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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στην παρουσίαση του
βιβλίου του Στέφανου Κωνσταντινίδη ΕΚΒΑΤΑΝΑ, την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου
2018 στις 7:30 μμ στο Δημοτικό Μέγαρο
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ο Δήμος Λεμεσού φιλοξενεί απόψε στο Δημοτικό μας
Μέγαρο, και συνδιοργανώνει μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών
Φορέων Λεμεσού, την παρουσίαση του μυθιστορήματος του Στέφανου Κωνσταντινίδη
ΕΚΒΑΤΑΝΑ, του δεύτερου βιβλίου της Τριλογίας ΝΟΜΑΔΑΣ.
Καλωσορίζω λοιπόν στη Λεμεσό τον κ. Στέφανο Κωνσταντινίδη, όπως και τους
αγαπητούς φίλους Πέτρο Παπαπολυβίου και Κώστα Βενιζέλο, οι οποίοι μαζί με τον
Τάσο Ανδρέου αποτελούν νομίζω μια τριάδα που ο όποιος συγγραφέας θα ήθελε να
του παρουσιάσει ένα βιβλίο του.
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον τομέα των
Πολιτικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας. Γεννήθηκε στην Πάφο,
σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι, και ανέπτυξε μια τεράστια διδακτική,
ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα με έδρα του τον Καναδά. Ποτέ όμως δεν
έχασε επαφή με την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι εκδότης και διευθυντής του
επιστημονικού περιοδικού «Etudes helleniques”/”Hellenic Studies” που έχει ως
θεματολογία την λογοτεχνία της διασποράς, την κυπριακή λογοτεχνία, την ελληνική
εκπαίδευση και θέματα διεθνών σχέσεων.
Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι αρθρογράφος σε
πολλά περιοδικά και εφημερίδες της Κύπρου και της Ελλάδας. Σε αυτό το τελευταίο
θέλω να σταθώ λίγο.
Ίσως ο πιο ενδιαφέρων τρόπος να γνωρίσει κάποιος τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, είναι
μέσα από την αρθρογραφία του, και ειδικότερα μέσα από την αρθρογραφία του στον
κυπριακό Φιλελεύθερο. Ο συγγραφέας αρθρογραφεί ανελλιπώς κάθε εβδομάδα στον
Φιλελεύθερο, με μια θεματολογία που αγγίζει όλα, κυριολεκτικά όλα τα θέματα.
Αρθρογραφεί για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πολιτική, για το περιβάλλον, για τις
τέχνες και τα γράμματα, για ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα και για ότι είναι
σημαντικό. Αρθρογραφεί με ένα τρόπο επιστημονικό και ταυτόχρονα κατανοητό στον
καθημερινό αναγνώστη. Αρθρογραφεί για θέματα πολύπλοκα με ένα απλό και
καθαρό τρόπο. Αρθρογραφεί όχι ως ένας απόμακρος ακαδημαϊκός, αλλά ως ένας
πολίτης με άποψη. Την οποία καταθέτει σε κάθε άρθρο του. Με σαφήνεια και
παρρησία. Αυτή η άμεση επαφή με την ευρύτερη κοινωνία έχει μια αξία που στέκεται
εξίσου ψηλά με την επιστημονική και ακαδημαϊκή προσφορά.
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Είμαι σίγουρος όμως ότι θα ακούσουμε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα
από τους τρεις διακεκριμένους εισηγητές μας, γι΄αυτό και τελειώνω το σύντομο μου
αυτό χαιρετισμό, ευχαριστώντας τον Στέφανο Κωνσταντινίδη για την ευκαιρία που
μας έδωσε να τον γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου του
απόψε στη Λεμεσό.

