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Μακαριώτατε,   
κ. Υπουργέ,   
Σεβασμιώτατε Άγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι,   
Αγαπητοί  Πατέρες.   
Με  ιδιαίτερη  χαρά  παρευρίσκομαι  σήμερα  εδώ,  στην  

Ι. Μονή  Πεντέλης  και  αποτελεί  για  μένα  ιδιαίτερη  τιμή  η  
πρόσκλησή  μου  να  απευθύνω  χαιρετισμό  στην  έναρξη  της  
Ημερίδας  των  Στρατιωτικών  Ιερέων  που πραγματοποιείται  
από  την  Ειδική  Συνοδική  Επιτροπή  της  Ι. Συνόδου  της  
Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και  την  Δ/νση  Θρησκευτικού  του  
ΓΕΕΘΑ.  Αναγνωρίζοντας,  όπως  εξάλλου  όλος  ο  
Ελληνισμός  την  σημαντική  συνδρομή  της,  την  πολύτιμη  
συμβουλή  της  Εκκλησίας  στους  Αγώνες  του  Έθνους  οι  
οποίες  σε  αρκετές  περιπτώσεις  είναι  καταλυτική,  εκφράζω  
την  βαθιά  μου  ευγνωμοσύνη  και  υποκλίνομαι  στους  
Ιερωμένους  που  έπεσαν  στους  αγώνες  αυτούς.   

Στο  ΓΕΕΘΑ  προΐσταμαι  του  Θρησκευτικού  των  
Ενόπλων  Δυνάμεων  και  ως  εκ  τούτου  θα  ήθελα  σήμερα  να  
εκφράσω  ορισμένες  σκέψεις  για  την  αποτελεσματικότερη  
υλοποίηση  του  έργου  και  της  αποστολής  των  Στρατιωτικών  
Ιερέων.   

Όπως  γνωρίζετε  οι  Στρατιωτικοί  Ιερείς  προσφέρουν  τις  
υπηρεσίες  τους  αποσπασματικά  και  σε  ορισμένες  μόνο  
μονάδες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων.  Φυσικά  λόγω  του  μικρού  
αριθμού  τους.  Οι  δε  υπηρεσίες  τους  περιορίζονται  στις  
αγιαστικές  πράξεις  και  σε ευκαιριακά  σε  κήρυγμα.  Για  την  
βελτίωση  λοιπόν  αυτής  της  κατάστασης  απαιτείται  κατά  
την  άποψή  μου  η  εκπόνηση  ενός  σχεδίου,  στρατηγικού  
σχεδίου  θα  έλεγα,  το  οποίο  να  κινείται  στους  παρακάτω  
τέσσερις  (4)  άξονες: 
• Καταρχάς  απαιτείται  κάλυψη  όλων  των  περιφερειών  
των  μονάδων  με  Στρατιωτικούς  Ιερείς,  και  όπου  αυτοί  δεν  
επαρκούν,  με  ενίσχυση  από  τις  τοπικές  Μητροπόλεις  με  
Ιερείς  που  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  για  τις  συνθήκες  και  
ιδιαιτερότητες  του  Στρατιωτικού  Περιβάλλοντος  και  είναι  
συγκεκριμένοι  και  όχι  εναλλασσόμενοι. 
• Ο  δεύτερος  άξονας  θα  πρέπει  να  κατευθύνεται  στην  
διατήρηση  και  ενίσχυση  του  θρησκευτικού  αισθήματος  του  



προσωπικού  με  την  τέλεση  του  συνόλου  των  αγιαστικών  
πράξεων. 
 
• Ένας  άλλος  σημαντικός  τομέας  είναι  η  συμβουλευτική  
προσέγγιση,  ιδιαίτερα  των  Νέων  στα  κοινωνικά  και  άλλα  
προβλήματα,  που  τους  απασχολούν,  όπως  η  απασχόληση,  
ανεργία,  επαγγελματική  αποκατάσταση,  ναρκωτικά,  
κοινωνική  καταξίωση, μοναξιά,  αυτοκτονικές  τάσεις.  
Πιστεύω  ακράδαντα  ότι  η  προσέγγιση  αυτή  συνδεόμενη  με  
την  τόνωση  του  θρησκευτικού  αισθήματος  θα  έχει  
αποτελέσματα  που  δεν  μπορούν  να  εκφέρουν  άλλοι  
αρμόδιοι  κρατικοί  ή  κοινωνικοί  φορείς.  Απαιτείται  εδώ  ο  
λόγος  απλός,  λιτός,  λόγος  ουσιαστικός  λόγος  πιστικός  
λόγος  σαν  και  αυτό  που  συνηθίσαμε  να  ακούμε  από  τον  
Μακαριώτατο. 
 
• Ο  τέταρτος  άξονας  πρέπει  να  αναφέρεται  στην  
συμβολή  των  Ιερέων  στο  επιχειρησιακό  περιβάλλον,  όπως  
στη  μάχη  και  στις  ειρηνευτικές  αποστολές.  
  Εδώ  υπάρχει  καταγεγραμμένη  όχι  μόνο  στην  διεθνή  
βιβλιογραφία  αρκετές  εμπειρίες  που  πρέπει  να  τις  
εκμεταλλευτούμε  και  να  εκπαιδεύσουμε  κατάλληλα  τους  
Στρατιωτικούς  Ιερείς.  
  Εφ’ όσον  αυτές  οι  απόψεις,  πολλά  απ’ αυτά  θα  
καλυφθούν  από  τους  αξιόλογους  εισηγητές  και θα  κριθούν  
ότι  είναι  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση  και  ότι είναι  εφικτές  
στην  υλοποίησή  τους και σε αυτό  θα  συμβάλει  
αποτελεσματικά,  τόσο  ο  Δ/ντης  Θρησκευτικού  του  ΓΕΕΘΑ,  
π. Νικόλαος  Βουρδούπης,  με  τον  οποίο  είχα  τη  χαρά  να  
συνεργαστώ  ως  Αρχηγός  του  ΓΕΑ  και  ο  οποίος  
χαρακτηρίζεται  από  χαμηλούς  τόνους,  αξιόλογος  
χαρακτήρας,  επιτελικές  ικανότητες,  αλλά  και  μια  ηγετική  
φυσιογνωμία  και  θέλω  να  τον  ευχαριστήσω  στο  μέτρο  που  
του  αναλογεί  για  την  διοργάνωση  αυτής  της  Ημερίδος όσο 
και το Συνοδικό Γραφείο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί 
Ειδικών Θεμάτων και Καταστάσεων της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.  

Θα  ήθελα  πάλι  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  
πρόσκληση  να  παραστώ  και  να  χαιρετήσω,  να  ευχαριστήσω  
τον  Μακαριώτατο  για  την  παρουσία  του,  τον  Σεβασμιώτατο  
Μητροπολίτη  Ναυπάκτου  και  Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεο,   
Πρόεδρο  της  Ειδικής  Συνοδικής  Επιτροπής  Ειδικών  
Ποιμαντικών  Θεμάτων  και  Καταστάσεων  για  την  



καθοριστική  συμβολή  του  στις  εργασίες  της  Ημερίδας,  τους  
Στρατιωτικούς  Ιερείς  για  την  σημερινή  τους  προσέλευση  
αλλά  και  για  το  έργο  που  προσφέρουν  στις  Ένοπλες  
Δυνάμεις  και  να  τελικά να  ευχηθώ  όπως  η  Ημερίδα  αυτή    
είναι  επωφελής  και  εποικοδομητική. Καλή  επιτυχία!!!! 


