ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

“ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2009”

“ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ’’ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΙΟΣ
«Επιστήμονας της χρονιάς» ψηφίστηκε ο ερευνητής και πρόεδρος της Tropical
ΑΕΒΕ, Γιώργος Λάγιος, που βραβεύτηκε για το πολυετές έργο του στις νέες
τεχνολογίες, την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ενέργεια και τις
νανοτεχνολογίες για εφαρμογή σε διάφορα υλικά αλλά και σε έργα τέχνης.
Την εκδήλωση οργάνωσε ο εκδοτικός όμιλος Λυμπέρη την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου
2010 και το περιοδικό STATUS. Το βραβείο στον Γιώργο Λάγιο απένειμε η Τζίνα
Βαρδινογιάννη και την λαμπερή βραδιά παρουσίασε η τηλεόραση του STAR.
Σημαντική στιγμή της βραδιάς ήταν η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη που
απένειμε το βραβείο του «συνθέτη της χρονιάς» στον Δημήτρη
Παπαδημητρίου (γιό του πρώην πρόεδρου του Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση),
καθώς και η βράβευση του μεγάλου μας κωμικού Θανάση Βέγγου.
Μεταξύ άλλων, βραβεύτηκαν ο διακεκριμένος καθηγητής αρχαιολογίας Δ.
Παντερμαλής (πρόεδρος του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης), ο Κ. Συνολάκης
(περιβαλλοντολόγος – καθηγητής του Παν/μίου Κρήτης), ο δημοσιογράφος Στ.
Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι.
Η βράβευση του Γ. Λάγιου ως «Επιστήμονα της χρονιάς 2009» αποτελεί μεγάλη
τιμή και διάκριση να συγκαταλέγεται μεταξύ των βραβευθέντων τα προηγούμενα
χρόνια επιστημόνων, όπως ο Δημ. Νανόπουλος, ο Χρ. Ζερεφός, ο Δημ.
Τριχόπουλος, ο Μαν. Δερμιτζάκης, ο Κλεομένης Μπάρλος, ο Δαμιανός Σακάς,
και άλλοι πολλοί.
Ο Γιώργος Λάγιος παραλαμβάνει το βραβείο
από την Τζίνα Βαρδινογιάννη

Αναλυτικά άρθρα για τους βραβευθέντες “ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2009’’ θα
βρείτε στο περιοδικό STATUS Φεβρουαρίου 2010 και για τις υποψηφιότητες
μπορείτε να ανατρέξετε στο link: http://www.tropical.gr/site/images/stories/DELTIA/39%20-%20status.pdf

ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΛΑΓΙΟΥ
Ευχαριστώ τους αναγνώστες του STATUS, που μου έκαναν την τιμή να με ψηφίσουν.
Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τους ερευνητές των Ελληνικών
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων που συνεργάστηκαν μαζί μου για να
αναπτύξουμε όλα αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα, τα προϊόντα του μέλλοντος, της τρίτης
βιομηχανικής επανάστασης που θα δούμε να κυκλοφορούν στις διεθνείς αγορές τα επόμενα
χρόνια, όπως το αυτοκίνητο υδρογόνου, τις γεννήτριες μηδενικών ρύπων, τα οικολογικά
κλιματιστικά και τις νανοτεχνολογίες.
Στη χώρα μας υπάρχουν αξιόλογοι ερευνητές με σημαντικό έργο στην υψηλή τεχνολογία.
Δυστυχώς, σήμερα 9 στα 10 προϊόντα που αναπτύσσονται από Έλληνες ερευνητές
παράγονται τελικά σε άλλες χώρες, λόγω έλλειψης επενδυτών.
Θέλω να ευχηθώ, ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση, να υπάρξει πολιτική βούληση και
συνεργασία του κράτους με τους ερευνητές για να βρεθεί ο τρόπος ώστε όλα αυτά τα
προϊόντα να παραχθούν στην Ελλάδα από ελληνικά χέρια.
Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε το σύνθημα «ο επιμένων ελληνικά» και εμείς επιμείναμε
Ελληνικά και κατασκευάσαμε τα οικολογικά κλιματιστικά TROPICAL που βλέπουμε σήμερα σ’
όλη την Ελλάδα, σε λεωφορεία και οχήματα που μεταφέρουν τρόφιμα.

Ο Γιώργος Λάγιος εκφωνεί τον λόγο του

Το βραβείο αυτό το αφιερώνω στην οικογένειά μου, τα παιδιά μου και σ’ όλους τους Έλληνες
ερευνητές

www.tropical.gr

