
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμά-
των του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου και την 
21η επέτειο από την υιοθέτηση της Σύμβασης 
για τα δικαιώματα του Παιδιού, η UNICEF, την 
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010, βράβευσε τους  
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς  και τα σχολεία 
που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό «Τα παιδιά 
γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά 

τους» σε μια λαμπρή εκδήλωση που έλαβε 
χώρα στη «Στοά του Βιβλίου» στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτού του Πανελλήνιου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος που υλοποιείται 
με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
τιμήθηκαν και, μάλιστα, έλαβαν το πρώτο 
βραβείο οι μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού 

των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατά 
το σχολικό έτος 2009-2010 ανάμεσα σε 4.500 
μαθητές από διακόσια σχολεία της Ελλάδας. 
Η ομάδα των μαθητών  της Ε’ Δημοτικού των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» μάγεψε 
με το διήγημά της την κριτική επιτροπή που 
απαρτιζόταν από εξέχοντα πρόσωπα όπως τον 
συγγραφέα και αντιπρόεδρο της UNICEF Μάνο 
Κοντολέων, τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, 
τη διευθύντρια  Δημοσίων Σχέσεων STAR και 
μέλος Ε.Σ. UNICEF Λόλα Νταϊφά, τον γενικό 
διευθυντή της UNICEF Ηλία Λυμπέρη,    Ü  

1ο Βραβείο στον Διαγωνισμό της UNICEF: 
οι επιτυχίες των μαθητών μας συνεχίζονται
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‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ” • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 
26 Φεβρουαρίου 2011 η 28η ΕΘΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», 
η τρίτη και τελευταία φάση των ετήσιων 
Μαθητικών Μαθηματικών Διαγωνισμών της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.). 
Στον διαγωνισμό αυτό ο Αθηναγόρας 
Σκιαδόπουλος, μαθητής της Γ΄ τάξης του 
Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ», πέτυχε τη μέγιστη δυνατή 
διάκριση, κατακτώντας την πρώτη θέση 
και λαμβάνωντας το χρυσό μετάλλιο. Η 
απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
27 Φεβρουαρίου στην αίθουσα τελετών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του 
υφυπουργού Παιδείας, κ. Ι. Πανάρετου. Τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρουν 
θερμά τον βραβευθέντα μαθητή για την 
ξεχωριστή του επίδοση και του εύχονται 
πολλές επιτυχίες στις νέες προκλήσεις που 
ακολουθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

μαθητές που 
διακρίνονται 
στον «Αρχιμήδη» 
συγκροτούν την 
εθνική ομάδα, η 
οποία εκπροσωπεί 
τη χώρα μας στις Μαθηματικές Βαλκανιάδες 
και Ολυμπιάδες. Στον ίδιο διαγωνισμό, 
ο Σταύρος Ευθυμίου, μαθητής της Α΄ 
τάξης του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», πέτυχε πολύ υψηλή 
επίδοση και βρέθηκε «μια ανάσα» πριν από 
την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. 
Του αξίζουν συγχαρητήρια για την άοκνη 
προσπάθεια που κατέβαλε και εκφράζουμε 
την πεποίθησή μας ότι θα πρωτεύσει σε 
επόμενους διαγωνισμούς, γιατί το αξίζει. 
Συγχαρητήρια απευθύνουμε και προς τους 
υπόλοιπους μαθητές μας που έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό «Ο Αρχιμήδης»: την Αιμιλία 
Συμεωνίδη, μαθήτρια της Β΄τάξης του 

Γυμνασίου και την Κατερίνα Κυριακούλη, 
μαθήτρια της Γ΄τάξης του Γυμνασίου, καθώς 
και τον Ανδρόνικο Σκιαδόπουλο, μαθητή 
της Γ΄τάξης του Λυκείου. Επισημαίνεται 
ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό «Αρχιμήδης» είχαν διακριθεί 
προηγουμένος σε δύο διαδοχικούς 
πανελλήνιους διαγωνισμούς, τον «Θαλή» και 
τον «Ευκλείδη». Επιθυμούμε να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας προς το τοπικό παράρτημα 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που 
οργάνωσε μαθήματα προετοιμασίας για 
τους διαγωνισμούς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
απευθύνουμε προς τον κ. Τάσο Σωτηράκη, 
μαθηματικό, ο οποίος πραγματοποίησε τα 
μαθήματα προετοιμασίας αφιλοκερδώς 
και συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες των 
μαθητών, στηρίζοντας και εμπνέοντάς τους σε 
όλη την πορεία τους στους διαγωνισμούς. 

Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική  
Μαθηματική Ολυμπιάδα 
Σημαντικές διακρίσεις μαθητών μας 



Η επέτειος του Πολυτεχνείου
37 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο... 36 χρόνια 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας χάρη στους αγώνες και την 
ανυποχώρητη αντίσταση των φοιτητών 
κατά της δικτατορίας· 36 χρόνια ελευθερίας 
και απρόσκοπτων δημοκρατικών 
διαδικασιών και διεκδικήσεων χάρη στην 
αυτοθυσία όσων αγέρωχα αψήφησαν τα 
φρικαλέα βασανιστήρια των χουντικών και, 
συνακόλουθα, τον θάνατο.
Τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και τη 
θυσία τους τιμήσαμε στα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατά τον καθιερωμένο, 
πια, εορτασμό της επετείου του 
Πολυτεχνείου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί 
των εκπαιδευτηρίων μας συγκεντρωθήκαμε 
στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων 
«Καλλιπάτειρα». Οι μνήμες άρχισαν να 
ζωντανεύουν, καθώς μπροστά στα μάτια μας 
παρέλασαν σκηνές ανατριχιαστικές μέσα 

από παραστατικές αφηγήσεις μαθητών και 
βίντεο της εποχής, ενώ πληθώρα από ηχητικά 
ντοκουμέντα από την εποχή της δικτατορίας 
θύμισαν στους παλαιότερους και δίδαξαν τους 
νέους ότι οι υπονομευτές της δημοκρατίας 
καραδοκούν ύπουλα και πλεονάζουν σε κάθε 
εποχή. Μέσα σε ατμόσφαιρα κατανυκτική 
οι μαθητές παρακολούθησαν σιωπηλοί δύο 
συμμαθητές τους σε ένα υποβλητικό δρώμενο, 
κατά το οποίο ο οδηγός του μοιραίου τανκ 
των ξημερωμάτων της 17ης Νοέμβρη 1973 
«έσπασε» τη σιωπή του και εξομολογήθηκε 
στο κοινό τα συναισθήματα που βίωσε εκείνη 
την αποφράδα νύχτα και τις τύψεις που 
τον ταλάνιζαν τα έτη που ακολούθησαν. Το 
συγκεκριμένο δρώμενο βασίστηκε στο κείμενο 
της πραγματικής συνέντευξης που έδωσε 
-συντετριμμένος- ο οδηγός του τανκ πολλά 
χρόνια μετά... Η χορωδία του σχολείου μας 
πλαισίωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση, 
διεγείροντας έντονα συναισθήματα στο 
ακροατήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
συντέλεσαν στην υλοποίηση αυτής της γιορτής. 

Χάρης Καραντώνης, Στέλλα Παπακωνσταντίνου 

Μαρία Πρωτόπαπα, Φιλόλογοι

την προϊσταμένη Συνηγορίας και Δικαιωμάτων 
του Παιδιού της UNICEF, Ράνια Μακρή, και 
πολλούς άλλους. Οι εικοσιπέντε μαθητές, 
με την καθοδήγηση και τον συντονισμό της 
υπεύθυνης εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας 
Κλαδίτη, δημιούργησαν μια ιστορία σχετική 
με την προστασία και τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Με ομαδική 
εργασία, χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά, 
εμπνεύστηκαν τους ήρωες και την πλοκή του 
βιβλίου και το εικονογράφησαν.
Το διήγημα είχε τον τίτλο «Η Φατού ανοίγει 
τα μάτια της ψυχής μας». Η Φατού και ο 
Νίκος, δύο παιδιά που ζουν σε ένα χωριό 
του νησιού μας, νομίζουν πως δεν έχουν 
μεταξύ τους κάποιο κοινό χαρακτηριστικό: 
θρησκεία, χρώμα, συνήθειες... Η σχέση τους 
έχει εντάσεις, δυσκολία επικοινωνίας και 
γενικότερα συγκρούσεις. Το σημειωματάριο 
της Φατού, στο οποίο καταγράφει τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά της, κάνει τον Νίκο να 
δει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Το 
πρώτο βραβείο παρέλαβαν η μαθήτρια Ελπίδα 
Γιωργιού, η εκπαιδευτικός Κωνσταντίνα Κλαδίτη, 
που συντόνισε το πρόγραμμα, και ο Διευθυντής 
του Δημοτικού σχολείου των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Διονύσης  Σπανόπουλος. 
Το βραβείο απένειμαν η επικεφαλής της 

εκστρατείας καταπολέμησης του μητρικού και 
νεογνικού τετάνου Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο 
δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, δίνοντας στους 
βραβευθέντες τα θερμά τους συγχαρητήρια 
για την ξεχωριστή αυτή εργασία. Μέλη της 
κριτικής επιτροπής επαίνεσαν την εκπρόσωπο 
των μαθητών για τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που 
ανέδειξαν και επιβράβευσαν την πρωτοβουλία 

τους να χρησιμοποιήσουν οικολογικό χαρτί.
Τα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για 
άλλη μια φορά προέτρεψαν τους μαθητές να 
προβληματιστούν για σύγχρονα κοινωνικά 
ζητήματα, να ερευνήσουν ανθρώπινες 
συμπεριφορές μέσα από παρατήρηση, 
συζήτηση, δράσεις και στάσεις, να καταθέσουν 
τις προσωπικές σκέψεις και ανησυχίες τους, 
καταφέρνοντας έτσι να δώσουν ένταση 

στη φωνή των παιδιών που διεκδικούν και 
υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους. Οι είκοσι 
πέντε μαθητές μας έστρεψαν τα βλέμματα 
όλων στο νησί μας και τα συγχαρητήρια 
που δέχτηκαν γέμισαν φως τις καρδιές τους 
που θα φωτίζει πάντα το έργο της UNI-
CEF. Τα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
θα αποτελούν τον πυρήνα δράσεων και 
πρωτοβουλιών της UNICEF για την ευρύτερη 
περιοχή μας στο μέλλον, στηρίζοντας τον 
τιμητικό τίτλο ενός σχολείου «Υπερασπιστή των 
παιδιών». 1ο βραβείο: Ιδιωτικά Eκπαιδευτήρια 
«ΡOΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»- τάξη Ε’

Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κλαδίτη

Μαθητές: Αλαφάκης Τσαμπίκος, Αντώνογλου 
Κωνσταντίνα, Γιαμαλής Πλάτωνας, Γιωργιού Ελπίδα, 
Γκάμμις Ραφαέλα, Καλούδης Δημήτρης, Καντιδενού 
Ελένη, Καραγεωργίου Ελισάβετ, Κατταβενός 
Γιάννης, Κεσίσογλου Γεωργία, Κυριακούλης Γιώργος, 
Μαντικού Βικτωρία, Μάρκου- Νικάνδρου Κατερίνα,  
Μαυρουδάκη Ζωάννα, Μπέντα Άννα, Μυροφόρου 
Δέσποινα, Νικολάου Άγγελος, Νικολίτσης Ευθύμης, 
Πάππου Νάντια, Πατρός Μανώλης, Ρούσος 
Μιχάλης, Ρούσος Γιάννης, Σηφάκη Αλεξάνδρα, 
Τσελεπή Ελένη, Χαλκιόπουλος Ιωάννης



Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού και 
της Βίας στο Σχολείο τού σήμερα

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  σε συνεργασία με την  Εταιρεία 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε), διοργάνωσαν 
την ημερίδα «Μίλα! Μη φοβάσαι» με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο τού σήμερα». Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 στις 10:00 π.μ. 

στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Έγιναν εισηγήσεις 
και βιωματικά εργαστήρια από ειδικούς επιστήμονες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Οι 
εισηγήσεις απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές ενώ τα βιωματικά σεμινάρια σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Τα θέματα εισηγήθηκαν οι: (α) Ευγενία Σουμάκη, PhD Παιδοψυχίατρος/ 
Ψυχαναλύτρια, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοψυχίατρων, Πρόεδρος του 
Παιδοψυχιατρικού Κλάδου της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. (β) Χάρης Ασημόπουλος, Επικ. Καθηγητής Κοινωνικής 
Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι Αθήνας, Συντονιστής Προγραμμάτων Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και 
(γ) Θεολόγος Χατζηπέμου, Msc, Ειδικός Παιδαγωγός-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Επιστ. Συνεργάτης 
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Στην έναρξη της ημερίδας προβλήθηκε το τηλεοπτικό σποτ με θέμα «Δείξε χαρακτήρα» 
που ετοίμασε ο κινηματογραφικός όμιλος του σχολείου μας «Μοτέρ 3,2,1»  στον οποίο συμμετέχουν 
οι μαθητές, Αιμίλιος Γιώρτσος, Άννα Μαρία Λεμονή, Μιχάλης Παυλίδης,  Κωνσταντίνος Σπανός, 
Ανδρομάχη Τοανόγλου, Άγγελος Τυρίκος και 
Κατερίνα Χατζηπέτρου. Τον όμιλο συντονίζουν 
ο Κώστας Αγιαννίτης, σκηνοθέτης, και η Έλενα 
Παναγιωτακοπούλου, καθηγήτρια αγγλικής 
φιλολογίας. 

Χάρης Καραντώνης, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, 

Φιλόλογοι

6ο διασχολικό 
συνέδριο των νέων 
στην Αθήνα
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» έλαβαν μέρος στο 6ο Διασχολικό 
Συνέδριο Νέων που διοργανώθηκε στην Αθήνα 

από τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» σε συνεργασία με τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και 
την Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου. Στο συνέδριο, που διεξήχθη στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, 
με θέμα τα οικουμενικά εκπαιδευτήρια ως φορείς του οικουμενικού ελληνισμού συμμετείχαν με 
εισηγήσεις πάνω από είκοσι σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ομάδα των μαθητών του «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» εισηγήθηκε το θέμα «Η παιδεία στη Ρόδο την ύστερη περίοδο της Ιταλοκρατίας», που 
διαρθρώθηκε σε δύο υποενότητες: (α) «Τα μέτρα των ιταλών διοικητών κατά της παιδείας» και 
(β) «Η πνευματική αντεπίθεση των Ροδίων». Παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που επέβαλαν 
οι ιταλοί κατακτητές στον τομέα της παιδείας, καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισε η εκκλησία 
με την οργάνωση των κατηχητικών σχολείων. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου, 
οι μαθητές μελέτησαν τη συναφή βιβλιογραφία στη Δημοτική και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Ρόδου και συνέλεξαν πλούσιο φωτογραφικό υλικό της εποχής. Η σχεδίαση και η διεξαγωγή 
της έρευνας αλλά και η παρουσίασή της σε ένα μεγάλο πλήθος ακαδημαϊκών, σημαντικών 
προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν για αυτούς 
μια αξέχαστη εμπειρία. Η εισήγηση των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
απέσπασε θετικές κριτικές και επαινέθηκε τόσο για την πολύπλευρη εξέταση του θέματος όσο 
και για τον άρτιο τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των φωτογραφιών. Στην αντιπροσωπεία 
του σχολείου που έλαβε μέρος στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν οι παρακάτω 
μαθητές: Κουμνάκη Δήμητρα, Κυριακούλη Κατερίνα, Παπαγεωργίου Μαρία, Πέππας Βαγγέλης, 
Περαντινού Ναταλί, Σκιαδόπουλος Αθηναγόρας, Τζανάκη Κέλλυ.

Κάλλια Χρυσοχόου, Φιλόλογος

Επιτυχίες Μαθητών μας 
στους Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας 
«Θαλής» και «Ευκλείδης»
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία οργανώνει 
τους ετήσιους Πανελλήνιους Μαθητικούς 
Διαγωνισμούς στα Μαθηματικά «Θαλής», 
«Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» και με τους 
μαθητές που διακρίνονται σε αυτούς 
σχηματίζει την εθνική ομάδα που εκπροσωπεί 
την Ελλάδα στη Βαλκανική και τη Διεθνή 
Μαθηματική Ολυμπιάδα. Ιδιαίτερα 
σημαντικές ήταν οι επιτυχίες των μαθητών 
μας. Συνολικά 16 μαθητές μας διακρίθηκαν 
στον Διαγωνισμό του «Θαλή». Οι οποίοι 
μετά την επιτυχία τους στη φάση αυτή είχαν 
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στην 
επόμενη φάση των Μαθητικών Διαγωνισμών 
της (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή τον «Ευκλείδη». Στον 
διαγωνισμό αυτό από τα Δωδεκάνησα 
διακρίθηκαν 13 μαθητές. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι από τους 13 μαθητές οι 5 ήταν 
μαθητές του σχολείου μας. Οι διακριθέντες 
μαθητές παρατίθενται στη συνέχεια:

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
στα Μαθηματικά «ΘΑΛΗΣ»
Γυμνασίου
1.  Αλεξία Κωνσταντινίδη
2.  Άννα Νικολιδάκη
3. Μιχάλης Οικονόμου
4. Δημήτρης Ταράλλης
5. Κωνσταντίνος Τσίννας
6. Χρήστος Φαλτσέτας
7. Αιμιλία Συμεωνίδη
8. Κατερίνα Κυριακούλη
9. Φιλήμων Μεϊχανετζίδης
10. Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος
Λυκείου
1. Σταύρος Ευθυμίου
2. Τσαμπίκος Παρασκευάς
3. Νεφέλη Πρωτογεράκη
4. Μιχάλης Χαλκιόπουλος
5. Βασίλης Παπαχριστοδούλου
6. Ανδρόνικος Σκιαδόπουλος

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
στα Μαθηματικά «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
Γυμνασίου
1. Κατερίνα Κυριακούλη 
2. Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος
3. Αιμιλία Συμεωνίδη 
Λυκείου
1. Σταύρος Ευθυμίου
2. Ανδρόνικος Σκιαδόπουλος



Ένα διαφορετικό τριήμερο από τις 17 μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου 2010 είχαν την ευκαιρία να 
ζήσουν μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου  και της Α΄ Λυκείου. Ευθυμίου Σεβαστή, Ευθυμίου Σταύρος, 
Κλείδωνα Παναγιώτα, Κυριακούλη Κατερίνα, Παναγάκης Γιώργος, Παρασκευάς Τσαμπίκος, 
Πολυχρόνη Μαρία, Σαρούκος Κωνσταντίνος, Σπυρίδη Μαρία, Φίνας Κυριάκος  συμμετείχαν 
σε ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον μαθητικό συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών στην 
Αθήνα. Οι μαθητές 
συνοδεύονταν από 
τον Διευθυντή του 
Λυκείου μας κ. Τσίννα 
Βλάση, με την ιδιότητα 
αυτή τη φορά του 
καθηγητή φυσικής. 
Στο ξενοδοχείο “Ath-
ens Imperial”  και στις 
εγκαταστάσεις του 
3ου Γενικού Λύκειου 
Νέας Φιλαδέλφειας - 
Μίλτος Κουντουράς  
οι μαθητές μας, μαζί 

με εκατοντάδες άλλους αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν, να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν με ξεχωριστούς πανεπιστημιακούς 
δασκάλους φυσικής καθώς και με ερευνητές από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 
Σαγηνεύτηκαν από τις παρουσιάσεις των 
ομιλητών, μαγεύτηκαν από τη γνωριμία 
τους με τα σύγχρονα επιτεύγματα της 
φυσικής, ταξίδεψαν όχι μόνο στο απέραντο 
σύμπαν με την εικόνα και τον ήχο, αλλά και 
σε πρωτόγνωρα γι’ αυτούς μονοπάτια της  
έρευνας και της επιστημονικής γνώσης. Ο 
καθηγητής αστρονομίας του πανεπιστημίου 
Αθηνών Ξενοφών Μουσάς εντυπωσίασε τους 
μαθητές με τη διάλεξή του για το μηχανισμό 
των Αντικυθήρων. Ο Γιώργος Γραμματικάκης, 
καθηγητής αστρονομίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης, γοήτευσε με την πρωτότυπη διάλεξή του, 
καθώς συνέδεσε, τη φυσική και την αστρονομία με τη μουσική! Ένα ταξίδι στο σύμπαν με 
εναλλαγές σε όμορφα μουσικά ακούσματα, μάγεψαν μικρούς και μεγάλους. Η ομιλία με θέμα: 
«ο άνθρωπος στο διάστημα και ακτινοβολίες», που παρουσιάστηκε από τον κ. Τσιτομενέα, 
υπήρξε πολύ κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Ο Έλληνας ερευνητής στο 
CERN κ. Κορατζίνος υπήρξε αποκαλυπτικός για τα σύγχρονα επιτεύγματα της φυσικής στο 
ερευνητικό κέντρο της Ελβετίας. Η εξιστόρηση στα παιδιά των γεγονότων από τα πειράματα 
στον επιταχυντή  LHC τα έφερε κοντά στο πιο σύγχρονο επίτευγμα της επιστημονικής 
έρευνας και του... μεγαλύτερου πειράματος που έγινε ποτέ στην ιστορία της επιστήμης. 
Η Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, ήταν η τελευταία μέρα της δράσης. Με την ομιλία του κ. 
Αθανασάκη με θέμα «το σχολείο του σήμερα και του αύριο» οι μαθητές μας αντιλήφθηκαν ότι 
το μοντέλο του ιδανικού σχολείου που περιγράφεται από τους ειδικούς προσεγγίζεται πολύ 
από το  «Ροδίων Παιδεία». Αυτό τους έκανε να φουσκώσουν από υπερηφάνεια... Οι μαθητές 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες και να επικοινωνούν 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές τους. Οι δεξιότητες, οι στάσεις- συμπεριφορές 
και οι αντιλήψεις αποτελούν τη γνώση, η οποία εμπλουτίζεται με τη συζήτηση για διάφορα 
θέματα στην τάξη. Άλλωστε «αν η γνώση δεν είναι σφαιρική, δεν είναι γνώση». Όσο για τη 
βαθμολόγηση, ο καθηγητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι πίσω από την κόλλα υπάρχει ένας 
άνθρωπος με σάρκα και οστά. Και γι΄ αυτό η περιγραφική αξιολόγηση αξίζει περισσότερο... 
Σύμφωνα με τους μαθητές μας, «αυτά αντιστοιχούν στο ιδανικό σχολείο που, εκτός του δικού 
μας, δεν υπάρχει ακόμα!». 

Βλάσης Τσίννας, Διευθυντής Λυκείου Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” 

Ο βραβευμένος από την Ακαδημία 
Αθηνών ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
μύησε μαθητές και εκπαιδευτικούς του 
σχολείου μας στον κόσμο της ποιητικής 
τέχνης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010 με τη 
συμβολή της κ. Λουΐζας Χριστοδουλίδου, 
Λέκτορος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κύπρου 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στη σκηνή της «Καλλιπάτειρας» των 
εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ο 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης μίλησε για την 
ανθρώπινη φύση, την ποιητική ιδιότητα, την 
αναγνωστική πρόσληψη και την κυπριακή 
τραγωδία. Ο λογοτέχνης εγκωμίασε το 
έργο κορυφαίων ελλήνων ποιητών και 
επεσήμανε την υψηλή αποστολή της 
ποιητικής δημιουργίας. Χαρακτήρισε το 
έργο του ως «πινακοθήκη του δράματος της 
Κύπρου» και δόνησε το κοινό με τη φράση 
«η ελευθερία δεν μετριέται με το στρέμμα 
αλλά με το αίμα». Ο διακεκριμένος κύπριος 
ποιητής χάρισε στους μαθητές του σχολείου 
μας τη μοναδική στιγμή της ανάγνωσης 
και της προσέγγισης ενός ποιήματός 
του από τον ίδιο. Η συλλογή «Θόλος» 
ξεφυλλίστηκε, το ποίημα «Στα στέφανα της 
κόρης του» ακούστηκε και η ποιητική ουσία 
αποκαλύφθηκε... 

Μάρα Μ. Κάκκαρη, Φιλόλογος

Μύηση στην 
ποιητική τέχνη

«Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική 
και η Φυσική τους μαγεύει»



Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, οι μαθητές που συμμετέχουν στον θεατρικό όμιλο και 
τη λέσχη ανάγνωσης των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πραγματοποίησαν, όπως κάθε 
χρόνο, την πολιτιστική τους «εξόρμηση» στην Αθήνα, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς 
τους.  Το πρωί της ίδιας μέρας παρευρέθηκαν στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, όπου διεξήχθη το 
6ο Διασχολικό Συνέδριο Νέων και παρακολούθησαν με ενθουσιασμό την εισήγηση μαθητών 
του σχολείου. Έπειτα, επισκέφτηκαν τη διεθνούς φήμης διαδραστική έκθεση βιντεοπαιχνιδιών 
«Game on», η οποία ήρθε στη χώρα μας για έναν περίπου μήνα. Το βράδυ της ίδιας μέρας 
οι μαθητές παρακολούθησαν στο θέατρο «Άττις» τη θεατρική παράσταση «Alarme» του 
Θεόδωρου Τερζόπουλου, μια πρωτότυπη παράσταση, η οποία όντας μεστή από συμβολισμούς 
αγγίζει τα όρια της ποίησης. Σε αυτήν την παράσταση ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, βάζοντας 
αντιμέτωπες δυο διάσημες βασίλισσες, που κατασπαράχθηκαν με παροιμιώδη έχθρα για τον 
θρόνο της Αγγλίας, την Ελισάβετ Α’ και τη Μαρία Στιούαρτ, θίγει το θέμα της διαφθοράς της 
εξουσίας. Σπουδαία εμπειρία ήταν και η συνομιλία των μαθητών μας με τον κ. Τερζόπουλο. 

Την επόμενη μέρα, παρακολούθησαν 
ακόμη δύο θεατρικές παραστάσεις. Αρχικά, 
παρακολούθησαν την κοινωνική κωμωδία 
«Φιάκας» στο θέατρο «Μέλι», που συνιστά 
ένα εξαιρετικό δείγμα κωνσταντινοπολίτικου 
θεάτρου. Στο τέλος της παράστασης οι 
μαθητές, συνομίλησαν με τον σκηνοθέτη της 
παράστασης Πάνο Σκουρολιάκο και με τους 
ηθοποιούς. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο 
«Εθνικό θέατρο», όπου παρακολούθησαν 

την έμμετρη ηρωική κωμωδία «Σιρανό Ντε Μπεζεράκ». Το βράδυ η ψυχαγωγία συνεχίστηκε 
στη μουσική σκηνή «Πορτοκάλι» με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να ερμηνεύει τραγούδια 
και ποιήματα διάσημων συνθετών και ποιητών. Την Κυριακή οι μαθητές επισκέφτηκαν το 
«Πολυμήχανο» στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση του Badminton στο Γουδή. Πρόκειται για 
ένα εργαστήριο διερευνητικής μάθησης, γεμάτο παιχνίδια  βασισμένα στη ρομποτική, την 
πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την εικονική πραγματικότητα. Σε αυτόν τον χώρο άτυπης 
εκπαίδευσης οι μαθητές, παίζοντας, κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν γνώσεις που συνδέονται 
με έννοιες μαθηματικών, πληροφορικής, γεωγραφίας καθώς και δεξιότητες συνεργασίας και 
επικοινωνίας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι μαθητές γεμάτοι από εμπειρίες αναχώρησαν 
για τη Ρόδο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για το τριήμερο ταξίδι και την ανυπομονησία 
τους να το επαναλάβουν.

Κάλλια Χρυσοχόου, Φιλόλογος

Η «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ»: 
μια δράση του θεατρικού ομίλου

Οι διακριθέντες μαθητές στον διαγωνισμό 
Λογικής που πραγματοποιήθηκε στο 
δημοτικό σχολείο των Εκπαιδευτηρίων 
“ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” στις 17/1/2011είναι οι 
ακόλουθοι:

Γ΄ Δημοτικού
1. Βάσια Καρατζαφέρη 
2. Θανάσης Στάτης
3.  Μαίρη Μαραβέλια
4. Βασίλης Κόζας
5. Ιπποκράτης Κωστάκης
6. Σήλεια Καντιδενού
7. Αθηνά Ζαχαράκη
8. Ηλιάνα Φίλη
9. Κωνσταντίνος Ζαχαρίας 
Δ΄ Δημοτικού
1. Ιωάννα Μαρίνου
2. Αγαπητός Ζαχαρίας
3. Μαρία Καλαφάτη
4. Μάνος Πρωτογεράκης
5. Νίκος Ευθυμίου
6. Νίκος Δουκέρης
7. Νεφέλη Μάλλιου
8. Στέλιος Γλυνός
9. Στέλιος Μυροφόρου
10. Βασίλης Κεσίσογλου
11. Νίκος Σκουμιός
12. Άννα Λινάρδου

Ε΄ Δημοτικού
1. Ιωάννα Κόζα
2. Αδάμ Συμεωνίδης
3. Νικήτας Τσίννας
4. Ειρήνη Σπανού
5. Κλειώ Τσιγάρου
6. Παναγιώτης Κασάπης 
7. Τιτίνα Στάμου
8. Νάσος Καράβας
9. Βασίλης Κόζας
10. Ελιούλα Βαμβακά 
ΣΤ΄ Δημοτικού
1. Άγγελος Νικολάου
2. Ελπίδα Γιωργιού
3. Γιάννης Κατταβενός
4. Βικτωρία Μαντικού
5. Ζωάννα Μαυρουδάκη
6. Τσαμπίκος Αλαφάκης
7. Μανώλης Πατρός

Διαγωνισμός 
Λογικής 2011



«Σώστε τα Αδέσποτα»: 
μια διαθεματική εργασία μαθητών της Ε’ Δημοτικού
Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας και της ενότητας 
«Οι φίλοι μας τα ζώα», πραγματοποίησαν μια διαθεματική εργασία με τίτλο «Σώστε 
τα αδέσποτα», με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τους, κ. Χριστοδούλου Ροδάνθης, 
που στόχο είχε να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε κοινωνικά θέματα, όπως αυτό των 
αδέσποτων. Αρχικά, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτηνιατρείο της κ. 
Μαρίκας Ιωαννίδου. Στον χώρο αυτό, οι μαθητές εξέτασαν δύο αξιολάτρευτα σκυλάκια και 
ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους αλλά και για τις συνήθειές τους. Στη συνέχεια, σειρά 
είχε το Κυνοκομείο Ρόδου, όπου τα παιδιά γνώρισαν από κοντά τα τρυφερά σκυλάκια 
που φιλοξενούνται στον χώρο αυτό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές 
ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι και μοιράστηκαν τους προβληματισμούς τους με τους 
υπεύθυνους του Κυνοκομείου. «Είναι πολύ σημαντικό να στειρώνονται τα ζώα, γιατί είναι 
ο μαναδικός τρόπος να μειωθούν τα αδέσποτα στην πόλη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά 
μια μαθήτρια. Οι μαθητές ανέλαβαν στη συνέχεια να γράψουν τις δικές τους περιγραφές για 
μερικά από αυτά τα σκυλάκια, τις οποίες μετέφρασαν και στα αγγλικά με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών του ξενόγλωσσου τμήματος των εκπαιδευτηρίων και δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα «Η Ροδιακή», στη στήλη «Τα νέα του Κυνοκομείου». Η εργασία ολοκληρώθηκε με 
τη δημιουργία χαρτονιών, στα οποία τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους κολλάζ και έγραψαν τα 
δικά τους συνθήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη σημασία 
της φροντίδας των ζώων, την ευθύνη που αναλαμβάνουν, όταν υιοθετούν ένα ζωάκι και την 
ανάγκη της κοινωνίας μας να φροντίζει τα αδέσποτα, καθώς αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο 
πολιτισμού.   

Χριστοδούλου Ροδάνθη, Εκπαιδευτικός

Νοιάζομαι για 
τους άλλους
Ήταν ένα μάλλον μελαγχολικό 
χριστουγεννιάτικο απόγευμα όπου οι 
μαθητές του τμήματος Γ2 Γυμνασίου αλλά 
και του Α2 Λυκείου, κάνοντας μία παύση 
στις ανέμελες διακοπές τους, αποφάσισαν 
να δώσουν χαρά σε ανθρώπους που ζουν 
και αναπνέουν γύρω μας. Υλοποίησαν  
τη σκέψη να επισκεφθούν τα παιδιά 
του ορφανοτροφείου που είχαν τη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και να 
τους προσφέρουν δώρα, χαρά και πολύ 
παιχνίδι. Η γιορτή ήταν συγκινητική, γεμάτη 
νοήματα αλλά και μηνύματα προς όλους. 
Μετά τη λήξη της γιορτής, τα παιδιά έτρεξαν 
ανυπόμονα στους μαθητές μας γεμάτα όρεξη 
για παιχνίδι. Και αυτοί, τους το προσέφεραν 
απλόχερα. Αφού τους έδωσαν τα δώρα, οι 
μαθητές, έπαιξαν αρκετή ώρα μαζί τους και 
τα παιδιά έδειξαν να το ευχαριστούνται.  

Ποθητός Σταματιάδης, Μαθηματικός

Το Πρόγραμμα «Φιλαναγνωσία»

«Οι οικολόγοι 
έχουν ταλέντο»
Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό τραγουδιού 
«Οι οικολόγοι έχουν ταλέντο» με θέμα την 
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας που 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 
2010 στην αίθουσα Καλλιπάτειρα με 
πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού τους. Τα 
παιδιά αυτοσχεδίασαν, δημιούργησαν το 
δικό τους συγκρότημα, έφτιαξαν μουσικά 
όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά και σε 
γνωστές μελωδίες έβαλαν τους δικούς τους 
«πράσινους στίχους». Οι νικητές, έπειτα 
από την απόφαση της κριτικής επιτροπής, 
έλαβαν το βραβείο τους... μια λάμπα 
οικονομίας! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Κωνσταντίνα Κλαδίτη, εκπαιδευτικός

Τον περασμένο Δεκέμβρη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» το καινοτόμο πρόγραμμα «Φιλαναγνωσία». Η ομάδα φιλολόγων του 
σχολείου σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων κ. Κυριάκο Κυριακούλη 
και τον κ. Ελευθέριο Καβαλιέρο, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου «Το Δέντρο», προετοίμασαν -στον 
χώρο του βιβλιοπωλείου- μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με βιβλία ποικίλου περιεχομένου 
(λογοτεχνικού, επιστημονικού, μυθιστορηματικού κ.ά.), τα οποία περίμεναν τους μαθητές να 
τα ξεφυλλίσουν με λαχτάρα και να περιηγηθούν με αδημονία στον σαγηνευτικό κόσμο τους. 
Κάθε τμήμα του Γυμνασίου, συνοδευόμενο από τον/την φιλόλογό του, επισκέφθηκε για ένα 
δίωρο αυτή την  «ιδιότυπη και λιλιπούτεια έκθεση βιβλίου», κατόπιν έγκαιρου σχεδιασμού 
και σχετικής προετοιμασίας των παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν με σχολικά λεωφορεία στο βιβλιοπωλείο, 
περιεργάστηκαν τον χώρο της έκθεσης, φυλλομέτρησαν πολλά και παντοία βιβλία, συζητώντας 
μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες από τα... νωπά αναγνώσματά τους 
και, τελικά, κατέληξαν στην αγορά ενός βιβλίου ανά άτομο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 
-περίπου μίας εβδομάδας από την επίσκεψη- κάθε μαθητής διάβασε το βιβλίο που είχε επιλέξει 
και έφτιαξε μια κομψή αφιέρωση προς έναν (άγνωστο) συμμαθητή του, εμπνευσμένη από το 
περιεχόμενο του βιβλίου. Την τελευταία σχολική μέρα πριν τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα έγινε 



Ο Αναστάσιος Τζούμπας επισκέφθηκε το σχολείο 
μας και μίλησε σε μαθητές μας για το σκάκι 
το οποίο συνέδεσε με τη ζωή. Ήταν μια ομιλία που κράτησε καθηλωμένους τους μαθητές για 
περισσότερο από δύο ώρες και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις μαθητών. 
Στην επιστολή του που απέστειλε προς το σχολείο μας μεταξύ άλλων αναφέρει: «είχα την 
ευκαιρία να μιλήσω στους μαθητές σας, οι οποίοι με εξέπληξαν ευχάριστα με τις εύστοχες 
ερωτήσεις τους και το ενδιαφέρον τους για γνώση. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι οι μαθητές 
του σχολείου σας με έκαναν να νιώσω μεγάλη χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς η λάμψη 
στα μάτια τους και στα χαμόγελά τους φανέρωναν παιδιά με αξίες και αρχές, δημιουργικότητα 
και θετική στάση ζωής. Σας συγχαίρω για τις προσπάθειές σας, τα αποτελέσματα του έργου 

σας είναι εμφανή και 
ελπιδοφόρα».  
Ο Αναστάσιος 
Τζούμπας υπήρξε ένα 
παιδί «θαύμα», αφού 
είναι ο μικρότερος 
ομοσπονδιακός 
μαιτρ που κατέκτησε 
σε ηλικία 12 ετών 
τον τίτλο αυτόν 
στην Ελλάδα. Έχει, 
επίσης, κατακτήσει 
χρυσό μετάλλιο σε 
Βαλκανικούς Αγώνες 
με την εθνική νέων, 
αργυρό μετάλλιο σε 

Ολυμπιακούς με την εθνική παίδων (1η σκακιέρα), χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Παίδων (ισοβαθμία στην 1η θέση) και χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό 
Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων. Είναι κάτοχος των τίτλων του Εθνικού Μαιτρ και FIDE Master. 
Ο Αναστάσιος Τζούμπας εγκατέλειψε το αγωνιστικό σκάκι σε ηλικία 20 ετών, θέτοντας νέους 
στόχους για να εμβαθύνει στον τομέα των επιστημών καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογικές 
εφαρμογές όπως η εικονική πραγματικότητα.  

Ο Αναστάσιος 
Τζούμπας στο 
Σχολείο μας

ανταλλαγή δώρων-
βιβλίων ανάμεσα 
στους μαθητές, 
χωρίς να γνωρίζει 
ο «δωρητής» κάθε 
βιβλίου τον αντίστοιχο 
«δωρολήπτη». Σε 
αρκετές περιπτώσεις 
η περίτεχνη και προ(σ)
κλητική αφιέρωση 
κάποιων παιδιών ώθησε 
τους συμμαθητές 
τους να σπεύσουν 

να διαβάσουν αυθωρεί το βιβλίο που παρέλαβαν ως χριστουγεννιάτικο δώρο, χωρίς καν να 
περιμένουν την περίοδο της πρωτοχρονιάτικης ραστώνης. Ο απόηχος της πρωτότυπης αυτής 
δράσης ελέγχεται μάλλον «εκκωφαντικός», αφού στη συντριπτική πλειονότητά τους οι μαθητές 
δήλωσαν ότι απόλαυσαν αυτή την ξεχωριστή εξωσχολική εξόρμηση όσο και την επαφή τους με τον 
ενδιαφέροντα κόσμο του βιβλίου.

Χάρης Καραντώνης, Φιλόλογος

Επιτυχίες Μαθητών μας στον 
διαγωνισμό Spelling bee

PRIMARY 3
1. Kantidenou Silia
    Kyriakouli Kyriaki
2. Katavenakis Michalis
    Malandrakis Andreas
3. Fili Iliana
    Kavasila Irene
    Maravelia Maria
    Statis Thanasis

PRIMARY 4
1. Kastella Elizabeth
    Katsigiannis Serafim
    Skoumios Nikos
2. Myroforos Stelios
    Papoutsogiannopoulos Nikos
    Rizopoulos Vassilis
3. Efthimiou Nikos
    Malliou Nefeli
    Zacharias Agapitos

PRIMARY 5
1. Chatzidiakou Georgia
    Simeonidis Adam
    Tsouvalas Dimitris
2. Chatzigiannaki Nectaria
    Diakogeorgiou Renos
3. Chalkiopoulos Evangelos
    Koza Ioanna
    Panagos Ioannis
    Tachliabouri Michaela

PRIMARY 6
1. Chalkiopoulos Ioannis 
    Georgiou Elpida
    Kantidenou Eleni
2. Katavenos Ioannis
    Mavroudaki Zoanna
    Nikolaou Michael Angelos
3. Alafakis Tsampikos
    Antonoglou Konstantina
    Mantikou Victoria

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Σ. Καντιδενού
    Μ. Μαραβέλια
2. Μ. Κλαδάκη
    Θ. Στάτης
    Αστ. Παντελάκη
3. Σ. Γλυνού
    Ν. Μηνάς
    Ε. Μαντικού

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Τζ. Καρόζα
     Ν. Μάλλιου
2. Ά. Λινάρδου
    Μ. Πρωτογεράκης
    Σ. Κατσιγιάννης
3. Ι. Μαρίνου
    Ν. Σκουμιός
    Β. Κεσίσογλου

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Χρ. Αυγενικού
     Άρτ. Παπαβασιλείου
     Μ. Ταχλιαμπούρη
2. Φ. Βασούκου
    Α. Συμεωνίδης
3. Κ. Παπασάββα
    Θ. Αυγενικού
    Ι. Κόζα
    Μ. Λέργου
    Ελ. Βαμβακά

ΣΤ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Τσ. Αλαφάκης
     Ε. Καντιδενού
2. Β. Μαντικού
    Δ. Καλούδης
3. Ζ. Μαυρουδάκη
    Δ. Μυροφόρου
    Γ. Κεσίσογλου

Στο διαγωνισμό Γλώσσας συμμετείχαν 
μαθητές από Γ’ - Στ’ Δημοτικού, οι οποίοι 
ακόνισαν το μυαλό τους με δημιουργικές 
και πρωτότυπες δραστηριότητες.



Δύο καρότσια στο κέντρο. Σφύριγμα για την έναρξη και... ο αγώνας αρχίζει. Καθισμένοι οι 
μπασκετμπολίστες αλλά η ψυχή έτρεχε, το πνεύμα έπαιζε.
Ο μοναδικός αυτός αγώνας, ως προς το θέαμα που προσέφερε και το συναίσθημα που 
προκάλεσε, πραγματοποιήθηκε στο Ροδίων Άθλησις στις 25 Νοεμβρίου του 2010. Η 
ομάδα μπάσκετ με καρότσι «Δωδεκάνησος» έδειξε πώς η δύναμη της ψυχής ξεπερνά τη 
δυσκολία του σώματος. Τα λόγια του κ. Μιχάλη Χατζηδημητρίου, αρχηγού της ομάδας, 
συγκλονιστικά «Δεν είμαστε άτομα με ειδικές ανάγκες, ούτε με ιδιαιτερότητες, ούτε με 
δεξιότητες. Δεν είμαστε Α.Μ.Ε.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. Είμαστε ανάπηροι... Η μετακίνησή μας στον 
δρόμο είναι αδύνατη, όχι απλώς δύσκολη.» Ηχηρά, επίσης, ήταν τα λόγια του ρόδιου 
παραολυμπιονίκη και Δημοτικού Συμβούλου, κ. Θανάση Μπαράκα: «Δεν είμαστε μόνο εμείς 
ανάπηροι, ανάπηρες είναι και οι υποδομές. Τα σχολεία, τα καταστήματα, οι υπηρεσίες, τα 
γήπεδα οφείλουν να είναι προσβάσιμα. Κυρίως, όμως, τα σχολεία.». Τον αγώνα χαιρέτισε ο 
Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία», κ. Κυριάκος Κυριακούλης. Ανάμεσα στα 
άλλα, ο κ. Κ. Κυριακούλης σχολίασε ότι η ευαισθητοποίηση αυτή οδηγεί στη γνώση, ενώ η 
αναισθησία στην άγνοια. Επέμεινε στην ελπίδα που αναμένεται από τους νέους, καθώς αυτοί 
προασπίζουν τα ατομικά δικαιώματα και δίνουν συλλογικούς αγώνες για την προώθηση 
του πανανθρώπινου αιτήματος μιας ζωής με αξιοπρέπεια. Αισιόδοξο ήχησε το μήνυμα 
του κ. Κυριακούλη ότι ο κόσμος μας ακόμα και σε αυτό το δύσκολο παρόν μπορεί να γίνει 
καλύτερος, εάν ο καθένας δει πέρα από τον εαυτό του και διεκδικήσει τον σεβασμό προς τον 
άλλο. Προέβαλε, επίσης, την ουσιαστική πράξη και την πρώτη καλή αρχή, με τη δυνατότητα 
προσπέλασης των δημόσιων χώρων από τους ανθρώπους με αναπηρία. 
Η κ. Δέσποινα Μουτάφη, Επίκουρη Νομάρχης και πρόεδρος του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ 
Δωδεκανήσου, απηύθυνε χαιρετισμό και σχολίασε εύστοχα ότι η αναπηρία είναι μέρος της 
κοινωνικής ποικιλομορφίας. Ο Αντιδήμαρχος Ροδίων, κ. Παναγιώτης Σακελλαρίου, δήλωσε 
υπεύθυνα την αδυναμία της πολιτείας να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και 
επισήμανε  τη δύναμη των ανθρώπων με αναπηρία. Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών 
και πριν την έναρξη του αγώνα προβλήθηκαν δύο video. Το πρώτο προέβαλε έναν άντρα 
χωρίς χέρια και χωρίς πόδια που πραγματικά κάνει τη δυσκολία δύναμη. Το δεύτερο video 
που προβλήθηκε είχε δημιουργηθεί πριν από δύο χρόνια από μαθητές του σχολείου μας, 
αποφοίτους πια. Ένας μαθητής, λοιπόν, με αναπηρικό καροτσάκι προσπάθησε να κινηθεί 
στο κέντρο της πόλης μας διαπιστώνοντας την ακινησία των υποδομών.

Ο αγώνας μπάσκετ που 
ακολούθησε χάραξε 
στις καρδιές των μικρών 
και μεγάλων θεατών 
ένα σήμα κοινωνικού 
προβληματισμού 
και ένα ερέθισμα 
κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης. 

Μάρα Μ. Κάκκαρη, 
Φιλόλογος

Όταν η δυσκολία...
γίνεται δύναμη

Ημέρα 
Ανοιχτής Τάξης

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
και οι εκπαιδευτικοί του «ανοίγουν» 
τις πόρτες του σχολείου σε γονείς, για 
να παρουσιάσουν με άμεσο τρόπο την 
πρόταση εκπαίδευσης που προσφέρουν 
εδώ και οκτώ χρόνια. 
Η «Ημέρα της Ανοιχτής Τάξης» θα 
πραγματοποιηθεί για το Δημοτικό στις 
30 Μαρτίου 2011 και για το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο στις 5 Aπριλίου 2011, από τις 
8.30 π.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ. 
Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι 
θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τον τρόπο 
διδασκαλίας, όπως αυτός προσφέρεται 
στους μαθητές του σχολείου μας.

Πρόγραμμα 
Ενημέρωσης Γονέων: 
Συναντήσεις Γονέων 

και Διευθυντών
Πραγματοποιήθηκαν οι 
προγραμματισμένες συναντήσεις των 
γονέων και των κηδεμόνων των μαθητών 
με τους Διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Στο πλαίσιο των 
συναντήσεων οι  γονείς και οι κηδεμόνες  
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 
Διευθυντές  για την μέχρι τώρα πορεία 
των μαθητών καθώς και για τη συνέχεια 
της σχολικής χρονιάς. 
Η παρουσία των γονέων και η κατάθεση 
των απόψεών τους ήταν χρήσιμη για την 
περαιτέρω βελτίωση του παρεχόμενου 
προς τους μαθητές εκπαιδευτικού 
έργου από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ».



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εξασφαλίζουν στους μαθητές την κατάρτισή τους σε ένα 
ευρύ φάσμα γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων γλωσσών, ειδικότερα της Αγγλικής, 
της Γαλλικής και της Γερμανικής μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής διδασκαλίας των 
γλωσσών. 
Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν μέρος στις 
εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL (τμήμα του διεθνώς αναγνωρισμένου University 
of Cambridge), Γαλλικών του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και Γερμανικών του Goethe-
Institut των Αθηνών, οι οποίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε άριστες συνθήκες. Πριν από μερικές εβδομάδες πραγματοποιήθηκε 
η τελετή απονομής των πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών στους μαθητές που πήραν μέρος 
στις εξετάσεις (Μάιος - Ιούνιος 2010), οι οποίες στέφθηκαν με σημαντικές επιτυχίες για 
τους μαθητές.  Ο Γενικός Διευθυντής των  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος 
Κυριακούλης, που προλόγισε την εκδήλωση, επεσήμανε την αξία της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης και έδωσε συγχαρητήρια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ανέφερε ότι 
τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ήταν σημαντικά 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά πανελληνίως. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις 
η σύγκριση ήταν εντυπωσιακή. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν μουσικά και θεατρικά 
δρώμενα από τους μαθητές και, στη συνέχεια, ακολούθησε η απονομή των πιστοποιήσεων.  
Δόθηκαν συνολικά 264 πιστοποιήσεις από τις οποίες οι 157 ήταν για την αγγλική γλώσσα, οι 70 
για τη γερμανική γλώσσα και οι 37 για την γαλλική γλώσσα.
Στη φετινή τελετή απονομής παρευρέθηκαν η Πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο κ. 
Ουρανία Κοσσιώρη και ο επίτιμος Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στη Ρόδο κ. Δημήτριος Γιώρτσος, ενώ επιστολές απέστειλαν οι υπεύθυνοι εξετάσεων του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Βρετανικού Συμβουλίου. 
Η βραδιά κύλησε πολύ όμορφα μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, χαράς και ενθουσιασμού. 
Εξάλλου, η επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών γεμίζει περηφάνια και τα ίδια και τους 
γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους. Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλους …

Πιστοποιήσεις 
Ξένων Γλωσσών 
σε Μαθητές μας

Ενημέρωση για Μεθόδους 
Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων, προσκλήθηκε ο κ. 
Κώστας Βρούχος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Ε.Μ.Π) για να ενημερώση τους μαθητές των 
τμημάτων Α1 και Α2 του Λυκείου μας στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα», για την «Πράσινη 
Ενέργεια» και τις εφαρμογές της στην καθημερινότητα. Η παρουσίαση που μας έκανε 
χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος τονίστηκε η αναγκαιότητα αντικατάστασης 
των συμβατικών μορφών ηλεκτροπαραγωγών μέσων, στο μέτρο του εφικτού, από 
άλλα μέσα (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία  κ.ά). Στο δεύτερο μέρος, υπογραμμίστηκε ότι 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν κόστος απαγορευτικό. 
Για τον λόγο αυτό, μας παρουσίασε μία σειρά από απλές μεθόδους εξοικονόμησης 
ενέργειας στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Τονίστηκε ότι είναι υποχρέωση όλων 
μας να εντάξουμε στη ζωή μας κάποιους βασικούς κανόνες με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας, όχι μόνο για το αμιγώς προσωπικό μας οικονομικό όφελος, αλλά πάνω απ’ όλα 
για την προστασία του δοκιμαζόμενου πλανήτη μας.  

Ποθητός Σταματιάδης, Μαθηματικός

«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- 
Προνόμιο»

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» με ευαισθησία στις 
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες 
απαντούν μ’ ένα σύγχρονο 
πρόγραμμα κοινωνικών και εκπτωτικών 
παροχών «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ-
Προνόμιο». 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι 
η ενίσχυση των δεσμών της μεγάλης 
οικογένειας του «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
υποστηρίζοντας τους γονείς  του 
σχολείου μας.
Περιλαμβάνει μια νέα εκπτωτική κάρτα 
η οποία παρέχει στα μέλη του «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» (γονείς, εκπαιδευτικούς, 
εργαζόμενους, μαθητές και φίλους του 
σχολείου) προσφορές και εκπτώσεις 
σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 
καταστήματα και υπηρεσίες σε όλη 
τη Ρόδο, όπως σε καταστήματα 
ενδυμάτων, είδη σπιτιού, σχολικά είδη, 
ξενοδοχεία, κομμωτήρια, εστιατόρια, 
φωτογραφίσεις-βιντεοσκοπήσεις 

εκδηλώσεων, 
κέντρα 
αισθητικής και 
διαιτολογίας και 
πολλά άλλα. 
Οι επιχειρήσεις 
που θα 
συμμετέχουν 
στο πρό-
γραμμα 
ανήκουν 
αποκλειστικά 
σε γονείς  
του σχολείου 
μας.



Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πίτας των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Στην εκδήλωση αυτή απονεμήθηκαν για τρίτη συνεχή 
χρονιά τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα για το έργο και 
την προσφορά τους. Η βράβευση αυτή αποτελεί πλέον 
παράδοση και κάθε χρόνο εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ανυπομονούν να 
πληροφορηθούν τα ονόματα των βραβευθέντων τα οποία η 
διεύθυνση του σχολείου κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό. 
Ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης στην εισαγωγική του 
ομιλία επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι το νόημα της βράβευσης 
είναι προφανές αλλά όχι και αυτονόητο στην πρακτική της 
ελληνικής κοινωνίας. Είναι η αναγνώριση του μόχθου, της 
προσπάθειας και της επίδοσης όσων βραβεύονται. Είναι 
η ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία τις 
επιδόσεις τους. Είναι η δημιουργία προτύπων προς μίμηση 
στην ευρύτερη κοινότητά μας. 
Στη φετινή εκδήλωση από τον χώρο των εκπαιδευτικών 
βραβεύτηκαν για την αφοσίωση και την προσφορά τους 
στην εκπαίδευση η κ. Σταυρούλα Μαράντου, Υπεύθυνη 
του Νηπιαγωγείου και η κ. Μάρα Κάκκαρη, Φιλόλογος. 
Από τον χώρο των υπόλοιπων εργαζόμενων στο σχολείο, 
βραβεύτηκαν για την εργατικότητα και την προσφορά τους 
οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων κ. Νίκος Χαρτερός και κ. 
Ιωάννης Λαδικός. 
Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν φέτος τιμητικές διακρίσεις 
και σε πρόσωπα που έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει το 
σχολείο, που είναι συνεργάτες ή και γονείς του σχολείου. Έτσι, 
βραβεύτηκαν η κ. Τέτα Σωτρίλλη - Γκαβογιάννη, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός και η κ. Ευαγγελία Γόμπου - Κουτσομανώλη, 
Ασφαλιστική Σύμβουλος. Η κ. Τέτα Σωτρίλλη – Γκαβογιάννη 
επιμελήθηκε την αρχιτεκτονική μελέτη του σχολείου 
καθώς επίσης και των νέων του εγκαταστάσεων και, όχι 
μόνο ως συνεργάτης, αλλά και ως γονέας εμπιστεύτηκε 
την εκπαίδευση της κόρης της στο σχολείο, η οποία ήδη 
διαπρέπει στις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική. Η κ. 
Ευαγγελία Γόμπου – Κουτσομανώλη από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του σχολείου το υποστήριξε ολόψυχα και 
πολυεπίπεδα. Τα δύο παιδιά της,  φοιτητές πλέον της Ιατρικής 
και του Οικονομικού Πανεπιστημίου, είναι απόφοιτοί του.

Απονομή Τιμητικών 
Διακρίσεων 

Συμβουλευτική 
Γονέων

Οι σημερινοί γονείς προβληματίζονται 
και αναζητούν τρόπους, για να «μάθουν» 
πώς θα ανταποκρίνονται καλύτερα στα 
σύγχρονα δεδομένα της ζωής (γρήγοροι 
ρυθμοί, πολλαπλοί ρόλοι, πίεση, άγχος, 
συγκρούσεις, δύσκολη επικοινωνία,...) 
αλλά και στον δύσκολο και σύνθετο ρόλο 
τους ως γονέας, ο οποίος δεν μπορεί να 
στηρίζεται πια μόνο στην εμπειρία, στο 
ένστικτο και την αγάπη. 
Το πρόγραμμα «Γονέων Παιδεία - 
Εργαστήρια Συμβουλευτικής Γονέων» 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους 
γονείς (στον δύσκολο ρόλο τους), 
προσφέροντας τους γνώσεις και 
ευκαιρίες για προβληματισμό και 
ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που τους 
απασχολούν. Στο πλαίσιο λειτουργίας 
των βιωματικών εργαστηρίων, κάθε 
γονέας μπορεί να ενημερωθεί για θέματα 
που αφορούν στην επικοινωνία με 
τους άλλους, στη διαχείριση αρνητικών 
συναισθημάτων, στην αναπτυξιακή 
πορεία και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 
στη δομή και λειτουργία της οικογένειας 
και τους συναισθηματικούς δεσμούς των 
μελών της. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάξει 
απόψεις και εμπειρίες με άλλους γονείς 
και ειδικούς επιστήμονες του χώρου της 
ψυχικής υγείας, συμμετέχοντας σε ομάδες 
10 ατόμων, 
2 φορές την 
εβδομάδα, για 2 
ώρες κάθε φορά.

Bράβευση της κ. Σταυρούλας 
Μαράντου

Bράβευση της  κ. Μάρας Κάκκαρη

Bράβευση του κ. Νίκου Χαρτερού

Bράβευση του κ. Γιάννη Λαδικού

Bράβευση της κ. Τέτας Σωτρίλλη-
Γκαβογιάννη

Bράβευση της κ. Ευαγγελίας 
Γόμπου- Κουτσομανώλη

Ευχαριστούμε:
- το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Ερυθρού Σταυρού Ρόδου για το δίωρο 
βιωματικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών που 
έκαναν στους μαθητές της Στ’ Δημοτικού.
- την γκαλερί “Κορακά” για τη φιλοξενία των 
μαθητών της Α΄ & Ε΄ Δημοτικού.



Εκδρομή 
Β’-Γ΄Λυκείου 
στην Ιταλία

(Φλωρεντία-Πίζα-
Σιένα-Ρώμη)

Νοέμβριος 2010
Συνοδοί: 

Βεργούλλη Φωτεινή (Μαθηματικός)
Ειρήνη Παπακωνσταντίνου (Οικονομολόγος)

Σταύρος Πρωτογεράκης (Φυσικός)

Κολοσσαίο

Αεροδρόμιο

Φλωρεντία

Βατικανό

Ονειρικές μελωδίες, μαγεία χρωμάτων, υπέροχες χορογραφίες και άψογη υποκριτική συνέθεσαν ένα 

μοναδικό και φαντασμαγορικό θέαμα στη φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή των Εκπαιδευτηρίων 

«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις των 

Εκπαιδευτηρίων και προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον τόσο των γονέων και των συγγενών των μαθη-

τών όσο και των φίλων τους. Οι θεατές που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις ξεπέρασαν τους χίλιους. 

Την αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου με τη θεατρική 

παράσταση «ποιος θα κρύψει το φεγγάρι;» που έγραψε η υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου κ. Βούλα Μαρά-

ντου, μια θεατρικά ολοκληρωμένη παράσταση με ζωντάνια και ευρηματικά σκηνικά. Την σκυτάλη 

στη συνέχεια, πήρε, η χορωδία και η ορχήστρα υπό την διεύθυνση του μουσικού κ. Γιάννη Χατζή. Οι 

μαγευτικές μελωδίες από τις κιθάρες, οι χαρακτηριστικοί ήχοι των ξυλόφωνων και οι γλυκές φωνές 

των παιδιών πλημμύρισαν τις καρδιές όλων. Οι χορογραφίες Cha-cha-cha και Tango που επιμελήθηκε 

η κ. Μαρία Λεβέντη καθώς και οι δύο χορογραφίες Christmas Aerobic που επιμελήθηκε ο κ. Στέργος 

Κουπάδης ζέσταναν την ατμόσφαιρα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη θεατρική 

παράσταση «τρεις θάλασσες και δυο στεριές δώρα, κάλαντα και ευχές» που έγραψε και επιμελήθηκε 

σκηνοθετικά η εκπαιδευτικός θεάτρου κ. Μυρσίνη Λελούδια. Στην παράσταση πήραν μέρος οι μαθητές 

των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού, που απέδωσαν με ευαισθησία και άψογη τεχνική τους ρόλους. 

Ο λόγος, η μουσική, τα ζωντανά τραγούδια, τα ευφάνταστα κοστούμια καθώς επίσης και ο φωτισμός 

συνέβαλλαν στο άρτιο αποτέλεσμα. Καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων λειτούργησε ένα πλούσιο 

χριστουγεννιάτικο Bazaar των μαθητών του Δημοτικού με έργα που κατασκεύασαν και με απίθανες 

λιχουδιές που παρασκεύασαν. 

Χριστουγεννιάτικη Πανδαισία 



ΔΙΠΛ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΩΜΗΣ

CERT MDT McKENZIE
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ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ Σ.Σ.

Γ. Κωνσταντάκη 3, Ρόδος • τηλ. & fax: 22410 37214
κινητό: 6932 602 720 www.kalafatis-physiotherapy.gr

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στο πλαίσιο των αναγκών 
της σύγχρονης εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, για 
να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το μέλλον των νέων, σχεδιάζουν και 
υλοποιούν μια σειρά σημαντικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
με σκοπό να υπάρξει ορθή και έγκυρη πληροφόρηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως των μαθητών και των γονιών τους 
αλλά και των εκπαιδευτικών, καθώς και πολύπλευρη παιδαγωγική 
και συμβουλευτική στήριξη και βοήθεια.  Επιπρόσθετα, έχουν 
προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προκειμένου να παρουσιαστεί μέρος 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο σχολείο από τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Έτσι, 
για την άνοιξη του 2011 Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν 
εκπονήσει το πρόγραμμα «Σχολείο εν Δράσει» που περιλαμβάνει 
πολυδιάστατες και πολυθεματικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»: ένα μοναδικό 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων


