
ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ ΝΕΦΕΛΩΜΑ, γνωστό κι ως Messier ή  ΝΓΨ 6720, 

είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα στον αστερισμό Λύρα. Βρίσκεται 

νότια από τον φωτεινό αστέρα Βέγα, ανάμεσα στους αστέρες β 

και γ Λύρας. Απέχει περίπου 2300 έτη φωτός από την Γη. 

Φωτίζεται από τον κεντρικό λευκό νάνο. 



Ζέστη, ήλιος, κι όλη η φύση στα πιο λαμπερά της χρώματα!

Και πάλι από κοντά όλοι μαζί!

Με ασφαλείς     Άστερο-παιχνιδίσματα... μέχρι ο Γαλαξίας μας

να κάνει το κλείσιμο χρονιάς, με εναλλακτικούς τρόπους! 

Το Χαρούμενο Ταξίδι είναι μια περιπέτεια, την οποία όλοι έχουμε στο νου και την 

καρδιά! Όμως, με βάση τις παγκόσμιες συνθήκες, θα πρέπει να περιμένει για να 

πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά.

Ευκαιρία λοιπόν να χαλαρώσουμε, να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι νέες περιπέτειες, να 

γεμίσουμε τις προσωπικές μας σελίδες με όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις, για να 

επανέλθουμε δυναμικοί και δημιουργικοί το φθινόπωρο και να ανοίξουμε με τον πιο 

εμπνευσμένο τρόπο τον αγαπημένο μας Γαλαξία!

Καλό καλοκαίρι, με παρέα μας τη βουνίσια δροσιά ή τη θαλασσινή αύρα!



Τα Αστέρια μπορούν… να κάνουν τα πάντα!

Λίγες πληροφορίες για διαδικτυακές τις συγκεντρώσεις:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω πλατφόρμες για να 

συνδεθούμε, όπως: 

Skype, Viber, Messenger, Webex, Zoom, Snapchat, Google Hangouts,

WeChat και Gmail.

Μπορούμε να συνδεθούμε με κάμερα ή μόνο με ήχο ή με τη δυνατότητα 

κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.

Οι διαδικτυακές συγκεντρώσεις, δίνουν τη δυνατότητα στα Αστέρια να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.



Διαδικτυακή συγκέντρωση:

� Βρίσκουμε μια «ήσυχη γωνιά», την οποία

διαμορφώνουμε σε Εστία για το «Γαλαξία μας».

� «Ήσυχη»… προσπαθούμε να κάνουμε τη 

συγκέντρωση ώρες που υπάρχει ησυχία, ώστε 

να μην αποσπά κάτι άλλο την προσοχή τους.  

� Έχουμε ταξινομήσει τις ανάγκες του Γαλαξία.

� Φοράμε στολές Στελέχη και Αστέρια.

� Σχεδιάζουμε τη συγκέντρωση μαζί με το 

Αρχηγείο μας. 

� Ενημερώνουμε για τα υλικά που θα 

χρειαστούμε λίγες μέρες νωρίτερα και για την 

εκτύπωση έντυπου υλικού.

� Χρησιμοποιούμε pdf, εικόνες, βίντεο, παιχνίδια, 

κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, ζωγραφιές και

κατασκευές που έχουμε ετοιμάσει. 

� Ό,τι ετοιμάζουν τα Αστέρια σε ζωγραφιές, μας  

τις στέλνουν τις εκτυπώνουμε και στολίζουμε 

τον «Γαλαξία». 

� Τραγουδάμε και παίζουμε όλοι μαζί.

� Ζωγραφίζουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα.

� Κάνουμε εργαστήρια όλοι μαζί ταυτόχρονα.

� Συνδεόμαστε με άλλους Γαλαξίες και 

ανταλλάσσουμε ιδέες.

� Λέμε τα νέα μας και τις σκέψεις μας.

� Στέλνουμε ευχές, ζωγραφιές με email, σε 

άλλους που είναι μακριά.

� Κάνουμε Αστροκουβέντα και παροτρύνουμε τα 

Αστέρια, να προτείνουν τι θέλουν για την 

επόμενη συγκέντρωση.

� Αν κάποιο Αστέρι δεν έχει σύνδεση 

στο Internet, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 

δυνατότητα της κλήσης από σταθερό ή κινητό 

τηλέφωνο.

� Αυτό θα του επιτρέψει να συμμετέχει στη 

συγκέντρωση παρακολουθώντας το ηχητικό 

κομμάτι.

Περιμένουμε φωτογραφικό υλικό, από τις 

διαδικτυακές σας συγκεντρώσεις!



Τα Αστέρια των Μεγάρων στη 

διαδικτυακή τους συγκέντρωση, 

έμαθαν για την μοντέρνα τέχνη 

και εμπνευσμένα από τον πίνακα 

bolduc του Διονυσόπουλου, 

έφτιαξαν κάρτες για την γιορτή 

της μητέρας.

Τα Αστέρια της Πάτρας στη διαδικτυακή τους 

συγκέντρωση, δημιούργησαν κάρτες για τη 

γιορτή της μητέρας!

Τα Αστέρια του Εδιμβούργου  στη 

διαδικτυακή τους συγκέντρωση, μίλησαν

για την ανακύκλωση, έμαθαν ποιος 

παίρνει τα ανακυκλώσιμα είδη,

πως και που τα πηγαίνουν.

Δημιούργησαν από ανακυκλώσιμα 

πλαστικά  μπουκάλια ταΐστρες 

για τα πουλιά!



Συμβουλές από τη γιατρό μας!

μείνουμε σπίτι, στην αυλή, στη βεράντα ή στον κήπο 

μας, υπάρχουν κάποιες, αναπόφευκτες καταστάσεις, όπως τα εγκαύματα, η 

θερμοπληξία και τα τσιμπήματα, που καλό θα ήταν να τις αντιμετωπίσουμε σωστά 

και εγκαίρως.

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ

Το πιο συχνό δερματολογικό πρόβλημα των παιδιών το καλοκαίρι!

Τα πιο συχνά υπεύθυνα έντομα είναι: κουνούπια, ψύλλοι, σφήκες, μέλισσες, κοριοί, 

μύγες, τσιμπούρια, τσούχτρες και μέδουσες στη θάλασσα. Κοινό χαρακτηριστικό 

όλων, ο κνησμός (φαγούρα) στο σημείο του δείγματος, ενώ βρίσκουμε και την 

αντίστοιχη βλάβη στο δέρμα, που το μέγεθός της καθώς και το πρήξιμο ή πιθανός 

πόνος που μπορεί να συνυπάρχουν υποδηλώνουν και το υπεύθυνο έντομο. 

Πρόληψη:

Χρήση εντομοαπωθητικών κατάλληλων και για παιδιά, χρήση πλεγμάτων (σήτες, 

κουνουπιέρες), χρήση εντομοκτόνων-ψεκασμοί, κάλυψη δέρματος ποδιών και 

χεριών, όταν θα βρεθούμε σε περιοχές που μπορεί να έρθουμε σε επαφή με 

αρθρόποδα (έντομα).

Θεραπεία: 

Α) Πλύσιμο και στέγνωμα περιοχής.

Β) Αντιισταμινικό τζελ ή κρέμα. Επίσης, η αμμωνία κάνει  για τα περισσότερα 

τσιμπήματα, αλλά όχι για όλα, οπότε αν δε γνωρίζουμε ακριβώς το αίτιο την 

αποφεύγουμε.

Γ) Κορτιζονούχα κρέμα (αν ο κνησμός και το οίδημα είναι έντονα).

Δ) Αντιβιοτικά τοπικά ή από το στόμα, «μετά από επικοινωνία με γιατρό», αν υπάρξει 

επιμόλυνση της περιοχής (αυτό θα φανεί συνήθως σε 12-24 ώρες με έντονο πρήξιμο, 

πόνο, φλεγμονή ή πύον). 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Προκαλούνται συνήθως από ηλιακή ακτινοβολία, καυτό νερό ή λάδι ή μακρά 

παραμονή κοντά σε πηγή θερμότητας (κάρβουνα, σόμπα, σεσουάρ). Το δέρμα 

γίνεται κόκκινο (ερυθρότητα), μας καίει (αίσθημα καύσους), μας φαγουρίζει 

(κνησμός) και μπορεί να υπάρχει και πόνος.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα και το πάχος του δέρματος που επηρεάστηκε, τα 

χωρίζουμε σε Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου βαθμού.

Πρώτες βοήθειες:

Α) Απομάκρυνση από την αιτία «πηγή θερμότητας». 

Β) Ρίχνουμε άφθονο κρύο νερό και μετά βάζουμε επάνω βρεγμένο καθαρό πανί (το 

βρέχουμε και το αλλάζουμε συνεχώς, έως ότου σταματήσει να μας καίει), ώστε να 

εμποδίσουμε να προχωρήσει το έγκαυμα βαθύτερα. 

Γ) Όταν σταματήσει να μας καίει, βάζουμε ενυδατική αλοιφή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Α) Δεν σπάμε τις φουσκάλες (αυτές υπάρχουν στα Β´ και Γ´ βαθμού), αλλά τις αφήνουμε να 

σπάσουν μόνες τους και αν χρειαστεί βάζουμε και αντιβιοτική κρέμα. 

Β) Τα σοβαρά εγκαύματα, δηλαδή Γ´ βαθμού (έχει επηρεαστεί όλο το πάχος του δέρματος) 

ή τα μεγάλης επιφάνειας Β΄ βαθμού (και φουσκάλες), πάνω από μια παλάμη και τα πολύ 

εκτεταμένα Α΄ βαθμού (μόνο ερυθρότητα) πάνω από 5 παλάμες, θέλουν ιατρική 

Περίθαλψη.

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ-ΗΛΙΑΣΗ 

Είναι η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από 40-41οC, λόγω 

συσσώρευσης μεγάλου φορτίου θερμότητας στο σώμα, που αδυνατεί να αποβληθεί (με 

εφίδρωση). Συμβαίνει κυρίως σε ηλικιωμένους, αλλά μπορεί να συμβεί και σε νέα άτομα 

που κάνουν έντονη άσκηση σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας 

(καύσωνας). Αρχίζει με πονοκέφαλο, ερυθρότητα και ξηρότητα του δέρματος, γρήγορο και 

έντονο σφυγμό. Ακολουθεί ναυτία, εμετός, σύγχυση, απώλεια συνείδησης. Σπάνια 

προκαλεί νευρολογικές βλάβες. 

ΗΛΙΑΣΗ είναι σχετική κατάσταση που προκαλείται με την έκθεση στον ήλιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι καλύτερη, γι’ αυτό πίνουμε άφθονα υγρά όταν ασκούμαστε σε θερμό 

περιβάλλον, αερίζουμε το χώρο ή προτιμάμε σκιερά ή κλιματιζόμενα μέρη. 

Αν κάποιος πάθει ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ-ΗΛΙΑΣΗ, τον μεταφέρουμε σε σκιερό-δροσερό μέρος, 

μειώνουμε τη θερμοκρασία του σώματος με παγοκύστες σε κεφάλι, μασχάλες, βουβώνες 

και τον βρέχουμε με νερό. Καλούμε ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση που παρουσιαστεί 

ναυτία ή διαταραχή συνείδησης.

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Εννοούμε την εμφάνιση συμπτωμάτων εκτός της περιοχής του τσιμπήματος, όπως 

εξάνθημα στο υπόλοιπο σώμα, δύσπνοια, βρόγχος φωνής ή σπανιότατα καταπληξία-σοκ 

(απώλεια αισθήσεων με πτώση πίεσης με ή  χωρίς κυάνωση). Φυσικά απαιτεί ιατρική 

περίθαλψη, είναι σημαντικό όμως να πούμε, ότι όσο πιο νωρίς εμφανιστεί (πχ εντός 15’ 

από το τσίμπημα), τόσο πιο επείγουσα είναι. 

Ευτυχώς οι περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν εύκολα με απλά αντιισταμινικά ή και 

μικρή δόση κορτιζόνης. 

Μην ξεχνάμε, ότι η Πρόληψη συνεχίζει να είναι η καλύτερη θεραπεία!

Καλό καλοκαίρι!

Ελένη Αδαμοπούλου - Ειδική Παθολόγος



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Καλοκαίρι, καλοκαίρι,

τι καλά μας έχεις φέρει;

Φέρνω του καιρού τη γλύκα,

τα κεράσια και τα σύκα.

Τα σταφύλια έχω στ’ αμπέλι

και το μέλι στην κυψέλη.

Τ’ άνθη στην τριανταφυλλιά

και στα δένδρα τα πουλιά!

Χάρης Σακελλαρίου



Το Φωτεινό Αστέρι χωρίζει σε ομάδες τα Αστέρια ανά 

τρία –τέσσερα, και τους δίνει από ένα όνομα φρούτων ή 

λαχανικών στην ομάδα (μπανάνες, φράουλες, κεράσια 

κ.λπ. ή λαχανικών, φασολάκια, ντομάτες, αγγούρια) κλπ.

Εξηγεί στα Αστέρια ότι μόνο όταν ακούνε το όνομα της ομάδας τους θα 

χοροπηδάνε ψηλά!

Στη μέση ο Μανάβης (Στέλεχος) αρχίζει να διαλαλεί την πραμάτεια του: 

«εδώ ο καλός Μανάβης. Έχω φρούτα και λαχανικά, φρούτα ααα και 

λαχανικά ααα! Έχω κεράσια… γλύκισμα παιδιά».

«Έχω κάτι πατάτες νοστιμότατες, σας λέω… η ομάδα χοροπηδά.»

Κάποια στιγμή ο Μανάβης φωνάζει ξανά… «εδώ ο καλός Μανάβης έχω 

φρούτα… πολλά φρούτα»! Τα Αστέρια που θα ανήκουν σε ομάδες φρούτων 

χοροπηδούν. Το ίδιο θα κάνουν και τα Αστέρια μόλις ακούσουν τη λέξη 

"λαχανικά".

Όταν ο Μανάβης, φωνάζει «έχω φρούτα και λαχανικά» τότε οι 

ομάδες, χοροπηδούν ψηλά.

Το παιχνίδι θα τελειώσει με τον Μανάβη να 

διαλαλεί: «ξεπούλησα παιδιά!»

Ο ΜΑΝΑΒΗΣ 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ 

ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ…



Βερίκοκο � � �

Δαμάσκηνο � �

Καρπούζι � �

Κεράσι � � �

Πεπόνι � �

Σταφύλι � �

Σύκο � �

Φράουλα � �

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Υλικά: 

� 1 κανατά με φρέσκο χυμό πορτοκάλι

� 1 Λεκάνη 

� Καλαμάκια για σουβλάκι από μπαμπού

� Φρέσκα φρούτα (φράουλα, καρπούζι, βερίκοκο, πεπόνι, κεράσι, 

σταφύλι, σύκο).

Εκτέλεση:

� Διαλέγουμε φρέσκα και ζουμερά φρούτα, τα πλένουμε πολύ 

καλά, τα κόβουμε σε τεμάχια  και τα περνάμε στο καλαμάκι.

� Τοποθετούμε το χυμό μέσα σε μία λεκάνη, στη συνέχεια 

τοποθετούμε τα καλαμάκια με τα φρούτα μέσα στο χυμό 

πορτοκαλιού, ούτως ώστε τα φρούτα να σκεπαστούν με το χυμό. 

� Κατόπιν απολαμβάνουμε τρώγοντας!

Α C Κάλιο Aσβέστιο Φώσφορο Φιλικό Οξύ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ !



ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Πριν τη συγκέντρωση έχουμε ζητήσει από τα Αστέρια να έχουν δίπλα τους ένα 

αντικείμενο που θα έπαιρναν μαζί τους στην παραλία.

Το Φωτεινό Αστέρι λέει στα Αστέρια: 

Επιτέλους. Ήρθε το Καλοκαίρι. Έφτασε ο καιρός να πάμε στην ‘παραλία’. Έτοιμοι 

για την ‘παραλία’; 

Τι θα πάρουμε μαζί μας;

Τα Αστέρια μας λένε τα αντικείμενα που έχουν, όπως, καπέλο, γυαλιά, αντηλιακό, 

κ.λπ. Αφού ακούσουμε τα Αστέρια κάνουμε παντομίμα.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα Αστέρια κάνουν μία φανταστική εκδρομή στη θάλασσα.

Στη συνέχεια εξακολουθούμε  να κάνουμε με κινήσεις, ότι λέει το Φωτεινό Αστέρι 

π.χ. βάζουμε αντηλιακό στον εαυτό μας και στο διπλανό μας και πάμε να πάρουμε 

το λεωφορείο ‘καρέκλες’. Στη διαδρομή φροντίζουμε για ένα απότομο 

φρενάρισμα και πιθανούς  απότομους ελιγμούς. Φτάσαμε επιτέλους! 

Να η ‘αμμουδιά’ βγάζουμε τα παπούτσια… Αααα. Καίει… περπατάμε στην ‘καυτή 

άμμο’ ‘κάνουμε σαν να περπατάνε σε καυτή άμμο’. Γρήγορα στη ‘θάλασσα’. 

Αχ… τι ανακούφιση είναι αυτή... δροσίστηκαν τα πόδια μας. Μα… το νερό είναι 

πολύ παγωμένο. Μπαίνουμε σιγά-σιγά ‘κάνουμε ότι μπαίνουμε’. Ώσπου να 

συνηθίσουμε και μετά  Μπλούμ ‘βουτάμε’ κάνουμε ότι βουτούμε.



ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Το κάθε Αστέρι παίρνει από 2 κόλλες χαρτί Α4. 

Στη συνέχεια, το Φωτεινό Αστέρι ορίζει μία απόσταση.

Το κάθε Αστέρι, θα πρέπει να τη διασχίσει όσο πιο γρήγορα 

μπορεί, χρησιμοποιώντας τις δύο κόλλες χαρτί Α4. 

Ο περιορισμός είναι ότι θα περνά από τη μια κόλλα χαρτί στην 

άλλη, χωρίς να πατήσει το έδαφος. 

Σε κάθε βήμα, θα βάζει μπροστά του το χαρτί που μόλις άφησε 

πίσω του. 

Είναι πιο διασκεδαστικό αν το κάθε Αστέρι απομακρύνει όλο και 

πιο πολύ το ένα χαρτί από το άλλο!

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ

Μια μέρα στην ακρογιαλιά τριγύριζα, χρυσάφι ο ήλιος μοίραζε…

και μου έδινε χαρά… και βρήκα…

Τι βρήκα; Μια μπάλα… παίζουμε βόλεϊ; 

Το τραγούδι επαναλαμβάνεται και τις  ιδέες για το τι βρίσκουμε κάθε φορά μας τις δίνουν τα 

Αστέρια και εμείς στη συνέχεια τις 

πραγματοποιούμε! 

Ιδέες για το τι βρίσκουμε κάθε φορά: 

Πέτρα, κοχύλι, ξύλο…



ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ

Γεμίζουμε με νερό μια πισίνα φουσκωτή ή λεκάνη, μέσα βάζουμε ψαράκια πλαστικά ή 

παπάκια που τους έχουμε περάσει κρίκους και από κάτω έχουμε γράψει μια 

δοκιμασία, π.χ.: 

Κάνε μια τούμπα ή περπάτα με κλειστά μάτια ως τη γλάστρα ή το δέντρο, ή γέμισε το 

άδειο κουβαδάκι με κλειστά μάτια μετρώντας μέχρι το 20.

Τα Αστέρια χωρίζονται σε δύο ομάδες και ψαρεύουν με το δικό τους αυτοσχέδιο 

καλάμι, όταν τελειώσει το πρώτο Αστέρι συνεχίζει το επόμενο, μέχρι να παίξουν όλα 

τα Αστέρια της ομάδας. 

Κερδίζει η ομάδα που έπιασε τα περισσότερα ψάρια.

ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Τα Αστέρια παίρνουν ανά δύο ένα όνομα ψαριού ή θαλασσινού. Γαρίδες, λυθρίνια, 

μπαρμπούνια... Ο ψαράς λέει «να αλλάξουν θέση τα λυθρίνια». Τα Αστέρια αλλάζουν 

θέση τόσο γρήγορα ώστε να μην τους προλάβει ο ψαράς. Αν πιάσει τη θέση τους ο 

ψαράς τότε ο ίδιος γίνεται πχ. λυθρίνι και το λυθρίνι γίνεται ψαράς. Στην λέξη 

"ΤΡΙΚΥΜΙΑ" αλλάζουν όλοι θέση και ο ψαράς προσπαθεί να πιάσει μια θέση.



ΤΑ ΚΥΑΛΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ

Υλικά:

� 2 ρολά από χαρτί τουαλέτας

� Κουτί από δημητριακά

� Ψαλίδι

� Τέμπερες 

� Πινέλο 

� Σπάγκος 

� Ταινία διπλής όψεως 

� πλαστικό μαχαίρι Μαρκαδόρο 

μαύρο

� Χάντρες 

� Κόλλα 

� Μάτια χειροτεχνίας

Εκτέλεση:

� Κόβουμε τα 2 πτερύγια καρχαρία από το κουτί δημητριακών και κάνουμε 

μια μικρή σχισμή στο κάτω μέρος για να δημιουργηθούν 2 σχισμές.

� Κόβουμε μια σχισμή κατά μήκος πάνω από τα ρολά χαρτιού τουαλέτας, για 

να μπούνε τα πτερύγια, τρυπάμε για να περάσουμε το κορδόνι.

� Στη συνέχεια, κόβουμε το στόμα και τα δόντια.

� Βάφουμε τα πάντα. Μόλις στεγνώσει το χρώμα, προσθέτουμε τις 

λεπτομέρειες και κολλάμε τα μάτια. 

� Στη συνέχεια, κολλάμε τους δύο καρχαρίες μαζί.



ΚΟΝΓΚΟ

Αστέρια, πάμε ένα ταξίδι; 

Πάμε να ταξιδέψουμε με κανό; 

Ωραία! Παίρνουμε τη σωστή θέση με το σώμα μας, 

τα κουπιά μας και με χαρά τραγουδάμε το τραγούδι της 

χαράς. Τα Αστέρια επαναλαμβάνουν κάθε λέξη μετά από 

εμάς. ‘Μόγκο επιέ αμαέ αμαέ επιέ αμαέ’. 

Το ‘επιέ αμαέ’ είναι μια φράση, πάνε μαζί. Ταυτόχρονα 

κωπηλατούμε με την κάθε λέξη. 

Για να πάρουμε τα κιάλια μας να δούμε που βρισκόμαστε; 

Ωχ! βλέπω να μας πλησιάζουν οι  κροκόδειλοι. Πάμε πιο 

γρήγορα πριν μας φτάσουν. Επαναλαμβάνουμε το τραγούδι 

και κινήσεις 

Ουφ! ξεπεράσαμε τον κίνδυνο. Αλλά εδώ κοντά είναι η βάρκα 

του γίγαντα της λίμνης. Μπορεί να κοιμάται. 

Σς… μην τον ξυπνήσουμε! 

Τραγουδάμε σιγά-σιγά, αλλά κωπηλατούμε γρήγορα…

Εμπρός τα κιάλια μας Αστέρια! Βλέπετε τίποτα; 

Α! Να κοιτάξτε εκεί φτάνουμε στη στεριά. 

Ας τραγουδήσουμε ζωηρά, ξανά και δυνατά. 

Ζήτω! Φτάσαμε!



�

Όλα τα Αστέρια, εκτός από ένα, φτιάχνουν μια σειρά το ένα πίσω 

από το άλλο, κρατώντας απόσταση από τον μπροστινό τους.

Έτσι δημιουργούν ένα τρένο.

Το Αστέρι που έχει μείνει εκτός, παίζει τον μηχανοδηγό των βαγονιών κρατώντας μια πινακίδα 

σήμανσης, προσπαθεί να αγγίξει το τελευταίο βαγόνι του τρένου με την πινακίδα σήμανσης.

Αν το καταφέρει, το τελευταίο Αστέρι κάθεται κάτω. 

Στη συνέχεια προσπαθεί να αγγίξει πάλι το τελευταίο βαγόνι του τρένου. Το τρένο, φυσικά, 

προσπαθεί να αντισταθεί και αυξάνει συνεχώς ταχύτητα κάνοντας ελιγμούς. 

Τα βαγόνια (Αστέρια) πρέπει να προσέχουν, ώστε να μη φύγουν από τη σειρά τους. Αν αυτό 

συμβεί, τα Αστέρια που «ξεκόλλησαν» από το τρένο κάθονται κάτω. Ο μηχανοδηγός κερδίζει 

το παιχνίδι, αν καταφέρει να αποσπάσει τουλάχιστον τα μισά βαγόνια.

Τα Αστέρια  του τρένου κερδίζουν, αν ο μηχανοδηγός κουραστεί πριν 

προλάβει να πιάσει τουλάχιστον τα μισά βαγόνια!

Ο 

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ 

ΤΩΝ

ΒΑΓΟΝΙΩΝ



21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η Ημέρα της Μουσικής άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι το 1982, με 

πρωτοβουλία του τότε υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Ημέρα της Μουσικής έφτασε να είναι ένας 

πραγματικός θεσμός, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που 

διεξάγεται κάθε 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες, από την 

Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες μέχρι την Κύπρο.

Έχουμε εκτυπώσει φωτογραφίες με διάφορα 

μουσικά όργανα. Τις δείχνουμε στα Αστέρια και τους

ζητάμε να μας πουν, αν γνωρίζουν κάτι για αυτά. 

Πώς τα λένε; Τι ήχο βγάζουν; κ.τ.λ. 

Τους εξηγούμε λεπτομέρειες για τα μουσικά όργανα, 

τους βάζουμε να ακούσουν τον ήχο που βγάζουν

και αν υπάρχει η δυνατότητα έχουμε κάποια από 

τα μουσικά όργανα στην Εστία.

Φτιάχνουμε τα δικά μας όργανα, ώστε να συνθέσουμε τη δικιά μας 

μουσική. Με απλά υλικά φτιάχνουμε διάφορα μουσικά όργανα, ντέφι, 

ξυλόφωνο, μαράκες, τύμπανο κλπ.

Στο τέλος, παίζουμε όλοι μαζί μουσική.



30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ

Καθιερώθηκε το 2011με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 30 Ιουλίου. Στόχος της είναι να υπερτονίσει το θέμα της φιλίας μεταξύ 

διαφόρων λαών και πολιτισμών.

Τι είναι για εμάς η φιλία; Έχουμε φίλους από άλλους λαούς; Τι κάνουμε όταν είμαστε 

μαζί τους; Τι πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει φίλος μας; Είναι σημαντικοί οι φίλοι μας; 

Κάνουμε μία κουβέντα με τα Αστέρια μας για τη σημαντικότητα της φιλίας των λαών.

Τα δέντρα της φιλίας μας

Σε χαρτιά Α4 έχουμε σχεδιάσει τόσα δέντρα όσα τα Αστέρια.

Στη συνέχεια, τα Αστέρια ζωγραφίζουν το δέντρο τους. Επίσης, σχεδιάζουν μία καρδιά, 

τη ζωγραφίζουν (σε ότι χρώμα θέλουν) τη διακοσμούν και την κόβουν. Στη μία πλευρά 

της καρδιάς, σχεδιάζουν τον εαυτό τους, στην άλλη πλευρά ένα φίλο τους και τέλος 

κολλούν την καρδιά στο δέντρο τους. Τα δέντρα θα διακοσμήσουν την Εστία μας.

Υλικά:   

� Χαρτιά Α4

� Ψαλίδι

� Νερομπογιές

� Πινέλα

� Χρωματιστά χαρτιά

� Μαρκαδόρους

� Διάφορα υλικά χειροτεχνίας-διακόσμησης

� Μολύβι-γόμα



19  ΑΓΟΥΣΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κάθε 19 Αυγούστου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της 

Φωτογραφίας. Στις 19 Αυγούστου του 1839 ανακοινώθηκε 

η εφεύρεση της Φωτογραφίας από την Γαλλική Ακαδημία 

Επιστημών και χαρίστηκε ελεύθερη σε όλο τον κόσμο αφού 

δημοσιεύθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για την όλη 

διαδικασία της daguerreotype όπως ονομάστηκε αυτή η 

φωτογραφική μέθοδος από τον όνομα του εφευρέτης της 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Γι’ αυτό και 

αυτό γιορτάζουμε κάθε 19 Αυγούστου

Εκδρομή στη φύση

Παίρνουμε μαζί μας φωτογραφικές μηχανές.

Βγάζουμε φωτογραφία ότι μας κάνει εντύπωση, 

ότι μας αρέσει, ότι μας φαίνεται διαφορετικό, 

ακόμα και  τους εαυτούς μας μπροστά 

από ένα ωραίο τοπίο. 

Επόμενη συγκέντρωση: 

Έχουμε φροντίσει να εκτυπωθούν  

οι φωτογραφίες των Αστεριών. 

Όλοι μαζί διαλέγουμε αυτές 

που μας αρέσουν περισσότερο.

Φτιάχνουμε ένα κολλάζ για την Εστία μας.



Στην αστρονομία, Νεφελώματα ονομάζονται οι 

φωτεινές επιφάνειες στον ουρανό, οι οποίες με γυμνό 

μάτι φαίνονται σαν μια θολή κηλίδα. Επίσης 

τα Νεφελώματα είναι χώρος γέννησης άστρων. 

Εντοπίζονται στο κενό χώρο που υπάρχει μεταξύ των 

αστεριών. Αποτελούνται από σκόνη και αέρια. 

Υπάρχουν τρία είδη νεφελωμάτων:

1. Τα σκοτεινά, δηλαδή εκείνα που δεν συνοδεύονται 

από αστέρια ή που απορροφούν το φως των αστεριών.

2. Τα φωτεινά, τα οποία ανακλούν ή και διαχέουν το 

φως των αστεριών.

3. Τα πλανητικά, που σχηματίζονται από το θάνατο 

αστεριών.

Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου και κειμένου : 

https://nightskygreece.gr/nefelomata/

Αγαπημένα μας Στελέχη,

Περιμένουμε τα νέα σας, με φωτογραφικό υλικό και 

δραστηριότητες από τους Γαλαξίες σας στο e-mail

kladosasterion@seo.gr

Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θα 

θέλατε να περιλαμβάνουν τα περιοδικά μας.

Συνεργαστήκαν οι: 

Βάσω Μαλιάτση -

Βοηθός Εφόρου Κλάδου 

Αστεριών

Ελένη Κοντού -

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

Ομάδα Συνεργατών Περιοδικού:

Εύη Πανταζή

Ζαχαρίας Πομώνης

Μπέλλα Νικολάου

Νέλλη Λαδιά

Ρένα Μαργαρίτη

Τούλα Σταματοπούλου

Ιδιοκτήτης: 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 

Τηλέφωνο 2103235794

FAX: 2103235526

E-mail:

kladosasterion@seo.gr


