
 

 

 
 
 
 
 
 

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

MISSION AGAPE από το  SOS4love Project 
της 3Dlexia Cosmos 

 
                                                 (Ιούνιος έως Δεκέμβριος 2022) 

 
( www.sos4loveproject.org -  www.3dlexiacosmos.org)  

 

MISSION AGAPE από το SOS4love Project της 3Dlexia Cosmos: 
 

 Έλληνες χαρισματικοί μαθητές με δυσλεξία  
ξεκινούν τη MEΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ Κοσμικής ΑΓΑΠΗΣ  

για την ΕΙΡΗΝΗ στη Ευρώπη και τον Κόσμο, 
 ενδυναμώνοντας το Έτος Νεολαίας 2022  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  
σε συνεργασία με πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές  
από 135 χώρες, το Υπουργείο Παιδείας της Αργεντινής   

 και εταιρίες του διαστήματος!    
 

 
 

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την Παιδεία του Μέλλοντος 3Dlexia Cosmos 
σε συνεργασία με το βραβευμένο διεθνώς ‘I love dyslexia’ ΕFL school (1ος 
οργανισμός διεθνώς για τη διδακτική των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα για μαθητές 
με δυσλεξία  και μαθησιακές διαφορετικότητες) ανακοινώνει την Πέμπτη 9/6 και 
ώρα 18:00 με 20:00 στις εγκαταστάσεις της 3Dlexia Cosmos ( Αγίας Παρασκευή 107 
και Πλαστήρα 2 Χαλάνδρι),  την πρωτοποριακή παγκόσμια δράση ‘Mission AGAPE’ 
του βραβευμένου SOS4love Project. Πρόκειται για την έναρξη κοσμικών δράσεων 
νέων στους 17 στόχους του ΟΗΕ, για μια Ευρώπη και Γη Ειρήνης. Το Μission AGAPE  
οργανώνεται με τη στήριξη του Υπουργού Παιδείας της Αργεντινής Juan Pablo 
Lichtmajer και του διαστημικού οργανισμού OLYMPIASPACE, υπό την αιγίδα του 

http://www.sos4loveproject.org/
http://www.3dlexiacosmos.org/


Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτος Νεολαίας 2022. Η 
ανακοίνωση του Μission AGAPE  θα ξεκινήσει  με μήνυμα/έκκληση στήριξης και 
συνεργασίας των νέων της Ευρώπης και της γης σε δράσεις ειρήνης,  από 
ουκρανούς μαθητές με τον χαρισματικό εγκέφαλο της δυσλεξίας, από την  
εμπόλεμη  ζώνη της  Ουκρανίας, μήνυμα  από τον Υπουργό Παιδείας της Αργεντινής 
Juan Pablo Lichtmajer και από τον 1ο Ρουμάνο Κοσμοναύτη και Αστροναύτη  της 
ESA ( Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος)  Dumitru Prunaiou.   
Ανακαλύψτε το  Mission AGAPE  στην επίσημη πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου:   https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3165_en  
                                                      

                                         
                                       Mission AGAPE – Ο  Στόχος  

  

ΟΙ Νέοι της Ελλάδας και της Ουκρανίας 
με το χαρισματικό εγκέφαλο της δυσλεξίας, 

κινούν Γη και Ουρανό για μια Ευρώπη και Γη Ειρήνης, 
ξεκινώντας παγκόσμιες κοσμικές δράσεις Υψηλής Αγάπης 

στους 17 στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ 
με χιλιάδες νέους και εκπαιδευτικούς από όλη τη γη, 

σε συνεργασία με διαστημικές εταιρείες 
και τον Υπουργό Παιδείας της Αργεντινής! 

 
Η αποστολή του ‘Mission AGAPE’ ξεκινά από τους μαθητές με δυσλεξία  του ‘I love 
dyslexia’ EFL School στην Ελλάδα όπου ενώνονται  με Ουκρανούς μαθητές, ώστε τον 
τον Οκτώβριο του 2022 να συνεργαστούν  με μισό εκατομμύριο μαθητές από την 
Αργεντινή, με μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, 
Αστροναύτες και διαστημικές εταιρείες για το 1ο δρώμενο διεθνώς που ενώνει τη γη 
με διάστημα σε κοσμικές δράσεις στους 17 στόχους βιωσιμότητάς του ΟΗΕ, 
υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της παιδείας της υψηλής Αγάπης για μια νέα Γη 
Ειρήνης, στηρίζοντάς το #Pedagogy4love #Space4SDGs και #StandWithUkraine.      
 
 

Μission AGAPE – Το Oραμα 
 

Οι νέοι του κόσμου ως αστροναύτες επί της γης,  
                                                 για ένα νέο Κόσμο   

Ειρήνης, Αγάπης και Ευημερίας για όλους 
 

Οι αστροναύτες και οι κοσμοναύτες είναι εκείνοι οι ξεχωριστοί άνθρωποι που 
διαθέτουν το ήθος,  τις υψηλές οικουμενικές αξίες, τις ειδικές δεξιότητές ζωής και τη 
νοοτροπία που τους επιτρέπουν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν εν ειρήνη με 
συνάδελφους από 20 έθνη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) στο διάστημα, 
ξεπερνώντας κάθε τεράστια πρόκληση κάνοντας το αδύνατο, δυνατό. Το Όραμα του  
Mission AGAPE της προέδρου της 3Dlexia Cosmos  κας. Αγγελικής Παππά ( 2 φορές 
στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς στον κόσμο για το βραβείο  του 1ος 
Εκατομμύριου Global Teacher Prize, Υποψήφια Πολίτης Αστροναύτης του 
Οργανισμού Space for Humanity USA) είναι η έναρξη των παγκοσμίων  δράσεων για 
την Ειρήνη των μαθητών και εκπαιδευτικών τον Οκτώβριο του 2022, να ξεκινήσει 

https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/3165_en


μέσα από το κέντρο  εκπαίδευσης  αστροναυτών EAC της ESA στην Κολωνία. Εκεί,  
δάσκαλοι και μαθητές βιώνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής διπλά στους 
αστροναύτες θα δημιουργήσουν το καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο ‘Ζήσε Σαν 
Αστροναύτης για μια Γη Ειρήνης και Αγάπης’ μεταλαμπαδεύοντας το σε χιλιάδες  
συμμετέχοντες  του Mission AGAPE διεθνώς, εμπνέοντας τη νέα γενιά και την Παιδεία 
του Μέλλοντος για την Ειρήνη στον κόσμο μέσα από το σθένος των αστροναυτών και 
το διάστημα ως καμβά ειρήνης και διασυνδεσιμότητας των πάντων.  Εν συνέχεια σε 
συνεργασία  με το Υπουργείο  Παιδείας της Αργεντινής θα διεξαχθεί παγκόσμιος 
διαλογισμός για την Αγάπη και την Ειρήνη στον κόσμο, ξεκινώντας τις διεθνείς 
δράσεις  των νέων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.  Μετά τη λήξη των 
δράσεων του ‘Mission AGAPE’  στα μέσα του Δεκεμβρίου 2022, στόχος είναι οι 
βραβευμένοι μαθητές με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες του ‘I love 
dyslexia’ EFL school, Εθνικοί Νικητές του Βραβείου Καρλομάγνου για Νεολαία από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το SOS4love Project, να επισκεφτούν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων των δράσεων  του ‘Mission 
AGAPE’, εμπνέοντας τους νέους της Ευρώπης και του Κόσμου, τους μελλοντικούς 
ηγετες της Ειρήνης, να συνεχίσουν  αλληλέγγυοι  τις δράσεις για μια Ευρώπη  και Γη 
συμπερίληψης, ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας και υψηλής  αγάπης για όλους.               
 
 

                                      Μάθε για το βραβευμένο  διεθνώς   
SOS4love Project της 3Dlexia Cosmos  

 

To  παγκόσμιο SOS4LoveProject (www.sos4loveproject.org) είναι 

πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής  3DlexiaCosmos NPO 

(www.3dlexiacosmos.com) με Προέδρο τη βραβευμένη εκπαιδευτικό και 

εφευρέτη Κα. Αγγελική  Παππά και μαθητών με το χαρισματικό εγκέφαλο  

της Δυσλεξίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα 

μεγάλο παγκόσμιο ανθρωπιστικό project που ξεκινάει από την Ελλάδα, 

και τα αρχικά του SOS εμπεριέχουν το Students Organize Solutions, καθώς 

οι μαθητές με τη στήριξη των εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο, μια φόρα 

το χρόνο (κάθε Οκτώβριο) και για 4 εβδομάδες, δρουν στον άξονα των 17 

Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ (#SDGs), 

αλλά και σε ανεξάρτητες δράσεις του SOS4love κατά τη διάρκεια κάθε 

χρονιάς. Oχημα και κυρίαρχη Αποστολή τους είναι το μήνυμα για Παιδεία 

χωρίς αποκλεισμούς και η επιτακτική ανάγκη για Παιδαγωγική της Αγάπης 

#Pedagogy4Love στη Γη, όπως ορίζεται από τον Αριστοτέλη: ‘Το να 

εκπαιδεύεις το Πνεύμα, χωρίς την Καρδιά, δεν εστί Παιδεία’, η 

καλλιέργεια της οποίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για Ειρήνη και 

Ευημερία στον κόσμο.  
 

 

 

http://www.sos4loveproject.org/
http://www.3dlexiacosmos.com/


ΣΤΟΧΟΣ του SOS4Love Project 

είναι να ενωθούν όλα τα κράτη ως ΕΝΑ στην επίτευξη της βιωσιμότητας 
στον πλανήτη, μέσω της ενδυνάμωσης των Νέων, τους μελλοντικούς  
ηγέτες της ειρήνης  ενεργοποιώντας τους στους 17 Στόχους της 
Βιωσιμότητας, με έμφασή στην επιτακτική ανάγκη Παιδείας χωρίς 
αποκλεισμούς για όλους, υπηρετώντας την Ειρήνη, την Δημοκρατία, 
την Υψηλή Αγάπη και την Αυτογνωσία για μια Νέα Γη Φωτός.  

 
OΡΑΜΑ και Αποστολή του SOS4Love Project 
 
είναι να ενδυναμωθούν οι μαθητές διεθνώς, οι 
μελλοντικοί world leaders, να αναπτύξουν παγκόσμια συνείδηση, να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής για τον 21ο αιώνα μέσα από δράσεις 
αλληλεγγύης στους 17 στόχους βιωσιμότητας, και ενωμένοι να γίνουν 
Πρεσβευτές θετικών αλλαγών.  
Ταυτόχρονα, μέσα από τις δράσεις τους ενδυναμώνουν το μήνυμα για 
την αναγκαιότητα Συμπεριληπτικής Παιδείας που καλλιεργεί τις Αξίες,  
το Ήθος, τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα,  την οικουμενική 
μορφή της ανιδιοτελούς Αγάπης και της Ειρήνης που ξεκινά από την 
αυτογνωσία, ως τη μονή λύση για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τον σύγχρονο  Κόσμο.  
 
Έναρξη του SOS4love Project στον ΟΗΕ, Geneva Peace Week από 
Έλληνες μαθητές με δυσλεξία   
 

Η επίσημη έναρξη του SOS4love Project σε διεθνές επίπεδο 
πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Geneva Peace 
Week  2017 στην εκδήλωση της 3Dlexia Cosmos και της Biopolitics 
International Organization με τη συμμέτοχη του Υπουργού Παιδείας της 
Κύπρου Κώστα Καδή. Αυτό συνέβη  μέσα από τη φωνή του μαθητή 
Βασίλη Μπουμπή που έχει δυσλεξία, ο οποίος αν και αποκλεισμένος 
μαθησιακά από την εκμάθηση της Αγγλική Γλώσσας στο Ελληνικό 
δημόσιο σχολείο, κατάφερε να κατακτήσει την απαραίτητη δεξιότητα 
ζωής των Αγγλικών με τη μέθοδο της καινοτόμου, βραβευμένης 
διεθνώς  εκπαιδευτικού κυρίας Παππά, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 
αναπτυχθεί ως χρήσιμος παγκόσμιος πολίτης που δρα με τη δύναμη 
της καρδίας για τον 4ο στόχο βιωσιμότητάς του ΟΗΕ (ποιοτική παιδεία 
για όλους)  με διεθνή φωνή, σκέψη και δράση, προσκαλώντας όλους 
τους νέους παγκόσμιος να οργανωσουν δράσεις στους 17 στόχους 
παίρνοντας το μέλλον στα χέρια τους.  Το έργο του Βασίλη Μπουμπή 
συνέχισε ο μαθητής με δυσλεξία Μάριος Θωμέας στον ΟΗΕ το 2020, σε 



νέο event της 3Dlexia Cosmos, με  συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας 
της Αργεντινής, Τucuman και την Αστροναύτη της NASA, Dorothy 
Metcalf Lindenburger μέσω της δράσης με την Κα. Παππά: ‘More Space 
and Love for SDGs’.  Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο digital tool που 
ανέβηκε σε μόνιμη  βάση στην πλατφόρμα του ΟΗΕ Geneva Peace 
Week, ξεκινώντας την 1η σειρά επεισοδίων διεθνώς οπού επιστήμονες  
του  διαστήματος βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν το 
διάστημα στις τάξεις τους, ως καμβά για τη ειρήνη στη γη,  καλώντας 
ταυτόχρονα  τους νέους και εκπαιδευτικούς από όλα τα κράτη να 
ενωθούν σε καινοτόμες δράσεις του SOS4love Project  για τους 17 
στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ στηρίζοντας τα #Pedagogy4love και 
#Space4SDGs του Γραφείου Διαστήματος του ΟΗΕ:  
https://www.youtube.com/watch?v=9XL-2EjZ2h8  

 

O τεράστιος Κοινωνικός Αντίκτυπος των δράσεων του SOS4love Project    

Στα 5 χρονιά δυναμικής πορείας του το SOS4love Project, μέσα από τη 
δωρεάν ψηφιακή του εφαρμογή (App) με τεχνολογία επαυξημένης 
πραγματικότητας ‘SOS4love Goes to Space for SDGs’, που βοηθά με 
ευφάνταστο τρόπο οι νέοι να ανακαλύψουν τους 17 στόχους του ΟΗΕ 
αλλά και το πώς μπορούν να βοηθήσουν τη ζωή στη γη με τη δύναμη των 
διαστημικών τεχνολογιών  και την αρμονία του σύμπαντος, καθώς και με 
τη στήριξη της Microsoft Education USA, ΦΕΚ των Υπουργείων Παιδείας  
Kύπρου, Αργεντινής, Ρωσίας και Ινδονήσιας και συνεχόμενες δράσεις 
των μαθητών και δασκάλων για το SOS4love project  όπως το καινοτόμο  
‘Mind The Heart of Dyslexia’ στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων τον 
Νοέμβριο του 2021,  έχει ενεργοποιήσει και αγγίξει πάνω από 1.5 
Εκατομμύριο Νέους και Πολίτες σε δράσεις στους 17 στόχους σε 135 
χώρες!  

Εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου των επιστημών, του αθλητισμού, 
των γραμμάτων και των τεχνών όπως η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός 
και ακτιβίστρια Charlize Theron, ο Dr. Hans Joachim Schellnhuber, ο πιο 

επιφανής επιστήμονας στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής παγκοσμίως 

σύμβουλος για το περιβάλλον της Angela Merkel  και του Pope Francis, αλλά 
και η ενεργή ομάδα των Κοσμοναυτών της ROSCOSMOS, έχουν επισήμως 
προσωπικά επικυρώσει το SOS4love Project. Οι νέοι που ξεκίνησαν το 
SOS4Love Project έχουν τιμηθεί με το βραβείο του ιδρύματος της 
Πριγκίπισσας Νταϊάνα στη Αγγλία, Τhe Diana Award, ενώ βραβευτήκαν   
ως Εθνικοί Νικητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Aachen της 
Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2022, με το βραβείο Καρλομάγνου για τη 
Νεολαία. Τέλος, η συντονίστρια του προγράμματος  Κα. Παππά, το 2020 
βρέθηκε σε σχολεία καταφύγια βομβαρδισμών στην εμπόλεμη ζώνη του 

https://www.youtube.com/watch?v=9XL-2EjZ2h8


Sderot στο Ισραήλ, ένα χιλιόμετρο από τη Γάζα προκειμένου να ενώσει 
μαθητές της Παλαιστίνης και του Ισραήλ με δράσεις του SOS4Love 
Project με κίνδυνο της ζωής της, έχοντας 12 δευτερόλεπτα για να 
προστατευθεί στο κοντινότερο καταφύγιο σε περίπτωση βομβαρδισμού.    

                     

Αποστολή της 3Dlexia Cosmos 
 
Αποστολή της 3Dlexia Cosmos, με ιδρύτρια και Πρόεδρο την παγκοσμίως 
βραβευμένη καινοτόμο παιδαγωγό κα. Αγγελική Παππά, είναι η 
διεύρυνση και η διάχυση της επιστημονικής, εφαρμοσμένης 
παιδαγωγικής έρευνας, των ανθρωπιστικών δράσεων του SOS4love 
Project  και των καινοτόμων παιδαγωγικών Μεθόδων/Λύσεων  της κας. 
Παππά  3Dlexia for English και 3Dlexia Paradigm για μαθητές με ή χωρίς 
δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Στόχος η ενδυνάμωση στην 
ισότιμη πρόσβαση στην απαραίτητη δεξιότητα της Αγγλικής ως ξένης, 
διεθνούς γλώσσας σε πάνω από 600 εκατομμύρια μαθητές με δυσλεξία 
παγκοσμίως, αλλά και η διεύρυνση της Ποιοτικής και Ολιστικής Παιδείας 
του Μέλλοντος, για μια Νέα Γη Φωτός.  
 
Οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες καινοτόμες παιδαγωγικοί Μέθοδοι 
διδακτικής και projects της 3Dlexia Cosmos είναι πνευματικά 
δημιουργήματα της Προέδρου, βραβευμένης Εκπαιδευτικού-
Ερευνήτριας κας. Αγγελική Παππά. Ευρύτερο όραμα της 3Dlexia Cosmos 
είναι  η καλλιέργεια ενός Νέου Παραδείγματος Καινοτόμου, Ολιστικής, 
Μετασχηματίζουσας Παιδείας, του 3Dlexia Paradigm της κας Παππά, 
που από το 2021 διευρύνεται  σε Εργαστήριο Εγγραμματισμού του  
Μέλλοντος υπό την Αιγίδα της UNESCO Paris, ενώνοντας την Αρχαιά 
Ελληνική Σκέψη του Πυθαγόρα, Αρίσταρχου, Πλάτωνα, Σωκράτη, 
Αριστοτέλη,  με την επιστημονική βάση των νέων ερευνών για την 
ευφυΐα της καρδίας, τις ηθικές και κοινωνικές παραμέτρους της 
Κβαντομηχανικής θεωρίας στην κοινωνία και τη διεύρυνση της 
παγκόσμιας συνειδητότητας. Το νέο αυτό Παράδειγμα Παιδείας από την 
ύλη στην ενέργεια, ενδυναμώνει την ισότιμη, ποιοτική  πρόσβαση στη 
μάθηση προς όλους και συμβάλλει στο σχηματισμό μιας Νέας Γης 
Βιωσιμότητας, Ειρήνης, Υψηλής Αγάπης και βαθιάς Αυτογνωσίας   στον 
21ο αιώνα, με τον Άνθρωπο ως Δημιουργό της ζωής του σε αρμονική 
ένωση με όλο τον πλανήτη και την κοσμική  διάσταση. Για τους σκοπούς 
αυτούς σχεδιάστηκε ένας πλούτος δράσεων όπως το SOS4Love Project  
στους 17 στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ, που ενεργοποιούν και 
ενδυναμώνουν νέους, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και στους πολίτες 
της Ελληνικής και της παγκόσμιας κοινότητας σε δράσεις για ένα 
καλύτερο κόσμο και μέλλον για όλους. 



 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:  
Λένα Ρούσσου, Γραμματέα Διεύθυνσης 3Dlexia Cosmos & ‘I love 
dyslexia’ EFL school 
T: 21068357854, Τ: 210 6082147 
Ε: info@3dlexiacosmos.com  
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