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Αυτός είναι 'ο τίτπος που 
διάπεξε, αππά και που 
ταιριάζει περισσότερο 
στα απομνπμονεύματα 
του Κύπριου δπμοσΙΟΥΡά· 
φου και διανοούμενου 
τπς Αριστεράς πανίκου 
παιονίδπ, που κυκΠοΦό· 
ρπσαν πρόσφατα στπ 
Λεμεσό. 

ρόκειται, κυρίως, 
για αφηγήσεις συ
ναντήσεων και σχέ
σεων του συγγρα

φέα και της συζύ
γου του, επίσης 

συγγραφέας 1Ι.αι ποιητριας Ελλης 
Παιονίδου, με πολλούς από τους πιο 
γνωστούς διανοούμενους, καλλιτέχνες, 
ποιητές πολιτικούς της Ελλάδας, της 
Κύπρου, αλλά και της Ευρώπης και 
ακόμα και της Αμερικής, 

Οι συναντήσεις αυτές δε γίνονται μό
νο στην Κύπρο, στο χωριό Βάσα, που 
έχουν την εξοχικ'ή κατοικία τους ο 
Πάνος και η Ελλη Παιονίδου και που 
έχουν μετατρέψει σε χώρο φιλοξενίας 
γνωστών προσωπικοτήτων των 
Γ~αμμάτων και των Τεχνών, αλλά και σε 
διαφορες ευρωπαίκές πρωτεύουσες, που 
επισκέπτονται συχνά χάρη στην ιδιότητα 
του Πάνου σα στέλεχος της κυπριακής 
Αριστεράς και σα δημοσιογράφου. 

Ετσι, το σκηνικό του ' Αλλου 
Οδοιπορικού', εκΤ9~ από την Κύπρο , εί
ναι η Μόσχα, η Σοφια, η Αθήνα, το 
Παρίσι, η Βουδαπέστη, η Νέα Υόρκη , 
κ,λπ. που εναλλάσσονται, ανάλογα με 
την αφήγηση του συγγραφέα, μαζί με τις 
προσωπικότητες των Γραμμάτων και 
των τε'1;"ών που μετέχο\!ν σ'αυτή. 

AvajU>aa στους διάσημους φίλους 
του Πανίκου και της Ελλης Παιονίδου 
είναι ο Γάλλος ποιητής Λουί Αραγκόν, 

Δυστυχώς. όμως. χωρίς τη θέ

ληση του πολιτικού κατεστη

μένου της Τουρκίας που καθο

δπγείκαlκατευθύνε/τον 

τουρκικό "όxί'la', οι οποlεσ6Π
ποτε προσπάθειες μερικών 
διανοουμένων, όσο εΙί'lΙKρινείς 

κι αν είναι, δεν αρκούν. Οσο 
για τις προθέσεις του ΠOί'lIΤΙ

κοστρατιωτικού κOtεστημένου 

τπς Τουρκίας απένανrl στπν 

Κύπρο, τπν Εί'ιί'ιάδα, αί'lί'lά και 
την ίδια τπν εί'lί'lπνιισf ιστορία. 
είναι γνωστές. 

Ανάμεσα στους Τούρκους δια
νοούμενους που πρθαν σε 
επαφπ ο πανίκος και π Εί'ιί'ιπ 

παιονίδου πταν και ο πρόσφα
τα θανών Τούρκος πεζογρά
φος Αζίζ Νεσίν. 

ΕΝΑ 818ΛΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΣVΓΓPAΦEA ΣΤΟ ΔΙΑ8Α ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 

οι Ρώσοι Αντρέι Βοζνεζέφσκυ και 
Γιεβγένι Γιεφτουσένκο , ο Νικηφόρος 
Βρεττάκος, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νίκος 
Καββαδίας, κ.λπ., κ,λπ , 

Μαζί με τα προσωπικά βιογραφικά 
στοιχεία και βιώματα του συγγραφέα, 
στο 'Οδοιπορικό' αναφέρονται ιστορι
κά γεγονάτα και επεισόδια από την πρό
σ~ατη ιστορία της EλJ.άδας και της 
Κυπρου, καθώς και προ ληματισμοί και 
σταθερές από τη βιογραφία άλλων προ
σωπικοτήτων που φιλοξενούνται εκεί 

Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, πως η 
ποιήτρια ,Βικτώρια θεo~ρoυ, φίλη του 
συγγραφεα και της γυναικας του, υστε

ρα lJfό χρόνια φυλακής και εξορίας, με
γάλη πια, Π!ι.γαινει ξανά στο σ~oλείo και 
~ίρψ το διπλωΡ.α της φιλολόγου ταυ
τοχρqνα με την κορη της, 

ιtfιλoι του Πανίκου και της Ελλης 
Παιqνίδoυ ήταν και η Ελλη Αλεξίου , ο 
Μάρκος Aυγέρ~ς, ο Μέντης Μποστα
τζόγλου, η Τατιανα Μιλλιέξ και τόσοι, 
τόσοι άλλοι, εξέχοντες Ελληνες, Κύπριοι 
1Ι.αι ξένοι διανοούμενοι 

ΤΟΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Η Kύ~oς και το Κυπριακό πρόβλη
μα, ασφαλώς, είναι ανάμεσα στους κύρι
ους π;ροβληματισμούς του Πανίκου 
Παιονίδη και μέσα απ' αυτούς μοιάζει 
σαν το νησί της Αφροδίτης να ταξιδεύει 

μαζί με το συγγραφέα του 
' Οδοιπορικού ' ψάχνοντας να βρει τη 
λύση του, ενώ συναντάει παντού την 
Ελλάδα, ~σα στη σφαίρα των ιδεών και 
των πολιτικο-κοινωνικών πρoβλ~ματι
σμών που τον απασχολούν,Σ' αυτον τον 
τομέα, σαν πιστοί πρεσβευτές των δικαί,
ων του νησιού και των κατοίκων του, ο 
Πανίκος και η Ελλη Παιονίδου δε φείδο
νται κόπων και οι προσπάθειές τους 
φτάνουν ακόμα και στην προσέγγιση με
ρικών Τούρκων διανοουμένων που πι
στεύουν, όπως κι εκείνοι, στη διευθί-τηση 
των διαφορών μέσα από αμοιβαία κατα
νόηση και υποχωρήσεις. Δυστυ~ώς, 
όμως, χωρίς τη θέληση του πολιτικου κ~
τεστημένου της Τουρκίας που καθοδηγ ί 
και κατευθύνει τον τουρκικό 'όχλο', ι 
οποιεσδήποτε προσπάθειες μερικών δια~ 
νοουμένων, όσο ειλικρινείς κι αν είναι, 
δεν αρκούν. Οσο για τις προθέσεις του 
πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου της 
Τουρκίας απέναντι στην Κυπρο , την 
Ελλάδα, αλλά και την ίδια την ελληνική 
ιστορία, είναι γνωστές. 

Ανάμεσα στους Τούρκους διανοού
μενους που ήρθαν σε επαφή ο Πανίκος 
και η Ελλη Παιονίδου ήταν και ο πρό
σφατα θανών Τούρκος πεζογράφος 
Αζίζ Νεσίν. 

Η συνάντηση τους έγινε στο κατεχό
μενο τμήμα της Λευκωσίας και παρά την 
καταγγελία της από την αδιάλλακτη 

, 
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τουρκοκυπριακή ηγεσία, δεν έπαψε να 
αποτελεί μlα ειλικρινή προσπάθεια για 
διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευ~ές, , 

Παράλληλα, με την αναφορα σε προ

σωπα, πράγF.τα και ~αταστάσει,ς, στ? 
' Οδοιπορικο' του Πανικου Παιονίδη γι
νονται και προσπάθειες κριτικών προ
σεγγίσεων και προρολής των προσωπι
κών προβληματισμων και του έργου των 
διαφόρων συγγραφέων, καλλιτεχνών και 
πολιτικών που αποτελούν την χορεία 
των φίλων του συγγραφέα και της γυναί
καςτου. 

Με αυτό τον τρόπο η αφήγηση ξε
φεύγει από το επίπεδο της απλτις κατα
γραφής και προσδίδει στο βιβλίο μία 
διάσταση στο χώρο των ιδεών των ηρώ
ων - φίλων του συγγραφέα και των πολι
τικών καταστάσεων που πραγματεύεται. 

Αυτός είναι ένας λόγος που το 
'Οδοιπορικό' διαβάζεται εύκολα και 
κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Οταν ο Πανίκος Παιονίδης αναφέρ~
ται στην καταστροφή τ~ς Κύπρου από 
τους Ανατολίτες εισβολεις και στη δολο
φονία των άοπλων πολιτών, η αφήγηση 
παίρνει δραΡ.αΤΙκό Τ9νο, ενώ είναι ~ιά
χυτη σ' αυτη η αγωνια που τον συνεχει 

για το μέλλον της Κύπρου. Αυτός ο τό
νος και αυτ~ η ανησυχία περνάει και 
στον αναγνωστη του 'Οδοιπορικού' 
που την κάνει δική του, 

Συνήθως, στη διάρκεια μιάς ολόκλη-

ρης ζωής, έχουμε συν~θ~ει να δεχόμα: 
στε πως οι πραγματικοι φίλοι που μπορει 
να κάJlEΙ κανείς 1Ι.αΙ να μοιραστεί πραγ
ματι1l.α ~ζί τους, F,ριώντσ;ι στα δάχτυ
λα του ενος χεριου η μπορουν και να πε

ρισσεύουν κιόλας. 
Ο Πανίκος και η EMTJ. Παιονίδου. 

μάς αποδεικνύουν μέσα απο την αφήγ1;!
ση του 'Οδοιπορικού', πως οι δυνατο
τητες είναι απεqιόριστες, όταν ~πάρχ~ι 
έφεση για ανθρωπινη επικσινωνια. σJJ..iJ. 
και πίστη για την αξία της. Μπορεί, όταν 
υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, να 
ιωιράζεται κανείς το ίδιο και με την ίδια 
ενταση με δεκάδες φίλους όπως θα μοι
ραζάταν και με τους λίγους. 

Ετσι, ο αναγν(~στη~ του • Αλλου 
Οδοιπορικού' του Πανικου Παιονίδη 
μετέχει στις διακινήσεις και συζητήσεις 
με τους φίλους του που κάνουν ολόκλη
ρη την Ευρώπη να μοιάζει με ένα χώρο 
πνευματικής συντροφιάς, Για αυτόν τον 
λόγο το ' Οδοιπορικό' μού Ούμισε τον 
Κύπριο ποιηt11 Τεύκρο Ανθία, '(τιν εποχή 
που ζούσε στην ΑθιΊνα και συχναζε, 
όπως πολλοί λoγoτέχνε~ και καλλιτέχνες 
εκείνα τα μετακαtοχικα χρόνια, στο ξε
νοδοχείο • Μπάγκειον' , στην 
Ομόνοια.Ηταν τότε που έγραψε το\!ς 
γνωστούς στίχους του: • Αλητη! Απόψε 
είν' η βραδιά τόσο "αλή, τόσο 
καλή!/Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ' 
ένα παγκάκι, αλ~τη!/ Πλάτυνε '1 σκέψη 
t11 ζωή τόσο πολυ, τόσο πολύ/ποκανε ο 
άνθρωπος τη Γη κι όλο το Σύμπαν σπΙ
τι'!, 

Το βιβλίο του Πανίκου Παιονίδη συ
νοδεύεται από παράρτημα με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, όπου απεικονίζεται 
ο συγγραφέας, η σύζυ~ός του και πολλοί 
από τo~ς διά~ημoυς φίλους ,τους, 1I.αθώ~ 
και απο παραρτημα με γραμματα απο 

συγγqαφεΙς, ποιητές, κ~λλιτέχνε~ και 
επιστημονες με τις εντυπωσεις τους υστε

ρα από την ανάγνωση της προέκδοσης 
του 'Άλλου Οδοιπορικού'. 

Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να γρά
ψει στον ίδιο τον συγγρα~έα: 

Κον Πανίκο Παιονιδη, Τ.Κ. 544, 
Λεμεσός 3607, Κύπρος. 

Εισι. ο αναγνώστης ιου ''Αί'ιπου 

Οδοιπορικού' του Πανίκου παιο
νίδπ μετέχει στις διακινπσεις 

και συζητπσεις με τους φίί'loυς 

του που κάνουν oί'lόKί'lΠΡΠ ιπν 
Ευρώππ να μοιάζει με ένα χώρο 
πνευμαtlκπς συνrρoφιάς. CΙα 
αυτ6ν τον π6γο το "Οδοιπορικt1' 

μού θύμισε τον Κύπριο πoιπτιf 
Τεύκρσ Ανθία, τπν επoxιf που 
ζούσε στπν Αθπνα και σύχναζε, 
όπως πoί'lί'loί ί'ιογοτΈΧΝες και 
Kαί'lί'lιτΈXΝες εκείνα τα μετακα
τοχικά χρόνια, στο {ενοδοχείο 

"Μπάγκειον', στπν 
ομόνοlα.Ηταν τότε που έγραψε 
τους γνωστούς στίχους του: 

"Αί'ιπτπΙ ΑπόΨε είν' n βραδιά τό
σο Kαί'lιf, τόσο Kαί'lΠΙ/Mπoρείς 
να πας να κοιμηθείς σ' tva πα-

. γκάκι, αί'lΠΤΠΙ/ Πί'ιάτυνε n σκέ
ψπ τπ ζωπ τόσο πoί'lύ, τόσο πο
ί'ιύ,/πόκανε σ άνθρωπος τη Γπ κι 

όί'lo το Σύμπαν σπίτι'/. 
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	Ένα άλλο οδοιπορικό: Ένα βιβλίο που ακολουθεί τον συγγραφέα στο διαβα της ζωής του

