
 

Βραδιά του Ερευνητή 2014 
                          Η έρευνα σε ταξιδεύει παντού 

Η Βραδιά του Ερευνητή αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» και διεξάγεται ταυτόχρονα σε 300 πόλεις της Ευρώπης που θα 

φιλοξενήσουν την εκδήλωση η οποία  πραγματοποιήθηκε  την 26η Σεπτεμβρίου 2014 και 

στην Λάρισα . 

Το γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων- συγκεκριμένα της 

Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών και της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Νεολαίας και 

Αθλητισμού  και σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε την εκδήλωση στην οποία  κατά 

τη διάρκεια της εβδομάδας από 22-26 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν πληθώρα εκδηλώσεων 

στα πλαίσια του Προγράμματος Βραδιά του Ερευνητή. 

Σειρά ταινιών παρουσιάστηκαν στην Δημόσια Βιβλιοθήκη ,ομιλίες σε σχολεία 

,τουρνουά μπάσκετ 3χ3 , ομιλία του Καθηγητή- Ερευνητή κ. Βαβουγιού Διονύση  με θέμα 

«αναζητώντας το μυστήριο που λέγεται μάζα και ο θαυμαστός κόσμος του Peter Higgs»  

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες και 

δημιουργίες από καθηγητές και μαθητές στο Μύλο του Παπά. 

Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε μια «στρογγυλή τράπεζα» με θέμα 

«επιστήμη και κοινωνία». Ο κ. Απόστολος Δοντάς, πρόεδρος ΣΘΕΒ, μίλησε για την «έρευνα 

και επιχειρηματικότητα», ο κ. Σιούτας Νικόλαος Dr ψυχολογίας διευθυντής του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης Αττικής αναφέρθηκε στη «βιωματική μάθηση». 

Συντονιστής ήταν ο κ. Κουρέτας Δημήτρης, καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων κ. Σάπκας Παναγιώτης, ενώ στην 

εκδήλωση παρευρέθηκε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός. 

Τέλος προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με την αναβίωση του μύθου του Δαίδαλου ενώ 

έγινε βράβευση του πρωταθλητή ποδηλασίας κ. Κανέλλου Κανελλόπουλου, του ανθρώπου 

που έκανε ποδήλατο στους ουρανούς 

Η βραδιά έκλεισε με μια συναυλία. Ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο και η 

Ευτυχία Μητρίτσα στο τραγούδι είπαν μια μουσική καληνύχτα στη «Βραδιά του Ερευνητή». 

Την επόμενη χρονιά η Βραδιά του Ερευνητή θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα. 

 


