1

Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην Έκθεση ζωγραφικής του
Πανίκου Κρυστάλλη – 10-11-2019, ξενοδοχείο Κούριο
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Για τον Πανίκο Κρυστάλλη έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά.
Βιβλία, άρθρα, ρεπορτάζ, συνετεύξεις, αθλητικές εκπομπές.
Ο Πανίκος είναι ένα θέμα πασίγνωστο, αλλά ταυτόχρονα και ανεξάντλητο.
Γιατί ανεξάντλητες είναι οι πτυχές αυτής της μοναδικής προσωπικότητας.
Ασφαλώς οι πιο πολλοί γνωρίζουν τον Πανίκο ως τον ποδοσφαιριστή που εκφράζει την
ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Στην πραγματικότητα όμως ο Πανίκος Κρυστάλλης
δεν εκφράζει μόνο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εκφράζει το ποδόσφαιρο. Εκφράζει τις
αρχές και αξίες αυτού του βασιλιά των αθλημάτων που λάτρεψαν εκατομμύρια
άνθρωποι. Εκφράζει το ευ αγωνίζεσθαι, την ομαδικότητα, την συναδελφοσύνη. Κυρίως
όμως, αυτό που εκφράζει ο Πανίκος είναι την καθαρή πλευρά του ποδοσφαίρου, την
ηθική πλευρά του ποδοσφαίρου.
Αυτές τις αρχές και αξίες ο Πανίκος τις υιοθέτησε απόλυτα στην ποδοσφαιρική του
διαδρομή. Αυτό όμως που κάνει τον Πανίκο μοναδικό, είναι ότι τις ίδιες αρχές και αξίες
τις υιοθέτησε και στην προσωπική του ζωή. Η συνέπεια σε αυτές τις αρχές και αξίες τον
έκανε ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, η ίδια συνέπεια στις ίδιες αρχές και αξίες τον έκανε
ένα μεγάλο άνθρωπο.
Ο Πανίκος ο Κρυστάλλης απολαμβάνει σήμερα της καθολικής αγάπης και εκτίμησης
όλων.
Απόψε είμαστε εδώ να γνωρίσουμε μια από τις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας
του Πανίκου Κρυστάλλη. Σε μια εκδήλωση που οφείλεται στο Νίκο Παπά, ο οποίος
έπεισε τον Πανίκο να μοιραστεί μαζί μας τους δεκάδες ζωγραφικούς πίνακες που
ζωγράφισε τις τελευταίες δεκαετίες που ασχολείται με την ζωγραφική.
Μέσα από τους πίνακες του, αποκαλύπτεται μπροστά μας ένας άλλος Πανίκος
Κρυστάλλης, που δεν τον ξέραμε μέχρι σήμερα. Αποκαλύπτεται μπροστά μας ένας
κόσμος αισθημάτων και συναισθημάτων πραγματικά εντυπωσιακός.
Δεν είμαι κριτικός τέχνης και δεν προτίθεμαι να κάνω μια τεχνοκρατική ανάλυση των
πινάκων του Πανίκου. Μπορώ όμως να μιλήσω για τα αισθήματα βγάζουν από μέσα μου
οι πίνακες αυτοί. Για αυτά που μου λένε τα χρώματα, η κίνηση, τα αντικείμενα, οι
άνθρωποι που ζωγραφίζει. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι πίνακες του Πανίκκου
μου στέλνουν μηνύματα θετικής αύρας, μηνύματα αγάπης για τη ζωή και τους
ανθρώπους, μηνύματα αγάπης για τη φύση, μηνύματα αισιοδοξίας, μηνύματα χαράς και
ελπίδας.
Αγαπητέ μου Πανίκο, θέλω να σε συγχαρώ για τις δημιουργίες σου και να σε
ευχαριστήσω γιατί μας άνοιξες και εικαστικά αυτή τη φορά τον εσωτερικό σου κόσμο.
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Αυτό το υπέροχο εσωτερικό κόσμο που όσο τον γνωρίζει κάποιος τόσο περισσότερο σε
θαυμάζει και σε εκτιμά.
Από αύριο δυο από τους πίνακες σου θα κοσμούν τη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού. Για
να θυμίζουν για πάντα στους επισκέπτες της, αυτό τον ξεχωριστό και μοναδικό άνθρωπο
με τα πολλά ταλέντα και τη μεγάλη ψυχή.
Σε ευχαριστούμε.

