
1. Με το έργο του Πέτρου Στυλιανού ασχολήθηκα κατά καιρούς ως ακολούθως:

α) ως εισηγήτρια στο Α΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κυθρέα 6000 χρόνια Πολι-
τισμού», Λευκωσία 28 και 29 Νοεμβρίου 1997

β) ανθολόγησα ποιήματά του, ώστε να προσφερθούν ως ποιητικό ανθολόγιο για εφή-
βους και νέους το 1998. Είναι ανέκδοτη η ανθολόγηση αυτή

γ) μίλησα για τον Πέτρο Στυλιανού στην τιμητική εκδήλωση του ΠΕΝ η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο Intercollege στις 3 Δεκεμβρίου 2002

δ) έγραψα το κείμενο στη σειρά Λογοτεχνικά Πορτρέτα, έκδοση ΠΕΝ. Το βιβλίο εξε-
δόθη το 2005 με αριθμό στη σειρά 37, στην αγγλική γλώσσα με μεταφράστρια την
Ειρήνη Ιωαννίδου.

Το πεζογραφικό έργο του Πέτρου Στυλιανού

της δρος Μαρίας Μιχαηλίδου

(απόσπασμα)

Γ΄ Γενικά χαρακτηριστικά του πεζογραφικού έργου του Πέτρου Στυλιανού

Ύστερα από τη σύντομη, έστω, περιδιάβαση στο πεζογραφικό έργο του συγ-
γραφέως, αλλά έχοντας υπ’ όψη το σύνολο του εκδεδομένου του έργου1, θα μπο-
ρούσα να εξαγάγω συνοψίζοντας επτά κύρια γνωρίσματα ή γενικά συμπε ράσματα
από το πολύτομο αυτό έργο:

1. Το ιστορικό, εθνικό και πατριωτικό στοιχείο: Ο Πέτρος Στυλιανού, αγωνιστής
και πρωτεργάτης ο ίδιος στον Απελευθερωτικό μας Αγώνα και συνεχώς έκτοτε
αγωνιζόμενος άνθρωπος στους  εθνικούς, τους κοινωνικούς και τους πνευ-
ματικούς αγώνες του νησιού μας, δίνει έργο καθαρώς ελληνοκεντρικό και
αγωνιστικό.

2. Η αγωνία και ο αγώνας: Ο αγώνας και η αγωνία για το μέλλον αυτού του δύ-
σμοιρου τόπου, κυριαρχούν στη θεματολογία του, σχεδόν τη μονοπωλούν,
γιατί είναι και τα κυρίαρχα γνωρίσματα της δικής του προσωπικότητας. Ο
συγγραφέας μας πάντοτε εμφορείτο και συνεχίζει να εμφορείται από τη δύ-
ναμη που δίνει η επαναστατικότητα, εμπνέεται από την ελληνική μας ιστορία
και την πλούσια παράδοσή μας, πιστεύει στην αξία της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς και αγωνιά συνεχώς για το μέλλον της αγαπημένης ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας.

3. Η λογοτεχνική περσόνα του συγγραφέως: Σε όσα διηγήματα συναντούμε τον
συγγραφέα ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο ή ως αφηγητή ή εμπλεκόμενο πρό-
σωπο στην όλη υπόθεση, και επειδή τα περισσότερα, όντως, είναι αυτοβιο-
γραφικά, έχει διαλέξει τη λογοτεχνική περσόνα του στο όνομα του αρχαίου
ομηρικού ήρωα Τεύκρου. Ως Τεύκρο θα τον βρούμε πάρα πολλές φορές, με
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όλη την πληθωρική ιδιοσυγκρασία που τον διακρίνει, σχεδόν σε όλον τον διη-
γηματικό ιστό του έργου του.

4. Η απέραντη αγάπη του προς τη γενέτειρα Κυθρέα: Στη χιλιομύριστη και πο-
λύδροση Κυθρέα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της, στους ήρωες και
στους αγίους της, στην όμορφη φύση της και στον ως το 1974 αναβλύζοντα
Κεφαλόβρυσό της, αλλά και σε όλα τα κοντινά χωριά, ο συγγραφέας αφιερώ-
νει σελίδες επί σελίδων των πεζογραφημάτων του.

5. Η δύναμη της γλώσσας: Ο συγγραφέας χειρίζεται άριστα τη γλώσσα, δίνοντας
σε κάθε περίπτωση και τις λεπτότερες πτυχές μιας έννοιας και σε κάθε περί-
ταση προφορικής ομιλίας των δρώντων προσώπων του, χρησιμοποιεί το κα-
τάλληλο κάθε φορά λεξιλόγιο. Είναι δε αξιοσημείωτο το εύρος και ο πλούτος
του λεξιλογίου, το οποίο αξιοποιεί σε δυναμικές, αλλά συνήθως απέριττες
περιγραφές και στο ζωντάνεμα των διαλόγων. Οι αληθινοί αυτοί διάλογοι,
(με την έννοια, ότι αποδίδουν επακριβώς το ποιόν του ομιλούντος προσώπου),
δίνονται με μεγάλη ενάργεια και ζωηρότητα, στοιχεία τα οποία συντελούν κα-
θοριστικά στο να αναπτύξουν ευχαρίστηση και ενδιαφέρον στον αναγνώστη.

6. Ύφος και Ρυθμός: Το ύφος στα πεζογραφήματα του Πέτρου Στυλιανού συνή-
θως είναι επικό και ηρωικό, αλλά, όχι σπάνια γίνεται και λυρικό και ποιητικό,
εκφράζοντας ευαισθησία και μουσικότητα. Το αφηγηματικό του ύφος, όταν
εκφράζει άκρως δραματικά γεγονότα, γίνεται λιτό, και δωρικό. Τα τεκταινό-
μενα παρουσιάζονται με λιτότητα και με σεβασμό από τον συγγραφέα.

Ο ρυθμός της αφήγησης πάντοτε ζωηρός, γοργός, συνεχής με αποτέλεσμα να
καθιστά πιο ενδιαφέρον το κείμενο στον αναγνώστη.

7. Συνεχής προβληματισμός, αλλά και αισιόδοξα μηνύματα: Προβληματίζεται ο
ποιητής και πεζογράφος και θέλει να μεταδώσει και σε μας τον καίριο και
γεμάτο πόνο προβληματισμό του, μετουσιώνοντάς τον σε λογοτεχνία με αγω-
νιώδη ερωτήματα, με μηνύματα παρμένα από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν
μας, με προτροπές για ανάληψη δράσης, αλλά και με σαλπίσματα ελπιδο-
φόρα, για το μέλλον μας, αν θελήσουμε βέβαια, να δράσουμε ορθά κι αν απο-
φασίσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας.

Δ΄ Επιλογικά:

Ο Πέτρος Στυλιανού πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΕΟΚΑ, εργάστηκε και
έζησε, όσο λίγοι, τον Αγώνα, πίστεψε βαθιά στην ιδέα και δούλεψε σκληρά για
την απόκτηση της ελευθερίας του τόπου μας. Η ζωή του όλη και το σύνολο έργο
του είναι πια άρρηκτα συνδεδεμένα με τον αγώνα, αλλά και την αγωνία για το
μέλλον της Κύπρου μας.

Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία έδωσε έργο γε-
μάτο πάθος και αγωνιστικότητα. Και τα συναισθήματα αυτά, τα ιδανικά και τα
πιστεύω του τα μοιράζεται με τους αναγνώτες του, εκφράζοντας πάντοτε με
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2. Δίνω και τη γενική αποτίμηση για το έργο του Πέτρου Στυλιανού από τον κριτικό
Γιώργο Ιωαννίδη, το 1987:

«Η γραφή του Πέτρου Στυλιανού είναι φορτισμένη βιωματικά. Υπάρχει στο γράψιμό του
μια ευφορία συνεχούς γραφής που σε ξαφνιάζει. Έχει ο ίδιος τόσες πολλές προσωπικές
εμπειρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., τους παλιούς καλούς καιρούς στην
Κυθρέα, όταν δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές με τους Τουρκοκυπρίους, τα φοιτητικά
χρόνια στην Αθήνα, την προσφυγιά. Όλα αυτά πέρασαν μέσα στα έργα του αβίαστα, με
μια πληθωρική μορφή γραφής, πλούσιο και πετυχημένο λεξιλόγιο, ζωντανά και παρα-
στατικά. Τα πρόσωπα των έργων του μιλούν και συγκινούν τον αναγνώστη γιατί είναι
τόσον κοντά μας και τόσον αληθινά».

παρρησία και θάρρος την αλήθεια, η οποία μπορεί, συχνά, να μας πονεί, αλλά
πρέπει να την ακούμε, αν θέλουμε κάποια στιγμή, επί τέλους, να αποκτήσουμε
αυτογνωσία.

Ως γενικό, καταληκτικό συμπέρασμα2, θα ’λεγα με σιγουριά πως όλα τα βι-
βλία του Πέτρου Στυλιανού αποπνέουν ειλικρίνεια, γνώση, σοφία και απέραντη
αγάπη για την πατρώα γη μας.

Απόψε όλοι εδώ, ζήσαμε για λίγο το σφρίγος και τον δημιουργικό παλμό του
αεικίνητου και αενάως γράφοντος Πέτρου Στυλιανού, του οποίου η πνευματική,
η παιδαγωγική, η πολιτική, η πολιτιστική, η κοινωνική και η εθνική δράση, δεν
γνωρίζει όρια, περιορισμούς, πισωγυρίσματα και κούραση. Ο δημιουργικός και
ανεξάντλητος συγγραφέας, μελετητής, ερευνητής, στοχαστής, και διανοούμενος
και πάνω απ’ όλα λυρικός ποιητής και ευαίσθητος πεζογράφος, δεν σταματά
ούτε στιγμή να εργάζεται. Και του αξίζει, σίγουρα ένα μεγάλο και ολόθερμο εύγε
για όλη αυτή τη δράση και δραστηριότητα.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου, να κάνω μια εισήγηση και να εκφράσω μια
ευχή. Η εισήγησή μου είναι προς το οργανωμένο κράτος, για να αποφασίσει τη
βράβευση του Πέτρου Στυλιανού με την ύψιστη τιμή του κρατικού βραβείου
Γραμμάτων και Τεχνών γιατί έχει έρθει, πια, η ώρα.

Και η ευχή μου είναι, να καταφέρει ο Πέτρος Στυλιανού να ολοκληρώσει το
πολύστιχο επικό του έργο για το Μεσολόγγι, έργο που τον απασχολεί εδώ και
δεκαετίες. Το περιμένουμε.
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