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Εισαγωγή 

 

 

Το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής αποτελεί ένα πλαίσιο κανόνων που καταρτίζεται με τη 

συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων. Εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, με την προσαρμογή 

τους στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας και η διαμόρφωσή του γίνεται από κοινού από τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, τα οποία και δεσμεύονται στην τήρησή του.  

Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/-τριών στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου κανόνων, 

καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο 

δημοκρατικός διάλογος για την από κοινού λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη δράσεων. Ενισχύεται με τον 

τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας, ώστε 

το σχολείο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ανεξάρτητων πολιτών που σκέφτονται και ενεργούν με τη 

θέλησή τους και σέβονται τους κανόνες στη διαδικασία διαμόρφωσης των οποίων έχουν συμμετάσχει και 

οι ίδιοι. 
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Η μέρα μας ξεκινά... 

 

Καθημερινά στις 8:15 π.μ. με την πρωινή συγκέντρωση, την προσευχή και τις ανακοινώσεις. 

Οι εφημερεύοντες καθηγητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές που έχουν μάθημα την πρώτη 

ώρα, παρίστανται στη πρωινή συγκέντρωσή μας και φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης 

κατά τη διάρκειά της. 

 

Τι κάνουμε κατά τη διάρκεια της εφτάωρης παραμονής και πότε σχολάμε;   

 

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου παρακολουθούμε όλα τα μαθήματα και δεν επιτρέπεται να 

απομακρυνθούμε από τον χώρο του σχολείου. 

Σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής απουσιάζει, μπορεί να γίνει διαμόρφωση του 

προγράμματος, ώστε το κενό να αναπληρωθεί ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι μαθητές 

μοιράζονται στα τμήματα, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει στο 

βιβλίο ύλης. 

Αν παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε μαθητή/τρια, η διεύθυνση επικοινωνεί 

τηλεφωνικά με τον κηδεμόνα του, παίρνει άδεια και αποχωρεί από το σχολείο. 

Οι μαθητές που καθυστερούν στην προσέλευση του μαθήματος, εισέρχονται στην τάξη μόνο με 

την άδεια της Διεύθυνσης και του διδάσκοντα καθηγητή. 

Δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται από κανέναν ο χρόνος έναρξης και λήξης του μαθήματος. 

Οι μαθητές και οι καθηγητές οφείλουν να μπαίνουν έγκαιρα στην τάξη και να κατεβαίνουν άμεσα 

στην αυλή με τον κτύπο του κουδουνιού, αφού ανοίξουν τα παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος 

και κλειδώσουν την πόρτα. Οι τάξεις παραμένουν κλειδωμένες στα διαλείμματα. Αν χρειαστεί, 

ανοίγουν μόνο με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή. 

Σε περίπτωση βροχής, παραμένουμε σε στεγασμένο χώρο και οι μαθητές συμμορφωνόμαστε στις 

υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. 

Παρακολουθούμε με επιμέλεια τα μαθήματα, εργαζόμαστε με συνέπεια και διεκδικούμε την 

ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, παραμένουμε ήσυχοι στο μάθημα και 

σεβόμαστε όποιον μιλάει χωρίς να να διακόπτουμε. Αν δεν συμφωνούμε με όσα λέει, 

εκφράζουμε τη διαφωνία μας όταν πάρουμε τον λόγο. 

Δεν επιτρέπεται η έξοδός μας από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν 

άδειας. 
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Μαθητής που απομακρύνεται από την τάξη για παιδαγωγικούς λόγους, οφείλει να παρουσιαστεί 

στο γραφείο της Διεύθυνσης και να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν. Στο διάλειμμα 

ο διδάσκων ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συμπεριφορά του μαθητή. 

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει το μάθημα, χωρίς σοβαρό λόγο. 

Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο 

πρόγραμμα. 

 

Κι αν απουσιάσουμε; 

 

Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των απουσιών και ο καθηγητής για τον 

έλεγχο και την υπογραφή. 

Οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο σε περίπτωση απουσίας των παιδιών τους. 

Για τη φοίτηση των μαθητών και τις απουσίες τους, ενημερώνονται με mail ή με επιστολή από 

τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, στην αρχή κάθε μήνα, όταν οι απουσίες ξεπεράσουν τις 

30. 

Κάθε μαθητής δεν πρέπει να υπερβεί τις 114 απουσίες. Αν τις υπερβεί, η φοίτηση χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκής και ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 

Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάζει για πολύ σοβαρούς λόγους, οι κηδεμόνες πρέπει να 

ενημερώσουν έγκαιρα το σχολείο, ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο 24 της Υ.Α. 10645 (23-1-2018) 

για τη ρύθμιση των απουσιών για συγκεκριμένους λόγους.  

 

Με ποια κριτήρια μας βαθμολογούν οι καθηγητές; 

 

Ο βαθμός τετραμήνου προκύπτει μετά από συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία  

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο 

σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 

γ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγώνισμα), οι οποίες είναι προειδοποιημένες. Πριν την 

γραπτή δοκιμασία πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση της ύλης, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά 

τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον 

παρακάτω περιορισμό: 
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Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα 

και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών 

των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα 

που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να 

ενημερώσουν τους συναδέλφους τους. 

δ) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), οι οποίες  είναι μη προειδοποιημένες και καλύπτουν 

την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς: δεν 

υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,  διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά 

και τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

 

Μόνο μάθημα θα κάνουμε; 

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουμε υποχρέωση να συμμετέχουμε σε εορτές, 

εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου στις οποίες η 

συμπεριφορά μας πρέπει να είναι κόσμια. 

Όταν οργανώνονται εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μαθητών, π.χ. πρόβες εορτών, θεατρικών 
παραστάσεων, χορών κ.λ.π., πρέπει να γίνεται προγραμματισμός των ωρών που θα 
απασχολούνται οι μαθητές από τους υπεύθυνους καθηγητές, ώστε να μπορούν οι διδάσκοντες 
να τους δίνουν άδεια. 

 Όταν οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν έγκαιρα 
υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που τους δίνεται κάθε φορά καθώς και 
το ζητούμενο χρηματικό ποσό.  

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή την ημέρα της εκδρομής, τα χρήματα δε θα επιστρέφονται. 

Οφείλουμε να υπακούμε στις εντολές του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών της εκδρομής. 

Χρειάζεται να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού της εκδρομής και να μην απομακρυνόμαστε από 
την ομάδα. 

Αν δημιουργήσουμε προβλήματα και ανάλογα με το παράπτωμά μας, μπορεί να αποκλειστούμε 
από μελλοντικές εκδρομές. 

 

 

Και στις εθνικές επετείους; 
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Το σχολείο εκπροσωπείται από ομάδα μαθητών στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης 

Μαρτίου. 

Εξαιρούνται οι μαθητές που για σοβαρούς λόγους δε μπορούν να πάρουν μέρος στην παρέλαση. 
Η άδεια δίνεται μετά από αίτημα του κηδεμόνα. 

Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες ορίζονται σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία και 
εκπροσωπούν το Σχολείο και στις δύο παρελάσεις. 

 

Τι δεν επιτρέπεται να κάνουμε; 

 

 Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής αναπαραγωγής 

εικόνας και ήχου σε όλους τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια παραμονής σε αυτό. 

Για την τηλεφωνική τους επικοινωνία, μαθητές και κηδεμόνες χρησιμοποιούν το τηλέφωνο 

του σχολείου (210 2773800). 

 Απαγορεύεται από το νόμο το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

 Οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να απαιτούν σεβασμό, να μιλούν κόσμια, αποφεύγοντας 

τις βωμολοχίες, να μην ασκούν βία και να μην την ανέχονται από κανένα.  

 Ο χώρος του σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους 

ρύπανση ή φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν.  

 Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων και γενικότερα η ρύπανση θρανίων, καρεκλών και 

τοίχων του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους 

ή σχολικών οργάνων. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις αίθουσες εργαστηρίων.  

 Αγγελίες ή αφίσες θα αναρτώνται μόνο στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων. 

 Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση τους, η 

κακοποίηση τους (σκίσιμο, κάψιμο κ.λ.π.), αποκλείουν τη δυνατότητα να 

ξαναχρησιμοποιηθούν.  

 Μαθητής που προκαλεί φθορές ή ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαμβάνει το 

κόστος και τον κόπο αποκατάστασης. 

 Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σκοπό την αποκατάσταση 

ζημιών ή την καθαριότητα του χώρου του Σχολείου, που προήλθαν από εξωσχολικές αιτίες. 

 

Στα διαλείμματα ποιος μας προσέχει; 
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Οι εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την ομαλή είσοδο των μαθητών στις αίθουσες, μετά 

τον χτύπο του κουδουνιού, καθώς και για την έγκαιρη εκκένωση των αιθουσών. 

Επιτηρούν και προστατεύουν τους μαθητές, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

Αποτρέπουν την είσοδο εξωσχολικών σε όλους τους χώρους του σχολείου. 

 

Το δίκιο μας πού θα το βρούμε; 

 

Για κάθε πρόβλημά τους οι μαθητές ζητούν τη συνεργασία και τη βοήθεια του διδάσκοντα 

καθηγητή. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθύνονται στον υπεύθυνο του τμήματος και τέλος ζητούν 

βοήθεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Με διάλογο και καλή συνεργασία μπορεί να δοθεί λύση 

σε κάθε πρόβλημα. 

Οι μαθητικές κοινότητες είναι ένας παιδαγωγικός θεσμός, που εισάγει τους μαθητές στις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Το 5μελές συμβούλιο εκλέγεται από το κάθε τμήμα και το 15μελές 

από όλο το σχολείο. Οι μαθητές μπορούν να συζητούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

με τα μέλη των μαθητικών συμβουλίων. Τα μαθητικά συμβούλια (5μελή και 15μελές) μπορούν 

να συνεδριάζουν μια φορά το μήνα, εκτός σχολικού ωραρίου. Στον ιστοχώρο του σχολείου 

υπάρχει δημοσιευμένος ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων που ορίζει τους κανόνες 

λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων (λινκ) 

 

 

Κι αν δεν υπακούμε στον κανονισμό τι γίνεται; 

 

Ο πειθαρχικός έλεγχος των μαθητών συνεπάγεται ποινές όπως: 

α) προφορική παρατήρηση 

β) επίπληξη 

γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα  

δ) αποβολή από τα μαθήματα 1 ή 2 ημερών                                                                                                               

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

Σε περίπτωση αποβολής, οι μαθητές, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.5 της Υ.Α. 10645 (23-1-2018), 

παραμένουν στο σχολείο. 

 

Μόνο για μας είναι οι κανόνες; Οι καθηγητές;         
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Οι καθηγητές επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία του μαθήματός τους, χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εποπτικά μέσα.                                 

Αξιολογούν αντικειμενικά την προφορική και γραπτή επίδοση των μαθητών. 

Προσέχουν το ύφος και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. 

Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, 

θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους 

μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί, με την εν γένει συμπεριφορά τους, οφείλουν να συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. 

Αναφέρουν στον σύλλογο των καθηγητών κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακά 

προβλήματα των μαθητών και φροντίζουν να ενημερώνονται για θέματα υγείας ή ιδιαιτερότητές 

τους. 

Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις 

όλων των συναδέλφων, χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός. 

Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους 

σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η 

συναδελφική επικοινωνία. 

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια, σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον σύλλογο 

διδασκόντων. 

Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει, επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε 

αυτούς και τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Οφείλουν, ακόμη και όταν δεν είναι εφημερεύοντες, να προσέχουν τους μαθητές, ώστε να 

αποτρέπεται οποιαδήποτε παρέκκλισή τους. 

Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη 

του σχολείου. Εξασφαλίζουν την τάξη μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με 

τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την 

αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν. 

Οι διδάσκοντες, την τελευταία ώρα του προγράμματος, προτρέπουν τους μαθητές να τοποθετούν 

τις καρέκλες στη θέση τους και να μαζεύουν τα απορρίμματα από το πάτωμα. Αποχωρούν 

τελευταίοι από την τάξη. 
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Οι γονείς μας τι υποχρεώσεις έχουν; 

 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν, για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται, να επικοινωνούν 

άμεσα με τους διδάσκοντες και με τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Επιπρόσθετα οφείλουν: 

Να ενημερώνουν το σχολείο, όταν το παιδί τους πρόκειται να απουσιάσει προγραμματισμένα. 

Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί τους στο σπίτι. 

Να έρχονται σε επαφή με το σχολείο για οποιοδήποτε θέμα επηρεάζει άμεσα την επίδοση αλλά 

και τη στάση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους. 

Να παροτρύνουν τα παιδιά να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου, να 

σέβονται τις υποδομές του και να αποκαθιστούν τυχόν φθορές που προκαλούνται από το παιδί 

τους στο σχολείο. 

Να ελέγχουν και να αποθαρρύνουν τα παιδιά τους σχετικά με το κάπνισμα. 

Να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με ίωση ή πυρετό, έτσι ώστε να αποτρέπεται η 

μετάδοση του ιού. 

Να ελέγχουν κάθε φορά την πρόσβαση του παιδιού τους στο διαδίκτυο. 

Να παροτρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σχολείου. 

Οι γονείς και κηδεμόνες θα ήταν σκόπιμο να συμμετέχουν στις εκλογές του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων και να στηρίζουν τη δράση του σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

Η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων στο Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τακτικά μία 

φορά το χρόνο, και εκτάκτως, όποτε προκύψει ανάγκη, κρίνεται απαραίτητη. 

 

Πώς επικοινωνούν οι γονείς μας με το σχολείο; 

 

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών γίνεται συστηματικά. Κάθε εκπαιδευτικός 

οφείλει να γνωστοποιήσει την ημέρα και ώρα της εβδομάδας, κατά την οποία μπορεί να δέχεται 

τους γονείς των μαθητών και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα για την επίδοση, τη 

φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. 
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Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οργανώνεται μία απογευματινή συνάντηση για όλους τους γονείς 

και κηδεμόνες των μαθητών και κυρίως για τους γονείς που αδυνατούν να επισκεφθούν το 

σχολείο τις πρωινές ώρες. 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους κηδεμόνες, και στο τέλος του πρώτου διδακτικού 

τετραμήνου, κατά την παραλαβή των ελέγχων προόδου. 

Οι διδάσκοντες, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, επικοινωνούν 

τηλεφωνικά με τους κηδεμόνες των μαθητών σε περίπτωση μεμονωμένης απουσίας του μαθητή, 

χωρίς άδεια, ή οποτεδήποτε χρειαστεί. 

Οι κηδεμόνες οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα (site) του σχολείου, για 

να ενημερώνονται σχετικά με τη λειτουργία του. 

Επίσης, θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους (e-mail) για 

ενημερώσεις που προέρχονται από το σχολείο. 

 

 

Το σχολείο μας υπάρχει στο Internet; 

 

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστοχώρο στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου (ΠΣΔ), με διεύθυνση 5gym-n-ionias.att.sch.gr. 

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές, στους 

διαδικτυακούς τόπους του σχολείου  

(επίσημος Ιστότοπος: 5gym-n-ionias.att.sch.gr ή Ψηφιακή Εφημερίδα: 

ektosprogrammatos.wordpress.com) 

 ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό του έργο. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών αλλά και των 

μαθητών τους γίνονται επώνυμα με ευθύνη των καθηγητών. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος 

είναι ο Διευθυντής του σχολείου και ο Διαχειριστής του ιστοχώρου. 

Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του σχολείου αναρτώνται και οι ανακοινώσεις που επιθυμεί να 

δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 
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