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Στο πλευρό της ομάδας «Zephyrus II CanSat – Ioannina» συνεχίζει να στέκεται ο Δήμος
Ιωαννιτών. Μετά την έγκριση επιχορήγησης ύψους 10.000 ευρώ από την Περιφέρεια
Ηπείρου και τις επιπλέον 4.000 ευρώ που ενέκρινε με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνινκού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go διοργάνωσαν
ενημερωτική εκδήλωση για τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «CanSats in Europe» του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ η ομάδα «Zephyrus II CanSat – Ioannina» παρουσίασε
την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στον διαστημικό διαγωνισμό, όπως ακριβώς έκανε
και στην Αθήνα όταν κέρδισε την πρώτη θέση καταφέρνοντας έτσι να εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στην τελική φάση του διαγωνισμού «CanSats in Europe» που θα διεξαχθεί στις
Αζόρες.

Έτσι όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο ΤΕΕ/ΤΗ είχαν την ευκαιρία να δουν από
κοντά τον δορυφόρο που κατασκεύασαν οι μαθητές και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία
την αποστολή του στο πανελλήνιο διαγωνισμό.

Της παρουσίασης προηγήθηκαν προβολές στο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο στην αυλή του
Αρχοντικού Πυρσινέλλα, όπου υποδέχτηκαν την ομάδα Zephyrus II ο Δήμαρχος Ιωαννίνων,
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Θωμάς Μπέγκας, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας
και η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, Αλέκα Βακαλόπολου οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν μαζί τους για την σπουδαία προσπάθεια που κάνουν όλο αυτό το διάστημα.

Στην αυλή του Αρχοντικού Πυρσινέλλα βρέθηκαν κι αρκετοί πολίτες οι οποίοι είδαν από
κοντά το δορυφόρο της ομάδας κι έμαθαν αρκετές λεπτομέρειες για το ταξίδι της από τα
Γιάννενα, στην Αθήνα και πλέον στις Αζόρες.

Η ομάδα των έντεκα μαθητών από το 7ο, 9ο και το Λύκειο της Ζωσιμαίας, υπό την
καθοδήγηση των καθηγητών, Νίκου Μαρέτα και Γιώργο Σκαργιώτη, θα διαγωνιστεί με
αντίστοιχες ομάδες από άλλες δεκαοκτώ Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την πανευρωπαϊκή
πρωτιά.

«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. Εμείς από
την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα τους και συνεχίζουμε να το κάνουμε ελπίζοντας να μας
χαρίσουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμας Μπέγκας.
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