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ΕΘΑΛ 8 Φεβρουαριου 2012 
Τιμητική εκδήλωση για τον Πανίκο Παιονίδη 

Απόψε εδώ στην ΕΘΑΛ, για να είμαστε και στο πνεύμα του χώρου, θα παρουσιάσουμε το 

έργο ''Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΟΚΤΩ BffiΛIA" 

Σαν προδόρπιο, θα πάρουμε μια ωραία ατάκα που βρήκαμε σ' αυτό τον γύρο, και «θα 

πιρουνιάσουμε» λίγα από τα γνωμικά, τις παροτρύνσεις, το ρομαντισμό, τους τίτλους των 

βιβλίων και τις επικεφαλίδες των κειμένων, και μέσα από ένα «τιτλοπαίχνιο» θα 
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, «Ράζβε Ετα ον ;». Ν' άναι άραγε αυτός; 

Πιστεύουμε ότι, κλείνοντας τη βραδιά, και αφού δούμε τον τολμηρό νεαρό, τον στοχαστή 
έφηβο, τον ονειροπόλο ταξιδιώτη, τον αιώνια ρομαντικά αισιόδοξο, τον ιχνηλάτη της 

περιπέτειας, τον φίλο των παιδιών, του ήλιου και της θάλασσας, τον πάτερ φαμίλια, θα 

μπορέσουμε να πούμε, ναι, "Έ τα ον", "Αυτός είναι". Αυτός είναι ο Πανίκος Παιονίδης. 

Μέσα από τις δικές του αφηγήσεις, θα προσπαθήσουμε να δούμε τον Άνθρωπο Πανίκο, 
και πως αυτός ο άνθρωπος συνταίριασε πνεύμα και ψυχή και μας τα χάρισε μέσα σε 

δεκαοκτώ βιβλία. 

Όταν ο Αίολος, έδωσε στον Οδυσσέα τον ασκό με τους ανέμους, για να τον δυσκολέψει 

στο ταξίδι, τον γέμισε με μη βοηθητικούς για την πορεία του ανέμους. 
Τον δικό μας Οδυσσέα στο ταξίδι του για τον γύρο του κόσμου, 

τον πήραν, το 1957 βοηθητικοί "ΆΝΕΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΟ" να τον σπρώξουν σε 
τολμηρές "ΤΟΜΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΛΟΓΟΥ" να πανηγυρίσει "ΚΥΠΡΟΣ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ", 

να βαδίσει ''ΈΝΑ ΑΛΛΟ ΟΔοmοΡΙΚΟ" να καθίσει σε μια συνομιλία, αυτός και ο 

'ΆΝΔΡΕΑΣ ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ, "ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ"'. Και αφού χαραχτούν δρόμοι 

"ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΙ" θα φτάσει αισίως "ΣΤΟ MlΛΛENIOYM". Είτε θα βρεθεί ''ΕΝ 

ΠΤΗΣΕΙ" είτε να καλπάζει με "ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΑΛΟΓΟ" είτε να ταξιδεύει με "ΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΑΙΝΟ", με ένα ποτήρι "KOYMANTAPIA" στο χέρι, και αφού ντύσει, την 
"ΓΑΛΑΤΕΙΑ" με «ΟΛΛ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» προσθέτει και αυτά του 

ουράνιου τόξου, και, Να! 'Ή ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ". Έχει τολμήσει "ΒΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΘΟΛΟ Tomo" έχει καταβάλει και "ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ" και έρχεται 
πίσω, με νέες πρόσθετες πινελιές, ξανά 'Ή ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ". Έτοιμος 

πλέον με όλους εμάς μαζί, να τραγουδάμε "ΌΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ" νικητής, στο 

δέκατο όγδοο ταξίδι, συγκεντρώνει δέκα εφτά φίλους, και επιτιryχάνει να ανοικτούν 

"ΔlAΛOΓOI - ΣΤΟ Λ ΥΚΑ ΥΓΕΣ ΤΗΣ ''ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ". 

Σε μια αλληλογραφία Πανίκου, Νότη Περγιάλη, είχε γραφτεί: "Πίσω από κάθε λέξη, 

κρύβεται και η Έλλη", γι' αυτό, απόψε όπου ακούτε Πανίκος ακούτε και Έλλη. 
Εμείς, ίσως θα το λέγαμε και έτσι. Χωρίς την Έλλη, είναι σαν θα αναφέρεσαι στον 

Παιονίδη και να αφήνεις έξω τον Πανίκο. 

Αν προσπαθήσεις να πιάσεις τον Πανίκο, μέσα από μια χρονολογική συνέχεια, χάθηκες 

μέσα στα μονοπάτια του χρόνου. 

Είναι ο ίδιος θαλασοπότης, δεκάχρονος Πανίκος στο μόλο της Λεμεσού, να κτίζει το 
κάστρο του στην άμμο, είναι και ο ίδιος ογδοντάχρονος Παιονίδης στη παραλία, να 

καμαρώνει απόρθητο το κάστρο του. 

Εικοσάχρονος τότε, ανατροπέας, αναζητητής της περιπέτειας, εγκαταλείπει Λονδίνο και 

σπουδές, και μπαίνοντας στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΕΝΟ να τον πάει Λονδίνο, Πράγα, δίνει μια 
υπόσχεση: "Θα εκπορθούσαμε είπαμε το μέλλον". Και την κράτησε την υπόσχεση, και 

εκπόρθησε τον κόσμο. 
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Σε κάθε του βιβλίο, είναι έκδηλη η παρουσία των θεών του Ολύμπου και των ηρώων από 

την Ελληνική Μυθολογία, να τον συνοδεύουν στα ταξίδια του. Βρίσκουμε τον Πάρι, την 

Ισμήνη, τη Δάφνη, τον Άρη, την Αριάδνη, την Ήρα, τον Ερμή, τον Αχιλλέα, τον 

Αγαμέμνονα, την Εκάβη, και ... 

Θα βάλουμε και εμείς στο πλάι του, αυτούς που είμαστε σίγουροι, ταιριάζουν απόλυτα 

στον χαρακτήρα του. Από τη μια, τη χαρά της ζωής, το πνεύμα της ενέργειας, τον αιώνιο 
έφηβο, Διόνυσο, και από την άλλη τη γοητευτική στα λόγια Θελξιέπεια και με οδηγό, τη 

Θεά του Φεγγαριού, τη Φωτίζουσα Φοίβη, να πάρει τα δρομάκια του κόσμου, να παει εκεί 

όπως ο ίδιος έταξε σκοπό, τον έγραψε κάτω, και τον κράτησε: «Να καβαλικεύει τη ζωή και 
να προχωρά». 

Και τον βλέπουμε να προχωρά και να σε παροτρύνει: "Θέλω πολύ να πάρεις από τη ζωή 

όσα αυτή μπορεί να σου προσφέρει". Προχωρά, και σε ενθαρρύνει: «ο άνθρωπος μπορεί 

να πάει μέχρι την άκρη της γης, να πετάξει μέχρι την εσχατιά του ηλιακού συστήματος». 

Αγαλλιάται στη κάθε ανατροπή, εκστασιάζεται στη κάθε περιπέτεια, δεν σταματά, και το 
γράφει: ''Ώρα να μετακομίζουμε για το επόμενο ταξίδι" 

«Καμιά φορά, γράφει, παρομοιάζω τον εαυτό μου με δρομέα που δρασκέλισε τη ζωή με 

αγκομαχητό». 

Και τη δρασκέλισε τη ζωή, ο Πανίκος, και πέταξε μέχρι την εσχατιά, και βρέθηκε, στο 

Καφέ Φλόρ στο Παρίσι, και μετά στη Μονμάρτη παρέα με τους υπαίθριους ζωγράφους, 

στο Λούβρο, στο Μουσείο Πικάσσο. 

Με πόσο ρομαντισμό τον γέμισε η πόλη του Παρισιού, περιγράφεται στο Πείσμα του 

Ηρόδοτου. Τι ήθελαν να φέρουν μαζί τους από το Παρίσι. Να τι μας λεει: «Να μείνει στα 

ρούχα μας απάνω, η βροχή σαν σουβενίρ», Απίστευτο! Πόσα μπορεί να κλείνει μέσα της 

αυτή η ψυχή, πόση ψυχή χρειάζεται για να χωρέσει τόσο ρομαντισμό. 

Και, από το Παρίσι, πετάγεται μέχρι το Μπρούκλιν και θυμάται, εκεί: «Στην λιμνούλα, με 
το δαντελένιο γεφύρι, τις κλαίουσες, τους κύκνους και τα παγκάκια», και με ένα σάλτο 

βρίσκεται στη Νέα Υόρκη: «κάτω από το θόλο των αιωνόβιων δέντρων που έριχναν στο 

διάβα ροδοπέταλα τα φύλλα τους». 

Από το θόλο των αιωνόβιων δέντρων του Σέντραλ Πάρκ, μας τραβά να βρεθούμε σε ένα 
άλλο θόλο. Αυτό με τα αιωνόβια κυπαρίσσια στο δρόμο Φασούρι - Λεμεσός. Να δούμε, 

να περνούν καμαρωτά και λεβέντικα ο Μίκης Θεοδωράκης με τον ΠαvίKO Παιονίδη, σε 

εκείνη την ανΕΠΑVάληπrη Πορεία Ειρήνης. 

Όπως καταγράφεται στα βιβλία του, στη Βουλγαρία, στη Σόφια, ο ΠαvίKOς δείχνει να 

άφησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Γράφει: «Κολύμπησα σε πελάγη ευτυχίας 
όταν ο Λευτέρης με παρουσίασε στο Γιόργκι Δημητρώφ». Σε εποχές όπου προκαλούσε 
δέος η απλή αναφορά και μόνο σε κάποιους ηγέτες, ένα νεαρό κυπριόπουλο, προκλητικό 

όπως πάντα, σφίγγει το χέρι του Δημητρώφ, στέκει δίπλα του και ανοίγει κουβέντα. 

Στη Σόφια, θα τον βρούμε δημοσιογράφο, συντάκτη στο ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΣΣ, με υπεύθυνο 

τον ξεχωριστό του φίλο, τον Λευτέρη Μαυροειδή. 

Το 1955, με το δίπλωμα της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Σόφιας στο χέρι, 
εργάζεται σαν συντάκτης του ελληνικού τμήματος του εκεί ραδιοφώνου. 

Εκεί, το '57 είχε και τη πρώτη του συνάντηση με τον Νότη Περγιάλη με τον οποίο 
ανέπτυξε μια ξεχωριστή φιλία. 
Το 1958 δημοσιογράφος, γυρίζει πίσω στη Κύπρο, και αναλαμβάνει σαν έμμισθος, στο 
Λαϊκό Κίνημα, εκλέγετε Γενικός Γραμματέας, στη Νεολαιίστικη Οργάνωση της 

Αριστεράς, και μετά μεταπηδά στο κόμμα. 
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Από την πλούσια δημοσιογραφική του δραστηριότητα, Νέος Δημοκράτης, Χαραυγή, Νέα 

Εποχή και τόσα άλλα, αναφέρεται και αυτή με ένα ξεχωριστό του φίλο, τον Μιχαλάκη 

Μιχαηλίδη, και την εφημερίδα "Συν-Είδηση", ή, όπως την αναφέρει, η «εφημεριδούλα». 

Από τα χρόνια της Βουλγαρίας, αν μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα όνομα μέσα στα τόσα 
πολλά, θα λέγαμε ότι το όνομα Λέντα Μίλεβα, είναι βαθιά χαραγμένο στις θύμησες του 
Πανίκου. 

Πριν φύγουμε από τη Βουλγαρία, θα κάνουμε μια ακόμα μικρή στάση. Εδώ μπορείτε 

ελεύθερα, να ζηλέψετε. 

Σε μια από τις πιο ψηλές κορφές της Ροδόπης. Είναι στο ΣιΤVΙΆKOβO, προσκεκλημένος σε 
ένα κυνηγετικό περίπτερο, όπου βρισκόταν το παλατάκι του Τσάρου. Στο τραπέζωμα 

απάνω γίνεται η ανακοίνωση: "Δώρο στους νεόνυμφους, από την Ένωση Βουλγάρων 

Συγγραφέων, διανυκτέρευση, στο δωμάτιο του Τσάρου" 

Εδώ που ήρθαμε τώρα, δεν έχετε να ζηλέψετε. Ένα κρυφό χαμόγελο, επιτρέπεται. Η 

οικογένεια βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Έξη άτομα στο SAAB 99. Δύσκολο να βρεθεί 
πανσιόν για ύπνο, καταλήγουν σε μια φάρμα. Δίδεται ένα δωμάτιο για την Έλλη, τον Νίκο, 

τη Μελίνα και την Αφροδίτη. Ο Πανίκος με τον Ανδρέα κοιμούνται στο αυτοκίνητο. 

Φανταστείτε τώρα, το πρωινό του ξύπνημα. Ένα δυνατό ταρακούνημα του αυτοκινήτου, 

περικυκλωμένο από αγελάδες, με τα ρουθούνια τους να αχνίζουν πάνω από τα κεφάλια του 

υπναρά Πανίκου και του Αντρέα. 

Το SAAB 99, το έκλαψε πραγματικά ο Πανίκος. Όταν το άφησε να αναπαυθεί σε μια 
μάντρα αυτοκινήτων, το αποχωρίσθηκε, γράφοντας του σαν επικήδειο: «Οχι, δεν του 

ταιριάζει αυτός ο θάνατος» 

Ζηλέψαμε λίγο, χαμογελάσαμε κρυφά, είμαστε και εδώ, στο θαυμασμό. Εδώ, όπου η 

ανθρωπιά του Πανίκου, με ένα «κοπιάστε» καθάρισε το νέφος από τον Αττικό ουρανό. 

Αθήνα, Στοά του Αττάλου, Αύγουστος. Στο τραπέζι μπύρα από την κατάψυξη, η 

Γαλλιδούλα με το σακίδιο στον ώμο να κοιτά δεξιά, αριστερά. «Κοπιάστε». «Θέλω να 

ξέρετε ότι έχω τον ιό, είμαι θετικός φορέας» άπαντά το κορίτσι. Και, αυθόρμητα, της 

σφίγγει τρυφερά το χέρι, της προσφέρει νερό, μια σαλάτα χωριάτικη με μπόλικο λάδι, και 

τη φ1λεύει στην παρέα του. 

Τι υπέροχο θα ήταν, αν ο κόσμος ήταν ένας Πανίκος Παωνίδης, σκέφτεσαι ... 

Εδώ που ήρθαμε τώρα, στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΕΝΟ, τι να πούμε. Τόλμη; ή Ζήτω η τρέλα. 
Από το Λονδίνο για Σόφια με τρένο. Στο σταθμό Σόφιας τον παραλαμβάνουν Βούλγαροι, 

τον μεταφέρουν στο βουνό και του δίνουν τις εντολές: "Θα περπατήσεις αυτό το μονοπάτι, 

περνάς εκείνο το ύψωμα, συνέχισε να περπατάς, οι άνθρωποι μας, θα σε βρουν" . Έτσι και 
έκανε, περπάτησε στο άγνωστο. Είναι αυτό τρέλα; είναι τόλμη; ή απλά είναι ο Πανίκος; 

Ένας νεαρός στα είκοσι και κάτι του χρόνια, πάει σε μια άγνωστη χώρα και πιάνει τα όρη. 

Γιατί παρακαλώ; Για να πολεμήσει για τη δημοκρατία, στη Βουλγαρία, και από εκεί με 
απώτερο σκοπό, τα βουνά της Ελλάδας, στο πλάι των ανταρτών. Και βρέθηκε εκεί με το 
όπλο στο ένα χέρι για τη δημοκρατία, και τη πέννα στο άλλο να στέλλει ανταποκρίσεις στο 

"ΝΕΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ" 

Ο Πανίκος, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το δηλώνει και γραπτώς: "Το ομολογώ ότι 

ήμουν προκλητικός". 

Έλα όμως που, εκτός από προκλητικός, είναι και πεισματάρης. 

Και εκεί ακριβώς, είναι όλη η γοητεία του Πανίκου. Όχι στη μονοτονία, ναι στη πρόκληση 
και την ανατροπή. Το άγνωστο να είναι συνάμα και οικείο, και το εδώ να είναι και το εκεί. 
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Κα: πάντα αισιόδ?ξ~ς να γ~άφει "Ζήσε το κάθε λεπτό της ζωής σου, σκοτεινές γωνιές δεν 
υπαρχουν, παντου μονο χρωματα και μουσικές υπάρχουν" 

Τον βλέπουμε, να προκαλεί, τον Ρώσο ποιητή Εβγκένι Γεφτουσέγκο να γράψει το υπέροχο 
ποίημα «Περιστερώνα», τον Άγγ'NJ ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Τόνυ Χάρισσον 
φεύγοντας από τη Κύπρο, να παίρνει μαζί του, τι παρακαλώ, μια αναθρίκα, και να αφήνει 
πίσω του στίχους για τη Βάσα, το ούζο, το γέρμα του ήλιου, τα χελιδόνια ... 
Να προκαλεί ακόμα και τα κείμενα του και να βάζει στο στόμα των ηρώων του και "κακές 
λεξούλες". <<Άι στο διάολο» ή να επιτρέπει στη Γκλόρια να χαρακτηρίζει τις απόψεις του 
Μπράϊαν "μπούλσιητ" ή και κάποτε και τολμηρές, μάγκικες, «Θα ακούς Πανάγο και θα 
χάνεσαυ>, ή και ξεχασμένες της κυπριακής διαλέκτου, όπως το «πουπανοπρίτζιην», το 
«νάκκουριν», ακόμα_και κοροϊδευτικές όπως όταν ήμασταν δημοτικό, «ξυδόντα 
παραθύρα» 

Με ένα βιβλίο του ΠαvίKOυ στο χέρι, δεν διαβάζεις απλά σελίδες, συνομιλείς μαζί του, 
συνταξιδεύεις στις προκλήσεις και βρίσκεσαι να κάνεις σεκόντο στη Χαρούλα Αλεξίου 
μέσα στους υπέροχους στίχους: «Εγώ είμαι ελεύθερος αέρας που φυσά, Εγώ έχω φίλους τα 
βουνά κι όλα τα κύματα, Εγώ έχω αδέλφια τα ποτάμια τα πουλιά», και ανακαλύπτεις ότι, 
αυτούς τους στίχους ο Πανίκος, πολύ πιο πριν την Χαρούλα, τους έκανε ζωή και πράξη 

του, και ελεύθερος αέρας, έ:γινε, και είναι, φίλος των ζώων, των λουλουδιών, των 

πουλιών, και των κυμάτων. 

Ένας από τους πολλούς του φiλoυς είναι και ο γάτος ο Αυγερινός, ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο 

Σνούπι, Είναι η σκυλίτσα η Λάϊκα, που της χάρισε έξη σελίδες, Είναι ο "Παράξενος 
τραγουδιστής" κρυμμένος σε κάποιο φύλλωμα να τρελαίνει με τις αλλόκοτες τρίλιες του" 

Είναι και στη Γερμανία στο σπίτι του Νίκου και της Ουρλίκε, «ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΕΝΑ 

ΣΚΙΟΥΡΟ». 

Και οι γλάροι; καλά τώρα. Γράφει: <<Αχ αυτοί οι γλάροι, τον συνήθισαν, έγιναν φιλαράκια 

του. Τον έβλεπαν από το στενό να κατεβαίνει και άρχιζαν τα πετάγματα σε κύκλους, να 

τον καλημερίζουν, να του λένε τα νέα τους, να ζητούν τα δικά του, της νύχτας» 

Οι φίλοι του. Αν θα πούμε "πόσοι", θα πρέπει να παίρνουμε τον τηλεφωνικό κατάλογο 

κάθε χώρας και να αρχίζουμε να διαβάζουμε. 

Τι γράφει σε δυο από αυτούς. «ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ Μ!ΚΗ» « Ζήσαμε πράγματι, μια γεμάτη 
ζωή. Την γευτήκαμε μέχρι τον πάτο. Απέραντος ο πλούτος των γεγονότων, ανεξάντλητες 

οι εμπειρίες, δεν έχει που να τις στοιβάξουμε». 
Και ένα άλλο <<ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗ» «Φάγαμε τη ζωή με το 
κουτάλι, Λευτέρη. Ήπιαμε, που λεει ο λόγος, όλο το νερό του Βοσπόρου. Δεν πρέπει να 

έχουμε παράπονο». Δεν είπε όλη την αλήθεια, ούτε στον Μίκη ούτε στον Λευτέρη ο 

Πανίκος. Ο Βόσπορος έχει πολύ νερό ακόμα για να mει, και πολύ χώρο ακόμα η ζωή για 

να στοιβάξει πάνω της. 

Είναι όμως και ο σεβασμός και η εκτίμηση των φίλων προς το πρόσωπο του. Να τι λένε, 

Ο ζωγράφος Δημήτρης Περδικίδης σε ένα αφιέρωμα, του γράφει: «Ένα χέρι ζεστό, 

φιλικό, βρήκα εδώ στην Κύπρο που μου γιάτρεψε μια μεγάλη πληγή που έχαινε στη ψυχή 

μου» 

Ο ηθοποιός Πωλ Νιούμαν. Όταν σαν πρόεδρος του Ακτορς Στούντιο ζήτησε οικονομική 

αρωγή για το Στούντιο, τι έκανε ο φιλόξενος Κυπραίος. Αντί να δώσει 100-200 δολάρια 
και να ξεμπερδεύει, έδωσε την φιλοξενία του και αυτή της Κύπρου, μέσα από "Το 
Πέτρινο Σπίτι". Έδωσε, ''Ένα όνεφο διακοπών στο νησί της Αφροδίτης" με ξεναγό την 

αγάπη. Έμεινε αξέχαστη στους Αμερικάνους, η κυπριακή φιλοξενία που έσπρωξε τον Πολ 
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Νιούμαν να γράψει σε ευχαριστήριο μήνυμα του: «Η φιλοξενία σας ήταν τόσο ζεστή, όσο 
και ο καιρός σας» 

Ο ποιητής Λουί Αραγκόν: «Μοιάζετε μ' αυτό που ψάχνω, που έχει τα χρώματα της μέρας 
και της νύχτας» και πιο κάτω, συγκινητικό, συγκλονιστικό το αφιέρωμα: «Η Κύπρος, 
μπορεί ν' αναι μικρή, αλλά διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο όπως και η μικροσκοπική καρδιά, 
στο κορμί του ανθρώπου» 

Και η Λεμεσός μας μπορεί ν' άναι μικρή, μα η καρδιά του Πανίκου διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ιστορία της. 

Σε μια στάση μας στη Βουλγαρία βρήκαμε τη Λέντα Μίλεβα, σαν μια βαλβίδα της καρδιάς 
του Πανίκου να μένει εκεί ανοικτή, να συνδέει τις θύμισες του. 
Μια άλλη βαλβίδα, να μένει ανοικτή, να τον κρατά σε σύνδεση με τις εδώ αναμνήσεις του, 
βρίσκουμε στη στάση «Λεμεσός». 

Σε ένα διάλογο που είχαν, του εκμυστηρεύεται: «Αν δεν δω το πιο πίσω, δεν μπορώ να 
καταλάβω το τώρα, και το αύριο ίσως [ ... ] η παιδική μου ηλικία έπαιξε μεγάλο ρόλο στη 
κατοπινή μου ζωή». 

Γράφει γι' αυτήν ο Πανίκος: «Η Λίνα Σολομωνίδου, είναι μια προσωπικότητα της 

Λεμεσού, που εκφράζει ανάγλυφα τη ξύπνια καλλιεργημένη συνείδηση μιας πόλης με 
ιστορία και παραδόσεις ... » 

Όπως οι παιδικές αναμνήσεις του Πανίκου, όταν, 

'Ό ήχος της καμπάνας στον εωθινό και ο παφλασμός των κυμάτων στα βράχια του μόλου 

ήταν το πρωινό μου ξύπνημα" τον συ-vτρoφεύoυν όπου και αν παει, έτσι και τη φίλη του 
Λίνα, οι δικές της, παιδικές αναμνήσεις, την συνόδευαν στην ζωή 

ΜΊλώντας για το κεφάλαιο «φtλία», η Ελληνοτουρκική φtλία, έχει μια ξεχωριστή θέση 
μέσα στα βιβλία του Πανίκου. 

Με το "ιπτάμενο χαλί", έτσι ονομάζει το e-mail, έρχεται πρόσκληση από την Οκλαχόμα. 
Ο φίλος του ο Τζελάλ Καντίρ Ευάγγελος από τον Άγιο Θεόδωρο της Σκαρίνου, και η 

Χουανίτα, καθηγητές στο πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, στέλνουν την πρόσκληση να 

περάσουν μαζί τη "Μέρα των Ευχαριστιών". «Θ' αρθούμε Τζελάλ, φορτωμένοι με όλες 

τις ευωδιές της Κύπρου μας, στο γιορτάσι, το ωραίο πανηγύρι με το μικρό μας νησί 

κορώνα στη μέση». Θυμάται ο Πανίκος: «Οταν του πήραμε σε μικρά σακουλάκια ευωδιές 

του κυπριακού κάμπου και του βουνού, θυμάρι, θρουμπί, λεβάντα, δυόσμο, βασtλΙKό, ο 

Τζελάλ τρελάθηκε, έτρεξε αμέσως στη κουζίνα να τα χρησιμοποιήσει» 

Πολύ ξεχωριστός για τον Πανίκο, ήταν και "Το Γελαστό παιδί". Με τον Ντερβίς 

Καβάζογλου, τους βρίσκουμε παντού, μα και στο Δημόσιο Κήπο της Λεμεσού, με τον 

Καβάζογλου να τραγουδά στη παρέα, "Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε" 

Απόδειξη της εκτίμησης του Πανίκου προς τους φίλους είναι και το βραβευμένο του 
βιβλίο «ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΘΟΛΟ Tomo», είναι: "Αφιερωμένο, Στους καλούς φίλους που 
τους χρωστάω τόσα" 

Σίγουρα δεν μπορεί να έχει παράπονο ένας άνθρωπος που έχει τιμηθεί δυο φορές με 

Πρώτο Κρατικό Βραβείο, μια με το βιβλίο ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ, και μετά με το ΒΗΜΑ ΤΑ ΣΕ 

ΘΟΛΟ τοmο και όταν ακόμα, το 2007 η Γ ΑΛΛ ΤΕΙΑ μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε 
στη Βουλγαρία. Ένας που τιμήθηκε, μα και τίμησε τη θέση του Προέδρου του Θεατρικού 

Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) και, ακόμα, τη θέση «Σύμβουλος Τύπου» της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, στη Νέα Υόρκη. 
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Φίλοι του Πανίκου, δεν είναι μόνο οι πανεπιστημιακοί, οι "επώνυμοι" ζωγράφοι, 
συγγραφείς, ποιητές. Είναι και ο μάστρε Πέτρος, πελεκάνος στο επάγγελμα, που, όπως 
εκτιμά ο Πανίκος, <<Αν και δεν είχε πάει σχολείο, είχε μια συγκροτημένη άποψη για τη 
ζωή». Είναι και ο ξεχωριστός του φίλος Θεόδωρος, ο ομογάλακτος του, όπως τον 
χαρακτηρίζει: "Αρκούσε με τον Θεόδωρο Στυλιανού μια λέξη, για να μπουν σε αλυσιδωτή 
κίνηση μύριοι τόσοι συνεφμοί, κρατούσαμε μαζί τον κόσμο στη χούφτα μας, έτοιμοι για 
το κάθε πέταγμα", και, ας ήταν του δημοτικού ο Θεόδωρος. 

Θα γυρίσουμε όμως λίγο πίσω στη ΜΙΚΡΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ποιος ν ΑΝ GOGH, DALI, 
και ποιος PicasSO. Παρακαλώ προσέξτε αυτό τον πίνακα δια χειρός Πανίκου. Κρεμλίνο. 
Συνέδριο της Κομσομόλ. Με τις σημαίες και τα λάβαρα στο χέρι, οι σύνεδροι καταθέτουν 
τις εισηγήσεις τους. Κίνα, Κούβα, και όλοι οι μεγάλοι. Στην αίθουσα μπαίνει ο Νικήτα 
Χρουτσιώφ και παίρνει θέση στο προεδρείο. Στέλνουν τον χαιρετισμό τους οι Μογγόλοι, 
κρατώντας μια σημαία όσο ένα σεντόνι διπλού κρεβατιού. Τρέμουν τα πόδια του Πανίκου, 
και του αγαπημένου του φίλου Λεωνίδα Κύρκου, που καθόταν δίπλα του. Ο Λεωνίδας 

γυρίζει και του λεει: «Πάνο, μας φάγανε οι Maγyόλoι». Έρχεται η σειρά του ΠΑVΊKOυ για 
το βήμα. Στη τσέπη, μια σημαιούλα της ΕΔΟΝ, μέγεθος όσο ένα χαρτομάντιλο, 
ζωγραφισμένη από τον φίλου του τον ΓιώΡΎΟ Κοτσώνη. Καταθέτει την ομιλία του ο 
Πανίκος, βαδίζει προς το προεδρείο, και αντί να δώσει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σαν 
δώρο τη σημαία στον προεδρεύοντα, την δiνει στον Χρουτσιώφ. Το Κρεμλίνο έπαθε 

ρωγμές από το χειροκρότημα. Πηγαίνοντας ο Πανίκος πίσω στη θέση του, ο Κύρκος και 

πάλι σκύβει και του ψιθυρίζει: «Πάνο, τους φάγαμε τους Μογγόλους». Πίνακες, 

θαυμαστούς, ζωγραφίζει χtλιάδες ο Πανίκος, σε όλα του τα βιβλία. 

Σε ένα από αυτά, ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΑΛΟΓΟ μάθαμε και πως ο Φιντέλ Κάστρο «εγώνιασε» την 

Ρωσίδα την Ειρήνη, υπάλληλο στο Υ πουΡΎείο Εξωτερικών με απόσπαση στη Κούβα. 

«Στην εξοχή, μια μεγάλη ομάδα Σοβιετικών, σύμβουλοι και παρασύμβουλοι, μαζί και η 

Ειρήνη. Την γωνιάζει ο Φιντέλ και της προτείνει «Δεν θ' άταν καλύτερα να μέναμε 

μόνοι?». Και έμειναν μόνοι. ΑΡΎότερα ο Φιντέλ θα της εξομολογηθεί και πάλι «Όλη μέρα 

σε σκεφτόμουνα» 

Όσο και αν αγάπησε τη Λεμεσό του ο Πανίκος, και την αγαπά πολύ, δεν αφήνει να 

σβήσουν και οι παιδικές του αναμνήσεις από τη Λευκωσία. Όπως τότε, με το ποδήλατο 

στη διαδρομή, Ραγιάτικο Άγιοι Ομολογητές για το σχολείο, τους περιπάτους από το 

άνοιγμα Κολοκάση μέχρι Μπαϊρακτάρη, εκεί όπου μαζεύονταν οι μαθήτριες, η κάθε μια 

πιο ωραία από την άλλη, εκεί, στον πρώτο έρωτα, με την παιδούλα με το κρουστό 
χαρούμενο χαμόγελο και τα μακριά κατάξανθα μαλλιά στο δρόμο, και τον ΠΑVΊKO στο 

παράθυρο να την ακολουθεί. «Έγινε, γράφει, το παράθυρο, η αγαπημένη μου γωνιά» 

Την παιδούλα με τα ξανθά μαλλιά, τις ωραίες μαθήτριες στου Μπαϊρακτάρη, το θαυμασμό 

για το γυναικείο φύλο, θα το βρούμε και χρόνια μετά να περιγράφεται σαν «ΕΝΑ 

ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ». Ένας μενεξές η Μιρέϊγ, ένας η Πάττυ, η Ήρα, η Πόλυ, η 

Έμυ. 

Μέσα από τα βιβλία του ο Πανίκος κτίζει ατμόσφαιρα, υφαίνει ιστορίες, πλέκει 

αισθήματα, όΧ). για μια ανάγνωση, μα για να προσφέρει μια αναγνωστική ηδονή. 
Κάθε τίτλος βιβλίου και κάθε επικεφαλίδα, προσθέτει και μια ψηφίδα στο ψηφιδωτό που 
κτίζει στη πόλη του, ν' αχει και αυτή να λεει για τα ψηφιδωτά της, τα βιβλία του ΠαVΊKOυ 

Παιονίδη. 
Η ιστορία, η λογοτεχνία, η εκπαίδευση, ο ήχος, το φως, η φιλοξενία, η ψυχολογία, η 

φιλοσοφία, είναι όλα συγκ:εvτρωμένα σε αυτό, το «Παιονίδειο Πανεπιστήμιο», τα βιβλία 

του. 
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Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα στο «τιτλoπαίχvιo» να ακούσουμε από τα ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΘΟΛΟ TOmO, τι παίζει, «ΤΟ ΙΠΑΝΟ ΚΑΙ Η ΒΡΟΧΉ» : "Η βροχή δεν λεει να 
σταματήσει και το πιάνο ψηλά στο αρχοντικό σεκοντάρει συνέχεια με πάθος τις χοντρές 
στάλες που πέφτουν στα κεραμίδια, στο στενό δρομάκι". Και ο ρομαντικός Πανίκος, 
παρέα «ΜΕ Τ Α ΜΑ ΤΙΑ ΤΗΣ ΕλλΗΣ» ενώ απολαμβάνει Μπετόβεν και Μότσαρτ, 
πετάγεται και στη Πλάκα, για «ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ» και από το, "εβίβα, να 
πεθάνει ο χάρος", νάτονε σε μια άλλη ταβέρνα σε βαθύ στοχασμό. «Στη Γιουγκοσλαβική 
ταβέρνα' 'Κοτσέτσε", με τον ποιητή Πολύβιο Νικολάου, μπορείς να φιλοσοφείς με τις 
ώρες, να καταδύεσαι στα πράγματα και τις καταστάσεις, και να αναδύεσαι, και τελικά να 
μην βγαίνεις έξω από τη φωτεινή πλευρά της ζωής" 

Σαν είναι «ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ», τον συλλαμβάνουμε να αναπολεί: "Η ωο ΩΡΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΟΥ" και να περιγράφει: 

«Μια απλή συνηθισμένη σχέση, δυο ανθρώπων ο ένας με ένα έγκλημα στη πλάτη, να είναι 
κάποια χρόνια μεγαλύτερος από τον άλλο, είχε γίνει κουβάρι στα χέρια κομπλεξικών 
ανθρώπων, με αποτέλεσμα την αποκαθήλωση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της 
οργάνωσης της Νεολαίας .... . , και στην ίδια σελίδα, η απόφαση του προέδρου Γιώργου 
Bαmλείoυ να σταλεί ο ΠαvίKOς στη Νέα Υόρκη σαν Σύμβουλος Τύπου. Σε αυτή τη σελίδα, 
αν και τα δυο περιστατικά έχουν μια αρκετή διαφορά χρόνου μεταξύ τους, δεν ξεκαθαρίζει 
ποια είναι αυτή' 'Η ωο ΩΡ ΛΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ " Να είναι, η απόφαση 
Bαmλείoυ? ή να είναι η «απλή συνηθισμένη σχέση, δυο ανθρώπων» με την κατάληξη που 

είχε αυτή η σχέση. 

Ο τίτλος «01 ΟΡ ΑΜΑ Τ1ΣΤΕΣ», από μόνος του λεει όσα ήθελε να πει για τον Πλουτή 
Σέρβα και τον Ανδρέα Ζιαρτίδη, όπως και ο τίτλος «ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑ ΤΙΑ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ» όσα η λατρεία του για τα παιδιά, και, κάνει και τη παρομοίωση: «Το ίδιο 

γαλάζιο είναι τα μάτια των παιδιών». 

Ένα καλό του φιλαράκι, είναι και η παιδούλα η Βιταλίνα: «Η Βιταλίνα λοιπόν, κορούλα 

Ρώσων που είχαν έρθει στο χωριό, ένα κατάξανθο κοριτσάκι με καταγάλανα ματάκια, ήταν 

η σύντροφος των απογευματινών μας περιπάτων στη Βάσω> 

Είναι, όμως, και ένα άλλο κοριτσάκι. «Η ΕΦΗΒΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΕΩΣ», μόνο που αυτό 

το παιδί, δεν έχει την ηλικία της δεκάχρονης Βιταλίνα: «Ήταν τότε, το 1975, γιορτάσαμε 
σε μια ταβέρνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τα γενέθλια της. Ογδόντα δυο χρονών, ένα 

κοριτσάκι, πεταχτό, όλο ζωντάνια, με μια φωνή ζωντανή, εύηχη». Είναι η Έλλη Αλεξίου, η 

Έφηβη της Θεσπρωτέως. 

Και, σαν ο Πανίκος αναφέρεται σε «ΔΥΟ ΠΡ ΑΣΙΝΑ ΜΑ ΤΙΑ» σίγουρα δεν αναφέρεται σε 

αυτά, "με μπλε βλεφαρίδες" , όπως και ο Αττίκ. Αναφέρεται σε αυτά μιας Κερυνιώτισσας 
Μαργαρίτας που στη Ν. Υόρκη έγινε Μάγκυ: <<Σπάνια, πολύ σπάνια μου δίνεται η 
ευκαιρία να ανοίξω τη καρδιά μου, έχω την αίσθηση ότι σας γνωρίζω χρόνια», του 

εκμυστηρεύτηκε η Μάγκυ. Είναι και αυτό ένα άλλο χαρακτηριστικό του Πανίκου. Σου 

ανοίγει τόσο διάπλατα τη καρδιά του, που σε παρασύρει, σε αναγκάζει, να ανοίξεις και συ 

τη δική σου, σαν και να τον γνωρίζεις από χρόνια. 

Τίτλος: «ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΝΑ Σωτι» Χρειάζεται να λεχθεί κάτι περισσότερο; 

Πανίκος και διεθνισμός. 
Είναι βασανιστικό πολλές φορές, να σου ζητείται: "Περιέγραψε μου τον <<Χ» με μια μόνο 

λέξη" Αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο για τον ΠαvίKO, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στο 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΕΝο. Αυτό κάναμε, και βρήκαμε τι μπορούμε να πούμε: «ο Πανίκος 

Παιονίδης, είναι ένας Ουαπανάκι». 
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Σύμφωνα με κάποιες ινδιάνικες φυλές, όπως ο Πανίκος περιγράφει στο βιβλίο του, ο 

Ουαπανά1Ct είναι «ο Άνθρωπος της Αυγής». Είναι ο άνθρωπος που πρώτος θα 

προϋπαντήσει τον ήλιο και την αυγή, που ζητά τα απλά πράγματα, τα καθαρά νερά στα 

ποτάμια, τον καθαρό αέρα για τα πουλιά, τα ζώα και τους ανθρώπους, ο άνθρωπος φίλος, ο 

άνθρωπος της ειρήνης. Ναι, λέμε. Αυτός είναι ο Παιονίδης. Του ήλιου, της αυγής, της 

ειρήνης. 

Ξεκινώντας από ένα νησί που βρίσκεται στη Μεσόγειο και έχει το όνομα Κύπρος, έτσι 

όμορφα και παραστατικά προσδιορίζει το νησί μας, και με τον ιδεολογικό προσανατολισμό 

που του χάραξε το 1940 ο Χαρίλαος Γιαπανάς του παράνομου ΚΚΚ, 
ξε1Ctνά τη στρατιωτική του διαδρομή. Σε ηλικία 17 χρόνων, τον Οκτώβρη του 1942 
κατατάσσεται στην Εθελοντική Δύναμη με τον αρ, 2471, για να τον βρούμε στη συνέχεια 
σε ένα αντίσκηνο, στην Ιμπραημία στο Κανάλι του Σουέζ 

Το 1944, Στρατιώτης, θα βρεθεί με απόσπαση στην Αθήνα. 
Τον Μάιο του 1945 αποστρατεύετε, και τον επόμενο χρόνο, το 1946 φεύγει για σπουδές 
στο Λονδίνο. Όταν, το 1948, οι σάλπιγγες του Δημοκρατικού Στρατού, ηχούν στα βουνά 
της Ελλάδας ο Πανίκος βρέθηκε εκεί. 

Σημειώνεται ότι ο Πανίκος δεν εντάχθηκε στην Αριστερά λόγω οικογενειακής παράδοσης. 

Αντίθετα, ενώ ο πατέρας του, Κύπρος Παιονίδης, ήταν άνθρωπος της δεξιάς παράταξης, ο 

Πανίκος έκανε συνειδητά την επιλογή του και τράβηξε από τα δεκαπέντε του τον δρόμο 

της αριστεράς και στον ίδιο δρόμο παραμένει. 

Από τον κομματικό μηχανισμό έφυγε το 1991. 
Για αυτή του την απόφαση, γράφει: «Αποσύρθηκα από την ενεργό πολιτική δράση, αφού 
συνειδητοποίησα ότι ήμουν ένας ανεξάρτητος αριστερός, με μεγάλη διαπασών στη σκέψη» 

«Δεν το μετανιώνω ούτε και πιστεύω ότι υπήρχε δυνατότητα για δεύτερες σκέψεις. Ήταν 

μια μοίρα, μεγαλύτερη από μένα, που την δέχτηκα μ' ελεύθερη βούληση» 

«Τώρα έχω όλη την άνεση και τον χρόνο να ξεδιπλώσω μπροστά μου το άλλο οδοιπορικό, 

που θα' ναι ταυτόχρονα και ένας χαιρετισμός προς τη ζωή και προς όλους εκείνους που της 

έδωσαν νόημα, χρώμα και τους ερεθισμούς ενός ωραίου παιχνιδιού». 

Η συνέχεια απoδει1CV'ύει ότι, μπορεί ο Πανίκος να έφυγε από τον κομματικό μηχανισμό, το 

1991, όμως, από την Αριστερά δεν έφυγε ποτέ. 
Με την απόφαση του αυτή, βλέπουμε ότι, από τη μια δεν έχασε η Αριστερά, από την άλλη 

κέρδισε ο κόσμος των γραμμάτων με τη συγγραφή από τον Πανίκο δεκαοκτώ βιβλίων. 

Ο Πανίκος είναι ένας παραδοσιακός κυπραίος, «Πάτερ Φαμίλιας». 

Διπλές γιορτές για την οικογένεια. Ο ερχομός της εγγονής του Μαρίνας, και η αδαμάντινη 
επέτειος του γάμου του. Τους μάζεψε όλους, και από Γερμανία και από πέραν του 
Ατλαντικού, τους έφερε στην Αθήνα, στη ταβέρνα του κυρ Σπύρου, που η Μελίνα 

περιγράφει σαν, «ένας ταβερνιάρης μάρκα μ' έκαψες». 

Περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του είναι πανευτυχής. 
Το καταγράφει: <<Η οικογένεια εξακολουθεί να λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα. Ευτύχησα 
εδώ, να εισπράττω από τους πάντες που με περιστοιχίζουν με δεσμούς αίματος την αγάπη 

και την φροντίδα» 

Σαν προδόρπιο, πήραμε μια ατάκα του Πανίκου και «πιρουνιάσαμε» μέσα από τα βιβλία 
του. Θα πάρουμε και μια, σαν επιδόρπιο, όπως και ο ήρωας του, που: "Σαν επιδόρπιο 
πετούσε και μιαν κουβέντα ... " 
Σαν επιδόρπιο λοιπόν, θα πετάξουμε τούτο: «Πανίκο, σ' αγαπούμε, και σε 

ευχαριστούμε ... » 
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