
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
στό Πανελλήνιο Συνέδριο των Στρατιωτικῶν Ἱερέων  

μέ θέμα : 

«Ἡ ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Κληρικῶν  

στίς Ἔνοπλες ∆υνάμεις σήμερα». 

 

* * * * *  

(του Υφυπουργού Ενόπλων ∆υνάμεων  

κ. Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου,  

Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 3 Νοεμβρίου 2011) 

 
 
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, 
Θεοφιλέστατε Υποστράτηγε Διευθυντά της Ορθοδόξου Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων κ. Γεώργιε, 
Σεβαστοί πατέρες, 
Κυρίες και κύριοι, 
 
 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά βρίσκομαι μαζί σας στο Πολεμικό Μουσείο για 
να χαιρετίσω τις εργασίες του σπουδαίου αυτού συνεδρίου των Στρατιωτικών Ιερέων 
της Πατρίδας μας.  Είναι γεγονός ότι η αγαστή και σημαντική σχέση Εκκλησίας και 
Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαιώνεται και σήμερα εδώ από την ευλογία του 
Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, την 
έγκριση του Εξοχότατου Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Μπεγλίτη και την Αιγίδα της 
Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Διεύθυνσης της 
Θρησκευτικής  Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ.  

 
Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναγνωρίζω την 

ανάγκη να προβληθεί και να αναλυθεί η αποστολή και το έργο των στρατιωτικών 
ιερέων. Πρέπει να καθοδηγεί τη σκέψη μας ότι με τρόπο αγνό και ανιδιοτελή, η 
Εκκλησία και οι λειτουργοί της συνεισέφεραν τα μέγιστα στους Αγώνες του Έθνους 
πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα κόπου, αίματος και αυτοθυσιών πλάι στους 
στρατευμένους αγωνιστές και το λαό μας. Στον καιρό μας, ο οργανωμένος χώρος των 
Ενόπλων Δυνάμεων εξακολουθεί να έχει την ίδια ανάγκη της πνευματικής αρωγής 
και διακονίας των ιερέων τόσο σε ότι αφορά την ειρηνική και κοινωνική του δράση 
όσο και την στρατιωτική και  αμυντική προπαρασκευή. 

 
Σπουδαίο χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η κοινωνικοποίηση των νέων 

της πατρίδας μέσα σε θεσμούς και αντιλήψεις υγιείς και ωφέλιμες για την κοινωνία 
και τον τόπο. Ο Στρατός προσπαθεί να εμπνεύσει τόσο την πίστη στους Νόμους, την 
πειθαρχία και την αρετή, όσο και το θάρρος για την υπεράσπιση των συλλογικών μας 



δικαίων και της ελευθερίας. Βασικός σύμμαχος στην αποστολή αυτή είναι οι 
στρατιωτικοί ιερείς που καταπιάνονται με την ηθική, εθνική και θα πρόσθετα και 
κοινωνική διαπαιδαγώγηση των νέων. Είναι ένα έργο επίπονο που απαιτεί οξύνοια, 
κατάρτιση και ηθικά προσόντα, διάθεση προσφοράς και ατομικής υπέρβασης αλλά 
και διαρκή εγρήγορση. Μέσα από το διάλογο και τον προβληματισμό δίνεται η 
δυνατότητα στους θρησκευτικούς λειτουργούς του στρατεύματος να αναπτύξουν τη 
συνείδηση της κοινής τους αποστολής και συλλογικότητάς τους ως σώματος και να 
αναζητήσουν τρόπους αποδοτικής παροχής της διακονίας τους στις μεταβαλλόμενες 
σύγχρονες συνθήκες. Έχουμε λοιπόν καθήκον να διευκολύνουμε το έργο τους 
αγκαλιάζοντας εκδηλώσεις όπως η σημερινή. 

 
 
Στην κατεύθυνση αυτή  ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και τα 

σεβαστά μέλη της Ιεράς Συνόδου δίνουν τον τόνο και το παράδειγμα με το 
ενδιαφέρον τους για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας Ε.Δ. και για την προσπάθεια που καταβάλει η Εκκλησία για την 
επιμόρφωση και την ενίσχυση των στρατιωτικών ιερέων για την καλύτερη εκτέλεση 
της αποστολής τους και την προσαρμογή της διακονίας τους στις νέες ανάγκες και 
απαιτήσεις του καιρού μας. Θα ήθελα από το βήμα αυτό να τους εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου. 

 
Ευχαριστώ επίσης και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και 

Αγίου Βλασίου, Πρόεδρο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων, τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βύρωνος, Καισαριανής και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ, 
Σύνδεσμο της Εκκλησίας της Ελλάδας με τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και τον δικό 
μας Διευθυντή Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων ΓΕΕΘΑ Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο 
Γουρδούπη. Χαιρετίζω τέλος την παρουσία της πολωνικής και κυπριακής 
αντιπροσωπείας και την πρωτοβουλία πρόσκλησής τους.  

 
  
Είμαι βέβαιος ότι οι παρεμβάσεις των εξεχουσών προσωπικοτήτων που 

απαρτίζουν το συνέδριο αυτό προσδίδουν την απαιτούμενη σφαιρική προσέγγιση της 
αποστολής και του έργου των ιερέων, παράλληλα με την απαραίτητη θεολογική και 
επιστημονική θεμελίωση. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου 
και θα ήθελα όταν δοθεί η ευκαιρία να μελετήσω τα πρακτικά. 

 
 
 
 
 


