
Την Παρασκευή το πρωί στις 8:30 οι μαθητές καλούνται στο Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού για τον καθιερωμένο επίσημο εκκλησιασμό.  

Σημαντικές Διακρίσεις 
Σημαντικές επιτυχίες πέτυχαν  μαθητές μας κατά την 
διάρκεια του Ανοιχτού Πρωταθλήματος TAEKWO-
DO «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ» που διεξήχθη στην Νεάπολη της 
Θεσσαλονίκης την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Συγκε-
κριμένα μετάλλιο κατέκτησαν οι  

 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΒΙΚΥ (ΑΣΗΜΕΝΙΟ) 

 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΧΑΛΚΙΝΟ) 
Ενώ ο ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ κατέλα-
βε την 4η θέση στην κατηγορία του αγωνίσματός 
του. 

 

Αποκριάτικη χοροεσπερίδα 
 
Οι μαθητές  του Λυκείου επιθυμούν να οργανώσουν μια αποκριάτικη χοροεσπερίδα προς τιμήν όλων 
των γονιών του Σχολείου. Επέλεξαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2004. Η διεύθυνση του σχολείου 
καλεί τους γονείς  να ανταποκριθούν στην πρόσκληση των μαθητών. Οι μαθητές μας μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο  με στήριξη των εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν 
δράσεις και οργανώνουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε όλοι μας την 
υποχρέωση να στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ειδικά στις 14 Φεβρουαρίου να δώσουμε με την 
παρουσία μας και ένα μήνυμα στα παιδιά πως η ποιότητα και ο πολιτισμός στις εκδηλώσεις τους έχει 
ανταπόκριση.  

Σχέσεις (Στ)οργής 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, 
21 Ιανουαρίου 2004 στην αίθουσα «Ηλιούσα», η ειδική εκδήλωση των μαθητικών 
κοινοτήτων του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».   
Το πολυπρόσωπο κοινό που τίμησε την εκδήλωση – δείγμα της αναζήτησης των 
γονέων του τόπου μας για παροχή ουσιαστικής παιδείας στα παιδιά μας - είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί σε ζητήματα κοινωνικοποίησης του παιδιού και εφήβου. 
Αρχικά έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, 
Αντώνης Μπαϊράμης, που αφού καλωσόρισε στην εκδήλωση τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «Τα μαθητικά συμβούλια 
του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία», με τη συμπαράσταση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων με τίτλο «Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση Γονέων». Στα πλαίσια αυτού 
του προγράμματος, θα προσκληθούν επιστήμονες κύρους για να αναπτύξουν θέ-
ματα που ενδιαφέρουν γονείς και εκπαιδευτικούς».  
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων 
Παιδεία» κ. Κυριάκος Κυριακούλης που συνεχάρη τους μαθητές για αυτή τους την 
πρωτοβουλία. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το χαρισματικό της λόγο, ανέπτυξε το θέμα: 
«Φορείς και θεσμοί κοινωνικοποίησης του παιδιού και εφήβου: Σχέσεις (στ)
οργής». Μεταξύ των άλλων παρουσίασε εμπειρικά δεδομένα που αφορούν την 
κατανομή του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών Γυμνασίου. Αυτά στοιχειοθετούν 
τους φορείς και τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των εφήβων, καθώς και τις επιδρά-
σεις που οι μαθητές δέχονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη 
συμπεριφορά τους, και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.  
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι γονείς είχαν βήμα για να αναπτύξουν τους προ-
βληματισμούς τους, να θέσουν ερωτήσεις αλλά και να λάβουν ειλικρινείς, εμπερι-
στατωμένες απαντήσεις. 
Στο περιθώριο της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση βιβλίου με τίτλους παιδαγωγι-
κού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές πούλησαν πολλά βιβλία  ενισχύοντας έτσι τα μαθη-
τικά τους ταμεία. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές για την σημαντική και πρωτοπόρα αυτή τους 
πρωτοβουλία. 

Φύλλο 2                      29 Ιανουαρίου 2004 

Περιοδική έκδοση των εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων  - σχολείου 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Με το έντυπο αυτό συνεχίζουμε τη γραμμή επικοινωνίας 
μαζί σας με στόχο την ενημέρωσή  για  την εκπαίδευση των 
παιδιών σας, τις εκδηλώσεις του σχολείου και την 
γενικότερη σχολική ζωή των εκπαιδευτηρίων μας. 

«Κινηματογραφική Βραδιά» 
 
Στο πλαίσιο της προώθησης 
πολιτιστικών δράσεων οι 
μαθητές της Ε΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου θα πα-
ρακολουθήσουν το έργο 
Looney Tunes: Back in ac-
tion (Warner Bros) σε σκη-
νοθεσία Τζο Ντάντε με πρω-
ταγωνιστές τους Μπρένταν 
Φρέιζερ, Τζίνα Έλφαν και 
Στιβ Μάρτιν στον κινηματο-
γράφο «ΠΑΛΛΑΣ».  
Μετά το τέλος του έργου οι μαθητές με τη 
συνοδεία των δασκάλων τους θα χρησιμο-
ποιήσουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να 
μετακινηθούν στην πόλη  και να γευματί-
σουν στο κέντρο της. 
Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί στους μα-
θητές της συγκεκριμένης τάξης. 

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το σχολείο μας τιμώντας 
τους τρεις Ιεράρχες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 

 

«Τρεις Ιεράρχες – 

Οδοιπορικό στην 

Καππαδοκία» 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
18:00 στην αίθουσα Καλλιπάτειρα και θα ακολουθήσει το 
παρακάτω πρόγραμμα 

 Πανηγυρικός Λόγος 
 Οδοιπορικό στην Καππαδοκία 
 Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών 
 Χοροί της Καππαδοκίας 
 Η ιστορία της βασιλόπιτας 
 Κοπή βασιλόπιτας 

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών του 
Λυκείου επιδόθηκαν στους γονείς την 
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Προκειμένου οι 
γονείς να έχουν  πλήρη εικόνα της 
αξιολόγησης των παιδιών τους θα 
κληθούν ατομικά για διεξοδική 
συζήτηση με τους καθηγητές. 

Η συνέντευξη του Νομάρχη Γιάννη Μαχαι-
ρίδη στην δημοσιογραφική ομάδα Γυ-
μνασίου—Λυκείου «έβγαλε ειδήσεις»: Νεώ-
τερα στην εφημερίδα « Παί-
δες ...Ροδίων» που κυκλοφορεί οσονού-
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ς Διαγωνισμός Ζωγραφικής, με θέμα τις  

Πόλεις Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν δημιουργικά την δική 
τους Πόλη Παγκόσμιας Κληρονομιάς είτε οποιαδήποτε άλλη Πόλη 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε όλο τον Κόσμο. 
Πληροφορίες στο εργαστήριο Εικαστικών του Σχολείου, όπου και 
θα συγκεντρωθούν τα έργα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2004. 

THE PAINT COMPANY 
DON’T SAY IT,SPRAY IT OUT 

Στον διαγωνισμό Graffiti που διοργανώνει το «Ροδίων Παιδεία» 
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού, 
του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
Το καλύτερο Graffiti και ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος 
καλλιτέχνης Graffiti, είναι δύο κατηγορίες του διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, έως την 
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2004 στο Εργαστήριο Εικαστικών 
Τεχνών «Απελλής» είτε ως άτομα είτε ως ομάδες. Ο διαγωνισμός 
θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου οπότε θα διεξαχθεί δημιουργικό  
Graffiti πάρτι. 



Επίσκεψη στη «Ροδιακή» πραγματοποίησαν οι μαθητές του Δημοτικού  
 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων την περασμένη 
Παρασκευή η δημοσιογραφική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου 
των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» επισκέφτηκε τα 
γραφεία σύνταξης της εφημερίδας  «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» καθώς και τις 
εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Με την καθοδήγηση των δασκάλων 
κ. Διονύση Σπανόπουλου και της κυρίας Φλώρας Σαρίκου έχει 
προετοιμαστεί η εφημερίδα «Fullαριστος» που θα 
κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο. Η δημοσιογραφική ομάδα 
απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή προς την 
εφημερίδα, η οποία με χαρά τη δημοσίευσε. 
Την  Παρασκευή 16  Ιανουαρίου ως «μικροί δημοσιογράφοι» 
της εφημερίδας «Fullαριστος» του Δημοτικού Σχολείου  
«Ροδίων  Παιδεία» επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της 
ΡΟΔΙΑΚΗΣ. Ξεναγηθήκαμε στα γραφεία της εφημερίδας όπου 
γίνεται η συλλογή και επεξεργασία των ειδήσεων. 
Ενημερωθήκαμε από τους δημοσιογράφους κ. Βαρβάρα 
Μπογδάνου και Μιχάλη Μαστή, οι οποίοι απάντησαν πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις μας.  
Ο κ. Δημήτρης Τσοπανάκης εκδότης της εφημερίδας, μας ξενάγησε στο πιεστήριο όπου γίνεται η εκτύπωση και 
σελιδοποίηση του καθημερινού φύλλου. Με την επίσκεψή μας αυτή είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα 
στάδια δημιουργίας της εφημερίδας, από τη συλλογή των πληροφοριών έως τη διάθεσή της στα σημεία 
πώλησης.  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους «συναδέλφους» μας δημοσιογράφους γιατί τώρα νιώθουμε 
περισσότερο έτοιμοι για τη δική μας fullαριστή έκδοση που σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε, 
ελπίζοντας να έχει την ίδια επιτυχημένη πορεία με αυτήν της ΡΟΔΙΑΚΗΣ! 

 
 Δημοσιογραφική Ομάδα της εφημερίδας Fullαριστος    

Του Δημοτικού Σχολείου «Ροδίων Παιδεία» 

Στα επόμενα τεύχη του Συνδετήρα εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων θα παρουσιάζουν σημαντικές 
καινοτομίες που εισήγαγαν στην διδασκαλία τους, θα  σας πληροφορούν για την πορεία των διαθεματικών ευρευνητι-
κών εργασιών αλλά και θα προβάλουν την προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή μετάβασή τους από την μια βαθ-
μίδα στην άλλη. Όπως αντιλαμβάνεστε το έργο που συντελείται καθημερινά είναι τεράστιο και πολυσχιδές και πρέπει 
να είστε ενήμεροι για να μεγιστοποιήσουμε μαζί τα θετικά αποτελέσματα. 

Η δημοσιογραφική δεοντολογία 
 

Η κυρία Ελένη Γλεντή συζήτησε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 
2004 με μαθητές Γυμνασίου για το επάγγελμα του δημοσιο-
γράφου, τις συνθήκες εργασίας, τον τοπικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο,  την δημοσιογραφική δεοντολογία και τόνισε 
την αξία της μελέτης, της αγάπης για το διάβασμα καθώς   
της υποδομής και της παιδείας που πρέπει να διαθέτει ένας 
δημοσιογράφος. Η συνομιλία μαγνητοφωνήθηκε και θα πα-
ρουσιαστεί στην μαθητική  εφημερίδα.  

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία 
 

Την περασμένη Δευτέρα 19/1/04 τα Εκπαιδευτήρια «Ροδίων 
Παιδεία» διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «το κάπνισμα βλά-
πτει σοβαρά τη υγεία». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο για-
τρός πνευμονολόγος κύριος Δημήτριος Κρητικός μίλησε και συ-
ζήτησε με τους μαθητές της Α΄ και Β’  Λυκείου για τις συνέπειες 
του καπνίσματος. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαι-
δευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» κ. Κυριάκος Κυριακούλης είπε ότι 
οι μισοί συστηματικοί καπνιστές χάνουν τη ζωή τους από το κά-
πνισμα ενώ το ένα τέταρτο αυτών πεθαίνει 20 χρόνια νωρίτερα 
από τους μη καπνιστές.   
Ο κύριος Κρητικός τόνισε ότι η τρίτη πλέον θανατηφόρα ασθέ-
νεια τείνει να γίνει η "χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια", η 
οποία προκαλείται κατά 99% από το κάπνισμα. Η χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια είναι ιδιαιτέρα βασανιστική και ο α-
σθενής νομίζει ότι είναι μέσα στο νερό, ότι πνίγεται και δεν μπορεί να αναπνεύσει. 
Ο κ. Κρητικός, που τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης για τις συνέπειες του καπνίσματος, ανέφερε σημαντικά 
στοιχεία που αφορούν  το σύνολο του πληθυσμού και ιδιαιτέρα για τα παιδιά. Ένα στα δύο παιδιά, που γίνονται 
συστηματικοί καπνιστές, θα πεθάνουν από το τσιγάρο είπε ο κ. Κρητικός και αποκάλυψε ότι οι καπνοβιομηχανίες 
στοχεύουν συστηματικά τις μικρές ηλικίες. Οι θάνατοι από κάπνισμα είναι περισσότεροι από τους θανάτους που 
οφείλονται στα τροχαία, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τις ανθρωποκτονίες και τις αυτοκτονίες μαζί, ενώ στην Ευρώ-
πη, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα πεθάνουν -εξαιτίας του καπνίσματος- 500 εκατομμύρια άνθρωποι,  
Πέρα από τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, (πχ περισσότερες γυναίκες 
πεθαίνουν στις ΗΠΑ από κάπνισμα, από ότι από καρκίνο του μαστού) στάθηκε και στις συνέπειες που έχουν οι 
παθητικοί καπνιστές, όπως είναι ο ερεθισμός οφθαλμών, η άξαρση του βήχα, οι διπλάσιες ημέρες απουσίας από 
την εργασία, ο παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος στα παιδιά κλπ. Ιδιαίτερα για όσους ασθένησαν 
με καρκίνο του πνεύμονα, ο 1 στους 5 ήταν παθητικός καπνιστής στην παιδική ηλικία, ενώ η πιθανότητα καρκίνου 
του πνεύμονα στις γυναίκες αυξάνει 2-3 φορές όταν έχουν σύ-
ζυγο καπνιστή. 
 Ο κ. Κρητικός τόνισε την αξία του θετικού προτύπου ενώ ανα-
φέρθηκε και στην "ιστορική νομιμοποίηση" του τσιγάρου. Εάν 
αυτή η ουσία έβγαινε σήμερα, δεν θα κυκλοφορούσε. Είναι η 
μόνη που παράγεται, κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται όπως 
λέει ο παραγωγός της και ταυτόχρονα σκοτώνει το χρήστη. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδημία της ανθρωπότητας.  
Ο κος Κυριακούλης ευχαριστώντας τον κο Κρητικό τόνισε πως 
ο σχολικός χώρος των εκπαιδευτηρίων μας είναι ελεύθερος 
από καπνό. Το σχολείο δεν μένει μόνο στην αυστηρή απαγό-
ρευση του καπνίσματος αλλά θα προσπαθήσει με συντονισμέ-
νες προσπάθειες να καλλιεργήσει την αγωγή υγείας. 

Μάθημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μια έκπληξη περίμενε όσους παρακολούθησαν την πρώτη –για το 2004- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ροδίων την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.  
Μαθητές από τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» παρακολούθησαν τη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
Οι μαθητές είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τους τοπικούς άρχοντες, να βιώσουν τις αρχές της Πολιτικής 
Αγωγής και να «μυηθούν» στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Τσιγάρο.  
Οι μικροί μαθητές, από τα έδρανα των Δημοτικών Συμβούλων, ήρθαν σε επαφή και χαιρέτησαν τους άρχοντες 
του τόπου. Εξέφρασαν μάλιστα τη διάθεσή τους να κάνουν την πόλη τους ακόμα καλύτερη. Συγκεκριμένα, 
προσκάλεσαν το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τάξης τους προκειμένου 
να εκθέσουν τις απόψεις τους γύρω από θέματα εθελοντισμού που ταιριάζουν με την ηλικία τους. Δώρισαν στον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα δέντρο με την επιθυμία να φυτευτεί σε ένα σημείο της πόλεως, με την 

ευθύνη να το φροντίζουν 
οι ίδιοι.   
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των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» επισκέφτηκε τα 
γραφεία σύνταξης της εφημερίδας  «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» καθώς και τις 
εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Με την καθοδήγηση των δασκάλων 
κ. Διονύση Σπανόπουλου και της κυρίας Φλώρας Σαρίκου έχει 
προετοιμαστεί η εφημερίδα «Fullαριστος» που θα 
κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο. Η δημοσιογραφική ομάδα 
απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή προς την 
εφημερίδα, η οποία με χαρά τη δημοσίευσε. 
Την  Παρασκευή 16  Ιανουαρίου ως «μικροί δημοσιογράφοι» 
της εφημερίδας «Fullαριστος» του Δημοτικού Σχολείου  
«Ροδίων  Παιδεία» επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της 
ΡΟΔΙΑΚΗΣ. Ξεναγηθήκαμε στα γραφεία της εφημερίδας όπου 
γίνεται η συλλογή και επεξεργασία των ειδήσεων. 
Ενημερωθήκαμε από τους δημοσιογράφους κ. Βαρβάρα 
Μπογδάνου και Μιχάλη Μαστή, οι οποίοι απάντησαν πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις μας.  
Ο κ. Δημήτρης Τσοπανάκης εκδότης της εφημερίδας, μας ξενάγησε στο πιεστήριο όπου γίνεται η εκτύπωση και 
σελιδοποίηση του καθημερινού φύλλου. Με την επίσκεψή μας αυτή είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα 
στάδια δημιουργίας της εφημερίδας, από τη συλλογή των πληροφοριών έως τη διάθεσή της στα σημεία 
πώλησης.  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους «συναδέλφους» μας δημοσιογράφους γιατί τώρα νιώθουμε 
περισσότερο έτοιμοι για τη δική μας fullαριστή έκδοση που σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε, 
ελπίζοντας να έχει την ίδια επιτυχημένη πορεία με αυτήν της ΡΟΔΙΑΚΗΣ! 

 
 Δημοσιογραφική Ομάδα της εφημερίδας Fullαριστος    

Του Δημοτικού Σχολείου «Ροδίων Παιδεία» 

Στα επόμενα τεύχη του Συνδετήρα εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων θα παρουσιάζουν σημαντικές 
καινοτομίες που εισήγαγαν στην διδασκαλία τους, θα  σας πληροφορούν για την πορεία των διαθεματικών ευρευνητι-
κών εργασιών αλλά και θα προβάλουν την προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή μετάβασή τους από την μια βαθ-
μίδα στην άλλη. Όπως αντιλαμβάνεστε το έργο που συντελείται καθημερινά είναι τεράστιο και πολυσχιδές και πρέπει 
να είστε ενήμεροι για να μεγιστοποιήσουμε μαζί τα θετικά αποτελέσματα. 

Η δημοσιογραφική δεοντολογία 
 

Η κυρία Ελένη Γλεντή συζήτησε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 
2004 με μαθητές Γυμνασίου για το επάγγελμα του δημοσιο-
γράφου, τις συνθήκες εργασίας, τον τοπικό έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο,  την δημοσιογραφική δεοντολογία και τόνισε 
την αξία της μελέτης, της αγάπης για το διάβασμα καθώς   
της υποδομής και της παιδείας που πρέπει να διαθέτει ένας 
δημοσιογράφος. Η συνομιλία μαγνητοφωνήθηκε και θα πα-
ρουσιαστεί στην μαθητική  εφημερίδα.  

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία 
 

Την περασμένη Δευτέρα 19/1/04 τα Εκπαιδευτήρια «Ροδίων 
Παιδεία» διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «το κάπνισμα βλά-
πτει σοβαρά τη υγεία». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο για-
τρός πνευμονολόγος κύριος Δημήτριος Κρητικός μίλησε και συ-
ζήτησε με τους μαθητές της Α΄ και Β’  Λυκείου για τις συνέπειες 
του καπνίσματος. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαι-
δευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» κ. Κυριάκος Κυριακούλης είπε ότι 
οι μισοί συστηματικοί καπνιστές χάνουν τη ζωή τους από το κά-
πνισμα ενώ το ένα τέταρτο αυτών πεθαίνει 20 χρόνια νωρίτερα 
από τους μη καπνιστές.   
Ο κύριος Κρητικός τόνισε ότι η τρίτη πλέον θανατηφόρα ασθέ-
νεια τείνει να γίνει η "χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια", η 
οποία προκαλείται κατά 99% από το κάπνισμα. Η χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια είναι ιδιαιτέρα βασανιστική και ο α-
σθενής νομίζει ότι είναι μέσα στο νερό, ότι πνίγεται και δεν μπορεί να αναπνεύσει. 
Ο κ. Κρητικός, που τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης για τις συνέπειες του καπνίσματος, ανέφερε σημαντικά 
στοιχεία που αφορούν  το σύνολο του πληθυσμού και ιδιαιτέρα για τα παιδιά. Ένα στα δύο παιδιά, που γίνονται 
συστηματικοί καπνιστές, θα πεθάνουν από το τσιγάρο είπε ο κ. Κρητικός και αποκάλυψε ότι οι καπνοβιομηχανίες 
στοχεύουν συστηματικά τις μικρές ηλικίες. Οι θάνατοι από κάπνισμα είναι περισσότεροι από τους θανάτους που 
οφείλονται στα τροχαία, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τις ανθρωποκτονίες και τις αυτοκτονίες μαζί, ενώ στην Ευρώ-
πη, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα πεθάνουν -εξαιτίας του καπνίσματος- 500 εκατομμύρια άνθρωποι,  
Πέρα από τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, (πχ περισσότερες γυναίκες 
πεθαίνουν στις ΗΠΑ από κάπνισμα, από ότι από καρκίνο του μαστού) στάθηκε και στις συνέπειες που έχουν οι 
παθητικοί καπνιστές, όπως είναι ο ερεθισμός οφθαλμών, η άξαρση του βήχα, οι διπλάσιες ημέρες απουσίας από 
την εργασία, ο παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος στα παιδιά κλπ. Ιδιαίτερα για όσους ασθένησαν 
με καρκίνο του πνεύμονα, ο 1 στους 5 ήταν παθητικός καπνιστής στην παιδική ηλικία, ενώ η πιθανότητα καρκίνου 
του πνεύμονα στις γυναίκες αυξάνει 2-3 φορές όταν έχουν σύ-
ζυγο καπνιστή. 
 Ο κ. Κρητικός τόνισε την αξία του θετικού προτύπου ενώ ανα-
φέρθηκε και στην "ιστορική νομιμοποίηση" του τσιγάρου. Εάν 
αυτή η ουσία έβγαινε σήμερα, δεν θα κυκλοφορούσε. Είναι η 
μόνη που παράγεται, κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται όπως 
λέει ο παραγωγός της και ταυτόχρονα σκοτώνει το χρήστη. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδημία της ανθρωπότητας.  
Ο κος Κυριακούλης ευχαριστώντας τον κο Κρητικό τόνισε πως 
ο σχολικός χώρος των εκπαιδευτηρίων μας είναι ελεύθερος 
από καπνό. Το σχολείο δεν μένει μόνο στην αυστηρή απαγό-
ρευση του καπνίσματος αλλά θα προσπαθήσει με συντονισμέ-
νες προσπάθειες να καλλιεργήσει την αγωγή υγείας. 

Μάθημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μια έκπληξη περίμενε όσους παρακολούθησαν την πρώτη –για το 2004- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ροδίων την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.  
Μαθητές από τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία» παρακολούθησαν τη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 
Οι μαθητές είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τους τοπικούς άρχοντες, να βιώσουν τις αρχές της Πολιτικής 
Αγωγής και να «μυηθούν» στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Τσιγάρο.  
Οι μικροί μαθητές, από τα έδρανα των Δημοτικών Συμβούλων, ήρθαν σε επαφή και χαιρέτησαν τους άρχοντες 
του τόπου. Εξέφρασαν μάλιστα τη διάθεσή τους να κάνουν την πόλη τους ακόμα καλύτερη. Συγκεκριμένα, 
προσκάλεσαν το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τάξης τους προκειμένου 
να εκθέσουν τις απόψεις τους γύρω από θέματα εθελοντισμού που ταιριάζουν με την ηλικία τους. Δώρισαν στον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα δέντρο με την επιθυμία να φυτευτεί σε ένα σημείο της πόλεως, με την 

ευθύνη να το φροντίζουν 
οι ίδιοι.   



Την Παρασκευή το πρωί στις 8:30 οι μαθητές καλούνται στο Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού για τον καθιερωμένο επίσημο εκκλησιασμό.  

Σημαντικές Διακρίσεις 
Σημαντικές επιτυχίες πέτυχαν  μαθητές μας κατά την 
διάρκεια του Ανοιχτού Πρωταθλήματος TAEKWO-
DO «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ» που διεξήχθη στην Νεάπολη της 
Θεσσαλονίκης την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Συγκε-
κριμένα μετάλλιο κατέκτησαν οι  

 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΒΙΚΥ (ΑΣΗΜΕΝΙΟ) 

 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΧΑΛΚΙΝΟ) 
Ενώ ο ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ κατέλα-
βε την 4η θέση στην κατηγορία του αγωνίσματός 
του. 

 

Αποκριάτικη χοροεσπερίδα 
 
Οι μαθητές  του Λυκείου επιθυμούν να οργανώσουν μια αποκριάτικη χοροεσπερίδα προς τιμήν όλων 
των γονιών του Σχολείου. Επέλεξαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2004. Η διεύθυνση του σχολείου 
καλεί τους γονείς  να ανταποκριθούν στην πρόσκληση των μαθητών. Οι μαθητές μας μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο  με στήριξη των εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν 
δράσεις και οργανώνουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε όλοι μας την 
υποχρέωση να στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ειδικά στις 14 Φεβρουαρίου να δώσουμε με την 
παρουσία μας και ένα μήνυμα στα παιδιά πως η ποιότητα και ο πολιτισμός στις εκδηλώσεις τους έχει 
ανταπόκριση.  

Σχέσεις (Στ)οργής 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, 
21 Ιανουαρίου 2004 στην αίθουσα «Ηλιούσα», η ειδική εκδήλωση των μαθητικών 
κοινοτήτων του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».   
Το πολυπρόσωπο κοινό που τίμησε την εκδήλωση – δείγμα της αναζήτησης των 
γονέων του τόπου μας για παροχή ουσιαστικής παιδείας στα παιδιά μας - είχε την 
ευκαιρία να ενημερωθεί σε ζητήματα κοινωνικοποίησης του παιδιού και εφήβου. 
Αρχικά έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, 
Αντώνης Μπαϊράμης, που αφού καλωσόρισε στην εκδήλωση τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «Τα μαθητικά συμβούλια 
του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία», με τη συμπαράσταση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων με τίτλο «Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση Γονέων». Στα πλαίσια αυτού 
του προγράμματος, θα προσκληθούν επιστήμονες κύρους για να αναπτύξουν θέ-
ματα που ενδιαφέρουν γονείς και εκπαιδευτικούς».  
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων 
Παιδεία» κ. Κυριάκος Κυριακούλης που συνεχάρη τους μαθητές για αυτή τους την 
πρωτοβουλία. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το χαρισματικό της λόγο, ανέπτυξε το θέμα: 
«Φορείς και θεσμοί κοινωνικοποίησης του παιδιού και εφήβου: Σχέσεις (στ)
οργής». Μεταξύ των άλλων παρουσίασε εμπειρικά δεδομένα που αφορούν την 
κατανομή του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών Γυμνασίου. Αυτά στοιχειοθετούν 
τους φορείς και τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των εφήβων, καθώς και τις επιδρά-
σεις που οι μαθητές δέχονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη 
συμπεριφορά τους, και την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.  
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι γονείς είχαν βήμα για να αναπτύξουν τους προ-
βληματισμούς τους, να θέσουν ερωτήσεις αλλά και να λάβουν ειλικρινείς, εμπερι-
στατωμένες απαντήσεις. 
Στο περιθώριο της εκδήλωσης λειτούργησε έκθεση βιβλίου με τίτλους παιδαγωγι-
κού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές πούλησαν πολλά βιβλία  ενισχύοντας έτσι τα μαθη-
τικά τους ταμεία. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές για την σημαντική και πρωτοπόρα αυτή τους 
πρωτοβουλία. 

Φύλλο 2                      29 Ιανουαρίου 2004 

Περιοδική έκδοση των εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων  - σχολείου 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Με το έντυπο αυτό συνεχίζουμε τη γραμμή επικοινωνίας 
μαζί σας με στόχο την ενημέρωσή  για  την εκπαίδευση των 
παιδιών σας, τις εκδηλώσεις του σχολείου και την 
γενικότερη σχολική ζωή των εκπαιδευτηρίων μας. 

«Κινηματογραφική Βραδιά» 
 
Στο πλαίσιο της προώθησης 
πολιτιστικών δράσεων οι 
μαθητές της Ε΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου θα πα-
ρακολουθήσουν το έργο 
Looney Tunes: Back in ac-
tion (Warner Bros) σε σκη-
νοθεσία Τζο Ντάντε με πρω-
ταγωνιστές τους Μπρένταν 
Φρέιζερ, Τζίνα Έλφαν και 
Στιβ Μάρτιν στον κινηματο-
γράφο «ΠΑΛΛΑΣ».  
Μετά το τέλος του έργου οι μαθητές με τη 
συνοδεία των δασκάλων τους θα χρησιμο-
ποιήσουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να 
μετακινηθούν στην πόλη  και να γευματί-
σουν στο κέντρο της. 
Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί στους μα-
θητές της συγκεκριμένης τάξης. 

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το σχολείο μας τιμώντας 
τους τρεις Ιεράρχες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 

 

«Τρεις Ιεράρχες – 

Οδοιπορικό στην 

Καππαδοκία» 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
18:00 στην αίθουσα Καλλιπάτειρα και θα ακολουθήσει το 
παρακάτω πρόγραμμα 

 Πανηγυρικός Λόγος 
 Οδοιπορικό στην Καππαδοκία 
 Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών 
 Χοροί της Καππαδοκίας 
 Η ιστορία της βασιλόπιτας 
 Κοπή βασιλόπιτας 

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών του 
Λυκείου επιδόθηκαν στους γονείς την 
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου. Προκειμένου οι 
γονείς να έχουν  πλήρη εικόνα της 
αξιολόγησης των παιδιών τους θα 
κληθούν ατομικά για διεξοδική 
συζήτηση με τους καθηγητές. 

Η συνέντευξη του Νομάρχη Γιάννη Μαχαι-
ρίδη στην δημοσιογραφική ομάδα Γυ-
μνασίου—Λυκείου «έβγαλε ειδήσεις»: Νεώ-
τερα στην εφημερίδα « Παί-
δες ...Ροδίων» που κυκλοφορεί οσονού-
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ς Διαγωνισμός Ζωγραφικής, με θέμα τις  

Πόλεις Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν δημιουργικά την δική 
τους Πόλη Παγκόσμιας Κληρονομιάς είτε οποιαδήποτε άλλη Πόλη 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε όλο τον Κόσμο. 
Πληροφορίες στο εργαστήριο Εικαστικών του Σχολείου, όπου και 
θα συγκεντρωθούν τα έργα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2004. 

THE PAINT COMPANY 
DON’T SAY IT,SPRAY IT OUT 

Στον διαγωνισμό Graffiti που διοργανώνει το «Ροδίων Παιδεία» 
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού, 
του Γυμνασίου και του Λυκείου. 
Το καλύτερο Graffiti και ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος 
καλλιτέχνης Graffiti, είναι δύο κατηγορίες του διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, έως την 
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2004 στο Εργαστήριο Εικαστικών 
Τεχνών «Απελλής» είτε ως άτομα είτε ως ομάδες. Ο διαγωνισμός 
θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου οπότε θα διεξαχθεί δημιουργικό  
Graffiti πάρτι. 


