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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ 

                                    του Παναγιώτη Κ.Περσιάνη 

Αναμφίβολα, η σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε η Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για να τιμήσει τον Όμιλο Πνευματικής 
Ανανεώσεως, την Κυπριακή Μαρτυρία και τον επί τριάντα περίπου χρόνια 
πρώην Πρόεδρό του κ.Μιχαλάκη   Μαραθεύτη είναι ένα πολύ σημαντικό  
γεγονός για όλους μας, προέδρους και μέλη του Ομίλου, και μας γεμίζει με 
μεγάλη χαρά και  ψυχική ικανοποίηση. Είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι κάποιοι 
έδωσαν σημασία στην παρουσία μας και εκτίμησαν την προσπάθειά μας. Τη 
μέρα αυτή η μνήμη γυρίζει αυτόματα στις μαύρες μέρες του 1974, όταν μια 
μικρή ομάδα εκπαιδευτικών βρήκαν το κουράγιο να συνέλθουν για να 
ανταλλάξουν σκέψεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσαν «να βοηθήσουν τον Ελληνικό Κυπριακό λαό ν’ανακτήσει το 
ηθικό του, ν’ανασυντάξει τις ψυχικές του δυνάμεις, ν’αντισταθεί στη 
συμφορά  και να ξαναρχίσει την ανοικοδόμηση της γκρεμισμένης του 
Πατρίδας». Όπως αναφέρει  το 1982 το ιστορικό της ίδρυσης του Ομίλου 
που δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος της Κυπριακής Μαρτυρίας, του 
εκφραστικού οργάνου του Ομίλου»(σ.51), η ομάδα αυτή αποφάσισε τη 
μέρα εκείνη την ίδρυση ενός Συμβουλίου Πνευματικού Συντονισμού, το 
οποίο  μετονόμασε η ίδια σε Όμιλο Πνευματικής Ανανεώσεως  το 1976. 

Εκείνο που προκαλεί  αμέσως εντύπωση στις δυο αυτές επιλεγείσες 
ονομασίες είναι η σεμνότητα και η μετριοφροσύνη που επέδειξαν οι πρώτοι 
ιδρυτές του. Το βαρύ λόγω της Εισβολής συναισθηματικό κλίμα αλλά και 
άλλοι πολύ βαθύτεροι λόγοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συνέβαλαν ώστε 
οι ιδρυτές να αποφύγουν  ένα όνομα που θα εξέφραζε μεγάλες προσδοκίες. 
Ταυτόχρονα προσπάθησαν με τους πολύ μετριόφρονες, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια στόχους που έθεσαν , να  εκπέμψουν  το μήνυμα πως έχουν πλήρη 
συναίσθηση ότι η ιδιότητα του πνευματικού ανθρώπου, όπως και η ιδιότητα 
του δημοκρατικού ανθρώπου, δεν είναι κάτι που κερδίζεται ή αποκτάται 
πάνω σε μόνιμη βάση, απλώς γιατί έχει κανείς  πανεπιστημιακό πτυχίο ή 
είναι λογοτέχνης, αλλά κάτι που κατακτάται κάθε στιγμή ανάλογα με τη 
στάση και τη συμπεριφορά του. Ανάλογο μήνυμα εκπέμπουν και όσα 
γράφει  ο λογοτέχνης και διανοούμενος Ανδρέας Χριστοφίδης σε άρθρο του 
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στο  πρώτο τεύχος της Κυπριακής Μαρτυρίας(1982) με τίτλο Ο πνευματικός 
άνθρωπος στην Κύπρο. Γράφει: «Είσαι πνευματικός άνθρωπος. Κάθε 
στιγμή. Υπαρξιακά κάθε ώρα, αφού έχεις ελεύθερη εκλογή, φέρεις το βάρος 
κι αποφασίζεις, είσαι δεν είσαι.. Όχι με την νόηση…Όχι γιατί διαβάζεις ένα 
βιβλίο ή σκέπτεσαι το φαινόμενο της ζωής..Ο πνευματικός άνθρωπος είναι 
μια στάση που νοιώθεται».Σύμφωνα με τον Χριστοφίδη, υπάρχουν 
πνευματικοί άνθρωποι στην Κύπρο αλλά κρύβονται. Όπως γράφει, «το λάθε 
βιώσας αν έχη σήμερα κάπου εφσρμογή, έχει κύρια και σχεδόν απόλυτα 
στην περίπτωση των πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου. Έχουν 
κατορθώσει να είναι αθέατοι κι αυτό κι αν είναι κατόρθωμα… Γιατί , αν 
δεν ήσαν, πώς θα συζητούσαμε για δεκαετίες ποιοι είναι και τι κάνουν και 
με τι ασχολούνται». Αντίθετα, «δε συζητούμε ποτέ ποιοι είναι , πού 
βρίσκονται , τι κάνουν οι αντι-πνευματικοί άνθρωποι. Είναι φανερό. Γιατί 
υπάρχουν. Δε χρειάζεται να τους συζητάς και να τους ανακαλύπτεις. 
Βρίσκονται παντού. Καθορίζουν την ημερησία διάταξη της κοινωνίας μας, 
δρουν, ενεργούν, αποφασίζουν, ιεραρχούν, κυριαρχούν, επικρατούν». 

Σεμνότητα και μετριοφροσύνη μαρτυρούν επίσης οι αναλυτικοί σκοποί που 
έθεσε  το προσωρινό συμβούλιο του Ομίλου στη συνεδρία του το 1976 
(Κυπριακή Μαρτυρία,σ.51). Αυτοί είναι:  

α)ο προβληματισμός των μελών πάνω σε καίρια θέματα της εποχής μας και 
ιδιαίτερα του τόπου μας, 

β)η προώθηση της συνεργασίας των πνευματικών ανθρώπων, ώστε να γίνει 
αισθητή η παρουσία τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του καιρού 
μας, 

γ)η μελέτη τρόπων ορθής προσέγγισης του θέματος της πολιτικής-εθνικής 
αγωγής, 

δ)η μελέτη θεμάτων νεολαίας και η προώθηση μέσων για την ορθή αγωγή 
των νέων, 

ε)η αξιοποίηση της πνευματικής δημιουργίας που σχετίζεται με την 
πνευματική φυσιογνωμία της Κύπρου, 

στ)η διαφώτιση στο εσωτερικό και στον υπόλοιπο  Ελληνισμό γύρω από το 
εθνικό μας θέμα, και 
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ζ)η στενή συνεργασία και η δημιουργία πνευματικών δεσμών με τους 
πνευματικούς ανθρώπους του ευρύτερου ελληνικού χώρου. 

Καθορίστηκαν επίσης οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου: 

α)μηνιαίες συγκεντρώσεις των μελών και φίλων του Ομίλου, όπου γίνονται 
σύντομες εισηγήσεις και ακολουθεί συζήτηση, 

β)συμπόσια με συμμετοχή και Ελλαδιτών πνευματικών ανθρώπων, 

γ)διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό, 

δ)συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Διαφώτισης για το εθνικό θέμα,και 

ε)συνεργασία με άλλα πνευματικά σωματεία της Λευκωσίας για κοινό 
εορτασμό των εθνικών μας επετείων. 

Όπως μπορεί να δει κανείς αμέσως, αυτό που τελικά αναδείχθηκε η κύρια 
δραστηριότητα του Ομίλου και  του επέτρεψε να προσφέρει τα πιο πολλά 
και να γίνει ευρύτερα γνωστός , η ετήσια δηλαδή έκδοσή του με το όνομα 
Κυπριακή Μαρτυρία, δεν ήταν μεταξύ των προγραμματισθέντων μέσων 
δράσης. Είναι κάτι που κρίθηκε αναγκαίο εκ των υστέρων. 

Στους τριάντα οκτώ τόμους του περιοδικού που εκδόθηκαν ανελλιπώς κάθε 
χρόνο καλύφθηκαν πολλά θέματα όπως, τα διαδραματιζόμενα στην Κύπρο, 
τα προβλήματα του σύγχρονου  Ελληνισμού, η κοινωνία, οι βασικές 
αξίες(δικαιοσύνη, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, ισονομία , ισοτιμία), οι 
πνευματικές αξίες, η παιδεία, ο πολιτισμός και η κουλτούρα , η οικογένεια, 
η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και η νέα χιλιετία. Το ίδιο 
βασικό θέμα επανέρχεται δυο ή περισσότερες φορές με διαφορετική κάθε 
φορά έμφαση ανάλογα με την επικαιρότητα. Για παράδειγμα, το θέμα 
κοινωνία επανήλθε πέντε φορές με πέντε διαφορετικές εξειδικεύσεις(η 
κρίση της κοινωνίας , η κατάρρευση των θεσμών, άνθρωπος και σύγχρονη 
κοινωνία, η κοινωνία στην εποχή του Μνημονίου, σύγχρονη κοινωνία και 
ψυχοπνευματική  ισορροπία).Για το θέμα Ελληνισμός δόθηκαν τέσσερεις 
εξειδικεύσεις(ο ελληνισμός ως τρόπος ζωής, υπάρχει κρίση στον ελληνισμό; 
Προβλήματα και προοπτικές, ο ελληνισμός στον μεταβαλλόμενο κόσμο, η 
επιβίωση του Ελληνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) και για την  
Κύπρο  πέντε(η πολιτιστική ζωή σήμερα και η Κύπρος, Κύπρος, δέκα χρόνια 
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κατοχής, ο κυπριακός απελευθερωτικός αγώνας 1955-1959,Κύπρος, 1994, 
Αίτημα δικαίωσης και ελευθερίας, Αφιέρωμα στον απελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ, πενήντα χρόνια μετά). 

Η δεύτερη σε απήχηση δραστηριότητα του ΟΠΑ είναι, νομίζω,  οι βραδινές 
συγκεντρώσεις των μελών  τρεις ή τέσσερεις περίπου φορές τον χρόνο. Η 
εκδήλωση αυτή άρχισε ως συγκέντρωση στρογγύλης τράπεζας   με 
συμμετοχή και του ακροατηρίου, εξελίχτηκε όμως σε μια μορφή 
συγκέντρωσης δειπνοσοφιστών που γίνεται σε ξενοδοχείο στην οποία οι 
σύνεδροι πρώτα δειπνούν και στη συνέχεια ακούνε τον εισηγητή και 
συζητούν για μια περίπου ώρα. Ο εισηγητής μπορεί  να είναι μέλος του 
Ομίλου ή κάποιος εθελοντής ή προσκεκλημένος απέξω. Η εντύπωση που 
έχω είναι ότι οι συγκεντρώσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, γιατί, πρώτα , 
είναι πολιτισμένες και εποικοδομητικές και , δεύτερο, βοηθούν στην 
καλύτερη γνωριμία των μελών μεταξύ τους, στη συναδέλφωση  και στην 
ανάπτυξη πνευματικής φιλίας που βαθαίνει από χρόνο σε χρόνο και μπορεί 
να οδηγήσει σε ψυχική αλληλεπίδραση και στενή και παραγωγική 
πνευματική συνεργασία μεταξύ τους. 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι επίσης τα συνέδρια και οι ημερίδες που 
οργανώνονται συνήθως κάθε δυο ή τρία χρόνια. Από την αναδίφηση στα 
περιεχόμενα των τευχών  της Κυπριακής Μαρτυρίας επισήμανα επτά 
συνέδρια και μια ημερίδα. Τα συνέδρια είχαν τα εξής θέματα: 

1.1990. Η κυπριακή κοινωνία και η νεολαία σήμερα. Διαπιστώσεις, ευθύνες 
και προοπτικές. 

2.1991.Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ο πολίτης. 

3.1995.Η πολιτική και πνευματική ηγεσία στην εποχή μας. 

41998. Οι αξίες σε μια μετανεωτερική εποχή. 

5.2010. 50 χρόνια για επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιο το 
μέλλον; Ποιες οι προοπτικές; 

6.2012.Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. 

7.2014.Αλλοτρίωση θεσμών και ανθρώπων και η υπέρβαση των αδιεξόδων. 
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Ημερίδα έγινε το 2017 με θέμα Πολιτική, δίκαιο και πολιτική ηθική, με τη 
συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και του Άκη 
Χατζηχαμπή, τέως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Άλλες δραστηριότητες του ήταν η έκδοση έργων πνευματικού περιεχομένου 
μελών του, η απονομή τιμής στον ιστορικό και εθνολόγο Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο το 1997 και στον Αρχιμανδρίτη Λεόντιο Χατζηκώστα το 2002, 
και η οργάνωση τριών  φιλολογικών μνημοσύνων για τον Κώστα Μιχαηλίδη,  
τον Κυριάκο Πλησή και τον Γιάννη Κουτσάκο. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί εδώ ότι το 1999 ο Όμιλος παρουσίασε στην 
Αθήνα το έργο του στα 23 μέχρι τότε χρόνια της ζωής του.  

Από την αναλυτική παρουσίαση του έργου του Ομίλου φαίνονται, νομίζω, 
τα εξής χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολούθησαν τα διοικητικά 
συμβούλια του Ομίλου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αυτά είναι: α)η 
αξιοποίηση πνευματικών ανθρώπων και από την Ελλάδα ,β)η ευρύτητα των 
τρόπων δράσης ώστε να εξυπηρετείται ένα ευρύ φάσμα πνευματικών 
αναγκών και ενδιαφερόντων, γ)η ευελιξία που επιδείχθηκε στη 
διαμόρφωση της μορφής των εκδηλώσεων ανάλογα με τις 
παρουσιαζόμενες ανάγκες και τους διαθέσιμους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους και δ) η περίσκεψη και η σοβαρότητα στην επιλογή 
των θεμάτων και των τρόπων δράσης, που είναι  απαραίτητη σε μια πολύ 
δύσκολη και αντιπνευματική εποχή. Όπως υποστηρίζει ο ελλαδίτης 
καθηγητής  Νίκος Μουζέλης, οι λογικές που κυριαρχούν σήμερα στον κόσμο 
είναι η πολιτική και η οικονομική. Οι άλλες δυο λογικές , η κοινωνική και η 
πολιτισμική είναι  τα τελευταία εξήντα χρόνια παγκόσμια  πολύ ανίσχυρες. 
Στην Κύπρο αυτό είναι αποτέλεσμα  όχι μόνο  της τραγικής συμφοράς της 
Εισβολής αλλά κα της μεγάλης μετάλλαξης που σημειώθηκε στις αξίες και 
τα ιδεώδη του κυπριακού ελληνισμού στα χρόνια που ακολούθησαν τον 
αγώνα του 1955. Η συνειδητοποίηση αυτής της πικρής αλήθειας ήταν, 
πιστεύω, ο βαθύτερος λόγος γι’ αυτή τη σεμνότητα και την προσγειωμένη 
προσέγγιση. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και   από την ανάγνωση των 
άρθρων του  πρώτου τεύχους της Κυπριακής Μαρτυρίας το οποίο έχει ως 
γενικό θέμα την  έννοια πνευματικός άνθρωπος. Βέβαια δεν μπορούσαν να 
υιοθετήσουν το όνομα Πνευματικός Όμιλος, γιατί υπήρχε  ο ΕΠΟΚ που είχε 
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ιδρυθεί το 1915, κατά τη διάρκεια δηλαδή της αθώας προνεοτερικής εποχής 
όταν επικρατούσε μεγάλος ενθουσιασμός στην Κύπρο για την πνευματική 
ενασχόληση και τον πολιτισμό(βλέπε Π.Περσιάνη(2012) «Το ιδεολόγημα 
του πολιτισμού στην Κύπρο του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αι.» 
Πρακτικά του Δ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου,2008 , Νεότερο Τμήμα , 
555-572). Θα μπορούσαν βέβαια να  επιλέξουν άλλο όνομα εξίσου ηχηρό. 
Αυτό δεν το έκαναν, γιατί στα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1915 είχαν 
κυκλοφορήσει  οι μετανεοτερικοί προβληματισμοί  για το εύρος και τις 
σημασίες της έννοιας πνευματικός άνθρωπος  που καθιστούσαν  το πεδίο 
πνευματικής ενασχόλησης   πολύ  πιο περίπλοκο, απαιτητικό και 
δυσπρόσιτο. Σε μια τέτοια εποχή τυχόν υπερβολή  σε πνευματικές 
εκδηλώσεις είναι δυνατό να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα από το 
επιδιωκόμενο. Πολύ σοφά, λοιπόν, οι φιλοδοξίες των ιδρυτών    και των 
διοικητικών συμβουλίων του Ομίλου περιορίστηκαν και η έμφαση δόθηκε 
στον προβληματισμό των μελών και στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους με 
σκοπό την ανάπτυξη δεσμών πνευματικής φιλίας. 

Άφησα τελευταία την έκφραση των θερμών ευχαριστιών του Συμβουλίου 
και των μελών  του Ομίλου προς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ιδιαίτερα 
προς τον Κοσμήτορα   της Νομικής Σχολής του κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη που 
πρωτοστάτησε στην πραγματοποίηση αυτής  της εκδήλωσης. Η 
πρωτοβουλία αυτή προερχόμενη από ένα πανεπιστήμιο που, από τις 
πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που 
οργανώνει και τις εκδόσεις βιβλίων που κάνει, έγινε ευρέως  γνωστό για την 
έμπρακτη εκτίμηση και την αγάπη του προς την Κύπρο και για την 
προσφορά του στον πολιτισμό  και την κουλτούρα της, είναι όχι μόνο 
καλόδεχτη αλλά και πολύ σημαντική. 

Τελειώνοντας, θέλω  να εκφράσω εκ μέρους των μελών του Ομίλου τα 
συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας προς τον τιμώμενον  τέως Πρόεδρο 
κ.Μιχαλάκη  Μαραθεύτη αλλά και τη νυν Πρόεδρο  καθηγήτρια  Μαίρη 
Κουτσελίνη για την αφοσίωση, τη σύνεση  και τη μεθοδικότητα με την οποία 
επιτέλεσαν το δύσκολο έργο τους όλα αυτά τα χρόνια. 

 


