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Σεβαστοί καί ἀγαπητοί φίλοι, ὅσοι τιμᾶτε ἀπόψε μέ ἐπίγνωση τήν
μνήμη τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
Εἴμαστε πολύ εὐτυχεῖς γιά τήν πραγματοποίηση σήμερα καί ἕως
τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου γιά τόν
ἀείμνηστο Πρόεδρο Παναγιώτη Κανελλόπουλο στήν σπουδαία, φιλόξενη
Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, πού μᾶς παραχώρησε εὐγενικά
τό «Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο» – Θερμές εὐχαριστίες, ἀγαπητέ Κύριε
Μαζαράκη.
Τό Συνέδριο προγραμματίσθηκε καλά ἐδῶ καί ἕνα χρόνο, καί ἡ ἀνταπόκριση στήν Πρόσκλησή μας ξεπέρασε τίς καλύτερες προσδοκίες μας.
Σέ 12 Συνεδρίες στό τετραήμερο αὐτό ἔχουμε ἐντάξει 68 Ἀνακοινώσεις
(περιορισμένης σχετικά διάρκειας 15 λεπτῶν) μέ μία προσπάθεια νά
συγκροτοῦν σέ κάθε Συνεδρία ἕνα θεματικό κύκλο ἀπό τό εὐρύτατο
φάσμα τῆς ἐπιστημονικῆς, τῆς πνευματικῆς, τῆς πολιτικῆς δράσης τοῦ
τιμωμένου καί τοῦ ἐντυπωσιακά πλούσιου συγγραφικοῦ του ἔργου. Καί
εὐχαριστῶ ἀπό τή θέση αὐτή σήμερα τούς Συνέδρους, πού δέχθηκαν
νά προεδρεύσουν στίς Συνεδρίες καί τούς παρακαλῶ πολύ νά εἶναι
«αὐστηροί» στήν τήρηση τοῦ χρόνου κάθε ὁμιλητιοῦ.
Ἡ σύνθεση τοῦ Συνεδρίου ἀπό πλευρᾶς Συνέδρων καλύπτει ἕνα εὐρύ
φάσμα Ὁμιλητῶν-Εἰσηγητῶν, ἀπό τούς ἐπιζῶντες παλαιούς πολιτικούς
καί προσωπικούς φίλους τοῦ Προέδρου καί ἐκείνους πού προέρχονται ἀπό
τόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἕως τούς νεώτατους
ἐπιστήμονες ἀπό τόν χῶρο τῶν ἱστορικῶν καί κοινωνιολογικῶν σπουδῶν
κυρίως, πού ἀσχολήθηκαν ἐρευνητικά μέ τή σπουδαία δράση καί τό
πλούσιο ἔργο του σέ μία πεντηκονταετία περίπου (ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
μεσοπολέμου ἕως τό τέλος του, τό 1986). Καί ἐπισημαίνω ἐδῶ ἀκριβῶς
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τό πολύ σημαντικό καί εὐχάριστο αὐτό γεγονός, ὅτι ἔχουμε στό Συνέδριό
μας ἀπό τόν εὐρύτερο πανεπιστημιακό καί ἀκαδημαικό χῶρο πολλές
σοβαρές προσεγγίσεις τοῦ Π.Κ. ἀπό νέους ἐπιστήμονες, μιᾶς ἤ δύο
γενεῶν μεταγενέστερους τοῦ Προέδρου, τούς ὁποίους ὅμως προσήλκυσε
ἡ προσωπικότητα καί τό ἔργο του καί οἱ ὁποῖοι θά μᾶς δώσουν πολύ
χρήσιμες ἀναλύσεις στά εἰδικά θέματα, πού ἐπέλεξαν.
Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου θά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν ἔκδοση τῶν
Ἀνακοινώσεων σέ δύο, ὑπολογίζουμε, τόμους τῶν Πρακτικῶν του, πού
εἴμαστε ἀποφασισμενοι νά πραγματοποιήσουμε μέσα στό πρῶτο ἑξάμηνο
τοῦ 2013. Γι’αὐτό καί θά παρακληθοῦν ὅλοι οἱ Σύνεδροι νά καταθέσουν σέ
εὔλογο χρόνο τήν τελική μορφή τῆς Ἀνακοίνωσής τους, συμπληρωμένης
μέ Σημειώσεις καί Βιβλιογραφία.
Στό Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου, πού ἔχετε στά χέρια σας, ἐπέρχονται
μικρές ἀλλαγές, ἀναπόφευκτες ἀπό ἔκτακτα περιστατικά πού ἀφοροῦν
Συνέδρους μας. Ἡ ἀναγκαστική μετάθεση τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν
ἀρχικό προγραμματισμό τοῦ Ἰουνίου μᾶς στερεῖ τήν παρουσία τῶν δύο
Γερμανῶν κοινωνιολόγων, πού τά μαθήματα τοῦ χειμερινοῦ ἑξαμήνου
στά Πανεπιστήμιά τους τούς κρατοῦν ἐκεῖ. Μᾶς ἔστειλαν ὅμως ἐγκαίρως
τά κείμενα τῶν ὁμιλιῶν τους καί θά διανείμουμε εὐρεία ἑλληνική Περίληψη, πού ἑτοίμασε μέ μεγάλο κόπο καί ἐπιτυχια ἡ κα Ἀποστολοπούλου.
Ἀπόψε δέν θά ἔχουμε δυστυχῶς τή συμμετοχή τῆς καθηγητρίας κας
Τερέζας Βαλαλᾶ, πού σοβαρός λόγος ἐπέβαλε τήν παραμονή της στήν
Θεσσαλονίκη. Ὅλες οἱ Ἀνακοινώσεις, πού δεν θα γίνουν προφορικά, θά
περιληφθοῦν κανονικά στά Πρακτικά.
Ἡ νεώτατη «Ἐργογραφία Π.Κ.», πού ἐλάβατε ἤ θά λάβετε μέ τήν
εὐκαιρία τοῦ Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι και ἀγαπητοί φίλοι,
καταγράφει 496 τίτλους βιβλίων και ἄρθρων και δημοσιευμάτων κάθε μορφῆς! Στόν διάδρομο τοῦ Μεγάρου πού μᾶς φιλοξενεῖ
ἐκθέτουμε τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων Π.Κ. = 14 τόμους μέ
κείμενά του ἐπιστημονικά καί πολιτικά, πού πραγματοποιήθηκαν ἀπό
τό 1987 ἕως σήμερα. (Σήμερα ἀνατυπώσαμε τρία σπουδαῖα ἄρθρα τοῦ
Παναγιώτη Κανελλόπουλου γιά τήν Μακεδονία ὡς συμβολή στούς
ἑορτασμούς γιά τά 100 χρόνια τῆς ἀπελευθερώσής της). Νά ἐκθέσουμε,
ἔστω καί ἀντιπροσωπευτικά, βιβλία καί ἄρθρα τοῦ Προέδρου θά ἦταν
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πραγματικά ἀδύνατον καί γιά χωροταξικούς μόνον λόγους! Ὁρισμένα
πολλαπλά ἀντίτυπα βιβλίων τοῦ Προέδρου μποροῦμε νά διαθέσουμε σέ
ἐνδιαφερομένους ἀπό τά Γραφεῖα τῆς «Ἑταιρείας».
Ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς εἴμαστε, ἀγαπητοί φίλοι, γιά τό γεγονός ὅτι
μεθαύριο Κυριακή, τό πρωί, πραγματοποιοῦμε τά Ἀποκαλυπτήρια τῆς
προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου. Χρειάσθηκαν ἀγῶνες καί ἀγωνίες
πέντε ἐτῶν γιά νά φθάσουμε στήν σπουδαία αὐτή ὥρα τῆς ἀπόδοσης
ἀπό μακροῦ ὀφειλομένου χρέους πρός μία πολύ μεγάλη φυσιογνωμία τοῦ
νεώτερου Ἑλληνικοῦ βίου. Εἶσθε προσκεκλημένοι νά παρακολουθήσετε
τήν σεμνή τελετή – Κυριακή, 11η πρωινή.
Καί τώρα καλῶ στό βῆμα καί παρακαλῶ νά κάνει τήν ἐναρκτήρια
Ὁμιλία στό Συνέδριό μας, τόν γεραρό μαθητή, συνεργάτη καί ἐπιστήθιο
φίλο τοῦ Προέδρου, τόν προσφιλῆ μας Ἀκαδημαικό Κύριο Κωνσταντῖνο
Δεσποτόπουλο. Γιά τόν κύριο Δεσποτόπουλο δέν χρειάζεται νά πῶ τίποτε
περισσότερο, ἴσως μόνον τό ὅτι ὑπῆρξε γιά πολλά χρόνια καί Πρόεδρος τῆς
«Ἑταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου».

