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Αναγόρευση  
του Γερουσιαστή Robert Menendez  

σε επίτιμο διδάκτορα του  
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  

και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ 
 

Αθήνα, 26/8/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή λόγω της εμβέλειας και του σημαντικού 

έργου της τιμωμένης προσωπικότητας, και τηρώντας, πάντα, την 

παράδοση του Ιδρύματός μας να αποδίδουμε τιμές σε 

προσωπικότητες που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην Επιστήμη 

αλλά και στην Κοινωνία, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά, στην 

ιστορική Μεγάλη Αίθουσα, της απόδοσης της ύψιστης τιμής, της 

ανακήρυξης σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής 
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Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ του Γερουσιαστή 

των Η.Π.Α. κ. Robert Menendez.  

Η απονομή του τίτλου αποτελεί ένα φόρο τιμής για έναν 

διακεκριμένο Αμερικανό Πολίτη με διεθνή απήχηση, που χαίρει 

σεβασμού και εκτίμησης στο ευρύτερο φάσμα της πολιτικής 

και κοινωνικής ζωής των Η.Π.Α., έναν μεγάλο Φιλέλληνα και 

βαθύ γνώστη των Ελληνικών θεμάτων, που στήριξε και 

στηρίζει τη Χώρα μας διαχρονικά και σε κρίσιμες συγκυρίες, 

τον κ. Robert Menendez.  

Η ιστορία του Γερουσιαστή Robert Menendez αποτελεί 

την πεμπτουσία του αμερικάνικου ονείρου.  

Γιος Κουβανών μεταναστών παρακολούθησε το δημόσιο 

σχολείο του Νιου Τζέρσεϋ, έλαβε το πτυχίο του από το St. Peter's 

College στο Jersey City και μετέπειτα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 

Rutgers. Σήμερα, διαβιώντας στην κομητεία Μπέργκεν με τη σύζυγό 

του Ναντίν, πατέρας δύο παιδιών, της Alicia και του Robert Jr., και 

περήφανος παππούς της Evangelina, της Ofelia και της Olivia, 

κατόρθωσε να είναι ένας από τους 100 Γερουσιαστές των Ηνωμένων 

Πολιτειών, υπηρετώντας μάλιστα και ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, μίας από τις παλαιότερες και 

πιο σεβαστές επιτροπές στη Γερουσία, σε μια εποχή που προκύπτουν 

διαρκώς ζητήματα με διεθνή αντίκτυπο, συχνά δραματικό για την 

οικονομία και όχι μόνο.  
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Ο Γερουσιαστής Robert Menendez είναι διεθνώς 

καταξιωμένος για την ηγεσία του και γενικότερα την παρουσία του 

στη Γερουσία, έχοντας δικαίως κερδίσει τη φήμη του ως μαχητή για 

τις οικογένειες του Νιου Τζέρσεϋ ―και όχι μόνο― που θέτει την 

οικονομική τους ασφάλεια ως ύψιστη προτεραιότητα έναντι κάθε 

είδους συμφέροντος. 

Εξελέγη στο Κογκρέσο το 1992 και εξελίχθηκε σε ηγετικές 

θέσεις, συμμετέχοντας σε όλα τα ζητήματα πολιτικής: πόλεμος και 

ειρήνη, θέσεις εργασίας και Οικονομία, εκπαίδευση, υγειονομική 

περίθαλψη, θέματα βετεράνων, παγκόσμιες υποθέσεις, μεταφορές 

και στέγαση. 

Βασικός γνώμονας του γερουσιαστή Μενέντεζ ήταν και 

παραμένει η προστρασία των αδύναμων από τους ισχυρούς, με 

απονομή δικαιοσύνης για κάθε Αμερικανό.  

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 

Γερουσίας έχει πλέον καθιερωθεί ως ηγέτης της εξωτερικής 

πολιτικής, υποστηρίζοντας πάντα τους πιο ευάλωτους, με βάση το 

Δίκαιο.  

Αποτελεί διεθνώς μια προσωπικότητα που εργάζεται αόκνως, 

ιδιαιτέρως στις σημερινές συνθήκες, υπέρ του σεβασμού του 

Διεθνούς Δικαίου και της επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο. Από 

την αρχή της πολιτικής του καριέρας μάχεται υπέρ της απαρέγκλιτης 

τήρησης των Συνθηκών του Διεθνούς Δικαίου αλλά και για την 

ευρύτερη δυνατή προσχώρηση κρατών σε αυτές. Καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της θητείας του αποτέλεσε και αποτελεί την αιχμή 

του δόρατος του αμερικανικού κράτους για την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Τον Απρίλιο του 2021, μάλιστα, ο Πρόεδρος Menendez 

ολοκλήρωσε με επιτυχία μια 10ετή μακρά προσπάθεια για την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον του αρμενικού λαού.  

Ο Γερουσιαστής Robert Menendez πιστεύει στη χρήση 

στρατηγικά και συνδυαστικά της διπλωματίας και της οικονομικής 

πολιτικής, θεωρώντας τη σχέση μεταξύ οικονομικών ζητημάτων και 

εξωτερικής πολιτικής ως καίρια για την ύπαρξη ευημερίας στην 

παγκόσμια οικονομία μας. 

Για το έργο του και τη συνεισφορά του στην εμβάθυνση των 

σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ και την προώθηση της ειρήνης και της 

συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή τιμήθηκε από την Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με το Παράσημο του 

Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής, σε τελετή που έγινε στο 

Προεδρικό Μέγαρο. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με μεγάλη και εξαιρετική τιμή και χαρά υποδεχόμαστε τον 

Γερουσιαστή κ. Robert Menendez ως επίλεκτο μέλος, ως επίτιμο 

διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α.  
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Τον υποδεχόμαστε σήμερα, 26η Αυγούστου, με τον μεγάλο 

συμβολισμό που ενέχει η σημερινή ημερομηνία, καθώς στις 26 

Αυγούστου του 1789, οι αντιπρόσωποι της Γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν το τελικό κείμενο της Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη [Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen (Declaration of the Rights of Man and the 

Citizen)] με το εμβληματικό Άρθρο 1 να ορίζει: "Οι άνθρωποι 

γεννιούνται καί παραμένουν ελεύθεροι, με ίσα δικαιώματα". 

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα, τον Γερουσιαστή Menendez, γιατί 

έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, 

αποτελώντας έτσι έναν σταθερό και αδιαπραγμάτευτο 

πυλώνα αντίθεσης στις αναθεωρητικές τάσεις που 

εκδηλώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και στη γειτονιά 

μας. 

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και στα 

ελληνικά ζητήματα και του ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο 

του πάντα επ’ ωφελεία των δικαίων αιτημάτων των Λαών για 

ευημερία και Δικαιοσύνη! 

Σας ευχαριστώ. 


