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Μαθητές μας συμμετείχαν στο 4ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας 

«ACSTAC» (Anatolia College Science & 
Technology Annual Conference), που 
πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 
Μαρτίου 2014 στο κολλέγιο «Ανατόλια» 
της Θεσσαλονίκης. Κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά 21 μαθητές και μαθήτριες 
από τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
εκπόνησαν πρωτότυπες εργασίες που 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 
συνεδρίου. Οι εργασίες τους εντυπωσίασαν 
τους επισκέπτες, τους διοργανωτές και τους 
κριτές του συνεδρίου, για την πρωτοτυπία, 
την ευρηματικότητα και τις καινοτόμες 
ιδέες. Αφού παρουσιάστηκαν σε ευρύ κοινό, 
αξιολογήθηκαν από την επιστημονική 
επιτροπή του συνεδρίου και απέσπασαν 
εκτός από τα θετικά σχόλια και το πρώτο 
βραβείο στην κατηγορία τους. 

Στον τομέα των εκθεμάτων της 
πληροφορικής, μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 
και της Α’ και Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κατέκτησαν το 1ο 
βραβείο για την κατασκευή τους «Αύξηση 
ασφάλειας γέφυρας με χρήση εφαρμογών 
αυτοματισμού», έργο εμπνευσμένο από τα 
θλιβερά πρόσφατα γεγονότα στη γέφυρα 
της Κρεμαστής. Η εργασία τους αποτελεί 
ευρηματική πρόταση και η εφαρμογή της  
θα έλυνε το πρόβλημα που δημιουργείται 
στην περίπτωση πλημμύρας του χείμαρρου! 
Επιπλέον, κολακευτικά σχόλια απέσπασαν 
τα έργα «Έξυπνος συγκοινωνιακός κόμβος», 
μακέτα του κόμβου Εθν. Αντιστάσεως 
όπου με χρήση κατάλληλων αισθητήρων 
ανιχνεύεται η ροή των αυτοκινήτων και 
τροποποιείται ο χρονισμός των φαναριών, 
ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, και «Γάντι τηλεκατεύθυνσης», 
όπου, χρησιμοποιώντας ειδική διάταξη 
ενσωματωμένη σε γάντι, ελέγχεται η κίνηση 
ενός τηλεκατευθυνόμενου αυτοκινήτου.
Επίσης, το σχολείο εκπροσωπήθηκε με δύο 
ομάδες στον Διαγωνισμό Μαθηματικής 
και Λογικής Σκέψης, όπου η ομάδα των 
Κωνσταντινίδη Τ., Παπαγεωργίου Γ. και 
Μακρή Δ. έφθασε μέχρι τα προημιτελικά, 
ενώ η ομάδα των Κάσδαγλη Ειρ., 
Κωνσταντινίδη Αλ. και Τσίννα Κ. έφτασαν 
στον τελικό του διαγωνισμού και  
κατέλαβαν την 4η θέση σε πανελλήνιο 
επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
κοινό της Ρόδου θα έχει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει τις εργασίες και να δει τις 
κατασκευές των παιδιών στο πλαίσιο της 
«Ανοικτής Ημέρας Επιστήμης και Τέχνης» 

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 
Μαΐου 2014  στο Αθλητικό κέντρο των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Επίσης, 
όσοι θέλουν θα μπορέσουν να γνωρίσουν 
από κοντά τους μικρούς βραβευμένους 
«ερευνητές-επιστήμονες».  Ο Διευθυντής 
Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Ευριπίδης Αναγνωστάκης είχε 
τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του 
συνόλου των εργασιών των μαθητών, με την 
πολύτιμη βοήθεια των Νίκου Γιακουμάρου 
και Βασίλη Λαδικού. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες που συμμετείχαν με εργασίες 
και κατασκευές στο συνέδριο ήταν οι 
ακόλουθοι:

Εντυπωσίασαν οι μαθητές μας σε Πανελλήνιο Συνέδριο 
‘Έκδοση των Έκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΈΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Aπό τη Γ΄ Γυμνασίου 
Γιαννούρης Γιώργος
Μπέλλος Φοίβος
Νικολάου Άγγελος
Παραφέντης Φίλιππος
Χαλκιόπουλος Ιωάννης
Από την Α΄Λυκείου
Καλπακίδης Πασχάλης
Κάσδαγλη Ειρήνη
Κόκκαλης Θοδωρής
Κωνσταντινίδη Αλεξία
Κωνσταντινίδη Τατιάνα

Παπαγεωργίου Γιώργος
Παππούλης Φοίβος
Πατούνας Σταμάτης
Πέτα Βιολέτα
Τρικοίλη Σμάρω
Τσίννας Κωνσταντίνος
Τυρίκος Άγγελος
Φαλτσέτας Χρήστος
Χαρτερός Θοδωρής
Από τη Β΄ Λυκείου
Μακρή Δήμητρα
Σουλούνια Φαίδρα 

Σημαντικές επιτυχίες μαθητών μας στους 
διαγωνισμούς Μαθηματικών «Ο Ευκλείδης»

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 
74ου Πανελλήνιου Μαθηματικού 

Διαγωνισμού με την επωνυμία «Ο 
Ευκλείδης», ο οποίος διεξήχθη στις 18 
Ιανουαρίου 2014. Στον διαγωνισμό αυτό 
πήραν μέρος μαθητές των Β και Γ τάξεων 

των Γυμνασίων αλλά και των τριών τάξεων 
των Λυκείων της χώρας.
Ανάμεσα στους επτά μαθητές που 
διακρίθηκαν από τα Δωδεκάνησα 
συμπεριλαμβάνονται τρεις μαθητές που 
φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Πρόκειται για τους Αθηναγόρα 

Σκιαδόπουλο (μαθητή της Γ΄ Λυκείου), 
Κωνσταντίνο Τσίννα (μαθητή της Α΄ 
Λυκείου) και Αδάμ Συμεωνίδη (μαθητή της 
Β΄ Γυμνασίου).
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά 
τους μαθητές για τις διακρίσεις τους και 
τους εύχεται πάντα επιτυχίες. Επίσης, 
συγχαίρει θερμά και όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στους 
παραπάνω διαγωνισμούς.

Απέσπασαν 1ο βραβείο για την 
πρότασή τους σχετικά με τη 
γέφυρα της Κρεμαστής



Διακρίσεις Μαθητών 
μας στους Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Φυσικής 2013

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο έχει 
την επιστημονική / εκπαιδευτική ευθύνη, ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 
Φυσικών Δημοτικού 2013 ο οποίος απευθυνόταν στους 
μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων (Ε΄ και Στ΄) των Δημοτικών 
Σχολείων της χώρας, του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου 2013 ο οποίος αφορούσε στους μαθητές των δύο τελευταίων 
τάξεων (Β΄ και Γ΄) των Γυμνασίων της χώρας, καθώς επίσης και του 23ου Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής για μαθητές Λυκείου. Στους διαγωνισμούς αυτούς 
διακρίθηκαν επτά (7) μαθητές και μαθήτριες των  Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Πιο συγκεκριμένα, στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού 2013 
διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες: Σεραφείμ Κατσιγιάννης, Νίκος Σκουμιός, 
Μερσίνα Άλμπρεχτ, Νίκος Ευθυμίου και Μάνος Πρωτογεράκης.
Στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2013 διακρίθηκαν οι παρακάτω 
μαθητές: Κωνσταντίνος Τσίννας και Μιχαήλ Οικονόμου.
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των μαθητών 
στο αμφιθέατρο Δρακοπούλου στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην τελετή αυτή 
βραβεύτηκαν οι Σεραφείμ Κατσιγιάννης και Κωνσταντίνος Τσίννας. Ιδιαίτερη βράβευση έγινε 
και για τον Σταύρο Ευθυμίου.
Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Σταύρος Ευθυμίου πέτυχε τη μέγιστη διάκριση (1η θέση) στον 23ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 2013 για μαθητές Λυκείου και κατόρθωσε να είναι 
μέλος της Εθνικής μας Ομάδας Φυσικής. Ο Σταύρος Ευθυμίου 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.
 

Υψηλές επιδόσεις πέτυχαν οι μαθητές μας στους διαγωνισμούς 
Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου

Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοίνωσε 
τα αποτελέσματα των διαγωνισμών Μαθηματικών, για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 

με την επωνυμία «Ίππαρχος», ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 και 
«Εύδημος», που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου 2013. 
Ανάμεσα στους έξι μαθητές που διακρίθηκαν από τα Δωδεκάνησα συμπεριλαμβάνονται 
τρεις μαθητές που φοιτούν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Πρόκειται για τους Νικόλαο Σκουμιό, Μερσίνα Άλμπρεχτ και Μάνο 
Πρωτογεράκη.
Αναλυτικά οι έξι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου που πρώτευσαν και στους δύο 
διαγωνισμούς  είναι κατά σειρά επιτυχίας.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ:  ΑΡΝΙΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (3ο Γυμνάσιο Ρόδου)
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ)
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ:  ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3ο Γυμνάσιο Ρόδου)
ΕΠΑΙΝΟΣ: ΜΑΛΛΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ (3ο Γυμνάσιο Χώρας Καλύμνου)
ΕΠΑΙΝΟΣ: ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΜΕΡΣΙΝΑ (ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ)
ΕΠΑΙΝΟΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ).

Το «Γαλλικό Σπίτι της Ρόδου» 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 

του Μαθητικού Διαγωνισμού 
Ορθογραφίας στη Γαλλική Γλώσσα που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
«Ημέρας της Γαλλοφωνίας», την Κυριακή 
15 Μαρτίου στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στον διαγωνισμό αυτό πήραν μέρος 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, των 
Γυμνασίων και των Λυκείων της Ρόδου. 

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές για τις διακρίσεις τους και τους ευχόμασ τε πάντα επιτυχίες. 

Επιτυχίες 
Μαθητών μας 
σε Διαγωνισμό 
Ορθογραφίας στη 
Γαλλική Γλώσσα



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
στον διαγωνισμό αυτό διακρίθηκαν 
έξι (6) μαθητές και μαθήτριες των  
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που 
κατάφεραν να καταλάβουν μία από τις 
τρεις πρώτες θέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στον Διαγωνισμό 
Ορθογραφίας στη Γαλλική Γλώσσα 
διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές 
και μαθήτριες των  Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανά επίπεδο:
Επίπεδο Β1: Μιχαήλ Οικονόμου (1η θέση)
Επίπεδο Α2: Νικόλαος Σκουμιός (2η θέση) 
και Γεώργιος Νικολιδάκης (3η θέση)
Επίπεδο Α1:  Δώρα Πάππου (3η θέση)
Επίπεδο αρχαρίων:  Άγγελος Καλαφατάς (1η 
θέση) και Μιχαήλ–Τσαμπίκος Βόλας (2η θέση)
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά 
τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις 
διακρίσεις τους.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της 
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην 

Ελλάδα, διοργάνωσαν έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Γαλλοφωνίας για το 2014 
ανοικτό προς όλες τις σχολικές μονάδες και τους φοιτητές. Στον διαγωνισμό αυτό διακρίθηκαν 
μαθητές και μαθήτριες των  Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Ειδικότερα, μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, δημιουργώντας, με τον συντονισμό της καθηγήτριας 
κ. Μένης Κελλή, ένα βίντεο στο οποίο οι ίδιοι ήταν πρωταγωνιστές. Στο βίντεο που 
δημιούργησαν με τίτλο: «μια τρελή διακήρυξη των δικαιωμάτων της θάλασσας», οι μαθητές 
ανταλλάσσουν επιχειρήματα για ζητήματα που αφορούν στην προστασία της θαλάσσιας ζωής. 
Οι μαθητές διακρίθηκαν ανάμεσα σε 6.500 υποψηφίους με το ειδικό βραβείο «επικαιρότητας 
και πολιτισμού».  Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες: 
ΑΡΓΥΡΑ Αναστασία, ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ Διονυσία, ΔΕΤΣΗ Μαρία, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Μαριτίνα, 
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ Παναγιώτης, ΚΑΛΑΦΑΤΗ Μαρία, ΚΑΡΑΛΛΑ Σμαράγδα, ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
Άννα, ΜΑΡΙΝΟΥ Ιωάννα, ΜΠΟΥΛΑΞΗ Μπέττη, ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ Στέλιος, ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ 
Γιώργος, ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ Τσαμπίκα, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης, ΣΚΟΥΜΙΟΣ Νικόλαος και 
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ Σταμάτης. Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού έγινε στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο σε 
ολόκληρο τον κόσμο με επίκεντρο τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας.

Διακρίσεις μαθητών μας σε Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Γαλλοφωνίας 2014 

Την Τετάρτη στις 12  Φεβρουαρίου 2014, βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, η 
μαθήτρια της Γ’ τάξης του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Κωνσταντίνα 

Μακρή, για τη διάκρισή της στον 27ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας. 
Η βράβευση έγινε στην Αθήνα στα γραφεία της ένωσης Ελλήνων Χημικών, παρουσία εκπροσώπων 
της ένωσης, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και πλήθος κόσμου. Απονεμήθηκαν έπαινοι 
και τίτλοι διάκρισης στους μαθητές της περσινής Β’ και Γ’ Λυκείου από όλη την Ελλάδα που 
διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς χημείας του σχολικού έτους 2012-
2013 και συγκατελέγησαν στους 15 πρώτους. Από τους μαθητές που βραβεύτηκαν συγκροτήθηκε 
η εθνική ομάδα η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 45η  Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας που 
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα της Ρωσίας.
Η ροδίτισσα μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Κωνσταντίνα Μακρή του Σάββα 
και της Παρασκευής, απέσπασε σημαντική διάκριση κατακτώντας την 7η θέση, μεταξύ των 1.400 
περίπου μαθητών που διαγωνίσθηκαν σε 70 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κωνσταντίνα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτευσάντων μαθητών μιας 
και για λίγα μόνο μόρια διαφοράς, δεν προκρίθηκε τελικά στη Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας.  Η 
επιτυχία της είναι πολύ μεγάλη. Η  Κωνσταντίνα εκτός από το εξαιρετικό ήθος διαθέτει υψηλές 
ικανότητες, εργατικότητα, επιμονή και είναι προσηλωμένη στους στόχους της.
Η διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά την Κωνσταντίνα και την 
οικογένειά της για τη στήριξη και της εύχεται καλή συνέχεια στην προσπάθεια της και  πολλές 
άλλες επιτυχίες.  

Βράβευση μαθήτριάς μας στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Χημείας

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές για τις διακρίσεις τους και τους ευχόμασ τε πάντα επιτυχίες. 



Ευχαριστήρια επιστολή
Προς Μαθητές Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία»

Αγαπητοί φίλοι, 
Εκ μέρους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για 
την συμμετοχή σας στην καμπάνια μας «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου». Με την 
κίνησή σας αυτή μας δίνετε την δυνατότητα να προσφέρουμε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο ενώ με τα μηνύματά σας μας δίνετε 
δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.
Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει 
επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας 
και φυσικές καταστροφές σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκονται. 
Για να μας γνωρίσετε καλύτερα, μαζί με αυτή την επιστολή, σας στέλνω ένα παραμύθι που έγραψε για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ο 
αγαπημένος μας παραμυθάς Ευγένιος Τριβιζάς. Το παραμύθι λέγεται «Οι Γιατροί του Βασιλιά και οι Φρικαλέοι Δράκοι» και μας μιλά για 
τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί μας στις διάφορες γειτονιές του κόσμου για περισσότερα από 40 χρόνια. 
Για τους πολέμους, τους σεισμούς, τις αρρώστιες και τα άλλα δεινά που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε απαλύνοντας τον πόνο και 
χαρίζοντας ένα χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει. Όποιος κι αν είναι, ότι χρώμα κι αν έχει, όπου κι αν ζει, σε ότι κι αν πιστεύει. 
Ελπίζουμε να το απολαύσετε και να συνεχίσετε να κάνετε δικό σας τον πόνο του άλλου.
Παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές σας,

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Ασπασία Κάκαρη, Υπεύθυνη Εκστρατειών & Εκδηλώσεων

Είμαι ασφαλής 
στο διαδίκτυο;
Οι μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού 

παρακολούθησαν, στο πλαίσιο των 
μαθημάτων Γλώσσας και Πληροφορικής,  
δίωρο σεμινάριο, με θέμα: «Είμαι ασφαλής 
στο διαδίκτυο;»,  στη διάρκεια του οποίου 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίζουν τον τρόπο 
με τον οποίο περιηγούμαστε στο διαδίκτυο 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
ασφάλεια. Έγινε αναφορά στους κανόνες 
που διέπουν το διαδίκτυο, στα προσωπικά 
δεδομένα, στους φίλους που γνωρίζουμε 
μόνο μέσα από το διαδίκτυο, στην 
εγκυρότητα της πληροφορίας και στις 
δημοσιεύσεις που μπορούμε κάνουμε, ώστε να είμαστε ασφαλείς.   

                                      Ρένα Κακούλη και Μάριος Χατζημιχάλης, Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη σε σχολή 
οδήγησης

Οι μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού,  στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας 

και  με αφορμή την ενότητα «Ατυχήματα», 
επισκέφτηκαν τη «Σχολή Οδήγησης Μαραβέλιας», με σκοπό να ενημερωθούν για τις 
κυριότητες αιτίες ατυχημάτων στους οδικούς άξονες και να εξασκηθούν στη σωστή 
οδική συμπεριφορά σύμφωνα με την κύρια και διεθνή σήμανση οδικής κυκλοφορίας. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κώστα Μαραβέλια, δάσκαλο οδήγησης, για τη φιλοξενία, 
τις πολύτιμες συμβουλές του, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών μας 
σε θέματα οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς.

                                                                           Ρένα Κακούλη, Εκπαιδευτικός

Επιτραπέζια παιχνίδια! 
«Μαθαίνουμε παίζοντας»
Ένα υπέροχο πρωινό Σαββάτου περάσαμε 

γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Σχεδιάσαμε 
απλά επιτραπέζια παιχνίδια προσεγγίζοντας τη 
γνώση με έναν διαφορετικό, δημιουργικό και 
παιγνιώδη τρόπο. Με το 
παιχνίδι «Ρίξε και πες», 
ανακαλύψαμε με ποιον 
τρόπο και με ποιους 
τύπους ερώτησης βοηθάμε 
τα παιδιά να μάθουν, 
να θυμηθούν και να 
αναπτύξουν τη φαντασία 
τους.
«Τι νομίζεις πως θα πάθει 
μια σοκολάτα αν μείνει 
πολλή ώρα στον ήλιο;»
«Τι χρειάζεται να φορέσεις 
αν έξω έχει «ήλιο με δόντια»; 
«Θυμάμαι και λέω τρία 
μέρη του προσώπου που 
αρχίζουν από Μ»
Στα παιχνίδια με μας 
τόμπολες κάναμε 
συνδυασμούς φωνημάτων, 
σχημάτων και αριθμών. 
Ποιος βγήκε κερδισμένος 
από αυτά τα παιχνίδια; 
Μα φυσικά όλοι μας!

Βούλα Μαράντου, Ξένια 
Μαστρομιχάλη, Νηπιαγωγοί



Με αφορμή την ενότητα του 
ποδοσφαίρου, στις 10/1/2014, 

επισκέφθηκε την Δ’ και Ε’ δημοτικού ο 
τερματοφύλακας του Φοίβου Κρεμαστής 
Τίμος Λουτριώτης. Τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να εκτελέσουν πέναλτι στον 
τερματοφύλακα, να προπονηθούν και να 
συζητήσουν μαζί του για διάφορα θέματα 
του ποδοσφαίρου.
Στις 13/2/2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
από την αθλήτρια μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων στίβου, Μαρία Παρδαλού στην 
αντίστοιχη επιμορφωτική δραστηριότητα. 
Η Μαρία Παρδαλού έλυσε τις απορίες 
των παιδιών για θέματα του κλασσικού 
αθλητισμού, έτρεξε μαζί τους την απόσταση 
των 1000 μέτρων με σκοπό να τους 
ενθαρρύνει και να τους βοηθήσει για μια 
καλύτερη επίδοση.
Οι μαθητές της Ε’ τάξης, στις 14/2/2014, 

επισκέφθηκαν το γυμναστήριο “Βιοκίνηση” 
για μία εντατική προπόνηση στην ενόργανη 
γυμναστική.
Στις 28/3/2014, με αφορμή την ενότητα 
της πετοσφαίρισης, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη από τους παίκτες του αντίστοιχου 
αθλήματος Νίκο Μακρή και Κυριάκο 
Μαυράκη στην Ε’ δημοτικού. Ο Νίκος 
Μακρής ο οποίος έχει και τα καθήκοντα 
του προπονητή και ο Κυριάκος Μαυράκης 
ανήκουν στο σύλλογο “ΡOΔΙΩΝ άθλησις” 
όπου πέρυσι και φέτος αναδείχθηκαν 
πρωταθλητές Δωδεκανήσου. Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί τους και 
να τους παρακολουθήσουν στον τελευταίο 
για φέτος αγώνα τους, το Σάββατο 29/3/2014 
όπου έγινε και η απονομή για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος.

Mαρία Ριζοπούλου, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Παρεμβάσεις στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού είχαν τη χαρά να γνωρίσουν από 
κοντά τον Άγγελο Τσάμη, παίχτη και αρχηγό της ομάδας του 

«Κολοσσού» Ρόδου. Το μάθημα της γυμναστικής μετατράπηκε 
σε προπόνηση καλαθοσφαίρισης και με ενθουσιασμό τα παιδιά 
γυμνάστηκαν, φωτογραφήθηκαν, πήραν αυτόγραφα, συζήτησαν 
μαζί του σχετικά θέματα και πήραν απαντήσεις σε διάφορες 
απορίες τους.

Μαρία Λεβέντη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Τα Εκπαιδευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” στην εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου 
της 7ης Μαρτίου ανέδειξαν τους σπουδαιότερους ιστορικούς σταθμούς από το 1912 

έως το 1948, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν την πορεία προς την ενσωμάτωση 
της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Το χρονολόγιο εμπλουτίστηκε με μαρτυρίες ανθρώπων 
που βίωσαν τα γεγονότα και που αξίζει να γίνουν σηματωροί και κήρυκες για τις νεότερες 
γενιές. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
παραδοσιακούς χορούς από χορευτικό συγκρότημα. Ο κ. Βαγγέλης Τζέλλος, δάσκαλος 
παραδοσιακών χορών, παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορεσιάς -όχι 
μόνο των Δωδεκανήσων- αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας αναδεικνύοντας με τον 
καλύτερο τρόπο την πλούσια λαϊκή μας παράδοση. Ο φίλος του σχολείου και φιλόλογος, 
κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης μας παραχώρησε την ελεγεία που συνέθεσε για τα ελεύθερα 
Δωδεκάνησα, η οποία συγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Φαίη Σίνη, Φιλόλογος 

Εορτασμός της 7ης Μαρτίου

Ο Άγγελος 
Τσάμης στο 
σχολείο μας

Μαθήματα 
Αναρρίχησης

Μια διαφορετική 
εμπειρία έζησαν τα 

παιδιά του δημοτικού στο 
μάθημα της γυμναστικής 
καθώς  είχαν τη χαρά 
να αναρριχηθούν σε 
πίστα κλειστού χώρου 
στο γυμναστήριο «City 
Fitness» της πόλης μας. 
Ευχαριστούμε τον Κώστα 
Διμέλη για τη φιλοξενία. 

Μαρία Λεβέντη, Καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής



Με αφορμή το Γαλλικό έθιμο της Υπαπαντής που εορτάζεται κάθε χρόνο 
40 ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, στις 2 Φεβρουαρίου, οι μικροί μας 

μαθητές της Γ’ Δημοτικού είχαν την ευκαιρία, να  ανακαλύψουν τα  ήθη και 
τα έθιμα του Γαλλικού πολιτισμού. Στη συνέχεια, έμαθαν τη συνταγή της 
κρέπας, ντύθηκαν «Chefs» και μας την παρουσίασαν σε ένα βίντεο. Στο 
τέλος, γεύτηκαν νόστιμες παραδοσιακές γαλλικές κρέπες στο εστιατόριο του 
σχολείου.   

Μένη Κελλή και Σοφία Σαμοθράκη, Εκπαιδευτικοί

La Chandeleur - Le jour des crêpes

La semaine du chocolat

Με αφορμή την ετήσια έκθεση της σοκολάτας 
στο Παρίσι, παρουσιάσαμε στους μαθητές 

των τμημάτων της Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού την ιστορία 
της σοκολάτας. Στη συνέχεια, πεινασμένοι από την 
παρουσίαση αυτή, μάθαμε τη συνταγή του «moelleux au 
chocolat» (σουφλέ σοκολάτας) και οι μικροί μας «Chefs» 
έφτιαξαν και έφαγαν το γλυκάκι τους.   
Ήταν μια πολύ νόστιμη εμπειρία!

Μένη Κελλή και Σοφία Σαμοθράκη, Εκπαιδευτικοί

“Zip it”: ένα προϊόν 
του Ομίλου Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας

Τα ακουστικά “Zip it” 
είναι το νέο καινοτομικό 

προϊόν του Ομίλου Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2013-
2014, μαθητές του σχολείου 
άφησαν για λίγο τα θρανία και 
έγιναν μέτοχοι μιας εικονικής 
εταιρείας. Οι νέοι επιχειρηματίες 
κατασκεύασαν ακουστικά 
που δεν μπλέκονται, τα οποία 
περιέχουν φερμουάρ που τα 
κάνει εύκολα στη χρήση τους. Η 
ιδέα του ομίλου  παρουσιάστηκε 
στην Αθήνα στις 21/02/2014 
σε εμπορική έκθεση στο 
εμπορικό κέντρο “The Mall 
Athens”, η οποία διοργανώθηκε 
από το ΣΕΝ (Σωματείο 
Επιχειρηματικότητας Νέων). 
Η ομάδα του ομίλου κέρδισε 
τις εντυπώσεις του κοινού και 
των κριτών. Οι πωλήσεις έχουν 
ξεπεράσει τα 200 τεμάχια, αλλά 
οι κατασκευές συνεχίζονται 
αφού η ζήτηση των ακουστικών 
είναι αυξημένη. Για τις ανάγκες 
προώθησης των προϊόντων 
“Zip it”, δημιουργήθηκε μία διαφήμιση, η οποία 
παρουσιάζει έναν δρομέα να φοράει τα ακουστικά 
και να διασχίζει διάφορα μέρη της Ρόδου. Μία 
παρέα παιδιών βρίσκεται συνεχώς στην πορεία  
του, η οποία προσπαθεί να ξεμπερδέψει τα 
ακουστικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η διαφήμιση 
πέρα από το γεγονός ότι διαφημίζει το προϊόν, 
προβάλλει και τις ομορφιές της Ρόδου. Μπορείτε 
να δείτε την διαφήμιση στο παρακάτω link: 
http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=HuUoXoIsdf8
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ακουστικά 
“Zip it”, μπορείτε να κάνετε like στην σελίδα της 
εταιρείας στο facebook: https://www.facebook.com/
Zipitandlisten 

Σταυρούλα Αρνιθενού, Μαθηματικός

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου, 
αναβιώσαμε στο σχολείο μας τη Παρασκευή 7 

Δεκεμβρίου το σχετικό Γαλλικό έθιμο. Στη Γαλλία, η 
γιορτή του Saint-Nicolas έχει μεγαλύτερη απήχηση 
ακόμα και από τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά περιμένουν 
με αγωνία τον Saint-Nicolas να τα επισκεφθεί μαζί με 
το γαϊδουράκι του. Αν ήταν φρόνιμα παιδιά όλη τη 
χρονιά τότε τους προσφέρει σοκολατένια γλυκά, ξηρούς 
καρπούς και φρούτα. Οι μαθητές του Γ’ δημοτικού  
έμαθαν την ιστορία του Saint Nicolas, τραγούδησαν 
το γαλλικό τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του... και στο τέλος τους περίμενε μια γλυκιά έκπληξη 
από τον ίδιο τον Saint Nicolas, που τους έφερε μια 
τσαντούλα γεμάτη γλυκείες λιχουδιές από τη Γαλλία.

Μένη Κελλή και Σοφία Σαμοθράκη, Εκπαιδευτικοί

Saint-Nicolas / Ο πρόγονος του 
Άγιου Βασίλη

«Γευόμαστε» Γαλλία



Την τελευταία Παρασκευή του Μάρτη και μετά το τέλος του πρωινού 
προγράμματος, οι μαθητές των Γ1 & Γ2 τμημάτων του Δημοτικού, 

παρέα με τους δασκάλους τους, παρέμειναν στο σχολείο όπου διάβασαν τα 
μαθήματά τους για την ερχόμενη Δευτέρα, έφαγαν πίτσα και ήπιαν χυμούς, 
ενώ για επιδόρπιο τους περίμεναν 
λαχταριστά ντόνατς! Έπειτα 
μπήκαν στα σχολικά λεωφορεία 
με προορισμό τον κινηματογράφο 
Παλλάς όπου παρακολούθησαν την 
ταινία Lego.

Αντώνης Κωστόπουλος, 
Εκπαιδευτικός

Μάθηση και ψυχαγωγία!

Μελετώντας την 
Προστακτική έγκλιση τα 

παιδιά της Γ’ τάξης συμπλήρωσαν 
σε φύλλο εργασίας μια εύκολη 
και γευστική συνταγή και στη συνέχεια την εκτέλεσαν! Οι μικροί σεφ 
ενθουσιάστηκαν καθώς και οι κριτές με τα επιτεύγματά τους!

 Αντώνης Κωστόπουλος, Εκπαιδευτικός

Νόστιμες 
τρουφομπαλίτσες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Τετάρτη 26 Μαρτίου 12:30
- Α’ Δημοτικού «ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» (τραγούδι)
- Β΄ Δημοτικού «ΤΡΑΒΑ ΜΠΡΟΣ» 
   (τραγούδι, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα)
- Γ΄  Δημοτικού «ΕΛΑ ΠΑΡΕ ΜΟΥ ΤΗ ΛΥΠΗ» (τραγούδι)

Μια βόλτα στο βιβλιοπωλείο είναι μια καλή ευκαιρία 
να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με έναν αγαπημένο 

τους  “φίλο”,  το βιβλίο. Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού 
περιηγήθηκαν στον χώρο, ξεφύλλισαν βιβλία, έκαναν 
έρευνα και προμηθεύτηκαν αγαπημένα βιβλία! 
Ευχαριστούμε το “Δέντρο” για τη φιλοξενία. 

Ροδάνθη 
Χριστοδούλου, 
Εκπαιδευτικός

Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο

Στο Δημοτικό από τις 24 έως και τις 28 Μαρτίου υπήρχε ένα αφιέρωμα στον συνθέτη 
Μάνο Χατζιδάκι. Συμμετείχαν σε αυτό όλα τα μαθήματα και όλες οι ειδικότητες 

σε όλες τις τάξεις. Στον διάδρομο του δημοτικού υπήρχαν έργα ζωγραφικής των 
μαθητών βασισμένα στα εξώφυλλα των δίσκων του Χατζιδάκι και κατά την διάρκεια των 
διαλειμμάτων ακουγόνταν τα τραγούδια του.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν το παρακάτω:

Πέμπτη 27 Μαρτίου 12:30
- Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού «ΒΡΟΧΗ» (κιθάρες)
- Δ’ Δημοτικού «Ο ΓΛΑΡΟΣ» (χορευτικό)

Παρασκευή 28 Μαρτίου 12:30     
- Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού «ΧΑΡΤΙΝΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ»   
   (μαντολίνα)
- Γ1 Δημοτικού «Ο ΚΥΡ ΑΝΤΩΝΗΣ» (χορευτικό)
- Γ2 Δημοτικού «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
   (χορευτικό)
Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στην 
αυλή του Δημοτικού Σχολείου (θεατράκι).

Γιάννης Χατζής



Με ανοικτή διαδικασία, από τις 5 Οκτωβρίου 2013 έως και τις 10 Νοεμβρίου 2013, οι 
επισκέπτες του rhodes.online, κάτοικοι, φίλοι και επισκέπτες της Ρόδου, υπέδειξαν 

τις επιλογές τους για τις καλύτερες επιχειρήσεις, τα καλύτερα αξιοθέατα της Ρόδου, 
αλλά και τους φορείς, τις εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά γεγονότα που ξεχώρισαν φέτος, 
σύμφωνα με την αντίληψη των αναγνωστών του rhodes.online.
Από τη λήξη της πρώτης φάσης και μέχρι την έναρξη της επόμενης, στις 20 Δεκεμβρίου, 
η συντακτική ομάδα του rhodes.online επεξεργάστηκε όλα τα δεδομένα με σκοπό την 
ανάδειξη των κορυφαίων προτιμήσεων σε κάθε κατηγορία. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης και τελικής φάσης, τόσο τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» όσο και τα επιμέρους τμήματά τους αλλά και οι δραστηριότητές τους 
αναδείχθηκαν στις κορυφαίες προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, απέσπασαν τις ακόλουθες 
διακρίσεις:
• Επιχείρηση της χρονιάς: Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (1η θέση)
• Καλύτερο πανηγύρι/φεστιβάλ: «Το Πανηγύρι της Επιστήμης» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» (1η θέση)
• Καλύτερη έκθεση τέχνης: Έκθεση φωτογραφίας της ομάδας «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις» (1η θέση)
• Καλύτερος πολυχώρος: «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις» (Κορυφαία επιλογή).

Στις κορυφαίες προτιμήσεις τα Εκπαιδευτήρια 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στη δεύτερη φάση των 
Best in Rhodes – Reader’s Choice Awards 2013

Με αφορμή το μάθημα της γλώσσας “Άνθρωποι και μηχανές” συζητήσαμε 
με τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού για τις ευκολίες που προσφέρουν 

στον άνθρωπο οι σύγχρονες μηχανές, παρακολουθήσαμε ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για το πώς προγραμματίζονται και λειτουργούν από τον κ. Μάριο 
Χατζημιχάλη, κατασκευάσαμε το δικό μας ρομπότ σε ομάδες των δύο ατόμων 
και τέλος συνοδεύσαμε γραπτώς την κατασκευή με μια σύντομη περιγραφή.
Αντώνης Κωστόπουλος, Εκπαιδευτικός

Κατασκευάζοντας το δικό μας ρομπότ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Εικαστικών και της Δημιουργικής 

Απασχόλησης με τους μαθητές του 
Δημοτικού, φτιάξαμε κούκλες για το 
κουκλοθέατρό μας. Η Αμαλία και ο Τσολιάς 
ήταν μια καλή αφορμή για να φτιάξουμε τις 
κούκλες μας. Θυμηθήκαμε τις παραδοσιακές 
φορεσιές της εποχής της Επανάστασης 
του 1821, όπως το φέσι, το γιλέκο, τη 
φουστανέλα, το ζωνάρι και τα τσαρούχια. 
Κόψαμε, κολλήσαμε και δημιουργήσαμε 
με διάφορα υλικά όπως χαρτόνια, χαρτιά 
γκοφρέ, μαλλί πλεξίματος και  ξυλάκια από 
σουβλάκια... και οι κούκλες μας έτοιμες. 

Γεωργία Λυκούρεση

Κατασκευή κούκλας 
για κουκλοθέατρο

Εκφράσεις αινίγματα και παροιμίες ήταν το θέμα αμφίεσης των δασκάλων 
στο αποκριάτικο πάρτι. Μικροί μασκαράδες αλλά και μεγάλοι, χόρεψαν σε 

ρυθμούς mambo, samba , zumba και άλλους. Εντυπωσιακή ήταν και η καθιερωμένη 
πλέον έκπληξη χορογραφία της ομάδας «ΡΟΔΙΩΝ Δάσκαλοι εν Ρυθμώ», όπου 
χειροκροτήθηκαν από τους μικρούς μαθητές τους καθώς είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τους δασκάλους τους εκτός διδασκαλίας!

Αποκριάτικο πάρτι Δημοτικού


