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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου, κατά την 

τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΘΑΛ προς τιμή του 

Πανίκου Παιονίδη, την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 στις 7.30 μ.μ. 
στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ 

Ο συμπολίτης μας, συγγραΦέας και κοινωνικός παράγοντας Πανίκος 

Παιονίδης, τον οποίο η ΕΘΑΛ τιμά σήμερα, είναι προσωπικότητα 

πανελλήνιας, αλλά και ευρύτερα, διεθνούς αποδοχής. 

Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του για πολλά χρόνια και για 

διάφορα θέματα και να γνωρίσω από κοντά τον Πανίκο, λογοτέχνη, 

κοινωνικό εΡΎάτη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο ιδεολόγο, οραματιστή και 

κατ' εξοχήν διανοούμενο. 

Γεννημένος στη Λεμεσό, σε οικογένεια δασκάλου, του Κύπρου Παιονίδη, 

είχε την τύχη να φοιτήσει στην Αγγλική Σχολή και αμέσως μετά 

βρέθηκε εθελοντής στρατιώτης στο μέτωπο του Β' παγκοσμίου 

πολέμου. Ακολούθησε η ανάμιξη με το κίνημα φοιτητών και νεολαίας, 

οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο, η θητεία στο ανερχόμενο τότε παγκόσμιο 

αντιπολεμικό κίνη μα, η δη μοσιογραΦία, η διεύθυνση και αρχισυνταξία 

σε εφημερίδες, η γέννηση και καθιέρωση περιοδικών, η λογοτεχνική 

κριτική, η κριτική κινη ματογράφου και πολλά άλλα. 

Σε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, καθοριστική ήταν η συμβολή του Πανίκου Παιονίδη στα 

γενικότερα λογοτεχνικά και πολιτιστικά πράγματα του τόπου, στη 

διαμόρφωση μιας μεγάλης ομάδας νέων πνευματικών ανθρώπων, αλλά 
και στην ίδρυση του ΘΟΚ, στον οποίο ο Πανίκος είχε την ευθύνη, 
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μεταγενέστερα να είναι πρόεδρος του Συμβουλίου του για δυο συνεχείς 

θητείες. 

Ο Πανίκος εργάστηκε στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη σε 

υπεύθυνες θέσεις που του εμπιστεύτηκε το Κράτος και η παράταξη του, 

Φέροντας σε πέρας ένα πρωτοποριακό έργο. 

Είχε την τύχη να συναντήσει στη ζωή του τη σύντροφο του, ποιήτρια 

Έλλη Αργυρίδου, με την οποία από τότε μοιράζονται χαρές και λύπες, 

αλλά κυρίως έγνοιες των ανθρώπων της τέχνης και του πνεύματος και 

αγωνίες για το μέλλον της μικρής μας πατρίδας. 

Ο Πανίκος Παιονίδης με το λόγο, το έργο και τη δράση του κατέθεσε 

πολλά και σημαντικά και τιμήθηκε από διάφορους φορείς και 

οργανισμούς, όπως και από το Δήμο Λεμεσού πριν από τέσσερα (4) 
Ι 

χρονια. 

IΟμως τελικά είναι δική μας η τιμή, είναι δικό μας το προνόμίΟ να 

έχουμε τον Πανίκο Παιονίδη συμπολίτη και συνδημότη μας, έναν 

άνθρωπο πολυσύνθετο και πολυτάλαντο, έναν πραγματικό Κύπριο και 

ταυτόχρονα έναν πολίτη του κόσμου, έναν εκπρόσωπο της παγκόσμιας 

διανόησης. 

AXP/Ill1 

From: Εllί Peonidou [mailto:peonide@cytanet.com.cy] 
Sent: Saturday, December 31, 2011 1:43 ΡΜ 
Το: limassol.municipal@cytanet.com.cy 
Cc: 'Ethal ' 
Subject: ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ. 

ΣΥΓΓΝΩΜΗ , ΕΓιΝΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΘΟΣ ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΟΝΙΔΗ . ΘΑ ΓιΝΕI ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ , 8 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 7 ΟΠΩΣ ΓΡΑΨΑΜΕ ΚΑΤΑ ΜΘΟΣ. 

ΕΠ 
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