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Editorial

Θα μου πείτε ότι δεν χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη 
ημέρα για να σκεφτούμε, να μοιραστούμε, να 
συνεισφέρουμε. Θα σας πω ότι όταν το κάνουμε όλοι 
μαζί, το μήνυμα είναι πιο δυνατό. 

Η 22α Φεβρουαρίου δεν είναι απλά μια ημέρα γιορτής. 
Είναι μια ακόμα ημέρα προσφοράς. Είναι μια ακόμα 
ευκαιρία να δείξουμε τη σημασία του παιχνιδιού που 
ξεκίνησε το 1907 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι 
μια ακόμα στιγμή που η σκέψη γίνεται πράξη. Είναι όλα 
εκείνα τα χαμόγελα στα πρόσωπα των Αστεριών, των 
Πουλιών, των Οδηγών και των Μεγάλων Οδηγών μας, 
τα λαμπερά ζευγάρια μάτια που ακολουθούν αυτό που 
τους δείχνουμε! Είναι η θετική διάθεση για τη ζωή και 
τους εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας και σκέψης! 
Είναι όλες εκείνες οι αξίες που περνάμε στα παιδιά 
αυτά, στην ολοένα και περισσότερο εξελισσόμενη  
κοινωνία! 
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ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

ΕΓΚ. ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ BRITAN-
ICA
 

Για τον μήνα Φεβρουάριο, έχουμε σημειώσει διαφορετικές 
ημερομηνίες στο ημερολόγιό μας, με διαφορετικό περιεχόμενο 
η καθεμία. Μια ανάσα πριν την άνοιξη, ο μήνας αυτός μας 
καλωσορίζει δυναμικά, φέρνοντας τις αποκριές, διαφορετικά 
έθιμα, καρναβαλικά πάρτι και τον εορτασμό πολλών 
παγκόσμιων ημερών, όπως αυτή του ραδιοφώνου. Εκείνη, 
όμως, που έχει σημαδέψει τη ζωή των Οδηγών δεν είναι άλλη 
από την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου από οδηγούς και προσκόπους 
παγκοσμίως και μας υπενθυμίζει τον σκοπό μας.

Ωστόσο, η σκέψη, σαν έννοια αυτή καθαυτή, δεν είναι 
μια απλή διαδικασία θύμησης ή αναπόλησης, αλλά ένα 
εφαλτήριο αξιολόγησης και δράσης. Σκέψη σημαίνει να 
εμβαθύνεις σε καθετί που μοιάζει απλό. Σκέψη σημαίνει 
να βρίσκεις νόημα σε καθετί που μοιάζει κενό. Ένα από το 
προτερήματα που έχουμε σαν οδηγοί είναι ότι μαθαίνουμε 
πώς να σκεφτόμαστε και όχι τι να σκεφτόμαστε, ότι μας 
αρέσει να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα και πως μας 
διακατέχει μια δημιουργική περιέργεια. Έτσι, η σκέψη μας 
ολοένα διευρύνεται και οι στόχοι μας επιτυγχάνονται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, χρησιμοποιώντας τη σε 
κάθε έκφανση της καθημερινότητας, γινόμαστε ικανοί να 
αντιληφθούμε τη ζωή καλύτερα.

Πάμε, λοιπόν, μαζί ένα βήμα παραπέρα να ανακαλύψουμε 
τι κρύβεται πίσω από καθημερινά πράγματα, όπως το 
ραδιόφωνο, να απαντήσουμε σε καρναβαλικές απορίες, να 
μοιραστούμε εμπειρίες και να προοδεύσουμε!
 

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 

Το μήνυμα του μήνα 

“Όσο πιο παθιασμένα αγαπάμε τη ζωή, 
τόσο πιο έντονα γευόμαστε τη χαρά 
της ζωής” 

(Jurgen Moltan)
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Το Τριζόνι και τα Πουλιά της Ρουμανίας
 
Λίγο μετά την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου στη 
Ρουμανία, η Ελλάδα ανέλαβε να βοηθήσει τη χώρα αυτή 
να ξαναποκτήσει Οδηγισμό, μετά από τα πολλά χρόνια 
διάλυσής του.
 
Η αρχή έγινε με μια Εκπαίδευση Στελεχών τριών Κλάδων 
και μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετείχε ένα 
δυναμικό και κεφάτο σύνολο από κοπέλες διαφόρων 
ηλικιών (τότε ήταν ακόμα κοριτσίστικα τα σωματεία μας), 
που θα στελέχωναν τις πρώτες Ομάδες και την πρώτη 
Διοίκηση των Ρουμάνων Οδηγών.
 
Και μόνο η συμμετοχή μου στη δραστηριότητα αυτή έκανε 
πιο συνειδητή, μέσα μου, την αξία της κίνησής μας σαν 
Παγκόσμια Οργάνωση.
 
Μια από τις πολλές αναμνήσεις της εμπειρίας εκείνης 
έχει σχέση με τον Κλάδο μας: Για να ζήσουμε, όλες 
μαζί, μια Συγκέντρωση Πουλιών, πήγαμε στον χώρο 
ενός μελλοντικού Σμήνους, σε ένα ίδρυμα. Από τα 
κορίτσια που φιλοξενούσε, άλλα είχαν οικογένειες και 
περνούσαν τα Σαββατοκύριακα στα σπίτια τους και άλλα, 
χωρίς συγγενείς, δεν έβγαιναν ποτέ και ήταν κάπως 
περιφρονημένα από τα υπόλοιπα. Με αυτά τα παιδιά 
έγινε η Συγκέντρωση, μια Κυριακή πρωί.  Χάρηκαν πολύ 
κάθε της κομμάτι, κυρίως ένα εύκολο, ελληνικό, κυκλικό 
τραγούδι, το “Τριζόνι” ( Άκου το Τριζόνι μες στη σιγαλιά, 
κρι κρι κρικιτικρι κρρραμ ).

Το επόμενο μεσημέρι, μια από μας πήγε πάλι στο 
ίδρυμα για να βγάλει μερικές φωτογραφίες. Ήρθε πίσω 
κατασυγκινημένη: είχε βρει τα παιδιά καθισμένα για 
φαγητό. Όσα είχαν γυρίσει από τα σπίτια τους, άκουγαν 
κατάπληκτα και με πολύ θαυμασμό τα “υποτιμημένα” 
να τραγουδούν με ενθουσιασμό ένα τραγούδι σε μια 
άγνωστη γλώσσα και μάλιστα κυκλικά! Ο Οδηγισμός τους 
είχε δώσει την ευκαιρία να χαρούν, να δημιουργήσουν, 
να ανέβουν στα μάτια των συνομήλικων τους και να 
εξομοιωθούν μ’ αυτούς.
 

Α.Β.

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Ακούγοντας στο ραδιόφωνο μια εκπομπή, 
δεν μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τη 
διαδρομή που κάνει μέχρι να φτάσει σε 
εμάς. Το σήμα φτάνει στα ραδιόφωνα μας 
μέσω ενός συστήματος ραδιομετάδοσης. 
Όμως, από ποια μέρη αποτελείται αυτή η 
μικρή μαγική συσκευή, μέσω της οποίας 
απολαμβάνουμε κάθε είδους ηχητικής 
εκπομπής;

Γενικά κάθε ραδιόφωνο αποτελείται από 
τρία βασικά τμήματα:

- Από το τμήμα της υψηλής συχνότητας, 
που βρίσκεται αμέσως μετά την κεραία, η 
οποία συλλαμβάνει τα ραδιοκύματα. Στο 
τμήμα αυτό γίνεται η επεξεργασία του 
διαμορφωμένου κύματος.

- Από το τμήμα της φωράσεως. Στο τμήμα 
αυτό ξεχωρίζεται και κρατιέται το σήμα της 
διαμορφώσεως.

- Από το τμήμα της ενισχύσεως της 
χαμηλής συχνότητας . Το ενισχυμένο σήμα 
οδηγείται τελικά στο μεγάφωνο και έτσι 
ακούμε τους ήχους.
 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σήμα που ταξιδεύει στον αέρα λέγεται 
ΦΕΡΟΝ, ακριβώς επειδή μεταφέρει 
επάνω του τον ήχο και τις πληροφορίες. 
Η διαδικασία φόρτωσης και μεταφοράς 
του ήχου και των πληροφοριών λέγεται 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
διαμόρφωσης, αλλά οι δύο βασικότεροι 
που χρησιμοποιούνται στο ραδιόφωνο 
είναι οι εξής : AM (αρχικά των αγγλικών 
λέξεων Amplitude Modulation), που 

σημαίνει Διαμόρφωση κατά πλάτος και FM 
(αρχικά των αγγλικών λέξεων Frequency 
Modulation), που σημαίνει Διαμόρφωση 
κατά συχνότητα.

Τα ραδιόφωνα διαθέτουν αντίστοιχα 
κυκλώματα διαχωρισμού της ακουστικής 
πληροφορίας από το φέρον σήμα. Για 
το διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα 
(AM), το κύκλωμα λέγεται ΦΩΡΑΤΗΣ και 
για το διαμορφωμένο κατά συχνότητα 
(FM), λέγεται ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ. Κατόπιν, 
το σήμα αποδιαμορφώνεται, ενισχύεται 
και τροφοδοτεί το μεγάφωνο, το 
οποίο αναπαράγει τον αρχικό ήχο. Το 
διαμορφωμένο σήμα εκπέμπεται από το 
στούντιο του σταθμού και φθάνει μέχρι 
τις κορφές των βουνών, όπου πλέον 
είναι εγκατεστημένοι όλοι οι σταθμοί. 
Εκεί, λαμβάνεται από έναν ειδικό δέκτη, 
ο οποίος συνδέεται με τον πομπό και 
ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή 
και, μέσω της κεραίας του πομπού, 
ταξιδεύει μέχρι τους δέκτες μας. Δεν είναι, 
φυσικά, εύκολο να καταλάβει ακόμα και 
ο πιο ειδικός αυτή τη μαγική διαδρομή 
του σήματος, μέχρι να επεξεργαστεί και 
να φτάσει στα αυτιά μας. Εκεί ακριβώς 
βρίσκεται η διαχρονική μαγεία του 
ραδιοφώνου.
 
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ραδιόφωνο, όπως και άλλες συσκευές 
(τηλεόραση, τηλέφωνο, ραντάρ), 
εντάσσεται στα επικοινωνιακά συστήματα 
που έχουν ως σκοπό την μετάδοση 
μηνύματος με διάφορους τρόπους. Υπάρχει 
η πηγή της πληροφορίας και, μετά από 
επεξεργασία και φιλτράρισμα, το μήνυμα 

Μαθαίνοντας (Φυσική) μέσα από…
Το ραδιόφωνο
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λαμβάνεται από τον δέκτη. Το ραδιόφωνο, 
στη σημερινή του μορφή, είναι η συσκευή 
που λειτουργεί ως “ραδιοδέκτης - 
μετατροπέας”, όπου λαμβάνοντας 
τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 
ραδιοφωνικών σταθμών, τις μετατρέπει σε 
ήχο. Τα ραδιοφωνικά κύματα εκπέμπονται 
από τον πομπό και φτάνουν στον δέκτη, 
δηλαδή το ραδιόφωνο. Τα κύματα αυτά 
αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και 
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και 
στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και το 
τελικό αποτέλεσμα του ραδιοφώνου.

Η λειτουργία ορισμένων συσκευών 
επικοινωνίας, όπως το ραδιόφωνο, 
εξαρτώνται από ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα. Τα κύματα αυτά καθιστούν 
δυνατή την επικοινωνία χωρίς ένα 
συνδετικό σύρμα. Τι είναι όμως τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα; Ο μαγνητισμός 
εκδηλώνεται με τη δύναμη που ασκεί 
το μαγνητικό του πεδίο σε μαγνήτη ή 
σε κινούμενα φορτία που βρίσκονται 
μέσα σε αυτό. Το μαγνητικό αυτό πεδίο 
είναι η δύναμη που επιτρέπει σε ένα 
μαγνήτη να σηκώσει - π.χ. ένα συνδετήρα 
χαρτιών. Η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για 
να δημιουργηθεί ένα μαγνητικό πεδίο. Η 
μορφή αυτή του  μαγνητισμού ονομάζεται 
ηλεκτρομαγνητισμός. Η λειτουργία, 
λοιπόν, του ραδιοφώνου βασίζεται σε 
δύο βασικές αρχές της Φυσικής: η πρώτη 
είναι η μετατροπή μηχανικής ενέργειας 
σε ηλεκτρική και η δεύτερη είναι ο 
ηλεκτρομαγνητισμός, το φαινόμενο 
δηλαδή του ηλεκτρικού φορτίου των 
σωματιδίων και της αλληλεπίδρασης 
ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων.

Μαθαίνοντας (Φυσική) μέσα από…
Το ραδιόφωνο
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Υλικά: 6 χαρτόνια αντουλέ για να 
καρφιτσώνονται τα σήματα
 Υπόσχεση: 
Η Φωλιά χωρίζεται σε δύο ομάδες. 
Η μια ομάδα έχει στην πλάτη της 
ταμπέλες με φράσεις όπως: «Λέω τη 
γνώμη μου ελεύθερα», «Είμαι καλός 
φίλος», «Αγαπώ την πατρίδα μου», 
«Η προσευχή μου δίνει θάρρος», 
«Συνεργάζομαι με το συμμαθητή 
μου», κ.λπ. Η άλλη ομάδα κυνηγάει τα 
Πουλιά με τις ταμπέλες στην πλάτη. 
Όποιος πιάσει κάποιον με μήνυμα στην 
πλάτη, φωνάζει δυνατά τη φράση της 
ταμπέλας και γίνεται ζευγάρι μαζί του.

Το Στέλεχος ζητά από κάθε ζευγάρι να 
παρουσιάσει με μιμική το περιεχόμενο 
της ταμπέλας του. Τα υπόλοιπα 
Πουλιά προσπαθούν να μαντέψουν το 
περιεχόμενο.

Το Στέλεχος δίνει σε κάθε Πουλί από 
ένα χαρτονάκι με μια μαγική λέξη: 
«φιλία», «συνεργασία», «θάρρος»», 
«ελευθερία», «σεβασμός», «χαρά», 
«πίστη», «αγάπη για τη φύση», 
«προσφορά», «ειρήνη», κ.ά. ή με μια 

εικόνα από περιοδικό. Σε χαρτί του 
μέτρου έχουν γραφτεί η Υπόσχεση, 
το Ρητό και ο Νόμος των Πουλιών. Τα 
Πουλιά χωρίζονται σε δύο γραμμές 
και απέναντι τους, σε απόσταση 10-
15 μέτρων, τοποθετείται το χαρτόνι. 
Με το σύνθημα του Στελέχους, τα 
Πουλιά τρέχουν σκυταλοδρομία προς 
το μεγάλο χαρτόνι και κολλούν τη λέξη 
που κρατούν δίπλα στην πρόταση της 
Υπόσχεσης, του Ρητού ή του Νόμου που 
κατά τη γνώμη τους ταιριάζει.

Υλικά: 4 ταμπέλες για το 1a, χαρτί 
του μέτρου με Υπόσχεση, Νόμο, 
Ρητό για το 1c, 15 χαρτονάκια με 
μαγικές λέξεις ή εικόνες για το 1c, 6 
σήματα Υπόσχεσης, βιβλίο “Βήματα 
στον Κόσμο”
 Α’ και Β’ Φτερό: 
Σε χαρτί του μέτρου είναι γραμμένες 
20 δραστηριότητες (πχ. γράψε 6 
διαφορετικές καιρικές συνθήκες, γράψε 
τα ονόματα από 2 δέντρα, γράψε 4 
παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε 
με μπάλα κοκ). Τα Πουλιά έχουν 5 
λεπτά χρόνο να διαλέξουν και να 
πραγματοποιήσουν 9 από αυτές το 

Πετώντας ψηλότερα!
Συγκέντρωση με Κ.Ι. “Εισαγωγή στην Πρόοδο”

(Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με κάποιο άλλο Σμήνος, σε διήμερη 
εκδρομή ή διανυκτέρευση. Από κάθε σταθμό οι Φωλιές παίρνουν το αντίστοιχο 
σήμα Προόδου -σήμα Υπόσχεσης, Α’, Β’ Φτερό, Κίτρινος Κόμπος, Πτυχία. Διάρκεια 
σταθμού: 15 λεπτά)

Βρισκόμαστε στη χώρα των παιχνιδιών. Ο Άκης, ο παιχνιδιάρης παπαγάλος 
“Κοκατού”,  προετοιμάζει, με τον δικό του παιχνιδιάρικο τρόπο, όλα τα παιχνίδια 
που πετάνε (πουλιά, αεροπλάνα, ελικόπτερα κτλ.) για ασφαλείς πτήσεις και 
“ψηλά ανεβάσματα”. Τους δίνει, ουσιαστικά, τα εφόδια για να προοδεύσουν. Τι 
θα λέγατε να παίξουμε και να το δοκιμάσουμε; 
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καθένα μόνο του. Τις γράφουν σε χαρτί Α5.
Παρουσιάζουμε από 1 δραστηριότητα.
Παρουσιάζουμε τον πίνακα της σελίδας 121 
από το βιβλίο των Πουλιών “Βήματα στον 
Κόσμο” που αφορά στην Πρόοδο και συζητάμε 
και για το Β’ Φτερό.

Υλικά: δραστηριότητες, χαρτιά, μολύβια, 
σήματα Α’ και Β’ Φτερό, βιβλίο “Βήματα 
στον Κόσμο”
 Κίτρινος Κόμπος-Πτυχία: 
Σχεδιάζουμε με σχοινί το σήμα του Κίτρινου 
Κόμπου σε ένα κομμάτι ξύλο. 

Σε ένα κουτί υπάρχουν πολλά διαφορετικά 
σήματα Πτυχίων. Το κάθε Πουλί βάζει το χέρι 
του χωρίς να κοιτάει και παίρνει ένα σήμα. 
Προσπαθεί μόνο του ή με τη βοήθεια της 
Φωλιάς να βρει σε ποιο Πτυχίο αντιστοιχεί, 
αρχικά μαντεύοντας και στη συνέχεια 
κοιτώντας στο βιβλίο “Βήματα στον Κόσμο” 

Υλικά: σχοινί ή σπάγκος, ξύλα, σήματα 
Κίτρινου Κόμπου, σήματα Πτυχίων, 
βιβλίο “Βήματα στον Κόσμο”
 3Π+ Παρουσίαση Υλικών:
Τα Πουλιά βρίσκουν μπερδεμένα τα παρακάτω 
υλικά και σε 6 λεπτά χρόνο καλούνται να τα 
ταξινομήσουν. Το Στέλεχος μπορεί να δώσει 
και κάποια έξυπνα tips για τη χρήση τους.

Χαρτόνια: Απλά Α4 (λεπτά-χοντρά), 
Χρωματιστά Α4 (λεπτά-χοντρά) Χαρτόνια 
πολύχρωμα, Έβα, Φελλός, Γκοφρέ, Φελτ-
Τσόχα, Κυματιστά. Ψαλίδια: Απλά, Για 
αριστερόχειρες, Ζικ-ζακ. Κόλλες: Στικ, 
Υγρή, Λευκή-ατλακόλ, Σιλικόνη (απλή και 
χρυσόσκονη), Με χρυσόσκονη, Blue Tack. 
Μπογιές, Στυλό, Μολύβι, Ξυλομπογιές, 
Μαρκαδόροι (λεπτοί/χοντροί), Τέμπερες, 

Νερομπογιές, Δαχτυλομπογιές, Πένα, 
Κηρομπογιές-παστέλ-λαδοπαστέλ. Διάφορα 
Υλικά: σπάγκος/σχοινί, καπάκια μπουκαλιών, 
φελλοί μπουκαλιών, καθαριστικά πίπας, 
Φτερά, Ξύλο, Καλαμάκια (Ξύλινα/Πλαστικά), 
Γλωσσοπίεστρα, οδοντογλυφίδες, ρολά από 
χαρτί υγείας, Σελοτέιπ. Χαρτοταινία: Μαύρη, 
Καφέ, Διαφανής, Άσπρη, Με σχέδια, Με 
χρώμα, Διπλής όψεως 

Μιλάμε για τα 3Π: Προετοιμασία, 
Πρωτοτυπία, Παρουσίαση
Υλικά: χαρτόνια με τους τίτλους των 
γενικών κατηγοριών για ταξινόμηση, 
σήματα για τα 3Π
 Κλείσιμο: 
Έτσι, λοιπόν, ο Άκης ο παιχνιδιάρης 
παπαγάλος “Κοκατού” εκπαιδεύει τα νέα 
παιχνίδια να πετάνε ψηλά. Αφού ζήσουν 
κάποιες στιγμές με τα υπόλοιπα παιχνίδια, 
δίνουν την Υπόσχεσή τους και περνάνε 
επίσημα στη χώρα των παιχνιδιών. Στη 
συνέχεια επιλέγουν, προετοιμάζουν και 
παρουσιάζουν 9 Βήματα για το Α’ Φτερό και 
άλλα 9 για το Β΄ Φτερό. Αν είναι στην 5η 
Δημοτικού μπορούν να ασχοληθούν και με 
τον Κίτρινο Κόμπο και, φυσικά, όλα τα Πουλιά 
μπορούν να βρουν, να επιλέξουν και να 
ασχοληθούν με όσα Πτυχία θέλουν και να τα 
παρουσιάσουν σε κάποιον ειδικό. 

Για όλα τα στάδια της Προόδου, όμως, 
υπάρχουν τα παρακάτω επίπεδα 
προετοιμασίας: Επιλογή, Απαντήσεις-Λύσεις, 
Επιλογή πρωτότυπων υλικών, Κατασκευή και 
Έλεγχος, Πρόβα-προετοιμασία, Ενημέρωση 
Παρουσίαση, Αξιολόγηση, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Παρουσίαση του Πίνακα Προόδου του 
Σμήνους

Πετώντας ψηλότερα!
Συγκέντρωση με Κ.Ι. “Εισαγωγή στην Πρόοδο”
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Κομποδεθείτε!

22 Φεβρουαρίου.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης! 

Μια μέρα που όλοι οι Οδηγοί στέλνουμε τη σκέψη μας στους Οδηγούς όλου του κόσμου.  
Τι πιο επίκαιρο, από το να βρεθούμε μαζί τα Στελέχη και να νιώσουμε τη μοναδική αυτή 
γιορτή, συνειδητοποιώντας, ότι καθένας από μας είναι κρίκος της παγκόσμιας αλυσίδας του 
Οδηγισμού.

Αφού τελειώσει η συγκέντρωση, το Σοφό Πουλί δίνει στα Στελέχη έναν κρίκο αλυσίδας και 
διαβάζει το παρακάτω μήνυμα της Αρχιοδηγού Olav Baden Powell «Σ́ έναν κόσμο γεμάτο 
αβεβαιότητα και φόβο, η κίνησή μας λάμπει σα μια χρυσή αλυσίδα. Οι κρίκοι της αλυσίδας 
έχουν σφυρηλατηθεί με το πιο καθαρό χρυσάφι, την Υπόσχεση και τον Νόμο. Ο κάθε κρίκος με 
το ιδιαίτερό του στολίδι, τα εθνικά του χαρακτηριστικά, πλουτίζει και ομορφαίνει το σύνολο. Η 
αλυσίδα μακραίνει με κάθε καινούργιο κρίκο και γίνεται όλο και πιο στέρεη, όσο αναπτύσσεται 
ο Οδηγισμός κάθε χώρας σε πνεύμα και δύναμη. Εγώ, που έχω το προνόμιο να κρατώ την 
πόρπη που ενώνει την αλυσίδα, οραματίζομαι την ημέρα, όπου η αλυσίδα αυτή της φιλίας θα 
αγκαλιάσει ολόκληρο τον κόσμο και θα συμβάλει, έτσι, στην ανάπτυξη της ειρήνης».

Στη συνέχεια το Σοφό Πουλί δίνει στα Στελέχη δύο κορδόνια-σχοινιά και τα προτρέπει να 
επιδοθούν στις τεχνικές τους ικανότητες, μαθαίνοντας τον κόμπο της φιλίας. (Καλό θα είναι 
να το γνωρίζει το Σοφό Πουλί για να το δείξει και στους υπόλοιπους) [youtube]

Και με τον κόμπο της φιλίας στα χέρια μας, τραγουδάμε όλοι μαζί το «Νέοι φίλοι» αλλά στα 
Αγγλικά, μιας και το απαιτεί η μέρα. [youtube] 

Τέλος, το Σοφό Πουλί χωρίζει το παρακάτω κείμενο ανάλογα με τον αριθμό των Στελεχών 
και κάθε ένας ανάβει ένα κερί και διαβάζει το δικό του απόσπασμα. 

«Κάτω από τα πόδια που πατώ, στην άλλη άκρη της σφαίρας, βρίσκεσαι φίλε. Ο ήλιος σας 
ανατέλλει, όταν σε μας προβάλλει το φεγγάρι. Δώσε μου το χέρι σου, να φτιάξουμε τον 
άξονα της γης. Να στριφογυρίζει η σφαίρα, να στριφογυρίζει ο κόσμος με μια δύναμη, με 
μια έλξη που τη λένε γαλήνη, που τη λένε ειρήνη. Έπειτα, δώσε μου και τα δύο χέρια, ν’ 
αγκαλιάσουμε την αγάπη, ν’ αγκαλιάσουμε τον πλανήτη, να ζυγώσουμε το Θεό.» 
(Τάκης Ολύμπιος)

Καλή Ημέρα Σκέψης 2020 – Happy  Thinking Day 2020

Πηγή: Μηνύματα - Δελτίο Εφόρων και Αρχηγών (τεύχη: Φεβρουαρίου 1980 και 1987)       
Έκδοση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
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https://www.youtube.com/watch?v=1jP6r9kS0As 
https://www.youtube.com/watch?v=sMAxP-95yn4 

