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Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση και σας 

ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να φιλοξενούμε στον 

χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών του κατεχόμενου Δήμου εσάς, κύριε 

Υπουργέ, μαζί με ένα τέτοιο εκλεκτό ακροατήριο. Επιδίωξη του Δήμου και του 

Ιδρύματός μας είναι η ενεργός συμμετοχή στην πνευματική ζωή του τόπου, στο 

μέτρο των δυνάμεών μας.  

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, καλωσορίσαμε τη συνεργασία με δύο από τα κυριότερα 

πνευματικά Σωματεία του τόπου, τον Πνευματικό Πολιτιστικό Σύλλογο και τον 

Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου, για την οργάνωση της εκδήλωσης για την 

παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Χατζηστεφάνου. Και βέβαια, υποδεχτήκαμε με 

χαρά την συμμετοχή της διακεκριμένης Φιλολόγου, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου Κυρίας Μαίρης Κουτσελίνη, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο.    

Ο Κώστας Χατζηστεφάνου ήταν ένας εμβριθής γνώστης των αρχών και των αξιών 

του αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος. Ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός, λάτρης της 

γλώσσας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας. Ήταν λάτρης κάθε τι του Ελληνικού. Υπήρξε 

μια σημαίνουσα προσωπικότητα των γραμμάτων που τίμησε την γενέτειρα του τον 

Καραβά, τη Λάπηθο και την Κερύνεια. Τίμησε την Κύπρο γενικότερα.  

Άφησε πίσω του ένα αξιόλογο πνευματικό έργο, το οποίο ο Δήμος Καραβά, ως 

ελάχιστο δείγμα εκτίμησης στην προσφορά του, σε συνεργασία με την οικογένειά,  

σκιαγραφήσαμε στο Φιλολογικό Μνημόσυνο που του αφιερώσαμε πριν μερικά 

χρόνια. 

Από τα πολλά κείμενα και τις πολυάριθμες μελέτες που μας άφησε, ένα μέρος  έχει  

εκδοθεί σε δύο τόμους. Απόψε λοιπόν έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο «Παιδαγωγικά 

και Εκπαιδευτικά θέματα» που αποτελεί τον 2ο τόμο των Απάντων του.  

Είναι το βιβλίο θα μας παρουσιάσει η Καθηγήτρια κυρία Μαίρη Κουτσελίνη.  

Την ευχαριστούμε πολύ για τη τιμή.  

Ευχαριστούμε επίσης τη Μαέστρο και τα μέλη της Χορωδίας «Η Φωνή της 

Κερύνειας», που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκλησή μας να συμμετέχουν 

στην εκδήλωση και να εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας με τα  τραγούδια και τα 

μηνύματά τους.  

Για ακόμα μια φορά σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. 


