«Πρωτοβουλία Φίλων Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» Λάρισας

Δελτίο Τύπου
Η «Πρωτοβουλία Φίλων Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» στη Λάρισα
οργανώνει την πρώτη για το 2016 εκδήλωσή της, με ένα θέμα, που στη σημερινή
συγκυρία λαμβάνει μια κρίσιμη διάσταση για την πορεία της χώρας και της
κοινωνίας μας:
«Ανάπτυξη και ανθρώπινες ανάγκες»
Χατζηγάννειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαρισαίων, Παρασκευή 5
Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.30 (7.30 μ.μ.)
Εισηγητές θα είναι:
1. Ο Γιώργος Σταμπουλής, Λέκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Παν/μίου
Θεσσαλίας.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc.) στη
Διοίκηση Τεχνολογίας και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil.) στην Επιστημονική
και Τεχνολογική Πολιτική από την Ερευνητική Μονάδα Επιστημονικής Πολιτικής
(SPRU) του Πανεπιστημίου του Sussex (H.B.). Δίδαξε επίσης για αρκετά έτη
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε διάφορα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε άλλα ΑΕΙ και σε μεταπτυχιακά
προγράμματα ΑΤΕΙ. Έχει εργασθεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων,
καθώς για το σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη, την
πολιτική για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κλπ.
Τίτλος της εισήγησής του: "Επιστροφή στο μέλλον. Τι έχουμε μάθει για την
ανάπτυξη;"

2. Κώστας Δεληγιάννης, Γεωπόνος. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα και διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πρασίνου
του Δήμου Λαρισαίων :
Τίτλος της εισήγησής του: "Βιώσιμη ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες"
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.30
(7.30 μ.μ.) στο Χατζηγάννειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαρισαίων. Καθώς το
μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει πια
καταρρεύσει και η κοινωνία μας δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη, για τα
μεταπολεμικά δεδομένα, οικονομική και κοινωνική κρίση, αναζητούνται οι νέοι
τρόποι και οι νέοι δρόμοι που πρέπει πια να ακολουθήσουμε, όχι μόνον για να
υπερβούμε την κρίση αλλά και να θεμελιώσουμε σε στέρεες βάσεις ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανθρώπινες
ανάγκες, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές.
Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Οργάνου της «Πρωτοβουλίας» στη Λάρισα κ. Θωμάς Μπεχλιβάνης, Δρ. Φιλολογίας.
Καλούμε τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία και τον προβληματισμό τους
την εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς στην πόλη μας.

Το Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβουλίας

