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Editorial

Ήλιος, θάλασσα, άμμος, βότσαλα, κοχύλια, παραλία…

Γιασεμιά, νυχτολούλουδα, στάχυα…

Θερινά σινεμά, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις σε 
ανοιχτούς χώρους…

Παγωτά, γρανίτες, δροσερά αναψυκτικά…

Καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, σταφύλια, σύκα …
Το καλοκαίρι ήρθε με φορά, χρώματα, γεύσεις, 
αρώματα και νυχτερινές απολαύσεις.

Ταξίδεψε, ξεκουράσου, ανανεώσου, ξαναβρές τους 
φίλους σου. Προσπάθησε να αφήσεις πίσω σου τους 15 
δύσκολους μήνες που διανύσαμε. Ξαναπιάσε το νήμα 
εκεί που το άφησες πριν από τόσο καιρό και συνέχισε 
με ασφάλεια και προσοχή.

Και μέσα σε όλο αυτό, να θυμάσαι πάντα τα Πουλιά και 
την αγάπη τους που μας συντρόφευσε όλο αυτό τον 
καιρό.  

Καλό καλοκαίρι!

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς 
Αφροδίτη Νιφόρου
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Σελιδοποίηση: Fine View

 Το μήνυμα του μήνα 

“Όταν παλεύουν δύο ελέφαντες, την 
πληρώνει η χλόη που πατούν” 

(Τζόμο Κενυάτα, 
Ιδρυτής και Πατέρας του Έθνους της Κένυας)
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Φίλοι μου γεια σας. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους! 
Ελπίζω να το απολαύσουμε, φροντίζοντας ο καθένας 
μας, τόσο για την ασφάλεια τη δική του, όσο και των 
συνανθρώπων μας.

Ο γύρος του κόσμου, που κάναμε σε πόλεις των 4 ηπείρων, 
ολοκληρώνεται σ’ αυτό το τεύχος με την επίσκεψή μας στην 
5η ήπειρο, την Αφρική.

Χώρα προορισμού η Κένυα. Πρωτεύουσα το Ναϊρόμπι, που 
σημαίνει «φρέσκο νερό».

Μπορούμε να επισκεφθούμε εθνικά πάρκα όπως, α) το 
Maasai Mara National Park, στο οποίο θα βρούμε τα πιο 
σημαντικά ζώα της αφρικανικής πανίδας, πάνω από 500. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: καμηλοπαρδάλεις, τσιτάχ, ύαινες, 
ζέβρες, γαζέλες, αντιλόπες κλπ, ενδημικά είδη πουλιών και 
57 είδη αρπακτικών πτηνών. και  β) το Mount Kenya, στο 
οποίο υπάρχει ένα σβησμένο ηφαίστειο και είναι η ιερή γη 
των Κικούγιου, οι οποίοι λατρεύουν τον τόπο αυτόν που ζει το 
Ngai, η ανώτερή τους δύναμη.

Σαφάρι στα Σουαχίλι σημαίνει ταξίδι και, για τους πιο 
τολμηρούς, είναι μια φανταστική εμπειρία.
Από την άλλη πλευρά, η κοσμοπολίτικη πόλη Μομπάσα στον 
Ινδικό ωκεανό, προσφέρει απέραντες χρυσαφένιες αμμουδιές, 
προστατευμένες από τον κοραλλιογενή ύφαλο. Στην παλιά 

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
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πόλη μπορεί κανείς να αισθανθεί τις μυρωδιές 
των μπαχαρικών, να θαυμάσει τα υπέροχα 
χρωματιστά υφάσματα kikoy και khanga και να 
επισκεφθεί το πορτογαλικό Κάστρο του Ιησού, 
το οποίο αποτελεί ιστορική κληρονομιά.

Και μιας που ταξιδεύουμε στην Κένυα, δεν 
θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά 
στο Λόρδο Robert Baden Powell, τον 
Αρχιπρόσκοπο, που φέτος, συμπληρώθηκαν 
80 χρόνια από το θάνατό του. Στο Νυερί της 
Κένυας βρίσκεται ο τάφος του, πάνω στον 
οποίο υπάρχει ο κύκλος με μια  τελεία στη 
μέση (το γνωστό μας ανιχνευτικό) που σημαίνει 
«γύρισα πίσω». Μαζί του και η σύζυγός του, η 
Αρχιοδηγός μας Olave Baden Powell.

Έτοιμοι λοιπόν να γνωρίσουμε τους Μασάι και 
άλλες φυλές της Αφρικής.
 
Κένυα. Τι να δείτε: https://bit.ly/3iCjJG6

Πηγή φωτογραφίας: https://mapio.net/wiki/Q12665-el/
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Μαθαίνοντας μέσα από…
τη φράση “Hakuna Matata”

Οι περισσότεροι έχουμε παρακολουθήσει 
την υπέροχη ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Ο βασιλιάς των λιονταριών» και έχουμε 
γελάσει με τις περιπέτειες του Timon 
και του Pumbaa. Ωστόσο, αυτό που 
χαρακτηρίζει αυτούς τους δύο φίλους 
είναι η φιλοσοφία της ζωής τους, που 
κλείνεται μέσα στη διάσημη φράση 
“Hakuna Matata”. Τι σημαίνει όμως αυτή 
η φράση; Στη γλώσσα σουαχίλι (Swahi-
li), η λέξη “Hakuna” σημαίνει «δεν έχει, 
δεν υπάρχει» ενώ “Matata” σημαίνει 
«ανησυχία» και στη ελληνική γλώσσα η 
φράση μπορεί να μεταφραστεί ως «μην 
ανησυχείς για τίποτα».

Η σουαχίλι είναι μία γλώσσα Bantu και 
είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα της 

Κένυας, μετά τα αγγλικά. Ομιλείται από 
περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους 
είτε ως μητρική γλώσσα είτε ως 
άπταιστα ομιλούμενη δεύτερη γλώσσα, 
από την Κένυα έως τα νότια σύνορα 
της Τανζανίας. Οι άνθρωποι που μιλούν 
τα Σουαχίλι, ως τη μοναδική μητρική 
τους γλώσσα, αναφέρονται συνήθως 
ως Waswahili, αλλά αυτό το όνομα 
αναφέρεται μόνο στη γλώσσα τους και 
δεν υποδηλώνει κάποια συγκεκριμένη 
εθνική ή φυλετική ενότητα.

Τα Σουαχίλι έχουν επηρεαστεί πολύ από 
τα Αραβικά. Υπάρχει ένας τεράστιος 
αριθμός δανεισμού αραβικών λέξεων 
στη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης 
της λέξης swahili, που βγαίνει από την 
αραβική sawāḥilī και σημαίνει «της 
ακτής». Τέλος, υπάρχουν περίπου 15 
κύριες διαλέξεις Σουαχίλι, με τις τρεις 
πιο σημαντικές να είναι 1) το kiunguja, 2) 
το Kimvita, που ομιλείται στην Κένυα και 
3) το Kiamu.

Η γλώσσα σουαχίλι αποτελεί ένα 
διαφορετικό και διασκεδαστικό τρόπο 
να έρθουν τα πουλιά σε επαφή με τον 
διαφορετικό πολιτισμό της Κένυας. 
Μόνο με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, 
μπορείτε να ανακαλύψετε  εύκολους 
τρόπους «εκμάθησης» διάφορων 
φράσεων σουαχίλι και να τις μεταφέρετε 
στο σμήνος.

Και μη ξεχνάτε…  Hakuna Matata!

Πηγές: 
https://bit.ly/3whqrFo
https://bit.ly/3vfU5tl
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Γυναίκες στην Κένυα.. 
πολύχρωμες, δυναμικές, 
ανεξάρτητες

Στη Βόρεια Κένυα, εκεί που συναντιούνται 
οι αμμόλοφοι της ερήμου, μια υποφυλή 
των Μασάι, ο λαός Σαμπούρου 
διατηρούσε, για πάνω από 500 χρόνια, 
μια αυστηρή πατριαρχία. Αυτό μέχρι πριν 
25 χρόνια. Τότε που η Rebecca Lolosoli 
ίδρυσε το χωριό Umoja. To Umoja -που 
σημαίνει «ενότητα» στα Σουαχίλι- είναι 
ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κανένας 
άντρας, το μητριαρχικό καταφύγιο για 
όλες τις γυναίκες του λαού Σαμπούρου που δεν είναι διατεθειμένες να ανέχονται 
αναγκαστικούς γάμους και άλλες κακοποιήσεις στα χέρια των ανδρών. Εκεί λοιπόν, 
διαμένουν περίπου 40 γυναίκες οι οποίες έχουν να μοιραστούν 40 διαφορετικές ιστορίες 
για το παρελθόν τους. Γυναίκες κάθε ηλικίας, που επιθυμούν να κάνουν μια καινούρια 
αρχή. Επίσης, το νεοσύστατο αυτό χωριό είναι ανοιχτό σε τουρίστες με τις γυναίκες 
να τους υποδέχονται χαμογελαστές και να πωλούν τα χειροποίητα, πολύχρωμα και 
φανταχτερά κοσμήματα τους!

Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας 
καθώς στόχος είναι οι άνθρωποι να εξελίσσονται και 
να δρουν συντροφικά, προς όφελος των ίδιων και της 
κοινότητας. Συνηθιζόταν να επικρατούν παραδόσεις και 
άτυποι κανόνες, που έθεταν τις γυναίκες σε κατώτερη 
θέση. Τους αφαιρούσαν προσωπικά δικαιώματα και 
ασκούσαν εξουσία σε βάρος τους σε τέτοιο σημείο, που 
και οι ίδιες είχαν αποδεχθεί αυτή  τη νοοτροπία, όσο 
καταπιεστική κι αν ήταν. Ωστόσο η Κένυα δημιουργεί τον 
Μάρτη του 2021, μια ιστορική στιγμή για την κοινωνία 
της, απαγορεύοντας μάλιστα τον ακρωτηριασμό των 
γεννητικών οργάνων, δείχνοντας τον δρόμο σε όλο και 
περισσότερες γυναίκες να προστατεύσουν τα σώματά και 
τα δικαιώματα τους.

Αναζητείστε υλικό από διαφορετικές φυλές την Αφρικής και συζητήστε στο Σμήνος την 
διαφορετική κουλτούρα των ανθρώπων εκεί. Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και 
φτιάξτε μια δική σας ιστορία για το πώς θα ήταν ένα χωριό όπου θα ζουν μόνο γυναίκες! 
Πώς θα ήταν η καθημερινότητα; Αφιερώστε χρόνο να ταξιδέψετε στην Κένυα, να 
φτιάξετε τα δικά σας χειροποίητα κοσμήματα και να γνωρίσετε νέα μέρη.

  Πετώντας Ψηλότερα!

By ThSNbTL - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=80317888

By Wouter van Vliet - Flickr: P1010736, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24227769
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		 Ιστορίες	από	την	καραβάνα…

Ήταν το 1987 όταν, με την ιδιότητα της Εφόρου των Διεθνών Σχέσεων του 
ΣΕΟ, μαζί με άλλα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχα στο 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών και Γυναικών Προσκόπων (WAGGS) 1987 
στην Κένυα.

Μείναμε σ’ ένα ξενοδοχείο δίπλα στο κέντρο του Ναϊρόμπι, της πρωτεύουσας 
της Κένυα, κι έτσι είχαμε την ευκαιρία να το περιδιαβούμε. Παντού μας 

καλοδέχονταν και μας κοιτούσαν σαν αξιοθέατο, αλλά με 
τον  ίδιο τρόπο τους κοιτούσαμε κι εμείς!

Στο συνέδριο ενδιαφέροντα τα θέματα και οι προτάσεις. 

Μεταξύ άλλων προτείνεται να γίνει η Τουρκία Τακτικό 
Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης (WAGGS). Εγώ 
ενίσταμαι: «Σύμφωνα με το Καταστατικό της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης (WAGGS), για να γίνει ο Οδηγισμός μιας 
χώρας μέλος της, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το 
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εκάστοτε κυβερνών κόμμα (…is self-governing, 
with freedom to formulate its policy and put 
it into practice; ..is independent of any politi-
cal οrganization and any political party;). Στην 
Τουρκία αποδεδειγμένα δεν συμβαίνει αυτό». 

Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο Τουρκικός Οδηγισμός δεν έγινε δεκτός* ως μέλος 
της WAGGS.
                            
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη σε οδηγική 
ομάδα και σε σχολείο καθώς και επίσκεψη στον τάφο του Λόρδου και Λαίδης 
Μπέϊντεν Πάουελ. Πήγαμε επίσης και σε μία φυτεία τσαγιού και στο κτίριο 
επεξεργασίας του.

Μετά το συνέδριο, ζήσαμε μία 
αλησμόνητη εμπειρία: H Μαρία 
οργάνωσε φωτογραφικό σαφάρι. 
Είδαμε την φυλή των Μασάϊ Μάρα 
και διάφορα άγρια ζώα, διάφορα 
πουλιά, μία λίμνη με φλαμίνγκος 
καθώς και το Κιλιμάτζαρο από 
μακριά.

Ήταν ένα Οδηγικό Συνέδριο με 
πολλές προκλήσεις. Παράλληλα μας 
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
την φύση μιας άλλης ηπείρου.

Αλεξάνδρα Καλογερά

* Τελικά, ύστερα από πολλά χρόνια, ο 
Τουρκικός Οδηγισμός έγινε δεκτός ως 
μέλος της WAGGS.

Οι φωτογραφίες είναι της Αλεξάνδρας 
Καλογερά
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