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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως 
τις 14:00. Εξόχως επιτυχημένη εκδήλωση με πλήθος πολιτών των Ιωαννίνων όλων των 
ηλικιών να συμμετέχει στα δρώμενα. Οι χορωδίες του Δήμου, τα διαδραστικά εκθέματα 
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των φορέων διαχείρισης των εθνικών 
δρυμών και βιοτόπων, τα εργαστήρια των physics partizani, τα τηλεσκόπια για 
παρατήρηση ηλιακών κηλίδων και εκλάμψεων, τα φωτοβολταϊκά, τα παραμύθια με 
μουσική του ΔΗΠΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο σε μια καρποφόρα συνεργασία των Σχολών 
Επιστημών Αγωγής, Θετικών Επιστημών και Υγείας, τα κύτταρα και τα χρωμοσώματα, 
οι χαρτοπολιτείες και οι εκθέσεις των Σχολείων μάγεψαν μικρούς και μεγάλους σε μια 
εκδήλωση που πρώτη φορά έγινε στα Γιάννενα με τόσο παλμό και ενθουσιασμό. 
Παράλληλα μια γλυκιά αγκαλιά για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και η δυναμική παρουσία των 
Μουσείων και των Νοσοκομείων της πόλης μας, σε συνδυασμό με τους φορείς 
πρόληψης και φροντίδας έδωσαν το δικό τους νόημα στη λέξη αειφορία, το Γιαννιώτικο 
και ανθρώπινο νόημα με τη συμμετοχή όλων.     
 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές 
Συμπράξεις, διοργάνωσαν αυτό το Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας. Η συνεργασία των 
τριών οργανωτικών φορέων είναι ιδεατή για την επιστημονική ανάπτυξη της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Τις δράσεις συντόνιζε η ερευνητική ομάδα @fise group και η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατερίνα 
Πλακίτση. 
 

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ουσιαστικά αναδείχτηκε ένα μεγάλο δίκτυο φορέων της έρευνας και 
της εκπαίδευσης, της πρόληψης και της θεραπείας, των δικαιωμάτων και της ειρήνης, που 
ενώθηκαν σε μια δυναμική παρουσία. Στόχος ήταν να επικοινωνήσουν οι πολίτες με τους 
ειδικούς και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-
οικονομικών ζητημάτων του ζειν και του ευ ζειν.  
 
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεματικά δίκτυα, εθελοντές, τα Νοσοκομεία και τα Σχολεία των 
Ιωαννίνων, και ερευνητικές ομάδες πρωτοπορούν και αναπτύσσουν αυτό το νέο δίκτυο για την 
Επιστήμη και την Αειφορία. Το δίκτυο έχει ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο κρίσης, γιατί δείχνει 



πώς οι πολίτες φορείς προάγουν ιδεώδη, όπως αυτά της ειρήνης, της παιδείας, της υγείας, της 
ευημερίας και της διεθνούς κατανόησης.  
 
Σε πρώτη φάση το δίκτυο οργάνωσε το Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας. Χωρίς ιεραρχικές 
σχέσεις αλλά σε μια διαλεκτική συμπληρωματικότητα του ενός προς τον άλλο. Σε δεύτερη 
φάση οργανώνει ένα Εθνικό και ένα Διεθνές Συνέδριο. Νέες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν 
το επόμενο διάστημα.    
 
Οι δράσεις του δικτύου στοχεύουν μέσα από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα να 
ενισχύσουν μια νέα γενιά που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση προβλημάτων 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής υφής για τη βελτίωση των συνθηκών της ανθρώπινης 
διαβίωσης.  
 
Θεμελιώδης αξία των δράσεων αποτελεί η ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού ιδεώδους και η 
επικοινωνία των αποτελεσματικών πρακτικών, έτσι ώστε, να διασφαλιστεί η μελλοντική 
ποιότητα και ισορροπία. 
 
Η επιστημονικώς υπεύθυνη  
Κατερίνα Πλακίτση  
Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 
Πληροφορίες:  
http://epoque-project.eu 
http://users.uoi.gr/kplakits  
email:  kplakits@cc.uoi.gr 
kplakits@gmail.com 
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