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οσ
 ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(information industry festival ή i2fest 2015) 

 

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

ην Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΕΙ ΑΜΘ, έρνληαο σο νδεγό ηελ αδηακθηζβήηεηε ε-

πηηπρία ησλ πξνεγνύκελσλ 5 θεζηηβάι, ζα δηνξγαλώζνπλ ζην ζύγρξνλν Εθζεζηαθό Κέληξν Κα-

βάιαο «Απόζηνινο Μαξδύξεο», ην έκηο Πανελλαδικό Φεζηιβάλ Βιομητανικής Πληροθορι-

κής (www.i2fest.gr) από Κπξηαθή 18 έσο θαη Σάββαην 24 Οκηφβρίοσ 2015.  

Γηα όζνπο δελ γλσξίδνπλ, πξόθεηηαη γηα έλα θεζηηβάι λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ζθνπεύεη λα α-

λαδείμεη ηε δπλακηθή ηεο βηνκεραλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ζεκαληηθώλ επηδξάζεσλ ηεο 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. 

Η πξνζέγγηζε ζε απηό ην ηόζν ζνβαξό δήηεκα δηαζέηεη πνιύκνξθα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα 

πξνζειθύζεη ζε έλα θεζηηβαιηθό ρώξν αλζξώπνπο δηάθνξώλ ειηθηώλ, κνξθσηηθώλ επηπέδσλ 

θαη ηερλνινγηθώλ αληηιήςεσλ. Η αλάπηπμε κηα ηέηνηαο δξάζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο λα 

αληηιεθζνύλ ην ςεθηαθό ράζκα, λα γλσξίζνπλ λέεο πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο ησλ 

πξντόλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη 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. 

Καθηγηηής Γημήηριος Πογαρίδης  

Γιεσθσνηής  

Τει - Fax: +302510462612  

E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr 

http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ 

 

http://www.i2fest.gr/
mailto: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. 

Τε κεγάιε δύλακε ηνπ θεζηηβάι απνηεινύλ νη 100-150 εζεινληέο, κε πξώην εζεινληή ηνλ 

ππνγξάθνληα ηελ επηζηνιή, πνπ εξγάδνληαη κε δήιν θαη κεξάθη πξνθεηκέλνπ ε πξνζπάζεηα λα 

έρεη θάζε ρξόλν θαη θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 

Με ηην παρούζα επιζηολή θα ήθελα να ζας προζκαλέζω να πάρεηε μέρος ζηο θεζηιβάλ, 

καηά προηίμηζη με εκθέμαηα. Θα ήηαν εσταρίζηηζή μας να παρατωρήζοσμε δωρεάν, ζε ζας 

και ηοσς θοιηηηές ζας, περίπηερο ζηην έκθεζη νέων ηετνολογιών ηοσ εν λόγω θεζηιβάλ.  Είναι 

ζίγοσρο όηι η δσναηόηηηα να εκθέζοσν οι θοιηηηές ζας ηις δημιοσργίες ηοσς θα ηοσς έδινε με-

γάλη ταρά και ικανοποίηζη. 

Παρακάηφ αναθέρονηαι ενδεικηικά μερικές μόνο απ’ ηις καηαθέζεις απόυεφν ζηο βιβλίο 

επιζκέυεφν ηφν εκπροζώπφν ηφν ζτολείφν, 3.300 μαθηηές από 46 ζτολεία από 8 νομούς 

ηης Μακεδονίας, ποσ αθορούν ζηο 5
ο
 Φεζηιβάλ: 

 

18
ο
 Δημοηικό Στολείο Καβάλας  

Όηη θαιύηεξν έρνπλ δεη ηα παηδηά καο. Η θαιύηεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Να επαλαιακβάλεηαη 

θάζε ρξόλν. 

 

1
ο
 ΕΠΑΛ Καβάλας 

Σπγραξεηήξηα γηα ηελ ππέξνρε ηδέα λα πξνβιεζνύλ νη θαηλνηνκίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη θνηηεηέο 

θαη καζεηέο, απνδεηθλύνληαο έηζη όηη θαη δνπιεηά γίλεηαη θαη όηη κπαιά ππάξρνπλ. 
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3
ο
 ΓΕΛ Καβάλας 

Γνεηεπκέλνη θαη ελζνπζηαζκέλνη από ηηο εθεπξεηηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο δεκηνπξγίεο. Θαπκαζκόο 

γηα ηηο ππέξνρεο θαηαζθεπέο θαη ηελ πξνλνεηηθή ζθέςε. Πνιιέο επραξηζηίεο ζε όινπο ηνπο θαηα-

ζθεπαζηέο θαη ζε όζνπο ζπκκεηείραλ  ζηε δηνξγάλσζε απηή. 

Υπέξνρε παξνπζίαζε κείλακε πξαγκαηηθά ελζνπζηαζκέλνη. Μπξάβν ζηνπο θνηηεηέο γηα ηηο θαηλν-

ηόκεο θαηαζθεπέο ηνπο! Εμαηξεηηθέο ηέηνηεο δηνξγαλώζεηο. Επραξηζηνύκε πνιύ. 

 

ΓΕΛ Χρσζούπολης  

Γηα άιιε κηα θνξά δηθαηώλεηαη ε επηινγή καο λα επηζθεθηνύκε ηελ έθζεζε ζαο. Καηλνηόκεο πξν-

ηάζεηο πξαγκαηηθά εληππσζηαθέο, απνδεηθλύνπλ ηη κπνξεί λα θάλεη ε λενιαία καο αθόκα θαη ζηηο 

ζεκεξηλέο πεληρξέο νηθνλνκηθά κέξεο καο. Ειπίδνπκε λα ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηά ζαο! 

 

4
ο
 Γσμνάζιο Κομοηηνής 

Σπγραξεηήξηα, γηα άιιε κηα ρξνληά, έρνπκε έξζεη γηα 2
ε
 ζπλερή ρξνληά ζην θεζηηβάι θαη ζίγνπξα 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα μαλά έξζνπκε. Επραξηζηνύκε! 

 

3
ο
 ΓΕΛ Κομοηηνής 

Εμαηξεηηθή δνπιεηά, εληππσζηαθά θαη ελδηαθέξνληα κνληέια, πνιύ θαιή ε παξνπζίαζή ηνπο από 

ηνπο θνηηεηέο, έμππλεο θαηλνηνκίεο. Πηζηεύσ όηη νη καζεηέο καο εληππσζηάζηεθαλ θαη πήξαλ αξ-

θεηά εξεζίζκαηα ώζηε λα αζρνιεζνύλ θαη νη ίδηνη κε ηελ πξαθηηθή ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα ε δνπιεηά ηνπ καζεηή κε ηνλ 3D εθηππσηή. Μπξάβν ζε όινπο ζαο. 

 

1
ο
 ΕΠΑΛ Κομοηηνής   

Σπγραξεηήξηα γηα ηελ εμαίξεηε πξνζπάζεηα. Η έθζεζε ήηαλ εληππσζηαθή γηα ηνπο καζεηέο γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο νπνίνπο ήηαλ ε πξώηε ηνπο επαθή κε ηελ ξνκπνηηθή. Ειπίδνπκε ε πξν-

ζπάζεηα ζαο λα ζπλερηζηεί θαη λα κπνξέζνπκε λα ζαο επηζθεθηνύκε θαη ηηο επόκελεο ρξνληέο. 

 

Γσμνάζιο Σμίνθης Ξάνθης  

Τα εθζέκαηα ηεο ξνκπνηηθήο καο εληππσζίαζαλ. Σπγραξεηήξηα γηα ηελ αμηόινγε θαη αμηέπαηλε 

πξνζπάζεηα ζαο. Επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζην έξγν ζαο θαη ζαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ πα-

ξνπζίαζε. ΣΥΝΕΦΙΣΤΕ!!! 

 

2
ο
 ΓΕΛ Ξάνθης 

Επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξσηνβνπιία λα πξνβάιιεηε ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ ζαο, πνπ έγη-

λαλ κε ηε βνήζεηά ζαο θαη πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ εξέζηζκα ζε λεόηεξα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε 

ηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο δσήο καο θαη λα ιύζεη θαη 

πξνβιήκαηα (ηαηξηθήο θύζεο) θηλεηηθόηεηαο θαη εμππεξέηεζεο αλζξώπσλ κε πξαγκαηηθά νπζηα-

ζηηθέο αλάγθεο. Ειπίδσ λα έρνπλ εκπλεπζηεί θάπνηνη από ηνπο καζεηέο καο, ώζηε λα πξνζθέξνπλ 

θνηλσληθό έξγν. 
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ΓΕΛ Ιάζμοσ Ξάνθης 

Εμαηξεηηθέο ηδέεο θαη εθεπξέζεηο! Σπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Επρόκαζηε λα 

γίλεη εηήζηνο ζεζκόο απηό ην Φεζηηβάι! Καιή ζπλέρεηα. 

 

1
ο
 Γσμνάζιο Ορεζηιάδας  

Τα εθζέκαηα καο εληππσζίαζαλ θαη πήξακε πνιύηηκεο εκπεηξίεο. Πεξάζακε εμαηξεηηθά, γλσξηζηή-

θακε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ. Επραξηζηνύκε όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

θεζηηβάι. Ειπίδνπκε λα κπνξέζνπκε λα ζαο επηζθεθηνύκε θαη ζην κέιινλ. 

Γσμνάζιο Σοσθλίοσ 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ μελάγεζε θαη ζπγραξεηήξηα ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ εθζεκάησλ. 

Μείλακε ελζνπζηαζκέλνη!!! 

 

Γσμνάζιο Ν. Σκοπού Σερρών 

Εθπιεθηηθέο επηλνήζεηο. Λππνύκαζηε γηα ηνλ πνιύ ιίγν ρξόλν πνπ δηαζέζακε. 

 

1
ο
 ΓΕΛ Κιλκίς  

Κάηη δηαθνξεηηθό θαη πξσηόηππν! Σπνπδαία πξνζπάζεηα πνπ πξνζθέξεη εξεζίζκαηα ζηνπο λένπο. 

Πνιύ εληππσζηαθή ε πξνζπάζεηα ηνπ 14ρξνλνπ καζεηή ζηνλ εθηππσηή 3D. 

 

2
ο
 ΕΠΑΛ Γιαννιηζών 

Εληππσζηαθό θαη δηδαθηηθό. Πήξα πνιιέο ηδέεο γηα ην ζρνιείν. 

 

1
ο
 ΕΠΑΛ Αριδαίας  

Εληππσζηαζηήθακε από ηα εθζέκαηα, ην κεξάθη ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ ηερλνινγία ζαο! Πνιιά 

ζπγραξεηήξηα θαη επρή λα ζαο δνύκε θαη ηνπ ρξόλνπ. 

 

Μπαμπαλώνα Ελένη, Στολική Σύμβοσλος Πληροθορικής Α.Μ.Θ. 

Εθθξάδσ ηα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα γηα ηελ άξηζηε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ 5
νπ

 Φεζηηβάι 

Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο. Εμαηξεηηθέο ηδέεο θαη εθεπξέζεηο. Θαπκάζηα αθηίλα ειπίδαο γηα ηελ 

ηερλνινγία, ηελ ζπλεξγαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ εμέιημε. Μπξάβν ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο! 

 

 

     Με εκηίμηζη, 

Καθηγηηής Γημήηρης Πογαρίδης 

 

 

Πρόεδρος Οργανφηικής Δπιηροπής 


