
ε την έναρξη του νέου σχολικού έτους επιθυμούμε να εκφράσουμε προς τους εκπαιδευτι-

κούς, τους γονείς και τους μαθητές τις πιο θερμές μας ευχές, η εκπαιδευτική περίοδος που

αρχίζει τις ημέρες αυτές να στεφθεί από επιτυχίες και να είναι για όλους τους φορείς της σχολικής

μας κοινότητας γόνιμη και δημιουργική.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατόρθωσαν –μέσα στα πέντε χρόνια της λειτουργίας τους-

να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες και να δώσουν υψη-

λού επιπέδου παιδεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που τα εμπιστεύτηκαν. Το θετικό απολογι-

σμό ενισχύουν οι σημαντικές διακρίσεις των μαθητών μας σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνι-

σμούς, στις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και κατά το νέο σχολικό έτος θα διαμορφώσουν το εκπαιδευ-

τικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες διεθνείς παιδαγωγικές θεωρίες με στόχο τη

καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων κάθε μαθητή και τη μεγιστοποίηση του

δυναμικού του μέσα από διδακτικές στρατηγικές που διακρίνονται για τον καινοτόμο χαρακτήρα

τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Στο παρόν τεύχος του «Συνδετήρα» θα ενημερωθείτε μεταξύ των άλλων και για το σύνολο των

αλλαγών που έχουν προγραμματιστεί για το νέο σχολικό έτος 2008-2009 και αφορούν στο Πρό-

γραμμα Σπουδών, το πρόγραμμα αναδιάταξης σχολικών χώρων (Rotating System), το σύστημα

μηχανογράφησης του σχολείου και τη μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία.

Για την επίτευξη όλων όσων έχουν προγραμματιστεί, επιθυμούμε εσείς οι γονείς να είστε συνοδοι-

πόροι. Συμμέτοχοι στη διαδικασία. Η όποια αλλαγή επιχειρηθεί θα καρποφορήσει όταν γονείς και

εκπαιδευτικοί κατανοήσουμε πως έχουμε ένα ρόλο, κοινό, μοναδικό, δύσκολο και γοητευτικό. Να

δείξουμε τα μονοπάτια της γνώσης και να δώσουμε στα παιδιά μας τα εργαλεία να τα ανακαλύ-

ψουν, να τα περπατήσουν και να νιώσουν την ομορφιά τους. Ελπίζουμε βάσιμα ότι και στη νέα σχο-

λική χρονιά θα έχουμε την πλήρη συμπαράσταση σας.
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Μια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” • Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

ο πρόγραμμα σπουδών στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ» σχεδιάστηκε σε δύο ζώνες ώστε να μπορεί να

καλύπτει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα των μαθη-

τών. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει το εμπλουτισμένο βασικό

πρόγραμμα, ενώ η δεύτερη ζώνη, το επιμορφωτικό πρόγραμμα

δραστηριοτήτων. Με στόχο την περαιτέρω αποτελεσματικότητα

του προγράμματος μαθημάτων και τη βελτιστοποίηση της από-

κρισής του στους μαθητές, έχουν προγραμματιστεί για το νέο

σχολικό έτος ορισμένες παρεμβάσεις. Προκειμένου οι μαθητές μας να επιτύχουν περισσότερη

άνεση στην κατανόηση και χρήση της αγγλικής γλώσσας, στο βασικό πρόγραμμα του Δημοτικού

(από τη Γ΄ έως τη ΣΤ΄ τάξη) προστίθεται μια επιπλέον διδακτική ώρα την εβδομάδα. 

Επίσης, τροποποιείται η ώρα λήξης του ημερήσιου βασικού προγράμματος στο Γυμνάσιο και το

Λύκειο. Από τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας του σχολείου είχε διαπιστωθεί ότι η τελευταία

διδακτική ώρα του προγράμματος δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, γεγονός που αποδίδεται αφε-

νός στη κόπωση των μαθητών και αφετέρου στο μεγάλο χρονικό εύρος του ημερήσιου προγράμ-

ματος (8.10π.μ. – 3.10μ.μ.). Προκειμένου λοιπόν να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το εν λόγω

πρόβλημα, αποφασίστηκε η μείωση του χρονικού εύρους του βασικού προγράμματος κατά 40

λεπτά, χωρίς όμως την ελάττωση του αριθμού των διδακτικών ωρών ανά ημέρα, κάτι που πιθα-

νά θα απόβαινε σε βάρος της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές. Έτσι, η ώρα λήξης των

μαθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο για τη νέα σχολική χρονιά καθορίστηκε στις 2.30μ.μ. 

Παράλληλα, η μείωση του χρονικού εύρους του βασικού προγράμματος, δίνει ανάσα στο αντίστοι-

χο εύρος του επιμορφωτικού προγράμματος δραστηριοτήτων, αφού η διδακτική του ώρα –που

ήταν στα 40-45 λεπτά- διευρύνεται στα 55 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου

να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι διάφορες επιμορφωτικές δραστηριότητες σε όλες τις σχολικές

μονάδες ή τα πρόσθετα φροντιστηριακά μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Συνεπώς, η λήξη

του επιμορφωτικού προγράμματος για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιείται στις 3.30μ.μ.

Φανταστείτε το σχολείο μας, με εντελώς

διαφορετική λειτουργία στην καθημερινό-

τητά του. Το τμήμα με τους μαθητές του, να

μην είναι σε μια μόνο αίθουσα συνεχώς.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Να μην  έχει την

αίθουσά του το τμήμα, αλλά ο καθηγητής

συγκεκριμένης ειδικότητας. Να υπάρχει

έτσι, αίθουσα Μαθηματικών, αίθουσα Φυσι-

κών Επιστημών, αίθουσα Αρχαίων, Ιστο-

ρίας κτλ. Οι εκπαιδευτικοί να έχουν οργα-

νώσει το χώρο κατάλληλα ώστε το μάθημα

να γίνεται αξιοποιώντας κάθε μέσο και επο-

πτικό υλικό που έχει το σχολείο μας αλλά

αξιοποιώντας επίσης, στο έπακρο, και το

τελευταίο λεπτό διδακτικού χρόνου, αφού

στην αίθουσά του ο εκπαιδευτικός θα δια-

θέτει ό,τι χρειάζεται, από εποπτικό υλικό

μέχρι βιντεοπροβολέα, CD player, smart

board κ.α  Οι μαθητές να διευκολύνονται

πολύ στις μετακινήσεις τους… Να έχουν το

δικό τους κλειδωμένο ντουλαπάκι στους

διαδρόμους, όπου να αποθηκεύουν τα

βιβλία και τα προσωπικά τους αντικείμενα,

χωρίς να χρειάζεται να κουβαλούν από το

σπίτι ολόκληρη τη σάκα με το βάρος που

πολλές φορές είναι… δυσβάστακτο. Ο χρό-

νος μετακίνησης να είναι πολύ συγκεκριμέ-

νος και η όλη διαδικασία να γίνεται με

οργανωμένο τρόπο. 

Από τον Σεπτέμβρη που μας έρχεται αυτή η

εικόνα δεν αποτελεί μέρος της φαντασίας

των παιδιών.  Γίνεται πραγματικότητα. Το

σύστημα rotating για να δουλέψει αποτελε-

σματικά, χρειάζεται ένα μόνο πράγμα:

καλή οργάνωση. Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟ-

ΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ξέρουν από αυτήν… Ενημε-

ρωθείτε άμεσα από τους καθηγητές και

τους υπεύθυνους του σχολείου, για τον

τρόπο λειτουργίας και τον κανονισμό που

θα διέπει το rotating και ειδικότερα την

απόκτηση της προσωπικής θυρίδας κάθε

μαθητή. 

Βελτιωτικές 
κινήσεις στο 
πρόγραμμα 
μαθημάτων

Rotating: Εναλλαγή σε
αίθουσες ειδικότητας
Μια ακόμα σημαντική καινοτομία στο
σχολείο μας που θα εφαρμοστεί στο
Γυμνάσιο και το Λύκειο από την φετι-
νή σχολική χρονιά

τ

Για μια γόνιμη και αποδοτική νέα 
σχολική χρονιά

μ
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«Σαν μια ταινία» παλιού θερινού σινεμά, τα

Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία» παρουσία-

σαν στις 18 Ιουνίου τη γιορτή λήξης του σχο-

λικού έτους 2007-2008. Το ολόγιομο φεγγάρι

και το μεσαιωνικό περιβάλλον της Τάφρου

συνέθεσαν το σκηνικό της επιτυχημένης μα-

θητικής μουσικοχορευτικής παράστασης –α-

φιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Τον

εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός

Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παι-

δεία». Ο κ. Κ. Κυριακούλης συγκινημένος ευ-

χαρίστησε τους γονείς, τους μαθητές και τους

συνεργάτες του για τη συμβολή τους στην ενερ-

γό δράση του σχολείου που ήδη μετρά πέντε

χρόνια λειτουργίας. Στη συνέχεια κλήθηκε

στη σκηνή ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Δωδεκανήσου, κ. Γ. Τσιαβός, ο οποί-

ος παρέλαβε από τον Διευθυντή των Εκπαι-

δευτηρίων επιταγή με μηχανογραφικό υλικό

το οποίο δίνεται ως προσφορά στα δημοτικά

σχολεία του Καστελόριζου και της Κάσου. Την

σκυτάλη πήραν οι μαθητές και οι μαθήτριες

όλων των βαθμίδων που απέσπασαν το θερμό

χειροκρότημα των θεατών. Ξεχωριστή ήταν η

συμμετοχή των μαθητών του νηπιαγωγείου

που φέτος προστέθηκαν στην οικογένεια του

«Ροδίων Παιδεία». Η γη σείστηκε με τα βαριά

βήματα του ζεϊμπέκικου και του χασαποσέρβι-

κου, αλλά και τα ρυθμικά βήματα του rock n’

roll, του τουίστ και του τσα-τσα. Ο ουρανός

σκίστηκε από τους ήχους κινηματογραφικών

τραγουδιών που απέδωσε μελωδικά η χορω-

δία και τα μουσικά σύνολα των μαθητών. Ένα

από τα τραγούδια μάλιστα ερμήνευσε η κ.

Καίτη Κούκουρου, γονέας και συνεργάτης του

σχολείου. Εύστοχοι ήταν και οι διάλογοι παι-

διών στη διάρκεια της γιορτής που ουσιαστι-

κά προλόγιζαν τα μουσικοχορευτικά δρώμε-

να. Αξιοσημείωτη η τελευταία τους  ατάκα-

διαπίστωση ότι πρέπει να «μένουμε πάντα

παιδιά»! Στο τέλος οι υπεύθυνοι δάσκαλοι

και καθηγητές των τμημάτων απένειμαν τους

τίτλους σπουδών στους μαθητές. Όλοι ευχή-

θηκαν καλό καλοκαίρι και ανανέωσαν το

ραντεβού τους για τον Σεπτέμβρη.

Εξαιρετική η γιορτή λήξης
του σχολικού έτους στο Θέατρο

της Μεσαιωνικής Τάφρου

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς

μπαίνει σε εφαρμογή λογισμικό πλήρους

μηχανογράφησης για τους μαθητές και τους

γονείς του σχολείου μας. Ο σχεδιασμός του

προγράμματος ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο,

οικοδομείται  αποκλειστικά για τις απαιτήσεις

του σχολείου μας και φιλοδοξεί να καλύψει τις

ανάγκες  στην ενημέρωση γονιών, μαθητών

και εκπαιδευτικών με πρωτοποριακό τρόπο.

Στο πρόγραμμα θα γίνεται πλήρης καταγραφή

των στοιχείων του μαθητή. Θα γίνει εφικτή η

καταχώρηση βαθμολογίας των εκπαιδευτικών

από το σπίτι τους. Από την άλλη πλευρά με ένα

όνομα χρήστη και το μοναδικό για καθέναν

password θα μπορεί να γίνει επίσης από το

σπίτι, η πρόσβαση μαθητών και γονιών σε

πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την

αριθμητική και περιγραφική τους αξιολόγηση,

τις απουσίες τους, το προσωπικό τους εβδομα-

διαίο πρόγραμμα, τα δρομολόγια των σχολι-

κών λεωφορείων, τις επισημάνσεις που τους

αφορούν, την καταγραφή των διακρίσεων,

την πορεία τους στις ξένες γλώσσες και σε

πλήθος άλλες πληροφορίες που τους ενδιαφέ-

ρουν. Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία

«infotec-συστήματα πληροφορικής»  που έχει

αναλάβει την υλοποίηση και λειτουργία του

όλου εγχειρήματος, στην εξέλιξή του το πρό-

γραμμα φιλοδοξεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμο.

Έτσι και πάλι από το σπίτι ο μαθητής θα είναι

σε θέση να βρει και να δανειστεί βιβλία από τη

σχολική βιβλιοθήκη, να δει σημειώσεις μαθή-

ματος που έγιναν στην τάξη, να επικοινωνεί

γρήγορα με εκπαιδευτικούς κτλ. Από την

πρώτη ημέρα του σχολικού έτους που έρχεται,

το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο εσωτερικό

δίκτυο του σχολείου καταγράφοντας κάθε

πληροφορία. Στη διάρκεια της σχολικής χρο-

νιάς θα ξεκινήσει πιλοτικά η εφαρμογή του

από τους μαθητές και στη συνέχεια από τους

γονείς. Το περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον.

Για λόγους λοιπόν ακρίβειας στην καταχώρη-

ση στοιχείων κατά την εγγραφή ή την επανεγ-

γραφή των παιδιών στη γραμματεία θα σας

ζητηθεί η συμπλήρωση φόρμας εκ νέου. Ζητά-

με την κατανόησή σας και τη συνεργασία σας,

για να στηθεί ένα ολοκληρωμένο από την αρχή

σύστημα επικοινωνίας.  

Μηχανογράφηση
και ενημέρωση
από το σπίτι

Το εντέκατο λεωφορείο έχει αποκτήσει στο

«στόλο» του το Γραφείο Κίνησης του σχολείου

μας. Επιδίωξη των ανθρώπων του Γραφείου

Κίνησης είναι η άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτη-

ση των παιδιών και κατ’ επέκταση των γονιών,

με μετάβαση προς και από το σχολείο με από-

λυτη ασφάλεια και σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το γραφείο κίνησης, οργανώνει από την περίο-

δο του καλοκαιριού τα δρομολόγια της νέας

χρονιάς. Δύο ημέρες πριν την έναρξη της σχο-

λικής χρονιάς οι οδηγοί με τις συνοδούς, θα

κάνουν δρομολόγια «προσομοίωσης» για να

προκύψει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια  η ώρα

που θα παραλαμβάνεται ο μαθητής. Έτσι θα

γνωρίζετε τηλεφωνικά με προσέγγιση λίγων

λεπτών την ώρα αναχώρησης και επιστροφής

του παιδιού σας. Η οργάνωση των δρομολο-

γίων δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο φαί-

νεται. Απαιτείται συντονισμός, συνέπεια, επι-

κοινωνία και κυρίως συνεργασία και συμμόρ-

φωση από όλους στους κανόνες δεοντολογίας

του γραφείου κίνησης. Φέτος από τις πρώτες

ημέρες θα δοθεί σε γονείς και μαθητές ο κανο-

νισμός για τη χρήση των σχολικών λεωφορεί-

ων. Οι άνθρωποι του γραφείου κίνησης θα

είναι στη διάθεσή σας για κάθε πιθανό προβλη-

ματισμό σας. Οι επισημάνσεις σας πολλές

φορές μας κάνουν καλύτερους. 

Στόχος μας είναι η ασφαλής, έγκαιρη και χωρίς

προβλήματα μετακίνηση των μαθητών. Στο

πλαίσιο περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών στη μεταφορά των μαθητών

και μαθητριών, προχωρήσαμε σε πλήρη μηχα-

νοργάνωση των δρομολογίων, ανά ημέρα,

ώρα, οδηγό, συνοδό και μαθητή, ώστε να μην

υπάρχει ούτε η παραμικρή καθυστέρηση στην

αναχώρηση και την άφιξη των μαθητών. Η ταυ-

τόχρονη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος

μηχανογράφησης, θα σας επιτρέπει μέσω του

internet  να ενημερώνεστε από τον υπολογιστή

του σπιτιού ή του γραφείου σας για  τα δρομο-

λόγια που αφορούν το δικό σας παιδί. 

Προκειμένου ο σχεδιασμός και ο προγραμματι-

σμός που έχει γίνει από την αρχή της σχολικής

χρονιάς να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και

να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις παρε-

χόμενες υπηρεσίες του γραφείου κίνησης θα

επιθυμούσαμε και τη δική σας συνεργασία σε

πολλά ζητήματα. Παρακαλούμε,  για την καλύ-

τερη δική σας εξυπηρέτηση, μελετήστε με προ-

σοχή και εφαρμόστε τους κανόνες  που θα σας

δοθούν, για τη μεταφορά με τα σχολικά μας

λεωφορεία. 

Από τις πρώτες ημέρες θα λειτουργήσουν
τα 11 σχολικά μας λεωφορεία με 145! δρο-
μολόγια την εβδομάδα για την εξυπηρέτη-
ση των μαθητών
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Σάββατο βράδυ 2 Αυγούστου. Τα εκπαιδευτήρια

«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» φόρεσαν τα καλά τους, και

οι φετινοί απόφοιτοι του Λυκείου καθώς και οι

άνθρωποι του σχολείου… έβαλαν τα καλά τους,

για να χαρίσουν σε γονείς μαθητές εκπαιδευτι-

κούς και φίλους ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ένα

βράδυ με πλούσιο φως, live jazz μουσική,

αλλιώτικο ντεκόρ, πολύ κόσμο και ανάμεικτα

συναισθήματα. Συναισθήματα χαράς για το ξεκί-

νημα μιας νέας ζωής και λύπης για το τέλος μιας

πορείας σε έναν χώρο που «όλοι αγαπήσανε».

Το χώρο του σχολείου.  Η επιτροπή των αποφοί-

των που ανέλαβε τη διοργάνωση της βραδιάς με

πολύ  μεράκι και φαντασία και με τη βοήθεια της

κυρίας Καίτης Κούκουρου, της κυρίας Άντας

Καραγιάννη και του Διευθυντή του Λυκείου δια-

μόρφωσε το χώρο όπως ταίριαζε στην περίστα-

ση. Πολύ ξεχωριστό χρώμα έδωσε η έκθεση

ζωγραφικής του Κώστα Μεϊχανετζίδη, ενός από

τους φετινούς απόφοιτους που το ταλέντο του

θαύμασαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν. Την εκδή-

λωση τίμησαν με την παρουσία τους ως εκπρό-

σωπος της Μητρόπολής μας, ο πατέρας Νεκτά-

ριος, ο Διευθυντής της Α/θμιας εκπαίδευσης

Δωδεκανήσου κ. Γ. Τσιαβός, οι γονείς και συγ-

γενείς των αποφοίτων, οι εκπαιδευτικοί του

Λυκείου και πλήθος φίλων. Ιδιαίτερη ήταν η

παρουσία αποφοίτων του σχολείου από προη-

γούμενα έτη που κάθε χρόνο στο πλαίσιο της

αποφοίτησης κάνουν το ετήσιο τους ραντεβού.

Εφέτος ειδικά προχώρησαν και στην ανάδειξη

του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου

τους, του συλλόγου αποφοίτων Ροδίων Παιδεία

(ΣΑΡΠ). Η ροή της εκδήλωσης έγινε με παρου-

σιαστές τους ίδιους τους απόφοιτους που απευ-

θυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς τους μίλησαν

με πολύ συγκινητικά λόγια: «Νιώσαμε τη

συμπαράσταση, την οικειότητα, την ειλικρινή

προσπάθεια των δασκάλων μας… δεν είναι

δυνατόν να αποχωριστούμε τόσο εύκολα τους

ανθρώπους που μας στήριξαν και ήταν πάντα

δίπλα μας ό,τι ώρα τους χρειαζόμασταν …κάθε

φορά τα γραφεία των καθηγητών μας ήταν

ανοιχτά και ο χρόνος που μας αφιέρωναν απε-

ριόριστος» είπαν στην παρουσίασή τους μεταξύ

των άλλων τα παιδιά, ενώ στο τέλος έκλεισαν

χαρίζοντας από ένα τριαντάφυλλο «στους

ανθρώπους που αγαπήσανε χωρίς καλά, καλά

να το καταλάβουν και που μέσα από την επαφή

μαζί τους μάθανε ότι τα ομορφότερα και τα

εντονότερα αισθήματα περιγράφονται με τα πιο

απλά πράγματα που περικλείουν τις πιο μεγά-

λες αλήθειες».

Στον αποχαιρετισμό του προς τους απόφοιτους

ο Γενικός Διευθυντής κ. Κυριάκος Κυριακούλης

τόνισε «…να τους ευχηθούμε να είναι ενδιαφέ-

ρον το ταξίδι για την Ιθάκη που έχει ο καθένας

μέσα του με σκαρί γερό. Δεν αμφιβάλλουμε ότι

θα πορευτείτε σωστά με θάρρος, με γνώση, με

φρόνηση, με επιμονή, υπομονή και αξιοπρέ-

πεια, αλλά και σεβασμό στους άλλους…». 

Ο Διευθυντής του Λυκείου κ. Βλάσης Τσίννας,

ανέφερε ότι «μαζί,  από τον πρώτο χρόνο ανα-

δείξαμε, καλλιεργήσαμε, αναπτύξαμε τις αληθι-

νές αξίες της ζωής. Επιδιώξτε να διέπεται από

πραγματικές αξίες, ότι επιλέγετε, ότι πράττετε,

ακόμα κι ότι σκέφτεστε». Με λόγια που ξεχείλι-

ζαν από ανθρωπιά και ειλικρινές ενδιαφέρον

αποχαιρέτησαν τους υποψήφιους, ο φυσικός

τους κ. Σταύρος Πρωτογεράκης, η μαθηματικός

τους κ. Φωφώ Βεργούλλη, και η ψυχολόγος του

γραφείου συμβουλευτικής κ. Ελένη Κανδυλάκη,

κάποιοι από τους παιδαγωγούς που τα παιδιά

θα θυμούνται για πάντα όπως δήλωσαν. Ο

φιλόλογος κ. Χάρης Καραντώνης σκιαγράφησε

μέσα από τη σχολική καθημερινότητα με γλαφυ-

ρό τρόπο, την προσωπικότητα κάθε απόφοιτου

και στο τέλος καταχειροκροτήθηκε. Το λόγο

στη συνέχεια εί-χαν αρκετοί γονείς που παρά τη

συγκίνησή τους σε τόσο ξεχωριστές στιγμές για

αυτούς και τα παιδιά τους, μίλησαν για το ειλι-

κρινές ενδιαφέρον του σχολείου και των εκπαι-

δευτικών και δήλωσαν δικαιωμένοι για την επι-

λογή τους στο σχολείο μας. Η όμορφη βραδιά

έκλεισε με την απονομή των απολυτηρίων και

με την υπόσχεση από όλους να βρίσκονται στο

σχολείο κάθε χρόνο, ενώ ανανέωσαν το ραντε-

βού δέκα χρόνια μετά, σε συγκεκριμένο σημείο

της πόλης μας. Καλή πορεία παιδιά….

Αποφοίτηση μαθητών: 
Μια πολύ ζεστή βραδιά, πλούσια σε συγκινήσεις

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς στην εκδήλωση

αποφοίτησης:

• Την καφετέρια Allegro Play Café και τον κ. Νίκο

Κούκουρο για το catering, τα εκλεκτά εδέσματα, την

οργάνωση του bar και το σερβίρισμα των ποτών.

• Την εταιρεία Παπαδημητρίου Α.Ε.  Magnum Magister

και τον κ. Μανώλη Παπδημητρίου και τον κ. Τσιμπι-

δάκη για τη χορηγία αναψυκτικών και μπύρας

• Τα ξενοδοχεία «ESPERIA Hotel group» τον κ.

Βασιλάκη και τον κ. Λαρδόπουλο για την παραχώρη-

ση τραπεζιών και καρεκλών που χρησιμοποιήθηκαν

• Το ξενοδοχείο Irene Palace για την προσφορά εδε-

σμάτων

• Τα φυτώρια Καραβόλια για τη διακόσμηση του

χώρου με φυτά. 

• Την Art and Movie και τον κ. Χρήστο Φωτούδη για

την παραχώρησητης οθόνης οπίσθιας προβολής

• Το εστιατόριο ETIGRITA για τα εκλεκτά εδέσματα

που προσέφερε στους προσκεκλημένους.

• Το μουσικό οίκο Φώτη Γιακουμάκη για την παρα-

χώρηση των ηχητικών συστημάτων

• Την κυρία Άντα Καραγιάννη και την Praxis Plus για

την επιμέλεια της εκδήλωσης

• Την κ. Καίτη Κούκουρου και τον κ. Βαγγέλη Κα-

τσογριδάκη για τη διαμόρφωση και διακόσμηση του

χώρου και τη δημιουργία της όμορφης ατμόσφαιρας

• Το Δήμο ΡΟΔΙΩΝ και τον κ. Καμπουρόπουλο για

την παραχώρηση του βάθρου της ορχήστρας. 
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