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Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η τελετή απονομής 
των πιστοποιήσεων Ξένων Γλωσσών στους μαθητές και 

τις μαθήτριες που πήραν μέρος και διακρίθηκαν στις εξετάσεις 
γλωσσομάθειας του περασμένου σχολικού έτους (Μάιος - Ιούνιος 
2012). 
Την εκδήλωση προλόγισε ο Γενικός Διευθυντής των  
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης. 
Κεντρικός προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. 
Cliff Parry, Academic Manager του Βρετανικού Συμβουλίου στην 
Ελλάδα ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκμάθησης των 
ξένων γλωσσών και στη αξία των πιστοποιήσεων.
Στη τελετή απονομής των πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών 
παρευρέθηκαν, χαιρέτησαν την εκδήλωση και απένειμαν 
πιστοποιήσεις στους μαθητές, η κ. Ράνια Κοσσιώρη, Πρόξενος της 
Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο, η κ. Αλίκη Μοσχή Πρόξενος της 
Γαλλίας στη Ρόδο και  ο κ. Δημήτριος Γιώρτσος, επίτιμος Πρόξενος 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Ρόδο.
Στη φετινή εκδήλωση απονομής των πιστοποιήσεων Ξένων 
Γλωσσών στους μαθητές, δόθηκαν συνολικά 224 πιστοποιήσεις 
από τις οποίες οι 172 ήταν για την Αγγλική Γλώσσα, οι 22 για την 
Γερμανική Γλώσσα και οι 35 για την Γαλλική Γλώσσα. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις εξετάσεις 
των φορέων πιστοποίησης ήταν ιδιαίτερα υψηλά, όπως φαίνεται 
στους παρακάτω Πίνακες.

Απονομή Πιστοποιήσεων  
Ξένων Γλωσσών                         
στα Εκπαιδευτήρια         
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Αποτελέσματα στις εξετάσεις Αγγλικών (Cambridge ESOL)
Επίπεδα Ποσοστά επιτυχίας

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate in English (FCE)

PET

KET

67%

63%

91%

93%

81%

Αποτελέσματα στις εξετάσεις Αγγλικών (MICHIGAN & EDI)
Επίπεδα Ποσοστά επιτυχίας

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate in English (FCE)

PET

KET

100%

100%

100%

100%

100%

Αποτελέσματα στις εξετάσεις Γαλλικών 
(Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

Επίπεδα Ποσοστά επιτυχίας

DELF B1

DELF A2

DELF A2 PRIM

DELF A1 PRIM

100%

100%

100%

100%

Αποτελέσματα στις εξετάσεις Γερμανικών 
(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Επίπεδα Ποσοστά επιτυχίας

Β2

Β1

100%

100%

Αποτελέσματα στις εξετάσεις Γερμανικών (Goethe Institut)
Επίπεδα Ποσοστά επιτυχίας

Fit 1 (A1)

Fit 2 (A2)

100%

100%

Η εκδήλωση απονομής των πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών είχε 
και ένα δεύτερο μέρος με τίτλο: “Food Glorious Food”. Οι μαθητές 
όλων των βαθμίδων από τις προηγούμενες ημέρες συγκέντρωσαν 
και έφτιαξαν παραδοσιακές συνταγές από Αγγλία, Γερμανία 
και Γαλλία. Τα εδέσματα τους δόθηκαν προς πώληση στους 
παρευρισκόμενους και τα έσοδα θα διατεθούν στις μαθητικές τους 
κοινότητες και στον σύλλογο «ΡΟΔΑΥΓΗ».



Μια αλλιώτικη έκθεση…
Στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας, οι μαθητές 
της Στ’ δημοτικού εξασκήθηκαν στην γραπτή 
ανακοίνωση με στόχο να πληροφορήσουν ότι 
πρόκειται να οργανώσουν και να δημιουργήσουν μια 
έκθεση πήλινων ομοιωμάτων μεταφορικών μέσων,  η 
οποία θα φιλοξενούνταν στον ισόγειο διάδρομο του 
σχολείου, από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου. 
Στη συνέχεια από τα λόγια πέρασαν στην πράξη… Ο πηλός μεταμορφώθηκε στα χέρια των 
μαθητών. Τα πανέμορφα πήλινα ομοιώματα μεταφορικών μέσων ζωντάνεψαν με κάθε λογής 
χρώματα και πήραν τη θέση τους στον εκθεσιακό πάγκο. Μεταφορικά μέσα της στεριάς, της 
θάλασσας και του αέρα, μιας παλιάς και νέας εποχής  έκαναν την εμφάνισή τους μαγεύοντας 
μικρούς και μεγάλους!                                                                                    Ρένα Κακούλη, εκπαιδευτικός Οι μαθητές της Στ δημοτικού,  

στο πλαίσιο του μαθήματος της 
γλώσσας και  με αφορμή την 
ενότητα «Διατροφή», επισκέφτηκαν 
εστιατόριο της πόλης μας  με σκοπό 
να ετοιμάσουν  και να γευτούν  
ανατολίτικες  γαστρονομικές 
δημιουργίες. Πιο συγκεκριμένα 
παρακολούθησαν την διαδικασία 
παρασκευής  του κεμπάπ,  έμαθαν 
ποια είναι τα βασικά  υλικά  της 
συνταγής  και ταξίδεψαν μέσα από 
τις μυρωδιές,  τα αρώματα  και τις  
δάνειες λέξεις στην Ανατολή. Στο 
τέλος,  όλοι μαζί γεύτηκαν το κεμπάπ 
και το περιέγραψαν χρησιμοποιώντας 
πληθώρα επιθέτων. Ένα αλλιώτικο 
μάθημα με αφορμή  μια  ξεχωριστή 
γεύση!

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός                                  
Ρένα Κακούλη

Γεύσεις 
από την  Ανατολή

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και 
Φορολογική Συνείδηση» στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Εφοριακών Δωδεκανήσου και τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν μια πρωτοβουλία κ. Θεοδόση Στεφανάκη, 
Πρόεδρου του Συλλόγου Εφοριακών Δωδεκανήσου με σκοπό την καλλιέργεια φορολογικής 
συνείδησης στους μαθητές την οποία ενστερνίστηκε ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και την μετουσίωσε σε πράξη. Επισημαίνεται ότι είναι η 
πρώτη φορά στην Ελλάδα που οργανώθηκε ημερίδα για μαθητές με αυτό το θέμα. Την ημερίδα 
παρακολούθησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο κ. Βασίλειος Τσαμπανάκης, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Ρόδου,  ο κ. 
Ευστάθιος Γιαννεσκής, Οικονομολόγος, Εφοριακός Δ.Ο.Υ. Ρόδου και ο κ. Πέτρος Θάνος, Μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος. 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 

«Σχέσεις Εφήβων μέσα και έξω από το διαδίκτυο»: 
ημερίδα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Σχέσεις Εφήβων μέσα 
και έξω από το διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ» την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2015. Την ημερίδα διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε συνεργασία με τις λέσχες «Lions» Ρόδου, Ηλιούσα και Κω «Ιπποκράτης», 
επιδιώκοντας αφενός να ενημερώσουν και αφετέρου να δώσουν απαντήσεις σε προβληματισμούς 
γονέων και εφήβων. Τους εισηγητές της ημερίδας παρουσίασαν ο κ. Βλάσης Τσίννας, Διευθυντής 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και 
η κ. Στέλλα Αναστασιάδη…... Πρώτος εισηγητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μπούτσικος, Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Ρόδου, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίδραση του διαδικτύου στη συμπεριφορά 
και την προσωπικότητα του ανήλικου. Στη συνέχεια,  η κ. Βαλεντίνα Παπαδάκη, ψυχολόγος, 
Msc-Εκπαιδευτική Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»  ανέλυσε  την ποιότητα 
των σχέσεων των εφήβων στην πραγματική και ψηφιακή κοινωνία. Επίσης,  παρουσίασε τα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τις 
στάσεις των μαθητών απέναντι στο διαδίκτυο, με τον συντονισμό της κ. Ελένης Κανδυλάκη, 
Ψυχολόγου και υπεύθυνης του γραφείου συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις».  Το λόγο στη 
συνέχεια πήρε ο κ. Ευριπίδης Αναγνωστάκης, καθηγητής πληροφορικής και Διευθυντής του 
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ο οποίος επικεντρώθηκε στις σχέσεις των 
εφήβων με το διαδίκτυο και έδωσε πρακτικές οδηγίες για την προστασία και τον έλεγχο της 
ιδιωτικότητας των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα. Ο θεατρικός όμιλος του σχολείου εμπλούτισε 
το πρόγραμμα της ημερίδας  παρουσιάζοντας  ενδιαφέροντα θεατρικά δρώμενα σχετικά με το 
θέμα. 



Επίσκεψη στη 
Ροδιακή Έπαυλη
Την Παρασκευή στις 11 Οκτωβρίου 
2013, οι μαθητές  της Στ’ Δημοτικού, 
επισκέφτηκαν το ιστορικό κτήριο της 
Δημοτικής βιβλιοθήκης Ρόδου, τη 
Ροδιακή Έπαυλη. Στόχος της επίσκεψης 
ήταν η περιήγηση στους εσωτερικούς  
και περιβάλλοντες χώρους ώστε 
να διαπιστώσουν αφενός μεν την 
ιστορικότητα του κτηρίου αφετέρου να 
περιγράψουν  και να συγκρίνουν  την 
περίεργη αρχιτεκτονική  όπου στοιχεία 
ανατολίτικης και δυτικής  κουλτούρας 
συνυπάρχουν και ολοκληρώνουν 
την γενική εικόνα και εντύπωση του 
κτηρίου. Επιπλέον περιηγήθηκαν 
και στους χώρους που στεγάζεται 
η Δημοτική Βιβλιοθήκη   που παρά 
τις αντίξοες συνθήκες παραμένει 
σε λειτουργία με έναν ανεκτίμητο 
θησαυρό 25.000 βιβλίων περίπου. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χρήστο 
Τερνέζη, βιβλιοθηκονόμο της Δημοτικής 
βιβλιοθήκης Ρόδου για την φιλοξενία 
και την περιήγηση των μαθητών μας.

Ρένα Κακούλη, εκπαιδευτικός

Την Τετάρτη 4/12 οι μαθητές μας είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια 
σημαντική διάλεξη με θέμα τη σκολίωση 
από τον ορθοπαιδικό Γιάννη Ορφανό 
και δύο ειδικευόμενες ιατρούς.Τα παιδιά 
ενημερώθηκαν για το τι είναι η σκολίωση, 
πως μπορούν να την αποφύγουν και πως 
αντιμετωπίζεται.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Οι μικροί σεφ, 
εν δράσει
Αυτή τη χρονιά μπήκαμε στην κουζίνα μας, στο «Μαρούλι της 
καλοσύνης», δυναμικά. Μια φορά τον μήνα, παρέα με την κ 
Σουζάνα Ιωακειμίδου, διατροφολόγο των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων 
Παιδεία», ετοιμάζουμε το μεσημεριανό μας γεύμα. 
Μαζί της μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε υγιεινά και μεσογειακά 
φαγητά. Γνωρίζουμε τα λαχανικά, τα φρούτα, τα μυρωδικά. Λέμε 
αινίγματα, τραγούδια, χορεύουμε, ζωγραφίζουμε, αγγίζουμε, 
μυρίζουμε, παρατηρούμε και εξοικειωνόμαστε με νέα υλικά 
και με  νέες, ως τώρα, γεύσεις. Η παιγνιώδης διάθεση και η 
ενεργή συμμετοχή στην παρασκευή του γεύματος, αμβλύνει την 
αρνητική διάθεση των παιδιών και τα προκαλεί να δοκιμάσουν 
κάτι διαφορετικό. Τα γεύματά μας δεν καλύπτουν μόνο τις βιολογικές μας ανάγκες αλλά μας 
δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουμε: δεξιότητες, να γίνουμε ενεργητικά αυτόνομοι,  να 
επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε. Σεπτέμβριος: Ντομάτες, βασιλικός, κρεμμύδια, 
σκόρδα κι ελαιόλαδο μας έδωσαν μια υπέροχη σάλτσα για τα μακαρόνια μας. Οκτώβριος: «Το 
χοντρό μπιζέλι» μπήκε στη ζωή και την κατσαρόλα μας.

Βούλα Μαράντου, Νηπιαγωγός

Συμμετοχή σε έργο 
e-twinning με τίτλο  
“Where do you live?” 
Βρίσκουμε φίλους σε άλλες χώρες 
και τους δείχνουμε πού ζούμε!

Η τάξη Δ1 του Δημοτικού Σχολείου Ροδίων Παιδεία συμμετέχει στο έργο e-twinning με 
τίτλο “Where do you live?” για την σχολική χρονιά 2013-’14 όπου θα έρθει σε επαφή με 
άλλες τάξεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο σημαντικοί στόχοι της δράσης 
αυτής είναι να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας,  να 
συμμετέχουν σε  διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με άλλα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να σέβονται και να μοιράζονται κοινές αξίες. Επίσης επιθυμητό είναι να βελτιωθούν οι 
γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών μέσα από την προώθηση των 
πολιτιστικών ανταλλαγών και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δεξιότητες των παιδιών στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.  Το πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει 
ποικίλα θέματα και επιτυγχάνεται με τη ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη συνεχή 
επαφή με τα παιδιά των άλλων χωρών. Η θεματική του έργου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά 
τον τόπο τους μέσα από φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, έρευνα και καταγραφή τοπικών 
στοιχείων ενώ όλα αυτά γίνονται μέσα από την ανταλλαγή υλικού με τα σχολεία που 
συμμετέχουν στο έργο.  

Ζαφειρίου Σταύρος, εκπαιδευτικός



Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία 
η «Εβδομάδα Φυσικών Επιστημών» 
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
πραγματοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία 
ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
υψηλής εκπαιδευτικής στάθμης που 
είχαν προγραμματίσει. Πρόκειται για το 
πρόγραμμα με την επωνυμία «Εβδομάδα 
Φυσικών Επιστημών».
Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος ήταν μια εβδομάδα με 
καθημερινά μαθήματα - εργαστήρια 9:00-
13:00.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
απευθυνόταν σε μαθητές που κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014 θα φοιτήσουν στις 
τάξεις από Ε΄ Δημοτικού μέχρι και Β΄ Λυκείου. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 40 μαθητές 
και μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και 
Λυκείων της Ρόδου.
Το πρόγραμμα παρείχε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες και 
στάσεις και να οικοδομήσουν νέες γνώσεις  
σε θέματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί 
ακροθιγώς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
στα σχολεία τους. 
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, βρήκαν 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ευχάριστες 
τις δραστηριότητές του. Διαπιστώνεται 
λοιπόν ότι τέτοιου τύπου προγράμματα 
μπορεί να γοητεύσουν και να κεντρίσουν 

το ενδιαφέρον το μαθητών συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα, στη δημιουργία και ενίσχυση 
θετικών στάσεων απέναντι στις Φυσικές 
Επιστήμες.

Μαθητές από την Αυστρία στο σχολείο μας
Την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013, τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» υποδέχτηκαν 
μία ομάδα από οκτώ Αυστριακούς μαθητές, οι οποίοι διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα 
Αρχαίων Ελληνικών που διοργανώθηκε φέτος -όπως και κάθε χρόνο- στη χώρα τους. 
Η επίσκεψη των μαθητών εντάχθηκε στο πλαίσιο επιμορφωτικής εκδρομής που 
πραγματοποίησαν στο νησί μας τις τελευταίες μέρες με τη συνοδεία της κ. Μαρίτσας 
Μαντικού και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τους, κ. Paul Dienstbier. Οι νεαροί 
Αυστριακοί προσήλθαν από νωρίς το πρωί στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων 
και παρακολούθησαν μάθημα αρχαίων ελληνικών μαζί με μαθητές της Β΄ Λυκείου του 

σχολείου. Εν συνεχεία, παρακολούθησαν 
σεμινάριο θεατρικής αγωγής, 
συμμετέχοντας ενεργά στα διάφορα 
δρώμενα υπό την καθοδήγηση της κ. 
Μυρσίνης Λενούδια, εκπαιδευτικού 
θεάτρου του σχολείου. Μέσα σε 
πραγματικά ευχάριστο κλίμα, στον χώρο 
της βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων, 
Έλληνες και Αυστριακοί μαθητές και 
εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ποικίλες 
και ενδιαφέρουσες απόψεις για το 
εκπαιδευτικό σύστημα, για την αξία και 
την προσφορά του αρχαιοελληνικού 
πολιτισμού.
Στο τέλος, οι Αυστριακοί μαθητές 
και οι συνοδοί τους εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους από την εγκάρδια 
υποδοχή και κατέθεσαν τον ειλικρινή 
θαυμασμό τους για το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης που παρέχεται στα 
Εκπαιδευτήρια. Δέχθηκαν αναμνηστικά 
δώρα από τον Γενικό Διευθυντή των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
κ. Κυριάκο Κυριακούλη και ζήτησαν 
την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων 
ανάμεσα στα δύο σχολεία.

Τo πολύτιμο νερό
Μια σειρά δράσεων ξεκίνησε το Νηπιαγωγείο των 
Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ Παιδεία με αφορμή το 
ταξίδι μιας σταγόνας. Μιας σταγόνας πολύτιμης 
αφού όπως παρατηρήθηκε στη συμπεριφορά των 
παιδιών και στην αλλαγή της στάσης τους απέναντι 
στο νερό, δεν θέλουν να αφήσουν να πάει χαμένη!
Για να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού έγινε 
παιχνίδι ρόλων στο οποίο μεταμορφώθηκαν 
τα παιδιά σε: σταγόνες, θάλασσα, υδρατμούς, 
σύννεφα κτλ. Στη συνέχεια στο μάθημα των 
αγγλικών παρασκεύασαν τα πιο δημιουργικά 
ουράνια τόξα! Ουράνια τόξα με ζελέ! Με αυτόν 
τον τρόπο προσέγγισαν τα χρώματα μέσω της 
αγγλικής γλώσσας και παρατήρησαν τις αλλαγές 
της κατάστασης του νερού κατά τη διαδικασία της 
συνταγής.  Πώς μπορούμε να προστατευθούμε 
αν πιάσει βροχή; Τα παιδιά θα επιλέξουν τα 
κατάλληλα υλικά, αφού μέσα από το πείραμα 
της απορροφητικότητας, βρήκαν τις διαφορές 
των υλικών και επέλεξαν μόνο αυτά που είναι 
αδιάβροχα! Το νεράκι για τη γη είναι πολύτιμο 
αγαθό, αλλά εμείς το σπαταλάμε και άσκοπα το 
χαλάμε! Το μετρήσαμε λοιπόν, κατά το πλύσιμο 
των χεριών πριν το φαγητό. πόσο νερό θα έπεφτε 
στον υπόνομο αν δεν το μαζεύαμε σε μια λεκάνη; 
Μπορούμε να πλυθούμε με λιγότερο νερό; 
Είμαστε αισιόδοξοι, κάθε μέρα που περνάει όλο 
και λιγότερο νερό μπαίνει στη λεκάνη! Ας μην 
αφήσουμε να χαθεί ούτε σταγόνα! 

Ξένια Μαστρομιχάλη, Νηπιαγωγός



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
πραγματοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία το 
πρόγραμμα με την επωνυμία «Μαθηματική 
Εβδομάδα». Η συνολική διάρκεια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν μια 
εβδομάδα και συγκεκριμένα από Δευτέρα 
8 Ιουλίου 2013 έως Παρασκευή 12 Ιουλίου 
2013 με καθημερινά μαθήματα 9:00-13:00. 
Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο 
Μιχάλης Λάμπρου, Καθηγητής Μαθηματικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο Δρ 
Πανταζής Χούλης, του Πανεπιστημίου της 
Δυτικής Αυστραλίας. 

Επίσης, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού 
προγράμματος «Μαθηματική Εβδομάδα» 
πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Καθηγητή 
του Μαθηματικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μιχάλη Λάμπρου 
σε μαθηματικούς με θέμα «Αποδείξεις 
θεωρημάτων της επιπεδομετρίας με έξοδο 
στον χώρο» την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013  
στις 19.30 στο αμφιθέατρο «Αρχιμήδης» 
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 
Στην ομιλία παρουσιάστηκαν ορισμένες 
ιδιαίτερα κομψές αποδείξεις οι οποίες 
χρησιμοποιούν την ιδέα της εξόδου στον 
χώρο. Τα παραδείγματα αντλήθηκαν κυρίως 

Ενθουσιασμένοι οι συμμετέχοντες 
από τη «Μαθηματική Εβδομάδα» 

Μια κοινωνική δράση αγάπης, πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013, 
στην «Ημέρα Δημιουργίας»,  εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά έφτιαξαν 
χριστουγεννιάτικα μπισκότα, τα στόλισαν και τα συσκεύασαν με σκοπό να τα 
προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου. Με έναν απλό και δημιουργικό 
τρόπο όλοι πέρασαν ευχάριστα, ενώ τα παιδιά   ευαισθητοποιήθηκαν για την αξία 
της προσφοράς και του εθελοντισμού.  Οι μικροί μαθητές έμαθαν ότι χωρίς κόπο 
αλλά με πολύ διάθεση μπορούν να χαρίσουν μεγάλη χαρά σε συνανθρώπους 
μας, που έχουν ανάγκη. Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, τα παιδιά με τη συνοδεία των 
εκπαιδευτικών τους παρέδωσαν τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Η κ. Δέσποινα Μουτάφη μαζί με άλλους εθελοντές τα υποδέχτηκαν 
με μεγάλη χαρά και τα ευχαρίστησαν για την προσφορά τους, τονίζοντας πόσο 
σημαντική είναι η πράξη αυτή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το νηπιαγωγείο 
πραγματοποιεί τέτοιου είδους δράσεις αφού ο εθελοντισμός είναι μια από τις 
αξίες που καλλιεργείται συστηματικά στους μαθητές και τις μαθήτριες των 
εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 

Βούλα Μαράντου, Νηπιαγωγός

Μπισκότα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Tην Τετάρτη 13/11 πραγματοποιήθηκε άσκηση σεισμού σε όλους 
τους μαθητές του δημοτικού.Οι μαθητές είχαν την ευκαιρίανα 
ακούσουν σημαντικές οδηγίες, να δουν ενημερωτικά video καθώς 
και αναπαράσταση ,από τις υπεύθυνες καθηγήτριες φυσικής αγωγής 
Μαρία Λεβέντη,Μαρία Ριζοπούλου,πως δρούμε σε περίπτωση 
σεισμού.Στη συνέχεια έγινε άσκηση από τους ίδιους τους μαθητές. 



ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Α’- Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2.65
2. ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.27
3. ΛΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2.20
4. ΦΙΛΗ ΒΑΝΕΣΑ 1.80
5. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1.78
6. ΜΠΟΧΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 1.76
7. ΛΙΑΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ 1.60
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.40
9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1.38

50 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Α’ - Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΛΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 10.59
2. ΜΠΟΧΩΡΗ  ΜΑΡΙΑ 11.06
3. ΠΑΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 11.09
4. ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.30
5. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 11.45
6. ΦΙΛΗ ΒΑΝΕΣΑ 11.48
7. ΛΙΑΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ 11.80
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 12.15
9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 12.76
10. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 12.80

50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Α’ - Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 9.09
2.ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 10.53
3.ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10.55
4.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΦΡΑΙΜ 10.94
5.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ 11.31
6.ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12.10
7.ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 12.11
8.ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 12.35
9.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 13.59
10.ΞΕΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 14.00

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Α’ - Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3.02
2. ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2.55
3. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2.36
4. ΜΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.20
5. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.00
6. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΦΡΑΙΜ 1.95
7. ΤΟΥΓΟΥΝΖΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1.90
8. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ 1.66
9. ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.62
10. ΞΕΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 1.60
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1.46

50 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8.71
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 9.70
3. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΥΑ 9.80
4. ΔΟΥΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 9.94
5. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΑ 9.95
6. ΠΑΤΣΗ ΚΡΙΣΤΥ
7. ΞΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 10.02

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ’- Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 3.20
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΑ 2.77
4. ΔΟΥΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2.76
5. ΠΑΤΣΗ ΚΡΙΣΤΥ .2.75
6. ΧΑΤΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2.73
7. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2.70
8. ΞΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2.44
9. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΥΑ 2.36

ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ ‘ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΧΑΤΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 11.30
2. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10.70
3. ΞΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 10.32
4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΑ 9.30
5. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7.81
6. ΠΑΤΣΗ ΚΡΙΣΤΥ 7.22
7. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΥΑ 6.54
8. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 5.18

50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.41
2. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 8.42
3. ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 8.47
4. ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8.64
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.34
5. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9.34
7. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9.38
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ  9.78
9. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΟΠΟΣ 9.83
10. ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 9.92
11. ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10.02
12. ΛΑΖΑΡΟΦ ΠΕΤΚΟ 10.04
13. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 10.48
14. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9.78

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 3.82
2. ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 3.40
3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 3.30
4. ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 3.27
5. ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3.14
6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 3.07
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.97
8. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2.80
9. ΛΑΖΑΡΩΦ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2.80
10. ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.78
11. ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2.77
12. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.53
13. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 2.40
14. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.93

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ’ - Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 19.98
2. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 19.62
3. ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 18.76
4. ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 16.78
5. ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16.42
6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 15.01
7. ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 14.89
8. ΓΕΡΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 13.14
9. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10.26
10. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9.31
11. ΛΑΖΑΡΟΦ ΠΕΤΚΟ 8.82
12. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6.68

50 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 7.85
2. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΡΡΙΚΑ 8.24
3. ΚΑΜΙΤΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 8.54
4. ΦΙΛΗ ΙΛΙΑΝΑ 8.71
5. ΤΣΕΡΟΥ ΤΖΕΝΗ 8.91
6. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 8.97
7. ΓΕΡΑΒΕΛΛΗ ΑΚΙΡΑ 8.99
8. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 9.06
9. ΞΕΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 9.20

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 4.07
2. ΚΑΜΙΤΖΗ-ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 3.68
3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 3.54
4. ΓΕΡΑΒΕΛΛΗ ΑΚΙΡΑ 3.22
5. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΡΡΙΚΑ 3.08
6. ΦΙΛΗ ΙΛΙΑΝΑ 3.03
7. ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2.58
8. ΞΕΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2.55
9. ΤΣΕΡΟΥ ΤΖΕΝΗ 2.40

Το Σάββατο 19/10 πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικοί αγώνες στίβου στο αθλητικό 
κέντρο Καλλιπάτειρα. Οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο 
αγώνισμα των 50 μέτρων, στο άλμα εις μήκος,στη ρίψη Vortex. Οι τρεις πρώτοι νικητές 
κάθε αγωνίσματος βραβεύθηκαν με μετάλλια και δόθηκαν έπαινοι σε όλα τα παιδιά. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και η αθλητική, χαρούμενη διάθεση ακόμα μεγαλύτερη!

Eνδοσχολικοί αγώνες στίβου



Στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής αγωγης,τα παιδιά είχαν τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν ένα νέο άθλημα, το floorball από ειδικούς 
προπονητές. Το floorball  τους ενθουσίασε ιδιαίτερα και πλέον έχει 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του ροδίων άθλησις.

ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 14.42
2. ΚΑΜΙΤΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 13.62
3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 13.20
4. ΤΣΕΡΟΥ ΤΖΕΝΗ 11.90
5. ΛΟΥΚΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 9.85
6. ΞΕΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 9.62
7. ΓΕΡΑΒΕΛΛΗ ΑΚΙΡΑ 9.56
8. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΡΡΙΚΑ 3.60

50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΧΑΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8.00
2. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8.19
3. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 8.84
4. ΛΑΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 9.02
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.04
6. ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 9.10
7. ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.40

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4.05
2. Χ ΑΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3.63
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.34
4. ΛΑΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3.22
5. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2.80
6. ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.67
7. ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.30

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20.30
2. ΧΑΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19.73
3. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 18.91
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16.60
5. ΛΑΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 15.93
6. ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
14.30
7. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 12.45

Γνωριμία με το Floorball



O Σταύρος Ευθυμίου κατάκτησε χάλκινο μετάλλιο 
στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 
Ο απόφοιτος μαθητής Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Σταύρος Ευθυμίου 
του Σάββα και της Φαίδρας, πέτυχε σημαντικότατη διάκριση σε διεθνές επίπεδο. Πιο 
συγκεκριμένα, βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που 
πραγματοποιήθηκε από τις 7-15 Ιουλίου 2013 στην Κοπεγχάγη της Δανίας.
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο στην ευρύτητα και 
δυσκολία των θεωρητικών θεμάτων, όσο και στην εκτέλεση πραγματικών πειραματικών 
ασκήσεων, αλλά και στον περιορισμένο αριθμό των βραβευομένων με μετάλλια σε ένα 
περιβάλλον πολύ μεγάλου ανταγωνισμού των καλύτερων μαθητών στη Φυσική από όλο τον 
κόσμο.
Ο Σταύρος Ευθυμίου πριν από μερικούς μήνες είχε πετύχει τη μέγιστη διάκριση (1η θέση) στη 
δεύτερη και τελευταία φάση του 23ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής και 
κατόρθωσε να είναι μέλος της Εθνικής μας Ομάδας Φυσικής. 
Επισημαίνεται  ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο παραπάνω μαθητής διακρίθηκε σε 
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής. Ο Σταύρος Ευθυμίου ως μαθητής της Α΄ Λυκείου 
είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 2011. 
Επίσης, ο Σταύρος Ευθυμίου ως μαθητής της Β΄ Λυκείου είχε προκριθεί από όλες τις φάσεις 
των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής 2012 και πέτυχε να είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Φυσικής. Ο Σταύρος 
εκπροσώπησε τη χώρα μας λαμβάνοντας μέρος στην 43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που πραγματοποιήθηκε στην Εσθονία.

Νέα Μεγάλη Διεθνής Διάκριση για τον Αθηναγόρα Σκιαδόπουλο 
Από 18 έως 28 Ιουλίου 2013 στην πόλη Santa Marta της Κολομβίας διεξήχθη η 54η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα με 
τη συμμετοχή της χώρας μας. Σ’ αυτή την κορυφαία μαθηματική διοργάνωση, που έχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, 
συμμετείχαν 97 χώρες με τις Εθνικές τους αποστολές. Έλαβαν μέρος οι 528 καλύτεροι μαθητές της υφηλίου. Τα 496 ήταν 
αγόρια ενώ τα 52 κορίτσια. Κατόπιν των τελικών αποτελεσμάτων ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος, μαθητής των Εκπαιδευτηρίων 
ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (απόφοιτος της Β΄ τάξης του Λυκείου), κατέκτησε εύφημη μνεία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική 
διάκριση σε ένα διαγωνισμό παγκόσμιας εμβέλειας και υψηλού κύρους. Όλοι οι μαθητές δοκιμάστηκαν για δύο ημέρες σε 
επίπονη γραπτή δοκιμασία. Η διάκριση αυτή του Αθηναγόρα Σκιαδόπουλου αποτελεί συνέχεια του Χάλκινου Μεταλλίου 
που κέρδισε πρόσφατα στην 30η Βαλκανική Ολυμπιάδα, που έγινε στην Κύπρο. Ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος συμμετείχε 
στην εξαμελή Εθνική Ομάδα κατόπιν  πέντε διαδοχικών Μαθηματικών διαγωνισμών, που διοργάνωσε η Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία κατά το σχολικό έτος 2012-13. Αλλά και κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος 
ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαθηματικών, κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στην 53η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που 
πραγματοποιήθηκε στις 3-15 Ιουλίου 2012 στην Αργεντινή. Επισημαίνεται ότι ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος είναι ο πρώτος 
Δωδεκανήσιος μαθητής που είχε συμμετοχή σε δύο συνεχόμενες Διεθνείς Ολυμπιάδες Μαθηματικών στις οποίες πέτυχε 
διάκριση.


