
ια τέταρτη συνεχή χρονιά οι επιδόσεις των µαθητών των της Γ΄ τάξης του Λυκείου των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα είναι
σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των µαθητών της Γ΄

τάξης των υπόλοιπων Λυκείων. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2007-2008 οι επιδόσεις των
µαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Η παρου-
σίαση των αποτελεσµάτων περιορίζεται ενδεικτικά σε ορισµένα µαθήµατα και στην υψηλότε-
ρη βαθµολογική κλίµακα (18-20), επειδή οι µαθητές που επιτυγχάνουν τέτοιες βαθµολογίες
έχουν αυξηµένες πιθανότητες εισαγωγής σε τµήµατα σχολών που απαιτούν υψηλό αριθµό
µορίων. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την �ιεύθυνση Οργάνωσης και
�ιεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι κατανοµές των βαθµών των µαθητών της Γ΄
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» και των υπόλοιπων Λυκείων, στα µαθήµατα
κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και Ιστορία.

Από τη µελέτη του Πίνακα 1, προκύπτει ότι το
ποσοστό των µαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που έχουν επιτύχει στα µαθήµα-
τα της θεωρητικής κατεύθυνσης βαθµολογία µεγα-
λύτερη του 18, είναι σηµαντικά υψηλότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών των υπόλοιπων
Λυκείων. Ειδικότερα, στο µάθηµα κατεύθυνσης των
Αρχαίων Ελληνικών το ποσοστό των µαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που έχουν λάβει
βαθµολογία µεγαλύτερη του 18 είναι σχεδόν τρι-
πλάσιο σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό των
µαθητών των υπόλοιπων Λυκείων. Στο µάθηµα
κατεύθυνσης των Λατινικών το ποσοστό των µαθη-
τών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που
έχουν λάβει βαθµολογία µεγαλύτερη του 18 είναι
υπερδιπλάσιο σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό
των µαθητών των υπολοίπων Λυκείων.

Πίνακας 1. Κατανοµές βαθµών (στη βαθµολογική κλίµακα 18-20) των
µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ-
∆ΕΙΑ» και των µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης υπόλοιπων Λυκείων

19.307 µόρια
Τα εκπαιδευτήρια Ροδίων
Παιδεία ήταν η καλύτερη
επιλογή που έκανα για τη
µόρφωσή µου καθώς η
άρτια συνεργασία ανάµεσα
σε µένα και το εξαιρετικό
καθηγητικό επιτελείο του σχολείου, µου
επέτρεψε να σχεδιάσω ένα πρόγραµµα
µελέτης χωρίς να υπάρξει επιπλέον εξω-
σχολική βοήθεια. Αποτέλεσµα ήταν να
αυτενεργήσω αποτελεσµατικά, να µην
αφήσω κενά στη προετοιµασία µου για τις
πανελλήνιες και να έχω τη δυνατότητα για
ξεκούραση και διασκέδαση όποτε το έκρινα
σκόπιµο. Φυσικά υπήρχαν στερήσεις αλλά
όχι σε τέτοιο βαθµό που να µην υπάρχουν
ευχάριστες αναµνήσεις από τη Γ΄ Λυκείου.
Ένας κύκλος της ζωής µου έκλεισε ευχάρι-
στα και είµαι προετοιµασµένος γνωστικά και
ψυχολογικά για τον επόµενο χάρη στην συµ-
βολή κάθε εκπαιδευτικού από την Α΄ τάξη
του 8ου �ηµοτικού ως και τη Γ΄ Λυκείου του
“ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ”. Εύχοµαι καλή συνέχεια
στο Ροδίων Παιδεία!

22.714 µόρια
(µε ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο)
Φέτος ήταν µια χρονιά που
απαιτούσε όχι πολύ αλλά
κυρίως συστηµατικό διάβα-
σµα και καλή διάθεση.
Ευχαριστώ πολύ το σχολείο µου και τους
καθηγητές µου που µε βοήθησαν να πετύ-
χω τους στόχους µου.

Νάκος Αριστείδης
Θετική κατεύθυνση
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ΕΚΠΑΙ�ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ»:
Η Ι�ΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ�ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συσχέτιση της επίδοσης των µαθητών της Γ΄τάξης του Λυκείου

των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» στα πανελλαδικώς
εξεταζόµενα µαθήµατα µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των

µαθητών της Γ΄τάξης των υπόλοιπων Λυκείων
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Μια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ” • Ένα µέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

19.096 µόρια
Επιτέλους! Τελείωσε το
πολύωρο διάβασµα, τα
ξενύχτια πάνω από το
βιβλίο, το άγχος και η αγω-
νία των Πανελληνίων! Όλα
αυτά έδωσαν τη θέση τους στην ξεκούραση,
τα µπάνια και τις �ΙΑΚΟΠΕΣ! Η πορεία που
πρέπει να ακολουθήσεις για να επιτύχεις το
στόχο σου είναι σίγουρα δύσκολη, όµως σε
καµιά περίπτωση δεν πρέπει να χάνεις την
αυτοπεποίθησή και το κουράγιο σου. Και
όλα αυτά είναι συµβουλές για τους επόµε-
νους. Μεθοδικό διάβασµα, όχι όµως εξα-
ντλητικό. Τους εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυ-
χία και καλό κουράγιο! Ο χρόνος θα περάσει
πολύ γρήγορα όσο και αν αρχικά φαίνεται
σαν ένα τεράστιο βουνό. Προς το παρόν…
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Aντωνιάδη Μαρία
Θεωρητική κατεύθυνση
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Ντέλλα Αλεξία
Τεχνολογική κατεύθυνση

Πίνακας 1
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19.064 µόρια
Πέρασα µόνο µια χρονιά στο
«Ροδίων Παιδεία», µια χρο-
νιά δύσκολη και απαιτητική,
γεµάτη ωστόσο χαρές και
ευχάριστες αναµνήσεις. Με
την ουσιαστική παρουσία της οικογένειάς
µου, την βοήθεια των καθηγητών µου, το
ενδιαφέρον τους, τη γνωστική και ψυχολο-
γική τους υποστήριξη και την προσωπική
προσπάθεια, πέτυχα το όνειρό µου που
ήταν η Νοµική. Συναισθήµατα ανακούφι-
σης, δικαίωσης και ευγνωµοσύνης συνθέ-
τουν την εικόνα της τελευταίας µου χρο-
νιάς στα µαθητικά θρανία.

Τσίµπου Τσαµπίκα
Θεωρητική κατεύθυνση

18.969 µόρια
Αν και σε αρκετούς ίσως
φανεί περίεργο, κατάφερα
να φτάσω τα 18.969 µόρια
βασιζόµενος αποκλειστικά
και µόνο στη βοήθεια από το σχολείο,
χωρίς φροντιστήρια και χωρίς υπερβολικό
διάβασµα, αλλά µε τη συστηµατική µελέτη
που συντόνιζαν οι καθηγητές του σχολείου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά
µου για την συµπαράσταση και την αγωνία
τους. Ιδιαίτερα όµως όλους τους καθηγητές
µου για την αγάπη, την υποστήριξη και την
εµπιστοσύνη που µου έδειξαν κατά τα 4
χρόνια που πέρασα στο Ροδίων Παιδεία.

Σαρούκος Νίκος
Τεχνολογική κατεύθυνση

18.833 µόρια
Τα τελευταία δύο χρόνια
είµαι µαθήτρια των εκπαι-
δευτηρίων «Ροδίων Παι-
δεία». Η φετινή χρονιά ήταν
πραγµατικά πολύ δύσκολη.
�ιάβασµα, συνεχής πίεση και άγχος δυστυ-
χώς ανήκαν στην καθηµερινότητά µας.
Παρόλα αυτά η προσπάθεια µας σε συν-
δυασµό µε την υποστήριξη τόσο από πλευ-
ράς των καθηγητών όσο και από πλευράς
των γονιών µας αποτέλεσαν τους πλέον
σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι συντέ-
λεσαν αδιαµφισβήτητα στην επίτευξη των
στόχων µας. Σας ευχαριστώ πολύ για την
πολύτιµη βοήθειά σας και φυσικά για τις
όµορφες αναµνήσεις και τις εµπειρίες που
µου χαρίσατε.

18.910 µόρια
Τα τέσσερα χρόνια που
ήµουν µαθήτρια στο
«Ροδίων Παιδεία» ήταν τα
καλύτερα της µαθητικής µου
ζωής. Το ενδιαφέρον των
καθηγητών µου ήταν εµφανέστατο από
την πρώτη στιγµή που ήρθα στο σχολείο
και κορυφώθηκε την τελευταία αυτή
χρονιά που ήταν και η πιο σηµαντική για
µένα, καθώς βρίσκονταν πάντοτε δίπλα
µου.

Θανασιά Παναγιώτα
Θεωρητική κατεύθυνση

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι κατανοµές των βαθµών των µαθητών της Γ΄
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» και των υπόλοιπων Λυκείων, ενδεικτικά στα
µαθήµατα κατεύθυνσης Μαθηµατικά, Βιολογία και Φυσική.

Αποτελέσµατα των Μαθητών Θετικής Κατεύθυνσης
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Από τον Πίνακα 2, προκύπτει ότι το ποσοστό των
µαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ»
που έχουν επιτύχει στα µαθήµατα της θετικής
κατεύθυνσης βαθµολογία µεγαλύτερη του 18, είναι
σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό
των µαθητών των υπόλοιπων Λυκείων. Ειδικότερα,
στα µαθήµατα κατεύθυνσης Μαθηµατικά και Βιολο-
γία το ποσοστό των µαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που έχουν επιτύχει βαθµολογία
µεγαλύτερη του 18, είναι σχεδόν διπλάσιο από το
αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών των υπόλοιπων
Λυκείων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2008

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. 2008

Εκπαιδευτήρια ¨ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ
Yπόλοιπα Λύκεια Πανελλαδικώς
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Βαθµός πρόσβασης 2008
Σύγκριση των βαθµών πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ των µαθητών της Γ΄ τάξης του
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ” µε τους αντίστοιχους βαθµούς πρό-
σβασης των µαθητών της Γ΄τάξης των υπόλοιπων Λυκείων πανελλαδικά.

Σχόλιο
Από το προηγούµενο διάγραµµα είναι φανερό ότι το ποσοστό των µαθητών των
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ” µε βαθµό πρόσβασης από 18-20 είναι υπερδιπλά-
σιο από το αντίστοιχο πανελλαδικά.
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Στρατή Βαλασία
Θεωρητική κατεύθυνση

Πίνακας 2. Κατανοµές βαθµών (στην κλίµακα 18-20) των µαθητών
θετικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» και
των µαθητών θετικής κατεύθυνσης υπόλοιπων Λυκείων

Πίνακας 2
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Επιχειρήθηκε µια συνοπτική σύγκριση των επιδόσεων των µαθητών της Γ΄ Λυκείου των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα µε τις
αντίστοιχες επιδόσεις των µαθητών των υπολοίπων Λυκείων της χώρας, όπως αυτές
προέκυψαν από στοιχεία που δηµοσίευσε η �ιεύθυνση Οργάνωσης και �ιεξαγωγής
Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Από τη µελέτη των στοιχείων αυτών συνάγεται ότι οι επιδόσεις των µαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και στις
τρεις κατευθύνσεις, είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις των
µαθητών των υπολοίπων Λυκείων. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα το ποσοστό των
µαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» είναι υπερτριπλάσιο (π.χ. Μαθηµατικά
τεχνολογικής κατεύθυνσης, Αρχαία Ελληνικά θεωρητικής κατεύθυνσης) ή υπερδιπλάσιο
(π.χ. Μαθηµατικά θετικής κατεύθυνσης) του αντίστοιχου ποσοστού των µαθητών των
υπολοίπων Λυκείων.
Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν ένα αντικειµενικό και αξιόπιστο «δείγµα γραφής» του
εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» και παράλ-
ληλα, καταδεικνύουν ότι αναφορικά µε την προετοιµασία των µαθητών για τις πανελλή-
νιες εξετάσεις, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Συµπεράσµατα

Συµεωνίδης Παναγιώτης
Θετική κατεύθυνση

Τους ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόη-
ση, τη βοήθεια, την άψογη προετοιµασία
και την συµπαράσταση που µου έδειξαν
µε αποτέλεσµα να πετύχω άριστες επιδό-
σεις στα µαθήµατα κατεύθυνσης (98,5
Ιστορία, 97 Αρχαία, 100 Λατινικά) και
την εισαγωγή µου στη νοµική σχολή.

18.877 µόρια
(99,5 Χηµεία, 99 Φυσική, 97
Μαθηµατικά, 96 Βιολογία)
�εν έχω µετανιώσει καθό-
λου για την απόφασή µου
να ενταχθώ στην οµάδα του
«Ροδίων Παιδεία» τα τελευταία 4 χρόνια.
�εν θα µπορούσα να φανταστώ ότι θα
είχα επιτύχει χωρίς την βοήθεια των καθη-
γητών µου, οι οποίοι µου συµπαραστάθη-
καν και µε βοήθησαν έως την τελευταία
στιγµή. Σίγουρα ήταν µια από τις δυσκο-
λότερες χρονιές αυτή η τελευταία, δεν
θέλω όµως να σκέφτοµαι καθόλου τις
δυσκολίες που περάσαµε καθώς δεν
µπορώ να τις συγκρίνω µε τη χαρά που
µου έδωσαν τα τελικά µου αποτελέσµατα.
Πιστεύω ότι η συνταγή της επιτυχίας
ήταν η µεθοδικότητα πρωτίστως και όχι
τόσο η πολύωρη ενασχόληση αφού σπα-
νίως ξεπερνούσα το όριο των 23:00. Την
καλή µου τύχη θα ήθελα να δώσω στους
επόµενους και να φροντίσουν να διασκε-
δάσουν τη χρονιά τους αυτή.

18.702 µόρια
(100 Χηµεία, 98 Φυσική, 99
Μαθηµατικά, 98 Βιολογία)
Βρίσκοµαι στο σχολείο από
τον πρώτο χρόνο λειτουρ-
γίας του. Από την πρώτη
στιγµή δηµιουργήθηκε ένα κλίµα συνερ-
γασίας και φιλίας µε συµµετέχοντες
µαθητές και διδάσκοντες. Ιδιαίτερα την
τελευταία χρονιά οι σχέσεις, τόσο µε τους
καθηγητές όσο και µε τους συµµαθητές
απογειώθηκαν, συµβάλλοντας έτσι στον
κοινό στόχο της επιτυχίας µας. Σας ευχα-
ριστώ πολύ όλους για την κατανόηση και
την υποστήριξη.

Ζαρίφης Γιώργος
Θετική κατεύθυνση

18.531 µόρια
(100 Φυσική, 99,5 Μαθηµατι-
κά, 99,5 ΑΕΣΠΠ, 91,5 ΑΟΔΕ)
Απλώς πρέπει να ξέρεις τι
θέλεις και να ξέρεις πολύ
καλά τι σου γίνεται σε
κάθε µάθηµα, χωρίς υπερβολικό διάβασµα
και δεύτερο σχολείο το απόγευµα. Αν δεν
διαβάσεις µόνος σου δεν γίνεται τίποτα.
Σηµαντικό είναι να έχεις και άλλες ασχο-
λίες εκτός σχολείου. �εν καταρρέει το
σύµπαν όταν πάει κανείς τρίτη λυκείου.

Μεϊχανετζίδης Κωνσταντίνος
Τεχνολογική κατεύθυνση

Εκπαιδευτήρια ¨ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ
Yπόλοιπα Λύκεια Πανελλαδικώς
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Στον Πίνακα 3 απεικονίζονται οι κατανοµές των βαθµών των µαθητών της Γ΄ Λυκείου των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» και των υπόλοιπων Λυκείων της χώρας, στα µαθήµατα
κατεύθυνσης Μαθηµατικά, Φυσική, Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον.

Αποτελέσµατα των Μαθητών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
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Mαθηµατικά
Φυσική
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ÀfiÏÔÈ· §‡ÎÂÈ·

2,29%
13,28%
12,75%

§‡ÎÂÈÔ ƒ√¢πø¡ ¶∞π¢∂π∞

9,38%
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15,63%
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Από τη µελέτη του Πίνακα 3 προκύπτει ότι το ποσο-
στό των µαθητών των υπόλοιπων Λυκείων που
έχουν επιτύχει στα µαθήµατα βαθµολογία µεγαλύτε-
ρη του 18 είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο
ποσοστό των µαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ». Ειδικότερα, στο µάθηµα κατεύ-
θυνσης Μαθηµατικά το ποσοστό των µαθητών των
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ�ΙΩΝ ΠΑΙ�ΕΙΑ» που έχουν λάβει
βαθµολογία µεγαλύτερη του 18 είναι υπερτριπλάσιο
σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών
των υπόλοιπων Λυκείων της χώρας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2008

Α.Ε.Σ.Π.Π. 2008
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. 2008

Πίνακας 3. Κατανοµές βαθµών (στην κλίµακα 18-20) των
µαθητών τεχνολογικής κατεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων «ΡΟ∆ΙΩΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ» και των µαθητών τεχνολογικής κατεύθυνσης υπόλοι-
πων Λυκείων

Πίνακας 3
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Nάκος Αριστείδης
19 και 7/10 - άριστα
Τσίµπου Τσαµπίκα

19 και 7/10 - άριστα
Ζαρίφης Γιώργος

19 και 6/10 - άριστα
Λάσπα �ήµητρα

19 και 6/10 - άριστα
Στρατή Βαλασία

19 και 6/10 - άριστα
Συµεωνίδης Παναγιώτης

19 και 6/10 - άριστα
Θανασιά Παναγιώτα
19 και 5/10 - άριστα
Λαουδίκου Κατερίνα
19 και 5/10 - άριστα

Μεϊχανετζίδης Κωνσταντίνος
19 και 5/10 - άριστα

Ντέλλα Αλεξία
19 και 5/10 - άριστα

Σαρούκος Νίκος
19 και 5/10 - άριστα
Χαλκίτου �ήµητρα

19 και 5/10 - άριστα
Χριστοδούλου Ελευθερία

19 και 5/10 - άριστα
Αντωνιάδη Μαρία

19 και 4/10 - άριστα
�ιακοαναστασίου Μαρία

19 και 4/10 - άριστα
Φράγκου Κατερίνα
19 και 4/10 - άριστα
Κουµνάκη Ελευθερία
19 και 3/10 - άριστα

Ξάνθης Γιάννης
19 και 3/10 - άριστα

Παπανικολάου Φαίδρα
19 και 3/10 - άριστα

Παρασκευάς Γεράσιµος
19 και 2/10 - άριστα
Τσουκαλά Ευαγγελία
19 και 2/10 - άριστα
Βογιατζή Κυριακή

19 και 1/10 - άριστα
Κλαδά Μαρία

19 και 1/10 - άριστα
Καρυδάκη Μαρία

18 και 9/10 - άριστα
Μανωλαράς Γιάννης
18 και 7/10 - άριστα

Χατζηιωαννίδη Έλενα
18 και 7/10 - άριστα

Ζέζιου Κατερίνα
18 και 6/10 - άριστα
Κεραµέα Πελαγία

18 και 6/10 - άριστα
Καµπούρη Νίκη

18 και 3/10 - άριστα
Κώστα Μαρβίνα

18 και 2/10 - άριστα
Γλυνού Στέλλα

18 και 1/10 - άριστα

18.372 µόρια
Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό
που µε βοήθησε στην επιτυ-
χία µου στις Πανελλήνιες
ήταν κυρίως οι καθηγητές
οι οποίοι ήταν δίπλα µου
όποτε τους χρειαζόµουν για να µου λύσουν
τις απορίες και να µε καθησυχάσουν όταν
γκρίνιαζα και ανησυχούσα για τις πανελλή-
νιες! Ακόµα και πριν από τη διεξαγωγή
τους! Η Τρίτη λυκείου είναι µια χρονιά που
τα περιέχει όλα! Πολύ διάβασµα, πίεση,
άγχος αλλά και πολύ διασκέδαση στην
τάξη! Όλα αυτά θα µείνουν αξέχαστα σ’
όλους µας! Εύχοµαι καλή επιτυχία στους
επόµενους!

17.798 µόρια
Μια συνήθεια 12 χρόνων
τελείωσε µε αποκορύφωµα
την τελευταία χρονιά. Ήταν
µια σχολική χρονιά µε µαυ-
ρόασπρες παραστάσεις.
Μαύρες ήταν οι στιγµές όπου έφτανα στα
όρια και αναρωτιόµουν αν οι θυσίες που
έκανα άξιζαν. Υπήρχαν αρκετές δύσκολες
ώρες, ειδικά όταν ήθελα να ξεκουραστώ,
έστω και για λίγα λεπτά, αλλά δεν υπήρχε
αρκετός ελεύθερος χρόνος. Όταν όµως
ερχόντουσαν οι άσπρες στιγµές, έπειτα από
µια επιτυχία στις προσοµοιώσεις, ή έπειτα
από τη συνειδητοποίηση ότι οι προσπάθειές
µου ανταµείβονταν, αυξάνονταν οι δυνάµεις
µου και συνέχιζα την προσπάθεια. �εν θα
είχα καταφέρει αρκετά απ’ αυτά που πέτυ-
χα, χωρίς την υποστήριξη των καθηγητών
µου αλλά και των δικών µου προσώπων.
Εύχοµαι καλή επιτυχία και κουράγια στους
επόµενους υποψηφίους.

17.574 µόρια
Πέρασε µια δύσκολη χρονιά
αλλά η στήριξη των καθηγη-
τών σε συνδυασµό µε πολλή
ατοµική προσπάθεια έχει ως
αποτέλεσµα την έναρξη µιας
νέας ζωής, της φοιτητικής…
Σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό.

17.373 µόρια
Παρά το γεγονός ότι στο
σχολείο ήλθα την τελευταία
χρονιά, νιώθω ευχαριστηµέ-
νη από την επιλογή µου,
τόσο λόγω των αξιόλογων
καθηγητών που µε στήριξαν
στον δύσκολο αυτό δρόµο, όσο και για τις
ευχάριστες στιγµές που έζησα µε τους συµ-
µαθητές µου. Ελπίζω ότι και στους καινούρ-
γιους στόχους που θέτει η φοιτητική µου
πια ζωή, να τα καταφέρω το ίδιο καλά.
Καλή επιτυχία στους επόµενους και καλά
κουράγια!

18.145 µόρια
Το συναίσθηµα που νιώθεις
όταν πετυχαίνεις τους στό-
χους σου είναι απερίγρα-
πτο. Γι’ αυτό θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσοι µε
βοήθησαν να προχωρήσω σ’ αυτό το
δύσβατο µονοπάτι της Γ΄Λυκείου και να
υλοποιήσω τις επιθυµίες µου. Τώρα µε
περιµένει ένα ξέγνοιαστο και µοναδικό
καλοκαίρι… Πολλά φοιτητικά αντίο και
καλή επιτυχία στους επόµενους.

Κουµνάκη Ελευθερία
Θεωρητική κατεύθυνση

18.083 µόρια
Να λοιπόν που ήρθε και η
σειρά µου να γράψω στον
“Συνδετήρα” για τη χρονιά
που πέρασε. Η Γ΄λυκείου µε
γέµισε όχι µόνο γνώσεις
αλλά και εµπειρίες. Η επί-
τευξη των στόχων µου, που σε ένα µεγάλο
µέρος οφείλεται στη βοήθεια του σχολείου
µου, µου πρόσφερε ικανοποίηση και ανα-
κούφιση. Με τη στήριξη των καθηγητών
µου κατάφερα να ανταπεξέλθω στην ψυχο-
φθόρο διαδικασία των πανελληνίων και
τώρα πια είµαι έτοιµος για να ξεκινήσω ένα
νέο κοµµάτι της ζωής µου. Ευχαριστώ το
«Ροδίων Παιδεία» για τα εφόδια που µου
παρείχε τόσο για να πετύχω όσο και για να
συνεχίσω. �εν θα σας ξεχάσω ποτέ.

Ξάνθης Γιάννης Θετική κατεύθυνση

18.432 µόρια
Η τελευταία σχολική χρονιά
της ζωής µας έφτασε στο
τέλος της αφήνοντας αναλ-
λοίωτες ωστόσο πολλές
αναµνήσεις. Στο καινούρ-
γιο, για µένα, σχολικό
περιβάλλον βρήκα την αµέριστη υποστήρι-
ξη των καθηγητών µου, οι οποίοι µας
γαλούχησαν µε όλες εκείνες τις απαραίτη-
τες αρχές για την ένταξή µας στην κοινω-
νία. Άνθρωποι που χάλκευσαν την ευσυνει-
δησία και µας βοήθησαν να πλησιάσουµε
λίγο πιο κοντά στο όνειρό µας.

Αριστούχοι µαθητές απο
τους αποφοιτήσαντες του Λυκείου των
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”

σχολικού έτους 2007-2008

Φράγκου Κατερίνα Θετική κατεύθυνση

Η χρονιά που πέρασε ήταν
για µένα χρονιά νέων εµπει-
ριών αλλά και νέων αποφά-
σεων! Γιατί από τη µια ξεκί-
νησα τις φοιτητικές µου σπουδές σαν φοιτη-
τής της Κτηνιατρικής και από την άλλη δεν
δίστασα να δώσω στον εαυτό µου µια δεύτε-
ρη ευκαιρία. Το αποτέλεσα πιστεύω ότι µε
δικαίωσε απόλυτα δίνοντάς µου τη δυνατότη-
τα να πιστέψω πως «ό,τι δεν µας σκοτώνει,
µας κάνει πιο δυνατούς»

Κούκουλας Αλέξανδρος
Θετική κατεύθυνση
19.430 µόρια

�ιακοαναστασίου Μαρία Θετική κατ.

Χριστοδούλου Ελευθερία
Τεχνολογική κατεύθυνση

Βογιατζή Κυριακή Τεχνολογική κατεύθυνση

Κλαδά Μαρία Θεωρητική κατεύθυνση

16.953 µόρια
(Πρόεδρος του 15µελούς
συµβουλίου του Λυκείου)
Είµαι στο σχολείο από το ξε-
κίνηµα της λειτουργίας του.
Ο εγκλιµατισµός και η αίσθη-
ση οικειότητας δεν άργησαν να έλθουν,
γεγονός στο οποίο το κλίµα και οι καθηγη-
τές του σχολείου συνέβαλλαν καταλυτικά.
Οι παρέες, οι αναµνήσεις και οι συγκινήσεις
ολοένα και µεγάλωναν φτάνοντας στο από-
γειό τους στην τελευταία τάξη του λυκείου
που αναµφίβολα απαιτεί τον καλύτερο προ-
γραµµατισµό και τη µεγαλύτερη προσπά-
θεια, είναι όµως αυτή που όλοι θα θυµόµα-
στε και θα θέλαµε να ξαναζήσουµε.

Μανωλαράς Γιάννης Θετική κατεύθυνση

sind 23 panell:Layout 1 17/7/2008 10:44 Σελίδα 4


