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Χαιρετισμός: Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη παρουσίαση του βιβλίου του
Πέτρου κ. Πόρακου «Περί Κυπρίων Μεταναστών», 8 Νοεμβρίου 2019

Με μεγάλη χαρά απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό για το βιβλίο του φίλου Πέτρου
Πόρακου, «Περί Κυπρίων Μεταναστών» με την ευχή το ταξίδι του στον κόσμο της
ανάγνωσης να είναι μακρύ και επιτυχημένο.
Είναι μια γιορτή απόψε, γιατί ένα βιβλίο σαν κι αυτό που θα παρουσιασθεί απόψε μόνο
χαρά μπορεί να δώσει.
Αρκετοί εκλεκτοί καλεσμένοι αποδέχτηκαν να δώσουν το παρόν τους και να
καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία για αυτή την έκδοση.
Ο Πέτρος είναι ένας παλιός φίλος και όταν μου πρότεινε να βρεθώ εδώ απόψε δεν
χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά.
Η συγγραφική απόπειρα του Πέτρου Πόρακου να αποτυπώσει τις διάφορες πτυχές των
μεταναστευτικών τάσεων Κυπρίων, αποτελεί μια
αξιόλογη προσπάθεια, που δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να αντιληφθεί τη
μετανάστευση σε όλες της τις εκφάνσεις. Βασισμένο σε αυθεντικές μαρτυρίες Κυπρίων
μεταναστών, επιχειρεί να αποτυπώσει τα καθημερινά βιώματα και να καταγράψει
διάφορες στιγμές της έντονης αυτής κοινωνικής τους αναζήτησης. Όντας και ο ίδιος
μέρος του μεταναστευτικού ρεύματος, καταφέρνει να σκιαγραφήσει μέσα από τις
σελίδες του βιβλίου τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα των Κυπρίων
μεταναστών.
Οι μελέτες δυστυχώς για την κυπριακή μετανάστευση είναι πολύ λίγες και η διασπορά
δεν έχει απασχολήσει ακόμη στο βαθμό που έπρεπε τους ειδικούς επιστήμονες, όπως
κοινωνιολόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους, γλωσσολόγους ή πολιτικούς
επιστήμονες. Το τοπίο της διασποράς παραμένει ανεξερεύνητο και η οποιαδήποτε
μελέτη, το οποιοδήποτε βιβλίο, οποιαδήποτε συνεισφορά είναι ευπρόσδεκτη.
Το βιβλίο του κ. Πόρακου είναι μια χρήσιμη συμβολή στην ιστορία και την έρευνα της
κυπριακής διασποράς και ένα κίνητρο για περαιτέρω μελέτη.
Ελπίζω ότι το βιβλίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην προσέγγιση των
αποδήμων και ένα ακόμη κρίκο στην επικοινωνία Μητρόπολης και διασποράς που τόσο
έχουμε ανάγκη.
Θέλω να συγχαρώ τον Πέτρο για την εξαιρετική εργασία του και να του ευχηθώ κάθε
επιτυχία.

