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Αγαπητέ Πανίκο Παιονίδη, 

το πέρασμά σου από την πνευματική, την πολιτιστική αλλά και την πολιτική ζωή του 

τόπου αποτελεί μια ευλογία, μια κατάθεση, ένα πλούτο, όπως έλεγαν κι οι 

Λεμεσιανοί για τον τότε δήμαρχό τους Πλουτή Σέρβα, όπως κάπου εσύ το εντοπίζεις. 
Κι αν θυμήθηκα τον Πλουτή είναι γιατί κι εσύ όπως κι εκείνος συνδιαλεχθήκατε 
άφοβα με τα προβλήματα και τις ιδέες της εποχής σας, της εποχής μας και 
ανατρέψατε με τη στάση σας ιδεολογικές επαναπαύσεις, θέση που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζει το κάθε αξιακά συγκροτημένο αριστερό πνεύμα. 

Το συγγραφικό έργο του Π.Π, πολυεδρικό και πολύμορφο εκτείνεται από την 
λογοτεχνική κριτική, στο διήγημα, το μυθιστόρημα, τις συνεντεύξεις με ανθρώπους 
του πολιτισμού μα και της πολιτικής, αλλά και σε παράθεση των γνωριμιών του, 

πνευματικών κυρίως, με μεγάλες φυσιογνωμίες του 200υ αιώνα . 

Με τις «Τομές σε θέματα Λόγου και Τέχνης», που εκδόθηκαν το 1981 ο π.π άφησε 
από πολύ νωρίς το στίγμα του στη μελέτη και προβολή του κυπριακού λογοτεχνικού 
γίγνεσθαι. Κριτικές και σημειώματα γραμμένα με τόλμη, χωρίς φόβο και πάθος, αλλά 
και με την αναγκαία κατάρτιση, είχαν γραφτεί πολύ πριν την έκδοση του βιβλίου 

όταν το είδος της έγκυρης κριτικής απουσίαζε σχεδόν παντελώς από τα πολιτιστικά 
δρώμενα της μετανεξαρτησιακής Κύπρου. Συνάμα το βιβλίο πραγματευόταν, μέσα 
από επιλεγμένους εκπροσώπους τους, ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεύματα και 
καλλιτεχνικές ανησυχίες που ο συγγραφέας και κριτικός μετέφερε και εμβολίασε 
εντοπίως. 

Με το διήγημα, που είναι και το είδος που θα τον ξεχωρίσει στη συνέχεια ως 

συγγραφέα, κάνει το ντεπούτο του ήδη από το 1957 με τη συλλογή «Άνεμοι από το 
Νότο» για να έρθει την τελευταία 15ετία, λες για να τακτοποιήσει κάποιους 

λογαριασμούς του με το παρελθόν, να μας δώσει άλλες δέκα τόσες συλλογές, (δυο 

βραβευμένες με Κρατικό βραβείο), ένα μυθιστόρημα και μια νουβέλα που τον 

καταξιώνουν ως ένα ποιοτικό και πολυγραφότατο συγγραφέα. Μέσα απ' αυτά, τα 

γεγονότα, βιωματικά εν πολλοίς, απλά και απέριττα συχνά, διαθλασμένα μέσα από το 

προσωπικό πρίσμα του Παιονίδη, παίρνουν διάσταση πανανθρώπινη και παγκόσμια, 

καταυγάζουν αλήθειες διαιώνιες. Κάτω από το απλό και πηγαίο υφέρπει η 
αφηγηματική του τέχνη . Βιωματικά στοιχεία μπολιασμένα με πολλά φανταστικά ή 

μυθοποιημένα τα ίδια, οδηγούν στο μέγα αίτημα της αληθοφάνειας. «Προλογίζοντας 

ένα βιβλίο του ο Άγγελος Δημητρίου λέει πως «ο Πανίκος, αναζητά και βρίσκει την 
ομορφιά μέσα στην απαλότητα μιας άδολης στιγμής, ενός αναπάντεχου 

συναπαντήματος και στο γράψιμό του αποζητούν μιαν ιδιάζουσα κατάσταση οι απλές 
μορφές και τα ασήμαντα κι εφήμερα επεισόδια της καθημερινότητας». Το ανάλαφρο 

χιούμορ, η τρυφερότητα που αναβλύζει από τις πηγές των πιο συνηθισμένων 

πραγμάτων, μεταγγισμένη από την ψυχή του συγγραφέα, δημιουργούν μιαν 
ατμόσφαιρα ευφροσύνης κατά την ανάγνωση, προϋπόθεση απαραίτητη για την 

ταύτιση του αναγνώστη με τη σελίδα μπροστά του, που ζωντανεύει και συνομιλεί 
μαζί του. Ο συχνός διασκελισμός από το παρελθόν στο παρόν και τανάπαλιν στήνει 

ένα συναρπαστικό σκηνικό που αιχμαλωτίζει την προσοχή του αναγνώστη και μαζί 



με τους ζωντανούς διάλογους, τον καθιστά συμμέτοχο στη δράση ή στη 
δημιουργούμενη ατμόσφαιρα και τούτο είναι επίτευγμα της γραφής του. Η 
συγγραφέας και φιλόλογος Μόνα Σαββίδου το διατυπώνει κάπως αλλιώτικα σε μια 
ομιλία της για τη δουλειά του π.π : «Με τις συνειρμικές μετακινήσεις του μέσα στο 
χρόνο ο Π.Π με μια επάλληλη αφήγηση έχει την ικανότητα να καταγράφει την πορεία 
της καθημερινής ζωής, ως αλάθητος κριτής, γιατί αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, τα 
πάθη του, τη μοναξιά του, τις εντυπώσεις του, τους ψυχικούς και πνευματικούς 
δεσμούς, που τον ενώνουν με τους ανθρώπους σε εποχές ξεχωριστές ή άλλες, δίπλα 
στη φύση και την πολιτική ιστορία χωρίς να παύει να κουβαλά τα μηνύματα από την 

πατρίδα του και να τα μεταδίδει, να είναι ταυτόχρονα ένας νησιώτης Κύπριος 
Έλληνας κι ένας οικουμενικός πολίτης του σύγχρονου κόσμου». 
Και με το εράνισμα τούτο της Μ.Σ μεταφερόμαστε στα υπόλοιπα είδη γραφής του 

Π.Π, αποτυπώματα της διαχρονικής συνάφειάς του με τις μεγάλες φυσιογνωμίες του 

πνεύματος στην Ευρώπη και αλλού, μέσα από τις δυο ... μικρές πινακοθήκες του, το 
βιβλίο του για το μεγάλο συνδικαλιστή και οραματιστή Ανδρέα Ζιαρτίδη, μα και το 
πιο πρόσφατο «Διάλογοι». Μέσα από τις συναντήσεις αυτές ο π.π συνέδεσε την 

Κύπρο με τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του πνεύματος και της διανόησης στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, όντας ο ίδιος άξιος εκπρόσωπος της μικρής πατρίδας του . 
Μα και με κορυφαίους Κύπριους διανοητές. Συνομιλητής με τις μεγάλες 

φυσιογνωμίες της εποχής του, διέθετε την αντίστοιχη πνευματική σκευή, το έρμα να 

σταθεί απέναντί τους κι ακόμη πιο σημαντικό, να γίνει φίλος μαζί τους. Δεν 
ξεχνιούνται τα συγκινητικά γράμματα στους μεγάλους φίλους που πέρασαν από τη 
ζωή του. Την Έλλη Παππά, τον Νότη Περγιάλη, τον Γιεφτουσένκο, το Θεοδωράκη. 
Το Θεοδωράκη να κοιμάται ξέγνοιαστος στην τάβλα της Βάσας στρωμένης με 
προβιά. Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει στον πρόλογό του της πρώτης «Μικρής 
πινακοθήκης» του. «Πιστεύω στον ρόλο των πνευματικών ανθρώπων και των 

δημιουργών στη διακίνηση ιδεών ... . Εδώ σ ' 'ένα μικρόκοσμο, βρίσκονται τα πάντα. 

Στην κυριολεξία, τα πάντα. Ιδέες, γνώσεις, εμπειρίες, συναισθήματα. Προσωπικά 

πήρα πολύ περισσότερα πράγματα από την επαφή μου με τους επώνυμους παρά από 

τα βιβλία. Γι' αυτό, καλλιεργώντας μ' επιμονή τις γνωριμίες μου, έλαβα και 

πρόσφερα, κερδίζοντας άλλες τόσες εμπειρίες που μετουσιώθηκαν, τώρα, στις 

σελίδες αυτού του βιβλίου». Ενώ στο «Επιμύθιο» του ίδιου βιβλίου θα πει για τα 

«πορτρέτα» του. «Είναι όλες οι μνήμες, η κάθε μια ξεχωριστά, τόσο ακριβές, τόσο 
πολύτιμες. Με έθρεψαν κι έγιναν εδώ και χρόνια, μέρος της ζωής μου . Τι άλλο εξ 
άλλου είναι ο άνθρωπος ... . Αν οι πινελιές που έριξα στις σελίδες αυτού του βιβλίου 
κατάφεραν να μεταδώσουν στον αναγνώστη, έστω κι ένα μέρος των κραδασμών της 

δικής μου ψυχής, θα δικαιωθεί και η προσπάθειά μου ... σε μια εποχή δύσκολη όπου 
το άτομο χάνεται στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ψάχνοντας όμως να βρει μια 

μικρή γωνιά για να ανακαλύψει και πάλι την ψυχιΙ του». Νομίζω πως το εγχείρημα 
του Π είναι δικαιωμένο πέρα για πέρα. Όπως και ο διάλογος που άνοιξε με κύπριους 
και παγκόσμιους πνευματικούς ανθρώπους στο μεταίχμιο μιας άλλης εποχής, που 
παλιά οράματα έσβηναν και γεννιόντουσαν νέα, όπου τα ερωτήματα και οι 

απαντήσεις δύσκολες αλλά αναγκαίες για το μέλλον του ανθρώπου και της γης του . 
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τη μόνιμη βιογραφική αναφορά 

σε κάθε βιβλίο του Π στην ποιήτρια Έλλη, σύντροφο ή συνοδοιπόρο της ζωής του, 
όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται. Θα ήθελα να ευχηθώ στους δύο και εκ μέρους 
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, της οποίας υπήρξαν ιδρυτικά μέλη, υγεία, 

μακροημέρευση και νέες δημιουργίες, όπως μας έχουν συνηθίσει. 
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