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Με αισθήματα ιδιαίτερης συγκίνησης απευθύνω θερμό χαιρετισμό στο
Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας ΚΖ Νατάλ στο
Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής, με την ευκαιρία της αξιέπαινης πρωτοβουλίας τους
να διοργανώσουν λογοτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στην καταξιωμένη
ποιήτριά μας Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου και γενικότερα στην
ποίηση της Κύπρου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τα τραγικά γεγονότα του
1974.
Ο απόδημος Ελληνισμός ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό στήριγμα και μια πηγή
άντλησης δύναμης σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές της ιστορικής μας πορείας.
Παράλληλα, δεν έπαψε ποτέ να καλλιεργεί και να αναδεικνύει τον πολιτισμό
σε όλες του τις εκφάνσεις.
Η Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου είναι μια σημαντική μορφή της
σύγχρονης λογοτεχνίας της Κύπρου και παράλληλα ένα δραστήριο μέλος της
εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Ιδιαίτερης μνείας αξίζει το
ποιητικό της έργο, το οποίο αριθμεί πέντε συνολικά συλλογές, με κορυφαία
στιγμή της τη συλλογή «Χώρας Ιστόρηση» γραμμένη στην κυπριακή διάλεκτο,
η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα. Για τη συλλογή της αυτή τιμήθηκε με το
Κρατικό Βραβείο Ποίησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για
εκδόσεις του 2005.
Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία της στον τομέα της θεατρικής
συγγραφής, όπου συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παραγωγικών και
καταξιωμένων συγγραφέων. Πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί είτε με
βραβεία είτε με επαίνους σε διαγωνισμούς του Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το πιο σημαντικό
βέβαια είναι ότι πέντε από τα θεατρικά της έχουν ανεβαστεί επί σκηνής,
ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους.
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Από τις υπόλοιπες δραστηριότητές της αξίζει να αναφερθεί η συνεισφορά της
στον τομέα της πεζογραφίας αλλά και της έρευνας, καθώς και το γεγονός ότι
στίχοι της έχουν μελοποιηθεί και κυκλοφόρησαν σε δίσκους από τους συνθέτες
Σάββα Σάββα και Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κοινότητας ΚΖ Νατάλ γιατί με την εκδήλωση αυτή διατηρεί ανοικτή
επικοινωνία με τη σύγχρονη λογοτεχνική δημιουργία της Κύπρου, καθώς και τη
λογοτέχνιδα Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου ευχόμενος καλή επιτυχία
στο έργο της. Στους δύσκολους καιρούς που περνά για ακόμα μια φορά ο
τόπος μας, ο Πολιτισμός αναδεικνύεται ως η καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας,
και πηγή άντλησης δύναμης και αντοχής για συνέχιση της δημιουργικής
πορείας του λαού μας.
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