
 



 

 

 

 

Επιστολή νέας Εφόρου 

 

Αγαπημένοι μου, 
είναι μεγάλη μου χαρά να επικοινωνώ μαζί σας και μέσα από το περιοδικό μας. 
Ο Οδηγισμός, με σημαντικό εργαλείο το Παιδαγωγικό μας  

Πρόγραμμά, τις βιωματικές δραστηριότητες και τις δράσεις στη  

φύση και την κατασκήνωση έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να  

ταξιδεύει τα Αστέρια και να τους προσφέρει σημαντικά εφόδια  

όπως υπομονή, αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και πίστη στον  

εαυτό τους για να χτίσουν σιγά σιγά τα θεμέλια του δικού τους  

καλύτερου κόσμου. 
Στόχος και προσωπικό μου όραμα είναι να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις 
προκειμένου να αναγνωρίσει η κοινωνία την ικανότητα του Οδηγισμού να 
δημιουργεί από τη νηπιακή ακόμη ηλικία, τους ενεργούς πολίτες του αύριο. 
Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις 

προϋποθέσεις, μέσα από τις αξίες και τις αρχές του ίδιου του οδηγισμού, που 
θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να λάμψουν σαν αληθινά Αστέρια. 
Κάτι τέτοιο όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προσπάθεια και τη 
συνεργασία ΌΛΩΝ μας. Είναι μεγάλη μου τιμή να  

συνεχίσουμε παρέα το ταξίδι του κλάδου μας, με κοινή  
προσπάθεια και πορεία. 
Άλλωστε… ο ουρανός του Κλάδου μας είναι και θα είναι πάντοτε γεμάτος από 
εκατομμύρια λαμπερά, μοναδικά αστέρια...  
τα δικά μας Αστέρια! 

Όλοι μαζί ενωμένοι θα ταξιδέψουμε παρέα στο υπέροχο αυτό ταξίδι του κλάδου 
μας! 

Βοηθοί μου σε αυτό το υπέροχο και μοναδικό ταξίδι, που είναι γεμάτο με 
δημιουργικά όνειρα, συνεργασία και αγάπη είναι: 

Η  Αγγελική  Σταμάτη,  Ελένη  Κοντού,  Δήμητρα  Κουστέρη,  

Κατερίνα Γολεμάτη, Κωνσταντίνος Βομπίρης και ο Χρήστος  

Λυκούσης! 



 

 

 

Η Οδηγική κατασκήνωση 

Η κατασκήνωση μπορεί να είναι τρόπος ζωής, βιωματική 

εμπειρία, ψυχαγωγία ή και περιπέτεια, μπορεί να χαρακτηρίζεται  

 

Μπορεί, ακόμη, να μας θυμίζει 

αλησμόνητες, χαρούμενες στιγμές της  

παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας. Η  

κατασκήνωση μπορεί να σημαίνει πολλά  

διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. 

αναγνωρισθεί ως σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης του παιδιού και κατ’ 

επέκταση της βελτίωσης της κοινωνίας μας (Miller, 1997). 

 

Ο κατασκηνωτικός θεσμός φαίνεται ότι διατηρείται αλώβητος, η  

 

 

προσαρμόζεται στις μεγάλες αλλαγές, τις 

ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και την 

κουλτούρα κάθε εποχής. 

«Η παιδική κατασκήνωση είναι ένα φυσικό 

προκλήσεις και ευκαιρίες για ενίσχυση της φιλίας, της 

κοινωνικότητας και της συνεργασίας. 

Είναι το ιδανικό μέρος πέρα από τα όρια του σπιτιού και της οικογένειας, μια 

μικρογραφία της κοινωνίας που μπορεί να μετατρέψει την κατασκηνωτική 

εμπειρία σε ορόσημο της παιδικής ηλικίας, μια εξάσκηση απόκτησης γνώσης 

των δυνατοτήτων της ζωής» (Hallowell, 2009). 

Τα οφέλη της κατασκήνωσης για το παιδί 

Στα παιδιά η κατασκήνωση μένει ανεξίτηλα  

χαραγμένη, τόσο στη μνήμη τους, όσο και στην καρδιά 

τους.   



 

 

 

Το παιδί αποκτά ομαδικό πνεύμα μέσα από το παιχνίδι και τις  

 συλλογικές δραστηριότητες. 

προσφέρει 

στο σύνολο. 

Κοινωνικοποιείται! Έρχεται σε επαφή με  

νέα άτομα,  γνωρίζει διαφορετικούς 

 

 

να γίνουν βάση για χρόνιες φιλίες. 

Ανακαλύπτει νέες κλίσεις και δεξιότητες μέσα  

 από τις διάφορες 

ασχολίες που του 

δίνεται η ευκαιρία να  

πραγματοποιήσει. 

Δοκιμάζει νέες δραστηριότητες πρωτόγνωρες για εκείνο. Τέλος, το παιδί 

ανεξαρτητοποιείται καθώς μαθαίνει να αυτοεξυπηρετείται και να 

ικανοποιεί μόνο του τις βασικές καθημερινές του ανάγκες.  

Πόσες αξίες και αρχές, αποκομίζει ένα  

παιδί κατά την διαμονή του στην 

Κατασκήνωση… έχουν την ευκαιρία να μάθουν 

να υπερνικούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στο δρόμο τους.  

Τα Αστέρια κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσής τους ζουν σε ένα κόσμο µε 

νεράιδες, ινδιάνους, μυθικούς ήρωες… καθώς όλο το  

 τριήμερο κινείται γύρω από ένα μύθο και τα 

Πάντα, από τη διακόσμηση, το ντύσιμο των  

Στελεχών και τις δραστηριότητες, βοηθούν  

τα Αστέρια να «ζήσουν» σ’ αυτό το παραμύθι.  

 

Χαρίστε στα Αστέρια σας, τη συμμετοχή τους στο Χαρούμενο  

Ταξίδι, για να ζήσουν την αξέχαστη εμπειρία της κατασκήνωσης! 



 

 

 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΥΗ 

 

Μπαμπού: Το μπαμπού είναι κούφιο μεταξύ των κόμβων. 
Μπορείτε να γεμίσετε το κοίλο τμήμα με τα τρόφιμα, κλείστε την κορυφή με 
χόρτο 

ή κάτι παρόμοιο  
και βάλτε το 

σωλήνα πάνω από μια 
φωτιά. 
Μπορείτε να 

βράσετε το νερό με τον ίδιο τρόπο ή να κάνετε σούπα. 
Μαγειρεμένα στη στάχτη (χόβολη): 

Ψάρια και ψωμιά τυλιγμένα σε φύλλα μπορούν εύκολα και γρήγορα να 
μαγειρεύονται σε σχεδόν σβηστά κάρβουνα.  
Εξακολουθούν να υπάρχουν κάρβουνα, αλλά είναι καλυμμένα με στάχτη. Αντί για 
φύλλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε,  ενσωματωμένο χαρτί ψησίματος με 

αλουμινόχαρτο. Γυρίστε τα ψάρια σε 7 έως 10 λεπτά ή βάλτε  
μερικά κάρβουνα στην κορυφή. 
Βράσιμο νερού: 
Το βράσιμο του νερού, στο παρελθόν γινόταν σε ξύλινα μπολ,  

κουβάδες από δέρμα ή πήλινα δοχεία. Μέσα στα δοχεία  
τοποθετούσαν καυτές πέτρες για να βράσει το νερό. Να ξέρετε  
ότι ένας δερμάτινος κουβάς γεμισμένος με νερό, πάνω από  

χαμηλή φωτιά, δεν θα καεί. Επίσης, μπορείτε να κάνετε τρύπες σε  
μεγάλες πέτρες και να τις χρησιμοποιήσετε σαν δοχείο. Όποτε  
θέλετε να βράσετε φαγητό, με τη μέθοδο της καυτής πέτρας,  
κάλο είναι να τυλίγετε το φαγητό, με φύλλα, ώστε να μην κολλάει  

πάνω του στάχτη. 
Με κοχύλι: 
Οποιοδήποτε όστρακο, χρησιμοποιείστε το σαν δοχείο για να βράσετε νερό. 

Πάνω σε πετρά: 
Ανάψτε φωτιά πάνω σε μια φαρδιά πέτρα, αφήστε την να κάψει καλά και μετά 
απομακρύνετε τα κάρβουνα. Μπορείτε να ψήσετε επάνω στην πέτρα, η οποία θα 
καίει για αρκετή ώρα. Τυλιχτέ το φαγητό σε φύλλα για να μη λερωθεί. 

Δοχείο από κολοκύθα: 

Αδειάστε την κολοκύθα, κόψτε το επάνω μέρος σαν καπάκι και χρησιμοποιήστε 

την σαν δοχείο. Αντί να τη βάλετε απευθείας στη φωτιά, προτιμήστε να βάλετε 

μέσα στην κολοκύθα, η οποία θα είναι γεμάτη με νερό και καυτές πέτρες. 



 

 

 

Κατασκήνωση για Άτομα με Αναπηρία 

Σκοπός της κατασκήνωσης για Άτομα με Αναπηρία είναι η 

δημιουργία των βέλτιστων προϋποθέσεων, ώστε να δύνανται να  
συμμετάσχουν σ΄ αυτήν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  
 1ο Στόχος: Να απομυθοποιήσουν τα παιδιά τους φόβους τους,  

 δίνοντάς τους την δυνατότητα να γνωρίσουν και να  
 γνωρισθούν, να ψυχαγωγηθούν, να κινητοποιηθούν και να  
 προσαρμοσθούν σε διαφορετικές από την οικογένειά τους  
 συνθήκες, ώστε να αισθανθούν ότι μπορούν να ενταχθούν σε  
 νέο περιβάλλον. 

2ο Στόχος: Να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν ότι είναι πιο χρήσιμοι 
προς τα παιδιά τους, όταν τα ωθούν σε συμμετοχικές δράσεις που οδηγούν στον 
απογαλακτισμό τους από τους ίδιους και την οικογένειά τους, στον μακρύ 
δρόμο της αυτονομίας τους, 
3ο Στόχος: Να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά στον κατασκηνωτικό χώρο 
και για τα Στελέχη που αναλαμβάνουν τα παιδιά τους, 
4ο Στόχος: Στην κατασκήνωση Α.με.Α όλοι να είναι ίσοι,  

 είναι η καλύτερη εμπειρία, αποτελεί μια πολύ ωραία, είναι  
 διασκεδαστική αλλά ταυτόχρονα και εποικοδομητική.  
Οι κατασκηνώσεις εκτός από το ψυχαγωγικό κομμάτι  
προσφέρουν την ανεξαρτητοποίησή τους από τους γονείς και την  
κοινωνικοποίησή τους, αφού τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε  
επαφή και να αναπτύξουν φιλίες. Οι φιλίες αυτές γίνονται τόσο  
δυνατές που μπορούν να κρατήσουν και μετά το τέλος της  

κατασκήνωσης! 

Τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να επιτύχουν και να προσφέρουν 
πολλά στην κοινωνία! 



 

 

 

Α.με.Α: Τι και πόσοι είναι; 

 

Δημοσιεύτηκε από τον Άγγελο Κουτουμάνος πριν 13 έτη 

Α.με.Α σημαίνει Άτομα με Αναπηρία, όχι Άτομα με Ειδικές  

Ανάγκες (εκείνο γράφεται κράτους. ΑμΕΑ). Βάσει της ανάλυσης και σύνθεσης 
δεδομένων από έρευνες, προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των 
ατόμων με αναπηρίες ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί 
στο 10% του πληθυσμού. 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες, υπολογίζεται  

περίπου στο 1 εκατομμύριο. Επίσημη απογραφή δεν υπάρχει, τα  

στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης  

Υγείας και των επίσημων φορέων του Σημαντικό ποσοστό αυτού  

του πληθυσμού (35%) διαμένει στην Αττική. Στην περίπτωση δε  

που υπολογίσουμε και τις δομές φιλοξενίας και φροντίδας ατόμων  
με αναπηρίες, η συγκέντρωση στην Αττική ανέρχεται στο 50%. Η  

πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρίες είναι άτομα με νοητική  

στέρηση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, με βάση τα δεδομένα,  
κατοικούν στις μεγάλες αστικές πόλεις, δεδομένου ότι εκεί  
λειτουργούν Ειδικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά), Κέντρα  

προκατάρτισης, εργαστήρια, Υπηρεσίες Κοινωνικών Παροχών,  
Φορείς Πρόνοιας , Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες , Νοσοκομεία  
κ.λπ. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day  

 of Persons with Disabilities) τιμάται κάθε χρόνο στις 3 

Δεκεμβρίου και καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του  

ΟΗΕ με την υιοθέτηση του Προγράμματος Δράσης για τα ΑμεΑ  

 το Δεκέμβριο του 1992. 

 

 

 

 

 

Είμαστε φίλοι. 
Διαφορετικοί, αλλά μοναδικοί. 

   Είμαστε ίσοι και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον!  



 

 

 

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2019 

Ανακαλύψτε δώδεκα από τα σημαντικότερα και 

δημοφιλέστερα αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα. 

Βρίσκεστε στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό.  

Επισκεφτείτε μουσεία παγκοσμίου φήμης και αναγνώρισης.  

Εξερευνήστε τις κιβωτούς της ανθρώπινης τέχνης και  

δημιουργικότητας. Απολαύστε από κοντά εκθέματα μοναδικής  

αρχαιολογικής αξίας. Θαυμάστε τα είδωλα θεών κι ανθρώπων.  

Γνωρίστε τα αντικείμενα του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου των  

αρχαίων.   Ανακαλύψτε το κάλλος και τη μαγεία μικρών ή  

μεγάλων θησαυρών της ανθρώπινης τέχνης. Περιηγηθείτε στα  

μουσεία της Ελλάδας και «γευτείτε» τον αμέτρητο πλούτο και την  

ποικιλία των εκθεμάτων τους. Εδώ θα βρείτε μερικά από τα  

σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, διάσημα σε όλο τον κόσμο  

για τα εκθέματά τους. Γνωρίστε τα! 

1. Μουσείο Ακρόπολης. Από τα σπουδαιότερα μουσεία στην  

Ελλάδα. Εντυπωσιακό και ευρύχωρο, στεγάζει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί 

στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, καλύπτοντας μία ευρεία χρονική περίοδο από τη 

Μυκηναϊκή περίοδο έως την Παλαιοχριστιανική Αθήνα. 

2. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το μεγαλύτερο μουσείο της 

Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο, με ευρήματα  

από όλα τα σημεία του ελληνικού κόσμου. Πάνω από 11.000  

εκθέματα, σε ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  

3. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. Σύγχρονη μουσειακή  

αντίληψη, με εκθέματα από το μαντείο των Δελφών, σε ένα από  

τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας. Ξεχωρίζει ο περίφημος  

Ηνίοχος. 

4. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. Ανεκτίμητης αξίας 

εκθέματα, από τα προϊστορικά ως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ξεχωρίζει η 

έκθεση των γλυπτών, με κορυφαίο το άγαλμα του Ερμή του Πραξιτέλη.  



 

 

 

5. Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών (Βεργίνα). Ένα υπόγειο 

μουσείο-τύμβος, που εγκιβωτίζει και προστατεύει τα μνημεία, φιλοξενεί τους 

θησαυρούς του μακεδονικού πολιτισμού, που βρέθηκαν στους βασιλικούς 

τάφους των Αιγών. 

6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Από τα πιο σημαντικά μουσεία στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, με εκθέματα που  

καλύπτουν περίπου 5.500 χρόνια ιστορίας, από τη νεολιθική  

εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ξεχωρίζει η συλλογή με τις μινωικές 

αρχαιότητες, την τοιχογραφία των ταυροκαθαψίων, τον δίσκο της Φαιστού, κ.ά.  

7. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το κτήριο είναι  

διατηρητέο μνημείο νεότερης κληρονομιάς και αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα μοντερνισμού. Περιλαμβάνει εκθέματα από ανασκαφές 
σε όλη τη Μακεδονία. 

8. Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου. Στο ισόγειο θα θαυμάσετε μια εκπληκτική 
συλλογή γλυπτών, ενώ στον πρώτο όροφο θα δείτε την σπάνια αρχαία υδραυλικά, 
ένα πνευστό-κρουστό-υδραυλικό μουσικό όργανο. 

9. Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παλιά Πόλη 

Ρόδου. Εκτίθενται ευρήματα από τη Μυκηναϊκή εποχή μέχρι τον Μεσαίωνα, από 
τη Ρόδο και τα γειτονικά νησιά. 

10. Μεγάλου Μαγίστρου, Παλιά Πόλη Ρόδου. Το 

σημαντικότερο ίσως μνημείο της Ιπποτοκρατίας, περιλαμβάνει ψηφιδωτά 
δάπεδα, κίονες, έπιπλα μεσαιωνικά και άλλα  
αντικείμενα. 

11. Μουσείο Προϊστορικής Θήρας. Φιλοξενεί ευρήματα από τον  

προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι, με εκθέματα που  
εντυπωσιάζουν, όπως η τοιχογραφία της Άνοιξης με τα  
ερωτοτροπούντα χελιδόνια, η τοιχογραφία των Πιθήκων, κ.ά.  

12. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ένα από τα  

πιο σύγχρονα μουσεία στην Ελλάδα με πρωτότυπες εκθέσεις για  

την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.  



 

 

 

Μερικές εκδηλώσεις Μουσείων: 

 

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης!  

 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει έκθεση παιδικής ζωγραφικής με 
τίτλο: 

«Φαντάσου τι κρύβει το λυχνάρι» 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

 

«Άνοιξη στο Μουσείο» 

Συνεχίζει το πολύπτυχο εκπαιδευτικό, πολιτισμικό, και  

ψυχαγωγικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρούς και 

μεγάλους τα Σαββατοκύριακα ( έως 10 Ιουνίου). Το 

πρόγραμμα «Άνοιξη στο Μουσείο» επιφυλάσσει εκπλήξεις και μοναδικές 
εμπειρίες. 

 

Οικογενειακά προγράμματα στο Μουσείο Ακρόπολης 

Το Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τις οικογένειες με μικρά  

παιδιά σε έναν νέο κύκλο παιδικών εργαστηρίων για να  
ανακαλύψουν την αρχαία γιορτή των Παναθηναίων και να  
αναζητήσουν το θαυμαστό άγαλμα της Αθηνάς από τον  
Παρθενώνα. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα ελληνικά  
κάθε Κυριακή, από 19 Μαΐου έως 16 Ιουνίου 2019. 

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Ήρωες της Γης 

Από Ιούνιος 09, 2019 11:00  
έως Ιούνιος 09, 2019 13:00  
Ταξίδια Ονειρεμένα  
Από Ιούνιος 16, 2019 11:00  
έως Ιούνιος 16, 2019 13:00 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Πάτρας 

Αρχαιολογικό  Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης Σάββατα του 
Ιουνίου ( 9 & 23) 



 

Τα περιοδικά του Κλάδου μας επανακυκλοφορούν. Με νέα 

εμφάνιση των Αστεριών μας: 

Με νέο όνομα και εμφάνιση των Στελεχών μας: 

Μήνυμα συντακτικής ομάδας. 

Αγαπημένα μας Στελέχη, 

Μια καινούργια προσπάθεια στην επανακυκλοφόρηση των 

περιοδικών μας μόλις ξεκίνησε. Στόχος μας είναι τα περιοδικά  

μας να ταξιδεύσουν σε όλους τους Γαλαξίες της Ελλάδος και όχι  

μόνο… Ας γεμίσουμε τις βαλίτσες με τα δικά σας νέα, με  

δημιουργικές ιδέες και προτάσεις και νέα γενικού ενδιαφέροντος.  

Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από την αλληλεπίδραση και τη  

συνεργασία. 

Περιμένουμε από  εσάς τα Στελέχη του κλάδου μας, στο mail  

kladosasterion@seo.gr τα νέα σας και φωτογραφικό υλικό για  

να εμπλουτίζουμε το περιοδικό μας. Φυσικά μπορείτε να μας  

στέλνετε θέματα που θα θέλατε να περιλαμβάνουν τα περιοδικά  

μας. 

 

 

 

 

 

Συντακτική ομάδα: 

Ελένη  Κοντού - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 
Αστεριών 

Δήμητρα Κουστέρη - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 
Αστεριών 

Κωστής Βομπίρης - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 
Αστεριών 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: 

Αγγελική Σταμάτη - Βοηθός Εφόρου Κλάδου 
Αστεριών 

 

Επιμέλεια έκδοσης: 
Ντίνα Καρυδάκη 

Έφορος Κλάδου Αστεριών 

 

 

 

 

 

 

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

Ξενοφώντος 10 105 57 Αθήνα 

Τηλέφωνο 2103235794 

FAX: 2103235526 

E-mail: 

kladosasterion@seo.gr 

seo@seo.gr 

www.seo.gr 

 

http://www.seo.gr/

