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ΘΕΜΑ :  Έκφραση Συγχαρητηρίων  
 
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, 
 
    Παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχαρητήρια μας στον  μαθητή  Θωμαϊδη  Παναγιώτη της Β΄  
 τάξης του σχολείου σας  του σχολικού έτους 2016-17, για την πρωτιά του (Α΄ βραβείο)  στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής  της  Ένωσης Ελλήνων Φυσικών» ,αλλά και για την πρωτιά του 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης.   
    Επιπλέον, για την πρωτιά (Α΄ βραβείο) του μαθητή  Ηλιόπουλου Παναγιώτη της ίδιας τάξης και 
του ίδιου σχολικού έτους, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης. 
    Οι  πρωτιές αυτές του μαθητή Θωμαϊδη  Παναγιώτη  στους δύο διαγωνισμούς  Φυσικής και του 
μαθητή Ηλιόπουλου Παναγιώτη στον έναν Πανελλήνιο διαγωνισμό  είναι σημαντικότατες και,  τους  
ευχόμαστε  να συμμετέχουν  και να διακριθούν και σε επόμενους διαγωνισμούς Φυσικής. 
    Ακόμη, τα συγχαρητήρια    μας   στην καθηγήτρια Φυσικής  Κα Παναγάκου Κωνσταντίνα, και 
άλλων όσων καθηγητών του κλάδου ΠΕ 04  του σχολείου σας, συνέβαλαν και   καθοδήγησαν  
στην επιτυχία των παραπάνω μαθητών, καθώς και άλλων μαθητών του σχολείου σας, οι οποίοι 
διακρίθηκαν και έλαβαν βραβεία. 
    Επίσης, δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας  στο σχολείο σας, για τις επιτυχίες των παραπάνω 
μαθητών, αλλά και πολλών άλλων μαθητών του σχολείου σας,  οι οποίοι διακρίθηκαν και έλαβαν 
επίσης βραβεία στους προαναφερόμενους διαγωνισμούς Φυσικής. 
       Παρακαλούμε, το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων, 
προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι μαθητές, ώστε και αυτοί να ενδιαφερθούν και να συμμετέχουν 
σε  Πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής και όχι μόνο. 
   Η συμμετοχή αυτή και μόνο των μαθητών, σε τέτοιους διαγωνισμούς  είναι πολύ σημαντική για την 
παραπέρα εξέλιξή τους. 
  

Ο 
Σχολικός Σύμβουλος  Φυσικών Επιστημών 

 Μεσσηνίας - Λακωνίας 
 
 
 

Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Τρίκολας 

Προς:  Το 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 
 
 
 
Κοιν: 
 1. Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας 
 2. Δ.Δ. Ε. Λακωνίας 
 3. Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Μεσσηνίας και  
     Λακωνίας 
4. Καθηγήτρια Παναγάκου Κωνσταντίνα (ΠΕ 04) 
    του 6ΟΥ Γυμνασίου Καλαμάτας 

Ταχ. Δ/νση : Καλαμάτα  

Τ. Κ. - Πόλη : 24100 Καλαμάτα 

   

email : 

sx.symbouloi@srv-
dide.mes.sch.gr 
ctgeo@metal.ntua.gr 
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Παναγιώτα 
Μπελογιάννη 

Τηλέφωνο : 
2721044588, 
2721044573 

FAX : 2721095808 
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