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Οδηγικά 
Χριστούγεννα, 
Λαχταριστές 

Γιορτές!
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Το ήξερες αυτό; 

Γνωρίζεις αυτό το φυτό; 

Τα κλαδιά του, με τα κατακόκκινα γυαλιστερά μπαλάκια, τα 

βλέπουμε συχνά την περίοδο των Χριστουγέννων. Μάλιστα, τότε 

που δεν υπήρχαν χρωματιστά λαμπάκια και ηλεκτρικό ρεύμα, μ’ 

αυτά στόλιζαν  τα σπίτια κατά τη διάρκεια των εορτών!

Ποιο είναι όμως το όνομά του; Πολλοί δεν το ξέρουν και το 

ονομάζουν γκυ, που όμως δεν  είναι το σωστό. Το σωστό είναι  

να το λέμε ΟΥ, από τη γαλλική ονομασία του: houx αν και  το 

ελληνικό του όνομα είναι λαύρος. Σε μερικά μέρη το λένε και 

λιόπρινο ή αρκουδοπούρναρο, γιατί τα φύλλα του θυμίζουν το 

πουρνάρι. Κι’ αυτό, με τα άσπρα μπαλάκια, πώς το λένε;

       

Ε, λοιπόν αυτό είναι το ΓΚΥ, πάλι από τη γαλλική του ονομασία, 

gui. Το ελληνικό του όνομα είναι ιξός. Και με τα δικά του κλαδιά 

στολίζουμε, τα Χριστούγεννα τα σπίτια μας. Συνήθως μάλιστα, 

το κρεμάμε από ψηλά και κυρίως στις πόρτες, για να φέρνει 
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Το ήξερες αυτό; 

καλοτυχία και να διώχνει την γρουσουζιά τα Χριστούγεννα και 

το νέο έτος. Είναι σύμβολο της αγάπης, της ειρήνης και της 

ευημερίας. Δεν φυτρώνει στο χώμα, αλλά ψηλά, πάνω στα 

κλαδιά δέντρων. Είναι παράσιτο, γιατί τρέφεται με τους χυμούς 

του δέντρου, που το φιλοξενεί. Ίσως να το έχεις δει σε κλαδιά 

ελάτων στο βουνό.

 

Εδώ βλέπεις παράσιτα του γκυ στα κλαδιά μιας λεύκας. 
Αλήθεια, πώς νομίζεις ότι φυτρώνουν ψηλά στα δέντρα;

Τα  φυτεύει ένα πουλί: η τσαρτσάρα. Της αρέσει να τρώει αυτά 

τα πολύ θρεπτικά μπαλάκια, που περιέχουν σπόρους μέσα σ’ 

ένα κολλώδες υγρό. Μετά, για να καθαρίσει το  ράμφος της, 

από την κόλα, πάει και το τρίβει στον κορμό και τα  κλαδιά  

ενός δέντρου. Έτσι, μερικά σποράκια, χώνονται μέσα στις 

χαραμάδες της φλούδας του, με αποτέλεσμα να φυτρώνει αυτό 

το παράσιτο.
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Εδώ πιο κάτω, βλέπεις ανακατεμένα μπαλάκια του γκυ και του ου. Θέλουν να 

σου δώσουν ένα μήνυμα για τις γιορτές, που έρχονται. Για να το διαβάσεις θα σε 

βοηθήσει η τσαρτσάρα.

Όπως τώρα ξέρεις, της αρέσουν τα μπαλάκια του γκυ. Όταν όμως δεν βρίσκει 

πολλά απ’ αυτά, τρώει και τα μπαλάκια του ου. Βάλε λοιπόν την τσαρτσάρα να 

διαλέξει πρώτα όλα τα μπαλάκια του γκυ, με τη σειρά που είναι αραδιασμένα. 

Όταν τελειώσουν θα αρχίσει να παίρνει τα μπαλάκια του ου, πάλι με τη σειρά. 

Όλα αυτά μαζί, σου δίνουν το γιορταστικό τους μήνυμα. Είναι μια συμβουλή για 

τα δώρα που θα κάνεις τώρα τις γιορτές. 

Δες και βρες    

Η απάντηση στη σελίδα 6

Ανεβαίνω Ψηλότερα 

Κοντά στη Φύση στην πράξη, βήμα 14.

Εκ-δρο-μή! Εκ-δρο-μή! Αγαπημένα πουλιά ανοίξτε τα φτερά σας, ανοίξτε 

το...gps κι ετοιμαστείτε για εκδρομή!

Όταν ετοιμαζόμαστε για μια εκδρομή, ο ενθουσιασμός είναι πάντα τόσο 

μεγάλος που πολλές φορές ξεχνάμε βασικά πράγματα! Βάζω στοίχημα 

πως όλοι σε κάποια εκδρομή έχουμε ξεχάσει κάτι, ένα πιρούνι, ένα 

δεύτερο ζευγάρι κάλτσες ή ένα μαξιλάρι. Αυτό όμως πρέπει επιτέλους να 

σταματήσει!

Υπόθεσε λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχετε οργανώσει μια 

ομαδική εκδρομή στο βουνό. Πάρε ένα χαρτί κι ένα μολύβι και γράψε, 

ξεκινώντας από τα πιο βασικά, τα πράγματα που θα χρειαστείς για να 

μπορέσεις να απολαύσεις την εκδρομή χωρίς απώλειες. Λάβε υπόψη 

σου τον προορισμό, αλλά και την εποχή, ώστε να μη σου λείψει τίποτα. 

Εξήγησε τις επιλογές σου σε κάποιο στέλεχος. Και μην ξεχνάς: δεν είναι 

μακριά η επόμενη εκδρομή!
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Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά από την Όλαβ Μπέιντεν 

Πάουελ είναι μερικά από αυτά που βλέπουμε στη 

χειροποίητη κάρτα που ετοίμασε για τα Χριστούγεννα 

του 1961. 

Η Αρχιοδηγός ταξίδεψε σε δεκάδες χώρες, όπου 

βρίσκονται ακόμη και σήμερα Οδηγοί και Πρόσκοποι. 

Μόνο το 1961, ταξίδεψε στην Ινδία, το Πακιστάν, την 

Μπούρμα, τη Σέιλον των ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Στην κάρτα της η Όλαβ γράφει: ‘Σας θυμάμαι σε όλα τα μέρη που έχω επισκεφθεί, 

και στον καθένα και την καθεμία από εσάς ξεχωριστά στέλνω τις θερμές ευχές μου’. 

Για τα 50 χρόνια του Οδηγισμού, η Όλαβ ένα χρόνο πριν, τη χρονιά Τζούμπιλι (Ju-

bilee) του 1960, αποφάσισε να σχεδιάσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 

Οδηγισμού. 

Η παρακάτω κάρτα συνόδευσε τις ευχές της για τα Χριστούγεννα. Η κάρτα δείχνει 

πώς από το 1910 μέχρι το 1960, ο Οδηγισμός χαράσσει την πορεία του σε όλο τον 

κόσμο, μέχρι φυσικά και σήμερα, το 2021!

Μέρη μακρινά, μέρη Οδηγικά 

Προσαρμοσμένη από τις ‘Ιστορίες Οδηγισμού - Guiding Stories’ των Οδηγών της Αυστραλίας: Ευχετήρια Κάρτα 
της Όλαβ Μπέιντεν Πάουελ από το έτος 1960
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Tο καλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις είναι η χαρά.

H απάντηση από τη σελίδα 4
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Ένα Θαύμα 
τη φορά!

Οριζόντια
1. Το άγαλμα έκανε να χτιστεί … χρόνια.

2. Εκεί βρίσκεται το άγαλμα του Δία.

3. Το άγαλμα καταστράφηκε από ….

Κάθετα
1. Αυτή είναι η θεά που κρατάει ο Δίας στο χέρι του.

2. Αυτός είναι ο γλύπτης του αγάλματος.

3. Το άγαλμα του Ολύμπιου Διός παρέμεινε στη θέση του για … χρόνια. 

Οι απαντήσεις στη σελίδα 9
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Κα
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 δί
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!  
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
   

Εκτέλεση
Τυπώνουμε ή σχεδιάζουμε σε Α4 το πατρόν 

του δέντρου (christmas_tree.pdf) και το 

κόβουμε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

Για να κόψουμε το εσωτερικό του δέντρου 

τσακίζουμε ελαφρά το χαρτόνι στο κέντρο 

και κάνουμε μια ψαλιδιά, από εκεί συνεχίζουμε να κόβουμε το εσωτερικό 

περίγραμμά του.

Κόβουμε σε άνισες λωρίδες το χρωματιστό χαρτί. 

Κολλάμε με κόλλα στικ τις χρωματιστές λωρίδες την μία δίπλα στην άλλη, 

ώστε να μην έχει κενά, η πίσω πλευρά του δέντρου.

Στο τέλος ψαλιδίζουμε τις χρωματιστές λωρίδες που εξέχουν από 

Υλικά

• Χαρτόνια: 

- Πράσινο χοντρό  

- Οποιοδήποτε χαρτόνι με 

λάμψη 

- Χαρτιά πολλών 

διαφορετικών χρωμάτων 

• Πατρόν:

- Αστέρι για κορυφή 

- Σχήμα δέντρου 

• Ψαλίδι

• Κόλα στικ

• Μολύβι ή μαρκαδόρος

• Μπλού τακ ή ζελοτέιπ 
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!  
το πλαίσιο του δέντρου και…  έτοιμη η 

κατασκευή μας!

Σε χρυσό χαρτόνι με μεταλλική γυαλάδα ή 

οποιοδήποτε λαμπερό χαρτόνι, σχεδιάζουμε 

και κόβουμε κυκλάκια σε διάφορα μεγέθη. Τα 

κολλάμε στην μπροστινή πλευρά, σε όποια 

θέση μας ταιριάζει.  

Τυπώνουμε το σχέδιο του αστεριού (stars.jpg) 

ή φτιάχνουμε ένα δικό μας. Το κόβουμε και 

το κολλάμε σε χαρτόνι από τα περισσεύματα. 

Στην συνέχεια το κολλάμε  στην κορυφή του 

δέντρου.

Η κατασκευή μας είναι έτοιμη! Θαυμάστε 

την στο φως! Με μπλου τακ κολλάμε την 

κατασκευή στο τζάμι μας. Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε διάφορα σχέδια για να 

πλαισιώσουν το δέντρο μας, ακόμα και για να 

τα κρεμάσουμε ως στολίδια στο δέντρο του 

σπιτιού ή της εστίας που θα στολίσουμε.

 

Καλά Χριστούγεννα!

Οριζόντια: Δώδεκα, Ολυμπία, Πυρκαγιά
Κάθετα: Νίκη, Φειδίας, Εξήντα

H απάντηση από τη σελίδα 7
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί,

Είσαι έτοιμο να κάνεις αυτές 

τις γιορτές μαγικές για σένα 

και τους αγαπημένους σου; 

Δημιούργησε τις δικές σου 

ευχητήριες κάρτες. Τύλιξε 

σε χαρτί που διακόσμησες 

εσύ τα δώρα που 

αγοράσατε. 

Κατασκεύασε χειροποίητα στολίδια για το δέντρο σου. 

Διάβασε στους παππούδες σου μια όμορφη ιστορία ή παραμύθι. 

Βρες νέες συνταγές για γλυκά και με τη βοήθεια των γονιών 

σου φτιάξε κάτι καινούργιο…

Φτιάξε ένα ζεστό κακάο, πάρε ένα κομμάτι χαρτί 

και γράψε τις δικές σου ιδέες. 

Με την απαραίτητη προσοχή που απαιτούν οι ειδικοί της υγείας 

κάνε τες πράξη και φέρε τη χαρά στους γύρω σου!!   

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 
Κωνσταντινίδη, Χριστίνα Μαγιάκη, Γιούλα 

Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, 
Κατερίνα Τσεκούρα.

Σελιδοποίηση: fine view

Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by ddraw 
www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας: Nature 

vector created by freepik www.freepik.com


