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

Στην κορυφή των επιδόσεων
Εξαιρετικές και πάλι οι επιδόσεις των μαθητών 
μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Θεαματικά είναι φέτος τα αποτελέσματα του Λυκείου μας στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας αφενός τον ζήλο και την προσπάθεια των μαθητών μας 
και αφετέρου την επί σειρά ετών συστηματική και ουσιαστική προετοιμασία τους 
από τους καθηγητές τους μέσα στο Σχολείο μας. Οι τελειόφοιτοί μας,  συνεχίζοντας 
την παράδοση των προηγούμενων ετών, ξεχώρισαν σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλές 
επιδόσεις και κατά συνέπεια θα πετύχουν να εισαχθούν σε σχολές της πρώτης 
επιλογής τους.
Για μια ακόμη χρονιά οι επιδόσεις των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ” στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν εξαιρετικές,. Μάλιστα, φέτος είναι 
υψηλότερες από αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης, είναι πολύ καλύτερες 
από τις αντίστοιχες των μαθητών σε όλη την επικράτεια. Ειδικότερα στην κατηγορία 
των αριστούχων (γραπτές επιδόσεις από 18 έως 20) τα ποσοστά του σχολείου μας 
ήταν πολύ υψηλότερα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το ποσοστό των αριστούχων 
μας στα Αρχαία Ελληνικά ήταν κατά 6 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο 
πανελλαδικά. Επίσης, το ποσοστό των αριστούχων μας στα Μαθηματικά (θετικός 
προσανατολισμός) ήταν κατά 9,6 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο πανελλαδικά.
Ο προσεκτικός σχεδιασμός, το έμπειρο και ικανότατο καθηγητικό δυναμικό, η 
απόλυτη οργάνωση και η προσήλωση στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, 
βοηθούν τους μαθητές μας να καταφέρνουν πάντα να έχουν πολύ υψηλές 
βαθμολογίες και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

Οικονόμου Μιχάλης: 19.452
Καραβόλια Δέσποινα: 19.307
Τσίννας Κων/νος: 18.990
Παπαγεωργίου Γιώργος: 18.576
Τρικοίλη Σμάρω: 18.539
Θυριάκης Ιωάννης: 18.236
Νικολιδάκη Άννα: 18.174
Μαστραντώνη Βαρβάρα: 17.953
Ριζοπούλου Χρυσάνθη: 17.916
Κάσδαγλη Ειρήνη: 17.916
Πέρου Αναστασία: 17.833
Φαλτσέτας Χρήστος: 17.597
Ευθυμιοπούλου Βάσω: 16.888
Θεοχάρη Μαρία: 16.558
Παναή Ντόρια: 16.270
Ταράλης Δημήτρης: 16.238
Μαυρίκος Βασίλης: 16.187
Ανθούλα Δέσποινα: 15.307
Πάππου Γιώργος: 14.830
Καντά Μίκα: 14.574
Κυπραίου Αναστασία: 14.012 
 

Οι μαθητές μας με 
βαθμό πρόσβασης
πάνω από 14.000

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και τους γονείς τους!
Συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς μας!
Συνεχίζουμε απρόσκοπτα το έργο μας!

Ξεκάθαρα 

πρώτοι!



«Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης 
και Τέχνης»

Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία την Κυριακή 
17  Απριλίου 2016 η «Ανοιχτή Ημέρα Επιστήμης & 
Τέχνης 2016» και «Το Μονοπάτι της Λογοτεχνίας» 
που διοργάνωσαν για έβδομη συνεχή χρονιά τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εγκαταστάσεις 
τους. 

Οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στο δημοφιλές «Μονοπάτι της 
Λογοτεχνίας», όπου ο μαγικός κόσμος του παιδικού 

βιβλίου ξεδιπλωνόταν βήμα βήμα. Έκαναν  ένα 
ονειρικό ταξίδι, γνώσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε 
αγαπημένους ήρωες και συγγραφείς. Περιπετειώδεις 
και απρόσμενες δραστηριότητες, αναδύονταν στις 
«γωνιές - σταθμούς» του σχολικού χώρου που έκρυβαν 

σπαζοκεφαλιές, ερωτήσεις και γρίφους.
Οι μεγαλύτεροι μαθητές, οι γονείς αλλά και οι 
φίλοι του σχολείου παρακολούθησαν, σε ειδικά 
διαμορφωμένα περίπτερα -στο κλειστό γήπεδο 

Μαθητές που διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»

B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Δοντάς Σάββας
Λινάρδου Χαρά
Χαιρέτη Μαρία–Μιχαέλα
  
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Μελαχροινού Σοφία
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παπαντωνίου Σωτήριος-Βασίλειος

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σταματιάδη Στεφανία

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κελλάρης Ιάσονας
Κοντός Γιώργος
Παστρής Φίλιππος

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παπαζαχαρίου Γιώργος
Πουλάκης - Στεφανίδης Γεράσιμος
Σκουμιού Αργυρώ - Τσαμπίκα
Τσιγάρος Ιωάννης

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παμπίδη Ευγενία

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρωτογεράκης Μάνος
Σκουμιός Νικόλαος - Άγγελος

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Συμεωνίδης Αδάμ

Ο διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο δημοφιλέστερος εκπαιδευτικός 
διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή εκατομμυρίων μαθητών από 
42 χώρες. Στη χώρας μας διεξάγεται από το 2007. Φέτος, ο διαγωνισμός 
«Καγκουρό» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  19 Μαρτίου στις 
εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με τη συμμετοχή 
περίπου 350 μαθητών. 
Όλοι οι μαθητές που πήραν μέρος στον διαγωνισμό έλαβαν δώρα με 
ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους 
και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους 
πήρε διάκριση και επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία.
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρουν τους μαθητές που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό. Τα ονόματα των μαθητών ανά τάξη και κατ’ 
αλφαβητική σειρά και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.



«Το Ρεσιτάλ μου»:
μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση 
Η Μουσική εκδήλωση «Το Ρεσιτάλ μου» πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη 
επιτυχία, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στην 
κατάμεστη από το κοινό αίθουσα «Καλλιπάτειρα». Γονείς των μαθητών και φίλοι 
της μουσικής είχαν την τύχη να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα. Οι «μικροί 
σολίστ» με την παρουσία τους αλλά και με τη δεξιοτεχνία τους μάγεψαν τους 
θεατές.

Την παρουσίαση της ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης πραγματοποίησαν οι μαθητές 
Ιωάννα Μαρίνου και Γιώργος Τριανταφύλλου. Την έναρξη της εκδήλωσης 
σηματοδότησε με τον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κ. Κυριάκος Κυριακούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σημασία των μουσικών ακουσμάτων και της εκτέλεσής τους για τη δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των παιδιών. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε 
την ίδρυση Ωδείου το οποίο θα λειτουργήσει με την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. Σε αυτό θα λειτουργούν τμήματα κλασικής και σύγχρονης οργανικής 
μουσικής, φωνητικής μουσικής και μουσικής θεωρίας. Στα μαθήματα μπορούν 
να εγγράφονται παιδιά αλλά και ενήλικες. Ειδικευμένοι μουσικοπαιδαγωγοί και 
σολίστες θα απαρτίζουν το διδακτικό του προσωπικό.
Στη συνέχεια,  μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 
από την Α’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Λυκείου, παρουσίασαν με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 
ένα πλούσιο ρεπερτόριο με έργα που είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Η παρουσίαση των μουσικών έργων έγινε σε ατομικό αλλά και σε 
ομαδικό επίπεδο, γεγονός που ανέβασε την ποιότητα αλλά και τη δυσκολία των 
κομματιών. 
Μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε με την παρουσία της η μεικτή 
χορωδία ενηλίκων «Ροδίων Εμμέλεια» που σε συνεργασία με την εφηβική 
χορωδία «Αρίων» τραγούδησαν ένα παραδοσιακό Κυπριακό Τραγούδι.
Η ομάδα καθηγητών του μουσικού τμήματος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Χατζή προετοίμασε τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στο πιάνο, την κιθάρα, το βιολί, το αρμόνιο, το ακορντεόν, τη φλογέρα, 
το φλάουτο, τα μαντολίνα, τα μεταλλόφωνα, τα κρουστά, και το τραγούδι. Στην 
ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι: Ευανθία Κρητικού (φωνή και χορωδία), 
Άντζελα Σπανού (πιάνο), Τάσος Αναστασιάδης (βιολί), Ιωάννης Χατζής (κιθάρα, 
μαντολίνο, μεταλλόφωνα), Νεκτάριος Αυγενικός (κιθάρα), Μαρία Καμπάνη 
(κιθάρα), Αντώνης Λιοπύρης (κιθάρα), Αχιλλέας Μπύρλης (ηλεκτρική κιθάρα), 
Παναγιώτης Καταβενάκης (Ακορντεόν και Αρμόνιο), ο Γιώργος Ξανθόπουλος 
(φλογέρα και φλάουτο) και Θεοδωρής Τσίκας (ντραμς). 

μπάσκετ- δραστηριότητες μαθητών των ομίλων 
που λειτουργούν στα Εκπαιδευτήρια, αλλά και 
ερευνητικές εργασίες που εκπόνησαν μαθητές κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. Φέτος 
η έκθεση περιλάμβανε διαμορφωμένα περίπτερα 
με εργασίες που αντλούσαν τη θεματολογία 
τους από τα πεδία των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών, των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, της τέχνης και του 
πολιτισμού.  
Στο φετινό εμπλουτισμένο πρόγραμμα της 
εκδήλωσης περιλαμβανόταν παρουσίαση από τον 
γνωστό Δημήτρη Κονταράτο, R&D Chef του “Black 
Adder”,  Food Technologist με τίτλο:  “Μαγειρική 
Εντυπωσιασμού & Σύγχρονες Τάσεις στην Κουζίνα». 
Ο κύριος Κονταράτος παρουσίασε ενδιαφέρουσες 
προτάσεις μαγειρικής χρησιμοποιώντας τη 
σύγχρονη τεχνολογία.
Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε, 
στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», το «4ο Μαθητικό Συνέδριο». 
Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου είχαν 
την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πραγματικοί 

επιστήμονες στο πλαίσιο ενός καινοτόμου 
μαθητικού συνεδρίου. Μέσα από αυτό δόθηκε 
η ευκαιρία σε μαθητές να συμμετάσχουν σε 
διαδικασία προσομοίωσης επιστημονικού 
συνεδρίου.

«Το Μονοπάτι της 
Λογοτεχνίας» 



Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργάνωσαν 
για 6η συνεχή χρονιά την εκδήλωση με τίτλο: 
«Ο δρόμος προς την κορυφή». Στην εκδήλωση 
αυτή βραβεύτηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
που διακρίθηκαν σε  διεθνείς, πανελλήνιους 
και τοπικούς μαθητικούς διαγωνισμούς. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 03 
Ιουνίου 2016 στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των 
εγκαταστάσεών τους.
Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε η 
εξαιρετική ομιλία του κ. Γιάννη Καραγιάννη, 
Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Νομού 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων με θέμα: «Οι 
διαγωνισμοί ως παράγοντας συμμετοχής και η 
αριστεία ως παράγοντας ανάπτυξης και έρευνας 
στην οικονομική ύφεση» .
Στη συνέχεια, βραβεύτηκαν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες από σχολεία του νησιού που 
διακρίθηκαν στον διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό 
«Κangaroo». Φέτος, στις εγκαταστάσεις των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», που ήταν 
εξεταστικό κέντρο του διαγωνισμού, συμμετείχαν 
382 μαθητές και μαθήτριες από το σύνολο σχεδόν 
των σχολείων της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης βραβεύτηκαν 65 μαθητές και μαθήτριες 
για την υψηλή τους επίδοση σε αυτό το διαγωνισμό. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
δόθηκαν 189 έπαινοι σε  μαθητές και μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που 
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 κατέκτησαν 
βραβεία, διακρίσεις και μετάλλια  σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς (διεθνείς, πανελλήνιους και τοπικούς). 
Στην εκδήλωση αυτή μεταξύ των άλλων 
παρευρέθηκαν Σχολικοί Σύμβουλοι της Β’ Βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου καθώς και διευθυντές 
σχολείων της Ρόδου οι οποίοι απένειμαν τους 
επαίνους στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Με την εκδήλωση: «Ο δρόμος προς την κορυφή», τα 
Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», αναγνωρίζουν 
τον μόχθο, την προσπάθεια και την επίδοση των 
μαθητών, τους συγχαίρουν θερμά και τους εύχονται 
να έχουν πάντα επιτυχίες. 

Βράβευση μαθητών  που 
διακρίθηκαν σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς 

7ο Αθλητικό Πανόραμα
Το 7o αθλητικό πανόραμα πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία αθλητών και 
θεατών ! Παρούσες στη φετινή διοργάνωση 
ήταν οι Ολυμπιονίκες Εύα Χριστοδούλου της 
ρυθμικής γυμναστικής και Σοφία Παπαδοπούλου 
της ιστιοπλοΐας! Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους, 
καθώς και να δουν από κοντά Ολυμπιονίκες Αθλήτριες 



Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουνίου οι μαθητές της Στ΄Δημοτικού αποχαιρέτησαν το Δημοτικό 
Σχολείο ταξιδεύοντας με τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερύ.  Πέταξαν μαζί του 
με τα αποδημητικά πουλιά από τον Μικρό Πλανήτη του για να γνωρίσουν τον κόσμο. Σταμάτησαν 
στον πρώτο πλανήτη που τον κατοικούσε ένας μοναχικός βασιλιάς, έπειτα έφτασαν στον επόμενο 
πλανήτη που τον κατοικούσε ένας ματαιόδοξος, στη συνέχεια επισκέφτηκαν και άλλους πλανήτες όπως του πολυάσχολου 
επιχειρηματία, του ανθρώπου που έπινε, του φανοκόρου που άναβε και έσβηνε το φανάρι κάθε λεπτό, του γεωγράφου, των 
ανθρώπων! Ήταν ένα ταξίδι εξερεύνησης ανάμεσα σε άγνωστους πλανήτες και στην όμορφη γη με σκοπό να ανακαλύψουν τις 
αξίες της ζωής.
Ένα διαχρονικό έργο που ανέδειξε με μοναδικό τρόπο γραφής την ομορφιά της Παιδικής Ηλικίας.  Η θεατρική διαδρομή των 
μαθητών βασίστηκε στο πρωτότυπο κείμενο του συγγραφέα και στην απόδοση του Μίμη Κουγιουμτζή (Θέατρο Τέχνης).
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Λενούδια
Υπεύθυνοι σκηνικής δράσης: Ρένα Κακούλη, Σταύρος Ζαφειρίου
Σκηνικά: Ανδρομάχη Μπατζούκη
Ορχήστρα, χορωδία, ενορχήστρωση, διασκευή, διδασκαλία: Γιάννης Χατζής
Χορογραφίες: «Σύμπαν» και «Κόκκινα Τριαντάφυλλα» Ναταλί Σέρβου
Κατασκευή Κουστουμιών: Βιοτεχνία Αντώνη Σοφιανόπουλου 

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» Θεατρική Παράσταση 
από τους μαθητές του Δημοτικού 



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πρεμιέρα της ταινίας «Η παραμυθοχώρα άνω-κάτω» του 
Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ” στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου την Τετάρτη 8 Ιουνίου 
2016. 
Οι μικροί πρωταγωνιστές παρουσίασαν και παρακολούθησαν την ταινία τους με μεγάλη χαρά. Ο μεγάλος διαγωνισμός στην 
Παραμυθοχώρα για το ποιος είναι ο καλύτερος ήρωας στα παραμύθια, έφερε πολλές φασαρίες και μπερδέματα. Το μυστήριο για τις 
τόσες αναποδιές λύθηκε.  Οι ήρωες μέσα από τις αναποδιές ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει καλύτερο παραμύθι. Το κάθε παραμύθι είναι 
μοναδικό, γιατί το κάθε παιδί που το διαβάζει είναι μοναδικό. Όπως και οι ήρωες των παραμυθιών.
Μετά το τέλος της ταινίας οι μικροί μας ήρωες τραγούδησαν αγγλικά τραγούδια κι ευχήθηκαν σε όλους καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε την “ΑrtifactProject” που σε συμπαραγωγή με την  “RPmovies”, συνεργάστηκαν για αυτό το υπέροχο. Το σενάριο της 
ταινίας το έγραψαν η Μάρτζυ Δερμιτζάκη και η Βούλα Μαράντου. 
Σκηνοθεσία: Βούλα Μαράντου, Μάρτζυ Δερμιτζάκη, Σάκης Στεφανίδης
Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους γονείς: Σάκη Στεφανίδη, κινηματογραφιστή  την Μπελκίς Χιαράπ και την Ιωάννα 
Μόλαρη που ήταν οι αφηγήτριες στην ταινία μας.
Ευχαριστούμε επίσης τον Δ.Ο.Π.Α.Ρ. για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου.

Μάγεψε τους 
θεατές η ταινία του 
Νηπιαγωγείου



Στον Προμαχώνα του Παλατιού πραγματοποιήθηκε                                     
η τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 12 Ιουνίου η τελετή 
αποφοίτησης της τάξης του 2016 των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». 
Ήταν μια από τις καλύτερες τάξεις του 
σχολείου των τελευταίων ετών, με υψηλές 
βαθμολογίες και πολλές διακρίσεις. 
Τα αγόρια και τα κορίτσια παρέλαβαν από 
τους καθηγητές τους το Απολυτήριο της 
Αποφοίτησής τους. Τα μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια μικρά παιδιά, ύστερα από δώδεκα 
χρόνια σχολείου -Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο- αφήνουν πίσω τους τα θρανία, 
τις σχολικές αίθουσες ανοίγουν τα φτερά 
τους πετώντας έξω από την οικογενειακή 
φωλιά... 
Κατά τη διάρκεια της συναισθηματικά 
φορτισμένης τελετής, οι μαθητές 
«ξεφύλλισαν» μαζί με τους καθηγητές, 
τους γονείς τους και άλλους 
προσκεκλημένους όλες τις σελίδες του 
βιβλίου που έγραψαν κατά τη σχολική 
τους σταδιοδρομία. Είχαν οι ίδιοι 

επιμεληθεί το πρόγραμμα της βραδιάς 
που περιείχε τραγούδια που έγραψαν 
και τραγούδησαν οι ίδιοι, βίντεο που 
επιμελήθηκαν με ιδιαίτερη αγάπη ακόμη 
και θεατρικά σκετσάκια.
Ο κ. Σταύρος Πρωτογεράκης, Συντονιστής 
του προγράμματος της Γ΄ τάξης του 
Λυκείου, εκ μέρους της Διοίκησης 
των Εκπαιδευτηρίων ευχήθηκε στους 
τελειόφοιτους επιτυχία στη συνέχιση των 
σπουδών τους και στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες καθώς και στην 
προσωπική τους ζωή. Ακολούθησε η 
ομιλία της κυρία Φαίης Σίνη, φιλολόγου, η 
οποία εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών 
έδωσε στα παιδιά ευχές για την ενήλικη 
ζωή τους.
Η πρόεδρος του δεκαπενταμελούς 
συμβουλίου του λυκείου, Νάσια 
Στουραΐτη, μίλησε στη συνέχεια εκ μέρους 
των αποφοίτων.
Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Παναής και 
ο κ. Ιωάννης Στουραΐτης, γονείς μαθητών 

αναφέρθηκαν στο έργο του σχολείου και 
έδωσαν συμβουλές στους μαθητές. 
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών οι 
απόφοιτοι τίμησαν τους καθηγητές τους 
με την απονομή αναμνηστικών δώρων.
Η βραδιά συνεχίστηκε με δεξίωση που 
παρέθεσε στον χώρο της τελετής η 
Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ».
Η τελετή αποφοίτησης  
πραγματοποιήθηκε στον προμαχώνα του 
Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη 
Μεσαιωνική  Πόλη της Ρόδου παρουσία 
του κ. Τέρη Χατζηιωάννου, Αντιδημάρχου 
Πολιτισμού και Επικοινωνίας, του κ. 
Σέργιου Αϊβάζη, Προέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., 
του κ. Μιλτιάδη Παγκά, Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Διευθυντών 
και καθηγητών των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», γονέων, συγγενών και 
φίλων.

Kαλές σπουδές!



Μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πέτυχαν ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις στους δύο Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Φυσικής που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Πρόκειται για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 
Φυσικής «Αριστοτέλης» και τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.  

Υψηλές διακρίσεις μαθητών μας στους Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Φυσικής

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών 
Δημοτικού και Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου 2016 που 
διοργάνωσε. 
Στο διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών διακρίθηκαν δύο μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, 
διακρίθηκαν ο Γεράσιμος Πουλάκης Στεφανίδης, μαθητής 
της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 
πρώτους δέκα μαθητές σε πανελλήνιο επίπεδο και ο 
Νικόλαος Σκουμιός, μαθητής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, ο 
οποίος είναι ανάμεσα στους πρώτους δεκαπέντε μαθητές σε 
πανελλήνιο επίπεδο. Η βράβευση των παραπάνω μαθητών 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στο διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών διακρίθηκαν δύο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων 
«ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Πιο συγκεκριμένα, ο Γεώργιος – 
Τσαμπίκος Κοντός, μαθητής της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, 
απέσπασε 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ σε πανελλήνιο επίπεδο. Επίσης, 
ο Στέφανος Πουλάκης Στεφανίδης, της Ε΄ τάξης του 
Δημοτικού, απέσπασε ΕΠΑΙΝΟ. 
Οι παραπάνω διακρίσεις των μαθητών μας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές αφού στους διαγωνισμούς αυτούς οι μαθητές 
καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα υψηλού βαθμού 
δυσκολίας.

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης» 

Η επιστημονική 
επιτροπή των 
Πανελλήνιων 
Διαγωνισμών Φυσικής 
«Αριστοτέλης» 

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών Λυκείου, 
Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου και Δημοτικού 2016. Οι 
διαγωνισμοί διεξάχθηκαν με την ευθύνη του Τμήματος 
Φυσικής και του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του ΠΤΔΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους διαγωνισμούς αυτούς 
βραβεύονται οι μαθητές με 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ και ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ για 
κάθε τάξη του Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού.
Στο διαγωνισμό Λυκείου διακρίθηκαν έξι μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ειδικότερα, ο Νικήτας 
Τσίννας, μαθητής της Α΄ τάξης του Λυκείου, κατέλαβε 
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι Νάσος 
Καράβας και Ιωάννης Διακολιός, μαθητές της Α΄ τάξης 
του Λυκείου, απέσπασαν ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ. Ο Γιάννης 
Χαλκιόπουλος, μαθητής της Β΄ τάξης του Λυκείου, απέσπασε 
ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Τσίννας και η 
Ειρήνη Κάσδαγλη από τη Γ΄ τάξη του Λυκείου απέσπασαν 3ο 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. 
Στο διαγωνισμό Γυμνασίου διακρίθηκαν επτά μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ειδικότερα, ο Γεώργιος 
Παπαζαχαρίου και η Τσαμπίκα Ιωαννίδη της Α΄ τάξης του 
Γυμνασίου κατέλαβαν 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. Οι Ιωάννης 
Άντερσεν, Στέφανος Πουλάκης Στεφανίδης, Αναστάσης 
Ραφαήλ Οικονόμου και Άγγελος Καλαφατάς της Α΄ τάξης 
του Γυμνασίου απέσπασαν ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ. Ο Στυλιανός 
Γλυνός, μαθητής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, απέσπασε 
ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ.
Στο διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού 2016 διακρίθηκαν 
τέσσερις μαθητές. Ο Κοσμάς Παπαγεωργίου, μαθητής της Ε΄ 
τάξης του Δημοτικού, απέσπασε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ. Οι Ιάσονας 
Κελλάρης, Φίλιππος Παστρής και Γεώργιος – Τσαμπίκος 
Κοντός, μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, απέσπασαν 
ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες 
για τις σημαντικές διακρίσεις τους και εύχεται καλή συνέχεια στις σπουδές τους. Επίσης, συγχαίρει 

θερμά και όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς.


