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Ζαχαροαχνιστά 
Χριστούγεννα!



Αλαλούμ αλαλούμ 

Γιατί “χτυπάμε ξύλο”

Τον παλιό καιρό, τον καιρό των παραμυθιών, δάση με ψηλά δέντρα και πυκνές 

φυλλωσιές βρίσκονταν παντού, προσφέροντας υγεία και καθαρό αέρα σ’ ολόκληρο 

τον πλανήτη μας. Μέσα στους γερούς κορμούς κατοικούσαν οι Δρυάδες. Ήταν 

νεράιδες, όμορφες και λυγερές, καλές και χαρούμενες.

Όσο πλησίαζαν τα Χριστούγεννα έδιναν στο δάσος εορταστική όψη: στόλιζαν 

όλους τους θάμνους με δροσοσταλίδες και οι πυγολαμπίδες γέμιζαν κάθε κλαδί με 

λαμπερά φωτάκια. Το σκιερό δάσος έπαιρνε έτσι όψη μαγική και τα ζωάκια, μικρά 

και μεγάλα, που ζούσαν σ’ αυτό, περνούσαν μέρες χαρούμενες και πανηγυρικές.

Οι Δρυάδες προστάτευαν όλη τη φύση αλλά και τους ανθρώπους που ζούσαν κοντά 

της. Και εκείνοι ήξεραν ότι, αν κάποιος κινδύνευε από ένα κακό, αν τον κυνηγούσαν 

και χρειαζόταν καταφύγιο,  θα έτρεχε στο δάσος και, φθάνοντας στο δέντρο 

μιας Δρυάδας, θα χτυπούσε τον κορμό του. Η νεράιδα, ακούγοντας το χτύπο, θα 

επενέβαινε, διώχνοντας αμέσως μακριά το 

κίνδυνο, το φόβο και τη συμφορά.

Το κάνει ακόμα και τώρα αν “χτυπήσουμε 

ξύλο”, έστω και από μακριά. Κι αυτό   γιατί οι 

νεράιδες βρίσκονται παντού, έτοιμες να μας 

στηρίξουν και να διώξουν κάθε κίνδυνο από 

κοντά μας. 

Αν βρεθείτε μια μέρα σ’ ένα δάσος 

με μεγάλα δέντρα, μείνετε για λίγο 

σιωπηλοί και αφουγκραστείτε: Ίσως 

ακούσετε τις Δρυάδες να ψιθυρίζουν ή να 

σιγοτραγουδάνε, έτοιμες να βοηθήσουν, με 

τη μαγική τους δύναμη και την καλοσύνη 

τους, όποιον έχει ανάγκη και όποιον 

χτυπήσει τον κορμό του δέντρου τους.
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Πες & βρες 

Ένα άτακτο καλικαντζαράκι ανακάτεψε τις συλλαβές από δέκα εορταστικές λέξεις! 

Μπορείς να βρεις ποιες είναι;

1.  Σιπιβαλοτα

2.  Λαντακα

3.  Τροδεν

4.  Βιρακα

5.  Τονιαχροπρω

6.  Ριαστεα

7.  Νανχιοποσθρω

8.  Διαλιστο

9.  Ντεσλανγιρ

10. Ρανταδος

10. Τάρανδος, 9.  Γιρλάντες, 8.  Στολίδια, 7.  Χιονάνθρωπος, 6.  Αστέρια, 5.  Πρωτοχρονιά, 

4.  Καράβι, 3.  Δέντρο, 2.  Κάλαντα, 1.  Βασιλόπιτα

Λύσεις:

Μακριά στην Ισπανία 

Μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής… 

τα Πουλιά διατηρούν, ακόμη και σήμερα, μία 

παλιά παράδοση των Χριστουγέννων που ξεκίνησε 

πριν από 90 περίπου χρόνια. Τα Πουλιά στην 

Αμερική, τα οποία ονομάζονται Brownies, μαζί με τα 

Αρχηγεία τους, πολύ συχνά φτιάχνουν μπισκότα, τα 

γνωστά σε όλους “Cookies”, τα οποία πωλούν για να 

συγκεντρώσουν χρήματα για το ταμείο του Σμήνους και να πραγματοποιήσουν τις 

δράσεις και τις επιθυμίες τους. 

Όταν όμως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα μπισκότα αυτά έχουν διαφορετικό 

προορισμό! Κάθε Παραμονή Χριστουγέννων, τα Πουλιά προσφέρουν 

απλόχερα στον Αϊ-Βασίλη που θα τους επισκεφθεί τα μπισκότα που έφτιαξαν 

στο Σμήνος μαζί με ένα ποτήρι γάλα! Το γάλα και το πιάτο με τα μπισκότα 

τοποθετούνται κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με ένα σημείωμα προς τον 

Αϊ-Βασίλη. Είναι γνωστό μυστικό στην Αμερική πως ο Αϊ-Βασίλης προτιμά αυτά τα 

μπισκότα, επειδή ετοιμάστηκαν και ψήθηκαν στην Εστία, με τη βοήθεια όλων των 

Φωλιών, οι οποίες καθοδηγούνται από τα Πρώτα και Δεύτερα Πουλιά.
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Χριστουγεννιάτικη Ονειροπαγίδα 

Έχεις σκεφτεί πώς μπορείς να παίξεις με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι; 

Και μάλιστα να κάνεις ένα πολύ όμορφο δώρο σε ένα αγαπημένο 

σου πρόσωπο; Δες πως μπορείς να φτιάξεις μία χριστουγεννιάτικη 

ονειροπαγίδα!

Τι θα χρειαστείς:

- 18 μακαρόνια πέννες

- Φτερά (σε ό,τι χρώμα θέλεις)

- Τέμπερες και πινέλα για τη διακόσμηση

- Κορδέλα

- Ψαλίδι και κόλλα

Πως θα το φτιάξεις:

1. Παίρνεις δυο δυο τα μακαρόνια και τα κολλάς μεταξύ τους.

2. Μετά κολλάς τα κομμάτια που έφτιαξες ώστε να σχηματιστεί μία 

χιονονιφάδα.

3. Κόβεις με το ψαλίδι το χαρτόνι σε σχήμα φτερού και το κολλάς σε μία 

κορδέλα στην χιονονιφάδα. 

Η χριστουγεννιάτικη ονειροπαγίδα σου είναι έτοιμη, ώστε όλες οι ευχές 

και τα όνειρά σου να ταξιδέψουν και να πραγματοποιηθούν με την νέα 

χρονιά.
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Ταρανδομολυβοθήκη

Θέλεις να φτιάξεις μία χριστουγεννιάτικη κάρτα και δεν βρίσκεις τους 

μαρκαδόρους σου; Έχεις ξεχάσει που είναι το μολύβι σου και δε μπορείς 

να γράψεις γράμμα στον Αϊ Βασίλη; Δες πως μπορείς να φτιάξεις μία 

φανταστική μολυβοθήκη ώστε να μη χάνεις ποτέ τα πράγματά σου!

Τι θα χρειαστείς:

- Ένα κομμάτι από ρολό κουζίνας ή από χαρτί γείας

- Καφέ τσόχα για το σώμα

- Λευκή EVA για τα κέρατα και τα μάτια

- Μαρκαδόρους για την διακόσμηση

- Ψαλίδι και κόλλα

Πως θα το φτιάξεις:

1. Κόβεις την καφέ τσόχα στις διαστάσεις του ρολού για να το ντύσεις και 

έτσι να φτιάξεις το σώμα του τάρανδου.

2. Σχεδιάζεις στο EVA και κόβεις τα κέρατα και τα μάτια.

3. Κολλάς το σώμα και κολλάς και τα μάτια και τα κέρατα.

4. Χρωματίζεις το πρόσωπο του τάρανδου.

Αφήνεις να στεγνώσει και μπορείς να βάλεις τα μολύβια σου μέσα. Ο 

τάρανδός σου είναι έτοιμος!
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Τα Πουλιά 
ρωτούν…. 

Η πολύ σοφή Κουκουβάγια έχει 

μπερδέψει όλα όσα ξέρει…. 

Αναζητά την αλήθεια και με πολύ 

φαντασία μέσα από πολλές και 

διαφορετικές ερωτήσεις. Θέλει, 

λοιπόν από τα Πουλιά όλης 

της Ελλάδας να ρωτήσουν και 

να αναζητήσουν κάθε τι που 

θέλουν! Δύσκολες ερωτήσεις ή 

ίσως και πιο εύκολες, γεμάτες 

απορία ή και φαντασία, ερωτήσεις 

από τα παλιά χρόνια ή και 

από τα νεότερα… Πρώτοι, Δεύτεροι, Υπεύθυνοι Ταμείου, Υλικού, Παιχνιδιών 

& Τραγουδιών, Υπεύθυνοι Φαρμακείου, Εστίας!!!! Βάλτε τα δυνατά σας να την 

μπερδέψετε για τα καλά! 

   

 Παρακάτω διαβάστε τις ερωτήσεις των Πουλιών από Σμήνη της Ελλάδας και 

αναρωτηθείτε αν ξέρατε τις απαντήσεις ή αν θα ξεσκονίσετε εγκυκλοπαίδειες και 

βιβλία γνώσεων…

1. Ποιος αποφασίζει πότε ξεκινά η νέα χρονιά στο ημερολόγιο και ποιες ημέρες 

είναι αργίες-γιορτές; (Γιώργος, 4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης)

2. Πού βρίσκεται το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο; (Άλκηστη, 

4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης)

3. Γιατί στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο;  (Μιχαέλα, 4ο Σμήνος 

Θεσσαλονίκης) Στολίζετε την Εστία; (Δήμητρα, 1ο Σμήνος Πάτρας) Ποια έθιμα 

κάνεις πράξη στην Εστία σου; (Ιωάννα, 1ο Σμήνος Πάτρας) 

4. Γιατί την Παραμονή λέμε κάλαντα και από πού προέρχεται η ονομασία αυτή; 

(Κατερίνα, 4ο Σμήνος Θεσσαλονίκης) 
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Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Είναι τόσο υπέροχο να εξελίσσεσαι και να 

δυναμώνεις… Να αναζητάς και να μαθαίνεις! 

Να αναρωτιέσαι και να ψάχνεις απαντήσεις! 

Και όλο αυτό είναι ακόμη καλύτερο όταν το 

κάνεις μέσα από το παιχνίδι!   

Στο Σμήνος σίγουρα θα έχεις ακούσει για την 

Πρόοδο, τα Βήματα και τα Πτυχία… Λέξεις 

μαγικές που κρύβουν καλά πολλά μυστικά: 

κρύβουν τα όσα μπορείς να κάνεις και δεν 

το ήξερες μέχρι τώρα, δεν το αναζήτησες 

ή απλά δεν είχες τον χρόνο να ασχοληθείς! 

Κρύβουν αλήθειες που ακόμη δεν τις 

ήξερες... Για δες λοιπόν τι ετοίμασε για εσένα 

η Σοφή Κουκουβάγια για αυτές τις γιορτές…: 

Tips για το Βήμα 10 της ενότητας Δίνω Χέρι, 

σελ. 115: Το ήξερες ότι σε κάθε περιοχή της 

Ελλάδας υπάρχει κι ένα διαφορετικό γλυκό 

που κοσμεί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι; 

Γιατί δε δοκιμάζεις κι εσύ κάτι διαφορετικό 

φέτος; 

Tips για το Χριστουγεννιάτικο Πτυχίο, 

σελ. 152: Τις ημέρες των Χριστουγέννων 

όλη η οικογένεια διακοσμεί το σπίτι με 

όμορφα στολίδια και πολλές γαργαλιστικές 

μυρωδιές τριγυρίζουν σε όλο το σπίτι. Εσύ 

έχεις στολίσει ποτέ το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο στο σπίτι σου; Έχεις ψήσει ζεστά 

και μυρωδάτα κουλουράκια; Έφτασε η ώρα 

λοιπόν, καλή διασκέδαση!

Τόλμα αν 
μπορείς

Οι γιορτές όπως ξέρουμε μας 

φέρνουν όλους πιο κοντά. Πόσο 

κοντά είσαι με την φωλιά σου; 

Μπορείτε να «μιλήσετε» μόνο με 

τα μάτια;

Σχηματίστε με την Φωλιά σου 

έναν κύκλο. Όλοι πρέπει να 

κλείσετε τα μάτια, να κινηθείτε-

μπερδευτείτε έχοντας τα χέρια 

σας μπροστά ώστε να πιάσετε τα 

χέρια κάποιου άλλου Πουλιού 

(κάθε χέρι πρέπει να κρατάει 

ένα μόνο χέρι). Ανοίξτε τα μάτια 

σας. Η ομάδα σας τώρα πρέπει 

να λύσει τον «κόμπο» στον οποίο 

είναι δεμένη χωρίς να λυθούν τα 

χέρια.

*Απαγορεύονται οι συζητήσεις 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται 

με τα μάτια και τα σώματα. Τι 

λες; Θα καταφέρεις να λυθείς;
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Eco friendly Σμήνος 

Ολοένα και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια με διάφορους τρόπους, γίνονται 

προσπάθειες να ευαισθητοποιηθεί όλη η ανθρωπότητα απέναντι στην κλιματική 

αλλαγή,  στην προστασία του περιβάλλοντος και αντίστοιχα στα ζώα του πλανήτη 

μας! Μεγάλη σημασία όμως δίνεται και στο μέλλον του πλανήτη μας, στα παιδιά!

Τα Σμήνη σε όλη την Ελλάδα, Πουλιά και Στελέχη, είναι δυνατοί συνεργοί και πολύ 

ενεργά μέλη στον δύσκολο αυτό αγώνα! Παρακάτω θα δεις προτάσεις και ιδέες για 

να βοηθήσεις κι εσύ το έργο αυτό τον μήνα των Χριστουγέννων…:

~  Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο πλαστικό και όχι αληθινό. Μη αγοράζοντας 

τα αληθινά δέντρα ο κόσμος θα σταματήσει να τα κόβει από το φυσικό τους 

περιβάλλον και θα προστατευτούν χιλιάδες δάση και τόποι πανίδας!

~ Κατασκεύασε με απλά υλικά τα δικά σου στολίδια… Χρησιμοποίησε κουκουνάρια 

και κλαδιά που βρήκες στο δάσος, γλωσσοπίεστρα, μακαρόνια σε διάφορα σχέδια, 

πορτοκάλια που θα τα στολίσεις, υφάσματα και πανιά από παλιά, βότσαλα από τη 

θάλασσα και πεσμένα ξυλαράκια που θα βρεις στο έδαφος και όλα αυτά για να 

κάνεις τα δικά σου οικολογικά στολίδια.

~ Ένα βράδυ δημιούργησε βραδιά συσκότισης και σβήσε όλα τα φώτα… Άναψε 

κεράκια και με την υπόλοιπη οικογένεια, αφηγηθείτε ιστορίες παλιές! Ζητήστε 

από τους γονείς σας να συμμετάσχουν και να σας εξιστορήσουν τις πιο απίστευτες 

ιστορίες τους! Θα εκπλαγείτε πραγματικά!!!

~ Φτιάξε τη ζύμη των αγαπημένων σου μπισκότων – κουλουριών – κέικ! Ετοίμασε 

τα στις φόρμες που θα τα ψήσετε, με κάποιον ενήλικα, και αφήστε τα στον πάγκο 

στη κουζίνα!!! Το μυστικό: Ψήστε τα αργά, μετά τις 10 με το βραδινό ρεύμα, για 

εξοικονόμηση ενέργειας!

 

Σιγά σιγά θα δεις….. θα σου γίνει τρόπος ζωής και σίγουρα θα συμβάλεις κι εσύ με 

το λιθαράκι σου στο τόσο σημαντικό αυτό έργο!
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Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί

Δέντρα, φωτάκια, στολίδια, χρώματα, 

μουσική, κουραμπιέδες, μελομακάρονα…

Τα Χριστούγεννα  έρχονται κι εσύ 

μπορείς να τα δεις, να τα ακούσεις, να τα 

μυρίσεις…

Κυρίως όμως μπορείς να τα νοιώσεις! 

Ημέρες χαράς και ευτυχίας, αγάπης και συμπόνιας. Αυτά τα όμορφα συναισθήματα 

μην τα κρατήσεις μόνο για σένα. Σκέψου πως μπορείς να τα μοιραστείς με άλλους 

ανθρώπους, συγγενείς, φίλους ή και λιγότερο γνωστούς σου. Σκέψου πως το ΔΩΣΕ 

ΧΕΡΙ τώρα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, πιο δυνατό. Βάλε το πλατύ σου χαμόγελο 

και δώσε χαρά σε αυτούς που τη χρειάζονται. Μοίρασε δωράκια που τα έφτιαξες 

εσύ, χάρισε τη συντροφιά σου, βοήθησε όποιον μπορείς, όπως μπορείς.

Τα Χριστούγεννα να θυμάσαι, ότι δεν είναι μια εποχή... Είναι συναίσθημα!

Η Κουκουβάγια

* Το Γοργοχελίδονο αλλάζει φτέρωμα και χρώματα. 

  Τη νέα μας μορφή θα την δείτε στο επόμενο τεύχος μας. 

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, Αθηνά Μπόχτη

Σελιδοποίηση: fine view
Σκιτσο Χελιδονιου: 
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Σκίτσο Κουκουβάγιας:
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