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Editorial

Ο Μάης έχει μυστικά κι ένα κλειδί κρυμμένο
που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλι πικραμένο
έχει και άνεμο τρελό που κουβαλάει τη γύρη
και πυροβάτες της καρδιάς σαν βγει στο πανηγύρι…
 
Ο Μάης είναι μουσική από παλιό τραγούδι
από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκας χνούδι
δεν έχει Λάμδα ούτε Ρο στη γλώσσα να βουλιάζει
είναι από Άλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει…

(«Ο Μάης έχει μυστικά», Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας 
Κατσούλης) 

Πολλά τα τραγούδια, πολλές οι παροιμίες αλλά και οι 
δοξασίες για τον Μάιο. 

Διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει, τραγουδήστε αυτό 
που σας εμπνέει!  

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 

Αφροδίτη Νιφόρου

Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκε 
επίσης η Νανά Γεντίμη.

Σελιδοποίηση: Fine View

 Το μήνυμα του μήνα 

“Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει 
με ένα βήμα” 

(Λάο Τσε - Κινέζος φιλόσοφος)
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Γεια σας και πάλι φίλοι 
μου. Ο Μάιος μας έφτασε, 
εμπρός βήμα ταχύ, ταξίδι 
ετοιμάζουμε σε χώρα 
μακρινή.

Η χώρα που 
επισκεπτόμαστε, αυτό το 
μήνα, είναι η Αυστραλία. 
Το όνομά της προέρχεται 
από τη λατινική φράση 
terra australi sincognita 
(που σημαίνει άγνωστη 
νότια γη).

Πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα και 
πόλεις της: το Σύδνεϋ με σήμα κατατεθέν την Όπερα, 
η Μελβούρνη, η οποία είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη 
Ελλήνων (μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), το Πέρθ 
στο οποίο μπορείς να κολυμπήσεις παρέα με δελφίνια 
και τη Χρυσή Ακτή, στην οποία μπορείς, αν είσαι λάτρης 
του surf, να το ευχαριστηθείς.

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
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Επίσης, μην παραλείψεις να 
συναντήσεις τα υπέροχα, καγκουρό, 
τα κοάλα, καθώς και τους 
πανέμορφους παπαγάλους.

Πέραν όλων των άλλων, σ΄ αυτό 
το τεύχος, μου δίνεται η ευκαιρία 
να γράψω δυο λόγια για τον 
εορτασμό που πραγματοποιήθηκε 
για την επέτειο των 200 ετών 
από την έναρξη της Ελληνικής  
Επανάστασης το 1821.

Όλοι είδαμε την όπερα στο Σίδνεϊ, 
ντυμένη στα γαλανόλευκα χρώματα 
της σημαίας μας και νιώσαμε 
συγκίνηση.

«Η Ελλάδα είναι πάντα μέσα μας, 
όπου κι αν βρισκόμαστε» λένε οι 
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό 
και στην Αυστραλία απέδειξαν πόσο 
περήφανοι είναι για την πατρίδα 
μας. Πάνω από 250 εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2021 στην Αυστραλία  
(μπορείτε να δείτε το spot στον 
παρακάτω υπερσύνδεσμο:
https://bit.ly/3nDY2WB

Πραγματικά, το ταξίδι μας στην 
Αυστραλία αυτή τη χρονιά, 
σίγουρα θα είναι μοναδικό!  Ας το 
απολαύσουμε!

https://happytraveller.gr/australia/
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Μαθαίνοντας μέσα από…
τον αυστραλιανό υδάτινο κόσμο   

Στη βορειοανατολική ακτή της 
Αυστραλίας υπάρχει ένας τόπος 
αξιοσημείωτης ομορφιάς και 
ποικιλίας, έκτασης 340.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο Μεγάλος 
Κοραλλιογενής Ύφαλος (Great Barrier 
Reef), ο οποίος περιέχει τη μεγαλύτερη 
συλλογή κοραλλιογενών υφάλων στον 
κόσμο, 2.900 ύφαλοι με 400 τύπους 
κοραλλιών, 1.500 ψαριών και 4.000 
τύπους μαλακίων. 

Επιπλέον, απαρτίζεται από 940 νησιά 
και είναι μία από τις λίγες ζώνες που 
είναι ορατές από το διάστημα. 

Ο συγκεκριμένος ύφαλος παρουσιάζει  
μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον ως 
βιότοπος, καθώς στα νερά του ζει το 
dugong («θαλάσσια αγελάδα») και η 
μεγάλη πράσινη χελώνα, είδη τα οποία 
απειλούνται με εξαφάνιση.

Από το 1981, ο Μεγάλος 
Κοραλλιογενής Ύφαλος αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, ώστε να προστατευτεί 
και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα 
των οικοσυστημάτων των 
κοραλλιογενών υφάλων σε όλη τους 
την ποικιλομορφία. Οι κίνδυνοι που 
απειλούν τον ύφαλο είναι οι φυσικές 
πιέσεις, όπως κυκλώνες, εκρήξεις 
αστεριών, και ξαφνικές μεγάλες 
εισροές γλυκού νερού από ακραία 
καιρικά φαινόμενα, καθώς και ο 
ανθρώπινος παράγοντας, όπως είναι ο 
τουρισμός και η ναυτιλία.

Τα Στελέχη μπορούν να δημιουργήσουν 
μία συγκέντρωση με Κ.Ι. τον 
Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και 
την προστασία του, αξιοποιώντας 
τον άξονα της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Τέλος, για να γίνει πιο διαδραστικό 
το συγκεκριμένο θέμα συγκέντρωσης, 
μπορούν τα παιδιά να δημιουργήσουν 
τους δικούς τους Κοραλλιογενείς 
Υφάλους.
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Αντικρίζοντας  αυτή τη φωτογραφία, το 
μυαλό μας πάει αμέσως στην Αυστραλία και 
ειδικότερα στο Σίδνεϋ.  Αυτό που βλέπουμε, 
είναι ένα από τα πιο διάσημα κτίρια του 
20ου αιώνα, η Όπερα του Σίδνεϋ. Βρίσκεται 
στο λιμάνι, κοντά σε μια εξ ίσου διάσημη 
γέφυρα, και μαζί αποτελούν το σήμα 
κατατεθέν της πόλης.

Άρχισε να κατασκευάζεται το 1959 με σχέδια 
του Δανού αρχιτέκτονα Γιερν Ούντσον και 
εγκαινιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1973, 
από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β́ . Από τότε, 
πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν 
στα θέατρά της. Ανάμεσά τους και η αυστραλή υψίφωνος Joan Alston Sutherland, που 
γεννήθηκε στο  Σίντνεϋ στις 7.11 1926 και πέθανε στην Ελβετία στις10.10.2010.

Θεωρείται ως μία από  τις κορυφαίες γυναικείες παρουσίες στην ιστορία της όπερας, 
τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν ηχογραφήσεις. Σε σχετική ψηφοφορία, μεταξύ ειδικών, 
που διεξήχθη το 2007 από το BBC, κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά την Ελληνίδα Μαρία 
Κάλλας.

Ο Λουτσιάνο Παβαρότι την αποκαλούσε «φωνή του αιώνα» 
και, όπως ο ίδιος έλεγε, παρακολουθώντας την από τα 
παρασκήνια, διδάχτηκε πολλά .

Το 1991 η βασίλισσα Ελισάβετ Β -́ως τύποις αρχηγός του 
αυστραλιανού κράτους- της απένειμε τον τίτλο της Dame 
για τη συνεισφορά της στην τέχνη.

Μετά την  δημόσια εμφάνισή της  το 1990, στο Syd-
ney Opera House, σε ηλικία 63 ετών, απεσύρθη από την 
ενεργό δράση, συμπληρώνοντας περισσότερα από 40 
χρόνια λαμπρής σταδιοδρομίας στις μεγαλύτερες σκηνές 
του κόσμου. Είχε τραγουδήσει περίπου 60 διαφορετικούς 
ρόλους σε όπερες και αποσπάσει πάμπολλες τιμητικές 
διακρίσεις.

Μέσα από το δίκτυο, μπορεί ο καθένας να πεισθεί για «τη συνεισφορά της στην τέχνη»: 
https://bit.ly/3aWv7YE
https://bit.ly/3aWKSip
https://bit.ly/3vCGLQs

  Πετώντας Ψηλότερα!

Από Allan Warren - CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=10025858
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		 Ιστορίες	από	την	καραβάνα…

Η Αυστραλία δεν είχε ποτέ προτεραιότητα στους 
ταξιδιωτικούς μου προορισμούς. Όταν είσαι όμως 
Οδηγός όλα είναι πιθανά και η οδηγική ζωή είναι 
γεμάτη εκπλήξεις.

Έτσι πολύ απλά και φυσιολογικά, στις 5 
Οκτωβρίου 2014, από το φθινόπωρο της 
Ευρώπης, προσγειώθηκα στην άνοιξη της 
Ωκεανίας. Ένα μεγάλο ατέλειωτο ταξίδι που 
όμως με αποζημίωσε με εμπειρίες και νέες φιλίες. Πώς και γιατί βρέθηκα εγώ εκεί;
 
Το 2005, αφού είχα εκλεγεί στο Δ.Σ του ΣΕΟ, ανέλαβα ως Πρόεδρος, το Τμήμα 
Συνεργασίας. Από τότε, άρχισα να συμμετέχω σε διάφορες διοργανώσεις της ISGF 
(Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία) σε πολλά μέρη του κόσμου, ενώ, από το 2011, 
ως εκλεγμένη πλέον αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής της ISGF, συμμετείχα 
σε πολλές Παγκόσμιες ή περιφερειακές διοργανώσεις. Μια από αυτές ήταν και το 27ο 
Παγκόσμιο  Συνέδριο της ISGF στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, 10-16  Οκτωβρίου 2014, 
με συμμετοχή 280 μελών από 36 χώρες και με σύνθημα  «FRIENDSHIP – BENEATH 
SOUTHERN SKIES». (Φιλία κάτω από τον Ουρανό του Νότου)!!!

Τα Συνέδρια της ISGF, εκτός από το καθαρά Συνεδριακό κομμάτι, με συζητήσεις 
και ψηφοφορίες, δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις με μέλη από όλο τον κόσμο, 
γνωριμία με άλλους πολιτισμούς και συνήθειες και δημιουργία φιλικών δεσμών. Φιλίες 
που κρατάνε μια ζωή.

Κατά την τελετή έναρξης, μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε μια απεικόνιση των 
αυστραλιανών χρωμάτων, των ήχων και της κληρονομιάς των ιθαγενών αβορίγινων, 
που ολοκληρώθηκε με μια εμβληματική παράσταση didgeridoo (μεγάλο πνευστό 

όργανο, χαρακτηριστικό των ιθαγενών 
της Αυστραλίας). Την παρουσίασε ένας 
ιθαγενής με την παραδοσιακή αμφίεση.

Στην επιτυχία των Συνεδρίων της ISGF, 
συμβάλλουν σημαντικά οι εθελοντές, 
που το πλαισιώνουν και βοηθούν όπου 
υπάρχει ανάγκη. Δυναμική ήταν κι εδώ η 
παρουσία των ενηλίκων Οδηγών μελών 
των TrefoilGuilds της Αυστραλίας (κάτι 
αντίστοιχο με τις Ομάδες Συνεργασίας 
του ΣΕΟ). Μεταξύ αυτών ήταν και 
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		 Ιστορίες	από	την	καραβάνα…

Έλληνες, άνδρες και γυναίκες.

Στην ISGF υπάρχει ο θεσμός 
της «αδελφοποίησης» (twin-
ning). Ήταν μεγάλη μου χαρά 
να αδελφοποιηθώ με 2 Οδηγούς από το Σύδνεϋ, με τις οποίες αλληλογραφώ μέχρι 
σήμερα και με τις οποίες, μάλλον δεν θα ξαναβρεθώ! Αλλά πάλι ποιος ξέρει;

Επίσης, στο πλαίσιο των Συνεδρίων οργανώνεται «Η Παγκόσμια αγορά» που δίνει 
την ευκαιρία, σε εθνικές οργανώσεις, να συγκεντρώσουν χρήματα, πουλώντας  
χαρακτηριστικά προϊόντα της πατρίδας τους. Έτσι κι εκεί, στήθηκε ένα   χαρούμενο 
πολυπολιτισμικό πανηγύρι, με εθνικές στολές, παραδοσιακά εδέσματα και χειροποίητα 
προϊόντα.  

Ένα μεσημέρι, περιμένοντας στη σειρά για να σερβιριστούμε, με πλησίασε μια οδηγός 
από την Νέα Ζηλανδία και  μου είπε ότι με αναζητούσε ο σύζυγός της. Η συγκίνησή μου 
ήταν μεγάλη όταν, ο σύζυγός της, μου συστήθηκε και μου είπε ότι είχε έλθει, σαν μικρός 
πρόσκοπος, στην Ελλάδα το 1963 για το Προσκοπικό Τζάμπορη στον Μαραθώνα. 
Ήμουν βέβαια κι εγώ εκεί, Πουλί στο 1ο Σμήνος Κηφισιάς και μας είχαν πάει στην 
τελετή έναρξης. Σαν να τον ήξερα από παλιά, μοιραστήκαμε εμπειρίες και εικόνες από 
το Τζάμπορη αυτό. Μικρός ο κόσμος!!!

Μια άλλη συγκινητική στιγμή ήταν όταν, ένας Έλληνας Δημοσιογράφος και 
Πρόσκοπος, που ζει και εργάζεται στο Σύδνεϋ, με πήγε σε ένα σημείο του Πάρκου 
όπου σε ένα μικρό παρκάκι φυτεμένο με ελιές, στέκεται όρθια μια τεράστια μαρμάρινη 
σφαίρα, που μοιάζει να είχε πέσει από τον ουρανό. Μου εξήγησε, ότι  αυτό το παρκάκι 

το είχε χαρίσει η Αυστραλία στην Ελλάδα, για να 
την τιμήσει, στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2000. 
Λέγεται δε, ότι: «Τη  σφαίρα αυτή την έρριψαν οι 
Έλληνες από την Ολυμπία και ήρθε και έπεσε στο 
σημείο αυτό, δίπλα στον χώρο που διεξήχθησαν 
οι Ολυμπιακοί αγώνες». Μεγάλη τιμή!

Αποχαιρετώντας την Αυστραλία και τους νέους 
μου φίλους, επιβεβαίωσα, για μια ακόμη φορά, 
ότι ο Οδηγισμός είναι ένας τρόπος ζωής που 
σε ακολουθεί πάντα. Όπου βρεθείς, ό,τι και να 
κάνεις!

Νανά Γεντίμη
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Κομποδεθείτε!

Αυστραλία! Μία χώρα που είναι γνωστή για τη θάλασσα, τα καλοκαιρινά 
Χριστούγεννα και τον πολύ ελληνισμό που μένει σε διάφορες πόλεις της. Έγινε 
όμως ακόμη πιο γνωστή εξαιτίας των πολύ τραγικών γεγονότων, που έλαβαν 
χώρα όταν, τον Ιούνιο του 2019, ξεκίνησαν οι πρώτες φωτιές στην Αυστραλία που, 
από τότε, βίωσε το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών της ιστορίας της.
 
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έζησαν, για μήνες, με την αγωνία του πότε 
θα φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια τους. Ήταν πολύ δύσκολο να προβλεφθεί 
προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσει η φωτιά τις επόμενες ώρες. Μέσω της  
εφαρμογής «FiresNearMe» (φωτιές κοντά μου) που δημιουργήθηκε από τις αρχές, 
ενημερώνονταν, κάθε στιγμή, από το τηλέφωνό τους. Έφτασαν όμως μέρες που η 
εφαρμογή αυτή δεν λειτουργούσε.  Άλλες φορές πάλι, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ανακοίνωνε στον κόσμο: αν καλέσετε βοήθεια, είναι πιθανόν να μην έρθει κανείς.  
Δεν επαρκούσαν τα οχήματα ούτε οι πυροσβέστες για να φτάσουν σε όλα τα 
μέτωπα. Οι κάτοικοι αντάλλασσαν, μεταξύ τους, πληροφορίες  μέσω εφαρμογών 
κινητών τηλεφώνων και βοηθούσαν, όπως μπορούσαν, ο ένας τον άλλο. Υπήρξαν 
φορές που, με κίνδυνο της ζωής τους προστάτευσαν τα σπίτια γειτόνων τους, 
που τα είχαν εγκαταλείψει, για να πάνε σε ασφαλείς περιοχές. Όμως κι αυτές 
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Κομποδεθείτε!

οι περιοχές, τις επόμενες μέρες 
γίνονταν οι πιο απειλούμενες.

Όταν πια, τους πρώτους μήνες του 
2020, έσβησαν και οι τελευταίες 
εστίες, ο απολογισμός των 
συνεπειών, σε όλη τη χώρα, ήταν 
τρομακτικός:

Αφανίστηκαν 17.000.000 γης, 
όσο το 70% της Ν. Ζηλανδίας. 
33 άνθρωποι, ανάμεσά τους και  
9 πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή 
τους. 3000 κατοικίες κάηκαν 
ολοσχερώς. Εκτιμάται, επίσης, ότι 
3.000.000.000 ζώα σκοτώθηκαν 
και ότι ορισμένα απειλούμενα 
είδη ίσως εξαφανίστηκαν. Ειδικά, 
στη Νότια Νέα Ουαλία,  κάηκε το 1/3 των εθνικών δρυμών και πλέον του 80% 
της περιοχής των Γαλάζιων βουνών, μιας περιοχής χαρακτηρισμένης ως «Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς» της  Unesco.

Όσο για το οικονομικό κόστος της ζημιάς υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια 
δολάρια.

(Πηγή πληροφοριών: Sélection Reader’s Digest 03.2021)
 
Με αφορμή λοιπόν την ιστορία της Αυστραλίας, και δεδομένου ότι και η Ελλάδα 
είναι μια χώρα που κάθε καλοκαίρι πλήττεται από φωτιές, αδράξτε την ευκαιρία να 
προβληματιστείτε για το θέμα των πυρκαγιών. Δημιουργείστε μία ακροστιχίδα ή, 
ακόμα καλύτερα, ένα κουίζ ερωτήσεων, βασισμένο στους τρόπους αντιμετώπισης 
της φωτιάς: Τι μέτρα προφύλαξης παίρνουμε, πώς, πού και πότε επιτρέπεται να 
ανάβουμε φωτιά αλλά και πώς διασφαλίζουμε την μη εξάπλωσή της κτλ. 

Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία να ξεσκονίσετε και να διευρύνετε τις γνώσεις 
σας, όσον αφορά στο τι κάνουμε σε περίπτωση φωτιάς και ειδικά σε χώρους 
κατασκηνώσεων!
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