
Πλάτωνας Μαρλαφέκας: Στόχος μας το
Patras IQ να γίνει Πανελλήνιας
εμβέλειας και να διαρκεί μήνες
Η έκθεση Patras IQ, γίνεται θεσμός πανελλήνιας εμβέλειας με υπογραφή της
αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου. Την Παρασκευή
(5/2/2015) υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας το
«Patras IQ» γίνεται η πρώτη μεγάλη πανελλήνια Έκθεση Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα στην παραγωγική οικονομία.

Γι’ αυτή την θετική εξέλιξη μίλησε στην εκπομπή Ποντάρω Κόκκινο με τους Θάνο
Χριστακόπουλο και Ηλία Κυριακόπουλο Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαϊας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

Ο κ. Μαρλαφέκας είπε μεταξύ άλλων: «ως Επιμελητήριο νιώθουμε πολύ καλά
γι’ αυτή την πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με το Πανεπιστήμιο, αλλά και για
τη γρήγορη εξέλιξη της διαδικασίας να γίνει το Patras IQ, πανελλήνια
έκθεση.

Δύο θετικά υπάρχουν για την περιοχή. Το πρώτο είναι ότι επιτέλους θα έχουμε μια
κοινή έκθεση, ώστε όλη η έρευνα και η τεχνογνωσία που παράγεται στα πανεπιστήμια
της Ελλάδος θα έχουν έναν τόπο που θα εκθέτεται. Μέχρι τώρα όλη αυτή η
τεχνογνωσία έμενε στα συρτάρια και τις δημοσιεύσεις. Δεν υπήρχε διέξοδος προς την
επιχειρηματική κοινότητα. Τα περισσότερα προϊόντα της έρευνας είναι εξωστρεφή.
Αν καταφέρουμε στα επόμενα χρόνια να τα αξιοποιήσουμε, στην επόμενη πενταετία
θα έχουμε μια πλούσια βιομηχανία.

Το δεύτερο είναι ότι, επιτέλους η Πάτρα βρίσκει μια δικιά της έκθεση
πανελλήνιας εμβέλειας. Η Patras IQ στην επόμενη διετία, θα είναι μια έκθεση
μηνών και όχι ημερών, θεματικών μηνών με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην
έρευνα».

Τέλος, ο κ. Μαρλαφέκας τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας του όλου εγχειρήματος,
αλλά και στην αμεσότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το αίτημα του
Επιμελητηρίου από την κα Σία Αναγνωστοπούλου, «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
αξίζουν προσοχής και βοήθειας στο να ενεργήσουν, στο να μιλήσουν. Ένα από αυτά
που συναντήσαμε το 2012 που αναλάβαμε το Επιμελητήριο, είναι η λαίλαπα των ΜΜΕ
σε ότι αφορά το τι δείχνουν και τι προβάλλουν. Δημιουργούν ανθρώπους που δεν
ασχολούνται.

Εμείς αντιθέτως ενεργήσαμε τρία χρόνια, φτιάχνοντας ένα θεσμό. Από τη στιγμή που



το παρουσιάσαμε στην κα Αναγνωστοπούλου, δεν χρειάστηκε δεύτερο ραντεβού.
Ωριμάσαμε την ιδέα και βρήκαμε συμπαραστάτη την κα Υπουργό. Αποφύγαμε τις
φανφάρες όλων αυτών των χρόνων των μεγάλων λόγων ή μεγάλων ιδεών, χωρίς να
γίνεται τίποτα στην πράξη. Εμείς ως επιμελητήριο, δεν θέλουμε να μιλάμε, αλλά να
παράγουμε έργο».
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Συνέντευξη της Αν. Υπ. Παιδείας για
την Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
«Patras IQ» - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη της Αν. Υπ. Παιδείας για την Έκθεση
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ» - ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ

09|02|2016 | 08:04

Πάτρα - Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για τη σύνδεση της έρευνας
με την ανάπτυξη της χώρας και με πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σίας Αναγνωστοπούλου, η
Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ» τέθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου η έκθεση να καταστεί εθνικής εμβέλειας θα
υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δυο Υπουργείων και των
εμπλεκόμενων.

Στα πλαίσια της υπογραφής της Σύμβασης δόθηκε συνέντευξη τύπου κατά την
οποία μίλησαν η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, ο
αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου οικονομίας Ηλίας Ξανθάκος, η
πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ο
Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του
Ε.Α.Π. Βασίλης Καρδάσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος
Κατσιφάρας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας.

Οι ομιλητές συμφώνησαν στη σημασία που έχει η διασύνδεση της έρευνας με την
ανάπτυξη και η μεταφορά της έρευνας στην αγορά. Η υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ των δυο Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να τεθεί
η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ» υπό την αιγίδα του Υπουργείων
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και



Τουρισμού κινείται προς την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ως
κίνηση αποτελεί παράδειγμα που πρέπει να βρει μιμητές ώστε να αλλάξει η
παραγωγική διάρθρωση της χώρας και να δοθεί νέα ώθηση στην οικονομία.
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H «Πολιτική Ιστορία της Πάτρας 1950
– 1974» - Την Παρασκευή 19 Φλεβάρη
η παρουσίαση του βιβλίου
 Πολυγραφότατος, διεισδυτικός, επίμονος ερευνητής και αναλυτής, ο
Βασίλης Λάζαρης επανέρχεται μετά από 25 χρόνια και ολοκληρώνει ένα από
τα πλέον σημαντικά έργα της συγγραφικής του διαδρομής ως ιστορικός
ερευνητής, την Πολιτική Ιστορία της Πάτρας, με την κυκλοφορία του 5ου

τόμου της, από τις εκδόσεις «Διαπολιτισμός».

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη έρευνα με τεκμηρίωση γεγονότων από
ένα πλήθος πηγών που αναφέρονται την περίοδο 1950 – 1974.

 

Η «Πολιτική Ιστορία της Πάτρας 1950 – 1974» θα παρουσιαστεί την
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Αχαΐας Μιχαλακοπούλου 58 (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου & Κολοκοτρώνη).

 

Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο καθηγητής Ιστορίας της
Εκπαίδευσης & των Πολιτικών Ιδεών του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής
Κυπριανός, και ο δικηγόρος και τέως βουλευτής Δημήτρης Γεωργόπουλος. Την
εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης θεοδωρακόπουλος.

 

Η έρευνα του Βασίλη Λάζαρη αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα πολυτάραχη
περίοδο της πατρίδας μας, με πυκνά και εξίσου σημαντικά ιστορικά
γεγονότα, όπως: η εκτέλεση του στελέχους του ΚΚΕ Νίκου Μπελογιάννη το
1952, η νίκη της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958, η δολοφονία του βουλευτή της
ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από το παρακράτος το 1963, η αποστασία, ο ρόλος
του αμερικανικού παράγοντα και των Ανακτόρων, η χούντα… Γεγονότα που
είχαν είτε άμεση, είτε έμμεση επίδραση στην πολιτική ζωή της Πάτρας και
της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του 1ο Κεφαλαίου σημειώνει: «Η πρώτη τριετία
μετά τον εμφύλιο πόλεμο υπήρξε πολύ σκοτεινή για την Ελλάδα παρά το γεγονός, ότι



στις βουλευτικές εκλογές του 1950 οι πολιτικές δυνάμεις, που είχαν εμφανισθεί ως
αντιδεξιές, κέρδισαν αξιόλογη νίκη. Η ίδια η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού είχε
αποτελέσει δεινό πλήγμα για το αριστερό κίνημα της χώρας – γεγονός, που δεν του
επέτρεπε όχι την ανάπτυξή του, αλλά ούτε καν την οποιαδήποτε ουσιαστική
παρέμβασή του στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.

Οι νέες συνθήκες, που είχαν διαμορφωθεί, είχαν, εξάλλου, προσφέρει την δυνατότητα
στον αμερικανικό παράγοντα να προσδιορίζει εκείνος, χωρίς την τήρηση και των πιο
στοιχειωδών προσχημάτων, τους στόχους των κάθε φορά κυβερνήσεων της Αθήνας,
οι οποίοι ταυτίζονταν κατά απόλυτο τρόπο με τις επιδιώξεις της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Αναφέρονταν δε οι επιδιώξεις αυτές στην
παραπέρα στερέωση του αντικομμουνιστικού πολιτικού καθεστώτος στην Ελλάδα,
που εξασφάλιζε την διατήρησή της ως ιδιαίτερα αναγκαίου αμερικανικού
προγεφυρώματος στην Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια, και στον ολοκληρωτικό
αποκλεισμό κάθε προοδευτικής πολιτικής κίνησης στη χώρα, που θα αποδέσμευε,
έστω σταδιακά, από την άμεση αμερικανική εξάρτηση τον τόπο.

Ο Βασίλης Κων. Λάζαρης

 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1930. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και δούλεψε σε γυμνάσια και λύκεια για τριάντα χρόνια, χρημάτισε δε και νομάρχης.
Η χούντα τον είχε απολύσει από τη θέση του και είχε μείνει έξω από τη δημόσια
εκπαίδευση ολόκληρη την επταετία. Είναι τακτικός συνεργάτης σε εφημερίδες και
περιοδικά πάνω σε ιστορικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά θέματα.

Έχουν εκδοθεί τα έργα του «Τέχνης Σημεία» (1983), «Πολιτική Ιστορία της Πάτρας»,
σε 4 τόμους (1986-1991), «Οι ρίζες του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος»
(1996), «Παναγιώτης Συνοδινός» (2000), «Καποδιστριακή Πάτρα» (2002), «Η
ιστορική πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών "Ερμής"» (2003), «Ο λαός και η
νεολαία της Πάτρας στον αγώνα κατά της χούντας» (2003) και «Ο εμφύλιος πόλεμος
στην Αχαΐα» (2006).

Έχουν κυκλοφορήσει, εξάλλου, με δική του επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις:
«Ιστορία της πόλεως των Πατρών», του Στέφ. Θωμόπουλου, σε τέταρτη έκδοση και
σε δύο τόμους (1998-1999), «Σχεδίασμα περί της Ανεξιθρησκίας», του Ευγενίου
Βουλγάρεως (2001), «Πολιτικά Κείμενα», του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη Φαλέζ (2005),
«Περί διχονοιών των εν ταις εκκλησίαι της Πολωνίας», του Βολταίρου (2008) και «Τα
σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας», σε 3 τόμους (2006-
2008), «Η Αχαΐα στην Κατοχή 1941 – 1944» (2014).
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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Διαπολιτισμός» η «Πολιτική Ιστορία
της Πάτρας 1950 – 1974» 5ος τόμος
του Βασίλη Λάζαρη
Πολυγραφότατος, διεισδυτικός, επίμονος ερευνητής και αναλυτής, ο
Πατρινός ιστορικός Βασίλης Λάζαρης επανέρχεται μετά από 25 χρόνια και
ολοκληρώνει ένα από τα πλέον σημαντικά έργα της συγγραφικής του
διαδρομής ως ιστορικός ερευνητής, την Πολιτική Ιστορία της Πάτρας, με
την κυκλοφορία του 5ου τόμου της, από τις Πατρινές εκδόσεις
«Διαπολιτισμός» του Τάκη Νικολόπουλου.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη έρευνα με τεκμηρίωση γεγονότων από ένα
πλήθος πηγών που αναφέρονται την γεμάτη από πολιτικές εξελίξεις και ταραγμένη
περίοδο 1950 – 1974.

Το βιβλίο «Πολιτική Ιστορία της Πάτρας 1950 – 1974» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση
που θα γίνει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 το βράδυ, στην αίθουσα
του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Μιχαλακοπούλου 58 (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου &
Κολοκοτρώνη).

Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο καθηγητής Ιστορίας της
Εκπαίδευσης & των Πολιτικών Ιδεών του Πανεπιστημίου Πατρών Παντελής Κυπριανός
και ο δικηγόρος και τέως βουλευτής Αχαΐας Δημήτρης Γεωργόπουλος. Την εκδήλωση
θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος.

Η έρευνα του Βασίλη Λάζαρη αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα πολυτάραχη περίοδο της
πατρίδας μας, με πυκνά και εξίσου σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως: η εκτέλεση
του στελέχους του ΚΚΕ Νίκου Μπελογιάννη το 1952, η νίκη της ΕΔΑ στις εκλογές του
1958 (ήρθε 2ο σε δύναμη κόμμα και ανέλαβε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης), η
δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από το παρακράτος το 1963, η
αποστασία, ο ρόλος του αμερικανικού παράγοντα και των Ανακτόρων, η χούντα…
Γεγονότα που είχαν είτε άμεση, είτε έμμεση επίδραση στην πολιτική ζωή της Πάτρας
και της ευρύτερης περιοχής.

Ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του 1ο Κεφαλαίου σημειώνει: «Η πρώτη τριετία
μετά τον εμφύλιο πόλεμο υπήρξε πολύ σκοτεινή για την Ελλάδα παρά το γεγονός, ότι
στις βουλευτικές εκλογές του 1950 οι πολιτικές δυνάμεις, που είχαν εμφανισθεί ως
αντιδεξιές, κέρδισαν αξιόλογη νίκη. Η ίδια η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού είχε
αποτελέσει δεινό πλήγμα για το αριστερό κίνημα της χώρας – γεγονός, που δεν του



επέτρεπε όχι την ανάπτυξή του, αλλά ούτε καν την οποιαδήποτε ουσιαστική
παρέμβασή του στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.

Οι νέες συνθήκες, που είχαν διαμορφωθεί, είχαν, εξάλλου, προσφέρει την δυνατότητα
στον αμερικανικό παράγοντα να προσδιορίζει εκείνος, χωρίς την τήρηση και των πιο
στοιχειωδών προσχημάτων, τους στόχους των κάθε φορά κυβερνήσεων της Αθήνας,
οι οποίοι ταυτίζονταν κατά απόλυτο τρόπο με τις επιδιώξεις της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Αναφέρονταν δε οι επιδιώξεις αυτές στην
παραπέρα στερέωση του αντικομμουνιστικού πολιτικού καθεστώτος στην Ελλάδα,
που εξασφάλιζε την διατήρησή της ως ιδιαίτερα αναγκαίου αμερικανικού
προγεφυρώματος στην Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια, και στον ολοκληρωτικό
αποκλεισμό κάθε προοδευτικής πολιτικής κίνησης στη χώρα, που θα αποδέσμευε,
έστω σταδιακά, από την άμεση αμερικανική εξάρτηση τον τόπο».

Ο Βασίλης Κων. Λάζαρης έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1930. Σπούδασε φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και δούλεψε σε γυμνάσια και λύκεια για τριάντα χρόνια,
χρημάτισε δε και νομάρχης. Η χούντα τον είχε απολύσει από τη θέση του και είχε
μείνει έξω από τη δημόσια εκπαίδευση ολόκληρη την επταετία. Είναι τακτικός
συνεργάτης σε εφημερίδες και περιοδικά πάνω σε ιστορικά, αισθητικά,
κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά θέματα.

Έχουν εκδοθεί τα έργα του «Τέχνης Σημεία» (1983), «Πολιτική Ιστορία της Πάτρας»,
σε 4 τόμους (1986-1991), «Οι ρίζες του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος»
(1996), «Παναγιώτης Συνοδινός» (2000), «Καποδιστριακή Πάτρα» (2002), «Η
ιστορική πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών "Ερμής"» (2003), «Ο λαός και η
νεολαία της Πάτρας στον αγώνα κατά της χούντας» (2003) και «Ο εμφύλιος πόλεμος
στην Αχαΐα» (2006). Έχουν κυκλοφορήσει, εξάλλου, με δική του επιμέλεια, εισαγωγή
και σημειώσεις: «Ιστορία της πόλεως των Πατρών», του Στέφ. Θωμόπουλου, σε
τέταρτη έκδοση και σε δύο τόμους (1998-1999), «Σχεδίασμα περί της
Ανεξιθρησκίας», του Ευγενίου Βουλγάρεως (2001), «Πολιτικά Κείμενα», του
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη Φαλέζ (2005), «Περί διχονοιών των εν ταις εκκλησίαι της
Πολωνίας», του Βολταίρου (2008) και «Τα σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου της Πάτρας», σε 3 τόμους (2006-2008), «Η Αχαΐα στην Κατοχή 1941 –
1944» (2014).

*Το βιβλίο για την Πάτρα και την Αχαΐα στην περίοδο της γερμανικής Κατοχής 1941
– 1944, έχει επίσης κυκλοφορήσει σε μία αξιόλογη, φροντισμένη έκδοση από τις
Πατρινές εκδόσεις «Διαπολιτισμός».
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«Η Διέξοδος από την κρίση» – Hμερίδα
Κούλογλου για τη νεανική
επιχειρηματικότητα στην Πάτρα
Tο Επιμελητήριο Αχαϊας και η Patras IQ διοργανώνουν ημερίδα για την Καινοτόμο
και Νεανική Επιχειρηματικότητα την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα
19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαϊας. Η ημερίδα τελεί
υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωβουλευτή της GUE/ ΣΥΡΙΖΑ
Στέλιου Κούλογλου.
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Πάτρα:Εθνικής εμβέλειας η Έκθεση
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras
IQ»-Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ
Υπουργείων και Φορέων-ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για τη σύνδεση της έρευνας με την
ανάπτυξη της χώρας και με πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σίας Αναγνωστοπούλου, η Έκθεση Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας «Patras IQ» τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου η έκθεση να καταστεί εθνικής εμβέλειας υπεγράφη
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δυο Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων
την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου.

Στα πλαίσια της υπογραφής της Σύμβασης δόθηκε συνέντευξη τύπου κατά την οποία
μίλησαν η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, ο αναπληρωτής
υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου οικονομίας Ηλίας Ξανθάκος, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης
Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του Ε.Α.Π. Βασίλης Καρδάσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων
Μαρλαφέκας.

Οι ομιλητές συμφώνησαν στη σημασία που έχει η διασύνδεση της έρευνας με την
ανάπτυξη και η μεταφορά της έρευνας στην αγορά. Η υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ των δυο Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να τεθεί
η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ» υπό την αιγίδα του Υπουργείων
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού κινείται προς την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ως
κίνηση αποτελεί παράδειγμα που πρέπει να βρει μιμητές ώστε να αλλάξει η
παραγωγική διάρθρωση της χώρας και να δοθεί νέα ώθηση στην οικονομία.
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Πάτρα: Το «Patras IQ» αποκτά
πανελλαδική αίγλη με υπογραφή Σίας
Αναγνωστοπούλου - Στο κόκκινο -
105,5 FM

Γι’ αυτή την θετική εξέλιξη μίλησε στην εκπομπή Ποντάρω Κόκκινο με τους Θάνο
Χριστακόπουλο και Ηλία Κυριακόπουλο Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7, ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας.
  
 Ο κ. Μαρλαφέκας είπε μεταξύ άλλων: «ως Επιμελητήριο νιώθουμε πολύ καλά γι’
αυτή την πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με το Πανεπιστήμιο, αλλά και για τη γρήγορη
εξέλιξη της διαδικασίας να γίνει το Patras IQ, πανελλήνια έκθεση.
  
 Δύο θετικά υπάρχουν για την περιοχή. Το πρώτο είναι ότι επιτέλους θα έχουμε μια
κοινή έκθεση, ώστε όλη η έρευνα και η τεχνογνωσία που παράγεται στα πανεπιστήμια
της Ελλάδος θα έχουν έναν τόπο που θα εκθέτεται. Μέχρι τώρα όλη αυτή η
τεχνογνωσία έμενε στα συρτάρια και τις δημοσιεύσεις. Δεν υπήρχε διέξοδος προς την
επιχειρηματική κοινότητα. Τα περισσότερα προϊόντα της έρευνας είναι εξωστρεφή.
Αν καταφέρουμε στα επόμενα χρόνια να τα αξιοποιήσουμε, στην επόμενη πενταετία
θα έχουμε μια πλούσια βιομηχανία.
  
 Το δεύτερο είναι ότι, επιτέλους η Πάτρα βρίσκει μια δικιά της έκθεση πανελλήνιας
εμβέλειας. Η Patras IQ στην επόμενη διετία, θα είναι μια έκθεση μηνών και όχι
ημερών, θεματικών μηνών με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην έρευνα».
  
 Τέλος, ο κ. Μαρλαφέκας τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας του όλου
εγχειρήματος, αλλά και στην αμεσότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το αίτημα
του Επιμελητηρίου από την κα Σία Αναγνωστοπούλου, «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
που αξίζουν προσοχής και βοήθειας στο να ενεργήσουν, στο να μιλήσουν. Ένα από
αυτά που συναντήσαμε το 2012 που αναλάβαμε το Επιμελητήριο, είναι η λαίλαπα των
ΜΜΕ σε ότι αφορά το τι δείχνουν και τι προβάλλουν. Δημιουργούν ανθρώπους που δεν
ασχολούνται.
  
 Εμείς αντιθέτως ενεργήσαμε τρία χρόνια, φτιάχνοντας ένα θεσμό. Από τη στιγμή
που το παρουσιάσαμε στην κα Αναγνωστοπούλου, δεν χρειάστηκε δεύτερο ραντεβού.
Ωριμάσαμε την ιδέα και βρήκαμε συμπαραστάτη την κα Υπουργό. Αποφύγαμε τις
φανφάρες όλων αυτών των χρόνων των μεγάλων λόγων ή μεγάλων ιδεών, χωρίς να
γίνεται τίποτα στην πράξη.



 Εμείς ως επιμελητήριο, δεν θέλουμε να μιλάμε, αλλά να παράγουμε έργο».   

Ακούστε:

Σχετικά άρθρα

 

Πάτρα: το πρόγραμμα Jessica και η …Πειραϊκή - Πατραϊκή

 

Υπ. Παιδείας: Μετά 6 χρόνια 500 θέσεις ΔΕΠ στα Ανώτατα Ιδρύματα

 

Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ»
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Δευτέρα, 08-02-2016
Σελίδα: 14
Μέγεθος: 427 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34

Λέξη κλειδί: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Δευτέρα, 08-02-2016
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 201 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Δευτέρα, 08-02-2016
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 488 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Σάββατο, 06-02-2016
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 99 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34
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