Ειςαγωγή :
Οι Ανιχνευτζσ μασ κα μποροφςαν να παραλλθλιςτοφν με ζνα ςμινοσ
επιδείξεων μαχθτικϊν αεροςκαφϊν. Όπωσ τα αεροπλάνα ςτο ςμινοσ
εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ μανοφβρεσ όλα μαηί, ζτςι και οι Ανιχνευτζσ
ωσ μία ομάδα κάνουν διάφορα πράγματα όλοι μαηί ωσ Κοινότθτα
Ανιχνευτϊν. Σα αεροπλάνα όμωσ ςε ζνα ςμινοσ, εκτελοφν είτε μόνα
τουσ είτε ςε μικρότερεσ ομάδεσ τισ δικζσ τουσ μανοφβρεσ πάντα
όμωσ ςε ςυνεννόθςθ με τα υπόλοιπα για τθν αποφυγι λακϊν.
Ακριβϊσ το ίδιο ςυμβαίνει και με τουσ Ανιχνευτζσ και πάλι. Ο κάκε
Ανιχνευτισ, μπορεί είτε μόνοσ είτε μαηί με άλλουσ που ζχουν τα ίδια
ενδιαφζροντα ι μοιράηονται τισ ίδιεσ ανθςυχίεσ, ςτο πλαίςιο τθσ
Κοινότθτασ (για να υπάρχει ςυντονιςμόσ και να αποφεφγονται τα
λάκθ), να «πορευκεί» μόνοσ του είτε για να πετφχει ςυγκεκριμζνουσ
ςτόχουσ είτε για να αποκτιςει μιαν απαίτθςθ.

Ο Νζοσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ :
Ο νζοσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Κλάδου, ο οποίοσ ολοκλθρϊκθκε μετά από διαβουλεφςεισ
με τουσ Βακμοφόρουσ, τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από τουσ Ανιχνευτζσ και τουσ
Βακμοφόρουσ, μελζτθ του παγκόςμιου γίγνεςκαι γφρω από τον Ανιχνευτιςμό, τισ κατευκφνςεισ
τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ τθσ Προςκοπικισ Κίνθςθσ (W.O.S.M.) και φυςικά τθν Παγκφπρια
υνάντθςθ του Κλάδου, εγκρίκθκε από το Δ.. του ϊματοσ τθν 21 θ επτεμβρίου 2010 και
τίκεται άμεςα ςε εφαρμογι.
Η φιλοςοφία του Κανονιςμοφ, ιταν τόςο ςτον προθγοφμενο όςο και ςτο νζο, θ ελευκερία που
ζχει ο Ανιχνευτισ να επιλζξει να αςχολθκεί με κζματα που τον ενδιαφζρουν μζςα από μια
ςυμμετοχικι διαδικαςία, τθ διοργάνωςθ δράςεων και τθν απόκτθςθ εμπειριϊν.
Ο νζοσ κανονιςμόσ δεν ιρκε να αντικαταςτιςει τον προθγοφμενο. Απλά μετά τθν επιςιμανςθ
που αφοροφςε τθν ζλλειψθ κακοδιγθςθσ για τθν ορκι εφαρμογι του αλλά και τθν απουςία
κάποιων κεματικϊν ιρκε απλά να τον ενιςχφςει και να τον εμπλουτίςει.

Κάτι που δεν πρζπει να ξεχνάμε :
Ο Προςκοπιςμόσ ζχει ωσ αποςτολι του, να ςυμβάλει ςτθ
διαπαιδαγώγθςθ των νζων, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ
αξιών που βαςίηεται ςτθν Προςκοπικι Τπόςχεςθ και ςτο
Νόμο, να βοθκιςει ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ καλφτερου
κόςμου, όπου οι άνκρωποι ολοκλθρώνονται ωσ άτομα
και διαδραματίηουν ζναν εποικοδομθτικό ρόλο ςτθν
κοινωνία.
Ακριβϊσ για το λόγο αυτό ο Κανονιςμόσ
ςυμπεριλαμβάνει ςτα ςτάδια προόδου του Ανιχνευτι
διάφορεσ κεματικζσ που κα τον βοθκιςουν να
εκπλθρϊςει τθν αποςτολι αυτι. Σο μζςο επίτευξθσ τθσ
Αποςτολισ του Προςκοπιςμοφ είναι θ προςκοπικι
μζκοδοσ.
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Οι αλλαγζσ από τον προηγοφμενο Κανονιςμό :
Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ο νζοσ Ε.Κ. δεν ιρκε να αντικαταςτιςει τον παλιό. Απλά ζγιναν κάποιεσ
μικρζσ αλλαγζσ που τον ενίςχυςαν, τον εμπλοφτιςαν και τον ζκαναν πιο ολοκλθρωμζνο.
Πιο αναλυτικά :
1. Η τελικι ζγκριςθ για μιαν απαίτθςθ από τον Ε.Ε. ι τον εκπρόςωπό του, ερχόταν ςε
ςφγκρουςθ με τθ φιλοςοφία του Κλάδου Ανιχνευτϊν που κζλει τθ φνοδο ωσ το κυρίαρχο
όργανο τθσ Κοινότθτασ. Επιπλζον θ εμπλοκι τθσ Επαρχιακισ Εφορείασ μόνο ςτο τελευταίο
ςτάδιο που είναι θ παρουςίαςθ τθσ απαίτθςθσ δεν ζδινε τθ ςωςτι εικόνα για τον
Ανιχνευτι. Μπορεί ζνασ Ανιχνευτισ να μθν ζχει ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ςτθν παρουςίαςθ
ενϊ θ ςυμμετοχι του να ιταν κακοριςτικι για τον προγραμματιςμό και διεξαγωγι τθσ
απαίτθςθσ. Μπορεί επίςθσ κατά τθν παρουςίαςθ να είναι αγχωμζνοσ ι ακόμα και
άρρωςτοσ… Σι γινόταν τότε; Σο ηθτοφμενο είναι θ Ε.Ε. να παρακολουκεί τθ διαδικαςία από
τθν αρχι και ο Ζφοροσ του Κλάδου ι ο Ε.Ε. να κάνουν τισ ειςθγιςεισ τουσ προσ τθν Ομάδα
Εργαςίασ για να επιτφχει καλφτερα. Ο ρόλοσ μασ ωσ Βακμοφόροι, είτε μζςα ςτθν Κοινότθτα
είτε ωσ Ζφοροι τθσ Ε.Ε. ι τθσ Γ.Ε. δεν είναι θ εξζταςθ αλλά θ ςυμπόρευςθ με τουσ
Ανιχνευτζσ μασ και θ ςτιριξι τουσ, για να μπορζςουν να ολοκλθρϊςουν μία απαίτθςθ και
κατ’ επζκταςθ μία δράςθ με επιτυχία. Για το λόγο αυτό θ Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτϊν τθσ
Γ.Ε. ζχει καταρτίςει ειδικά ζντυπα τα οποία ο Α.Κ.Α. κα ςυμπλθρϊνει με τθν ζναρξθ και τθ
λιξθ μίασ απαίτθςθσ ζτςι ϊςτε θ Ε.Ε. να είναι ενιμερθ και να μπορεί να κάνει ειςθγιςεισ
που κα βοθκιςουν τουσ Ανιχνευτζσ μασ, αν αυτό κρίνεται ςκόπιμο. Παρακάτω ςτο
κεφάλαιο «Εργαλεία για τθν εφαρμογι του Ε.Κ.» κα γίνει περιγραφι τουσ. Σα ζντυπα αυτά
κα κυκλοφοριςουν ςφντομα με ειδικι εγκφκλιο.
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Οι αλλαγζσ από τον προηγοφμενο Κανονιςμό (ςυνζχεια) :
2. Κατά γενικι ομολογία, απουςίαηε από τον παλιό Ε.Κ. θ Ειδικότθτα, θ οποία αποτελεί ζνα
ξεχωριςτό κεφάλαιο τθσ προςκοπικισ μασ ηωισ. Οι Ανιχνευτζσ Ναυτοπρόςκοποι και Αεροπρόςκοποι,
αλλά και οι Ανιχνευτζσ Πρόςκοποι, πραγματοποιοφν κατά τθ διάρκεια μίασ προςκοπικισ χρονιάσ τισ
δικζσ τουσ ξεχωριςτζσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο των ενδιαφερόντων τθσ
Ειδικότθτάσ τουσ. Για το λόγο αυτό προςτζκθκε και θ απαίτθςθ τθσ Ειδικότθτασ ςτο Πτυχίο
Σελειοποιιςεωσ.
3. το Πτυχίο Σελειοποιιςεωσ υπάρχουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ για τθ Θρθςκεία και τθν Ιςτορία τθσ
Πατρίδα μασ. Τπιρχε όμωσ ζνα ςθμαντικό κενό που αφοροφςε τθν επαφι και τθν κατανόθςθ τθσ
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και τθσ παράδοςισ μασ. Για τθ ςυμπλιρωςθ λοιπόν του κεφαλαίου
«Θρθςκεία – Πατρίδα» και τθ ςφαιρικότερθ ολοκλιρωςθ των Ανιχνευτϊν γφρω από το κζμα αυτό
προςτζκθκε θ εναςχόλθςθ με τθν Πολιτιςτικι Κλθρονομιά και Παράδοςι μασ ςτο Πτυχίο
Δθμοκρατίασ. Ειδικά ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ ξενομανίασ που ηοφμε θ απαίτθςθ
αυτι κεωροφμε ότι είναι επιτακτικι.
4. Για να καλυφκεί θ ανάγκθ για εναςχόλθςθ με τθν προςκοπικι τεχνικι προςτζκθκε ςτισ
Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ ακόμα μία ενότθτα αυτι τθσ Προςκοπικισ Σεχνικισ.
5. Σζλοσ, για τθν επιβράβευςθ του Ανιχνευτι που εργάςτθκε μεκοδικά και υπομονετικά τα χρόνια
που ιταν ςτθν Κοινότθτα για τθν απόκτθςθ του Πτυχίου Δθμοκρατίασ, ζχει κεςπιςτεί θ δράςθ
Ολοκλιρωςθσ και Επιβράβευςθσ με τθν επωνυμία «ΜΑΙΑΝΔΡΟ». Όπωσ αναφζρει και ο Ε.Κ. θ δράςθ
αυτι περιλαμβάνει :
 Παρουςίαςθ από τον Ανιχνευτι τθσ ηωισ του ςτθν Κ.Α. μζςω του Η.Κ.Α.Δ.Ε. ςε άλλουσ
Ανιχνευτζσ
 υμμετοχι ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ (εκπαιδευτικζσ, ψυχαγωγικζσ, περιπζτειασ) με
ςκοπό τθ γνωριμία και ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ ςυνυποψιφιουσ του
 Σθν επίδοςθ από το Γ.Ε. ςτο πλαίςιο ειδικισ τελετισ, το ειδικό μαντιλι του «Μαιάνδρου»
το οποίο κα φζρει ςτθ ςτολι του μζχρι τθν ονομαςία του ωσ Βακμοφόρου και / ι μζχρι να
του απονεμθκεί επιςιμωσ το Πτυχίο Δθμοκρατίασ από τον πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ.. Σο
μαντιλι δφναται να το φζρει ζνασ Πρόςκοποσ Δθμοκρατίασ και ςε διάφορεσ τελετζσ και
εκδθλϊςεισ του .Π.Κ.
Παράλλθλα ςτο ΜΑΙΑΝΔΡΟ ζχει προςτεκεί είτε ωσ ξεχωριςτι δράςθ είτε μαηί με τθ δράςθ
Ολοκλιρωςθσ και Επιβράβευςθσ θ απαίτθςθ που αφορά τθν Κοινωνικι Προςφορά. Η απαίτθςθ τθσ
Κοινωνικισ Προςφοράσ ονομάςτθκε «ΜΑΙΑΝΔΡΟ τάδιο Ι» και θ δράςθ Ολοκλιρωςθσ και
Επιβράβευςθσ «ΜΑΙΑΝΔΡΟ τάδιο ΙΙ». Οι δφο αυτζσ δράςεισ βαραίνουν αποκλειςτικά τθν Εφορεία
Κλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Γ.Ε. χωρίσ βζβαια να αποκλείεται αλλά αντίκετα επιδιϊκεται θ εμπλοκι όλων
(Εφόρων Κλάδου Ε.Ε. και Βακμοφόρων των Κοινοτιτων) για τθν επιτυχία τουσ.
Εννοείται ότι ςτισ δράςεισ του «ΜΑΙΑΝΔΡΟΤ» ςυμμετζχουν μόνο Ανιχνευτζσ οι οποίοι ζχουν καλφψει
όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ του Πτυχίου Δθμοκρατίασ.
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Η ςωςτή προςζγγιςη του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ :
Για διάφορουσ λόγουσ που δεν είναι του παρόντοσ, ο προθγοφμενοσ Ε.Κ. δεν ζτυχε τθσ απαραίτθτθσ
κακοδιγθςθσ και παρακολοφκθςθσ από τθ Γ.Ε. με αποτζλεςμα οι Βακμοφόροι τθσ κάκε Ε.Ε. ι ακόμα
τθσ κάκε Κ.Α. να τον ερμθνεφςουν όπωσ οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν ι τουσ βόλευε. Ακριβϊσ για το λόγο
αυτό χάκθκε θ ενιαία προςζγγιςθ και ςωςτι εφαρμογι από όλουσ. Επικρατζςτερεσ απόψεισ ιταν :
1. Ο Κανονιςμόσ είναι μια επζκταςθ του χολείου και αυτό αποκαρρφνει και απομακρφνει τουσ
Ανιχνευτζσ.
2. Ζνασ Ανιχνευτισ μπορεί μζςα ςε μια βδομάδα να «περάςει» όλεσ τισ απαιτιςεισ
προςκομίηοντασ διάφορεσ μελζτεσ που ζκανε ςτο ςχολείο ι «κατζβαςε» από το διαδίκτυο.
Ο παλιόσ Ε.Κ. αλλά και ο καινοφργιοσ, δεν ζχουν πουκενά αυτό το ςτοιχείο. Αντίθετα θζλουν τον
Ανιχνευτή να βγει από τη Λζςχη τησ Κ.Α. να πραγματοποιήςει δράςεισ, να ερευνήςει το αντικείμενο
που τον ενδιαφζρει (με την ζννοια τησ πρωτογενοφσ ζρευνασ) και να εξαγάγει τα δικά του
ςυμπεράςματα. Οι ςτόχοι είναι ο Ανιχνευτήσ να ςυνεργαςτεί με άλλουσ Ανιχνευτζσ (μζςα από τισ
Ομάδεσ Εργαςίασ), να προςεγγίςει διάφορουσ ειδικοφσ ςτο θζμα που τον αφορά και να
πραγματοποιήςει δράςεισ τισ οποίεσ ςυνζβαλε και διοργάνωςε από μόνοσ του. Ο ςκοπόσ είναι η
ςυμμετοχή και τα εμπειρικά βιϊματα και όχι να φτιάξουμε «ακαδημαϊκοφσ» που ζψαξαν δεκάδεσ
ςυγγράμματα για να κάνουν τη δική τουσ «μελζτη» ή «παπαγάλουσ» που βρήκαν κάτι ζτοιμο.
Οι λζξεισ κλειδιά για τθν επιτυχθμζνθ προςζγγιςθ μιασ απαίτθςθσ φαίνονται ςτο παρακάτω
διάγραμμα :

ημείωςη : φυςικά δεν απαιτοφν όλεσ οι απαιτιςεισ δράςθ και περιπζτεια (π.χ. θ απαίτθςθ τθσ
Θρθςκείασ – Πατρίδασ, ι κάποιεσ από τισ Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ) αλλά τα υπόλοιπα
χαρακτθριςτικά είναι απαραίτθτα
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Η διαδικαςία για την επιλογή και διεκπεραίωςη μιασ Απαίτηςησ (ΔΕΔΑ) :

ΔΕΔΑ 1

ΔΕΔΑ 2

ΔΕΔΑ 3

ΔΕΔΑ 4

ΔΕΔΑ 5

ΔΕΔΑ 6

ΔΕΔΑ 7

•Επιλογι κζματοσ απαίτθςθσ, κακοριςμόσ ςκοποφ και ςτόχων. υηιτθςθ με τον Α.Κ.Α. ( ι ζναν Τ.Κ.Α.)

•Ειςαγωγι κζματοσ ςτθ φνοδο για επικφρωςθ. Αποςτολι ειδικοφ εντφπου ςτθν Ε.Ε. από τον Α.Κ.Α. για τθν
ζναρξθ απαίτθςθσ.

•Προετοιμαςία απαίτθςθσ (Ο.Ε. όπου χρειάηεται, όχι μεγαλφτερθ των 4 ατόμων): τρόποσ διεξαγωγισ,
ειδικόσ ςυνεργάτθσ αν χρειάηεται, ςε περίπτωςθ δράςθσ (που, πότε, πωσ κα διεξαχκεί και με ποιουσ όπου
χρειάηεται), προςκλιςεισ, ενθμερωτικά ζντυπα, Δελτίο Δράςθσ ςτθν Ε.Ε. κλπ.

•Διοργάνωςθ δράςθσ (όπου χρειάηεται)

•Αξιολόγθςθ δράςθσ. Από τθν Ο.Ε., τουσ ςυμμετζχοντεσ (υπόλοιποι Ανιχνευτζσ, τυχϊν άλλα άτομα που
ςυμμετείχαν και Βακμοφόροι)

•Αυτοκριτικι (ατόμου ι Ο.Ε.) και αίτθμα ςτθ φνοδο για παρουςίαςθ τθσ απαίτθςθσ για απόκτθςθ τθσ
ςχετικισ διαβεβαίωςθσ. Αποςτολι ειδικοφ εντφπου ςτθν Ε.Ε. από τον Α.Κ.Α. για τθν ολοκλιρωςθ απαίτθςθσ.

•Παρουςίαςθ τθσ απαίτθςθσ και τυχϊν ςυμπεραςμάτων - αποτελεςμάτων ςτθ φνοδο (μζχρι 15 λεπτά).
Αξιολόγθςθ του ατόμου ι τθσ Ο.Ε. από τθ φνοδο και παραχϊρθςθ τθσ ςχετικισ διαβεβαίωςθσ αν το
ενζκρινε θ φνοδοσ. Τπογραφι ΗΚΑΔΕ από Α.Κ.Α. και τον Πρόεδρ ο τθσ υνόδου.

ημείωςη : δεν είναι όλα τα ςτάδια απαραίτητα για κάθε απαίτηςη

Ο ρόλοσ του Βαθμοφόρου :
Με βάςθ όλα τα πιο πάνω ο ρόλοσ του Βακμοφόρου πρζπει να είναι όπωσ αυτόν ενόσ προπονθτι
ι καλφτερα ενόσ μζντορα. Ο Βακμοφόροσ ςτθν Κοινότθτα Ανιχνευτϊν δεν προγραμματίηει, δε
διοργανϊνει και δεν πραγματοποιεί μια δράςθ… Ο Βακμοφόροσ κα ςτακεί δίπλα ςτουσ
Ανιχνευτζσ και κα ςτθρίξει τισ αποφάςεισ τουσ. Ωσ μεγαλφτεροσ που είναι κα μπορζςει να δϊςει
τισ κατευκφνςεισ για να βρεκοφν λφςεισ ςε κάποια διλιμματα που τουσ απαςχολοφν και να τουσ
κακοδθγιςει ϊςτε μια απαίτθςθ ι μια δράςθ να ςτεφκεί με επιτυχία.
Ο ρόλοσ του δε μθδενίηεται, όπωσ αναφζρει μια άποψθ από οριςμζνουσ. Ασ μθ ξεχνάμε ότι και οι
Βακμοφόροι μετζχουν ςτθ φνοδο και εκφράηουν απόψεισ που κα βοθκιςουν τουσ Ανιχνευτζσ να
πάρουν τθν πιο ςωςτι απόφαςθ. Επιπλζον ο ρόλοσ του Βακμοφόρου ωσ μζντορα, είναι πολφ πιο
δφςκολοσ από αυτόν που τα προςφζρει όλα ζτοιμα και διατάηει απλά για να γίνουν οι δουλείεσ
γιατί για να μπορζςει κάποιοσ να λειτουργιςει ωσ μζντορασ πρζπει να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ
των Ανιχνευτϊν του. Η φράςθ κλειδί για τθ ςχζςθ του Βακμοφόρου με τουσ Ανιχνευτζσ είναι θ :

ΜΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ.
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Η φνοδοσ :

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΜΙΛΟΙ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΟΜΑΔΕ
ΕΡΓΑΙΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ

ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΣΗΕΙ

Η ςημαςία τησ υνόδου :






υμμετοχικι διαδικαςία
Δθμοκρατικόσ τρόποσ λειτουργίασ
Ανάδειξθ του ρόλου του Ανιχνευτι
(όλοι ίςοι) – δικαίωμα ζκφραςθσ
Αίςκθμα ευκφνθσ (προγραμματιςμόσ,
ανάκεςθ διοργάνωςθσ δράςθσ,
αξιολόγθςθ και κρίςθ των φίλων)
Εμπειρία
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«Εργαλεία» για την εφαρμογή του νζου Ε.Κ. :
1.Σο Η.Κ.Α.Δ.Ε. (Ημερολόγιο Καταγραφήσ Ανιχνευτικϊν Δράςεων
και Εμπειριϊν). Σο ζντυπο που κα ςυνοδεφει τον Ανιχνευτι κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ανιχνευτικισ του ηωισ. Εδϊ κα ςυμπλθρϊνει
όλα τα ςτοιχεία και δράςεισ που ζκανε με τθν Κοινότθτά του αλλά
κυρίωσ κα παρουςιάηει, κα καταγράφει και κα επικυρϊνει τθν
εναςχόλθςι του με μια απαίτθςθ.
Σο Η.Κ.Α.Δ.Ε. ζχει ολοκλθρωκεί και αναμζνεται θ ζκδοςθ του από
το .Π.Κ. Άμεςα οι Κοινότθτεσ κα το παραλάβουν ςε θλεκτρονικι
μορφι.
2.Σο ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ. Σο ζντυπο που κα λφςει κάκε απορία γφρω
από τθν εφαρμογι του Ε.Κ., τθσ προςζγγιςθσ των απαιτιςεων και του τρόπου
λειτουργίασ τθσ Κοινότθτασ. Εδϊ αναλφεται θ κάκε απαίτθςθ και δίνονται
παράδειγμα δράςθσ, ιδζεσ για δράςεισ κακϊσ επίςθσ και διάφοροι φορείσ
που μποροφμε να ςυνεργαςτοφμε ι να ηθτιςουμε βοικεια.
Σο Βοικθμα βρίςκεται ςτα τελικά ςτάδια τθσ υλοποίθςισ του και κα
κυκλοφοριςει ςφντομα ςε θλεκτρονικι μορφι, για να δοκεί θ ευκαιρία ςε
όλουσ να κάνουν ειςθγιςεισ, παρατθριςεισ και προςκικεσ με ςκοπό να
ενθμερϊνεται και να εμπλουτίηεται ςυνζχεια.

3.Διάφορα βοηθητικά ζντυπα. Η Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτϊν τθσ
Γ.Ε. ζχει ξεκινιςει τθν τυποποίθςθ των διαφόρων εντφπων που
χρειάηεται ο Κλάδοσ για τθν ομαλι λειτουργία του. Ζχουν ιδθ
τυποποιθκεί το Δελτίο Δράςθσ και ο Φάκελοσ ΜΔΤ, ενϊ ςε πρϊτθ
φάςθ ζχουν δθμιουργθκεί δφο νζα ζντυπα που αφοροφν τθν
ενθμζρωςθ τθσ Ε.Ε. για τθν ζναρξθ και ολοκλιρωςθ μιασ
απαίτθςθσ με ςκοπό ειδικά τϊρα που είναι θ αρχι ο Ζφοροσ του
Κλάδου τθσ Ε.Ε. να είναι ςε κζςθ να παρακολουκεί από τθν αρχι
μια απαίτθςθ και να κάνει τισ ειςθγιςεισ του για τθ βελτίωςθ τθσ.
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Σα διακριτικά ςήματα του Κλάδου παραμζνουν τα ίδια όπωσ και με τον προηγοφμενο
κανονιςμό, εκτόσ του Πτυχίου Σελειοποιήςεωσ και των νζων απαιτήςεων. Σα
καινοφργια διακριτικά ακόμα δεν ζχουν εγκριθεί.
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Μικρζσ επιςημάνςεισ για ςυγκεκριμζνεσ απαιτήςεισ :
Παρακάτω ακολουκοφν μικρζσ ςθμειϊςεισ που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ προςζγγιςθ κάποιων
απαιτιςεων :
τθν απαίτθςθ για τθν παρουςίαςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ ι προςϊπου καλό κα
ιταν αντί να ψάξουμε να βροφμε τισ πλθροφορίεσ μασ από βιβλία ι το διαδίκτυο να
κάνουμε μια ζρευνα από ηωντανζσ πθγζσ. Για παράδειγμα αν παρουςιάηουμε ζνα
γεγονόσ ι πρόςωπο τθσ αρχαιότθτασ μποροφμε να αποτακοφμε μζςω των μουςείων
τθσ περιοχισ μασ ςε ζναν αρχαιολόγο και να του ηθτιςουμε να μασ πει δυο λόγια. Αν
πάλι ψάχνουμε για τα πιο πρόςφατα γεγονότα και πρόςωπα όπωσ από τον αγϊνα
τθσ Ε.Ο.Κ.Α., τθν τουρκανταρςία ι τθν τουρκικι ειςβολι μποροφμε να μιλιςουμε με
άτομα που ςυμμετείχαν, ςυναγωνιςτζσ και ςυμπολεμιςτζσ κλπ. Ακόμα καλφτερο κα
ιταν αν θ περιοχι μασ ζχει τουσ δικοφσ τθσ Ήρωεσ (ι το φςτθμα μασ) ι είναι γνωςτι
για ζνα ιςτορικό γεγονόσ να αςχολθκοφμε με αυτά.
Η ςυμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ του JOTA – JOTI μπορεί να γίνει με τθ δθμιουργία
θμερολογίων καταγραφισ των επαφϊν μασ για τουσ υπολογιςτζσ ι τουσ αςφρματουσ,
φιλοτζχνιςθ αφίςασ και πανό για το φςτθμα, παρουςίαςθ για το JOTA – JOTI για τθν
Ομάδα και παιχνίδι για τθν Αγζλθ κλπ. Επιπλζον αν ζχουμε Ανιχνευτζσ που γνωρίηουν
καλά επί υπολογιςτϊν ι αςυρμάτων μποροφν να αςχολθκοφν με το «ςτιςιμο» του
δικτφου υπολογιςτϊν ι του ςτακμοφ αςυρμάτων.
Η ανιχνευτικι εξερεφνθςθ δεν είναι μία δράςθ μόνο. Είναι ζνα άκροιςμα από
διιμερα ι τριιμερα. Μζςα από τισ δράςεισ αυτζσ και για να είναι ζνασ Ανιχνευτισ
ζτοιμοσ κα πρζπει να καλυφκεί μια μεγάλθ κάμα από προςκοπικζσ γνϊςεισ. Για να
μπορζςει ζνασ Ανιχνευτισ να ςυμμετάςχει ςε μια πορεία δεν αρκοφν απλά οι
γνϊςεισ τοπογραφίασ. Πρζπει να γνωρίηει τεχνικζσ βαδίςματοσ, προετοιμαςία
ςακιδίου, Α’ Βοικειεσ, ςκαπανικι, ςκθνοπθγία, φωτιζσ – μαγείρεμα, ςυνεννόθςθ,
μετεωρολογία κλπ. Όλα αυτά κα πρζπει να γίνουν μζςα από διάφορεσ άλλεσ
δραςτθριότθτεσ ι τισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ Κοινότθτασ ϊςτε ο Ανιχνευτισ να είναι
ζτοιμοσ. Επιπλζον το ςθμαντικό είναι να αφιςουμε τουσ Ανιχνευτζσ να
προετοιμάςουν οι ίδιοι τισ δράςεισ αυτζσ… διαιτολόγιο, μεταφορικά, πρόγραμμα
κλπ. Αν πεινάςουν ςε ζνα διιμερο δε κα πάκουν τίποτα. Αντίκετα κα ξζρουν για τθν
επόμενθ φορά και φυςικά ςτθ ΜΔΤ. Αν το πρόγραμμα δεν είναι ςωςτό δε κα φταίει
κανείσ άλλοσ παρά οι ίδιοι… Και ςτθν πορεία, δε χρειάηεται να παίρνουν φακζλουσ
και να βρίςκουν ςθμεία όπωσ οι Πρόςκοποι. Ασ αποφαςίςει θ φνοδοσ τθν αρχι και
το τζλοσ και ασ αποφαςίςει θ Ομάδα Εργαςίασ τθ διαδρομι που κα ακολουκιςει θ
πορεία. Ζτςι κα μάκουν πραγματικά τθν τοπογραφία και δε κα παπαγαλίηουν.
Για τισ Αξίεσ και το Περιβάλλον το ηθτοφμενο είναι να διοργανωκοφν
και πραγματοποιθκοφν δράςεισ μζςα από τισ οποίεσ κα πρζπει να
καλφψουν τουσ ςτόχουσ που ζκεςαν για τισ απαιτιςεισ αυτζσ και να
κατανοιςουν το κζμα τουσ. Οι Ανιχνευτζσ καλοφνται να «ψάξουν», να
ερευνιςουν το κζμα που τουσ ενδιαφζρει και να εξαγάγουν τα δικά
τουσ ςυμπεράςματα.

Ιςχφει θ ίδια προςζγγιςθ όπωσ και για τισ απαιτιςεισ Αξίεσ
και Περιβάλλον.
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Η Πολιτιςτικι Κλθρονομιά αποτελεί όπωσ ζχουμε αναφζρει τθ ςυνζχιςθ και
ολοκλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ Θρθςκεία – Πατρίδα. Οι Ανιχνευτζσ κα πρζπει να
ερευνιςουν από τθν πθγι μια ςυγκεκριμζνθ κεματικι γφρω από τθν πολιτιςτικι μασ
κλθρονομιά και παράδοςθ και να τθν παρουςιάςουν ςτθ ςυνζχεια. Σο ηθτοφμενο
είναι θ παρουςίαςθ αυτι να γίνει ενϊπιον κοινοφ και θ όλθ προςπάκειά τουσ να
αποτελζςει μια ενζργεια (- δράςθ) διάδοςθσ του κζματοσ που αςχολικθκαν. Για τθν
εξοικονόμθςθ χρόνου θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να γίνει ςτο πλαίςιο τθσ Μ.Δ.Τ. ι αν
το κζμα ζρευνασ αφορά τθν περιοχι τθσ Κοινότθτασ κατά τθ διάρκεια αρικμοφ
ςυγκεντρϊςεων. Δεν είναι δθλαδι απαραίτθτθ θ διοργάνωςθ ξεχωριςτισ δράςθσ αν
δεν είναι εφικτό.
Η Μ.Δ.Τ. αποτελεί το επιςτζγαςμα όλων όςων ζχει βιϊςει ο Ανιχνευτισ μζςα ςτθν
Κοινότθτα τα προθγοφμενα χρόνια. Οι πιο μεγάλοι Ανιχνευτζσ (αυτοί που κα
αςχολθκοφν με τθν απαίτθςθ) κα πρζπει να αναλάβουν τα ινία. Όλθ θ διοργάνωςθ κα
πρζπει να βαραίνει τουσ ίδιουσ. Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Μετακινιςεισ κλπ…
Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ επιλογισ δεν επιηθτοφμε τθν
εξειδίκευςθ ενόσ Ανιχνευτι αλλά τθν εναςχόλθςθ του με ζνα κζμα
που τον ενδιαφζρει και τθ μετάβαςθ του από το ςτάδιο που ιταν
ςτθν αρχι τθσ απαίτθςθσ ςτο επόμενο. Για παράδειγμα αν κάποιοσ
ξεκίνθςε να αςχολείται τϊρα με τθν κικάρα το ηθτοφμενο για αυτόν
δεν είναι να φτάςει ςτο τελικό ςτάδιο τθσ κικάρασ αλλά λίγο πιο
πάνω από εκεί που ιταν. Κάποιοσ όμωσ που κάνει χρόνια κικάρα κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ να επιδείξει τισ ικανότθτζσ του.
Παράλλθλα, ο κάκε Ανιχνευτισ πρζπει τισ γνϊςεισ ι τισ ικανότθτεσ
που ζχει μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ επιλογισ να τισ εφαρμόςει
μζςα ςτθν Κοινότθτα ι το φςτθμά του.

Μια πρωτότυπθ δράςθ για τθν απαίτθςθ ΑΞΙΕ.
Παρουςίαςθ κεατρικοφ για τθ διαφορετικότθτα και το ςεβαςμό των λαών με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του
θ
ρατςιςμοφ. Σο κεατρικό παρουςίαςε θ 76 Κ.Α. τροβόλου «ΔΑΙΔΑΛΟ» ςτο πλαίςιο τθσ Μ.Δ.Τ. ςτθν κοινότθτα
Δροφςιασ ςτθν Πάφο. Με το πζρασ του κεατρικοφ ακολοφκθςε διάλογοσ με το κοινό που το αποτελοφςαν
κάτοικοι τθσ Κοινότθτασ, παρακεριςτζσ αλλά και μετανάςτεσ που ηουν και εργάηονται με τισ οικογζνειεσ τουσ ςτθ
Δροφςια.

Μεταβατικζσ Διατάξεισ:
Για τουσ Ανιχνευτζσ που είναι ςε προχωρθμζνο ςτάδιο ςτθν πρόοδο τουσ, με τον παλιό
κανονιςμό, κα κυκλοφοριςει ςφντομα εγκφκλιοσ με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ.
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