Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητή κ. Δημητρίου
Μαυροσκούφη κατά την τελετή αναγόρευσης του κ. Emilio Crespo, καθηγητή του
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης.
Κυρία Αναπληρώτρια Πρύτανη,
Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Φιλολογίας,
Κυρίες και κύριοι,
Ως Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης βρίσκομαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω στη
Σχολή και στο Πανεπιστήμιό μας ένα επίλεκτο μέλος της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας, τον κ. Emilio Crespo, καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας και
Γλωσσολογίας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, έναν επιφανή
ελληνιστή που με το έργο του τιμά την ελληνική Φιλολογία και την ελληνική
γλώσσα όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και διεθνώς.
Ο σημερινός τιμώμενος εδώ και τέσσερις δεκαετίες υπηρετεί από πολλές
θέσεις (ακαδημαϊκές, επιστημονικές, διοικητικές και άλλες) τα ελληνικά
γράμματα στο Πανεπιστήμιό του, αλλά και σε άλλους επιστημονικούς και
πολιτισμικούς οργανισμούς και φορείς τόσο της Ισπανίας όσο και παγκοσμίως.
Γι’ αυτό στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής δεχτήκαμε ανεπιφύλακτα την
πρόταση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας να απονεμηθεί
αυτός ο τιμητικός τίτλος στον σημερινό προσκεκλημένο.
Αξιότιμε κ. Crespo, η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την προσφορά σας στα ελληνικά γράμματα και
θέλοντας να σας ἐκφράσει την ευαρέσκειά της, αποφάσισε να σας απονείμει τον
τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας και να σας εντάξει στα
επίλεκτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητάς μας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και
χαρά για μας, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς μας όπου οι ανθρωπιστικές
σπουδές δεν περνούν και την καλύτερη φάση τους, να διαπιστώνουμε ότι
υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς που, αψηφώντας τις δυσκολίες και τα
πολλαπλά εμπόδια, αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη της ελληνικής
Αρχαιότητας, της ελληνικής Φιλολογίας και γλώσσας, συμβάλλοντας έτσι στην
εμβάθυνση της γνώσης μας για το παρελθόν του πολιτισμού μας. Αυτή η τιμή
και χαρά είναι ακόμη μεγαλύτερες για μας, καθώς προέρχεστε από μια χώρα,
που όπως γνωρίζω, ο σεβασμός και το ενδιαφέρον για τις ανθρωπιστικές
σπουδές και ειδικότερα για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης
κατέχουν περίοπτη θέση.
Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής,
σας συγχαίρουμε για τον τιμητικό τίτλο που σας απονέμεται σήμερα, και σας
καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

