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ΠΡΟΛΟΓΟΣ * 

Αυτό που θα χαρακτήριζε πολύ καίρια τα έργα και τις ημέρες του Πανίκου Παιονίδη στη 

διαδρομή του μέχρι σήμερα, είναι η λέξη πληρότητα. Η τροχιά πράγματι του πολύπλευρου βίου 
του- και προπάντων η πνευματική του οδοιπορία, μας δίνει το έντονο άρωμα ενός 

κοσμοπολιτισμού, που εύρισκε υποδειγματικό εκπρόσωπο στη δική του πολισχιδή 

προσωπικότητα.. Μια προσωπικότητα με πλατιούς οραματικούς ορίζοντες, και μια ψυχή 

ανοιχτή και καλόκαρδη μές στη σοφία της. 

Όποιος διαβάσει τις Πινακοθήκες του Πανίκου, είτε τον πρώτο είτε τον δεύτερο τόμο, μένει 

έκπληκτος για τα συναπαντήματα εξαιρετικών ψυχών και πνευμάτων, που ζωντανεύουν μές 

στις σελίδες των. Παρακολουθεί με θαυμαστικό τρόπο ν' ανοίγονται δρόμοι πέρα από στεγανά 

και πέρα από σύνορα, γέφυρες επικοινωνίας με στέρεη διάρκεια, ποτέ ευκαιριακές και 

συμβατικής χρήσης. Με το κλείσιμο του βιβλίου Πινακοθήκη 11, βγαίνω αναζωογονημένος απ' 
την ανάγνωση και με θαμβωτική την αίσθηση των διαδρομών του ζεύγους Παιονίδη ανά την 

Ευρώπη και τις Ηπείρους. Δεν πρόκειται εδώ . για απλές ταξιδιωτικές εντυπώσεις , που 
καταγράφονται όπως συνι1θως. Τα ταξίδια κι οι γνωριμίες τους δεν έχουν περιστασιακό ή 

προσωρινό χαρακτήρα, αλλά διανοίγουν μια βαθειά κι εσωτερικότερη επικοινωνία ... Αφού ο 
συγγραφέας με την ποιήτρια συμβία του, την ευγενική κι ανοιχτόκαρδη Έλλη, μπόρεσαν με το 

ατομικό τους παράδειγμα να εκφράσουν τη συλλογικότερή μας αυτοσυνειδησία. Έγιναν έτσι 

ιδανικοί πρεσβευτές, άνευ εντολής και άνευ χαρτοφυλακίου, της δοκιμαζόμενης νησιωτικής μας 

πατρίδας. Ανασκαλίζει με συγκίνηση τις μνήμες του ο Πανίκος και μας συγκλονίζει η έγνοια 

του, μήπως το ασθενές του σαρκίο δεν αξιωθεί να τα βγάλει πέρα με τις προκλήσεις μιας 

ολοκληρωμένης καταγραφής: 

Και πλάϊμου σ' ένα μικρό πεζούλι το βιβJιίo μου «Η μικρή μου Πινακοθήκη». 

Ξέρω δεν μπορώ να το διαβάσω ούτε με τον φακό, νοιώθω όμως ζεστή την ανάσα των μορφών, 

που παρελαύνουν μέσα από τις σελίδες του. Προσπάθησα να τα διαβάσω στο μεγεθυντικό 

μηχάνημα, που έχω εγκαταστήσει στην τηλεόραση, μου τα διάβασε όμως επανειλημμένα κι η Έλλη 

τα κείμενα. Κι όμως ανησυχώ μήπως και ξέχασα κάτι, μήπως και παρέλειψα μια σημαντική 

μορφή, μια προσωπικότητα που γνώρισα στο διάβα της ζωής μου κι άφησε τη σφραγίδα της 

απάνω μου .. 
Βάζω και πάλι μπροστά το ποντικάκι της μνήμης" ανασκαλεύω ... 



Μια αύρα σπάνιου ήθους, με υποβλητική δραματική υπόκρουση, εκπέμπεται από τον λόγο ενός 
συγκαιρινού Οδυσσέα του πνεύματος, που πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνω, θα 
λέγαμε . Όμως ο συγγραφέας δεν χρειάζεται και πολύ να ψάξει, ούτε μπορεί να ξεχάσει τόσο 
εύκολα, σ' ένα δικό του μικροπεριβάλλον γεμάτο τεκμήρια και αδιάψευστα ενθυμήματα. Μας 
περιγράφει: 

Στο γραφείο μου, στις βιβλιοθήκες, υπάρχουν άλμπουμ με φωτογραφίες, λευκώματα και βιβλία με 
αφιερώσεις- στους τοίχους του σαλονιού, του καθιστικού, του διαδρόμου υπάρχουν πίνακες, 
δεκάδες πίνακες φίλων ζωγράφων. Όπου και να στραφεί το μάτι θα συναντήσει ένα φιλικό 
βλέμμα, όποιο άλμπουμ και ν' ανοίξεις θα συναντήσεις ένα ζεστό χαμόγελο ... 

Ακολουθώντας την τεχνική της αδρής πινελιάς, όπως αναφέρει κι ο ίδιος στην αρχή του βιβλίου , 

ντύνοντας τις εικόνες με στοχαστική διάθεση κι εναλλάσσοντάς τες με κινηματογραφική 

αμεσότητα - ο Πανίκος Παιονίδης δεν μας κουράζει στην αναγνωστική διαδικασία. Ακόμα κι 

αν λίγες φορές, συγκεκριμένα σε κάποια κεφάλαια με πολιτικο - ιστορικές αναδρομές, 

προσγειωνόμαστε σ' ένα πεζότερο και πιο στεγνό κλίμα, γοργά και ισορροπημένα εναλλάσσεται 

το σκηνικό, ανεβάζοντας πάλι το λογοτεχνικό μας ενδιαφέρον. Μια ανεπαίσθητη ποιητικότητα 

διαπερνά τότε πολλά από τα περιγραφικά πεζά ένθετα, όπως το ακόλουθο, σ' ένα τοπίο κάπου 

της βουλγαρικής ενδοχώρας. Σας διαβάζω: 

... Στην όχθη της Κλεπτούζας, όπου γεμίζω τη μια σελίδα πίσω απ ' την άλλη, το σούρουπο πέφτει 

σιγά-σιγά και τα φώτα ανάβουν ένα-ένα, λες και μας λένε πως είναι ώρα να φεύγουμε. 

Σηκωνόμαστε με βαριά καρδιά με την Έλλη, που ολοφάνερα βρίσκεται κάτω από την επίδραση 

του βιβλίου «Μύθος και Ιδεολογία». Το δάσος μέσα από το οποίο θα περάσουμε σκοτείνιασε ήδη. 

Τα πουλιά όμως συνεχίζουν τα τιτιβίσματά τους. Σε λίγο από το μπαλκόνι του δωματίου μας στο 

Ξενοδοχείο δυο βήματα πιο πέρα, θ ' ακούμε τ' αηδόνια που θα έχουν στήσει τη χορωδία τους. 

Αυτή η ποιητικότητα , που διαχέεται μέσα στην κατά τα άλλα ρεαλιστική αφήγηση, εκπηγάζει 

από τη γνησιότητα του βιώματος και τη ψυχική συγκίνηση. Κάποτε πάλι έχει ως υπόβαθρο μια 

θαμβωτική ενατένιση όσων του αποκαλύπτονται, με ανάλογο στη γραφή εκφραστικό 

ισοδύναμο . Παρακολουθείστε πως έγινε η γνωριμία με τη Γαλλίδα ζωγράφο Ζολαίν Μεγιέρ: 

Κατάμεστη η Γκαλερί και στους τοίχους εκρήξεις φωτός, ένα εκτυφλωτικό φως που έσκαζε μέσα 

από ρωγμές σ ' ένα κατάμαυρο φόντο. Η ζωγράφος που δεχόταν τα συγχαρητήρια ήταν η Ζολαίν 

Μεγιέρ. 

-Τα καλοκαίρια μου τα περνώ στη Σαντορίνη, μας είπε . 
... Το ενδιαφέρον μας για τη δουλειά της μας οδήγησε και στο ατελιέ της στο Παρίσι, αλλά και στο 
εξοχικό της σπίτι στην Ρουσιγιόν, στον γαλλικό νότο . Το 

τοπίο θύμιζε πολύ τα δικά μας αμπελοχώρια, με τις πέτρινες δόμες και τον ήλιο να καίει σ ' ένα 

καταγάλανο ουρανό. Εδώ ήταν ουσιαστικά το εργαστήρι της Ζολαίν, κι εδώ σ' αυτήν την όλο φως 

ατμόσφαιρα δεχόταν τους πολλούς φίλους της. Ζήσαμε εκεί με την Έλλη μιαν αξέχαστη βραδιά -
τέλη Αυγούστου-

όταν βροχή διέσχιζαν οι μετεωρίτες το στερέωμα κι εμείς, μια μεγάλη παρέα γύρω από ένα 

συντριβάνι, φιλοσοφούσαμε τα της ζωής και του θανάτου και των μυστηρίων του απέραντου 



----........ -==--~=-=----------------------~~ 

Aυτό~ ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Ρουσιγιόν και ο πλούτος των διασυνδέσεων της Ζολαίν, 
μα~ εμπαζε όπως ήταν φυσικό σ' ένα όργιο άκρατης ευφορίας. Εκεί στη Ρουσιγιόν, που δε 
βρισκεται και πολύ μακριά από την Αβινιόν, το περίφημο κέντρο του Φεστβάλ Θεάτρου, 
συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι, να γίνεται ο κόσμος ένα σπίτι. 

Βγαίνει, νομίζω, αβίαστα η εκτίμηση, ότι πρόκειται για σύνθετα αφηγηματικά κείμενα, όπου 
την στεγνή ταξιδιωτική καταγραφή διακόπτει η θέρμη της ανεπιτήδευτης προσωπικής επαφής, 
κι αυτήν πάλι διαδέχεται μια 

συγκρατημένη λυρικο-στοχαστική έξαρση. Όλα τούτα αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία σε 
κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, λιτά και αρμονικά κατανεμημένα από τον συγγραφέα .. Σας δίνω 
άλλο ένα δείγμα από ταξίδι στη μακρινή Φιλλανδία: 

Είχαμε μπει σ' ένα παραδεισένιο τόπο. Στο σπίτι των φίλων μας μέσα στο δάσος και πλάϊ στη 
λίμνη, νιώθαμε πως συνεχίζεται το όνειρο. Εκεί γνωρίσαμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, συγγραφείς 
κυρίως, γιατί η Τούλα ήταν εκδότης κι ο Μάττι κριτικός λογοτεχνίας, κι οι κουβέντες μας 
προχωρούσαν και προχωρούσαν, γιατί εκεί που βρισκόμασταν δεν υπήρχε νύχτα, ήμασταν 

συνεχώς λουσμένοι στο φως, σ' ένα φως γλυκό και ήρεμο. Κι όταν αποφάσισαν οι φίλοι μας να 

μας ξεναγήσουν και μπήκαμε σε καραβάκια, μέσα σε λίμνες βρίσκαμε άλλα νησάκια, κάτι να 

πούμε, σαν τις ρωσικές μπαπούσκες, που συνεχώς τις ανοίγεις και βρίσκεις άλλες μέσα. 

Αλλού πάλι η συγκίνηση πλημμυρίζει έντονα τον αναγνώστη, όταν ο ταξιδευτής - συγγραφέας 

αναζητεί λαχανιασμένος την παριζιάνικη κατοικία ενός λογοτεχνικού θρύλου του περασμένου 

αιώνα. Ας δούμε μέσα απ' την πέννα του τι συμβαίνει: 

Παίρνω τώρα την αντίστροφη πορεία. Πρέπει να βγώ στη Σεν Ζερμαίν Ντε Πρε, να περάσω το 

καφέ Μανταρίν και Φλορ να προχωρήσω, και κάπου να στρίψω αριστερά σε δρομάκια για να 

μπω στην οδό Βαρέν με τις ψηλές πόρτες, όπου ζούσε ο Λούϊ Αραγκόν, ο ποιητής που διάβηκε τον 

αιώνα σαν πρίγκηπας. Έτσι τον αποθανάτισαν οι εφημερίδες και τα ερτζιανά, όυαν έσβησε μια 

παγωμένη μέρα του Δεκέμβρη του 1982. Ήξερα τότε πως ήταν στο 
κρεβάτι σοβαρά άρρωστος, και του τηλεφώνησα, μου τον έδωσαν στο τηλέφωνο, ασθενική η φωνή 

του μου ψέλλισε: «κάνει κρύο». 

Ο Πανίκος Παιονίδης καταφέρνει τελικά, με απλό σύντομο λόγο, να ξεδιπλώνει μπροστά μας 

πορτρέτα ανθρώπων, που άφησαν στην κοινωνία και στην τέχνη ειδικότερα, ένα δυνατό στίγμα. 

Άνθρωπος της διανόησης, αλλά όχι λιγότερο και της δράσης, συμπυκνώνει με στέρεο 

εικονοπλαστικό λόγο μορφές ζωής, που μας πείθουν για την αυθεντικότητα και την αλήθεια 

τους. Μεγαλωμένος σε δύσκολα και μεταβατικά χρόνια, δε στάθηκε σε τίποτε παρατηρητής, 

αντίθετα βρέθηκε ενελλειπώς στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Έζησε τον μεγάλο 

Παγκόσμιο πόλεμο, υπηρετώντας στον Αγγλικό στρατό τους συμμάχους, μέχρι την τελική 

συντριβή του φασισμού. Ενεπλάκη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον κυκεώνα του ελληνικού 

εμφυλίου πολέμου, κι έζησε από κοντά τα Δεκεμβριανά και την ήττα του Δημοκρατικού 

στρατού ... Για να παρακολουθήσει στη συνέχεια σπουδές στη Σοσιαλιστική Βουλγαρία, 

βιώνοντας την περιπλοκότητα και τις δυσκολίες στην προσπάθεια ίδρυσης μιας 



ανθρωποκεντρικής κοινωνίας. Του έμελλε όμως να βιώσει μερικές δεκαετίες αργότερα την 
πλήρη κατάρρευση της ιδεολογίας, που πίστεψε κάποτε. 
Αναπολεί νοσταλγικά ο συγγραφέας, όχι πια τον κόσμο που δεν υπήρχε πια, αλλά πρόσωπα 
εκλεκτά, που συνοδοιπόρησαν μαζί του: Λεωνίδας Κύρκος, Μέλπω Αξιώτη, Έλλη Αλεξίου, και 
τόσοι άλλοι ... Παίρνω ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο με τον τίτλο «Η έφηβη της 
Θεσπρωτέως», που αναφέρεται στη γνωριμία του με την Έλλη Αλεξίου: 

Δεν θυμάμαι πότε πρωτοσυνάντησα την Έλλη Αλεξίου. Έχω την αίσθηση πως τη γνώριζα πολύ 
καλά από παλιά, από τότε που απόκτησα αντίληψη του κόσμου, από τότε που άρχισα να διαβάζω 
λογοτεχνία, από τότε που δέχθηκα τον αγώνα για τα ωραία και τα άξια σαν μια φυσιολογική 
κατάσταση πραγμάτων. Η Έλλη Αλεξίου ήταν για την Αριστερά ένα ιερό τέρας, είχε δεθεί άμεσα με 

τους αγώνες της, κι ακολουθούσε κατά πόδας όλες τις περιπέτειές της, μαζί και την πολιτική 
προσφυγιά. Η αγωνίστρια ήταν ένα και το αυτό με τη συγγραφέα, που μαστόρευε συνέχεια την 

αλφαβήτα για τα παιδιά. Τ' όνομά της όμως θ' αποκτούσε μεγαλύτερες διαστάσεις και λόγω των 

προσώπων που την περιτριγύριζαν: Η Γαλάτεια και ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Κώστας Βάρναλης, ο 

Μάρκος Αυγέρης ... Εκεί, στο σπίτι της Θεσπρωτέως, αυτά τα πρόσωπα τα άγγιζες, τα βίωνες κι 
αυτό σ' έκανε να νιώθεις ευλογημένος από την τύχη ... 
Και πράγματι απ' το μυαλό ολονών μας περνά η σκέψη, ότι ο Πανίκος Παιονίδης αξιώθηκε 

μια τέτοια τύχη - κατά τη ρήση του μεγάλου Αλεξανδρινού - να γνωρίσει από πρώτο χέρι 

κομβικά πρόσωπα της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής του εικοστού αιώνα. Μαζί του 

πάντα, εξίσου δεκτική και σε διαρκή εγρήγορση, η αγαπημένη του συντρόφισσα Έλλη, που δεν 

παραλείπει στα ενενηντάχρονα της Έλλης Αλεξίου να της αφιερώσει ένα πολύ καλό ποίημα. 

Παρεθέτω το αρχικό επιγραμματικό και τόσο τρυφερό τρίστιχο: 

Η Ελλάδα όλη σαν καλή νοικοκυρά 

θρονιάστηκε στα χράμια σου και ξεκουράζεται 

με τα νησιά και τα βουνά και τις δαντέλες της. 

Απ' την Πινακοθήκη Il, σας δίνω τώρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα με αναφορά 
στην μετα-πραξικοπηματική και μετα-εισβολική Κύπρο. Παίρνω από το κεφάλαιο «Ένας 

πρόσφυγας ζωγράφος», με εστίαση στην κατοχή της Αμμοχώστου και τη μετακίνηση ακριβών 

φίλων σε τόπους προσφυγικής εξορίας: 

... Τα πάντα είχαν αλλάξει. Η πόλη του Ευαγόρα είχε μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη σε 
πόλη φάντασμα, κι ο Γιώργος ( Σκοτεινός ) τά' χε αφήσει όλα πίσω του και κατέφυγε στο 

ψαροχώρι, την Αγία Νάπα. Κι απ' εκεί, με τις εικόνες ακόμα του πολέμου μπροστά του, μπάρκαρε 

σ' ένα καράβι για την Ελλάδα, όπου άφησε την κραυγή του να ξεχυθεί. Έτσι γεννήθηκε ο 

περίφημος «Κύκλος της καταγγελίας», που ταξίδεψε μέχρι τη Βιέννη και την Ελβετία .... 
ο Ωώργος Σκοτεινός και οι κόσμοι που πλάθει, μας παραπέμπουν πάντα σε ιστορίες" σε 

πρόσωπα και πράγματα πολύ ακριβά. Ο δρόμος για την Αγία Νάπα μπορεί να μας φαίνεται τώρα 

με τα χρόνια πολύ μακρύς, οι μνήμες όμως δεν πρόκειται να ξεθωριάσουν ποτέ. 

Στο ίδιο κεφάλαιο - μέσα στο εργαστήρι του Αμμοχωστιανού ζωγράφου, αναφέρεται η σκηνή 

της συγγραφής του ποιήματος «Περιστερώνα», από τον Ρώσο ποιητή Ευγκένι Γιεφτουσένκο, 



φιλοξενείτο τότε στην Κύπρο (1977) μετά από πρόσκληση της οικογένειας Πανίκου 
Παιονίδη. Θυμάμαι είχε προκαλέσει αίσθηση η παρουσία του στο νησί μας. Παρακολουθείστε 
ένα ζωντανό στιγμιότυπο του συγκεκριμένου περιστατικού: 

-Θέλω ένα ήσυχο μέρος για κάπου δυο ώρες, μας είπε ο ποιητής. 

Και τον πήγαμε στο σπίτι του Ωώργου Σκοτεινού, στην Αγία Νάπα. Στο στούντιο του ζωγράφου, 
όπου απομονώθηκε για να γράψει, τον έζωσαν σαν φίδια από ολόγυρα στους τοίχους, οι πίνακες 
του «Κύκλου της καταγγελίας» . Σε δυο ώρες ο ποιητής άνοιξε την πόρτα και μας φώναξε. 

-Έτοιμος! 

Είχε γεννηθεί η «Περιστερώνα» , που απαγγέλθηκε την επομένη το βράδυ στο Φεστιβάλ 
Ποίησης της Λευκωσίας, κάτω ακριβώς από τα τείχη, και χάρη στη μετάφραση της Έλλης 
δημοσιεύτηκε πρωτοσέλιδα σ' όλες τις Κυπριακές εφημερίδες: 

Τελος αισθάνομαι την ανάγκη να παραθέσω δυό σύντομα περιεκτικά σχόλια, που γράφτηκαν για 
τον πρώτο τόμο της Πινακοθήκης Το πρώτο υπογράφει ο Τάκης Μιχαήλ στην εφημερίδα. 
«ΠOΛJTHΣ»): 

Παρέα με τον Παιονίδη και την Έλλη, ταξιδεύεις σε μια ζωντανή ευχάριστη συντροφιά στο 

Παγκράτι, σαν να είσαι εκεί να συνομιλείς με τον Βρεττάκο, επιταχύνεις το βήμα, σαν να χτυπάς 

την πόρτα στην Οδό Βαρέν στο Παρίσι, σαν να είσαι εκεί στη συνάντηση με τον Αούι Αραγκόν, με 

μια δρασκελιά σαν να βρίσκεσαι στη Μόσχα και διαβάζεις ποίηση, σαν να είσαι εκεί με τον ωραίο 

Αντρέϊ - και πάντα γυρνάς πίσω στο σπίτι, στη Βάσα παρέα με τον ψηλό, τον Μίκη». 

Το δεύτερο, πιο πρωτότυπο στην προσέγγιση, ανήκει στη μουσικό Μελίνα Παιονίδου - κόρη 

του συγγραφέα. 

«Το βιβλίο λειτουργεί με συνειρμούς, όπως ακριβώς λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Το ένα φέρνει 

το άλλο, και μετά πάλι καταλήγει στο πρώτο για να κάνει την ολοκλήρωσή του. Έτσι ακριβώς 

λειτουργεί κάι ένα συμφωνικό με μελωδίες λάίτ μοτίβ, που επανέρχονται για να θυμίζουν 

χαρακτήρα, πρόσωπα ή καταστάσεις, που έζησε ο ακροατής και είναι σημαντικές Όλα μαζί 

αρμονικά συνθέτουν τη ζωή και το τέλος της» 

Πέρασε έτσι ευτυχισμένα και δημιουργικά το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής ενός χαρισματικού 

πολίτη του τόπου μας , που τον χαρακτηρίζει καθώς είπα στην αρχή , η λέξη πληρότητα. 

Συνεχίζει φυσικά και σήμερα να ταξιδεύει, όχι όμως με την ένταση και τη συχνότητα των 

προηγούμενων χρόνων . Μήπως όμως και με τους παλιούς του φίλους του Βορρά ή της Δύσης, 

δεν συμβαίνει το ίδιο ; Μόνο ο συγγραφέας μπορεί να εκφέρει για τούτο υπεύθυνη γνώμη. Ας 

τον παρακολουθήσουμε: 

Πάνε είκοσι σχεδόν χρόνια να δούμε τους φίλους Τα δρομολόγιά τους δεν συμπεριλαμβάνουν τη 

Μεσόγειο. Κινούνται προς τις βόρειες θάλασσες και προς τον ωκεανό. Τα δικά μας περιορίστηκαν, 

ψαλιδίστηκαν τα φτερά μας 

• 



--
Ο πανδαμάτωρ χρόνος αφήνει σε όλους τα ίχνη του, κι απαιτεί μια minimutn προσαρμογή. Κι 
αν νοιώσουμε κάποτε, πως ψαλιδίστηκαν σ' ένα βαθμό τα φτερά μας, κοινή είναι η μοίρα των 

ανθρώπων. Πάλι ευτυχισμένοι θα ζήσουμε, με στήριξη της πείρας και της σοφίας μας. Ο 
σεβαστός μας Πανίκος Παιονίδης, μπορεί να' ναι τώρα σωματικά πιο περιορισμένος, 

πνευματικά όμως εξακολουθεί να έχει διαύγεια και εγρήγορση. Μια ζωηρή συγγραφική 

δραστηριότητα τον χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Τον θαυμάζουμε γι' αυτή του την 

ακμαιότητα - και του ευχόμαστε να συνεχίσει να μας δείχνει δρόμους, να ξετυλίγει μπροστά μας 

ευδαιμονικά τοπία, και να μας φέρνει - ενεργοποιώντας τη μνήμη του - σ' επαφή με 

υποδειγματικά πρότυπα. 

Οι δυο Πινακοθήκες του Πανίκου Παιονίδη είναι μια ιδιόμορφη και μοναδική στο είδος της 

λογοτεχνική κατάθεση. Όπως μοναδικές είναι και οι εμπειρίες του με φυσιογνωμίες από το 

ελληνικό και διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα. Πιο εντυπωσιακή είναι ακόμα η βαθιά και 

διαρκής σχέση , που ανέπτυξε με τέτοιες προσωπικότητες. Είναι προσφορά στην πατρίδα μας η 

φιλοξενία που πρόσφερε σ' αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, κάνοντάς τους κοινωνούς του 

αγώνα και του πολιτισμού μας. Εμείς θα κρατήσουμε το αποθησαύρισμα μνήμης, που μας 

κοινοποίησε. Γιατί έπαψε να είναι μόνο δική του υπόθεση, αλλά καθολικότερη μετάληψη κι 

εμπειρία. Πολύ εύστοχα ειπώθηκε πως: Σου χάρισαν στιγμές και τους έδωσες Κύπρο. 

ΥΓ Οι λογοτεχνικοί κρουνοί του Πανίκου Παιονίδη - παρά τη φυσιολογική κάμψη της βιολογικής του ακμής

φαίνεται τελικά πως δεν εξαντλούνται . Αφού έδωσε τα προηγούμενα χρόνια μια πλούσια κατάθεση σε διάφορα 
είδη του Λόγου, ιδαίτερα στο δοκίμιο και το πεζό (πιο πολύ διηγηματογραφία), επανέρχεται τα τελευταία χρόνια 

δριμύτερος με το αυτοβιογραφικό κυρίως διήγημα. Σ' ένα πεισματικό, λες, στοίχημα με τον χρόνο, ο δημιουργός 

εκδίδει το ένα βιβλίο μετά το άλλο, στήνοντας πνευματικά αναχώματα στη φθορά, που σημαδεύει νομοτελειακά την 
ανθρώπινη μοίρα. Οι συλλογές αυτές διηγημάτων έχουν προσεχτεί, κάποιες μάλιστα απέσπασαν κρατικό βραβείο . 
Τώρα ο συγγραφέας επανεμφανίζεται με νέα διηγήματα στο παρόν βιβλίο, που φιλοξενεί και τούτο το κείμενο. Τον 

συγχαίρουμε κι αδημονούμε, να παρακολουθιjσουμε κι αυτι] τη φορά την έμπειρη πένα του. 

Α.Π 

*Το κείμενο αυτο γράφτηκε απο τον κριτικο Ανδρεα Πετρίδη για το προηγούμενο βιβλιο του Π. 

Παιονιδη «Η μικρή μου Πινακοθήκη». 
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