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Ποτέ δεν µε ενδιέφερε η ιστορία και η αρχιτεκτονική. Ίσως 

αυτό να είναι µία παράληψη από την βασική µου εκπαίδευση. 

Εκτιµώ όµως βαθύτατα το όµορφο περιβάλλον και τα ωραία 

κτίρια, µέσα στα οποία έζησα. 

Μου άρεσε να µετακινούµαι από πόλη σε πόλη. Για µένα η 

διαδικασία µετακόµισης ήταν απλή υπόθεση. Η υγεία του 

πατέρα µου τον ανάγκαζε να φεύγει τον χειµώνα για πιο ξηρά 

κλίµατα. Η µητέρα µας πήγαινε τα τρία παιδιά στο Λονδίνο. 

Όλες αυτές οι µετακινήσεις µε βοήθησαν να αναπτύξω την 

ικανότητα γρήγορης προσαρµογής στο νέο µου περιβάλλον και 

ένοιωθα «σαν στο σπίτι µου» όπου και αν βρίσκοµαι. 

Ο πατέρας σε κάθε σπίτι που πηγαίναµε φύτευε λουλούδια στον 

κήπο για να θυµίζουν το πέρασµα µας από εκεί. Τον βοηθούσα 

στην κηπουρική. Ήξερα τα ονόµατα των περισσοτέρων 

λουλουδιών. Ήταν µία ευκαιρία για µένα να έρθω σε επαφή µε 

το µεγαλείο της φύσης. Ήταν µία άλλη εκπαιδευτική 

διαδικασία, όχι η τυπική του σχολείου, αλλά µάθαινα 

φτιάχνοντας. Μία περίοδο ανέλαβα µε τον αδελφό µου την 

φροντίδα του κοτετσιού µας. Αγοράζαµε το καλαµπόκι, 

φροντίζαµε τις κότες, µαζεύαµε τα αυγά, καθαρίζαµε. Γενικά 

ήµουν ένα ευτυχισµένο παιδί. Μάθαινα βιολί. Το 1899 έδωσα 

το πρώτο µου ρεσιτάλ, τα έσοδα του οποίου ενίσχυσαν την 

ίδρυση της βιβλιοθήκης του χωριού.  

 

Τότε κυκλοφορούσαν κουµπιά µε τα σήµατα των αξιωµατικών του 

Αγγλικού στρατού. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν προφητική 

σύµπτωση που φορούσα στο σακάκι µου κουµπιά µε το σήµα του 

ΒΡ.  

Το φθινόπωρο του πρώτου καλοκαιριού του 20ου αιώνα η µητέρα 

µας πήγε στο Λονδίνο. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω 

θέατρο, συναυλίες, να δω εκθέσεις ζωγραφικής και ν’ ακούσω 

µουσική. Τον Ιανουάριο του 1901 πέθανε η Βασίλισσα. Αυτό 

κατά κάποιο τρόπο σηµατοδότησε και το τέλος µίας εποχής για 

µένα, της παιδικής µου ηλικίας. Σε λίγες µέρες θα έκανα το 

πρώτο µου ταξίδι στο εξωτερικό. 

 

Στην Γαλλία απέκτησα το πρώτο µου βιολί. Μία οικογενειακή 

φίλη έπεισε τον πατέρα µου να κάνω µαθήµατα βιολιού. Έτσι 

το βιολί ήταν η συντροφιά µου στα εφηβικά µου χρόνια και 

στα πρώτα χρόνια του γάµου µου. Στην Γαλλία δεν ασχολήθηκα 

µόνο µε το βιολί. Απασχολούµουν µε ότι προσέφερε το 

περιβάλλον. Η µεγαλύτερη χαρά µου ήταν να βρίσκοµαι στο 

ποτάµι. Έµαθα να χειρίζοµαι τις βάρκες, να κωπηλατώ, να 

κάνω κανό. Λάβαινα µέρος και σε διαγωνισµούς. Είχαµε µία 

φάρµα όπου βοηθούσα τον πατέρα στην φροντίδα των ζωντανών.  

Σαν νέα κοπέλα γνώρισα πολλούς νεαρούς. Είχα 3 προτάσεις 



γάµου, αλλά κανείς από τους υποψήφιους δεν µε ενέπνεε. ∆εν 

ήταν αυτό το κάτι που ονειρευόµουν, που µου άγγιζε την 

καρδιά, που θα ήταν αιτία να µοιραστώ την υπόλοιπη µου τη 

ζωή µαζί του.  

Κοιτάζοντας πίσω τη ζωή µου συνειδητοποιώ πόσο ευτυχισµένη, 

προστατευµένη αλλά και άχρηστη  παρουσία είχα µέχρι την 

ηµέρα του γάµου µου. Σίγουρα όµως όλα αυτά τα χρόνια ήταν η 

περίοδος προετοιµασίας για την ζωή που θα ζούσα από τον 1ΠΠ 

και µετά. Την Βικτοριανή και Εδουαρδιανή περίοδο στην 

Αγγλία, τα κορίτσια της ηλικίας µου και της τάξης µου δεν 

έκαναν τίποτε χρήσιµο για την κοινωνία τους. Το ίδιο το 

σύστηµα τις αποµόνωνε, µέχρι να παντρευτούν και να γίνουν 

µητέρες. Αυτή ήταν µία δυσάρεστη φυλακή. Ήµασταν όµως µέρος 

αυτής της κοινωνίας. 

 

Οι γονείς µου δεν ήταν αριστοκράτες, ούτε µέλη της υψηλής 

κοινωνίας. Ήταν ευκατάστατοι επαρχιώτες. Η µητέρα µου 

νοιαζόταν να παντρέψει την αδελφή µου, «το λουλούδι» της, 

που ήταν η όµορφη της οικογένειας. Όταν εκείνες έλειπαν εγώ 

µονοπωλούσα την συντροφιά του πατέρα. Παίζαµε τένις, κάναµε 

βόλτες µε τα ποδήµατα, τα άλογα, πηγαίναµε στο κυνήγι. Η 

µητέρα δεν είχε καλλιτεχνικές ούτε αθλητικές κλίσεις και 

έτσι δεν ασχολούνταν µε τα χόµπι του πατέρα µας. Ωστόσο 

έπλεκε και έκανε βελονάκι. ∆εν µπορούσε να κάθεται µε τα 

χέρια δεµένα.  

 

Το καλοκαίρι του 1903 πήγαµε στην Σκοτία, στο σπίτι των 

Γκράχαµ. Θαύµαζα πολύ την κα Γκράχαµ. Ήταν καλλιεργηµένη,  

µορφωµένη, όµορφη, φιλική, χαρούµενη και πάντα γλυκιά µαζί 

µου. Με βοήθησε πολύ και µε ενθάρρυνε στις µουσικές µου 

σπουδές. Ήταν το πρότυπο µου. Η Σίµπιλ (ΒΑ)  ήταν το 

πρότυπο µου στις ασχολίες της φύσης. Μαζί της µοιραζόµουν 

την αγάπη µου για τα ζώα, ψαρεύαµε, πηγαίναµε βαρκάδα, 

ιππασία και ανακαλύπταµε την άγρια φύση του δάσους. Αυτές 

οι δύο γυναίκες ήταν για µένα τότε ότι είναι η Αρχηγός για 

τις Οδηγούς σήµερα.  Ένα υπόδειγµα, µία έµπνευση. Με µύησαν 

στην ζωή στην φύση µέσα από την οµορφιά της και την αγάπη 

της. Μου έδωσαν ιδανικά και αξίες και µου άναψαν την φλόγα 

της επιθυµίας να πετύχω κάτι στην ζωή µου. Αργότερα, λίγο 

πριν πεθάνει ο άντρας µου  αντιµετωπίζαµε οικονοµικές 

δυσκολίες. Η ΒΑ αγόρασε το βιολί µου. Το δώρισε στο Σώµα 

Αγγλίδων Οδηγών, µαζί µε το δικό της και είναι στην διάθεση 

όσων Οδηγών επιθυµούν να µάθουν βιολί.  

 

∆εν ήµασταν µία θρησκευόµενη οικογένεια, όπως οι 

περισσότερες στην Αγγλία τη εποχή εκείνη. ∆εν 

εκκλησιαζόµαστε συχνά, δεν είχαµε οικογενειακές προσευχές. 



Ωστόσο, λατρεύαµε την οµορφιά, την αγνότητα στη φύση, στο 

νου και στην ψυχή χωρίς ιδιαίτερα Χριστιανικά φρονήµατα. Η 

µητέρα µου έγραψε στο ηµερολόγιο της «δίδαξα στα παιδιά µου 

όλα τα εφήµερα πράγµατα που οµορφαίνουν την ζωή µας. 

Προσπάθησα να τους διδάξω και τη ανάγκη για τα αιώνια 

όµορφα πράγµατα. Όπως τα νέα βλαστάρια θέλουν λεπτούς 

χειρισµούς, έτσι και η ζωή τους δεν θέλει πιέσεις, 

αυταρχικούς κανόνες και καταπιεστικές επισκέψεις στην 

εκκλησία. Προτιµώ να φυτέψω στην καρδιά τους την αγάπη για 

τη φύση, τα λουλούδια, τα ζώα, τον απαλό άνεµο και την 

ελαφριά ψιχάλα». 

 

Οι γονείς µας ταξίδευαν µε τραίνο, µε άµαξες για να δουν 

σπίτια και να αποφασίσουν σε ποιο θα εγκατασταθούµε. 

Αργότερα αποκτήσαµε και αυτοκίνητο. 

Το καλοκαίρι του 1908 αγοράσαµε το σπίτι στο Dorset. ∆εν 

µπορούσα να  υποψιαστώ πόσο σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε στην 

ζωή µου αυτό το σπίτι. Το σπίτι λεγόταν Gray Rigg. Ήταν 

απλό, µοντέρνο, ούτε πολύ µεγάλο, ούτε και πολύ µικρό, σε 

αντίθεση µε τα αρχοντικά που µέναµε µέχρι τώρα. Το 

ονοµάσαµε Crichel Place. Είχε µία καταπληκτική θέα από το 

Pool Harbor  ως το Bownsea Island. Αργότερα έµαθα για την 

κατασκήνωση του ΒΡ στο νησί αυτό.  

 

∆εν άργησα να προσαρµοστώ στο νέο µου περιβάλλον και να 

αρχίσω τις κοινωνικές και καλλιτεχνικές µου δραστηριότητες.  

Τον Ιανουάριο του 1909 άρχισα να µην νοιώθω καλά. Είχα 

επίµονους πονοκεφάλους. Ο γιατρός διέγνωσε ότι ήταν 

νευρικής φύσεως και συνέστησε ανάπαυση. Το καλοκαίρι πήγα 

µε τον πατέρα κρουαζιέρα στην Νορβηγία. Αν µου είχαν 

«σπάσει τα νεύρα» ήταν επειδή ήµουν ανικανοποίητη και 

ανήσυχη για την χωρίς νόηµα ζωή µου. Έκανα αίτηση κρυφά από 

την µητέρα µου να εργαστώ σε νοσοκοµείο. Απορρίφθηκε λόγω 

έλλειψης κατάρτισης και εµπειρίας. Η µητέρα µου ποτέ δεν θα 

συµφωνούσε µε κάτι τέτοιο. Για άλλη µία φορά συνάντησα µία 

γυναίκα που επηρέασε την ζωή µου. Η Becky Manser µε βοήθησε 

να κατανοήσω τον εαυτό µου και να συνειδητοποιήσω την 

εσωτερική µου ανάγκη για προσφορά και υπηρεσία.  

 

Τον Ιούνιο του 1911 ήταν η ενθρόνιση του Βασιλιά Γεωργίου 

του Ε’ και της Βασίλισσας Μαρίας. Πήγα στο Λονδίνο. Εκεί 

συνάντησα το ξάδελφο µου τον Noel Soams. Πάντα µε αγαπούσε 

και µε ήθελε για γυναίκα του. Πιστεύω ότι η πανηγυρική 

ατµόσφαιρα στην πόλη µε ξεσήκωσε και εµένα. Ενέδωσα στο 

ειδύλλιο. Βρισκόµασταν κρυφά στο Hyde Park και 

αρραβωνιαστήκαµε κρυφά από τους γονείς µας. ∆υστυχώς, ο 

Νόελ σκοτώθηκε στην Παλαιστίνη στον 1ΠΠ, παίρνοντας µαζί 



και το µυστικό µας.  

Τον Ιανουάριο του 1912 πήγα µε τον πατέρα στην Τζαµάικα µε 

καράβι. Από το πρώτο λιµάνι έστειλα ένα γράµµα στην µητέρα 

«Υπάρχει µόνο ένας ενδιαφέρον τύπος στο καράβι και είναι 

και Πρόσκοπος». Γνώρισα τον Ρόµπερτ Μπαίιντεν Πάουελ. 

Εκείνος µε είχε δει στο Λονδίνο, 2 χρόνια πριν, στο Hyde 

Park. “Συνηθίζω να διαβάζω την προσωπικότητα  των άλλων από 

τον τρόπο που βαδίζουν» µου είπε. Κατοικούσε µε την µητέρα 

του κοντά στο Hyde Park. Εκεί µε είχε δει και µε είχε 

παρατηρήσει να βαδίζω. «Το βάδισµα σου µαρτυράει ταχύτητα, 

αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, κοινή λογική 

και όρεξη για περιπέτεια» µου είπε. 

Ήταν φοβερή σύµπτωση να γνωριστούµε µε αυτόν τον τρόπο. 

Ήταν επίσης φοβερή σύµπτωση να έχουµε και τα  ίδια γενέθλια 

22/2. Ήταν κατά 3 χρόνια νεώτερος από τον πατέρα µου, αλλά 

εγώ τον θεωρούσα συνοµήλικο µου. Ευχαριστώ τον Θεό 

καθηµερινά που έκανε τους δρόµους µας να ανταµώσουν. Υπήρξε 

από την πρώτη στιγµή µία αµοιβαία έλξη και αγάπη. Νοιώσαµε 

ότι ήµασταν ο ένας για τον άλλον. ∆εν µπορώ ακόµα να 

καταλάβω τι τον τράβηξε σε µένα. Ήταν διάσηµος, 

ταλαντούχος, έµπειρος. Εγώ ήµουν µία απλή κοπέλα, καθόλου 

έξυπνη και πολύ άπειρη στην ζωή.  

 

Μου χάρισε το Προσκοπικό σήµα των Ευχαριστιών “Thanks 

Badge”. Το φορούσα σε µία χρυσή αλυσίδα στον λαιµό µου, 

µέσα από τα ρούχα µου. ∆εν το αποχωρίστηκα ποτέ. Ήθελε πολύ 

να παντρευτούµε. Θα ζητούσε από τον καπετάνιο να µας 

παντρέψει µεσοπέλαγα, αλλά ξέραµε ότι κάτι τέτοιο θα 

στενοχωρούσε πολύ τους δικούς µας. Νοιώθαµε ότι αυτή η µέρα 

δεν θα αργούσε να έρθει. Παρ’ όλες τις οικονοµικές και  

κοινωνικές διαφορές µας, παρ΄ όλη την µεγάλη διαφορά 

ηλικίας που είχαµε, τη αφοσίωση του στην µητέρα του, τις 

αντιρρήσεις της µητέρας µου, ξέραµε ότι αυτή η µέρα δεν θα 

αργούσε να έρθει. Θα ολοκλήρωνε την περιοδεία του και θα 

ερχόταν να µε ζητήσει από τους δικούς µου. Αποβιβαστήκαµε 

πρώτοι από το καράβι. Εκείνος συνέχισε για Νέα Υόρκη. Σε 10 

µέρες έλαβα το πρώτο πακέτο µε τα πρώτα του γράµµατα. 

 

Τα γράµµατα του δεν τα υπέγραφε. Σχεδίαζε ένα πετρίτη (στα 

Αγγλικά λέγεται Robin). Σχεδίαζε υπέροχα. Στο καράβι τις 

επιστροφής είχε καταφέρει να µου στείλει ένα δέµα µε 

γράµµατα και δώρα. 

Μετά από 3 εβδοµάδες έλαβα ένα γράµµα, τελείως διαφορετικό 

από τα άλλα. Μου εξέθετε την δυσχερέστατη οικονοµική το 

κατάσταση και µου εξηγούσε ότι  είχε αναλάβει και τα έξοδα 

της µητέρας και της αδελφής του Αγνής. Σεβόµενος τις 

συνήθειες µου και τον τρόπο ζωής µου δεν ήθελε να µου 



στερήσει τίποτα µε τον γάµο µας. Χωρίς δεύτερη σκέψη του 

απήντησα ότι διαθέτω πολλά χρήµατα για να  µπορέσουµε να 

ζήσουµε και οι δύο και πως θα κάνω τα πάντα να γίνει το 

όνειρο µας πραγµατικότητα. Η απάντηση του αργούσε να έρθει. 

Εντωµεταξύ είχα αφοσιωθεί στο διάβασµα των Προσκοπικών 

βιβλίων και συγγραµµάτων. ∆εν το πίστευα. Ο Ρόµπιν, ο δικός 

µου ο Ρόµπιν ήταν τόσο σπουδαίος άντρας. Είχε κάνει τόσα 

πολλά. Ήταν αξιαγάπητος. 

 

Η περίοδος της αγωνίας και της κατάθλιψης µου έληξε στις 21 

Ιουλίου 1912 όταν έγραψε ένα γράµµα στον πατέρα µου και του 

ζητούσε να µας επισκεφτεί για να µε ζητήσει σε γάµο. Το 

µυστικό µας αποκαλύφτηκε. Ήµουν πανευτυχής. Τα γράµµατα του 

έφταναν βροχή στο σπίτι. Χιουµοριστικά, τρυφερά, ερωτικά, 

ποιητικά. Μου περιέγραφε τις εµπειρίες του από τις 

περιοδείες του, τις εντυπώσεις του από τους Προσκόπους που 

συναντούσε και την βαθιά του επιθυµία να βρεθεί µαζί µου. 

Τον Σεπτέµβριο ήρθε στο Gray Rigg να µε ζητήσει σε γάµο. 

Ήµασταν και οι δύο πολύ ευτυχισµένοι. Οι εφηµερίδες έγραφαν 

συνέχεια για µας. Οι φωτογραφίες µας ήταν παντού. Στις 

δηµόσιες εµφανίσεις µας το κοινό µε υποδέχονταν πολύ θερµά. 

Θα παντρευόµουν τον Εθνικό Ήρωα της Αγγλίας, µία παγκόσµια 

προσωπικότητα.  

Γρήγορα όµως ξέσπασε και ανησυχία, διεθνώς, ότι ο γάµος µας 

θα τον αποµάκρυνε από το Προσκοπικό κίνηµα. ∆εν άργησαν 

όλοι να καταλάβουν ότι ήµουν φίλη και όχι εχθρός του 

κινήµατος. 

 

Ο γάµος µας ήταν λιτός και απλός, χωρίς ανθοστολισµούς και 

χορωδίες, µε λίγους καλεσµένους από το στενό συγγενικό µας 

περιβάλλον.  

Τον ακολουθούσα σε όλες τις Προσκοπικές εκδηλώσεις που 

πήγαινε. Τον καµάρωνα και τον θαύµαζα. Ήµουν πολύ περήφανη 

γι’ αυτόν και για ότι είχε κάνει. Ήξερα ότι ήταν σπουδαίος, 

αλλά όχι πόσο σπουδαίος. Ήξερα ότι ήταν ένας εθνικός ήρωας, 

αλλά όχι πόσο ήρωας. Ως εκ τούτου, µετά τον γάµο µας άρχισα 

να συναναστρέφοµαι την αριστοκρατία. Ήταν ένας αλλιώτικος 

κόσµος για µένα. 

 

Οι σχέσεις µου µε την µητέρα µου κατέρρευσαν. ∆εν 

πολυενέκρινε τον γάµο µου και αυτόν τον τρόπο ζωής και την 

µεγάλη διαφορά ηλικίας. Ίσως και να ζήλευε λίγο, ίσως και 

να ήθελε µία τέτοια τύχη για την αδελφή µου. ∆εν µε πτοούσε 

αυτό όµως. Μου αρκούσε η αγάπη του και η συντροφιά του. 

 

Το πρώτο µας σπίτι ήταν στον αριθµό 35 Rutland Court, λίγο 

πιο πέρα από το Rutland Lodge, όπου ζούσα όταν µε είχε 



πρωτοδεί µε τον σκύλο µου. Οι Πρόσκοποι της Αγγλίας, 

συνεισφέροντας ο καθένας 1 πένα, µας έκαναν δώρο ένα 

αυτοκίνητο 20 ίππων, και µας έκαναν µία πολύ όµορφη γαµήλια 

δεξίωση. 

Το µόνο που µε ανησυχούσε ήταν η υγεία του. Κουραζόταν 

πολύ, πίεζε τον εαυτό του και υπερέβαινε τις δυνάµεις του 

πολλές φορές. Ήθελε να προλάβει να τα κάνει όλα. Ήταν 

ζωγράφος, ηθοποιός, συγγραφέας, αξιωµατικός, Πρόσκοπος. Ο 

Προσκοπισµός εξαπλώνονταν στον κόσµο και οι υποχρεώσεις του 

αυξάνονταν. Οι δυνάµεις του όµως τον εγκατέλειπαν. Το 

φθινόπωρο πήγαµε την πρώτη µας κοινή  κατασκήνωση στη 

Σαχάρα. Ήταν µία µοναδική εµπειρία για µένα και µία 

αποκάλυψη για εκείνον που είδε τις ικανότητες µου στην 

κατασκηνωτική ζωή. 

 

Το 1913 γεννήθηκε το πρώτο µας παιδί, ο Peter. Ήταν ένα 

δηµόσιο γεγονός, δεν το χαρήκαµε όπως θα θέλαµε σαν 

οικογένεια.  

 

Τον Οκτώβριο του 1914 πέθανε η µητέρα του Robin. Η θλίψη 

του για τον χαµό της επισκιάστηκε από τα θλιβερά νέα που 

µαθαίναµε καθηµερινά για δικά µας νέα παιδιά που 

σκοτώνονταν στον πόλεµο. Πολλοί συνοµήλικοι του επίσης 

πέθαιναν και αυτό µε έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η διαφορά 

ηλικίας που έχουµε κάνει το κάθε λεπτό που είµαστε µαζί  

πολύτιµο. 

 

Τον Ιούνιο του 1915 γεννήθηκε η κόρη µας η Heather. Παρόλη 

την κατάσταση µε τον πόλεµο, οι εφηµερίδες αφιέρωσαν µία 

σελίδα στην γέννηση του 2ου παιδιού µας. Οι δε Πρόσκοποι της 

περιοχής οργάνωσαν την δεξίωση µετά την βάφτιση της.  

 

Τον Οκτώβριο του 1915 και σε συνεργασία µε την YMCA, 

οργανώθηκαν αποστολές στήριξης για τα Γαλλικά στρατόπεδα. 

Ήταν η πρώτη µου συµµετοχή σε τέτοια αποστολή, µαζί µε 

άλλες 2 γυναίκες και 5 άντρες. Η δουλειά εκεί ήταν σκληρή 

και οι συνθήκες άγριες. Επιστράτευσα όλες µου τις δυνάµεις, 

τις γνώσεις και τις ικανότητες ώστε να προσφέρουµε ότι 

καλύτερο µπορούσαµε. Έλειψα για πολλούς µήνες. Όταν 

επέστρεψα ο γιος µου δεν µε αναγνώρισε. Αυτή ήταν η ποινή 

µου, ποινή που θα την εισπράξω και στο µέλλον, για την 

απουσία µου. Οµολογώ ότι αγάπησα τα παιδιά µου. Αλλά ο  

Robin ήταν για µένα το παν. Η αγάπη µου για εκείνον ήταν 

πολύ ψηλά. Τα παιδιά το ένοιωθαν ότι έρχονταν 2α στην καρδιά 

µου. Αργότερα, όταν ασχολήθηκα και µε τον Οδηγισµό ήρθαν 3α. 

Ίσως και να κατηγορηθώ γι’ αυτό. Ο Οδηγισµός ήταν µία 

προέκταση της αγάπης που είχα για τον Robin. Αργότερα 



εξελίχτηκε και αναπτύχθηκε πέρα από κάθε προσδοκία και 

φαντασία. Αυτό απαιτούσε θυσίες. Αργότερα τα παιδιά µου θα 

µε διαβεβαιώσουν ότι δεν ένοιωσαν ποτέ παραµεληµένα. 

Μεγάλωσαν µε τους  γονείς µου. Ήµουν ήσυχη ότι µεγάλωναν 

καλά, όπως κι εγώ και τα αδέλφια µου. Ο Robin ήταν πολύ 

καλός µαζί τους και αυτά τον λάτρευαν. 

Το 1917 γεννήθηκε και το τρίτο µας παιδί η Betty. Ο Peter 

ήταν φιλάσθενος και οι γιατροί συνέστησαν να µεταφερθούµε 

σε πιο ήπιο κλίµα, κοντά σε θάλασσα.  

 

Θα σας πω τώρα πως έµπλεξα µε τον Οδηγισµό. Όταν το 1908 

κυκλοφόρησε το περιοδικό, τότε, «Προσκοπισµός για Αγόρια» 

δεν είχε µόνο αγόρια αναγνώστες. Είχε µεγάλη απήχηση και σε 

κορίτσια. Ο  Προσκοπισµός ήταν µία πρόταση ζωής. Μία 

αναβάθµιση και µία ισοτιµία ανάµεσα σε όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτου πολιτικής ή κοινωνικής τάξης. Έκανε το όνειρο 

πολλών  ανθρώπων πραγµατικότητα. Στην αρχή τα κορίτσια 

Πρόσκοποι ήταν λίγα και έκαναν ακριβώς ότι και τα αγόρια. 

Το 1909  στην 1η Προσκοπική συνάντηση στο Κρύσταλ Πάλας 

εµφανίσθηκαν Κορίτσια Πρόσκοποι και απαίτησαν να τις 

επιθεωρήσει ο ΒΡ. Εκείνος δεν το πολύ ήθελε. Αυτό θα ήταν 

σκάνδαλο για τους γονείς και την συντηρητική κοινωνία 

εκείνης της  εποχής και φοβόταν ότι θα απωθούσε τα αγόρια. 

Έτσι έφτιαξε το Σώµα Κοριτσιών Οδηγών και ζήτησε από την 

αδελφή του την Αγνή να το οργανώσει. Εκείνη ήταν πολύ 

ταλαντούχα και έξυπνη. Ζήτησε από τις φίλες της να 

συµµετέχουν στην οργανωτική επιτροπή. Η κα Lymley Holland 

ανέλαβε την προεδρία. Αυτές οι κυρίες προσπάθησαν πολύ, 

αλλά δεν είχαν καµία επαφή µε τους νέους, τις ανάγκες τους 

και τις σύγχρονες αντιλήψεις. Η Αγνή προσάρµοσε το βιβλίο 

«Προσκοπισµός για Αγόρια» στις ανάγκες των κοριτσιών και 

ονόµασε αυτή την έκδοση «Πως τα κορίτσια µπορούν αν 

βοηθήσουν την Αυτοκρατορία».  

Οι νόµοι στην Αγγλία τότε ήταν αυστηροί. Η βασίλισσσα 

Βικτόρια έλεγχε τα πάντα που αφορούσαν τις γυναίκες. Η Αγνή 

αντιµετώπιζε την ανησυχία των γονέων, ότι δήθεν τα κόρίτσια 

θα χάσουν την θηλυκότητα τους. Αποτέλεσµα ήταν να 

συµµετέχουν τα κορίτσια σε πολύ λίγες και ανιαρές 

δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια του 1ΠΠ οι γυναίκες 

άρχισαν να αναλαµβάνουν σηµαντικούς ρόλους. ∆εν οργανώθηκαν 

σε οµάδες. Σποραδικά κάποια κορίτσια παίρνανε πρωτοβουλίες. 

Άρχισαν να καταφθάνουν γράµµατα στο σπίτι µε την έκκληση 

στον ΒΡ να κάνει κάτι και για τα κορίτσια. Μετά από πολύ 

σκέψη ο ΒΡ επισκέφθηκε την κα Lymley Holland και της ζήτησε 

να παραιτηθεί. Εξασφάλισε τη άδεια ίδρυσης σωµατείου και 

σχηµάτισε µία νέα επιτροπή αποτελούµενη από νεότερες 

γυναίκες, θέτοντας τον εαυτό του επικεφαλής. Η Αγνή έγινε 



πρόεδρος της νέας επιτροπής µέχρι το 1920, οπότε η 

πριγκίπισσα Μαρία αναλαµβάνει την προεδρία. Η Αγνή 

παρέµεινε αντιπρόεδρος µέχρι τον θάνατο της το 1945. 

Έτσι άρχισε ο Οδηγισµός να οργανώνεται και να εξαπλώνεται 

µε τα ίδια πρότυπα του Προσκοπισµού. Όταν το 1914 είχα 

προσφερθεί στη Αγνή να την βοηθήσω στην επιτροπή δεν µε 

δέχτηκε. Νοµίζω ότι  µε θεωρούσε πολύ νέα.  Είχα 

απογοητευθεί από την στάση της και είχα αρκεστεί στο να 

βοηθάω τον ΒΡ, δακτυλογραφώντας την αλληλογραφία του. Με 

την αναδιοργάνωση, προσφέρθηκα να βοηθήσω στο στήσιµο του 

Τοπικού Τµήµατος του Sussex. Με πολύ ενθουσιασµό  ανέλαβα  

αυτήν την αποστολή που στέφθηκε µε επιτυχία. Σύντοµα 

ανέλαβα την ευθύνη όλης της Περιφέρειας.  

Ο Γυναικείος  πληθυσµός της χώρας ανταποκρίθηκε µε µεγάλο 

ενθουσιασµό στην πρόκληση του Οδηγισµού. Για πολλές 

γυναίκες ήταν η ευκαιρία να φανούν χρήσιµες στην κοινωνία 

τους προσφέροντας υπηρεσία. Επένδυσα όλη µου την ενέργεια 

και τον νεανικό µου ενθουσιασµό των 27 µου χρόνων σε αυτήν 

την δουλειά. Κορίτσια υπήρχαν πάρα πολλά στις οµάδες. Τους 

Αρχηγούς ήταν δύσκολο να βρούµε. Περίπου µία στις 20 

κοπέλες που ζητούσα βοήθεια ανταποκρινόταν για να γίνει 

Αρχηγός. Τα καθήκοντα µου αυξήθηκαν. Άρχισα να ταξιδεύω για 

να συναντώ τις Αρχηγούς. Ταξίδευα και µε τον ΒΡ στις 

Προσκοπικές του αποστολές.  

 

Το 1916 οργανώθηκε το 1ο συνέδριο των Εφόρων, για να 

µελετηθεί και να αποφασιστεί το σχέδιο δράσης για την 

ανάπτυξη του Οδηγισµού.  Στο συνέδριο συµµετείχαν 26 

Έφοροι. Με εξέλεξαν Γενική Έφορο. Το 1918 µου απενεµήθει ο 

τίτλος της Αρχηοδηγού. Ήταν µεγάλη η τιµή για µένα. ∆εν 

πίστευα ότι µέσα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα από τον 

γάµο µου και πέρα θα είχα διανύσει µία τόσο µεγάλη 

διαδροµή.  

 

Ευχαριστώ τον ΒΡ για την βοήθεια και τη υποστήριξη του. 

Ποτέ δεν µου επέβαλε την γνώµη του. Με άφηνε να σκέφτοµαι 

µόνη µου, να αποφασίζω, να συντάσσω την αλληλογραφία µου, 

να γράφω τις οµιλίες µου. Είχε το χάρισµα να αλιεύει από 

µέσα µου ικανότητες και ταλέντα που ούτε καν ήξερα ότι τα 

είχα. Μου ενέπνευσε εµπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, θάρρος,  

ενθουσιασµό. Αισθανόµουν ότι η βαθύτερη µου ανάγκη να κάνω 

κάτι χρήσιµο στην ζωή µου έβρισκε διέξοδο. Τα παιδικά µου 

και τα νεανικά µου χρόνια ήταν χαµένος χρόνος. Ο Οδηγισµός 

ήταν ένα νέο ξεκίνηµα, µία νέα πρόκληση, µία πρόταση ζωής. 

Ήταν υπέροχο να δουλεύουµε µαζί, ο ΒΡ κι εγώ για ένα κοινό 

σκοπό. Είχαµε τις ίδιες αξίες, το ίδιο χιούµορ, 

εναρµονιζόµασταν σε όλα. Ταξιδεύαµε µαζί και στήριζε ο ένας 



τον άλλον στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες στιγµές. 

Το 1917 ο ΒΡ είχε γίνει 60 χρόνων και εγώ 28. Είχε αρχίσει 

να κουράζεται και να εξαντλείται. Κάθε φορά νοµίζαµε ότι 

είχαµε φτάσει στην κορυφή και ότι δεν υπάρχει περισσότερο. 

Κι όµως υπήρχε. 

 

Η σχέσεις  µου µε την µητέρα µου χειροτέρευαν. Εκείνη 

συνέχιζε να µην εγκρίνει την εµπλοκή µου στον Οδηγισµό. 

Είχε συµβιβαστεί µε πολλές δραστηριότητες που έκανα, αλλά 

ήταν πολύ «Βικτοριανή» στις αντιλήψεις της και την 

νοοτροπία για να δεχτεί την πρόκληση της ισοτιµίας των δύο 

φύλλων. Με ενοχλούσαν τα σχόλια της και η στάση της. 

Αποφάσισα να την συναντήσω και να βάλω ένα τέλος σε αυτήν 

την ιστορία. Συναντηθήκαµε σε ένα ξενοδοχείο. Της εξήγησα 

πόσο  σηµαντικός είναι ο Robin για µένα και τον µεγάλο ρόλο 

που παίζει ο Οδηγισµός και ο Προσκοπισµός στην ζωή µου.  Με 

κατανόησε και συµφιλιωθήκαµε. Για µένα αυτό ήταν µεγάλη 

ανακούφιση.  

 

Στο τέλος του πολέµου το 1918 η οικονοµική µας κατάσταση 

δεν ήταν πολύ καλή. Ο πατέρας µας χάρισε 1,000 λίρες για να 

µπορέσουµε να αποκτήσουµε το δικό µας σπίτι. Έτσι 

αποκτήσαµε το Pax Hill, τον Λόφο της Ειρήνης. Αυτό το σπίτι 

για τα επόµενα 20 χρόνια ήταν ο επίγειος παράδεισος µας και 

το ορµητήριο µας. Ήταν γεµάτο κόσµο, χαρά, κέφι. Εκεί 

είδαµε και τα παιδιά µας να µεγαλώνουν. Άρχισαν να 

φαίνονται κι οι κοινωνικές συνέπειες του πολέµου. Πολλοί 

Πρόσκοποι είχαν σκοτωθεί. Την ίδια χρονιά ο πατέρας µου 

πνίγηκε και η αδελφή µου πέθανε από Ισπανική γρίπη. Εκείνη 

την περίοδο η µητέρα µου µε χρειαζόταν δίπλα της. Μου ήταν 

όµως δύσκολο να µαταιώσω το ταξίδι µας στις ΗΠΑ και τον 

Καναδά. Έτσι, η περίοδος ανακωχής µε την µητέρα µου 

τελείωσε.  

Όταν πέθανε η µητέρα µου η διαθήκη που µας άφησε ήταν µία 

µαχαιριά στην καρδιά µου. Ένιωσα ότι µε εκδικήθηκε για όσα 

είχα κάνει παρά τη θέλησης της. Άφησε όλα της τα υπάρχοντα 

στα 3 παιδιά της αδελφής µου. Τώρα, οι διαφορές που είχαµε 

τα αδέλφια, έγιναν πραγµατικό χάσµα. Ευτυχώς που ποτέ δεν 

υπήρξα φιλοχρήµατη και γρήγορα ξεπέρασα αυτήν την 

απογοήτευση. Εξάλλου για µένα ο άνδρας µου ήταν ένας 

πραγµατικός θησαυρός. Ήταν 6 χρόνια νεότερος από την µητέρα 

µου, αλλά ήταν κατά γενεές νεότερος στην ψυχή και  το 

µυαλό. 

 

Το 1921 επισκεφτήκαµε την πρώτη ξένη χώρα στην οποία 

ιδρύθηκε Προσκοπισµός, τις Ινδίες. ∆ειλά δειλά είχαν 

αρχίσει να εµφανίζονται και οι Οδηγοί. Πιστεύω ότι ο 



Οδηγισµός έχει πολλά να προσφέρει στις γυναίκες αυτής της 

χώρας. Ο Robin αγαπούσε πολύ τις Ινδίες. Είχε υπηρετήσει 

εκεί µε τον στρατό για 8 χρόνια. Τότε είχε στρατιωτικά 

καθήκοντα. Τώρα ήταν αγγελιοφόρος ειρήνης, αγάπης και 

αδελφοσύνης.  

 

Στο πέρασµα των χρόνων υπήρχαν και δύσκολες στιγµές. Μας 

αποζηµίωνε το γεγονός ότι βλέπαµε τα δύο µας Κινήµατα να 

µεγαλώνουν και να αναπτύσσονται. Κάποιες φορές αναρωτιόµουν 

αν αξίζει τον κόπο, τόσες θυσίες και τόση προσπάθεια. Και 

οι δύο µας πιστεύαµε στην αξία των όσων κάναµε. Κάθε τι που 

ενθαρρύνει την φιλία και την κατανόηση µεταξύ των λαών και 

των ανθρώπων σίγουρα αξίζει τον κόπο. Κάθε τι που  

καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την αυτοπειθαρχία, ηθικές 

αξίες, ικανότητες, ταλέντα, που βάζει τις ανάγκες των άλλων 

και την προσφορά πάνω από τις προσωπικές είναι αδύνατον να 

αποτύχει. Τις παιδαγωγικές µεθόδους που προτείνει ο ΒΡ 

καµία οργάνωση νέων ή εκπαιδευτική οργάνωση δεν είχε µέχρι 

σήµερα. Εκτός από την παγκοσµιότητα που µας ενώνει ο 

Προσκοπισµός και ο Οδηγισµός µας βοηθάνε να αναπτυχθούµε 

σωµατικά, πνευµατικά, νοητικά και ψυχικά. Άρα, σίγουρα 

αξίζει τον κόπο.  

 

Ένα πράγµα µε απασχολούσε. Η θρησκεία. Μεγαλώνοντας και 

ωριµάζοντας γνώρισα πολλές θρησκείες και θρησκευόµενους 

ανθρώπους. Πιστεύω βαθύτατα στον Θεό και στην Θεία ∆ύναµη, 

αλλά δεν µπορώ να δω τον εαυτό µου µέσα σε κανένα θρήσκευµα 

ή δόγµα. Πιστεύω ότι ήρθαµε στον κόσµο µε µία αποστολή: να 

τον αφήσουµε καλύτερο από ότι τον βρήκαµε. Το Θείο έργο 

επιτελείτε µέσα από εµάς για να γίνει αυτός ο κόσµος 

καλύτερος. Στις δύσκολες στιγµές µου έχω ζητήσει την 

βοήθεια του Θεού για να µου δώσει δύναµη και παρηγοριά. 

 

Το 1930 το Παγκόσµιο Συνέδριο του Οδηγισµό στο Fox Lease µε 

ανακήρυξε Αρχηοδηγό του Κόσµου. Ήταν µεγάλη η ευθύνη που 

µου ανατέθηκε. Προσπάθησα να φανώ αντάξια αυτής της τιµής. 

Τον ίδιο χρόνο µε παρασηµοφόρησε ο βασιλιάς Γεώργιος ο 5ος. 

Ήµουν πολύ περήφανη. Αυτό το παράσηµο ανήκει και τιµά όλες 

τις Οδηγούς, όχι µόνο εµένα.  

Στο 7ο Παγκόσµιο Συνέδριο στην Πολωνία µία Βελγίδα Αρχηγός 

πρότεινε να οριστεί µία µέρα του χρόνου που θα αφιερώνεται 

στην αγάπη και στην φιλία όλων των Οδηγών. Έτσι καθιερώθηκε 

η Ηµέρα Σκέψης. Προτάθηκε επίσης να οριστεί και η Εισφορά 

της Ηµέρας Σκέψης από την γνωστή Αγγλική φράση “ a penny 

for your thoughts” που θα ενίσχυε οικονοµικά την οργάνωση. 

Το συνέδριο επέλεξε την κοινή ηµέρα γενεθλίων του ΒΡ και 

εµένα, την 22α Φεβρουαρίου. Σιγά σιγά όλες οι χώρες 



υιοθέτησαν αυτή  την ιδέα και προώθησαν την συλλογή της 

Εισφοράς της Ηµέρας Σκέψης. Συγκλονιστικό είναι το πόσο 

µεγάλη πνευµατική και συναισθηµατική διάσταση πείρε αυτή η 

µέρα. 

 

Το 1934 ο Robin νοσηλεύτηκε και εγχειρίστηκε για προστάτη. 

Ήταν 77 ετών. Υπήρξαν επιπλοκές στην εγχείριση και έπρεπε 

να ξαναεγχειριστεί. Ήµουν πολύ ανήσυχη και αναστατωµένη. 

Χρειάστηκε να του γίνει και µετάγγιση αίµατος. Από εκείνη 

την ηµέρα δεν τον άφησα στιγµή µόνο του. Έκλαιγα και 

προσευχόµουν γι’ αυτόν µέρα νύχτα. Βγήκε από το νοσοκοµείο 

µετά από 3 µήνες εµφανώς καταβεβληµένος. Πήγαµε στο Pax 

Hill. Από εκείνη την ηµέρα περιόρισε κατά πολύ τις 

δραστηριότητες του. Τον χειµώνα του 1935 αποφασίσαµε να τον 

περάσουµε στην Αφρική, όπου το κλίµα θα ήταν καταλληλότερο 

για την υγεία του. Πήγαµε στην Κένυα. Μείναµε σε ένα 

συγκρότηµα Bungalows, το  Outspan Hotel στο Nyeri που άνηκε 

σε έναν φίλο µας και µας πρόσφερε φιλοξενία. Εκεί είχαµε 

ό,τι ζητούσε η καρδιά µας. Ωραίο κλίµα όλο τον χρόνο, 

ηρεµία, γαλήνη και οµορφιά. Η φύση ήταν για τον Robin µία 

αστείρευτη πηγή έµπνευσης για την ζωγραφική του. Πήγαινε 

συχνά σαφάρι µε τον φίλο του. ∆εν αργήσαµε να αναλάβουµε 

και Προσκοπικές και Οδηγικές υποχρεώσεις εκεί. 

 

Τον Οκτώβριο του 1937 γιορτάσαµε την 30η επέτειο του γάµου 

µας. Χιλιάδες γράµµατα έφταναν από κάθε σηµείο της γης µε 

ευχές. Η υγεία του χειροτέρευε και οι γιατροί διέταξαν 

πλήρη ανάπαυση. Προτείναµε στον φίλο µας να χτίσουµε ένα 

δικό µας Bungalow και αυτός το δέχτηκε. Στα γενέθλια µας 

µας χάρισε ένα κουτάβι. Το ονοµάσαµε Two two από το 22 της 

ηµεροµηνίας. Ο ΒΡ ανάρρωνε σταδιακά. Περπατούσαµε στο 

δάσος, ζωγράφιζε, έγραφε, ήταν πολύ ήσυχη η ζωή µας. Αφού 

ένοιωσε καλύτερα κάναµε ένα ταξίδι αστραπή στην Αγγλία και 

τακτοποιήσαµε τις υποθέσεις µας. Έδωσε πολλά από τα 

αναµνηστικά του στα Κεντρικά γραφεία των Προσκόπων και 

επέστρεψε το αυτοκίνητο που µας είχαν χαρίσει. Το βάλανε 

στο Gilwell Park.  

 

Η Ευρώπη βρισκόταν στα πρόθυρα του 2ΠΠ και η κατάσταση δεν 

ήταν ευχάριστη. Μάθαµε ότι το σπίτι µας στην Κένυα ήταν 

έτοιµο και έτσι επιστρέψαµε εκεί. Το ονοµάσαµε Pax Tu, το 2ο 

Pax. Τυ στα Σουαχίλι σηµαίνει πλήρες. Ήταν εκεί λοιπόν η 

ολοκληρωτική µας ειρήνη και γαλήνη. Ήταν ένα µικρό, 

συµπαθητικό σπιτάκι, άνετο, απλό, µέσα στην φύση, απέναντι 

από το Mount Kenya.  

Ο πόλεµος στην Ευρώπη εµπόδιζε την αλληλογραφία να έρθει. 

Το µόνο που είχαµε µάθει είναι ότι το σπίτι µας, το Pax 



Hill, είχε γίνει στρατηγείο. 

Όταν χειροτέρεψε η υγεία του ΒΡ ήρθε η Μπέτη και έµεινε 

µαζί µας. Το ξηµέρωµα της 8ης Ιανουαρίου του 1941 ο ΒΡ έφυγε 

από κοντά µας.  

 

∆εν άντεξα να πάω στη κηδεία του. Φρόντισα µόνο τα 

λουλούδια. Μου είπαν ότι ήταν µία απλή, συγκινητική 

στρατιωτική  τελετή. Παρευρέθηκαν στρατιώτες, ναύτες, 

αξιωµατικοί αλλά και Πρόσκοποι και Οδηγοί από την Αφρική 

την Ασία και την Ευρώπη. Την επόµενη µέρα πήγα στο 

νεκροταφείο. Ένιωσα µεγάλη ανακούφιση που έκατσα πλάι του 

και έκλαψα. Ήξερα ότι αυτή η στιγµή κάποτε θα ερχόταν, αλλά 

δεν ήθελα ποτέ να έρθει. Αυτό το συναίσθηµα θα το νιώσω 

πολλές φορές και στο µέλλον.  

Τα  γράµµατα έφθαναν βροχή. Βρήκα και 4 γράµµατα που είχε 

γράψει για µένα ο ΒΡ σε διάφορες φάσεις της κοινής µας 

ζωής, αλλά ποτέ δεν µου τα είχε δώσει. Και στα 4 αναφέρεται 

στην σχέση µας, στην αγάπη που µας ένωσε, στα παιδιά µας, 

στην ευτυχία που ένοιωθε πλάι µου και για το ότι πρέπει να 

είµαστε Πάντα Έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τον θάνατο, όποια 

στιγµή κι αν αυτός έρθει. «Φοβάµαι ότι ο θάνατος µου θα σε 

βυθίσει στη θλίψη» µου γράφει, «αν ξέρω ότι δεν θα σε 

βυθίσει σε πένθος θα πεθάνω ευτυχέστερος. Αν υπάρχει ζωή 

µετά θάνατον, θα είµαι εκεί να σε παρακολουθώ και να σε 

περιµένω.» 

 

«Έχω ακόµη πολύ έργο να κάνω» αυτό µου τόνιζε και στα 4 

γράµµατα του. Άρχισα πάλι την δουλειά. Έγινα πρόεδρος της 

Ένωσης Γυναικών Ανατολικής Αφρικής. Ήταν η µεγάλη µου 

διέξοδος. Το έργο µας ήταν κοινωνικό και φιλανθρωπικό. 

∆ουλεύαµε σε νοσοκοµεία, σχολεία, εκκλησίες. Φροντίζαµε 

παιδιά από βοµβαρδισµένες περιοχές της Ελλάδας και της 

Αγγλίας. Στα γράµµατα που λάβαινα όλοι µου έγραφαν για τον 

ηρωισµό που δείχνουν οι  Πρόσκοποι και οι Οδηγοί στη 

διάρκεια του πολέµου. Η συντάκτρια του περιοδικού The 

Guider µου έγραψε: «Έλα πίσω να δεις τι κάνουν οι Οδηγοί 

στον πόλεµο. ∆εν θα συγχωρέσεις τον εαυτό σου ποτέ αν δεν 

το δεις». 

 

Αποφάσισα να γυρίσω. Με δυσκολία αποχωριζόµουν τον Robin, 

το Pax Tu, και όλα τα όµορφα πράγµατα που µας έδεσαν µε 

αυτήν την χώρα. Ήταν δύσκολο να βρω µέσον να γυρίσω. Τελικά 

τον Ιούλιο του 1942 πήρα ένα καράβι από την Νότιο Αφρική 

για την Αγγλία. Ήταν ένα πολύ ριψοκίνδυνο ταξίδι. 

Περνούσαµε ανάµεσα από υποβρύχια, τορπίλες, πολεµικά πλοία, 

πετούσαν από πάνω µας βοµβαρδιστικά αεροπλάνα συνέχεια. 

Συνταξιδεύαµε µε 2 άλλα καράβια τα οποία βυθίστηκαν. Μέσα 



στην δυστυχία µου είχα παρακαλέσει να ήµουν µέσα σε ένα από 

αυτά. Η µοναξιά µου ήταν µεγάλη. Στις 5 Σεπτεµβρίου φτάσαµε 

στην Αγγλία. Τα πάντα είχαν αλλάξει. 

Πήγα στα γραφεία των Οδηγών. Με δέχτηκαν µε µεγάλη χαρά. 

Τότε ένοιωσα ότι αξίζει να ζήσω για να συνεχίσω το έργο του 

ΒΡ. ∆εν είχα όµως που να µείνω. Το Pax Hill ήταν στρατηγείο 

των Καναδών. Πήγα στο ∆ιεθνές Κέντρο των Προσκόπων. 

Κοιµόµουν σε ένα κρεβάτι εκστρατείας και τα λιγοστά µου 

υπάρχοντα ήταν µέσα στην βαλίτσα µου. Μετά από λίγο καιρό 

µου παραχωρήθηκε ένα σπίτι στο Hampton Court Palace. Η 

ατµόσφαιρα του πολέµου ήταν πρωτόγνωρη για µένα. ∆εν 

µπορούσα να προσαρµοστώ. Κατά την διάρκεια του πολέµου και 

µετά ένοιωθα ότι είχα ιερό καθήκον να περιοδεύω και να 

εµψυχώνω όλους τους εθελοντές µας. Μέσα από αυτούς 

διατηρήθηκαν οι αρχές µας και οι αξίες µας εκείνη την 

περίοδο. Το έργο που προσέφεραν ήταν πολύτιµο.  

 

Στις 23 Απριλίου του 1944 έγινε η πρώτη µεταπολεµική 

παρέλαση στο Παρίσι. Ήταν η πρώτη φορά µετά από 5 χρόνια 

που µπορούσαµε να φοράµε τις στολές µας και να εκφράζουµε 

ελεύθερα την πίστη µας στον Θεό και την Πατρίδα. Παρέλασαν 

περίπου 40,000 Πρόσκοποι και Οδηγοί. Στα µάτια όσων 

συναντούσα έβλεπα τις αρετές που είχε εµπνεύσει ο ΒΡ. 

Πίστη, αφοσίωση, αποφασιστικότητα, γενναιότητα και 

αυτοπεποίθηση. Η Κένυα ήταν πάντα στο µυαλό µου και την 

καρδιά µου.  Το 1957 πήγα στην Αυστραλία για περιοδεία και 

έπαθα µία κρίση χωλής που µε έστειλε στο χειρουργείο. Το 

1962 ένα καρδιακό επεισόδιο µε αναστάτωσε. Την ίδια χρονιά 

ο αδελφός µου πέθανε από λευχαιµία και ο εγγονός µου 

πνίγηκε όταν το καράβι που τον µετέφερε από το Ηράκλειο της 

Κρήτης στον Πειραιά έπεσε σε κακοκαιρία και βυθίστηκε.  

Ο ρόλος µου είχε αλλάξει. Ο Οδηγισµός είχε εξαπλωθεί σε όλο 

τον κόσµο, είχαν οργανωθεί και εδραιωθεί πολύ καλά. Ωστόσο, 

όσο είχα τη δύναµη και µπορούσα να συνεισφέρω σε κάτι, κι 

όσο ο κόσµος ήθελε να µε βλέπει, ταξίδευα για να τους 

συναντήσω. ∆εν ήµουν καλή στα συµβούλια. Ήθελα να είµαι µε 

τα παιδιά. Υπήρχαν όµως κάποιες υποθέσεις που έπρεπε να 

ρυθµίσω σε σχέση µε την εκκλησία και τις αρχές σε διάφορες 

χώρες. Οι Πρόσκοποι και οι Οδηγοί είχαν γίνει αναπόσπαστο 

κοµµάτι της κοινωνίας και της καθηµερινής ζωής του κάθε 

τόπου. Τώρα απαριθµούµε εκατοµµύρια.  Υπήρχε πάντα µία τάση 

εκσυγχρονισµού της κίνησης µας. Μα τι κίνηση νεότητας θα 

είµαστε αν µέναµε θεατές στις εξελίξεις; Παρόλα αυτά 

πιστεύω ότι ο Οδηγισµός πρέπει να είναι απλός και να δίνει 

χαρά στα παιδιά και στους νέους κρατώντας αναλλοίωτες τις 

βασικές µας αρχές και αξίες. 

 



Θέλω να φύγω από αυτήν την ζωή πριν µε ξεχάσουν όλοι ή πριν 

γίνω βάρος στη οικογένεια µου. Το 1969 ήταν τα 80α µου 

γενέθλια. 100δες Οδηγοί συγκεντρώθηκαν την Ηµέρα Σκέψης στο 

Westminster Abbey  για να γιορτάσουν µαζί µου. Ένιωσα 

περήφανη που µαζί µε τον Robin χαρίσαµε στους νέους αυτά τα 

δύο Κινήµατα που επηρέασαν γενεές και γενεές. Φαντάζεστε 

πόση επίδραση έχει το γεγονός αν έστω ένας στους δύο 

ανθρώπους που  υπήρξαν Πρόσκοποι ή Οδηγοί κάποια περίοδο 

της ζωής τους ακόµα κάνουν πράξη τον Νόµο και την Υπόσχεση 

τους. 

Το 1970 µου εµφανίστηκε διαβήτης. 

 

Περνώ τις µέρες µου ήσυχα στο σπίτι, συναντώ φίλους, γράφω 

στην γραφοµηχανή µου, απαντώ στην αλληλογραφία µου. ∆εν έχω 

τίποτα άλλο να δώσω. Ο Προσκοπισµός και ο Οδηγισµός είναι 

δυνατοί. Με αποκαλούν τώρα «µητέρα εκατοµµυρίων παιδιών». 

Αυτό είναι η χαρά και η δυστυχία της µητρότητας, ότι κάποτε 

τα παιδιά θα µεγαλώσουν και θα αποχωριστούν την µητέρα 

τους, χωρίς όµως να την ξεχάσουν. Κρατώ βαθιά χαραγµένο 

στην µνήµη µου το χαµόγελο όλων των παιδιών που συναντούσα, 

το βλέµµα τους και το σφίξιµο του χεριού τους.  

Το µήνυµα που έχω να σας πω είναι το εξής:  

«Πιστεύετε στον Θεό, Αυτός οδηγεί και προστατεύει 

την ζωή µας. Βάζετε στόχους στην ζωή σας. 

Αφοσιωθείτε σε ένα έργο, όσο µεγάλο ή µικρό κι αν 

είναι αυτό. Η επιτυχία σας βρίσκεται στην ευτυχία 

που σκορπάτε γύρω σας».  

 

Ευχαριστώ τον Θεό για το ξηµέρωµα κάθε καινούριας µέρας και 

κάθε ευκαιρίας που µου έδωσε να φανώ χρήσιµη στους γύρω 

µου. Είµαι ευγνώµων για ότι έζησα, για τα εκατοµµύρια 

παιδιά µου, για τα 30 χρόνια που έζησα µε τον λατρευτό µου 

Robin.  

 

 

Η Λαίδη Μπαίιντεν Πάουελ πέθανε στις 25 Ιουλίου του 1977 

ήρεµα και γαλήνια στον ύπνο της. Η τέφρα της µεταφέρθηκε 

στο νεκροταφείο του Νιέρη και βρίσκεται τώρα µαζί µε τον ΒΡ 

για την αιώνια ζωή. 

Η µνήµη της βρίσκεται µέσα στις καρδιές όλων µας και θα 

συνεχίσει να βρίσκεται όσο κρατάµε την φλόγα του Οδηγισµού 

αναµµένη σε αυτή τη γη. 

Αξίζει τον κόπο!! 

 


