
Ο
ι “Υδροτε-

χνολογίες

στην Αρ-

χαία Ελλάδα” οι

οποίες έθεσαν τις

βάσεις για τη σημε-

ρινή επιστήμη και οι

οποίες θα μπορούσαν

ακόμα και σήμερα να εφαρ-

μοστούν να σώσουν πολλούς

από τα 2 εκατομμύρια ανθρώ-

πων του τρίτου κόσμου που

χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή

τους από ασθένειες που έχουν

σχέση με το νερό, ήταν το θέμα

εσπερίδας που πραγματοποιή-

θηκε χθες στο Πνευματικό Κέ-

ντρο Χανίων που διοργάνωσε

το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας για το Νερό 2019.

Οπως τόνισε το μέλος της

Διεθνούς Επιτροπής τoυ IWA

για την Ιστορία του Νερού Αν-

δρέας Αγγελάκης στην ομιλία

του «Υδροτεχνολογίες στη Μι-

νωική Κρήτη» οι υδροτεχνολο-

γίες που χρησιμοποιούσαν οι

Μινωίτες εφόσον μελετηθούν

και συνδυαστούν με τον σημε-

ρινό εξοπλισμό, θα μπορούσαν

να ήταν πρακτικές και εφαρ-

μόσιμες τουλάχιστον σε αυτές

τις χώρες του τρίτου κόσμου

στον οποίο κάθε χρόνο  περί-

που 2 εκατομμύρια άνθρωποι

πεθαίνουν από ασθένειες που

έχουν σχέση με το νερό 

Από την πλευρά του ο Καθη-

γητής της Σχολής Πολιτικών

Μηχανικών, ΕΜΠ Δημήτριος

Κουτσογιάννης στην ομιλία

του με θέμα «Η εξέλιξη της επι-

στήμης και τεχνολογίας νερού

στην αρχαία Αθήνα» αναφέρ-

θηκε σε παραδείγματα τεχνο-

λογίας όπως το Πεισιστράτειο

και το Αδριάνειο υδραγωγείο

και κυρίως στην ανάπτυξη της

επιστήμης με επίκεντρο τον

Αριστοτέλη. "Είναι πολύ σημα-

ντικό να δούμε πως ο Αριστο-

τέλης κατάλαβε τα θέματα του

νερού και όχι μόνο και πως

έδωσε τις βάσεις για να έχουμε

την επιστήμη σήμερα" κατέ-

ληξε. Ο Πρύτανης του Πολυτε-

χνείου Κρήτης Ευάγγελος

Διαμαντόπουλος σημείωσε

για την εκδήλωση: "Είναι πάρα

πολύ ενδιαφέροντα αυτά που

θα ακουστούν διότι θα δούμε

πως αντιμετώπιζαν τα θέματα

του νερού οι Αρχαίοι Ελληνες

και ακόμα πιο παλιά εδώ στην

Κρήτη οι Μινωίτες. Διότι όλα

αυτά σχετίζονται και με τα

προβλήματα του νερού σήμερα

και τα θέματα κλιματικής αλλα-

γής. Δυστυχώς ο  Ομότιμος

Καθηγητής Εθνικού Μετσό-

βιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης

Τάσιος δεν μπόρεσε λόγω

ασθένειας να έρθει στα Χανιά,

αλλά έστειλε ένα βίντεο πάνω

στο θέμα της ομιλίας του

«Υδραυλικά έργα και

αντλίες στην Αρχαία

Ελλάδα» το οποίο θα

αναπτύξει ο κ. Κου-

τσογιάννης.  Ευελ-

πιστούμε ότι θα

έχουμε μία άλλη

φορά τον κ. Τάσιο

κοντά μας".

Η εσπερίδα

πραγματοποιή-

θηκε με τη συν-

διοργάνωση της

Περιφέρε ιας

Κρήτης και του

Δήμου Χα-

νίων.  

ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εντυπωσιακή η μινωική
τεχνολογία

Διακρίσεις πέτυχαν σχο-

λεία από τα Χανιά και όλη

την Κρήτη στον τελικό του

Πανελλη ́νιου Διαγωνι-

σμου ́ Εκπαιδευτικη ́ς Ρο-

μποτικη ́ς 2019 που

πραγματοποιη ́θηκε το

Σάββατο 16 Μαρτι ́ου για

τα Δημοτικα ́ και την Κυ-

ριακή 17 Μαρτίου 2019

για τα Γυμνάσια και τα

Λύκεια, στην Αθήνα και

συγκεκριμεν́α στο Κλειστό

Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλα-

τσίου. 

Η  1η θέση στην κατη-

γορία OPEN ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΥ «Αρχιπελ́αγος Αιγαιό:

Η τεχνολογία βοηθά να

αναπτυχθούν τα νησιά»

ήρθε για το 12ο Δημοτικό

σχολείο Ηρακλείου. Επί-

σης διακρίθηκαν το 5ο Γε-

νικό Λύκειο Ηρακλείου

στην 3η θέση, το δημοτικό

Αξού Ρεθύμνου στην 6η

θέση, το δημοτικό σχολείο

Βασιλειών Ηρακλείου στη

7η θέση, το Πειραματικό

Λύκειο Ηρακλείου στην

11η θέση.

Σε ό,τι αφορά σχολεία

των Χανίων:  

•Τη 12η Θέση στην

παράλληλη ανοικτή κατη-

γορία Δημοτικού «Εποικι-

σμός του Άρη» πήρε το 2ο

Δημοτικο ́ Σχολει ́ο

Χανι ́ων με την ομα ́δα

«Space X» της Νεκταρίας

Παντελάκη. 

•Στην κατηγοριά Δημοτι-

κου ́WEDO 2 Ποδοσ́φαιρο

2x2 το δημοτικό σχολείο

Ταυρωνίτη με ομάδες

της Κυριακής Τριανταφυλ-

λιδου βρέθηκε στην 29η

θε ́ση, στην 40η και στην

73η θε ́ση.

Οι περισσότερες ομάδες

πήραν ειδικα ́ βραβεία για

να επαινεθει ́ ο κο ́πος των

παιδιω ́ν και των

δασκα ́λων τους

ανεξαρτη ́του σειρα ́ς

κατάταξης. 

Ο διαγωνισμο ́ς διορ-

γανω ́θηκε απο ́ τον WRO-

Hellas με Στρατηγικο ́ Συ-

νεργα ́τη την COSMOTE

και τε ́λεσε υπό την Αιγι ́δα

της Α.Ε. του Προεδ́ρου της

Δημοκρατίας κυρίου Προ-

κοπιόυ Παυλοπουλ́ου. Την

εκδη ́λωση τι ́μησε με την

παρουσι ́α του η Α.Ε. ο

Πρόεδρος της

Δημοκρατι ́ας κύριος

Προκο ́πιος Παυλόπουλος,

ο οποι ́ος κη ́ρυξε την

ε ́ναρξη του διαγωνισμού. 
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ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Νέος περιφερειακός 

διευθυντής Εκπαίδευσης 

Ανακοινώθηκαν χθες  από το

Υπουργείο Παιδείας οι τελικοί ενι-

αίοι, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης, αξιολογικοί πίνακες

επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών

Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοί-

νωση του υπουργείου νέος Περιφερει-

ακός Διευθυντής Εκπαίδευσης στην

Κρήτη ορίζεται ο κ. Εμμανουήλ Καρ-

τσωνάκης.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Φορολογικό σεμινάριο 

Φορολογικό σεμινάρια με εισηγητή τον οι-

κονομολόγο Νικόλαο Καλαμαρα διοργα-

νώνει σήμερα στην αίθουσα της Τράπεζας

Χανίων από τις 9π.μ. έως τις 2μ.μ. το Οικο-

νομικό Επιμελητήριο. 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

Κορυφώνονται οι επετειακές 

εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου 

Ο υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γιώργος Σταθάκης θα εκπροσωπήσει την κυβέρ-

νηση στα Χανιά για τις  εκδηλώσεις εορτασμού

της Εθνικής Επετείου που θα πραγματοποιηθούν

τη Δευτέρα 25 Μαρτίου. 

Επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από

χθες σε όλο τον νομό Χανίων και θα κορυφωθούν

οι εορτασμοί τη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες παρε-

λάσεις. 

Αριστερά ο Ανδρέας Αγγελάκης και δεξιά ο Δημήτριος Κουτσογιάννης ομιλητές στη χθεσινή εκδήλωση.

» Επισημάνσεις σε εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο 

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Διακρίσεις σχολείων 


