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Μια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” • Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγμα-

τοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Συνήθη προ-

βλήματα παιδιών κατά τη διάρκεια της ανά-

πτυξης», που διοργανώθηκε από το Κέντρο

Ψυχολογικής Στήριξης, Ανάπτυξης Προσωπι-

κότητας και Αντιμετώπισης Μαθησιακών

Δυσκολιών «Ροδίων Ανάδρασις» των Εκπαι-

δευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», σε συνεργα-

σία με τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας του

Δήμου Ροδίων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε

την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδη-

λώσεων στο Ροδίνι και διήρκεσε από τις 9:30

π.μ. μέχρι και τις 15:00 μ.μ.

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο κλινικός παιδοψυ-

χολόγος κ. Ε. Κάκουρος, ο οποίος μαζί με τα

μέλη της διεπιστημονικής του ομάδας κ. Κατερί-

να Μανιαδάκη, κλινική παιδοψυχολόγο, την κ.

Xριστίνα Γρηγορέα, ψυχολόγο και την κ. Ράνια

Καραμπά, ψυχολόγο, παρουσίασαν εισηγήσεις

οι οποίες αφορούσαν σε θέματα όπως: 

• Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας: πιθανά αίτια

και τρόποι αντιμετώπισης 

• Παιδική παχυσαρκία και διαταραχές διατροφής

κατά την εφηβική ηλικία

• Παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –

Υπερκινητικότητα και οι δυσκολίες τους 

• Προβλήματα συμπεριφοράς κατά την προσχολική

και σχολική ηλικία – Βασικές αρχές αντιμετώπισης. 

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Γενικός Διευθυντής

των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ.

Κυριάκος Κυριακούλης και ο κ. Σπύρος Λαζαρά-

τος, μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού

Πρόνοιας του Δήμου Ροδίων. Επίσης, αναγνώ-

στηκαν χαιρετισμοί εκ μέρους του κ. Ι. Βαληνά-

κη, Υφυπουργού Εξωτερικών και του κ. Χ. Κόκ-

κινου, Περιφερειάρχη Νοτίου

Αιγαίου. 

Οι ομιλητές κάλυψαν με

πληρότητα και επάρκεια τα

παραπάνω θέματα, ενώ

μετά τις εισηγήσεις ακολού-

θησε μια άκρως ενδιαφέ-

ρουσα συζήτηση.

Συνήθη προβλήματα παιδιών 
κατα τη διάρκεια της ανάπτυξης

Το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008, διοργανώθη-

κε από τα Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ημε-

ρίδα με θέμα “Η μελωδία του Κόσμου”. Την

εκδήλωση διοργάνωσαν οι μαθητές του  Ομίλου

Αστρονομίας των Εκπαιδευτηρίων, με συντονι-

στή τον φυσικό κ. Μανώλη Κοντό. Προσκεκλη-

μένοι του Ομίλου Αστρο-

νομίας ήταν δύο επιστή-

μονες ιδιαίτερα κατα-

ξιωμένοι και αγαπητοί

στους μαθητές, ο κ.

Γιάννης Σειραδάκης,

καθηγητής Αστροφυσικής

στο Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλονίκης,

Πρόεδρος της Εθνικής

Αστρονομικής Επιτροπής

(βραβείο Descartes 2005 της Γενικής Διεύθυν-

σης Έρευνας της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής) και ο

κ. Ξενοφώντας Μουσάς, Αναπληρωτής Καθη-

γητής Φυσικής Διαστήματος στο Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυ-

ντής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής. Και οι

δύο ομιλητές είναι γνωστοί παγκοσμίως από

την ερευνητική τους δραστηριότητα γύρω από

τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε…  διαφορετικά! Το ακρο-

ατήριο κατα την έναρξη της ημερίδας απόλαυ-

σε σε ζωντανό χρόνο τον πλανήτη Δία με τους

δορυφόρους του. Ο πάντα πρόθυμος συνεργά-

της – φίλος του σχολείου κ. Στράτος Κουφός,

ερασιτέχνης αστρονόμος, έστησε το τηλεσκόπιό

του στον προαύλιο χώρο της αίθουσας και με τη

βοήθεια της τεχνολογίας η εικόνα μεταδόθηκε

στην αίθουσα! Ο κ. Σειραδάκης εξήγησε στο

κοινό τη ζωντανή εικόνα από τον πλανήτη με

τους δορυφόρους του.

Οι μαθητές του Ομίλου Γιώργος Δέτσης, Άγγελος

Χατζάτογλου και Στέλιος Χατζηιωάννου, παρου-

σίασαν τους στόχους και τις εργασίες του Ομίλου

Αστρονομίας στο κοινό. Ο κ. Μουσάς ανέλυσε τη

θέση του ήλιου στο διάστημα, του άστρου που

επηρεάζει πραγματικά τη ζωή στον πλανήτη

μας. Μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι με εικόνες και

βίντεο εξήγησε τη δραστηριότητα του ήλιου και

τον τρόπο που αυτή επηρεάζει φαινόμενα που

συμβαίνουν στην επιφάνεια της Γης. Η εικόνα

έδωσε τη θέση της στη μελωδία! Ο κ. Σειραδά-

κης παρουσίασε στο γοητευμένο κοινό τη δρα-

στηριότητα των αστέρων νετρονίων (pulsars)

που εμφανίζονται ως ουράνιες ραδιοπηγές,

σώματα δηλαδή που εκπέμπουν ανιχνεύσιμη

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τη μορφή

ραδιοφωνικών κυμάτων! Όλοι απόλαυσαν τους

πραγματικούς ήχους που παράγουν οι pulsars

άλλα και έναν συνδυασμό αυτών, που έμοιαζε

πραγματικά με αληθινή συναυλία.

Μετά από τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις,

ακολούθησε ανοικτός διάλογος με τους ακροα-

τές. Η βραδιά έκλεισε με έναν υπέροχο μπου-

φέ. Οι διαπρεπείς επιστήμονες υποσχέθηκαν

πως τη νέα χρονιά θα επανέλθουν με χαρά για

να μας παρουσιάσουν νέες θεωρίες από τα

μυστήρια του σύμπαντος!  

Περί της Μελωδίας 
του Κοσμου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ευχές!
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και  

της Πρωτοχρονιάς είναι στο μυαλό όλων μας
οι πιο μαγικές γιορτές του χρόνου. 

Ευχόμαστε όλα τα παιδιά να ζήσουν, έστω
και γι’ αυτές τις λίγες ημέρες, τη μαγεία, 
τη λάμψη και το χαρμόσυνο μήνυμα των 

Χριστουγέννων.

να ξεφύγουν για λίγο από 
το πρόγραμμα του σχολείου και 

των μαθημάτων τους και να χαρούν το 
παιχνίδι και τα παραμύθια. 

Δεν είναι, όμως, μόνο τα παιδιά. 
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς είναι και για όλους εμάς,
τους μεγαλύτερους, ένα διάλειμμα από τη

δύσκολη καθημερινότητα. 
Ας ανακαλύψουμε και εμείς ξανά 

τα παραμύθια και τη μαγεία της φαντασίας. 
Μαζί με τα παιδιά, ας χαμογελάσουμε 

και εμείς περισσότερο.
Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά 

και Χρόνια Πολλά σε όλους. 
Με υγεία και χαρά για κάθε 

οικογένεια.

Οι ομιλητές της ημερίδας “Περί της μελωδίας του
κόσμου” με μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
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Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η τελετή

απονομής πτυχίων ξένων γλωσσών στους

μαθητές μας. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι

μαθητές Αργύρης Γκορτσίλας και Μαργαρίτα

Κουφού, οι οποίοι στην εκκίνηση της εκδήλω-

σης ανέφεραν: «Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί

για μια πολύ χαρούμενη περίσταση. Είναι η

βραδιά της απονομής των πτυχίων των ξένων

γλωσσών στους μαθητές που πέτυχαν στις εξε-

τάσεις. Είναι το χαρούμενο τέλος της προσπά-

θειας και μελέτης αρκετών χρόνων». Την

εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Διευθυντής

των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” κ.

Κυριάκος Κυριακουλης, η πρόξενος της Μεγά-

λης Βρετανίας στη Ρόδο κυρία Κοσιώρη, η πρό-

ξενος της Γαλλίας στη Ρόδο κυρία Αλίκη

Μοσχή, ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη

Ρόδο κ. Δημήτριος Γιώρτσος, ο Διευθυντής εξε-

τάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών κ.

Νικόλαος Χριστοδούλου, η εκπρόσωπος του

Βρετανικού Συμβουλίου κυρία Ανδρέου και η

σύμβουλος ξένων γλωσσών των Εκπαι-

δ ε υ τ η ρ ί ω ν  Ρ Ο Δ Ι Ω Ν

ΠΑΙΔΕΙΑ και συντονίστρια

τ ο υ  τμήματος ξένων

γλωσσών των Εκπαιδευ-

τηρίων «Νέα Γενιά Ζηρί-

δη» κυρία Ντόρα Θεοφα-

νοπούλου.

Ακολούθησε η διήγηση

της ιστορίας του St.

Martin την οποία οι μαθη-

τές και μαθήτριες του

Γερμανικού τμήματος του

Δημοτικού παρουσίασαν στη σκηνή. Στη συνέ-

χεια, οι μαθητές της Δ΄ δημοτικού του Γαλλι-

κού τμήματος τραγούδησαν ένα πολύ χαρού-

μενο τραγούδι γενεθλίων και η Νεφέλη Πρωτο-

γεράκη απήγγειλε το ποίημα «LIBERTE» του

Paul Eluard. Σειρά είχαν οι μαθητές και οι

μαθήτριες της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού

που τραγούδησαν το τραγούδι “Celebrate the

future”. Οι μαθήτριες Χάνα Κουφού και Νεφέ-

λη Πρωτογεράκη απήγγειλαν το ποίημα ‘The

builders’ του Henry Longfellow.

Ακολούθησε η απονομή πτυχίων στους μαθη-

τές και τις μαθήτριες.

«Κάπνισμα 
και Υγεία»
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

2008 στις 19:00 μ.μ. στην αίθου-

σα “Καλλιπάτειρα” των Εκπαι-

δευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε

ομιλία του Παναγιώτη Μπεχράκη, Αναπληρωτή

Καθηγητή Φυσιολογίας της Αναπνοής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών, και της Τριανταφύλλου

Ιωάννας, προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρίας

Ρόδου, με θέμα «Κάπνισμα και Υγεία». Ο κ. Μπε-

χράκης αναφέρθηκε στις καταστρεπτικές συνέ-

πειες του καπνίσματος, προβάλλοντας και εικό-

νες που πραγματικά σόκαραν τους καπνιστές. 

Η κ. Τριανταφύλλου συνεχάρη τους μαθητές και

τους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία.   

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου είχαν ετοιμάσει σχε-

τικό ερωτηματολόγιο, που είχε μοιραστεί στους

μαθητές του σχολείου. Τα αποτελέσματα της

έρευνας παρουσιάστηκαν. Ιδιαίτερη εντύπωση

προκάλεσε η προβολή της εκστρατείας των

μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Τα παιδιά έδωσαν

το δικό τους μήνυμα στους πολίτες του νησιού

μας, ανταλλάσσοντας χειροποίητες καρδιές με

πακέτα τσιγάρων. 

Aπό τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου Απονομή πτυχίων

Ξένων Γλωσσών

Ο κ. Κυριακούλης και μαθητές της Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων
“ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”, ο κ. Μπεχράκης και η κ. Τριανταφύλλου.

Μαθητές της Α΄Γυμνασίου 
με τις “καρδιές” τους.

Τα μέλη του συγκροτήματος του σχολείου μας.

Τα παιδιά της χορωδίας μας.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης, 
Σεβαστή Σπυρίδη και 
Θεολόγης Στρίκος.
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Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το

3ο τουρνουά Πινγκ Πονγκ που διοργάνωσαν

τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» την

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008 στην αίθουσα του

Ρ.Ο.Α. (Καρακόνερο). Στο τουρνουά συμμετεί-

χαν 37 μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαι-

δευτικοί των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙ-

ΔΕΙΑ». Το εύρος των ηλικιών των συμμετεχό-

ντων κυμαινόταν από 6 έως 70 ετών. Διεξή-

χθηκαν συνολικά 55 αγώνες με 145 σετ. 

Οι συμμετέχοντες ένιωσαν τη χαρά της συμμε-

τοχής και την επιβράβευση της προσπάθειας.

Οι νικητές ανά κατηγορία ήταν Μιχάλης Κατα-

βενάκης (στην κατηγορία των παιδιών του

Δημοτικού),  Νίκος Χαραλάμπης (στην κατηγο-

ρία των παιδιών του Γυμνασίου-Λυκείου) και

Γιάννης Κυπραίος (νικητής ενηλίκων και γενι-

κός νικητής του τουρνουά). Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του

τουρνουά υπήρχε πολύς ενθουσιασμός τόσο

από τη μεριά των συμμετεχόντων στους αγώ-

νες όσο και από την πλευρά των θεατών. Οι

συμμετέχοντες στους αγώνες προσέφεραν

πλούσιο αθλητικό θέα-

μα στους θεατές,

μικρούς και μεγάλους.

Αξίζει να επισημανθεί

ότι πολλά παιδιά που

παρακολούθησαν για

πρώτη φορά τους

αγώνες, ενθουσιάστη-

καν και έχουν ήδη

υποβάλλει το αίτημά

τους προς τους γονείς

για την αγορά της

πρώτης τους  ρακέτας.

Ένα νέο λοιπόν χόμπι αναδύθηκε μέσα από

αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ευχόμα-

στε να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό. 

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε

θερμά τον Ροδιακό Όμιλο Αντισφαίρισης για

την παραχώρηση της αίθουσας και των τρα-

πεζιών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλο-

νται και προς την Καίτη Κούκουρου και τον

Βαγγέλη Κατσογριδάκη, που επιμελήθηκαν

μεθοδικά και συντόνισαν αποτελεσματικά όλη

τη διοργάνωση. 

Ήταν τελικά ένα τουρνουά πινγκ πονγκ...

γιορτή για τους συμμετέχοντες στους αγώνες

και για τους θεατές.
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Η προσπάθεια να μεταδώσουμε ένα ισχυρό

μήνυμα ζωής συνεχίζεται. Μαθητές και

εκπαιδευτικοί ήθελαν να υπενθυμίσουν τη

σοβαρότητα του θέματος. Με αφορμή την 

παγκόσμια ημέρα της Δωρεάς οργάνων, το

Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 11:00 στο κέντρο

της πόλης, (πλατεία Κύπρου) με τη συνεργα-

σία του ΕΟΜ στήθηκε περίπτερο όπου 24

μαθητές και πολλοί καθηγητές τους, ο

Δήμαρχος Ροδίων και ο Νομάρχης Δωδεκανή-

σου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια, δώρα

και μπαλόνια στο πλαίσιο της συνέχισης της

εκστρατείας  για τη διάδοση της ιδέας της

δωρεάς οργάνων. Την ίδια ημέρα, ο τοπικός

τύπος δημοσίευσε ένα σταυρόλεξο, βασισμέ-

νο στην ιδέα της κ. Μαίρης Χατζηαντωνίου

(κοινωνικής λειτουργού στο Γ.Ν. Ν. Ρόδου),

ενώ στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

παιζόταν ένα βιντεάκι που ετοίμασαν οι

μαθητές και το οποίο έδινε εκτός από τις

απαραίτητες πληροφορίες γύρω από το θέμα

και πολλά μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης

και πάνω από όλα ζωής. 

Από τα βάθη 
της δικής σου ψυχής

Ένα τουρνουά Πινγκ 
Πονγκ... γιορτή!

Μάθημα τιμιότητας
από μαθήτρια του
σχολείου μας

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου, Γιάννης Μαχαιρίδης, με μαθητές

και καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”.   
   

Μια μαθήτρια του σχολείου μας βρήκε

πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και το

παρέδωσε. Ειδικότερα, στις αρχές του

περασμένου μήνα η μαθήτρια της Β΄

Λυκείου Έλενα Καρτσαγκούλη βρήκε

ένα πορτοφόλι στη λεωφόρο Ρόδου

Λίνδου που περιείχε το ποσό των 800

ευρώ και το παρέδωσε στον Γενικό

Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων μας κ.

Κυριάκο Κυριακούλη, ο οποίος με τη

βοήθεια ορισμένων στοιχείων που

υπήρχαν στο πορτοφόλι εντόπισε τον

ιδιοκτήτη του. Το πορτοφόλι ανήκε σε

συμπολίτισσά μας, η οποία το παρέλα-

βε. Επιβραβεύουμε και συγχαίρουμε

θερμά την Έλενα για την πράξη της

αυτή και για το μάθημα τιμιότητας,

ανθρωπιάς και ήθους που μας παρέ-

δωσε.
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Εκπαιδευτική 
επίσκεψη σε…
super market!
Στις 16 Οκτωβρίου 2008 τα παιδιά της Β΄

δημοτικού μαζί με εκπαιδευτικούς επισκε-

φτήκαν το super market «Πάππου» στην

Ιξιά, όπου τα παιδιά αγόρασαν διάφορα

προϊόντα. Σκοπός ήταν η εξάσκηση των

παιδιών στη σωστή διαχείριση των χρημά-

των, καθώς και η εξοικείωσή τους με

κάποιους κανόνες που πρέπει να τηρεί ο

καταναλωτής για να εξασφαλίσει ποιότητα

και οικονομία στις αγορές του.

Στο πλαίσιο της γλώσσας και των μαθημα-

τικών, τα παιδιά ήδη είχαν ενημερωθεί για

το τι θα πρέπει να προσέχουν στην αγορά

ενός προϊόντος, για την ορθή συμπεριφορά

του καταναλωτή, καθώς και για τον υπολο-

γισμό χρηματικών συναλλαγών. Έτσι, έφτια-

ξαν λίστες με προϊόντα που χρειαζόταν η

οικογένειά τους, έχοντας στο νου τους ότι

θα κρατάνε ένα ορισμένο χρηματικό ποσό.

Όταν τελικά φτάσαμε εκεί, τα παιδιά ήταν

πολύ ενθουσιασμένα, αλλά δεν ξέχασαν να

ακολουθήσουν τις οδηγίες που είχαμε προ-

ετοιμάσει στην τάξη (π.χ. πήραν μόνο όσα

έγραφε η λίστα τους, κοίταξαν τις ημερομηνίες

λήξης των προϊόντων, έλεγξαν τις τιμές κ.τ.λ.)

Τέλος, φτάνοντας στο ταμείο, πλήρωσε το

καθένα με τα χρήματα που είχε, υπολογίζο-

ντας αν έχει πάρει τα σωστά ρέστα.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολεί-

ου ευχαριστούν τη διεύθυνση και το προ-

σωπικό του καταστήματος για την πολύ

ευγενική και εξυπηρετική στάση τους απέ-

ναντί μας. 

Εκδρομή-Πεζοπορία στον Προφήτη Ηλία
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργά-

νωσαν για τους γονείς και τους μαθητές τους

την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008 στις 10:00

π.μ. μια εκδρομή – περιήγηση – πεζοπορία

στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

• Αναχώρηση με σχολικά λεωφορεία από το

χώρο των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία»

με προορισμό την πηγή «Νύμφη» στη Σάλακο.

• Πεζοπορία από την πηγή «Νύμφη» μέχρι το

εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.

• Πικ-νικ

• Περιήγηση στα ιστορικά κτήρια της περιο-

χής του Προφήτη Ηλία.

• Ανάπαυση στην καφετέρια του ξενοδοχείου

Έλαφος.

• Αναχώρηση από τον Προφήτη Ηλία και επι-

στροφή στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας ο Νίκος

Παπανικολάου έδινε σημαντικές και ενδιαφέ-

ρουσες πληροφορίες για τα σπάνια φυτά, τα

απολιθώματα και τα κτήρια της περιοχής.

Ένα bazaar ανθρωπιάς
Στις 30 Νοεμβρίου στο πνευματικό κέντρο

του Αγίου Παντελεήμονα στην Παλιά

Πόλη, η μαθήτρια της Δ΄ Δημοτικού,

Νάντια Πάππου, πραγ-

ματοποίησε το δικό της

BAZAAR. Ένα BAZAAR

ανθρωπιάς, αφού τα

έσοδά του δόθηκαν σε

φιλανθρωπικό σκοπό.

Η Νάντιά μας με τις

καλλιτεχνικές της δημιουργίες από πηλό

κατάφερε να εντυπωσιάσει όλους όσοι

παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή της. Φυσι-

κά, σε όλη αυτή της την προσπάθεια είχε

την αμέριστη συμπαράσταση της οικογέ-

νειάς της, όπως και του πατέρα της ενο-

ρίας. Η Νάντια κατάφερε να συγκεντρώ-

σει το ποσό των 2.300 ευρώ, που το μοί-

ρασε σε οχτώ άπορες οικογένειες της

Παλιάς Πόλης.

Το παράδειγμα της Νάντιας ευχόμαστε

όλοι να είναι πρότυπο και άλλων παιδιών.

Μπράβο Νάντια!
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