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Ας επικοινωνήσουμε! Στείλε μας e-mail στα:  
klados.poulion@gmail.com 
kladospoulion@seo.gr 
 
Βρες μας στα social media: 
Facebook 
YouTube  

Μην ξεχνάς, υπάρχει και  
το βοήθημα του Κλάδου,  
”Η Ζωή στο Σμήνος”! 

mailto:klados.poulion@gmail.com
mailto:kladospoulion@seo.gr
https://www.facebook.com/kladospoulion
http://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://seo.gr/media.asp?ITMID=328&LANG=GR


Κάθε χρόνο, τις μέρες των γιορτών, ανάμεσα σε 
δώρα, ψώνια και τραπέζια,  φωλιάζει μέσα μας 
ένα αίσθημα προσφοράς, το πνεύμα των Χριστου-
γέννων.  

Αυτή η μικρή φράση περιγράφει τόσα πολλά. Ευ-
γνωμοσύνη, αγάπη, συμπόνια, προσφορά, να εκτι-
μάς αυτό που έχεις. Είναι ο χρόνος που αφιερώ-
νεις στα αγαπημένα σου άτομα, είναι η συνειδητή 
επιλογή να κάνεις κάτι για κάποιον με μοναδικό 
σκοπό να του δώσεις χαρά, είναι οι άνθρωποι και 
οι αναμνήσεις. Πολύ συχνά όμως, η φράση αυτή 
μεταφράζεται απλώς ως μια «καλή πράξη» προς 
κάποιον που έχει ανάγκη. 

«Λόγω των ημερών», θα δούμε και θα ακούσουμε 
σε άρθρα και ρεπορτάζ. Ακόμη και στο διαδίκτυο 
είναι πάμπολλες οι αναφορές σε καλές πράξεις. 
Ενώ οι κινήσεις αυτές είναι αξιοθαύμαστες και 
απαραίτητες, ίσως είναι παράλληλα και μια καλή 
ευκαιρία να αναρωτηθούμε: Τελικά «είσαι ή φαί-
νεσαι»; 

Εμείς οι Οδηγοί έχουμε κάνει τρόπο ζωής την προ-
σφορά. ‘Όπως λέει και το ρητό του Κλάδου Που-
λιών, “δίνουμε χέρι” και δεν αρκούμαστε στην ε-
φήμερη καλή πράξη των γιορτών. Φέτος λοιπόν, 
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πράξη όλα αυτά 
μέσα από το σύνθημα χρονιάς του Σ.Ε.Ο. «Η πράξη 
είναι θέση», προσαρμοσμένο για τα Πουλιά στο 
πρόγραμμα «Είσαι ή φαίνεσαι;». 

Είναι, λοιπόν, μια πολύ ωραία ευκαιρία να μάθου-
με στα Πουλιά ότι σαφώς είναι πολύ σημαντικό να 
προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας τα Χρι-
στούγεννα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προ-
σφέρουμε και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Ότι κά-
νουμε καλές πράξεις για να βοηθήσουμε κι όχι να 

φανούμε και ότι το «Δώσε χέρι» ισχύει ακόμα και 
όταν δεν φοράμε στολή! Είναι σίγουρο ότι με λίγη 
ενθάρρυνση και κατάλληλα ερεθίσματα, θα δώ-
σουν χέρι, προτείνοντας τις πιο όμορφες ιδέες!  

Συζητήστε με τα Πουλιά το νόημα της προσφοράς 
και τους λόγους για τους οποίους κάποιος κάνει 
μια καλή πράξη. Ζητήστε να σκεφτούν και να προ-
τείνουν ιδέες για δράσεις ομαδικές ή ατομικές, 
στην Ώρα Φωλιάς καθώς και το πώς μπορούν να 
τις εφαρμόσουν και συζητήστε τες στον Κύκλο 
Κουβέντας. Χωρίστε τις ιδέες τους σε ενότητες τις 
οποίες μπορείτε να δουλέψετε ξεχωριστά (είμαι 
στη φύση, στο σχολείο, στον εαυτό μου, στους γύ-
ρω μου). 

Κάθε φορά που τα Πουλιά θα “δίνουν χέρι”, είτε 
μόνα τους είτε μέσα από δραστηριότητες του Σμή-
νους, προσθέστε μια λέξη ή αντικείμενο ή ό,τι α-
πεικόνιση σκεφτείτε σε ένα μόμπιλ με τέσσερα 
κλαδιά, όσα και οι ενότητες του συνθήματος. 

Μπορείτε να τα ενθαρρύνετε με μια πρώτη ομαδι-
κή δράση και ύστερα να τα αφήσετε να δράσουν 
μόνα τους, υπενθυμίζοντας κατά καιρούς το σύν-
θημά μας. Έτσι, θα πετύχουμε να γίνει η προσφο-
ρά βίωμα στα Πουλιά κι όχι απλώς μια ακόμη δρα-
στηριότητα του Σμήνους! 

Κρεμάστε τις δράσεις των Πουλιών σε μια  
κατασκευή μόμπιλ και γεμίστε το Σμήνος με 
“καλές πράξεις”! 

 
Αν δεν έχετε λάβει το σύνθημα χρονιάς στο e-mail 
σας, επικοινωνήστε με τον Κλάδο Πουλιών. 

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/4257/4257.pdf


Πώς μπορούμε να φτιάξουμε  
τεχνητό χιόνι; Τι πειράματα μπο-
ρούμε να κάνουμε με τα λαμπάκια 
και με τα τρίγωνα που λέμε τα κά-
λαντα; Πώς φουσκώνει η βασιλόπι-
τα;  
Τις απαντήσεις θα βρεις στα  
Χριστουγεννιάτικα Πειράματα.  
Μουσείο Πειραμάτων 
Αθήνα, 14/12 
 
Με ένα πρόγραμμα κινηματογραφι-
κών προβολών, ειδικά αφιερωμένο 
στα παιδιά αποχαιρετά τη χρονιά η 
Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, παρου-
σιάζοντας για τους μικρούς σινεφίλ 
τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίες 
κινουμένων σχεδίων από τη Δανία. 
22-30/12  
 
Εκδηλώσεις με χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια, παραμύθια και  
εργαστήρια διοργανώνουν οι  
Δημοτικές Βιβλιοθήκες  
Καλαμαριάς. Αν αρέσει και σε σένα 
να ακούς και να ξανακούς χριστου-
γεννιάτικες ιστορίες, καινούριες και 
παλιές, να φτιάχνεις στολίδια για το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο και να 
παίζεις παιχνίδια, μην τις χάσεις!  
27/11-30/12 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, 
εργαστήρια και βραδινή επίσκεψη 
από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 
Ηράκλειο, 20-28/12 
 
 

 

 

 

 

 

από την παιδαγωγό Γιούλα Μπλέσιου 

Γεια! Είμαι Πουλί 8 χρονών.  

Καμιά φορά μπορεί να μ’ακούσεις να λέω: 

«Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης». 

Αν  τύχει, να ξέρεις ότι θέλω να με ρωτήσεις «γιατί 
το λες;» 

Τότε θα σου απαντήσω: 

«Σίγουρα δεν υπάρχει, δεν αφήνει άσπρα ίχνη  από 
τις μπότες του, δεν έρχεται με ταράνδους, δεν έχει 
ξωτικά για βοηθούς, δεν έχει μια γυναίκα που είναι 
τέλεια ζαχαροπλάστης και δεν λαμβάνει τα γράμ-
ματά μας…» 

Εσύ που είσαι μεγάλος, τότε ρώτησέ με: 

«Είναι σίγουρο αυτό;» 

«Ναι», θα πω εγώ. 

«Πώς το αποδεικνύεις;» θα πεις εσύ. 

«Γιατί δεν τον έχω δει ποτέ…» θα πω εγώ. Κι αυτό 
θα πρέπει να σε σταματήσει, αν είσαι ενήλικας σω-
στός. Αφού οι περισσότεροι  μεγάλοι έτσι λένε πώς 
για να υπάρχει κάτι πρέπει να το βλέπεις και να 
μπορείς να το αποδείξεις, κι εσύ αυτό δε με ρώτη-
σες πριν; 

Εμ, έλα που εγώ όμως είμαι Στέλεχος του Κλάδου 
Πουλιών και σκέφτομαι να σε ρωτήσω: 

«Μπορούν τα δέντρα να είναι κόκκινα; Παίζεις χω-
ρίς κανένα παιχνίδι; Νιώθεις τα τραγούδια;           
Χαμογελάς στ’ αστέρια; Μυρίζεις την αγκαλιά; Κά-
νεις φανταστικά ταξίδια στο μπαλκόνι σου;» 

«Τότε εσύ, αν είσαι Πουλί τι θα απαντήσεις;» 

«Μάλλον ναι θα απαντήσω…» 

«Ε, τότε σκέψου κι αποφάσισε…                             
Υπάρχει ένας μόνο  τρόπος να βλέπεις, ή μήπως να 
βάλεις λίγη απ’ τη μαγεία που έχουν όλα τα παιδιά 
και να υπάρχει τελικά ο Άγιος Βασίλης;!»  

http://www.mouseiopeiramaton.gr/2014/11/01/kuriakatika-programmata/
http://www.infokids.gr/2012/12/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1/
http://www.infokids.gr/2012/12/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1/
http://www.infokids.gr/2014/11/etoimasteite-gia-paramythenia-xristo/
http://www.infokids.gr/2014/11/etoimasteite-gia-paramythenia-xristo/
http://www.infokids.gr/2014/11/etoimasteite-gia-paramythenia-xristo/
http://www.infokids.gr/2012/12/%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1/


Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και Σμήνη σε όλη την  
Ελλάδα ετοιμάζονται πυρετωδώς για την εορτάγορά τους... Εσείς 
τι θα φτιάξετε για την δική σας; Ψάξαμε και βρήκαμε ενδιαφέ-
ρουσες ιδέες για κατασκευές από  
οικονομικά υλικά που επαναχρησιμοποιούνται,  
αποκτώντας νέα μορφή! Με λίγη φαντασία μπορείτε να φτιάξετε 
και τους δικούς σας μοναδικούς συνδυασμούς! 

Θέλετε μαζί με το Σμήνος να 
συμμετέχετε ενεργά στη νέα 

έκδοση του βιβλίου «Βήματα 
στον Κόσμο»; 

 
Αν ναι, δηλώστε πρόθεση 

συμμετοχής στο e-mail του 
Κλάδου Πουλιών, σήμερα  

κιόλας.  

Η χριστουγεννιάτικη εορταγο-
ρά είναι πολύ καλή ευκαιρία 
για να πουλήσετε τα μπισκό-

τα σας!  
 

Φτιάξτε τα μπισκότα ακολου-
θώντας την αποκλειστική  

συνταγή του Άκη Πετρετζίκη 
για τον Κλάδο Πουλιών. Στην 

συνέχεια, κατασκευάστε τη 
συγκεκριμένη συσκευασία 

των ”book cookies” και  
ετοιμάστε τα πακετάκια με τα 

μπισκότα προς πώληση. 
 

Αφού συγκεντρώσετε το  
χρηματικό ποσό, επικοινωνή-
στε με τον Κλάδο για να ενη-

μερωθείτε 

Για τον τρόπο κατάθεσης των 
χρημάτων.  

Μην ξεχνάτε, μέρος των  
εσόδων μπορεί να μείνει στο 

Σμήνος! 
 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με τα book cookies 

και για να λάβεις το έντυπο 
με την συνταγή και τις οδηγί-

ες,  
επικοινώνησε μαζί μας στο  

e-mail του Κλάδου Πουλιών. 



ΑΝ ΔΕΝ  
ΑΛΛΑΞΕΙΣ  

Τ ΙΠΟΤΑ,  
Τ ΙΠΟΤΑ ΔΕΝ 
Θ΄ΑΛΛΑΞΕΙ  

…

01/12  Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 
02/12  Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας 
03/12  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
05/12  Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και 
 Κοινωνική Ανάπτυξη 
09/12  Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς 
10/12  Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
10/12  Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας 
11/12  Παγκόσμια Ημέρα Βουνού 
18/12  Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη  

Μαζί με όλα τα άλλα, οι μέρες των γιορτών ενδείκνυνται για προσωπική ανησυχία και εσωτερική 
αναζήτηση. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου περνάνε από το μυαλό μας τα λάθη και τα σωστά, οι 
καινούριες ιδέες και οι αποφάσεις για νέα ξεκινήματα. Να ξέρεις πως δεν είναι τόσο δύσκολο να 
αλλάξεις συνήθειες αν δεν σου αρέσουν... Αρκεί να ακολουθήσεις μία για 21 μέρες! 

Λέγεται πως τόσες μέρες χρειάζεται για να αποκτήσεις μια νέα συνήθεια. Χρειάζεται 21 μέρες επι-
σκέψεων σε γυμναστήριο, ή ασκήσεων με κάποιο τρόπο κάθε μέρα, 21 μέρες για μια πιο υγιεινή 
διατροφή, 21 μέρες κάνοντας οτιδήποτε…  

Φυσικά, ανάλογα τον άνθρωπο το πλήθος των ημερών μπορεί να διαφέρει. Ανεξάρτητα, είναι πολύ 
σημαντικό σε αυτή σου την προσπάθεια να μην πορευτείς λέγοντας «θα σταματήσω  αυτό». «δεν θα 
τρώω πια αυτό». Αντί να εστιάζεις στο αρνητικό της υπόθεσης, σκέψου κάτι πιο θετικό, όπως: «Θα 
ανταλλάξω αυτή τη συνήθεια με μια καινούρια, πιο ωφέλιμη», ή «θα τρώω υγιεινά». Η θετική προ-
σέγγιση θα κάνει την διαφορά! 

Το άρθρο «Τα 25 πράγματα που έμαθα αυτά τα  
Χριστούγεννα», της Γιώτας, στο mikroimegaloi.gr  

Το άρθρο ”21 days to a new habit”, του Steven Aitchison 

Το άρθρο ”How long does it really take to change a habit?”, του 
Oliver Burkeman 

http://mikroimegaloi.gr/content/%CF%84%CE%B1-25-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%25B
http://mikroimegaloi.gr/content/%CF%84%CE%B1-25-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%25B
http://www.stevenaitchison.co.uk/blog/a-new-habit/
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/oct/10/change-your-life-habit-28-day-rule

