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ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

 

Το σχέδιο του Θεού είναι αδύνατο να αναλυθεί από 
το ανθρώπινο λογικό .Μόνο η άπειρη αγάπη του και 
ευσπλαχνία του γίνονται κατανοητά από τους 
ανθρώπους .Αυτό συνέβει και με τη δοκιμασία μου 
με την αποστρατεία και τη διακοπή της διακονίας 
μου.Όμως εδώ γίνεται πραγματικότητα <<άλλαι αι 
βουλαί των ανθρώπων αλλά ο Θεός κελεύει>>.Η 
ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία από την εφεδρεία 
είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ένα ένα νέο ξεκίνημα 
και μια νέα αρχή στην πνευματική μου διακονία στα 
Σώματα Ασφαλείας.Έχοντας πολυετή εμπειρία 
ξεκινήσαμε και πάλι με τους αγαπητού συνεργάτες 
μας και με την ευλογία της εκκλησίας το έργο αυτό 
της ιεραποστολής που ξεκινά απο την Αθήνα και 
περιλαμβάνει ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.Τα 
γεγονότα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε 
αποδεικνύουν πλέον τη μεγάλη πνευματική 
κατάπτωση, την ηθική κρίση και τις πανανθρώπινες 
αξίες ,της πίστεως και του πολιτισμού .Αποδεικνύεται 
πλέον περίτρανα ότι η τεχνική πρόοδος δεν έλυσε τα 
προβλήματα του ανθρώπου αλλά αντίθετα οδήγησε 
την ανθρωπότητα σε πολλά αδιέξοδα .Ο λαός μας 
έχοντας σαν κληρονομιά την ορθόδοκη παράδοση της 
Ρωμιοσύνης αγωνίζεται να ξεπεράσει τόσο την 
οικονομική κρίση όσο και την πνευματική κατάπτωση 
.Η ιστορία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας 
παρουσιάζουν τις πανανθρώπινες αξίες όπως: την 
πίστη, την αλληλεγγύη ,την δικαιοσύνη ,την 
ελευθερία .Αλλά και τον σεβασμό στο ανθρώπινο 
πρόσωπο,την οικογένεια,την εργασία και τις 
πνευματικές αναζητήσεις. Αυτή την κατάσταση που 
βιώνουμε όλοι μας με έντονο προβληματισμό 
,καλείται να αντιμετωπίσουμε σε όλες του τις 
διαστάσεις και το προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας .Ιδιαίτερα οι αστυνομικοί και 
πυροσβέστες  που ασκούν ένα λειτούργημα μέσα 
στην κοινωνία αντιμετωπίζουν καθημερινά τον 
κίνδυνο της αβεβαιότητας και βιώνουν την μεγάλη 
πνευματική και ηθική κατάπτωση της κοινωνίας 
.Έχουν ανάγκη από πνευματική ενίσχυση και ηθική 

συμπαράσταση όχι μόνο να ξεπεράσουν τα 
προσωπικά και οικογενειακά τους προβλήματα ,αλλά 
και για να πραγματοποιήσουν το έργο και την 
αποστολή τους .Τα αντισώματα στην κοινωνική 
διαφθορά τα βρίσκουν στη θαλπωρή της 
εκκλησιαστικής ζωής ,στον ηθικό νόμο του 
Ευαγγελίου στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση του 
λαού μας .Στην κατεύθυνση αυτή εργάζεται και η 
Υπηρεσία Θρησκευτικού της ΕΛ.ΑΣ .Το περιοδικό που 
τώρα ξεκινάει πάλι αυτό το σκοπό υπηρετεί 
συνεχίζοντας την εκδοτική προσπάθεια του 
παρελθόντος ταπεινά ζητούμε τις προσευχές σας και 
την βοηθειά σας. 

 

              Αρχιμ.Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ 

                                 Ταξίαρχος  

          Δ/ντής της Υπηρεσίας Θρησκευτικού 

           Ιεροκήρυξ των Σωμάτων Ασφαλείας 

 

Η πίστη στο Θεό θεραπεύει το άγχος.  

 

Η διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής έχει προξενήσει 
τέτοιες καταστάσεις που δημιουργούν σε πολλούς 
ανθρώπους το άγχος.  Μερικές από τις αιτίες του 
άγχους: είναι το αγχογόνο οικογενειακό περιβάλλον, 
οι παιδικοί φόβοι, οι αγχώδεις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας, οι μετακινήσεις, η οικονομική και 
πολιτική αστάθεια, ο φόβος του θανάτου, οι τύψεις 
της συνείδησης, ο έλεγχος της αμαρτίας και πολλές 
άλλες.  Για τη θεραπεία του άγχους, η επιστήμη 
προτείνει τα ελαφρά ισχυρά αγχολυτικά, ηρεμιστικά 
ιδεοληπτικά φάρμακα, την αποευαισθητοποίηση, την 
ψυχανάλυςη, την απομάκρυνση από το αγχογόνο 
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περιβάλλον κ.α.  Η θεραπεία το άγχος ως 
ψυχοπνευματική ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί 
από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χρειάζεται 
υπερφυσική επέμβαση. Ως ψυχο-πνευματική 
οντότητα πλάστηκε<< κατ΄ εικόνα και ομοίωσιν 
Θεού>>. Ο παντοδύναμος και πανάγαθος θεός είναι ο 
μόνος που μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο ριζικά 
και να τον ελευθερώσει από το άγχος.  Αυτός που 
έπλασε τον άνθρωπο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά 
από τι πάσχει .Αυτός, ο Θεός της αγάπης, και θέλει 
και μπορεί να το θεραπεύσει.  Για την θεραπεία του 
άγχους και κάθε θεραπεία σωματικής, Ψυχικής και 
πνευματικής ασθένειας, ο Ιησούς Χριστός, ο 
θεάνθρωπος, έχυσε το αίμα του επάνω σου Σταυρό. 
Έτσι, καθένας που αισθάνεται την ανάγκη να 
θεραπευτεί και να σωθεί από την αμαρτία, μπορεί με 
συναίσθηση της ανικανότητας και της 
αμαρτωλότητας του και με πίστη στο σωτήριο έργο 
του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, να ζητήσει τη 
σωματική του θεραπεία και την πνευματική του 
Σωτηρία. Ο τελειότερος και αποτελεσματικότερος 
τρόπος θεραπείας του άγχους και κάθε ψυχικής 
αρρώστιας προσφέρεται δωρεάν από τον Θεό και τη 
δύναμη Του. Χιλιάδες άνθρωποι που υπέφεραν από 
το άγχος για πολλά χρόνια, αφού δοκίμασαν πολλές 
και διάφορες θεραπείες ,όταν στράφηκαν στο Θεό 
και με συντριβή και μετάνοια ζήτησαν τη θεραπεία 
και τη σωτηρία της ψυχής τους, ελευθερώθηκαν από 
το άγχος και έγιναν υγιείς.  Ο Ιησούς Χριστός, που 
γιάτρευε χειρότερες ψυχικές και πνευματικές 
ασθένειες, όπως η δαιμονισμένη, είναι ο ίδιος και 
σήμερα και θεραπεύει αυτούς που με ειλικρίνεια και 
με ταπείνωση Τον πλησιάζουν και ζητούν την βοήθειά 
Του.  Όποιος, λοιπόν υποφέρει από άγχος, δεν έχει 
παρά να δοκιμάσει τη συνταγή του Θεού.  Η θεραπεία 
του άγχους εξαρτάται από το αν ο άνθρωπος θα 
θελήσει να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό, να 
παραδεχτεί ότι έφυγε από κοντά Του- και αυτός είναι 
ο λόγος που υποφέρει- και να ζητήσει με μετάνοια 
και πίστη, ο καλός θεός να τον θεραπεύσει.  Δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος να 
ταπεινωθεί, να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου και ο 
Θεός να αρνηθεί.  Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το 
Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είπε: <<αν κάτι 
ζητήσετε στο όνομά μου εγώ θα τα 

πραγματοποιήσω>>(Ιωαν.14:14) Ο Θεάνθρωπος και 
θέλει και μπορεί να μας ελευθερώσει από το άγχος, 
που τόσο κακό κάνει στον άνθρωπο. 

(Μιχάλης Κανταρτζής) 

 

Το φαινόμενο της Αθεΐας διαχρονικά. 

Η αθεΐα στην ιστορία του πολιτισμού υπήρξε 
φαινόμενο που Αποδείχθηκε φρεναπάτη για εκείνους 
που την υποστήριξαν, και για την εποχή τους αιτία 
εκπτώσεως της ανθρώπινης προσωπικότητας στην 
περιοχή του δικαίου και γενικά της ηθικής.  

 Όσον αφορά την Ελληνική διαχρονική παράδοση, 
από την εποχή του Όμηρος ραψωδούσε τον Τρωικό 
Πόλεμο μη παραλείποντας να υπομνήσει  πώς <<Διός 
δε ετελέετο βουλή >>  << και του Θεού γινότανε το 
θέλημα>>(Ίλ.Α5) και μέχρι τους Ίωνες φιλοσόφους, 
που εντόπιζαν την αρχή του κόσμου σε υλικό στοιχείο 
χωρίς να χαρακτηρίζονται υλιστές αλλά  υλοζωιστές, 
με κορυφαίο εκπρόσωπο τον <<σκοτεινό>> 
βαθυστόχαστο Ηράκλειτο, ο οποίος συνέλαβε τον 
μεγαλειώδη <<λόγο>> που συνέχει την αρμονία του 
σύμπαντος και διακήρυξε ότι <<τρέφονται οι 
ανθρώπινοι  νόμοι εξ ενός του θείου>>, μέχρι τον 
Σωκράτη και τον Πλάτωνα με το <<πάντων χρημάτων 
μέτρον Θεός>> και μέχρι σήμερα, το ελληνικό πνεύμα 
υπήρξε φιλοθέο και θεοφιλές σε τέτοιο μάλιστα 
βαθμό, που να ταυτίζεται η έννοια της εθνότητας με 
την έννοια της θεοσεβειας  στο πρόσωπο του 
Σωτήρος Χριστού και στον Θεοΐδρυτο θεσμό της 
Εκκλησίας Του.  Στα νεότερα χρόνια, μετά την 
απόκτηση της εθνικής ελευθερίας χάρη στην 
πιστότητα και τα μαρτύρια των Ελλήνων της 
Τουρκοκρατίας, παρατηρήθηκαν τάσεις 
αλλοτριώσεως από τη διαχρονική αυτή στάση κάτω 
από εξωτερικούς κυρίως εξαναγκασμούς και 
επηρεασμούς από τη Δύση. Όμως ποτέ δεν 
ευδοκίμησαν και δεν υιοθετήθηκαν ούτε από τον λαό 
ούτε από τους πνευματικούς ταγούς του Έθνους. 
Χαρακτηριστική η περίπτωση του πολυμαθέστατου  
και γνώστη των θέσεων του<< διαφωτισμού>> της 
Δύσεως Ευγενίου Βουλγάρεως, που κατέστησε 
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κριτήριο της αποδοχής τους ή μή της θέσης της 
Ορθοδοξίας.  Υποδειγματικός και ο στρατηγός 
Μακρυγιάννης, που δεν ενέδωσε στο μοντέλο της 
βαυαροκρατίας οδηγητική και η πνευματική υποθήκη 
των δύο μεγάλων μας, του Διονυσίου Σολωμού και 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 

(Η Δράση μας τευχ. 545) 

 

Η ΘΕΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ . 

 

 Η προφορική επικοινωνία του Θεού με τους 
ανθρώπους. Ο λόγος, η λογική λειτουργία είναι 
χάρισμα που δόθηκε στον άνθρωπο από το Θεό.  Το 
πολύ σημαντικό αυτό δώρο καταξιώνει τον άνθρωπο, 
ως πρόσωπο και του δίνει τη δυνατότητα να 
επικοινωνεί με το Θεό και τους συνανθρώπους του.  
Αλλά και ο Θεός, από το άλλο μέρος, χρησιμοποιεί 
την λογική λειτουργία, για την επικοινωνία του, με 
τους ανθρώπους, τα εκλεκτά και κορυφαία αυτά 
δημιουργήματα του.  Ο Θεός, επί μακρού σε αιώνες, 
επικοινωνούσε με τον άνθρωπο, απευθείας, με τον 
προφορικό λόγο. Ο διαπροσωπικός διάλογος μεταξύ 
Θεού και ανθρώπου άρχισε στην αρχέγονη εποχή, 
αμέσως μετά τη δημιουργία των πρώτων ανθρώπων.  
Στον κατάφυτο και πανέμορφο <<Παράδεισο>>, κάθε 
απόγευμα, <<το δειλινόν>>(Γεν.γ΄8), ο Θεός 
επικοινωνούσε και συζητούσε <<πρόσωπον προς 
πρόσωπον>>, με το  πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι.  Η 
άμεση προφορική επικοινωνία μεταξύ Θεού και 
ανθρώπου συνεχίστηκε κατά την εποχή των 

προφητών, που καλύπτει ένα χρονικό διάστημα 
χιλίων περίπου ετών. Στη σειρά αυτή των προφητών, 
περιλαμβάνονται ονόματα μεγάλων 
προσωπικοτήτων, όπως λ. χ του Μωυσή, του Ησαΐα, 
του Ιερεμία, του Δαυίδ κ. Α. Οι προφήται ήσαν δίκαιοι 
και ευσεβείς άνθρωποι, τους οποίους επέλεγε ο Θεός 
απευθείας και στους οποίους, κατά καιρούς 
,μετέδειδε  ορισμένες προφορικές οδηγίες(πρβλ 
<<εγένετο λόγος Κυρίου προς Μιχαίαν>>Μιχ. α'1). Τις 
οδηγίες αυτές, οι Προφηται ήσαν υποχρεωμένοι να 
τις ανακοινώσουν στο λαό. Το κήρυγμα τους δε άρχιζε 
με το εξής στερεότυπο: <<τάδε λέγει κύριος>>. 

Πηγή (από το βιβλίο Η  Αγ. Γραφή σήμερα). 

 

Υπάρχει διάβολος; 

Ο αόρατος πνευματικός κόσμος στον οποίο 
αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνει 
όχι μόνο τους αγαθούς αγγέλους αλλά και τους 
πονηρούς δαίμονες. Βέβαια ο πανάγαθος Θεός ο 
<<ποιητής ορατών τε πάντων και αόρατων>>. Αυτός 
δηλαδή που δημιούργησε όλο τον ορατό και τον όλο 
τον κόσμο  σε καμία περίπτωση δεν έφτιαξε κάτι 
κακό. Τότε πώς προήλθαν οι κακοί δαίμονες; Από που 
γνωρίζουμε ότι υπάρχει διάβολος; Ποιο είναι το έργο 
του και ποια είναι η δική μας στάση απέναντί του; 

1.Τι ειναι οι δαίμονες και πως 
εμφανίστηκαν; 

Πριν ακόμη δημιουργηθεί ο ορατός κόσμος, ο Θεός 
δημιούργησε τον αόρατο κόσμο.  Έφερε στη ζωή 
μυριάδες αγγέλων για να συμμετέχουν στην δόξα Του 
και να απολαμβάνω την πανευφροσύνη κοινωνία 
μαζί Του.  Όλα ήταν αρμονικά και ωραία, <<καλά 
λίαν>> όπως μόνο ο θεός γνωρίζει να τα φτιάχνει. 
Πουθενά δεν έβρισκες ίχνος κακίας και πονηριάς. Κι 
όμως! Ακόμα και μέσα σε αυτόν τον αγγελικό κόσμο, 
βρέθηκαν κάποιοι που περιφρόνησαν  την αγάπη του 
Θεού. Αγγελοι φωτεινοί, οι οποίοι επιθύμησαν να 
ανέβουν ψηλότερα από Εκείνον.  Ηταν η 
υπερηφάνεια  που είχε κατακτήσει την ύπαρξή τους 
και τους ώθησε να επαναστατήσουν με αρχηγό τον 
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Εωσφόρο ο οποίος το είχε πάρει απόφαση: <<θα 
ανέβω στον ουρανό και θα τοποθετήσω το θρόνο μου 
πάνω από τα αστέρια του ουρανού>>. Όταν όμως 
έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του έπεσε από τον 
ουρανό σαν αστραπή παρασύροντας μαζί του κάτω 
στον Άδη και όλους όσους τον ακολούθησαν στην 
ανταρσία του. Από τότε οι άγγελοι αυτοί  
αποξενώθηκαν από το Θεό και έγιναν σκοτεινά και 
πονηρά πνεύματα. 

2.Ποιο είναι το έργο του Σατανά και των 
πονηρών πνευμάτων; 

Τα πονηρά πνεύματα και ο πανούργος αρχηγός τους -  
ο οποίος ονομάζεται και Σατανάς, δηλαδή αντίπαλος 
εχθρός του Θεού δεν έχουν άλλο σκοπό από το να 
πολεμούν με λύσσα και μίσος θανάσιμο το Θεό.  Και 
επειδή είναι εντελώς αδύνατο να νικήσουν τον 
παντοδύναμο, στρέφονται προς τα δημιουργήματά 
του μάλιστα τον άνθρωπο.  Όπως είναι γνωστό μέσα 
στον Παράδεισο ο φθονερός  Σατανάς 
παρουσιάστηκε σαν φίδι στους Πρωτόπλαστους και 
με δόλιο τρόπο  διέβαλε τα λόγια του Θεού και τους 
παρέσυρε στην ανυπακοή και την πτώση.  Τέτοιος 
είναι ο Διάβολος παραπλανά τον άνθρωπο με 
ψεύτικες υποσχέσεις και ελκυστικές ηδονές και 
τελικά τον οδηγεί στην καταστροφή. 

3.Μερικοι λένε ότι δεν υπάρχει 
διάβολος... 

  Ολόκληρη η Αγία Γραφή από τη Γένεση μέχρι την 
Αποκάλυψη ομιλεί για τον <<Όφι τον Μέγα των 
αρχαίον των καλούμενων διαβόλον και 
Σατανάν>>(Αποκ.ιβ΄9).  Οποίος αρνείται την ύπαρξη 
του  διαβόλου δεν μπορεί να πιστέψει και στο Χριστό. 
αφού ο ίδιος ο Χριστός ήρθε στη γη <<ίνα λύσει τα 
έργα του Διαβόλου>>(Α Ιω.γ'8). Δέχθηκε τριπλό 
πειρασμό στην έρημο από τον Διάβολο και τον 
νίκησε, ενώ επανειλημμένως μίλησε στους μαθητές 
Του για τον <<άρχοντα του κόσμου τούτου>> 
επισημαίνοντας ότι έχει έρθει πλέον το τέλος της 
τυραννίας του. Πράγματι επάνω στο Σταυρό ο 
Θεάνθρωπος έδωσε τη μεγάλη μάχη εναντίον του 
Πονηρού και τον νίκησε, γεγονός που επισφραγίστηκε 

με την κάθοδο Του στον Άδη και την ένδοξη 
Ανάστασή του.  Την ύπαρξη του διαβόλου μαρτυρεί 
και παρουσία δαιμονισμένων, δηλαδή ανθρώπων 
που εξουσιάζονται από πονηρά πνεύματα. Στα ιερά 
Ευαγγέλια αναφέρονται πολύ τέτοιοι βασανισμένοι 
άνθρωποι τους οποίους θεράπευσε ο Κύριος Ιησούς 
ενώ μέχρι και σήμερα πολλοί δαιμονισμένοι 
θεραπεύονται με τις ευχές της Εκκλησίας και τις 

πρεσβείες θαυματουργών Αγίων.  

4. Γιατί ο Θεός δεν εξαφανίζει το Διάβολο 
αλλά τον αφήνει να μας πειράζει; 

Ο Θεός είναι Παντοδύναμος και αν θέλει, έχει τη 
δύναμη και την εξουσία να διώξει το Διάβολο από τη 
γη και να τον κλείσει στα τρίσβαθα του Άδη. Ωστόσο 
επιτρέπει στον Διάβολο και τα πονηρά πνεύματα να 
δρουν στη γη ακόμη <<ολίγον καιρόν>> (Αποκ. 
Ιβ΄12),δίνοντας στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα 
ελεύθερα να επιλέγει το καλό ή το κακό και να 
γυμνάζεται πνευματικά για την απόκτηση της αρετής.  
Διότι, αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει αγώνας. 
Κι αν δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει ούτε νικητής, 
ούτε βραβείο.  

5. Εμείς μπορούμε να νικήσουμε τον 
Διάβολο; 

  Ο Διάβολος έχει περιορισμένη δύναμη. Δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα, αν δεν του το επιτρέψει ο Θεός. 
΄Οποιος λοιπόν επικαλείται με πίστη το Όνομα του 
Κυρίου Ιησού και αγωνίζεται κατά της αμαρτίας δεν 
έχει να φοβηθεί τίποτε.  Ο πιστός χριστιανός που 
κάνει με ευλάβεια το σημείο του Σταυρού, 
εκκλησιάζεται τακτικά, εξομολογείται και κοινωνεί 
των Αχράντων Μυστηρίων, δεν κινδυνεύει από τα 
τεχνάσματα του διαβόλου. Τα υπερνικά διότι έχει 
μαζί του την ακατανίκητη δύναμη του Χριστού.  Ας 
προσέξουμε όμως κάτι: Δεν μπορούμε να έχουμε 
σύμμαχο μας τον Κύριο Ιησού, αν πρώτα δεν 
κόψουμε κάθε σχέση με το διάβολο και τα έργα του, 
όπως είναι η μαγεία, τα μέντιουμ, τα ζώδια, ο 
αποκρυφισμός κ. α. Ας μένουμε λοιπόν πιστοί στην 
υπόσχεση που δώσαμε την ημέρα του βαπτίσματος 
μας - <<αποτάσσομαι τον σατανά>>- και ας μη 
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φοβόμαστε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι με το Χριστό, 
το νέο Νικητή, και τότε θα ισχύει και για μας ο λόγος 
του Ευαγγελιστού Ιωάννου:<< νεανισκοι, ... ισχυροί 
έστε και....  νενικηκατε τον  πονηρόν>>(Α'Ιω. Β' 14). 

Σελ. 8-9 

Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς. 

 Ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος κιούλος παρευρέθηκε σε  
πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων για τα 
Χριστούγεννα και το νέο έτος ιδίως  στη Σχολή 
Αξιωματικών και στην κοπή πίτας της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας καθώς και σε πλήθος άλλων υπηρεσιών 
της Αττικής. 

 

 

Μνημόσυνα πεσόντων αστυνομικών και 
πυροσβεστών.   

 Ο πατήρ Νεκτάριος τέλεσε τα καθιερωμένα 
μνημόσυνα των πεσόντων υπέρ του καθήκοντος, 
πυροσβεστών στο Χαλάνδρι και αστυνομικών στον 
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, καθώς και στο 
ηρώο πεσόντων στον αύλειο χώρο  του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. 

Συμπαράσταση στους ασθενείς 
αστυνομικούς. 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού της 
ΕΛ.ΑΣ ο ιερέας του σώματος με συνεργάτες, 
επισκέπτονται ασθενείς αστυνομικούς που 
νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αθήνας. 

 Αγιασμός στις Σχολές της Αστυνομίας. 

  Με επισημότητα ο πατήρ Νεκτάριος τέλεσε τον 
αγιασμό ενάρξεως των μαθημάτων στη Σχολή 
Αξιωματικών ,Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ,  
Εθνικής Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. 

Καθιερώθηκε η εορτή του Ιδρύματος 
παιδικών εξοχών της ΕΛ.ΑΣ 

 Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου καθιερώθηκε 
από την Υπηρεσία Θρησκευτικού σαν εορτή των 
παιδιών αλλά και των εργαζομένων στις <<Παιδικές 
Εξοχές>> στις 21 Νοεμβρίου.   

Σύναξη θεολόγων αστυνομικών. 

Με Πρωτοβουλία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
οργανώθηκε σύναξη στο πνευματικό κέντρο 40 
περίπου θεολόγων αστυνομικών της Αττικής με 
σκοπό να χρησιμοποιούνται σαν συνεργάτες σε 
διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

   Εορτή των κρατουμένων στις φυλακές. 
Την Κυριακή του Ασώτου εορτάζεται από τη 
Θρησκευτική Υπηρεσία ημέρα προσευχής των 
κρατουμένων με ειδικές εκδηλώσεις σε κρατητήρια 
αλλά και επίσημη τελετή μετά τη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.  

 Ημέρα της οικογένειας στην Ελληνική 
Αστυνομία.  

 Με αφορμή της εορτής της Αγίας Οικογένειας του 
Μεγάλου Βασιλείου, κατά την πρώτη Κυριακή του 
έτους τιμήθηκαν πολύτεκνες οικογένειες 
αστυνομικών σε τελετή που οργανώθηκε στο 
πνευματικό κέντρο <<Άγιος Αρτέμιος>>.   

Εκκλησιαστική κοινότητα αστυνομικών.   

Άρχισε και πάλι να λειτουργεί η Ε.Κ.Α με διάφορες 
πνευματικές εκδηλώσεις, προβολές και  ιερά 
προσκυνήματα. Κάθε Κυριακή μετά τη θεία 
λειτουργία οργανώνεται πνευματική σύναξη 
επικοινωνίας και διαλόγου. 

  Σύναξη μελέτης της Αγίας Γραφής για 
γυναίκες.   

Καθιερώθηκαν κάθε Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή οι 
συνάξεις Μελέτης της Αγίας Γραφής για γυναίκες 
αστυνομικούς ή συζύγους αστυνομικών.  
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 Εορτή των Αγίων Θεοδώρων στο Γουδί. 

 Πανηγυρικά τιμήθηκαν οι Άγιοι Θεόδωροι στο 
εκκλησάκι της Υ.Α.Τ στο Γουδή, με την παρουσία  
πολλών αστυνομικών και Αποστράτων. 

 

 Αγιασμός στο αεροδρόμιο.  

Την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών  
στα Σπάτα επισκέφθηκε ο πατήρ Νεκτάριος, όπου 
τέλεσε αγιασμό, μίλησε για επίκαιρα θέματα και 
διένειμε πνευματικά έντυπα. 

  Δωρεάν διανομή της καινής διαθήκης 
στα σώματα ασφαλείας. 

 Με το σύνθημα ο λόγος του Θεού στο λαό του Θεού 
η Υπηρεσία Θρησκευτικού, ξεκίνησε μία προσπάθεια 
διανομής της Καινής Διαθήκης στους αστυνομικούς. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να την αναζητήσουν στην 
Υπηρεσία Θρησκευτικού.   

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ . 

1) Θυρανοίξια παρεκκλησίου Αγίου Αρτεμίου στην 
Α.Δ Πιερίας. 

Πραγματοποιήθηκαν με επισημότητα τα θυρανοίξια 
του Ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Αρτεμίου στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας από τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ.κ Γεώργιο. 
Παρευρέθησαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Θρησκευτικού Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
Κιούλος,εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ο 
ανώτατοι αξιωματικοί, ο διευθυντής και το 
προσωπικό της Α.Δ. Το παρεκκλήσιο κατασκευάστηκε  
με προσφορά της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και 
του προσωπικού της Διεύθυνσης . 

 2) Εκδήλωση αποχαιρετισμού των τελειοφοίτων της 
Σ.Α.Ε.Α 

  Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Θρησκευτικού 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση 

αποχαιρετισμού των τελειοφοίτων της  Σ.Α.Ε.Α. Με το 
πέρας της Θ.Λειτουργίας στο πνευματικό κέντρο 
έλαβε χώρα  δεξίωση στην οποία μίλησε σχετικά ο 
πατήρ Νεκτάριος και  διένειμε αναμνηστικά δώρα σε 
όλους τους τελειόφοιτους υπαστυνόμους.  

3) Ποιμαντικές περιοδείες του ιερέως του σώματος.  

 Με σκοπό την πνευματική ενίσχυση του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας Θρησκευτικού, επεσκέφθει πρόσφατα τις 
Α.Δ  Λάρισας, Πιερίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής, Κεφαλληνίας και Λευκάδας καθώς και τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης της Βέροιας.  Στίς οποίες  
τέλεσε  ιερές ακολουθίες, μίλησε σχετικά, διένειμε 
διαφορά ενθύμια και έντυπα και επικοινώνησε 
προσωπικά με το προσωπικό των υπηρεσιών. 

 4)  Πνευματική διακονία στις παιδικές εξοχές της 
Ελληνικής Αστυνομίας.   

Ο ιερέας του Σώματος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
Κιούλος  προσέφερε το καλοκαίρι ποιμαντική 
διακονία στο <<Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών>> της ΕΛ.ΑΣ  
τελώντας λατρευτικές  εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές 
και διανομή εντύπων σε εκατοντάδες παιδιά  
αστυνομικών σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους  . 

Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. 

 

 Για τον Άγιο μας ενημερώνει κυρίως ο  Επίσκοπος 
Σεμενώφ Αλέξανδρος (1890 1979) σύμφωνα με τη 
βιογραφία αυτή ο Ιωάννης( Ιβάν) Ίλιτς Σέργιεφ 
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γεννήθηκε το 1829 από τους ευσεβείς γονείς 
Μιχαήλοβιτς και Θεοδώρα στο χωριό Σούρα του 
νομού Αρχάγγελσκ. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές 
φοίτησε στη Θεολογική Ακαδημία της Πετρούπολης 
αποφοιτώντας αριστούχος, είχε την πρόθεση να 
δράσει ως Ιεραπόστολος στη μακρινή Κίνα αλλά 
πιέστηκε να μείνει με τους οικείους του λόγω της 
πρόωρης εκδημίας μόλις 48 ετών του  πατέρα του και 
της υποχρέωσης να συντηρεί την άπορη μητέρα του. 
Έτσι νυμφεύθηκε την Ελισάβετ Κωνσταντίνοβα, 
χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1855 
στο Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Πετρούπολης και τοποθετήθηκε Εφημέριος του Ιερού 
Ναού Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου της 
Κροστάνδης.  Η πόλη αναπτυσσόταν σε ένα νησί στον 
κόλπο της Φιλανδίας, που εθεωρείτο τόπος εξορίας. 
Εκεί ο Ιωαννης, εκμεταλλευόμενος την<< ερημιά>> 
του και την αδυναμία απόκτησης τέκνων, μυήθηκε 
στον Ορθόδοξο Ησυχασμό, μελέτησε τα έργα των 
Πατέρων της Εκκλησίας, ιδίως τον Ιερό Χρυσόστομο 
το( +407) και τον Φιλάρετο Μόσχας (+1867) και 
πρόσφερε πολλά στο λαό του Θεού.  Ήταν καταρχήν 
άριστος Λειτουργός της Εκκλησίας και θερμός 
ιεροκήρυκας. Ασχολήθηκε με την εξατομικευμένη 
Ποιμαντική ανάλογα με τις ηλικίες και τις εργασίες. 
Ίδρυσε ενοριακή δανειστική βιβλιοθήκη με τμήμα 
βιβλιοπωλείου, με κέντρο λαϊκών διαλέξεων για την 
οικοδομή του ποιμνίου. Συνέστησε ενοριακή πρόνοια 
υπέρ των πτωχών. Βαθμιαία συντηρούσε 
ορφανοτροφείο νηπιαγωγείο και εξοχικό οίκημα για 
παιδιά, πτωχοκομείο, ξενώνα για αστέγους και κέντρο 
ιατρικής βοήθειας.  Μόνο σε ένα έτος νοσηλεύτηκαν 
δωρεάν 2721 ασθενείς, ενώ σιτίζονταν ημερησίως 
400 έως 800 άνθρωποι. Το 1902 δούλευαν σε αυτό 
7.221 εργαζόμενοι.  Η σχολή του ιδρύματος είχε 
τμήματα ζωγραφικής, ξυλουργικής υποδηματοποιίας 
ζωολογίας και γυμναστικής. Το 1882 εγκαινίασε 
εργατική εστία με ασφαλιστικό ταμείο. Δούλευαν σε 
αυτό χιλιάδες εργαζόμενοι και η σχολή του Ιδρύματος 
είχε εκατοντάδες παιδιά. Από την ποιμαντική πρόνοια 
του Ιωάννη προέκυψε η ίδρυση γυναικείας Μονής 
στην περιοχή της Πετρούπολης, αφιερωμένη στον 
Άγιο Ιωάννη της Ρίλας, που έφτασε να έχει 120 
μοναχές, ενώ διέθετε σκήτη κοντά στο χωριό, οπου 
ζητούσε την απομόνωση, στερούμενος ακόμη και των 

αναγκαίων για τη συντήρησή του.  Ο Ιωάννης 
εργάστηκε επί 32 χρόνια( 1857- 1889) ως παιδαγωγός 
στην πόλη της Κροστάνδης. Βασική του αρχή ήταν η 
απλότητα. Θεωρώντας ότι η γνώση είναι απέραντη, 
επέλεγε για τα παιδιά μόνο τα απαραίτητα τμήματά 
της. Στήνοντας ένα αρμονικό σύστημα, συνάρμοζε  τη 
γνώση με την αγωγή της καρδιάς. Δίδασκε με 
διάλογο, αξιοποιούσε εκλεκτές περικοπές από την 
Αγία Γραφή, προκαλούσε ερωτήματα και ενθάρρυνε 
την πρωτοβουλία και την ελευθερία.  Ο Ιωάννης 
επέμεινε στη συχνή Θεία Κοινωνία, με την κατάλληλη 
προετοιμασία και δίδασκε ότι συμμετοχή στις ιερές 
Ακολουθίες έπρεπε να συνοδεύονται από 
φιλανθρωπία. Καταδίκασε τον τυπικό ευσεβισμό και 
τη χλιαρότητα:  ήθελε  ιεραποστολική φλόγα σε όλες 
τις εκδηλώσεις.  O Ιωάννης βαθμιαία αναδείχτηκε 
<<στάρετς>> που φλόγιζε χιλιάδες πιστούς, η οποίοι 
άρχισαν να τον ακολουθούν παντού(Από το περ. Ι. Μ 
Νίκαιας <<Ομολογία>>). 

 

ΣΥΖΥΓΙΑ : 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ; 

 Ο γάμος είναι ένας πανάρχαιος κοινωνικός θεσμός 
και συναντάται ακόμη και σε πρωτόγονες κοινωνίες. 
Παραμένει μέσα στην ιστορία ένας ισχυρός 
κοινωνικός θεσμός και, παρά τις <<προοδευτικές>> 
πολεμικές, αντέχει ακόμα στη φθορά και αυτό είναι 
εμφανές στις στατιστικές τέλεσης θρησκευτικού 
γάμου, που υπερέχει κατά πολύ του πολιτικού.  
Υπάρχουν διάφορες μορφές οικογένειας.  

Οι κοινωνιολόγοι όμως, δέχονται το πρότυπο 
οικογένειας είναι η πυρηνική. Ο θεσμός του γάμου 
και της οικογένειας δεν είναι φυσικός νόμος, αλλά 
κατά ένα μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την 
κοινωνία και συγχρόνως διαμορφώνει την κοινωνία 
και αποτελεί τμήμα της.  Στο χριστιανισμό ο γάμος 
κατέχει σημαντική θέση, όχι μόνο ως κοινωνικός 
θεσμός, αλλά και ως τρόπος ζωής, μέσα στα πλαίσια 
του Ιερού μυστηρίου, στον οποίο τον κατατάσσει. 
Από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου οι 
πρωτόπλαστοι αποτελούν την πρώτη συζυγία- 
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οικογένεια.  Όταν κάνουμε την επιλογή προσώπου 
στο γάμο, το συναίσθημα παίζει κυρίαρχο ρόλο και 
κάποιες φορές απογοητεύει. Σε αυτό το σημείο 
συμβιβασμός και η επιλογή είναι αλληλένδετα, 
δηλαδή ο συμβιβασμός ακολουθεί την επιλογή και 
την ικανότητα προσαρμογής.  Γίνεται βοηθός στη 
σχέση. Οι έννοιες επιλογή, στάθμιση, ιεραρχία, 
ευλυγισία και αναβολή αποφάσεων, αντί του 
συμβιβασμού, είναι ασπίδα προστασίας ενάντια στην 
οδύνη της παραίτησης από τις προσωπικές επιθυμίες, 
καθ΄όσον ο συμβιβασμός αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
ασφυκτικό παράγοντα που μας πνίγει. 

 Σήμερα αμφισβητείται Από τους νέους η 
επιτυχημένη συζυγία. Εγωισμός και συνήθειες, 
ελαττώματα και δυσαρέσκειες  δυσκολεύουν την 
καλή συζυγία. Όμως η οικογένεια υπάρχει, 
διαμορφώνει την κοινωνία και διαμορφώνεται από 
αυτήν. Τα διαζύγια είναι δυστυχώς πολλά, οι 
περισσότεροι όμως από τους διαζευγμένους 
προχωρούν σε επόμενο γάμο ή σε αναζήτηση νέου 
συζύγου.  Η ευελιξία και η διπλωματία είναι πολύ 
χρήσιμες στη συζυγική ζωή, με την έννοια ότι μας 
οδηγούν σε αναβολή αποφάσεων, σε εκδήλωση 
συναισθημάτων αγάπης, υποχωρητικότητας, 
συγχώρεσης, κατανόησης. Εκτός του ότι η επιλογή 
συζύγου έγινε από εμάς, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε 
ευθύνη για τον σύζυγο και απέναντι στο Θεό, εφόσον 
δεχόμαστε τον γάμο ως Ιερό Μυστήριο.  Είναι 
αναγκαία επιστράτευση όλων των δυνατοτήτων μας 
για καλή συμβίωση και ανάπτυξη αρετών, όπως 
υπομονής, επιμονής, θέλησης καθώς και η συμμετοχή 
μας στα Μυστήρια της Ιεράς εξομολογήσεως και 
Θείας Κοινωνίας(πηγή από το περιοδικό Σύνδεσμος) 

 

Καμπάνες 

 Συχνά στις γειτονιές μας ακούγεται ένας ήχος γλυκός, 
αρμονικός, ειρηνικός ή πανηγυρικός. Τον ακούμε 
σίγουρα πρωί και απόγευμα. Είναι ο ήχος της 
καμπάνας. Αγαπημένος ήχος! Όμως... τι είναι η 
καμπάνα; Ποια η σχέση της με τη χριστιανική 
λατρεία; Eίχαμε πάντα καμπάνες στους ναούς μας;.  
Σε χριστιανικά χρόνια, στην περίοδο των διωγμών, οι 

πιστοί ειδοποιούνταν με κάποια έμπιστα πρόσωπα, 
του τους <<Θεοδρόμους>> ή <<Λαοσυντάκτες>>.  
Αυτοί καμιά φορά και με κίνδυνο της ζωής τους, 
μετέφεραν τα μηνύματα από πόρτα σε πόρτα. Μετά 
τους διωγμούς, άγνωστο πότε ακριβώς, μπήκαν σε 
χρήση σε ναούς και μοναστήρια τα λεγόμενα 
<<αγιοσίδερα>> δηλαδή σήμαντρα, και αργότερα 
ίσως, γύρω στον 8ο αιώνα, οι καμπάνες.  Στην 
τουρκοκρατία, όπου απαγορευόταν η χρήση της 
καμπάνας, καθώς ενοχλούσε τον κατακτητή, ο 
άνθρωπος ο υπεύθυνος για τις ειδοποιήσεις 
ονομαζόταν <<κράκτης>>.   

Η καμπάνα ήρθε από την Καμπανία της Ιταλίας. Από 
εκεί πήρε και το όνομά της, γιατί εκεί βρισκόταν τα 
κατάλληλα μέταλλα για την κατασκευή της.  
Κατασκευάζονται ακόμη και σήμερα σε ειδικά 
εργαστήρια, από ξακουστούς τεχνίτες, με σωστή 
αναλογία χαλκού και κασσίτερου και πολύπλοκη 
διαδικασία.  Μπορεί να ζυγίσουν και τόνους ακόμα. Η 
μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου βρίσκεται στη 
Μόσχα. Τώρα πλέον ο ήχος τους τις περισσότερες 
φορές, είναι ηλεκτρονικός, παραμένει όμως καθαρός 
και πρέπει να συμφωνεί με συγκεκριμένες νότες.  
Παλαιότερα και κυρίως στα χωριά ήταν το κύριο μέσο 
ειδοποίησης. Χτυπούσαν βέβαια για τις Ακολουθίες, 
όπως και σήμερα. Χτυπούσαν όμως και για το 
σχολείο, για το κατηχητικό, για έκτακτες περιπτώσεις.  
Καλούσαν τους κατοίκους σε συγκέντρωση, 
ειδοποιούσαν για φυσικές καταστροφές, όπως π.χ.  
φωτιά, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάποιος χριστιανός 
έφυγε για τον ουρανό ή ότι γινόταν η κηδεία του. 
Διαφορετικά χτυπούσαν στις χαρές και διαφορετικά 
στις λύπες.  Οι καμπάνες κανονικά χτυπούν κάθε 
πρωί για τον Όρθρο, δηλαδή την πρωινή ακολουθία 
της Εκκλησίας, και κάθε απόγευμα για τον Εσπερινό, 
την απογευματινή ακολουθία.  

 - Είναι η φωνή του Θεού της εκκλησίας του που καλεί 
τους πιστούς στο σπίτι Του, το Ναό, για τη Λατρεία 
Του και από εκεί... στον Παράδεισο. Συμβολίζουν 
ακόμη τις σάλπιγγες των αγγέλων που καλούν σε 
εγρήγορση. 

- Με τις καμπάνες η Εκκλησία εκφράζει το πανηγύρι 
της, ομολογεί την πίστη της. 
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- Βοηθά τους πιστούς να θυμηθούν εκείνη την ώρα 
τον Θεό, ότι κι αν κάνουν. Γι΄ αυτό κάνουμε το 
σταυρό μας όταν χτυπάει η καμπάνα. Μας θυμίζει 
Ακόμη και τις γιορτές που στολίζουν το χρόνο μας. 

- Ο ήχος της τονώνει, ξυπνάει, γλυκαίνει τον 
άνθρωπο, τον ανυψώνει από τα γήινα, προκαλεί 
γαλήνη, ηρεμία, ξεκούραση, χαρά. Νιώθει κανείς ότι 
μέσα σε όλο το τρέξιμο της ημέρας  ο Θεός είναι εκεί 
και παρακολουθεί τον αγώνα του.  Στην Ορθόδοξη 
Ελλάδα μας όμως, οι πιστοί σύνδεσαμε τον ήχο αυτό 
με ωραία βιώματα. Ο ήχος της καμπάνας ήρεμος, 
κατανυκτικός, μα συγχρόνως μεγαλόπρεπως και 
αφυπνιστικός μεταδίδει γύρω αισιοδοξία και θάρρος.  
Τη βεβαιότητα ότι ο Θεός, Πατέρας στοργικός είναι 
εκεί για τον καθένα. Γεννά την επιθυμία να τον 
επισκεφτούμε στο σπίτι Του και να απολαύσουμε τα 
αγαθά Του. Μην αδιαφορήσουμε!(από περιοδικό 
Προς τη Νίκη). 

 

ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 

  Πρόκειται στην ουσία για τον πνευματισμό υπό άλλη 
ερμηνεία Τα φαινόμενα της Παραψυχολογίας είναι τα 
ίδια με αυτά του Πνευματισμού, μόνο που οι 
παραψυχολόγοι απορρίπτουν το υπερφυσικό 
στοιχείο από αυτά και προσπαθούν να τα εξηγήσουν 
ορθολογιστικά, με φυσικές ή ψυχικές υποσυνείδητες 
δυνάμεις.  Στο χώρο της παραψυχολογίας 
εντάσσονται μεταξύ άλλων και φαινόμενα όπως. 

 -  Τηλεπάθεια: H επικοινωνία εξ αποστάσεως χωρίς 
τη βοήθεια των αισθήσεων( οράσεως, ακοής κλπ) ή 
τεχνολογικών μέσων  (τηλέφωνο) 

- Τηλεκίνηση : Η μετακίνηση ή παραμόρφωση 
αντικειμένων εξ αποστάσεως. Ο παραψυχολόγος 
Γιούρι Γκέλερ μπορεί και λυγίζει μέταλλα, πιρούνια,  
κλειδιά και λοιπά με τη <<δύναμη της θελήσεως>> 
όπως λέει και από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. 

 -  Πνευματικές θεραπείες: Eγχειρήσεις χωρίς να 
αγγίξουν τον ασθενή ή να χρησιμοποιήσουν ιατρικά 
εργαλεία.  

Tελικά αποδεικνύεται ότι οι δυνάμεις που ενεργούν 
στην Παραψυχολογία δεν είναι διανοητικές 
υποσυνείδητες αλλά σατανικές. 

 Μουσικη - παιχνίδια-ταινίες  

 Θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε και στην 
έντονη επίδραση του διαβόλου τα τελευταία χρόνια 
σε τομείς τέχνης και ψυχαγωγίας όπως 

-Μουσικη: Πολλά είδη σύγχρονης μουσικής 
περιέχουν μελωδίες και ρυθμούς που εξαγριώνουν, 
καθώς και αντίχριστους ή σατανικούς στίχους. Πολλοί 
δίσκοι επίσης περιέχουν <<αντίστροφα υποσυνείδητα 
μηνύματα>> που υποβάλλουν βλάσθημες διαθέσεις, 
τάσεις αυτοκτονίας κ.α 

 - Παιχνιδια: Aρκετά από τα σύγχρονα παιχνίδια ιδίως 
τα ηλεκτρονικά, περιέχουν σατανιστικά στοιχεία με τα 
οποία το παιδί εξοικειώνεται και συμφιλιώνεται με το 
διάβολο. 

 - Ταινιες: Kάποιες κινηματογραφικές ταινίες ή 
κινούμενα σχέδια προβάλλουν και διδάσκουν θέματα 
πνευματισμού και μαγείας. Tέτοιες είναι οι ταινίες 
του Χάρρυ Πόττερ που ξετρέλλαναν τα παιδιά όλου 
του κόσμου.  

 

Εκκλησιαστικες Ειδήσεις: 

 137 βίαιες επιθέσεις σε ορθόδοξους ναούς. 

 1) σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το 
Υπουργείο Παιδείας τον περασμένο χρόνο 
παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα 137 βίαιες επιθέσεις 
σε ορθόδοξους ναούς. Τα περιστατικά παρουσιάζουν 
καταστροφές, ύβρεις, κλοπές και τελετές μαύρης 
μαγείας. Παράλληλα έχουμε και 364 διαρρήξεις 
ιερών ναών. 

 2) Τεράστιο το έργο της ιεραποστολής από το 
σύνδεσμο <<Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός>>.   

Στα 27 χρόνια της δράσης του ο ιεραποστολικός 
σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στη Θεσσαλονίκη 
μεταξύ άλλων ανήγειρε σε χώρες της ιεραποστολής 
24 εκκλησίες 5 ιατρεία 3 κλινικές 1 ορφανοτροφείο, 5 
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δημοτικά σχολεία 3 γυμνάσια 4 νηπιαγωγεία 4 
τεχνικές σχολές 1 σχολή κωφαλάλων 4 πνευματικά 
κέντρα 19 πηγάδια και πολλά άλλα. 

 3) Αχειροποίητος Τίμιος Σταυρός στην Πάτρα. 

  Ένα θαυμαστό σημείο έχει παρουσιαστεί τα 
τελευταία χρόνια στην Πάτρα πρόκειται για τον 
αχειροποιήτο τίμιο Σταυρό που προέρχεται από 
δέντρο που φύτεψε ο αείμνηστος γέροντας πατήρ 
Γερβάσιος  Παρασκευόπουλος. 

 4)Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις εκτρώσεις. 

Θλιβερή πρωτιά στις εκτρώσεις πανευρωπαϊκά έχει η 
Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου 
Ψυχικής και σεξουαλικής υγείας του τμήματος 
γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Οι εκτρώσεις ανέρχονται 
ετησίως στις 300.000 και 40.000 από ανήλικα 
κορίτσια το γεγονός αποδεικνύει τις ευθύνες μας για 
την διαπαιδαγώγηση των νέων 

 5)  Έργα αγάπης στην Ι. Μ Μαντινείας και Κυνουρίας. 

 Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μαντινείας και Κυνουρίας κ Αλεξάνδρου ιδρύθηκε 
πρόσφατα το γηροκομείο χρόνιων παθήσεων στο 
Λεωνίδιο ενώ έγινε επέκταση του γηροκομείου 
Τριπόλεως. 

 6) Μεγάλο το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας στην 
Αθήνα. 

  Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχουν οργανωθεί 74 
κέντρα ενοριακής αγάπης που προσφέρουν 
καθημερινά 10.000 μερίδες φαγητού 14 στέγες 
γερόντων, 4 στέγες φιλοξενίας αστέγων, 1 στέγη 
φιλοξενίας συγγενών ασθενών  και μία στέγη 
φιλοξενίας φοιτητών. Παράλληλα λειτουργούν 
βρεφονηπιακός σταθμός με 180 νήπια στέγη  
γερόντων, Κεντρικό κοινωνικό φαρμακείο, το 
πολυϊατρείο της ενορίας Αγίου Νικολάου Πευκακίων, 
κοινωνικό οδοντιατρείο, κινητή μονάδα φροντίδας 
υγείας κ.α 

7)  Νέα Ορθόδοξη Μητρόπολη στο Αργυρόκαστρο. 

  Έγιναν πρόσφατα τα εγκαίνια του νέου ναού της 
Αναστάσεως του Χριστού που αποτελεί και την 
Μητρόπολη Αργυροκάστρου. 

 Πλησιάζουν τους 200 οι νέοι ναοί που έγιναν 
τελευταία χρόνια στην Αλβανία με πρωτοβουλία του 
Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και των συνεργατών του. 

 8) Η Πολωνία και επίσημα Χριστιανική χώρα.  

 Με τα εγκαίνια ενός Αγάλματος του Χριστού που 
φτάνει τα 33 μέτρα η Πολωνία και επίσημα 
ανακηρύχθηκε Χριστιανική χώρα με προστάτη της τον 
ίδιο το Χριστό.  

9) Τιμήθηκε στην Καλαμάτα ο Αρχιεπίσκοπος 
Αλβανίας Αναστάσιος. 

 Πρόσφατα τιμήθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας ο 
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ Αναστάσιος για το 
πολύπλευρο εκκλησιαστικό, θεολογικό, ποιμαντικό, 
ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό του έργο. Πρόκειται 
για μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες 
εκκλησιαστικές προσωπικότητες. 

 10)  Ασυμβίβαστη η γιόγκα με την Ορθοδοξία. 

  Με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι η 
γιόγκα αποτελεί διδασκαλία ινδουιστική  έχει μεγάλη 
πολυμορφία και δεν αποτελεί είδος γυμναστικής.  
Τέλος η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι είναι 
ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη διδασκαλία και καλεί 
τους πιστούς να την αποφεύγουν. 

 11)Θαυμαστά φαινόμενα στον Παναγίου τάφο. 

 Στις πρόσφατες εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου συνέβησαν 
συγκλονιστικά γεγονότα σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
των εργαζομένων.  Το γεγονός αποδεικνύει την 
ιερότητα του μνημείου. Υπενθυμίζουμε ότι ο 
Πανάγιος Τάφος του Χριστού ανήκει στους 
Ορθοδόξους. 

 12) Η εκκλησία καταδικάζει το κίνημα <<Ελλήνων 
Συνέλευσις>>.  

 Με εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ελευθερουπόλεως κ Χρυσοστόμου ενημερώνουν τον 
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χριστιανικό λαό ότι το κίνημα <<Ελλήνων 
Συνέλευσις>> είναι αντιχριστιανικό και θα πρέπει οι 
Χριστιανοί να το αποφεύγουν. 

 

 


