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Editorial
Με το πέρας μιας εποχής που έχει εμπνεύσει 
ζωγράφους και ποιητές, λογοτέχνες και σκηνοθέτες, 
μιας εποχής ιδιαίτερα μελαγχολικής, μιας εποχής 
νοσταλγικής, μιας εποχής που ξυπνά συναισθήματα 
και ενεργοποιεί αισθήσεις, θα ήθελα να μοιραστώ 
μαζί σας αντί για editorial όμορφες σκέψεις 
σπουδαίων ανθρώπων. 

Για τον Αμερικανό συγγραφέα Stanley Horow-
itz “Ο χειμώνας είναι ένα χαρακτικό, η άνοιξη μια 
ακουαρέλα, το καλοκαίρι μια ελαιογραφία και το 
φθινόπωρο ένα μωσαϊκό όλων αυτών”

Η George Elliot ή αλλιώς Μέρι Αν Έβανς το 
αποκαλεί “Νόστιμο φθινόπωρο! Η αληθινή ψυχή 
μου είναι παντρεμένη μ’αυτό, και αν ήμουν ένα 
πουλί θα πετούσα γύρω από τη γη αναζητώντας τα 
διαδοχικά φθινόπωρα” ενώ για τον Albert Camus 
“Το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε 
φύλλο είναι ένα λουλούδι”.

Σκεφτείτε, ζωγραφίστε, τραγουδήστε το δικό σας 
φθινόπωρο!

 
Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Το μήνυμα του μήνα 

“Το Αγγλικό χιούμορ μοιάζει με το 
τέρας του Λοχ Νες στο γεγονός ότι και 
τα δύο είναι διάσημα, αλλά υπάρχουν 
σοβαρές υποψίες ότι κανένα από τα 
δύο δεν υπάρχει.” 

(George Mikes, 1912-1987, Βρετανός χιουμορίστας)
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Γεια σας και πάλι! Συνεχίζουμε το ταξίδι μας κι αυτό τον 

μήνα! Προορισμός μας, η γενέτειρα του Robert Baden 

Powell και της γυναίκας του Olave Baden Powell, του 

αρχιπρόσκοπου και της αρχιοδηγού.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, για τη Μεγάλη Βρετανία ή, όπως 

είναι η επίσημη ονομασία, για το Ηνωμένο Βασίλειο 

της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Το 

όνομα Αγγλία δεν είναι αποδεκτό από τους κατοίκους 

της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Πρωτεύουσα της Αγγλίας είναι το Λονδίνο, πόλη την 

οποία αγαπούν πολύ οι Έλληνες και την επισκέπτονται 

αρκετά συχνά, για διακοπές, επαγγελματικούς λόγους, 

σπουδές, για να θαυμάσουν την αγαπημένη τους Αγγλική 

ποδοσφαιρική ομάδα, για να παρακολουθήσουν μια 

παράσταση στο Royal Albert Hall κλπ, κι εμείς οι Οδηγοί 

για να επισκεφθούμε το Pax Lodge.

Στο Λονδίνο, μπορείς να επισκεφθείς θαυμάσια αξιοθέατα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Τον πύργο του Λονδίνου, τη 

γέφυρα του Λονδίνου, το Hyde Park, το Big Ben, το Cov-

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
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ent Garden και πολλά άλλα ενδιαφέροντα 

μέρη. Πολλά τα μουσεία στο Λονδίνο. Σ έ́να 

από αυτά θα έχεις την τύχη να συναντήσεις 

τον Αλβέρτο Αϊνστάιν, τη Madonna και του 

Beatles και άλλους πολλούς διάσημους και 

μη. Μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις fish and chips 

και να περπατήσεις στην Oxford Street, τον 

εμπορικότερο δρόμο.

Τη Σκωτία χαρακτηρίζει η εθνική της 

ενδυμασία, το Ουίσκι και η ιδιαίτερη μουσική 

της με τις γκάιντες. Κάποια από τα αξιοθέατα 

του Εδιμβούργου, πρωτεύουσας της Σκωτίας, 

είναι: η παλιά πόλη, το κάστρο, το Calton Hill, 

το Βασιλικό μίλι. Πριν αφήσεις τη Σκωτία, 

επισκέψου τη λίμνη του Λοχ Νες κι αν είσαι 

τυχερός μπορεί να συναντήσεις το «τέρας». 

Στην Ουαλία, πρωτεύουσα της οποίας είναι 

το Κάρντιφ, μπορείς να απολαύσεις υπέροχα 

τοπία, λίμνες, κάστρα, κοιλάδες. Η φύση 

απλώνεται γύρω σου. Στο Εθνικό πάρκο Brecon 

Beacons θα δεις καταρράκτες, σπηλιές και 

φαράγγια, ενώ υπάρχει και ένα κανάλι που 

φτάνει μέχρι το Νιούπορτ. Επίσης, μπορείς να 

επισκεφθείς και το πάρκο Pembrokeshire, το 

οποίο προσφέρεται για πεζοπορία.

Το Μπέλφαστ είναι η πρωτεύουσα της Βόρειας 

Ιρλανδίας. Αξιοθέατα της πόλης είναι το 

Δημαρχείο, το Βασιλικό Πανεπιστήμιο, το σπίτι 

της όπερας, το μουσείου Τιτανικού και μπορείς 

να κάνεις μια βόλτα στην αγορά του Αγίου 

Γεωργίου.

Please fast your seat belts and have a nice flight
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Μέχρι το 1930, περισσότερα από ένα 
εκατομμύριο κορίτσια και νεαρές γυναίκες 
είχαν ήδη ενταχθεί στο κίνημα Girl Guid-
ing και Girl Scouting. Πολλοί άνθρωποι 
αναγνώρισαν ότι οι Οδηγοί και οι 
Πρόσκοποι που επισκέπτονταν το Λονδίνο 
χρειάζονταν ένα μέρος για να μείνουν, 
έτσι το 1937 το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
συμφώνησε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο 
Παγκόσμιο Κέντρο δίπλα στο Παγκόσμιο 
Γραφείο. Η Dame Katherine Furse, η 
πρώτη διευθύντρια του Παγκόσμιου 
Γραφείου, ηγήθηκε του έργου του 
Παγκόσμιου Κέντρου με μια «Έκκληση 
για Λίρες» στην Επιστολή της Ημέρας 
Σκέψης. Στις 22 Φεβρουαρίου 1928, οι 
Λίρες άρχισαν να δίνονται γενναιόδωρα 
και συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα 
για να αγοραστεί το 11-13 Palace Street! 
Το παγκόσμιο κέντρο  άνοιξε επίσημα τις 
πόρτες του στις 2 Μαΐου 1939, οι οποίες 
παρέμειναν ανοιχτές καθ ‘όλη τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς 
χρησίμευσε ως ασφαλές καταφύγιο. 

Σήμερα ένα Μουσείο Εικονικής 
Πραγματικότητας γιορτάζει τα 25 
χρόνια του και δημιούργησε για κάθε 
ενεργό Στέλεχος στον κόσμο ένα Κυνήγι 
Θησαυρού, με 4 διαφορετικές θεματικές 
ενότητες με βασικό στόχο την περιήγηση 
των Στελεχών στον Παγκόσμιο Οδηγισμό 
και στην Ιστορία του: Our World Lounge, 
The London Room, The Dining Room, Pax 
Lodge Timeline

- Στο Our World Lounge, θα δείτε το 
κουτί δωρεών από το Olave House, στο 
οποίο οι φιλοξενούμενοι αφήνουν τα 
εναπομείναντα ψιλά τους καθώς φεύγουν 
από τη χώρα. Επίσης, θα δείτε αντίγραφο 
του πιστοποιητικού γέννησης του 
Αρχιπροσκόπου, συλλογές με σήματα και 
χειροποίητα έργα.  

- Στο The London Room, θα δείτε ένα 
μοναδικό δέντρο, ένα οικογενειακό 
δέντρο που πρωτοδημιουργήθηκε το 
2006 και γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο, 
μιας και όλο και περισσότεροι εθελοντές 
ανά τον κόσμο το στηρίζουν ενεργά! 

- Στην τραπεζαρία, The Dining Room, 
δεσπόζει ένα φανταστικό βιτρό παράθυρο, 
το οποίο δημιουργήθηκε για τη 10η 
επέτειο το 2001 και συμβολίζει την ειρήνη 
που προτείνει το όνομα Pax, (Λατινικά για 
την Ειρήνη).

- Τέλος, στο Pax Lodge Timeline, θα δείτε 
αναλυτικά πληροφορίες για κάθε χρονιά 
που αποτέλεσε σταθμό στην πορεία και 
στην ιστορία του Παγκόσμιου αυτού 
κέντρου! 
 
Το ότι ανήκουμε σε μία από τις 
παλαιότερες και ιδιαίτερα σημαντικές 
εθελοντικές, μη κερδοσκοπικού τύπου 
οργανώσεις το γνωρίζουμε… Ας μάθουμε 
περισσότερα για την ιστορία και τις ρίζες 
του Οδηγισμού. www.wagggs.org

Πετώντας ψηλότερα
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Ο Οδηγισμός είναι πολύ δεμένος με την Αγγλία μια και είναι ο τόπος όπου 
γεννήθηκε. Έζησα πολύ έντονα αυτή τη σχέση όταν βρέθηκα εκεί για να 
γιορτάσω, μαζί με πολλές άλλες Οδηγούς (τότε υπήρχαν μόνο κορίτσια) από όλο 
τον κόσμο, την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Αρχιπροσκόπου.

Ήταν το καλοκαίρι του 1957 και ήμουν Ναυτοδηγός. Πάνω από 30 Μεγάλες 
Οδηγοί και Ναυτοδηγοί φύγαμε μαζί, σκαρφαλωμένες στην τρίτη θέση ενός 
τραίνου. Το ταξίδι ήταν μια χαρούμενη αλλά και εξαντλητική περιπέτεια, που 
κράτησε πάνω από δύο μερόνυχτα!....  Ευτυχώς η φιλοξενία, πριν από την 
Κατασκήνωση, μας έδωσε ξανά τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, Οδηγός η ίδια και πολύ νέα τότε, είχε παραχωρήσει το 
τεράστιο πάρκο της, στο Ουίνδσορ, για να στηθεί σ’ αυτό η διεθνής κατασκήνωση. 
Μια μέρα μάλιστα μας επισκέφθηκε, φορώντας τη στολή της.

Στη δική μας υποκατασκήνωση, εκτός από τις Αγγλίδες, είχαμε Ισπανίδες και 
Αμερικανίδες, οι τελευταίες με στολές υποδειγματικές, πάντα στην τρίχα και με 
πολλά διαφορετικά εξαρτήματα....

Βρέθηκα, από τότε, σε πολλές παρόμοιες κατασκηνώσεις σε διάφορα μέρη του 
κόσμου, και αναρωτιέμαι γιατί θυμάμαι αυτή, την πρώτη, τόσο έντονα. Νομίζω 
συμβαίνει επειδή εκεί συνειδητοποίησα, για πρώτη φορά, την παγκοσμιότητα 
της Οργάνωσής μας, την αξία της φιλίας ανάμεσα σε άγνωστους, δεμένους με 
αόρατους δεσμούς και τη δύναμη κάθε ιδανικού, που μπορεί να ξεπεράσει σύνορα 
και να ταξιδέψει σε όλη τη Γη.

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Γεννημένη προς τα τέλη του 18ου αιώνα 
στο Στήβεντον της Αγγλίας, παιδί μίας 
εννεαμελούς οικογένειας, η Jane Aus-
ten αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες και πολυδιαβασμένες 
συγγραφείς της Αγγλίας και ευρύτερα 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συγγραφική της δραστηριότητα 
ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 13 ετών, 
ενθαρρυμένη από τον πατέρα της. 
Εκείνη την περίοδο έγραψε την πρώτη 
εκδοχή του μετέπειτα αριστουργήματός 
της «Λογική και Ευαισθησία», σε μορφή 
επιστολογραφική, καθώς και την πρώτη 
εκδοχή του δημοφιλέστερου έργου 
της «Περηφάνια και Προκατάληψη». 

Στις αρχές του 19 ου αιώνα και πιο 
συγκεκριμένα το 1811, ολοκληρώνει 
και δημοσιεύει το μυθιστόρημά της 
«Λογική και Ευαισθησία», ωστόσο το 
όνομα της συγγραφέως παραμένει 
άγνωστο, καθώς εκείνη την εποχή 
θεωρείτο αδιανόητο μία αστή γυναίκα 
να ασχολείται με τη συγγραφή και να 
πληρώνεται από αυτή την ασχολία της 
(ήταν ξεκάθαρα ανδρικό προνόμιο). Η 
συγγραφική της ανωνυμία παρέμεινε 
ένα μυστήριο μέχρι και τον θάνατό 
της το 1817, όπου ο αδερφός της 
Χένρυ αποφάσισε να επιμεληθεί 
και να κυκλοφορήσει σ́  έναν τόμο 
τα μυθιστορήματα «Αββαείο του 
Νορθάνγκερ» και «Πειθώ» με το 
πραγματικό όνομα της συγγραφέως.

Σχετικά με το περιεχόμενο των 
συγγραφικών κειμένων της, η Austen 
βασιζόταν στην ρεαλιστική αφήγηση, 
η οποία ήταν γεμάτη από αληθοφανείς 
καταστάσεις. Η γραφή της είναι 
καθαρή και απαλλαγμένη από 
διάφορα λογοτεχνικά τεχνάσματα, με 
ρεαλιστικούς και μεστούς χαρακτήρες 
που μας μεταφέρουν στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι της Αγγλίας του 19ου 
αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από 
τα έργα της αποτυπώνεται η δομή της 
τότε κοινωνίας, μίας παρηκμασμένης, 
υπερφίαλης και υποκριτικής 
κοινωνίας, με μόνο μέλημά της 
την κατάκτηση του χρήματος και 
των αξιωμάτων, τοποθετώντας την 

Μαθαίνοντας μέσα από... 
την αγγλική λογοτεχνία
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προσωπική ολοκλήρωση και ευτυχία 
σε δεύτερη, ακόμα και τρίτη μοίρα.

Επιπλέον, γίνεται αντιληπτή η 
αντίθεσής της για το ρόλο της γυναίκας 
στην κοινωνία εκείνης της εποχής 
(ο μόνος προορισμός της είναι να 
παντρευτεί και να κάνει παιδιά), καθώς 
και το ειρωνικό της ύφος για το θεσμό 
του γάμου, όταν αυτός διέπεται από 
ευτελή κίνητρα και όχι από ανιδιοτελή 
αγάπη. Ο γάμος, διακαής πόθος και 
μέσο κοινωνικής αποκατάστασης και 
ασφάλειας για κάθε νεαρή κοπέλα 
της εποχής, δεν ήταν παρά ένα ακόμη 
ζήτημα εμπορικής συναλλαγής, 
πράγμα που εξόργιζε την ίδια την 
Austen που δεν παντρεύτηκε ποτέ. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως 
ο τρόπος γραφής της και το έργο της 
αποτελούν τον πυλώνα του σύγχρονου 
ρεαλιστικού μυθιστορήματος, όχι μόνο 
για την αγγλική λογοτεχνία αλλά για 
την λογοτεχνία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι φανερή μία 
αύξηση της δημοτικότητας της Austen, 
καθώς αποκτά ολοένα και περισσότερους 
θαυμαστές παγκοσμίως, ενώ οι 
δεκάδες κινηματογραφικές μεταφορές 
των μυθιστορημάτων της αποτελούν 
ένδειξη μιας «ωστεινικής» κουλτούρας. 
Τέλος, έχουν δημιουργηθεί σύλλογοι, 
με σημαντικότερο το The Jane Austen 
Center του Μπαθ, λέσχες ανάγνωσης, 
σεμινάρια εκμάθησης χορών από την 
περίοδο που έζησε η συγγραφέας, καθώς 
και κοντσέρτα με την αγαπημένη μουσική 
της συγγραφέως.

https://www.youtube.com/
watch?v=1dYv5u6v55Y

https://www.youtube.com/
watch?v=kavQSzH5AWU

https://www.youtube.com/
watch?v=8MaSK3POHI0

https://www.youtube.com/watch?v=-
Jz_P43jHN6w

https://www.youtube.com/
watch?v=qmd-ej9Hx20

Μαθαίνοντας μέσα από... 
την αγγλική λογοτεχνία
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Το ταξίδι μας ξεκίνησε και, αφού 
κάναμε την αρχή και γνωριστήκαμε, 
ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα φτερά 
μας για τον επόμενο σταθμό μας, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και πιο 
συγκεκριμένα τη Σκωτία!

Μια χώρα που είναι γνωστή για τα 
κάστρα της, τα Highlands, τη λίμνη 
του Λοχ Νες, το γκολφ, την γκάιντα, 
το ξακουστό σε όλο τον κόσμο καρό 
και φυσικά την τεράστια ποικιλία 
σε ουίσκι! Φτιάξτε ένα μίνι παιχνίδι 
της πόλης της Σκωτίας ή των πιο 
σημαντικών στοιχείων της και παίξτε 
με το Αρχηγείο σας. Στόχος είναι να 
διασκεδάσετε με τα Στελέχη σας, να 
μάθετε κάτι για την Σκωτία, αλλά 
και να τους δώσετε την δυνατότητα 
να εκφραστούν. Ένα παράδειγμα 
σταθμών θα μπορούσε να είναι το 
παρακάτω:

1ος σταθμός: Highlands – Φτιάξτε 
μια μικρή κατασκευή με ξυλάκια και 

σκοινί. Μία μικρή βάση καβαλέτου, 
για να στηρίζεται το κινητό. 
Στόχος: να δείτε τις γνώσεις του 
αρχηγείου σας σε κόμπους, να τους 
τις δώσετε αν δεν τις έχουν και να 
δημιουργήσετε μαζί.

2ος σταθμός: Γήπεδο μίνι 
γκολφ - Να παίξετε μίνι γκολφ 
χρησιμοποιώντας απλά υλικά που 
μπορεί να έχετε στην εστία σας, 
όπως κουτιά από καφέ για τις 
τρύπες (ξαπλωμένα στο έδαφος), 
μπαλάκια από αλουμινόχαρτο και 
για μπαστούνι μια ομπρέλα κλειστή, 
κρατώντας την ανάποδα ή ένα 
μπαστούνι ή ότι άλλο μπορείτε 
να φανταστείτε. Στόχος: να 
διασκεδάσετε, να αγωνιστείτε, να 
γελάσετε και να ζήσετε μια χαλαρή 
στιγμή ως παρέα. 

3ος σταθμός: Τα κάστρα της 
Σκωτίας – Ο καιρός αλλάζει 
και κρυώνει. Μαζευτείτε όλοι 

Κομποδεθείτε!
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μαζί σε όποιον χώρο θέλετε, είτε 
διαδικτυακά και μοιραστείτε τους 
προβληματισμούς για τις ομάδες 
σας. Ακούστε τα στελέχη σας, τι 
τους αγχώνει, τι τους δυσκολεύει, τι 
επιθυμούν να κάνουν διαφορετικά, 
τι ιδέες έχουν και μέσα από αυτό 
γνωρίστε τα καλύτερα και δώστε 
τους την ευκαιρία να σας γνωρίσουν 
και εκείνοι καλύτερα. Μπορεί να 
ανακαλύψετε πολλά πράγματα. 
Αν βρεθείτε από κοντά, φτιάξτε 
μια ψεύτικη φωτιά και καθίστε 
γύρω από αυτήν με μια κουβέρτα 
αγκαλιά και ένα ζεστό ρόφημα και 
κάντε αυτήν την κουβέντα. Αν το 
πραγματοποιήσετε διαδικτυακά, 
χρησιμοποιήστε τα μαγικά 

σκηνικά του διαδικτύου, για να 
δημιουργήσετε ένα πιο ζεστό κλίμα.

Μπορεί να αποτελείται από 3 έως 
όσους θέλετε εσείς σταθμούς, 
ανάλογα με τον χρόνο τον δικό 
σας και των υπολοίπων Στελεχών. 
Οι σταθμοί μπορεί να έχουν 
εργαστήρια, παιχνίδια συνεργασίας, 
παιχνίδια εμπιστοσύνης ή ότι άλλο 
πιστεύετε εσείς ότι θέλετε να 
αναπτύξετε με το Αρχηγείο σας.

Το βασικότερο όμως όλων είναι να 
μην ξεχάσετε να διασκεδάσετε και να 
χαρείτε όσο πιο πολύ μπορείτε!


