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Ονομάζομαι Νικόλαος Ιπλικτσόγλου και απευθύνομαι σε εσάς εκ μέρους του εκπαιδευτικού μη
κερδοσκοπικού οργανισμού «Άφιξις» (afixis.org) για να ζητήσουμε τη συνδρομή σας αναφορικά με
τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, υπό το όνομα World Academic Venture (WAVE) ,
που απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και των επιστημονικών πεδίων, πανεπιστημίων της
Ελλάδας και του εξωτερικού .Το WAVE πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη φορά από το 2016,
όμως για πρώτη φορά διαφοροποιείται ανανεώνοντας τον σκοπό του και αποκτώντας έναν πιο
δραστήριο χαρακτήρα καθώς φέτος χωρίζεται σε δύο φάσεις :
α) WAVE Conference : παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών
β) WAVE Competition : πρωτοποριακός διαγωνισμός επίλυσης προβλημάτων .
Το επιστημονικό συνέδριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από 4 έως 7 Απριλίου 2019 ( WAVE
Conference : 4 έως 5 Απριλίου , WAVE Competition : 6 έως 7 Απριλίου ) .
Λόγω του ότι απευθυνόμαστε σε φοιτητές όλων των ηλικιών και σπουδών για συμμετοχή στην
προσομοίωση, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την αρωγή σας με τους εξής τρόπους:
1. Να θέσετε την διοργάνωση υπό την αιγίδα σας, και
2. Να ενημερώσετε τους φοιτητές σας για την έναρξη των αιτήσεων του συνεδρίου μέσω
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα σας και μέσω των φοιτητικών email των φοιτητών σας.
Ευελπιστούμε, λοιπόν, ότι εσείς, εκπροσωπώντας ένα ακαδημαϊκό πρόσωπο υπεύθυνο για την
εκπαίδευση εκατοντάδων φοιτητών, θα μας στηρίξετε στο έργο μας, βοηθώντας να αναδείξουμε το
συνέδριο αυτό ως έναν θεσμό που με την ερευνητική διαδικασία καλλιεργεί τις γνώσεις και τις
ικανότητες των πολιτών του αύριο,
Στο πλαίσιο αυτό, σας επισυνάπτουμε και μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό και τη δράση του
οργανισμού μας, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του προγράμματος WAVE ως δείγμα του έργου
που παράγεται .
Βρίσκομαι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Με εκτίμηση,
Νικόλαος Ιπλικτσόγλου
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