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Ομιλία έντιμου Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Νίκου Νικολαϊδη για το βιβλίο του
Γιώργου Πετούση: «Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα. Η περίοδος 1965-74
όπως την έζησα», Τετάρτη 25.9.2019

Eίναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την παρουσίαση του βιβλίου που αναφέρεται
στη θυσία ενός νέου ανθρώπου κατά την περίοδο της μαύρης σελίδας της ιστορίας
της πατρίδας μας. Δυστυχώς, στις μέρες μας είναι ακόμη νωπά τα σημάδια εκείνων
των θλιβερών εκείνων γεγονότων και των συνθηκών που επικράτησαν. Βλέπουμε σε
αυτό το βιβλίο τη θυσία ενός νέου ανθρώπου μέσα από τα μάτια του αδελφού του.
Παράλληλα, βλέπουμε τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τότε και που
ξεδιπλώνονται μέσα στις 409 σελίδες του βιβλίου.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται γεγονότα και καταστάσεις που σχετίζονται με τη
σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Αρχικά αναφέρεται στον δολερό διχασμό, στις
καταστάσεις που λειτούργησαν ως προεργασία για την ιστορική περίοδο στην οποία
αναφερόμαστε. Μετά ήρθε το μεγάλο προσχεδιασμένο κακό, το πραξικόπημα, η
εισβολή, ο πόνος και ο θάνατος που αυτά τα γεγονότα έφεραν μαζί τους. Το τρίτο
μέρος του βιβλίου γίνεται ακόμα πιο προσωπικό αφού αναφέρεται στα χρόνια του
πένθους που ακολούθησαν και στον μεγάλο πόνο των γονέων του ήρωα αλλά και της
οικογένειας του γενικότερα.

Το αφήγημα του συγγραφέα ενισχύεται με

φωτογραφίες τόσο από στιγμές της ζωής του αδερφού του όσο και από άλλες
οικογενειακές στιγμές.
Ο Γιώργος Πετούσης δεν είναι άγνωστος στον χώρο της λογοτεχνίας. Γέννημα και
θρέμμα της Λεμεσού άρχισε να ασχολείται με τη λογοτεχνία από πολύ νωρίς. Έγραφε
ποίηση από μαθητής και ήταν μέλος του Λογοτεχνικού Ομίλου του σχολείου του, του
Λανιτείου Γυμνασίου. Είναι ένα από τα πρώτα μέλη της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου,
της οποίας διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για μια περίοδο. Υπήρξε
μέλος της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών και ανήκει στα πρώτα μέλη του Cyprus PEN
Centre, pου είναι το παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Συγγραφέων στην Κύπρο. Ήταν
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ιδρυτικό μέλος

και Πρόεδρος για μια δεκαετία της Εταιρείας Λογοτεχνών της

Λεμεσού Βασίλης Μιχαηλίδης.
Η ποίηση για τον Γιώργο Πετούση ήταν το όπλο του ενάντια στη θλίψη και την
απογοήτευση, ήταν η παρηγοριά του για τον θάνατο του αδερφού του στις δύσκολες
εκείνες ώρες. Εκτός από ποίηση, γράφει και πεζά έργα τα τελευταία χρόνια. Πολλά
ποιήματα του έχουν ανθολογηθεί και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.
Αυτό το βιβλίο είναι μια κατάθεση ψυχής και όλα αυτά που περιγράφει και διηγείται
αποτελούν γεγονότα που έφεραν πόνο και οδύνη όχι μόνο στην οικογένεια Πετούση
αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους.
Εύχομαι αγαπητέ κ. Πετούση να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου και να αποτελέσει
ένα σημαντικό εργαλείο για όλους όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν την περίοδο
1965-1974 που έζησες με τα μάτια ενός ανήσυχου νεαρού που είδε τον αδερφό του
να γίνεται ένας σύγχρονος ήρωας. Εμείς ως Δήμος Λεμεσού έχουμε αναλάβει τον
καλλωπισμό και τη διαρρύθμιση του μικρού πάρκου όπου έχει ανεγερθεί το μνημείο
του Σπύρου Πετούση του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν σύντομα σε ημερομηνία που
θα ανακοινωθεί.

