
Το θέμα του διαστήματος μας κέντρισε το ενδιαφέρον και με μία μικρή έρευνα 

επικοινωνήσαμε με τον Έλληνα υποψήφιο αστροναύτη Αυγουστίνο Πανταζίδη για 

να προγραμματίσουμε μία σύντομη συνέντευξη. Ο ίδιος αποδέχθηκε την πρόσκλησή 

μας και το διαδικτυακό μας ραντεβού προγραμματίστηκε. Καλή σας ανάγνωση! 

 

Αρχικά συστηθήκαμε όλα τα σχολεία και χαιρετίσαμε τον καλεσμένο μας. Στη 

συνέχεια και ο ίδιος μας χαιρέτισε, μας ευχαρίστησε για την πρόσκληση και μας 

ενημέρωσε ότι είναι στη διάθεση μας να απαντήσει σε ότι ερωτήσεις θέλουμε. Και η 

συνέντευξη άρχισε με ερωτήσεις για την ζωή και την εκπαίδευσή του! 

Πόσο χρονών είστε; 

Σχεδόν 30. 

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το διάστημα; Θέλατε να γίνεται από μικρός 

αστροναύτης; Αν ναι, γιατί; 

Μπορώ να σας πω την αλήθεια ότι όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό ήθελα να γίνω 

ποδοσφαιριστής ή αστροναύτης. Στη Β’ Δημοτικού, στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος υπήρχε μια φωτογραφία αστροναύτη και περίμενα πολύ καιρό να 

φτάσουμε στη συγκεκριμένη σελίδα και να συζητήσουμε γι’ αυτό το θέμα. Δυστυχώς 

αυτό το μάθημα χάθηκε, δεν έγινε για κάποιο λόγο και μου έμεινε παράπονο. Μπορώ 

να σας πω ότι παλιότερα ήταν σύνηθες να λένε τα παιδιά ότι θέλουν να γίνουν 

αστροναύτες, αλλά μπορώ να πω πως αποφάσισα οριστικά να ακολουθήσω αυτό το 

δρόμο αυτόν όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο.   

Είστε ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψετε στο διάστημα; 

Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία ο τίτλος αν είσαι ο πρώτος Έλληνας, ο πρώτος Γάλλος ή 

ο πρώτος Γερμανός. Σημασία έχει να πετύχεις τον δικό σου στόχο. Δεν παίζει κανένα 

ρόλο ο τίτλος, δεν κερδίζεις κάτι. Κερδίζεις όταν έχεις βάλει ένα στόχο και τον 

πετυχαίνεις,  ανεξάρτητα αν το έχουν πετύχει και άλλοι. Με ενδιαφέρει εγώ να είμαι 

αντάξιος των δικών μου προσδοκιών και να καταφέρω να πετύχω τον στόχο. Όποτε 

για έμενα ο τίτλος δεν έχει καμία σημασία.  



Πόσα χρόνια διαρκεί η εκπαίδευσή σας; Πόσες ώρες την ημέρα εκπαιδεύεστε; 

Η διαδικασία επιλογής διαρκεί 5 χρόνια. Η καθημερινή προπόνηση διαρκεί περίπου 

6 – 8 ώρες την ημέρα για τα διάφορα πράγματα που πρέπει να μάθω και να διαβάσω.  

Τι πρέπει να σπουδάσουμε εμείς για να γίνουμε αστροναύτες; 

Αρχικά, χρειάζεται να σπουδάσεις και να τελειώσεις το Πανεπιστήμιο. Κυρίως πρέπει 

να έχεις ένα υπόβαθρο στο  χώρο της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Ιατρικής ή του 

Πολυτεχνείου. Το σημαντικό είναι να έχεις μια ειδικότητα που θα φανεί χρήσιμη σε 

μια αποστολή.  Καμιά φορά οι πρώτοι αστροναύτες είναι πιλότοι της πολεμικής 

αεροπορίας. Όποτε ή θα είσαι πιλότος ή επιστήμονας.  

Ποιες ξένες γλώσσες πρέπει να γνωρίζουμε; 

Οι βασικές γλώσσες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι τα αγγλικά και τα ρωσικά. 

Επίσης, οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους εκπαιδεύονται πέρα 

από τα ρωσικά και στα κινέζικα. Από εκεί και πέρα αν γνωρίζεις και άλλες γλώσσες, 

όπως γαλλικά, γερμανικά είναι ένα επιπλέον θετικό προσόν στο βιογραφικό σου για 

να σε επιλέξουν. 

Τι σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας; 

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι κάνω πράγματα τα όποια μου αρέσουν 

για δουλειά.  Ακολούθησα κάτι το όποιο πραγματικά με γεμίζει και με κάνει να 

διασκεδάζω κατά την διάρκεια της ημέρας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό να 

κάνουμε πράγματα που πραγματικά μας αρέσουν και μας κάνουν να περνάμε καλά. 

Οπότε και εγώ διάλεξα αυτό, γιατί όταν προετοιμάζεσαι να το κάνεις σε κάνει να 

νιώθεις όμορφα και να είσαι παραγωγικός. 

Πόσο χρονών πρέπει να είναι κάποιος για να γίνει αστροναύτης; 

Πρέπει να έχεις τελειώσει το Πανεπιστήμιο και να έχεις κάνει και μεταπτυχιακό. Άρα 

τουλάχιστον 24 και μέχρι τα 30 του πρέπει νομίζω να έχει δηλώσει συμμετοχή. 

Διαβάσαμε ότι ασχοληθήκατε με τους μετεωρίτες. Πόσο είναι ο μεγαλύτερος 

μετεωρίτης που έχει πέσει στη Γη; 



Πιο μεγάλος μετεωρίτης πιθανόν ήταν αυτός που κατέστρεψε τους δεινοσαύρους, 

αλλά δεν έχει βρεθεί το πέτρωμα ως πέτρωμα. Ωστόσο έχουν βρεθεί πετρώματα 

μετεωριτών που σε μέγεθος φτάνουν περίπου όσο ένα αυτοκίνητο. Αυτά έχουν 

βρεθεί στην επιφάνεια και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πέσει πριν από πάρα πολλά 

χρόνια.   

Υπάρχει κάποιο όριο ύψους για να γίνει κάποιος αστροναύτης; 

Ναι, υπάρχει. Πρέπει να είσαι πάνω από 1,50 και κάτω από 1,90, γιατί αλλιώς, αν 

είσαι πιο ψηλός, δε χωράς. Άρα εγώ που είμαι σχετικά κοντός είμαι καλός γι’ αυτή τη 

δουλειά. Δεν πρέπει να είσαι πολύ ψηλός, αλλιώς δε χωράς στο διαστημόπλοιο. 

Πόσο καιρό είστε δόκιμος;  

2 χρόνια 

Πρόκειται να συμμετάσχετε σύντομα σε κάποια αποστολή; 

Εάν ολοκληρώσω και το πρόγραμμα, στο οποίο έχω επιλεγεί, σε 2 χρόνια. Αλλά 

τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα, κάθε μέρα προσπαθούμε. 

Είναι δύσκολη η δουλειά ενός αστροναύτη; 

Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, εγώ ακόμα δεν είμαι, προετοιμάζομαι. Φαντάζομαι 

είναι πάρα πολύ απαιτητική, μπορεί να λείψεις πάρα πολύ καιρό μακριά από το σπίτι 

σου. Όταν είσαι στη γη για εκπαίδευση, η εκπαίδευση είναι πάρα πολλές ώρες, αλλά 

σίγουρα για μένα αξίζει.  

Θα θέλατε να δουλέψετε με την ΝΑΣΑ; 

Δυστυχώς δε μπορώ, γιατί είμαι από την Ευρώπη. Εκεί πέρα επιλέγουν Αμερικάνους 

πολίτες. Εμείς σαν Έλληνες δε μπορούμε να πάμε. 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας πλανήτης;  

Η Γη. Δε μπορείς να ζήσεις αλλού.  

Σε ποιον θα θέλατε να ταξιδέψετε; 

Στον Άρη. 



Θα θέλατε να το κάνετε αυτό για πάντα;  

Φυσικά, αλλιώς δε θα προσπαθούσα. Αλλά δε μπορείς να το κάνεις για πάντα. Το 

σώμα δε μπορεί, όσο μεγαλώνεις, δε μπορεί να ανταποκριθεί. Οπότε υπάρχει κ ένα 

όριο ηλικίας. 

Φοβάστε; 

Όχι, δε φοβάμαι. 

Ποια είναι η σωστή λέξη πύραυλος ή διαστημόπλοιο; Πως είναι το διαστημόπλοιο; 

Είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορεί και το ίδιο. Ο πύραυλος είναι το μέσο. Δηλαδή 

είναι μια μεγάλη δεξαμενή η οποία έχει καύσιμα και σε πάει στο διάστημα. Από εκεί 

και πέρα κομμάτι του πυραύλου είναι και το διαστημόπλοιο που είναι πάνω πάνω 

γιατί όταν γίνεται η εκτόξευση σιγά σιγά κομμάτια του πυραύλου φεύγουνε και μένει 

ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο είναι στη μύτη. Αυτό είναι το διαστημόπλοιο. 

Από εκεί και πέρα έχουν φτιαχτεί και άλλα διαστημόπλοιο τα οποία έχουν φτιαχτεί 

μαζί με πυραύλους και μοιάζουν κάπως με αεροπλάνα τα οποία μπορούσαμε μετά 

να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Διαστημόπλοιο μπορεί να θεωρείται ακόμα και ένα 

μέσο που δεν έχει αστροναύτες μέσα όπως είναι το Voyager που αυτή τη στιγμή είναι 

πιο μακριά από το ηλιακό μας σύστημα και έχει πάει πιο μακριά από οτιδήποτε άλλο. 

Οπότε ο πύραυλος είναι το μέσο με το οποίο το διαστημόπλοιο πάει στο διάστημα. 

Πόσα κουμπιά έχει ένα διαστημόπλοιο; Πόσο μεγάλος είναι ένας πύραυλος;  

Φαντάζομαι θα έχει πολλά κουμπιά. Δεν έχω την τύχη να μπω ακόμα μέσα αλλά έχει 

πάρα πολλά κουμπιά για τις διάφορες λειτουργίες του σκάφους. Αν κρίνω επειδή έχω 

πετάξει αεροπλάνο και έχει πολλά κουμπιά, οπότε το διαστημόπλοιο έχει πολλά 

περισσότερα. Εξαρτάται και πόσο μεγάλος είναι ο πύραυλος και πόσο μακριά θέλεις 

να σε πάει. Οι πύραυλοι για παράδειγμα που στέλναν τους αστροναύτες στη Σελήνη 

ήταν αρκετές δεκάδες μέτρα...πολύ μεγάλο.....δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος αλλά 

ήταν πάνω από 50-60 μέτρα. 

Πόσες μέρες χρειάζεστε για να φθάσετε στο διάστημα; Πόσο καιρό μπορείτε να 

μείνετε μέσα στο διαστημόπλοιο; 



Για να φθάσεις στο διάστημα χρειάζονται μερικά λεπτά δεν χρειάζονται μέρες. Ο 

άνθρωπος που κατάφερε να κάτσει περισσότερο καιρό στο διάστημα ήταν o Scott 

Kelly που έκατσε 1 χρόνο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις που  έχει το 

περιβάλλον στο ανθρώπινο σώμα. Έξω από την ατμόσφαιρα υπάρχει πάρα πολύ 

έντονη ακτινοβολία. Επομένως το σώμα μας δεν ξέρουμε πως λειτουργεί και οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν τους αστροναύτες για να δουν τις επιπτώσεις της 

ακτινοβολίας στο ανθρώπινο σώμα. Όπως επίσης αν είσαι πολύ καιρό στο διάστημα, 

γίνεσαι πιο αδύναμος, χάνεις μυϊκή μάζα, υπάρχουν προβλήματα με την όραση. Δεν 

γνωρίζουμε πόσο καιρό μπορεί να αντέξει κάποιος στο διάστημα.  

Ποια είναι ακριβώς η δουλειά σας στο διάστημα; 

Οι αστροναύτες αυτό που έχουν κυρίως να κάνουν είναι πειράματα και αυτά που 

τους έχουν αναθέσει οι επιστήμονες από τη Γη. Δηλαδή έχουν όλη μέρα ένα 

πρόγραμμα στο οποίο δουλεύουν κάνοντας επιστημονική δουλειά και μελετώντας 

οτιδήποτε τους έχει ζητηθεί απόν επιστήμονες που βρίσκονται στη Γη. 

Αυτό το σχοινί που συνδέει τη στολή σας με το διαστημόπλοιο τι κάνει; 

Αααα εννοείς όταν είσαι έξω και φοράς ένα σχοινί. Αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. 

Σε κρατάει για να μην φύγεις. Επειδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ 

εύκολο με ένα απλό σπρώξιμο μπορείς να φύγεις πάρα πολύ πίσω και να χαθείς. 

Οπότε σε κρατάει για να είσαι δεμένος με το σκάφος και να μην κινδυνεύεις να 

φύγεις και να χάσεις την ζωή σου. 

Γιατί φοράνε στολή οι αστροναύτες; 

Γιατί στο διάστημα δεν μπορούν να ζήσουν στο διάστημα χωρίς στολή. Τους 

προστατεύει από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τους δίνει οξυγόνο. Αυτό που 

ήθελα να πω πριν, που ανέφερα πως η Γη είναι ο αγαπημένος μου πλανήτης είναι, 

πως μόνο η Γη μπορεί να μας κρατήσει ζωντανούς χωρίς υποστήριξη από μηχάνημα. 

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να την φροντίζουμε και να την αγαπάμε γιατί αλλιώς δεν 

έχουμε κάπου αλλού να πάμε. Καταλάβατε; 

Πόση ώρα διαρκεί το οξυγόνο που έχει μέσα η φιάλη; 



Αρκετές ώρες. Μπορεί μάλιστα να είναι κανείς έξω και να δουλεύει και δέκα ώρες 

συνεχόμενες.  

Είναι πιθανό να βγει ένα διαστημόπλοιο εκτός προγραμματισμού και να χαθεί στο 

σύμπαν; 

Δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο. Μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα 

προβλήματα αλλά για όλα υπάρχουν λύσεις και οι ειδικοί τα έχουν προβλέψει.  

Πώς αναπνέετε στο διάστημα; 

Αναπνέεις με τη στολή, σου δίνει οξυγόνο. Έχεις δει ποτέ δύτες με φιάλες; Σκέψου 

πως είναι κάπως έτσι. 

Γιατί φοράνε οι αστροναύτες άσπρη στολή; 

Καλή ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θα το μελετήσω όμως και θα σου 

απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι πως ίσως λόγω του ότι ο ήλιος είναι 

πολύ κοντά και για να μην μαζεύει ο αστροναύτης θερμότητα. 

Βλέπουμε σε ταινίες ότι για παράδειγμα η οδοντόβουρτσά σας πετάει μέσα στο 

διαστημόπλοιο. Δεν υπάρχει βαρύτητα μέσα; 

Δεν υπάρχει βαρύτητα μέσα στο διαστημόπλοιο. 

Πώς κάνετε γυμναστική μέσα στο διαστημόπλοιο, πώς κοιμάστε; 

Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που δημιουργούν αίσθηση τεχνητής βαρύτητας για να 

μπορούν οι αστροναύτες να κάνουν γυμναστική. Η γυμναστική είναι απαραίτητη και 

κάνουν καθημερινά περίπου δύο ώρες. Κοιμούνται μέσα σε υπνόσακους σε δωμάτια 

που είναι σαν ντουλάπες. Δεν έχουμε κρεβάτια, γιατί καταλαβαίνουμε πως δε 

μπορούμε να ξαπλώσουμε, θα πετούσαμε.   

Έχουμε εξερευνήσει όλους τους πλανήτες ;  

Τους έχουμε δει με ποτ με διαστημόπλοια από πάνω, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

τους έχουμε εξερευνήσει , γιατί δεν έχουμε πάει εκεί. Ακόμη και τον Άρη που 

γνωρίζουμε μερικά πράγματα επειδή έχουνε πάει ρομποτάκια, έχουν πατήσει στην 

επιφάνεια και έχουν βγάλει φωτογραφίες, αν δεν πάνε οι άνθρωποι να δούνε τι 



πραγματικά υπάρχει εκεί πέρα, δεν μπορείς να ξέρεις. Γνωρίζουμε πάρα πολλά για 

τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, όμως υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που 

έχουμε να μάθουμε. 

Υπάρχει ζωή έξω από τη Γη, δηλαδή εξωγήινοι;  

Αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Μπορεί να 

υπάρχει όπως τη γνωρίζουμε ή μπορεί να υπάρχει σαν μικροοργανισμοί, μικρά 

ζωάκια. Δε γνωρίζουμε, καθώς ακόμα δεν έχει αποδειχθεί κάτι, αλλά η επιστήμη δεν 

αρνείται κάτι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Εγώ πιστεύω πως κάποια στιγμή 

μπορεί να βρεθεί κάτι. 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας πλανήτης;  

Ο αγαπημένος μου πλανήτης είναι η Γη. 

Υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί στο φεγγάρι και στον Άρη ; 

Δεν έχουνε βρει μέχρι στιγμής ακόμα κάτι, δεν ξέρουμε. Στο φεγγάρι που πήγανε δε 

βρήκανε κάτι, σίγουρα. Στον Άρη, δεν ξέρουμε αν υπάρχουνε. Το μελετάνε. Υπάρχει 

μία ειδική επιστήμη , η οποία το μελετάει και ονομάζεται Αστροβιολογία και μελετάει 

τέτοιου είδους σημάδια, αν υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη. 

Σε ποιον πλανήτη πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ζωή ;  

Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ζωή στον Άρη. 

Μπορεί ένας αστροναύτης να ταξιδέψει σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας 

συστήματος;  

Δεν μπορεί και ξέρες γιατί; Γιατί είναι πάρα πολύ μακριά και θα του πάρει πάρα 

πολλά χρόνια. Δηλαδή σκέψου για να φτάσεις από εδώ στον Άρη είναι  6 μήνες να 

πας, για να πας στον Κρόνο αν δεν κάνω λάθος είναι 8 χρόνια, οπότε για να φτάσεις 

ακόμα πιο μακριά, στον Πλούτωνα είναι 20, 25 χρόνια, οπότε με την τεχνολογία που 

έχουμε σήμερα και με τα διαστημόπλοια δε φτάνει ο χρόνος ζωής ενός ανθρώπου να 

πάει σε όλους τους πλανήτες , είναι πάρα πολύ μακριά. 

Σε ποιον πλανήτη θα θέλατε να ταξιδέψετε;  

Στον Άρη!!! 

Υπάρχει οξυγόνο στον Κρόνο; 

Όχι, στον Κρόνο δεν υπάρχει οξυγόνο! 



Υπάρχουν άλλα συστήματα όπως το ηλιακό;  

Πάρα πολλά! Είναι πάρα πολλά τα συστήματα παρόμοια με το ηλιακό, αλλά είναι 

πάρα πολύ μακριά για να πας. 

Είδαμε ότι έχετε ασχοληθεί με την υδροπονική καλλιέργεια. Σε ποιον πλανήτη 

πιστεύετε ότι υπάρχουν ελπίδες να καλλιεργηθεί; 

Ο λόγος που χρησιμοποιούμε την υδροπονική καλλιέργεια είναι διαφορετικός. Δεν 

φυτεύουμε στο χώμα φυτά, αλλά χρησιμοποιούμε κάποια μηχανήματα που μας 

δίνουν την δυνατότητα να καλλιεργούμε. Και χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο γιατί 

δεν γνωρίζουμε αν  μπορούμε να καλλιεργήσουμε στην επιφάνεια του Άρη. Βέβαια 

σίγουρα όχι γιατί η ατμόσφαιρά του δεν έχει  τα απαραίτητα στοιχεία που 

χρειάζονται τα φυτά στην Γη για να αναπτυχθούν. Ο μόνος τρόπος για να 

καλλιεργήσεις είναι μέσα σε θερμοκήπια. 

Θέλετε να πάρετε πετρώματα από το φεγγάρι;  

Φυσικά, αλλά δεν νομίζω να μου δώσουν εμένα. Όταν πάνε και τα παίρνουν οι 

υπηρεσίες τα μελετάνε και έτσι δεν μπορείς να πάρεις στο σπίτι σου ένα. Δυστυχώς… 

Θεωρείτε τον Πλούτωνα, ακόμη, πλανήτη; 

Ωχ! Δεν είναι; Τι πιστεύετε εσείς; Ο Πλούτωνας δεν θεωρείται πλανήτης γιατί είναι 

αρκετά μικρός, ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα και βρίσκεται πολύ μακριά. Αλλά 

υπάρχει μία διχογνωμία επιστημονικά για το αν ανήκει ή όχι. Εγώ πάντως τον 

υπολογίζω. 

Είναι αλήθεια ότι θα φτιαχτεί ξενοδοχείο στον Άρη; 

Στον Άρη πολύ πιθανό. Αλλά έχει λεχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι 

όμως ότι θα φτιαχτεί ξενοδοχείο εδώ γύρω από την Γη σε μερικά χρόνια και θα 

μπορούν να πηγαίνουν εκεί τουρίστες. 

Τι δυσκολίες έχει το επάγγελμα του αστροναύτη; 

Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα είναι πολύ επικίνδυνο, όταν είσαι 

τόσο πολύ μακριά και η ζωή σου εξαρτάται από μηχανήματα είναι αρκετά επικίνδυνο 

και δύσκολο. Γι’ αυτό ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχεις είναι 

να είσαι ψύχραιμος και ικανός να λύσεις το πρόβλημα που θα προκύψει χωρίς να 

αγχωθείς. 

Θα πηγαίνατε ως τουρίστας στο διάστημα; 



Φυσικά, αν είχα τα χρήματα για να το πληρώσω. Πιστεύω ότι θα κοστίζει πολύ. Αλλά 

γιατί όχι; Εσύ θα πήγαινες; 

Πόσο βαριά είναι η στολή σας; 

Η στολή είναι πολύ βαριά. Μπορεί να ζυγίζει ως και 100 κιλά, αλλά στο διάστημα 

αυτό δεν έχει σημασία λόγω έλλειψης βαρύτητας. Είναι τόσο βαριά γιατί έχει πολλά 

μηχανήματα. 

 

Ολοκληρώσαμε τις ερωτήσεις μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

παραχώρηση αυτής της συνέντευξης. 

- Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση! 

 

Στην συνέντευξη συμμετείχαν τα Τμήματα Ένταξης των: 

14ου Δημοτικού Σχολείο Περιστερίου 

1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών, Χανίων 

Δημοτικό Σχολείο Λευκόβρυσης, Κοζάνης 

Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, Κιλκίς 

1ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, Χαλκιδικής 

9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 

  

 

 

 

 

 

 

 


