ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το Power Point ειναι
διαδραστικό, με κινούμενες
εικόνες και ενεργά LINKS.
Για να το ενεργοποιήσετε στη
διαδραστική του μορφή,
πατήστε παρουσίαση σε
SLIDE Show full screen και με
δεξί βελάκι προχωράτε ένα
ενα τα slides.
Καλή απόλαυση!

ARMSTRONG

there no dream cannot be reached

www.sos4loveproject.com

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
OΙ Νέοι Αλλάζουν τον Κόσμο με δράσεις ΑΓΑΠΗΣ στους 17 στόχους του
ΟΗΕ

SOS4LoveProject
Acting on All SDGs with the Power of #Pedagogy4Love

To SOS4Love Project είναι ένα παγκόσμιο ανθρωπιστικό
project που ξεκίνησε από την Ελλάδα με επίσημη έναρξη
στον ΟΗΕ στη Γενεύη στην Εβδομάδα Ειρήνης στον Κόσμο
2017, στο οποίο Νέοι από την Ευρώπη ενώνονται

με

μαθητές, εκπαιδευτικούς και νέους απ’ όλες τις ηπείρους
μέσω βιωματικών δράσεων στον άξονα των 17 Στόχων για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ (#SDGs).
Όχημα του SOS4love Project
Αγάπης

(#Pedagogy4Love),

είναι η Παιδαγωγική της
όπως

ορίζεται

από

τον

Αριστοτέλη, η καλλιέργεια της οποίας αποτελεί επιτακτική
ανάγκη για την Ειρήνη και Ευημερία στο κόσμο αλλά και ο
πυρήνας για να επιτευχθούν όλοι οι 17 στόχοι.

“Το να Eκπαιδεύεις το Πνεύμα,
χωρίς την Καρδιά, δεν εστί Παιδεία”
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -

Η επίσημη ανακοίνωσή του σε Διεθνές επίπεδο πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Geneva
Peace Week 2017 (6-10 Νοεμβρίου), στην εκδήλωση της 3Dlexia Cosmos και της Biopolitics International
Organization, μέσα από τη φωνή ενός νέου μαθητή 16 ετών με δυσλεξία, με τη στήριξη του Υπουργείου
Παιδείας Κύπρου.
*Το project είναι πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 3DlexiaCosmos, της Προέδρου
βραβευμένης εκπαιδευτικού κ. Αγγελικής Παππά και των μαθητών του ‘i love dyslexia’ EFL school.

Μάριος Θωμέας 16 ετών, Ακτιβιστής Για τα Δικαιώματα
Όλων των Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες,
Ομιλητής στον ΟΗΕ- Geneva Peace Week 2020
για το SOS4love Project, στο Εvent της
3Dlexia Cosmos NGO

Με όραμα την ανύψωση της Ανθρωπιστικής, Ολιστικής,
Mετασχηματίζουσας και Καινοτόμας Παιδείας από την
Ελλάδα για τον Κόσμο όλο, ως κύριο μοχλό εξόδου από
τη γενικευμένη εθνική και παγκόσμια κρίση που
βιώνουμε, σχεδιάστηκε ένας πλούτος δράσεων –
σκοπών της 3DlexiaCosmos, που απευθύνονται σε
μαθητές, εκπαιδευτικούς και στους πολίτες της Ελλάδας
αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας.
Ιδρύτρια και πρόεδρος της 3Dlexia Cosmos NPO είναι η
κ. Αγγελική Παππά, η οποία επιλέχθηκε ανάμεσα σε
20.000 εκπαιδευτικούς, από 179 χώρες για 2
συνεχόμενες
χρονιές
στους
50
καλύτερους
εκπαιδευτικούς του κόσμου εκπροσωπώντας την
Ελλάδα, για το «Global Teacher Prize», το «Νόμπελ» των
εκπαιδευτικών. Επιλέον, είναι ιδρύτρια του καινοτόμου,
βραβευμένου ‘I Love Dyslexia’ EFL School, του πρώτου
εξειδικευμένου οργανισμου και Μεθόδου διδακτικής των
Αγγλικών ως ξένη γλώσσα για μαθητές με δυσλεξία και
μαθησιακές διαφορετικότητες τον Κόσμο.

SOS4Love Project
ΣΤΟΧΟΣ
ΟΡΑΜΑ
Όραμα του #SOS4LoveProject είναι να
ενδυναμωθούν οι νέοι της Ελλαδας, της
Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο με τη δύναμη της
Παιδείας της Καρδίας και του Πνεύματος, να
αναπτύξουν παγκόσμια συνείδηση, να
καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής για τον 21ο
αιώνα μέσα από δράσεις αλληλεγγύης στους 17
Στόχους Βιωσιμότητας και να γίνουν Πρεσβευτές
θετικών αλλαγών για μια Νέα Γη Φωτός.

Στόχος του SOS4LoveProject είναι να ενωθούν όλα τα
κράτη ως ΕΝΑ στην επίτευξη της βιωσιμότητας στον
πλανήτη, μέσω της ενδυνάμωσης και καλλιέργειας της
ευφυίας της Καρδίας και Πνεύματος των Νέων, αλλά και
της ενεργοποίησης τους σε δράσεις για τους 17 στόχους

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το SOS4LoveProject επιθυμεί
να αποτελέσει μέρος μιας
λύσης σε κάθε είδους
παγκόσμια πρόκληση,
τονίζοντας την επιτακτική
ανάγκη της για ισότιμη
πρόσβαση όλων των
μαθητών στην ποιοτική
μάθηση και την
αναγκαιότητα της
Παιδαγωγικής για την Ειρήνη
και την Αγάπη στα σχολεία,
καλλιεργώντας την ευφυία
της Καρδιάς και του Νου για
τον 21ο αιώνα, ως κρίσιμο
παράγοντα για να αλλάξει ο

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ SOS4LoveProject
Οι Μαθητές/Νέοι ως Πρωταγωνιστές του SOS4love
οργανώνουν τις Λύσεις
για την Αγάπη και την Ειρήνη στον Κόσμο
με εργαλεία την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την
Τέχνη!

Ενδεικτικές
ΔΡΑΣΕΙΣ

του #SOS4LoveProject
(www.sos4loveProject.org)

4) SOS4Love Goes To Space for SDGs
Digital Application
Με όχημα την Τεχνολογία, το 1ο εκπαιδευτικό digital
application επαυξημένης πραγματικότητας
δραστηριοποίησης μαθητών για τους 17 στόχους
παγκοσμίως!

5) More Space & LOVE for SDGs
1) #Pedagogy4love
Εκπαιδευτικές δράσεις διάρκειας 4 εβδομάδων σε
σχολεία, 1 φορά το χρόνο, σε όλο τον κόσμο

2) #WeTheONE4SDGs
Διαδραστική Αφίσα ενημέρωσηςευαισθητοποίησης στους 17 στόχους και το
SOS4LoveProject σε σχολεία παγκοσμίως

Σειρά Επεισοδίων ‘More Space & LOVE for SDGs’ by SOS4love Project που ξεκίνησε
και παρουσιάζεται επισήμως στην πλατφόρμα του ΟΗΕ Geneva Peace Week 2020, όπου
Αστροναύτες και Επιστήμονες του Διαστήματος ενθαρρύνουν τους νέους να κατανοήσουν
τους τρόπους που μπορούν να ενωθούν και να εργαστούν σε δράσεις για μια καλύτερη γη,
με τη όχημα το διάστημα! Το 1ο επεισόδιο ανοίγει η Dorothy Metcalf Lindenburger, πρώην
αστροναύτη της ΝΑSA σε αποστολές του ISS και εκπαιδευτικό τάξης.

6) WePlay 4ΑBag
νέοι και εκπαιδευτικοί πρεσβευτές του SOS4love γράφουν, σκηνοθετούν και ανεβάζουν
αυθεντικά θεατρικά δρώμενα με όχημα την Παιδεία του Πνεύματος και της Καρδίας, τα
οποία παρουσιάζουν με αντίτιμο μια τσάντα με τρόφιμα από το κοινό που θα τα
παρακολουθήσει. Τα τρόφιμα παραδίδονται στο ‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’ έχοντας προσφέρει πάνω
από 3000 μερίδες φαγητού σε συνάνθρωπους μας που το έχουν ανάγκη. Τα θεατρικά
‘Καζαντζάκης ο Παγκόσμιος Πολίτης’ και ‘Αριστοτέλης Ο Πρόσφυγας’ έχουν λάβει Aιγίδα από
το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και
παρουσιάστηκαν στον ΟΗΕ από τους μαθητές /Πρεσβευτές του SOS4love

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρά τις παγκόσμιες
προσπάθειες, υπάρχουν ενδείξεις
ότι τα σημερινά κοινωνικά,
πολιτικά και οικονομικά
συστήματα επιδεινώνουν τις
προκλήσεις 17 στόχους του ΟΗΕ
παρά τις περιορίζουν.

Ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές
τις προκλήσεις ΤΩΡΑ και οι ΝΕΟΙ, η
δημιουργία ελπίδας και αλλαγής, πρέπει
να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν
ώστε να αναλάβουν ενεργά το ρόλο
τους στη διαμόρφωση του μέλλοντοςκαθοδηγούμενοι από τη δύναμη που
μετατρέπει τα πάντα. Τη δύναμη της
Ανιδιοτελούς ΑΓΑΠΗΣ.

Παγκόσμιες προκλήσεις/ γεγονότα:
•
•
•
•
•

Παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω ανισοτήτων
στις ευκαιρίες ανάπτυξης
Μόνο τέσσερα από περισσότερα από 135 έθνη
έχουν επιτύχει την ισότητα των φύλων
795 εκατομμύρια άνθρωποι, 1 στους 9
ανθρώπους στον κόσμο, υποφέρουν από την
πείνα
264 εκατομμύρια παιδιά και νέοι δεν αποκτούν
βασική εκπαίδευση
Οι αναμφισβήτητες ενδείξεις της ταχείας
κλιματικής αλλαγής απειλούν τη ζωή στη γη

2021

We Have 9 years for 2030 UN Agenda

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΚΤΙΠΟΣ του
SOS4love Project σε
νούμερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσχολική Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Φοιτητές
Νέοι
Εκπαιδευτικοί

Μετά από επίσημο ΦΕΚ των Υπουργείων
Κύπρου και Αργεντινής για ένταξη του
SOS4love Project στη Δημόσια Παιδεία των
χωρών τους και 2 φορές παρουσίαση του
SOS4love Project στον ΟΗΕ, έχουν ενωθεί
στους 17 στόχους και Όραμα για την ‘Παιδεία
της Αγάπης’ με όχημα τις δράσεις του
SOS4love
1 Εκατομμύριο Μαθητές και Νέοι
65.000 Εκπαιδευτικοί
110 χώρες
Όλες οι Ήπειροι

ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ SOS4Love Project

110 χώρες
απ’ όλες τις
Ηπείρους!
Στόχος η Ένωση Νέων και Μαθητών
όλων των Εθνών στην Ενέργεια των
Δράςεων
ΑΓΑΠΗΣ για μια Νέα Γη Φωτός!

#Pedagogy4Love

SOS4Love: Students Organize
Solutions for Love & Peace
Students Organize Solutions στους 17
στόχους, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο. Μία φορά τον χρόνο, οι
εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους
ακολουθούν τα βήματα που παρουσιάζονται
στη
ψηφιακή
πλατφόρμα
του
SOS4LoveProject, ώστε να οργανώσουν και να
παρουσιάσουν τις δράσεις τους στους
στόχους του ΟΗΕ που έχουν επιλέξει.
Οι δράσεις έχουν διάρκεια 4 εβδομάδων, και το
υλικό που στέλνουν οι εκπαιδευτικοί ανεβαίνει
στις
ψηφιακές
πλατφόρμες
του
SOS4LoveProject
(WebSite,
Facebook,
Youtube) 65 χώρες μέχρι τώρα έχουν στείλει
δράσεις
που
παρουσιάζονται
στην
πλατφόρμα του SOS4love.

#Pedagogy4Love:
Δ Από την Ευρώπη, ενωση νέων από
όλο τον Κόσμο σε δράσεις ΑΓΑΠΗΣ
για τους 17 Στόχους

ΙΝΔΙΑ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Aπο την ΕΛΛΑΔΑ
και Ευρώπη σε όλο
τον Κόσμο

#Pedagogy4Love

ΚΥΠΡΟΣ

To SOS4love Project στην
ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ SDEROTISRAEL,
1 Χιλιόμετρο από τη ΓΑΖΑ, σε Σχολεία
Καταφύγια Βομβαρδισμών,
ενώνοντας Μαθητές 3ης Λυκείου του
Ισραήλ με Μαθητές της Παλαιστίνης
και από όλο το SOS4love σε δράσεις
ΕΙΡΗΝΗΣ τον Κόσμο.
Η Κύρια Παππά είχε 12 δευτερόλεπτα
να μπει σε καταφύγιο σε περίπτωση
βομβαρδισμού κατά την δράση στη
ζώνη πολέμου. Mια δυνατή εμπειρία
ζωής που οι νέοι του Ισραήλ και η
δύναμη της Αγάπης, χάρισαν στο
SOS4love Project και την
Ανθρωπότητα. .

#WeTheONE4SDGs
by SOS4Love Project

Η Διαδραστική Αφίσα της δράσης
#WeTheONE4SDGs γνωστοποιεί,
ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τα παιδιά για
τους 17 Στόχους SDGs και το
SOS4LoveProject.
* Η δράση έχει την αιγίδα των Υπουργείων
Παιδείας Κύπρου και Αργεντινής Tucuman,
όπου την εισήγαγαν σε όλα τα σχολεία της
επικράτειας τους!

•
•

Κύπρος 900 σχολεία- 100.000
μαθητές
Αργεντινή, Τουκουμάν 2187 σχολεία
με 2 βάρδιες- 450.000 μαθητές

#WeTheONE4SDGs

Ministry
of Education
of Tucuman
Argentina
5374 σχολεία – 450.000 Μαθητές (σχολεία με διπλή βάρδια)
στην Αργεντινή έχουν εισάγει στην εκπαίδευση τους
το #SOS4LoveProject με την υποστήριξη του Υπουργού
Παιδείας Juan Pablo Lichtmajer

#WeTheONE4SDGs

Ministers
of Education
& Environment
of Cyprus
Dr. Costas Kadis & Dr. Kostas Champiaouris
Το #SOS4LoveProject έχει εισαχθεί με ειδικό ΦΕΚ σε όλα τα σχολεία της Κύπρου

#SOS4LoveGoesToSpace Digital Application

SOS4LoveGoesToSpace Digital Application
Για τη καινοτόμο δράση SOS4LoveGoestoSpace, δημιουργήθηκε το 1ο εκπαιδευτικό free digital
application επαυξημένης πραγματικότητας για τους 17 Στόχους SDGs, ενώνοντας τη γη με το
διάστημα, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Innovation Incubator Program Space App Challenge
Piraeus 2019, the International Space App Challenge by NASA.

Συνεργασία:

Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση

Σε συνεργασία με εταιρείες διαστήματος

Με το SOS4Love GoesToSpace επιθυμείται η

του #Space4SDGs του UNOOSA (United

και τη Live Books, τα μηνύματα των

ανθρωπότητα να βιώσει συλλογικά το διάστημα ως

Nations Office for Outer Space Affairs),

μαθητών, εμπνευσμένα από τους 17

πλατφόρμα για την Ειρήνη, ανεβάζοντας το επίπεδο της

καθώς και η επαύξηση του ‘Global

Στόχους SDGs, θα μεταφερθούν στο

παγκόσμιας συνειδητότητας με τη δύναμη των δράσεων

Citizenship Identity’ των Ambassadors σε

διάστημα μέσω φωτογραφιών

στην ενέργεια της Αγάπης, ενώνοντας τη γη με τ’

‘Cosmic Citizenship Identity’ με όχημα

αστροναυτών επαυξημένης

αστέρια, προκαλώντας ένα νέο ‘OverView Effect’:

τους 17 στόχους

πραγματικότητας.

Περισσότερες δράσεις και Αγάπη για τη Γη κοιτώντας
τα αστέρια!

#SOS4Love GoesToSpace Digital Application

SOS4love Project:
Supporting #Space4SDGs by UNOOSA
#Space4SDGs
#Pedagogy4Love
Καλλιέργεια της «Κοσμικής Παιδείας» με δράσεις μαθητών
και δασκάλων στους 17 SDGs, Κοιτάζοντας τ’ Αστέρια!
To Γραφείο Εξωτερικών Διαστημικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOOSA)
δεσμεύεται πλήρως την παρακολούθηση και την επίτευξη όλων των
SDGs μέσω της χρήσης του διαστήματος και για το σκοπό αυτό
δημιούργησε την Παγκόσμια Σύμπραξη Διαστήματος για τους
Αειφόρους Αναπτυξιακούς Στόχους.
Παρόλο που όλοι οι SDGs μπορούν να επωφεληθούν από τη
συμβολή του διαστήματος, η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας
για την ειρηνική χρήση του διαστήματος και η αξιοποίηση της
επιστήμης και της τεχνολογίας του διαστήματος για βιώσιμη
ανάπτυξη είναι σημαντικό να ενταχθεί δυναμικά στα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, στοχεύοντας σε καινοτόμες ενέργειες των μαθητών
στους 17 στόχους, ενισχύοντας το #Space4SDGs.

#SOS4LoveProject in Collaboration with
Space Agencies
ΝΑSA Astronaut Dorothy
Metcalf Lindenburger in
the UN for SOS4Love Βoarding Pass Mars for
NASA Rover 2020

Roscosmos Cosmonauts

Το SOS4LoveProject είναι το πρώτο

Οι ενεργοί κοσμοναύτες της

πρότζεκτ

ROSCOSMOS Anton Shkaplerov,

παγκοσμίως

στους

17

Στόχους SDGs που θα ταξιδέψει έξω

Oleg Artemyev, Sergei Prokofiev και

από τη Γη, μέσω της διαστημικής

Theodoros Yurtsichin

αποστολής της NASA στον Άρη με

Grammatikopoulos στηρίζουν το

το MARS ROVER 2020! Όλοι οι
Ambassadors με την ολοκλήρωση
των δράσεών τους λαμβάνουν το
Βoarding

Pass

by

NASA

του

SOS4LoveProject για την επόμενη
αποστολή της στον Άρη.
LINK of SOS4love Project & NASA in
the UN for the action: More Space &

LOVE for SDGs

https://www.youtube.com/watc
h?v=9XL2EjZ2h8&feature=emb_logo

SOS4loveProject και υπογράφουν
αυτόγραφα στις αφίσες του project,
για όλους τους συμμετέχοντες.

Space For Humanity, USA
H Kα Παππά, επιστημονική Υπεύθυνη του
SOS4love Project είναι υποψήφια να
ταξιδέψει στο πρώτο ταξίδι πολιτών
αστροναυτών στην ιστορία της
ανθρωπότητας στο διάστημα το 2021 για

ανθρωπιστικούς λόγους, μέσω του
προγράμματος της Space For Humanity USA

#SOS4Love GoesToSpace Digital Application
ΔΡΑΣΗ 3

«ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ»
Το SOS4LoveProject το στηρίζουν σημαντικές προσωπικότητες του χώρου των επιστημών, του αθλητισμού, των γραμμάτων και των τεχνών

Aggeliki PAPPA with Dr. John Schellnhuber,
Most Prominent Scientist Globally on
Climate Change, founder of Potsdam
Institute for Climate Impact Research, Main
Advisor on Climate Change of Angela
Merkel and Pope Francis, offering his
endorsement for SOS4LoveProject through
his handwritten message for all
Ambassadors!
“SOS4Love Will Save The World!”
John Schellnhuber

«ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ»
Το SOS4LoveProject το στηρίζουν σημαντικές προσωπικότητες του χώρου των επιστημών, του αθλητισμού, των γραμμάτων και των τεχνών

«ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩN SOS4love Project »

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
SOS4love
Project
Aggeiki Pappa
Winner Of Europe
British Council
for the Social Impact
2018
by the British Council UK
for UK Alumni Awards

SOS4love Project
Students Receive
The Diana Award

2019

By Diana Foundation

SOS4Love Project & Aggeliki Pappa

SOS4Love Project - YOUTH

Η κ. Παππά είχε την τιμή δημόσιας συνάντησης με

Είναι μεγάλη τιμή η βράβευση των νεων – πρωτεργατων του

τον HRH Prince of Wales κατά την επίσκεψη του

SOS4LoveProject με το βραβείο The Diana Award UK του

στην Αθήνα (Stavros Niarchos Foundation), όπου

Iδρύματος Diana, που έχει ιδρυθεί στη μνήμη της Πριγκίπισσας

δέχθηκε την Εμπιστοσύνη του στο εκπαιδευτικό και

Diana , τιμώντας εξέχουσες ομάδες νέων που μέσω των

ανθρωπιστικό έργο στον τομέα της Παιδείας και

εθελοντικών τους δράσεων αλλάζουν τον κόσμο.

το SOS4Love Project.

#SOS4LoveProject
Media ‘Click΄on link
to Discover

Social Media

The Minister of Education of Tucuman, Argentina for
Aggeliki Pappa & The Power of Love!

Let's Go Social!
Click on The Links
& Photos to
Discover
SOS4love Project
The Minister of Education of Tucuman, Argentina for
Aggeliki Pappa & The Power of Love!

On the Central News Antenna TV, Greece & Satellite,
May 2018 SOS4LoveProject & Aggeliki Pappa:
Winner Of Europe for the Social Impact 2018
#UKAlumniAward by the British Council UK

SOS4Love Project
presented in
Tucuman Argentina,
2018 La Gaceta
Newspaper & State
TV Channel and Mrs
Pappa’s Key Note
speeches to 7000
teachers live and
watched by 45000

Aggeliki Pappa on ANT1 TV Central NEWS broadcast both in
Greece & Cyprus: Her appointment with Minister of
Education Dr. Costas Kadis and her visit in Cyprus Ministry of
Education & Culture for #SOS4LoveProject & 'i love dyslexia'

Τhe ILD Students' Ambassador speech in the UN on
SOS4LoveProject, dyslexia & the Power of Love

Οι ΝΕΟΙ Μαθητές Με Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
Πρωτεργάτες του SOS4love
Project σε συνέντευξη τους
στην ‘Καθημερινή της
Κυριακής’ στη Βασιλική
Χρυσοστομίδου, για
Δράσεις στους 17 Στόχους
σε διεθνές Επίπεδο αλλά και
για το δικαίωμα στην
ισότιμη πρόσβαση στη
μάθηση, αγγίζοντας πάνω
από 120.000 αναγνώστες
στη Ελλαδα..

Παρουσία του SOS4love Project
σε Ελληνικά,
Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Δίκτια

THANK YOU
For Connecting
YOUTH for LOVE &
SDGs in the World!
#SOS4LoveProject
Στοιχεία Επικοινωνίας
info@3dlexiacosmos.com
info@sos4loveproject.com
www.sos4loveproject.org
www.3DlexiaCosmos.com

Team of SOS4Love Ambassadors
Charlemagne Prize
Μarios Thomeas thomeasmar@gmail.com
Fotis Chalkidis fotisxalkidhs@gmail.com
Vasilis Boubis vasilisb8@gmail.com
Konstantinos Papachristou konstantinos.papachristou@warwick.ac.uk

Selena Gonia athanevelina@gmail.com

