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ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

100 ΧΡΟΝΙΑ

Τὸν φετινὸ Ὀκτώβριο, μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο,
συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ
Ρωσικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1917.Τότε ἱδρύθηκε ἡ
Ἕνωση Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν
(Ε.Σ.Σ.Δ.), που χώρισε τὸν κόσμο στὰ δύο
μέχρι τὴν ὁριστικὴ διάλυσή της, τὸ 1991.
Λέγω
ἐγώ... Ἡ ἀναφορὰ μᾶς σ΄ αὐτὴ τὴν ἐπέτειο
ἀποτελεῖ ἀπόδοση ἐλάχιστης τιμῆς στὰ
80 ἑκατομμύρια θύματα καὶ μάρτυρες τῶν
σκληρῶν διωγμῶν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.
Κανένας δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχάσει, τὴν φράση «τὸ ὄπιο
τοῦ λαοῦ», τὰ γκουλάγκ, τὸ παλάτι τῶν Σοβιὲτ ποὺ
δὲν χτίστηκε ποτὲ ἀπάνω στὰ ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ
Σωτῆρος, τὰ Σταλινούγεννα, τὸ τεῖχος τοῦ αἴσχους,
τὴν Περεστρόικα, ἀλλὰ καὶ τὴ φράση «προλετάριοι
ὅλου του κόσμου
συγχωρέστε μας».
Τὸ βάρος τῆς
ἀντίστασης τὸ σήκωσε
στοὺς ὤμους τοῦ
ὁ ὀρθόδοξος λαός.
Διατήρησε ἄσβεστη
τὴ φλόγα τῆς πίστεως
καὶ μετὰ 70 χρόνια
ἀντιχριστιανικοῦ
διωγμοῦ ἀπέδειξε ὅτι ἡ
ἐπιβίωση τῆς ὀρθοδόξου Ο Στάλιν δέχεται τή συμβουλή τῆς Ἁγίας
Ματρώνας καί νικά τούς Γερμανούς.
ἐκκλησίας, εἶναι ἕνα
διαρκὲς θαῦμα. Ἐπιχείρησαν νὰ καταστρέψουν καὶ
νὰ τὴν ἐξαφανίσουν. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μέσα
ἀπὸ τὶς κατακόμβες τοῦ 20ου αἰώνα ἡ Ἐκκλησία
διατηρήθηκε καὶ ὀρθώθηκε ξανὰ στὴν Ἁγία Ρωσία.
Ἡ μεγάλη ἰδεολογικὴ ἥττα τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ
φανερώνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἡγέτης τοῦ Ρωσικοῦ
Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, Γεννάδιος Ζιουγκάνοφ
δήλωσε «ἰδεολογικός μας ἀρχηγὸς εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς»
Δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι οἱ σοβιετικοί,
ἐξόρισαν στὰ Οὐράλια τοὺς Ἕλληνες τοῦ Εὐξείνου
Πόντου, προσπαθώντας νὰ τοὺς ἀφανίσουν ἀπὸ τὸ
πρόσωπο τῆς γῆς.
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος Ξεσφύγγης
ΥΨΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
> ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αὔριο 23 /10 στὶς 18:00 θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό
μας ἡ Ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
> ΑΓΡΥΠΝΙΑ
τήν Τετάρτης 25/10 καὶ ὥρα 20:00

> Ἑσπερινός, καθημερινά στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Πέμπτη 26/10, Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος.
Παρασκευή 27 /10, μαρ. Νέστορος.
Ἡ λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ Γυναικωνίτη
Σάββατο 28/10, Ἁγίας Σκέπης
καὶ ἐπὶ τῇ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, Δοξολογία.
Παιδιά, νέοι, μεσήλικες, γέροντες ἐλάτε
στὸ ναὸ γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν Παναγία
καὶ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἥρωές μας.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή 29 Ὀκτωβρίου,
Ζ΄Λουκᾶ, Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας,
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ
> Παρακλήσεις στὶς 18:00
Τετάρτη δεν θα γίνει λόγω αγρυπνίας.
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο.
> ΚΥΚΛΟΣ Α.Γ. γιά γυναίκες 23/10 ὥρα 17:00
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Τὴν Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου
9:00 - 13:00 στὴν αἴθουσα
«Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης»
ἁγίας Μαρίνης 39, περιμένουμε μιμητὲς τοῦ
Χριστοῦ σὲ μιὰ πράξη ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης.
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Ἱερὴ εἰκόνα, ποὺ
ἀπεικονίζει τὸ πρόσωπο
τῆς Παναγίας νὰ
στρέφεται τρυφερὰ πρὸς
τὸν Υἱό της, ὁ ὁποῖος
βρίσκεται σὲ ὄρθια θέση
καὶ εὐλογεῖ.
Γνωστὴ καὶ ὡς
«Θεοτόκος τοῦ Καζᾶν»
κατέχει περίοπτη θέση
στὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία.

Ὁ Ἅγιος Γουρίας
μετέφερε τὴν Ἱερὴ
Παναγία
Εἰκόνα μὲ ὅλες
τοῦ Καζᾶν
τὶς τιμὲς καί τὴν
συμμετοχὴ ὅλων
τῶν Χριστιανῶν
κατοίκων τῆς
πόλεως στὸν Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
ὅπου ἐφημέρευε
ὁ μετέπειτα
Πατριάρχης πασῶν
τῶν Ρωσιῶν Ἅγιος
Ἐρμογένης. Ἔκτοτε
Ἡ παράδοση
τὰ θαύματα τῆς Παναγίας ἦταν
ἀναφέρει πὼς ἡ εἰκόνα
τόσα πολλὰ μὲ πρῶτο αὐτὸ τῆς
ἦταν δῶρο τοῦ Πατριάρχη
ἰάσεως τοῦ τυφλοῦ Ἰωσήφ.
Κωνσταντινουπόλεως
Γερμανοῦ Β΄, πρὸς τοὺς
Ὁ πρῶτος Τσάρος τῆς
κατοίκους τῆς πόλεως τοῦ
δυναστείας τῶν Ρομανώφ,
Καζᾶν τὸ 13ο αἰώνα, γιὰ νὰ
Μιχαὴλ Θεοδώροβιτς (1613ἔχουν τὴν παρηγοριὰ τῆς
1645), θέσπισε δύο ἑορτὲς
Θεομήτορος, ἀπὸ τὶς συχνὲς
πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας.
ἐπιδρομὲς τῶν ἀλλοφύλων
Μιᾶς θρησκευτικῆς,
καὶ ἀλλοθρήσκων. Ὅταν ἡ
μὲ ἀφορμὴ τήν εὑρέση
πόλη καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας, τὴν
Τατάρους τὸ 1438, ἡ εἰκόνα
8η Ἰουλίου καὶ μιᾶς
ἐξαφανίστηκε. Τὸ 1579 ὅταν
ἐθνικῆς μὲ ἀφορμὴ τὴν
τὸ Κρεμλίνο τῆς πόλεως
ἀπελευθέρωση τῶν Ρώσων
καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιά,
ἀπὸ τοὺς Πολωνοὺς, τὴν 22α
οἱ Μωαμεθανοὶ ἀπέδωσαν
Ὀκτωβρίου.
τὴν καταστροφὴ στὴν ὀργὴ
Ἡ εἰκόνα
τοῦ προφήτου Μωάμεθ καὶ
φυλασσόταν στὸ
ξέσπασε μεταξύ των κατοίκων
Μοναστήρι τῆς
τῆς πόλεως, ἐμφύλια σύρραξη.
Θεοτόκου τοῦ
Τότε ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία
Καζᾶν, ποὺ χτίστηκε
σὲ μιὰ μικρὴ κοπέλα, τὴν
στὸ σημεῖο ποὺ
Ματρώνα, καὶ τῆς ὑπέδειξε
βρέθηκε, μέχρι
τὸ μέρος ποὺ ἦταν θαμμένη ἡ
τὶς 29 Νοεμβρίου
εἰκόνα της. Ἡ μικρὴ, ἐξήγησε
1904, ὁπότε καὶ
τὰ ὅσα τῆς συνέβησαν στὴ
ἐκλάπη. Οἱ κλέφτες
μητέρα της καὶ στὴ συνέχεια
προφανῶς ἤθελαν
ἐνημέρωσαν τὸν Ἐπίσκοπό
τὴ χρυσοποίκιλτη
της πόλεως Γουρία.
κορνίζα, ἡ ὁποία ἦταν
Ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος Γουρίας
στολισμένη μὲ πολύτιμα
ἄκουσε μὲ προσοχὴ τὴν μικρὴ
πετράδια. Χρόνια ἀργότερα,
Ματρώνα καὶ φωτισμένος ἀπὸ ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τοὺς
τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ὑπάκουσε
δράστες καὶ ἀνακάλυψε τὴν
στὴ Θεομητορικὴ ἐντολὴ.
ἀμύθητου ἀξίας κορνίζα, ὄχι
Σὲ βάθος τριῶν ποδῶν, στὸ
ὅμως καὶ τὴν εἰκόνα, ἡ ὁποία
σημεῖο ὅπου ὑπέδειξε ἡ
πρέπει νὰ θεωρεῖται ὁριστικὰ
μικρή,βρέθηκε ἡ Ἱερὴ Εἰκόνα
χαμένη, ἀφοῦ στὴν ἀπολογία
στὶς 8 Ἰουλίου τοῦ 1579.
τοὺς οἱ κλέφτες ὑποστήριξαν

ὅτι τὴν τεμάχισαν καὶ τὴν
ἔκαψαν.
Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἑρμήνευσε
τὴν καταστροφὴ τῆς εἰκόνας
ὡς κακὸ σημάδι καὶ ὡς πηγὴ
δεινῶν γιὰ τὴ Ρωσία. Ὁ ἁπλὸς
θρησκευόμενος λαὸς συσχέτισε
τὴν καταστροφή της μὲ τὴν
Ἐπανάσταση τοῦ 1905, τὴν
ἥττα τῆς Ρωσίας στὸν ΡωσοἸαπωνικὸ Πόλεμο (19041905) καὶ τὴν Ὀκτωβριανὴ
Ἐπανάσταση (1917).
Ἡ φήμη ὅτι μετὰ τὴν
Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση οἱ
Μπολσεβίκοι τὴν πούλησαν
στὸ ἐξωτερικό, ἀποδείχθηκε
ἀνυπόστατη. Πάντως, ἕνα
ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τοῦ
Καζᾶν μέ ἐντολή τοῦ Στάλιν
περιφερόταν στὸ Λένινγκραντ
(νῦν Ἁγία Πετρούπολη) κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς
πόλης ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς,
προκειμένου νὰ ἀνυψώσει τὸ
ἠθικό τῶν Ρώσων στρατιωτῶν
ἐναντίον τῶν Γερμανῶν.
Παραδοσιακά, μὲ τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίας τοῦ Καζᾶν
εὐλογοῦνται οἱ
ἀρραβῶνες στὴ
Ρωσία. Ναοὶ πρὸς
τιμὴ τῆς Παναγίας
ἔχουν ἀνεγερθεῖ
στὴ Μόσχα καὶ τὴν
Ἁγία Πετρούπολη.
Ὑπάρχουν
περισσότερα ἀπὸ
ἑξήντα ἀντίγραφα
τῆς εἰκόνας,
πολλὰ ἀπὸ τὰ
ὁποῖα θεωροῦνται
θαυματουργά.
Ἕνα ἀντίγραφο, σήμερα
φυλάσσεται στὸν Ναὸ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
στὸ Καζᾶν.

Σύγχρονο ἀντίγραφο
προσκυνήσαμε καί σήμερα
στό ναό μας στήν μνήμη τῶν
θυμάτων τοῦ κουμουνισμοῦ.

