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Ανακήρυξη του Βασ. Κορκίδη σε επίτιµο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.»

Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, µε την ευκαιρία της
ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι ο ακόλουθος:

Βασίλης Κορκίδης
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου
συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε
την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να
ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια
βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή
δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον
πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα,
αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε., σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να
διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό
σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε., σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο
που µου αποδίδεται. Στο µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά
στα διοικητικά και οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού
η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να
στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου,
όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία»,
αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα
τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα,
αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων
κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν, είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας
ακούσω µε προσοχή, αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να
λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα
δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα
είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και
µάχιµος, για το εµπόριο και την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια
εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε.. Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα
κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι
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Από το ΠΑΔΑ το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως
ελληνικός ήλιος. Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Οι φοιτητές που συµµετείχαν στον διαγωνισµό ήταν: Παπανικολάου Νικόλαος, Αλεβίζου Μαρία,
Κωστόγλου Μαρία, Μπόρα Χατζιράι, Καραδηµητρός Σίµος, Σκανδάλη Μαργαρίτα, Τζώρζογλου Μαγδαληνή
Χαρά, Φύλλης Γιώργος, καθώς και ο επιστηµονικός συνεργάτης του τµήµατος Μάνου Πρόδροµος.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
“Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο
βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ.
Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό”
δήλωσε ο Αν. υπουργός Εξωτερικών .
Το σήµα που προκρίθηκε, και τελικά θα είναι και το επίσηµο σήµα της Προεδρίας της Ελλάδας, είναι της
φοιτήτριας Μπόρα Χατζιράι.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επίσης, έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο
στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία
της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία των µειονοτήτων.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι
“επίτιµοι” στην καρδιά µου!»

https://www.ethnos.gr/
Publication date: 10/02/2020 15:15
Alexa ranking (Greece): 38
https://www.ethnos.gr/politiki/87676_ayto-einai-sima-tis-ellinikis-proedrias-gia-sym...

Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας για το Συµβούλιο της Ευρώπης
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος»
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό
των 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας για το Συµβούλιο της Ευρώπης
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος»
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.

Τα σχόλια δικά σας
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης Από φοιτητές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους
φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων
Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε
τα νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της
Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70
χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)

Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
Πηγή: iefimerida.gr
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης Από φοιτήτριες -ες του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους
φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων
Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε
τα νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της
Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70
χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)

Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(Φωτ.)
Το παρουσίασε µε ανάρτησή του στο t witter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.

"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.

"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(ΦΩΤΟ)
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του
σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο
άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο
του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G,
από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής
και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν στον διαγωνισµό.
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Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές για
τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο του
2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της Ευρώπης και
της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση
των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία µειονοτήτων.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο
βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ.
Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον
διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(ΦΩΤΟ)
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το
ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία
αφαιρετική διάσταση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη
της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
Δείτε εδώ το tweet
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(ΦΩΤΟ)
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το
ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία
αφαιρετική διάσταση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη
της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
Δείτε εδώ το tweet
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(Photo)
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της Ευρώπης (Photo)

EMAIL
Εκτύπωση

Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
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Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
Βαρβιτσιώτης
Συµβούλιο της Ευρώπης
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος»
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον
διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών
από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Παρουσιάστηκε µε ανάρτηση που έκανε στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μ.
Βαρβιτσιώτης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter. «Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια
στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές
γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.

Varvitsiotis [email protected]
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου
της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των
70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτο ειναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό σύµφωνα µε
το ΑΠΕ.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter. «Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο
κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που
µετείχαν στον διαγωνισµό.

Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου
της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των
70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της
Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70
χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά
που παραπέµπουν στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο
ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα,
σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς
οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται
µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική
διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί
στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής
Προεδρίας και θα έχει πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει
την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης,
το δεύτερο εξάµηνο του 2020 (15.5 έως
18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο
των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)

Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο
επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και
σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς
της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο
της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το
Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο
στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής
ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων,
την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα
των φύλων και την προστασία µειονοτήτων.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
παρουσίασε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020

Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης,
από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Μέσω Twitter έκανε την παρουσίαση ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Με ανάρτησή του στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
παρουσίασε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Δείτε επίσης: Από τη Γη στη… Χαβάη για εκπαίδευση ο Έλληνας αστροναύτης
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον
εορτασµό των 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, που το παρουσίασε, τόνισε ότι στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παρουσίασε τη Δευτέρα το σήµα της
ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση στο Twitter
του ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή,
τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

ΑΠΕ ΜΠΕ
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συναντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.

Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Βαρβιτσιώτης: Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Βαρβιτσιώτης: Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020.
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Ε.Σ.Ε.Ε.: Κήρυξε τον Βασίλη Κορκίδη επίτιµο πρόεδρό της
Του απονέµει ακόµα τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει
στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη συνεισφορά και βοήθειά του στην
µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, µε την ευκαιρία της
ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου
συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε
την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να
ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια
βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή
δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον
πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα,
αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε., σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να
διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό
σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε., σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο
που µου αποδίδεται. Στο µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά
στα διοικητικά και οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού
η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να
στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου,
όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία»,
αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα
τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα,
αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων
κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν, είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας
ακούσω µε προσοχή, αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να
λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα
δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα
είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και
µάχιµος, για το εµπόριο και την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια
εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε.. Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα
κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι
“επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας

Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 20:49
το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 π.µ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Με στόχο την ανάδειξη, την προβολή, την ενίσχυση εκµάθησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας, η
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού διοργανώνει το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020, στις 11.00 π.µ.,
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας», Εκδήλωση - Ηµερίδα για την Παγκόσµια
Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας, µε συµµετοχή του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
αρµόδιου για τα θέµατα της Διασποράς.
Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν οι κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τον
Απόδηµο Ελληνισµό, ο κ. Φώτης Φωτίου, Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αρµόδιος
για θέµατα Διασποράς, η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο κ.
Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής.

Θα παρευρεθούν και θα µιλήσουν διακεκριµένες προσωπικότητες από το εξωτερικό και την Ελλάδα, όπως
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, ο καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών
στην Έδρα «Γεώργιος Σεφέρης» του Πανεπιστηµίου Harvard κ. Παναγιώτης Ροϊλός, ο. κ. Διονύσιος
Αρκαδιανός, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος - Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήµιο Σάιµον Φρέιζερ του Καναδά, ο Πρύτανης του
Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου καθ. κ. Σωκράτης Κάτσικας, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
καθ. κ. Ιωάννης Καζάζης καθώς και νεοελληνιστής καθ. Ιωάννης Κορίνθιος, Πανεπιστήµιο Καλαβρίας.
Εκτός από τους χαιρετισµούς και τις κεντρικές οµιλίες προγραµµατίζεται η διοργάνωση Στρογγυλής
Τράπεζας µε θέµα την: «Εκπαίδευση από απόσταση και Πρόσωπο µε-Πρόσωπο Διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας» µε τη συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν ταινίες animation µικρού µήκους των τριών πρώτων
βραβείων του διαγωνισµού «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή» της ΓΓΑΕ σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Τµήµα της ΙΒΒΥ –Κύκλος παιδικού Βιβλίου για τη συγγραφή µικρής ιστορίας/παραµυθιού από παιδιά και
νέους της οµογένειας (Παραγωγή Τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής).
Η ηµερίδα θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση Μουσικού προγράµµατος από το «Σύνολο Σύγχρονου
Ελληνικού και Ξένου Ρεπερτορίου» του Μουσικού Σχολείου Αλίµου µε τίτλο «Μουσικές Περιπλανήσεις στην
Ελληνική Γλώσσα».
Παράλληλα στο φουαγιέ θα λάβουν χώρα πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως:
1.Έκθεση διεθνούς παιδικού διαγωνισµού ζωγραφικής Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
«Κόσµος χωρίς Σύνορα. Η Ελλάδα µου» στο πλαίσιο του «Έτους Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ελλάδας–
Ρωσίας 2019-2020».
2.Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρµας εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας του Simon Fraser University –
Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic StudiesÂ
Tην εκδήλωση µπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
µέσω του link https://diavlos.grnet.gr/event/e1581 <https://diavlos.grnet.gr/event/e1581> και από το Hellenic TV σε
όλη τη Μεγάλη Βρετανία (11.00 π.µ. Ελλάδος).
Οι οµιλίες της εκδήλωσης θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύµατος
Μποδοσάκη (Bodossaki Lectures on Demand).
Οµοτ. Καθ. Ιωάννης Χρυσουλάκης
Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 17/2/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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Επίτιµος Καθηγητής του ΠΑΔΑ αναγορεύτηκε ο Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Αλβανία, Αναστάσιος
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Σε µια συγκινητική τελετή, που έλαβε χώρα στην Αρχιεπισκοπή Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας, οι πρυτανικές αρχές και το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, αναγόρευσαν
τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, Επίτιµο Καθηγητή, του εν λόγω Τµήµατος.
Στην προσωπικότητα και στη συνολική διαδροµή του προκαθήµενου της Ορθόδοξης, Αυτοκέφαλης
Εκκλησίας της Αλβανίας, αναφέρθηκε συνοπτικά, στην προσφώνησή του, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, επισηµαίνοντας την πορεία του, ως Καθηγητή του ΕΚΠΑ, το
πολύπλευρο, ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική, καθώς και την τιτάνια προσπάθεια της ανασύστασης
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανίας, που εξελίσσεται επί 29 χρόνια, από το 1991 ως τις µέρες µας.
Εκτός από τη συγκρότηση των εκκλησιαστικών δοµών, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην αναστήλωση και
την εξ υπαρχής ανέγερση εκατοντάδων ναών, νηπιαγωγείων, σχολείων, κέντρων υγείας,
ορφανοτροφείων, κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης, έργων αγροτικής ανάπτυξης, στα 3
υδροηλεκτρικά εργοστάσια και στα οικολογικά προγράµµατα της αρχιεπισκοπής, όπως και στο τελευταίο
επίτευγµα, της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Κολλεγίου “Logos”, µε κατεύθυνση στις
Οικονοµικές και Εφαρµοσµένες Επιστήµες.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, στάθηκε µε έµφαση στο παράδειγµα, στον οραµατισµό, στο
δηµόσιο λόγο και στις στοχευµένες παρεµβάσεις του Αρχιεπισκόπου, σε όλα τα σύγχρονα, παγκόσµια
ζητήµατα, µε τρόπο που αναδεικνύει το σηµαντικό ηγετικό ρόλο που διαδραµατίζει ο ίδιος και η
Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέµατα που υπενθύµισε η ανάγνωση του βιογραφικού του τιµωµένου, από τον Αν.
Καθηγητή Πέτρο Καλαντώνη.
Από πλευράς του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, ο Πρόεδρός του, Καθηγητής
Απόστολος Γιοβάνης, µετά την ανάγνωση της σχετικής Πράξης του Τµήµατος, υπογράµµισε ότι, ο
τρόπος µε τον οποίο πορεύτηκε η Ορθόδοξη, Αυτοκέφαλη Εκκλησία στην Αλβανίας, υπό την καθοδήγηση
του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου της, ανέδειξε µια άκρως ενδιαφέρουσα πτυχή, για επιστηµονικά πεδία
όπως η Διοικητική και το Μάρκετινγκ, όπως αποτυπώθηκαν στο συνολικό επίτευγµα της ανασύστασης από
τα ερείπια, της εν λόγω Εκκλησίας.
Στην αντιφώνησή του, µετά την περιένδυσή του, µε την τήβεννο του ΠΑΔΑ, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
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Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, ευχαρίστησε θερµά για τη διάκριση, η οποία αποδίδει τα εύσηµα στο
φιλόδοξο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο, που βρίσκεται στην Αλβανία. Ο κ.κ. Αναστάσιος, εξέφρασε
την επιθυµία να υπάρξει συνεργασία, ανάµεσα στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστηµιακό Κολλέγιο “Logos”, και στις
εκπαιδευτικές δοµές της Αρχιεπισκοπής στον αγροδιατροφικό τοµέα. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης
Αλβανίας εξέφρασε την ευχή, το ΠΑΔΑ να είναι ένας συνεχής πόλος πνευµατικής αντίστασης στην
παρακµή και αφετηρία της ακαδηµαϊκής αντεπίθεσης ποιότητας, που έχει ανάγκη η κοινωνία.
Εκτός των προαναφερθέντων, από πλευράς ΠΑΔΑ, στην τελετή παρέστησαν οι Αντιπρυτάνεις, Έφη
Παπαγεωργίου, Γραµµατή Πάτζιου και Κλειώ Σγουροπούλου, οι Καθηγητές, Αριστείδης Κοντογιώργης και
Γρηγόριος Βλασσάς και ο δηµοσιογράφος, υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας, στο Γραφείο του Πρύτανη,
Αθανάσιος Χούπης.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Ανακήρυξη του Βασ. Κορκίδη σε επίτιµο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.»
Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020,
οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να
του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες,
που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.,
Βασίλη Κορκίδη, µε την ευκαιρία της ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.,
είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας
συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που
επέρχονται στο
εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να
διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα
«δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα
αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη
ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που
τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και
αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε., σήµαινε ταυτόχρονα
ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο
λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι
εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε., σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται. Στο
µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα
διοικητικά και οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της
Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από
σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε
διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί,
εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία
νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα
τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως
µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν,
είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά
προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα
είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και
στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και
την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε..
Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή µου, δίνει
νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και
αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Β. Κορκίδης
Για τις “εξαιρετικές υπηρεσίες, που προσέφερε στον εµπορικό κόσµο της χώρας”
|> Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις “µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας”, καθώς και την “πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα”.
Το κείµενο του χαιρετισµού του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του
σε επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι το ακόλουθο:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου
συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε
την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να
ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την ΕΣΕΕ. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου
τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα
του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή
µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και
αυταπάρνηση.
Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην
ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό
Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της
ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται. Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία
διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την
εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από
σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ
και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν
σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι
διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και
επιπλήξεις. Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή,
αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας
υπόσχοµαι λοιπόν να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες
εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο
Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και
τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος
πολύ τον πρόεδρο, το ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η
αναγνώριση και η επιβράβευση µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία.
Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.

Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:

«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.

Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.

Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.

Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι "επίτιµοι" στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα «για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα».
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, µε την ευκαιρία της
ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του
αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους.
Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον
υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή
µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε.,
σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο
λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε.,
σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται.
Στο µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση µου θα πρέπει
να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την
παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου
ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να
παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι
το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας,
επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν, είναι για
µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση,
στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που
µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και
στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρησή
µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας,
που επάξια εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε.. Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της
Ε.Σ.Ε.Ε. για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή µου, δίνει νόηµα και αξία
στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι
“επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η Συνοµοσπονδία των εµπόρων απένειµε τιµητική πλακέτα στον επί σειρά ετών πρόεδρό της επ ευκαιρία
διήµερου συνεδρίου.
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακήρυχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ανακηρύχθηκε ο
πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, στον οποίο, μάλιστα, απονεμήθηκε και τιμητική πλακέτα για τις
υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο και ειδικότερα στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Μιλώντας στο Κανάλι Ένα και τον Συμεών Πεϊμανίδη, ο κ. Κορκίδης τόνισε ότι αποτελεί αναγνώριση της
δουλειάς του ιδίου και των συνεργατών του επί µία δεκαετία.
“Η ΕΣΕΕ έχει προχωρήσει δυναμικά και εδραιώνεται στην συνείδηση των Ελλήνων εμπόρων”, υπογράμμισε
ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, προσθέτοντας ότι θα είναι πάντα µάχιµος δίπλα στην Συνοµοσπονδία.
Οι δηλώσεις του Βασίλη Κορκίδη
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισμός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, με την ευκαιρία της
ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήμερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών μας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε..
Τώρα, «Επίτιμος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιμητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους.
Είναι η μέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή μέλος του, που τον
υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση.
Η αναγόρευσή μου πριν λίγα χρόνια σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Ε., σήμαινε ταυτόχρονα ότι δεν μπορώ να διδάσκω στο συγκεκριμένο Ανώτατο εκπαιδευτικό
Ίδρυµα.
Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήμερα, γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είμαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε.,
σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται.
Στο μέλλον, δεν θα μετέχω λοιπόν σε καμία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονομικά πεπραγμένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση μου θα πρέπει
να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη.
Από σήμερα, οφείλω και δεσμεύομαι να στηρίζω δημόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της
Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος.
Αυτό, για μένα, δεν σημαίνει «αποστρατεία», αλλά μία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις μας και
να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήμα «Επιτιμώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως μία τέτοια ημέρα, αυτή της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων κριτικών, και επιπλήξεις.
Σήμερα, λοιπόν, είναι για μένα μία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω με προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχομαι, λοιπόν, να επιτιμώ τον τίτλο που μου αποδώσατε και θα είμαι πάντα δίπλα σας, όχι σε
ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα.
Όσο μάλιστα θα είμαι στο Επιμελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζομαι στην επιχείρησή μου, δηλώνω
παρών και μάχιμος, για το εμπόριο και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του τόπου μας, που επάξια
εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε..
Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα μέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη μεγάλη τιμή που μου
κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή μου, δίνει νόημα και αξία στα όσα κάναμε μαζί μία ολόκληρη
δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Follow @report247gr
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
Follow @report247gr
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Οµόφωνα αποφάσισε η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για
τις µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς
και την πολύπλευρη συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Κορκίδης
Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει
επίτιµο πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του κ. Κορκίδη:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε..
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε., σήµαινε ταυτόχρονα ότι
δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε., σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που
µου αποδίδεται.
Στο µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση µου θα πρέπει
να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την
παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου
ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να
παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι
το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας,
επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων κριτικών, και επιπλήξεις.
Σήµερα, λοιπόν, είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και την µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε.. Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον
Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η
επιβράβευσή µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη
και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο Κορκίδης
Επιχειρήσεις
10 Φεβρουαρίου 2020
Επίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανακηρύχθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ,
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο πρόεδρό της,
τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και εξαιρετικές
υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη συνεισφορά
και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του κ. Κορκίδη: «Κατ
´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του
αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους.
Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον
υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή
µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε.,
σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο
λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε.,
σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται. Στο µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία
ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική
διαδικασία της Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα,
οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να
την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει
«αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για
τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα,
αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων
κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν, είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω
µε προσοχή, αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε
ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο
Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και την
µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε.. Ευχαριστώ, τέλος, πολύ
τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση
και η επιβράβευσή µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε
δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στην καρδιά µου!»ΕΣΕΕΕΒΕΠΒασίλης Κορκίδης

https://www.skyrodos.gr/
Publication date: 09/02/2020 20:12
Alexa ranking (Greece): 2816
https://www.skyrodos.gr/e%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-...

Eπίτιµος πρόεδρος της ΕΣΕΕ ο Β. Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου
συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε
την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να
ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την ΕΣΕΕ. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια
βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή
δικαιώµατα του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον
πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα,
αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω
στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα.
Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της
ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται. Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε
καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την
εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από
σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ
και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν
σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι
διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και
επιπλήξεις. Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή,
αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας
υπόσχοµαι λοιπόν να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε
ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο
Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για
το εµπόριο και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ.
Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου
κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη
δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Xαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε επίτιµο
πρόεδρο της ΕΣΕΕ:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου
συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε
την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να
ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την ΕΣΕΕ. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου
τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα
του έν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή
µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και
αυταπάρνηση.
Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην
ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό
Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της
ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την
παρούσα και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου
ζητηθεί, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να
παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και
επιπλήξεις. Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή,
αλλά προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι λοιπόν να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε
ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο
Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το
εµπόριο και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ.
Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου
κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη
δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»
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Επίτιµος Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει
επίτιµο πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις
µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και
την πολύπλευρη συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Xαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του
σε επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος
του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν
ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος
του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση.
Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ
Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα.
Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ,
σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να
παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι λοιπόν να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα
σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα
είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος,
για το εµπόριο και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ.
Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου
κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη
δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»

http://www.portnet.gr/
Publication date: 09/02/2020 21:48
Alexa ranking (Greece): 3213
https://www.portnet.gr/themata/25232-epitimos-proedros-tis-esee-o-vasilis-korkidi...

Επίτιµος Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ο Βασίλης Κορκίδης
korkidis esee 2020

Τιµητική πλακέτα για τις υπηρεσίες του στον εµπορικό κόσµο της χώρας και στην
µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει
επίτιµο πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις
µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και
την πολύπλευρη συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Xαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του
σε επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος
του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του έν
ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος
του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση.
Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ
Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα.
Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα, γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ,
σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να
παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα.
Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι λοιπόν να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα
σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα
είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος,
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για το εµπόριο και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ.
Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου
κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου, δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη
δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»

Tweet

http://www.enikonomia.gr/
Publication date: 09/02/2020 21:45
Alexa ranking (Greece): 437
http://www.enikonomia.gr/economy/230813,esee-epitimos-proedros-anakirychthik...

ΕΣΕΕ: Επίτιµος πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης
Η ΕΣΕΕ στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο
πρόεδρο της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και
εξαιρετικές υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθεια του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο χαιρετισµός του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη µε την ευκαιρία της ανακήρυξης του σε
επίτιµο πρόεδρο της ΕΣΕΕ, είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου
«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα
των στελεχών µας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την ΕΣΕΕ.
Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα «δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά
σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη ηθική
επιβράβευση από ένα φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που τον υπηρέτησε, µάλλον µε
επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε
επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΑΕΙ Πειραιά, σήµαινε ταυτόχρονα ότι δεν
µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και σήµερα,
γιαυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι εκλέκτορας της ΕΣΕΕ, σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου
αποδίδεται.
Στο µέλλον δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα διοικητικά και
οικονοµικά πειραγµένα, ούτε βεβαίως την εκλογική διαδικασία της ΕΣΕΕ, αφού η θέση µου θα πρέπει να
θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα
και την εκάστοτε διοίκηση της ΕΣΕΕ και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αυτό για µένα δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις
δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του
«επιπλήττω» και συνήθως µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι µεταξύ άλλων κριτικών και επιπλήξεις.
Σήµερα λοιπόν είναι για µένα µία διαφορετική ΓΣ, που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά προς
µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας δεν απαιτείται να λογοδοτήσω. Σας υπόσχοµαι λοιπόν να
επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο
στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρηση µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ. Ευχαριστώ τέλος πολύ τον πρόεδρο, το
ΔΣ και τα µέλη της ΓΣ της ΕΣΕΕ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευση µου,
δίνει νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και αγάπη και θα
είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στη καρδιά µου!»

#ΕΣΕΕ #ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ #ΚΟΡΚΙΔΗΣ #ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
share
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Φοιτητής ΠΑΔΑ: Μετά από 3 χρόνια καταγγελιών και µία µηνυτήρια αναφορά
εξακολουθεί ανενόχλητα το κάπνισµα στο Πανεπιστήµιο
Φοιτητής ΠΑΔΑ: Μετά από 3 χρόνια καταγγελιών και µία µηνυτήρια αναφορά εξακολουθεί
ανενόχλητα το κάπνισµα στο Πανεπιστήµιο
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής: «Την ηµέρα που κλήθηκα να καταθέσω ως µάρτυρας σε
ΕΔΕ που διέταξε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστηµιούπολη 2),
λόγω των καταγγελιών που κάνω εδώ και τρία χρόνια για µη εφαρµογή του
αντικαπνιστικού νόµου, έκανα µια βόλτα πριν και µετά τη διενέργεια της ΕΔΕ για να
διαπιστώσω µε λύπη ότι δεν υπάρχει βελτίωση.
Κάποιοι προφανώς δεν θέλουν στο ελληνικό πανεπιστήµιο να εφαρµοστεί η αντικαπνιστική νοµοθεσία ούτε
και οι κανονισµοί περί ασφάλειας και υγιεινής για εργαζόµενους και φοιτητές.
Ενώ φυσικά, τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις, µε αναπηρίες και οι εγκυµονούσες πρέπει να γίνουν κι
αυτά...καπνός, να εξαφανιστούν, για να γλυτώσουν από το να πάθει η υγεία τους...
Ως ακτιβιστής δεν έχω άλλο δρόµο πλέον πέρα από την εκ νέου αναφορά στις αρµόδιες αρχές και στον
Συνήγορο του Πολίτη» δηλώνει στα «Φοιτητικά Νέα» ο φοιτητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
Ανδρέας Μπαρδάκης.
Η νέα αναφορά του φοιτητή προς τον Συνήγορο του Πολίτη:
Η νέα αναφορά στον ΣτΠ έλαβε αριθµό υπόθεσης: 274607/12.02.2020
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών
Θέµα: Μετά από τρία χρόνια συνεχών καταγγελιών και µία µηνυτήρια αναφορά εξακολουθεί ανενόχλητα
το κάπνισµα στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστηµιούπολη 2).
Στις 31.01.2020 προσήλθα από την επαρχία, στην οποία έχω πρόσφατα µετακοµίσει, στο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, Πανεπιστηµιούπολη 2, για να καταθέσω ως µάρτυρας σε ΕΔΕ που διέταξε ο Πρύτανης για
τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού λόγω των καταγγελιών που υποβάλω συνέχεια εδώ και τρία χρόνια.
Εδώ είναι το βίντεο που κατέγραψα στις 31.01.2020:
Λίγο πριν και µετά την ΕΔΕ (η οποία διήρκεσε τέσσερις ώρες) έκανα µόνος µου µια αυτοψία και κατέγραψα
οπτικό υλικό (βίντεο), µε αποδεικτικό ηµεροµηνίας αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ηµέρας,
διαπιστώνοντας ότι η αντικαπνιστική νοµοθεσία εξακολουθεί και δεν εφαρµόζεται στο πανεπιστήµιο αφού
είναι φανερή η έλλειψη απαγορευτικής σήµανσης που έχει χρόνια να ανανεωθεί, δεν εφαρµόζεται η
διάταξη που υποχρεώνει να αναρτάται απαγορευτική σήµανση ανά 15 τ.µ.
Χαρακτηριστικός ένας κεντρικός διάδροµος µήκους 240 µ., ίσως, που συνδέει τρία κεντρικά κτήρια, αφού
βρήκαµε µόνο ένα απαγορευτικό σήµα ενώ τα σταχτοδοχεία στους πάγκους της φοιτητικής παράταξης,
που είναι προσκείµενη στο κόµµα της Κυβέρνησης, δεν τα αποµακρύνει κανένας υπεύθυνος διαχείρισης
των κτηρίων.
Στο βίντεο διακρίνονται καθαρά φοιτητές που καπνίζουν ανενόχλητοι ενώ οι υπόλοιποι ανέχονται το
παθητικό κάπνισµα σαν να µην αντιλαµβάνονται καθόλου ότι εκθέτει την υγεία τους σε κίνδυνο.
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Ενώ, στις 20.12.2019, οι υγειονοµικοί επιθεωρητές της Περιφέρειας αναφέρουν στην αυτοψία που
διενήργησαν ότι υπήρχε σήµανση για την απαγόρευση του καπνίσµατος! Κι όµως! Δεν υπάρχει σήµανση
εδώ και χρόνια! Μόνο κάτι ξεχασµένες πινακίδες, δυο-τρεις στον αριθµό όλες κι όλες.
Η όλη κατάσταση παραπέµπει σε επικράτηση της παραβατικότητας. Γίνεται ακατανόητο επίσης το ότι
στην επίσηµη ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου, ενώ αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση, στις 14.01.2020, µε
θέµα «Ενηµέρωση επί της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας», δεν έχει σταλεί στα email των φοιτητών, προς
ενηµέρωσή τους. Αποπειράθηκα προσωπικά να τη στείλω σε όλους, στους φοιτητές και σε όλη την
πανεπιστηµιακή κοινότητα, στο συγκεκριµένο email που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν
εγκρίθηκε από τον επόπτη των ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Αυτή την ανακοίνωση, άραγε, µπαίνει να τη δει
κανείς;
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και αρνητικών εντυπώσεων, δηλώνω ότι δεν επιθυµώ µε κανένα τρόπο να
διαβάλλω, µε τις συνεχείς καταγγελίες που κάνω, τα ελληνικά πανεπιστήµια, πόσο άλλο το πανεπιστήµιο
που φοιτώ ο ίδιος, θα πρέπει όµως κάποτε να αποµακρυνθεί το φαινόµενο της παραβατικότητας και της
κακοδιοίκησης αφού µε το φαινόµενο του "άρρωστου κτηρίου" λόγω του τοξικού περιβάλλοντος από τον
καπνό των τσιγάρων, δεν είναι µόνο η αντικαπνιστική νοµοθεσία που δεν εφαρµόζεται...
Δεν εφαρµόζονται επίσης οι κανονισµοί περί υγιεινής κι ασφάλειας για τους εργαζόµενους
και τους φοιτητές και για όλους όσους επισκέπτονται το πανεπιστήµιο!
Ενώ παρεµποδίζονται σε µεγάλο βαθµό να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική/επαγγελµατική και στην
κοινωνική ζωή τα άτοµα µε σοβαρές χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, καθώς και οι γυναίκες που
κυοφορούν.
Εύχοµαι κάποτε να µπορούµε κάποτε να απολαµβάνουµε πολιτισµένα πανεπιστήµια, γι' αυτό και τον
Οκτώβριο του 2017 απεύθυνα πρόταση στους Πρυτάνεις όλων των πανεπιστηµίων για πανεπιστήµια χωρίς
καπνό..., αλλά κανείς τους δεν ανταποκρίθηκε.
Σε ερώτηµα που είχα υποβάλει στον νυν Πρωθυπουργό, στο Vouliwatch, µε πρόταση να ενθαρρύνει τη ΔΑΠΝΔΦΚ να "περιφρουρήσει" όλα τα πανεπιστήµια της χώρας για την εφαρµογή της αντικαπνιστικής
νοµοθεσίας, διαδίδοντας µια νέα πολιτισµένη νοοτροπία, ο κ. Μητσοτάκης µας είχε απαντήσει
(16.11.2018) ως εξής:
«Το έχω ξεκαθαρίσει ότι η καθολική εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου θα είναι προτεραιότητά µας,
ξεκινώντας από τη Βουλή και τα δηµόσια κτήρια, δηλαδή και τα Πανεπιστήµια. Οι φοιτητικές παρατάξεις που έχουν πάντως τη δική τους αυτονοµία - µπορούν να έχουν χρήσιµο ρόλο τον οποίο προσωπικά θα
ενθαρρύνω προς αυτή τη κατεύθυνση. Πέραν των όποιων µέτρων ληφθούν πάντως, το µείζον για να
επιτευχθεί ένας στόχος που και οι καπνιστές δηλώνουν ότι είναι σωστός, είναι η ατοµική ευθύνη κάθε
φοιτητή και η ενεργός συµµετοχή ολόκληρης της πανεπιστηµιακής κοινότητας».
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, σε δήλωσή του, στις 23.10.2018 είχε πει: «Θέλουµε πανεπιστήµια για τα οποία δεν
θα ντρεπόµαστε»
Θα πρέπει λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός να τηρήσει την υπόσχεσή του και να ενθαρρύνει τη φοιτητική
παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προς την κατεύθυνση της νοµιµότητας, η οποία χρειάζεται άµεσα να αλλάξει
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νοοτροπία κάνοντας στροφή 180 µοιρών…
Σ’ αυτό το σηµείο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνουµε, θέτοντας το υπόψη και του κ. Μητσοτάκη,
που ανέφερε µε την απάντησή του πως «…το µείζων για να επιτευχθεί ένας στόχος είναι και η ατοµική
ευθύνη κάθε φοιτητή…», ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει τονίσει επανειληµµένως ότι: «…η
συνήθεια του καπνίσµατος δεν αποτελεί ατοµική συµπεριφορά, αλλά ένα από τα πιο
σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας…» και για την αντιµετώπισή του απαιτούνται «…
συνεχείς κι επαναλαµβανόµενες ενέργειες…»».
Το έγγραφο που µου έστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη, στις 31.07.2019, µε το οποίο µου απέστειλε
την αλληλογραφία της υπόθεσής µου προκειµένου τυχόν να επανέλθω στη Διοίκηση του Πανεπιστηµίου ή
στο Υπουργείο Υγείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει να
συµπεριφέρεται σαν Ανώτατο Εκπαιδευτικό «φουγάρο», σας υποβάλω την παρούσα
αναφορά για εξακολούθηση παραβάσεων:
α) της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας,
β) των κανονισµών περί υγιεινής κι ασφάλειας για εργαζόµενους, φοιτητές κι επισκέπτες,
γ) των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς παρεµποδίζονται άτοµα µε σοβαρές χρόνιες παθήσεις να
συµµετέχουν στη φοιτητική και στην επαγγελµατική ζωή,
Για τους παραπάνω λόγους, αιτούµαι να περάσετε σε ενέργειες λόγω αρµοδιότητας, τέτοιες
όπως:
1. Εφαρµογή σχολαστικής ανάρτησης απαγορευτικής σήµανσης ανά 15 τµ σε όλους τους κλειστούς χώρους
του πανεπιστηµίου, στους διαδρόµους, στα γραφεία, στις αίθουσες, στα κλιµακοστάσια, στις εισόδους,
κτλ. (Να δοθεί προσοχή και στο εξής: Οι διατάξεις αναφέρονται σε ανάρτηση ανά 15 τετραγωνικά µέτρα
και όχι ανά 15 µέτρα).
2. Επίβλεψη κι εποπτεία του χώρου από τους φύλακες κι από τους υπεύθυνους διαχείρισης των κτηρίων.
3. Να ελεγχθεί για ποιον λόγο οι υγειονοµικοί επιθεωρητές της Περιφέρειας δεν διαπίστωσαν παραβάσεις
στην αυτοψία που διενέργησαν στις 20.12.2019 και γιατί δεν εφαρµόζουν τις διοικητικές κυρώσεις στις ήδη
βεβαιωµένες παραβάσεις που διαπίστωσαν στα δηµόσια κτήρια παρά τη σύσταση που τους έστειλε το
Υπουργείο Υγείας για να εφαρµόσουν διοικητικές κυρώσεις όπου βεβαιώθηκε παράβαση. Σχετική η
αναφορά: «Αναφορά για ενδεχόµενη παράβαση καθήκοντος από το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου επειδή
αποφεύγει να επιβάλει πρόστιµο σε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ παραβάσεις.»
4. Να αναζητηθούν επιτέλους οι υπεύθυνοι που επιτρέπουν εδώ και πολλά χρόνια να συνεχίζει αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση που βάζει σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών, των εργαζοµένων και των
επισκεπτών στο πανεπιστήµιο και αν χρειαστεί να τους αποδοθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις,
διοικητικές/πειθαρχικές.
Ολοκληρώνοντας, η παρούσα αναφορά, καθώς και αντίγραφο της κατάθεσής µου στην ΕΔΕ που
διενεργείται από το πανεπιστήµιο, θα προστεθεί ως αντικείµενο ποινικής διαδικασίας στη µηνυτήρια
αναφορά που έχει υποβάλει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι.
Επιπλέον θα υποβληθεί και ως τρίτη στη σειρά αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.
Πιο πρόσφατες καταγγελίες µου:
10.11.2019
Ανώτατο Εκπαιδευτικό «φουγάρο» το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής – ΑΝΑΦΟΡΑ κατά ΠΑΔΑ για
εξακολούθηση παραβάσεων.
08.09.2019: Αναφορά προς τη Συνήγορο του Φοιτητή του ΠΑΔΑ, ζητώντας τη διαµεσολάβησή της για
τη µη συµµόρφωση του ΠΑΔΑ στην εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας. Η ΣτΦ περιορίστηκε µόνο
στο να διαβιβάσει την αναφορά µου προς την Πρυτανεία και τίποτα περισσότερο… Παρόλα αυτά, καµία
ανταπόκριση δεν υπήρξε εκ µέρους της Πρυτανείας.
30.06.2019: Καταγγελία µου προς αρµόδιες αρχές, µε θέµα: «Το κάπνισµα στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
εξακολουθεί προκλητικά ακόµα και µετά τη µηνυτήρια αναφορά σε Εισαγγελέα Αρείου Πάγου από το
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εξακολουθεί προκλητικά ακόµα και µετά τη µηνυτήρια αναφορά σε Εισαγγελέα Αρείου Πάγου από το
ΕΠΣΕ».
27.05.2019: Καταγγελία µου προς τις αρµόδιες αρχές και αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, µε
θέµα: «Η Οδύσσεια ενός φοιτητή ΑµεΑ, ακτιβιστή, που απεγνωσµένα αγωνίζεται για υγιεινό περιβάλλον
στο ΠΑΔΑ εν όψει της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καπνίσµατος».
Υ.Γ. Παρακαλώ θερµά, όπως µε ενηµερώσετε, µε ηλεκτρονικό µήνυµα, για τον αριθµό πρωτοκόλλου που θα
λάβει τούτη η αναφορά καθώς επίσης όπως µε κρατήσετε ενήµερο (µε τον ηλεκτρονικό τρόπο
επικοινωνίας)* για την πορεία τούτων των καταγγελιών, επιφυλασσόµενος για κάθε νόµιµο δικαίωµά µου
στην περίπτωση ενδεχόµενης παραβίασης καθήκοντος εκ µέρους δηµοσίων υπαλλήλων.
* Σύµφωνα µε τον νόµο 2672/1998, άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα(τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)», παρ. 5, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µπορούν, µε την
υποβαλλόµενη αίτησή τους ή το διακινούµενο µήνυµα, να δηλώνουν την προτίµησή τους ως προς το µέσο
της απάντησης.
Με εκτίµηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Φοιτητής στο ΠΑΔΑ, Ακτιβιστής για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ και για την προστασία από το Παθητικό
Κάπνισµα, δηµιουργός των διαδικτυακών κοινοτήτων «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» και «STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ».
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παρουσίασε
το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Ηµερίδα για την Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Μέγ. Μουσικής µε
τη συµµετοχή του ΠΑΔΑ
Με την προβολή τριών ταινιών animation µικρού µήκους, που είναι παραγωγή του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η εκδήλωση – ηµερίδα για την Παγκόσµια
Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας µε στόχο την ανάδειξη, την προβολή και την ενίσχυση εκµάθησης
και χρήσης της ελληνικής γλώσσας, που διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού µε τη συµµετοχή του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αρµόδιου
για τα θέµατα της Διασποράς.
Η Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας, (µια πρωτοβουλία του Καθηγητή Ελληνικών Σπουδών της
Νάπολης, Γιάννη Κορίνθιου), θεσπίστηκε το 2017 από την Ελληνική Βουλή, η οποία ανταποκρίθηκε έτσι
στην έκκληση πλήθους φορέων ανά τον κόσµο για την αναγνώριση της σηµασίας της ελληνικής γλώσσας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για τον
Απόδηµο Ελληνισµό, ο κ. Φώτης Φωτίου, Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αρµόδιος για
θέµατα Διασποράς, η κ. Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο κ. Γεώργιος
Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής.
Aναµνηστική πλακέτα απονεµήθηκε από τον Γεν. Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού Καθ. Ιωάννη
Χρυσουλάκη στον συντονιστή της δηµιουργίας των ταινιών, Επ. Καθηγητή του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ, Σπύρο Σιάκα

Μίλησαν διακεκριµένες προσωπικότητες από το εξωτερικό και την Ελλάδα, όπως ο Αρχιεπίσκοπος
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Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, ο καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στην Έδρα
«Γεώργιος Σεφέρης» του Πανεπιστηµίου Harvard. κ. Παναγιώτης Ροϊλός, ο κ. Διονύσιος Αρκαδιανός,
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος – Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Σάιµον Φρέιζερ του Καναδά, ο Πρύτανης του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου Κύπρου καθ. κ. Σωκράτης Κάτσικας, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθ. κ.
Ιωάννης Καζάζης, καθώς και ο νεοελληνιστής καθ. Ιωάννης Κορίνθιος, Πανεπιστήµιο Καλαβρίας.
Εκτός από τους χαιρετισµούς και τις κεντρικές οµιλίες πραγµατοποιήθηκε συζήτηση σε Στρογγυλή
Τράπεζα µε θέµα την: «Εκπαίδευση από απόσταση και Πρόσωπο- µε-Πρόσωπο Διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας» µε τη συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν τρεις ταινίες animation µικρού µήκους των τριών πρώτων
βραβείων του διαγωνισµού «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή» της ΓΓΑΕ σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Τµήµα της ΙΒΒΥ –Κύκλος παιδικού Βιβλίου για τη συγγραφή µικρής ιστορίας/παραµυθιού από παιδιά και
νέους της οµογένειας (Παραγωγή Τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής).
Μετά το τέλος της προβολής απονεµήθηκε αναµνηστική πλακέτα από τον Γεν. Γραµµατέα Απόδηµου
Ελληνισµού Καθ. Ιωάννη Χρυσουλάκη στον συντονιστή της δηµιουργίας των ταινιών, Επ. Καθηγητή του
Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ, Σπύρο Σιάκα.
Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση µουσικού προγράµµατος από το «Σύνολο Σύγχρονου
Ελληνικού και Ξένου Ρεπερτορίου» του Μουσικού Σχολείου Αλίµου µε τίτλο «Μουσικές Περιπλανήσεις στην
Ελληνική Γλώσσα».
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως:
> 1. Έκθεση διεθνούς παιδικού διαγωνισµού ζωγραφικής Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
«Κόσµος χωρίς Σύνορα. Η Ελλάδα µου» στο πλαίσιο του «Έτους Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ελλάδας–
Ρωσίας 2019-2020».
> 2. Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρµας εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας του Simon Fraser University
– Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies.
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Με επίκεντρο την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον άνθρωπο το σήµα της
Ελληνικής Προεδρίας
NewsRoom
Το σήμα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος» σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την επόμενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέμβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέμα τον εορτασμό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η κορωνίδα των εκδηλώσεων για την
Ελληνική Γλώσσα
Του Χρήστου Μαλασπίνα
Γέµισε το πρωί του Σαββάτου η αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην
εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, για την Ηµέρα
Ελληνικής Γλώσσας, µε τίτλο: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή».
Στην εκδήλωση, την είδηση έβγαλε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Σοφία Ζαχαράκη
αποκαλύπτοντας, στο χαιρετισµό που απηύθυνε, ότι µε το Νοµοσχέδιο που καταρτίζεται για την
ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµα των αποσπασµένων Ελλήνων
εκπαιδευτικών να επεκταθεί το επιµίσθιο και για τα 5 χρόνια (τώρα είναι για 4) που είναι αποσπασµένοι.
Η Εκδήλωση, που έλαβε διακοµµατικό χαρακτήρα µε την παρουσία του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών,
Γιάννη Αµανατίδη, ως εκπροσωπούντος τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και της Κατερίνας
Αυξεντίου, ως εκπροσώπου της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, αποτέλεσε την κορωνίδα των εκδηλώσεων
για τον εορτασµό της Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας και ήταν η πρώτη φορά –στα τρία χρόνια- από την
θεσµοθέτηση της Ηµέρας ελληνικής γλώσσας, που οργανώθηκε από την Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού.
Χαιρετισµό απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης, ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας Φώτης Φωτίου, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Σ. Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γεώργιος Πατούλης. Από πλευράς κοµµάτων την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ Γιάννης
Αµανατίδης ως εκπρόσωπος του προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και η Κατερίνα
Αυξεντίου, ως εκπρόσωπος της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηµατά.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης στο χαιρετισµό του τόνισε ότι «Ο εορτασµός της Παγκόσµιας
Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί µία αφορµή να αναδείξουµε όχι µόνο την αξία και την σηµασία της
αλλά και την ίδια την οικουµενική διάσταση του Ελληνισµού. Σήµερα τιµούµε όλους εκείνους που
ακατάπαυστα εργάζονται για την διαφύλαξη και την ανάδειξη ενός εκ των πολυτιµότερων θησαυρών το
Η Ελληνική Γλώσσα, µια από τις πλουσιότερες ανά την υφήλιο από πλευράς περιεχοµένου αλλά και
ιστορικής επιρροής”.
Στον δικό του χαιρετισµό ο κ. Αµανατίδης επεσήµανε, µεταξύ άλλων, και ότι «η Ελληνική Γλώσσα, µια από
τις πλουσιότερες ανά την υφήλιο από πλευράς περιεχοµένου αλλά και ιστορικής επιρροής – απαιτεί, από
όλους µας, σεβασµό, ευθύνη και συνέπεια στην διάσωση και διάδοσή της».
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυάτειρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, ο ΥΦΥΠΕΞ αρµόδιος για τον Απόδηµο
Ελληνισµό Κώστας Βλάσης, ο Επίτροπος Κύπρου για τους Απόδηµους Φώτης Φωτίου, Η υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων Σοφία Ζαχαράκη και ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ Γιάννης Αµανατίδης, πριν την έναρξη
της εκδήλωσης./Φωτογραφία orthodoxianewsagency.gr
Το Πάνελ των οµιλητών
Το Πάνελ των επισήµων οµιλητών για την ελληνική γλώσσα, συντόνισε ο Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου
Ελληνισµού Ιωάννης Χρυσουλάκης, ενώ µίλησαν αξιόλογοι οµιλητές, όπως: o Aρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, ο κ. Π. Ροϊλός, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στην ‘Εδρα «Γεώργιος
Σεφέρης» του Πανεπιστηµίου Harvard, ο Καθηγητής Ιωαν Καζάζης, Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τίτλο « Εκπαίδευση από απόσταση και πρόσωπο µε πρόσωπο
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», µίλησαν οι διακεκριµένοι επιστήµονες, Λ. Χριστόπουλος, ΓΓ Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, Καθηγητής Ιωάννης
Κορίνθιος, Νεοελληνιστής, Πανεπιστήµιο Καλαβρίας και ο Δ. Αρκαδιανός, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του ΙΣΝ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Βανκούβερ, Καναδά.
Και τιµητικές διακρίσεις
Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Γενικής Γραµµατείας Αποδήµου Ελληνισµού για την ανάδειξη διεθνώς
καταξιωµένων προσωπικοτήτων του Οικουµενικού Ελληνισµού, τιµήθηκε ο διάσηµος οµογενής καλλιτέχνης
Φίλιππος Τσιάρας, µε διεθνώς αναγνωρισµένο έργο στο χώρο της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της
φωτογραφίας.
Βραβεύθηκε επίσης στο πρόσωπο της κόρης του, ο κ. Τάσος Αθανασόπουλος, για πολλά χρόνια Επίτιµος
Πρόξενος της Ελλάδας στον Παναµά, µε τεράστιο έργο στήριξης του Ελληνισµού εκεί. Την ηµέρα της
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κηδείας του, οι Έλληνες του Παναµά συγκεντρώθηκαν και έψαλλαν τον εθνικό ύµνο της Ελλάδας στη
µνήµη του.
Παράλληλες δραστηριότητες
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκαν ταινίες animation µικρού µήκους, οι οποίες παρήχθησαν από το
Τµήµα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής για τα τρία πρώτα βραβεία
του διαγωνισµού «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή», τον οποίο διοργάνωσε η ΓΓΑΕ σε συνεργασία µε το
Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ. Τα µουσικά διαλείµµατα µε θέµα «Μουσικές περιπλανήσεις στην ελληνική
γλώσσα» επιµελήθηκαν σχήµατα κλασικής και σύγχρονης µουσικής του Μουσικού Σχολείου Αλίµου.
Στο φουαγιέ του Μεγάρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ηµερίδας, φιλοξενήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις,
που περιελάµβαναν έκθεση έργων από τον διεθνή παιδικό διαγωνισµό ζωγραφικής της Οµοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας «Κόσµος χωρίς Σύνορα. Η Ελλάδα µου» στο πλαίσιο του «Έτους Γλώσσας
και Λογοτεχνίας Ελλάδας – Ρωσίας 2019-2020», καθώς και ταινίες µαθητών της Οµογένειας που
διακρίθηκαν στο πλαίσιο Διεθνών Μαθητικών Διαγωνισµών Ψηφιακής και Οπτικοακουστικής Δηµιουργίας.
Συγκεκριµένα προβλήθηκαν οι ταινίες του 2019, “Je suis Grec” του Ελληνικού Λυκείου Βρυξελλών,
«Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή» και «Η ιστορία του Ζωγραφείου Λυκείου». Στο φουαγιέ
παρουσιάσθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας του Simon Fraser
University – Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies.
Η εκδήλωση µεταδόθηκε ζωντανά µέσω της υπηρεσίας «Δίαυλος» καθώς και από το Hellenic TV σε όλη τη
µεγάλη Βρετανία. Οι οµιλητές βιντεοσκοπήθηκαν και θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο του Ιδρύµατος
Μποδοσάκη.
Η εκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ µεταδόθηκε ζωντανά µέσω της υπηρεσίας
«Δίαυλος» καθώς και από το Hellenic TV σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Οι οµιλίες βιντεοσκοπήθηκαν και θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύµατος Μποδοσάκη.

Φωτογραφία πρώτης σελίδας: orthodoxianewsagency.gr
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Ο Μ. Βαρβιτσιώτης παρουσίασε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήμα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την επόμενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέμβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέμα τον εορτασμό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συναντήθηκε µε
τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και
τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος.
Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το
Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος.
www.bankingnews.gr
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος»,
σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε
συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών
του Συµβουλίου της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η
οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
10 Φεβρουαρίου 2020 - 19:26

Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής
προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
dailythεss
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020

https://www.euractiv.gr/
Publication date: 10/02/2020 15:38
Alexa ranking (Greece): 8323
https://www.euractiv.gr/section/thesmika-themata/news/paroysiastike-to-sima-tis-...

Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:14
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:14
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ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης σχεδιάστηκε
από φοιτήτρια του ΠΑΔΑ
Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης σχεδιάστηκε από φοιτήτρια
του ΠΑΔΑ
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής: Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο
επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα
ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα σχηµατίζει το
ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G από το Greece, σε
µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον διαγωνισµό. Οι φοιτητές που συµµετείχαν στον διαγωνισµό ήταν: Παπανικολάου Νικόλαος, Αλεβίζου
Μαρία, Κωστόγλου Μαρία, Μπόρα Χατζιράι, Καραδηµητρός Σίµος, Σκανδάλη Μαργαρίτα, Τζώρζογλου
Μαγδαληνή Χαρά, Φύλλης Γιώργος, καθώς και ο επιστηµονικός συνεργάτης του τµήµατος Μάνου
Πρόδροµος.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το σήµα που προκρίθηκε, και τελικά θα είναι και το επίσηµο σήµα της Προεδρίας της Ελλάδας, είναι της
φοιτήτριας Μπόρα Χατζιράι.
Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της
Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επίσης, έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο
στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία
της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία των µειονοτήτων.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο
Βαρβιτσιώτης (εικόνα)
Parapolitika Newsroom Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter. «Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. Η Ελλάδα
αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από το Μάιο
έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το
ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία
αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη
της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.

Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήματος της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώματα ελληνικά, σύμβολα ανθρωπιστικά που παραπέμπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήμα, σχηματίζει το ακρωνύμιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση με τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τμήματος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, που μετείχαν
στον διαγωνισµό.
Το συγκεκριμένο σήμα θα χρησιμοποιηθεί στις επίσημες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρμογές. Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρώπης, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συμπίπτει με την επέτειο των 70
χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεμελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την
απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία
µειονοτήτων.
Πηγή: iefimerida.gr
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης

Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
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Ο κ. Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή,
τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν στον διαγωνισµό και µε ανάρτησή του
στο Twitter, ανέφερε:
«Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Ανθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως
ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση».
Παραλλήλως, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο
σπουδών αλλά και τους φοιτητές για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι
«πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής
Προεδρίας και θα έχει πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020) περίοδος η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/1950).
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Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Ανακήρυξη του Βασ. Κορκίδη σε επίτιµο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.»
Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020,
οµόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιµο Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να
του απονείµει τιµητική πλακέτα για τις µακροχρόνιες και εξαιρετικές υπηρεσίες,
που έχει προσφέρει στον εµπορικό κόσµο της χώρας, καθώς και την πολύπλευρη
συνεισφορά και βοήθειά του στην µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισµός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.,
Βασίλη Κορκίδη, µε την ευκαιρία της ανακήρυξής του σε επίτιµο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.,
είναι ο ακόλουθος:
«Κατ´αρχάς, θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας
συγχαρώ για την επιτυχία του διήµερου συνεδρίου «Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που
επέρχονται στο
εµπόριο και επιβεβαίωσε την ποιότητα των στελεχών µας. Συνεχίστε να
διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, να ισχυροποιείτε και να
εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιµος» είναι αυτός που αποκτά ένα
«δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιµητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα
αντίστοιχα καθήκοντα ή δικαιώµατα του εν ενεργεία µέλους. Είναι η µέγιστη
ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε κάποιον πρώην πρόεδρο ή µέλος του, που
τον υπηρέτησε, µάλλον µε επιτυχία και σίγουρα µε εντιµότητα, αφοσίωση και
αυταπάρνηση. Η αναγόρευσή µου πριν λίγα χρόνια σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε., σήµαινε ταυτόχρονα
ότι δεν µπορώ να διδάσκω στο συγκεκριµένο Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Το ίδιο
λοιπόν ισχύει και σήµερα, γι’ αυτό σας δηλώνω πως παύω πλέον να είµαι
εκλέκτορας της Ε.Σ.Ε.Ε., σεβόµενος απόλυτα τον τίτλο που µου αποδίδεται. Στο
µέλλον, δεν θα µετέχω λοιπόν σε καµία διαδικασία ψηφοφορίας, που αφορά στα
διοικητικά και οικονοµικά πεπραγµένα, ούτε βεβαίως στην εκλογική διαδικασία της
Ε.Σ.Ε.Ε., αφού η θέση µου θα πρέπει να θεωρείται αντικειµενικά δεδοµένη. Από
σήµερα, οφείλω και δεσµεύοµαι να στηρίζω δηµόσια την παρούσα και την εκάστοτε
διοίκηση της Ε.Σ.Ε.Ε. και να την εκπροσωπώ, όπου, όπως και όποτε µου ζητηθεί,
εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό, για µένα, δεν σηµαίνει «αποστρατεία», αλλά µία
νέα ευθύνη να παρακολουθώ τις δράσεις µας και να ενηµερώνοµαι διαρκώς για τα
τεκταινόµενα. Το ρήµα «Επιτιµώ» είναι το αντίθετο του «επιπλήττω» και συνήθως
µία τέτοια ηµέρα, αυτή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής µας, επί 12 χρόνια είχα
συνηθίσει να δέχοµαι, µεταξύ άλλων κριτικών, και επιπλήξεις. Σήµερα, λοιπόν,
είναι για µένα µία διαφορετική Γ.Σ., που βεβαίως θα σας ακούσω µε προσοχή, αλλά
προς µεγάλη µου ανακούφιση, στο τέλος της ηµέρας, δεν απαιτείται να λογοδοτήσω.
Σας υπόσχοµαι, λοιπόν, να επιτιµώ τον τίτλο που µου αποδώσατε και θα
είµαι πάντα δίπλα σας, όχι σε ωραίες εκδηλώσεις, όχι µόνο στα εύκολα, αλλά και
στα δύσκολα. Όσο µάλιστα θα είµαι στο Επιµελητήριο Πειραιά και φυσικά θα
εργάζοµαι στην επιχείρησή µου, δηλώνω παρών και µάχιµος, για το εµπόριο και
την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα του τόπου µας, που επάξια εκπροσωπεί η Ε.Σ.Ε.Ε..
Ευχαριστώ, τέλος, πολύ τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα µέλη της Γ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.
για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε. Η αναγνώριση και η επιβράβευσή µου, δίνει
νόηµα και αξία στα όσα κάναµε µαζί µία ολόκληρη δεκαετία. Μου δώσατε δύναµη και
αγάπη και θα είστε πάντα όλοι “επίτιµοι” στην καρδιά µου!»
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Δηµιουργήθηκε από φοιτητές του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της
Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70
χρόνων από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
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Tο σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
#Συµβούλιο της Ευρώπης
Newsroom 10/02/2020 17:03 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Το σηµα της ελληνικης προεδριας του Συµβουλιου της Ευρωπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης από το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Συνάντηση Αναπλ. Υπ. Εξωτερικών, Μ. Βαρβιτσιώτη, µε καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστηµίου Δ.
Αττικής που µετείχαν στον διαγωνισµό για το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης (Αθήνα, 10.02.2020)
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον διαγωνισµό για το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.

Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή
του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο
άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον
πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές
γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Varvitsiotis Miltiadis @MVarvitsiotis
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης
@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που
µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Πηγές: twitter.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σχετικά Άρθρα :Πολιτική
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Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης - [Eleftheria.gr]
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό. Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά
και τους φοιτητές για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι "πρέπει να
εµπιστευόµαστε τα νέα παιδιά". Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της
Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα...
Eleftheria.gr ·

πριν από 45 λεπτά ·

Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν
στον διαγωνισµό. Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά
και τους φοιτητές για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι "πρέπει να
εµπιστευόµαστε τα νέα παιδιά". Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της
Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει πολλαπλές εφαρµογές. Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα...
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Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκό Συµβουλίου
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης, σύµφωνα µε ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού
Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
«Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος.
Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από το
Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση» σηµειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Με τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές
του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που
µετείχαν στον διαγωνισµό, συναντήθηκε σήµερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50)
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου, σηµειώνεται στην ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού. Ιδρύθηκε στις 5
Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της.
Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της
Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Έχει διαδραµατίσει, όπως επισηµαίνεται, καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής
ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την
προστασία µειονοτήτων.
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Τιµητική πλακέτα απένειµε το Παν. Δυτ. Αττικής στον υπ. Υγείας
Στο πλαίσιο των εργασιών της εκδήλωσης «Η Δηµόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Συζήτηση για το
Νέο Θεσµικό Πλαίσιο», που διοργάνωσε η Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Οικονοµίας και
Πολιτικής της Υγείας και πραγµατοποιήθηκε στις 26-02-2020 στο Αµφιθέατρο της Σχολής
Δηµόσιας Υγείας στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
απονεµήθηκε τιµητική πλακέτα για τη συµβολή του στην ευόδωση των στόχων του
Πανεπιστηµίου στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου εξήρε την προσωπική συνεισφορά του Υπουργού Υγείας στη διάθεση για 35
χρόνια του κτηριακού συγκροτήµατος της Πανεπιστηµιούπολης Αθηνών, ιδιοκτησίας του Υπουργείου, στη
Σχολή Δηµόσιας Υγείας για την εύρυθµη λειτουργία των Τµηµάτων της.
Ακόµη, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην πολύπλευρη υποστήριξη του υπουργείου στο Πανεπιστήµιο, όπως και
στην πρόθυµη συµµετοχή των Γενικών Γραµµατέων του Παναγιώτη Πρεζεράκου και Ιωάννη Κωτσιόπουλου
µε θεµατολογία σχετικά µε τη Δηµόσια Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας σε πρόσφατες εκποµπές του West
Attica (https://www.atticatv.gr/index.php/padaatticatv), που αφορά συµπαραγωγή του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής µε το ATTICA TV, τη Δηµοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης του Δήµου Ασπροπύργου.
Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Πρύτανη για το έργο που προσφέρει το ΠΑΔΑ και δήλωσε την
αµέριστη υποστήριξή του προς το Πανεπιστήµιο αναφορικά µε αντικείµενα αρµοδιότητάς του.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Θεωρείο (11/02/20)

Θεωρείο (11/02/20)
Στο Εκλογοδικείο η έδρα Τσαβδαρίδη
Στο αρµόδιο όργανο, το Εκλογοδικείο, θα κριθεί τελικά το µέλλον του βουλευτή Ηµαθίας της Ν.Δ.
Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που κατηγορείται ως διπλοθεσίτης, καθώς εκτός από το βουλευτικό αξίωµα
διατηρεί µια επαγγελµατική σχέση και µε τον Δήµο Βέροιας. Ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης δήλωσε πως η
κατηγορία που του προσάπτεται –έβγαλε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ– είναι διάτρητη καθώς πρόκειται
για µια εξωτερική συνεργασία, µε δελτίο παροχής υπηρεσιών µε τον δήµο, κάτι που δεν αποτελεί
ασυµβίβαστο. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η δήλωση του δηµάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, ο
οποίος σε δήλωσή του σηµείωσε πως ο βουλευτής, πριν κατέλθει υποψήφιος, «έλαβε όλες τις απαραίτητες
διαβεβαιώσεις» ότι οι δύο ιδιότητες δεν έρχονταν σε σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, τις τελικές
αποφάσεις θα λάβει το Εκλογοδικείο.
Αποστάσεις από Μενδώνη
Με διακριτικό µεν τρόπο, σαφώς δε, η Ολγα Κεφαλογιάννη έλαβε αποστάσεις από τους χειρισµούς της
υπουργού Πολιτισµού Λίνας Μενδώνη, όσον αφορά την άδεια λειτουργίας της εταιρείας πνευµατικών
δικαιωµάτων που συνέστησαν οι καλλιτέχνες. Η κ. Μενδώνη έδωσε τελικά τη σχετική άδεια λειτουργίας,
αλλά µε καθυστέρηση.
Ερωτηθείσα σχετικά (Cnn.gr), η πρώην υπουργός άφησε την αιχµή της για τη νυν: «Υπάρχουν οι πολιτικοί
που είναι γρήγοροι και αποτελεσµατικοί. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν τον χρόνο τους ή κρύβονται πίσω
από τη γραφειοκρατία που µπορεί να µπλοκάρει τα πάντα», είπε. Με δυο λόγια: µήνυµα εστάλη.
Τεστ για Βρούτση
Την Κ.Ο. της Ν.Δ. θα ενηµερώσει σήµερα στις 5 το απόγευµα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, για
το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί. Η ενηµέρωση θα αποτελέσει τεστ για τον
υπουργό, καθώς αρκετοί βουλευτές έχουν θέσει αστερίσκους στο νοµοσχέδιο, κάτι που αυξάνει το
ενδιαφέρον της ενηµέρωσης. Ο υπουργός πάντως έχει ήδη µιλήσει σε πολλούς βουλευτές που έχουν συχνή
παρουσία στην τηλεόραση και τους έχει κάνει σύντοµη ενηµέρωση για τα πλεονεκτήµατα του
νοµοσχεδίου.
Ντόπιος... Μητσοτάκης
Πλην όσων είδαν το φως της δηµοσιότητας, ένα από τα ντεσού της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Κρήτη
ήταν η γνώση που έδειξε να έχει για τα τοπικά ζητήµατα. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε
µε τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, συζήτησε για τον ΒΟΑΚ, τις εκκρεµότητες από τις περυσινές ζηµίες,
αλλά και τη σύνδεση του λιµανιού της Σούδας µε το νέο αεροδρόµιο. Ιδιο κλίµα και γνώση των θεµάτων
έδειξε ο Μητσοτάκης και κατά τη συνάντηση που είχε µε τον δήµαρχο Χανίων. Εξ ου µάλλον και η φράση
του πως στην Κρήτη δεν θέλει να τον αποκαλούν αλλιώς, παρά µόνο Κυριάκο.
Διάλυση φηµών
Μένω στην Κρήτη και στην παρουσία του ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου στο πλευρό του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Η επιλογή να δώσει το «παρών» ο υπουργός διέλυσε τις συζητήσεις περί προβλήµατος στις
σχέσεις µεταξύ των δύο.
Συνεδρίαση... Κ.Ο.
Μεικτό υπουργικό συµβούλιο και µαζί... Κοινοβουλευτική Οµάδα θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ στην
Κηφισιά. Αιτία, ο γάµος του βουλευτή της Ν.Δ. Ανδρέα Πάτση µε τη δηµοσιογράφο Βίκυ Παπαλουκά και
κουµπάρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα. Οπως αναµένεται, η µισή και πλέον Ν.Δ. θα είναι
εκεί.
«Πράσινη» Ηλεία
Η επιχείρηση να επιστρέψει το ΚΙΝΑΛ στο ένδοξο πασοκικό παρελθόν φαίνεται πως γίνεται συντονισµένα.
Δεν είναι τυχαίο πως Κυριακή και Δεύτερα η Φώφη Γεννηµατά βρέθηκε στην Ηλεία που, µαζί µε την όµορη
Αχαΐα, υπήρξε προπύργιο του πάλαι ποτέ πανίσχυρου ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικά, στις τελευταίες εκλογές, το
ΚΙΝΑΛ στην Ηλεία πήρε 14,79%.
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Ο αναλυτής του Κυριάκου
Ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στον υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο σε θέµατα ανάλυσης δεδοµένων και
ερευνών δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπως λένε οι πληροφορίες, ο 43χρονος πολιτικός αποτελεί τον
πρώτο άνθρωπο που θα πάρει ο πρωθυπουργός αν χρειάζεται κάποια εµπεριστατωµένη ανάλυση σε
ζητήµατα ερευνών.
Δικαίωση Κουµουτσάκου
Σχεδόν πέντε χρόνια µετά τον ξυλοδαρµό του, δικαιώθηκε. Ο λόγος για τον Γιώργο Κουµουτσάκο, ο οποίος
υπενθυµίζω πως τον Νοέµβριο του 2015 είχε πέσει θύµα ξυλοδαρµού σε εκδήλωση των Ποντίων στο
Σύνταγµα, στην οποία είχαν παρεισφρήσει ακροδεξιά στοιχεία τα οποία άσκησαν βία εναντίον του. Μετά
την ταυτοποίηση των ενόχων, η χθεσινή δίκη αποφάνθηκε για την ενοχή τους. Πλην του φυσικού
προσώπου που δικαιώθηκε, η εν λόγω απόφαση αποτελεί µια «επιστροφή στην κανονικότητα» για την ίδια
τη δηµοκρατία, η οποία την περίοδο εκείνη βιαζόταν µε πλήθος αγριοτήτων και απειλών.
Ελλάδα - Αλβανία συνεργασία
Παρουσιάστηκε χθες το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης, από τον
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος επέλεξε το Τwitter για να το δώσει στη
δηµοσιότητα. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι πως η επιλογή του στηρίχθηκε στο ταλέντο και στις ιδέες
νέων παιδιών, καθώς στήθηκε ένας µικρός διαγωνισµός ανάµεσα σε φοιτητές του τµήµατος γραφιστικών
τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το σήµα που τελικά κέρδισε, σχεδιάστηκε από µία πολύ
ταλαντούχα φοιτήτρια, η οποία είχε την έµπνευση να «κλείσει» έναν ήλιο µέσα στο µπλε χρώµα της
Ελλάδας. Λεπτοµέρεια; Η κοπέλα έχει καταγωγή από την Αλβανία.
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Συστηµατική συνεργασία ΠΑ.Δ.Α - Μητρόπολης Σύρου
Στην απόφαση για συστηµατική, στενότερη συνεργασία, κατέληξαν το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, µε θεµέλιο το εντυπωσιακό, όσο και χρηστικό
αποτέλεσµα µιας πρώτης συνέργειάς τους, η οποία αναδεικνύει ταυτόχρονα, τόσο την
κληρονοµιά της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου όσο και τις δυνατότητες του Εργαστηρίου
Γεωχωρικών Τεχνολογιών, του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, του
ΠΑΔΑ.
Σε συνάντηση των δύο πλευρών, που προκάλεσε ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής,
Βασίλειος Παγούνης, στην Αίθουσα Συµβουλίων του κτιρίου της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής (Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω), παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή, Παναγιώτη Καλδή και
του Μητροπολίτη Σύρου, Δωρόθεου του Β΄, η Ερευνητική Οµάδα του ΠΑΔΑ παρουσίασε ολοκληρωµένο το
έργο «Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και Αυτοµατισµοί για τον εντοπισµό και συστηµατική καταγραφή
των Ιερών Ναών και Μνηµείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου».
Συγκεκριµένα, ο Καθηγητής, Βασίλειος Παγούνης και η Ερευνητική Μονάδα Γεωδαισίας – Τοπογραφίας
και Παγκόσµιων Συστηµάτων Προσδιορισµού Θέσης, του Εργαστηρίου Γεωχωρικών Τεχνολογιών του
Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ, πρόβαλαν αναλυτικά τα link που θα
εµπλουτίσουν την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, από τα οποία οι ενδιαφερόµενοι επισκέπτες
(τουρίστες και διαδικτυακοί επισκέπτες των Κυκλάδων), θα αντλούν πλήθος πληροφοριών για τους Ναούς
και τις Ιερές Μονές, που βρίσκονται στα νησιά των Κυκλάδων που ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου.
Ακολούθησε συζήτηση ανάµεσα στις δύο πλευρές, µε στόχο την ολοκληρωµένη παρουσίαση του έργου και
την επέκταση της συνεργασίας τους και σε άλλους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος.
Από την πλευρά της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, ο Μητροπολίτης Δωρόθεος ο Β΄ ευχαρίστησε την
Ερευνητική Οµάδα του ΠΑΔΑ και προσωπικά τον Καθηγητή Βασίλειο Παγούνη, για το έργο που
αναβαθµίζει την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ένα µεγάλο µέρος των Κυκλάδων και
ενισχύοντας, µεταξύ άλλων, το Θρησκευτικό Τουρισµό στην περιφέρεια της Μητρόπολης.
Για το σκοπό αυτό, ζήτησε να υπάρξει δηµόσια παρουσίασή του, στους συλλογικούς φορείς και τους
πολίτες της περιφέρεια της Μητρόπολης Σύρου και εξέφρασε την ευχή για συστηµατική εµβάθυνση της
συνεργασίας µε το ΠΑΔΑ και σε άλλους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Η πρόταση του Μητροπολίτη Σύρου
συνάντησε την άµεση ανταπόκριση από πλευράς ΠΑΔΑ, µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, Καθηγητή,
Παναγιώτη Καλδή, να δεσµεύεται για τη σύνταξη Μνηµονίου Συνεργασίας των δύο πλευρών, το οποίο θα
επιµεληθούν το ΠΑΔΑ και το «Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου».
Τις ευχαριστίες του για τη µέχρι σήµερα συνεργασία µε το ΠΑΔΑ και την προοπτική ενίσχυσής της,
εξέφρασε από την πλευρά του και ο Αντιπρόεδρος του εν λόγω Κέντρου, Νικόλαος Χρυσίνης, ο οποίος
συντόνισε επί τόπου την ερευνητική οµάδα του έργου ανάδειξης των Ναών και Μονών της Μητρόπολης
Σύρου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στη συνάντηση παρέστησαν όλοι όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της πρώτης
προσπάθειας, ήτοι, ο Μιχαήλ Γιαννίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΑΔΑ, ο Δηµήτριος Αναστασίου,
Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΠΑΔΑ, η Ευδοκία Καµπούρογλου, Επιστηµονική Συνεργάτιδα του ΠΑΔΑ και
οι προπτυχιακές Φοιτήτριες του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Ελπίδα
Βαξεβανίδη και Χρυσοθέµις – Κλεοπάτρα Βουρεξάκη.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Συµβούλιο της Ευρώπης Ελλάδα: Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας

Ελληνική προεδρία ΕΕ 2020: Η Ελλάδα αναλαµβάνει την
επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου
της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020.
Ελληνική προεδρία ΕΕ 2020: Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. Η Ελλάδα
αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από το Μάιο
έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ, αγγλικά: Council of Europe, γαλλικά: Conseil de l' Europe) είναι διεθνής
οργανισµός στον οποίο συµµετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της.
Συµµετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συµβουλίου και 3 ως παρατηρητές της συνέλευσής του.
Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949. Είναι ο παλαιότερος οργανισµός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα νοµικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη
δηµοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθµιση των νοµοθεσιών, καθώς και την πολιτισµική συνεργασία στην
Ευρώπη. Στο Συµβούλιο της Ευρώπης ανήκουν τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης µε εξαίρεση το
Βατικανό, το Καζακστάν (διηπειρωτική χώρα), την Λευκορωσία η οποία είναι υποψήφιο µέλος και κράτη µε
περιορισµένη αναγνώριση. Το Συµβούλιο της Ευρώπης δηµιούργησε και χρησιµοποιεί ως επίσηµο σύµβολο
την περίφηµη Ευρωπαϊκή σηµαία, µε 12 χρυσά αστέρια τοποθετηµένα σε ένα κύκλο σε µπλε φόντο, από το
1955 και τον Ευρωπαϊκό ύµνο που βασίζεται στην Ωδή στη Χαρά, στο τελευταίο κοµµάτι της Ενάτης
συµφωνίας του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, από το 1972. Στις 5 Μαΐου 1964, στη 15η επέτειο από την ίδρυσή
του, το Συµβούλιο της Ευρώπης θέσπισε την 5η Μαΐου ως Ηµέρα της Ευρώπης.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Σύµφωνα µε το wikipedia, σε οµιλία του στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, στις 19 Σεπτεµβρίου 1946, ο Σερ
Ουίνστον Τσόρτσιλ αναφέρθηκε σε ένα «είδος Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης» και στη δηµιουργία του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Είχε µιλήσει σχετικά για Συµβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1943, σε µια
ραδιοφωνική εκποµπή. Η µελλοντική δοµή του Συµβουλίου της Ευρώπης, συζητήθηκε σε συγκεκριµένο
συνέδριο από αρκετές εκατοντάδες κορυφαίους πολιτικούς, εκπροσώπους της κυβέρνησης και της
κοινωνίας των πολιτών, στη Χάγη της Ολλανδίας, το 1948. Υπήρχαν δύο σχολές σκέψης οι οποίες
ανταγωνίζονταν. Ορισµένοι τάχθηκαν υπέρ ενός κλασικού διεθνούς οργανισµού µε εκπροσώπους των
κυβερνήσεων, ενώ άλλοι προτίµησαν ένα πολιτικό τόπο δηµόσιας συζήτησης για τους βουλευτές. Και οι
δύο προσεγγίσεις τελικά συνδυάστηκαν, µε τη δηµιουργία της Επιτροπής Υπουργών και της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το Καταστατικό του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αυτή η διπλή
διακυβερνητική και διακοινοβουλευτική δοµή, αντιγράφηκε αργότερα από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τον
Οργανισµό Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) και του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Το Συµβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 από τη Συνθήκη του Λονδίνου. Η Συνθήκη του
Λονδίνου ή αλλιώς το Καταστατικού του Συµβουλίου της Ευρώπης, υπεγράφη στο Λονδίνο την ηµέρα
εκείνη από δέκα µέλη: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία,
Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Πολλά άλλα κράτη ακολούθησαν, ειδικά µετά τις δηµοκρατικές
µεταβάσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ενώ το
Συµβούλιο της Ευρώπης περιλαµβάνει τώρα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη εκτός της Λευκορωσίας, του
Καζακστάν, της Πόλης του Βατικανού και των ευρωπαϊκών κρατών µε περιορισµένη αναγνώριση. Παρά το
γεγονός ότι προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, η ιδιωτική και δηµόσια χρήση της ευρωπαϊκής
σηµαίας ενθαρρύνεται, ώστε να συµβολίσει µια ευρωπαϊκή διάσταση. Για να αποφευχθεί η σύγχυση µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στη συνέχεια ακολούθησε χρησιµοποιώντας την ίδια σηµαία στη δεκαετία του
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1980, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, το Συµβούλιο της Ευρώπης συχνά χρησιµοποιεί µια
τροποποιηµένη έκδοση µε ένα πεζό "e" στο κέντρο των αστεριών, που αναφέρεται ως «λογότυπο του
Συµβουλίου της Ευρώπης».
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Το σήµα της ελληνικής προεδρίας
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην σχετική ανάρτησή του
στο twitter ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής Προεδρίας
Συµβούλιο της Ευρώπης: Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής Προεδρίας
Η χώρα µας θα έχει την Προεδρία για ένα εξάµηνο. Το σχόλιο του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Το σήµα της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Δια χειρός φοιτήτριας το logo της Ελληνικής
Προεδρίας (vid)
Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης σχεδιάστηκε από φοιτήτρια του ΠΑΔΑ
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής: Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του
σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του
διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον διαγωνισµό.
Οι φοιτητές που συµµετείχαν στον διαγωνισµό ήταν: Παπανικολάου Νικόλαος, Αλεβίζου Μαρία,
Κωστόγλου Μαρία, Μπόρα Χατζιράι, Καραδηµητρός Σίµος, Σκανδάλη Μαργαρίτα, Τζώρζογλου Μαγδαληνή
Χαρά, Φύλλης Γιώργος, καθώς και ο επιστηµονικός συνεργάτης του τµήµατος Μάνου Πρόδροµος. Ο κ.
Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές για
τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το σήµα που προκρίθηκε, και τελικά θα είναι και το επίσηµο σήµα της Προεδρίας της Ελλάδας, είναι της
φοιτήτριας Μπόρα Χατζιράι. Το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης Το
συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης;
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισµός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήµερα συµµετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της
Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
Θεµελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επίσης, έχει διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο
στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία
της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία των µειονοτήτων.
Δείτε το βίντεο

Κοινοποιήστε το άρθρο:

http://www.thetoc.gr/
Publication date: 10/02/2020 15:16
Alexa ranking (Greece): 117
https://www.thetoc.gr/politiki/article/sumboulio-tis-eurwpis-auto-einai-to-sima-tis-e...

Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών.
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συναντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συναντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης από τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος συναντήθηκε µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον σχετικό διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να εµπιστευόµαστε τα
νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της ελληνικής προεδρίας
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter. "Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η
Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον
πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές
γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της
επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα
έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Thetoc.gr ·
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας

Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας

Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας
Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν
στον σχετικό διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.

http://ceo.gr/
Publication date: 10/02/2020 20:11
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.theceo.gr/symvoulio-tis-evropis-afto-ine-to-sima-tis-ellinikis-proedrias/

Συµβούλιο της Ευρώπης: Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας

Το λογότυπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ο οποίος συαντήθηκε µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού που µετείχαν στον σχετικό
διαγωνισµό.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και τους φοιτητές
για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα
παιδιά”.
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
Στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης βρίσκονται η Ελλάδα,
η Ευρώπη και ο Άνθρωπος. Το σήµα, σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο
συνδυάζεται µε το G, από το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση. Σύµβολα ανθρωπιστικά που
παραπέµπουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός
ήλιος.
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Προκήρυξη «4ου Φεστιβάλ «Άνοιξη θεάτρου» στο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής από 27 Απριλίου έως 2 Μαίου 2020
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, διοργανώνει από 27 Απριλίου 2020 έως 2 Μαϊου 2020, το 4ο
Φεστιβάλ θεάτρου µε τίτλο «Άνοιξη θεάτρου» στο Συνεδριακό Κέντρο της
Πανεπιστηµιούπολης Άλσους Αιγάλεω του ΠΑ.Δ.Α. στο Αιγάλεω.
Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, οι θεατρικές οµάδες που θα συµµετέχουν θα είναι
ερασιτεχνικές ή επαγγελµατικές και σκοπός του Φεστιβάλ είναι η συµµετοχή του Ιδρύµατος, στην
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου και της
περιοχής γενικότερα.
Οι θεατρικές οµάδες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο 4ο Φεστιβάλ «Άνοιξη θεάτρου» 2020,
µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, µέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και να
αποστείλουν.
Αίτηση Συµµετοχής
Βασικές πληροφορίες για το έργο, περίληψη και διανοµή µε όλα τα ονόµατα των συντελεστών της
παράστασης.
Ένα DVD 15΄λεπτών διάρκειας που θα περιλαµβάνει αποσπάσµατα από τις πρόβες ή την
παράσταση του έργου και υποχρεωτικά πρέπει να εµπεριέχει αποσπάσµατα από όλες τις
σκηνές/πράξεις και πιθανά χορικά του έργου.
Δύο φωτογραφίες τουλάχιστον, υψηλής ανάλυσης από πρόβες του έργου ή παράσταση.
Η αποστολή θα γίνει ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις pspiliop@uniwa.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2105385140 (κος Π.Σπηλιόπουλος).
Όροι συµµετοχής:
Οι θεατρικές οµάδες θα είναι ερασιτεχνικές, ενώ στην περίπτωση επαγγελµατικών οµάδων δεν θα υπάρχει
κανενός είδους εισιτήριο. Η είσοδος των θεατών θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
Το έργο δεν θα πρέπει να είναι σε διάρκεια µεγαλύτερο των 2 ωρών, συµπεριλαµβανοµένου τυχόν
διαλείµµατος.
Τα σκηνικά που θα χρησιµοποιηθούν από τις οµάδες, θα είναι ελαφρές κατασκευές, λυόµενες, µικρές και
εύκολα µεταφερόµενες. Κανένα σκηνικό δεν θα στηριχτεί µε καρφιά ή βίδες στο δάπεδο της σκηνής ή σε
τοίχους του Συνεδριακού Κέντρου.
Δεν θα χρησιµοποιηθούν πυροτεχνήµατα, καπνογόνα, φωτοβολίδες αφή πυρσών και γενικά εύφλεκτα
υλικά.
Δεν θα γίνει χρήση και ρίψη, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσµατα, υλικών που είναι δύσκολο να
περισυλλεγούν, όπως φελιζόλ, χαρτοπόλεµος κλπ.
Στην αίθουσα υπάρχει κονσόλα φωτισµού και ήχου, αυλαία θεάτρου στη σκηνή αυτόµατου ανοίγµατος και
δεύτερη αυτόµατα ανοιγόµενη αυλαία στο βάθος της σκηνής, καθώς και ανοιγόµενη οθόνη στον τοίχο
του βάθους της σκηνής. Επίσης στο πλάι της σκηνής υπάρχουν 2 καµαρίνια και 1 τουαλέτα.
Η επιλογή των θεατρικών έργων και των οµάδων που θα συµµετάσχουν στο Φεστιβάλ, θα γίνει µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια.
Ποιότητα και ορθότητα της εκφοράς του λόγου των υποκριτών.
Ύπαρξη ή µη οµαδικής δουλειάς και συνύπαρξη των υποκριτών στη σκηνή.
Σκηνοθεσία που ακολουθεί και αναδεικνύει το κείµενο, χωρίς να γίνονται αυθαίρετες
παρεµβάσεις ή υπερβολές.
Σκηνοθεσία της παράστασης από έναν σκηνοθέτη και όχι περισσότερους ή οµαδική σκηνοθεσία.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, αναλαµβάνει να τυπώσει αφίσα και πρόγραµµα του Φεστιβάλ, καθώς
και να προωθήσει στον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ραδιόφωνο και τηλεόραση την πραγµατοποίηση του
Φεστιβάλ.
Στις θεατρικές οµάδες και στους υποκριτές που θα συµµετάσχουν θα απονεµηθεί Βεβαίωση Συµµετοχής
από το Ίδρυµα.
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας...

Το

σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
«Στο...
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο
άνθρωπος», σχολίασε στην σχετική ανάρτησή του στο
twitter ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον
πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.

Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η
Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον
διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10,
2020
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Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της
επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως
κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώµατα. Πηγή:

πηγη AΜΠΕ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος» σχολίασε στην ανάρτησή του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020

https://www.vivanews.gr/
Publication date: 10/02/2020 16:18
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.vivanews.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%c...

Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:14
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:14
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.

Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020

Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:14
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος» σχολίασε στην ανάρτησή του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
τον Μάιο έως τον Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Τελευταία ενηµέρωση: Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, 15:20
http://platform.twitter.com/widgets.js
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή στο
twitter.
"Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος", σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης,
από το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Η δηµοσιογραφία για να είναι αδέσµευτη-ανεξάρτητη πρέπει να χρηµατοδοτείται κυρίως
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από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα αποδεδειγµένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το
SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
το.
Ενισχύστε το SLpress.gr
Για να κάνετε δωρεά πατήστε εδώ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
©Πηγή: amna.gr
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης

Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.

“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του
ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο επίκεντρο βρίσκονται
η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής
Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020
Πηγή: ΑΠΕ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter. “Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η
Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ. Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον
πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές
γραφιστικών […]
The post Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης appeared first on
PatrisNews – Εφηµερίδα Πατρίς Ηλείας.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές...Πηγή
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε σήµερα ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο Twitter.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή,
τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, που µετείχαν στον διαγωνισµό και µε ανάρτησή του στο Twitter
ανέφερε: «Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Άνθρωπος βρίσκονται στο επίκεντρο του σήµατος της Ελληνικής
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Χρώµατα ελληνικά, σύµβολα ανθρωπιστικά που παραπέµπουν
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στο κέντρο ο άνθρωπος ως ελληνικός ήλιος. Το σήµα,
σχηµατίζει το ακρωνύµιο του διεθνούς οργανισµού (C.O.E), το οποίο συνδυάζεται µε το G, από
το Greece, σε µία αφαιρετική διάσταση».
Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη τόσο το Πανεπιστήµιο για το υψηλό επίπεδο
σπουδών αλλά και τους φοιτητές για τις εµπνευσµένες προτάσεις τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι
«πρέπει να εµπιστευόµαστε τα νέα παιδιά».
Το συγκεκριµένο σήµα θα χρησιµοποιηθεί στις επίσηµες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας και θα έχει
πολλαπλές εφαρµογές.
Σηµειώνεται, ότι η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρώπης, το δεύτερο εξάµηνο
του 2020 (15.5 έως 18.11.2020), η οποία συµπίπτει µε την επέτειο των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ρώµη 4/11/50).
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
«Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος», σχολίασε στην ανάρτηση του ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.

Αυτό είναι το σήµα της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης@coe. Στο
επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη & ο Άνθρωπος. Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή,τους καθηγητές & φοιτητές γραφιστικών
τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό. pic.twitter.com/mTGY7tf6iJ
— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 10, 2020

Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από την
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παρουσιάστηκε το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης
Το σήµα της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ανάρτησή του στο twitter.
“Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο άνθρωπος”, σχολίασε στην ανάρτηση ο κ.
Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή, τους καθηγητές και τους φοιτητές γραφιστικών τεχνών που µετείχαν στον διαγωνισµό.
Η Ελλάδα αναλαµβάνει την επόµενη προεδρία της επιτροπής υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, από
το Μάιο έως το Νοέµβριο του 2020, η οποία θα έχει ως κεντρικό θέµα τον εορτασµό των 70 ετών από
την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
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