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τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου 
 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. 
Δανιήλ, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, 

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Σεμιατίστε κ. Γεώργιε, 

Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι 

Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγηταί, 

Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί 
Καταστάσεων, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω μετά τήν πρόσφατη 
ἐπιτυχημένη Ἡμερίδα, προχώρησε στήν διοργάνωση τοῦ παρόντος Συνεδρί-
ου Στρατιωτικῶν Ἱερέων σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας 
καί τήν Διεύθυνση τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Οἱ Κληρικοί πού 
ὑπηρετοῦν στό Στράτευμα ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, θέλουν νά αἰσθάνω-
νται συνδεδεμένοι μέ αὐτήν, συνεργάζονται ἁρμονικά μέ τούς κατά τόπους 
Κληρικούς καί ἐργάζονται ποιμαντικά σέ ἕνα σημαντικό καί εὐαίσθητο 
τμῆμα τῶν Νέων μας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν κάτω ἀπό ἰδιαίτερες συνθῆκες καί 
χρειάζονται τήν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας.  

Τό ἔργο τῶν Κληρικῶν στόν Στρατό εἶναι μεγάλο, ἐπίπονο καί σημα-
ντικό. Καλοῦνται νά προσφέρουν τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας μέ σύγχρονο τρό-
πο, χωρίς νά τόν ἀλλοιώνουν, χωρίς νά τόν ταυτίζουν μέ τίς ὑπάρχουσες ἰ-
δεολογίες, χωρίς νά τόν περιθωριοποιοῦν χάριν τῆς ἐξυπηρετήσεως ἄλλων 
σκοπιμοτήτων. Οἱ στρατευμένοι Νέοι διέρχονται μιά κρίσιμη περίοδο τῆς 
ζωῆς τους, κάτω ἀπό μιά πειθαρχία τήν ὁποία δέν εἶχαν συνηθίσει, τήν αἰ-
σθάνονται ὡς μιά ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας καί θέλουν νά 
ἐντάξουν μέσα σέ αὐτήν τήν πραγματικότητα καί τόν λόγο τῶν Κληρικῶν. 
Δυσανασχετοῦν ὅταν βλέπουν τούς Κληρικούς ὡς ἕνα μέρος τοῦ συστήμα-
τος γιά τήν καλλιέργεια ἁπλῶς τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Αὐτός εἶναι ὁ λό-
γος γιά τόν ὁποῖο τό ἔργο τῶν Κληρικῶν εἶναι δύσκολο καί πρέπει νά ὑπερ-
βαίνη κανείς νοοτροπίες καί νά δείχνη τόν ἄλλο τρόπο ὕπαρξης, τήν ἄλλη 
γλώσσα, τό ἐκκλησιαστικό ἦθος πού ἐκφράζεται στήν Ἐκκλησία. Οἱ Κληρι-
κοί στόν Στρατό σήμερα ἐργάζονται μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἀλλά ἐπειδή 
τό ἔργο τους εἶναι μεγάλο, χρειάζονται βοήθεια.  

Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Τά μέλη τῆς Εἰδικῆς Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων ἀ-
σχολήθηκαν πολλές ὧρες γιά τήν καλή διοργάνωση τοῦ παρόντος Συνεδρί-
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ου καί τήν κατάρτιση τοῦ προγράμματος. Ἡ βάση του εἶναι ὅτι δέν πρέπει 
νά κινηθῆ σέ ἕνα θεωρητικό καί οὐτοπιστικό ἐπίπεδο, γι' αὐτό καί προτίμη-
σε οἱ εἰσηγητές νά προέρχωνται μέσα ἀπό τό Στράτευμα, ἐκτός ἀπό μιά πε-
ρίπτωση, ὥστε ὁ λόγος τους νά εἶναι προσγειωμένος καί ἐφαρμόσιμος. 

Τά θέματα τοῦ Συνεδρίου ἀλλά καί οἱ ἁρμόδιοι εἰσηγητές θά βοηθή-
σουν ὅλους μας νά θέσουμε τόν δάκτυλο ἐπί τόν τύπο τῶν ἥλων. Ἀναφέρο-
νται σέ ὅλες τίς πτυχές τοῦ ἔργου τῶν Κληρικῶν στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις 
τῆς Πατρίδος μας. «Ὁ μυσταγωγικός χαρακτήρας τῆς ἀποστολῆς τῶν Στρα-
τωτικῶν Ἱερέων», θά ἀναπτυχθῆ ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Σεμιατί-
στε κ. Γεώργιο, ὑποστράτηγο διευθυντή Ὀρθοδόξου Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσί-
ας τῶν Πολωνικῶν Ε.Δ. «Ψυχολογικά καί κοινωνικά γνωρίσματα τῶν στρα-
τευμένων καί τῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων», θά ἀναπτυχθῆ ἀπό 
κ. Δημήτριο Κυριαζῆ, ταξίαρχο ἐ.ἀ., ψυχολόγο. «Μέθοδοι καί τεχνικές ἀσκή-
σεως μιᾶς συγχρόνου ποιμαντικῆς διακονίας στό Στράτευμα», θά παρου-
σιασθῆ ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Παντελεήμονα Χανόγλου, 
ταξιάρχου ἐ.ἀ. Οἱ «Παιδαγωγικές ἀρχές ἀσκήσεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου 
τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων σήμερα», θά ἀναπτυχθῆ ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Κα-
ριώτογλου, δρ. Θεολογίας. Τέλος, τό θέμα «Ἡ προσωπικότητα τοῦ Στρατιω-
τικοῦ Ἱερέα ὡς παράγοντος ἐπιτυχίας τοῦ ἔργου του σήμερα» θά ἀναπτύξη 
ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Γουρδούπης, Διευθυντής Σώμα-
τος Στρατιωτικῶν Ἱερέων. 

Συγχρόνως στό Συνέδριό μας ἐκλήθησαν νά χαιρετίσουν τούς Συνέ-
δρους, ἐκτός ἀπό τούς Ἐπισήμους, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰωάννης Ἰωάννου, 
Διευθυντής Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Ε.Φ. Κύπρου, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρ-
χιμ. π. Νεκτάριος Κιοῦλος, Διευθυντής Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ. 

Ἡ θεία Λειτουργία πού θά τελεσθῆ τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου 
μας καί ἡ ἐπίσκεψη στό Νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως θά βοηθήσουν στήν 
ἐπικοινωνία μεταξύ μας καί τήν ἐπαφή μας μέ τόν πνευματικό καί πολιτι-
σμικό τρόπο ζωῆς τοῦ τόπους μας. 

Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμότατα τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο πού ἐνέ-
κριναν καί εὐλόγησαν τήν πραγματοποίηση τοῦ παρόντος Συνεδρίου καί ἀ-
νέλαβαν τά ἔξοδα πραγματοποιήσεώς του, τά Μέλη καί τόν Γραμματέα τῆς 
Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιμ. π. Σπυρίδωνα Κατραμάδο γιά τήν ὅλη 
ὀργάνωση τοῦ Συνεδρίου, τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί τήν Διεύθυν-
ση τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Γ.Ε.Θ.Α. μέ τούς ὁποίους συνεργασθήκα-
με ἄψογα, τούς εἰσηγητές πού προανέφερα γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν 
γιά τήν συγκρότηση τῶν εἰσηγήσεών τους καί ὅλους τούς παρόντας Συνέ-
δρους, κυρίως δέ τούς Κληρικούς πού ὑπηρετοῦν στόν Στρατό καί εἶναι ἡ 
φωνή τῆς Ἐκκλησίας στήν κοινωνία τοῦ Στρατεύματος. 

Εὔχομαι ὁ Θεός νά εὐλογήση καί αὐτήν τήν προσπάθεια. 


