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  Με  πολλή  χαρά,  ανταποκρινόμενοι  και  στην  πρόσκληση  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Χριστιανικής  Ένωσης  Κυπρίων 

Επιστημόνων,  χαιρετίζουμε  και  επευλογούμε  και  το  εφετινό,  εικοστό 

τρίτο (ΚΓ΄) στη σειρά, Συνέδριο της Ένωσης.  

 

Προς  τη  Χ.Ε.Κ.Ε.  απευθύνουμε  τον  εγκάρδιο  χαιρετισμό  της 

αγάπης  και  της  εκτίμησής μας,  μαζί  με  τα  θερμά μας  συγχαρητήρια 

για τα τριάντα αυτά χρόνια δράσης και προσφοράς της. Μακαρίζουμε, 

επ’  ευκαιρία,  τόσο  την  ψυχή  του  αειμνήστου  προκατόχου  μας, 

μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄ για τη συμβολή του στην 

ίδρυση της Χ.Ε.Κ.Ε., το 1979, όσο και τις ψυχές των άλλων αειμνήστων 

μελών της. 

 

  Ασφαλέστατα, το θέμα που θα απασχολήσει το Συνέδριό σας «Ο 

πόνος και  η  υπέρβασή του» είναι  και σημαντικό και πάντοτε  επίκαιρο 

και ενδιαφέρον. Και τούτο, γιατί δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος, ο οποίος 



να  μην  πόνεσε  και  να  μη  λυπήθηκε  στη  ζωή  του.  Τονίζει 

χαρακτηριστικά  ο  Άγιος  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος:  «οὐ  γάρ  ἐστιν 

ἄνθρωπον  ὄντα,  καί  ἐπίκηρον  (φθαρτόν)  ζῶντα  τόν  βίον  τοῦτον,  καί 

λύπης εἶναι χωρίς· ἀλλ’ ἄν μή σήμερον, αὔριον· ἄν μή αὔριον, μετά ταῦτα 

συμβαίνει  τό  λυπηρόν»  (P.G.  62,  στ.  604).  Εξάλλου,  ο  Άγιος  Αντώνιος 

αναφέρει ότι μέχρι το τέλος της ζωής μας θα έχουμε θλίψεις, πόνους, 

δοκιμασίες και πειρασμούς.  Αλλά και ο Άγιος Σεραφείμ του Sarov μας 

πληροφορεί  ότι  «ὅπου  δέν  ὑπάρχει  λύπη  καί  δάκρυ,  δέν  ὑπάρχει 

σωτηρία»!  Χαρακτηριστικοί,  όμως,  είναι  σχετικά  και  οι  λόγοι  του 

Αποστόλου Παύλου: «ὅν γάρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δέ πάντα 

υἱόν ὅν παραδέχεται» (Ἑβρ. ιβ΄, 6).  

 

Γενικά,  ο  πόνος  ‐σωματικός,  ψυχικός,  πνευματικός‐  είτε  το 

θέλουμε, είτε όχι, βρίσκεται πάντοτε στην καθημερινότητα του κύκλου 

της  ανθρώπινης  πορείας.  Περπατούμε  στους  δρόμους  και  βλέπουμε 

έκδηλη  τη  θλίψη  στα  πρόσωπα  των  συνανθρώπων  μας. 

Παρακολουθούμε,  ακόμη,  στην  τηλεόραση,  ή  διαβάζουμε  στον  τύπο, 

και η καρδιά μας σφίγγεται από τα δάκρυα,  τη φρίκη και τον όλεθρο 

που  υπάρχουν  παντού.  Πρόκειται,  αλήθεια,  για  πολύ  δύσκολες 

καταστάσεις,  στις  οποίες  ο  πόνος,  το  πένθος,  η  θλίψη  και  η  οδύνη 

ανθρωπίνως,  κατά  το  κοινώς  λεγόμενο,  δεν  υποφέρονται.  Τότε  είναι 

που, γεννάται το παράπονο και προβάλλει το ερώτημα: «Μα γιατί, Θεέ 

μου, επέτρεψες να γίνει τούτο και εκείνο;».  

 

Σ’ αυτές, ακριβώς, τις δύσκολες ώρες του ανείπωτου πόνου, του 

βαρύτατου πένθους,  της φοβερής οδύνης και της αβάστακτης θλίψης, 

καλούμαστε,  ως  Χριστιανοί,  να  φέρνουμε  στη  σκέψη  μας  τον  ίδιο  το 

Χριστό,  για  να  αντλούμε  θάρρος,  δύναμη  και  ενίσχυση  στην  πορεία 



μας.  Ο  Χριστός  υπήρξε  Εκείνος,  ο  Οποίος  κατά  την  επίγεια  ζωή  Του 

πόνεσε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Συγκλονιστικοί υπήρξαν 

οι  λόγοι  Του  στη  Γεθσημανή:  «περίλυπός  ἐστιν  ἡ  ψυχή  μου  ἕως 

θανάτου» (Ματθ. κστ΄, 38). Για τη δική μας σωτηρία βάδισε την πορεία 

του  μαρτυρίου,  υπέστη  τα φρικτά  και  άγια πάθη  και,  τέλος,  ανέβηκε 

στο σταυρό. Κατά συνέπεια, και ο πνευματικός άνθρωπος καλείται να 

αντιμετωπίζει  τον  πόνο,  τη  θλίψη,  και  τις  δοκιμασίες  με  τη  βαθιά 

πίστη,  τη  θερμή  προσευχή  και  την  κατά  Θεό  υπομονή.  Οι  λόγοι  του 

Ψαλμωδού  είναι  αρκούντως  διδακτικοί:  «Ἐν  ἡμέρᾳ  θλίψεώς  μου 

ἐκέκραξα πρός σε (Κύριε), ὅτι ἐπήκουσάς μου» (Ψαλμ. πε΄, 7). 

 

Αλλά  και  ο  Κυπριακός  Ελληνισμός  σ’  αυτήν  την  ανατολική 

εσχατιά  της Μεσογείου  υπήρξε  ‐και  είναι‐  ένας  βαθύτατα πονεμένος 

λαός.  Και  τούτο,  γιατί  πολλά  είναι  τα  δεινά  και  οι  περιπέτειες  που 

έζησε στην ιστορική του πορεία. Ιδιαίτερα πονεμένος και πληγωμένος 

είναι ο λαός μας, προπάντων τα τελευταία τριανταπέντε χρόνια, στα 

οποία  καρτερικά  υφίσταται  τις φοβερές  συνέπειες  της  συνεχιζόμενης 

τουρκικής  εισβολής  στη  νήσο  μας.  Νεκροί,  αγνοούμενοι,  πρόσφυγες, 

εγκλωβισμένοι,  κατοχή,  διαίρεση,  έποικοι,  χαλάσματα,  καταστροφή, 

δάκρυα, θρήνος και οδύνη, όλα αυτά συνθέτουν και συναποτελούν τον 

απερίγραπτο πόνο του λαού μας, για το φοβερό κακό που μας βρήκε.  

 

Ως Προκαθήμενος  της  Εκκλησίας μας,  και  έχοντας  τη  χαρά  να 

απευθυνόμαστε  προς  τους  Χριστιανούς  Επιστήμονες,  μέλη  της 

Χ.Ε.Κ.Ε.,  τονίζουμε  τη  σημασία  και  την  αξία  της  πνευματικής 

προσέγγισης  και  αντιμετώπισης  και  του  σημερινού  δράματος  της 

τουρκικής  εισβολής  στην  πατρίδα  μας.  Ας  μην  απογοητευόμαστε, 

λοιπόν.  Να  θυμόμαστε  ότι  η  ελευθερία,  ο  αγιασμός  και  η  λύτρωση  



πραγματοποιούνται  «διά  πολλῶν  θλίψεων»  (Πράξ.  ιδ΄,  22).  Γι’  αυτό, 

πατρικά  καλούμε  και  σας,  αλλά  και  όλο  το  λαό  μας,  σε  πνευματική 

εγρήγορση, σε αγωνιστική συστράτευση και σε αδιάλειπτη προσευχή. 

Να είστε βέβαιοι ότι και ο Χριστός δεν είναι δυνατό παρά στο τέλος να 

ευσπλαγχνισθεί  τον  πόνο  μας  και  να  ανταποκριθεί  στις  προσευχές 

μας,  χαρίζοντας  και  σε  μας  τη  δικαίωση  του  αγώνα  μας  και  την 

ελευθερία στην κατεχόμενη γη μας.   

 

Αγαπητοί μας, συνοψίζοντας, υπογραμμίζουμε ότι η όλη πορεία 

του  Χριστιανού  είναι  πορεία  σταυροαναστάσιμη.  Ο  δρόμος  της 

λύτρωσης,  που οδηγεί  στη χαρά,  ακολουθεί  το  δρόμο  του σταυρού. Ο 

πόνος  δεν  είναι  παρά  μία  γέγυρα,  που  οδηγεί  από  το  κακό  στη 

λύτρωση.  Και  η  ομορφιά  του  πόνου,  όσο  ανεπιθύμητος  και  αν  αυτός 

είναι,  δεν  είναι  άλλη  παρά  η  ομορφιά  της  λύτρωσης.  Και  αυτήν  την 

ομορφιά  την  προσφέρει  ο  ίδιος  ο  Χριστός,  αφού  μόνο  στη  σταυρική 

θυσία Του η ομορφιά και ο πόνος αποκτούν την απόλυτη ενότητα.  

 

Ευχαριστούμε  θερμά  τους  δύο  Εισηγητές  του  Συνεδρίου, 

Οσιολογιώτατο  Μοναχό  Μωυσή  Αγιορείτη  και  Δρα  Αλέξανδρο 

Γουλιανό, Ψυχίατρο, Διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας, 

για την ανταπόκρισή τους να έλθουν στη νήσο μας και να συμβάλουν 

με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους στην επιτυχία του Συνεδρίου.  

 

Τους  καλωσορίζουμε  με  πολλή  αγάπη  στον  τόπο  μας  και 

ευχόμαστε  ευχάριστη  και  καρποφόρα  την  εδώ  ολιγοήμερη παραμονή 

τους.  

 



Συγχαίροντας,  τέλος,  τη  Χριστιανική  Ένωση  Κυπρίων 

Επιστημόνων  τόσο  για  τα  τριαντάχρονά  της,  όσο  και  για  τη 

διοργάνωση και του σημερινού Συνεδρίου της, κηρύττουμε την έναρξη 

των  εργασιών  του και  ευχόμαστε σε  όλους πλούσιες  τις  ευλογίες και 

την ενίσχυση του Κυρίου. Ευχαριστούμε. 
                                                 

                                                                    † Ο Κύπρου Χρυσόστομος  

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 

     22 Φεβρουαρίου 2009. 
 


