Χαιρετισμός του Δημάρχου Κυθρέας, δρα Πέτρου Καρεκλά, στην Παρουσίαση του
Παιδικού Βιβλίου: «Ο παππούς μου είναι από... την Κυθρέα»
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, 7μ.μ., Αίθουσα ΠΟΕΔ, Αγλαντζιά

Είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζω εκ μέρους του συνόλου του Δημοτικού
Συμβουλίου την επίσημη παρουσίαση της πρώτης Παιδικής Έκδοσης του Δήμου μας
που έχει ήδη αγκαλιαστεί από εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους αναγνώστες από
την πρώτη κυκλοφορία του τον περασμένο Γενάρη.
Παρότι γραμμένο βασικά για παιδιά, το βιβλίο αυτό έχει συγκινήσει δεκάδες
πρόσφυγες που άδραξαν την ευκαιρία να αφηγηθούν στα παιδιά και στα εγγόνια
τους πτυχές από την προπολεμική ζωή σε κάθε κατεχόμενη γωνιά του τόπου μας,
αλλά και βιώματά τους από την περίοδο του πολέμου του ’74. Όπως εύστοχα έχει
παρατηρήσει σε δημοσίευμά του ο ιστορικός-δημοσιογράφος Απόστολος
Κουρουπάκης, «σε ό,τι αφορά την περίπτωση των κατεχόμενων χωριών και πόλεων,
το ίδιο το παραμύθι γίνεται η παραμυθία των παλαιότερων, όσων έζησαν τα παιδικά
τους χρόνια στις σημερινές κατεχόμενες περιοχές». Αυτή η παρηγοριά που χρόνια
τώρα ψάχνουν οι πρόσφυγες να βρουν για όσα δεινά πέρασαν, έρχεται τουλάχιστον
με το μοίρασμα των εμπειριών τους επ’ ευκαιρία της ανάγνωσης ενός παιδικού
βιβλίου.
Ταυτόχρονα όμως υπηρετείται με την έκδοση αυτή κι ο πρωταρχικός της στόχος, που
είναι η μετάδοση βιωμάτων στους πρόσφυγες δεύτερης και κυρίως τρίτης γενιάς. Τα
παιδιά που βρίσκονται σήμερα σε προσχολική και σχολική ηλικία εχουν ήδη πολύ
λιγότερα ακούσματα απ’ όσα είχαν οι γονείς τους για τον τόπο καταγωγής τους. Και
δυστυχώς, οι γνώσεις των παιδιών για την ημισκλαβωμένη πατρίδα μας θα
συνεχίσουν εκ των πραγμάτων να μειώνονται. Με το βιβλίο αυτό θελήσαμε να
σώσουμε από τη λήθη ό,τι αγαπήσαμε και θέλουμε να παραμείνει ζωντανό στις
καρδιές των παιδιών μας. Οι ελπίδες όλων εναποτίθενται πλέον στους νέους μας, που
με τη φρεσκάδα και τον ζήλο τους θα συνεχίσουν αγόγγυστα τον αγώνα
απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους κύριους συντελεστές, Κυθρεώτισσες της νέας
γενιάς, Χρυσόθεμη Παπακωνσταντίνου και Χριστίνα Καρεκλά, για τη συγγραφή και
εικονογράφηση του βιβλίου, καθώς και στον π. Θωμά Κωστή για την ψηφιοποίηση
των εικόνων, τη σελιδοποίηση και τον σχεδιασμό του εξωφύλλου.
Ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου την κα Έλενα Περικλέους,
Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, η οποία

πρόθυμα αποδέχτηκε να χαιρετίσει την εκδήλωση αυτή, καθώς και την κα Χρυσόθεμη
Χατζηπαναγή που με πολλή χαρά και ενθουσιασμό προσφέρθηκε να παρουσιάσει
απόψε την έκδοσή μας. Ευχαριστώ επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και τη
νεοσύστατη Χορωδία του Δήμου μας και ιδιαίτερα τον μαέστρο, κ. Δημήτρη
Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους στην αποψινή εκδήλωση. Ευχαριστίες οφείλω
τέλος στην ΠΟΕΔ για τη διάθεση της αίθουσας και την τεχνική υποστήριξη, αλλά και
σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την εδώ παρουσία σας και για τη διαχρονική
στήριξη που προσφέρετε στο δύσκολο έργο που επιτελούμε ως εκτοπισμένος Δήμος.
Εύχομαι το βιβλίο αυτό να αξιοποιηθεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο στη δημοτική και
προδημοτική εκπαίδευση, ενσταλάζοντας στα παιδιά την αγάπη για τα αγιασμένα
κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας μας που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και ν’
αποκτήσουν βιώματα. Πρέπει να έχουν όμως την ευκαιρία να τα γνωρίσουν με κάθε
άλλο μέσο, να τ’ αγαπήσουν και να τα διεκδικήσουν ως αξιοπρεπείς Ευρωπαίοι
πολίτες!

