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Οµιλία του κου Πρέσβη, Jean Loup KUHN-DELFORGE  
 

 

Αξιότιµε κύριε, Αγαπητέ Bernard, 

Κυρίες και κύριοι, 

Μία τελετή παρασηµοφορήσεως είναι, εξ’ ορισµού, µια πολύ ιδιαίτερη στιγµή. Είναι η 

κατάλληλη ευκαιρία να υπενθυµίσουµε και να προβάλουµε την αξία του τιµώµενου προσώπου, 

είναι µια συγκινητική στιγµή, που µοιραζόµαστε µε τους συγγενείς και τα αγαπηµένα του 

πρόσωπα. Επίσης, υπάρχουν µικρές και απρόσµενες συµπτώσεις, που διανθίζουν αυτή την 

παρασηµοφόρηση.  

Κατ’ αρχάς, Bernard, εντάσσεστε στο Eθνικό Τάγµα Αξίας την ίδια στιγµή που η αδελφή 

σας τιµήθηκε µε τα διάσηµα του ίδιου Τάγµατος και η οποία, δυστυχώς, δεν µπορεί να είναι µαζί 

µας απόψε. Η αίθουσα Αλλατίνη-Dassault του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, στην οποία 

βρισκόµαστε συγκεντρωµένοι απόψε, εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2012, µετά από εργασίες 

ανακαίνισης, µε αφορµή την έκθεση «Θεσσαλονίκη, η γη της συνάντησης » στην οποία 

παρουσιάστηκαν έργα σας, ορόσηµα της καλλιτεχνικής σας πορείας. Όταν έρχονται στη µνήµη 

µου τα έργα σας, κυριαρχούν εκείνα που είναι καρποί της µακρόχρονης συνεργασίας σας µε τον 

Πρόδροµο Νικοφορίδη. Απόψε, αναφερόµενος στην πορεία σας και τους λόγους που µας 

ενώνουν, θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην αναφερθώ και να µην συνδέσω όλα τα παραπάνω 

µε τον συνοδοιπόρο σας µε τον οποίο µοιράζεστε το ίδιο πάθος για την αρχιτεκτονική. 

Bernard, σας αρέσει, να ταξιδεύετε και να ανιχνεύετε νέους ορίζοντες. Οι φωτογραφίες, 

που παρουσιάζονται σ’ αυτή την αίθουσα, είναι µία προσωπική σας µατιά στις διαφορετικές 

πόλεις όπου ζήσατε και το µαρτυρούν µε εντυπωσιακό τρόπο. Όπως συµβαίνει µε την 

ανθρώπινη µοίρα, οι περιπλανήσεις σας σταµάτησαν, πριν από 20 χρόνια, στην πόλη που ο 

παππούς σας είχε «ανακαλύψει», κατά τη διάρκεια της παραµονής του, κατά τον Πρώτο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, µε τις στρατειές της Ανατολής. ∆εν βρεθήκατε τυχαία στη Θεσσαλονίκη 

αλλά ύστερα από ώριµη σκέψη, που βασίστηκε στην επαγγελµατική συνεργασία που, ήδη, 

διατηρούσατε µε τον Πρόδροµο, δηµιουργώντας, ταυτόχρονα, τόσο στη Γαλλία όσο και στην 

Ελλάδα. 



Ανάµεσα στα πολλά επιτεύγµατά σας στις δύο αυτές χώρες, νοµίζω ότι είναι σηµαντικό 

να προβάλω ιδιαίτερα δύο εξ αυτών. Το πρώτο είναι το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στην 

Πυλαία, λίγα χιλιόµετρα από εδώ. Πρόκειται για ένα έργο που ο ίδιος το θεωρείτε εµβληµατικό 

της αρχιτεκτονικής σας πορείας, δεδοµένου ότι έχετε καταφέρει να συνδέσετε, παρά τους 

περιορισµούς ασφαλείας που επιβάλλουν αυτού του είδους οι κατασκευές, τους χώρους 

εργασίας µε τους πλούσιους σε βλάστηση εξωτερικούς χώρους, κάτι που αποτελεί σηµαντικό 

στοιχείο για εσάς. Το δεύτερο επίτευγµα που θέλω να αναφέρω εδώ είναι η ανάπλαση της Νέας 

Παραλίας της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας τι εννοώ. Οφείλω να οµολογήσω ότι 

δεν είναι εύκολο στον καθένα να µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

ποιότητας διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων κατοίκων µιας πόλης. Έχετε ήδη συµβάλει σ’ αυτό και 

είµαι βέβαιος ότι, βλέποντας τους Θεσσαλονικείς να κάνουν τη βραδινή τους βόλτα µπροστά στη 

θάλασσα, είναι για εσάς η καλύτερη ανταµοιβή, που επαναλαµβάνεται καθηµερινά. 

Η διαµόρφωση της παραλίας αποκαλύπτει µια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς σας. 

∆εν αρκεστήκατε απλώς στον επανασχεδιασµό αυτού του χώρου. Του χαρίσατε ζωή. Αυτό σας 

έπεισε να συµβάλετε στη δηµιουργία ενός συλλόγου φίλων της παραλίας, που µε διάφορες 

δράσεις επιτρέπει στους κατοίκους της πόλης να πάρουν στα χέρια τους αυτόν το δηµόσιο χώρο 

και να τον προστατεύουν. Ο σύλλογος αυτός πραγµατοποίησε φύτευση διακοσίων δενδρυλλίων 

και διοργάνωσε ποικίλες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις µε στόχο να ευαισθητοποιήσει 

τους πολίτες στην προστασία των χώρων πρασίνου. 

Πέρα από αυτή την προσωπική δέσµευση, η Γαλλική ∆ηµοκρατία τιµάει σήµερα την 

άµεση συµβολή σας για την προβολή της γαλλικής τεχνογνωσίας στον τοµέα του αρχιτεκτονικού 

και πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ακόµη και αν πάσχετε από µετριοφροσύνη - και ξέρω ότι έτσι 

είναι - η συµβολή σας στην αστική ανάπτυξη της πόλης σάς καθιστά κληρονόµο του Ερνέστ 

Εµπράρ, του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόµου που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης εδώ και έναν αιώνα. 

 

Αξιότιµε κύριε, Αγαπητέ Bernard, 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, την ουµανιστική διάσταση του έργου σας και τη 

συµβολή σας στην προβολή της Γαλλίας, έχω απόψε τη µεγάλη ευχαρίστηση να σας αποδώσω τα 

διάσηµα του Ιππότη του Εθνικού Τάγµατος Αξίας. 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mérite./. 


