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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μὲ μεγάλη συγκίνηση καὶ ἱκανοποίηση ἐφθάσαμε στὴν ποθητὴ
αὐτὴ ἀπὸ πολὺ καιρὸ ὥρα τῶν Ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ
ἀειμνήστρου Προέδρου Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Πέντε χρόνια ἀπὸ
τὸ πρῶτο διάβημα τῆς «Ἑταιρείας τῶν Φίλων Π.Κ.» καὶ πολλὲς οἱ δυσκολίες καὶ οἱ ἀγωνίες μας! Πρέπει ὡστόσο σήμερα νὰ εὐχαριστήσουμε
ἁρμοδίους καὶ ἀναρμοδίους συμπαραστάτες σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Θερμὲς
εὐχαριστίες ὀφείλονται πρώτιστα στὴν Γλύπτριά μας Κα Μαρία Οἰκονόμου
(Ἀθήνα/Σαντορίνη) γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη ἐργασία της. Δὲν ἐγνώρισε
τὸν Πρόεδρο, ἀλλὰ μετέφερε στὸ μάρμαρο μὲ ἐπιτυχία τὴν μορφή του,
χρησιμοποιώντας ὀπτικό ὑλικὸ (φωτογραφίες του). Τὴν πρωτοβουλία εἶχε ὁ παλαιότερος Πρόεδρός μας, ἀρχιτέκτων ὁ ἴδιος, κος Σπύρος
Κοκκολιάδης. Τὸ ἀρχικὸ σχέδιο τροποποιήθηκε ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Συμβούλια τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ παραμένει ἡ βασική ἰδέα καὶ
ἀναγνωρίζουμε τὶς προσπάθειές του.
Ὁ φάκελος «Προτομὴ Π.Κ.» στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ περιέχει Ἀποφάσεις μὲ ὑπογραφὴ τῶν Ὑπουργῶν Εὐάγγελου Βενιζέλου καὶ
Μιχάλη Λιάπη. Γνωστοὶ ἀρχιτέκτονες καὶ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου
ἔκαναν τὶς ἐποικοδομητικὲς προτάσεις τους καὶ ἐνέκριναν τὴν σημερινὴ
μορφὴ τοῦ ἔργου. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὴν Διεύθυνση Νεώτερης καὶ
Σύγχρονης Ἀρχιτεκτονικῆς Κληρονομιᾶς γιὰ τὴν τελικὴ ἔγκριση, στὶς
17 Ἰουλίου 2011, τῆς χωροθεσίας καὶ τῆς βάσης τῆς προτομῆς. Ἡ
ἀρχιτέκτων στὸ Ἱνστιτοῦτο Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Μουσείου Μπενάκη
Κα Ἄννα Γεωργιάδου ἑτοίμασε ἀφιλοκερδῶς τὰ ἀναγκαῖα σχέδια. Ὁ
γλύπτης καὶ μαρμαρο-τεχνίτης κος Νίκος Γεωργίου μᾶς ἔδωσε τὸ καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα. Τοὺς εὐχαριστοῦμε θερμά. Εὐχαριστοῦμε
καὶ τὴν «Ἐπιτροπὴ κρίσης καλλιτεχνικῆς ἀρτιότητας» τῶν Διευθύνσε-
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ων Κοινοχρήστων χώρων καὶ Συντήρησης τοῦ Δήμου Ἀθηναίων γιὰ τὴν
πολὺ εὐνοικὴ κρίση της.
Θερμὲς εἶναι τέλος οἱ εὐχαριστίες μας πρὸς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων
(Προεδρία τοῦ κ. Φίλιππου Πετσάλνικου) καὶ πρὸς τὴν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν (Προεδρία τοῦ κ. Γεωργίου Κοντόπουλου μὲ ἀπόφαση τῆς
Συγκλήτου ἔπειτα ἀπὸ αἴτημα τοῦ κου Δεσποτόπουλου) γιὰ τὴν πολύτιμη οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας μας γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο.
Καλῶ καὶ παρακαλῶ τὸν σεβαστό μας Ἀκαδημαϊκὸ κ. Κωνσταντῖνο
Δεσποτόπουλο νὰ κάνει τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς Προτομῆς.
Λ.Γ. Μπενάκης
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Τὴν Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012, ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς
προτομῆς τοῦ δύο φορὲς Πρωθυπουργοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
στὸν χῶρο μεταξὺ Ἀκαδημίας καὶ Πανεπιστημίου.
Εἶχα τὴν τιμὴ νὰ πρωτοστατήσω καὶ εἶπα τὰ ἑξῆς: «Σεβαστὲ καὶ
ἀγαπητὲ Καθηγητά μου. Ὑπῆρξες ὁ κορυφαῖος εὐγενὴς τῆς Ἑλληνικῆς
πολιτικῆς στὸν 20ὸ αἰῶνα. Ὑπῆρξες καὶ ὁ κορυφαῖος τῆς γενεᾶς σου
λειτουργὸς τοῦ πνεύματος. Ὁ πολιτικός, εἴτε Βουλευτής, εἴτε Ὑπουργός,
εἴτε Πρωθυπουργός, ἔδρασες μὲ ἄκρα ἐντιμότητα καὶ μὲ ἀνιδιοτέλεια
καὶ μὲ αὐταπάρνηση, καὶ ἤσουν ἀνένδοτος πρόμαχος τῆς πολιτικῆς
ἐλευθερίας. Ὑπῆρξες Καθηγητὴς Πανεπιστημίου χαρισματικός. Ἐργάσθηκες μὲ τὴν γραφίδα ἡρωϊκά, δίχως φιδὼ τῶν ψυχικῶν Σου δυνάμεων
καὶ μεγαλούργησες ὡς συγγραφεύς. Ἔφυγες ἀπὸ τὴν ζωὴ πνευματικὰ
βαθύπλουτος καὶ ἠθικὰ περίστεπτος.
Εὐτύχησα νὰ εἶμαι ὁ πρῶτος, ἢ μᾶλλον ὁ σύμπρωτος μὲ δύο ἄλλους,
μαθητής σου, ὅταν ἄρχισες νὰ διδάσκεις ὡς Ὑφηγητής. Μὲ τὴν ἰδιότητά
μου αὐτὴ προπάντων, ἀλλὰ καὶ ὡς πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας,
τῆς ὁποίας ὑπῆρξες ἀριπρεπέστατο μέλος, καὶ ὡς πρώην Ὑπουργὸς
Παιδείας, προβαίνω μὲ βαθύβλυστη εὐλάβεια στὴν ἄρση τῆς Ἑλληνικῆς
σημαίας, ἠθικῆς σκέπης τοῦ ἀνδριάντος Σου καὶ ἀποκαλύπτω πρὸς
τοὺς Πανέλληνες τὴν ἀγαλμάτινη μορφὴ τῆς προσωπικότητάς σου,
ἐμπνευστικῆς πρὸς μεγαλουργίαν ἐνάρετη».
Κ. Δεσποτόπουλος

