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Οι μαθητές του Θεατρικού Ομίλου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», το Σάββατο 
2 και την Κυριακή 3 Απριλίου, παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τη ξεκαρδιστική 
ανατρεπτική παράσταση “TOC TOC”. Οι εξαιρετικές ερμηνείες των μαθητών 
εντυπωσίασαν το πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε την παράσταση.
Το έργο “TOC TOC” του Laurent Baffie (όπου TOC η συντομογραφία της 
«Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής» στα γαλλικά, “Trouble Obsessionnel Compulsif”) έχει 
τεράστια απήχηση σε όλες τις χώρες που ανεβαίνει, λόγω του καυστικού χιούμορ και της 
επίκαιρης υπόθεσής του. Οκτώ άτομα, εν αναμονή του ψυχοθεραπευτή τους, εκδηλώνουν 
διάφορα σύνδρομα από τα οποία πάσχουν και κατορθώνουν, μέσω του group therapy, 
της ομαδικότητας, της κατανόησης και της αγάπης, να εμφανίσουν σημάδια βελτίωσης.
Η διασκευή του έργου που επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός θεάτρου, κ. Μυρσίνη Λενούδια, 
βασίστηκε στο πρωτότυπο γαλλικό κείμενο καθώς και στην ελληνική απόδοση των 
Κ. Σπυρόπουλου – Κ. Μπέη. Στο πλαίσιο των αρχών του εκπαιδευτικού θεάτρου 
προστέθηκαν, επιπλέον, δύο εισαγωγές με θέμα «Η οικονομική κρίση πλήττει σοβαρά την 
ψυχική υγεία» καθώς και τέσσερις συμπληρωματικοί ρόλοι, ιδιαίτερα ευφάνταστοι και 
απολαυστικοί. 

‘Έκδοση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» • ‘Ένα μέσο επικοινωνίας γονέων-σχολείου

Ιδιαίτερα Eπιτυχημένη η Παράσταση “TOC TOC” του Θεατρικού Ομίλου
Έλαβαν μέρος οι μαθητές: 
Ιωάννης Άντερσεν 
Μαρκέλα Δανεήλα
Αναστασία Διακίδη 
Εύη Ελευθεριάδη
Κωνσταντίνος Ζαχαρίας  
Ελένη Καντιδενού 
Μιχαέλα Κλαδάκη
Μάνος Ματσαμάς
Μαριαλένα Μπινόγλου 
Σωτήρης Νικολίτσης 
Κατερίνα Παμπρή 
Αργυρώ Σκουμιού 
Νάσια Στουραϊτη 
Γιώργος Τριανταφύλλου 
Άννα Τσαγγαράκη
Συμμετείχαν οι μαθήτριες: 
Μαρία Αμυγδάλου
Μαρία Αρνίτταλη

“Guest Stars”-Φιλική Συμμετοχή: 
Ιωάννης Στουραΐτης
Ανδρομάχη Μπατζούκη

Συντελεστές παράστασης:
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Λενούδια
Συνυπεύθυνη σκηνικής δράσης-
Φιλολογική επιμέλεια κειμένων: Μαρία Πρωτόπαπα
Κείμενο Εισαγωγής Α’: 
Μαρία Πρωτόπαπα, Φιλόλογος Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Κείμενο Εισαγωγής Β’: Ελένη Κανδυλάκη
Δημιουργία ρόλων «Αριστείδη» και «Σαράντη»: 
Βαλεντίνα Παπαδάκη
Δημιουργία εμβόλιμου θεατρικού δρώμενου 
με «επισκέπτη γιατρό»: Ιωάννης Στουραίτης
Σκηνικό: Ανδρομάχη Μπατζούκη
Κουστούμια και σχέδιο αφίσας: Νάσια Στουραΐτη
Μουσική επιμέλεια: Θάνος Σακελλαρίδης, Ιωάννης Στουραΐτης
Φώτα - Ήχος: Σπύρος Ατσικνούδας
Γραφιστική επιμέλεια αφίσας-προγράμματος: 
Γεωργία Καζούλλη
Κατασκευή σκηνικών: 
Γιάννης Λαδικός, Μιχάλης Κουρμαδιάς, Παναγιώτης Σάββενας
Επιστημονικοί Σύμβουλοι παράστασης: 
Ελένη Κανδυλάκη, 
Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις»  
Βαλεντίνα Παπαδάκη, Ψυχολόγος

TOC TOC
Laurent Baffie
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Εισιτήρια προπωλούνται στη Γραμματεία 

των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και στο   

Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις»

Αριθμημένες θέσεις

Χορηγοί επικοινωνίας:

Σάββατο 2 

Κυριακή 3



Αφιέρωμα στη συγγραφέα 
Σοφία Μαντουβάλου 
Η καταξιωμένη συγγραφέας, Σοφία Μαντουβάλου, ανταποκρινόμενη 
στην πρόσκληση των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», 
παρευρέθηκε σε ένα εποικοδομητικό «λογοτεχνικό» διήμερο.
Συγκεκριμένα το πρωινό της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου, οι 
μαθητές συζήτησαν για τα παιδικά βιβλία που είχαν μελετήσει στο 
πρόγραμμα της Λογοτεχνίας πραγματοποιώντας παιγνιώδεις δράσεις 
με τη συγγραφέα. Ο ενθουσιασμός των μικρών βιβλιοφάγων ήταν 
ολοφάνερος καθώς η αλληλεπίδραση με τη δημιουργό απογείωσε την 
πρώτη τους γνωριμία. Στο τέλος της συνάντησης τα παιδιά πρόσφεραν 
στη συγγραφέα ως ενθύμιο εργασίες που δημιούργησαν με αφορμή 
την ανάγνωση των βιβλίων της. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ένα 
ενδιαφέρον βιωματικό εργαστήρι με εκπαιδευτικούς στόχους σχετικά 
με τη δημιουργία λογοτεχνημάτων στο πλαίσιο της τάξης. Μέσα από 
την πλούσια εμπειρία και την ενασχόλησή της με τη συγγραφή η κ. 

Μαντουβάλου προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στο κοινό τις αρχές 
που διέπουν ένα ολοκληρωμένο λογοτεχνικό αφήγημα με σκοπό να 
εφαρμοστούν στην πράξη από τους μαθητές.
Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, η συγγραφέας μάς ταξίδεψε στο 
νέο της βιβλίο για ενήλικες «Ιδιωτική Έρημος». Στο νέο υπαρξιακό 
της μυθιστόρημα η Σοφία Μαντουβάλου, με οξύ σαρκασμό, βαθιά 
ειρωνεία αλλά και απέραντη τρυφερότητα, περιγράφει τον παράδεισο 
και την κόλαση των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα 
σκιαγραφεί ένα πανόραμα της ελληνικής κοινωνίας. Η απλότητα, 
η ζωντάνια, η αγάπη για τη γλώσσα, η φαντασία, το ταλέντο, το 
επικοινωνιακό χάρισμα, η μετάδοση των γνώσεων αλλά και το πηγαίο 
χιούμορ είναι μερικά μόνο στοιχεία της πολυσχιδούς προσωπικότητας 
που μας μάγεψε. Για όλα τα υπόλοιπα ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
στο άμεσο μέλλον!

Ο μαθητής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Νίκος Σκουμιός 
πέτυχε σημαντικότατη διάκριση σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο 
στην 33η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» 
(στην κατηγορία των μαθητών Γυμνασίου) που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 
2016. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, αφού 
η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» είναι 
διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
υψηλότατου επιστημονικού επιπέδου όπου συμμετέχουν 
οι μαθητές με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα μαθηματικά 
πανελληνίως.
Ο Νίκος Σκουμιός προκρίθηκε από όλες τις φάσεις των 
Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Μαθηματικών 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 
(«Θαλής» και «Ευκλείδης»).

Χάλκινο Μετάλλιο κατέκτησε 
μαθητής μας στην Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε), ανακοίνωσε 
τα αποτελέσματα του Πανελληνίου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Μαθηματικών με την επωνυμία 
«Ευκλείδης», ο οποίος είναι ο δεύτερος κατά σειρά 
διαγωνισμός μετά τον «Θαλή». Στο φετινό διαγωνισμό 
διακρίθηκαν δύο μαθητές των  Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, από την Α΄ τάξη 
του Λυκείου διακρίθηκε ο Αθανάσιος Καράβας και από 
τη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου ο  Νικόλαος Σκουμιός.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι 
παραπάνω μαθητές διακρίνονται σε Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Μαθηματικών. Ο Αθανάσιος Καράβας 
τα προηγούμενα έτη ως μαθητής του Γυμνασίου είχε 
διακριθεί στους διαγωνισμούς «Θαλής» και «Ευκλείδης». 
Μάλιστα την προηγούμενη χρονιά ως μαθητής της 
Γ΄ τάξης του Γυμνασίου κατέκτησε αργυρό μετάλλιο 
στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης». 
Ο Νικόλαος Σκουμιός είχε διακριθεί ως μαθητής 
της Α΄ Γυμνασίου στους διαγωνισμούς «Εύδημος» 
και «Ίππαρχος» και ως μαθητής της Β΄ Γυμνασίου στο 
διαγωνισμό «Θαλής».
Θερμά συγχαρητήρια στους δύο μαθητές για τις 
διακρίσεις τους.

Επιτυχίες μαθητών μας στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Μαθηματικών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 



Εντυπωσίασαν με τις εργασίες τους μαθητές μας στο 5ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC στο Κολλέγιο 
«Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» συμμετείχαν στο 5ο Πανελλήνιο 
μαθητικό συνέδριο επιστήμης και 
τεχνολογίας «ACSTAC» (Anatolia College 
Science & Technology Annual Conference) 
που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 
Μαρτίου 2016 στο κολλέγιο «Ανατόλια» της 
Θεσσαλονίκης. 
Το ACSTAC είναι ένα από τα καλύτερα 
Πανελλήνια μαθητικά συνέδρια, τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του CERN, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του EPS και 
συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάνω από 1000 
μαθητές από σχολεία όλης της χώρας.
Η λογική του ACSTAC είναι η εκπαιδευτική 
προσομοίωση ενός επιστημονικού συνεδρίου. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες 
παρουσιάζουν σε ευρύ κοινό εργασίες 
που έχουν εκπονήσει λειτουργώντας με 

επιστημονική μεθοδολογία. Κατά την 
τρέχουσα σχολική χρονιά 38 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 «Σύστημα αυτόματης 
ενημέρωσης σε περίπτωση τροχαίου 

ατυχήματος». Η εργασία τους προτείνει ένα 
σύστημα το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιοδήποτε αυτοκίνητο, χωρίς ιδιαίτερες 
παρεμβάσεις σε αυτό, και σε περίπτωση 
ατυχήματος ενημερώνει αυτόματα με χρήση 
μηνυμάτων SMS το ακριβές σημείο του 
ατυχήματος, ώστε να σταλεί βοήθεια. 
Επιπλέον, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 
και απέσπασαν κολακευτικά σχόλια άλλες 
πέντε εργασίες μαθητών μας. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάστηκαν οι εργασίες «Η 
μετανάστευση της πεταλούδας Panaxia quad-
ripuctaria Poda: Ένα μοναδικό φαινόμενο σε 
βιότοπο της Ρόδου», «Κρυώνοντας τον καφέ 
με προσθήκη γάλακτος: Μια επιστημονική 
προσέγγιση», «Μαθηματικά! Πόσο και σε 
ποιους είναι αγαπητά», «Ρόδιοι Αστρονόμοι 
της Αρχαιότητας» και «“Nature” και “Science”: 
συγκρίνοντας τα δυο πιο διαδεδομένα 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά ως προς 
βιβλιομετρικούς δείκτες».
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 17 Απριλίου 2016  στο αθλητικό 
κέντρο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ». Επίσης, όσοι θέλουν θα μπορέσουν 
να γνωρίσουν από κοντά τους μικρούς 
βραβευμένους «ερευνητές-επιστήμονες». 
Τις εργασίες συντόνισαν και επέβλεψαν οι 
εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Αναγνωστάκης Ευριπίδης, 
κ. Γαμβρέλλης Αργύρης, κ. Κυριακούλης 
Κυριάκος, κα. Τόλη Μαρία και κ. Τσίννας 
Βλάσης. 

Από τη Β΄ Γυμνασίου:
Γεωργατζής Παρασκευάς
Καϊλλής Πάρης
Κωνσταντινίδης Περικλής
Κωστάκης Ιπποκράτης
Μαλανδράκης Ανδρέας
Μαραβέλια Μαρία
Παμπίδη Ευγενία
Παναής Μιχάλης
Πολυχρόνης Παναγιώτης

Φίλη Ιλιάνα
Χατζηιωαννίδη Αργυρώ
Χατήρης Μιχαήλ-Άγγελος

Από τη Γ΄ Γυμνασίου:
Δέτση Μαρία
Παπανικόλα Δέσποινα
Σκουμιός Νικόλαος

Από την Α΄ Λυκείου
Γανωτάκης Μιχάλης
Διακογεωργίου Ρένος
Διακολιός Ιωάννης
Καζουλλάκη Χαρά
Κανή Μαρίνα
Καράβας Νάσος
Κασάπης Παναγιώτης
Κόζα Ιωάννα
Κόζας Βασίλης

Κουρούνα Μίνα
Λέργου Μαρία-Ελένη
Παμπρή Κατερίνα
Πολυχρόνης Ιωάννης
Ταχλιαμπούρη Μιχαέλα
Τζιτζικώστας Αλέξανδρος
Τσιγάρου Κλειώ
Τσιμπιδάκης Μανόλης
Τσίννας Νικήτας

Από τη Β΄ Λυκείου
Καντιδενού Ελένη
Νικολάου Μιχαήλ Άγγελος
Παγκά-Βασιλάκη Λίνα
Χαλκιόπουλος Ιωάννης
Χατζηιωάννου Αναστασία.

Κατέκτησαν 1ο βραβείο για την κατασκευή 
συστήματος αυτόματης ενημέρωσης σε 
περίπτωση τροχαίου ατυχήματος!

Αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας. 
Εμείς τους ευχόμαστε τα οράματά τους να γίνουν πραγματικότητα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν με εργασίες και κατασκευές στο συνέδριο ήταν οι ακόλουθοι:



Νέος κύκλος βιωματικών Εργαστηρίων 
Συμβουλευτικής
Μετά από αίτημα πολλών γονέων και εκπαιδευτικών συνεχίζονται και 
φέτος τα εργαστήρια συμβουλευτικής γονέων τα οποία ξεκίνησαν στις 
13 Ιανουαρίου 2016 και εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Γονέων 
Παιδεία» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που διοργανώνονται 
από το Γραφείο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις».  
Σκοπός των εργαστηρίων είναι η υποστήριξη, ανταλλαγή εμπειριών 
και γνώσεων, η προσωπική ανάπτυξη και κυρίως η επεξεργασία 
εναλλακτικών τρόπων να σχετιζόμαστε με τους άλλους και να 
αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Τα εργαστήρια απευθύνονται 
σε γονείς, ζευγάρια, μελλοντικούς γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και σε 
όσους ενδιαφέρονται για αυτοανάλυση και προσωπική ανάπτυξη. 

Τέσσερις μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς 
μαθηματικών «Εύδημος» και «Ίππαρχος» που 
διοργάνωσε το Παράρτημα Δωδεκανήσου της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το σχολικό έτος 
2015-2016 για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου. Πιο 
συγκεκριμένα, η Αργυρώ Σκουμιού πρώτευσε 
στους διαγωνισμούς αυτούς και απέσπασε το 1ο 
βραβείο. Οι μαθητές Γεώργιος Τσαμπίκος Κοντός 
και Γεράσιμος Πουλάκης Στεφανίδης απέσπασαν το 
2ο βραβείο. Επισημαίνεται ότι ο Γεώργιος Τσαμπίκος 
Κοντός είναι μαθητής της Στ΄ τάξης του δημοτικού 
σχολείου και συναγωνίστηκε με μαθητές της Α΄ τάξης 
του Γυμνασίου. Επίσης, έπαινο απέσπασε ο μαθητής 
Ιωάννης Τσιγάρος.

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές από τα Δωδεκάνησα 
που διακρίθηκαν στους δύο αυτούς διαγωνισμούς 
μαθηματικών είναι οι παρακάτω:

- Σκουμιού Αργυρώ, 
  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (1ο βραβείο)
- Εγγλέζου Καρολίνα, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου (2ο βραβείο)
- Κοντός Γεώργιος Τσαμπίκος, 
  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (2ο βραβείο)
- Πουλάκης Στεφανίδης Γεράσιμος, 
  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (2ο βραβείο)
- Φραράκη Μαρία, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου (3ο βραβείο)
- Απόκοττος Νίκος, Γυμνάσιο Κάσου (έπαινος)
- Μπράτιτσης Νίκος, 3ο Γυμνάσιο Ρόδου (έπαινος)
- Τσιγάρος Ιωάννης, 
  Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (έπαινος)
- Χατζημιχάλης Θεολόγος, 1ο Γυμνάσιο Λέρου (έπαινος)
- Ιερομόναχου Βασιλική, Γυμνάσιο Κάσου (έπαινος)

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες για 
τις ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις τους και ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στους νέους στόχους τους. 

Διακρίσεις Μαθητών 
μας στους Διαγωνισμούς 
Μαθηματικών «Εύδημος» 
και «Ίππαρχος»

Ένας νέος κύκλος εργαστηρίων με τίτλο «Μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου 
με μια ταινία μικρού μήκους» ξεκίνησε στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Η θεματική στην οποία είναι ενταγμένες οι ταινίες και οι δραστηριότητες του 
εργαστηρίου είναι: «Αυτογνωσία/
Προσωπική Ανάπτυξη» και θα 
μεταχειριστούμε την ταινία 
μικρού μήκους ως «κείμενο» 
με απεριόριστες δυνατότητες. 
Το εργαστήριο συντονίζει ο 
εκπαιδευτικός / επιμορφωτής 
ενηλίκων Αθανάσιος Τσάπελης. 

Εργαστήρι Δημιουργικής Ανάγνωσης 
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» λειτουργούν ένα δι-θεματικό 
ανατρεπτικό Εργαστήρι Δημιουργικής Ανάγνωσης με τίτλο: (α) Οι 
«κατασκευές» της Γυναίκας στη Λογοτεχνία/ έμφυλες ταυτότητες 
και έμφυλος λόγος και (β) Ο αγαπημένος άγνωστος Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης /Ο ερωτικός υπονομευτικός λόγος ενός άντρα.  Τελικός 
στόχος του εργαστηρίου είναι αφενός να βιώσουμε την απελευθέρωση 
της αναγνωστικής διαδικασίας και να γκρεμίσουμε τους μύθους της μίας 
και απόλυτης γραμμικής ανάγνωσης και αφετέρου να έρθουμε κοντά στον 
έμφυλο λόγο αναγνωρίζοντας τα διακριτικά χαρακτηριστικά του Φύλου 
στη διαδικασία της γραφής αλλά και λειτουργώντας διαδραστικά πάνω 
στα κείμενα ως αναγνώστες/-τριες. 
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Χάρις Κόντου, Φιλόλογος νεοελληνίστρια και 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην παιδική λογοτεχνία και στο 
νεοελληνικό παραμύθι. 

Συντονιστές Δράσης: 
Ελένη Κανδυλάκη, Ψυχολόγος- Υπεύθυνη Γραφείου    
Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις»
Μαίρη Γιαννουσοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός
Ζωγραφιά Μακαρούνα, Σύμβουλος-Ψυχολόγος
Έκτακτη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών

Εργαστήρια Αυτογνωσίας & 
Προσωπικής Ανάπτυξης «Μαθαίνω 
καλύτερα τον εαυτό μου με μια ταινία 
μικρού μήκους»



Μια εξαιρετική εμπειρία έζησαν μαθητές 
και γονείς των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ», τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, 
αφού είχαν την ευκαιρία να μυηθούν 
στην τέχνη της γαστρονομίας από τον 

καταξιωμένο Σεφ, Έκτορα Μποτρίνι.
Η επίσκεψη του διάσημου σεφ, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
προσπάθειας να εξοικειωθούν οι μαθητές 
με υγιεινές διατροφικές συνήθειες, αλλά 
και να υιοθετήσουν την υγιεινή διατροφή 
ως στάση ζωής.   
Από νωρίς το πρωί, η αίθουσα 
«Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων 
μετατράπηκε σε έναν χώρο δημιουργίας 
ο οποίος μοσχοβολούσε μυρωδιές. Το 
πρώτο “Master Class”, απευθυνόταν σε 
μαθητές του Δημοτικού και στους γονείς 

τους. Ο Σεφ,  έχοντας ως βοηθούς του 
επίδοξους μικρούς μάγειρες, δημιούργησε 
ένα υγιεινό και νόστιμο πιάτο. Με πολύ 
μεράκι και φαντασία ετοίμασε ένα “hot-
dog” από κοτόπουλο, το οποίο συνδύασε 

με σπιτική κέτσαπ και τραγανές, τηγανιτές 
πατάτες χωρίς λάδι. Στη συνέχεια, ο σεφ 
αποκάλυψε μικρά μυστικά μαγειρικής και 
έδωσε συμβουλές για έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής. Τα παιδιά ενθουσιασμένα 
έκαναν συνεχώς ερωτήσεις και 
αγκάλιασαν με τον δικό τους μοναδικό 
τρόπο τον αγαπημένο τους σεφ.
Στο δεύτερο “Master Class”, o κύριος 
Μποτρίνι, μαγείρεψε μαζί με μαθητές 
από τον όμιλο μαγειρικής του σχολείου 
ένα ριζότο καρμπονάρα, ενώ όλη τη 
δράση βιντεοσκοπούσαν οι μαθητές 

του κινηματογραφικού ομίλου του 
σχολείου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
συνταγής, ο σεφ μίλησε στους μαθητές 
για τα υλικά, τη γαστρονομία και τη 
μοριακή κουζίνα.  Επιπλέον,  μέσα σε ένα 

ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, με 
συμμετοχική διάθεση, συνομίλησε με 
τους παρευρισκόμενους γονείς, έδωσε 
πολύτιμες συμβουλές και πρότεινε 
εναλλακτικούς τρόπους μαγειρικής για 
μοναδικά νόστιμα πιάτα. 
Η δράση με την επίσκεψη του κυρίου 
Μποτρίνι ολοκληρώθηκε με τις 
ευχαριστίες από τον Γενικό Διευθυντή 
κύριο Κυριάκο Κυριακούλη, ενώ 
παράλληλα ο ίδιος ο σεφ κύριος 
Μποτρίνι, ευχαριστημένος με την 
όλη εμπειρία που έζησε στο σχολείο, 
υποσχέθηκε στο προσεχές μέλλον 
εμπλουτισμένες δράσεις.

Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής
Με βοηθούς τη φαντασία, τα χρώματα, τον καμβά και πολλή αγάπη για τη ζωγραφική οι 
μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Ραφαέλλα και Βικτώρια Καραπάνου (Δ’ και Γ’ 
Δημοτικού αντίστοιχα)  πρόσφεραν μια υπέροχη έκθεση με τίτλο «Γεφυρώνοντας τα χρώματα» 
με έργα που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. 
Η ενασχόλησή τους με την τέχνη της ζωγραφικής ξεκίνησε απ’ όταν ήταν πολύ μικρές και με 
την καθοδήγηση της δασκάλας τους προσπάθησαν να αποτυπώνουν ό,τι τις συγκινούσε, 
τις προκαλούσε ενδιαφέρον, θαυμασμό ή περιέργεια. Τα θέματά τους αφορούν τη φυσική 
ομορφιά της Ρόδου και όχι μόνο, το περιβάλλον γενικότερα, την καθημερινότητα αλλά και 
ενδιαφέρουσες προσωπογραφίες. Μέρος των πινάκων των μικρών καλλιτεχνών εκτέθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου «Καλλιπάτειρα» από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου. Την έκθεση 
επισκέφθηκαν και παρατήρησαν όλοι οι μαθητές έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις 
δημιουργούς και να τις ρωτήσουν διάφορα πράγματα σχετικά με τα έργα τους καθώς και γονείς 
και φίλοι του σχολείου. 

Master Class                                              
με τον Σεφ Έκτορα Μποτρίνι



“LET’S DANCE”-Ημιμαραθώνιος χορού 
Για 6η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η χορευτική 
εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνουν τα 
Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία» σε συνεργασία με το «Ροδίων 
Άθλησις». Πάνω από 150 άτομα όλων των ηλικιών έδωσαν το 
“παρών” στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» προσφέροντας φάρμακα για 
το κοινωνικό φαρμακείο. Μικροί και μεγάλοι χόρεψαν σε ρυθμούς 
Ζumba (salsa, reggaeton, electro tango, rock ‘n roll, disco, meren-
gue) καθοδηγούμενοι από τις Μαρία Λεβέντη, Μαρία Ριζοπούλου 
και Ειρήνη Χατζηβαλσάμη. Ψυχαγωγηθήκαμε παρέα με τον κόσμο, 
διασκεδάσαμε, εκτονωθήκαμε και γέμισε η καρδιά μας αγάπη καθώς 
συμβάλαμε σε αυτό τον φιλανθρωπικό σκοπό!

Λεβέντη-Γιαννά Μαρία, Ριζοπούλου Μαρία

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού στο πλαίσιο των 
μαθημάτων Γλώσσας και Γυμναστικής επισκέφθηκαν 
τον Ιππικό Όμιλο Ιαλυσού, έχοντας την ευκαιρία να 
γνωρίσουν μια εναλλακτική δραστηριότητα, την 
ιππασία. Αφού πληροφορήθηκαν για την αθλητική 
ιππασία και τους δεσμούς που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στον ιππέα και το άλογό του, περιηγήθηκαν 
στους χώρους του Ομίλου και ενημερώθηκαν για 
τη φροντίδα ενός αλόγου. Στο τέλος με τη βοήθεια 
των έμπειρων εκπαιδευτών του Ομίλου, οι μαθητές 
κατάφεραν να ιππεύσουν, μαθαίνοντας βασικές 
τεχνικές. Ευχαριστούμε τους προπονητές της διεθνούς 
ομοσπονδίας αθλητικής ιππασίας κ. Αντώνη Βράγκο και 
κα Χριστίνα Σαχίνογλου για τη φιλοξενία, την ξενάγηση 
στους χώρους του Ομίλου και τις πολύτιμες γνώσεις που 
παρείχαν στους μαθητές μας . 

Κακούλη Ειρήνη, Ριζοπούλου Μαρία

Επίσκεψη Στ’ Δημοτικού 
στον Ιππικό Όμιλο Ιαλυσού 

Περιβάλλον-Διαχείριση 
Αποβλήτων & Ανακύκλωση 
Στο πλαίσιο της “Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων” τα 
Εκπαιδευτήρια μας φιλοξένησαν τον κύριο Δημήτρη 
Γρηγοριάδη, εκπαιδευτικό, αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου καθώς και 
αρθρογράφο στα “Οικολογικά-Ροδιακά”, ο οποίος 
ενημέρωσε τους μαθητές του Γυμνασίου σχετικά με 
θέματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και 
την ανακύκλωση. Ο κύριος Γρηγοριάδης, εξαιρετικός 
ομιλητής και γνώστης του αντικειμένου με ενεργό 
δράση, ενθουσίασε και ευαισθητοποίησε τους μαθητές 
σε περιβαλλοντικά θέματα. Τον ευχαριστούμε θερμά!

Χατζηπέτρου Ευαγγελία



Επίσκεψη των «Γιατρών Καρδιάς » 
στην Στ’ Δημοτικού 
Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού, 
στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 
είχαν την πρωτοβουλία να καλέσουν 
στο σχολείο μας την Αντιπρόεδρο της 
ελληνικής ανθρωπιστικής Οργάνωσης 
εθελοντών «Γιατροί Καρδιάς», κ. 
Ελένη Σωτηρίου. Η κ. Σωτηρίου 
ενημέρωσε, ευαισθητοποίησε και 
έδειξε στους μαθητές μας, πώς ζουν 
και πόσο δύσκολα αντιμετωπίζουν 
τη ζωή τα συνομήλικά τους παιδιά 
(και οι μεγάλοι) σε άλλους τόπους, 
καλλιεργώντας το αίσθημα της 
κοινωνικής προσφοράς, της 
αλληλεγγύης, της αγάπης, του 

αλτρουισμού και του δικαιώματος 
στη ζωή. Τέλος οι μαθητές μας 
ενημερώθηκαν για το σκοπό και το 
έργο της ελληνικής ανθρωπιστικής 
Οργάνωσης εθελοντών «Γιατροί 
Καρδιάς» που προσφέρει δωρεάν 
ιατρικές υπηρεσίες, φάρμακα, 
τρόφιμα και εφόδια σε έκτακτες και 
καταστροφικές συνθήκες έχοντας 
έως τώρα πραγματοποιήσει 882 
αποστολές ανά τον κόσμο. 
Ευχαριστούμε θερμά την 
Αντιπρόεδρο των «Γιατρών Καρδιάς», 
κ. Ελένη Σωτηρίου και την κ. Μαρία-
Γαβριέλα Γιαταγάνα 

Κακούλη Ειρήνη

«Ασφαλώς κυκλοφορώ...» 
Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο 
των μαθημάτων Γλώσσας και Φυσικής και 
με αφορμή τις ενότητες «Ατυχήματα» και 
«Μηχανική» αντίστοιχα, παρακολούθησαν 
και συμμετείχαν σε δίωρο βιωματικό 
σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής από 
την Ε.Υ.ΘΥ.ΤΑ, Παρατηρητήριο Οδικής 
Ασφάλειας Ρόδου, στις εγκαταστάσεις 
των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 
Αρχικά, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν 
στην ορθή τήρηση των κανόνων οδικής 

συμπεριφοράς μέσα από σχετικές 
γελοιογραφίες. Στη συνέχεια, ακολούθησε 
γνωριμία και παιχνίδια με τα σήματα 
οδικής κυκλοφορίας οδηγώντας με 
όχημα το σώμα τους πάνω σε τάπητα που 
απεικόνιζε οδικό δίκτυο. Η εκπαίδευση 
ολοκληρώθηκε με τα γυαλιά προσομοίωσης 
μέθης. Οι μαθητές φορώντας τα ειδικά 
γυαλιά προσπαθούσαν να περάσουν με 
επιτυχία ανάμεσα από τους κώνους. Το 
αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό! Όσο και 

αν προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να τα 
καταφέρουν! Τα παιδιά συνειδητοποίησαν 
ότι σε κατάσταση μέθης, η αντίληψη 
της απόστασης είναι λανθασμένη και το 
οπτικό πεδίο περιορισμένο. Ευχαριστούμε 
θερμά την κ. Ελένη Καρύδη και τα μέλη 
της ομάδας Ε.Υ.ΘΥ.ΤΑ για την εκπαίδευση 
Κυκλοφοριακής Αγωγής που παρείχαν 
στους μαθητές μας. 

Κακούλη Ειρήνη, Ζαφειρίου Σταύρος

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, στo πλαίσιο της Ζώνης 
Ευέλικτων Δράσεων καθώς και των εκπαιδευτικών 
εκδρομών και επισκέψεων, η κυρία Κατερίνα 
Μανούσου-Ντέλλα, αρχιτέκτονας του Υπουργείου 
Πολιτισμού, μαζί με την κυρία Βερολούσι Κασέρη, 
αρχιτέκτονα μας έδωσαν την ευκαιρία να περιηγηθούμε 
στις μεσαιωνικές οχυρώσεις της πόλης μας με την 
παρουσίαση με θέμα: «Από την Αμμόχωστο στη Ρόδο. 
Περιήγηση στις μεσαιωνικές οχυρώσεις μεσογειακών 
πόλεων. Βασικές μορφές ένταξης μνημειακών χωρών 
στη ζωή των σύγχρονων πολιτών». Ακολούθησε ζήτηση 
και εκφράστηκαν οι προβληματισμοί των μαθητών 
καθώς και οι προτάσεις τους. 

Χατζηπέτρου Ευαγγελία

Οι οχυρώσεις της Ρόδου



Γνωριμία με αγωνίσματα της 
ενόργανης γυμναστικής 
Με ενθουσιασμό, προθυμία και χαρά αθλήθηκαν τα παιδιά της Β´ 
δημοτικού, φιλοξενούμενα στο γυμναστήριο Ενόργανης Γυμναστικής 
«ΒΙΟΚΙΝΗΣΗ». Οι εξειδικευμένοι προπονητές , γύμνασαν τα παιδιά με 
ακροβατικές ασκήσεις στο έδαφος και στα όργανα. Η πολύπλευρη 
σωματική και πνευματική άσκηση, ωριμάζει τα παιδιά, τα βοηθάει να 
ανακαλύψουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους και να υιοθετήσουν 
τη “Δια Βίου Άσκηση για Υγεία”. Ευχαριστούμε την ιδιοκτήτρια και 
καθηγήτρια φυσικής αγωγής Κ. Άννα -Μαρία Καννή για τη φιλοξενία 
της, καθώς και τους προπονητές Αλεξάνδρα και Βαγγέλη ! Η δράση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. 

Λεβέντη-Γιαννά Μαρία, Παναγίδου Χριστιάννα

Την Πέμπτη 25/2 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η «Ημέρα Δημιουργίας» με τίτλο «Η ορχήστρα 
της κουζίνας», για γονείς και παιδιά του Νηπιαγωγείου 
«Ροδίων Παιδεία».
Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η γνωριμία,  η επαφή 
και η συνεργασία των εκπαιδευτικών, των γονιών και των 
παιδιών μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Αυτή τη 
φορά, με απλά υλικά που βρίσκονται στο σπίτι μας, με 
χαμόγελο, ενθάρρυνση, υπομονή και επιμονή περάσαμε 
ευχάριστα, ρυθμικά και μελωδικά.

Απαντήσαμε βιωματικά στο πώς μπορεί η 
καθημερινότητα να γίνει ένα μουσικό παιχνίδι. 
Τηγάνια, κατσαρόλες, κουτάλες, πλαστικά τάπερ, γουδιά 
βρήκαν τον ρυθμό τους και δημιούργησαν μία μοναδική, 
φασαριόζικη χορωδία. 
Με την καθοδήγηση και τη δημιουργική διάθεση των 
μουσικοπαιδαγωγών μας,  Νεκτάριου Αυγενικού και 
Μάγια – Μύριαμ Παπαγεωργίου, συνθέσαμε τραγούδια, 
τα μελοποιήσαμε και τα παρουσιάσαμε ομαδικά. 
Η γυμνάστρια Μαρία Ριζοπούλου, ανέβασε τους ρυθμούς 
με χορευτικές,  ρυθμικές κινήσεις.
Εμείς τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την γεμάτη 
ενθουσιασμό συμμετοχή τους. 

Η ορχήστρα της κουζίνας

Επίσκεψη στο σχολείο μας του 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού  
“Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ”
Με μεγάλη χαρά τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας υποδέχτηκαν 
τον δημοτικό παιδικό σταθμό “Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ”.  Όλοι μαζί 
παρέα παίξαμε μουσικά παιχνίδια με τον Νεκτάριο Αυγενικό. 
Αναδείξαμε το φυσικό ταλέντο μας στο χορό μέσα από τις 
χορογραφίες της Μαρίας Ριζοπούλου, ενώ ενθουσιαστήκαμε με 
τους αγώνες σκυταλοδρομίας του Αριστοτέλη Χατζηφούντα! 
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον Μάιο!


