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“Του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα, 
που ωραιότερη η φύση ξυπνάει…» 
- Δ. Σολωμός

Ήρθε ο Μάιος και όλα βρίσκονται... πιο κοντά!
Είμαστε πιο κοντά στην κοινή μας δράση για τα 80 χρόνια που θα γίνει το 
ίδιο Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα Σμήνη, στις 28-29/5!
Είμαστε πιο κοντά στις Κατασκηνώσεις μας!
Είμαστε πιο κοντά στο καλοκαίρι!

Αλήθεια, έχεις σκεφτεί ότι όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο “κάτι”, η καρδιά 
ανεβάζει παλμούς; Είτε γιατί αγωνιά να συμβεί αυτό που θέλει, είτε γιατί 
αγχώνεται γι’ αυτό που πρόκειται να συναντήσει;

Η καρδιά, η κινητήριος δύναμη του σώματός μας, του μυαλού μας, της 
ύπαρξής μας. Αυτό το αυτόνομο όργανο που άλλοτε χτυπά γρήγορα, 
άλλοτε αργά και άλλοτε με το δικό της ρυθμό. Η καρδιά που όταν ακούσει 
μια άλλη καρδιά, κάποιες φορές συγχρονίζεται με αυτή και φτιάχνει μια 
αρμονία ήχων τέτοια που αν το συνειδητοποιήσεις, μάλλον τρομάζεις. Αν 
όμως δεν τρομάξεις, τότε θα ξέρεις πως θες αυτές οι καρδιές να χτυπούν 
παρέα, φτιάχνοντας ένα ξεχωριστό τέμπο! Καρδιές που τραγουδούν 
για τη φιλία, τον θαυμασμό, τον σεβασμό, την αγάπη. Καρδιές που θα 
συναντήσεις στις κατασκηνώσεις, ή στην κάθε μέρα σου!

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Ο Έφορος του Κλάδου Πουλιών

Κυριάκος Μούρτζης
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Είσαι Στέλεχος του Κλάδου Πουλιών,
τουλάχιστον 20 ετών και:
- έχεις ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση 
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Στάδιο) στον Κλάδο Πουλιών;
- έχεις πάρει μέρος σε τρία Χαρούμενα Δάση 
ως μέλος Αρχηγείου με αρμοδιότητα Υπαρχηγού 
Προγράμματος και Υπαρχηγού Λειτουργίας;
- έχεις ενεργό συμμετοχή ως μέλος Αρχηγείου 
σε Σμήνος τα τέσσερα τελευταία χρόνια;
- έχεις διατελέσει Αρχηγός με Εντολή;
Ε τότε ήρθε η ώρα να δηλώσεις συμμετοχή 
στην Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση του 
Κλάδου Πουλιών, που θα πραγματοποιηθεί 
25/6-2/7 στην Περδικόβρυση Παρνασσού!

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποιεί 
εκπαίδευση για την ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στις ομάδες 
μας, στις 3-5 Ιουνίου 2016 στο εκπαιδευτικό οδη-
γικό κέντρο «Κονάκια», στην Αγ. Μαρίνα Ν. Μάκρης 
Αττικής. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να λύσουμε 
τις απορίες μας και να μάθουμε τα σωστά εργαλεία 
για μια υγιή και δεμένη ομάδα.

Η κουκουβάγια προτείνει:

Επιμένω:
Υπομένω τις δυσκολίες, 

μένω σταθερός 
και αμετακίνητος, 

εξακολουθώ, παραμένω, 
δεν υποχωρώ, 

συνεχίζω να προσπαθώ 
παρά τις αντιδράσεις, 

τα προβλήματα.

TO MHNYMA TOY MHNA

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4912&LANG=GR
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4927&LANG=GR
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Το Σάββατο 23 Απριλίου τα Πουλιά του 1ου Σμή-
νους του Τοπικού Τμήματος Καλαμάτας έγιναν 
ζαχαροπλάστες και έπλασαν λαχταριστά τσουρέκια 
για την πασχαλινή τους προσφορά στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Συλλόγου Τριτέκνων. Με την 
ζαχαροπλαστική καταπιάστηκαν και τα 1ο και 2ο 
Σμήνος Ξυλοκάστρου και έφτιαξαν την πιο νόστιμη 
τούρτα για τα ογδοηκοστά γενέθλια της αγαπημέ-
νης μας Κουκουβάγιας! 

Τα Σμήνη Ηλιούπολης σε μια κοινή συγκέντρωση, 
με τη καθοδήγηση της κ. Νίτσας Ρέλλα (υπεύθυνη 
εργαστηρίων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλληλεγ-
γύη) γνωρίστηκαν με την τεχνική του ντεκουπάζ και 
χρησιμοποίησαν την φαντασία τους για να φτιάξουν 
τις δικές τους πασχαλινές δημιουργίες [εικόνα 1]. 
Αντίστοιχα, το Σμήνος Πειραιά έφτιαξε ωραιότατα 
στεφάνια για το Πάσχα από ανακυκλώσιμα υλικά!

Τα Πουλιά της Ν. Σμύρνης ανέβηκαν στην Ακρόπο-
λη και έβγαλαν καταπληκτικές φωτογραφίες. Επι-
πλέον, ανακαλύπτωντας το παρελθόν του Σμήνους 
τους συγκέντρωσαν κι άλλα ντοκουμέντα, εξίσου 
ενδιαφέροντα [εικόνα 2]!

Μυστήριο!! τι συμβαίνει; Σκόρπια κομμάτια 
από έναν χάρτη ένα σεντούκι και ένας πίνακας... 
τα Πουλιά της Ξάνθης τις δυσκολίες ξέρουν πώς 
να περνούν για αυτό πήγαν εκδρομή στο Διαλεκτό 
Καβάλας 9 έως 10 Απριλίου 2016 και σίγουρα 
κατάφεραν να λύσουν το μυστήριο [εικόνα 3].

Συμβαίνει στα πέριξ...

Η ολυμπιακή φλόγα πέρασε από την Αλεξαν-
δρούπολη και τα Πουλιά ήταν εκεί [εικόνα 4]!

Το Σμήνος Βούλας μαζί με το Τοπικό Τμήμα 
στο πλαίσιο της δράσης του Let’s do it Greece, 
καθάρισε την παραλία στο Μεγάλο Καβούρι!

Το 12ο Συνέδριο Αρχηγών όλων των Κλάδων, 
αλλά και το 28ο Συνέδριο Εφόρων και Μελών 
Τοπικών Συμβουλίων πραγματοποιήθηκαν από 
τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2016, με την συμμετοχή 
περισσότεων από 300 συνέδρων! Στις εγκαταστά-
σεις του Δημαρχείο Αμαρουσίου, υπό την αιγίδα 
του Δήμου, παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από 57 
Τοπικά Τμήματα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, 
από όλη την Ελλάδα.

Ο Κλάδος Πουλιών ήταν εκεί και συνάντησε τα 
35 Σοφά Πουλιά που συμμετείχαν στο Συνέδριο. 
Μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του Κύκλου Κου-
βέντας ως εκπαιδευτικού εργαλείου και τραγου-
δήσαμε όλοι μαζί το τραγούδι των 80 χρόνων.

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για 
να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας, ή 
χρησιμοποιήστε το hashtag #kladospoulion στις 
δημοσιεύσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμηθείτε 
πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβάνουν 
Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 

Περιμένουμε τα νέα σας!

1 2

3 4

http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5%CE%BF?platform=hootsuite#sthash.G1YR9Lo4.dpuf
https://www.facebook.com/1610191749244814/photos/a.1622758517988137.1073741828.1610191749244814/1674580139472641/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seoilioupolis/posts/997352383675732
https://www.facebook.com/seottpirea/posts/491529054391266
https://www.facebook.com/seoneasmirni/posts/811627155637844
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808307435969816.1073741852.152864541514112&type=3
https://www.facebook.com/ttxanthis/posts/1044669432234798
https://www.facebook.com/SomaEllenikouOdegismouTtAlexandroupolis/posts/908333489295423
https://www.facebook.com/groups/ttvoulas/permalink/10153549178997686/
http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4932&LANG=GR
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Βήμα 1ο: Μάθετε καλά το 
τραγούδι των 80 χρόνων 

με τα Πουλιά!

Βήμα 2ο: Επιλέξτε μια από τις 
προτεινόμενες δράσεις για να την 

πραγματοποιήσετε το σαββατοκύ-
ριακο 28-29/5. Κάθε μια βασίζεται 

και σε έναν από τους άξονες του 
Οδηγισμού και έχει σκοπό να 
γιορτάσουμε τα γενέθλια του 

Κλάδου εκτός Εστίας, σε πλατείες 
και πάρκα και να υπενθυμίσουμε 

στις τοπικές κοινωνίες το έργο που 
αδιάκοπα προσφέρει ο Κλάδος μας 

τα τελευταία 80 χρόνια.

Βήμα 3ο: Προετοιμάστε τη δράση 
που επιλέξατε με τα Πουλιά, στην 

προηγούμενη συγκέντρωση, κάντε 
πρόβες, κολλήστε αφίσες, συνομι-

λήστε με παράγοντες του τόπου 
σας, καλέστε γονείς και φίλους! 

Μπορείτε να συμπεριλάβετε το Το-
πικό σας Συμβούλιο και την Ομάδα 
Συνεργασίας για να γιορτάσουν και 
αυτοί μαζί μας. Ανοίξτε τα φτερά σας!

Βήμα 4ο: Η Δράση! Με τόσο καλή 
προετοιμασία, όλα θα πάνε καλά! 
Βγάλτε φωτογραφίες και βιντεο-
σκοπήστε τα Πουλιά να τραγουδούν 
το τραγούδι των 80 χρόνων πριν, 
μετά ή κατά τη διάρκεια της δράσης. 
Μπορείτε να συμπεριλάβετε και 
τους καλεσμένους σας. Επίσης 
μπορείτε να μας στείλετε πάνω 
από μία λήψη του τραγουδιού!

Μην ξεχάσετε να φοράτε όλοι σωστή στολή και 
να πάρετε την άδεια γονέων και κηδεμόνων για τη 
βιντεοσκόπηση!

Βήμα 5ο: Στείλτε μας όλο το υλικό 
από τη δράση, αλλά και από τα 
μηνύματα της κουκουβάγιας μέχρι 
10 Ιουνίου. Χρησιμοποιήστε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 
#80xroniaKladosPoulion.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ | ΜΑΪΟΣ 2016

Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΡΟΣ 2ο

Μάθατε για τις κοινές δράσεις του Κλάδου
Πουλιών για τον εορτασμό των 80 χρόνων;
Βρείτε ό,τι χρειάζεστε εδώ! 
Θυμηθείτε ότι είναι σημαντικό η συμβολή σας 
να αποτυπωθεί σε αυτήν την κοινή προσπάθεια! 

Δώστε λοιπόν σημασία και διαβάστε προσεκτικά τις 
τεχνικές λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε ό,τι υλικό στείλετε. Για οποιαδήποτε απορία, 
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο!
Καλή επιτυχία!

Με ένα μαντήλι γίναμε φίλοι,
μία παρέα, μια συντροφιά.
Φτερά θα ανοίξω και θα σου δείξω
πώς να πετάξεις με τα Πουλιά!

http://www.seo.gr/newsdetail.asp?ITMID=4919&LANG=GR
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Η επιμονή 
είναι το κλειδί 
της επιτυχίας!
Αυτό που μοιράζονται όσοι τα καταφέρνουν, είναι 
η νοοτροπία ότι είναι καλύτερα να αποτύχεις, παρά 
να παραιτηθείς και να εγκαταλείψεις.

Όταν κάποιος προτείνει μια νέα ιδέα, ένα σκεπτικό 
που οδηγεί στο να γίνονται καλύτερα τα πράγματα 
ή ένα σχέδιο για ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, 
διαμορφώνεται μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Η 
σχεδόν καθολική αντίδραση σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις προτάσεις είναι αρνητική. Όλοι φαίνεται 
να είναι έτοιμοι να απαριθμήσουν όλους εκείνους 
τους λόγους για τους οποίους η νέα ιδέα, διαδικα-
σία ή επιχειρηματικό εγχείρημα είναι λάθος, ή θα 
αποτύχει. Αυτού του είδους η αρνητική αντίδραση 
σε κάτι νέο, ή κάτι διαφορετικό, μπορεί να αποθαρ-
ρύνει ακόμη και τους πιο αισόδοξους. Ωστόσο, ο 
τρόπος με τον οποίο αντιδρά ένα άτομο σε αυτό το 
αρνητικό περιβάλλον είναι αυτός που είτε σκοτώνει 
μια πρόταση ή της δίνει πνοή.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους πολλοί 
άνθρωποι τείνουν να είναι αρνητικοί προς νέες 
ιδέες ή τρόπους σκέψης. Πρώτα απ’ όλα, επειδή δεν 
σκέφτηκαν οι ίδιοι τη νέα ιδέα, δυσκολεύονται να 
την καταλάβουν. Συχνά, δεν μπορούν να αναγνωρί-
σουν ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι νέο: αν τα πράγ-
ματα φαίνονται να λειτουργούν καλά, γιατί να θέλει 
κανείς να τα αλλάξει; Τέλος, δεδομένου ότι πολλοί 
πιστεύουν πως η συντριπτική πλειονότητα των 
νέων εγχειρημάτων θα αποτύχει ούτως ή άλλως, 
ποιος ο λόγος να πάρουν το ρίσκο να κάνουν κάτι 
που πιθανώς να αποτύχει;
 
Όσοι είναι επιτυχημένοι και καταφέρνουν να 
γράψουν ιστορία σε ένα τόσο αρνητικό περιβάλ-
λον είναι αυτοί που δεν τα παρατάνε — αυτοί 
που επιμένουν. Δεν είναι μόνο ότι συνεχίζουν να 
προσπαθούν για να να τα καταφέρουν, είναι ότι 
δεν μπορούν να σταματήσουν να προσπαθούν 
να επιτύχουν. Κλείνουν τα αυτιά απέναντι στην 
αρνητικότητα και δεν εγκαταλείπουν μέχρι να μην 
υπάρχει πια τίποτα άλλο να γίνει, κι έτσι είτε τα 
καταφέρνουν είτε όχι. Η νοοτροπία τους είναι ότι 
είναι καλύτερα να αποτύχουν παρά να παραιτη-
θούν και να εγκαταλείψουν. Πιστεύουν με θέρμη ότι 

Ήξερες ότι...;

η επιτυχία είναι εκεί έξω για να την κατακτήσουν 
και αν αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, είναι επειδή δεν 
έχουν ψάξει στο σωστό μέρος, οπότε απλά συνεχί-
ζουν να ψάχνουν.
 
Πεμπτουσία της επιμονής υπήρξε αναμφισβήτητα ο 
Τόμας Έντισον. Οι αποτυχίες που βίωσε στα πρώτα 
χρόνια της ζωής ήταν θρυλικές. Αποβλήθηκε σχε-
δόν από κάθε σχολείο όπου φοίτησε, χαρακτηρίστη-
κε «ανεπίδεκτος μαθήσεως», απολύθηκε από σχεδόν 
όλες τις δουλειές που δοκίμασε. Εκείνος όμως είχε 
ένα πάθος: τις εφευρέσεις. Όσες απορρίψεις κι 
αν δέχτηκε, όσες αποτυχίες κι αν βίωσε, ποτέ δεν 
αποθαρρύνθηκε και ποτέ δεν έπαψε να πιστεύει ότι 
πρέπει να εξακολουθήσει να αναζητά την επόμενη 
εφεύρεση. Στο τέλος, είχε κατοχυρώσει περισσότε-
ρα διπλώματα ευρεσιτεχνίας [1.093] από οποιον-
δήποτε άλλος στον κόσμο. Δεν ήταν όλα εξίσου 
αξιομνημόνευτα, ωστόσο μεταξύ των εφευρέσεών 
του συγκαταλέγονται ο λαμπτήρας πυρακτώσεως, 
η αλκαλική μπαταρία, το ηλεκτρικό δίκτυο και ο 
φωνογράφος, και αποτελούν παραδείγματα που 
μας δείχνουν που μπορεί να μας οδηγήσει η 
επιμονή και η υπομονή.

Η ικανότητα να επιμένουμε δεν εξαρτάται μόνο 
από την ικανότητα να ανταπεξέρχεται κανείς μέσα 
σε ένα αρνητικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αλλά και από την ικανότητα να εκπαιδεύ-
ουμε και να συμπαρασύρουμ τους άλλους σε νέες 
ιδέες. Όταν είστε πρόθυμοι να επιμείνετε αντίθετα 
στο ρεύμα της αρνητικότητας, το μυαλό σας εστιά-
ζει στο στόχο ακόμη περισσότερο και σας εξοπλίζει 
με ένα είδος επίμονης ορμής που ενδυναμώνει το 
κίνητρό σας για να αποδείξετε ότι οι άλλοι κάνουν 
λάθος. Όταν έχετε τη θέληση να επιμείνετε - ακόμα 
και μέχρι το τέλος - τότε ενισχύετε την εστίασή σας 
στο στόχο και μπορείτε να κατανοήσετε ότι η επιτυ-
χία θα εξαρτηθεί από το τι κάνετε εσείς και όχι από 
το τι λένε οι άλλοι.
 
Το μάθημα είναι απλό: Η επιτυχία δεν έρχεται 
εύκολα. Δεν θα έρθει όμως καθόλου, εκτός αν είστε 
πρόθυμοι να δείξετε επιμονή και υπομονή στην 
επιθυμία και την προσπάθειά σας να τη βρείτε!
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Στο τεύχος Μαΐου έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 
το άρθρο του Παύλου Τσιακουμή, Σοφού Πουλιού 
του 4ου Σμήνους Θεσσαλονίκης.

Ψάχνοντας στο λεξικό για τη λέξη «δέσιμο» 
βρήκα τις παρακάτω ερμηνείες:
 
δέσιμο < δέσ- (αοριστικό θέμα του δένω) + -ιμο
ουσιαστικό, ουδέτερο

1. η ενέργεια του δένω (για σχοινιά, 
αντικείμενα που δένονται μαζί για 
να αποτελέσουν ένα σύνολο)
2. η επίδεση (για τραύματα)
3. η συναρμολόγηση (για μηχανισμούς)
4. η βιβλιοδεσία (για βιβλία)
5. ο σχηματισμός του καρπού από το άνθος
6. (μαγειρική, ζαχαροπαστική) ο σχηματισμός 
μιας ομοιόμορφης, πυκνής μάζας

 
Έτσι σκέφτηκα τα εξής...
 
Όλοι ξέρουν πως να δέσουν τα παπούτσια τους ή 
πώς να δέσουν τις άκρες μιας κορδέλας για να φτιά-
ξουν έναν φιόγκο. Άλλοι, ακόμα, ξέρουν και πώς να 
δέσουν μια γραβάτα ή πώς να “δέσουν” την κρέμα 
για ένα γλυκό. Σίγουρα, εμείς οι Οδηγοί ξέρουμε 
πώς να δέσουμε το μαντήλι μας και πώς να δέσουμε 
τα σxοινιά για να φτιάξουμε έναν ιστό ή μια κατα-
σκηνωτική πύλη. Γνωρίζουμε πώς να δέσουμε το 
σxοινί στο πασσαλάκι για να τεντώσουμε τη σκηνή 
και ότι αν θελήσουμε να δέσουμε δύο ξύλα μαζί,
θα κάνουμε παράλληλη σύνδεση.
 
Ξέρουμε, όμως, και την έβδομη σημασία 
του παραπάνω ουσιαστικού;
 

7. η ψυχική και συναισθηματική 
εγγύτητα, η ύπαρξη συναισθηματικών 
δεσμών ανάμεσα σε πρόσωπα

 
Με άλλα λόγια, τα Πουλιά, «μεγάλα» ή «μικρά», ενός 
Σμήνους έχουμε δεθεί όλοι μεταξύ μας; Νιώθουμε 
ότι είμαστε ομάδα; Ότι ανήκουμε κάπου; 
Νιώθουμε την ασφάλεια ότι εάν πέσουμε, θα τρέξει 
όλο το Σμήνος να μας βοηθήσει να σηκωθούμε;
 

Έδεσα, δέθηκα, 
αλλά πολύ 
μπερδεύτηκα...

Κάτι για σένα!
Ως Στελέχη, έχουμε αρκετά εργαλεία για 
να πετύχουμε το δέσιμο στην ομάδα:
 
Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το τραγούδι και η Οδηγική 
Στολή είναι δύο από αυτά! Είναι κάτι, που μπορώ 
να το επιβεβαιώσω από προσωπική πείρα! Η πορεία 
μου ως Στέλεχος ξεκίνησε σε Σμήνος, που μόλις 
είχε ανοίξει, με αποτέλεσμα τα Πουλιά, όχι μόνο 
να μην έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με την Οδηγική 
ζωή, αλλά να μην γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Σας 
πληροφορώ ότι τον πρώτο καιρό τραγουδούσαμε 
ασυγχρόνιστα, παρότι ξέραμε την μελωδία και τους 
στίχους και στις συγκεντρώσεις τα Πουλιά έρχονταν 
χωρίς Στολή, αφού δεν τις είχαμε παραλάβει ακόμα. 
Μετά από κάμποσο καιρό, όμως, όσο η άνεση μεταξύ 
των Πουλιών μεγάλωνε, τόσο πιο συγχρονισμένα 
τραγουδούσαμε!

Οι διανυκτερεύσεις με το Σμήνος στην Εστία 
δημιουργούν επίσης ευχάριστο κλίμα. Τα Πουλιά 
μαθαίνουν να συμβιώνουν με τα υπόλοιπα μέλη 
του Σμήνους. Κοιμούνται μαζί, τρώνε μαζί, παίζουν 
μαζί, κάνουν υπηρεσίες μαζί, συζητούν μαζί, γελούν 
μαζί... Είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για να 
γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να κάνουν το Σμήνος 
τους την δική τους παρέα!

Τα παιχνίδια εμπιστοσύνης και γενικά τα παιχνίδια, 
είναι ακόμα ένα εργαλείο. Μόνο όταν θέσω την προ-
σωπική μου ασφάλεια στην ευθύνη κάποιου άλλου, 
αισθάνομαι ότι έχω δεθεί μαζί του! Όλοι έχουμε 
παίξει τον “καθιστό κύκλο” ή έχουμε βρει τον δρόμο 
μας μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η Φωλιά, η Ώρα Φωλιάς 
και οι Υπευθυνότητες αποτελούν κομμάτια του 
Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος που 
βοηθούν όχι μόνο στην καλύτερη λειτουργία του 
Σμήνους αλλά και στο χτίσιμο συναισθηματικών δε-
σμών μεταξύ των Πουλιών. Αυτό συμβαίνει επειδή 
η σωστή λειτουργία των παραπάνω χρειάζεται τη 
συνεργασία όλων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν 
η δραστηριότητα σε σταθμό ενός Μεγάλου Παιχνι-
διού, η ενημέρωση από το Α’ Πουλί των υπολοίπων 
Πουλιών για το τι θα κάνουμε στην επόμενη συγκέ-
ντρωση μέσω τηλεφώνου κ.ά.
 
Τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές σκέψεις, απόψεις 
και συμπεράσματα. Σε άλλους μπορεί να αρέσουν και 
άλλοι να μην τα βρίσκουν σωστά... 

Σε μένα δούλεψαν! Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι τα Που-
λιά έχουν πρότυπο τα Στελέχη τους, οπότε η καλύτερη 
λύση είναι να δημιουργήσετε το δέσιμο εσείς πρώτα... 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ! ■


