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 Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληρουορικής 

 

Αγαπεηνί θίινη ζπκπνιίηεο, 

 

Έλαο αξηζκόο εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη θνηηεηώλ ηνπ ΤΔΙ Καβάιαο δηνξγαλώλνπκε, ζε 

πείζκα ηωλ θαηξώλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο, θαη θέηνο ην 3
ν
 θεζηηβάι Βην-

κεραληθήο Πιεξνθνξηθήο θαη ην αθηεξώλνπκε ζηα «δίθηπα θαη ηελ αζθάιεηα δηθηύωλ». 

Πξηλ από ηξία ρξόληα όηαλ πξωηνδηνξγαλώζακε ην θεζηηβάι ζε επίπεδν δηεπξπκέλεο Ννκαξρη-

αθήο Απηνδηνίθεζεο ππνζρεζήθακε ζηνλ εαπηό καο όηη ην 10
ν
 Φεζηηβάι ζα είλαη έλα Δπξωπαϊ-

θό γεγνλόο. Πξνο ηα εθεί βαδίδνπκε ήδε ην δεύηεξν θεζηηβάι πέξπζη έγηλε ζε επίπεδν πεξηθέξεη-

αο ΑΜΘ θαη ζεκείωζε κεγάιε επηηπρία. Τν ηξίην Φεζηηβάι κεγάιωζε ηε δηάξθεηά ηνπ θαηά κία 

εκέξα θαη γίλεηαη Παλειιαδηθό. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο δελ καο πηννύλ. Θέινπκε λα αλαδεί-

μνπκε ηε δύλακε ηεο λενιαίαο καο θαη ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ην θάλνπκε. 

Τη δεηάκε από ζαο. Τίπνηα ην ηδηαίηεξν. Απιή ζπκπαξάζηαζε. Δλεξγή παξνπζία. Να αηζζαλ-

ζνύκε όηη νη θόπνη καο δελ πάλε ρακέλνη. Να πάξνπκε δύλακε γηα ην επόκελν Φεζηηβάι.  

 

Φέηνο ην θεζηηβάι ζα γίλεη από 17-21 Οθηωβξίνπ ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν «Απόζηνινο Μαξδύ-

ξεο» ζηε Ν. Καξβάιε.  

 

Τελ Τεηάξηε 17, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ ζα επηζθεθζνύλ  ην θεζηηβάι καζε-

ηέο ηωλ Λπθείωλ ηεο Χώξαο. πξνγξακκαηηζκέλα ζε νκάδεο ηωλ 150-200 αηόκωλ. Τξία group 

θάζε κέξα (9.00-10.30, 10.30, 12.00 θαη 12.00-13.30). Κάζε group ζα μεθηλά απ’ ην ακθηζέαηξν, 

όπνπ ζα ηνπο παξνπζηάδνληαη, απ’ ην Δθπαηδεπηηθό Πξνζωπηθό ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο 

Πιεξνθνξηθήο, εθιαϊθεπκέλα δηάθνξα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Σηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ηωλ 5-10 

αηόκωλ, ζα μελαγεζνύλ θπθιηθά ζηελ έθζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο πνπ εί-

λαη δεκηνπξγίεο ηωλ θνηηεηώλ ηωλ Αλώηαηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάηωλ ηεο ρώξαο. 

 

Τελ Παξαζθεπή 19 (ην απόγεπκα), ην Σάββαην 20 θαη ηελ Κπξηαθή 21 Οθηωβξίνπ απ’ ην πξωί 

ωο ην βξάδπ ε έθζεζε ζα είλαη αλνηθηή ζηελ θνηλωλία ηεο Καβάιαο.  

 

Τν απόγεπκα ηεο ηνπ Σαββάηνπ 20 Οθηωβξίνπ  ζα ιάβεη ρώξα επηζηεκνληθή εκεξίδα κε νκηιε-

ηέο αλαγλωξηζκέλνπ θύξνπο. Τν ζέκα ηεο εκεξίδαο είλαη ίδην κε ην ζέκα ηνπ Φεζηηβάι «δίθηπα 

θαη ηελ αζθάιεηα δηθηύωλ». Τελ εκεξίδα κπνξνύλ παξαθνινπζήζνπλ νη πάληεο. Δλδείθλπηαη 

όκωο πεξηζζόηεξν γηα ηνπο έρνληεο ζηνηρεηώδε ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξηθή.  

 

Τελ Κπξηαθή 21 Οθηωβξίνπ ζα ιάβεη ρώξα πνιηηηθή εκεξίδα κε νκηιεηέο γλωζηνύ θύξνπο θαη 

ζέκα: «O ξόινο ηωλ δηθηύωλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο».   

 

Η εκεξίδα ζα θιείζεη κε ηε βξάβεπζε ηωλ θαιύηεξωλ εξγαζηώλ θαη έλα εκίωξν κνπζηθό δξώκε-

λν απ’ ην Μνπζηθό Σρνιείν Καβάιαο. 

 

Καιείζηε όινη, θαη ζα είλαη ραξά καο λα ζαο δνύκε, ζηελ έθζεζε εξγαζηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ θεζηηβάι. Η είζνδνο είλαη δωξεάλ. Τν θεζηηβάι ζα είλαη αλνηρηό Τεηάξηε θαη Πέκπηε από 

9.00 έωο 15.00, Παξαζθεπή, Σάββαην θαη Κπξηαθή απ’ ην πξωί 9.00 έωο ην βξάδπ 9.00. 

 

Φηιηθά  

Καζεγεηήο Γ. Πνγαξίδεο 

Πξόεδξνο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο  


