Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καραβά Δρ Νίκο Χατζηστεφάνου
στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Πέτρου Πετρίδη
«Το Δάκρυ της Ψυχής»
Πολυχώρος Εκδόσεων Εν Τύποις, 10 Οκτωβρίου 2017
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της ποιητικής
συλλογής «Το Δάκρυ της Ψυχής». Η ποιητική συλλογή που παρουσιάζουμε απόψε είναι
δημιούργημα του αγαπητού μας Πέτρου Πετρίδη.
Την ίδια ώρα εδώ στον Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις, λειτουργεί ακόμα ένα
είδος τέχνης, μια άλλη πτυχή από τα χαρίσματα του φίλου Πέτρου Πετρίδη: Η έκθεση
των φωτογραφιών που κοσμούν τον χώρο, μαζί με τις φωτογραφίες των δεκαετιών
1950 και ‘60 του αείμνηστου Ιάκωβου Πετρίδη, πατέρα του Πέτρου.
Συγχαίρω τον Πέτρο για το πνευματικό του έργο και τις φωτογραφικές δημιουργίες του.
Τoν συγχαίρω για την προσπάθεια, την προσήλωση και την αφοσίωσή του στην τέχνη,
είτε αυτή είναι ποίηση, είτε φωτογραφία, είτε θέατρο ή σκηνοθεσία. Επιτρέψετέ μου να
τον συγχαρώ και για τις προσπάθειες και την όλη δράση του, τόσο στην Κύπρο, όσο και
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για διατήρηση του Κυπριακού Ελληνισμού, των
ηθών και των εθίμων μας.
Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του
κατεχόμενου Δήμου Καραβά επάξια απένειμε στον φίλο Πέτρο Πετρίδη τιμητικά τον
τίτλο του Δημότη Καραβά. Γιατί το αξίζει ως άνθρωπος, ως αγωνιστής, ως καλλιτέχνης.
Δεν είναι σκοπός μου να αναφερθώ στην Ποιητική Συλλογή, το περιεχόμενο, τα
ποιοτικά και λογοτεχνικά της χαρακτηριστικά - εξάλλου δεν είναι τούτος ο ρόλος μου.
Θα αναμένουμε από την εκλεκτή Φιλόλογο Δρα Ξένια Τσολάκη - Μεταξά να ακούσουμε
γι αυτό και την επίσης εκλεκτή Φιλόλογο Χριστίνα Μεταξά να απαγγείλει μερικά από τα
ποιήματα της συλλογής. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα τα απολαύσουμε.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον εκδοτικό οίκο Εν Τύποις για την έκδοση της
ποιητικής συλλογής και να ευχηθώ όπως η έκδοση αυτή έχει καλή διαδρομή.
Στον αγαπητό μου φίλο Πέτρο εύχομαι «Το Δάκρυ της Ψυχής» να λαμπρύνει την
λογοτεχνική του καριέρα και να μετατραπεί σε χαμόγελο.
Εκείνο το πλατύ χαμόγελο που συνοδεύει κάθε επιτυχία.
Εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη βραδιά, μαζί με τα δημιουργήματα του Πέτρου μας.

