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Άδεια Λειτουργίας για το Mediterranean College
Το Mediterranean College (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ) δικαιώθηκε:  έλαβε επίσημη ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από το Υπουργείο Παιδείας

Το Mediterranean College (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΟΛΕΓΙΟ) έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι έλαβε 
επίσημη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας & Θρησκευμάτων, τόσο στην Αθήνα 
(αρ. αδείας 120781/Δ6) όσο και στη Θεσσαλονίκη 
(αρ. αδείας 120774/Δ6), σύμφωνα με το ΦΕΚ της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως 
(τεύχος Β’, αρ. Φύλλου 2138, 01/10/09).

Έτσι δικαιώθηκε η συνεπής και υπεύθυνη πο-
ρεία του Mediterranean College, του πρώτου 
ιδιωτικού αγγλόφωνου Κολεγίου στην Ελλάδα 

από το 1977 με τη μεγαλύτερη ιστορική διαδρο-
μή, στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας.

Πανέτοιμο τώρα, με επίσημη άδεια λειτουργίας και 
ανανεωμένη την κτιριακή και υλικο-τεχνική του υπο-
δομή, το Mediterranean College περιμένει σε λίγες 
μέρες να υποδεχτεί τους νέους και παλιούς του φοι-
τητές που το επέλεξαν για τις προπτυχιακές 
(Bachelor και HND) ή μεταπτυχιακές τους σπουδές 
(Master’s και Executive Diploma) σε ένα ευρύ 
φάσμα περιζήτητων στην αγορά εργασίας ειδικο-
τήτων.
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30 20.000 1.500.000 εκδηλώσεις -  συμμετοχές -  επισκέψεις στην επίσημη ιστοσελίδα.
Όλη η Ελλάδα φώναξε δυνατά:

WHEN  BECOMES cationS.I.T. EDU
αλλάξαμε όνομα αλλά όχι ταυτότητα

υπογράφουμε την επιτυχία



free press
Μηνιαία εφημερίδα των Σπουδαστών
του ΙΕΚ ΞΥΝΗ ...και όχι μόνο

ας, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιώς,  και με πάνω από 1.500.000 μοναδι-
κές επισκέψεις στην επίσημη ιστοσελίδα του 
φεστιβάλ. 
Οι σπουδαστές και οι φοιτητές μας φώναξαν 
δυνατά στην ελληνική κοινωνία «ΠΕΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 
Την Άνοιξη του 2010, η κοινωνία, ο πολιτισμός, το 
περιβάλλον και ο άνθρωπος, θα βρίσκονται στο 
επίκεντρο του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού 
φεστιβάλ. 

Το XINIS EDU 10, αφήνει πίσω την Ελλάδα του 
χθες και μιλάει για την Ελλάδα του σήμερα και 
του αύριο. Για την Ελλάδα που όλοι ζητάμε και 
όλοι θα θέλαμε να έχουμε. 
Για το λόγο αυτό επικεντρώνουμε τις δυνάμεις 
μας και την προσοχή μας σε 4 βασικούς άξονες: 
την κοινωνία, τον πολιτισμό το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 

BE THERE!!!

edit...orial
του Νίκου Μαραγκόπουλου

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ!

Διευθυντής
Νίκος Μαραγκόπουλος

Διεύθυνση Έκδοσης
Μαριάννα Αγιοστρατίτη

Σύμβουλος Έκδοσης
Ανδρέας Γερμανός

Art Director
Γιώργος Σαμαρίτης

Αρχισυντάκτης
Θανάσης Ανδρουτσόπουλος

Συντακτική Ομάδα
Κων/νος Συρόκος, Μαρίνα Αλεξάκου, Γιάννης 
Σερέττης, Ματούλα Φάκλαρη, Dellman, Nick 
Da Greek, Κατερίνα Ξ., 

Υπεύθυνος Marketing
Κώστας Μπουργάνης

Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων 
Σχέσεων
Αλεξάνδρα Φαράντου

Ιδιοκτησία
ΙΕΚ ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
Πατησίων 31, 123 44 Αθήνα
τηλ. 210 5279607, fax. 210 5279600
www.edupress.gr - info@edupress.gr 

αν δε λεει
πεταξε το 

σωστα

To Xinis education Festival, άρχισε...
Το Xinis education Festival, 
είναι γεγονός...

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η «μικρή» 
τελετή έναρξης του Xinis education Festival, 
με τίτλο“Get Started”, την Τρίτη 5 Μαΐου στη 
Στοά των ΙΕΚ ΞΥΝΗ Αθήνας, επί της οδού 
Πατησιών 31.
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, επιφύλαξαν 
εκπλήξεις στους περαστικούς και τους 
πρόσφεραν γλυκά και γευστικά εδέσματα που 

είχαν ετοιμάσει οι μελλοντικοί Σεφ του ΙΕΚ
ΞΥΝΗ, με τη συνοδεία πάντα δυνατής νεανικής 
μουσικής.
Οι διερχόμενοι δεν μπορούσαν παρά να σταματή-
σουν και να δοκιμάσουν τις λιχουδιές των σπου-
δαστών και να ρωτήσουν για το Xinis education 
Festival, να μάθουν πληροφορίες για τις 
εκδηλώσεις και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές.
Κοντά στους σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, βρέ-
θηκαν και οι κοπέλες της γνωστής εταιρίας 
RED BULL, χρυσός χορηγός του Xinis 
education Festival, οι οποίες και μοίρασαν 

από μαθητές... για μαθητές!

να συμμετέχουν και να γνωρίσουν το επαγγελμα-
τικό τους αύριο, αλλά και  να αντιληφθούν οι ίδιοι 
τις ικανότητές τους.
Δυο ολόκληροι μήνες αφιερωμένοι στην ποιοτική 
εκπαίδευση του 21ου αιώνα όπου οι σπουδαστές 
και φοιτητές του Ομίλου ΞΥΝΉ δώσανε τον 
καλύτερό τους εαυτό, εργάστηκαν σε ομάδες και 
απέσπασαν ένα μεγάλο μπράβο από την ευρύτερη 
ελληνική κοινωνία, η οποία ζητάει απεγνωσμένα τα 
τελευταία χρόνια μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο 
εκπαίδευσης των νέων.
Μια σειρά από εκδηλώσεις  όπου η Αθήνα, ο Πει-
ραιάς, η Γλυφάδα, η Θεσσαλονίκη και 23 ακόμα 
πόλεις της Ελλάδας ενώθηκαν, προκειμένου να 
φωνάξουν δυνατά για τη διασύνδεση της ελληνικής 
με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική φιλοσοφία. 
Και το κατάφεραν.
30 εκδηλώσεις με πάνω από 20.000 συμμετοχές, 
πάνω από 30 χορηγούς επικοινωνίας, υπό την αιγί-
δα του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθη-
ναίων, του Δήμου Αθηναίων, του Υπουργείου Μετα-
φορών και Επικοινωνιών, της Ελληνικής Αστυνομί-

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα για τη 
δημιουργία μιας υγιούς και δυναμικής προσω-
πικότητας επενδύουμε σε πρωτοποριακούς 
τρόπους εκπαίδευσης οι οποίοι συνδυάζουν τη 
θεωρία με την πράξη.
Απόδειξη όλων αυτών είναι το XINIS EDUCATION 
FESTIVAL, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστι-
βάλ που διοργανώθηκε ποτέ, το οποίο είχε ως 
στόχο να αναδείξει τη δημιουργικότητα μέσα από 
την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατά-
σταση και το life style των νέων ανθρώπων. 
Η πιο πρωτοποριακή ιδέα που συνέλαβε ποτέ 
εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα. 
Εκπαίδευση, Ποιότητα, Εμπειρία, Διαδραστηκό-
τητα, life style, Ψυχαγωγία, Επαγγελματική απο-
κατάσταση, είναι οι 7 λέξεις οι οποίες αντιπρο-
σωπεύουν το σύγχρονο νέο του 21ου αιώνα. 
Είναι οι 7 λέξεις που αντικατοπτρίζουν το XINIS 
EDUCATION FESTIVAL. 
Μέσα από τη διαδικασία της συμμετοχής 
δώσαμε την ευκαιρία αλλά και το κίνητρο σε 
όλους τους σπουδαστές και φοιτητές του Ομίλου 

XINISEDUCATIONFESTIVAL

τόσο στους περαστικούς, όσο και στο προ-
σωπικό του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, τα «γνωστά energy 
drinks, που δίνουν φτερά»...
Μπορείτε να φανταστείτε καλύτερη αρχή, για το 
πρώτο Φεστιβάλ που διοργανώνει Εκπαιδευτικός 
Όμιλος στην Ελλάδα, με θέμα την ποιότητα στην 
εκπαίδευση και το lifestyle των νέων ανθρώπων 
από αυτή του Get Started;

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι με τον Εκπαιδευ-
τικό Όμιλο Ξυνή, γιατί τα καλύτερα έρχονται...

e  tarted
G t Se  tarted
G t S
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Φεστιβάλ Μαγειρικής στα Τίρανα

Άκρως πετυχημένη ήταν η ημερίδα που διοργά-
νωσε ο τομέας Πληροφορικής του ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑ σε συνεγασία με την εταιρία 
TELEPERFORMACE  την Πέμπτη 7 Μαΐου στο κτί-
ριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιά με θέμα: «H χρήση των Νέων Τεχνο-
λογιών».

Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτι-
κού Ομίλου Ξυνή, κος Σοφοκλής Ξυνής, οποίος 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των Νέων Τεχνο-
λογιών και της καταλυτικής χρήσης τους στον 
21ο αιώνα και κήρυξε την επίσημη έναρξη του 
“XINIS EDU FESTIVAL 2009”.
                                
Κύριοι ομιλητές ήταν επιφανή στελέχη του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας και  
συντονιστής ο γνωστός δημοσιογράφος κος 
Γιάννης Παπαγιάννης

Τέλος, ο κος Μιχάλης Ρίζος, (New Digital Media 
Manager MTV), μίλησε για το ρόλο των νέων 
τεχνολογιών στην ψυχαγωγική τηλεόραση. Πλη-
ροφόρησε το κοινό για τις νέες πλατφόρμες από 
τις οποίες μεταδίδεται το τηλεοπτικό πρόγραμμα 
και το τι έχει να περιμένει ο τηλεθεατής στο άμε-
σο μέλλον.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθη-
σαν οι βραβεύσεις σπουδαστών του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ από τους ομιλητές της ημερίδας, για 
τις εργασίες τους σε θέματα πληροφορικής.

Επίσης ο κος Σοφοκλής Ξυνής, βράβευσε τον κ. 
Αχιλλέα Βέμο, (επικεφαλής ομάδας Διοίκησης 
Έργων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών) εις ένδειξη αναγνώρισης της 
πολυετούς και πολύπλευρης προσφοράς της 
στην ανάπτυξη της πληροφορικής στη χώρα μας 
και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των νέων 
τεχνολογιών.

“Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Τίρανα”.

Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ και η TELEPERFORMANCE διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία ημερίδα για 
τη «Χρήση των Νέων Τεχνολογιών».

Οι κύριοι Διονύσης Μαντάς, (Residential Sales 
Director ON TELECOMS SA) και Δημήτρης 
Χιρτόγλου, (Corporate Sales Manager ON 
TELECOMS SA), ανέλυσαν στις ομιλίες τους το 
θέμα της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική καλωδι-
ακή TV, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε η εταιρία τα 
πρώτα χρόνια στην Ελλάδα και παρουσίασαν νέες 
καινοτόμες υπηρεσίες για το internet. 
Από την εταιρία Dell Hellas SA, ο κος Παύλος 
Κιτσανέλης (Solutions Consultant), παρουσίασε 
τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία του απλοποιεί τη 
χρήση των Η/Υ, βελτιώνει την ασφάλεια και μειώνει 
σημαντικά το κόστος ιδιοκτησίας της εταιρίας.
Για την αγορά των κινητών τηλεφώνων, ο κος 
Ανδρέας Γκαραντζιώτης, (Business Marketing 
Manager Sony Ericsson Mobile Communications 
Hellas SA), παρουσίασε τις τελευταίες τεχνολογι-
κές εξελίξεις και εφαρμογές στην κινητή τηλεφω-
νία και στις multimedia συσκευές.

Ο τομέας Επισιτισμού & Τουρισμού και συγκεκριμένα οι «μικροί Σεφ» του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Γαστρο-
νομίας που διοργάνωσε η γειτονική μας χώρα Αλβανίας από τις 7 έως τις 10 
Μαΐου. 

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, κατέκτησαν δύο (2) χρυσά μετάλλια στις κατη-
γορίες:
 

• 
•  

Και αναμνηστική πλακέτα για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.
 
Λίγο καιρό μετά τη συμμετοχή των σπουδαστών της ειδικότητας CHEF στο 2ο 
Διεθνές Forum Γαστρονομίας 2009 HO.RE.CA που διοργάνωσε η Λέσχη Αρχι-
μαγείρων Αθήνας, όπου είχαν κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια, ένα αση-
μένιο, ένα χάλκινο και δύο επαίνους, όπως επίσης και τα πέντε μετάλλια που 

Έτοιμες Τούρτες
Ψάρι

κατέκτησαν στο Διαγωνισμό Γαστρονομίας Κρή-
της, οι μελλοντικοί  CHEF του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, πέρα-
σαν τα ελληνικά σύνορα και συναγωνίστηκαν 
ξένους συναδέλφους τους, από την Πολωνία, την 
Ιταλία, το Ισραήλ, την Σερβία κ.α 

Team Leader της ελληνικής αποστολής του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ ήταν ο γνωστός chef κος. Δημήτρης Περι-
πάνος, executive chef του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Γλυφάδας 
και μέλος του CHEF CLUB.

• •
•  • 
• 

CHEF  
Bar tender Υπάλληλος - Ειδικός Τουριστικού Γραφείου 
Υπεύθυνος Υποδοχής & Φιλοξενίας

Αρτοποιός Ζαχαροπλάστης Ξενοδοχειακά Τουριστικά  •  •  • 

Chef Chef & Tourism

πάντασπουδές δουλειά επιτυχία      σήμερα, αύριο, για πάντα

ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    • •  •

τηλ.: 210 5279500
www.iekxini.edu.gr / iekinfo@xinis.com

Chef’s Club

Αποκλειστική Συνεργασία 
και Ακαδημαϊκή Υποστήριξη 
από το Chef’s Club

EDU3

EDU2



Έχοντας ως απόλυτο προσανατολισμό το παιδί 
και τη μητέρα του, τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ συμμετείχαν 
ενεργά στην εκδήλωση του «Παιδικού Πανεπι-
στημίου»  στο ΛΑΓΟΝΗΣΙ σε μια όμορφη και 
γεμάτη παιδικές φωνές εκδήλωση, την Κυρια-
κή 10 Μαΐου 2009, με αφορμή τη Γιορτή της 
Μητέρας.
Οι μικροί μπόμπιρες διασκέδασαν με ένα 
μικρό παραμύθι φτιαγμένο από τους ήρωες 
των παραμυθιών ενώ, οι πεντανόστιμοι λου-
κουμάδες των «μικρών Σεφ» των ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
έκλεψαν την παράσταση κλέβοντας τις καρ-
διές όχι μόνο των μικρών αλλά και των μεγά-
λων προσκεκλημένων της εκδήλωσης.
Η γιορτή τελείωσε με την κλήρωση ενός προ-
γράμματος σπουδών στον Εκπαιδευτικό Όμιλο 
ΞΥΝΗ για έναν τυχερό, δείχνοντας ακόμα μια 
φορά την εκπαιδευτική ευαισθησία του Ομίλου 
στη δια βίου μάθηση.
Το Παιδικό Πανεπιστήμιο είναι ένα πρότυπο κέ-
ντρο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, 
που πήρε το όνομα του από το πλήθος των προ-
γραμμάτων και δραστηριοτήτων, για τα οποία 
έμπειροι παιδαγωγοί και άλλοι επιστήμονες 
συνεργάζονται και δημιουργούν σε αποκλει-
στικότητα για τα παιδιά!
Οι εγκαταστάσεις του έχουν μελετηθεί, ώστε τα 
παιδιά να ζουν σε ένα χαρούμενο, ακίνδυνο, 
ιδανικό γι' αυτά περιβάλλον.

Το Σάββατο 9 Μαΐου στο Μediterranean College, 
στα πλαίσια του “XINIS EDU FESTIVAL 2009”,  
διοργανώθηκε από τον Τομέα Εκπαιδευτών 
Οδηγών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ πρωτοποριακή ημερίδα 
με θέμα:  «Τροχαία Ατυχήματα - Πρόληψη» 

Ομιλητές ήταν ο γνωστός οδηγός ταχύτητας 
Ιαβέρης, ο Υποδιοικητής Τροχαίας Καισαρια-
νής, Κος Γιώργος Πανταζόπουλος και ο Κος 
Γιώργος Δόβρος, Εκπαιδευτής Υποψηφίων 
Οδηγών.

Ο Κος Ιαβέρης αναφέρθηκε στην ομιλία του στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανα-
φορικά με την ασφάλεια τους, στην έλλειψη παι-
δείας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, με 
αποτέλεσμα πολλά μικρά καθημερινά λάθη ή 
οδηγικά παραπτώματα να δημιουργούν ατυχή-
ματα στους δρόμους. Επίσης, παρουσίασε πολ-
λά ευρωπαϊκά παραδείγματα οδηγικής ευσυνει-
δησίας και κατέπληξε όλους με την ευκολία που 
μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της πολιτείας, ο Κος Γιώργος 

Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, το μεγαλύτερο ΙΕΚ της χώρας 
με παρουσία σε τέσσερις πόλεις (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και Γλυφάδα) «πά-
τησε το πιο τρελό του γκάζι» σε ένα από τα 
ιστορικότερο ράλι της Ελλάδας.

oΤο 33  Ράλλυ της ΕΛΠΑ.

Από τις 25 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, το ασημί 
αγωνιστικό Toyota Celica των 1600 κυβικών εκα-
τοστών του 1973 με τα πανέμορφα και «σπινταρι-
στά» γραφικά των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, πήρε μέρος στο 33ο 
Ράλλυ της ΕΛΠΑ, στο Πρωτάθλημα «ιστορικά, 
αγωνιστικά αυτοκίνητα», κατηγορία SPORTING. 

Στο τιμόνι του «σούπερ» αυτοκινήτου ήταν ο 
γνωστός οδηγός αγώνων κ. Μίλτος Ανδριόπου-
λος με συνοδηγό τον κ. Βασίλη Μπογιατζή, οι 
οποίοι το 2008 στο ίδιο πρωτάθλημα, με το ίδιο 
αυτοκίνητο κατέλαβαν την πρώτη θέση.

ΟΤα ΙΕΚ ΞΥΝΗ οδηγούν με πολλά γκάζια στο 33  Ράλλυ της ΕΛΠΑ 

Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ βρίσκονται 
κοντά στο Παιδικό 
Πανεπιστήμιο

ΗΜΕΡΙΔΑ

πρόληψη

Τροχαία Ατυχήματα

Πανταζόπουλος, Υποδιοικητής της Τροχαίας Και-
σαριανής, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του 
Κ.Ο.Κ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και επισή-
μανε τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι παραβι-
άζουν τον Κ.Ο.Κ.

Ο Κος Γιώργος Δόβρος, εκπαιδευτής υποψήφιων 
οδηγών, μίλησε για τον εξομοιωτή οδήγησης και τα 
οφέλη που θα έχει ο μελλοντικός οδηγός από την 
εξάσκηση του σε εικονικό περιβάλλον. Πρότεινε 
ακόμη την καθιέρωση του στις εξετάσεις του 
Υπουργείου Μεταφορών για την απόκτηση του 
διπλώματος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιή-
θηκε Work shop  σε ειδικό προσομοιωτή οδή-
γησης (Mercedes smart). Με τη χρήση του προ-
σομοιωτή αυτού, οι συμμετέχοντες είχαν τη 
δυνατότητα να διαπιστώσουν του κινδύνους 
που κρύβει η επικίνδυνη και επιθετική πολλές 
φορές οδήγηση και αντιλήφθηκαν τα σημαντι-
κά οφέλη του σωστού τρόπου οδήγησης.   

Work shop σε ειδικό 
προσομοιωτή οδήγησης 
(Mercedes            )

+

Η ιστορία του οδηγού Μίλτου Ανδριόπουλου γυρί-
ζει το ρολόι πίσω στη δεκαετία του 1970, όπου είχε 
σημειώσει μεγάλες επιτυχίες με τα ελληνικά 
χρώματα, καθώς είχε κατακτήσει δύο φορές τη 
δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη του Ράλλυ 
Ακρόπολις. 

Ο αγώνας είχε συνολικό μήκος 352 ΧΛΜ και περι-
λάμβανε τις ειδικές διαδρομές Αγία Ευθυμία, 
Καρούτες και Δροσοχώρι Οι τρεις εκ των οποίων 
διεξίχθησαν δύο φορές, με το συνολικό τους μήκος 
να αγγίζει τα 123 ΧΛΜ.

Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ήταν αποκλειστικοί χορηγοί της 
προσπάθειας του Μίλτου Ανδριόπουλου και 
του αγωνιστικού του Toyota Celica. 
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Νέα εικόνα για τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ“πράσινη” 

Για 80 χρόνια, στέκει μεγαλειώδες στη 
Λεωφόρο Πατησίων, στο νούμερο 31.  
Λίγα μέτρα από την πλατεία Κάνιγγος και 
την πλατεία Ομονοίας το κτίριο των ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ. Το ιστορικό κτίριο χτίστηκε το 1929 
από την οικογένεια Νικολαρεϊζη. Στη 
συνέχεια μεταφέρθηκαν στους χώρους 
του, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο-
μικών και από το 1986  στεγάζει το ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ Αθηνών, όπως επίσης και τα γραφ-
εία της κεντρικής διοίκησης του Εκπαιδ-
ευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ.
 
Στη λογική της πλήρους και ποιοτικής 
μεταλυκειακή εκπαίδευσης, ανακαινί-
σθηκαν για 6η φορά, όλοι οι χώροι του 
ιστορικού κτιρίου. Ο σπουδαστής έχει 
τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανα-
κοινώσεις και σημαντικά γεγονότα 
του ΙΕΚ από Plasma οθόνες που βρί-
σκονται σε όλους τους ορόφους και 
να περνά τον ελεύθερο του χρόνο 
στους χώρους του student club. 
Ακόμη ο σπουδαστής θα εκπαι-δευτεί 
σε εργαστήρια Η/Υ, Multimedia Εργα-
στήρια τελευταίας τεχνολογίας,  εξο-
πλισμένα για την πλήρη κάλυψη των 
σπουδαστικών αναγκών. Επίσης θα 
παρακολουθήσει σεμινάρια και 
εκπαιδευτ ικές  ημερ ίδες  στ ις   
Αίθουσες Σεμιναρίων του ΙΕΚ με 
υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά 
μέσα και οθόνες προβολής.

Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στα πλαίσια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης που έχει αναλάβει τα 
τελευταία χρόνια με αξιοσημείωτη επιτυ-
χία, αποφάσισε να κοσμήσει τη πρόσοψη 
του ιστορικού του κτιρίου με ένα γιγαντι-
αίο πολύχρωμο και καλαίσθητο πανό. Η 
τεράστια επιφάνεια που έχει διαστάσεις 
30 επί 12,5 μέτρα, είναι διακοσμημένη με 
χαρακτηριστικά αξιοθέατα της Αθήνας, 
δίνοντας ταυτοχρόνως το σύνθημα σε 
όλους όσους το δουν να σκεφτούν «λίγο 
περισσότερο» για το περιβάλλον. 

Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο 
Εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ,  πως πρέ-
πει όλοι μας να «δώσουμε τον καλύτερο 
εαυτό μας» για τη διάσωση του περιβάλ-
λοντος και τη βελτίωση της καθημερινό-

Δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ επενδύουν
στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στην τεχνολογική εξέλιξη της παροχής των υπηρεσιών του.
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Ο Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ διοργάνωσε μια ιδιαίτερα σημαντική 

εκδήλωση με προσανατολισμό το συναίσθημα 

του θυμού και τις συγκρούσεις που προκύπτουν 

από την έκφραση του, την Τετάρτη 13 Μαΐου στο 

ξενοδοχείο ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ, με εισηγήτρια τη γνω-

στή ψυχολόγο και συγγραφέα, κα. Τένια Μακρή.

Το Θέμα της διάλεξης ήταν: “Θυμός και συ-

γκρούσεις. Μια θετική αντιμετώπιση”. 

«Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα, όταν 

εκφράζεται σωστά, δηλαδή όταν δεν 

εκφράζεται προσβάλλοντας, χτυπώντας ή 

πικραίνοντας τον άλλον», τόνισε η γνωστή 

ψυχολόγος.

«Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο θυμός 

προέρχεται και επηρεάζεται από την οικογένεια 

και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο και μπορεί να 

αλλάξει όταν το άτομο το θελήσει» συνέχισε η κα 

Μακρή, ενώ υπογράμμισε πως «κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας ο τρόπος έκφρασης του θυμού γίνε-

ται ακραίος».

Η κα Τένια Μακρή αποκάλυψε πως το 80% των 

ανθρώπων εκδηλώνει κάποια στιγμή της ζωής 

του κατάθλιψη, με τη διαφορά πως στους άνδρες 

ανιχνεύεται δυσκολότερα καθώς, όπως χαρα-

κτηριστικά είπε, «Οι άνδρες δεν κλαίνε».

Μετά το πέρας της διάλεξης, η κα Τένια Μακρή 

δέχτηκε «βροχή ερωτήσεων» από νέους 

ανθρώπους για το πως να διαχειριστούν το θυμό 

τους, αλλά και από γονείς για το πως να αντιμε-

τωπίσουν ακραίες συμπεριφορές των παιδιών 

τους πάνω σε θέματα συμπεριφοράς. 

Η γνωστή ψυχολόγος κα Τένια Μακρή μίλησε για το 
“θυμό και τις συγκρούσεις” σε ειδική διάλεξη που διοργάνωσε το 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Διάλεξη με θέμα:

μ θετ ή α ιμ τώπ η
ια ικ  ντ ε ισ
υ ο

Θυμός & Σ γκρ ύσεις

Τριήμερο Σεμινάριο στο Κρουαζιερόπλοιο Aqua Marine

Πρωτοποριακή εκπαίδευση «ΕΝ ΠΛΩ» διοργά-
νωσε το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Πειραιά, για τους σπουδα-
στές του.
Μία πρωτόγνωρη αιγαιοπελαγίτικη κρουα-
ζιέρα GREECE – TURKEY (Piraeus, 
Mykonos, Rhodes, Patmos, Kusadasi, 
Piraeus) από τις 15 έως τις 18 Μαΐου με το 
Cruise Ship AQUAMARINE, έδωσε τη 
δυνατότητα στους σπουδαστές της ειδικό-
τητας Tεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – CHEF 
να αναδείξουν τις γαστρονομικές τους προ-
τάσεις σε ένα πλωτό ξενοδοχείο, όπως είναι 
Cruise Ship AQUAMARINE συμμετέχοντας 
στην παρασκευή του πρωινού, του γεύμα-
τος και του μπουφέ. 
Οι σπουδαστές της ειδικότητας Ειδικός Ναυτι-
λιακής Κατεύθυνσης  εκπαιδεύτηκαν από το 
προσωπικό, στη Γέφυρα, στα Καύσιμα, στο Λογι-

Εκπαίδευση «Εν Πλω» Προσέφερε στους σπουδαστές του το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Πειραιά.

στήριο και στα υπόλοιπα μέρη του πλοίου, όπως 
επίσης στη λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρη-
σης.
Στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες (Γέφυρα, κου-
ζίνα, τραπεζαρία και λογιστήριο) διεξήχθησαν  
μεγάλες και μικρές συνεδριάσεις για την κάθε 
ειδικότητα ξεχωριστά από τα εξειδικευμένα στελέ-
χη του πλοίου και τους συνοδούς καθηγητές.
Όλοι οι σπουδαστές, είχαν τη δυνατότητα ν' αλλά-
ξουν παραστάσεις, καθώς το πλοίο επισκεπτόταν 
καθημερινά κι ένα διαφορετικό μέρος και συνδύα-
σαν έτσι εκπαίδευση, διακοπές, δουλειά και δια-
σκέδαση.
Η συμμετοχή τους σε ένα ξεχωριστό ταξίδι, 
εμπειρίας, γνώσης αλλά και διασκέδασης 
σίγουρα αποτέλεσε  μία σημαντική εκπαιδευτι-
κή εμπειρία.
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Εξαιρετικά επιτυχημένη μπορεί να χαρακτη-
ριστεί η εσπερίδα που διοργάνωσε το  
Mediterranean College, την Τρίτη 19 Μαίου 
με θέμα: «Animation & Gaming Day: Trends 
and Technologies» 

Το συντονισμό της εσπερίδας είχε, ο Δρ. Κω-
νσταντίνος Φλώρος, programme leader  school 
of computing of  Mediterranean College οποίος 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των Νέων Τεχνο-
λογιών  και συγκεκριμένα του Animation και του 
Gaming και της καταλυτικής χρήσης τους στον 
21ο αιώνα.
                                
Κύριοι ομιλητές ήταν επιφανή στελέχη του επι-
χειρηματικού κόσμου της χώρας μας, οι οποίοι 
συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες.

Ο κύριος Άλεξ Ταμβάκης, (ιδιοκτήτης & Γεν. 
Δ/ντης Full scope studios, Αθήνα) αναφέρθηκε 
στην τεχνική και καλλιτεχνική χρήση της ψηφια-
κής τεχνολογίας. Ανέλυσε τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί ο σχεδιαστής παιχνιδιών να ανα-
παράγει με επιτυχία τα πρόσωπα και τις 
φιγούρες των χαρακτήρων σε ένα παιχνίδι.
Από την εταιρία, Aventureine SA, Συμπαραγωγός 

Animation 

+ Gaming 
Day
T l

Trends and echno ogies

ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Darkfal l  Onl ine ο κος Τάσος Φλάμπουρας, 
Αντιπρόεδρος και Ομόρρυθμος Εταίρος, αναφέρθηκε 
στις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά παι-
χνιδιών. Επίσης έκανε μια σημαντική ιστορική αναφορά 
στα ελληνικά παιχνίδια, τον τρόπο με τον οποίο δημιου-
ργήθηκαν, ποια προβλήματα αντιμετώπισαν και ποιο 
είναι το μέλλον τους.

Για το θέμα των κινητών τηλεφώνων, ο Δρ. Ιωάννης Τ. 
Χρήστου, (Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΙΤ), αποκάλυψε 
στο κοινό πως μπορεί κάποιος να φτιάξει παιχνίδια τόσο 
μικτής πραγματικότητας, όσο και απλά παιχνίδια κινητού 
τηλεφώνου .

Ο κος Βαγγέλης Χριστοδούλου, (Εξωτερικός συνεργά-
της του Ιδρύματος Μείζονος  Ελληνισμού και Καθηγη-
τής στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνί-
ας, Παν/μιο Αιγαίου), μίλησε για το ρόλο της ψηφιακής 
πραγματικότητας τονίζοντας το παράδειγμα του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και τον τρόπο με τον 
οποίο το Ίδρυμα έχει διαχειριστεί τις νέες τεχνολογίες 
προς όφελος του επισκέπτη του Ιδρύματος. 
Τέλος ο Κος. Δημήτρης Γκανάτσιος (Υπεύθυνος των 
Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων της Microsoft Hellas), ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει στον τομέα του 
Animation και Gaming η πρωτοπόρα εταιρία Microsoft 
και ιδιαίτερα πάνω στην Πλατφόρμα ΧΝΑ. 

Tα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Workshop με θέμα: 

”

“Δημιουργία διαφημιστικής 
καμπάνιας για λογαριασμό 
της Διεθνούς Αμνηστίας

Ο Τομέας Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
και ο Τομέας Διοικητικών & Οικονομικών 
Στελεχών Επιχειρήσεων των ΙΕΚ ΞΥΝΗ πραγμα-
τοποίησε μια ξεχωριστή εκδήλωση σε συνεργα-
σία με τη Διεθνή Αμνηστία στις  20 Μαίου στην 
αίθουσα διαλέξεων των ΙΕΚ ΞΥΝΗ με πρωτοπο-
ριακό Workshop που είχε θέμα: 

«Tα Ανθρώπινα Δικαιώματα & Δημιουργία δια-
φημιστικής καμπάνιας για την υποστήριξη 
του έργου της Διεθνούς Αμνηστίας »
  
Ο κύριος Μανώλης Πολυχρονίδης, (εκπαιδευ-
τικός- μέλος του Τομέα Εκπαίδευσης της Διε-
θνούς Αμνηστίας), ενημέρωσε τους συμμετέ-
χοντες για το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας και 
συζήτησε το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Μη- 
Κυβερνητική Οργάνωση στην εμπέδωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διεθνή πολιτική. 
Τέλος εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

ένας νέος να εμπλακεί στο κίνημα της υπεράσπι-
σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η κα Ράνια Ελ- Αμπάσυ, (υπεύθυνη του προγράμ-
ματος Face to Face της Διεθνούς Αμνηστίας),  
παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους η οργά-
νωση πρέπει να παραμένει αδιαμφισβήτητα 
αμερόληπτη. Επίσης εξήγησε τον τρόπο με τον 
οποίο εξασφαλίζει την πολιτική της ανεξαρτησία, 
με σκοπό να ασκεί κριτική σε όλες τις κυβερνήσεις 
επιμένοντας να εξασφαλίζει τους πόρους της μόνο 
από τα μέλη και τους  υποστηρικτές της. 

Η κα Θεοδώρα Αστέρη, (εκπαιδευτικός - μέλος του 
Τομέα Εκπαίδευσης της Διεθνούς Αμνηστίας), 
παρουσίασε παραδείγματα συνεργασίας της Διε-
θνούς Αμνηστίας με γραφίστες, διαφημιστές και 
άλλες ειδικότητες, διεθνώς, εξηγώντας το ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσουν οι οπτικές τέχνες 
στην εύστοχη και εύγλωττη προβολή των μηνυμά-

σπουδές σήμερα, δουλειά αύριο, επιτυχία για πάντασπουδές δουλειά επιτυχία      σήμερα, αύριο, για πάντα τηλ.: 210 5279500
www.iekxini.edu.gr / iekinfo@xinis.com

ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  • • •    

Computing SchoolComputing School

Επίσημη συνεργασία 
με την Cisco Academy

•
• •
• •
• •

 Συστήματα Η/Υ  
 Τεχνολογία Internet  Εφαρμογές Πληρ/κής
 Multimedia  Τηλεπληροφορική (Ηλεκτρονικός) 
 Η/Υ & Μηχανές Γραφείου  Video Games

• Δίκτυα Η/Υ 

των της και στην αλλαγή κουλτούρας της κοινής 
γνώμης ώστε να προασπίζεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Τέλος, πολυμελής ομάδα σπουδαστών των ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ, από τους Τομείς Οικονομίας &
Διοίκησης, Πληροφορικής και Γραφιστικής 
παρουσίασαν τις προτάσεις τους πάνω στη
διαφημιστική καμπάνια των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.
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To 7o BEAUTY & ART Festival του Ομίλου ΞΥΝΗ 
ήταν το event του καλοκαιριού και ήταν όλοι εκεί! 

Περισσότεροι από 4.000 καλεσμένοι απόλαυ-
σαν το πραγματικά εντυπωσιακό show που 
παρουσίασαν για 7η συνεχόμενη χρονιά, οι 
σπουδαστές της BEAUTY & ART Academy 
του Ομίλου ΞΥΝΗ, στο ΑΚΡΩΤΗΡΙ Boutique, 
τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Το Festival πραγματοποιήθηκε και φέτος – 
όπως και πέρυσι - υπέρ του Πανελλήνιου 
Αθλητικού Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», με 
την υποστήριξη του Παραρτήματος Νεολαίας 
της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ» Οργάνωσης 
Γυναικών. 

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαριέττα 
Χρουσαλά, η οποία κέρδισε το κοινό με την εντυ-
πωσιακή εμφάνισή της και την αμεσότητά της.

Επίτιμες προσκεκλημένες ήταν οι κυρίες του 
Προεδρείου της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ» και της 
«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 
ενώ παρευρέθηκαν πολλο ί  επώνυμοι  
προσκεκλημένοι από τους χώρους της μόδας, 
της τέχνης, της show biz, των ΜΜΕ και των επι-
χειρήσεων. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του 
Προέδρου του Ομίλου ΞΥΝΗ, κου Σοφοκλή Ξυνή, 
της Αντιπροέδρου της «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ», κας 
Δέσποινας Τζαβέλλα και της Προέδρου του 
Παραρτήματος Νεολαίας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ, 

κας Ρίτας Πικρού – Μωραιτάκη.  
Στη συνέχεια, ο κος Σοφοκλής Ξυνής παρέδωσε 
στην κα Τζαβέλλα ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ στον 
Όμιλο ΞΥΝΗ, που θα διατεθούν από την 
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ σε άτομα επιλογής του Σωματείου.

Το φαντασμαγορικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεκί-
νησε με ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΡΑΔΙΝΟΥ HAIR Styling & 
MAKE UP, πλαισιωμένη με εντυπωσιακές βραδινές 
τουαλέτες του Οίκου PRONOVIAS.  
 
Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό ΜΟΥΣΙΚΟ-
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ “SHOW ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ” με θέμα 
«Hollywood Divas». Στη σκηνή ζωντάνεψαν η 
Marlen Dietrich, η Rita Hayworth, η Marylin Monroe 
και η Liza Mineli και ταξίδεψαν το κοινό σε 
παλαιότερες δεκαετίες μέσα από τις κλασικές κινη-
ματογραφικές τους επιτυχίες. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με επίδειξη ΝΥΦΙΚΟΥ 
HAIR Styling & MAKE UP, «ντυμένη» με τις υπέ-
ροχες νυφικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής 
VLASSIS HOLEVAS.
 
Την παράσταση όμως έκλεψε το BODY 
PAINTING show, με θέμα «Black & White 
Laces». Οι σπουδαστές του Ομίλου ΞΥΝΗ 
μετέτρεψαν τα γυμνά σώματα των μοντέλων σε 
έργα τέχνης «ντύνοντάς» τα με λεπτοδουλε-
μένες ασπρόμαυρες δαντέλες. Η εντυπωσιακή 
χορογραφία του Steven Kelly «ζωντάνεψε» 
τους δαντελωτούς καμβάδες και γέμισε τη σκη-
νή με το ταλέντο και τη φαντασία των νεαρών 

Beauty 

Festival 

7o

Φαντασμαγορικό Μουσικοχορευτικό Φεστιβάλ, με Fashion 
Show, Hair Styling, Make Up Art, Body Painting, Nail Art και 
πολλές εκπλήξεις…

7o  BEAUTY + ART Festival, Ομίλου ΞΥΝΗ, υπέρ 
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ» 
Ηταν το event του καλοκαιριού! 

o E U   R
 ί τ  ο

To 7  B A TY & A T Festival του Ομ λου ΞΥΝΗ ή αν τ  

τ καιρ ύ ή α ο
event ου καλο ιο  και τ ν όλ ι εκεί!

Y &
Ο

…από τη BEAUT   ART Academy του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Υ 

Ομίλου ΞΥΝΗ
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δημιουργών.

H εκδήλωση πλαισιώθηκε από τις χορογραφίες 
και τα μπαλέτα του γνωστού χορογράφου 
STEVEN KELLY, ο οποίος είχε αναλάβει και τη 
σκηνοθεσία της εκδήλωσης.  

Ακολούθησε ένα από τα ωραιότερα summer 
parties του καλοκαιριού, στο οποίο το κέφι κρά-
τησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή έγινε 
από τη BEAUTY & ART Academy των ΙΕΚ & ΚΕΑΣ 
ΞΥΝΗ Αθήνας, Πειραιά και Γλυφάδας. Τις Δημό-
σιες Σχέσεις της εκδήλωσης είχε το Γραφείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες.

ΧΟΡΗΓΟΙ ήταν οι: RED BULL, DNA Κέντρα 
Ιατρικής Αισθητικής, NAIL SHOP Προϊόντα 
Περιποίησης Άκρων και το yachting portal 
www.all4yachting.com. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
«XINIS EDUCATION FESTIVAL». Πρόκειται για 
ένα δίμηνο FESTIVAL με εκδηλώσεις, ημερίδες, 
happenings και πολλά άλλα, που πραγματοποιεί-

ται για πρώτη φορά στα χρονικά της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα και έχει σαν στόχο την 
αφύπνιση, την εξέλιξη και γιατί όχι, την αλλαγή στα 
πράγματα που επικρατούν και χαρακτηρίζουν την 
εκπαίδευση σήμερα.

Συνδυάζοντας λοιπόν τη γνώση με την κοινωνική 
ευαισθησία και τη δημιουργία, ο Εκπαιδευτικός 
Όμιλος ΞΥΝΗ, γιόρτασε τα 52 χρόνια λειτουργίας 
του και έκλεισε άλλη μια εκπαιδευτική χρονιά, προ-
σφέροντας στους σπουδαστές, τους συνεργάτες 
και τους φίλους του μια αξέχαστη βραδιά.

τηλ.: 210 5279500
www.iekxini.edu.gr / iekinfo@xinis.com
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Σωστή Διατροφή & 
Αισθητική Ιατρική: 
Σύμμαχοι της Ψυχικής Υγείας

«Η Αισθητική Ιατρική και η σωστή 

διατροφή είναι σύμμαχοι της 

ψυχικής μας υγείας».

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι διακεκριμέ-

νοι ομιλητές της εσπερίδας που διοργάνωσε το 

Psychology Department του Mediterranean 

College, τα τμήματα Διαιτολογίας & Αισθητικής 

των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και το Παράρτημα Νεολαίας της 

Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών, την Πέ-

μπτη 28 Μαΐου στο ξενοδοχείο CARAVEL.

Συντονίστρια της εσπερίδας ήταν η γνωστή δημο-

σιογράφος και παρουσιάστρια κα Έμη Λιβανίου. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ:

• Σοφοκλής Ξυνής, Πρόεδρος του Εκπαιδευτι-

κού Ομίλου Ξυνή & του MEDITERRANEAN 

College, 

• Ρίτα Πικρού-Μωραιτάκη, Πρόεδρος Παρ/τος 

Νεολαίας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» & Πρόεδρος 1ου 

Δημοτικού Διαμερίσματος Δ. Αθηναίων 

• Άρης Βασιλειάδης, Μέλος Δ.Σ ΑΝΑΣΑ, Σω-

ματείο για την Καταπολέμηση των Διατροφικών 

Διαταραχών.  

Ομιλητές ήταν οι γνωστοί και καταξιωμένοι επι-

στήμονες:

• Ο Δρ. Ζήσης Μπουκουβάλας, (Πλαστικός χει-

ρουργός, Δ/ντης Πλαστικής Χειρουργικής Νοσ. 

METROPOLITAN) και η κα Άλκηστις Πρίνου, 

(Ιατρός – Διευθύντρια Ομίλου Πρίνου), οι οποίοι 

αναφέρθηκαν στις σύγχρονες εξελίξεις στην Αι-

σθητική Ιατρική και τη συνεισφορά τους στην ψυ-

χική υγεία.

• Ο κος Δημήτρης Γρηγοράκης (Κλινικός Διαι-

τολόγος – Διατροφολόγος) και η Κα Κατερίνα 

Πέλκα (Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – 

Υπεύθυνη Τομέα Διαιτολογίας ΙΕΚ ΞΥΝΗ), οι οποί-

οι μίλησαν για τη σχέση διατροφής και ψυχικής 

υγείας

• Η Δρ. Μάρσα Κολέτση (Κλινική Ψυχολόγος - 

School of Social Science Coordinator του 

Mediterranean College) και η Δρ. Πηνελόπη Λου-

κά (Ψυχοθεραπεύτρια – Programme Leader του 

Psychology Department του Mediterranean 

College), οι οποίες και αναφέρθηκαν στο 

«σύνδρομο της Μοντέρνας Σταχτοπούτας και το 

παραμύθι των διατροφικών διαταραχών και της 

σωστής διατροφής».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

περισσότεροι από 500 προσκεκλημένοι, μεταξύ 

των οποίων προσωπικότητες από τους χώρους 

της Υγείας, της Διατροφής και της Ομορφιάς.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
MEDITERRANEAN COLLEGE, 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Το πρώτο τους επαγγελματικό interview, έκλει-
σαν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στις Ημέρες 
Καριέρας 2009, που διοργανώθηκαν στις 17 και 
18 Ιουνίου με μέριμνα του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ (Γραφείο 
Εργασίας Αποφοίτων Σπουδαστών). 
Περισσότερες από 50 κορυφαίες ελληνικές 
και πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως oι 
CHAMELEON-GRAPHICS, DNA SPA, 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, INFOASSIST, ADELCO, ΔΕΜΚΑ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, BODYLINE, 
MANPOWER, TELEPERFORMANCE, ICAP, 
ING, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, GRANT 
THORNTON, SWATCH GROUP, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν ,  Α Τ Τ Ι Κ Α  
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, TNT GREECE και πολ-
λές άλλες συμμετείχαν για μια ακόμη χρονιά 
στα πλαίσια διεξαγωγής του καθιερωμένου 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα για 
το Περιβάλλον οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
ένωσαν τις φωνές τους και είπαν «ACT NOW».

ACT NOW στο διαφορετικό τρόπο ζωής, ACT 
NOW στη δημιουργικότητα, ACT NOW στο life 
style των νέων ανθρώπων, ACT NOW στην προ-
στασία του Περιβάλλοντος.

Το σύνθημα δόθηκε « Σώστε το Περιβάλλον» και ο 
Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή το έκανε πραγμα-

Το πρώτο prive ραντεβού "έκλεισαν" στις Ημέρες Καριέρας 2009 
οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ΞΥΝΗ

Career Days  2009
πλέον θεσμού των Career Days που πραγματο-
ποιήθηκαν και φέτος στις σύγχρονες εγκατα-
στάσεις των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και κάτω από το πρίσμα 
της σύνδεσης της ποιοτικής εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας.

ACT 
NOW

τικότητα.
Τόσο στην Αθήνα, όσο και στον Πειραιά και τη Γλυ-
φάδα (κεντρικά σημεία) οι σπουδαστές, το Ακαδη-
μαϊκό και Διοικητικό προσωπικό των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, μοί-
ρασαν «φρέσκο αέρα 20 ευρώ»
Τι είναι αυτό;
Μα φυσικά το πολυτιμότερο συστατικό του πλανή-
τη μας, που κάθε μέρα επιβαρύνεται όλο και 
περισσότερο από τη συνεχή μόλυνση. Δεν είναι 
υπερβολή να τονίσουμε πως σε λίγα χρόνια ακόμη 
και αυτό το πολύτιμο συστατικό για την ανθρώπινη 

Εκδηλώσεις 
για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος

τηλ.: 210 5279500
www.iekxini.edu.gr / iekinfo@xinis.com
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Business SchoolBusiness School
•
• •
• •
• • •

 Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος 
 Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου  Marketing • Διαφήμιση
 Στέλεχος Στατιστικής & Δημοσκόπησης  Logistics
 Logistics  Γραμματέας Διεύθυνσης  Κτηματομεσίτης

• Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

επιβίωση θα αποτελεί «είδος πολυτελείας».
Για αυτό λοιπόν, όλοι μαζί με μια φωνή να απαντή-
σουμε στη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής μας.
Όλοι μαζί, ACT NOW για ένα καλύτερο αύριο
Για τους μεγάλους...

Για τα παιδιά μας... 
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Το Σαββάτο 23 Μαΐου, διοργανώθηκε από 
τον τομέα Παιδαγωγικών σπουδών των ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ μια σημαντική ημερίδα με θέμα: “Τα 
συναισθήματα των παιδιών μας”. Η ημερίδα 
διοργανώθηκε στη Στοά του Βιβλίου και τελέ-
στηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 
και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δ. Αθη-
ναίων.

Η Δρ. Βίκυ Σίμου ( Δ/ντρια Κέντρου Συναισθημα-
τικής Έρευνας, Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγα-
ίου) στην ομιλία της, στην κατάμεστη αίθουσα της 
Στοάς του Βιβλίου, μίλησε για το θέμα της 
αυτοεκτίμησης του παιδιού, τόσο στα πλαίσια της 
οικογένειας, όσο και στο σχολείο.
Η κα Ασπασία Καρακώστα (Ψυχολόγος, Υπ. Διδά-
κτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμι-
ου Αθηνών), αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο 
είναι να μιλούν τα παιδιά σήμερα για συναισθήμα-
τα που δεν γνωρίζουν, και να αναφέρονται σε 
καταστάσεις που φοβούνται. Επίσης έγινε διεξο-
δική αναφορά στην έννοια τόσο της Συναισθημα-
τικής Εκπαίδευσης, όσο και της Διαχείρισης 
Δύσκολων Συναισθηματικών εμπειριών στα Παι-

των παιδιών μας
α τ συναισθήματα

διά.
Η κα Αρετή Καραμανιάν (Ψυχολόγος, Σύμβουλος 
MSc), μίλησε για τη χαρά των παιδιών. Η χαρά, υπο-
γράμμισε «είναι το συναίσθημα που συνοδεύει την 
επιτυχία και την αγάπη. Είναι διαχυτική, γιατί μας 
σπρώχνει τον έναν στην αγκαλιά του άλλου. Η 
ικανότητα στη χαρά είναι μια σημαντική διάσταση 
της νοημοσύνης της καρδιάς και της ευτυχίας».
Η κα Νατάσσα Βασιλείου (Κοινωνική Ψυχολόγος), 
αναφέρθηκε στη συναισθηματική νοημοσύνη των 
παιδιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής επιρροής που 
μπορεί να έχουν από τα ΜΜΕ, τα έντυπα και εν γέ-
νει από τη χρήση της τεχνολογίας. 

Η κα Μαρία Μπατσούτα ( Σχολική Σύμβουλος Προ-
σχολικής Αγωγής ), αναφέρθηκε στην αναγνώριση, 
κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων που 
έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η κα Αθηνά Δάντη ( Διδάκτωρ Ψυχολογίας και Ειδι-
κής Αγωγής, Εκπαιδευτικός), μίλησε για το πλαίσιο 
διαχείρισης της σχολικής τάξης και των συναφών 
προβλημάτων της με την παρουσίαση προτύπων 
για την ανάπτυξη προγραμμάτων συναισθηματικής 
αγωγής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στο 
σχολικό πλαίσιο. 
Τέλος, η κα Ειρήνη Σοφιανοπούλου (Ψυχολόγος, 
Δ/ντρια Μουσείου Συναισθημάτων), βοήθησε τους 
παρευρισκόμενους να δουλέψουν ατομικά το 
φωτοτυπημένο αντίστοιχο έκθεμα του μουσείου: 
«οι Ταμπέλες Φυλακές», το οποίο προέρχεται από 
το αντίστοιχο έκθεμα του μουσείου Συναισθημά-
των.

Επίσης στην αίθουσα «Λόγου & Τέχνης» εγκαι-
νιάστηκε έκθεση με έργα των σπουδαστών του 
Τομέα Παιδαγωγικών των ΙΕΚ ΞΥΝΗ.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Palmie Bistro στο 
Village Park Ρέντη, τα γνωστά καταστήματα με 
casual ρούχα Benissimo και τα νυφικά της γνω-
στής σχεδιάστριας Natassa παρουσίασαν τις 
καλοκαιρινές δημιουργίες τους.
Το Beauty Academy των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και οι σπου-
δαστές των «όμορφων επαγγελμάτων» του ΚΕΑΣ 
ΞΥΝΗ με τις δημιουργίες τους,  έδωσαν δυνατό 
παρών αναλαμβάνοντας το μακιγιάζ των μοντέ-
λων. 

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν και πάλι η κα 
Εβελίνα Παπαντωνίου. 

Το Σάββατο 23 Μαίου στο Flocafe Γλυφάδας ο 
γνωστός οίκος μόδας Νίκος- Τάκης παρουσίασε 
απογευματινά και βράδυνα ρούχα, όπως επίσης 
και τα μαγιό Ahra.
 Το Beauty Academy των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και οι σπου-
δαστές των «όμορφων επαγγελμάτων» του ΚΕΑΣ 
ΞΥΝΗ με τις δημιουργίες τους,  έδωσαν δυνατό 
παρών αναλαμβάνοντας το μακιγιάζ των μοντέ-
λων. 

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν το γνωστό 
μοντέλο κα Εβελίνα Παπαντωνίου. 

Fashion Show 1&2
Στα πλαίσια του “XINIS EDU FESTIVAL 2009”, το Beauty 
Academy των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ πρωτοπορεί και 
συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μόδας 
σε ένα φαντασμαγορικό show υψηλής ραπτικής.
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Με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μείωση 5 – 
7% στην κατασκευή των τεχνικών έργων, δίχως 
να χαθεί η ποιότητα του αποτελέσματος;

Στο ερώτημα αυτό απάντησαν οι εκλεκτοί ομιλη-
τές της τεχνικής εσπερίδας που διοργάνωσε τo 
School of ENGINEERING του MEDITERRANEAN 
COLLEGE και  τον Τομέας ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, τη Δευτέρα 25 
Μαΐου στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Θέμα της εσπερίδας ήταν: “Σύγχρονες εξελίξεις 
στην τεχνολογία κατασκευής τεχνικών έργων”

Κύριο συμπέρασμα της εσπερίδας ήταν, πως 
με εργαλείο την Καινοτομία και την εφαρμο-
γή σύγχρονων τεχνολογιών στις κατασκευές 
μπορεί να γίνει μείωση 5 έως 7% του κόστους 
κατασκευής, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
προδιαγραφών και τήρηση της ποιότητας 
κατασκευής. 
 Εισηγητές της εσπερίδας ήταν επαγγελμα-
τίες από τις πέντε (5) μεγαλύτερες εταιρίες 
του χώρου των κατασκευών.

Σε πανηγυρικό κλίμα, ολοκληρώθηκε το Πρωτά-
θλημα 5x5 Xinis Fair Play, την Κυριακή 14 Ιουνί-
ου.

Πως αλλιώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ένα 
πρωτάθλημα, εκτός από το μεγάλο τελικό;
Ο τελικός λοιπόν του Πρωταθλήματος έγινε στα 
γήπεδα ΔΟΜΑΖΟΣ στη Νέα Κηφισιά, καθώς, 
έπαιξαν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Εθνι-
κής Ελλάδος με το νικητή του Πρωταθλήματος 
και αναδείχτηκαν οι fair play παίχτες και των 
τεσσάρων αγωνιστικών του Πρωταθλήματος, εκ 
των οποίων βραβεύτηκε ο ένας.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Ν. ΙΩΝΙΑ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΕΚ ΞΥΝΗ - ΚΑΜΙΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΜΙΝΙΑ 

4-9
6-9

3-0

Τελικά πόσο δυνατό «μουσικό αυτί» έχουν οι 
σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή;
Πολύ, πάρα πολύ δυνατό...

Ο Εκπαιδευτικός όμιλος Ξυνή παρουσίασε 
την Κυριακή 21 Ιουνίου το νούμερο ένα DJ 
SET (ηλεκτρονική μουσική). Από τις 19:00 
έως τις πρώτες πρωινές ώρες η πλατεία 
Ηρώων στου Ψυρρή, γέμισε με νεαρόκοσμο 
και επίδοξους DJ, οι οποίοι είχαν δηλώσει 
συμμετοχή και για μία ημέρα έκαναν το δικό 
τους DJ SET και πέρασαν το δικό τους μήνυ-
μα κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας 
Μουσικής.

Συμπαραστάτης του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή 
σε αυτό το εγχείρημα, βρέθηκε το 1ο Δημοτικό 

ΠΕΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!
από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ξυνή”.

L T S E ’ DJL T S E ’ DJ5x55 5x
Xinis Xinis 

Fair PlayFair Play

Σύγχρονες 
Εξελίξεις 
στην Τεχνολογία 
Κατασκευής 
Τεχνικών 
Έργων

Σύγχρονες 
Εξελίξεις 
στην Τεχνολογία 
Κατασκευής 
Τεχνικών 
Έργων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Ο κ. Βασίλης Γαλάνης (Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Δ/ντης Marketing ΣΙΔΕΝΟΡ), ο κ. Γιώργος Γαρα-
τζιώτης (Μηχανικός Δομικών Έργων, Τεχνική Υπο-
στήριξη Προσθέτων Σκυροδέρματος BASF 
ΕΛΛΑΣ), ο κ. Γιώργος Καρύδης (Πολ. Μηχανικός, 
Τεχνικός Δ/ντης SIKA HELLAS), ο κ. Μάρκος Ριζκ 
(Τεχν. Μηχανικός -π-SYSTEMS) και  ο κ. Δημήτρης 
Παπανδρέου (Μηχανολόγος Μηχανικός, PERI 
ΕΛΛΑΣ). 
Στο τέλος της εσπερίδας, ο κ. Αλέξανδρος Βασιλεί-
ου, απόφοιτος του Τομέα Δομικών Κατασκευών 
των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, παρέλαβε από τον κ. Σοφοκλή Ξυνή 
τιμητική πλακέτα, για την ποιότητα της εργασίας 
του, ως Υπ/νος ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος, 
στην Βιομηχανία Ετοίμου Σκυροδέματος «ΑΓΓ. 
ΠΕΠΠΑΣ»

Την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό 
της εσπερίδας είχε ο κ. Νικόλαος Μαρσέλλος 
(Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος της Επιτρο-
πής Συντάξεως του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος, ΚΤΣ-97)

Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων και η κα 
Ελευθερία Πικρού - Μωραιτάκη (Διαμερισματική 
Σύμβουλος) η οποία παραχώρησε την κεντρική 
πλατεία στου Ψυρρή και διευκόλυνε την οργάνω-
ση της «Μουσικής νύχτας»!

Η πλατεία Ηρώων μεταμορφώθηκε στο 
μεγαλύτερο STREET CLUB της πόλης και μαζί με 
την REDBULL, 500 KILOWATT ήχου και ατελείω-
τη διάθεση για χορό, οι σπουδαστές του Εκπαιδ-
ευτικού Ομίλου Ξυνή και οι εκατοντάδες παρι-
στάμενοι και περαστικοί, φώναξαν: 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!

Η κατάταξη μετά το πέρας των αγώνων:

Στο τέλος του αγώνα, μεταξύ των Παλαιμάχων 
της Εθνικής Ελλάδος και των Καμινίων, οι παλαί-
μαχοι ποδοσφαιριστές κ. Γιακουμής Τζαμάρος 
(Παλαίμαχος Ατρόμητου) και κ. Γιώργος Κωνσ-
ταντινίδης (Πρόεδρος Παλαιμάχων Ατρόμητου) 
βράβευσαν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. 
Fair Play του Πρωταθλήματος 5Χ5 Xinis Fair Play 
αναδείχτηκε ο Άκης Καρπατζής από την Ομάδα 
των Καμινιών.  

1. ΚΑΜΙΝΙΑ 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΕΚ ΞΥΝΗ
3. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
4 .Ν. ΙΩΝΙΑ
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ηΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 18  
Έκθεση Σπουδαστών των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, την Πέμπτη 
25 Ιουνίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ.

Έκθεση
Σπουδαστών

η  

18η Έκθεση Σπουδαστών18η Έκθεση Σπουδαστών18η Έκθεση Σπουδαστών

Οι σπουδαστές από όλους τους τομείς σπουδών 
παρουσίασαν τις εργασίες τους, με διάφορα 
έργα, αλλά και πολλά events, όπως ο «Η/Υ μέσα 
σε υγρό» των σπουδαστών του Τομέα Τεχνικών 
Η/Υ.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν το ταλέντο τους, μέσα από μία 
σειρά εξαιρετικών έργων.

Ο  10 λόγοι εν ς επιτυχ νου. . σπουδαστή!

ι  ό ημέ .

Ο λόγοι εν ς επιτυχ νου. . σπουδαστή!

ι
ό ημέ .

  10
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ΙΠΟ ΑΤ Τ  

e-radio – web tv. Δηλαδή ιντερνετικό ραδιόφωνο 
και τηλεόραση. Δηλαδή, ανοίγω τον υπολογιστή 
μου και ακούω μουσική ή βλέπω τηλεόραση. Από 
οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, από οποιοδή-
ποτε σημείο του κόσμου και να βρίσκομαι.
Αυτό λοιπόν είναι το project των τεχνικών δικτύων 
των ΙΕΚ Ξυνή στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους. 
Να κατασκευάσουν ιντερνετικό ραδιόφωνο και 
τηλεόραση. 
Και τα κατάφεραν!!! (για άλλη μια φορά)
Με το πείσμα, τη θέληση και τη μαγκιά που τους 
διακρίνει τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ παρουσιάζουν το πρώτο 
ιντερνετικό ραδιόφωνο ή αλλιώς e-radio και την 
πρώτη ιντερνετική τηλεόραση αλλιώς web TV. 

Νέες Ιντερεντικές υπηρεσίες από τους σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ

www.iekxini.edu.gr

w
 ebTV

enter

e-radio

&

Όλες τις ώρες της ημέρας, όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, μπες στο:  άκου 
και δες την καλύτερη παρέα της πόλης και όχι 
μόνο...    

www.iexini.edu.gr
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Για ακόμη μια χρονιά τα ΙΕΚ Ξυνή βρέθηκαν στο 
πλευρό της ελληνικής ομορφιάς. Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
και το BEAUTY ACADEMY ήταν ο μέγας χορηγός 
του 19ου Διαγωνισμού Ομορφιάς, των Πελοπον-
νησιακών Καλλιστείων
Ο μαγευτικός χώρος στην παραλία Λουτρακίου 
φιλοξένησε το Σάββατο 22 Αυγούστου τον τελικό 
των Πελοποννησιακών Καλλιστείων παρουσία 
2.000 και πλέον θεατών, στον οποίο διαγωνίστη-
καν 16 καλλονές και στις οποίες δόθηκε ως βρα-
βείο, μεταξύ των άλλων, ετήσιες υποτροφίες για 
το τμήμα Marketing των ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Επίσης, ο 
Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή και 
καθηγητής, κος Σοφοκλής Ξυνής, πρόσφερε 
στην πανέμορφη Βανέσα Ευθυμίου, το στέμμα 
της Μiss ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009 και της ευχήθηκε ολόψυ-
χα καλή επιτυχία και καλές σπουδές στα ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ.
Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο Δημοσιο-
γράφος Τάκης Παπαπαναγιώτου και την παρου-
σίαση έκαναν η Εύη Αδάμ και ο Γιώργος Ναστού-
λης.
Τα Καλλιστεία μεταδόθηκαν απ' ευθείας δορυφο-

Τα ΙΕΚ Ξυνή στηρίζουν την ομορφιά

“η ομορφιά είναι χάρισμα 
και το πτυχίο δύναμη”

ρικά απ το HELLAS SAT στο εξωτερικό και από 30 
περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς 

Αποτελέσματα:
ΣΤΑΡ ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΦΙΛΙΩ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
Μiss ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΒΑΝΕΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μiss ΠΕΛ/ΣΙΑΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ 2009: ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Μiss YANG ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΑΡΤΜΑΝ
Μiss ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 2009: ΛΙΛΙΑΝ ΕΥΓΕΝΙΔΗ 
Μiss BODY ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΣΟΦΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μiss ΠΕΛ/ΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2009: 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ
Β' ΣΤΑΡ ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
Β' Μiss ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΝΑΤΑΣΑ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Β' Μiss YANG ΠΕΛ/ΣΟΣ 2009: ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΚΟΛΙΑ
Μiss ΦΙΛΙΑ 2009: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Η ΣΤΑΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Φιλιώ Σαραντίνου θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε παγκόσμιο διαγω-
νισμό ομορφιάς.

Ήταν το event του φθινοπώρου!
Το OPEN DAY PARTY του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Ξυνή έγραψε τη δική του ιστορία για ακόμη μια 
χρονιά...
Το 2008 ήταν το Villa Mercedes. Φέτος ήταν η σει-
ρά του club BALUX να υποδεχτεί την πιο «τρελα-
μένη» νεολαία της Αθήνας.
Σε ποια νεολαία αναφερόμαστε; Μα φυσικά 
στους σπουδαστές και απόφοιτους του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου Ξυνή, που με το κέφι και την 
ξενοιασιά τους «αναστάτωσαν» το δημοφιλές 
παραλιακό club. 
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, το club BALUX  
ήταν prive....από τους σπουδαστές των ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ, του MEDITERRANEAN COLLEGE, της 
CARIERRA ΞΥΝΗ, του ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και των υπο-
λοίπων φορέων του Ομίλου και τους καλεσμέ-
νους τους για το OPEN DAY PARTY της νέας 
σπουδαστικής χρονιάς. Μην πάει όμως το μυαλό 
σας σε ένα «ακόμη απλό» party, γιατί η βραδιά 
της Πέμπτης είχε πολλά περισσότερα από ένα 
«απλό» party...
Υποστηρικτής ήταν το ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι free press ATHENS 
VOICE, ΜΕΤΡΟ, το mad radio 106.2 και το mad 
T.V.
Περισσότεροι από 2.500 καλεσμένοι απόλαυσαν το 
πραγματικά εντυπωσιακό σκηνικό του club BALUX.
Προσωπικότήτες από τους χώρους της μόδας, της 
ομορφιάς, των media και των επιχειρήσεων βρέθη-
καν στο πλευρό της οικογένειας του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου Ξυνή για να γιορτάσουν την έναρξη της 
νέας Ακαδημαϊκής χρονιάς. 
Θέλετε και άλλα? 
Ο καθηγητής και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου Ξυνή κ. Σοφοκλής Ξυνής, πιστός στο δόγμα, «Η 
ομορφιά είναι χάρισμα, αλλά η γνώση δύναμη» 
παρέδωσε στη ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ 2009, κα Βιβιάνα 
Καμπανίλε,  στη Miss Young, κα Κατερίνα Σκου-
ρλή  και στη Μις Ελλάς, κα Άλκηστις Ανυφαντή, το 
«σπουδαιότερο δώρο» που ίσως κέρδισαν ποτέ.
Το «εισιτήριο» για ένα «ταξίδι» Μόρφωσης 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Το MEDITERRANEAN COLLEGE, φορέας του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, προσέφερε στις πιο 
όμορφες Ελληνίδες, από μία υποτροφία 
Bachelor's Dregree, από το κρατικό Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF TEESSIDE, με φοί-
τηση εξολοκλήρου στο MEDITERREANEAN 
College - στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.  
Ακολούθησε ένα από τα ωραιότερα autumn 
parties, στο οποίο το κέφι και ο χορός κράτησε 

09OPEN DAY
Η εμπειρία της φοιτητικής ζωής στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ξυνή...

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Μέγας χορηγός της βραδιάς ήταν το MEDI-
TERRANEAN COLLEGE.
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Το «δικό τους αυτόνομο επαγγελματικό χώρο» 
απέκτησαν οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου Ξυνή και το γιόρτασαν με τον καλύτερο 
τρόπο.

Το ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ (Γραφείο Εργασίας Αποφοί-
των Σπουδαστών), συνεχίζοντας τη 
μακρόχρονη παράδοση που έχει στην άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοί-
των και σπουδαστών του, απέκτησε το «δικό 
του» αυτόνομο ισόγειο χώρο επί της οδού Πα-
τησίων 31, τα εγκαίνια το οποίου έγιναν την 
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
 
Παρόντες στην εκπληκτική βραδιά ήταν ο καθη-
γητής και Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Ξυνή, κος. Σοφοκλής Ξυνής και η πολύ μεγάλη 
«οικογένεια» του Ομίλου, εκατοντάδες σπουδα-
στές και απόφοιτοι, διοικητικά και ακαδημαϊκά 
στελέχη από όλους του φορείς του Εκπαιδευτι-
κού Ομίλου ΞΥΝΗ και προσωπικότητες από το 
χώρο της διαφήμισης και των επιχειρήσεων.

Τα εγκαίνια του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ τίμησαν με την πα-

ρουσία τους, σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, όπως 
η Υποψήφια Βουλευτής της ΝΔ στη Β' Περιφέρεια 
Αττικής, κα. Κατερίνα Παπακώστα, η οποία στη 
σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα 
του εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας τη συμβολή 
του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ στη μάχη κατά της ανεργίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της 
κας. Ρίτας Πικρού Μωραιτάκη, Προέδρου του Πα-
ραρτήματος Νεολαίας της Παναθηναϊκής Ένωσης 
Γυναικών, όπως και του Υποψηφίου της ΝΔ στην Α' 
Περιφέρεια Αθηνών κ. Χρήστου Τεντόμα, οι οποίοι 
εξήραν το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρει αδι-
άλειπτα από το 1957 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ 

ε γ κ α ί ν ι α τ ω ν ν έ ω ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ο υ

και έδωσαν τις πιο ειλικρινείς τους ευχές για την επι-
τυχία του νέου χώρου.    

Στα νέα γραφεία του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ το οποίο εγγυ-
άται την 100% επαγγελματική αποκατάσταση 
των σπουδαστών και αποφοίτων του ΟΜΙΛΟΥ 
ΞΥΝΗ, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρε-
σίες, ειδικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και πραγματοποιούνται τα interviews μεταξύ 
των κορυφαίων ελληνικών και πολυεθνικών 
εταιριών και των αποφοίτων οι οποίοι από το 
1957 (έτος ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
Ξυνή) έχουν ξεπεράσει τους 255.000.

Με λαμπρότητα εγκαινιάστηκαν οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε 
από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, η τελετή 
έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στην κα-
τάμεστη αίθουσα «Φίλων της Μουσικής» του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η τελετή, ήταν αφιερωμένη στην Εκπαίδευση 
και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 
συμμετείχαν όλοι οι φοιτητές και οι σπουδα-
στές των εκπαιδευτικών φορέων του Ομίλου, 
MEDITERRANEAN COLLEGE και IEK ΞΥΝΗ, 
μαζί με τους καθηγητές τους, τους γονείς και 
τους φίλους τους.
 
Η τελετή έναρξης ξεκίνησε με ένα video αφιερω-
μένο στη διάσωση του περιβάλλοντος και συνεχί-
στηκε με τον καθιερωμένο Αγιασμό, που τελέ-
στηκε από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστο-
μο Παπαθανασίου, εκπρόσωπο του Μακαριωτά-
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Ομίλου, καθηγητής κος 
Σοφοκλής Ξυνής, αναφέρθηκε στην εκπαιδευτι-
κή υπεροχή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ σε 
όλα τα επίπεδα και έδωσε το στίγμα των νέων 
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για μια άριστη 
εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. 

Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του MEDI-
TERRANEAN COLLEGE, Dr. Ιωάννης Φωτεινό-
πουλος ανέλυσε το ζήτημα της «Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης», ως βασική παράμετρο της 
εκπαιδευτικής κουλτούρας του Κολεγίου. 

Τέλος δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε φοιτητές 
και σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή 
από γνωστά πρόσωπα της κοινωνικής και επιχει-
ρηματικής ζωής της χώρας μας.  

Στο πλαίσιο της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
προσφέρθηκε τιμητική πλακέτα στην κα Μαρί Κυ-
ριακού για την κοινωνική της προσφορά, μέσω της 
εκπομπής της στο ΑΝΤ1 «Με αγάπη»

Οι Δήμαρχοι των περιοχών Ηλιούπολης, κ. Ιωάν-
νης Αναγνώστου και Υμηττού, κ. Χρήστος Ζούπας, 
καθώς και η Αντιδήμαρχος πολιτισμού κα. Ρένα Πα-
παγεωργίου παρέλαβαν τις Κοινωνικές Υποτρο-
φίες που προσέφερε το MEDITERRANEAN 
COLLEGE στους δημότες των περιοχών αυτών, 
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η κα. Αγγελική Χαμο-
σφακίδη, υπεύθυνη εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ – 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στο οποίο δόθηκαν υποτροφίες από 
τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ.

Για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των σπουδαστών και φοιτητών μέσα από 
την ποιοτική εκπαίδευση μίλησε η κα 
Αγλαΐα  Μιχαηλίδου, Ακαδημαϊκή Διευ-
θύντρια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ενώ στο θέμα αι-
χμής της επαγγελματικής αποκατάστα-
σης των αποφοίτων αναφέρθηκε στην 
ομιλία της η κα. Κέλλυ Ξυνή, υπεύθυνης 
του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ (Γραφείο Εργασίας Απο-
φοίτων & Σπουδαστών), αναλύοντας 
στους παρευρισκόμενους τη διαδικασία 
της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας.

EDU26
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είμαστε ΟΝ LINE!!!!!
“Οι Γιώργος Μπίκας & Στέλιος Ντουσαΐτης, σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
μιλούν για τη δημιουργία του ιντερνετικού ραδιοφωνικού σταθμού της σχολής.

1.Πως προέκυψε η ιδέα του διαδι-
κτυακού ραδιόφωνου  στο ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ;

Γιώργος: Μετά το περασμένο Πάσχα είδαμε 
στους χώρους του ΙΕΚ ΞΥΝΗ μια διαφημιστική 
αφίσα που έψαχνε παραγωγούς ραδιοφώνου για 
να αναλάβουν κάποιες εκπομπές. Πήραμε πλη-
ροφορίες από την κα. Καλουτσάκη (υπεύθυνη 
της ιδέας αυτής ) και ξεκινήσαμε.
Στέλιος: Είναι αυτά που είπε και ο κολλητός ο 
Γιώργος. Και μαζί με τη Γεωργία Τρίκκα ξεκινή-
σαμε από μια πρόχειρη ιδέα και κάναμε το χόμπι 
μας πραγματικότητα. 

2.Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ βοήθησε στην 
πραγματοποίηση της ιδέας;

Γιώργος: Ναι, πάρα πολύ. Κυρίως οι άνθρωποι 
που ήταν υπεύθυνοι των δικτύων και έστησαν τις 
εγκαταστάσεις και βρήκαν το χώρο που βγά-
ζουμε την εκπομπή μας.
Στέλιος: Το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, μας έδωσε την ευκαιρία 
να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πραγματικότητα. 
Να κάνουμε ραδιόφωνο. Να μας ακούν οι φίλοι 
μας, οι γνωστοί μας και όποιος γουστάρει την 
καλή μουσική.

3.Πως προέκυψε η εκπομπή σας 
και ποια είναι η θεματολογία της;

Γιώργος: Η κύρια πηγή έμπνευσης είναι το ρ/δ 
ATLANTIS που παίζει συνήθως metal, rock, και 
hip-hop. Έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε την εκπο-
μπή μας να μοιάζει με αυτή του ATLANTIS και την 
ονομάσαμε Dark Athena. Ακούγεται κάθε Δευτέ-
ρα και Τετάρτη 14:00 με 14:30.
Στέλιος: Επίσης ασχολούμαστε με αθλητικές 
ειδήσεις, λίγο επικαιρότητα, μουσικά events, ται-
νίες και σχολιάζουμε πράγματα και καταστάσεις 
που δεν μας αρέσουν και λέμε την άποψη μας για 
τον κόσμο γύρω μας. 

stay 

ONLINE

@ 
w

. r
w w.iekxini edu.g

Τo ελληνικό hip – hop στα καλύτερα του…. 
Συνέντευξη της σπουδάστριας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ και τραγουδίστριας KATE RAKAZA-LAYNO

1.Πως προέκυψε αγάπη σου για 
το συγκεκριμένο είδος μουσικής;

Η αγάπη μου για την  RnB & Hip Hop μουσική με 
παρότρυνε από πολύ νεαρή ηλικία να παίρνω 
μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς ταλέντου 
στις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να εκπλαγούν με 
το πάθος μου για το χόρο και το τραγούδι, 

REMIX PROJECT, στο οποίο συμμετέχω μαζί 
με τον Barrice, την Bizzy Boo, τον Alex και τον 
Thiti, και έλαβε χώρα στο Club  του γνωστού 
έλληνα ραπερ Νίκου (NiVo)Βουρλιώτη.

3. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις 
και ποια είναι τα όνειρα σου για 
το μέλλον;

Αυτή τη στιγμή, έχω μεγάλα όνειρα για τον 
εαυτό μου στο χώρο της μουσικής αλλά γνωρί-
ζοντας πως η ζωή ενός καλλιτέχνη δεν είναι 
πάντα Glamorous, αποφάσισα να σπουδάσω 
κάτι το οποίο θα μπορεί να μου προσφέρει 
σταθερότητα/σιγουριά στο μέλλον μου. Έτσι, 
αποφάσισα να σπουδάσω ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ στο 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ Αθήνας. Διάλεξα αυτή την ειδικότητα 
γιατί ανοίγει πολλά παράθυρα για επαγγελμα-
τική αποκατάσταση. Είμαι στη δεύτερη και 
τελευταία χρονιά. Είμαι ευχαριστημένη από τη 
σχολή μου γιατί καλύπτει τις βασικές αναγκές 
μου σαν φοιτήτρια και μου προσφέρει τις 
κατάλληλες γνώσεις που θα μου είναι χρήσιμες 
στο μέλλον μου είτε ως Singer είτε ως 
Marketeer.

2. Πως σου φαίνεται το γεγονός 
πως έχει αρχίσει την καριέρα σου 
ως τραγουδίστρια;

Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου πως θα μου 
δοθεί η ευκαιρία να μοιράσω με τον κόσμο το 
πάθος μου για τη μουσική και ειδικά εδώ στην Ελλά-
δα. Κι όμως, στις 16 Νοεμβρίου αυτό το όνειρο 
έγινε πράγματικότητα στο 1ο live show του ΕΤΣΙ 

info:
www.youtube.com/etsiproject
www.myspace.com/etsiproject
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10+1
ΙΕ Κ ΞΥΝΗ!
 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ 

ΣΤΑ 
ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ 

Σεπτέμβρης. Ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων σχετικά με  
δική σου, διάβασε προσεκτικά την παρακάτω λίστα των ΙΕΚ  
το μεγάλο βήμα για το μέλλον σου!

τις Σπουδές. Αν η προηγούμενη φράση μπορεί να γίνει
ΞΥΝΗ που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις πριν κάνεις

10. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ Η 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι μια συνεχής 
δημιουργική διαδικασία που με εξελίσσει, 
κάνοντάς με καλύτερο σπουδαστή, καλύτερο 
επαγγελματία, καλύτερο άνθρωπο.

9. ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΔΙΑΛΕΞΩ ΑΝΑΜΕΣΑ από 61 σύγχρονες 
(11 ολοκαίνουριες) ειδικότητες που με φέρνουν 
σε επαφή με το μέλλον της αγοράς εργασίας.

8. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ, 

ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΟΣ και πιο Ολοκληρωμένος 
εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που μου 
προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Bachelor's 
και Master's στη χώρα μου, γλιτώνοντάς μου 
χρόνο και χρήμα!

7. ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ θα πάρω 
μέρος στο XINIS EDUCATION FESTIVAL. Το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα.

6. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΜΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΥΝ τη Student Card που μου δίνει 
μειωμένη τιμή στις αγορές μου και μειωμένο εισι-
τήριο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

5. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ 

ΞΥΝΗ είναι ΚΑΙ διασκέδαση, αφού το Student 
Club των ΙΕΚ διοργανώνει  εκδρομές, πάρτι, 
συναυλίες και πρωτάθλημα mini soccer 5x5!

4. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου που τους εμπιστεύομαι 
και ξέρω πως θα σταθούν δίπλα μου τόσο για 
επαγγελματικά, όσο και για προσωπικά 
ζητήματα. 

3. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ οι ολοκαίνουργιες εγκατα-
στάσεις του ειδικού Γραφείου Εύρεσης 
Εργασίας με 100% επαγγελματική 
αποκατάσταση. Έτσι ρίχνω όλο το βάρος στις 
σπουδές μου χωρίς να… αγχώνομαι για το 
«μετά».

2. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ τα πιο σύγχρονα εργαστήρια 
και τις πιο μοντέρνες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
που τις χρησιμοποιούν τα πιο μοντέρνα και 
ωραία κορίτσια και αγόρια της πόλης!

1. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΜΑΘΑΙΝΩ 

χωρίς να βαριέμαι, συμμετέχοντας σε 
επαγγελματικά projects που μου δίνουν τη 
δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης πριν ακόμα 
τελειώσω τις σπουδές μου.

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΜΟΥ στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ δεν συμβιβάζομαι με τους μισθούς 
της αγοράς, αλλά έχω τα εχέγγυα να απαιτήσω όσα 
χρήματα πραγματικά αξίζω!
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Η ε ιλογή  τί θ ουδά-π  του α σπ
σει  εί  ένα μεγ ο ήμα γ α ς ναι άλ  β  ι
σένα. Το ξέρου ε π ύ κ λά  μ  ολ α
α ό  Αλ ά δε ναι ό  υτ ! λ ν εί  το μ νο.
Γι ί  μη επ λέξ ις κά  ου ατ να ν ι ε  τι π
θ σου  ν υ αι ία να α δώσει τη ε κ ρ  
κάνεις ερ σσότερα από ένα π ι  
β μα. τό ρ παθούν να ή Αυ π οσ  
κ   Ε Ξ ΝΗ  άνουν τα Ι Κ Υ .

Καλ ο π κέτο;ό τ α

Ε,  υ όλ ιπ εί  ο χέρ  τα π ο α ναι στ  ι
σου! Νομί ; ζω

Σω ή & στ
ουσια ικ ε παίδ υσ ,στ ή κ ε η  
νερ οπο ηση ου ουδ -ε γ ί  τ  σπ α

σ , δ α κέδασ , παρ ,τή  ι σ η  έες  
ε αγγε μα ι ή α οκατ σταπ λ τ κ π ά -

 και πά ω α ’ ό α αλήση  ν π λ  κ  
δι θεσ !ά η
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

ΜΥ ΟΝ  Κ ΟΣ
p rtya

Στα πλαίσια του “XINIS EDU FESTIVAL 2009” oι 
σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή 
«άλωσαν» τη Μύκονο...!!!

Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1 
Ιουνίου, οι σπουδαστές του Ε.Ο.Ξ, αλλά και 
ολόκληρο το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων ένω-
σαν τις φωνές τους και είπαν «ΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

«ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ναι στο διαφορετικό 
τρόπο ζωής, ναι στη δημιουργικότητα, ναι στο life 
style των νέων ανθρώπων.

Το πανέμορφο Κυκλαδίτικο νησί, με την ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική και την παγκοσμίως φημισμένη 
νυχτερινή ζωή υποδέχτηκε τους σπουδαστές του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή σε ένα ξέφρενο τρι-
ήμερο δίχως αναστολές και άπειρο κέφι.
Το πάρτι στο SUPER PARADISE ξεκίνησε το βρά-
δυ του Σαββάτου 30 Μαΐου και τελείωσε...την 
επόμενη ημέρα Κυριακή το απόγευμα.
Τα 2000 άτομα που βρέθηκαν στην «τρελαμένη 
παραλία» του κοσμικού νησιού γλέντησαν με την 
ψυχή τους για 20 συνεχόμενες ώρες. Μαζί με 

Η Μύκονος είπε ΝΑΙ στην Εκπαίδευση
από τους σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή

τους σπουδαστές μας, ήταν και σπουδαστές από 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, τόσο ιδι-
ωτικά, όσο και δημόσια και όλοι μαζί «εξάντλησαν» 
τις δυνάμεις τους στο χορό και στο απίστευτο κέφι.
XINIS EDUCATION FESTIVAL και ξερό ψωμί, 
όπως θα έλεγαν και οι παλαιότεροι...
XINIS EDUCATION FESTIVAL λέμε εμείς με φαντα-
σία, κέφι και ποιότητα στην εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα. 
XINIS EDUCATION FESTIVAL στην κοσμοπολί-
τισσα Μύκονο κάθε καλοκαίρι για τους σπουδα-
στές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή.
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Ειδικός 
Εξομοιωτής Οδήγησης

τηλ.: 210 5279500
www.iekxini.edu.gr / iekinfo@xinis.comσπουδές σήμερα, δουλειά αύριο, επιτυχία για πάντασπουδές δουλειά επιτυχία      σήμερα, αύριο, για πάντα

Μηχανολογία & ΜεταφορέςΜηχανολογία & Μεταφορές

ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • • •   

• Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων 
& Μοτοσυκλετών (• Μονοετής Φοίτηση)

• Τεχνικός Αυτοκινήτων & Οχημάτων

• Τεχνικός Φανοποιΐας & Βαφής Αυτοκινήτων

• Οδηγός Ταξί (Μονοετής Φοίτηση)

ΙΕΚ ΞΥΝΗ:  Μακεδονικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στο 18ο Φεστιβάλ Σπουδαστών η Έρευνα η 
Καινοτομία και οι Νέες Τεχνολογίες είχαν την 
τιμητική τους.
Οι σπουδαστές των Σχολών Πληροφορικής, 
Ηλεκτρονικών και Μηχανολογίας του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και 
απέδειξαν με τις δημιουργίες τους ότι δεν 
έχουν να ζηλέψουν τίποτα τους φοιτητές που 
σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού, και με το «σπαθί» τους εισέπραξαν το χει-
ροκρότημα των παρευρισκόμενων και τα 
κολακευτικά σχόλια ότι φοιτούν σε ένα από 
τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας.

Σε μια κατάμεστη πλατεία Αριστοτέλους και υπό 
τους ήχους της μουσικής επένδυσης που επιμε-
λήθηκαν οι σπουδαστές Ηχοληψίας του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ, οι συνάδελφοί τους της Σχολής Μηχανο-
λογίας, παρουσίασαν ενώπιον του Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, του Υφυ-
πουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη, του 
βουλευτή και πρώην υπουργού κ. Γιάννη Μα-
γκριώτη, του επιχειρηματία Θωμά Ρομπόπουλου 
νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων, σπου-
δαστών και καθηγητών, τη νέα τους πρόταση, την 
κατασκευή ενός αυτοκινήτου «πόλης». 
Το αυτοκίνητο κατασκεύασαν οι σπουδαστές του 
τομέα Μηχανολογίας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Καραμάνος 
Δημήτριος, Κούσογλου Παντελής, Λεοντής Ανα-
στάσιος, Πέτσης Δημήτριος,  Ρούσσος Ιωάννης, 
Χαχάμης Χαράλαμπος, Κελεσίδης Ιωάννης, 
Παπαμιχαλάκης Εμμανουήλ, Πουρλιάκας Δημή-
τριος, με την πολύτιμη καθοδήγηση του καθηγη-
τή τους κ. Σάββα Σπυρόπουλου. Στην κατασκευή 
του αυτοκινήτου και την επιτυχία της εκδήλωσης 
συνέβαλε η εταιρία RENAULT ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ. 
Πολύτιμη ήταν και η συμβολή της εταιρίας 
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Την εκδήλωση πλαισίωναν 
αυτοκίνητα αντίκες από το Σύλλογο Ιστορικού 
Αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδος, και επίδειξη οδή-
γησης μηχανών από τις Σχολές Οδηγών 
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ. 

Το αυτοκίνητο οδήγησε ο Νομάρχης Θεσσαλονί-
κης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, και σε δηλώσεις 
που έκανε έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια 
στους σπουδαστές, στους καθηγητές, στους γο-
νείς τους και στη Διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου ΞΥΝΗ Μακεδονίας, «που μας αιφνιδιάζει κάθε 
χρόνο με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δημιου-
ργίες» όπως είπε, και συνέχισε «Η κατασκευή ενός 
αυτοκινήτου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Αυτή η 
προσπάθεια αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο 
σπουδών που παρέχει το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας 
στους σπουδαστές του. Συγχαρητήρια και πάντα 
επιτυχίες».
Ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννί-
δης εξήρε την προσπάθεια των σπουδαστών 
και των καθηγητών τους, οι οποίοι για έναν 
ολόκληρο χρόνο κατασκεύαζαν το αυτοκίνητο, 
και ευχήθηκε σε όλους να συνεχίσουν τις προ-
σπάθειες τους και η ζωή τους να είναι γεμάτη 
με παρόμοιες επιτυχίες. Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρί-
στησε τη διοίκηση του ΙΕΚ ΞΥΝΗ για την 
πρόσκληση να παραστεί στην ξεχωριστή αυτή 

εκδήλωση, και εξέφρασε την πεποίθησή του 
για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα από τους 
σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ στο μέλλον.
Ο κ. Μαγκριώτης συνεχάρηκε και αυτός τους σπου-
δαστές Μηχανολογίας για τη μεγάλη τους επιτυχία 
να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο. Συνεχάρηκε 
επίσης τους καθηγητές και τη διεύθυνση του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και την 
ποιότητα των σπουδών που επιτελείται από το ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ Μακεδονίας, καθώς και τη συμβολή τους 
στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης 
με εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Η διευθύντρια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ κα Αθανασίου στά-
θηκε στο γεγονός πως με εκδηλώσεις όπως η 
παρουσίαση του αυτοκινήτου και γενικότερα το 
Φεστιβάλ Σπουδαστών, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ δεν μένει στα 
λόγια αλλά μιλάει με έργα και αποδεικνύει για ποιο 
λόγο είναι το κορυφαίο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα της Μακεδονίας.
Ο κ. Μαγκριώτης συνεχάρηκε και αυτός τους σπου-
δαστές Μηχανολογίας για τη μεγάλη τους επιτυχία 
να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο. Συνεχάρηκε 

επίσης τους καθηγητές και τη διεύθυνση του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και την 
ποιότητα των σπουδών που επιτελείται από το 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας, καθώς και τη συμβολή 
τους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της 
πόλης με εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Η κα Αθανασίου στάθηκε στο γεγονός πως με 
εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση του αυτοκινή-
του και γενικότερα το Φεστιβάλ Σπουδαστών, το 
ΙΕΚ ΞΥΝΗ δεν μένει στα λόγια αλλά μιλάει με 
έργα και αποδεικνύει για ποιο λόγο είναι το κορυ-
φαίο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Μακεδονί-
ας.

Όλες οι εκδηλώσεις του 18ου Φεστιβάλ Σπου-
δαστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, 
είχαν ως θέμα ή πλαίσιο την τεχνολογική εξέ-
λιξη και τις καινοτόμες δράσεις. Επόμενο 
ήταν στη μεγάλη κεντρική εκδήλωση του 
Φεστιβάλ, το ενδιαφέρον να στραφεί γύρω 
από το μεγαλύτερο τεχνολογικό και επιστη-
μονικό συμβάν της εποχής μας, το πείραμα 
CERN. 

Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Σαμψωνίδης ήταν ο 
άνθρωπος που κλήθηκε από τον Όμιλο ΞΥΝΗ να 
μιλήσει στο κοινό της εκδήλωσης για αυτό το πεί-
ραμα, ως ο πλέον αρμόδιος, αφού ο ίδιος μαζί με 
μία ομάδα επιστημόνων από τρία πανεπιστήμια 
της Ελλάδας συμμετέχουν ενεργά στο πείραμα 
αυτό. 
 Ο κ. Σαμψωνίδης αφού ευχαρίστησε τη Διοίκηση 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ για την 
πρόσκληση που του απηύθυναν, και συνεχάρη 
τους σπουδαστές για τις δημιουργίες τους, 
προχώρησε σε μία όσο το δυνατόν πιο απλή και 
κατανοητή παρουσίαση και ανάλυση του πειρά-
ματος που πραγματοποιείται στη Γενεύη της 
Ελβετίας. Ο κ. καθηγητής εξήγησε πως ο σκοπός 
του πειράματος CERN είναι να απαντηθούν μεγά-

Η σημασία του  για την ανθρωπότηταCERN
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΞΥΝΗ

λα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο εδώ 
και αιώνες. Δεδομένου ότι οι επιστημονικές θεω-
ρίες περιγράφουν το σύμπαν ως κάτι μη στατικό 
αλλά κάτι που ξεκίνησε κάποτε, είχε δηλαδή μία 
αρχή, τα πειράματα που γίνονται αυτή τη στιγμή 
προσπαθούν να αναπαραστήσουν τη στιγμή εκείνη 
που έγινε η μεγάλη έκρηξη, το λεγόμενο Big Bang 
και δημιουργήθηκε το σύμπαν. 

Οι σπουδαστές του τομέα Τεχνικών Η/Υ & 
Μηχανών Γραφείου παρουσίασαν τον «ΘΑΛΗ» 
το εξελιγμένο robot που αποτελεί σύστημα 
συναγερμού και κατάσβεσης πυρκαγιών, μία 
ευρεσιτεχνία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
των ΜΜΕ όλης της χώρας. Πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον προκάλεσαν και η μηχανή παραγωγής 
ενέργειας από κύματα, ο υδρόψυκτος υπολογι-
στής (μονάδα PC μέσα σε νερό), καθώς και η 
εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου για επιχει-
ρήσεις. Στην είσοδο του Μεγάρου ΜΠΙΛΗ οι 
καλεσμένοι αλλά και οι περαστικοί μπορούσαν 
να θαυμάσουν το αυτοκίνητο που κατασκεύα-
σαν οι τεχνικοί οχημάτων του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. 

Ανεβαίνοντας στην κεντρική σκηνή της εκδήλωσης 
οι διακοσμητές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ παρουσίασαν με 

ηλεκτρονικές μακέτες μία ολοκληρωμένη πρόταση 
για το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ενός 
ξενοδοχείου. Οι Σπουδαστές Γραφιστικής με τη σει-
ρά τους πρόβαλαν μία σειρά από προτάσεις image 
making για το Μετρό Θεσσαλονίκης.  Το Project 
που ανέλαβαν και έφεραν με επιτυχία σε πέρας 
περιλάμβανε το σχεδιασμό λογότυπου για το 
μετρό, και οι νεαροί γραφίστες εξάντλησαν όλη 
τους τη δημιουργικότητα ώστε να παρουσιάσουν 
πρωτοπόρες σχεδιαστικές προτάσεις.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Βου-
λευτής Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορφανός και 
εκπρόσωπος του Νομάρχη και άλλων παραγω-
γικών τάξεων της πόλης μας.

Η Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ 
Μακεδονίας ευχαριστεί για τη στήριξή τους 
τους χορηγούς του 18ου Φεστιβάλ Σπου-
δαστών: All Print, ElectroNet, Εκδόσεις 
Γερμανός, Master Clean, Renault Ρομπόπου-
λος, Φίλιππος Τσιάλλας, Πράξη ΕΠΕ και τους 
Χορηγούς Επικοινωνίας:  Εφημερίδα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Εφημερίδα ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ, 
ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Φωτογραφίας με θέμα: «ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΛΛΕΣ: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» που διοργάνωσαν οι τομείς Εφαρμοσμένων Τεχνών & 
Αισθητικής – Κομμωτικής του ΙΕΚ ΞΥΝΗ.

Η έκθεση εμπνέεται από μυθικές γυναικείες μο-
ρφές του θεάτρου και της λογοτεχνίας, όπως η 
Μήδεια, η Ωραία Ελένη, η Ιουλιέτα, το Ξωτικό 
από το «Όνειρο Θερινής Νυκτός», η Χιονάτη και η 
Μαινάδα.
Οι σπουδαστές Γραφιστικής ξεκίνησαν φωτο-
γραφίζοντας τα μοντέλα τους στα studio του ΙΕΚ 
ΞΥΝΗ, την εμφάνιση των οποίων επιμελήθηκαν οι 
σπουδάστριες των τμημάτων Αισθητικής & Κομ-
μωτικής. Στη συνέχεια έγινε ψηφιακή επεξεργα-
σία στις φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι 
συνώνυμο του θέματος της έκθεσης, δηλαδή η 
πλήρης μεταμόρφωση.

Στα πλαίσια της έρευνας και μελέτης των σπου-
δαστών παρουσιάζεται ένα σύνολο έργων με 
βασικό θέμα τη γυναίκα και κοινό παρονομαστή 
τις κοινωνικές διαστάσεις της έτσι όπως προ-
βάλλεται μέσα από το συμβολισμό θεατρικών 
ηρωΐδων και μορφών.
Οι σπουδαστές έχοντας ως εφαλτήριο γυναίκες - 
σύμβολα έτσι όπως προβάλλονται μέσα από το 
βλέμμα της παγκόσμιας δραματουργίας πλά-
θουν τα βασικά, θεμελιώδη χαρακτηριστικά των 
γυναικείων αυτών προσωπικοτήτων δια-
τηρώντας τη διαχρονικότητά τους υπό το βλέμ-

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ: 

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΛΛΕΣ: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

Κοινός συντελεστής, η μορφή. Κοινός παρονο-
μαστής, η γυναίκα. Αστάθμητος παράγοντας 
ελικοειδούς τροχιάς, η ψυχοσύνθεσή της. 
Στοιχείο του αέρα και της φωτιάς. Μάγισσα 
πλανεύτρα με μανιασμένο μυαλό. 
Πλάσμα της φύσης οπλισμένη με μυστικιστικές 
δυνάμεις. Ζωογόνα ύπαρξη. Ιδεατός ο κόσμος 
της. Ουτοπικός για τους θεατές της.
Κι εκείνη...Υπέρμαχος και σύμμαχος της αισθη-
τικής. 
Παλεύει για τον Έρωτα, με σπίθες να κρατήσει 
υπαρκτή την υπόσταση της φωτιάς της. Πεθαί-
νει για Αυτόν, ζει στην αιωνιότητα.
Μήδεια, Ιουλιέτα...
Πιστή ακόλουθος η σύνεσή της. Εναρκτήριο 
λάκτισμα ο πόθος και η ζωντάνια της. Η περι-
έργεια κίνητρο αποδοτικότητας της μορφής 
της. 
Ζωντανέψτε στα μάτια μας…
Κι αν τη μυήσεις στους φόβους της, γεννάς 
αρχέγονα ένστικτα πρωτόγονης τελετής.
Πιστή στο μύστη της. 
Μαινάδες … ελάτε!
Και συναντήστε στη θεατρική κουίντα την αγέ-
ρωχη εξυπνάδα της Ωραίας Ελένης, το παιχνίδι 
του ξωτικού, την αγνότητα της Χιονάτης.
Το σώμα, η σάρκα, φθαρτά όντα και συνάμα κοι-
νή συνιστώσα της ξεχωριστής και αυθύπα-
ρκτης γυναικείας οντότητας.
Μαγεία όμως είναι η μετουσίωσή της σε μο-
ρφή, βλέμμα, άγγιγμα, μυαλό, σκέψη, οπτική, 

θέαση. Όλα πάλλονται σε ένα χείμαρρο, 
Μοναδική προσωπικότητα. Μοναδική οντότη-
τα.
Κοινή συνιστώσα. Ο μεταβλητός καταλύτης: 
ψυχή.
ΟΛΑ, σημεία και σύμβολα,
ΟΛΕΣ, σημεία και σημαινόμενα.
Κι' εκείνες Μοναδικές
Σύμβολα
Ζουν στην αιωνιότητα της διαχρονίας. Ζουν 
στην καθημερινότητά μας.
Η καθημερινότητα ανάγεται πλέον στη σφαί-
ρα του ιδεατού σε μια άλλη σύγχρονη οπτική 
της.
Η έκθεση «Γυναίκες όπως οι άλλες: 
Μεταμόρφωση» αποτέλεσε καταλυτικό πει-
ραματικό εγχείρημα προβολής της διαχρο-
νικότητας της γυναικείας οντότητας.
Η παρουσία σας, αγαπητέ θεατή, ήταν κατα-
λυτική.

Καλό και αέναο ταξίδι...

Βασιλική Σπαθοπούλου
Ιστορικός Τέχνης - Μουσειολόγος

καθηγήτρια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ

Μεταμόρφωση (Μετά – μόρφωση)

Ομορφιά (Ο – μορφή)

μα, τη σκοπιά και το πρίσμα της σύγχρονης πρα-
γματικότητας.
Στην εκθεσιακή «πλατφόρμα» και στην κουίντα της 
θεατρικής πραγματικότητας και γραφιστικής νέας 
δημιουργίας παρελαύνουν η Μήδεια, η Ιουλιέτα κι 
άλλες θεατρικές ηρωΐδες ιδωμένες και επεξεργα-
σμένες υπό την επιρροή της σύγχρονης καθημερι-
νής πραγματικότητας.

Η φωτογράφηση έγινε στο στούντιο των εγκατα-
στάσεων του ΙΕΚ ΞΥΝΗ από τους σπουδαστές των 
τμημάτων Εικονοληψίας και Γραφιστικής: Ειρήνη 
Βοζιγιάννη, Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Κολιώ-
τσα, Φωτεινή Παπαντοπούλοβα, Πέτρο Φωτιάδη 
και Γαλάνη Γιασεμή, Δημήτρη Μακαρίου, Ελευθέ-
ριο Μηλιώνη, Αθανάσιο Παλάτο.  
Τα μοντέλα που φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες 
του project ήταν σπουδάστριες των τμημάτων 
Αισθητικής και Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ και 
είναι οι εξής: Πολυξένη Κορδώνια (Αισθητικός), 
Ευαγγελία Μπουλέτση (Αισθητικός), Άννυ Προβα-
τά (Αισθητικός), Χρυσή Βούκα (Αισθητικός), Ελένη 
Μαραγγού (Αισθητικός), Ίρμα Λαμπριανίδου (Δη-
μοσιογράφος), Νένα Πουρσανίδου (Δημοσιογρά-
φος).
Η βιντεοκάλυψη κατά τη φωτογράφιση έγινε από 

τους σπουδαστές των τμημάτων εικονοληψίας: 
Γιώργο Κολιώτσα, Πέτρο Φωτιάδη.
Επίβλεψη: κα Στέλλα Ασλάνη, καθηγήτρια - φωτο-
γράφος
Συντονισμός: κα Δώρα Μοδίτση, Υπεύθυνη του 
Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ.
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info:

www.xinisfestival.edu.gr

πες  στην ΝΑΙ Εκπαίδευση

Έλα να δεις την μέσα από τα δικά μας μάτια  εκπαίδευση

κοινωνία πολιτισμός περιβάλλον άνθρωπος

Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών
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