
 
 
 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. 
κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  
22 Φεβρουαρίου 2009 

 
Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική 

Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων προχωρεί σεμνά σήμερα στη διοργάνωση 
του εικοστού τρίτου (ΚΓ΄) στη σειρά Συνεδρίου της, το οποίο και καθηκόντως 
αφιερώνει στη μνήμη του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄. 

 
Ήταν τα δύσκολα εκείνα και πέτρινα χρόνια, αμέσως μετά την τουρκική 

εισβολή, όταν μια ομάδα Χριστιανών Επιστημόνων, μετουσιώνοντας την 
εσωτερική αγωνία, την ασήκωτη θλίψη και τον πνευματικό πόνο για το κακό 
που μας έπληξε, σε κουράγιο, δύναμη, πίστη και ελπίδα, και με την πατρική 
ενθάρρυνση, ευλογία και στήριξη του αοιδίμου, μεγάλου εκείνου, 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, ιδρύσαμε, πριν από τριάντα ακριβώς 
χρόνια, τη Χ.Ε.Κ.Ε. 

 
Από την αρχή της ίδρυσής της, η Χ.Ε.Κ.Ε. έθεσε ως σκοπούς της: α) 

τον καταρτισμό των μελών της στην εν Χριστώ ζωή, β) την κατάθεση της 
ζωντανής μαρτυρίας των χριστιανικών αξιών στη σύγχρονη κοινωνία, και γ) 
τη στενή συνεργασία της Χ.Ε.Κ.Ε., και των μελών της, με την Επίσημη 
Εκκλησία, υπό την πνευματική καθοδήγηση της οποίας θα βρίσκονται και 
στην υπηρεσία της οποίας θέτουν τους εαυτούς τους. 

 
Καθώς βρισκόμαστε σήμερα στο κομβικό σημείο της συμπλήρωσης 

τριάντα χρόνων δράσης και προσφοράς, αισθανόμαστε την ανάγκη να 
εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το έργο που η Χ.Ε.Κ.Ε. επιτέλεσε στον 
τόπο μας, αλλά και για την πνευματική μαρτυρία που αυτή κατέθεσε στην 
κοινωνία μας. 
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Επί τροχάδην υπενθυμίζουμε ότι από το βήμα της Ένωσης μας 

απηύθυναν τους λόγους τους, είτε ως Εισηγητές των Συνεδρίων μας, είτε ως 
Ομιλητές άλλων εκδηλώσεών μας, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος Α΄, ο σημερινός Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, αλλά και όλοι 
ανεξαίρετα οι εκάστοτε Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μίλησαν, 
ακόμη, κατά περιόδους, από το βήμα της Χ.Ε.Κ.Ε. μεταξύ άλλων ο τέως 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ο 
αείμνηστος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος, ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος, Κύπριοι και 
Ελλαδίτες Αρχιερείς, Υπουργοί και Βουλευτές,  Ορθόδοξοι Αρχιερείς από 
διάφορες άλλες τοπικές Εκκλησίες, άλλοι λόγιοι Πατέρες, διακεκριμένοι 
Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.ά. 

 
Αναφέρουμε, ακόμη. ότι απλά και σεμνά προσφέραμε όλη μας τη 

βοήθεια και τη στήριξη εκεί, και όπου χρειάστηκε, προς την Επίσημη 
Εκκλησία, για την προαγωγή του όλου σωτηριώδους έργου της. 

 
Πέρα όμως από τα Συνέδρια, τις ομιλίες, τις πνευματικές συνάξεις και 

τις άλλες μας εκδηλώσεις, τις προσκυνηματικές εκδρομές κλπ., η Χ.Ε.Κ.Ε. 
κατέθεσε ζωντανή τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης και 
με τις κατά καιρούς διάφορες επιστημονικές εκδόσεις της. 

 
Δεν θα προχωρήσω περισσότερο, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Να 

τονίσω μόνο ότι οποιοδήποτε έργο η Χ.Ε.Κ.Ε. επιτέλεσε σε όλα αυτά τα 
τριάντα χρόνια της ύπαρξής της, τούτο υπήρξε καρπός της πατρικής αγάπης 
του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄. 

 
Κατά γενική ομολογία, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος  Α΄ 

στάθηκε έμπρακτα δίπλα μας, από την αρχή μέχρι το τέλος, αληθινός 
πατέρας, φίλος και αδελφός. Από την αδιάλειπτη πατρική αγάπη και στοργή 
του αντλούσαμε δύναμη και ενίσχυση στις ανηφοριές του πνευματικού 
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αγώνα. Το σημαντικό και κύριο βέβαια ήταν ότι τον νιώθαμε ανά πάσα στιγμή 
δίπλα μας. Γι’ αυτό και μαζί του όλοι μας νιώθαμε σιγουριά και ασφάλεια. Να 
τονίσω, επίσης, ότι ουδέποτε πήγαμε κοντά του, για να του ζητήσουμε κάτι, ή 
να του υποβάλουμε τις όποιες ανάγκες είχαμε, και να μας αρνηθεί. 
Υπογραμμίζω, μάλιστα, ότι πολλές φορές δεν χρειαζόταν να πάμε εμείς 
κοντά του, αλλά ο ίδιος μας καλούσε, για να μάθει τα όποια προβλήματα και 
τις όποιες δυσκολίες είχαμε και να μας προσφέρει απλόχερα την πατρική του 
αγάπη και στοργή, ηθική και υλική. Γι’ αυτό και δίκαια, και εις έκφραση της 
ευγνωμοσύνης και των βαθύτατων ευχαριστιών μας προς αυτόν, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αφιερώνει το σημερινό Συνέδριό μας για τα 
τριαντάχρονά μας στη μνήμη του. 

 
Βεβαίως, για λόγους τάξεως και δικαιοσύνης, οφείλουμε να 

εκφράσουμε, επίσης, τις βαθύτατες ευχαριστίες μας και προς τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, γιατί και 
αυτός με τη σειρά του μας πρόσφερε από καρδιάς σ’ όλα αυτά τα χρόνια 
κάθε ηθική και υλική βοήθεια και συμπαράσταση. 

 
Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό λογοπαίγνιο, που από ετών λέγεται 

ανάμεσά μας, ότι δηλαδή, αν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ 
υπήρξε ο Πατέρας της Χ.Ε.Κ.Ε., τότε ο Ηγούμενος Κύκκου, Πανιερώτατος 
σήμερα Μητροπολίτης κ. Νικηφόρος, είναι ο Ανάδοχος – Νονός της! 

 
Οπωσδήποτε, τα τριάντα χρόνια ύπαρξης της Χ.Ε.Κ.Ε. αποτελούν ένα 

σταθμό για μας τους παλαιότερους, αλλά και μια αφετηρία για νέους αγώνες 
από νέους ανθρώπους στην πορεία της. Ανθρωπίνως μιλώντας εννοώ ότι 
έρχεται η στιγμή που κάποιοι από εμάς τους παλαιότερους θα πρέπει να 
παραδώσουμε τη σκυτάλη. Ασφαλώς, και ανεξάρτητα από αυτό, η Χ.Ε.Κ.Ε. 
συνεχίζει, και θα συνεχίσει και στο μέλλον, την πορεία της και το πνευματικό 
της έργο, κάτω από την ευθύνη, όμως,  νεώτερων στην ηλικία, όπως ελπίζω, 
εντός ολίγου χρόνου αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Και όλα αυτά βέβαια πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και με τις 
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ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ 
και της Επίσημής μας Εκκλησίας. 

 
Το θέμα του εφετινού μας Συνεδρίου «Ο πόνος και η υπέρβασή του» 

είναι απόλυτα σύμφωνο και επίκαιρο με τα σπουδαία μηνύματα της 
σταυροαναστάσιμης αυτής περιόδου του Τριωδίου, στην οποία ήδη 
βρισκόμαστε, κατά συνέπεια και διδακτικό. Το πρόβλημα, όμως, του “πόνου” 
είναι από τη φύση του και διαχρονικό, αφού ο πόνος υπάρχει πάντοτε στην 
ανθρώπινή μας ζωή. Και βεβαίως, αντλώντας μηνύματα και διδάγματα από 
τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας, ο Χριστιανός καλείται να προσεγγίζει και 
να αντιμετωπίζει το μεγάλο και σημαντικό τούτο κεφάλαιο του πόνου με 
πνευματικά κριτήρια. 

 
Μέσα, ακριβώς, σ’ αυτά τα πνευματικά κριτήρια αντιμετώπισης του 

πόνου τοποθετούνται και κάποιες σκέψεις μιας αγίας ψυχής, του 
πνευματικού μου στην Αθήνα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια, αείμνηστου 
Αρχιμανδρίτη Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου: 

 
 «Εάν δεν υπήρχαν οι θλίψεις και ο πόνος», μας έλεγε, «δεν θα 

αναζητούσαμε τον παράδεισο. Πρέπει να δεχόμαστε τις θλίψεις και τον 
πόνο», τόνιζε, «όπως δεχόμαστε και την ταλαιπωρία μιας χειρουργικής 
επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία μας. Ο πόνος 
ταπεινώνει τον άνθρωπο. Και όσο αυτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τον 
Θεό. 

 
Στις θλίψεις και στον πόνο μόνο ο Θεός μπορεί να παρηγορήσει. Γι’ 

αυτό, το καλύτερο είναι η προσευχή, και όχι τόσο οι λόγοι παρηγορίας. 
 
Στις ώρες του πόνου και των θλίψεων», μας τόνιζε,«να κοιτάζετε τον 

Εσταυρωμένο»! 
 
Συνέβηκε κάποτε ένα πνευματικό του παιδί να του υποβάλει το 

ανθρωπίνως κατανοητό παράπονο:  
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- Γέροντα, του είπε, γιατί ο Θεός να επιτρέψει, ώστε μέσα σε 4-5 χρόνια 
μία σύζυγος να κηδεύσει το σύζυγο και τα τρία της παιδιά, μεταξύ των οποίων 
και τη νεόνυμφη θυγατέρα της; 

 
 Ο αείμνηστος π. Επιφάνιος απάντησε: 
-Ένα μόνο να ξέρεις, παιδί μου, ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθος!  
 
Οπωσδήποτε, δεν είμαι Θεολόγος και δεν πρόκειται να θεολογήσω, 

στο μεγάλο κεφάλαιο του πόνου. Απλά και σεμνά, σε ώρες και στιγμές 
προβληματισμού για τον ανθρωπίνως αβάστακτο πόνο, που υπάρχει στον 
κόσμο, στέκομαι και εγώ στη βεβαιότητα ότι ναι, ο Θεός δεν κάνει ποτέ 
λάθος! 

 
Εν πάση περιπτώσει,  δεν πρόκειται να επεκταθώ περισσότερο στο 

θέμα του Συνεδρίου μας. Τούτο θα γίνει από τους διακεκριμένους Εισηγητές 
μας, τον γνωστό μας και από παλαιότερες συμμετοχές του σε εκδηλώσεις 
μας Οσιολογιώτατο Μοναχό Μωυσή Αγιορείτη και τον Δρα Αλέξανδρο 
Γιουλιανό, Ψυχίατρο, Διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας. 

 
Ευχαριστούμε και τους δύο θερμά για την καλοσύνη τους να 

αποδεχθούν την πρόσκλησή μας και να τους έχουμε σήμερα μαζί μας. 
Θεωρούμε  την ανταπόκρισή τους αυτήν ως έκφραση της αγάπης τους προς 
την ημικατεχόμενη σήμερα νήσο μας, αλλά και του αδελφικού ενδιαφέροντός 
τους για την επιβίωση του λαού μας στη γη των πατέρων του. 

 
Τις θερμές μας ευχαριστίες απευθύνουμε και προς όλους εκείνους, οι 

οποίοι μας βοήθησαν και μας στήριξαν στη διοργάνωση του Συνεδρίου μας. 
 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και 

Ορεινής κ. Ησαΐα, τέως μέλος του Δ.Σ. της Χ.Ε.Κ.Ε., τόσο για τη φιλόφρονα 
φιλοξενία, όσο και για την όλη βοήθεια και συμπαράσταση, που για μια 
ακόμη φορά μας προσφέρει. 
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Τις βαθύτατες ευχαριστίες μας εκφράζουμε για πολλοστή φορά προς 
τον σεβαστό μας Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας               
κ. Νικηφόρο για την αμέριστη πατρική του αγάπη -ηθική και υλική- που με 
απλοχεριά μας προσφέρει. Μας ενισχύει, έτσι, και μας στηρίζει στις 
δυσκολίες και στον ανήφορο του πνευματικού αγώνα. 

 
Θερμά ευχαριστούμε και την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 

Δημήτρη Χριστόφια για τον τιμητικό προς το Συνέδριό μας χαιρετισμό του, 
όπως και το Διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, φίλο κ. Βάσο Γεωργίου, γιά 
την καλοσύνη του να υποβληθεί στον κόπο και να έλθει εδώ, για να 
αναγνώσει το Χαιρετισμό του Προέδρου. 

 
Βαθύτατα ευχαριστούμε, επίσης, τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας, 

Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τόσο για την έκφραση 
της πατρικής του αγάπης προς την Ένωση μας, όσο και για την καλοσύνη 
του να χαιρετίσει το Συνέδριό μας και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών 
του. 

 
Ευχαριστούμε και Σας, Θεοφιλέστατε Άγιε Μεσαορίας, που είχετε την 

καλοσύνη να διευκολύνετε τον Μακαριώτατο, κωλυόμενο λόγω έκτακτης 
υποχρέωσης, και να αναλάβετε να κηρύξετε εκ μέρους του την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου μας. 

 
Επιτρέψετέ μου να τελειώσω με ένα τόσο ζωντανό, αλλά και τόσο 

διδακτικό παράδειγμα υπέρβασης του πόνου. Μας το προσφέρει η Γαλλίδα 
Ντενίζ Λεγκρύ, η οποία γεννήθηκε χωρίς πόδια και χέρια. Παρά ταύτα, η ίδια 
δεν έχασε ποτέ το θάρρος της. Ο προσωπικός της πόνος δεν την κατέλαβε. 
Αντίθετα, αντλώντας δυνάμεις από την ελπίδα και την πίστη, που συνεχώς 
καλλιεργούσε μέσα της, αγωνίστηκε σκληρά, πάλαιψε με την αναπηρία, τη 
φτώχεια, την αδικία, τις αντιξοότητες, και στο τέλος κατόρθωσε να γίνει μια 
σπουδαία ζωγράφος και λογοτέχνης, αλλά και μια μεγάλη ευεργέτις πολλών 
πονεμένων συνανθρώπων της, αναπήρων, εγκαταλελειμμένων, αποκλήρων, 
αστέγων και απελπισμένων. Χάρη σ’ αυτήν δημιουργήθηκε, επίσης, το 
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Εθνικό Ινστιτούτο Επαναπροσαρμογής για ανάπηρα παιδιά! (Μαρίας 
Οικονομίδου «Ένα καταπληκτικό φαινόμενο: Ντενίζ Λεγκρύ»). 

 
Κατά συνέπεια, ο πόνος, όσο μεγάλος και επώδυνος και αν είναι, δεν 

πρέπει ποτέ να λυγίσει τον άνθρωπο. Αντίθετα, και στην πιο μεγάλη θλίψη 
και συμφορά να αντλεί, πρέπει, δύναμη και ενίσχυση από την ελπίδα και την 
πίστη.  

 
Με αυτές τις σκέψεις αναπέμπουμε, τέλος, αλλά πρώτιστα, τις εκ μέσης 

καρδίας ευχαριστίες και δοξολογίες μας προς τον Τριαδικό Θεό που ευλογεί 
και το σημερινό μας Συνέδριο. Ευχαριστώ. 

 
 
 

                                                                                 Φρίξος Κλεάνθους 
                                                                                 Πρόεδρος Χ.Ε.Κ.Ε.  

 
 

Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2009.  
 


