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Editorial
Υπόσχομαι να προσπαθήσω
να αγαπώ, να βοηθώ, να προσφέρω,
να γίνω καλύτερος άνθρωπος.

Θετικά μηνύματα, 
θετικές σκέψεις, 
θετική στάση.

Ένας ακόμα δύσκολος μήνας 
που όμως δεν θα μας πτοήσει,
γιατί μας συντροφεύει το χαμόγελο 
των Πουλιών μας,
γιατί αυτή είναι η στάση ζωής μας,
γιατί μας στηρίζουν 
οι αρχές και οι αξίες μας,
γιατί είμαστε Οδηγοί,

Καλή Ημέρα Σκέψης
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Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκε 
επίσης η Σόφη Κώττη

Σελιδοποίηση: Fine View

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
Γεια σας και πάλι!

Αυτό το μήνα, λέμε να ταξιδέψουμε πιο μακριά και 
ν΄ αλλάξουμε  Ήπειρο! Ξεκινάμε λοιπόν για τη γη 
των Μάγιας, τη χώρα με τις «λευκές» παραλίες της 
Καραϊβικής, τις αρχαίες πόλεις των Αζτέκων, τη χώρα με 
την ιδιαίτερη και διαφορετική κουλτούρα!!!

Οι επιλογές πολλές κι η διάθεσή μας ανεβασμένη!!! 
Η χώρα των αντιθέσεων. Από τη μια τα ηφαίστεια, τα 
κακτοδάση, η τροπική ζούγκλα και τα ινδιάνικα χωριά κι 
από την άλλη οι μεγαλουπόλεις, γεμάτες ουρανοξύστες, 
οι φανταστικές αγορές και οι παραδοσιακές γειτονιές.

Latin parties για να διασκεδάσουμε. Νόστιμα burritos 
για να τα δοκιμάσουμε και η «δυνατή» tequila για να τη 
γευτούμε, μας περιμένουν εκεί! (εξαιρετικά αφιερωμένο 
το γνωστό τραγούδι: https://bit.ly/3pLCwj1)

Η πόλη του Μεξικού είναι μία από τις μεγαλύτερες 
πόλεις του κόσμου. Φτάνοντας εκεί, ίσως καταφέρεις να 
«σπάσεις» κάποιο ρεκόρ, μιας και, η πόλη αυτή έχει ήδη 
το ρεκόρ των περισσότερων ανθρώπων που φιλιούνται 
ταυτόχρονα (39.879 άτομα) και αυτών που χορεύουν το 
“Thriller” του Michael Jackson την ίδια στιγμή (13.597 
άτομα), σύμφωνα με τα ρεκόρ Guinness.

Στο Μεξικό θα βρούμε και το δικό μας «σπίτι» το “Our 
Cabaña”, ένα από τα 5 παγκόσμια οδηγικά κέντρα. Και 
επειδή αυτός είναι ο μήνας που γιορτάζουμε την «Ημέρα 
Σκέψης», ίσως είναι η ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα 
γι’ αυτό το οδηγικό κέντρο. https://bit.ly/2Mohclf

Κι ακόμη, απ’ όσα διάβασα για την τεράστια αυτή χώρα, 
μου έκανε εντύπωση η σχέση που έχει η tequila με την 
Ελληνική Μυθολογία. Λέω να μην το πω, προκειμένου 
να σας δώσω την ευκαιρία να το ψάξετε, πραγματικά θα 
εκπλαγείτε.

Viva Mexico λοιπόν!

http://bit.ly/kathimerini3rjz8vR
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Με την μουσική όμως τίποτα δεν μας είναι ξένο καθώς τα τραγούδια και οι χοροί ταξιδεύουν 
από χώρα σε χώρα, όπως κάνουμε και εμείς. Για τους Μεξικανούς η μουσική είναι ένα είδος 
κρατικού θεσμού και ήταν πάντα  τόσο σημαντικό γι’ αυτούς ώστε, δίπλα σε κάθε ναό, είχαν 
και  ένα μουσικό σπίτι, σαν τα δικά μας ωδεία!

Ερευνητές έχουν κατατάξει την μουσική των Αζτέκων σε τέσσερα είδη, ως εξής:
1. η μουσική που προοριζόταν να συνοδεύει τους χορούς και τις μεγάλες ομαδικές τελετές
2. η λαϊκή ή θρησκευτική μουσική 
3. η στρατιωτική ή λυρική μουσική, που συνήθως παιζόταν από ένα άτομο
4. η επική και αφηγηματική μουσική

Οι πιο δημοφιλείς ορχήστρες στο Μεξικό ονομάζονται Μαριάτσι και αποτελούνται από δύο 
βιολιά, δύο κιθάρες, δύο τρομπέτες κι ένα γκιταρόν, που, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, 
είναι μια μεγάλη κιθάρα.

Συνήθως η ενδυμασία αυτής της λαϊκής ορχήστρας είναι η στολή «τσάρο» και η ονομασία 
Μαριάτσι προέρχεται από την λέξη marriage που σημαίνει γάμος, αφού συνήθιζαν να 
παίζουν μουσική σε τελετές και γάμους, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα. Στην πρωτεύουσα 
και στην πλατεία Γκαριμπάλντι, που θεωρείται το κατεξοχήν στέκι των μαριάτσι, 
συγκεντρώνονται πολλοί επισκέπτες καθώς αυτές οι ορχήστρες έχουν έντονο το φολκλορικό 
στοιχείο.

Γνωρίστε την μουσική, χορέψτε και τραγουδήστε, μαζί με τον Μικέλ, το επόμενο τραγούδι 
με ελληνικές αλλά και ισπανικές λέξεις: http://bit.ly/youtube3cEtNLy ή δείτε ολόκληρη την 
ταινία Coco για να μάθετε περισσότερα για τον μουσικό κόσμο του Μεξικού.

Πετώντας ψηλότερα
και ταξιδεύοντας πιο μακριά!
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Μέξικο, μια χώρα που με μάγεψε με 
την πολυχρωμία και την φιλοξενία 
της. Η χώρα που φιλοξενεί ένα από τα 
Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα, το Our 
Cabaña, την Καμπάνια μας στην πόλη 
Κουερναβάκα.

Μια χώρα όπου ο Οδηγισμός έχει 
προσφέρει πολλά στην κοινωνία 
και κυρίως στα παιδιά. Ως 
Εκπαιδεύτρια, είχα την ευκαιρία να 
συμμετάσχω σε δύο σεμινάρια που 
πραγματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο 
Οδηγικό Κέντρο. Μέσα από την 

συναναστροφή μου με τους ντόπιους, 
συνειδητοποίησα ότι ως λαοί έχουμε 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως 
την φιλοξενία, την εξωστρέφεια, την 
αγάπη για το καλό φαγητό και τον 
ξεχωριστό τρόπο διασκέδασης με 
χορούς και με τραγούδια. Μέσα από 
τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, 
γνωρίζεις τα ήθη και τα έθιμα της 
χώρας, τη γαστρονομία της, τη 
μουσική και τους χορούς της.

Οι βραδινές ψυχαγωγίες είχαν όλες 
άρωμα Μεξικό…. σάλσα, Μαριάτσι, 
πινιάτα κλπ. Πέρα από την δουλειά 
μας στο Κέντρο, είχαμε την ευκαιρία 
να επισκεφτούμε σχολεία, σε 
υποβαθμισμένες περιοχές, και να 
συμβάλουμε στο πρόγραμμα που 
πραγματοποιούσαν οι Οδηγοί του 
Μεξικό για τους μικρούς μαθητές 
για την υγιεινή διατροφή. Ήταν 
μια συγκλονιστική εμπειρία, 
συνειδητοποιώντας, για άλλη μια 
φορά, πως τα παιδιά είναι τα θύματα 
της φτώχιας και της ανέχειας.

Οι έξοδοι από το Κέντρο γίνονταν 
πάντα με συνοδεία των Οδηγών από 
το Μεξικό. Επισκεφτήκαμε το κέντρο 
της Κουρναβάκα, μια μεγαλούπολη 
με έντονους ρυθμούς και μεγάλες 
πλατείες. Χρώματα παντού, στις 
παραδοσιακές στολές, στους ναούς, 
στα παραδοσιακά καλλιτεχνικά 
μοτίβα, στη μαγειρική, στη μουσική, 

Ιστορίες από την Καραβάνα
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στο χορό, στα παιχνίδια… παντού. 
Ένα θέαμα που σου ανοίγει την 
καρδιά και το μυαλό, να γίνεις ένα με 
τους ντόπιους και να δοκιμάσεις να 
χορέψεις, να τραγουδήσεις, να γευτείς 
τις λιχουδιές, να περιπλανηθείς στις 
γειτονιές και να κάνεις μια βουτιά 
στην ιστορία αυτής της χώρας. 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για 
το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο – Η 
Καμπάνια μας, Our Cabaña, 
https://bit.ly/2LhfDox

Γνώρισε το διαδικτυακό πρόγραμμα 
των Παγκόσμιων Οδηγικών Κέντρων 
της WAGGGS: 
https://bit.ly/2YEjAGW

Γλωσσάρι για να σπάει ο πάγος: 
“Buenos dias” (Καλημέρα), “Buenas 
tardes” (Καλησπέρα) or “Buenas noch-
es” (Καληνύχτα) “Hola” (Γεια), “¿Qué 
tal?” (Τι γίνεται;) “Cómo estás?” (Πώς 
είσαι;).

Σόφη Κώττη, Παλιό Σοφό Πουλί

Ιστορίες από την Καραβάνα
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Γεννημένη στις 13 Ιουλίου του 
1954 στην πόλη του Μεξικό, από 
πατέρα γερμανοεβραίο και μητέρα 
ισπανομεξικάνα, η Magdalena Carmen 
Frida Kahlo Calderón, γνωστή και ως Frida 
Kahlo, είναι  η σημαντικότερη Μεξικανή 
ζωγράφος.

Τα έργα της είναι επηρεασμένα από τον 
μεξικάνικο πολιτισμό των προγόνων της, 
ωστόσο επιρροές φαίνεται να δέχτηκε 
και από τα ευρωπαϊκά ρεύματα του 
ρεαλισμού, του συμβολισμού καθώς και 
του υπερρεαλισμού.

Πέρα από τις καλλιτεχνικές της 
ικανότητες, η Frida Kahlo ξεχώρισε και 
για την προσωπικότητά της. Αποτελεί  
σύμβολο του αγώνα υπέρ της γυναικείας 
χειραφέτησης και της διαφορετικότητας. 

Σε μια κοινωνία ανδροκρατούμενη, η Kahlo 
τόλμησε και κατάφερε να σπουδάσει, να 
διεκδικήσει την ελευθερία της και την 
ανεξαρτησία της, διαλέγοντας εκείνη το 
σύζυγό της αλλά και το πώς θα ζήσει τη 
ζωή της.

Επιπλέον, διεκδίκησε με σθένος το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση για όλους, καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, καθώς και τον σεβασμό 
και την ανάδειξη του πολιτισμού των 
προγόνων της. Την διαφορετικότητά της, 
ωστόσο, αντανακλούσε και η εμφάνισή 
της. Πηγαίνοντας κόντρα στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, που πρόσταξε η μόδα της εποχής, 
η Kahlo επέλεγε παραδοσιακά ρούχα της 
χώρας, στόλιζε τα πλεγμένα της μαλλιά 
με λουλούδια και φορούσε κοσμήματα 
που έφτιαχνε η ίδια, επηρεασμένα 
από προκολομβιανούς και ινδιάνικους 
πολιτισμούς.

Η Frida Kahlo, μέσα από τη στάση ζωής 
και την καλλιτεχνική της υπόσταση, 
υπερασπίστηκε τη διαφορετικότητα και 
την ελευθερία της στην έκφραση και 
τις επιλογές της, χωρίς να αλλάξει ποτέ 
τον εαυτό της, και σεβόμενη πάντα τη 
διαφορετικότητα των άλλων. 

Τέλος, η Frida Kahlo αλλά και άλλες 
γυναίκες και άνδρες που αποτέλεσαν 
σημαντικές προσωπικότητες του 
κόσμου, μπορούν να μας οδηγήσουν 
στη δημιουργία μίας ενδιαφέρουσας 
συγκέντρωσης που θα εμπνεύσει τα 
Πουλιά μας. Αρωγή για αυτή μας την 
προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν 
δύο βιβλία: «20 Σπουδαία Κορίτσια που 
άλλαξαν τον Κόσμο» και «20 Σπουδαία 
αγόρια που άλλαξαν τον Κόσμο». 

Μαθαίνοντας μέσα από…
... τη Frida
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Μεξικό!!! Τι μας έρχεται στο μυαλό εκτός από 
εξωτικά μέρη και ποτά; Το οδηγικό κέντρο 
Our Cabaña , ο Οδηγισμός, η συνεργασία, 
το παιχνίδι!! Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να 
παίξουμε λίγο. Κι αυτή τη φορά η πρόκληση 
είναι να δοκιμάσουμε παιχνίδια εμπιστοσύνης 
διαδικτυακά! Πολύ πιθανόν να γνωρίζετε, 
αλλά και να  έχετε παίξει πολλές φορές, είτε με 
Στελέχη είτε με παιδιά τον «τυφλό περίπατο»! 

Σε αυτό το παιχνίδι χωριζόμαστε σε 
ζευγάρια και ο ένας κλείνει τα μάτια του 
με ένα μαντήλι. Ο δεύτερος του ζευγαριού 
προσπαθεί, με σαφείς οδηγίες, να οδηγήσει 
τον συμπαίκτη του, που έχει κλειστά τα μάτια, 
να διανύσει μια οριοθετημένη διαδρομή!  
Και τώρα, η πρόκληση, που σας προτείνουμε, 
είναι να παίξετε και σεις το ίδιο παιχνίδι με τα 
Στελέχη σας αλλά διαδικτυακά!

Δημιουργείστε μια διαδρομή σε έναν χώρο 
του σπιτιού σας όπως το σαλόνι, την κουζίνα, 
το υπνοδωμάτιο ή όπου αλλού σας βολεύει. 
Τοποθετείστε τον υπολογιστή ή το κινητό σας 
σε μια απόσταση τέτοια, ώστε ο συνομιλητής 
σας να μπορεί να διακρίνει, από την κάμερά 

του, τη διαδρομή που έχετε δημιουργήσει 
στον χώρο σας. 

Αφού την παρατηρήσει καλά, δένετε τα 
μάτια σας και του ζητάτε να σας οδηγήσει 
από την αρχή ως το τέλος της! Ακούστε πολύ 
προσεκτικά τον συμπαίκτη σας, παρόλο που 
είστε εξοικειωμένοι με τον χώρο στον οποίο θα 
κινηθείτε. Δώστε του την δυνατότητα να σας 
οδηγήσει με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. 

Μετά, αλλάξτε ρόλους για να δοκιμάσετε 
και σεις τον εαυτό σας! Αδράξτε αυτήν 
την ευκαιρία για να δείτε πόσο εύκολα 
ή δύσκολα μπορείτε να δώσετε σωστές 
οδηγίες σε έναν παίκτη, αλλά και κατά πόσο 
μπορείτε να δεχτείτε οδηγίες όταν βρίσκεστε 
σε έναν χώρο που γνωρίζετε πολύ καλύτερα 
εσείς! Στο τέλος, συζητείστε με τα Στελέχη 
σας τι σας δυσκόλεψε, τι σας φάνηκε 
περίεργο, τι σας προκάλεσε περισσότερο και 
φυσικά, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό από 
όλα: να διασκεδάσετε και να γελάσετε με την 
καρδιά σας!

Καλή σας διασκέδαση!!!

Κομποδεθείτε!

Το μήνυμα του μήνα 

“Όταν προσπαθούμε να γίνουμε 
καλύτεροι απ΄ ό,τι είμαστε, τα πάντα 
γύρω μας γίνονται επίσης καλύτερα” 

“Paulo Coehlo”


