
Πανηγυρική συνεστίαση

διοργανώνει ο Ροταριανός

Ομιλος Χανίων στο κέντρο

εκδηλώσεων “Ζυγός” στον

Κάτω Δαράτσο (παλαιά εθνι-

κή οδός Χανίων - Κισάμου,

διασταύρωση Γαλατά, τηλ.:

2821033655) σήμερα, στις 9.30

το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της συνε-

στίασης θα μιλήσει ο καθη-

γητής Χειρουργικής του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιω-

άννης Μελισσάς, με θέμα:

“Χειρουργική αντιμετώπιση

του σακχαρώδους διαβήτη

τύπου Β’ με προβολή διαφα-

νειών”.

Σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση του Ροταριανού Ομίλου, θα

πρόκειται για μια «εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα και λίαν επί-

καιρη επιστημονική ομιλία,

αφού ο σακχαρώδης διαβήτης

αποτελεί παγκοσμίως ένα σο-

βαρό και καλπάζον ιατροκοι-

νωνικό πρόβλημα».

Επίσης, θα γίνει ανακήρυξη

επίτιμου μέλους του κ. Μανι-

ουδάκη Αθανασίου, προέδρου

του Συνδέσμου Εφέδρων

Αξιωματικών Νομού Χανίων.

Ακόμη θα γίνει αναφορά

από τον πολυβραβευμένο ακα-

δημαϊκό, ποιητή και λογοτέ-

χνη κ. Νικόλαο Μαραγκου-

δάκη στους ήρωες και τους

μάρτυρες που αγωνίσθησαν

και θυσιάσθησαν για του Χρι-

στού την πίστιν την Αγίαν

και για της πατρίδος την Ελευ-

θερίαν κατά την Επανάσταση

της 25ης Μαρτίου 1821.

Τέλος θα γίνουν βραβεύσεις:

• Του ψυχιάτρου Κωνστα-

ντίνου Λιόλιου για την πέραν

της πενταετίας εθελοντικής

προσφοράς του προς το Κέ-

ντρο Ημερησίας Φροντίδας

Αυτιστικών Παίδων “Η Με-

γαλόχαρη”.

• Του Ελληνικού Κέντρου

Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και

Πτηνών που εδρεύει στην Αί-

γινα και του παραρτήματος

Πρώτων Βοηθειών Κρήτης με

έδρα το Ηράκλειο και των

εθελοντών συντονιστών. 

Στην εκδήλωση, που απευ-

θυνόταν τόσο σε επιχειρημα-

τίες της Κρήτης, σε παράγο-

ντες της τοπικής οικονομίας,

όσο και στο ευρύ κοινό, πα-

ρουσιάστηκαν τα πρωτότυ-

πα οκτώ ομάδων φοιτητών

του Πολυτεχνείου Κρήτης που

αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσο-

νται στο πλαίσιο της δράσης

“Φυτώριο Ιδεών”, βάσει μιας

καινοτόμας ιδέας που υπέ-

βαλαν οι φοιτητές και αξιο-

λογήθηκε από καθηγητές του

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Από τα οκτώ πρωτότυπα

που παρουσιάστηκαν μόνο

το ένα (Νανο-σύνθετα αυτο-

καθοριζόμενα προστατευτικά

υμένια δομικών υλικών) έχει

καταλήξει να πάρει πατέντα,

πράγμα το οποίο σημαίνει

ότι είναι λίγο πριν την υλο-

ποίηση της επιχειρηματικής

ιδέας.  Ωστόσο, στη συνέχεια

η διαδικασία συνήθως σκα-

λώνει στα γρανάζια της γρα-

φειοκρατίας.

Οπως επεσήμανε ο επί-

κουρος καθηγητής στο Πολυ-

τεχνείο Κρήτης, συντονιστής

της Μονάδας Καινοτομίας

και Επιχειρηματικότητας, κ.

Βαγγέλης Γρηγορούδης, ερω-

τηθείς για την πρακτική εφαρ-

μογή των καινοτόμων δρά-

σεων, «οι ιδέες αυτές κατα-

λήγουν σε κάποιο πρωτότυπο,

δηλαδή ένα λειτουργικό προϊ-

όν - υπηρεσία. Αρα μιλάμε για

ιδέες που καταλήγουν στην

πράξη. Κάποιες από αυτές θα

προχωρήσουν και επιχειρη-

ματικά. Κάποιες άλλες μπορεί

να βελτιωθούν στην πορεία,

αλλά ο στόχος προφανώς εί-

ναι η πράξη... Βέβαια αυτό

εξαρτάται από τη φάση στην

οποία βρίσκεται κάθε μία ιδέα.

Υπάρχουν ιδέες οι οποίες

έχουν καταλήξει να πάρουν

πατέντα, πράγμα το οποίο

σημαίνει ότι είναι λίγο πριν

την υλοποίηση της επιχειρη-

ματικής ιδέας. Υπάρχουν και

κάποιες άλλες ιδέες οι οποίες

βρίσκονται ακόμη στην πο-

ρεία. Τα τέσσερα από τα οκτώ

πρωτότυπα που θα παρου-

σιαστούν δεν έχουν ολοκλη-

ρωθεί ακόμη, βρίσκονται στη

διαδικασία ολοκλήρωσης για

το επόμενο καλοκαίρι. Ευελ-

πιστούμε να μπορέσουμε να

παρουσιάσουμε άλλα τέσσερα

πρωτότυπα το 2014».

Στόχος, σύμφωνα με τον

ίδιο, είναι η ενημέρωση για

τις δράσεις καινοτομίας που

αναπτύσσονται στο Πολυτε-

χνείο Κρήτης, η περαιτέρω

υποστήριξη και προώθηση

των προσπαθειών των φοι-

τητών, αλλά και η σύνδεση

του Πολυτεχνείου Κρήτης με

την τοπική κοινωνία, ώστε να

δημιουργηθούν δίαυλοι επι-

κοινωνίας με το Πολυτεχνείο. 

«Σκοπός της Μονάδας Και-

νοτομίας και Επιχειρηματι-

κότητας είναι το να μπορέσει

να αλλάξει τη νοοτροπία μέσα

στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Και μόνο το γεγονός ότι κά-

ποιοι φοιτητές κάθονται, σκέ-

φτονται μία καινοτόμα ιδέα,

την υποβάλλουν, αξιολογεί-

ται και την εφαρμόζουν, δου-

λεύοντας ομαδικά, νομίζω ότι

αξίζουν κάθε επιβράβευσης»,

τόνισε κ. Γρηγορούδης.

Από την πλευρά του ο πρό-

εδρος του Ε.Β.Ε.Χ., κ. Γιάννης

Μαργαρώνης, επεσήμανε πως

«στην εποχή της οικονομι-

κής και κοινωνικής κρίσης, οι

φοιτητές αυτοί τολμούν να

παρουσιάσουν καινοτόμες

ιδέες και να δείξουν στην

πράξη τι σημαίνει ανάπτυξη.

Εμείς τους στηρίζουμε, ευελ-

πιστούμε και το κράτος, παρά

τα προβλήματα που έχει και

τη γραφειοκρατία του, ώστε να

βοηθήσει τουλάχιστον μη βά-

ζοντας εμπόδια στο να γί-

νουν αυτές οι ιδέες πράξεις».

Τα οκτώ πρωτότυπα που

παρουσιάστηκαν είναι:

• U-SEASON: Υποβρύχιο Ρο-

μποτικό Σκάφος. 

• One button AAC: Πλατ-

φόρμα εναλλακτικής επικοι-

νωνίας ατόμων με σοβαρά

κινητικά προβλήματα.

• AirPOTition: Δημιουργία

κατασκευής που προσαρμό-

ζεται στις εξωτερικές μονάδες

κλιματισμού, για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας

και τη βελτίωση της αισθητι-

κής των κτηρίων.

• Νανο-σύνθετα αυτο-καθο-

ριζόμενα προστατευτικά υμέ-

νια δομικών υλικών.

• LEGODOME: Νέο δομικό

υλικό, φιλικό προς το περι-

βάλλον.

• Βελτιστοποίηση πειραμα-

τικού οχήματος, μηδενικής

εκπομπής ρύπων.

• Διαδικτυακή κοινωνική

πλατφόρμα διοργάνωσης

αθλητικών γεγονότων με σύ-

στημα καταγραφής επιδόσε-

ων.

• Daedalus: Ιπτάμενη πλατ-

φόρμα συλλογής και μετάδο-

σης πληροφοριών.
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Η γραφειοκρατία καθυστερεί την εμπορική ανάπτυξη καινοτόμων κατασκευών, όπως διαπιστώθηκε στην εσπερίδα για τις
“Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης”, που διοργάνωσαν χθες το Επιμελητήριο Χανίων και η Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου. 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

“Διατροφική Αγωγή Υγείας”
Το νέο βιβλίο του δρος Αρτέμη Μ. Αθανασάκη “Διατροφική Αγω-

γή Υγείας” θα παρουσιαστεί σήμερα, στις 7 μ.μ., στο “Polis art cafe”,

στην οδό Πεσμαζόγλου 5 (αίθριο της Στοάς του Βιβλίου).

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εγκαίνια “Public”
Εγκαινιάζεται σήμερα, στις 7 μ.μ., το νέο κατάστημα “Public”

στα Χανιά, στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη 40 - 42. 

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ  

foudoulaki@haniotika-nea.gr

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΛΛΑ…

Γραφειοκρατία κατά καινοτομίας

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ε.Β.Ε.Χ.
παρουσιάστηκαν τα πρωτότυπα οκτώ ομάδων φοιτητών του
Πολυτεχνείου Κρήτης που αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της δράσης “Φυτώριο Ιδεών”, βάσει μιας καινοτόμας ιδέας
που υπέβαλαν οι φοιτητές και αξιολογήθηκε από καθηγητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΧΑΝΙΩΝ

Συνεστίαση με ιατρική ομιλία

■ Επισημάνσεις σε παρουσίαση πρωτοτύπων στο Ε.Β.Ε. Χανίων


