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Νέο Κτίριο στην Πλάκα εγκαινίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημ.
Δικαίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
Τα κλειδιά του νεοκλασικού της οδού Πολυγνώτου στην Πλάκα, παρέδωσε στον τ. Πρωθυπουργό της
Ιταλίας Καθηγητή κ. Τζουλιάνο Αμάτο η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, καθώς η Περιφέρεια
Αττικής ανέλαβε την αναπαλαίωση του κτιρίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. ο
Σέρβος Πρόεδρος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κ. M. Ivanic, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο τ. Πρωθυπουργός της Ιταλίας Καθηγητής
κ. Giuliano Amato, η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός της Ελλάδας κα Βασ. Θάνου, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αλβανίας κ. N. Naco, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της
Ουγγαρίας, κ. L. Trócsányi , ο Αναπλ. Υπουργός Δικαιοσύνης του Αζερμπαϊτζάν κ. Musayev, ο
Υπηρεσιακός Υπ. Εξωτερικών κ. Πέτρος Μολυβιάτης, ο Αναπλ. Υπ. Εξωτερικών της
Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, Καθηγητής κ. Σπ. Φλογαΐτης, ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας της Κύπρου κ. Κ. Κληρίδης, η Γεν. Γραμματέας του Υπ. Δικαιοσύνης της
Δημοκρατίας της Αλβανίας κα L. Misto, η Δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου της
Ρουμανίας Καθηγήτρια κα. S.M. Teodoroiu, η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα
Δούρου, πλήθος Πρέσβεις και άλλες προσωπικότητες από τον πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.
Η κα Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία που έχει το γεγονός ότι το κτίριο που θα στεγάσει τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και τόνισε τη
συμβολή του στην παραγωγή και προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου.
Ο τ. Πρωθυπουργός της Ιταλίας Καθηγητής κ.Τζουλιάνο Αμάτο υπογράμμισε τη σημασία της έδρας του
Οργανισμού στην Αθήνα, και ευχήθηκε να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, όχι μόνο για
την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, υπό τις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη σημασία που έχει για την Ελλάδα το γεγονός
ότι η νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου εγκαινιάζεται στην Αθήνα και μάλιστα
σε ένα κτίριο που βρίσκεται κοντά στα ερείπια της αρχαίας Αθήνας. «Εκείνης που υπήρξε το λίκνο της
Δημοκρατίας και που μας διδάσκει μέσα από την ιστορία της πόσα σημαντικά πράγματα πέτυχε ο
άνθρωπος και η ανθρωπότητα μέσα από τα δυο βασικά αγαθά, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης»
τόνισε ο κ. Παυλόπουλος και αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων, που ταλανίζει την
εποχή μας, πρόσθεσε:
«Αυτά τα ιστορικά μνημεία μας διδάσκουν διαχρονικά πώς συμπεριφέρθηκε η Αρχαία Αθήνα σε
αντίστοιχες περιπτώσεις».
Όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ο θεσμός του πρόσφυγα, προέρχεται από τον ικέτη
της αρχαίας ελληνικής Δημοκρατίας. Ο ικέτης είχε τη μεταχείριση που σήμερα περίπου περιγράφει το
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο πρέπει να αποτελεί τη βάση της
μεταναστευτικής και προσφυγικής μας πολιτικής γενικότερα». Συνεχίζοντας, ο κ. Παυλόπουλος
υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αιώνες περνούν αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και τόνισε:
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«Πρέπει η Ευρώπη να αποδείξει ότι πρώτα απ’ όλα ως αξία υπάρχει ο άνθρωπος και η αξιοπρέπειά του,
και η οικονομική ανάπτυξη τότε μόνο επιτελεί τον σκοπό της, όταν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την
πορεία του ανθρώπου μέσα από όρους Δημοκρατίας, τους οποίους η αρχαία Ελλάδα και η Ευρώπη
ενέπνευσαν και εμπνέουν ακόμη και σήμερα».
Αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι «η ελληνική
Πολιτεία εκπληρώνει σήμερα ένα χρέος απέναντι σε έναν θεσμό που τιμά την Ελλάδα, και αυτό θα
πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, γιατί η αποδοχή της ύπαρξης της έδρας αυτού Οργανισμού, εδώ,
είναι μια τεράστια δυνατότητα που δίνεται στην πατρίδα μας να δείξει τι είναι εκείνο που μπορεί να
προσφέρει γενικότερα, στην Ευρώπη, στον κόσμο».
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