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Με χαρά, ευχαρίστηση και ιδιαίτερο σεβασμό απευθύνω 

εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και εκτίμησης προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τα μέλη και τους φίλους της Χριστιανικής Ένωσης 

Κυπρίων Επιστημόνων.  Ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας 

να χαιρετίσουμε τις εργασίες του εικοστού τρίτου, στη σειρά, 

Συνεδρίου της Ένωσης, το οποίο θα επικεντρωθεί στη μελέτη 

του πάντα επίκαιρου και ενδιαφέροντος για κάθε άνθρωπο 

θέματος «Ο πόνος και η υπέρβασή του». Και τούτο μέσα στα 

πλαίσια της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων δράσης και 

προσφοράς της Χ.Ε.Κ.Ε. προς το λαό και τον τόπο μας.  

 

Δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος να μην 

πόνεσε και να μην λυπήθηκε στη ζωή του. Ιδιαίτερα στις μέρες 

μας - και πέρα από τη λύπη που προξενεί ο θάνατος ενός 

αγαπημένου μας προσώπου, μια μεγάλη προσωπική ή 

οικογενειακή αποτυχία, ή μια σοβαρή δοκιμασία και αναποδιά 

στη ζωή μας - τον ανθρώπινο πόνο προκαλούν γενικά η φρίκη 

των πολέμων, οι ανελέητοι βομβαρδισμοί και οι σφαγές των 

αμάχων, η βίαιη προσφυγοποίηση ενός λαού, οι αγνοούμενοι, 

τα χαλάσματα και οι καταστροφές, οι πάσης φύσεως αδικίες, η 

φτώχεια και η πείνα, η δυστυχία και η εξαθλίωση, η στέρηση 

από τους ανθρώπους των αναφαίρετων πολιτικών και άλλων 

ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων, η εγκληματικότητα, η 
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αναρχία, η βία, τα ναρκωτικά, οι διάφορες ασθένειες, οι  

καταστροφές - σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες - η πυρηνική 

απειλή, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αύξηση των ψυχικών 

νοσημάτων, το άγχος, τα τροχαία, αεροπορικά ή θαλάσσια 

ατυχήματα, οι οικονομικές κρίσεις, η ανεργία με όλα τα 

συνεπακόλουθά της, η κρίση της οικογένειας, η αύξηση των 

διαζυγίων και πολλά άλλα. 

 

Ο σημερινός άνθρωπος πονεί για όλα αυτά και εύλογα 

αναζητεί να βρει τη σωστική έξοδο, που θα τον βγάλει από την 

αδιέξοδη αγωνία του, αλλά και τον τρόπο που θα τον βοηθήσει 

να υπερβεί τον πόνο του.  

 

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί η Χριστιανική 

Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων αφιερώνει το φετινό της 

Συνέδριο στον άνθρωπο, και μάλιστα στον πονεμένο άνθρωπο. 

Εκτιμούμε ότι τούτο θα αποτελέσει μια χρήσιμη συμβολή, ώστε 

ο κάθε συνάνθρωπός μας, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον 

πόνο, στη θλίψη και στην οδύνη, να βρει τη δύναμη και το 

κουράγιο να αγωνιστεί για να τα υπερβεί και να σταθεί όρθιος 

και δυνατός στα πόδια του. 

 

Τονίζουμε, ότι από αυτό το Συνέδριο πρέπει να δοθεί 

προς τους εκλεκτούς Συνέδρους του, και γενικότερα προς το 

λαό μας, το αισιόδοξο μήνυμα ότι πέρα και πιο πάνω από τον 

οποιονδήποτε ανθρώπινο πόνο, όσο μεγάλος κι αν είναι αυτός, 

υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ο αγώνας και η ελπίδα για ένα 

καλύτερο αύριο και η πίστη για μια ευτυχέστερη ζωή.             

Το καλύτερο αύριο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε με τους 
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προσωπικούς και συλλογικούς αγώνες μας, μπορούμε να το 

εξασφαλίσουμε με την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα, την 

καρτερικότητα και την αντοχή μας. 

 

Με ακαταμάχητα, όπλα την αγωνιστικότητα, την ελπίδα 

στη δικαίωση και την πίστη στα δίκαια του αγώνα μας, δεν 

αφήνουμε τον πόνο και τη λύπη μας, από τη συνεχιζόμενη για 

τριανταπέντε τώρα χρόνια τουρκική εισβολή στην πατρίδα μας, 

να μας καταβάλουν. Αντίθετα, συντηρούμε μέσα μας την 

ελπίδα και τονώνουμε την πίστη, με την προσδοκία και τη 

βεβαιότητα ότι το σημερινό πόνο και τη σημερινή δοκιμασία 

του λαού μας θα διαδεχθεί η δικαίωση, η Ανάσταση. 

 

Στόχος μας είναι να φτάσουμε, στην εξεύρεση μιας 

δίκαιης λύσης.  

 

Εκείνο που υπόσχομαι είναι ότι τόσον η Κυβέρνηση όσο 

και εγώ ο ίδιος προσωπικά, θα καταβάλουμε με ειλικρίνεια και 

συνέπεια κάθε προσπάθεια και θα δώσουμε όλες μας τις 

δυνάμεις, ώστε, να φέρουμε και στην Κύπρο μας την 

Ανάσταση.  Στην εξεύρεση, δηλαδή, μιας δίκαιης και βιώσιμης 

λύσης, που θα επιτρέπει σε όλους τους Κυπρίους - 

Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Μαρωνίτες, Αρμενίους και 

Λατίνους - να ζουν μέσα σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας, 

ισότητας, ειρήνης και δικαιοσύνης σε μια Κύπρο ενωμένη, 

ευνομούμενη και απαλλαγμένη από κατοχικά και άλλα ξένα 

στρατεύματα. Και να είστε βέβαιοι ότι θα φτάσουμε στην 

ποθητή λύση της πατρίδας μας, αν όλοι μαζί, δεξιοί, αριστεροί 
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και κεντρώοι, μακριά από ακρότητες, εθνικισμούς και 

σωβινισμούς, και τοποθετώντας πάνω απ’ όλα την αγάπη προς 

την κοινή μας πατρίδα, παραμείνουμε μέχρι τέλους ενωμένοι. 

 

Όταν μιλάμε για λύση δεν εννοούμε μια όποια λύση.  

Εννοούμε λύση που να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές.   

Λύση που να τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό.  Να 

αποκαθιστά και να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις βασικές ελευθερίες του λαού μας.  Λύση που να είναι 

λειτουργική και να αντέχει στο χρόνο. 

 

Σε αυτή τη λύση μπορούμε να φτάσουμε παραμένοντας 

συνεπείς στη δέσμευση που ανέλαβε πρώτος ο Εθνάρχης 

Μακάριος και όλοι οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας 

που ακολούθησαν.  Δέσμευση για λύση διζωνικής, δικοινοτικής 

ομοσπονδίας που την έχουμε συμφωνήσει με την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα από το 1977 και την έχει 

υιοθετήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε σειρά 

ψηφισμάτων του.   

 

Ο στόχος για επανένωση στο πλαίσιο μιας διζωνικής, 

δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται 

στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, για τη μετεξέλιξη του ενιαίου 

κράτους σε ομοσπονδιακό με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και 

μια διεθνή προσωπικότητα, είναι αμετάθετος και 

αναντικατάστατος. 
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Με πολλή αγάπη καλωσορίζουμε στην Κύπρο τους δύο 

αγαπητούς Εισηγητές του Συνεδρίου, τον Οσιολογιώτατο 

Μοναχό Μωϋσή Αγιορείτη και τον Δρα Αλέξανδρο Γουλιανό, 

Ψυχίατρο, Διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι με τις εισηγήσεις τους θα μεταδώσουν σε 

όλους τα αισιόδοξα και λυτρωτικά μηνύματα με στόχο την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και υπέρβαση του ανθρώπινου 

πόνου. Τους ευχόμαστε, ακόμη, ευχάριστη την εδώ 

ολιγοήμερη παραμονή τους.  

 

Το σημερινό συνέδριο της η Χ.Ε.Κ.Ε. αφιερώνει, με την 

ευκαιρία και των τριάντα χρονών της, στη μνήμη του 

αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, του μαχητή 

αυτού εκκλησιαστικού Ηγέτη, ο οποίος στάθηκε με συνέπεια 

στο πλευρό του αείμνηστου Προέδρου Μακαρίου Γ΄ και 

υπηρέτησε την Εκκλησία και τον τόπο μας.  

 

Προς τη Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων 

απευθύνουμε τα εγκάρδια συγχαρητήρια και τις θερμές μας 

ευχές για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων ευδόκιμης δράσης 

και προσφοράς της προς το λαό και τον τόπο μας.  

 

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε το Συνέδριο σας και 

ευχόμαστε κάθε επιτυχία σ’ αυτό.  

                                                Δημήτρης Χριστόφιας 
                                            Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
 

(Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε στο 
Συνέδριο ο κ. Βάσος Γεωργίου, Διευθυντής του 

Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος 
διάβασε και το χαιρετισμό του). 

 


