
 1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 
21 Οκτωβρίου 2010 
 
 
Μακαριώτατε, 
Σεβασμιώτατοι, 
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, 
κ. Αρχηγέ, 
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 
Σεβαστοί Πατέρες, 
Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό για την Υπηρεσία 
Θρησκευτικού του ΓΕΕΘΑ, καθώς επιτελείται κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η σύνδεσή της με την Ιερά Σύνοδο, με 
την Εκκλησία μας. 
Η υπαγωγή της Υπηρεσίας Θρησκευτικού στο Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης ουδόλως την απομονώνει από το σώμα της 
Εκκλησίας, αλλά αντιθέτως προσβλέπουμε στην στενή 
συνεργασία με την Διοικούσα Εκκλησία, την τροφό και μητέρα 
όλων μας. 
Η ημερίδα αυτή αποδεικνύει και το ανύστακτο ενδιαφέρον της 
Ιεράς Συνόδου και της ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, υπό την 
προεδρία του ανά την Ορθοδοξία γνωστού θεολόγου και 
Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου κ. Ιεροθέου, για τον ευαίσθητο από πολλές απόψεις 
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.  
Οι καιροί είναι δύσκολοι και άρα ισχύει απόλυτα η γνωστή 
ρήσις, "η ισχύς εν τη ενώσει". Δεν υπάρχουν περιθώρια για 
απομονωτισμούς, αποκλεισμούς ή συγκεντρωτισμούς. 
Η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Θρησκευτικού 
του ΓΕΕΘΑ και της Ιεράς Συνόδου μόνο αγαθούς καρπούς 
μπορεί να φέρει σε πολλούς τομείς. Στον λειτουργικό, τον 
ποιμαντικό, τον κοινωνικό, αυτόν της αλληλεγγύης. Και στο 
σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ, ο οποίος 
ανέλαβε το έργο της σύνταξης του Ευχολογίου των Ενόπλων 
Δυνάμεων, απαραίτητο για τις ειδικές λειτουργικές ανάγκες 
των στρατιωτικών ιερέων. 
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Ας μη λησμονούμε, επίσης, ότι σημερινοί αξιότατοι κληρικοί 
και επίσκοποι προήλθαν από τα σπλάγχνα της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του στρατού μας. Και η διακονία τους στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ήταν πολυτιμότατη εμπειρία για την μετέπειτα 
ποιμαντική τους διακονία, καθώς εκεί, στο στράτευμα, έμαθαν 
να αφουγκράζονται καλύτερα τα προβλήματα του κόσμου και 
να νιώθουν δυνατά τον παλμό της καθημερινότητας. Ένα 
τέτοιο φωτεινό παράδειγμα αποτελεί ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, εκ των εισηγητών 
της ημερίδος μας και σύγχρονος εκκλησιαστικός ρήτωρ.  
Προσβλέπουμε, Μακαριώτατε, στην δική σας εγνωσμένη 
ευαισθησία σε θέματα σύγχρονης ποιμαντικής και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Οι πρωτοβουλίες σας για την ανακούφιση του 
σημερινού ανθρώπου με λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα 
δεν αφήνουν κανένα μας ασυγκίνητο. 
Βλέπουμε καθημερινά κι εμείς στις Ένοπλες Δυνάμεις ότι είναι 
αναγκαίος ο λόγος μας, ο ενισχυτικός και παραμυθητικός, ο 
εκκλησιαστικός και ενωτικός, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται 
από έργα αγάπης, έμπρακτου ενδιαφέροντος, στοργής και 
φιλαδελφίας, προς κάθε υπηρετούντα στις Ένοπλες Δυνάμεις 
της πατρίδας μας, από τον τελευταίο οπλίτη μέχρι τον 
υψηλόβαθμο αξιωματούχο. 
Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να συνδεθούμε όλοι μεταξύ μας, ως 
οι απόστολοι, τω συνδέσμω της ειρήνης και της αγάπης. Και να 
συνδεθούμε, ακόμα, και με τους Ορθοδόξους αδελφούς μας 
των άλλων Εκκλησιών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις 
των χωρών τους, και εκεί συντελείται σπουδαίο έργο, του 
οποίου επιδιώκουμε να καταστούμε κοινωνοί, ώστε να 
πλουτίσουμε την εμπειρία μας και να γινόμαστε κάθε μέρα πιο 
αποτελεσματικοί στην άσκηση της πολυεπίπεδης διακονίας 
μας.  
Γι' αυτό και χαιρετίζουμε την παρουσία εδώ σήμερα του 
Διευθυντού της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Κύπρου 
Αρχιμανδρίτου κ. Ιωάννου και του Γραμματέως της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου θεολόγου κ. Μιχαήλ 
Σπύρου. 
Άρα, ευχής έργον θα ήταν ένα ευρύτερο άνοιγμα της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ στην κοινωνία, κι αυτό 
δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μονό με τη συνεργασία. 
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Η ηγεσία του Υπουργείου μας, πολιτική και στρατιωτική, είναι 
ανοιχτή και τείνει ευήκοον ους στα μηνύματα των καιρών. Και 
συνδράμει με κάθε τρόπο το έργο της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας, ώστε αυτή να λειτουργεί απρόσκοπτα και 
αποδοτικά. Άρα, υπάρχει γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια 
σχέσεων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών προς ανακούφιση 
του πλησίον και προς δόξαν Θεού. 
Ευχαριστούμε θερμά, τέλος, τον καθηγητή κ. Αλέξανδρο 
Σταυρόπουλο για την συμμετοχή του στην ημερίδα, τους 
Διευθυντές των Θρησκευτικών Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Λιμενικού και όλους τους αδελφούς 
στρατιωτικούς ιερείς που παρευρίσκονται σήμερα εδώ.  
Ας ευχηθούμε όλοι μας από καρδιάς η σημερινή ημερίδα να 
αποτελέσει την απαρχή μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της Ιεράς Συνόδου και της Υπηρεσίας Θρησκευτικού του 
ΓΕΕΘΑ. Είναι κάτι που το απαιτούν οι καιροί και το έχουμε 
ανάγκη όλοι μας. 
 
Σας ευχαριστώ.  
 


