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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Πρώτον πολεµικόν ανακοινωθέν

"Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάµεις προσβάλλουσιν
από της 05:30 ώρας της σήµερον τα ηµέτερα τµήµατα
προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι
ηµέτεραι δυνάµεις αµύνονται του Πατρίου εδάφους."

∆ιάγγελµα Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά
Συνήθως τα διαγγέλµατα έχουν σκοπό να
ενηµερώσουν και να εµψυχώσουν το λαό. Ο λαός µας,
την χαραυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, δεν χρειάζεται
ενηµέρωση. Ξέρει ότι η Ιστορία -η Παγκόσµια Ιστορία- τον καλεί να
θυσιαστεί. ∆εν χρειάζεται ενθάρρυνση. Τα στρατευµένα παιδιά του
σπεύδουν, "µε το χαµόγελο στα χείλη", να συναντήσουν τον εχθρό.
Ο Ι. Μεταξάς τόνιζε:

"Η στιγµή επέστη που θα αγωνισθώµεν διά την
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιµήν
της.
Μολονότι ετηρήσαµεν την πλέον αυστηράν
ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία µη
αναγνωρίζουσα εις ηµάς να ζήσωµεν ως ελεύθεροι
Έλληνες, µου εζήτησε σήµερον την 3ην πρωινήν ώραν την
παράδοσιν τµηµάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν
αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των
στρατευµάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν
Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτηµα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον µε
τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέµου της Ιταλίας κατά της
Ελλάδος. \
Έλληνες! Τώρα θα αποδείξωµεν εάν πράγµατι είµεθα άξιοι των
προγόνων µας και της ελευθερίας την οποίαν µας εξησφάλισαν οι
προπάτορές µας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωµον. Αγωνισθήτε διά
την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά µας και τας ιεράς µας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ιωάννης Μεταξάς"

∆ιάγγελµα Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Β΄
Ο Βασιλεύς Γεώργιος, οµιλεί πρός τους υπηκόους του &
επικαλείτε την πίστη στον Θεό, Εκείνον που θα δώσει νίκη.

"Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ
ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθηµεν να κατέλθωµεν εις
πόλεµον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατά την µεγάλην αυτήν στιγµήν είµαι βέβαιος ότι κάθε
Έλλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των και
θα φανώµεν αντάξιοι της ενδόξου ηµών Ιστορίας.
Με πίστην εις τον Θεόν και εις τα πεπρωµένα της φυλής, το Έθνος
σύσσωµον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνισθή υπέρ βωµών και
εστιών µέχρι της τελικής Νίκης.
Γεώργιος Β' "

∆ιάγγελµα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου
∆ιάγγελµα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος. Ηρωική µορφή της
Εκκλησίας µας. "Προτιµώ ιπτάµενος ως αετός να πέσω, ή
έρπων να ζήσω". (Από την ενθρονιστήρια οµιλία του,
όταν έγινε µητροπολίτης Τραπεζούντος.) Θα αρνηθεί να
ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση (Τσολάκογλου)
και θα συµπεριφερθεί µε παγερή υπερηφάνεια και
αγέρωχο ύφος στον Γερµανό στρατηγό Στούµµε, που θα
τον επισκεφθεί για να προσπαθήσει να τον µεταπείσει.
"...όπλα τα ιερά...". Ο Χρύσανθος αισθανόταν την γοητεία που ασκεί,
στις ψυχές των καλλιεργηµένων ανθρώπων, η ελληνική αρχαιότητα. Είναι
γνωστό ότι τον συγκινούσαν οι ελληνοκεντρικές ιδέες του Ίωνος
∆ραγούµη και του Περικλή Γιαννόπουλου. Έτσι, δεν διστάζει να
χρησιµοποιήσει µια φράση που φέρνει, αυτοµάτως, στην σκέψη τον
"ειδωλολατρικόν" όρκον των Αθηναίων εφήβων:
" Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτην.."
"Ούτοι εν άρµασι και ούτοι εν ίπποις..." (Ψαλµός ιθ', στίχος 8.)

"Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρόεδρος της
Εθνικής ηµών Κυβερνήσεως καλούν ηµάς πάντας
ίνα αποδυθώµεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος αµυντικόν αγώνα.
Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και
πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις
το κέλευσµα Αυτής και του Θεού, θα σπεύσουν
εν µία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωµών και εστιών και της
Ελευθερίας και τιµής, και θα συνεχίσουν ούτω την απ' αιώνων πολλών
αδιάκοπον σειράν των τιµίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιµήσουν τον
ωραίον θάνατον από την άσχηµον ζωήν της δουλείας. Και µη φοβούµεθα
από των αποκτεινόντων το σώµα, την δε ψυχήν µη δυναµένων αποκτείναι,
ας φοβούµεθα δε µάλλον τον δυνάµενον και ψυχήν και σώµα απολέσαι.
Επιρρίψωµεν επί Κύριον την µέριµναν ηµών και Αυτός θα είναι βοηθός
και αντιλήπτωρ εν τη αµύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών.
Ούτοι εν άρµασι και ούτοι εν ίπποις, ηµείς δε εν ονόµατι Κυρίου του Θεού
και εν τη γενναιότητι και ανδρείς ηµών µεγαλυνθησόµεθα.
Χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και
πατρός είη µετά πάντων ηµών.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος"

∆ιαταγή Αρχιστρατήγου
∆ιαταγή Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου προς τους διοικητάς των
Μεγάλων Μονάδων. "Η λακωνική συντοµία της πρώτης αυτής διαταγής
από είκοσι µία λέξεις µαρτυρεί την άριστη, επιτελική προπαρασκευή των
πολεµικών σχεδίων της χώρας." (ΓΕΣ/ ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού:
"Επίτοµη Ιστορία Πολέµου 1940-41", σελ. 42.)

"Από έκτης πρωινής σήµερον περιερχόµεθα εις εµπόλεµον κατάστασιν
προς Ιταλίαν. Άµυνα Εθνικού εδάφους διεξαχθή βάσει διαταγών ας έχετε.
Εφαρµόσατε σχέδιον επιστρατεύσεως. Παπάγος."
Ηµερησία ∆ιαταγή Αλ. Παπάγου

"Αναλαµβάνων την αρχηγίαν του Στρατού καλώ τους
αξιωµατικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την
εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος µε
την µεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς
πρέπει να υστερήση. Η υπόθεσις του αγώνος τον οποίον
µας επέβαλεν ο αχαλίνωτος Ιµπεριαλισµός µιας Μεγάλης
∆υνάµεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από
ηµάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις την οποίαν είναι
δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί
αγώνος υπάρξεως. Θα πολεµήσωµεν µε πείσµα, µε αδάµαστον
εγκαρτέρησιν, µε αµείωτον µέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα.

Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψει
νέας λαµπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.
Μην αµφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωµεν, µε την βοήθειαν και
την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους. Έλληνες αξιωµατικοί και
οπλίται φανήτε ήρωες."
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

ËÁÔÑÅÕÔÉÊÇ ÆÙÇ
Εφηµέριος Εβδοµάδος: π. Εµµανουήλ Βασιλάκης

Πρόγραµµα ακολουθιών εβδοµάδος

Εσπερινός, καθηµερινά στις 6:00 το απόγευµα.
Όρθρος, καθηµερινά 7:30 το πρωί.
ΘΕΙΑ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α από τις 7:30 το πρωί.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου Ζηνοβίας µαρτ.
Πέµπτη 1 Νοεµβρίου, Αγίων Αναργύρων.
Σάββατο 3 Νοεµβρίου, Ανακοµ. Λειψάνου Αγίου Γεωργίου
Κυριακή 4 Νοεµβρίου, Ιωαννικίου οσ., Νικάνδρου, Ερµαίου ιερµ.
=======================================================

Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.µ. Ναός Αγ. Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.µ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου
===========================================================================================================

Κάθε Τετάρτη

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 7:30 - 22:00
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ
=======================================’=======================’=============================’=======

Κάθε Παρασκευή

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

στο παρεκκλήσι του Αγίου µας.
Επόµενες Αγρυπνίες στο Ναό µας
8>9 Νοεµβρίου Αγ.Νεκταρίου.
20>21 Νοεµβρίου, Εισοδείων. 22>23 ∆εκεµβρίου, Ώρες Χριστουγέννων

Πήγαινε και συ.
Πανήγυρεις Ιερών Ναών
1 Αγ. Αναργύρων Ηλιουπόλεως
31/10Μ.Εσπερινός & 1 /11 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

2.Αγ. Γεωργίου Καρέα, επί τη Ανακοµιδή του λειψάνου Του

2/11 Μ.Εσπερινός & 3 /11 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Αιµοδοσία 4.11.2007

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΤΗΝ
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 9-13 ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.
ΙΣΩΣ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ Η ΚΑΠΟΙΟΣ ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

