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Σελίδα 1 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

"BEACH PARTY" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ "ΑΜΜΟΣ" ΑΛΙΜΟΥ 24ης ΜΑΪΟΥ 2013 
ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 26ης ΜΑΪΟΥ 2013 

 
Την Παρασκευή 24-5-2013 το βράδυ πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση φιλοξενίας και 
εξοικείωσης των είκοσι Μαθηματικών και Πληροφορικών (Μεταπτυχιακών Φοιτητών) και του 
Κοσμήτορα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Zhetysu του Καζακ-
στάν με την Ελληνική παράδοση. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παραλία "ΑΜΜΟΣ" του Δήμου Αλίμου, που ευγενικά μας 
παραχώρησε ο Δήμαρχος Αλίμου κ. ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ. 
 
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Καζακστάν, Έλληνες φοιτητές 
του Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνών, ο Κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πολι-
τειακού Πανεπιστημίου Zhetysu του Καζακστάν, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ, καθηγητές και άλλοι συνεργάτες του ΤΕΙ Αθηνών, του ΕΜΠ, του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και αρκετοί άλλοι καλεσμένοι.  
 
Στην εκδήλωση έγινε επίδειξη στους φιλοξενούμενος του υπαίθριου τρόπου διασκέδασης των 
Ελλήνων, με σουβλιστό αρνί, λουκάνικα, σουβλάκια, σαλάτες, ενώ το κρασί, οι μπύρες, η βότκα 
και τα αναψυκτικά "έρρεαν" άφθονα. 
 
Η εταιρεία “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Supermarket” και η εταιρεία “FIX HELLAS” μας προσέφεραν αρκετά 
από τα προϊόντα τους. Τα υπόλοιπα φαγητά και ποτά αγοράστηκαν από τα χρήματα του προγ-
ράμματος. 
 
Οι φοιτητές διασκέδασαν μέχρι τις πρωινές ώρες, με μπάνιο (αν και  ο καιρός ήταν άσχημος – 
φυσούσε δυνατά και έκανε κρύο) χορό και τραγούδι. 
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Η επαφή των φιλοξενούμενων με την Ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό συνεχίστηκε με μο-
νοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά του Σαρωνικού Ύδρα – Πόρο – Αίγινα την Κυριακή 26-5-2013 με 
το κρουαζιερόπλοιο "ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ" της εταιρείας ΥΔΡΑΪΚΗ, η οποία μας προσέφε-
ρε σημαντικά μεγάλη έκπτωση. 
 Οι φιλοξενούμενοι διδάχθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο Ελληνικούς χορούς και στη συνέχεια τούς 
χόρεψαν, έκαναν μπάνιο στην Ύδρα, έφαγαν στο πλοίο και γενικά ήρθαν σε επαφή με τις Ελληνι-
κές θάλασσες και τα Ελληνικά νησιά. 
 
Οι εκατοντάδες φωτογραφίες που τράβηξαν μαρτυρούν την επιτυχία και της εκδήλωσης στην 
παραλία Αλίμου και της κρουαζιέρας κοσμούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα σχετικά blogs· μερικές 
έχουν αναρτηθεί στις διευθύνσεις:  
-   http://users.teiath.gr/mglamb/Zhetysu_State_Univ_2013/QA_Photos_en_2.pdf και 
-   blog of the Greek-Kazakh Friendship   
 
Οφείλω ειλικρινείς ευχαριστίες,  
• στον Δήμαρχο Αλίμου κ. Θάνο Ορφανό για την παραχώρηση της παραλίας, τα αναψυκτικά και 

τα νερά που μας προσέφερε, 
• στην εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Supermarket για τα είδη που μας προσέφερε, 
• στην εταιρεία FIX HELLAS για τις μπύρες που μας προσέφερε, 
• στην εταιρεία ΥΔΡΑΪΚΗ για τη μεγάλη έκπτωση που μας έκανε. 
 
Αθήνα 28-Μαΐου 2013 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 
 
 
Μιχάλης Γλαμπεδάκης 
Καθηγητής 
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Το ψήσιμο του αρνιού στην παραλία Αλίμου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χορευτικό από τους φιλοξενούμενους



Οι φιλοξενούμενοι, αριστερά ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών κ. Μιχάλης 
Μπρατάκος, στο κέντρο ο Κοσμήτορας της Φ/Μ Σχολής του Πανεπιστημίου κ. YERLAN ANDASBAYEV και ο καθηγητής, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μιχάλης Γλαμπεδάκης 

 

Μαθήματα Ελληνικών χορών στο πλοίο 



Τώρα χορεύουν μόνες τους 

 
 

Με φόντο την Ύδρα 

 
 



 
Στην προβλήτα της Ύδρας 

 
.. και η αναχώρηση για την πατρίδα τους. 


