
 

Πρόσκληση, πρόγραμμα και  οδηγίες για τη  

γιορτή αποφοίτησης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

• Προσέλευση προσκεκλημένων 
• Χαιρετισμοί 
• Σύντομη Ομιλία Δ/ντή 
• Μουσικό σύνολο (οι Μ.Μανουσάκη και 

Μ.Μυριοκεφαλιτάκη θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια:΄΄Δεν 
μεγαλώνω, Σαν συμμαθητές, Γυρίζω τις πλάτες μου στο 
μέλλον κ.α΄΄) 

• Τελετή  επίδοσης  απολυτηρίων τίτλων -  ανακοίνωση 
αριστείων 

• Παραδοσιακή μουσική και μπουφές με την επιμέλεια του 
Συλλόγου  Γονέων και των  Μαθητικών Κοινοτήτων 

• Λήξη εκδήλωσης   

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ 

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Καθηγητών  και ο Σύλλογος  Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Ρεθύμνου, τιμούν και αποχαιρετούν 

την  20 Ιουνίου 2018 στις 7.30 μ.μ.,  στην αυλή του σχολείου, όλους 
εσάς τους μαθητές που φέτος ευδόκιμα αποφοιτάτε.                                                    

 

Από τη Σχολική Κοινότητα 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγαπητές  μαθήτριες και  αγαπητοί μαθητές, 

Για να προσδώσουμε περισσότερο κύρος στη δική σας γιορτινή 
μέρα, ζητούμε τη συνεργασία σας, ώστε η τελετή να αφήσει σ’ 
όλους και ιδιαίτερα  σ’ εσάς και στους γονείς σας, μια όμορφη 
ανάμνηση. Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε όλοι και όλες, 
γι’ αυτό αναμένουμε να τηρηθούν τα πιο κάτω: 

 

 Ενημερώστε έγκαιρα τους γονείς σας  ώστε να είναι μαζί μας 
στη γιορτή.   

 Φροντίστε ώστε η εμφάνιση και η συμπεριφορά σας να 
χαρακτηρίζουν επάξια την τελευταία μέρα της μαθητικής σας 
ιδιότητας. 

 Ακολουθήστε με σοβαρότητα τις οδηγίες των καθηγητών σας 
κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο σεβασμός και η ευγένεια δεν 
είναι επιλογή αλλά καθήκον μας. 

 Απολαύστε  συνειδητά την εκδήλωση και φέρτε στη μνήμη 
σας τις όμορφες στιγμές που ζήσατε.  

 Κρατήστε στην καρδιά σας τις φιλίες και όλες τις ωραίες 
αναμνήσεις που σας πρόσφερε η εξάχρονη μαθητική ζωή 
στο σχολικό μας συγκρότημα (2ο Γυμνάσιο -  2ο Λύκειο). 

 Έχετε πάντα πίστη στις δυνατότητές σας και να 
ακολουθήσετε τον «ευγενή  αγώνα», αυτόν που οδηγεί στην 
Αλήθεια, στην Αγάπη και στην Ευτυχία, τόσο τη δική σας όσο 
και των αγαπημένων σας. 

ΚΑΛΟΤΥΧΗ  ΠΟΡΕΙΑ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΖΩΗ! 

 

 
Ο  Διευθυντής 

 

Δρ.  Μανούσος Ν. Μαραγκάκης 

 


