Ἀνακήρυξη τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια ὡς Ἐπιτίμου
Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων
Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) ἐτίμησε τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.
Κάρολον Παπούλιαν, γιὰ τὴν συμβολή του στὴν προβολὴ καὶ τὴν προαγωγὴ τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ τὸν ἀνεκήρυξε Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτῆς , σὲ είδικὴ
πρὸς τοῦτο τελετὴ, ποὺ ἔγινε τὴν 25ην Μαΐου τρέχοντος ἔτους στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ
Φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐμφανῶς συγκινημένος δήλωσε ἀναφερόμενος στοὺς φιλολόγους
καὶ γενικώτερα στὸ ἐκλεκτὸ ἀκροατήριο: «Αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι κι ἐγὼ ἕνας ἀπὸ σᾶς. Μοιράζομαι

μαζί σας τὴν ἴδια ἀγωνία γιὰ μία παιδεία ἀνθρωποκεντρικὴ καὶ τὴν ἴδια ἀγάπη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ
γλῶσσα. Γνωρίζω ὅτι ἡ πίεση τῶν ἐξετάσεων καὶ τὸ ἄγχος τοῦ βαθμοῦ δὲν ἐπιτρέπουν πάντα νὰ
δημιουργηθῆ ἡ ἀτμόσφαιρα ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ κάνετε τοὺς μαθητὰς νὰ ἐρωτευθοῦν τὶς λέξεις καὶ
τὰ νοήματα. Εἶμαι βέβαιος ὅμως γιὰ τὴν διάθεσή σας νὰ ἑμπνεύσετε, νὰ τὰ μυήσετε στὶς
ἀνθρωπιστικὲς σπουδές».
Στὴν προσφώνησή της ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Καθηγήτρια Γεωργία
Ξανθάκη-Καραμάνου εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: « Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων σεμνύνεται

σήμερα, διότι Σᾶς ὑποδέχεται. Ὑποδέχεται τὸν φωτισμένο πολιτικό, τὸν ὁραματιστὴ πρωτοπόρο τῆς
Εἰρήνης, τὸν γνήσιο δημοκράτη, τὸν προπομπὸ τοῦ πολιτισμοῦ, τὸν ὑπέρμαχο τῆς Γλώσσας καὶ
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, τὸν ἀνθρωπιστὴ πρῶτο πολίτη τῆς χώρας μας.
Ἡ Ἑταιρεία μας, μὲ τοὺς πολυετεῖς σταθεροὺς ἀγῶνες της γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνθρωπιστικῆς
παιδείας καὶ τὴν προάσπιση τῆς γλώσσας ποὺ «μᾶς ἔδωσαν ἑλληνική» στὴν διαχρονία της, μὲ
ἰδιαίτερη χαρὰ , συγκίνηση καὶ ὑπερηφάνεια περιλαμβάνει στὴν χορεία τῶν ἐπιτίμων μελῶν της ὡς
Ἐπίτιμον Πρόεδρον, τὴν πολυδιάστατη προσωπικότητα,

τὸν «καλὸν κἀγαθόν» Πρόεδρον τῆς

Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος σὲ ἀγαστὴ συνύπαρξη συνδυάζει τὶς πλατωνικὲς διαχρονικὲς
ἀρετὲς τῆς σοφίας, τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς δικαιοσύνης, τὶς ἀρετὲς ποὺ σηματοδοτοῦν τὸν ἀξιακὸ
πυρήνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ ». Καὶ ἡ κ. Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου ἔκλεισε τὴν
προσφώνησή της ὡς ἑξῆς: «Ὅλοι ὅσοι εἴχαμε τὴν καλὴ τύχη νὰ συνεργασθοῦμε μαζί σας, ὑπὸ τὴν

ἰδιότητά Σας ὡς προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, θὰ διατηροῦμε πάντα μὲ
συγκίνηση στὴν μνήμη μας τὴν ζεστὴ ἀνθρώπινη παρουσία σας καὶ εὐγνώμονα θὰ τρέφουμε τὰ
αἰσθήματα γιὰ ὅ,τι μεγάλο προσφέρατε καὶ προσφέρετε στὴν σημερινὴ ΕΛΛΑΔΑ. Διότι ἐνσαρκώνετε
τὴν ἐπιγραμματικὴ ρήση τοῦ Κ. Καβάφη:
Εἶσθε τῷ ὄντι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
Ἰδιότητα δὲν ἔχει ἡ ἀνθρωπότητα τιμιωτέραν

Ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας τόνισε μεταξύ τῶν ἄλλων: « Εἶχα τὴν τύχη

νὰ συνυπάρξω γιὰ πολλὰ χρόνια μὲ τὸν κ. Πρόεδρο στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Μαρτυρῶ πὼς ὁ
λόγος του, οἱ παρεμβάσεις του, τὸ ἐπιχείρημά του ἦταν πάντα ἑνωτικά, συναινετικά. Ἀπὸ τὸν λόγο
του ἀνεδύετο πάντα ἕνα βαθὺ ἑλληνοπρεπὲς γλωσσικὸν ἦθος».
Ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας κ. Γεώργιος Καλός ἔκανε λόγο γιὰ τὴν «δημόσια δράση του, ποὺ

προέβαλε καὶ προβάλλει οὐσιαστικὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν διαχρονικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, καθὼς καὶ τὶς
ὑπερεθνικὲς ἀξίες καὶ ἀρχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ». Στὸ ἴδιο πνεῦμα ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ
πρὸς τὸν Πρόεδρον καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Ἀνδρέας Καραμάνος.
Ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς «Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς
Κληρονομιᾶς», μίλησε γιὰ τὴν ἀδιατάρακτη φιλία του μὲ τὸν τιμώμενον Πρόεδρον, χαρακτηρίζοντάς
τον «ἰδιαίτερα καλλιεργημένον, λάτρη τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας καὶ γνώστη τῆς ἱστορίας μας,

προικισμένον μὲ ὑπομονή, μεθοδικότητα ἀλλὰ καὶ πεῖσμα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν εὐγενῶν του
στόχων». Καὶ συνέχισε λέγοντας: « Κατὰ τὴν δωδεκαετῆ ἐπιτυχῆ θητεία του στὸ Ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν ὑπῆρξε πρότυπον πολιτικοῦ ἀνδρός, ποὺ ἐκόσμησε τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Στὰ
δύο πρῶτα χρόνια τῆς θητείας του μὲ τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλήματα
τοῦ πολίτη κέρδισε τὶς καρδιὲς τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἑλλήνων, σὲ βαθμὸ ποὺ ἡ δημοφιλία του
σήμερα ἔχει φθάσει σὲ ἀσυνήθη γιὰ Ἀνώτατον Ἄρχοντα ὑψηλὰ ἐπίπεδα».
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων (ΕΕΦ) κ. Γεώργιος
Μανουσόπουλος ἀνέγνωσε τὸ τιμητικὸν ψήφισμα ἀναγορεύσεως τοῦ Προέδρου ὡς Ἐπιτίμου
Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας τοῦ ἐπέδωσε τιμητικὴ
πλακέτα καὶ ἕναν ἀργυρὸ δίσκο ὡς ἐνθύμιον.
Ἡ σεμνὴ αὐτὴ τελετὴ ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸ διεθνοῦς φήμης Πειραματικὸ Φωνητικὸ Σύνολο PRO
ARTE τοῦ καταξιωμένου διεθνῶς Μαέστρου καὶ Συνθέτη Δημήτρη Παπαποστόλου, τὸ ὁποῖο μὲ
μοναδικὸ καὶ ἐξαίρετο τρόπο ἑρμήνευσε δημοτικὰ τραγούδια τῆς Στερεᾶς καὶ τῆς Ἠπείρου, τόπου
καταγωγῆς τοῦ Προέδρου ταῆς Δημοκρατίας. Βαθύτατα συγκινημένος ὁ Πρόεδρος συνεχάρη τὸν
Μαέστρο καὶ συνεχάρη ἐπί σκηνῆς ἕνα ἕκαστον τῶν χορωδῶν καὶ μουσικῶν ὑπὸ τὰ ἐνθουσιώδη
χειροκροτήματα τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου.
Ἡ λαμπρὰ αὐτὴ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ δεξίωση στὸν τρίτο ὄροφο τοῦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ».

