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Εκδήλωση    

«Έρευνα, καινοτομία και πρότυπα» 

Παρασκευή 21η Φεβρουαρίου 2014, ΕΙΕ 

 

Τιμή στους πιονιέρους της Τυποποίησης 

Σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους για τα έργα τους. Τους πιονιέρους της Τυποποίησης που 
λειτούργησαν τις πρώτες Τεχνικές Επιτροπές και δημιούργησαν τα πρώτα πρότυπα ΕΛΟΤ. Τους 

αείμνηστους: †Τριαντάφυλλο Ι. Παπαευαγγέλου, †Λάζαρο Λαζαρίδη και † Αθανάσιο Α. 
Βακαλόπουλο, και τους κ. Κώστα Αποστολόπουλο και Κώστα Βαλεοντή.  

Η τιμή στους δημιουργούς των προτύπων για την ποιότητα, ταξιδεύει τη σκέψη μας στην 
Κεφαλλονιά όπου κηδεύεται σήμερα ένα ανήσυχο πνεύμα του κόσμου των επιχειρήσεων και της 
ποιότητας. Ο Στέλιος Σταυρίδης. Όταν μας αφαίρεσαν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, την 
πιστοποίηση ΕΛΟΤ που προσέφερε ανταποδοτικές υπηρεσίες στον Ιδιωτικό αλλά και Δημόσιο 
Τομέα, έστερξε με ενθουσιασμό να μας καθοδηγήσει για τον ανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων 
μας. 

Γιατί αυτή ήταν η πεμπτουσία του. Η δημιουργία. Να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να εποπτεύει της 
υλοποίησης έργων και επιχειρήσεων. Σε ευάριθμες μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις μέχρι τελικώς 
να μπλέξει με το αμαρτωλό Δημόσιο, τη ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ. 

Εύχομαι το τελευταίο του δημιούργημα, η PISCINES IDEALES να παραμείνει κυψέλη καινοτομίας 
και ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της. 

Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ πασχίζει σήμερα να απευθυνθεί στους εταίρους, στους  χρήστες, ωφελούμενους 
και ενδιαφερόμενα μέρη των ρυθμίσεων της τυποποίησης, να εντοπίσει ανάγκες τους και να 
προσφέρει αξία στην Οικονομία. 

Γιατί και εμείς οι τυποποιητές όπως και οι σύμβουλοι, οι πιστοποιητές, οι ελεγκτές,οι ερευνητές, 
οι εργαστηριακοί και οι πανεπιστημιακοί  έχουμε λόγο ύπαρξης και νομιμοποιούμαστε όταν 
προσφέρουμε στην επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Εύχομαι, λοιπόν η ευλογημένη και καταραμένη γενιά μας, η γενιά του Πολυτεχνείου, να 
προλάβει η ίδια ή ίσως τα παιδιά της, να δει  

την ελληνική κοινωνία από συνοθύλευμα αντικοινωνικών συμπεριφορών και σύνολο 
ιδιοτελών συμφερόντων·  που συνεχίζουν ακόμη και σήμερα εν μέσω βαθιάς κρίσης, να 
συνωστίζονται στους διαδρόμους της Βουλής για να διατηρήσουν ή να διεκδικήσουν ένα κομμάτι 
της πίτας και να υποθηκεύσουν το ψωμί των παιδιών και των δισέγγονων μας  

να γίνει μια κοινωνία με ατομική κοινωνική ευθύνη,  

με επαγγελματική και συλλογική ευθύνη,  
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με κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στον Ιδιωτικό Τομέα,  

με κοινωνική ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών·  για να αξιοποιούν αντί να σπαταλούν τους 
Δημοσίους πόρους, 

με κοινωνική ευθύνη των εθελοντικών οργανώσεων·  όπως οι ΜΚΟ που έσπευσαν να 
επιμολυνθούν και να εκμαυλιστούν από το πολιτικό σύστημα σπαταλώντας το κεφάλαιο 
εμπιστοσύνης που τους χάρισε η κοινωνία και η δράση πρωτοπόρων κοινωνικών οργανώσεων 
όπως η GREENPEACE. 

Εύχομαι από την πληθώρα πόρων που διατίθενται για την ανάπτυξη, από τα κρατικά και 
ευρωπαϊκά Ταμεία, κάποιοι πόροι να περισσέψουν για έργα έρευνας-καινοτομίας και 
τυποποίησης προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε έστω ένα μονοψήφιο αριθμό νέων με 
υψηλά Ακαδημαϊκά και ουσιαστικά προσόντα, από αυτούς που σήμερα «συνωστίζονται» στην 
έξοδο της χώρας.  

Για να σηκώσουν τη σκυτάλη που άφησαν ορφανή οι τιμώμενοι πιονιέροι αείμνηστοι 
Παπαευαγγέλου, Λαζαρίδης και Βακαλόπουλους και να υλοποιήσουν τυποποιητικά έργα που θα 
προσφέρουν στην επιχειρηματικότητα και στην ανταγωνιστικότητα.   

Ή να παραλάβουν τη σκυτάλη από το Βαλεοντή που είναι εδώ μαζί μας και τον κ. Αποστολόπουλο 
που παραμένει σπίτι τραυματίας, φοβάμαι εκνευρισμένος και για το χαλασμένο φαξ και γιατί δεν 
έλαβε ακόμη το κείμενο του προτύπου διαχείρισης καινοτομίας που του υποσχεθήκαμε να του 
δώσουμε να επιμεληθεί, αδαπάνως για τον ΕΛΟΤ.  

Μετά από αυτή την αναγκαία, θεωρώ, παρέμβαση για να τονίσουμε τη σημαντικότητα των 
ανθρώπων στην υλοποίηση κάθε έργου και στο ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης,  καλούμε για 
την πρώτη βράβευση το γυιο του αείμνηστου Ευάγγελου Ι. Παπαευαγγέλου, Σταύρο να 
παραλάβει τιμητική πλακέτα από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και Καταναλωτή κ. Γεώργιο 
Στεργίου. 

Δυο λόγια για τη ζωή και το έργο του Ευάγγελου Ι. Παπαευαγγέλου (βλ σχετικό κείμενο). 

Καλείται, ο Αντώνης Βακαλόπουλος να παραλάβει την πλακέτα προς τιμήν του αείμνηστου 
πατέρα του,  Αθανασίου Α. Βακαλόπουλου, από τον «επίτιμο Πρόεδρο ΕΛΟΤ» και μέλος του ΔΣ 
του ΕΣΥΠ, Βαγγέλη Βαρδάκα.   

Δυο λόγια για τη ζωή και το έργο του Αθανασίου Α. Βακαλόπουλου (βλ σχετικό κείμενο). 

Ο Γεώργιος Γαδ, «ιστορικό» στέλεχος της Τεχνικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορίου, θα 
διαβάσει το μήνυμα του κ. Κώστα Αποστολόπουλου (βλ. συνημμένο κείμενο) και στη συνέχεια θα 
παραλάβει για λογαριασμό του την τιμητική πλακέτα που θα απονείμει ο ΓΓ Εμπορίου κ. 
Στέφανος Κομνηνός. 

Τέλος, καλείται ο Κώστας Βαλεοντής να μας μιλήσει για τις εμπειρίες συμμετοχής του στις 
δραστηριότητες τυποποίησης ΕΛΟΤ (βλ. συνημμένο κείμενο) και στη συνέχεια να παραλάβει 
τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΣΥΠ, κ. Άγγελο Τόλκα. 

Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας ώστε να εντοπίσουμε τους επιγόνους του αείμνηστου Λάζαρου 
Λαζαρίδη και να μπορέσουμε σε επόμενη εκδήλωση να παραδώσουμε τη σχετική τιμητική 
πλακέτα. 

Ιωάννης Χ. Σαριδάκης 

Συντονιστής της εκδήλωσης, από πλευράς ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. 

21 Φεβρουαρίου 2014.  


