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Φινλανδία, στη καρδιά 
των Χριστουγέννων



Αλαλούμ αλαλούμ 

Όπως ξέρετε οι σκύλοι είναι ικανοί για πολλά κατορθώματα: Συντροφεύουν 

ανθρώπους, που έχουν χάσει την όρασή τους, οδηγώντας τους με ασφάλεια 

μέσα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, ανακαλύπτουν αγνοούμενους 

κάτω από ερείπια, γίνονται φίλοι αστυνομικών, βοηθώντας τους να 

ανακαλύπτουν κακοποιούς, ή συνεργάτες τελωνειακών βρίσκοντας κρυμμένες, 

επικίνδυνες ουσίες.

Να όμως που, στη Φινλανδία, υπάρχουν σκυλιά που η όσφρησή τους χρησιμεύει 

και σε κάτι άλλο, πολύ σημαντικό στις μέρες που ζούμε: Μπορούν να διακρίνουν 

την παρουσία κορωνοϊού!  Και αυτό με βεβαιότητα σχεδόν 100%, ακόμα και πριν 

οι άνθρωποι εμφανίσουν δείγματα της αρρώστιας που μαστίζει τον πλανήτη!

Γι αυτό και το αεροδρόμιο του Ελσίνκι, της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, είναι 

το πρώτο που έχει αναθέσει σε τέσσερεις σκύλους, τον Valo, τον Ε.Τ., τον Kossi 

και την Miina, να κάνουν το τεστ Sniff, σε όποιον το θέλει. 

Πώς γίνεται αυτό; Ο ταξιδιώτης τρίβει πάνω στο δέρμα του ένα κομμάτι ύφασμα, 

που μετά δίνεται στο σκύλο για να το μυρίσει. Αν αυτός γαυγίσει σημαίνει ότι 

η αρρώστια βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Ακόμα και αν δεν έχει καθόλου 

συμπτώματα, αυτά θα φανούν μετά από μερικές μέρες!
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Μακριά 
στην Φινλανδία 

Μακριά στη Φινλανδία… οι Οδηγοί 

έχουν σκεφτεί μία μεγάλη δράση 

που θέλουν να πραγματοποιήσουν 

και έχουν δημιουργήσει για το λόγο 

αυτό, το δικό τους χριστουγεννιάτικο 

Ημερολόγιο για να συγκεντρώσουν 

χρήματα!

Η παράδοση του Γιορτινού Ημερολογίου, το οποίο στα Φινλανδικά διαβάζουμε ως “ad-

ventskalender”, φτάνει μακριά πίσω στο χρόνο και ήδη μετρά επτά δεκαετίες. Το 1947, 

οι Φινλανδοί Οδηγοί μετά από ταξίδι τους στη Σουηδία μετέφεραν πίσω στη χώρα 

τους την παράδοση των Σουηδών στο γιορτινό ημερολόγιο. Πλέον το Οδηγικό Γιορτινό 

Ημερολόγιο έχει ξεχωριστή θέση στις παραδόσεις και στην καρδιά των Φινλανδών.

Οι αγορές των ημερολογίων αυτών βοηθούν περίπου 750 Ομάδες Οδηγών σε όλη τη 

χώρα. Οι Οδηγοί, χάρη στα έσοδα από το ημερολόγιο, μπορούν και ανανεώνουν τον 

εξοπλισμό για την κατασκήνωσή τους, ανακαινίζουν τις Εστίες τους και στις Ομάδες 

Ναυτοδηγών, φροντίζουν τα σκάφη τους!

3

The Scouts’ Advent Calendar 2020. Πηγή: Αdventti-
kalenteri.fi - Οδηγοί και Πρόσκοποι της Φινλανδίας

Η δημιουργία Οδηγικού Ημερολογίου για ολόκληρη τη χρονιά είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει σε συγκέντρωση χρημάτων για μία μεγάλη δράση που έχουμε σκεφτεί στο Σμήνος μας! Ας το έχουμε στο νου μας για την επόμενη χρονιά!
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Eco friendly Σμήνος
Είναι η εποχή να κάνουμε ένα μεγάλο 

ταξίδι στον μακρινό βορρά. Ο θρύλος 

λέει ότι σε ένα ξέφωτο ενός πυκνού, 

χιονισμένου και κρυφού δάσους από 

έλατα, μέσα στο βουνό Korvatunturi, 

της Φινλανδίας βρίσκεται το σπίτι του 

Άγιου Βασίλη. Εκεί ζει μαζί με τη σύζυγό 

του, τα ξωτικά και τους ταράνδους του. 

Φρουρός της μυστικής τοποθεσίας, είναι 

ο νάνος Pepper Minstix.

Ζει σε ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι που 

πάντα έχει κίνηση από ξωτικά και 

ταχυδρόμους. Από την καμινάδα του 

βγαίνει πάντα ένας ασημένιος καπνός 

γιατί στην κουζίνα της γυναίκας του 

Άγιου Βασίλη ετοιμάζονται κάθε λογής 

γλυκά καλούδια από την ίδια και την 

επίσημη βοηθό της την Sugarplum Mary 

και τους βοηθούς της.

Όλα τα ξωτικά εργάζονται σκληρά στην 

μηχανή του ξωτικού Βushy Evergreen 

που την εφηύρε για να προφτάσουν 

να ετοιμάσουν κάθε λογής δώρα που 

θα στείλει ο Άγιος Βασίλης στα παιδιά, 

σύμφωνα με την λίστα του, που κρατάει 

πάντα ασφαλή το ξωτικό με το όνομα 

Alabaster Snowball.

Στον ελεύθερο τους χρόνο όμως, τους 

αρέσει να παίζουν και να γελάνε με την 

καρδιά τους όπως, για παράδειγμα, όταν 

παίζουν το “μισοτελειωμένο γράμμα”: 

αρχικά γράφει ένα ξωτικό μία ιστορία, 

αλλά αφήνει επίτηδες και κάποια κενά 

στη θέση των αντικειμένων! Έπειτα, ένα 

ένα τα υπόλοιπα ξωτικά, γράφουν στα 

κενά, το καθένα με τη σειρά του,  τυχαία 

αντικείμενα.  Το πόσο το διασκεδάζουν 

όταν τη διαβάζουν, δεν μπορείς να το 

φανταστείς!

Ένα άλλο αγαπημένο τους παιχνίδι είναι “ο 

καθρέφτης”: ένα ξωτικό έχει τον ρόλο του 

καθρέφτη και στέκεται σε ένα σημείο. Τα 
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υπόλοιπα ξωτικά, βρίσκονται απέναντί 

του και με πολύ αργές – πάααααρα 

πολύ αργές κινήσεις- προσπαθούν να 

τον φτάσουν  και να τον αγγίξουν! 

Κερδίζει τελικά το ξωτικό που θα 

καταφέρει να τον αγγίξει πρώτο, 

οπότε και παίρνει τη θέση του!

Έξω στην αυλή είναι ο ζεστός 

στάβλος με τους τάρανδους 

του Αι Βασίλη, που περιμένουν 

υπομονετικά να έρθει η ώρα για το 

μεγάλο ταξίδι και τους φροντίζει ο 

Wunorse Openslae, το καλό ξωτικό 

που εφηύρε το μαγικό έλκηθρο, που 

χωράει τόσα πολλά και βαριά δώρα 

για όλα τα παιδιά του κόσμου.

Μα πώς νομίζετε ότι ζούνε τα μικρά 

σκανταλιάρικα ξωτικά μας. Τον ελεύθερο 

χρόνο τους κάνουν κάθε λογής σκανταλιές, 

πειράζουν τους ανθρώπους στα αυτιά, 

τους προκαλούν  λόξιγκα. Σε άλλους τους 

ξινίζουν το γάλα, μπλέκουν τα μαλλιά των 

μικρών παιδιών και κλέβουν λιχουδιές από 

τα ντουλάπια. Το αγαπημένο φαγητό των 

ξωτικών είναι τα γλυκά.

Μιας που δεν χαλάνε ποτέ τα δοντάκια 

τους από αυτά, τρώνε συνέχεια ό,τι 

ετοιμάζεται στην μοσχοβολιστή κουζίνα 

του σπιτιού.  Όταν βγάζουν καθημερινά 

τους ταράνδους για εξάσκηση στο χιόνι, 

λατρεύουν να βυθίζονται σε αυτό και 

να φτιάχνουν αγγέλους με τα μικρά 

χεράκια και ποδαράκια τους. Παίζουν 

χιονοπόλεμο, κρεμιούνται από τα 

κλαδιά των χιονισμένων δέντρων και 

δημιουργούν μικρές χιονοστιβάδες για 

να γελάσουν. Αγαπημένη τους δουλειά, 

μετά από το παιχνίδι, είναι να φτιάχνουν 

γλειφιτζούρια από σιρόπι σφενδάμνου σε 

ξυλάκια έξω στους πάγους. Συχνά θάβουν 

τα περιτυλίγματα της καραμέλας στο χιόνι 

και μαγικά φυτρώνουν μικρά δεντράκια με 

καραμελίτσες. 

Αν πότε βρεθείτε στο χωριό του Αϊ Βασίλη 

μη διστάσετε να ψάξετε για αυτά…



«Νοκ Νοκ Νοκ», ακούγεται το χτύπημα 

στην πόρτα του γραφείου του Αη-Βασίλη 

και του αποσπά την προσοχή από τα 

φετινά χριστουγεννιάτικα γράμματα των 

παιδιών. Ανοίγει δειλά η πόρτα του και 

εμφανίζεται ο Πέπερ Μίνστιξ (Pepper Min-

stix), ο φρουρός του μυστικού περάσματος 

του χωριού του Αϊ-Βασίλη. 

«Τι θα ήθελες Πέπερ; Πως μπορώ να σε 

βοηθήσω;», ρωτάει ο Αϊ- Βασίλης. «Καλέ 

μου Αϊ-Βασίλη 

συγγνώμη που σε 

διακόπτω, αλλά 

χρειαζόμαστε 

την βοήθειά σου 

οπωσδήποτε», 

απαντάει λίγο 

αγχωμένος 

και ελαφρά 

εκνευρισμένος 

ο Πέπερ. «Μα 

τι συμβαίνει επιτέλους; Εξήγησε μου 

σε παρακαλώ, με έχει φάει η αγωνία», 

ρωτάει ο Αϊ-Βασίλης προσπαθώντας 

να καταλάβει τον λόγο που είναι 

αναστατωμένο τόσο πολύ το μικρό ξωτικό. 

«Ε να..... ψάχνουμε ποιο χριστουγεννιάτικο 

τραγούδι θα χρησιμοποιήσουμε στην 

φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή και 

έχουμε δυσκολευτεί πολύ. Το κάθε 

ξωτικό έχει φέρει από ένα τραγούδι, σε 

διαφορετική γλώσσα, με διαφορετική 

μουσική, από διαφορετική χώρα και όπως 

καταλαβαίνεις όλα τα ξωτικά θέλουν να 

μπει το δικό τους τραγούδι στην γιορτή. 

Όμως εγώ, σαν υπεύθυνος της γιορτής, 

δεν μπορώ να διαλέξω και για αυτό 

αποφάσισα να κάνουμε έναν διαγωνισμό 

χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στον 

οποίο θα είσαι εσύ ο κριτής! Εσύ θα 

αποφασίσεις ποιο είναι το πιο κατάλληλο 

τραγούδι! Μπορείς να μας βοηθήσεις σε 

παρακαλώ;» , λέει ο Πέπερ με μια ανάσα και 

όσο πιο γρήγορα 

μπορεί. «Χάχα, 

ω γλυκέ μου 

Πέπερ! Φυσικά 

και θα βοηθήσω 

και θα ακούσω 

τα τραγούδια 

με μεγάλη μου 

χαρά», απαντά 

ο Αϊ-Βασίλης 

και βλέπει τον 

Πέπερ να τρέχει να οργανώσει τα ξωτικά 

προκειμένου να μην χάνουν στιγμή!

Ξεκίνησαν λοιπόν ένα – ένα τα ξωτικά να 

τραγουδάνε σε διάφορες γλώσσες. 

Ένα στα γερμανικά: Lass uns froh und 

munter sein, und uns recht von Herzen 

freuen! Lustig, lustig, tralalala, Bald ist 

Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend 

da! (Ας είμαστε γεροί και χαρούμενοι, 

και ας χαρούμε από τα βάθη της καρδιάς 

Δυναμώνω τα φτερά μου
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μας! Χαρωπά, χαρωπά, τραλαλαλα, σε 

λίγο φτάνει η παραμονή του Άη Νικόλα. 

Ανήμερα του Αγίου Νικολάου  τα παιδιά 

βρίσκουν στα παπούτσια τους λιχουδιές αν 

ήταν  φρόνιμα ή βέργες αν δεν ήταν.)

https://youtu.be/OkvXugiij3U?list=PLk-

PNVPnhOc96dIj3ztb7IYrXZ61io12YJ

Το άλλο στα φινλανδικά: Tulkoon joulu 

(Αφήστε τα Χριστούγεννα να έρθουν) Jou-

lu on taas, riemuitkaa nyt, Lapsi on meille 

tänä yönä syntynyt. (Είναι και πάλι τα 

Χριστούγεννα, χαίρεσαι τώρα, Ένα παιδί 

γεννήθηκε απόψε)

Ένα άλλο στα γαλλικά: Il est né le divin 

Enfant, jouez hautbois, résonnez mu-

settes; il est né le divin enfant,  Chantons 

tous son avènement  (γεννήθηκε το θείο 

βρέφος, παίξτε τα όργανα, ας ηχήσουν τα 

όργανα.  Γεννήθηκε το θείο βρέφος, να 

ψάλλουμε όλοι τον ερχομό του.

https://www.youtube.com/watch?v=Ha0x-

Vgv9ovw 

Ακόμη και στα Ιταλικά: Stasera vedrai 

qualcosa accadra qualcosa il magico suc-

cedera! Babbo Natale e qua, Babbo Na-

tale e la! Il Natale arriva in citta! (Απόψε 

θα δείτε κάτι να συμβαίνει, κάτι μαγικό! Ο 

Άγιος Βασίλης είναι εδώ, ο Άγιος Βασίλης 

είναι εκεί! Τα Χριστούγεννα έρχονται 

στην πόλη)

https://youtu.be/e_bfdS7g44w?t=6

Μετά από πολλές ώρες και πολλά 

τραγούδια σε διάφορες γλώσσες λέει ο 

Αη –Βασίλης στον Πέπερ «Ο καλέ μου 

Πέπερ! Ήταν όλα τα τραγούδια υπέροχα 

και διαφορετικά όμως είχαν όλα ένα κοινό 

στοιχείο, την αγάπη για τα Χριστούγεννα! 

Γι’  αυτό μου είναι αδύνατον να διαλέξω 

μόνο ένα και έτσι προτείνω να πούμε 

όλα τα τραγούδια και έτσι να τιμήσουμε 

και ευχαριστήσουμε με έναν ακόμη 

τρόπο τον κόσμο για την αγάπη των 

Χριστουγέννων!» 
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Τόλμα 
αν μπορείς

Στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας βρίσκεται το περίφημο χωριό του Αη Βασίλη όπου κάθε 

χρόνο, όταν πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, γεμίζει με πολλές μυρωδιές 

από γλυκά και τόνους από πανέμορφα παιχνίδια. Το Ταχυδρομείο του χωριού όμως 

αποτελεί το μοναδικό ταχυδρομείο στον κόσμο που φέρει επίσημα την ονομασία 

«Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη» και άνοιξε το 1950. Είναι ένα όμορφο σπίτι φτιαγμένο 

από πέτρες και ξύλα και αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια κτίρια του χωριού. 

Εθελοντές και ξωτικά επιστρατεύονται για να απαντούν εγκαίρως στα γράμματα όλων 

των παιδιών, που φτάνουν τα 12.000 κάθε χρόνο!

Εσύ έχεις γράψει ποτέ γράμμα στον Άγιο Βασίλη; Τι του έχεις ζητήσει; Ένα παιχνίδι 

ή ένα βιβλίο; Ρούχα ή παπούτσια; Η φετινή χρονιά είναι λίγο ξεχωριστή, οπότε τι θα 

έλεγες για κάτι διαφορετικό; Αντί να ζητήσεις ένα δώρο για εσένα από τον Άγιο Βασίλη, 

τι θα έλεγες να δώσεις εσύ ένα ξεχωριστό δώρο σε έναν φίλο σου; Ένα δώρο μοναδικό 

το οποίο θα δείχνει πόσο τον νοιάζεσαι και τον αγαπάς! Μπορεί να είναι κάτι που θα 

έχεις αγοράσει ή το έφτιαξες μόνος σου.

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος αγάπης και ελπίδας, και τα φετινά είναι λίγο πιο 

ξεχωριστά! Δείξε στους γύρω σου πόσο σημαντικοί είναι για εσένα και περάστε μαζί τα 

πιο ζεστά Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά!



Πες & βρες 

Και τα  Πουλιά της Φινλανδίας πωλούν αυτό το εορταστικό ημερολόγιο με τα 24 

παραθυράκια που κάτι κρύβουν. Ανοίγεις ένα κάθε μέρα  από την 1η Δεκεμβρίου 

μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. 

Παρατήρησε τώρα, με προσοχή, την εικόνα του  Advent Calendar 2020  και …

Προσπάθησε να βρεις ή να μαντέψεις:
• Τον μικρό Άη Βασίλη;  

• Τα 8 τετράποδα ζώα;

• Τις 8 καρδιές;

• Τα 7 ζώα με φτερά;

• Τι ακριβώς κάνει το παιδάκι με τα κόκκινα στη μέση της εικόνας;

• Την πιο μακριά χρωματιστή  κορδέλα;

• Το επάγγελμα του άνδρα που παριστάνει το άγαλμα;

Τι παρατηρείς στα χρώματα των σκούφων ή καπέλων που φορούν οι άνθρωποι, 

εκτός από έναν;
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Φινλανδικά ρολάκια κανέλας

Οι Φινλανδοί είναι πρώτοι στην κατανάλωση καφέ παγκοσμίως με μέσο 
όρο 10 κιλά το χρόνο ο καθένας! Μαζί με τον καφέ τους όμως τρώνε 
κι ένα παραδοσιακό γλυκό που λέγεται pulla, τα αγαπημένα αφράτα 
φρατζολάκια με κανέλα, κάρδαμο και ζάχαρη. Τι θα έλεγες τώρα που 
πλησιάζουν οι γιορτές να ετοιμάσεις ρολάκια κανέλας για εσένα και την 
οικογένειά σου; 

Υλικά
Ζύμη:
• 1/2 λίτρο γάλα
• 200 ml ζάχαρη
• 1 κουταλάκι κάρδαμο
• 1 κουταλάκι αλάτι
• 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
• 800 γραμμάρια αλεύρι
• 50 γραμμάρια φρέσκια μαγιά

Γέμιση:
• μπόλικη κανέλα
• ζάχαρη
• 100 γραμμάρια βούτυρο
Και 1 αυγό στο τέλος για το άλειμμα



Κα
τα

σκ
ευ

οκ
ατ

ασ
τά

σε
ις 

Εκτέλεση
1. Ζέστανε το γάλα με προσοχή, γιατί δεν πρέπει να καεί.
2. Σε ένα αρκετά μεγάλο μπολ, ανάμειξε τη μαγιά, το αλάτι, τη ζάχαρη και 
το κάρδαμο. Πρόσθεσε το ζεστό γάλα κι ανακάτεψε μέχρι να διαλυθούν 
τα στερεά υλικά.
3. Λίγο λίγο πρόσθεσε το αλεύρι ανακατεύοντας το μείγμα.
4. Η ζύμη θα κολλάει αρκετά, οπότε πρόσθεσε αλεύρι ώστε να ξεκολλάει 
το μίγμα από τα χέρια σου. Προσοχή στο αλεύρι. Αν προσθέσεις πάρα 
πολύ, τα κανελάκια θα γίνουν  πολύ σκληρά.
5. Κόψε το βούτυρο σε κομματάκια και πρόσθεσε τα κομματάκια του 
μαλακού βουτύρου στη ζύμη, φροντίζοντας να ενσωματωθούν στο μίγμα. 
Ζύμωσε ακόμη λίγο, κάλυψε με πλαστική μεμβράνη το μπολ και άφησε το 
ζυμάρι να  φουσκώσει  σε ζεστό σημείο. Σε πιο ζεστό χώρο το φούσκωμα  
της ζύμης θα ολοκληρωθεί σε μια ή μιάμιση ώρα περίπου.
6. Αφού περάσει η μιάμιση ώρα άναψε τον φούρνο στους 180˚ C και 
ετοίμασε τη γέμιση χτυπώντας την κανέλα με το βούτυρο και τη ζάχαρη.
7. Άπλωσε λαδόκολλες στα ταψιά που θα χρειαστείς και άρχισε το 
άνοιγμα της ζύμης.
8. Χώρισε σε 3 μπάλες το ζυμάρι σε μια καλά αλευρωμένη επιφάνεια κι 
άνοιξε κάθε μπάλα σε ορθογώνιο φύλλο.
9. Άπλωσε το μίγμα της γέμισης πάνω στα φύλλα,  τύλιξέ τα και κόψε τα 
σε ρολάκια. 
10. Τοποθέτησε τα κανελάκια στα ταψιά.
11. Άφησε τα γύρω στη μισή ώρα για να φουσκώσουν, αφού τα σκεπάσεις 
με μία πετσέτα.
12. Άλειψε με το χτυπημένο αυγό τα ρολάκια και βάλε  τα ταψιά στο 
φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν.

Τα ρολάκια κανέλας είναι έτοιμα να καταπλήξουν την οικογένειά σου τις 
γιορτές. Καλή όρεξη! 
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Ξωτικομινιατούρες 

Τα ξωτικά της Φινλανδίας δουλεύουν ασταμάτητα όταν πλησιάζουν οι 
γιορτές και φτιάχνουν συνέχεια φαγητά, γλυκά και παιχνίδια. Πως θα σου 
φαινόταν αν έφτιαχνες τα δικά σου ξωτικά για να στολίζουν το σπίτι σου 
τις γιορτές;

Υλικά
• Κουκουνάρια
• Φύλλα τσόχας 
(κόκκινα, πράσινα)
• Ξύλινα μπαλάκια για 
μύτες
• Γούνινες κορδέλες ή 
μαλλί πλεξίματος
• Κόλλα, ψαλίδι

Εκτέλεση 
1. Ξεκίνησε από τα σκουφάκια: Σχεδίασε έναν κύκλο πάνω στην τσόχα και 
κόψε τον. Κόψε τον κύκλο ακριβώς στη μέση (κατά τη διάμετρό του) και 
δίπλωσε αυτό το ημικύκλιο έτσι ώστε να σχηματιστεί ένας τέλειος κώνος. 
Ρύθμισε το άνοιγμα της βάσης του ώστε να μπορεί να σταθεί καλά πάνω 
στο κουκουνάρι σου. 

2. Κόλλησε τα άκρα μεταξύ τους, ή ακόμη καλύτερα ράψε το ένα πάνω 
στο άλλο. Κάνε πρώτα μια δοκιμή με απλό χαρτί για να μη ξοδέψεις άδικα 
την τσόχα. 

3. Συνέχισε με το μούσι του ξωτικού σου. Στο πίσω μέρος της γούνινης 
κορδέλας σχεδίασε το σχήμα που θέλεις να έχει και κόψε την. Αν δεν έχεις 
γούνινη κορδέλα μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαλλί πλεξίματος.  

4. Στη συνέχεια κόλλησε το μούσι επάνω στο κουκουνάρι.
5. Έπειτα κόλλησε μία ξύλινη χάντρα για μύτη και στο τέλος κόλλησε και 
το σκουφάκι  που έφτιαξες πριν.

Το ξωτικό σου είναι έτοιμο να στολίσει το σπίτι σου για τις φετινές 
γιορτές!



Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά

Ήταν ένα όμορφο μεσημέρι Σαββάτου, 
αρχές Δεκεμβρίου, πολλά πολλά χρόνια 

πριν. Στο Σμήνος μας είχε στηθεί ένα μικρό 
δέντρο, χωρίς στολίδια, χωρίς φώτα, τελείως 
αστόλιστο. Το Σοφό Πουλί μάς μοίρασε μικρά 

αστέρια, καμπανούλες, κεράκια, χιόνι και 
άρχισε να διαβάζει μια ιστορία. Η ιστορία 

έλεγε για το μικρό έλατο που στολίστηκε μόνο 
του. Ένα όμορφο παραμύθι, με τη βοήθεια 

του οποίου, στολίσαμε το μικρό δέντρο του 
Σμήνους μας. Αχ, πόσο μου άρεσε αυτό το παραμύθι! Την πρώτη χρονιά που 
έγινα και εγώ Σοφό Πουλί, το επανέλαβα στο Σμήνος και χάρηκα μαζί με τα 

Πουλιά...όπως την πρώτη φορά!

Πάρε κι εσύ ένα μικρό δεντράκι και στόλισε το με την οικογένειά σου. Κι αν 
θέλεις να το κάνεις με την βοήθεια αυτής της ιστορίας, στείλε ένα μήνυμα στο 
kladospoulion@seo.gr και θα σου στείλω αμέσως αυτό το μικρό παραμύθι.

Καλές Γιορτές

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, Ελισάβετ 

Κουλούκα, Έλενα Κωνσταντινίδη, Γιούλα Μάστορα, 
Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, Κατερίνα 

Τσεκούρα. Πληροφορίες και υλικό για το τεύχος αυτό 
έστειλε και η Οδηγός από την Φινλανδία Riina Linnas.

Σελιδοποίηση: fine view. Σκίτσο Χελιδονιου: 
Nature vector created by ddraw. www.freepik.
com. Σκίτσο Κουκουβάγιας:Nature vector creat-

ed by freepik. www.freepik.com


