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Πάσχα 
< κύριο ουσιαστικό / ουδέτερο / άκλητο  
< (κληρονομημένο) ελληνιστική κοινή Πάσχα  
 

Πάσχα στα ελληνικά, Pasqua στα ιταλικά, Pâques 
στα γαλλικά και… Easter στα αγγλικά. Από που 
προέρχεται η λέξη Πάσχα και γιατί δεν υιοθετήθηκε 
από όλες τις γλώσσες; 

Το Πάσχα καθιερώθηκε στον 
Ιουδαϊσμό ως ανάμνηση της 
Εξόδου, που ελευθέρωσε τους 
Εβραίους από την αιγυπτιακή 
δουλεία και η λέξη προέρχεται 
από το αραμαϊκό /πασ’ά/ και το 
εβραϊκό /πέσαχ/ οι οποίες, 
σύμφωνα με μελετητές 

προέρχονται από την ασσυριακή λέξη /πασαχού/ 
(πραΰνω = γαληνεύω, μαλακώνω) η οποία με τη 
σειρά της συνδέεται με το «πέρασμα» από το 
χειμώνα στην άνοιξη.  
Μεταγενέστερα η λέξη Πάσχα υιοθετήθηκε ως 
εορτασμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με τον 
θυσιαστικό θάνατο και την ανάσταση του Ιησού.  
Με την άνοιξη όμως συνδέεται και η λέξη Easter 
(Αγγλικά), Ostern (Γερμανικά). H ρίζα της λέξης 
σύμφωνα με τον Μπρούς Φόρμπζ βρίσκεται στο 
όνομα της Θεάς Eostre (θεά της γονιμότητας και της 
Άνοιξης) της προχριστιανικής εποχής η οποία 
τιμόταν με εορτασμούς και ιεροτελεστίες κατά την 
εαρινή ισημερία.  
Οι Αγγλοσάξονες Χριστιανοί προτίμησαν να 
συνδέσουν την Ανάσταση του Χριστού με τον 
εορτασμό του μήνα της Eostre  (Ēosturmōnaþ) 
επίσημη Αγγλική ονομασία του μήνα Απριλίου, 
μήνας κατά τον οποίο εορτάζεται το Πάσχα.   (ΔΚ) 
 

Πηγές: Usnews.com, dogma.gr, Wikipedia, etymonline.com, 
theconversation.com,  history.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μήνυμα του προέδρου της 
ΠΟΙΚΞΓ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Ήταν 10 Μαρτίου του 2020 όταν ο 
κορωνοϊός μπήκε στη ζωή μας 
απειλώντας ζωές.  Το κράτος 
μάλιστα θέλοντας να τονίσει τη 
σοβαρότητα της κατάστασης και να 
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 
τον κίνδυνο προχώρησε στο 

κλείσιμο των κέντρων μας.  Η Ομοσπονδία από την 
πρώτη μέρα σύστησε στους συναδέλφους να προ-     
χωρήσουν σε τηλεκπαίδευση και μάλιστα ο Β΄ 
Αντιπρόεδρος νέων τεχνολογιών, Χρήστος 
Σωτηρόπουλος, με μια σειρά σεμιναρίων έδωσε τα 
κατάλληλα εργαλεία για να είναι πιο 
αποτελεσματική η τηλεκπαίδευση. 
Η πανδημία όμως δεν επέτρεπε τη διενέργεια των 
εξετάσεων. Έτσι πηγαίναμε από αναβολή σε 
αναβολή μέχρι που συμφωνήσαμε με το συνεργάτη 
μας – GlobalCert – να κάνουμε εξετάσεις με 
τηλεπιτήρηση, εγχείρημα πρωτόγνωρο και μάλιστα 
με τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων.  Δεκάδες 
άτομα βοήθησαν για την άψογη διενέργεια, 
εκατοντάδες ήταν τα συγχαρητήρια, χιλιάδες ήταν οι 
συμμετέχοντες στις εξετάσεις. 
Συμπέρασμα, μια καλή συνεργασία ανάμεσα στην 
Palso και την Global Cert έφερε άριστα 
αποτελέσματα και απέδειξε ότι αν χρειαστεί  στο 
μέλλον – πράγμα που απευχόμαστε – έχουμε το 
know-how να επαναλάβουμε τον άθλο μας. 
Συγχαρητήρια σε όλους μας! 
Ο Πρόεδρος 
Βασίλης Κροντήρης 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας σας εύχονται  

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1#%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
https://www.etymonline.com/


Computer Based Εξετάσεις 
NOCN- απολογισμός 
Λουκάς Παγούρας 
Υπεύθυνος Γραφείου Εξετάσεων PALSO 
 

 
 

Το 38% των υποψηφίων του Δεκεμβρίου 2020 
δέχτηκε με ανακούφιση τη συμμετοχή του 
στις online εξετάσεις που τολμήσαμε και που 
ανέλαβε η GlobalCert.   
 

Πάνω από 2.000 υποψήφιοι βασίστηκαν στις 
επιλογές της PALSO  και δικαιώθηκαν.  Η σε κάθε 
λεπτομέρεια μελετημένη διαδικασία της εξέτασης 
και άριστα οργανωμένη από την GlobalCert  με τη 
συνεργασία της Ομοσπονδίας και των 
συλλόγων PALSO, ολοκληρώθηκε στις 18/4 με 
απόλυτη επιτυχία, όχι τυχαία.   
 

Πρόκειται για μια απόφαση που είχε να παλέψει σε 
πολλά μέτωπα: Τις ανάγκες των υποψηφίων (ειδικά 
των ενηλίκων), την υπέρβαση των δυσκολιών λόγω 
πανδημίας, το πρωτόγνωρο μιας τέτοιας έκτασης 
εξέτασης, την πεποίθησή μας ότι οι εξετάσεις πρέπει 
να γίνονται δια ζώσης και μόνο για ενήλικες online, 
που πολλές φορές επείγονται λόγω διάφορων 
προκηρύξεων για το δημόσιο και όχι μόνο.  
Πιστεύουμε ότι σωστά πράξαμε που θεωρήσαμε 
έκτακτη και αναγκαία την εξαίρεση που έγινε 
προκειμένου να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. 
 

 

Εμπιστευτήκαμε την GlobalCert η οποία πήρε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανή 
δυσκολία που θα μπορούσε να προκύψει. 
Συνεργαστήκαμε στον σχεδιασμό – πρόγραμμα – 
διενέργεια της προφορικής εξέτασης και στην βήμα-
βήμα ενημέρωση των υποψηφίων.   
 

Μετά από 3 διήμερα γραπτής εξέτασης και 2 
προφορικής έχουμε ως αποτέλεσμα 
παραδειγματικές εξετάσεις και στις 4 δεξιότητες, 
ικανοποίηση υποψηφίων και συναδέλφων και 
συγχαρητήρια να εκφράζονται συνεχώς τόσο προς 
την Global όσο και προς την Palso.◼ 
 

 
 
ΔΚ: Κυρία Τσατσαμπα θα ήθελα να ξεκινήσω με μια 
απλή ερώτηση. Έχουν διεξαχθεί ξανά διαδικτυακές 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας με τόσο 
μεγάλο αριθμό υποψηφίων  ταυτόχρονα στην 
Ελλάδα;   
ΧΤ: Παγκόσμια πρώτη η GlobalCert και η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Palso, έδωσαν λύση σε χιλιάδες υποψήφιους στην 
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, διεξάγοντας τις 
NOCN ESOL International εξετάσεις αγγλικών, Online 
για κάθε υποψήφιο κάτω από αυστηρές διαδικασίες 
επιτήρησης, με θριαμβευτική επιτυχία. 
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες 
συνθήκες για όλους μας, δώσαμε την ευκαιρία σε 
κάθε υποψήφιο της εξεταστικής του Δεκεμβρίου 
2020 να επιλέξει να εξεταστεί άμεσα και με 
ασφάλεια στην Αγγλική Γλώσσα Online. 
Τολμήσαμε και πετύχαμε να προσφέρουμε μία νέα, 
ξεχωριστή και ευχάριστη εμπειρία για κάθε 
υποψήφιο που επέλεξε να πιστοποιήσει τις γνώσεις 
του στην Αγγλική Γλώσσα με το NOCN και την 
GloablCert. 

 
ΔΚ:Οι Computer Based Εξετάσεις που διοργάνωσε 
η GlobalCert σε συνεργασία με την PALSO 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ποιες ήταν οι 
μεγαλύτερες προκλήσεις που είχατε να 
αντιμετωπίσετε στη διοργάνωση διαδικτυακών 
εξετάσεων με τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων; 
ΧΤ:Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας ήταν να 
δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους 
υποψήφιους, οπουδήποτε και αν βρίσκονταν, 
ακόμα και στον πιο απομακρυσμένο τόπο της 
Ελλάδας, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις με 
αυτοπεποίθηση, χωρίς άγχος και παράλληλα να 
εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των 
εξετάσεων. 

Συνέντευξη 
 Με την κ. Χριστίνα 

Τσατσαμπά 

Διευθ. GlobalCert 



Καταφέραμε η πρόκληση να γίνει επιτυχία με 
σχέδιο, άριστη οργάνωση και συντονισμό. Ήμασταν 
σε διαρκή επικοινωνία με κάθε υποψήφιο ώστε να 
τον βοηθήσουμε να προετοιμαστεί για την εξέταση 
αλλά και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα. Τεχνικοί 
έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στον υπολογιστή 
καθενός από τους χιλιάδες υποψήφιους ώστε να 
διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του. Εκπαιδεύσαμε 
κατάλληλα και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, 
επιτηρητές και εξεταστές προφορικών και 
φροντίσαμε για την άριστη διεξαγωγή των 
εξετάσεων. Ήταν μία ομαδική προσπάθεια με 
λαμπρά αποτελέσματα. 
Ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την ομαδική επιτυχία της 
GlobalCert, είχε η ψυχή, το πάθος και ο κοινός 
στόχος, να δώσουμε τη λύση σε όλα τα παιδιά που 
περίμεναν από τον Δεκέμβριο να πιστοποιήσουν τις 
γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα με τον 
μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Μ. Βρετανίας 
NOCN αλλά και να αποτελέσουν οι Online εξετάσεις 
μία πρωτόγνωρα ευχάριστη εμπειρία για τους 
υποψήφιους.  
 
ΔΚ:Οι Computer Based εξετάσεις ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία τόσο για τους υποψηφίους 
όσο και για τους ιδιοκτήτες των ΚΞΓ. Τι σχόλια έχετε 
εισπράξει από τους συναδέλφους; 
ΧΤ:Πράγματι ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία αλλά 
κυρίως ευχάριστη όπως αποδείχτηκε από τα 
χιλιάδες μηνύματα που λάβαμε από γονείς, παιδιά, 
καθηγητές και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso, για την 
άψογη οργάνωση και την υποστήριξη που 
προσφέραμε σε κάθε έναν υποψήφιο ξεχωριστά. 
Είναι πολύ συγκινητικό να νιώθεις ότι  ο κόσμος 
συμμερίζεται το μέγεθος του έργου που αναλάβαμε 
και είναι δίπλα μας να μας στηρίζει και να μας δίνει 
δύναμη με τα λόγια του.    
 
ΔΚ:Οι νέοι σήμερα είναι εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία όσο ποτέ και η GlobalCert είχε 
φροντίσει να υπάρχουν Demo Exams σε όλα τα 
επίπεδα για την εξοικείωσή τους με την εξέταση. 
Παρουσιάστηκαν δυσκολίες ως προς την 
διαδικασία από πλευράς των υποψηφίων κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων; Τι feedback έχετε?  
ΧΤ:Οι νέοι είναι η κινητήριος δύναμη για να 
συνεχίζουμε να δημιουργούμε και εμείς στην 
GlobalCert φροντίσαμε να προσφέρουμε άμεσα σε 
κάθε υποψήφιο Demo Exams ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να εξοικειωθεί με την ηλεκτρονική 
εξέταση. Έτσι λοιπόν χωρίς άγχος, την ημέρα της 
εξέτασης οι υποψήφιοι μπόρεσαν να αναδείξουν τις 
γλωσσικές τους ικανότητες. 

Μόνο οι NOCN online εξετάσεις της GlobalCert, είναι 
ακριβής προσομοίωση της έντυπης μορφής της 
εξέτασης. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό  πλεονέκτημα 
για κάθε υποψήφιο που επέλεξε να μεταβεί από την 
έντυπη εξεταστική του Δεκεμβρίου στην Online 
εξέταση του Μαρτίου-Απριλίου.  
Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
υποψηφίων είχαν εξοικειωθεί με την Online εξέταση 
ωστόσο η άμεση υποστήριξη της GlobalCert 
εξασφάλισε τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου και την 
ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.  
 

 
ΔΚ:Η αλήθεια είναι πως η PALSO σας υπέβαλε σε 
ένα crash test στο οποίο καταφέρατε να 
ανταποκριθείτε άμεσα, με συνέπεια και 
επαγγελματισμό. Σας το λέω τόσο ως ιδιοκτήτης 
ΚΞΓ όσο και ως μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας… 
ΧΤ:Ήταν μία υπέροχη εμπειρία που θέλαμε να 
ζήσουμε, γι’ αυτό και με πλήρη συνείδηση και 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αποφασίσαμε να 
αναλάβουμε αυτό το σημαντικό για τους 
υποψήφιους έργο. Τα συγχαρητήρια ανήκουν όλα 
στους υποψήφιους που τα κατάφεραν μέσα σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε. Τους 
ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία τους και 
τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στη ζωή τους. 
Θα θέλαμε ακόμη να ευχαριστήσουμε την 
Ομοσπονδία Palso και τους κατά τόπους συλλόγους 
στην Ελλάδα για την αμέριστη συμπαράσταση και 
συνεργασία. Τέλος να ευχαριστήσουμε τον κ. 
Παγούρα για τη σημαντική βοήθεια που μας 
προσέφερε στον συντονισμό της προφορικής 
εξέτασης καθώς και τους εξεταστές των προφορικών 
για την άριστη συνεργασία. 
 
ΔΚ: Εκ μέρους του ΔΣ της Ομοσπονδίας θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία. 
 
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 
 

mailto:enimerosi@palso.gr


 
 

 
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας εύχεται Καλό Πάσχα! 

Το μήνυμα της Ανάστασης να δώσει Φως, Ελπίδα και 

Αγάπη στις καρδιές μας. 

 
Το Άγιο Φως της Ανάστασης ας κρατήσει κάθε πόνο 

μακριά κι ας λάμψει την αγάπη και την ειρήνη στις 

καρδιές όλων μας. Καλό Πάσχα! 

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

Palso Άρτας   

 
Το ΔΣ του συλλόγου PALSO Ν. Ιωαννίνων εύχεται το 

Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων μας 

και να μας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία, 

επαγγελματική ευημερία και προκοπή! 

 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών Νομού Καρδίτσας, σας εύχεται ολόψυχα το 

Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας 

και να σας χαρίζει υγεία, ευτυχία και επαγγελματική 

και ψυχική ανάταση! Καλό Πάσχα! 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Palso Νομού Ηρακλείου σας 

εύχεται ολόψυχα Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα 

με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας! 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ευβοίας σας εύχεται 

χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. 

 
Ευχόμαστε ολόψυχα, τη λύτρωση της Ανάστασης να 

ακολουθήσει η λύτρωση της ανθρωπότητας από την 

πανδημία, και το Άγιο Φως να φωτίσει νέους δρόμους. 
Αισιόδοξο Πάσχα σε όλους με υγεία & αλληλεγγύη! 
Σύλλογος PALSO  Βόρειας Ελλάδας. 

 
 

Ο ΣΙΚΞΓ Ηλείας σας εύχεται Καλό Πάσχα και το 

αναστάσιμο φως ας λάμψει στις καρδιές μας 

χρωματίζοντας με αισιοδοξία τις ζωές μας !!! 

 
Είθε η ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι 

ανάσταση ελπίδας, για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο, 

δημιουργικό́ και ευτυχισμένο. Η φετινή́ Λαμπρή́ να 

αποτελέσει ένα μήνυμα αναγέννησης για τον τόπο 

μας. Καλή Ανάσταση και καλό ́ Πάσχα από τον ΣΙΚΞΓ 

Πρέβεζας-Λευκάδας. 

 
Η Πρόεδρος, το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου 

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

Δωδεκανήσου  PALSO  εύχονται από καρδιάς, σε 

όλους τους συναδέλφους μέλη της Ομοσπονδίας μας 

ανά την Ελλάδα, η Ανάσταση του Κυρίου να 

αναστήσει μέσα μας κάθε καλό. Ας μας δώσει 

υγεία, πίστη, ελπίδα, αγάπη και δύναμη να 

ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Καλό Πάσχα και 

Καλή Ανάσταση! 

 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. 

Δράμας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και 

στις οικογένειες τους αγάπη, φώτιση και υγεία 

αυτό το τόσο διαφορετικό Πάσχα. Ευχόμαστε το 

φως της ανάστασης να φωτίζει πάντα την ζωή 

μας και να μας οδηγεί στο δρόμο της αγάπης και 

της αλληλεγγύης. 
 

 

Ευχές 

από τους συλλόγους 



 

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι Ανάσταση 

ελπίδας για όλους, για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο 

ειρηνικό, δημιουργικό και ευτυχισμένο. Είθε η φετινή 

Λαμπρή να αποτελέσει ένα μήνυμα αναγέννησης για 

τον τόπο μας. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε 

όλους εμάς, τους μαθητές μας και τις οικογένειές 

τους, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, την Ελλάδα της 

PALSO! – ΣΙΚΞΓ Αχαΐας 

Το ΔΣ και τα μέλη του ΣΙΚΞΓ νομού Πιερίας εύχεται 

σε όλους τους συναδέλφους αλλά και στους 

μαθητές τους Καλό Πάσχα και ομαλή επαναφορά 

τους στις αίθουσες. 

 
«Σαν του κεριού το Άγιο Φως τσ΄ Ανάστασης το 

βράδυ να ΄ναι η ζωή σας φωτεινή χωρίς σταλιά 

σκοτάδι!» 

Ο ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας σας εύχεται Καλή Ανάσταση και 

καλό Πάσχα! 

 
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδ.Κ.Ξ.Γ. Θεσπρωτίας σας 

εύχονται Καλή Ανάσταση με υγεία και αισιοδοξία. 

Ευχή όλων μας η παρούσα δύσκολη συγκυρία να 

αποτελέσει πολύ σύντομα παρελθόν και να 

επανέλθουμε όλοι στην καθημερινότητα μας 

υγιείς. 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ. Ν. Καβάλας 

σας εύχεται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με 

υγεία , αισιοδοξία και δύναμη, για να ξεπεράσουμε τη 

δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε το συντομότερο 

δυνατόν. 

 
 
«Όταν το φως τσ’ Ανάστασης ανάψει τα κεριά σας, 

κάθε ακτίνα μια χαρά να είναι στη ζωή σας.  

Πασχαλινές δεχτείτε ευχές, απ’ την καρδιά 

βγαλμένες, όλες οι μέρες της ζωής να ‘ναι 

αναστημένες!» 

ΣΙΚΞΓ Χανίων 

 

 
 

Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την κοινωνία 

και ιδιαίτερα για τον κλάδο μας, ευχόμαστε 

πρωτίστως υγεία και η Ανάσταση του Κυρίου μας να 

σημάνει την απαρχή μιας νέας και αισιόδοξης 

εποχής. Καλό Πάσχα!  PALSO Ν.Σερρών 

 
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου ας 

αναστήσει μέσα μας κάθε καλό και ας μας δώσει 

δύναμη να ονειρευτούμε και να ξεπεράσουμε τις 

δυσκολίες. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε 

όλους. ΣΙΚΞΓ Ν. Χαλκιδικής 

 
Το Δ.Σ. του Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. Ν. Μαγνησίας, σας εύχεται το Φως 

της Ανάστασης να χαρίζει Ελπίδα, Αισιοδοξία & 

πλέον άπειρη Υπομονή! 

Καλό Πάσχα με  Υγεία σε Όλους! 

 
Ο λόγος της Αλήθειας του Κυρίου ας μας δώσει τη 

δύναμη για τη δική μας ανάσταση, οδηγώντας μας 

από το σκοτάδι στο φως! 
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα! 

Palso Κορινθίας 

 
Το Δ.Σ. και η πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Νομού Λασιθίου 

σας εύχονται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. 

 
Το Άγιο Φως της Αναστάσεως ας γεμίσει τις ψυχές 

μας με αγάπη, πίστη, δύναμη και ελπίδα. Μαζί, με 

αλληλεγγύη, σύνεση και αισιοδοξία για έναν κόσμο 

πιο ανθρώπινο και δημιουργικό. Καλή Ανάσταση! 

Το ΔΣ Palso Messinias 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Η συντακτική ομάδα 

της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Σας εύχεται ολόψυχα 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 



 

 
 
 
 
 
NOCN 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Κατόπιν αιτημάτων από συλλόγους και 
συναδέλφους, συνεχίζουμε να δεχόμαστε 
υποψήφιους  late entries NOCN στους συλλόγους 
μέχρι και την Μ. Δευτέρα, μόνο εφόσον ο σύλλογος 
το εγκρίνει λόγω χωρητικότητας (για να τηρηθούν οι 
αποστάσεις). 
 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

Το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 

γίνεται…. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό 
Δικαστικής  Φερεγγυότητας 

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών 
οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα 
οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της 
χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. 
Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα Ενιαία 
Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπερι-
λαμβανομένων των Σωματείων και των 
Συνεταιρισμών. 

Η δράση βασίστηκε σε μελέτη για την 
ομογενοποίηση και προτυποποίηση των 
Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρημα-
τικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών.◼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Μέχρι 28 Απριλίου η πληρωμή του 
Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους. 

 

 
Μέχρι 09 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». 

 

 
Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 
2020. 

 

 
Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση 
Αδειών ΚΞΓ. 

 

 
Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου 
2021. 

 

 
Εξετάσεις LAAS 2021. 

 

 
Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Μη Μισθωτών έτους 2019 καθώς και 
δόσεων που προέκυψαν  από την 
τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 
-2018 

 

 
 

28 

Απρίλιος 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

31 
Μάιος  

Ιούνιος  

30 

Ιούνιος  

6 

Ιούνιος  

5 

17 
Μάιος  

09 
Μάιος  

LATE ENTRIES 

Διαβάστε την 

επόμενη 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

την  

Τρίτη, 4 Μαΐου. 

Καλό 

Πάσχα 



Ταμείο Αρωγής 
και 
Αλληλοβοήθειας 
της Ομοσπονδίας 

 

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών; 

 
Γίνε σήμερα κιόλας μέλος του Ταμείου Αρωγής και 
Αλληλοβοήθειας της Ομοσπονδίας και με λιγότερο 
από €1 την ημέρα θα έχεις: 
Έκτακτο Βοήθημα Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 
Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης  
Επίδομα Τοκετού 

Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 
Εφάπαξ Επίδομα 
 

 

                  https://bit.ly/39YwsgU 
 
 

Μήνυμα Προέδρου Ταμείου Αρωγής 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

“Το Ταμείο Αρωγής και Αλληλοβοηθείας 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
ανήκει στην μεγάλη οικογένεια PALSO 
και έχει ως σκοπό την οικονομική 
στήριξη των μελών του, αλλά και των 
μελών της οικογενείας των σε 

ευχάριστες αλλά και σε δύσκολες στιγμές της ζωής, 
με μορφή επιδομάτων προσφέροντας 
νοσοκομειακή περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας, 
τραυματισμού  αλλά και επίδομα  τοκετού και άλλα. 
Τα μέλη του επωφελούνται εκτός από την συνεχή 
στήριξη, ενός επιδόματος, με την συμπλήρωση των 
60 και πριν ακόμη εξέλθουν από το επάγγελμα,  το 
οποίο αυξάνεται με την συμμετοχή μαθητών τους 
στις εξετάσεις LAAS. 
Εύχομαι να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα του και 
να υπάρξει  καθολική εγγραφή στο Ταμείο Αρωγής 
και Αλληλοβοηθείας αλλά και αθρόα συμμετοχή στις 
εξετάσεις  LAAS. 
Πάντα στην διάθεση σας με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς και ευχές για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.” 
Ο Πρόεδρος 
Θέμης Πατσιούρας 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40  

Κάνε την εγγραφή σου! 

Μαρία 

Κοκονώζη-

Λημνιωτάκη  
 

Η κ.Μαρία Κοκονώζη-

Λημνιωτάκη υπήρξε 

μέλος του ΔΣ 

Ανατολικής Κρήτης, 

διετέλεσε Πρόεδρος 

Ηρακλείου, μέλος του 

ΔΣ του ταμείου 

Αρωγής και αντι-            

-πρόσωπος στην 

Ομοσπονδία 

PALSO 
χρόνια 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 



 

 

 
Gadgetάκια  

που κάνουν την  ζωή μας  
εύκολη  κατά την διδασκαλία 
 

Εκτός από το λογισμικό και τις εφαρμογές που 
έχουμε παρουσιάσει σε αυτή την στήλη υπάρχουν 
μερικά μικρά εργαλεία που διευκολύνουν ακόμα 
περισσότερο την ζωή μας και κάνουν το μάθημα μας 
πιο αποδοτικό και τα οποία έχω χωρίσει σε δύο 
κατηγορίες, τα ηλεκτρονικά και μη-ηλεκτρονικά. 
 
Bluetooth USB (€5-€15) 

Το πιο μικρό αλλά απόλυτα χρήσιμο 
εργαλείο είναι ένας αντάπτορας 
Bluetooth USB. Τοποθετείται σε μία 
ελεύθερη Usb θύρα του υπολογιστή ή 

λαπτοπ και αυτομάτως δίνει στον υπολογιστή μας 
την δυνατότητα να δέχεται και να στέλνει αρχεία 
ασύρματα.  
 

Τα πολύ σύγχρονα laptop 
μπορεί να έχουν ενσωμα-
τωμένο αντάπτορα Bluetooth 
οπότε δεν χρειάζεται να 
αγοράστε κάποιο εξωτερικό. 
(Δείτε στην γραμμή εργασιών 
αν υπάρχει το σύμβολο του 
Bluetooth).  

 
Πως το χρησιμοποιώ στην διδασκαλία;  
Μου δίνει την δυνατότητα να τραβήξω μία 
φωτογραφία με το κινητό μου να την στείλω 
γρήγορα στον υπολογιστή για να την προβάλω στο 
μάθημα. Για παράδειγμα θέλω να προβάλω από το 
testbook μια σελίδα ή μια άσκηση για να κάνουν οι 
μαθητές στην τάξη ή για να την διορθώσω online ή 
να διορθώσω ασκήσεις από το Companion που δεν 
είναι στο διαδραστικό. Η διαδικασία είναι απλή.  
Στην γραμμή εργασιών των Windows πατάω το 
κουμπάκι για την εμφάνιση των κρυφών εικονιδίων.  

(^) Κάνω δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο του Bluetooth 
και επιλέγω “Λήψη ενός αρχείου”. Ο υπολογιστής 
θα ανοίξει ένα παράθυρο που μου λέει ότι είναι 
έτοιμος να λάβει το αρχείο. 

  
 

 
Πάω στο κινητό μου και βρίσκω στις Εικόνες μου την 
φωτογραφία που θέλω να στείλω. Πατάω το κουμπί 
Αποστολή προς (Share To) και από τα εικονίδια στο 
κάτω μέρος επιλέγω το Bluetooth. Θα ανοίξει μία 
σελίδες με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth. Ο 
υπολογιστής σας ξεκινάει με την λέξη DESKTOP- ενώ 
αν είστε σε φορητό υπολογιστή με την λέξη LAPTOP. 
Επιλέξτε τον.  

       
Στην οθόνη στον υπολογιστή σας θα δείτε το αρχείο 
να μεταφέρεται. Μόλις τελειώσει η μεταφορά θα 
σας ζητηθεί που να γίνει η αποθήκευση. Επιλέξτε 
Επιφάνεια Εργασίας για ευκολία. Το αρχείο σας 
τώρα είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή σας. Με 
αντίστοιχο τρόπο μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία 
από τον υπολογιστή σας στο κινητό τηλέφωνο. 
 

Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 
θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  

sotiropoulos@palso.gr 

  
 

1 


