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Editorial

Επιστροφή από ένα διαφορετικό καλοκαίρι.

Επιστροφή σε ένα ιδιαίτερο φθινόπωρο.

Προετοιμασία για έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα.

Στελέχη και Πουλιά σε αναμονή για μια νέα οδηγική 
χρονιά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις μιας 
υγειονομικής κρίσης.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε ζωντανό 
το ενδιαφέρον των Πουλιών μας, να τα στηρίξουμε, 
να διατηρήσουμε το Χαμόγελό τους, έστω κι αν αυτό 
μισοκρύβεται από μια μάσκα. Τα μάτια λένε πάντα την 
αλήθεια! 
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Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
Στις 19 Αυγούστου κάθε χρόνο γιορτάζεται η παγκόσμια 
ημέρα φωτογραφίας. Στόχος αυτής της αφιερωματικής 
ημέρας είναι να εμπνεύσει τους φωτογράφους, μικρούς 
και μεγάλους, να φωτογραφίζουν περισσότερο και να 
μοιραστούν τις εικόνες τους με τον κόσμο.

Αφορμή για να γιορτάζεται η ημέρα αυτή ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φωτογραφίας υπήρξε η Daguerreotype. Μια φωτογραφική 
διαδικασία η οποία αναπτύχθηκε από τους Γάλλους Louis Da-
guerre και Joseph Nicephore Niepce το 1837.

Πρόκειται για την πρώτη ασπρόμαυρη φωτογραφία 
του κόσμου, την οποία ο Nicéphore Niépce πέτυχε 
χρησιμοποιώντας μία Camera Obscura και την τεχνική 
της ηλιοτυπίας, με χρόνο έκθεσης 8 ώρες!  Η 19η 
του Αυγούστου χαράχτηκε ως η παγκόσμια ημέρα 
φωτογραφίας και κάθε χρόνο φαίνεται να γίνεται 
ολοένα και πιο αποδεκτή από τους φωτογράφους ανά 
τον κόσμο, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο στιγμές, 
τοπία, πρόσωπα, συναισθήματα και ό,τι άλλο βάλει ο 
ανθρώπινος νους! 

Αντίστοιχα, την 26η του Σεπτέμβρη, καθιερώθηκε η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Στόχοι της ημέρας είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού στη σημασία της εκμάθησης 
γλωσσών, η προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής 
ποικιλίας της Ευρώπης καθώς και η ενθάρρυνση της δια 
βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, οι πολίτες 
της Ευρώπης ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν 
την εκμάθηση μιας γλώσσας ή να αισθάνονται 
ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις υπάρχουσες 
γλωσσικές τους δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην εκμάθηση γλωσσών πέρα από τα 
αγγλικά. 

Πάμε να δούμε όλα αυτά τα εκπληκτικά 
πράγματα, πιο συγκεκριμένα! Δείτε τα 
και διαβάστε τα για να εμπλουτίσετε τις 
συγκεντρώσεις σας και το υλικό που θα έχετε 
μέσα στο Σμήνος σας… !!!
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Ο Οδηγισμός, σαν παγκόσμια Οργάνωση, μιλιέται σε 
εκατοντάδες γλώσσες και σε άλλες τόσες διαλέκτους. 
Πολλές φορές, στη μακριά οδηγική μου ζωή, έχω 
βρεθεί σε ξένες χώρες: Ταξίδια και Κατασκηνώσεις, 
Εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια, 
όλα μου έδωσαν ευκαιρίες γνωριμίας και επαφής με 
ανθρώπους πολύ διαφορετικούς και όμως τόσο ίδιους 
με μας, χάρη στις παράλληλες εμπειρίες που μας 
δένουν. Σε κάθε μεγάλο οδηγικό γεγονός η περιοχή 
γέμιζε με πολύχρωμες στολές και  τιτιβίσματα, σε  
γλώσσες διαφορετικές, που δεν χρειαζόταν όμως να 
τις ξέρεις. Γιατί διάχυτη παντού ήταν η χαρά και η 
φιλία, που τις ένιωθες βαθιά και σε γέμιζαν. Και ήταν 
πάντα συγκινητική η στιγμή που τραγουδούσαμε, ο 
καθένας στη γλώσσα του, το τραγούδι της Υπόσχεσης 
ή τον Παγκόσμιο Ύμνο! 

Στην Κολωνία, όπου έζησα μερικά χρόνια, άρχισαν 
γρήγορα να μου λείπουν οι οδηγικές δραστηριότητες. 
Έτσι, σε συνεργασία με την Γενική μας Έφορο, ίδρυσα 
μια Ομάδα με τα παιδιά των εκεί Ελλήνων εργατών. 
Πολλά από αυτά τα οδηγάκια μιλούσαν μόνο 
γερμανικά, γιατί δεν έβλεπαν αρκετά τους γονείς 
τους, και άλλα μόνο ελληνικά, γιατί μόλις είχαν 
φτάσει. Είχαμε λοιπόν μια δίγλωσση Ομάδα, χωρίς 
κανένας από εμάς να  βρει σε αυτό κάποια δυσκολία.

Έχω καταλάβει, τώρα πια, ότι μία είναι η γλώσσα 
του Οδηγισμού: η γλώσσα της καρδιάς.

Ιστορίες 
από την καραβάνα…

Το μήνυμα του μήνα 

“Ζεις μια νέα ζωή για κάθε νέα γλώσσα 
που μιλάς” 

(Τσέχικη παροιμία)
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Η φωτογραφία είναι ένας οπτικός 
τρόπος ώστε να αποτυπωθεί μία στιγμή 
στο χρόνο. Η τέχνη της φωτογραφίας 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
καλλιτεχνική έκφραση, καθώς ένα 
μεγάλο μέρος των ανθρώπων εκφράζουν 
τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις 
απόψεις τους μέσα από τις φωτογραφίες 
τους. Επιπλέον, η φωτογραφία αποτελεί 
ένα σημαντικό μέρος του mainstream 
πολιτισμού για πάνω από 100 χρόνια, 
λειτουργώντας ως αρωγός επικοινωνίας 
και κοινωνικοποίησης. Ωστόσο, πέρα από 
τους λόγους που προαναφέρθηκαν, μέσω 
των φωτογραφιών δίνεται η δυνατότητα 
να θυμηθούμε παλιά και σημαντικά 
γεγονότα της ζωής μας. 

Η λήψη φωτογραφιών, η οργάνωσή τους 
αλλά και η κοινή τους χρήση μέσω των 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αποτελούν 
πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 
Η εκπόνηση αυτών των δραστηριοτήτων 
είθισται να χρειάζεται οπτικές δεξιότητες. 
Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός πως η 
φωτογραφία είναι ένα είδος έκφρασης 
για όλους τους ανθρώπους, τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν διαταραχές 
όρασης, είτε τύφλωση είτε μερική 
όραση, δυσκολεύονται αρκετά να 
πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που 
αφορούν τη συγκεκριμένη τέχνη.

Τα άτομα με διαταραχές όρασης 
βρίσκουν ελκυστική την ενασχόληση με 
τη φωτογραφία, για τους ίδιους λόγους 
με τα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν 
διαταραχές όρασης. Το γεγονός πως 
μπορεί να έχουν χάσει είτε ολικώς 
είτε μερικώς την όρασή τους, δεν τους 

αφαιρεί την επιθυμία να καταγράψουν 
σημαντικά γεγονότα της ζωής τους, 
να μοιραστούν εμπειρίες ακόμα και να 
χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία ως 
διέξοδο καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο 
συχνά αναφορά στην τέχνη της «τυφλής 
φωτογραφίας», με όλο και περισσότερους 
φωτογράφους με διαταραχές όρασης 
να δραστηριοποιούνται έντονα στους 
φωτογραφικούς χώρους (γκαλερί, 
περιοδικά), καθώς και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Ins-
tagram, Flickr) και στο διαδίκτυο μέσω 
ιστότοπων και ιστολογιών.

Το άτομο που δεν έχει ανεπτυγμένη την 
αίσθηση της όρασης, δύναται να βγάλει 
φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τον ήχο, 
την αφή, τη θερμότητα του φωτός, ακόμα 
και την οπτική μνήμη σε περίπτωση που 
δεν είναι εκ γενετής τυφλός. Η διαδικασία 
λήψης φωτογραφιών γίνεται εφικτή 
για τα άτομα με διαταραχές στην όραση 
μέσω εφαρμογών που ενσωματώνονται 
τόσο στη φωτογραφική μηχανή όσο και 
στα κινητά τηλέφωνα. Πιο συγκεκριμένα, 
η προσθήκη κουμπιών αφής ή 
υπερυψωμένων κουκίδων αποτελούν 
δύο χρήσιμους τρόπους ώστε να γίνει πιο 
προσβάσιμη η τέχνη της φωτογραφίας σε 
άτομα με διαταραχές όρασης. Επιπλέον, 
εφαρμογές που περιλαμβάνουν ηχητική 
αναγνώριση σημείων λειτουργούν αρκετά 
βοηθητικά για τα άτομα με διαταραχές 
όρασης, δίνοντάς τους πληροφορίες 
σχετικά με το περιβάλλον, το αντικείμενο 
ή/και τον άνθρωπο που επιθυμούν να 
φωτογραφίσουν.

Μαθαίνοντας μέσα από…
την «Τυφλή» Φωτογραφία
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Πλέον υπάρχουν αρκετές εφαρμογές 
που δημιουργούν ένα πιο προσβάσιμο 
κλίμα μεταξύ της τέχνη της φωτογραφίας 
και των ατόμων με διαταραχές όρασης. 
Ένα παράδειγμα είναι το EasySnap, 
το οποίο αποτελεί μία εφαρμογή 
κάμερας ηχητικής ανάδρασης, η 
οποία βοηθάει το χρήστη με ηχητικές 
οδηγίες να τραβήξει φωτογραφία. 
Επιπροσθέτως, η εφαρμογή Portrait 
Framer βοηθάει, μέσω διαφορετικών 
στοιχείων ήχου και δόνησης, το άτομο 
να βγάλει φωτογραφίες – πορτραίτα, 
προσανατολίζοντας πολλά άτομα μέσα 
σε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες,  
πέρα από τρόπο έκφρασης και 
κοινωνικοποίησης, αποτελούν και ένα 
είδος ανατροφοδότησης για τα άτομα 
με τύφλωση ή μερική όραση, καθώς οι 
εφαρμογές μέσω ηχητικών μηνυμάτων 

ειδοποιούν το άτομο για το αποτέλεσμα 
της δουλείας του. Ένα σημαντικό βήμα 
στην εξέλιξη της τεχνολογίας, όσον 
αφορά την «τυφλή» φωτογραφία, είναι 
η δημιουργία μοντέλων αναγνώρισης 
εικόνας, τα οποία μέσα από τις ειδικές 
εφαρμογές που διαθέτουν εκπαιδεύονται 
στις φωτογραφίες του χρήστη, 
εκτιμώντας ταυτόχρονα την τοποθεσία 
του κέντρου των αντικειμένων με βάση 
την εγγύτητά του στο χέρι του χρήστη.

Ένας από τους πρωτοπόρους της 
τυφλής φωτογραφίας είναι ο Σλοβένος 
Evgen Bavcar, ο οποίος ξεκίνησε τη 
φωτογραφία στα 16 του χρόνια. Ο ίδιος 
είχε δηλώσει πως όταν φαντάζεται τα 
πράγματα νιώθει πως υπάρχει, καθώς 
με τον όρο «φαντάζομαι» δηλώνει 
τη δική του εσωτερική αντανάκλαση 

Μαθαίνοντας μέσα από…
την «Τυφλή» Φωτογραφία
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της πραγματικότητας. Σημαντικοί 
εκπρόσωποι της «τυφλής» φωτογραφίας 
είναι μεταξύ άλλων η Ana Maria Fer-
nandez, o Matt Larsen, o Marco An-
tonio, καθώς και ο Ian Treherne. 
Επιπλέον, σημαντικός εκπρόσωπος είναι 
ο Partho Bhowmic, ο οποίος αν και 
άτομο με πλήρη όραση, από το 2006 
ασχολείται με την «τυφλή φωτογραφία», 
διδάσκοντας άτομα με διαταραχές 
όρασης την τέχνη της φωτογραφίας, 
αποτελώντας ταυτόχρονα τον 
πρωτεργάτη του Blind with Camera στην 
Ινδία. Σχετικά με την Ελλάδα, το 2018 
στην Αθήνα είχε διοργανωθεί από τον 
πολιτιστικό οργανισμό Liminal, ο οποίος 
ασχολείται με την προσβάσιμη τέχνη, 
ένα πρωτοποριακό project, το Κλικ 
– able Project, σε συνεργασία με τον 
ινδικό οργανισμό “Beyond Sight Foun-
dation”. Το πρόγραμμα απευθυνόταν 
σε άτομα με διαταραχές όρασης αλλά 
και σε επαγγελματίες φωτογράφους 
που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν 

σε καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας 
της φωτογραφίας σε άτομα με ολική ή 
μερική απώλεια όρασης.

Αυτό που βοηθάει τους ανθρώπους δεν 
είναι οι φωτογραφίες ως αποτέλεσμα, 
αλλά η όλη διαδικασία της λήψης. Η 
αίσθηση του να κουβαλάς την κάμερα 
και να νιώθεις ότι την κρατάς στα χέρια 
σου, ο ήχος που κάνει το κλείστρο τη 
στιγμή που απελευθερώνεται, το να 
κοιτάς τον κόσμο μέσα από το σκόπευτρο 
ή ακόμη και η ανάγκη για εύρεση ενός 
πρωτότυπου θέματος ή κάδρου. 

Για τους φωτογράφους που ζουν με 
προβλήματα όρασης, ένα αντικείμενο 
στον κόσμο δεν είναι μόνο κάτι που 
βλέπει με τα μάτια, αλλά κάτι που 
αισθάνεται, δοκιμάζεται, ακούγεται, 
μυρίζει και ονειρεύεται. Αυτό ελπίζει να 
τραβήξει η κάμερα ή να δημιουργήσει. 
Και αυτό, φυσικά, απαιτεί χρόνο, αντοχή 
και ελπίδα.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-48135931
https://edition.cnn.com/style/article/the-blind-photographer/index.html

https://edition.cnn.com/style/article/pete-eckert-blind-photographer/index.html
https://www.thephotoargus.com/inspirational-blind-photographers-and-their-portfolios/

https://www.disabilityartsinternational.org/artists/profiles/blind-with-camera/
http://evgenbavcar.org/

https://iantreherne.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=opuOQ8afCsA
https://www.youtube.com/watch?v=AjxmcOM8jsk
https://www.youtube.com/watch?v=IWnbvWFalWY
https://www.youtube.com/watch?v=VwLFAdHBu9s

https://www.youtube.com/watch?v=yhj0IIJz0nY
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Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, πόση δύναμη 
έχει μία γλώσσα; Πόσα μπορεί να 
εκφράσει, να μοιραστεί;  

Με τη γλώσσα μαθαίνεις, αισθάνεσαι, 
επικοινωνείς, ζεις. Αν γνωρίζοντας 
και μιλώντας μία μόνο γλώσσα, τη 
μητρική σου, μπορείς να καταφέρεις 
τόσα πολλά, φαντάσου πόσες 
δυνατότητες μπορεί να σου δώσει η 
εκμάθηση μιας ή και παραπάνω ξένης 
γλώσσας. 

Η Γλωσσομάθεια αναφέρεται 
ακριβώς στην εκμάθηση και 
κατοχή ξένων γλωσσών πέραν 
της μητρικής. Με την εκμάθηση 
γλωσσών ανοίγονται καινούργιοι 
και πρωτόγνωροι δρόμοι, μονοπάτια 
εξέλιξης που οδηγούν στην επαφή με 
διαφορετικούς πολιτισμούς ανά τον 
κόσμο. Οδηγούν σε νέες δυνατότητες 
επικοινωνίας, τόσο στην καθημερινή 
ζωή αλλά και στη ζωή σου σαν 
Οδηγός. 

Η προσωπική ανάπτυξη, που είναι 
πυλώνας του Οδηγικού Παιδαγωγικού 
Προγράμματος, ενσαρκώνεται μέσα 
από τέτοιες ενέργειες, δίνοντας 
μία διαφορετική διάσταση στην 
οδηγική ζωή, αφού πλέον μπορείς 
να μοιραστείς και να κάνεις πράξη 
τα ιδεώδη και τους σκοπούς του 
Οδηγισμού χωρίς να υπολογίζεις 
σύνορα και γλώσσα επικοινωνίας. 

Στις 26 Σεπτεμβρίου, την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Γλωσσών, δώσε μία υπόσχεση 
στον εαυτό σου και ξεκίνα ένα 
ενδιαφέρον ταξίδι μέσα από την 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Πετώντας 
ψηλότερα 



Κομποδεθείτε!

Κι αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις όπως λένε, να ένα ζωντανό παράδειγμα. Ιδού η 
απάντηση μας στην ερώτηση “Τι σημαίνει για σένα οδηγισμός;” Με αφορμή το τέλος της 
προηγούμενης σεζόν και την έναρξη της νέας, αποφασίσαμε να συστηθούμε παραθέτοντας 
προσωπικές μας φωτογραφίες που αποτυπώνουν χιλιάδες σκέψεις στο άκουσμα της 
λέξης “Οδηγισμός”. Έτσι, θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε να μην σταματάμε να 
“κομποδενόμαστε” όλο και πιο σφιχτά...εμείς με εσάς, εσείς με εσάς, όλοι εμείς με όλο τον κόσμο!

• Οδηγισμός είναι μια συνεχής προσπάθεια για το καλύτερο. Είναι τρόπος ζωής. Αφροδίτη 
Νιφόρου
• Οδηγισμός για μένα είναι απλές χαρές, ανακάλυψη ομορφιάς, ελευθερία και ενθουσιασμός, 
συντροφικότητα και συνεργασία, δύναμη και δημιουργία, προσφορά και ιδανικά. Είναι ένας 
τρόπος ζωής που ήταν δίπλα μου, από παιδί, σε κάθε μου βήμα. Αλεξάνδρα Βρεττού
• Με αληθινό χαμόγελο και βλέμμα καθαρό, αναζητώ τα πάντα μέσα από δύο μάτια παιδικά, 
δύο λογάκια τρυφερά... μέσα από την αγάπη μου για τα Πουλιά! Χρόνια όμορφα και μοναδικά, 
γεμάτα απλότητα και αληθινή ομορφιά, που δεν τη βρίσκεις εύκολα πιά… Έλενα Κουβαρά
• Τι να πρωτοθυμηθώ! Καλές αλλά και κακές στιγμές συνυπογράφουν μια μοναδική 

εμπειρία υπό το πρίσμα 
του Οδηγικού πνεύματος. 
Συνεργασία, προσωπική 
ανέλιξη, ευαισθητοποίηση, 
συνειδητοποίηση. Αξίες που 
χαράζουν για πάντα την 
ζωή των Οδηγών. Χριστίνα 
Μαγιάκη
• Για μένα ο Οδηγισμός 
είναι φιλία, συνεργασία, 
ομαδικότητα, με αξέχαστα 
και ξέγνοιαστα καλοκαίρια 
σε σκηνές με παιχνίδια, χώμα 
και θάλασσα. Παναγιώτα 
Κοκκόση
• Τι κι αν κόκκινο μαντήλι 
φορώ, στην ομάδα των ΝτΚ 
ανήκω κι εγώ. Είμαι η Ελένη 
Κρίππα! 
• Οδηγισμός είναι πρόκληση 
να ξεπεράσεις τα όριά σου, να 
φτάσεις πιο ψηλά. Κι όταν το 
καταφέρεις η θέα από ψηλά 
είναι μαγευτική! Γιάννης 
Καρούμπαλος
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