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ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΤΖΟΥΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Την ομάδα «Zephyrus II» που κατέκτησε την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό
διαστημικής «Cansat in Greece» και κέρδισε επάξια το εισιτήριο για τον πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό που θα γίνει τον Ιούνιο, συγχαίρει με ανακοίνωσή της η Υφυπουργός Παιδείας
Μερόπη Τζούφη.

Στην ομάδα συμμετέχουν 9 μαθητές από το 7ο Λύκειο, μια μαθήτρια από τη Ζωσιμαία Σχολή
και ένας μαθητής από το 9ο ΓΕΛ. Οι μαθητές και οι δύο καθηγητές που εργάστηκαν μαζί
τους, δημιούργησαν ένα δορυφόρο μικρών διαστάσεων και υψηλών τεχνολογικών
δυνατοτήτων.

"Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές και τους καθηγητές
τους για αυτήν την εντυπωσιακή δουλειά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διεθνή
διαγωνισμό. Επιπλέον, δηλώνουμε ότι θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή
τους με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Υφυπουργός
Παιδείας.

Συγχαίρει ακόμη την μαθητική ομάδα «Polyclitus» του Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής
Νέας Σμύρνης που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αλλά και την ομάδα «Ursa Minor» του 1ου
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ΕΠΑΛ Πρέβεζας που κέρδισε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.

"Η εφευρετικότητα όλων των μαθητών και των μαθητριών, η αγάπη τους για γνώση και η
καινοτόμος σκέψη τους, μας κάνει υπερήφανους και αισιόδοξους για το μέλλον και
ευελπιστούμε ότι θα έχουν μια λαμπρή σταδιοδρομία, με εφαλτήριο το ελληνικό δημόσιο
σχολείο", σημειώνεται στην ανακοίνωση της Υφυπουργού.

Και ο Δήμος Ιωαννιτών

Και η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων συγχαίρει την ομάδα «Zephyrus II» με ανακοίνωσή της στην
οποία τονίζει:

Τόσο οι μαθητές των τριών σχολείων που συμμετείχαν στην ομάδα, όσο και οι καθηγητές
τους κατάφεραν με αυτή τους την επιτυχία να μας κάνουν όλους περήφανους.

Απέδειξαν ότι τα Γιάννενα είναι ακόμα πρώτα στα γράμματα και πως βαδίζουν στο μέλλον
με καινοτόμες ιδέες.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ήταν από τους φορείς που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας «Zephyrus
II» στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση της πρωτιάς στο διαγωνισμό διαστημικής «Cansat
in Greece».

Το ίδιο θα κάνει και τώρα στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.

Το προσεχές διάστημα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, και ο αντιδήμαρχος
Παιδείας, Παντελής Κολόκας, θα έχουν συνάντηση με όλα τα μέλη της ομάδας, μαθητές και
καθηγητές, προκειμένου να τους συγχαρούν από κοντά αλλά και να διερευνήσουν τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί ο Δήμος να συνδράμει στην προσπάθεια που θα κάνουν να
κατακτήσουν και την κορυφή της Ευρώπης.
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