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ΟΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ  
5

ος
 ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(information industry festival ή i2fest 2014) 

 

Τν Επηκειεηήξην Καβάιαο, ην Κέληξν Τερλνινγηθήο Έξεπλαο ΑΜΘ, ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη 

ην Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΕΙ ΑΜΘ ζα δηνξγαλώζνπλ ζην ζύγρξνλν Εθζεζηαθό 

Κέληξν Καβάιαο «Απόζηνινο Μαξδύξεο», ην πέμπηο Πανελλαδικό Φεζηιβάλ Βιομησανικήρ 

Πληποθοπικήρ (www.i2fest.gr) από Κπξηαθή 12 έσο θαη Σάββαην 18 Οκηυβπίος 2014.  

Πξόθεηηαη γηα έλα θεζηηβάι λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ζθνπεύεη θαη θέηνο λα αλαδείμεη ηε δπλα-

κηθή ηεο βηνκεραλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ζεκαληηθώλ επηδξάζεσλ ηεο ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. 

Η πξνζέγγηζε ζε έλα ηόζν ζνβαξό δήηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιύκνξθα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα λα γεηηληάζεη ζε έλα θεζηηβαιηθό ρώξν αλζξώπνπο δηάθνξώλ ειηθηώλ, κνξθσηηθώλ επηπέ-

δσλ θαη ηερλνινγηθώλ αληηιήςεσλ. Η αλάπηπμε κηα ηέηνηαο δξάζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε ό-

ινπο λα αληηιεθζνύλ ην ςεθηαθό ράζκα, λα γλσξίζνπλ λέεο πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο εθαξ-

κνγέο ησλ πξντόλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη λα ακβιύλεη ηελ ηερλνθνβία. 

Τν θεζηηβάι Βηνκεραληθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξν πξόγξακκα δξάζεσλ κε 

ζηόρν λα πξνζθέξεη εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ ιπθείσλ, λα αλαδείμεη 

θαηλνηόκεο πξαθηηθέο από ηνλ ειιαδηθό ρώξν, λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο παξαγσγήο λα δνπλ ηηο θαηλνηόκεο 

πξνηάζεηο ηνπο  θαη όια απηά ζε ζπλδπαζκό κε πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Φεζηηβάι. 

Οη δξάζεηο ηνπ θεζηηβάι θηλνύληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

α. Σρνιείν–Μαζεηέο–Γνλείο,  

β. Αθαδεκατθόο ρώξνο–Επηρεηξήζεηο θαη  

γ. Πνιηηηζκόο–Πνιηηηθή.  

Πηζηεύνπκε όηη ε Βηνκεραλία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε κεγάιν βαζκό ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεγν-

ξίεο απηέο θαη ε πινπνίεζε απηνύ ηνπ θξίζηκνπ εγρεηξήκαηνο είλαη όζν πνηέ άιινηε αλαγθαία. 

Καθηγηηήρ Γημήηπιορ Πογαπίδηρ  

Γιεςθςνηήρ  

Τει - Fax: +302510462612  

E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr 

http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ 
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Σηελ θαηεγνξία «Σρνιείν–Μαζεηέο–Γνλείο», νη άλζξσπνη ηνπ θεζηηβάι εξγάδνληαη κε ζηόρν 

λα πξνζθέξνπλ εθιατθεπκέλε ηερλνινγηθή γλώζε ζηνπο καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ. 

Επίζεο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δε-

κηνπξγήζνπλ έλα δηαδξαζηηθό ρώξν κάζεζεο θαη δηαζθέδαζεο. Οη δξάζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή 

αθνξνύλ νκηιίεο πξνο ηνπο καζεηέο θαη επίζθεςε ζηα πεξίπηεξα ζηα νπνία εθηίζεληαη νη εξγα-

ζίεο ησλ θνηηεηώλ.  

Σηελ θαηεγνξία «Αθαδεκατθόο ρώξνο–Επηρεηξήζεηο», δίλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ αλά-

πηπμε ζπδεηήζεσλ από ζεκαίλνληεο αλζξώπνπο ηνπ αθαδεκατθνύ θαη βηνκεραληθνύ ρώξνπ, ππό 

κνξθή εκεξίδσλ. Τν ζέκα ησλ ζπδεηήζεσλ είλαη θάζε ρξόλν δηαθνξεηηθό. Σηνλ εθζεζηαθό ρώξν 

κπνξνύλ νη θνηηεηέο (από όια ηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο) λα παξνπζηάδνπλ 

ηηο εξγαζίεο ηνπο. Εθπξόζσπνη από επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ηνπο επηζθεθζνύλ θαη λα κηιήζνπλ 

καδί ηνπο. Σην ηέινο, αθνινπζεί βξάβεπζε ησλ θαιύηεξσλ ηερλνινγηθώλ εξγαζηώλ. 

Με ηελ θαηεγνξία «Πνιηηηζκόο–Πνιηηηθή» νινθιεξώλεηαη ε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξνζπάζεηάο. Η πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ καο, θαζνξίδεη ηνπο θαλόλεο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ 

πνιππόζεηε αλάπηπμε. Σην πιαίζην απηήο ηεο εκεξίδαο γίλνληαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ θνξέσλ 

παξαγσγήο θαη ηεο πνιηηείαο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απνθαζίδνληαη από πξηλ θαη είλαη δηα-

θνξεηηθά θάζε ρξόλν. Παξάιιεια, αλαπηύζζνληαη θαιιηηερληθέο θαη άιιεο εθδειώζεηο γηα λα 

δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο ζηνπο λένπο αλζξώπνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαζθεδα-

ζηηθή αηκόζθαηξα. 

 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα ελεκεξώζεηε ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο θαη λα ηνπο παξνηξύλεηε λα επηζθεθηνύλ ην θεζηηβάι. 

Επεηδή νη επηζθέςεηο ζρνιείσλ γίλνληαη απνιύησο πξνγξακκαηηζκέλα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ ό-

γθνπ ησλ καζεηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην θεζηηβάι, παξαθαιώ γηα ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο ε-

πίζθεςεο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ θ. Ειέλε Βξνρίδνπ ζην ηειέθσλν 6947181886. 

Επίζεο ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ όηη ζα ήηαλ επραξίζηεζή καο λα παξαρσξήζνπκε 

δσξεάλ ζε ζρνιεία πεξίπηεξν ζηελ έθζεζε λέσλ ηερλνινγηώλ ηνπ ελ ιόγσ θεζηηβάι ζην βαζκό 

πνπ ππάξρνπλ αμηόινγα εθζέκαηα.  Είλαη ζίγνπξν όηη ε δπλαηόηεηα λα εθζέζνπλ νη καζεηέο 

ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζα ηνπο έδηλε κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. 

 

Παπακάηυ αναθέπονηαι ενδεικηικά μεπικέρ απ’ ηιρ καηαθέζειρ απότευν ζηο βιβλίο 

επιζκέτευν ηυν εκπποζώπυν ηυν ζσολείυν, πος αθοπούν ζηο 4
ο
 Φεζηιβάλ: 

 

6
ν
 Γπκλάζην Καβάιαο 

Άξηζηε δνπιεηά! πλερίζηε ζηνλ σξαίν δξόκν. Επραξηζηνύκε γηα ηελ θηινμελία. Είλαη ε πξώηε θν-

ξά πνπ επηζθέπηνκαη ηελ έθζεζε θαη πξαγκαηηθά εληππσζηάζηεθα. Παηδηά κε κεξάθη, όξεμε θαη 

αγάπε γηα απηό πνπ θάλνπλ. πγραξεηήξηα παηδηά! Σειηθά ίζσο ε Ειιάδα έρεη κέιινλ θαη πξνν-

πηηθέο. Δηαθσηηζηηθέο, νπζηαζηηθέο θαη θπξίσο πξαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ νη νκηιίεο ώζηε λα εμά-

ςνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ.  
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5
ν
 Γπκλάζην Καβάιαο 

Εληππσζηαθό!!! Πνιύ θαιή πξνζπάζεηα. πγραξεηήξηα! Καιή ζπλέρεηα! Θα ήηαλ επηζπκεηή θαη 

κηα ελεκέξσζε ζην ζρνιείν καο γηα ηηο ππόινηπεο ηάμεηο πνπ δελ ήξζαλ εδώ. 

Μνπζηθό Σρνιείν Καβάιαο 

Εληππσζηαθή δνπιεηά, ακεζόηεηα ζηελ παξνπζίαζε! πγραξεηήξηα ζε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζε 

ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. 

1
ν
 ΕΠΑΛ Καβάιαο 

4
ν
 Φεζηηβάι επηηπρίαο. Γόληκα κπαιά, πξαθηηθνί άλζξσπνί. Η ειπίδα γηα ην κέιινλ ηεο Ειιάδνο.  

1
ν
 Γπκλάζην Καβάιαο 

Πνιύ θαιή πξνζπάζεηα. Έμππλα εθζέκαηα. πγραξεηήξηα.  

1
ν
 ΓΕΛ Ξάλζεο 

πγραξεηήξηα!!! Πνιύ θαιή δνπιεηά! Άςνγε νξγάλσζε, ελδηαθέξνληα εθζέκαηα. Εληππσζηαθή 

έθζεζε. Σερλνινγία πνπ εκπλέεη θαη παξνηξύλεη λένπο αλζξώπνπο λα αζρνιεζνύλ  θαη λα δεκη-

νπξγήζνπλ. Με ηέηνηα λεαληθά κπαιά κπνξνύκε λα ειπίδνπκε ζε έλα πνιύ θαιύηεξν θαη πην αηζηό-

δνμν κέιινλ! αο επραξηζηνύκε πνιύ! πλερίζηε ηνλ αγώλα ζαο! Η Ειιάδα ζαο ρξεηάδεηαη! Πξέ-

πεη λα ζηεξηρζεί από ηελ πνιηηεία θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ΣΕΙ, γηα λα ζπλερηζηεί θάζε ρξόλν! 

Γηα 3
ε
 ζπλερόκελε ρξνληά ην ζρνιείν καο επηζθέπηεηαη ηελ έθζεζε ζαο θαη γηα 3

ε
 ζπλερόκελε ρξν-

ληά θεύγνπκε κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Επρόκαζηε νιόςπρα, λα ζπλερίζεηε κε απηό ηνλ όκνξθν 

ηξόπν λα εκπλέεηαη ηνπο καζεηέο καο λα αλακεηρζνύλ κε ην καγηθό θόζκν ηηο ηερλνινγίαο. Πνιιά 

ζπγραξεηήξηα!», 

7
ν
 Γπκλάζην Καβάιαο  

Πνιύ αμηόινγε έθζεζε. ε ηέηνηνπο θαηξνύο είλαη ππέξνρν λα βιέπεηο ηέηνηεο εξγαζίεο. Μπξάβν 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο. πγραξεηήξηα. Όια ήηαλ ππέξνρα. πλερίζηε ηελ πξνζπάζεηα 

παηδηά. Καιή ζπλέρεηα, πάληα επηηπρίεο!  

3
ν
 ΓΕΛ Αιεμαλδξνύπνιεο 

Τπάξρνπλ θαη απηνί νη λένη  κε όξακα θαη δεκηνπξγηθόηεηα. Κάπνηνη δελ ζέινπλ απιώο νύηε λα 

ηνπο μέξνπλ. Μαο θηηάμαηε ηε κέξα. Επραξηζηνύκε!  

2
ν
 ΓΕΛ Καβάιαο 

Εμαηξεηηθέο εξγαζίεο, πνιύ αμηόινγε πξνζπάζεηα. πγραξεηήξηα ζε όινπο! Ση λα πξσηνζπκεζώ. 

ην KETCHUP, ην IPPOWER, ηελ αλίρλεπζε CO2, ην I-GREENY εθαξκνγέο από εκπλεπζκέλνπο 

θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο κε όξεμε θαη ζπλέπεηα. Πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη πσο ό,ηη αγαπάκε ην 

θάλνπκε ζσζηά. Μηα κηθξή ινηπόλ ειπίδα.  

1
ν
 ΕΠΑΛ Χξπζνύπνιεο 

Ήηαλ ηδέεο πξσηόηππεο θαη πνιύ σξαίεο. πγραξεηήξηα. Πάξα πνιύ θαιέο εθαξκνγέο θαη εξγαζί-

εο. 
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4
νπ

 Γπκλάζην Κνκνηελήο 

«Επηηέινπο θάηη παξήγνξν γηα ηελ παηξίδα καο. εκάδη όηη θάηη γίλεηαη. ΤΠΑΡΥΕΙ ΕΛΠΙΔΑ! π-

λερίζηε! 

ΓΕΛ Νεπξνθνπίνπ 

Γηα πξώηε θνξά θέξακε ηα παηδηά λα δνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα ηνπ πόζν ζπνπδαία είλαη ε πιε-

ξνθνξία ζηε δσή καο. Εληππσζηαθή έθζεζε!  

4
ν
 ΕΠΑΛ Καβάιαο  

Σν 4
ν
 Φεζηηβάι αμίδεη ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ δπλαηόηεηα πνπ έδσζε ζηνπο καζεηέο λα γλσ-

ξίζνπλ από θνληά ηελ ξνκπνηηθή.  Είζηε άμηνη επαίλσλ. Μπξάβν ζε όια ηα παηδηά γηα ηελ πξνζπά-

ζεηα ηνπο. Όια ήηαλ αμηνζαύκαζηα, από ηηο δεκηνπξγίεο κέρξη θαη ηα παηδηά ζηελ ππνδνρή.  

2
ν
 ΕΠΑΛ Κνδάλεο 

Εθ κέξνπο ηνπ 2
νπ

 ΕΠΑΛ Κνδάλεο πνπ επηζθέθζεθε ην Φεζηηβάι κε ηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη 

ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνπ,  ηα ζεξκά καο ζπγραξεηήξηα γηα ηελ άςνγε δηνξγάλσζε, ηε θηιν-

μελία θαη ηελ μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Φεζηηβάι. Επρόκαζηε ν ζεζκόο λα επεθηαζεί θαη λα εί-

λαη ην ίδην ή θαη πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλνο ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ. Εηο ην επαλεηδείλ!  

Όκνξθε θαη δπλακηθή πξνζπάζεηα πνπ θηλεηνπνηεί λένπο αλζξώπνπο, απνηειεί θίλεηξν γηα κάζε-

ζε θαη δίλεη ην ζηίγκα ηεο θαηλνηνκίαο ζην ΣΕΙ θαη ηελ πόιε ηεο Καβάιαο 

 

 

  Με εκηίμηζη, 

 Καθηγηηήρ Γημήηπηρ Πογαπίδηρ 

 

 

Ππόεδπορ Οπγανυηικήρ Δπιηποπήρ 


