
«Ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ 
δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ 
δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. ε΄, 3-4).

«Ἀποροῦν  πολλοί  διατί  ἀφήνει  ὁ 
ἀγαθός  Θεός  νά  πάσχωμεν  καί  νά 
ὑποφέρωμεν  μέ  διαφόρους  θλίψεις.  Ἐν 
τούτοις ἡ θλῖψις, πού τόσον πολύ μᾶς πιέζει, 
ἔχει  διά  τόν  Χριστιανόν  ἀποτελέσματα 
ἐξαίρετα καί εὐχάριστα. Ἡ θλῖψις καταρτίζει 
τόν Χριστιανόν εἰς τήν μεγάλην ἀρετήν τῆς 
ὑπομονῆς. Ἡ ὑπομονή πάλιν ὡς ἀποτέλεσμα 
ἔχει  τό  ὅτι  γίνεται  ὁ  Χριστιανός 
δοκιμασμένος  καθ’  ὅλα,  ἄνθρωπος  τῆς 
πρακτικῆς ἀρετῆς καί ὄχι μόνον τῆς θεωρίας. 
Ἡ δοκιμή δέ αὕτη τονώνει καί γιγαντώνει εἰς 
τήν  ψυχήν  τήν καλήν  ἐλπίδα  εἰς  τόν  Θεόν· 
τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ δίκαιος Θεός, πού ἐπιτρέπει 
τήν θλῖψιν, εἶναι ἀδύνατον νά μή βραβεύσῃ 
τήν  ὑπομονήν  μας  μίαν  ἡμέραν  καί  τήν 
ἐμπιστοσύνην μας πρός Αὐτόν. Καί δέν εἶναι 
πρᾶγμα  ἀβέβαιον  ἡ  ἐλπίς  αὐτή·  οὔτε 
πρόκειται  νά  εὑρεθῇ  ὁ  Χριστιανός 
ἐντροπιασμένος  ἀπό  τήν  ἐλπίδα  πρός  τόν 
Θεόν.  Ἡ ἐλπίς  θά  φέρῃ  ἐξάπαντος  ὅλα  τά 
ἐλπιζόμενα  ἀγαθά.  Διότι  τήν  ἐγγύησιν  δι’ 
αὐτά μᾶς τήν δίδει ὁ Θεός ὁ ἄπειρος, ὁ Θεός 
τῆς δικαιοσύνης». 
      

«Διά  πολλῶν  θλίψεων  δεῖ  ἡμᾶς 
εἰσελθεῖν  εἰς  τήν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ» 
(Πράξ. ιδ΄, 22).

«Αἱ  διάφοροι  θλίψεις  πού  μᾶς 
εὑρίσκουν εἰς  τήν πορείαν τῆς καθημερινῆς 
μας  ζωῆς,  εἶναι  βεβαίως  γεγονότα 
δυσάρεστα, τά ὁποῖα μᾶς ποτίζουν μέ λύπην 
καί μέ πικρίαν. Ἐν τούτοις αἱ θλίψεις εἶναι 
πηγή  ὠφελείας  διά  τόν  Χριστιανόν  καί 
συντελοῦν  σπουδαίως  εἰς  τόν  χριστιανικόν 
του καταρτισμόν. Αἱ θλίψεις βοηθοῦν εἰς τήν 
ταπείνωσιν  καί  προφυλάττουν  ἀπό  τήν 
ἔπαρσιν καί ἀλαζονείαν. Αἱ θλίψεις τρέφουν 
τήν ρίζαν τῆς   πίστεως καί  τῆς  ἐλπίδος  εἰς 
τόν Θεόν.  Αὐταί  γυμνάζουν τήν ψυχήν καί 
τήν ὁπλίζουν μέ γενναιότητα, ὑπομονήν καί 
ἀνδρείαν. Αὐταί μᾶς κάμνουν περισσότερον 
εὐσπλαγχνικούς καί ἐλεήμονας καί ἐπιεικεῖς. 
Αὐταί  ἀποσποῦν  τήν  καρδίαν  ἀπό  τά 
μάταια καί ἁμαρτωλά καί ἀναβιβάζουν τήν 
σκέψιν  εἰς  τά  οὐράνια  καί  αἰώνια.  Εἶναι 
γεγονός  ὅτι  τό  πλῆθος  τῶν Ἁγίων καί τῶν 
Μαρτύρων  κατηρτίσθησαν  καί 
ἐτελειοποιήθησαν  μέ  τάς  θλίψεις·  μέ  αὐτάς 
ἐκέρδισαν τήν ἀθάνατον δόξαν. Προσωριναί 
καί παροδικαί εἶναι αἱ θλίψεις. Αὐταί ὅμως 
ἑτοιμάζουν τό εἰσιτήριον, διά νά εἰσέλθωμεν 
ὡς κληρονόμοι εἰς τήν οὐράνιον βασιλείαν».
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ΚΓ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Θέμα:
«Ο πόνος και η υπέρβασή του».

Εις μνήμη του αειμνήστου
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄.

Τόπος: 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιεράς 
Μητροπόλεως Ταμασού και
Ορεινής (Πάνω Δευτερά).

Ημερομηνία:
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009
και ώρα 11.00΄



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Χριστιανική Ένωση 
Κυπρίων Επιστημόνων (Χ.Ε.Κ.Ε.), 

με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα 
χρόνων δράσης και προσφοράς της, 

σας προσκαλεί στο ΚΓ΄ Συνέδριο, 
που διοργανώνει εις μνήμη του αειμνήστου 

Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄
την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009, 

και ώρα 11.00΄ π.μ. 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς 

Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής (Πάνω 
Δευτερά, πλησίον του ι. ναού Αγίου Γεωργίου)

με θέμα:
«Ο πόνος και η υπέρβασή του».

  Π.Α.
τηλ. 99594383, Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανού,

ή τηλ. 99635768, κ. Φρίξος Κλεάνθους. 

Εργασίες Συνεδρίου
10.30΄-10.55΄ π.μ. Προσέλευση Συνέδρων.
10.55΄ π.μ. Πέρας προσελεύσεως.

Εναρκτήρια Τελετή (11.00΄ π.μ.)

•Προσευχή 
•Προσφώνηση  από  τον  Πρόεδρο  της 
Χ.Ε.Κ.Ε. κ. Φρίξο Κλεάνθους.

•Χαιρετισμός  της  Α.Ε.  του  Προέδρου  της 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.

•Χαιρετισμός  και  κήρυξη  των  εργασιών του 
Συνεδρίου από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο. 

Εισηγήσεις

11.30΄-12.00΄μ. Α΄ Εισήγηση. 
Θέμα:  «Η  ψυχοσωματική  διάσταση  του 
πόνου». 
Εισηγητής  ο  Δρ  Αλέξανδρος  Γουλιανός, 
Ψυχίατρος,  Διευθυντής  Κέντρου  Ψυχικής 
Υγείας Καβάλας.
 
 12.05΄12.35΄ μ.μ. Β΄ Εισήγηση. 

Θέμα: «Η ανατομία του πόνου». 
Εισηγητής ο Οσιολογιώτατος Μοναχός 
Μωυσής Αγιορείτης. 

12.35΄-13.15΄μ.μ.  Συζήτηση-Εξαγωγή 
Πορισμάτων.  

13.15΄μ.μ. Λήξη Συνεδρίου. 

Συντονιστής  των  εργασιών  του  Συνεδρίου  ο 
Δρ  Μιχαλάκης  Λοϊζίδης,  Πρώτος  Λειτουργός 
Μ. Εκπαιδεύσεως, μέλος Δ.Σ. Χ.Ε.Κ.Ε. 

Γεύμα (13.15΄)
Αποκριάτικο γεύμα σε παρακείμενη αίθουσα της 

Ι. Μητροπόλεως Ταμασού.
Τιμή: δέκα ευρώ. (Το γεύμα επιχορηγεί η 

Χ.Ε.Κ.Ε.). 

Σημ.: Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής για 
το  γεύμα  μέχρι  το  μεσημέρι  της  Παρασκευής, 
20ής  Φεβρουαρίου 2009, στα τηλέφωνα:
Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανού: 22465465 (γρ.) ή 
99594383. 
Φρίξος Κλεάνθους: 22554600 (γρ.) ή 99635768.
Νίκος Νικολαΐδης: 22465465 (γρ.) ή 22424389 (σπ.).
Γιώργος Κάκκουρας: 22350802 (σπ.) ή 
99466462.
Τάκης Μιτσίδης: 22804172 (γρ.) ή 99875554.
Νεόφυτος Νέρουπος: 25386700 (γρ.) ή 
99530073.


