
Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος  

Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη 

Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013  

 

Αξιότιµη κυρία ∆ιευθύντρια του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
αγαπητή Πολυξένη, 

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, 

 

Στη ζωή ενός διπλωµάτη, µια 
παρασηµοφόρηση αποτελεί πάντα µια 
ιδιαίτερη στιγµή. Πολύ ιδιαίτερη, διότι είναι 
εξ ορισµού µια στιγµή χαράς, µια ευχάριστη 
και φιλική στιγµή που συγκεντρώνει το 
τιµώµενο πρόσωπο και τους οικείους του. 
Πολύ ιδιαίτερη, διότι τονίζει ένα στενό δεσµό 
µε τη Γαλλία, µε την κουλτούρα µας, µε τη 
γλώσσα µας. Πολύ ιδιαίτερη, τέλος, διότι µε 
αυτήν την ευκαιρία δηµιουργούνται ή 
ενισχύονται µακροχρόνιοι δεσµοί.        

 

Τι είναι το Τάγµα Γραµµάτων και Τεχνών 
και τι συµβολίζει αυτό το όµορφο πράσινο και 
άσπρο παράσηµο που θα σας απονείµω σε 



2 

λίγο; Το Τάγµα Γραµµάτων και Τεχνών 
δηµιουργήθηκε το 1957 για να βραβεύσει 
προσωπικότητες που διακρίθηκαν στον 
καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό χώρο και να 
ανταµείψει τη συµβολή τους στο κύρος και 
την απήχηση του γαλλικού πολιτισµού.  

 

Αγαπητή Πολυξένη,  

Αρχικά, πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτή η 
παρασηµοφόρηση έρχεται να επισφραγίσει µια 
σταδιοδροµία αρχαιολόγου. Είναι εύκολο να 
φανταστεί κανείς τι σηµαίνει για ένα Γάλλο το 
να είναι κάποιος αρχαιολόγος στην Ελλάδα, 
µια από τις χώρες  που έχει κάνει και συνεχίζει 
να κάνει ευτυχισµένες γενεές αρχαιολόγων 
από όλον τον κόσµο. ∆ε θα ήθελα να 
αναφερθώ στην καριέρα σας ως αρχαιολόγος, 
που συνδέθηκε άρρηκτα µε την περιοχή σας, 
τη Μακεδονία και που είναι ευρέως γνωστή 
στους παρευρισκοµένους.   

 

Θα µου επιτρέψετε ωστόσο να τονίσω το 
ενδιαφέρον σας για τις διεθνείς συνεργασίες 
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στο πλαίσιο των επαγγελµατικών σας 
δραστηριοτήτων. Ανάµεσα στις χώρες µε τις 
οποίες συνεργαστήκατε, η Γαλλία κατέχει 
ασφαλώς µια ιδιαίτερη θέση. Όλοι γνωρίζουν - 
και το διαπίστωσαν ξανά προ ολίγου - την 
άριστη γνώση σας της γαλλικής γλώσσας και 
η επιλογή σας να δώσετε διάλεξη σε αυτή τη 
γλώσσα βρίσκει, λογικά και αβίαστα, τη θέση 
της στο πλαίσιο της εβδοµάδας Γαλλοφωνίας, 
µιας Γαλλοφωνίας που αγαπάτε πολύ.    

 

Αυτό το ενδιαφέρον για τη Γαλλία, που 
ξεπερνά τα όρια της αρχαιολογίας και 
εξηγείται εν µέρει από το πάθος σας για το 
γαλλικό θέατρο, το εκφράσατε µε σαφή τρόπο 
µέσα από τις δραστηριότητές σας. Σε αυτό το 
σηµείο, θα ήθελα να υπενθυµίσω τη συµβολή 
σας στην εκπληκτική επιτυχία της έκθεσης µε 
θέµα τον Μέγα Αλέξανδρο στο Λούβρο, το 
2011. Πέρα από το επιστηµονικό και 
καλλιτεχνικό της ενδιαφέρον, αυτή η έκθεση 
ανακίνησε το ενδιαφέρον των Γάλλων για τη 
Μακεδονία. Με την ίδια ενεργητικότητα 
αφοσιωθήκατε στην επιστροφή αυτής της 
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µεγάλης έκθεσης, φιλοξενώντας στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο µία από τις πέντε 
εκθέσεις του Λούβρου στη Θεσσαλονίκη, µε 
θέµα τους δεσµούς ανάµεσα στους αρχαίους 
έλληνες φιλοσόφους και το ∆ιαφωτισµό.    

 

Σε τοπικό επίπεδο, αισθάνοµαι ευτυχής που 
βλέπω στο πρόσωπό σας έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη του Γαλλικού Προξενείου και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Πέρα 
από τις δύο µεγάλες εκθέσεις στις οποίες 
προαναφέρθηκα, ένα επιστηµονικό συνέδριο 
µε θέµα τον Όµηρο αποτελεί επίσης καρπό της 
συνεργασίας µας. Το συνέδριο 
πραγµατοποιήθηκε τον προηγούµενο 
Οκτώβριο και αναµένεται να δοθεί συνέχεια. 
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σας µεταφέρω 
τους χαιρετισµούς κα τα συγχαρητήρια του 
προκατόχου µου, ο οποίος επαινούσε εξίσου 
την ποιότητα της συνεργασίας µας.     
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Αγαπητή Πολυξένη,  

 

Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για 
άλλους που δεν ανέφερα, όπως, για 
παράδειγµα, το διαρκές σας µέληµα για την 
οργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο, την αφοσίωσή σας 
στην προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δέσµευσή σας στο πλευρό Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, είναι µεγάλη µου χαρά και τιµή, 
ως εκπρόσωπος της Γαλλίας στη 
Θεσσαλονίκη, να σας παρασηµοφορήσω 
απόψε.  

 

Mme Polyxeni Adam-Veleni, au nom du 
Gouvernement de la République française, 
nous vous faisons Chevalier de l'Ordre des 
Arts et des Lettres. 


