Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πετούση «Στα
χρόνια της ΘΗΤΕΙΑΣ» την Τρίτη 9 Μαΐου 2017στις 7.30 μ.μ.
στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης».
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συμπολίτη μας συγγραφέα, πεζογράφο και ποιητή, Γιώργο
Πετούση. Είναι τιμητικό για μένα να προλογίζω μίαν έκδοση,
που αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην κατανόηση και τη
μελέτη της πρώτης δεκαετίας μετά την ανεξαρτησία της
Κύπρου και ιδιαίτερα τα χρόνια 1960 – 65 στην εθνική φρουρά.
Τα γεγονότα καταγράφονται από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο
οποίος τα βίωσε, κατά την περίοδο των γυμνασιακών του
χρόνων και κυρίως μετέπειτα κατά τη στρατιωτική του θητεία.
Καίριες ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσεις της εποχής,
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Δημοκρατίας επανέρχονται στο προσκήνιο, μέσα από τη
μνημονική παρακαταθήκη του συγγραφέα, ο οποίος ευθαρσώς
καταθέτει και τις

δικές

του, προσωπικές απόψεις για

σημαντικά θέματα.
Αναμφίβολα, ο τόμος αυτός αποτελεί μεγάλη συνεισφορά στις
μικροκυπριολογικές σπουδές, γιατί παρέχει τη δυνατότητα
στον ενδιαφερόμενο ερευνητή της περιόδου εκείνης, να βρει
σημαντικές πληροφορίες για θέματα εκπαιδευτικά, κοινωνικά,
πνευματικά, ιδεολογικά αλλά και πολιτικά, βάσει των οποίων
θα μπορέσει να συνθέσει τη δική του μελέτη.

Η αφήγηση του Γιώργου Πετούση είναι ξεκάθαρη και
επακριβής και διακρίνεται από ένα χαρακτηριστικό ύφος
αμεσότητας και οικειότητας το οποίο κερδίζει και καθηλώνει
από την πρώτη στιγμή τον αναγνώστη, κρατώντας τον σε
εγρήγορση μέχρι την ολοκλήρωση και της τελευταίας σελίδας.
Πρόκειται για ένα βιβλίο, ξεκούραστο και επιμορφωτικό
συνάμα, πάρα τον όγκο του, που φθάνει τις 570 σελίδες.
Συγχαίρω από καρδιάς τον Γιώργο Πετούση, για το καινούργιο
του πόνημα και του εύχομαι να συνεχίσει τη συγγραφική του
πορεία με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Ο Γιώργος Πετούσης είναι ένας γνήσιος Λεμεσιανός, με
πραγματικό ενδιαφέρον για την πόλη του και αδιάλειπτη
συμμετοχή στα κοινά, παρά το γεγονός ότι συγγράφει διαρκώς
και
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στους
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λογοτέχνες μας.
Εκτός των άλλων ο Γιώργος Πετούσης είναι Γραμματέας της
Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», της
οποίας διετέλεσε επίσης Πρόεδρος, για σειρά ετών.
Καλοτάξιδο εύχομαι να’ ναι και το νέο βιβλίο του.
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