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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

ΘΕΜΑ:	  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	  ΜΥΚΟΝΟΣ-‐ΤΑ	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  

«ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ»	  ΤΟ	  «ΝΗΣΙ	  ΤΩΝ	  ΑΝΕΜΩΝ»!	  

	  

Με	  την	  πλήρη	  κάλυψη	  της	  κάμερας	  του	  STAR	  λεπτό	  προς	  λεπτό,	  τα	  ΙΕΚ	  
ΞΥΝΗ	  και	  το	  Mediterranean	  College,	  σε	  συνεργασία	  με	  την	  εταιρεία	  
διοργάνωσης	  εκδρομών	  FLYFAR,	  «πλημμύρισαν»	  το	  περιβόητο	  «Νησί	  
των	  Ανέμων»,	  στην	  παραδοσιακή	  ετήσια	  εκδρομή	  του	  Εκπαιδευτικού	  
Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  η	  οποία	  πραγματοποιείται,	  και	  φέτος,	  στο	  πλαίσιο	  του	  
XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  2012.	  	  

Περισσότερα	  από	  700	  άτομα	  –σπουδαστές	  αλλά	  και	  φίλοι	  του	  
Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ-‐	  συγκρότησαν	  την	  οργανωμένη…	  



«αποστολή»	  του	  Ομίλου	  στη	  Μύκονο,	  με…	  απώτερο	  σκοπό	  τη	  
χαλάρωση,	  τη	  διασκέδαση	  και	  την	  ψυχαγωγία,	  και…	  «τάραξαν	  τα	  νερά»	  
της	  καλοκαιρινής	  περιόδου	  για	  το	  κυκλαδίτικο	  νησί,	  σε	  μία	  εκδρομή	  
που	  άφησε	  ιστορία	  στα	  πρακτικά	  των	  μετα-‐λυκειακών	  εκπαιδευτικών	  
φορέων!	  

Αποδεικνύοντας	  με	  τον	  πλέον	  περίτρανο	  τρόπο	  το	  αρχαίο	  ρητό	  «το	  
τερπνόν	  μετά	  του	  ωφελίμου»,	  και	  κατ’	  επέκταση	  τον	  επιτυχημένο	  
συνδυασμό	  ποιοτικής	  εκπαίδευσης	  και	  διασκέδασης,	  η	  εκδρομή	  του	  
Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ	  συμπεριελάμβανε,	  μεταξύ	  άλλων	  
ψυχαγωγικών	  διαλειμμάτων,	  2	  μεγάλα	  parties:	  

• Το	  πρώτο	  πραγματοποιήθηκε	  στο	  SPACE	  CLUB,	  το	  βράδυ	  της	  
Παρασκευής	  25	  Μαΐου.	  

• Και	  το	  δεύτερο,	  το	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  BEACH	  PARTY,	  
ξεκίνησε	  στις	  3	  το	  απόγευμα	  του	  Σαββάτου	  (26	  Μαϊου)	  στο	  
κατάμεστο	  beach	  bar	  του	  νησιού,	  το	  SUPER	  PARADISE,	  όπου	  
περισσότεροι	  από	  3.000	  νέοι	  είχαν	  την	  ευκαιρία	  να	  χορέψουν	  
στους	  ρυθμούς	  της	  house	  μουσικής,	  μέχρι	  τη	  δύση	  του	  ηλίου,	  
εγκαινιάζοντας	  με	  τον	  πιο	  ηχηρό	  και	  «ζωντανό»	  τρόπο	  την	  
έναρξη	  της	  καλοκαιρινής	  περιόδου	  για	  το	  νησί	  της	  Μυκόνου.	  	  

Ο	  Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ	  είπε	  για	  άλλη	  μια	  φορά	  ηχηρό…	  «ΝΑΙ	  
ΣΤΗΝ	  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,	  στους	  ρυθμούς	  του	  SUPER	  PARADISE,	  και	  με	  το	  
συνεργείο	  του	  STAR	  CHANNEL,	  με	  τον	  ρεπόρτερ	  Νίκο	  Τσιλιπουνιδάκη,	  
να	  καλύπτει	  τηλεοπτικά	  κάθε	  στιγμή	  ξέφρενου	  κεφιού	  της	  εκδρομής.	  	  

Για	  περισσότερες	  πληροφορίες	  για	  τις	  δράσεις	  του	  Εκπαιδευτικού	  
Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  αλλά	  και	  την	  προσφορά	  δωρεάν	  σεμιναρίων	  στο	  
πλαίσιο	  του	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL	  2012,	  επικοινωνήστε	  μαζί	  μας	  
στα	  τηλέφωνα:	  210-‐	  5279500/	  2310-‐552406,	  ή	  μπείτε	  στο	  site:	  
www.edufestival.gr	  και	  στη	  σελίδα	  μας	  στο	  facebook:	  
www.facebook.com/xiniseducationfestival	  	  

	  

	  


