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Η Λεμεσός ως θέατρο δρωμένων στο
πεζογραφικό έργο του Πανίκου Παιονίδη
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Δύο είναι οι νοητές γραμμές που διαπερνούν όλο το πεζογραφικό έργο του
Πανίκου Παιονίδη. Η πρώτη έχει να κάμει με τον ιδεολογικό φόρτο των
κειμένων του και συμβατικά θα την ονόμαζα ουμανιστική γραμμή. Η δεύτερη
έχει να κάμει με το αισθητικό περίβλημα τους που και πάλι συμβατικά θα
αποκαλούσα λυρική γραμμή.
Και πράγματι, αν διατρέξει κανείς το σύνολο του λογοτεχνικού έργου του
Παιονίδη θα διαπιστώσει πως όλα τα κείμενα του αναβλύζουν από ουμανισμό
- αλτρouϊσμό και συνάμα λυρισμό - ρομαντισμό. Ταυτόχρονα δε διαπνέονται
και από μιαν αστείρευτη, χειμαρρώδη αγάπη για τη ζωή.
Ως εκ τούτου, το κύριο για τον Παιονίδη είναι η ανθρωπογεωγραφία και όχι
οποιασδήποτε άλλης υφής γεωγραφία. Συνεπώς, τόσο μέσα από τις διεθνικές,

όσο και μέσα από τις κυπροκεντρικές θεματικές του προσεγγίσεις, εκείνο που
πρωτίστως υπηρετεί και αναδεικνύει είναι η ανθρώπινη επικοινωνία. Γι' αυτό
εξάλλου έχει επιτύχει στο έργο του την τόσο αρμονική σύζευξη του
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πραγματώνεται μέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία, βαθειά, ουσιαστική και
καίρια.
Ο Πανίκος Παιονίδης στο σύνολο του πεζογραφικού του έργου - και εννοώ
και σε όλα τα επί μέρους λογοτεχνικά κείμενά του - καταγράφει τους
κραδασμούς της συγκίνησης, της πληρότητας, της ανωτερότητα ς, του
μεγαλείου, όταν δυο ή περισσότεροι άνθρωποι συναντιώνται ψυχικά, ηθικά,
συναισθηματικά, όταν δυο ή περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν διάπλατα τις
πύλες της καρδιάς τους και επικοινωνούν πραγματικά.
·Ετσι λοιπόν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι άνθρωποι ανταμώνουν στο
Παρίσι, τη Μόσχα, τη Νέα Υόρκη ή τη Λεμεσό, φτάνει που ανταμώνουν και
είναι το αντάμωμα τους αληθινό, δημιουργικό και ανεπιτήδευτο. Αφού στο
έργο του Παιονίδη πρωτεύουσα σημασία έχει η ανθρωπογεωγραφία και όλα τα
άλλα είτε την υπηρετούν είτε την συνεπικουρούν.
Ο Πανίκος Παιονίδης, που θήτευσε για σημαντικό χρονικό διάστημα και στη
δημοσιογραφία, ενσπείρει στο έργο του και αρκετά στοιχεία από το ρεπορτάζ.
Έτσι, σχεδόν σε όλα τα διηγήματα του, ένα από τα πρώτα μελήματα του είναι
να εξοικειώσει τον αναγνώστη με το χώρο και συνάμα να αξιοποιήσει το χώρο
έτσι που να σκιαγραφήσει με όσο γίνεται πιο αδρές και πιο πειστικές πινελιές
τους ήρωες του.
Το ερώτημα «πού», λοιπόν, έχει τη δική του ιδιαίτερη βαρύτητα και αισθητική
αξία. Ο χώρος, το θέατρο των δρωμένων ενός διηγήματος, πρέπει να είνα ι
οικείο και αγαπημένο. Ο Παιονίδης δεν προσεγγίζει μόνο τους ήρωες του με
αγάπη και στοργή, με την ίδια αγάπη και αφοσίωση αγκαλιάζει και τους
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χώρουc; μέσα στουc; onoiouc; οι ήρωεc; του ανδρώνονται λογοτεχνικά και
δραστηριοποιούνται.
Έτσι φτάνουμε αισίωc; στη Λεμεσό, αγαπημένη πόλη με χρώματα και αρώματα,
θύμισεc; και εικόνεc;, γεύσειc; και ιριδισμούc; από μια ζωή που πάλλει κι από μια
μνήμη που πάλλει εξίσου. Γιατί στο έργο του Παιονίδη απαντούμε τόσο τη
Λεμεσό του σήμερα, όσο και τη Λεμεσό του χθεc;. Τη Λεμεσό ισχνή πολίχνη
στιc; αρχέc; του
περασμένου αιώνα με γύρω
γύρω «καυκάλεc;»,
βοσκότοπουc;, χαρουπόδεντρα και περιβόλια. Αλλά και τη Λεμεσό του σήμερα
με το σφύζον από ζωή παραλιακό μέτωπο, TOUC; ανατολικοευρωπαίουc;
οικονομικούc; μετανάστεc; και τα απαστράπτοντα πολυτελή ξενοδοχεία.
Αγαπημένοι χώροι του Πανίκου Παιονίδη, όπου εγκαθίστανται βεβαίωc; και οι
ήρωεc; των διηγημάτων του, το ιστορικό κέντρο τηc; παλιάc; πόληc;, δηλαδή η
περιοχή γύρω από το παντοπουλείο, η φραγκοεκλησιά, ο δημόσιοc; κήπος,
ολόκληρο από άκρου ειc; άκρον το παραλιακό μέτωπο, από το παλιό λιμάνι
μέχρι την αρχαία Αμαθούντα.
Και
βεβαίωc; επίκεντρο,
θα
έλεγα η
διηγηματογραφική καρδιά στο πεζογραφικό έργο του , το « Δασούδι» με τον
ευκαλυπτώνα του.
Ώρα όμωc; ν' αφήσω TOUC; αριθμούc; να μιλήσουν από μόνοι TouC;. Επέλεξα να
επικεντρώσω τη μικρή έρευνα μου σε έξι από τα δεκαεπτά βιβλία του Π.
Εστίασα την προσοχή μου στιc; πιο αντιπροσωπευτικέc; , κατά την άποψη μου,
αλλά και στ ι c; τελευταίεc; συλλογές δ ι ηγημάτων του. Έτσι, αναφορά θα γίνει
στα βιβλία : « Παρακαμπτήριοι » του 1998, «Εν πτήσει » του 2000, «Το άσπρο
άλογο » του 2001, « Βήματα στο θολό τοπίο» του 2007, «Το πείσμα του
Ηρόδοτου» του 2008, και «Όταν σφίγγουν το χέρι» του 2010.
Στα έξι αυτά βιβλία, λοιπόν , εντοπίζουμε συνολικά 32 διηγήματα στα οποία
θεματοποιείται η Λεμεσόc; ωc; το θέατρο των δρωμένων. Στα 27 από αυτά είναι
παρούσα, βεβαίωc;, και η θάλασσα της Λεμεσού. Ενώ στα 12, δηλαδή στο ένα
τρ ίτο από τα « λεμεσιανά» διηγήματα του Π., πρωτεύοντα ρόλο, ωc; χώρος
δρωμένων, διαδραματίζει το « Δασούδι » .
AC; πάρουμε όμωc; τα βιβλία που εξετάζουμε παραδειγματολογικά ένα προς
ένα: α) « Παρακα μ πτήρ ι οι » : Πέντε διηγήματα τηc; Λεμεσού, στα τέσσερα κι ο
φλο ί σβοc; των κυμάτων ι στα δυο και το θρόισμα των φύλλων στο « Δασούδι » ,
στο ένα παρούσα και η φραγκοεκλησιά. β) «Το άσπρο άλογο » : Οκτώ
διηγήματα τηc; Λεμεσού , τα επτά με το γαλάζι ο φόντο τηc; θάλασσαc;, τα τρία
ειδικά στο « Δασούδι » . γ) «Βήματα στο θολό τοπίο » : Εννέα διηγήματα τηc;
Λεμεσού, στα τέσσερα αστραφτογυαλλίζει η θάλασσα, στα δυο προβάλλει
φωτεινό το « Δασούδι » . δ) « Το πε ί σμα του Ηρόδοτου »: Τέσσερα διηγήματα
τηc; Λεμεσού και στα τέσσερα ε ι σπνέει κανείc; το ιώδιο του θαλασσινού αέρα,
στα δυο οσμίζεται κα ι TIC; φυλλωσιέc; των δέντρων στο «Δασούδι » . ε) « Όταν

σφίγγουν το χέρι » : Έξι δ ι ηγήματα τηc; Λεμεσού και στα έξι φτιάχνει γιρλάντεc;
ο αφρόc; των κυμάτων, στα δυο τα « Δασούδι » προβάλλει ωc; πράσινη όαση.
Το έχω ξαναπεί, ο αειθαλήc; και χαλκέντεροc; συγγραφέαc; Π.Π., μ' όποια
ιστορία κι αν καταπιαστεί , όπου κ ι αν τοποθετήσει τους ήρωεc; - συνομιλητέc;
του, στο μόλο, στον πεζόδρομο, στο « Δασούδι » , στο Ναυτικό Όμιλο, στη
φραγκοεκλησιά ή το Δημόσιο Κήπο , στη Λεμεσό, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη ή τη
Μόσχα , καταφέρνει πάντοτε να βρίσκει και να αναδεικνύει μιαν αισιόδοξη
νότα , μια χαραμάδα φωτόc;, ένα χαμόγελο να σχηματίζεται, μιαν ελπίδα ν '
ανθίζει.

Τα διηγήματα του Π.Π. που έχουν ως θέατρο γεγονότων είτε τη Λεμεσό
συνολικά ι είτε το «Δασούδι» ειδικά ι και είναι διάσπαρτα σε πολλά από τα

βι βλία του ι θα μπορούσαν ίσως στο μέλλον ανθολογούμενα ν Ι αποτελέσουν
ένα χωριστό τόμο. 'Εχουν κι αυτά κάτι από το θρόισμα των ευκαλύπτων ι κάτι
από τον φλοίσβο των κυμάτων καθώς σβήνουν στην άμμοι από το τιτίβισμα
των πουλιών μέσα στα φυλλώματα των δέντρων. ΜΙ άλλα λόγια ι αυτά τα
διηγήματα ι όπως όλα τα λογοτεχνικά κείμενα του Π. άλλωστε ι αντλούν και
απορρέουν ομορφιά και συγκίνηση .

