ο πεζογράφος Πανίκος Παιονίδης
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Ο Πανίκος Παιονίδης αποτελεί, τουλάχιστον εδώ και μισό αιώνα, μια
εμβληματική φυσιογνωμία για τα κυπριακά γράμματα. Πότε ως πεζογράφος
και πότε ως κριτικός, έδωσε, κατά καιρούς, υψηλά δείγματα αισθητικής

επάρκειας

και

λογοτεχνικής

πληρότητας.

Ανήκει

στην

ολιγάριθμη

αλλά

τιμητική
χορεία
των
ανθρώπων
της διανόησης
που
σηματοδότησαν
ποικιλόμορφα, με την προσωπική τους σφραγίδα, τη συνολική πολιτισμική
πορεία της μετανεξαρτησιακής Κύπρου.
Όπως έχω επισημάνει και στο παρελθόν, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα σε
όλο το λογοτεχνικό έργο του Παιονίδη είναι ο KυrιΡOKενΤΡΙKός και συνάμα
κοσμοπολίτικος χαρακτήρας των μηνυμάτων και των νοημάτων που διέπουν
το περιεχόμενο του. Σε όλα τα βιβλία του ενυπάρχουν έντονα, χωρίς να
αλληλοαναιρούνται και χωρίς να αλληλοϋπονομεύονται, ο κυπροκεντρισμός
και ο διεθνισμός . Αντιθέτως, είναι τόσο αρμονική και τόσο διαλεκτική η
σύζευξη τους που ο καθένας καθίσταται αρωγός και τροφοδότης για τον άλλο.
Ο συγγραφέας καταφέρνει, μέσα από τις σελίδες όλων των έργων του, να
είναι συνάμα ένας φλογερός πατριώτης και ένας ενεργός πολίτης όλου του
κόσμου. Αυτό συμβαίνει, κατά κανόνα, θα έλεγα, σε όλα τα πεζογραφήματα
του Παιονίδη.
Η
εργογραφία
και
κατά βάση το διηγηματογραφικό έργο του Π.Π.
παρουσιάζουν ιδιομορφίες που πρέπει να επισημανθούν. Κατ' αρχήν, το
λογοτεχνικό του έργο χωρίζεται σε δύο περιόδους, μια βραχεία και μια μακρά,
που ελπίζουμε να διαρκέσει κι άλλο. Η πρώτη περίοδος, εκδοτικά τουλάχιστον,
αρχίζει το 1957 και ολοκληρώνεται το 1962 με δύο συλλογές διηγημάτων που

φέρουν τίτλους: «Άνεμοι στο νότο » και «κόυμανταρία» και κυκλοφόρησαν τις
αντίστοιχες χρονολογίες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι τα διηγήματα
αυτά γράφτηκαν μεν στα ελληνικά, αλλά εκδόθηκαν σε βιβλία μόνο
μεταφρασμένα στα βουλγάρικα.
Ο ίδιος ο συγγραφέας μάλλον θεωρεί πρωτόλεια και ατελή τη δουλειά αυτή,
εξ ου και ουδέποτε επανήλθε κοντά της. Τα διηγήματα αυτά, όπως μου
διασαφήν ι σε πρόσφατα ο ίδιος ο δημιουργός τους, διαπνέονται κατά κύριο
λόγο από κοινωνική ευαισθησία αλλά και από τον νόστο πατρίδας. Οι δε
θεματικές τους εκτείνονται από την ΚίJΠΡΟ των παιδικών χρόνων του Π.Π.
μέχρι και την τρέχουσα επικαιρότητα κα ι πάλι της Κύπρου εκείνης της εποχής.

Ο συγγραφέας λέει ότι εκείνη την περ ί οδο δεν είχε πρόσβαση ούτε στο τι
γραφόταν στην Ελλάδα, ούτε στο τι γραφόταν στην Κύπρο. Συνεπώς, όσον
αφορά τις πιθανές επιρροές πρέπει να θεωρεί ότι περίπου λειτούργησε ως
λευκός πίνακας, «tabula rasa », όπως είναι ο όρος στα λατινικά. Ωστόσο, ο
νεαρός Παιονίδης ζούσε τότε στο εξίσου νεαρό σοσιαλιστικό καθεστώς της
Βουλγαρίας και θα ήταν εντελώς αδύνατο να μην είχε επηρεαστεί από τις
αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, πόσο μάλλον που προσφιλές ανάγνωσμα
του εκείνη την εποχή ήταν η εμβληματική « Μάνα» του Μαξίμ Γκόρκι. Αλλά και
το κριτικό έργο του Π.Π. που ακολούθησε αμέσως μετά καταδεικνύει αυτή την
επιρροή .
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συναπτά χρόνια. Στο μεσοδιάστημα γράφτηκαν πολλές δεκάδες κριτικά
σημειώματα λογοτεχνίας, που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό
τύπο της Κύπρου και μια επιλογή από αυτά κυκλοφόρησε σε χωριστό τόμο το
1981, υπό τον τίτλο: «Τομές σε θέματα λόγου». Ανάλογο χάσμα, ανάλογο
κενό οτην αμιγή λογοτεχνική παραγωγή, σπάνια απαντάται. Η μόνη

περίπτωση που προσομοιάζει με αυτήν του πεζογράφου Π.Π. είναι εκείνη του
ποιητή Γιώργου Κωνστάντη. Ο Κωνστάντης εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές
το 1946, 1950 και 1959 και αφού «σίγησε» για 30 ολόκληρα χρόνια,
επανήλθε το 1989 για να εκδώσει άλλα δέκα ποιητικά βιβλία μέχρι το θάνατο
του το

1999.

Η δεύτερη πεζογραφική περίοδος στο έργο του Π.Π. αρχινά το 1995 με το
αυτοβιογραφικό πεζογράφημα: «Ένα άλλο οδοιπορικό» και μέχρι στιγμής,
εκδοτικά τουλάχιστον, ολοκληρώνεται με τη συλλογή διηγημάτων: «Όταν
σφίγγουν το χέρι» του 2010. Η δεύτερη αυτή περίοδος, διαρκείας 15 χρόνων,
περιλαμβάνει 12 λογοτεχνικά βιβλία και μπορεί να χαρακτηριστεί άκρως
παραγωγική. Στα βιβλία αυτά συμπεριέλαβα και το δίτομο έργο: «Η μικρή μου
πινακοθήκη», που κυκλοφόρησε το 2006 και το 2009 αντιστοίχως, αν και τα
κείμενα
που
περιλαμβάνει
έχουν
μια
απόσταση
από τις αισθητικές
παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα διήγημα. Είναι όμως κείμενα, με αρκετές
λογοτεχνικές αρετές, που ειδολογικά γειτνιάζουν πολύ με το χρονογράφημα.

Εξάλλου και τα άλλα δέκα πεζογραφικά βιβλία της δεύτερης συγγραφικής
περιόδου του Π.Π. δεν περιλαμβάνουν μόνο διηγήματα, αλλά και μια πλειάδα
από μινιατουρίστικα χρονογραφήματα. Περιλαμβάνουν όμωc; και τρία εκτενή
διηγήματα που όχι μόνο λόγω έκτασηc;, αλλά και λόγω άλλων συναφών
ειδολογικών κριτηρίων, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ωc; νουβέλεc;. Και
αναφέρομαι στη «Γαλάτεια», που κυκλοφόρησε σε χωριστό τόμο το 2005,
αλλά και «Το σήμαντρο» και την «Τερέζα», που περιηλήφθηκαν στη συλλογή:
«Βήματα στο θολό τοπίο», η οποία και κυκλοφόρησε το 2007.
Εδώ αξίζει να υπενθυμιστεί ότι στη δεύτερη συγγραφική περίοδο του ο Π.Π.
τιμήθηκε δυο φορέc; με το κρατικό βραβείο διηγήματοc;. Η πρώτη φορά ήταν
το 2000 για το βιβλίο «Εν πτήσει»
«Βήματα στο θολό τοπίο».

και

η

δεύτερη το

2007

για το βιβλίο

Πέρα όμωc; από aUTEC; TIC; ειδολογικέc; επισημάνσειc;, είναι ώρα να εγκύψουμε
σTOUC; κύριουc; θεματογραφικούc; άξονεc; στο έργο του Π.Π. και σTIC;
διαφοροποιήσειc; που υπέστησαν με την πάροδο του χρόνου. Ο κεντρικός
θεματογραφικόc; κορμόc; έχει να κάμει με την ουσιαστική επικοινωνία των
ανθρώπων και πώc; αυτή πραγματώνεται μ' επιτυχία. Κι έχουμε να κάμουμε με
μια θεματική βαθειά διαποτισμένη με πανανθρώπινα ουμανιστικά ιδανικά. Από
εκεί και πέρα δεσπόζουσα θέση σTIC; θεματικές αναζητήσειc; του Π.Π., ιδίωc; στα
έργα τηc; τελευταίαc; δεκαετίαc;, κατέχουν τα κείμενα που πραγματεύονται TIC;
ανθρώπινεc; σχέσειc; στην τρίτη ηλικία. 'EvaC; TpiTOC; θεματικόc; άξοναc; στο
σύνολο του έργου του Παιονίδη, εν μέρει παράλληλοc; με την εκάστοτε κύρια
θεματική, είναι ο χώροc; όπου λαμβάνουν χώρα τα δρώμενα κι εδώ υπερέχει
κατά παρασάγκαc; η Λεμεσόc; κι ολόκληρο το παραλιακό τηc; μέτωπο.
AC; τα πάρουμε όμως όλα ένα - ένα, αρχινώντας από την ανθρώπινη
επικοινωνία. Όπωc; σημείωσα ξανά, σε προηγούμενη παρέμβαση μου για το
έργο του, ο Π.Π. στο σύνολο του πεζογραφικού του έργου - και εννοώ και σε
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όλα τα επί μέρους λογοτεχνικά κείμενα του - καταγράφει τους κραδασμούς
της συγκίνησης, της πληρότητας, τηc; ανωτερότητας, του μεγαλείου, όταν δύο

ή περισσότεροι άνθρωποι συναντώνται ψυχικά, ηθικά συναισθηματικά, όταν
δύο ή περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν διάπλατα τις πύλες της καρδιάς TOUC;
και επικοινωνούν πραγματικά.

Το θεματικό μοτίβο της ανθρώπινηc; μοναξιάς στην τρίτη ηλικία απασχολεί
έντονα το συγγραφέα εδώ και αρκετό καιρό. Ας μη νομιστεί όμως ότι ο Π . Π.
αντιμετωπίζει αυτό το θεματικό μοτίβο κατά τρόπο θρηνητικό, αξιοθρήνητο,
μοιρολατρικό ή απαισιόδοξο. Ο πεσιμισμόc; ήταν και παραμένει ξένο σώμα για
το λογοτεχνικό έργο του Παιονίδη. Κάθε άλλο παρά αδιέξοδη είναι η

προσέγγιση του συγγραφέα στη μεγάλη αυτή θεματική ενότητα. Ο Παιονίδης
αναφέρεται στη μοναξιά των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας κατά τρόπο που
διανοίγει προοπτικές, δημιουργεί δυναμικές, χαράζει ελπίδες. Εξάλλου, σΙ όλα
τα διηγήματα του Παιονίδη, ανεξαρτήτωc; θεματικής, το ενδεχόμενο νΙ ανοίξει
μια πόρτα, ένα παράθυρο, να χαράξει κάποιο φως, διατηρείται ζωντανό,
παραμένει ευδιάκριτο, εφικτό, προσδοκούμενο, σχεδόν νομοτελειακό.
Και περνώ στον τρίτο θεματικό πυλώνα που είναι η Λεμεσός . Ο Π.Π. 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 μελετήματα είναι να εξοικειώσει τον
αναγνώστη με το χώρο και συνάμα να αξιοποιήσει το χώρο έτσι που να
σκ ι αγραφήσει 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 είναι
οικείο και αγαπημένο. Ο Πανίκος Παιονίδης δεν προσεγγίζει μόνο τους ήρωες
του με αγάπη και στοργή, με την ίδια αγάπη και αφοσίωση αγκαλιάζει και TOUC;
χώρους μέσα στους οποίους οι ήρωες του ανδρώνονται λογοτεχνικά και
δραστηριοποιούνται.

Έτσι φτάνουμε αισίως στη Λεμεσό, αγαπημένη πόλη με χρώματα και αρώματα,
θύμισες και εικόνες, γεύσεις κα ι ιριδισμούς από μια ζωή που πάλλει κι από μια
μνήμη που πάλλει εξίσου . Γιατί στο έργο του Πανίκου Παιονίδη απαντούμε
τόσο τη Λεμεσό του σήμερα, όσο κα ι τη Λεμεσό του χθες . Τη Λεμεσό ισχνή
πολίχνη στις αρχές του περασμένου αιώνα με γύρω - γύρω « καυκάλες»,
βοσκότοπους , χαρουπόδεντρα και περιβόλια. Αλλά και τη Λεμεσό του σήμερα
με τ ο σφύζον από ζωή παραλιακό μέτωπο, τους ανατολlκοευρωπαίους
οικονομικούς μετανάστες και τα απαστράπτοντα πολυτελή ξενοδοχεία .
Αγαπημένοι χώροι του Π.Π., όπου εγκαθ ί στανται βεβαίως και οι ήρωες των
δ ι ηγημάτων του, το ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης, δηλαδή η περιοχή
γύρω από το παντοπουλείο , η φραγκοεκκλησία, ο δημόσιος κήπος, ολόκληρο
από άκρου εις άκρον το παραλιακό μέτωπο, από το παλιό λιμάνι μέχρι την
αρχαία Αμαθούντα. Και βεβαίως επίκεντρο, θα έλεγα η διηγηματογραφική
καρδιά στο πεζογραφικό έργο του, το «Δασούδι» με τον ευκαλυπτώνα του .
Ενδεικτικά σημειώνω ότι στα τελευταία δέκα λογοτεχνικά βιβλία του Παιονίδη
έχω μετρήσει συνολικά γύρω στα 40 δ ι ηγήματα στα οποία θεματοποιε ίτα ι η
Λεμεσός ως το θέατρο δρωμένων. Μάλ ι στα, στα τριάντα από αυτά είναι
παρούσα και η θάλασσα της Λεμεσού .

Ολοκληρώνω την παρέμβαση μου επιχειρώντας και πάλι μια συνολική
αποτίμηση . Δύο είναι οι νοητές γραμμές που διαπερνούν όλο το πεζογραφικό
έργο του Πανίκου Παιονίδη από την αρχή - αρχή μέχρι τις μέρες μας . 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

Πανίκου Παιονίδη θα διαπιστώσει πως όλα τα κείμενα του αναβλύζουν από

ουμανισμό - αλτροuϊσμό και συνάμα λυρισμό - ρομαντισμό. Ταυτόχρονα δε
διαπνέονται και από μιαν αστείρευτη, χειμαρρώδη αγάπη για τη ζωή.

Αυτό είναι το αισθητικό στίγμα του Π.Π. στη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία
και θεωρώ πως είναι υπεραρκετό για να μνημονεύεται και να επαινείται εσαεί.
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