
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

SPACE CAMP 2019 - Βαλκανική Αμφικτιονία 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία συμμετείχε η Αμφικτιονία, εκπροσωπούμενη από το 

Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, με δύο αποστολές  δώδεκα μαθητών η 

κάθε μία στο πρόγραμμα Διαστημικής Εκπαίδευσης SPACE CAMP, που έλαβε χώρα 

στη Σμύρνη της Τουρκίας, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 έως 27 Ιουλίου η 

πρώτη και 18 έως 24  Αυγούστου η δεύτερη. 

Οι εικοσιτέσσερις αριστούχοι μαθητές που εκπροσώπησαν την Ελλάδα, με τη 

συνοδεία των κ. Κοτσόβολη Νίκωνα, Γυμναστή και της κας  Μιχαηλίδου Ματίνας, 

Μουσικού, καθώς επίσης και του κ. Κωστόπουλου Βασίλειου, Μαθηματικού και του κ. 

Μουρατίδη Χρήστου,  Μαθηματικού και Διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου 

Αγίων Αναργύρων καθώς και το συντονισμό της Δρος. Ελένης Γ. Μαντρατζή, 

προέδρου της Αμφικτιονίας και δικηγόρου, εντυπωσίασαν με το υψηλό μαθητικό κι 

επιστημονικό επίπεδό τους, αλλά και με την αστείρευτη και ακόρεστη διάθεσή τους 

για μάθηση, εκπαίδευση και συνεργασία με τους ομότιμους τους απ’ όλον τον κόσμο. 

Στις 25 Ιουλίου και 22 Αυγούστου αντίστοιχα, οι μαθητές της Ελλάδας παρουσίασαν 

στους μαθητές των υπόλοιπων χωρών βίντεο που αφορούσε την Ελλάδα, χόρεψαν  

ελληνικούς παραδοσιακούς και τραγούδησαν με συνοδεία πιάνου τραγούδια από το 

σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο. Επίσης, κάποιοι από τους μαθητές συμμετείχαν σε 

ομάδα από όλες τις χώρες και παρουσίασαν αγγλικά τραγούδια υπό τη συνοδεία 

ορχήστρας γιουκαλίλι. Στη συνέχεια οι Έλληνες μαθητές παρακολούθησαν τις 

παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων που συμμετείχαν στα προγράμματα και 

εντυπωσιάστηκαν από την πληθώρα των τραγουδιών και των χορών.  

Κατά την αποχαιρετιστήρια βραδιά, σε γιορτινή ατμόσφαιρα χόρεψαν 

παραδοσιακούς χορούς της Τουρκίας και της Ελλάδας και αντήλλαξαν δώρα, 

μοιράζοντας σε όλους, παιδιά και εκπαιδευτές, αναμνηστικά ενθύμια και 

οπτικοακουστικό υλικό προβολής της Ελλάδας και της παρουσίασης των 

παιδιών, με βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές μόνοι τους και θέμα 

«Ελλάδα, ο πολιτισμός της», όπως επίσης και μία ωραία χορογραφία με 

μουσική και τραγούδι. 

Θερμές ευχαριστίες για την εξαιρετική διοργάνωση και φιλοξενία, άψογο συντονισμό 

των αποστολών και τη συμβολή του στη σύσφιξη των σχέσεων των Νέων Ελλάδας 

και Τουρκίας, απευθύνει η Αμφικτιονία και τα συμμετέχοντα σχολεία στον κ. Tolga 



Yildirim, διευθυντή του Space Camp Turkey, καθώς και Mevlude Karadag, 

Διευθύνουσα Σύμβουλο του Operations Educational Development Manager, για την 

όλη οργάνωση και συνεργασία. 

Κοτσόβολης Νίκων, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων 

Αναργύρων, Αθήνα, 2019 

Μιχαηλίδου Ματίνα, Καθηγήτρια Μουσικής, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, 

Αθήνα, 2019 

Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Μαθηματικών, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων 

Αναργύρων, Αθήνα, 2019 

Μουρατίδης Χρήστος Καθηγητής Μαθηματικών-Διευθυντής Πειραματικό Γυμνάσιο 

Αγίων Αναργύρων, Αθήνα, 2019 

Φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Αποστολή Ιουλίου 2019: 

https://drive.google.com/drive/folders/14nlZ-bRES1GDEcSMC_8CRztjuOKYXgax 

 

Αποστολή Αυγούστου 2019: 

https://drive.google.com/drive/folders/1--bgskbJ3daUWmLIhRcvT2BBeQWRC_vC 
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