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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ (2000 - 2011)
επίτιμος εταίρος του Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τ

ο Ινστιτούτο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας ιδρύθηκε το 1963 και συνεχίζει την παράδοση ενός παρόμοιου ινστιτούτου που είχε συσταθεί με πρωτοβουλία του Nicolae Iorga ήδη από το 1913.
Κύρια επιστημονική κατεύθυνση του ιδρύματος είναι η μελέτη των λαών και πολιτισμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από ιστορική, γλωσσική και κοινωνιολογική άποψη. Ανάμεσα στους ερευνητές και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου και
του περιοδικού Revue des Études Sud-est Européennes υπήρξαν εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.
Στις 27 Ιουνίου 2011 σε επίσημη τελετή στο Βουκουρέστι, παρουσία του διευθυντή, του επιστημονικού συμβουλίου και ερευνητών του ινστιτούτου έγινε
η απονομή στον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη του διπλώματος του επίτιμου εταίρου
του Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας.
Στο κείμενο του διπλώματος αναφέρεται:
“Ως δείγμα αναγνώρισης της σπουδαιότητας των επιστημονικών αυτού
ερευνών σχετικά με τη ιστορία του Ελληνισμού, τον ρόλο αυτού στη μελέτη της
διαμόρφωσης της ταυτότητας του νότιο-ανατολικού ευρωπαϊκού κόσμου και
όλης της Ανατολικής Χριστιανοσύνης, σε όλες τις εποχές, αλλά κυρίως κατά την
εποχή του Διαφωτισμού
Ως δείγμα βαθιάς εκτίμησης της αρμοδιότητας και αφοσίωσης με τις οποίες
αφιερώθηκε στην ανάπτυξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο,
Ως δείγμα ευγνωμοσύνης για τη διαθεσιμότητα συνεργασίας με το
Ινστιτούτο Σπουδών Νότιοανατολικής Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας, για
την αφειδώλευτη υποστήριξη που προσέφερε στους Ρουμάνους μαθητές και
συναδέλφους του και για τη σταθερή φιλία που τους έδειξε
Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης της Ρουμανικής Ακαδημίας αποφάσισε να απονείμει στον κύριο κύριο
Πασχάλη Κιτρομηλίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντή του
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τον τίτλο
του επίτιμου εταίρου του Ινστιτούτου Σπουδών Νότιοανατολικής Ευρώπης της
Ρουμανικής Ακαδημίας. Προς βεβαίωση του απονέμουμε το παρόν δίπλωμα για
να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που αντιστοιχούν σε αυτόν
τον τίτλο“
Το δίπλωμα υπογράφουν ο Καθηγητής Nicolae Şerban Tanaşoca, διευθυντής
του Ι.Σ.Ν.Α.Ε., και η Cătălina Vătăşescu, επιστημονικός γραμματέας του ινστιτούτου.
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Στην αντιφώνησή του ο κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης υπογράμμισε τις μακροχρόνιες
επιστημονικές του σχέσεις με το Ινστιτούτο Σπουδών Νότιοανατολικής Ευρώπης
και τους ρουμάνους νεοελληνιστές, εξέφρασε τις ελπίδες του για περαιτέρω
συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών και του ΙΣΝΕ και
τόνισε την πνευματική και πολιτισμική ενότητα που χαρακτηρίζει τις παραδόσεις
και συνδέει τους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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Τιμητική διάκριση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
και αναγνώριση του ερευνητικού προγράμματος του ΙΝΕ
του σχετικού με τα έγγραφα του Πατριαρχείου

Ο

Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος απένειμε στις 29 Νοεμβρίου στο Φανάρι, στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, το οφφίκιο του
Μεγάλου Χαρτοφύλακος στον Δημήτρη Γ. Αποστολόπουλο, ως ένδειξη αναγνώρισης και ανταμοιβής για το ερευνητικό και εκδοτικό του έργο και ειδικότερα
για τον εντοπισμό άγνωστων πηγών οι οποίες αποκαλύπτουν την ιστορία και τη
δραστηριότητα του μακραίωνου θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου: “Εις
επιβράβευσιν της προσωπικής αξίας και του επιστημονικού (σας) έργου“, ανέφερε στο λόγο του ο πατριάρχης, “διά του οποίου απεκαλύψατε αγνώστους πτυχάς
και δράσεις της ιστορίας του οικουμενικού της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου“.
Όπως επισήμανε εξάλλου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την τελετή της
χειροθεσίας, “δεν ηρκέσθητε εις την μελέτην μόνον των ήδη εκδεδομένων πηγών
και κειμένων της ιστορίας της […] Μεγάλης Εκκλησίας, αλλ’ ανεδιφήσατε εις
αρχεία, ηρευνήσατε συλλογάς κωδίκων, ενετρυφήσατε εις απομεμακρυσμένας
και μοναστηριακάς βιβλιοθήκας και συνελέξατε ως φίλεργος μέλισσα ό,τι
πολυτιμότερον είχον να συνεισφέρουν αύται διά την ιστορίαν και τον ρόλον
της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 15ον και 16ον αιώνα. […] Διά
των φιλοπόνων τούτων ερευνών καθιστάτε εαυτόν άξιον συνεχιστήν του έργου
και της προσφοράς του αοιδίμου ιστορικού Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος δικαίως
ετιμήθη διά του οφφικίου του Μεγάλου Χαρτοφύλακος […] Δικαίως λοιπόν
τιμάσθε και υμείς διά του οφφικίου του Άρχοντος Μεγάλου Χαρτοφύλακος“.
Είναι ευνόητο πως η τιμητική αυτή διάκριση αντανακλά στο ερευνητικό
πρόγραμμα “Θεσμοί και ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αι.“,
στο πλαίσιο του οποίου οργανώθηκαν ερευνητικές αποστολές και εκπονήθηκε
ένα μεγάλο μέρος των μελετών στις οποίες αναφέρθηκε ο λόγιος Οικουμενικός
Πατριάρχης.
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