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Τα κριτικά σημειώματα,

Γ:

που βρήκαν τη θέση τους στον

τόμο αυτό σημαδεύουν την περίοδο μετά την ανακήρυξη τής
Ανεξαρτησίας

(1960).

Αναφέρονται όλα σε ποιητικά και παζο

γραφικά κείμενα που κυκλοφόρησαν μέσα στην μετααποικιακή
περίοδο. ο χρόνος που γράφτηκε το σημείωμα σημαδεύει με
κάποιο τρόΠθ και

τον χρόνο έκδοσης τού βιβλΙου στο οποΙο

αναφέρεται. Ξαναδιαβάζοντας τα κείμενα αυτά και φυλλομετρώ
ντας και πάλι τα βιβλία, που έδωσαν αφορμή να γραφτούν,
καταλήγω σε μια ουσιαστική διαπίστωση:

Ότι την λογοτεχνική

μας παραγωγή την διαπερνά σε γενικές γραμμές η αιμάτινη
πορεία της πρόσφατης
μας,

ιστορίας τού λαού μας. o~ συγγραφείς μας

η μεγάλη τους πλειοψηφία,

συμμετέχουν,

δεν ομιλούν από καθέδρας,

ζουν έντονα τις περιπέτειες τού λαού τους και

βλέπουν την πέννα τους και το ταλέντο τους όπλο αγώνα.
Έχουμε δηλαδή μπρoσ~ά μας στρατευμένους συγγραφείς και
τούτο ανεξάρτητα από το αν οι

ίδιοι οι συγγραφείς δέχονται

τον ορισμό αυτό ή όχι. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι
η ένταξη υπήρξε καθολική.

Β:

Αρχίσαμε την εκπομπή μας μ.ε

ένα απόσπασμα από σημεΙωμα τού

Πανίκκου ftαιοvίδη που δημοσιεύεται αντί προλόγου στο βιβλίο
του

11

Τομές

σε

θέματα Λόγου

ιr.

Στο βιβλίο αυτό, για μερικά από τα περιεχόμενα τού
οποίου ακούσαμε τα κατατοπιστικά σχόλια τού συγγραφέα του,
θα αφιερώσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα.
στα χρονικά πλαίσια τής εκπομπής,

Θα προσπαθήσουμε,

να πάρουμε κι εμείς μια

γεύση από τα λογοτεχνικά κείμενα που γράφτηκαν τα πρώτα εί

κοσι χρόνια μετά την ανε~αρτησΙα,
μάτι ο Πανίκκος Παιονίδης.
-lVΙ0ΥΣΙΚΗ-

όπως τα είδε με κριτικό

,
-ι..:..-

Το βιβλίο

Β:

11

Τομές σε

θέματα Λόγου

11

εκδόθηκε το

1981

και τιμήθηκε με το βραβείο Δοκιμίου τού Υπουργείου ΠαΙδείας

για εκδόσεις τής χρονιάς εκείνης. Εκτός από τα κριτικά σημει

ώματα,το βιβλίο περιλαμβάνει άρθρα και μελέτες για προβλήματα τού πνευματικού μετώπου,καθώς και κείμενα-πορτραίτα
για μεγάλες μορφές τού πνεύματος και τής τέχνης.

Οι μελέτες και τα άρθρα δημοσιεύονται στο πρώτο

μέρος τού βιβλίου.

Ξεχωριστή θέση, αvάμεqα τους,

έχουν τα

κείμενα που έγραψε ο Πανί~~ς Παιονίδης

Π ι ε'"

ρίδη και τον Τεύκρο Aνθία~

'
Ακουμε

στην

( D

~

" ,

ι?Ο

συνεχε .ια ενα αποσπασμα για τον

πιεΡίδη,~oυ είχε κάνει ο συγγραφέας το
..,., -

':ο....

..............

,

Θοδοση

1978.

Το

'--

κείμενο τής ομιλίας που έχει τίτλο" Θοδόσης Πιeρίδηςο μαχητής ποιητής

"περιλαμβάνεται

στον τόμο για τον οποίο

μιλούμε σήμερα.
·Οταν ο Θοδόσης Πιερίδης άρχισε τον Ιούλη τού

Α:

να γράψε;ι την

11

Κυπριακή Συμφωνία

11

η Κύπρος που. ορθών6ταν

μπροστά του δεν ήταν ένας απλός ερεθισμός,
ροή ερεθισμού.

'54

αλλά μ1α ακατάσχετη

Ήταν η ζωή των πατεράδων του,

ήταν το αίμα

που κυλούσε μέσα του.Το τραγούδι

του ο ποιητής τόθελε πάντα

νάναι μια πολυφωνία.

-

μουσική γραμμή,

Η μονωδία

"

έλεγε

-

απομονώνει μια

σχηνατικά αυθαίρετα."

Ειδικότερα για την Κύπρο ο Θοδόσης ήθελε το τραγούδι του να
απλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις,

ανθρώπους, και το τοπίο, και την
τα
1i

,

"

εμψυχα

του

Νομίσατε

-

,

~ακτητες

μνήμη μας,

αρχαιου

,

αυτου

να παίρνει και τους

ιστορία και τα άψυχα και

,

νησιου.

λέει απευθυνόμενος προς τούς σιδερόφρακτους
πως τους χάσαμε τούς αιώνες μας, πως χάσαμε τη

τη ρί ζ α μας,

"

την ψυχή μας:"

,
-3-

Και ξεκινά ο ποιητής να ξυπνήσει τις μνήμες, να

ανασύρει τις βαθειές ρίζες, να θέσει σε κίνηση τις ψυχές.
Κινητοποιεί τούς πάντες. Ας είναι μόνο εκείνο το παιδί ••• ,

ας είναι μόνο εκείνη η γριούλα ή τα κορίτσια, που ξέρουνε
να σφίγγουν στα δάκτυλα τους μια αρμαδιά από φλόγες. 'Η οι
γμρόντοι και τα παλληκάρια.

Κ'είδατε και τα παλληκάρια μας •••••

11

Τούς είδατε τα Σαββατόβραδα

ν'αφήνουνε τις αψηλές τις σκαλωσιές
\

ν'αφήνουν τις βαθει~ς τις μεταλλοφλεβες

•••• Κοιτάξτε τους, λοιπόν, κοιτάξτε τoυς~
Αυτοί όλ~ τα κάνουν μια απέραντη απόφαση ••••••
Να μην παραμερίσουν, να μην σκύψουν τα μέτια •••••

-ΜΟΥΣΙΚΗ-

Β:

Τα θέματα γενικότερου προβληματισμού, όπως και η

σοβαρή μελέτη των θεμάτων τής παγκόσμιας λογοτεχνίας έχουν
σημαντική θέση στη συγγραφική δραστηριότητα τού Πανίκκου
Παιονίδη .

Ένα μικρό δείγμα Θα δώσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα
απόσπασμα από κείμενο με θέμα
κή λογοτεχνία
Α:

11,

11

t1ερικές σκέψεις για τη σοβιετι

που γράφτηκε το Ι972.

Ένα από τα κύρια θέματα, που απασχολούν τώρα τους ~
σοβιετικούς πεζογράφουςφ είναι το χφριό, που εξαφανίζεται

τέτοιο όπως ήταν, παίρνοντας μαζί του και τις παλιές ηΘικές
αξίες, που συνυπήρχαν μ'αυτό. Εδώ υπάρχει, φυσικά, και το
στοιχείο μιας κάποιας νοσταλγίας, δεν είναι 6μως,αυτό το κύριο
που διαπερνά το έργο των σοβιετικών μυθιστοριογράφων όσο τα

πρo~λήματα του περάσματος στις νέες μορφές τής ζωής. Πεζο

γράφο ι

,

όπως ο Τσεγκίς Λ"ίτμCA.τωφ,

ο Σεργκέ"ί

Ζαλίγκιν, ο Βασίλ

Μπ ίκωφ, ο Τενiρτακώφ, ο Αμπράμωφ και άλλοι, χαίρουν μεγάλης
εκτίμησης και διαβάζονται με πολύ ενδιαφέρον.
τού Α"ίτμά7iωφ

Ασπρο Πλοίο

11

11

Το βιβλίο τού

με την παράξενη τραγική

ιστορία

~ ~αιδιoύ, που αυτοκτονεΙ, γιατί δεν μπoρε~ να δεκτεί την

~ και την αποτελμάτωση, ενώ το λευκό καράβι τού μέλ
λοντος το καλεί,

είναι ένα μικρό αριστούργημα με πολύ βαθειές

τομές στη σοβιετική κοινωνία. Με δύναμη,

επΙσης,

νη η νουβέλλα

όπου τιθενται προβλή

11

Ίρτισιε

11

τού ΖαλΙγκιν,

είναι γραμμέ

ματα, που σχετίζονται με τις κοινωνικές ζυμώσεις και την
ανθρώπινη μoίρ~ στο χωριό.
ο Σιμόνωφ συνεχίζει από της π~ευράς του τα πολεμικά

θέματα, που ποτέ δεν έπαψαν να συγκινούν τους σοβιετικόυς
συγγραφείς.

Υπάρχουν φυσικά και

λόγου χάρη,

συγγραφείς,

όπως ο Αντρέ! Mπί~ωφ

που αντικρύζουν κατά μέτωπο τα πραβλήματα του

ανθρώπου στην εποχή τής τεχνολογικής επανάστασης ή όπως ο

Ντανιέλ Γκράν~\πoυ τον συγκινεί ο μαγικός κόσμος τής επιστη
μηg και άλλοι.
Και

έρχεται στο

ταυτόσ~μη,

ο Σολτζενίτσιν;

στόμα.

Όπου και

σχεδόν, απάντηση.

Να ένα ερώτημα,

που από μόνο του

να θέσαμε το ερώτημα αυτό πήραμε

Βτ& θέματα του διοχετεύεται ένα

πνεύμα θρησκευτικό με την έννοια τού μυστικισμού,

που τα θέτει

ως ένα μεγάλο βαθμό εκτός τής σημερινής θοβιετικης εποχής.
Το κακό,

μου'λεγε

ένας κριτικός,

γενικεύοντας την περίπτωση,

είναι ότι ορισμένα δυτικά κέντρα έχουν στρέψει αποκλειστικά
τα πυρά τους ενάντια στη σοβιετική λογοτεχνία.
επισημάνουν μια φωνή πρωτότυπη,

Έτσι,

μόλις

που, κα τά την άποψη τους,

1
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π αρoυσ~&ζε~

μ~ ~ παρ~κκλ~ση απ6 την καΘ~ερωμένη γραμμ~, αρχίζουν

μ~α συντoν~σμένη εκστρ ατεία π αγίδευσης της. Απ'εκεί κα~
πέρα o~ αντ~δρ&σε~ς είνα~ αλυσ~δωτές . tJί'αποτέλεσμα, καμ~&
φορ&,

την καταστρoφ~ τού ίδ~oυ τού συγγρ αφ έα,

πετα~ με τον πιο απ&νΘρωπο

που μετατρέ

τρ6πο σε αντικείμενο εκμετάλλευσης

για καθαρά πολιτικούς σκοπούς.

-ΜΟΥΣΙΚH1r

Β:

Στο δεύτερο μέρος τού τόμου δημοσιεύονται κριτικά
σημειώματa.

Στο βιβλίο αυτό,

σημειώνεται

στο

εξώφυλλο,

δημο

σιεύονται ενεν~ντα περίπου κριτικά σημειώματα, που'γραφε ο
Πανίκ~ς Παιονίδης για λογοτεχνικά έργα Κυπρίων συγγραφέων

που κυκλοφόρησαν στην περίοδο μετά την ανακήρυξη τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας και που,

μεv τον τρόπο τους,

αντανακλούν το

κλίμα τής ταραχώδους και δραματικής αυτής περιόδου τής σύγχρο
νης

ιστορίας τού νησιού. Οι

,

τικα

"

αυτα

σημειωματα,

οι

τομές που επιχειρούνται στα κρι-

,

επισημανσεις

που

"

,

γινονται

γυρω

απο

την βασανιστική ΠQρεία τής Κυπριακής λογοτεχνίας και των
δημιουργών της,
που

να στέκει

το πάθος τού κριτικού για μια κυπριακή τέχνη

στο ύψος τών απαιτήσεων τού κυπριακού αγώνα

όλ'αυτά δίνουν στην έκδοση αυτή τον χαρακτήρα ενός

ιδιόμορφου

χρονικού τής ποιητικής και π~ζoγραφικ~ς παραγωγής τής Κύπρου

στα τελευταία'είκοσι χρόνια. Για ευνόητους λόγους

-

άγνοια

τής γλώσσας- απουσιάζει από το βιβλίο η θεώρηση τής Τουρκοκυ
πριακής λογοτεχνίας,

που μετά την τραγωδία,

παρουσίασε μια

σφριγηλότητα και μια προσπάθει α ταύτισης με το δράμα τής Κύπρου.

Αυτά από το εξώφυλλο.
Να ρίξουμε και μιά στα κείμενα αυτά,

σε μια προσπάθεια

r
-0-

να σταθούμε περ~σσότερo σε εκείνα που σχεΤLζοντα~ με τους
κυρ~ότερoυς σταθμούς τής σύγχρονης

~στoρίας τής Κύπρου.

Ας ακoύσoυμε,λo~πόν, τι σημ&ίώ~ε~ στον πρόλογο του ο Πανίκκος
Πα~oνίδης γ~α τα κείμενα τών πρώτων χρόνων τής Ανεξαρτησίας.
Γ:

Eίνα~ εκπληκτ~κό το πόσο ανάγλυφα πρoβάλλε~ μέσα
από τα λoγoτεxνι~ά κείμενα των τελευταίων είκοσι χρόνων η

Κύπρος της πρώτης

τού

1963-64.

θύελλας,

Είχαν στήσει

οι πνευματικοί

μας

τής πρώτης μεγάλης δοκιμασίας

τότε το δικό τους ταμπούρι και

δημιουργοί κι

έδωσαν τις δικές τους μάχες

με έργα απ'όπου αναδύεται μια ατμόσφαιρα ρομαντικής,
ρωμαλεότητας. Η Κύπρος απαUτούσε τότε,
συνείδηση τής ξεχωριστής της οντότητας,
χώρος, χώρος όχι

για πρώτη

θάλεγα,

ίσως φορά,

γίνουνταν αυτάρκης

απλώς με παρελθόν αλλά και παρόν και μέλλον.

Στην μικρή την Κύπρο χωρούσε πια ένας ολόκληρος κόσμος.

Κι αυτό καταδείκνυε με τον τρόπο του την ανθεκτικότητα τής
χωριστής υπόστασης τού νησιού,

τής

ιστορικά διαμορφωμένης

χωριστής κo~νωνικά οντότητας τού κυπρ~ακoύ χώρου.
Κι όσο ξεδιπλωνότ&ν η αντικυπριακή συνωμοσία κι ο εχθρός
έστηνε μέτωπο και

εντός τών τειχών τόσο το πάθος για την

μικρή πατρίδα γίνουνταν πιο φλογερό. Οι ποιητές μας σεμίζουνταν
την άγρια καταιγίδα που έφτανε. Υπάρχουν ποιητικά κείμενα
γραμμένα στις παραμονές τής φοβερής συμφοράς που δεν είναι

απλώς προφητικά.

Η επερχόμενη τραγωδία προβάλλει σ'αυτά

σαν μια απλή πραγματικότητα,
Β:

Να δούμε τώρα κι
τώπιση λογοτεχνικού

μπορείς να την αγγίξεις.

ένα απόσπασμα από κριτική αντιμε

έργου τής εποχής αυτής.Ο Πανίκκος

Παιονίδης γράφει ανάμεσα σε άλλα,
Λυκαύγηlt Ουαί

It

που εκδόθηκε

το

για το βιβλίο τού

1971.

Άνθου

Λ:

Σ τη σ υ λλ ογή αυτή η μεταφ υσική τ ο ύ 'Λνθου Λυκαύγη- ένα
χαρακτη ρ ι σ τικό στοιχεί ο τής ποίησης του- προσγειώνετ α ι ακό
μη πε ρ ισσότερο.

Τα νοημc τ α ξεδι αλύνοντ α ι, στρογγυλεύονται, αποκτούν σύγχρονη
υφή έστω κι αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται εισάγει εκ πρώτης
όψεως στο αφηρημένο κλίμα τού συμβολισμού. Ο στόχος επίσης
κτυπιέται άμεσα. Κι είναι στόχος χειροπιαστός. Είναι η
τριγύρω μας πραγματικότητα,

οι σκοτεινές της πτυχές.Είναι

η Κύπρος.

Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο και το νεύρο ένα άλλο χαρακτηριστικό
στοιχείο τής ποίησης τού Άνθου Λυκαύγη, αποκτά περιεχόμενο.
Σε στιγμές έχεις την αίσθηση ότι τα "Ουαί"κτυπούν σαν συγκε
ντρωτικά πυρά,

σαν πυροβολισμοί.

"

Ουαί
η συντριβή των ονείρων και

των λαών

η επέλαση~ των ελικοπτέρων
και των παίδων η συνθλιψηtrv Ι'.

Ιδιαίτερη δύναμη περικλείει μέσα του το ποίημα

11

Γη τής

οδύνης ". Εδώ οι εικόνες λες και λαξεύονται σε πέτρα.
Τόσο είναι στέρεες και τετραγωνισμένες.
!Ι Γύρω μας προτομές και λέξεις.

ΧάθηκΌ δρόμος. Μέσα σ'αυτό
το δάσος με τις λέξεις
\

πως

\

Πως

Κι

,

\

να

σε

δουμε.

να

σε

φτασουμε.Πως

έτσι

πως

,

να μας δείς.
1

να

μας

,

φτασεις.

σε μνημονεύουμε

κάθε Κυριακή πρωί μπροστά σε κενοτάφια
κα ι φακ ο ύς με ομ ιλητές και
εκ φυσικών ανθέων.

στεφάνους

,

!~ ν

μιλούσαν

οι

πετρες

αν

μιλούσαν

τα

ονειρα

αν

μιλούσαν

οι

λόγοι

Γη

της

οδύνης

Γη

μου

11.

,

,

Η καινούργια συλλογή τού 'ΛνΘου Αυκαύγη

(

όπως και πρόσφατη

δουλειά ποιητών μας τής ίδιας περίπου γενιάς

)

μαρτυρεί μια

υγιή εξέλιξη κα ι πορεία τής ποιητικής δημιουργίας.
ι :

Λυτή η

ικανότητα τών λογοτεχνών μας να ταυτίζονται

με τα πάθη τού λαo~ αφήνε ι ακόμα πιο έντονη τη σφραγίδα της:
στα κείμενα που γράφτηκαν μετά το πραξικόπημα και την εισβολή.
;, .

Η τάση γι α ταύτιση τού δημιουργού με το σύνoλo~
με την μοίρα τής πατρίδας είναι τόσο
που δίνει στο

νησί

εντελώς ανΘρώπ~νες διαστάσεις, γίνεται

η Κύπρος και μάνα και κόρη αγαπημένη .

υπάρχει άλλη εΘνική λογοτεχνία,
ακόμη να πάρει

ισχυρή,τόσο πηγαία,

Αμφίβολο είναι αν

όπου ο συγγραφέας να μπορεί

την πατρ ίδα του σαν παιδάκι στην αγκαλιά ~φα

να την προστατέφει.
Και μια σύντομη μα τια σε κριτική για βιβλίο που

Β:

γράφτηκε μετά το I97~. Είναι

ένα απόσπασμα από κριτική για

την ποιητική συλλογή τού Μ ιχάλη Πασιαρδή
ποίησης Γ

11

ο δρόμος τής

11.

Γενικά τα ποιήματα τής εντέκατης ενότητας τα διαπερνά

Λ:

η πικρή μνήμη τού χαλασμού. Μαζί όμως και μια διάΘεση αγωνι

στικότητας:" Εσύ,

μη λησμονήσεις-ούτε το Θρήνο ούτε το

ξεριζωμό I1.Προσέξτε ακόμη αυτό το στίχο-σύνθημα:
11

Κάρφωσε στα μάτια έναν-έναν
αυτούς που Θέλησαν αυτό το χαλασμό l1 •

Και

τον άλλο απο την

11

Επίκληση

"/

11

Κύ ρ ιε,
σ

, ανακαλ'ω
,

τωρα που

τα γεράκια

βασίλεΦαν στούς ουρανούς μας και τα

πουλιά δεν έχουν στέγη και ~ρoφή
Κύριε,
δεν απόμεινε πια

περισσευ

~Ι νο

,
δακρυ
'Ό

-ΜΟΥΣΙΚΗ-

ΟΙ

Β:

11

Τομές

απευθύνονται και

",

σημε ιώνετα ι

ευστοχα στο

εξώφυλλο,

προς τούς μελετητές τής κυπριακής λογοτεχνίας,

αλλά και προς το πολύ ευρύτερο κοινό με πνευματικά ενδιαφέροντα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ-

Γ:

Η σημερινή

μας εκπομπή

11

Το Κυπριακό

αφιερωμένη στο βιβλίο τού Πανίκκου Παιονίδη"
θέ~ατα λόγου

βιβλίο

11

ήταν

Τομές σε

".

Β: Την παρουσίασαν: ο

r't
{ W~

Γ: 1" .e.ic.y~ ~~(:
Β: κα ι . 4 ... .~.

!7f'U.

Γ:

Ρύθμιση ήχου:

Β:

Την εκπομπή , κατάρτισε και

επιμελήθηκε η Θέμις Θεοχάρους.

-ΜΟΥΣΙΚΗ-

