
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα ξεχωριστό Astrocamping θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου μέχρι τις 5 
Αυγούστου 2014 στο Υψάριο της Θάσου. Το 
Astrocamping 5.5 αποτελεί έναν ενδιάμεσο 
σταθμό περνώντας από την πρώτη 5ετία στη 
δεύτερη. 
Μέχρι φέτος είδαμε και ζήσαμε την όμορφη 
αυτή διοργάνωση είτε ως εθελοντές είτε ως 
κατασκηνωτές και σίγουρα αποκομίσαμε 
πολλές εμπειρίες. Αυτή τη φορά, καλούνται 
άτομα με μεράκι τόσο για την Αστρονομία 
όσο και για την ανάληψη πρωτοβουλιών, 
καθώς οι φετινοί συμμετέχοντες θα είναι οι 
ίδιοι διοργανωτές. Με κέφι και ομαδικό 
πνεύμα πάμε όλοι παρέα στο Υψάριο, να 
ζήσουμε ένα εξαήμερο περιπέτειας κι 
αστροπαρατήρησης, στο οποίο θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουμε το δικό μας 
“Astrocamping”. Ο κάθε ένας χωριστά αλλά 
και όλοι μαζί ως ομάδα, θα έρθουμε 
αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που φέρνει η 
διοργάνωση ενός τέτοιου camping, ζώντας 
μία όμορφη περιπέτεια με καινούριους ή 
παλιούς φίλους.  
 

ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΣΤΡΑ 
 
Το Astrocamping 5.5 είναι ένα διαφορετικό 
από τα συνηθισμένα. Κι αυτό γιατί αυτή τη 
χρονιά δεν υπάρχουν κατασκηνωτές, αλλά 
μόνο διοργανωτές.   
Φέτος ο κάθε συμμετέχοντας αναλαμβάνει 
πόστα και θέσεις οργάνωσης και έτσι όλοι 
μας καλούμαστε να σκεφτούμε από πριν τα 
θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος 
κάποιος σε μία τέτοια διοργάνωση.  
 

 
 
 
Καλούμε λοιπόν στην παρέα μας όλους τους 
πεζοπόρους, ορειβάτες, οδηγούς βουνού, 
εραστές της φύσης, παραμυθάδες, μουσικούς 
και συγκροτήματα, φωτογράφους, 
παρατηρητές, λάτρεις της αστρονομίας 
(ερασιτέχνες και μη) καθώς και όσους έχουν 
όρεξη και διάθεση να συμμετέχουν μαζί μας 
σ’ αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, 
συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής 
που βρίσκεται στο site μας 
astrocamping.astrosfam.org. 
Για την πραγματοποίηση του camping 
υπολογίζεται ότι ο κάθε συνδιοργανωτής 
καλείται να συνδράμει με ένα ποσό της 
τάξεως των 70 Ευρώ, το οποίο θα 
κατανεμηθεί στην προμήθεια απαραίτητων 
υλών, όπως αναψυκτικά, ήχο, πάγο, 
πετρέλαιο και τρόφιμα.  
Αυτό θα καταβληθεί την πρώτη μέρα του 
camping (30 Ιουλίου) και καλύπτει και τις 6 
ημέρες της κατασκήνωσης. 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
Η διαδικασία γνωριμίας των 
διοργανωτών  έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς 
πρέπει να οργανωθούν τα πόστα και να 
δημιουργηθεί το πρόγραμμα. Όλοι παρέα θα 
μαγειρέψουμε, θα κάνουμε 
αστροπαρατηρήσεις, θα στήσουμε σκηνές και 
το αποτέλεσμα σίγουρα θα αφήσει σε όλους 
τις καλύτερες αναμνήσεις. 
Επομένως διάλεξε μία από τις παρακάτω 
προτεινόμενες θέσεις εργασίας που σου 
ταιριάζει και φύγαμε για αστροπαρατήρηση. 
 
 

http://astrocamping.astrosfam.org/alpha943tauetasigmaeta-sigmaupsilonmumuepsilontauomicronchi942sigmaf.html


Διανυκτέρευση  
Υπεύθυνος-η για τη νυχτερινή φύλαξη του 
camping. Η θέση αυτή θα είναι σε βάρδιες 
των δύο ή τριών ατόμων. Όσοι από εσάς την 
επιλέξετε ετοιμαστείτε για ξενύχτια υπό το 
φως των αστεριών και των 
κόκκινων  φακών.      
 
Κουζίνα 
Υπεύθυνος-η προετοιμασίας του menu. 
Απαιτούνται άτομα με φαντασία, αλχημιστές 
της κουζίνας, καθώς θα πρέπει να 
συνδυάσουν πετυχημένα τα υπάρχοντα  

 
υλικά για να γεμίσουν τα στομάχια μας. 
 
Υποστήριξη Camping 
Υπεύθυνος-η για τη συντήρηση της 
κατασκήνωσης. Προτιμούνται άτομα με 
έντονο αλτρουισμό και διάθεση για 
μαστορέματα, μιας και θα αναλάβουν να μας 
γλιτώνουν από κάθε αναπάντεχη 
καταστροφή. 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


