
 
 

 
 

Αθήνα,	  Τετάρτη	  20	  Ιουνίου	  
 

ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

	  

ΘΕΜΑ:	  20	  ΧΡΟΝΙΑ	  ΚΑΙ…	  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!	  -‐Ετήσια	  Έκθεση	  
Σπουδαστών	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  

	  
Ένα	  από	  τα	  πλέον	  must	  events	  του	  φετινού	  καλοκαιριού,	  
πραγματοποιήθηκε	  στα	  νότια	  προάστια,	  ως	  το	  επιστέγασμα	  μιας	  
ιδιαίτερα	  δημιουργικής	  χρονιάς	  για	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας!	  
	  
Με	  αφορμή	  την	  επέτειο	  των	  20	  χρόνων	  δυναμικής	  παρουσίας	  του	  
Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  Ξυνή	  στα	  Νότια	  Προάστια,	  έλαβε	  χώρα	  στις	  11	  
Ιουνίου	  2012	  η	  Ετήσια	  Διατμηματική	  Έκθεση	  των	  Σπουδαστών	  του	  ΙΕΚ	  
ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  παρουσία	  γονέων,	  δημοτών,	  φίλων	  της	  εκπαίδευσης,	  
αλλά	  και	  εκπροσώπων	  της	  Δημοτικής	  Αρχής	  και	  εξεχουσών	  
προσωπικοτήτων	  από	  το	  χώρο	  του	  Τουρισμού,	  του	  Αθλητισμού,	  των	  
Media,	  και	  μεγάλων	  εταιρειών	  που	  δραστηριοποιούνται	  στη	  χώρα	  μας.	  
	  
Στη	  διοργάνωση,	  η	  οποία	  έφερε	  την	  αιγίδα	  του	  Δήμου	  Γλυφάδας	  και	  
την	  υποστήριξη	  του	  Ξενοδοχειακού	  Επιμελητηρίου	  Ελλάδος,	  οι	  
σπουδαστές	  και	  σπουδάστριες	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  είχαν	  την	  
ευκαιρία	  να	  παρουσιάσουν	  μια	  σειρά	  από	  εργασίες	  –project-‐	  μέσα	  από	  
τα	  οποία	  αναδείχτηκε	  και	  προβλήθηκε,	  με	  τον	  καλύτερο	  δυνατό	  τρόπο,	  
το	  ταλέντο	  και	  η	  δημιουργικότητά	  τους,	  αλλά	  και	  το	  αποτέλεσμα	  του	  
εκπαιδευτικού	  έργου	  των	  καθηγητών	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  για	  την	  ακαδημαϊκή	  
περίοδο	  2011-‐2012.	  



Στην	  έκθεση,	  που	  άνοιξε	  τις	  πύλες	  της	  στις	  16.00	  το	  απόγευμα,	  
συμμετείχαν	  οι	  παρακάτω	  τομείς	  σπουδών	  :	  	  	  
	  

	  
• Ο	  Τομέας	  Οικονομίας	  &	  Διοίκησης,	  με	  κεντρική	  παρουσίαση	  την	  

έρευνα	  που	  διενήργησε	  στα	  εμπορικά	  καταστήματα	  του	  Δήμου	  
Γλυφάδας,	  με	  θέμα	  :	  «Οικονομική	  Κρίση	  και	  πώς	  επηρέασε	  τον	  
τζίρο	  των	  επιχειρήσεων	  και	  τη	  λειτουργία	  τους».	  Πολύτιμος	  
αρωγός	  στη	  διεξαγωγή	  της	  έρευνας	  ήταν	  το	  Carierra	  Business	  &	  
Computing	  School,	  φορέας	  του	  εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  Ξυνή.	  	  

	  
• Ο	  Τομέας	  Πληροφορικής	  &	  Νέων	  Τεχνολογιών,	  με	  αιχμή	  την	  

ειδικότητα	  των	  Multimedia,	  παρουσίασε	  έναν	  διαδραστικό	  κύβο	  
(The	  Cube)	  πολλαπλών	  προβολών,	  με	  σύγχρονα	  ηχητικά	  και	  
οπτικά	  μέσα.	  

	  
• Η	  συνεργασία	  του	  Τομέα	  Ηλεκτρονικών	  με	  τους	  Τεχνικούς	  

Τεχνολογίας	  Internet	  είχε	  ως	  αποτέλεσμα	  την	  κατασκευή	  ενός	  
σύγχρονου	  touch-‐screen	  τουριστικού	  οδηγού	  του	  Δήμου	  
Γλυφάδας.	  Το	  «παρών»	  έδωσε	  η	  γνωστή	  εταιρεία	  Panda	  Hellas	  η	  
οποία	  πραγματοποίησε	  σεμινάριο,	  με	  θέμα	  «Cloud	  Security»,	  και	  
μοίρασε	  δωρεάν	  λογισμικό	  προστασίας	  από	  ιούς.	  

	  	  	  	  	  	  	  
• Ο	  τομέας	  Υγείας,	  με	  την	  πολύτιμη	  συνδρομή	  του	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  και	  

του	  τομέα	  Εναλλακτικών	  Θεραπειών,	  προσέφερε	  με	  ειδικές	  
τεχνικές	  μαλάξεων	  και	  χρήση	  αιθέριων	  ελαίων,	  μασάζ	  στους	  
παρευρισκόμενους,	  ενώ	  δεν	  παρέλειψε	  να	  πραγματοποιήσει,	  
μακροσκοπικά,	  διάγνωση	  του	  τύπου	  της	  επιδερμίδας	  και	  να	  
δώσει	  πρακτικές	  συμβουλές	  για	  την	  ενυδάτωση,	  καθ’	  όλη	  τη	  
θερινή	  περίοδο.	  	  	  

	  
• Ο	  Τομέας	  	  Ομορφιάς,	  με	  τη	  makeup	  artist	  team	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  

Γλυφάδας,	  επιμελήθηκε	  το	  μακιγιάζ	  όλων	  των	  show	  και	  των	  
δρώμενων	  της	  έκθεσης,	  ενώ	  διόρθωσε	  και	  το	  βραδινό	  μακιγιάζ	  
των	  προσκεκλημένων!	  

• Παράλληλα,	  στο	  Glyfada	  Campus,	  οι	  παρευρισκόμενοι	  είχαν	  τη	  
δυνατότητα	  να	  παρακολουθήσουν	  έκθεση	  με	  φυσικά,	  αγνά	  
καλλυντικά	  προϊόντα,	  αλλά	  και	  χορευτικά.	  Των	  χορευτικών	  
ηγήθηκε	  η	  κ.	  Σόφη	  Πασχάλη	  και	  το	  κανάλι	  BodyInBalance,	  σε	  ένα	  
fitness	  πρόγραμμα	  Jumba,	  ενώ	  κατόπιν,	  την	  σκυτάλη	  πήραν	  οι	  



σπουδάστριες	  του	  τομέα	  «Ειδικός	  Εφαρμογών	  Αισθητικής»,	  με	  
την	  κ.	  Πόπη	  Παπουτσιδάκη,	  σε	  ένα	  αυτοσχέδιο	  χορευτικό	  
πρόγραμμα	  γυμναστικής.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
• Ο	  Τομέας	  Παιδαγωγικών	  αφιέρωσε	  ένα	  ολόκληρο	  απόγευμα	  στο	  

παραμύθι	  και	  στο	  παιχνίδι!	  Επίτιμος	  καλεσμένος	  ήταν	  ο	  κ.	  Νίκος	  
Πιλάβιος,	  ο	  γνωστός	  μας	  «Παραμυθάς»,	  οι	  εκδόσεις	  Ψυχογιός,	  
και	  φυσικά	  οι	  μικροί	  φίλοι	  της	  εκπαίδευσης,	  οι	  οποίοι	  
διασκέδασαν	  αφάνταστα,	  ζωγραφίζοντας	  και	  ακούγοντας	  τα	  
αγαπημένα	  τους	  παραμύθια,	  μέσα	  από	  τη	  μαγική	  αφήγηση	  του	  
Παραμυθά.	  	  	  	  	  	  

	  
• Ο	  τομέας	  Δομικών	  Κατασκευών	  πραγματοποίησε	  Workshop,	  με	  

θέμα:	  «Σύγχρονες	  Κατασκευές	  από	  Ανακυκλώσιμα	  Υλικά,	  και	  
εισηγητές	  την	  κ.	  Αντωνάτου	  Ευανθία,	  αρχιτέκτονα	  μηχανικό	  Msc	  
Ε.Μ.Π.,	  και	  του	  κ.	  Ταβουξόγλου	  Χρήστου,	  εικαστικού,	  ενώ	  
παράλληλα	  ολοκληρώθηκε	  έκθεση	  του	  τομέα	  Εφαρμοσμένων	  
Τεχνών,	  με	  έργα	  που	  είχαν	  ετοιμάσει	  οι	  σπουδαστές.	  	  	  	  	  

	  
• Ο	  Τoμέας	  Επισιτισμού	  είχε	  αναλάβει	  την	  πλήρη	  ετοιμασία	  και	  

επιμέλεια	  του	  μπουφέ	  και	  των	  γλυκών	  εδεσμάτων,	  που	  
συνόδευσαν	  γαστριμαργικά	  την	  εκδήλωση!	  

	  
Τιμώμενο	  πρόσωπο,	  ο	  κ.	  Ηλίας	  Μαμαλάκης,	  ο	  οποίος	  προλόγισε	  με	  
μοναδικό	  τρόπο	  την	  Εκδήλωση	  του	  Ξενοδοχειακού	  Επιμελητηρίου	  
Ελλάδος,	  με	  θέμα	  τη	  «Διατροφική	  Αξία	  του	  Ελληνικού	  Πρωινού»,	  που	  
είχε	  ως	  βασικό	  εισηγητή	  τον	  κ.	  Γιώργο	  Πίττα,	  μέλος	  του	  Δ.Σ.	  Ξ.Ε.Ε.,	  και	  
συντονίστρια	  την	  κ.	  Μαργαρίτα	  Μανούσου,	  αρχισυντάκτρια	  στην	  
Τουριστική	  Αγορά	  και	  στο	  MEETINGREECE.	  	  
Ο	  τομέας	  Τουρισμού,	  και	  πιο	  συγκεκριμένα	  οι	  ειδικότητες	  Υποδοχής	  &	  
Φιλοξενίας,	  Τουριστικού	  Πρακτορείου,	  και	  Ξενοδοχειακών	  Υπηρεσιών	  
&	  Τροφοδοσίας	  παρουσίασαν	  το	  «Παραδοσιακό	  Παντοπωλείο»,	  με	  
προϊόντα	  της	  Ελληνικής	  Γης	  και	  bazaar.	  Τα	  έσοδα	  που	  συγκεντρώθηκαν	  
από	  την	  πώληση	  των	  προϊόντων	  θα	  διατεθούν	  στα	  Παιδικά	  χωριά	  SOS.	  
	  	  	  	  
Εξάλλου,	  ο	  Τομέας	  Μηχανολογίας	  &	  Μεταφορών	  πραγματοποίησε	  ένα	  
διαδραστικό	  σεμινάριο,	  με	  την	  υποστήριξη	  του	  Ινστιτούτου	  Οδικής	  
Ασφάλειας	  -‐	  ΙΟΑΣ	  «Πάνος	  Μυλωνάς».	  	  
Από	  το	  χώρο	  του	  Αθλητισμού,	  τίμησαν	  με	  την	  παρουσία	  τους	  τον	  
Εκπαιδευτικό	  Όμιλο	  ΞΥΝΗ,	  ο	  κ.	  Γιώργος	  Αμανατίδης,	  πρώην	  



ποδοσφαιριστής	  του	  Ολυμπιακού	  και	  νυν	  τεχνικός	  διευθυντής	  στις	  
Ακαδημίες,	  και	  η	  Πανελλήνια	  πρωταθλήτρια	  στο	  άλμα	  επί	  κοντώ,	  κ.	  
Αφροδίτη	  Σκαφίδα.	  
Εκ	  μέρους	  του	  Δήμου	  Γλυφάδας,	  παρέστη	  η	  κ.	  Καρατσιόλη	  Άντζελα,	  
εκλεγμένη	  Δημοτική	  Σύμβουλος	  και	  Σύμβουλος	  Ανάπτυξης	  στην	  Focus-‐
On.	  
Η	  βραδιά	  έκλεισε	  με	  μουσική	  και	  χορό,	  καθώς	  οι	  σπουδαστές	  της	  
ειδικότητας	  Multimedia,	  με	  την	  υποστήριξη	  της	  TVS	  και	  του	  κ.	  
Αλέξανδρου	  Παπαϊωάννου,	  ανέβηκαν	  στα	  deck	  και	  «απογείωσαν»	  την	  
εκδήλωση.	  	  
	  
Ευχαριστούμε	  Θερμά	  :	  	  	  
	  	  

• Τους	  Χορηγούς	  	  Επικοινωνίας	  της	  Έκθεσης:	  	  
Τα	  Περιοδικά	  Food	  Service	  &	  Τουριστική	  Αγορά	  του	  ομίλου	  
Compupress,	  την	  εφημερίδα	  Σφυγμός	  των	  Νοτίων	  Προαστίων,	  το	  κανάλι	  
Body	  In	  Balance,	  το	  διαδικτυακό	  περιοδικό	  τουρισμού	  Tourism	  Press,	  
τον	  ηλεκτρονικό	  οδηγό	  πόλης	  www.glyfadalife.gr	  και	  τα	  blog	  	  
www.glyfadaaction.gr,	  www.postyourevent.gr,	  www.gomolastixa.gr	  	  
	  

• Για	  την	  ευγενική	  τους	  Χορηγία	  και	  υποστήριξη:	  
TVS	  Audio	  Visual,	  Focus-‐On,	  ΙΟΑΣ,	  Εκδόσεις	  Ψυχογιός,	  καταστήματα	  
τεχνολογίας	  &	  Ψυχαγωγίας	  Public,	  Document	  Store,	  Panda	  Security,	  
McCain,	  Pizza	  Fan,	  ΟΚ	  ΑΝΥΤΙΜΕ	  MARKETS,	  Ελληνικά	  Κελλάρια	  Οίνων,	  
Provil,	  Εlyon,	  ΚΤΗΜΑ	  PORTO	  KARRAS,	  ΟΡΕΙΝΗ	  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,	  Κοστολόγιο	  
ΜεΝου,	  Ενωση	  Αγροτικών	  Συνεταιρισμών	  Ηλείας-‐Ολυμπίας,	  
Ελαιόδενδρον,	  Βλάχου	  Σοφία,	  Μελισσοκομία	  Λακωνίας	  Κόκκορης	  
Ιωάννης,	  Φίλαιος	  ΚΑΣΕΛΛ,	  Οινοποιητική	  Μονεμβασιάς	  Γ.Τσιμπίδης,	  
ΜALVA	  Μαρουλάκος	  Νικ,	  Κιβωτός	  των	  γεύσεων,	  Γλυκοφίλεμα.	  	  
	  

• Βασικοί	  υποστηρικτές	  της	  Έκθεσης	  ήταν:	  
Ξενοδοχειακό	  Επιμελητήριο	  Ελλάδος,	  Carierra	  Business	  &	  Computing	  
School,	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  Opentourism,	  CVExperts.	  
	  

*H	  διοργάνωση	  τελούσε	  υπό	  την	  Αιγίδα	  του	  Δήμου	  Γλυφάδας.	  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	  	  

	  

*	  Με	  την	  παράκληση	  να	  δημοσιευτεί.	  	  

	  


