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Ποιος να το φανταζόταν ότι μέσα σε μόλις ένα μήνα το ποσό των 9.000$ που
ζητούσε ο Οδυσσέας Λαμτζίδης μέσω καμπάνιας crowdfunding για την συμμετοχή
του σε πρόγραμμα του MIT θα συγκεντρωνόταν και με το παραπάνω.

Ούτε ο ίδιος ο Οδυσσέας! Ο τελειόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο Πατρών έμαθε μόλις τον περασμένο Μάιο ότι ανήκει στο 5% των
επιλεγέντων στο πρόγραμμα MIT Bootcamp on Innovation & Entrepreneurship. Πρόκειται για
ένα εντατικό πρόγραμμα 7 ημερών (18 ώρες/μέρα) με σκοπό την εκπαίδευση των
συμμετεχόντων στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις κοινότητες τους,
μέσω της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα και η καμπάνια «Odyssey to
MIT – Ο Πηγαιμός στο MIT» Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει 381 άτομα από 70+ χώρες,
από τα οποία έχουν ξεκινήσει παραπάνω από 100 εταιρίες, συγκεντρώνοντας κεφάλαιο της
τάξης των $36.000.000.
Κάπως έτσι λοιπόν και γνωρίζοντας ότι οι γονείς του, που είναι συνταξιούχοι, δεν μπορούν
να στηρίξουν οικονομικά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα αποφάσισε να «τρέξει» την
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δική του ιντερνετική καμπάνια με τίτλο «Odyssey to MIT» , ώστε να καλύψει το κόστος του
προγράμματος που ανέρχεται στα $6.000, όπως και τα αεροπορικά εισιτήρια στα $1.500
και τη διαμονή του στα $300. Σήμερα κι αφού συμπληρώθηκαν μόλις 3 εβδομάδες από την
έναρξη της καμπάνιας, ο Οδυσσέας έχει συγκεντρώσει περί τα 9.900$ και αισθάνεται
παραπάνω από ευτυχισμένος που θα μπορέσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του. «Η
αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω αντιληφθεί πλήρως, ότι δηλαδή σε 3 εβδομάδες
κατάφερα και συγκέντρωσα κοντά στα 9.800 ευρώ», είπε στον Αθήνα 9.84 ο Οδυσσέας.
«Μου έκανε πραγματικά εντύπωση η ανταπόκριση που είχα από ανθρώπους που δεν
γνώριζα, ειδικά στα μηνύματα υποστήριξης, ακόμα και τηλεφωνήματα. Μου έδωσε
πραγματικά ελπίδα μέσα στην μιζέρια και στον πεσιμισμό που επικρατεί, μιζέρια για μια
κοινωνία που εκτιμάει την εκπαίδευση και την αλληλοϋποστήριξη. Αν και περίμενα ότι θα
πάει καλά, λόγω της προετοιμασίας που είχα κάνει, δεν περίμενα να πάει τόσο κάλα σε
τόσο μικρό χρονικό διάστημα», αναφέρει ο Οδυσσέας. Το ταξίδι ξεκινάει τώρα Ο Οδυσσέας
αναχωρεί για το Ρίο Ντε Τζανέιρο και το MIT στις 28 Ιουλίου, αλλά τώρα βρίσκεται σε μία
φάση πυρετώδους προετοιμασίας, καθώς πρέπει να παρακολουθήσει συγκεκριμένα
μαθήματα, αλλά και να ολοκληρώσει την καμπάνια. «Τώρα ξεκινάνε όλα, η καμπάνια ήταν
μια… προθέρμανση για αυτό που έρχεται. Πρέπει να προετοιμαστώ παρακολουθώντας
συγκεκριμένα μαθήματα πριν το ταξίδι, καθώς και να ολοκληρώσω την καμπάνια», μας λέει
ο Οδυσσέας.

Aς γνωρίσουμε τον Οδυσσέα λίγο καλύτερα

Ο Οδυσσέας Λαμτζίδης είναι 22 χρονών, μεγάλωσε στη Ν. Σμύρνη και είναι ο άνθρωπος που
αυτοματοποίησε πλήρως το σπίτι του, χρησιμοποιώντας απλά υλικά και τεχνολογίες
ανοικτού κώδικα. Το πρότζεκτ αυτό το παρουσίασε στο συνέδριο φοιτητών ηλεκτρολόγων
ΣΦΥΜΜΗ (ECESCON), αλλά και στο συνέδριο τεχνολογιών ανοικτού κωδικά FOSSCOM
2017. Ακόμη, ασχολείται ενεργά με την εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο της διπλωματικής
του εργασίας, κυρίως στον τομέα του Blockchain και του Internet of Things. Το ενδιαφέρον
του για την καινοτομία και το οικοσύστημα των startups ξεκίνησε από τα πρώτα του χρόνια
στο Πανεπιστήμιο, αφού συμμετείχε ενεργά σε διάφορες φοιτητικές ομάδες. Τα χρόνια
εκείνα όμως συνειδητοποίησε ότι έλειπε σημαντικά από την φοιτητική κοινότητα η
κουλτούρα της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας.
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