
 
 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
90 ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 
 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, φέτος, γιορτάζει 90 χρόνια πορείας 
και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα (1932-2022).  
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, 
στην Αίθουσα Γουναρόπουλου του Δημαρχείου Αθηνών, η 
Εκδήλωση Παρουσίασης της Επετειακής Έκδοσης τεσσάρων (4) 
γραμματοσήμων καθώς και φιλοτελικών προϊόντων για τα 90 χρόνια 
Ελληνικού Οδηγισμού.  
Για πρώτη φορά, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναγνωρίζουν την αξία 
και το έργο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με αυτή τη σπουδαία 
πρωτότυπη έκδοση.  
 
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, έγινε η λήψη του αποτυπώματος  της 
Σφραγίδας Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, στο Κεντρικό 
Ταχυδρομείο Αθηνών. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννης, Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο 
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. 
Αθανάσιος Στάβερης -Πολυκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής ΕΛΤΑ, κ. 
Σάββας Δάνδολος, ο Διευθυντής Φιλοτελισμού ΕΛΤΑ, κ. Λάζαρος 
Λαζαρίδης, ο Τέως Υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, 
πρώην Πρόεδροι Δ.Σ. και Γενικοί Έφοροι Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού. 
 
Ο Ελληνικός Οδηγισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών και 
των νέων ώστε να γίνονται άτομα υπεύθυνα, ελεύθερα και ικανά να 
διεκδικούν και να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες. Οι κοινές αξίες 
όλων των Οδηγών είναι η συνεργασία, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός 
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Σε όλη την διαδρομή του, ο Ελληνικός Οδηγισμός, αλληλεπιδρά με 
την κοινωνία και προσπαθεί πάντα να είναι στην αιχμή της 
πρωτοπορίας.  

 
Στοιχεία επικοινωνίας: Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα   
Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548, e-mail: seo@seo.gr  http://www.seo.gr  

 
Θα μας βρεις σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 
 

 
 
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (έτος ιδρύσεως 1932) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, 
υπαγόμενο στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και Μέλος της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS). 
Σύμφωνα με το Καταστατικό του αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικό με 
παιδαγωγικό, κοινωφελή και πολιτιστικό χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την 
εξωσχολική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων. Με σύγχρονα 
παιδαγωγικά και δημιουργικά προγράμματα που βασίζονται στους 
άξονες: Προσωπική Ανάπτυξη, Κοινωνική Συμμετοχή και Ζωή στη Φύση, 
μέσα σε αυτοδιοικούμενες Ομάδες, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να 
αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ικανότητες και να εξελιχθούν σε 
δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. 
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