1

Χαιρετισμός Δημάρχου στην εκδήλωση τιμής στην μνήμη του Πανίκου Χατζηχαμπή,
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9.10.2020
Αγαπημένε μας Πανίκο,
Σου απευθύνω το λόγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι εδώ κάπου στις πρώτες σειρές
του αρχαίου Θεάτρου, μαζί μας απόψε. Είμαι σίγουρος, γιατί νιώθω την αύρα της
παρουσίας σου, την αύρα του χαμόγελου σου.
Είσαι απόψε μαζί μας, για να ακούσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια, από τους
αγαπημένους σου ερμηνευτές, τους φίλους σου που φιλοξένησες τα τελευταία χρόνια
σε πολλές εκδηλώσεις στην Ερήμη. Είναι απόψε μαζί μας για να σου τραγουδήσουν, ο
αγαπημένος σου φίλος Μιχάλης, αλλά κι ο Μπάμπης, κι ο Παντελής, κι η Κωνσταντίνα,
κι ο Κώστας, κι η Ανδριάνα, κι η Ειρήνη, κι η Μαρια , κι η Λίζα, κι ο Πάρης. Να σου
τραγουδήσουν τα τραγούδια που αγάπησες. Και εσύ να τα σιγοτραγουδάς, κι εμείς να
τα σιγοτραγουδάμε μαζί σου.
Είμαστε απόψε όλοι μας εδώ. Μαζί με τη Χρυστάλλα και τη Στέλλα. Οι εκατοντάδες φίλοι
σου. Από τη Ερήμη, από τη Λεμεσό, από όλη την Κύπρο. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε
ξανά, μαζί σου, αυτές τις αξέχαστες, όμορφες, χαρούμενες, ανεπανάληπτες στιγμές που
μας χάρισες όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρίες και κύριο,
Πέρασαν 9 μήνες από την ημέρα που έφυγε α Πανίκος Χατζηχαμπής, και η παρουσία του
παραμένει ζωντανή και αναλλοίωτη μαζί μας.
Ο Πανίκος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, ως άνθρωπος, ως οικογενειάρχης, ως
επιχειρηματίας, ως τεχνοκράτης πολιτικός, ως φιλάνθρωπος, ως άνθρωπος που στήριζε
τον πολιτισμό και την πρόοδο.
Σε όλες αυτές τις πτυχές τις δραστηριότητας του άφησε πίσω του έργο μοναδικό,
υποδειγματικό, άφησε παρακαταθήκες μεγάλες και σημαντικές.
Η αποψινή συναυλία θα μας θυμίσει την πιο χαρακτηριστική ίσως πτυχή του Πανίκου.
Ως του ανθρώπου που αγαπούσε τη μουσική και τα τραγούδια, την καλή παρέα και τους
φίλους,. Ως του ανθρώπου που αγαπούσε τη ζωή. Και που προσπαθούσε να ζήσει την
κάθε στιγμή της ζωής από την καλή της άποψη, αναζητούσε αυτή την καλή πτυχή της
ζωής και προσπαθούσε να την μεταδώσει και στους ανθρώπους που ήταν γύρω του.
Αυτή τη σχέση με τη ζωή, ο Πανίκος την προσδιόριζε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο,
με τον πιο θετικό τρόπο.
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Η σχέση όλων μας με τη ζωή μας, δοκιμάστηκε τους τελευταίους μήνες από την
πανδημία που ενέσκηψε. Έβαλε σε δοκιμασία τις απόψεις και τις αντιλήψεις μας για
πολλά πράγματα. Για τον εαυτό μας, τις προτεραιότητες μας, τα σημαντικά και τα
ασήμαντα πράγματα, για την ίδια τη ζωή μας. Η πανδημία μας έκανε να αναζητήσουμε
πιο σωστούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε την ίδια τη ζωή μας.
Όπως ο τρόπος που ο Πανίκος την αντιμετώπιζε. Με μια θετικότητα και με μια καλή
διάθεση εντελώς μοναδική και δική του. Δεν άφηνε τα προβλήματα και τις κακές στιγμές
να επισκιάσουν τη ζωή του. Αντίθετα, δεν άφηνε να χαθεί καμιά ευκαιρία να ζήσει και
μα χαρεί τις καλές στιγμές της ζωής, αλλά, και αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο
του εαυτού του, να μεταδώσει και να κάνει να νιώσουν αυτή τη χαρά και στους
ανθρώπους της ζωής του.
Από αυτή την άποψη, η όλη ύπαρξη, η συμπεριφορά και τα έργα του Πανίκου ήταν μια
ωδή στη ζωή, ένα τραγούδι για τη χαρά της ζωής.
Πάμε Πανίκο, όλοι μαζί με τα τραγούδια που αγάπησες.
Καλή ακρόαση.

