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ΑΝΙΩΝΕΥΫ1                         
 

Κ φ ρ ι ε ,   
Α ν ι χ ν ε φ ω  ς θ μ α ί ν ε ι  ε ρ ε υ ν ϊ  

ε ρ ε υ ν ϊ  τ ο  κ ά κ ε  τ ι ,  μ ι κ ρ ό  κ α ι  μ ε γ ά λ ο ,  
τ ο  κ ρ υ μ μ ζ ν ο  ν ό θ μ α  τ ο υ  κ ό ς μ ο υ  κ α ι  τ θ σ  η ω ι σ ,  

τ θ ν  ο μ ο ρ φ ι ά  τ ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν ,  
ό χ ι  μ ε  π ρ ο κ α τ ά λ θ ψ θ  α λ λ ά  ς υ ν ε τ ά ,   
ό χ ι  μ ε  ζ π α ρ ς θ  α λ λ ά  κ α τ α κ τ ϊ ν τ α σ .  

 
Α ν ι χ ν ε φ ω  ς θ μ α ί ν ε ι  π ι ς τ ε φ ω ,  

π ι ς τ ε φ ω  ς τ θ ν  π ρ ο ς π ά κ ε ι α  κ α ι  ς τ θ  ν ί κ θ ,   
β λ ζ π ο ν τ α σ  π ά ν τ α  τ θ  λ α μ π ρ ι  ό ψ θ  τ ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  

κ α ι  τ ρ α γ ο υ δ ϊ ν τ α σ ,  
ό χ ι  τ α  ε φ ι μ ε ρ α  α λ λ ά  τ α  α ι ϊ ν ι α ,  

ό χ ι  τ ο υ σ  β ά λ τ ο υ σ  α λ λ ά  τ α  β ο υ ν ά .   
 

Α ν ι χ ν ε φ ω  ς θ μ α ί ν ε ι  α γ ω ν ί η ο μ α ι ,  
α γ ω ν ί η ο μ α ι  γ ι α  ζ ν α ν  ά λ λ ο  κ ό ς μ ο ,  

π ι ο  ό μ ο ρ φ ο  κ α ι  π ι ο  α λ θ κ ι ν ό ,   
γ ε μ ά τ ο  ι λ ι ο  κ α ι  α π λ ό τ θ τ α ,  

ό χ ι  κ α τ α ς τ ρ ζ φ ο ν τ α σ  α λ λ ά  ο ι κ ο δ ο μ ϊ ν τ α σ ,   
ό χ ι  κ ρ α υ γ ά η ο ν τ α σ  α λ λ ά  μ ε  χ α μ ό γ ε λ ο .  

 
Ε ρ ε υ ν ϊ ,  Ρ ι ς τ ε φ ω ,  Α γ ω ν ί η ο μ α ι ,   

ς θ μ α ί ν ε ι  α κ ο λ ο υ κ ϊ  τ ο  Ν ό μ ο  π ο υ  μ ό ν ο σ  μ ο υ  δ ι ά λ ε ξ α  
ς ’  ζ ν α  μ ο ν ο π ά τ ι  δ φ ς β α τ ο  κ ά π ο τ ε  κ α ι  τ ρ α χ φ ,  

π ο υ  ό μ ω σ  ο δ θ γ ε ί  ς ’  α ν κ ι ς μ ζ ν α  λ ι β ά δ ι α .  
Α ν ι χ ν ε φ ω  ς θ μ α ί ν ε ι  α γ α π ϊ .  

Κ φ ρ ι ε ,  β ο ι κ α  μ ε  ν ’  α ν ι χ ν ε φ ω .  
 

 

 

Στισ λίγεσ γραμμζσ τθσ προςευχισ «Ανιχνεφω»  

 βρίςκεται θ πεμπτουςία του Ανιχνευτιςμοφ.  

Θ κατανόθςθ του κειμζνου αυτοφ κα ςε βοθκιςει                                         

να κατανοιςεισ και τισ ςελίδεσ που ακολουκοφν. 

 
 
 

 
                                                           
1 Ανιχνευτικι προςευχι από τον Αδ. Ρίκο Ξαλογερά, πρϊθν Γ.Ε. Χ.Ε.Υ., παρμζνθ από το «ΕΓΞΣΟΥΛΣ ΥΦΣΧΕΩέίΡ», ζκδοςθ 
Χ.Ε.Υ. 1998 
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««ΔΔΡΡΑΑΕΕΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΑΑ    

ΑΑΠΠ’’  ΣΣΑΑ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ,,    

ΜΜΕΕ  ΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΣΣΕΕ  

ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΣΣΟΟΤΤ»»  
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Αντί προλόγου 

Ζχουν παρζλκει κιόλασ επτά  χρόνια από τθν εφαρμογι του  Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ του 

Ξλάδου Ανιχνευτϊν του 2004, που ζφερε μια νζα αντίλθψθ ςτον Ανιχνευτιςμό όπωσ αυτι 

επικρατοφςε για περίπου 60 χρόνια, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’40 όπου και ιδρφκθκε 

αυτόσ ο νζοσ Ξλάδοσ. Κα ζλεγε κανείσ ότι κα ζπρεπε, επτά χρόνια μετά, ο Ξανονιςμόσ με τα 

νεωτεριςτικά ςτοιχεία που κουβαλά  μζςα του, αλλά και τθ ςφγχρονθ προςζγγιςι του να 

είχε ιδθ μεγάλθ απιχθςθ και ευρφ πεδίο εφαρμογισ.  

 

Αντί αυτοφ και για λόγουσ που δεν  εξετάηονται επί του παρόντοσ,  βριςκόμαςτε ςε πολφ 

κοντινό ςθμείο από τθν αφετθρία, και ακόμα ψαχνόμαςτε, όχι μόνο για το περιεχόμενο 

αλλά κυρίωσ για τον τρόπο εφαρμογισ του.  Πζςα από ζνα κλίμα δυςπιςτίασ και 

αντίςταςθσ ςε αλλαγζσ από τθ μια, αλλά και χωρίσ ουςιαςτικι υποςτιριξθ από τθν άλλθ, δε 

δόκθκε θ πραγματικι ευκαιρία ςτο κεςμικό αυτό πλαίςιο να αποδϊςει τα αναμενόμενα.   

 

Θ Εφορεία Ξλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Γ.Ε. αφοφ προζβθκε ςε αρχικι εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ 

προχϊρθςε κατά τθ διάρκεια τθσ προςκοπικισ χρονιάσ 2009 – 2010 ςε ζντονθ διαβοφλευςθ 

με τουσ Βακμοφόρουσ του Ξλάδου ϊςτε να βρεκεί θ καλφτερθ δυνατι λφςθ για να 

μπορζςει να γίνει μια ανακεϊρθςθ του Ε.Ξ. και να βρεκεί ο τρόποσ για τθν ορκι 

προςζγγιςθ και εφαρμογι του από τισ Ξοινότθτεσ.   

 

Από πολφ νωρίσ διαφάνθκε θ τεράςτια διαφορά προςζγγιςθσ , από Επαρχία ςε Επαρχία 

αλλά και από Κοινότθτα ςε Κοινότθτα.  Ξαι αυτό ιταν που δθμιοφργθςε και τθν ανάγκθ 

για επίςπευςθ όλων των διαδικαςιϊν για ζκδοςθ Βοθκθμάτων για τον Ξλάδο, 

αποφαςίηοντασ τθν ετοιμαςία τριϊν εκδόςεων: 

 

Α.    Θμερολόγιο Ξαταγραφισ Δράςεων και Εμπειριϊν  (Θ.ΞΑ.Δ.Ε.) (ΒΦΑέΩΥΦΣΚΕΧΠΑ) 

Β. Βοικθμα για τουσ Βακμοφόρουσ του Ξλάδου Ανιχνευτϊν (ΠΕΧΣΥΦΣΚΕΧΠΑ) 

Γ.  Εγκόλπιο και Εγχειρίδιο Δράςεων Ανιχνευτϊν (ΠΑΞΦΣΥΦΣΚΕΧΠΑ) 

 

ΒΦΑέΩΥΦΣΚΕΧΠΑ : Ψο Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. ετοιμάςτθκε άμεςα και τζκθκε ςε εφαρμογι ςχεδόν 

παράλλθλα με τθν ανακεϊρθςθ και ζγκριςθ του νζου Ε.Ξ. για να μπορζςει να βοθκιςει 

τόςο τουσ Βακμοφόρουσ αλλά ειδικότερα τουσ Ανιχνευτζσ μασ ςτθν εφαρμογι του Ε.Ξ. 

αλλά κυρίωσ ςτθν καταγραφι των δράςεων τουσ και τθν επιβεβαίωςθ των απαιτιςεων. 

 

ΠΕΧΣΥΦΣΚΕΧΠΑ : Υαράλλθλα με το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. ξεκίνθςε το 2009 και θ προςπάκεια για τθ 

ςυγγραφι του Βοθκιματοσ για τουσ Βακμοφόρουσ, ϊςτε να ζχουν ζνα χειροπιαςτό 

εργαλείο που κα τουσ βοθκά ςτθν εφαρμογι του Ε.Ξ.  

 

ΠΑΞΦΣΥΦΣΚΕΧΠΑ :  το Εγκόλπιο για τουσ Ανιχνευτζσ κα ετοιμαςτεί ςε δεφτερθ φάςθ 

αφοφ ςυμπλθρωκεί  ζνασ νζοσ ο κφκλοσ τθσ διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

και ςυςτακεί ειδικι Σμάδα Εργαςίασ αποτελοφμενθ κυρίωσ από Βακμοφόρουσ των 

Ξοινοτιτων.  
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Σε ποιουσ Απευκφνεται  

Ψο «Βοικθμα για τουσ Βακμοφόρουσ του Κλάδου Ανιχνευτϊν»  ετοιμάςτθκε για να 

απαντιςει ςε αυτι τθν κακολικι απαίτθςθ των Βακμοφόρων ςε όλα τα κλιμάκια για τθν 

ορκολογιςτικι εφαρμογι του Ρζου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ. Πζςα από παραδείγματα και 

αναφορζσ, μζςα από ιδζεσ για δράςεισ και παραπομπζσ ςτο Διαδίκτυο, μζςα από 

διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ και αποτρεπτικζσ ςυςτάςεισ.  

 

Ψο «Βοικθμα για τουσ Βακμοφόρουσ του Κλάδου Ανιχνευτϊν»  ζχει ετοιμαςτεί για να 

ςτθρίξει τθν εναγϊνια προςπάκεια των Βακμοφόρων να ετοιμάςουν τουσ Ανιχνευτζσ ςτο 

δρόμο για τθν Ρροςωπικι τουσ Ολοκλιρωςθ : τθν Υνευματικι τουσ ωρίμανςθ,  τθν 

κοινωνικι τουσ καταξίωςθ αλλά και τθν Υροςκοπικι τουσ τελείωςθ μζςα από ζνα 

προςεγμζνο και ιςορροπθμζνο πρόγραμμα που κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ απόκτθςθσ εμπειριϊν μζςα ςτα αςφυκτικά χρονικά περικϊρια που ζχουν τα άτομα 

τθσ ανιχνευτικισ θλικίασ. 

 

Ψο Βοικθμα πρζπει να τεκεί ςε χριςθ ςε ςυνδυαςμό με το Θμερολόγιο Ξαταγραφισ 

Ανιχνευτικϊν Δράςεων και Εμπειριϊν (Θ.ΞΑ.Δ.Ε). Χτο Θμερολόγιο αυτό ο Ανιχνευτισ ζχει 

τθν ευκαιρία διαχρονικά να καταγράφει τισ εμπειρίεσ του είτε ψθφιακά, είτε πάνω ςτο 

χαρτί, τθ ςυμμετοχι του ςε δράςεισ τθσ Ξοινότθτάσ του αλλά και τισ δικζσ του 

πρωτοβουλίεσ για κάλυψθ των απαιτιςεων.  Ψο Θ.ΞΑ.Δ.Ε. αποτελεί επίςθσ και το ςθμείο 

αναφοράσ ςτο οποίο κα μπορεί ο ίδιοσ ο Ανιχνευτισ  να προςτρζχει όταν Βακμοφόροσ πια 

κα καλείται να υλοποιιςει δράςεισ και δραςτθριότθτεσ. Κα το κρατά, χρόνια μετά ωσ 

ενκφμιο τθσ Ανιχνευτικισ του ηωισ και κα ζχει να λζει για τισ εμπειρίεσ που απζκτθςε. 

Πζςα όμωσ από το θμερολόγιο αυτό, μπορεί ο οποιοςδιποτε να αξιολογιςει το ζργο του 

κάκε Ανιχνευτι και τθν πορεία του μζςα ςτθν Ξοινότθτα, ωσ ζνα αξιόπιςτο εργαλείο 

αξιολόγθςθσ.     

 

Μζςα από το Βοικθμα μπορεί ο κάκε Βακμοφόροσ του Κλάδου  Ανιχνευτϊν να 

προςτρζξει για να πάρει  ιδζεσ  για δράςεισ. Μπορεί να εφαρμόςει πιο εφκολα τισ 

διαδικαςίεσ που απαιτοφνται και περιγράφονται με ςαφινεια και ςυντομία. Μπορεί να 

κατανοιςει το βακφτερο νόθμα των απαιτιςεων μζςα από τισ οποίεσ επιτυγχάνεται ζνασ 

από τουσ βαςικότερουσ ςτόχουσ τθσ όλθσ προςπάκειασ: θ εφκολθ, θ δθμιουργικι και το 

δυνατόν λιγότερο επϊδυνθ μετάβαςθ των νζων μασ από τθ παιδικι θλικία ςτθν 

ωριμότθτα. Δίνεται ςτον κάκε Βακμοφόρο θ δυνατότθτα να εξοικονομεί χρόνο αφοφ κα 

μπορεί να εφαρμόηει πετυχθμζνεσ ςυνταγζσ από δραςτθριότθτεσ.  

 

Υροςπακιςαμε να περιςυλλζξουμε όπου ιταν δυνατό χριςιμεσ διαδικτυακζσ παραπομπζσ 

ζτςι ϊςτε μζςα από το ίδιο το κείμενο να προςτρζχει κάποιοσ ςτθν ίδια τθν πθγι τθσ 

πλθροφόρθςθσ. Πε τον τρόπο αυτό οι δυνατότθτεσ μεγιςτοποιοφνται και επιτυγχάνεται 

μείωςθ του χρόνου τθσ προετοιμαςίασ των Βακμοφόρων.   

 

Βαςικι μασ επιδίωξθ παραμζνει και θ δθμιουργία αρχείου δράςεων μζςα από το οποίο 

κα μποροφν να αντλοφν νεϊτεροι Βακμοφόροι εμπειρίεσ από παλαιότερουσ. Οι δράςεισ 
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κα καταχωροφνται ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ρ.Κ. και κα είναι κατανεμθμζνεσ ανά ενότθτα 

ςφμφωνα με τισ διάφορεσ απαιτιςεισ.     

 

Ψο «Βοικθμα για τουσ Βακμοφόρουσ του Κλάδου Ανιχνευτϊν» ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ και 

ειδικά ζνκετα που δίδουν πλθροφόρθςθ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςε ειδικζσ 

διαδικαςίεσ όπωσ θ εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ και θ περιβαλλοντικι διαχείριςθ, που ζχει 

υιοκετιςει το Χ.Υ.Ξ. και κα πρζπει να ακολουκοφνται ςε οριςμζνα κζματα, αφενόσ μεν για 

τθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ τθσ αςφάλειασ κατά τισ δραςτθριότθτζσ μασ και αφετζρου δε 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του προςφερόμενου προγράμματοσ.  

  

Θ φιλοςοφία του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ (2004 και 2010) 

Βαςικι προχπόκεςθ για  κατανόθςθ του Βοθκιματοσ είναι απαραίτθτθ θ αποδοχι τθσ 

φιλοςοφίασ ςχεδιαςμοφ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και τον τρόπο που αυτι 

αντανακλάται ςτθν Ρροςκοπικι Μζκοδο για τον  Ανιχνευτικό Κλάδο. Το «Ραίηοντασ 

μακαίνω» των  Ρροςκόπων μεταλλάςςεται πλζον ςε «Συμμετζχοντασ ανακαλφπτω». Και 

είναι αυτι θ ςυμμετοχι θ βαςικι διαφορά που διαςφαλίηει τθ μετάςταςθ από το 

γνωςιολογικό κυρίωσ επίπεδο του ςχολείου ςτο Εμπειρικό / Συμμετοχικό  επίπεδο τθσ 

Ανιχνευτικισ Ηωισ.  

 

Κζλουμε μζςα από τθν προςπάκεια αυτι να αναδειχκεί  θ αποςτολι του Υροςκοπιςμοφ 

για τθ «διαπαιδαγϊγθςθ των Νζων διά μζςου ενόσ ςυςτιματοσ αξιϊν, βαςιςμζνθ ςτθν 

Προςκοπικι Τπόςχεςθ και τον Νόμο, να βοθκιςει να κτιςτεί ζνασ καλφτεροσ κόςμοσ από 

ανκρϊπουσ ολοκλθρωμζνουσ, ζτοιμουσ να διαδραματίςουν ζνα δθμιουργικό ρόλο ςτθν 

κοινωνία»2 

 

Κζλουμε μζςα από το Βοικθμα αυτό να είναι ςε κζςθ οι Βακμοφόροι να μεταφζρουν 

ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ τισ  αξίεσ που αφοροφν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του Υροςκοπιςμοφ, 

κακϊσ επίςθσ και τα ςτοιχεία εκείνα που προςδίδουν ςτθν Ξίνθςι μασ τθν ιδιαιτερότθτα 

και το δυναμιςμό που τθ χαρακτθρίηει, μζςα από τον οποίο καταφζρνει ςε όλα αυτά τα 

χρόνια να αναπτφςςεται και να ανανεϊνεται. Πζςα λοιπόν από τθν αναγνϊριςθ των 

κεμελιωδϊν αυτϊν ςτοιχείων κα είμαςτε ςε κζςθ να προςδιορίςουμε δθλαδι τι ακριβϊσ 

επιδιϊκουμε για τθν Ξίνθςθ αλλά και για τθν κοινωνία γενικότερα.  

 

Ο  «Ραραδοςιακόσ»  Ρροςκοπιςμόσ  

Θ επιςτροφι και παραμονι ςτισ Βαςικζσ Υροςκοπικζσ Αρχζσ και Αξίεσ δε ςθμαίνει κατ’ 

ανάγκθ και εμμονι ςτισ παραδοςιακζσ Υροςκοπικζσ Ψεχνικζσ και Κεματικζσ Ενότθτεσ άλλων 

εποχϊν· απεναντίασ, ζνα από τα βαςικότερα ςυςτατικά τθσ επιτυχίασ τθσ Υροςκοπικισ 

Ξίνθςθσ είναι θ εφκολθ και δυναμικι προςαρμογι τθσ ςτα εκάςτοτε κοινωνικά δρϊμενα και 

ςυνκικεσ. Αυτό άλλωςτε αποτελεί και μια από τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ Υαγκόςμιασ 

Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ 3.  

                                                           
2
 Αναδιατφπωςθ τθσ Αποςτολισ του Υροςκοπιςμοφ- Υαγκόςμιο Υροςκοπικό Χυνζδριο Ρτζρπαν, Ρ.Αφρικι 1999 

3
 Θ Χτρατθγικι του Υροςκοπιςμοφ – Υαγκόςμιο Υροςκοπικό Χυνζδριο Κεςςαλονίκθσ, Λοφλιοσ 2002.  
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Επιδίωξθ μασ λοιπόν είναι να διατθριςουμε όλα τα ςτοιχεία που κάνουν τον Υροςκοπιςμό 

και τον Ανιχνευτιςμό ειδικότερα, μοναδικι Ξίνθςθ νζων. Αυτά τα παραδοςιακά αλλά 

κακόλα ελκυςτικά ςτοιχεία κα πρζπει να αναδειχκοφν και να ενταχκοφν πάλι ςτο 

πρόγραμμα· όχι όμωσ ωσ μονοδιάςτατα αντικείμενα γνϊςεων, αλλά δυναμικά μζςα 

επιμόρφωςθσ και καλλιζργειασ χαρακτιρα.  

 

Δεν κα πρζπει να είναι αυτοςκοπόσ, για παράδειγμα, να μάκουμε ςτον Ανιχνευτι μερικοφσ 

κόμπουσ και ςυνδζςεισ για να φτιάξει μια γζφυρα. Είναι όμωσ θ Χκαπανικι το ελκυςτικό 

μζςο που διακζτουμε ωσ Ξίνθςθ να αναδείξουμε τισ πραγματικζσ αξίεσ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ· από το ςτάδιο του προγραμματιςμοφ ο Ανιχνευτισ κα μάκει να επιλζγει: 

Πζςα, Ωλικά και έρονικά Υερικϊρια. Θ διαδικαςία  επιλογισ προχποκζτει τθν ανάπτυξθ 

κριτικισ ςκζψθσ κάτι που απουςιάηει παντελϊσ από το ςυνθκιςμζνο πρόγραμμα των 

ατόμων τθσ ανιχνευτικισ θλικίασ που προτιμοφν να βάηουν τουσ υπολογιςτζσ να 

ςκζφτονται γι’ αυτοφσ, παρά να ςκζφτονται οι ίδιοι.  Χτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ κα 

παλζψει με τον εαυτό του να ξεπεράςει τισ δικζσ του δυνατότθτεσ. Κα μάκει επίςθσ να 

ςυνεργάηεται με άλλουσ για να ςτθρίξουν τθν καταςκευι. Σ ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν τθν 

ϊρα τθσ ανάρτθςθσ τθσ καταςκευισ από το ζδαφοσ είναι μια εμπειρία που καλλιεργεί 

δεξιότθτεσ, όπωσ τθν επικοινωνία και τον καταμεριςμό ευκφνθσ και εργαςίασ. Πε τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ,  ζμπειροσ πια, κα μπορεί γεμάτοσ αυτοπεποίκθςθ να 

αντικρφςει το μζγεκοσ του επιτεφγματόσ του αλλά και ζτοιμοσ να αναγνωρίςει τα λάκθ του, 

μζχρι τθν επόμενθ φορά  που θ καταςκευι κα είναι μεγαλφτερθ. 

 

Θ προςζγγιςθ μασ  

Αποτελεί βαςικι επιδίωξι μασ θ χριςθ του Βοθκιματοσ ωσ ενόσ δυναμικοφ εργαλείου,  

που από τθ μια κα βοθκά το Βακμοφόρο να διεκπεραιϊςει το ζργο του, αλλά παράλλθλα, 

με τισ πρακτικζσ που προτείνει, επιδιϊκει να προβλθματίςει, ςε βακμό που κα προκφψει με 

τθ χριςθ του, ζνασ γόνιμοσ διάλογοσ που κα οδθγιςει ςτθν κατανόθςθ και ορκι εφαρμογι 

του νζου Ε.Ξ. Πόνο μζςα από τθ χριςθ του Βοθκιματοσ και τθν επιδιωκόμενθ ςωςτι 

εφαρμογι των απαιτιςεων  κα κρικεί αντικειμενικά αλλά και αξιοκρατικά ο νζοσ Ε.Ξ. 

  

Επικυμοφμε τζλοσ να δείτε τθ δικι μασ προςπάκεια με ανοικτό πνεφμα και με καλι πίςτθ. 

Χίγουρα δεν ζχουμε τθ λφςθ για όλα τα ηθτοφμενα. Ζχουμε όμωσ όλθ τθν καλι διάκεςθ να 

ακοφςουμε τθν κριτικι ςασ και πάνω απ’ όλα τισ ειςθγιςεισ ςασ που κα κάνουν το 

Βοικθμα αυτό ακόμα καλφτερο. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο δε ςκοπεφουμε να το 

εκδϊςουμε άμεςα. Πετά από τισ βελτιϊςεισ που κα προκφψουν, τότε μόνο κα είναι 

δυνατι θ ζκδοςι του.  
 

Γιϊργοσ Ηαχαρίου                                                                              Ανδρζασ Σ. Ραναγιϊτου 
Ζφοροσ Ωποςτιριξθσ και                                                                   ΥΘΓΑΧΣΧ 
Βελτίωςθσ τθσ Υοιότθτασ του                                                          Ζφοροσ Ξλάδου Ανιχνευτϊν 
Υροςκοπικοφ Υρογράμματοσ                                            
Ψζωσ Ζφοροσ Ξλάδου Ανιχνευτϊν     
 

Δεκζμβρθσ 2011 
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Θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ 

 

Είναι ςθμαντικό, ςτθν οποιαδιποτε  προςπάκεια για εκςυγχρονιςμό και ανανζωςθ, θ 

δυναμικι τθσ αλλαγισ να τροφοδοτείται ςυνεχϊσ και αδιάλειπτα, ζτςι ϊςτε να είναι ικανι 

να υπερνικιςει το ςυντθρθτιςμό και τθν αντίςταςθ για αλλαγζσ. Ξαι είναι φυςικό να 

υπάρχουν αντιδράςεισ από ςυντθρθτικά ςτοιχεία,  για τουσ πιο κάτω λόγουσ4: 

 

Προςωπικζσ Αξίεσ και Ενδιαφζρον 

Σριςμζνοι άνκρωποι αιςκάνονται ότι χάνουν δφναμθ ι κάποια αξία που αυτι μπορεί να 

είναι υπό τθν μορφι εξουςίασ, άνεςθσ αποδεκτϊν και εφαρμόςιμων διαδικαςιϊν, 

πολιτικϊν πλεονεκτθμάτων και ανεπίςθμων δικτφων. 

 

Παρεξθγιςεισ και Ζλλειψθ Εμπιςτοςφνθσ  

Υροκφπτουν από τθν ζλλειψθ χρόνου που καταβάλλεται από πλευράσ των δυνάμεων τθσ 

αλλαγισ να κατανοιςουν τισ φοβίεσ και τισ προκαταλιψεισ τθσ άλλθσ πλευράσ, με 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία παρεξθγιςεων και αμφίδρομθ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ. 

 

Μικρι ανοχι για αλλαγζσ  

Ξάκε άνκρωποσ ζχει διαφορετικά επίπεδα διάκεςθσ για αλλαγζσ και κάκε άτομο αντιδρά 

με διαφορετικι ζνταςθ ςτισ αλλαγζσ αυτζσ  λόγω χαρακτιρα. Ξαι ενϊ ςε οριςμζνουσ οι 

αλλαγζσ μπορεί να είναι ευτυχζσ και επικυμθτό γεγονόσ και λφςθ ςε διαχρονικά 

προβλιματα, ςε άλλουσ  μπορεί αν επιφζρει πανικό ι να αντιμετωπίηεται ςαν κρίςθ. Άλλοι 

πάλι μπορεί να εναποκζςουν τεράςτια ενζργεια και προςπάκεια για να ενταχκοφν και να 

προςαρμοςτοφν ςτο νζο περιβάλλον, ενϊ άλλοι απλά κατεβάηουν τα ρολά και κλείνουν ζξω 

ότι ζχει να κάμει ςχζςθ με αλλαγι και νζα προςζγγιςθ.  

 

Διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και αντιμετϊπιςθ τθσ αλλαγισ  

Υολλζσ φορζσ θ αντίςταςθ ζρχεται από άτομα που δεν είναι δυνατόν να εκτιμιςουν ςωςτά 

τα πλεονεκτιματα των αλλαγϊν ι ακόμα υπερεκτιμοφν  το αρνθτικό κόςτοσ των αλλαγϊν 

αυτϊν.    

  

Για αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςταςθσ ςτον εκςυγχρονιςμό  κα πρζπει να προτάξουμε τα 

ακόλουκα:  

 

Α. Εκπαίδευςθ και Επικοινωνία 

Αποτελοφν τθν αμεςότερθ μορφι αντιμετϊπιςθσ και τθν πιο δυνατι γιατί δίδει τθν 

ευκαιρία ςε όλουσ να εκτιμιςουν με τα ίδια κριτιρια τισ αλλαγζσ που προτείνονται αλλά 

                                                           
4Kotter and Sclesinger, 1979: από το εγχειρίδιο Χτρατθγικοφ Υρογραμματιςμοφ του Υαγκόςμιου Υροςκοπικοφ Γραφείου - 
2004 
 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 13 - 

 

κυρίωσ γιατί οι αποδζκτεσ τθσ εκπαίδευςθσ ι τθσ επικοινωνίασ αυτισ γίνονται και οι ίδιοι 

κοινωνοί τθσ αλλαγισ αυτισ 

 

Β. Συμμετοχι και Εμπλοκι 

Θ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ με ςτόχο τθ κεςμοκζτθςθ των αλλαγϊν δίδει τθν ευκαιρία ςε 

πολλοφσ να ςυμμετζχουν και να προςπακιςουν να επθρεάςουν το αποτζλεςμα των ςτόχων 

που επιδιϊκονται. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ, άτομα με ιδιαίτερεσ αντιςτάςεισ 

«μεταμορφϊνονται»  ζνκερμουσ υποςτθρικτζσ των αλλαγϊν, αλλά μια τζτοια διαδικαςία 

εμπεριζχει τον κίνδυνο, οι αλλαγζσ που προτείνονται να μθν είναι τελικά αυτζσ που 

υιοκετοφνται .  

 

Γ. Διευκόλυνςθ και Υποςτιριξθ  

Ψο κεςμικό πλαίςιο που επιδιϊκει τισ αλλαγζσ κα πρζπει να παρζχει τα τεχνικά και άλλα 

μζςα που είναι απαραίτθτα για τθν υποςτιριξθ των δομϊν που είναι δυνατό να 

επθρεαςτοφν από τισ αλλαγζσ ιδιαίτερα αν οι  δομζσ αυτζσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα από 

μόνεσ τουσ να αναλάβουν το κόςτοσ και το βάροσ των αλλαγϊν αυτϊν. 

 

Δ. Διαπραγμάτευςθ και Συμφωνία  

Είναι ζνασ κεμιτόσ τρόποσ να επιτευχκοφν μζςα από το πνεφμα διαλόγου αλλαγζσ οι οποίεσ 

να γίνουν κακολικά αποδεκτζσ αφοφ δφνανται να είναι το αποτζλεςμα λογικισ 

διαπραγμάτευςθσ ςτθ βάςθ όμωσ αρχϊν και όχι ςκοπιμοτιτων . 

 

Θ επιδίωξι μασ είναι το Βοικθμα αυτό να αποτελζςει το μζςον μζςα από το οποίο οι 

προαναφερόμενοι τρόποι κάμψθσ τθσ αντίςταςθσ για τισ αλλαγζσ να επζλκουν ομαλά για 

να μπορζςει επιτζλουσ ο Ξλάδοσ των Ανιχνευτϊν να αποκτιςει τθ δυναμικι και να 

δθμιουργιςει όλα αυτά  τα οποία  είναι εντεταλμζνοσ να επιτελζςει.  

 

Σο μόνο που χρειάηεται είναι τρία πράγματα :  

Καλι Θζλθςθ , Εμμονι ςτισ Αρχζσ μασ και Δουλειά. 
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Ο Κοινωνικόσ Μικρόκοςμοσ ςτον οποίο δροφμε:            

Θ Κοινότθτα των Ανιχνευτϊν  

Είναι το μοντζλο τθσ κοινωνίασ του αφριο που κζλουμε να φτιάξουμε για τουσ Ανιχνευτζσ 

μασ. Είναι το εκκολαπτιριο ςτο οποίο κα αναδείξουμε ςτο Ρζο τα δικαιϊματα αλλά και τισ 

υποχρεϊςεισ του. Πζςα ςε ζνα δθμοκρατικό περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ, όπου οι 

ενζργειεσ και οι αποφάςεισ τόςο ςτο ατομικό, όςο και ςτο ςυλλογικό επίπεδο, κα ζχουν 

κετικζσ ι ακόμα και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για το κάκε άτομο ξεχωριςτά αλλά και για τθν 

Ξοινότθτα γενικότερα.  

 

Ψο δθμοκρατικό αυτό πλαίςιο, κα είναι και ευκαιρία για τον κάκε Ανιχνευτι να 

ανακαλφπτει τα δικά του κοινωνικά ερείςματα. Ψο μζγεκοσ τθσ επιρροισ που δυνατόν να 

ζχει ςτθν Ξοινότθτα ωσ άτομο, αλλά και τα δικά του όρια, είτε αυτό είναι θ επίτευξθ 

προςωπικϊν επιλογϊν και ςτόχων, είτε αυτό είναι θ προβολι ομαδικισ Εργαςίασ ςτα 

πλαίςια Δοκιμαςίασ Ανιχνευτικϊν Απαιτιςεων.  

  

Μία από τισ αλλαγζσ που επζφερε ο νζοσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Κλάδου (2004) 

ιταν και θ προςζγγιςθ τθσ αυτό-αξιολόγθςθσ ι τθσ ενδοτμθματικισ αξιολόγθςθσ που 

περιγράφεται ςτθ διαδικαςία τθσ Δοκιμαςίασ Ανιχνευτικϊν Απαιτιςεων, κάτι που 

ανακεωρεί και το ρόλο των Βακμοφόρων ςτθν όλθ προςζγγιςθ. Η παλαιότερθ εικόνα  

του «αυςτθροφ εξεταςτι» μεταλλάςςεται ςε «φιλικό ςφμβουλο/προπονθτι/μζντορα» ςε 

αρμονία με τθ γενικότερα αποδεκτι και ςφγχρονθ παιδαγωγικι προςζγγιςθ.  

 

Χθμαντικι είναι όμωσ και θ παρουςία ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ του Εφόρου 

Ξλάδου τθσ Ε.Ε. και του Ε.Ε., που παρά τουσ ευνόθτουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι θ 

παρουςία αυτι επιβεβλθμζνθ, εν τοφτοισ, επιφζρει ςοβαρι επιβράδυνςθ ςτθν όλθ 

διαδικαςία και δθμιουργεί ατζρμονεσ και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ.  

 

Σ νζοσ Εςωτερικόσ Ξανονιςμόσ, μαηί με τα ζντυπα που ζχουν δθμιουργθκεί για τθν 

καλφτερθ εφαρμογι του, απαιτεί τόςο από τον Ε.Ε. όςο και τον Ζφορο Κλάδου Ανιχνευτϊν 

τθσ Ε.Ε. να είναι δίπλα ςτουσ Βακμοφόρουσ και τουσ Ανιχνευτζσ από τθν αρχι που 

ξεκινοφν να πραγματοποιιςουν κάτι, ωσ ςυμπαραςτάτεσ και αρωγοί, ωσ κακοδθγθτζσ 

που κα δϊςουν εκείνθ τθ φιλικι ςυμβουλι για τθν αρτιότερθ επίτευξθ των ςτόχων που 

ζχουν κζςει οι Ανιχνευτζσ.  Κζλει τον Ε.Ε. και τον Ζφορο Ξλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Ε.Ε. να 

είναι φίλοι και ςυνοδοιπόροι με τουσ Ανιχνευτζσ και όχι απρόςωποι κεςμοί που κα τουσ 

ςυναντά μόνο ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, αλλά από τθν αρχι.  
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Θ Ρροςκοπικι Μζκοδοσ  

                                            ςτον Κλάδο Ανιχνευτϊν  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προςζγγιςθ του κζματοσ αυτοφ είναι να δοφμε τα ΔΩΣ 

κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ ςφνκεςθσ και λειτουργίασ του Υροςκοπιςμοφ, που δυςτυχϊσ οι 

πλείςτοι από εμάσ τουσ Βακμοφόρουσ τα ακοφμε μια φορά ςτθ Βαςικι Σχολι και μετά τα 

ξεχνάμε, τθν ΑΥΣΧΨΣΟΘ και τθ ΠΕΚΣΔΣ:  

 

Αποςτολι του Ρροςκοπιςμοφ : 

Είναι να ςυμβάλει ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων, μζςω ενόσ 

ςυςτιματοσ αξιϊν που βαςίηεται ςτθν Προςκοπικι Τπόςχεςθ και ςτο 

Νόμο, να βοθκιςει ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ καλφτερου κόςμου, όπου οι 

άνκρωποι ολοκλθρϊνονται ωσ άτομα και διαδραματίηουν ζναν 

εποικοδομθτικό ρόλο ςτθν κοινωνία. 

 

Θ κατανόθςθ τθσ Αποςτολισ μασ :  
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Αυτό επιτυγχάνεται: 

 Εμπλζκοντασ τα άτομα, κατά τθ διάρκεια τθσ νεαρισ θλικίασ τουσ ςε μια διαδικαςία 

μθ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ. 

 έρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο, θ οποία κακιςτά κάκε άτομο ωσ τον βαςικό 

φορζα ανάπτυξισ του ςε άτομο αυτοδφναμο, πρόκυμο να βοθκιςει, υπεφκυνο και 

αφοςιωμζνο. 

 Βοθκϊντασ τα άτομα να διαμορφϊςουν ζνα ςφςτθμα αξιϊν βαςιςμζνο ςε 

πνευματικζσ, κοινωνικζσ και ατομικζσ αρχζσ, όπωσ αυτζσ εκφράηονται ςτθν Ωπόςχεςθ 

και το Ρόμο. 
 

Πε βάςθ τα πιο πάνω διαφαίνεται ςε όλουσ ποιοσ είναι  ο ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ τθσ 

Ξίνθςισ μασ και κατ’ επζκταςθ μασ βοθκά να κατανοιςουμε το ΓΙΑΤΙ κάνουμε αυτό που 

κάνουμε.  
 

Το όραμα του Σϊματοσ Ρροςκόπων Κφπρου5 :  

Είναι λοιπόν, αναγκαίο να κοιτάξουμε μακριά, τϊρα που θ Ξίνθςι μασ μπαίνει ςτθ δεφτερθ 

εκατονταετθρίδα τθσ ηωισ τθσ και αγναντεφοντασ το μζλλον να προςπακιςουμε να 

ςκιαγραφιςουμε το που κζλουμε να φτάςουμε  ςε λίγα χρόνια από ςιμερα.  
 

Κα το επιτφχουμε μζςα από τθν επίγνωςθ των δυνατοτιτων μασ αλλά και τθ ςωςτι αντίλθψθ 

των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν, μζςα από τθν εκμετάλλευςθ των ευκαιριϊν αλλά και τθν αποφυγι 

των κινδφνων που μασ απειλοφν. 
 

Βλζπουμε λοιπόν τον Προςκοπιςμό ωσ μια Κίνθςθ βαςιςμζνθ ςε Αρχζσ και Αξίεσ, βακειά 

προςθλωμζνθ ςτθν Αποςτολι τθσ. Βλζπουμε νζουσ να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ αξιοποιϊντασ 

το μζγιςτο των δυνατοτιτων τουσ, υποςτθριηόμενοι από ενιλικεσ που είναι πρόκυμοι και ικανοί 

να ςυνειςφζρουν με το δικό τουσ εκπαιδευτικό ρόλο.   
 

Βλζπουμε επίςθσ τον Προςκοπιςμό ωσ μια κίνθςθ που ελκφει ςυνεχϊσ ςτισ τάξεισ τθσ νζουσ, 

ειδικότερα τουσ εφιβουσ και των δφο φφλων ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ και προζλευςθσ.  

Βλζπουμε τον Προςκοπιςμό να προςελκφει ενιλικεσ, άνδρεσ και γυναίκεσ ανεξαρτιτωσ 

πολιτιςμικοφ υπόβακρου και οι οποίοι να προςφζρουν ςθμαντικά  ςτθν κοινωνία μζςα από τθν 

εμπλοκι τουσ με τουσ νζουσ.   
 

Βλζπουμε τζλοσ τθν κίνθςι μασ να είναι δυναμικι και καινοτόμοσ, να ζχει ικανοποιθτικοφσ 

πόρουσ, να ζχει απλζσ διοικθτικζσ δομζσ και να τθρεί όλεσ τισ  δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτθ 

λιψθ αποφάςεων.  
 

Ζχοντασ λοιπόν υπόψθ τισ πιο πάνω διατυπϊςεισ ςχετικά με τθν αποςτολι μασ, το όραμα μασ 

για ζνα καλφτερο κόςμο ξεκινά μζςα  από το δικό μασ ςπίτι. 
 

το ςπίτι μασ λοιπόν, οι «αδελφοί μασ» κα γίνουν αδζλφια πραγματικά.   
 

το χϊρο αυτό κα επικρατεί αγάπθ και αλλθλοκατανόθςθ , ςεβαςμόσ  και ανεκτικότθτα. 
 

ϋ αυτό λοιπόν το παλιό, αλλά γεροκεμελιωμζνο ςπίτι κα ξανακτίςουμε τισ απαραίτθτεσ δομζσ 

και κα ανακαινίςουμε τισ λειτουργίεσ του. 
 

το ςπίτι μασ αυτό όλοι κα ζχουν λόγο αλλά και υποχρεϊςεισ .  
 

το ςπίτι αυτό κα μεγαλϊςουμε τα παιδιά μασ … Λυκόπουλα, Πρόςκοπουσ, Ανιχνευτζσ και 

Βακμοφόρουσ.  

                                                           
5 Τπωσ ζχει παρουςιαςτεί ςτο ζντυπο για το Χτρατθγικό Υρογραμματιςμό του Χ.Υ.Ξ. για τθν τριετία 2009 - 2012 
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Θ Ρροςκοπικι Μζκοδοσ : ΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΡΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΩΕΙΩΝ6 

Ψο γεγονόσ ότι θ Υροςκοπικι  μζκοδοσ αναφζρεται ωσ Υροςκοπικι Πζκοδοσ (µε κεφαλαίο  

«Π»)  είναι διότι ςυγκροτείται από πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία.   

 

Αυτά είναι :  ο Ρόμοσ και θ Ωπόςχεςθ,  θ Πάκθςθ  μζςα από τθν πράξθ (και τθ δράςθ),  το 

Σμαδικό  Χφςτθμα και το προςωπικό ςφςτθμα προόδου, το Χυμβολικό Υλαίςιο, θ άφςθ και 

θ Ωποςτιριξθ από ενιλικεσ.   

 

Υαρμζνα το κακζνα ξεχωριςτά,  πολλά από αυτά τα εκπαιδευτικά εργαλεία 

χρθςιμοποιοφνται ςε άλλεσ  μορφζσ εκπαίδευςθσ,  όπωσ θ εργαςία ςε ομάδεσ για 

ερευνθτικά ζργα,  για παράδειγμα.  Χτον Υροςκοπιςμό,  ωςτόςο,  αυτά τα διαφορετικά 

εργαλεία αναφζρονται ωσ  μζρθ τθσ Υροςκοπικισ Πεκόδου –µια και κακζνα είναι απλά  

μζροσ του ςυνόλου. Ψο γεγονόσ ότι όλα αυτά τα ςτοιχεία ςχθματίηουν ζνα ςφνολο και 

χρθςιμοποιοφνται ωσ ςφςτθμα είναι  μζροσ των γεγονότων που κάνουν τον Υροςκοπιςμό 

μοναδικό. 

 

Πε τθν ζννοια που χρθςιμοποιοφμε εδϊ,  ζνα ςφςτθμα  μπορεί να περιγραφεί ωσ ζνα 

δίκτυο από ςτοιχεία ςτο οποίο κάκε ςτοιχείο :  

 Ζχει µια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία 

 Βρίςκεται ςε αλλθλοεπίδραςθ με τα υπόλοιπα, ενιςχφοντασ το ζνα τθ λειτουργία 

και τθν αποτελεςματικότθτα του άλλου 

 Χυνειςφζρει ςτθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςκοποφ για τον οποίο υπάρχουν – 

και ωσ ζτςι πρζπει να χρθςιμοποιείται 

 

Ζνα ενδιαφζρον χαρακτθριςτικό ενόσ ςυςτιματοσ είναι θ ςυνεργαςία που δθμιουργεί. Πε 

άλλα λόγια, τα αποτελζςματα ενόσ ςυςτιματοσ είναι  μεγαλφτερα από το άκροιςμα των 

αποτελεςμάτων των ςτοιχείων του.  

 

Αυτό είναι αλθκινό για τθν Υροςκοπικι Πζκοδο.  Ξάκε ζνα από τα ςτοιχεία τθσ ζχει µια 

εκπαιδευτικι λειτουργία,  κάκε ςτοιχείο ςυμπλθρϊνει τθν επίδραςθ των άλλων.  Αν κάποιο 

από τα ςτοιχεία λείψει ι δε χρθςιμοποιείται όπωσ πρζπει,  τότε το ςφςτθμα ςτο ςφνολό του 

δε  μπορεί να υπθρετιςει τον πραγματικό ςκοπό του  : τθν προοδευτικι,  ολοκλθρωμζνθ 

ανάπτυξθ του νζου. Δε μποροφμε λοιπόν να εφαρμόςουμε κάποιο ςτοιχείο και να 

παραβλζψουμε τα άλλα,  οφτε  μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποιο από αυτά  µε 

τρόπο που δεν είναι ςυνεπζσ  µε τουσ Υροςκοπικοφσ ςτόχουσ και αρχζσ.  

 

Πε το χιοφμορ που τον διακατείχε ο Baden-Powell, αναφζρκθκε ςτθν Υροςκοπικι Πζκοδο 

πριν από 90 χρόνια, το 1922, με τα εξισ λόγια : «Ο Προςκοπιςμόσ είναι ζνα φάρμακο που 

αποτελείται από διάφορα ςυςτατικά και, εκτόσ εάν αναμιχκοφν µε τθ ςωςτι αναλογία 

ςφμφωνα µε τθ ςυνταγι, ο χριςτθσ δεν πρζπει να κατθγορεί το γιατρό εάν τα 

αποτελζςματα ςτον άρρωςτο δεν είναι ικανοποιθτικά.»  

                                                           
6 Scouting : An Educational System, ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 (από τθν μετάφραςθ του Αδ. Ρ. Δζτςθ για το Χ.Ε.Υ.) 
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Θ Υροςκοπικι Πζκοδοσ ζχει ςχεδιαςκεί για να βοθκά τθν ανάπτυξθ των νζων ςε όλο το 

εφροσ θλικιϊν που ο Υροςκοπιςμόσ υπθρετεί.  Αυτό ςθμαίνει ότι θ εκπαιδευτικι 

λειτουργία κακενόσ από τα ςτοιχεία και ο τρόποσ  µε τον οποίο δουλεφουν  μαηί, ωσ ζνα 

ςφςτθμα, είναι το ίδιο ιςχυρά και αποτελεςματικά όταν εφαρμόηονται ςε νζουσ ςτθν 

παιδικι τουσ θλικία όςο και όταν εφαρμόηονται ςε νζουσ μεγαλφτερθσ θλικίασ.  

 

Άρα προφανϊσ ο τρόποσ µε τον οποίο τα μζςα εφαρμόηονται  (δθλαδι ο τρόποσ  µε τον 

οποίο τα εκπαιδευτικά  «εργαλεία»  πρζπει να χρθςιμοποιοφνται)  πρζπει να αντανακλά 

τθν ωριμότθτα των νζων,  ςτισ διάφορεσ ομάδεσ θλικιϊν.  

 

Ψελικά,  κα ιταν  µθ ρεαλιςτικό να φανταςκοφμε ότι κάκε ςτοιχείο τθσ Υροςκοπικισ 

Πεκόδου  μπορεί να είναι ςτο προςκινιο κατά τθ διάρκεια κάκε δράςθσ ςτθν οποία οι νζοι 

λαμβάνουν  μζροσ. Σι νζοι δε μποροφν να βρίςκονται ςτο φπαικρο,  για παράδειγμα,  κατά 

τθ διάρκεια  μιασ παράςταςθσ κουκλοκζατρου που παρουςιάηουν για τα άρρωςτα παιδιά 

ενόσ νοςοκομείου τθσ πόλθσ.  ίςτόςο το ςτοιχείο τθσ φφςθσ  μπορεί να είναι παρϊν ςτο 

παραςκινιο  –για παράδειγμα περπατϊντασ για λίγο  μζςα από το πάρκο ςτθν επιςτροφι ι 

χρθςιμοποιϊντασ ανακυκλωμζνα υλικά για τθν καταςκευι των κοφκλων.  

 

Θ Ρροςκοπικι Μζκοδοσ : ΕΝΑ ΨΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΘΣ ΑΥΤΟΕΚΡΑΙ∆ΕΥΣΘΣ7 

Θ Υροςκοπικι Πζκοδοσ είναι ζνα ςφςτθμα προοδευτικισ αυτοεκπαίδευςθσ.  Χτοχεφει να 

βοθκιςει κάκε νζο και νζα να χρθςιμοποιιςει και να αναπτφξει τισ ικανότθτεσ και τα 

ενδιαφζροντά του, χτίηοντασ πάνω ςε ότι ζχει ιδθ κατακτιςει.  Ρα βρει δθμιουργικοφσ 

τρόπουσ για να καλφψει τισ ανάγκεσ ςτα διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ.  Ρα ανοίξει κφρεσ 

για τα επόμενα ςτάδια τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ, ςτουσ ρυκμοφσ του κάκε νζου.  

 

Θ Υροςκοπικι Πζκοδοσ παρζχει ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο βαςιςμζνο πάνω ςτο πϊσ οι 

νζοι αναπτφςςονται φυςιολογικά.  Υαρζχει ζνα περιβάλλον που ανταποκρίνεται ςτθν 

ανάγκθ τουσ για δράςθ,  πρόκλθςθ και περιπζτεια. Χτθν επικυμία τουσ να εξερευνιςουν,  

να πειραματιςτοφν,  να ανακαλφψουν.  Ψθ φυςικι δυνατότθτά για εφευρετικότθτα και 

επινοθτικότθτα,  τθν ανάγκθ να νοιϊςουν τθν αναγνϊριςθ,  το ςεβαςμό και τθν εκτίμθςθ 

ωσ προςωπικότθτεσ. Ψθν ανάγκθ τουσ για ςτενζσ υποςτθρικτικζσ ςχζςεισ.  Ψθν ικανότθτά 

τουσ να είναι ιδεαλιςτζσ και τθν ανάγκθ τουσ να κατανοιςουν τον κόςμο, και οφτω 

κακεξισ.  

 

Τθν ίδια ςτιγμι,  θ Ρροςκοπικι Μζκοδοσ προςφζρει ζνα τρόπο ηωισ που οδθγεί τθν 

ενεργθτικότθτά τουσ με τρόπο που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να βιϊςουν άμεςα μια ηωι 

αυτόνομθ, υποςτθρικτικι, υπεφκυνθ και δεςμευμζνθ, να αναδείξουν τισ υπάρχουςεσ 

δυνατότθτζσ τουσ, ενϊ τουσ βοθκά να αναπτφξουν προοδευτικά τισ ικανότθτεσ αυτζσ με 

ζνα ςφαιρικό, ιςορροπθμζνο και ελκυςτικό τρόπο. 

 

 

                                                           
7 Scouting : An Educational System, ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 (από τθν μετάφραςθ του Αδ. Ρ. Δζτςθ για το Χ.Ε.Υ.) 
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Τα επτά (-7-) ςτοιχεία τθσ Ρροςκοπικισ Μεκόδου:  

 
 

1. Υπόςχεςθ & Νόμοσ του Ρροςκόπου:  Είναι ζνασ προςωπικόσ και ςυλλογικόσ 

κϊδικασ αυτοδζςμευςθσ για τθ ηωι κάκε Υροςκόπου που ςτθρίηεται ςτο τρίπτυχο: 

Ξακικον ςτο Κεό, Ξακικον ςτθν Υατρίδα και το Χυνάνκρωπο, Ξακικον ςτον Εαυτό. 

Είναι ςτο επίκεντρο τθσ Πεκόδου κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει τθν πεμπτουςία του 

Υροςκοπικοφ Πθνφματοσ προσ τον άνκρωπο.  Πε τθν Ωπόςχεςθ και το Ρόμο, το 

νζο άτομο αποδζχεται ελεφκερα μια προςωπικι δζςμευςθ ςε ζνα δεδομζνο 

κϊδικα ςυμπεριφοράσ απζναντι ομότιμων του, κακϊσ και τθν υπευκυνότθτα να 

είναι πιςτόσ ςτο λόγο του. Σι ιδιαίτερα χαρακτθριςτικζσ αυτζσ θκικζσ αξίεσ και θ 

υποςτθριηόμενθ προςπάκεια να ηουν με αυτά τα ιδεϊδθ, καταβάλλοντασ κάκε 
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δυνατι προςπάκεια («κα κάνω το καλφτερο»), είναι ωσ εκ τοφτου ζνα ιςχυρό 

ςτοιχείο ςτθν ανάπτυξθ των νζων ανκρϊπων. 

 

2. Μάκθςθ ςτθν Ρράξθ – Γνϊςθ διά τθσ ςυμμετοχισ : Θ διαπαιδαγϊγθςθ ςτθν 

Υροςκοπικι Ξίνθςθ, ο τρόποσ με τον οποίο οι νζοι αποκτοφν γνϊςεισ, ικανότθτεσ 

και ςυμπεριφορζσ, πραγματοποιείται μζςω εμπειριϊν και βιωμάτων όπου πιο 

ςυγκεκριμζνα το «παίηοντασ μακαίνω» των Λυκοποφλων και Ρροςκόπων γίνεται 

για τουσ Ανιχνευτζσ «ςυμμετζχοντασ ανακαλφπτω».  Θ όλθ φιλοςοφία του 

Υροςκοπιςμοφ, «το κρυφό χαρτί του», είναι ςτθριγμζνθ πάνω ςτθ βιωματικι 

εμπειρία. Μςωσ μια καλι επεξιγθςθ είναι τα λόγια του ίδιου μασ του Λδρυτι : «Μια 

εβδομάδα καταςκινωςθ αξίηει περιςςότερο από ζξι μθνϊν κεωρθτικισ 

εκπαίδευςθσ ςε μια αίκουςα διδαςκαλίασ.»8 

 

3. Σφςτθμα Μικρϊν Ομάδων : Σι προςωπικζσ και ςυλλογικζσ ικανότθτεσ των νζων 

αναπτφςςονται με δθμιουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ και μεταξφ των νζων και των 

ενθλίκων. Σι νζοι μακαίνουν να ηουν με δθμοκρατικζσ αρχζσ, αυτοδιοικοφμενοι, 

αναλαμβάνοντασ τισ ευκφνεσ και τα κακικοντα που τουσ αναλογοφν, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ ενιλικεσ, από τθν πιο μικρι θλικία. Ξαι πάλι ο Λδρυτισ λζει : «Ο 

ςκοπόσ του κατ’ ενωμοτίεσ ςυςτιματοσ, δεν είναι για να ελαφρφνει τα κακικοντα 

του Αρχθγοφ, αλλά για να δϊςει ευκφνεσ ςτα παιδιά»9 κακϊσ επίςθσ και : «Ο 

Προςκοπιςμόσ είναι ζνα παιχνίδι για παιδιά, υπό τθ δικι τουσ θγεςία, κάτω από 

τθν κακοδιγθςθ ενόσ ενιλικα»10 

 

4. Συμβολικό Ρλαίςιο : Αποτελεί τθν ζμμεςθ οδό για να περάςουν πιο εφκολα ςτισ 

θλικίεσ των εφιβων τα βακφτερα εςωτερικά μθνφματα και οι ζννοιεσ του 

Υροςκοπιςμοφ.  Ππροςτά ςτα λόγια του Λδρυτι οτιδιποτε άλλο είναι πλζον 

περιττό : «Αν τον είχαμε ονομάςει αυτό που ιταν, δθλαδι ζναν «Οργανιςμό για 

τθ Διάδοςθ των Ηκικϊν Αξιϊν» τα παιδιά δε κα «ψινονταν» να γίνουν μζλθ του. 

Όμωσ τον ονομάςαμε «Προςκοπιςμό» και δϊςαμε ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να 

γίνουν υποψιφιοι Πρόςκοποι, αυτό ιταν κάτι εντελϊσ διαφορετικό.»11 

 

5. Ψφςθ : Ηοφμε ςε αρμονία με τθ άφςθ, μακαίνουμε από αυτι, για αυτι, δροφμε για 

αυτι. Ηϊντασ ςτθ φφςθ, ανακαλφπτουμε, εκτιμοφμε και εξυμνοφμε το ζργο του 

Κεοφ. Χτθ φφςθ μπορεί κάποιοσ να δει αποτυπωμζνθ τθν αιωνιότθτα, τθ δφναμθ, 

τθν αγακότθτα, τθ ςοφία και τθν ομορφιά του Κεοφ. Θ φφςθ δθλαδι, είναι ζνασ 

μόνιμοσ μάρτυρασ υπζρ του Κεοφ προσ τουσ ανκρϊπουσ. τθ ςωςτι ςχζςθ του 

ανκρϊπου με τον Θεό εντάςςεται θ ςωςτι ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ φφςθ (τθν 

                                                           
8 Θ φράςθ ςτα αγγλικά : «A week of camp life is worth six months of theoretical teaching in the meeting room» 
9 Θ φράςθ ςτα αγγλικά : «The object of the patrol method is not so much saving the Scoutmaster trouble as to give 
responsibility to the boy» 
10 Θ φράςθ ςτα αγγλικά : «Scouting is a game for boys under the leadership of boys under the direction of a man» 
11 Θ φράςθ ςτα αγγλικά : «Had we called it what is was, viz, a «Society for the Propagation of Moral Attributes», the boy would 

not exactly have rushed for it. But to call it Scouting and give him the chance of becoming an embryo Scout, was quite another 

pair of shoes.» Από το βιβλίο : Lessons from the ‘Varsity of Life”, Baden-Powell, 1933. 
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κτίςθ), επειδι θ φφςθ (θ κτίςθ) βοθκάει τον άνκρωπο να γνωρίςει το Θεό και να 

επικοινωνιςει μαηί Σου. τθν Καινι Διακικθ αναφζρεται θ ςχζςθ του ανκρϊπου με 

το περιβάλλον, τθν οποία βλζπει μζςα από τθ ςωςτι ςχζςθ του ανκρϊπου με το 

Θεό.12 Ερχόμενοι κοντά ςτθ φφςθ μζςα από τισ δράςεισ μασ και ανακαλφπτοντασ το 

ζργο του Κεοφ μποροφμε να εκτιμιςουμε και πιο ςωςτά τον εαυτό μασ.  

 

Για τθ ςθμαςία τθσ άφςθσ ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου κα βροφμε χιλιάδεσ 

αποφκζγματα, ριςεισ και γραπτά του Λδρυτι. Υαρακάτω παρακζτουμε ενδεικτικά 

μόνο μερικά13 : 

 

«Ο Παράδειςοσ δεν είναι ζνα ακακόριςτο μζροσ, κάπου ψθλά ςτον ουρανό, αλλά 

βρίςκεται ακριβϊσ εδϊ, ς’ αυτό τον κόςμο, ςτθ ψυχι ςου και γφρω ςου. 

 

ε μια νυκτερινι πυρά θ ςκζψθ μπορεί να ανοίξει και να δεχκεί ςπουδαίεσ ιδζεσ 

και μεγαλφτερθ υποκίνθςθ. 

 

Η μελζτθ τθσ φφςθσ οδθγεί ςε μια αρμονικι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα για το 

απζραντο, το κοςμοϊςτορικό και το μικροςκοπικό, ςαν μζροσ του ςυνόλου που 

ζφτιαξε ο Μζγασ Δθμιουργόσ. 

 

Μθ μζνετε ικανοποιθμζνοι με το τι, αλλά ερευνιςετε το γιατί και το πϊσ. 

 

Αν κάποια ςτιγμι νοιϊςετε απελπιςμζνοι για το πϊσ κα κατακτιςετε τθν επιτυχία 

ςτθ ηωι ςασ, με λιγοςτά μζςα ςτο ξεκίνθμα, κυμθκείτε ότι ακόμα και αυτό το 

μεγάλο και δυνατό δζνδρο, θ βελανιδιά, ξεκίνθςε ςτθν αρχι ςαν ζνα μικρό 

βελανίδι, πεςμζνο ςτο ζδαφοσ. 

 

Σα παιδιά μποροφν να βρουν τθν περιπζτεια ςε ζνα βρϊμικο παλιό κοτζτςι. Χωρίσ 

περιπζτεια θ ηωι κα ιταν κανατθφόρα βαρετι. 

 

Ο κεόσ μασ ζδωςε ζνα κόςμο για να ηοφμε μζςα του, που είναι γεμάτοσ από 

ομορφιζσ και καφματα, και μασ ζδωςε όχι μόνο μάτια για να τα βλζπουμε, αλλά 

και διάνοια για να τον καταλαβαίνουμε, αν ζχουμε τθν απλι λογικι να τα 

κοιτάξουμε από αυτι τθν άποψθ» 

 

6. Ρροςωπικι Ρρόοδοσ – Ατομικι Ανζλιξθ14 : Θ προςωπικι πρόοδοσ εςτιάηει 

ιδιαιτζρωσ ςτο να βοθκιςει το νζο να αςχολθκεί ςυνειδθτά και ενεργά με τθν 

ατομικι του ανάπτυξθ. Ψο προοδευτικό ςχιμα είναι το κφριο εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται για να υποςτθρίξει αυτό το ςτοιχείο τθσ Υροςκοπικισ Πεκόδου. 

Βαςίηεται ςε ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν ςτόχων που προετοιμάηονται από τθν κάκε 

                                                           
12 http://ecclesiastic-iek.blogspot.com/2008/05/blog-post.html 
13 Scouting : An Educational System, ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 (από τθν μετάφραςθ του Αδ. Ρ. Δζτςθ για το Χ.Ε.Υ.) 
14 Scouting : An Educational System, ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 (από τθν μετάφραςθ του Αδ. Ρ. Δζτςθ για το Χ.Ε.Υ.) 

http://ecclesiastic-iek.blogspot.com/2008/05/blog-post.html
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εκνικι οργάνωςθ για τθν κάκε θλικιακι ομάδα, και ςτινεται με βάςθ τισ γνϊςεισ, 

τισ ικανότθτεσ και τθ νοοτροπία που ο νζοσ είναι λογικό να περιμζνουμε ότι κα ζχει 

αποκτιςει ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ ανάπτυξισ του ςτο τζλοσ τθσ κάκε 

θλικιακισ ομάδασ. 

 

Υαρουςιαηόμενο με ζνα ελκυςτικό και προκλθτικό τρόπο, δίνει ζνα εργαλείο ςτον 

κάκε νζο, με τθ βοικεια του ενιλικα Βακμοφόρου, ϊςτε να : 

 Δουλζψει ζνα ςφνολο ςτόχων προςωπικισ ανάπτυξθσ. 

 Χχεδιάςει πϊσ, με ςυγκεκριμζνο τρόπο, πρόκειται να πετφχει αυτοφσ τουσ 

ςτόχουσ. 

 Ωλοποιιςει τουσ ςτόχουσ του με το δικό του ρυκμό. 

 Αξιολογιςει, αναγνωρίςει και γιορτάςει για τθν πρόοδο που ςθμειϊκθκε. 

 

7. Υποςτιριξθ – Αρωγι Ενθλίκων : Ψο περιβάλλον ςυνεργαςίασ ενθλίκων και παιδιϊν 

ςτθρίηεται ςτον αμοιβαίο ςεβαςμό τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αποδοχι. Σι ενιλικεσ 

τθσ Ξίνθςθσ ζχουν ενεργό ρόλο ςτθ ηωι του Ψμιματοσ τουσ, αφινοντασ όμωσ, 

ανάλογα με τθν θλικία των μελϊν, πρωτοβουλίεσ για δράςθ. 

 
15Χτον Υροςκοπιςμό, θ υποςτιριξθ από τουσ ενιλικεσ ςθμαίνει μια αυκόρμθτθ 

ςυντροφιά μεταξφ των ενθλίκων Βακμοφόρων και των νζων, τόςο ςε ατομικό 

επίπεδο όςο και ωσ Ψμιμα. Χε αυτι τθ ςυντροφιά, ο ρόλοσ του ενιλικα 

Βακμοφόρου είναι να διευκολφνει τθ διαδικαςία τθσ αυτο-διαπαιδαγϊγθςθσ, μζςα 

από τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι Χτόχοι και εφαρμόηονται οι Αρχζσ και 

θ Πζκοδοσ. 

 

Θ υποςτιριξθ που παρζχεται από τον ενιλικα Βακμοφόρο ςτο νζο είναι 

εκπαιδευτικισ φφςθσ –ο ενιλικασ παίηει ζνα ιδιαίτερο ρόλο ϊςτε να βοθκιςει κάκε 

νεαρό να αναπτυχκεί. Θ φφςθ τθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ που παρζχεται ςτον 

Υροςκοπιςμό είναι διαφορετικι από τα άλλα είδθ ςτιριξθσ από ενιλικεσ που 

φυςιολογικά υπάρχουν ςτθ ηωι του νζου –για παράδειγμα γονείσ, κάποιοσ 

δάςκαλοσ ι προπονθτισ. Χε κάκε περίπτωςθ, ο λόγοσ για τον οποίο ο νζοσ ζρχεται 

ςε επαφι με τον ενιλικα διαφζρει, θ φφςθ των ρόλων τουσ διαφζρει, θ 

ςυναιςκθματικι τουσ ςχζςθ διαφζρει, και θ αλλθλεπίδραςθ που προκφπτει είναι 

διαφορετικι. Πε λίγα λόγια, θ εκπαιδευτικι ςχζςθ είναι διαφορετικι. 

 

Για να βοθκιςει τθ διαδικαςία τθσ αυτο-διαπαιδαγϊγθςθσ, θ εκπαιδευτικι ςχζςθ 

ςτον Υροςκοπιςμό πρζπει να είναι διαφορετικι από αυτι του πατζρα – παιδιοφ ι 

δάςκαλου –μακθτι. Ξακϊσ κάποιοσ ενιλικασ Βακμοφόροσ μπορεί να είναι γονιόσ 

ςτθν ιδιωτικι ηωι του ι δάςκαλοσ ςτο επάγγελμα, ςτθν Υροςκοπικι του ηωι, 

δθλαδι όταν δουλεφει με τουσ νζουσ ςτο Υροςκοπικό Ψμιμα, ο ενιλικασ δεν είναι 

οφτε κάποιο υποκατάςτατο γονζα, οφτε ζνασ δάςκαλοσ. 

                                                           
15 Scouting : An Educational System, ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 (από τθν μετάφραςθ του Αδ. Ρ. Δζτςθ για το Χ.Ε.Υ.) 
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Θ ιδιαίτερθ μορφι τθσ εκπαιδευτικισ ςχζςθσ μεταξφ των ενιλικων Βακμοφόρων 

και του νζου ςτον Υροςκοπιςμό μπορεί να περιγραφεί ωσ μια εκπαιδευτικι 

ςυντροφιά. 

 

«Ο Αρχθγόσ Προςκόπων δεν πρζπει να είναι οφτε γυμναςιάρχθσ, οφτε 

αξιωματικόσ, οφτε ιερζασ, οφτε κακοδθγθτισ. Πρζπει να βάλει το εαυτό του ςτθ 

κζςθ του μεγάλου αδελφοφ, δθλαδι, να δει τα πράγματα από τθν οπτικι γωνιά 

των παιδιϊν, και να θγθκεί και να τα οδθγιςει και να τα παροτρφνει ςτθ ςωςτι 

κατεφκυνςθ.»16 

 

«Οι αρχζσ του Προςκοπιςμοφ είναι όλεσ προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Η επιτυχία 

ςτθν εφαρμογι τουσ εξαρτάται από τουσ Βακμοφόρουσ και πϊσ τισ 

εφαρμόηουν.»17 

 

«Τπάρχουν θγζτεσ που ο λαόσ ΦΟΒΑΣΑΙ. 

Τπάρχουν θγζτεσ που ο λαόσ ΜΙΕΙ. 

Τπάρχουν θγζτεσ που ο λαόσ ΑΓΑΠΑ. 

Αλλά όταν οι καλφτεροι θγζτεσ 

τελειϊςουν τθν αποςτολι τουσ,  

ο λαόσ λζει  

«Σο κάναμε μόνοι μασ»18 

 

                                                           
16 «Aids to Scoutmastership», Baden-Powell, World Brotherhood edition, 1994 
17  «Aids to Scoutmastership», Baden-Powell, World Brotherhood edition, 1994 
18 Οάο Ψςζ, Ξινζηοσ φιλόςοφοσ 
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Θ εφαρμογι τθσ Μεκόδου ςτισ απαιτιςεισ των Ρτυχίων 

Τελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ :  

 H Υροςκοπικι Πεκόδοσ είναι ςυνθφαςμζνθ με τισ απαιτιςεισ των Υτυχίων 

Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ, κακότι θ εναςχόλθςθ με αυτζσ αποτελεί ουςιαςτικά τθν 

πρακτικι εφαρμογι τθσ Πεκόδου. Υαρακάτω παρουςιάηεται ςυνοπτικά το πωσ 

εφαρμόηονται τα ςτοιχεία τθσ Πεκόδου ςτισ απαιτιςεισ.   
 

Βαςικι αρχι τθσ φιλοςοφίασ όλων των απαιτιςεων αλλά και του Ε.Ξ. γενικότερα είναι θ 

απόκτθςθ γνϊςεων μζςα από τθ βιωματικι εμπειρία, τθν πρακτικι και τθν ζρευνα και όχι 

μζςα από δοςμζνεσ ζτοιμεσ πθγζσ ι μελζτεσ ςχολικοφ τφπου. Σ Ανιχνευτισ για να 

καταλιξει ςε ςυμπζραςμα, για να ολοκλθρϊςει τθν απαίτθςθ πρζπει να φτάςει μζχρι τθν 

πθγι τθσ πλθροφόρθςθσ και να τθ ηιςει. (ςτοιχείο 2 – μάκθςθ μζςα από τθν πράξθ) 

 

Επιπλζον, θ πρόοδοσ του κάκε Ανιχνευτι, ορίηεται ωσ ζνα ςφςτθμα εξελικτικισ 

αυτοεκπαίδευςθσ όπου ο ίδιοσ ο Ανιχνευτισ, μαηί με τθν κακοδιγθςθ των Βακμοφόρων 

του, κα ανακαλφψει τισ ικανότθτζσ και τισ γνϊςεισ του και κα κζςει τον πιχθ τθσ δικισ του 

προόδου. Σ κάκε Ανιχνευτισ «ανταγωνίηεται» μόνο τον εαυτό του και κανζναν άλλο. 

(ςτοιχείο 6 – προςωπικι πρόοδοσ) Για παράδειγμα ζχουμε δφο Ανιχνευτζσ που κζλουν να 

αποκτιςουν από τισ δραςτθριότθτεσ επιλογισ τθν απαίτθςθ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ – ΨΕέΡΘ – 

ΞΑΟΟΛΨΕέΡΛΞΘ ΕΞάΦΑΧΘ και αςχολοφνται με τθν κικάρα. Σ πρϊτοσ αςχολείται από 5 

χρονϊν και είναι αριςτοτζχνθσ ενϊ ο δεφτεροσ ζχει μόλισ 3 μινεσ που ξεκίνθςε και 

επιδεικνφει μεγάλο ενδιαφζρον. Χίγουρα από τουσ δφο δε κα ζχουμε τισ ίδιεσ απαιτιςεισ. 

Από τον πρϊτο κα κζλουμε να μασ επιδείξει πλζον το ταλζντο του από τα τόςα χρόνια 

μάκθςθσ, ενϊ από το δεφτερο κα κζλουμε απλά να δοφμε ότι πραγματικά προςπάκθςε και 

μπορεί να φζρει εισ πζρασ αυτά που απαιτεί το επίπεδό του. Ξαι πάλι, πριν οι ίδιοι κζςουν 

τον εαυτό τουσ ςτθν κρίςθ των υπολοίπων μελϊν τθσ Ξ.Α. ςτθ Χφνοδο, κα πρζπει πρϊτα να 

κάνουν τθν αυτοκριτικι τουσ. 

 

Σι περιςςότερεσ απαιτιςεισ απαιτοφν τθ ςυνεργαςία Ανιχνευτϊν που ενδιαφζρονται για το 

ίδιο αντικείμενο και ζτςι δθμιουργοφνται μικρζσ ομάδεσ, των 2 – 4 ατόμων, οι Σμάδεσ 

Εργαςίασ που αναλαμβάνουν τον προγραμματιςμό, υλοποίθςθ αλλά και τθν αξιολόγθςθ 

μιασ δράςθσ. Πζςα ςτισ Σμάδεσ Εργαςίασ ο κάκε Ανιχνευτισ αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ 

ευκφνεσ, ορίηονται χρονοδιαγράμματα, υπάρχει υπεφκυνοσ που ορίςτθκε από τθν Σμάδα 

και γενικά ακολουκοφνται όλεσ οι διαδικαςίεσ που κα φζρουν εισ πζρασ μία δράςθ ι 

απαίτθςθ.  (ςτοιχείο 3 – δράςθ μζςα από μικρζσ ομάδεσ) 

 

Για κάκε δράςθ - απαίτθςθ που αναλαμβάνουν να διοργανϊςουν οι Ανιχνευτζσ τίκεται 

ζνασ ςφμβουλοσ Βακμοφόροσ. Σ Βακμοφόροσ, ωσ ο εκπαιδευμζνοσ ενιλικασ, δεν 

επεμβαίνει ςτθν προςπάκεια των Ανιχνευτϊν ϊςτε να τουσ επιβάλει τθν άποψι του. Σ 

Βακμοφόροσ ςτθν Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν δεν προγραμματίηει, δε διοργανϊνει και δεν 

πραγματοποιεί μια δράςθ… αλλά τουσ κακοδθγεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να υποςτθρίξει τισ 

πρωτοβουλίεσ τουσ και να προωκιςει τισ αποφάςεισ τουσ. ίσ μεγαλφτεροσ που είναι κα 
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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.  (ςτοιχείο 7 – υποςτιριξθ ενθλίκων) 

 

Επιδίωξθ είναι οι δράςεισ – απαιτιςεισ των Ανιχνευτϊν να ζχουν όλεσ το ςτοιχείο τθσ 

φφςθσ. (ςτοιχείο 5 - φφςθ). Χτθν περίπτωςθ που ςε κάποιεσ απαιτιςεισ δεν είναι εφικτό, τα 

δφο Υτυχία ζχουν μια ςχετικι αρμονία με τθ φφςθ που δεν επιτρζπουν ςτον Ανιχνευτι να 

«ξεχάςει» το βαςικό αυτό πεδίο εναςχόλθςισ του : ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ φφςθσ, 

απαίτθςθ περιβάλλοντοσ, μεγάλθ δράςθ υπαίκρου, πολιτιςτικι κλθρονομιά και φυςικά θ 

αςφαλιςτικι δικλείδα που απαιτεί τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό εκδρομϊν 

ςτθ φφςθ. Ασ μθ ξεχνάμε όμωσ, και όπωσ κα το δοφμε και παρακάτω, ακόμα και μια 

απαίτθςθ θ οποία φαίνεται ότι μπορεί να προςεγγιςτεί μόνο «κεωρθτικά» μπορεί να 

ενταχκεί μζςα ςτο ευρφτερο πλαίςιο μιασ δράςθσ ανίχνευςθσ φφςθσ.  

 

Ξάκε ενζργειά μασ ςτον Υροςκοπιςμό ςυνδυάηεται με διάφορουσ ςυμβολιςμοφσ. Ειδικά 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ των δφο Υτυχίων των Ανιχνευτϊν, θ όλθ διαδικαςία επιλογισ 

και διεκπεραίωςθσ των απαιτιςεων, ο τρόποσ αξιολόγθςθσ μζςα από τθ Χφνοδο αλλά και 

οι ίδιεσ κάποιεσ φορζσ οι απαιτιςεισ αποτελοφν δυνατοφσ ςυμβολιςμοφσ που ςφντομα ο 

Ανιχνευτισ κα ςυναντιςει ςτθν ενιλικθ ηωι του. Επιπλζον το μεγαλφτερο ςυμβολιςμό ζχει 

θ ίδια θ Ξοινότθτα ωσ μικρογραφία τθσ Ξοινωνίασ αλλά και θ Χφνοδοσ ωσ το μζςο δράςθσ 

και λιψθσ αποφάςεων και φυςικά θ Ειδικι Ψελετι Ειςδοχισ (Ε.Ψ.Ε.). (ςτοιχείο 4 – 

ςυμβολικό πλαίςιο) 

 

Ψελευταία, αφιςαμε τα πρϊτα ςτοιχεία τθσ Πεκόδου και τα πιο ςθμαντικά : τθν Τπόςχεςθ 

και το Νόμο. Δε νοείται θ πραγματοποίθςθ τθσ οποιαςδιποτε προςκοπικισ δράςθσ χωρίσ 

αυτι να εμπεριζχει τα όςα πρεςβεφουν θ Ωπόςχεςθ και ο Ρόμοσ. Επιπλζον, για τθν 

εμβάκυνςθ ςτα δφο αυτά ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που κάνουν τον Υροςκοπιςμό να 

ξεχωρίηει υπάρχουν και οι απαιτιςεισ ΑΛΕΧ και ΚΦΘΧΞΕΛΑ – ΥΑΨΦΛΔΑ ςτο Υτυχίο 

Ψελειοποιιςεωσ.  Υαράλλθλα, ςτον Ξλάδο Ανιχνευτϊν ζχουμε προςκζςει και τον Ξϊδικα 

Ανιχνευτικισ Θκικισ, μια ουςιαςτικι απόδοςθ του Ρόμου και τθσ Ωπόςχεςθσ, με τρόπο πιο 

προςιτό ςτθν εφθβικι θλικία όπου ο Ανιχνευτισ ενςυνείδθτα αποδζχεται και υπόςχεται τθν 

τιρθςθ του μαηί με τθν Ωπόςχεςθ και το Ρόμο κατά τθν Ειδικι Ψελετι Ειςδοχισ του ςτθν 

Ξοινότθτα.  

 

Σλοκλθρϊνοντασ το κεφάλαιο αυτό, να αναφζρουμε ότι όλεσ οι απαιτιςεισ είναι με τζτοιο 

τρόπο δομθμζνεσ που υπθρετοφν ουςιαςτικά τθν Αποςτολι του Υροςκοπιςμοφ αφοφ 

ςυμβάλουν ςτθν :  

 Διαπαιδαγϊγθςθ των εφιβων 

 Αγωγι τουσ ςχετικά με τθ Δθμοκρατία 

 Ενδυνάμωςθ των πανανκρϊπινων αξιϊν και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Εμπζδωςθ του αιςκιματοσ τθσ υπθρεςίασ ςτο ςυνάνκρωπο και τθν κοινωνία 

 Απόφαςθ τουσ για τθ Χταδιοδρομία τουσ 

 Εδραίωςθ του αιςκιματοσ τθσ Θγεςίασ 
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Είναι τελικά το ςφςτθμα προόδου κεωρθτικό; 

(Μια ςχολικοφ τφπου προςζγγιςθ των πραγμάτων;) 
 

Το ςφςτθμα αυτό τθσ προόδου είναι εκείνο που πρζπει να τροφοδοτεί τθ 

δραςτθριοποίθςθ του Ανιχνευτι  μζςα από τισ Ομάδεσ Εργαςίασ για να πραγματοποιεί 

δράςεισ και να μακαίνει μζςα από τθν πράξθ. Μόνο ζτςι δε κα ςυγχζεται θ εκπαίδευςθ 

ςτον Ρροςκοπιςμό με τθ ςχολικι εκπαίδευςθ. Θ ςχολικι εκπαίδευςθ αποτελεί τθν τυπικι 

εκπαίδευςθ.  

 

Τυπικι εκπαίδευςθ (formal education) είναι το ιεραρχικά δομθμζνο και χρονολογικά 

διαβακμιςμζνο εκπαιδευτικό ςφςτθμα από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ το 

πανεπιςτιμιο, ςυμπεριλαμβανομζνων γενικϊν ακαδθμαϊκϊν ςπουδϊν και μια ποικιλία 

ειδικϊν προγραμμάτων για πλιρουσ απαςχόλθςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ. Ωπάρχει επίςθσ και θ Μθ-τυπικι εκπαίδευςθ (non-formal education), που είναι 

κάκε οργανωμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία ζξω από το κακιερωμζνο τυπικό ςφςτθμα – θ 

οποία λειτουργεί είτε ανεξάρτθτα είτε ςαν κομμάτι μιασ ευρφτερθσ διαδικαςίασ – που 

ςκοπεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων μακθςιακϊν ςτόχων και ςυγκεκριμζνων 

ατόμων» (μουςεία, ενυδρεία, ηωολογικοί κιποι, κζντρα ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ)  

 

Ο Ρροςκοπιςμόσ ανικει ςε μια τρίτθ κατθγορία αυτιν που ονομάηεται                        

Άτυπθ εκπαίδευςθ (informal education)  και ορίηεται ωσ θ δια βίου διαδικαςία με τθν 

οποία κάκε άτομο αποκτά ςτάςεισ, αξίεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ από τθν κακθμερινι 

εμπειρία και τισ εκπαιδευτικζσ επιρροζσ του περιβάλλοντόσ του.  

 

Ζτςι απαντάται και το ερϊτθμα : «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ; ΜΑ ΑΤΣΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ!!!»19 Για τον 

ζφθβο το ςχολείο είναι ζνασ πεικαναγκαςμόσ. Υρζπει να κινθκεί μζςα ςε αυςτθρϊσ 

διαγεγραμμζνα πλαίςια υποχρεϊςεων και κακθκόντων που όςο φιλελεφκερθ και να 

κζλουμε να καταςτιςουμε τθν εκπαίδευςθ (τθν τυπικι), ποτζ δε κα μπορζςει να αποβάλει, 

ωσ εκ των ανωτζρω επιδιϊξεϊν τθσ, το νοθςιοκρατικό τθσ χαρακτιρα20 (δθλαδι 

περιςςότερο γνωςιολογικι – πνευματικι παρά ςυμμετοχικι – εμπειρικι – βιωματικι). 

Υλικοσ ψυχικϊν δεξιοτιτων και ιδιοτιτων, οι οποίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για το ψυχικό 

οπλιςμό ενόσ ανκρϊπου, μζνουν ακαλλιζργθτεσ ςτο ςχολείο. Πε νουκεςίεσ, ςυμβουλζσ και 

παραπομπζσ ςε αναγνϊςματα θκοπλαςτικοφ και ψυχολογικοφ περιεχομζνου, δεν 

αναπτφςςονται και δεν αςκοφνται ιδιότθτεσ όπωσ θ αυτοπεποίκθςθ, θ πρωτοβουλία, θ 

ετοιμότθτα, το κάρροσ, θ δφναμθ τθσ κελιςεωσ και θ ελεφκερθ ςυνείδθςθ τθσ πεικαρχίασ.  

 

έρειάηεται δράςθ και προπαντόσ ευκαιρίεσ για δράςθ, ενϊ απαιτοφνται εξωτερικά 

ερεκίςματα τα οποία κα αφυπνίςουν κρυμμζνεσ κλίςεισ και ιδιότθτεσ τθσ εφθβικισ ψυχισ, 

κα διεγείρουν τθ δθμιουργικι ορμι και τθ φανταςία που κα βοθκιςουν τον ζφθβο να δει 

                                                           
19 http://www.scouts.ie/more/about_one_programme/scout_how_we_do-266.html 
20 Σ Υροςκοπιςμόσ και το Χχολείο, Ε. έατηθανζςτθ, ςειρά Υφργου Βαςιλίςςθσ αρ. 12, ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1962 

http://www.scouts.ie/more/about_one_programme/scout_how_we_do-266.html
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τθ ηωι ςαν ζνα ευρφ αγωνιςτικό πεδίο, μζςα ςτο οποίο κα είναι ζτοιμοσ να ριχκεί 

αργότερα όταν κα ενθλικιωκεί, με πλθκωρικότθτα αιςιοδοξίασ, διάκεςθ χαράσ και με 

ευφορία ψυχισ.  

 

Αν για τον ζφθβο θ ςχολικι εκπαίδευςθ είναι πεικαναγκαςμόσ, θ προςκοπικι εκπαίδευςθ, 

μζςα από το ςφςτθμα τθσ προςωπικισ προόδου, είναι ψυχαγωγία και διαςκζδαςθ, δράςθ 

και περιπζτεια. Ξαι αυτό γιατί ο Υροςκοπιςμόσ ζχει βρει το «μαγικό κλειδί», που κα κινιςει 

ολόκλθρο το ψυχικό δυναμιςμό του παιδιοφ και κα του αναπτφξει τθ δθμιουργικι του 

ζφεςθ : το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί τθν πιο φυςιολογικι ζκφραςθ τθσ ηωτικότθτάσ του21 

(και ςτθν περίπτωςθ των Ανιχνευτϊν, τθν ζρευνα, θ οποία αποτελεί επακόλουκο τθσ 

εφθβικισ αμφιςβιτθςθσ). 

 

Χτον Υροςκοπιςμό ο ζφθβοσ, ζχει ςυνείδθςθ ότι εκπαιδεφεται, αλλά επειδι εκπαιδεφεται 

μζςα από τθ δράςθ και τθν περιπζτεια, μζςα από τθν ολοκλθρωτικι  ςυμμετοχι, όχι μόνο 

με το πνεφμα αλλά και με τθ ψυχι και το ςϊμα του, δζχεται ευχάριςτα τθν εκπαίδευςθ 

αυτι. Πε τθν πρωτοβουλία που του αφινεται και με τθν αυτενζργεια θ οποία του ηθτείται 

αποκτά ςυνείδθςθ των ικανοτιτων του, αντιλαμβάνεται τισ γνϊςεισ που του παρζχονται 

και το κυριότερο αποκτά εμπιςτοςφνθ ςτον ίδιο του τον εαυτό.  

 

Τλα αυτά επιτυχαίνονται με τθν εφαρμογι τθσ προςκοπικισ μεκόδου. Αν επιμζνουμε να : 

 Ετοιμάηουμε εμείσ οι Βακμοφόροι το πρόγραμμα και τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

αντί να ενιςχφουμε τθν πρωτοβουλία των Ανιχνευτϊν και τθ δραςτθριοποίθςθ τουσ 

μζςα από τουσ Σμίλουσ και τισ Σμάδεσ Εργαςίασ. 

 «Διδάςκουμε» και να παραδίδουμε κεωρθτικά μακιματα και να ηθτάμε από τουσ 

Ανιχνευτζσ μασ μελζτεσ, αντί να πραγματοποιοφμε δράςεισ και να τουσ 

προτρζπουμε να ερευνιςουν, να ψάξουν, να αμφιςβθτιςουν, να ηιςουν και να 

ςυμμετζχουν. 

 Επιβάλλουμε ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ το τι κα κάνουν και με τι κα αςχολθκοφν αντί να 

τουσ αφινουμε να επιλζξουν από μόνοι τουσ το τι κζλουν να κάνουν και πωσ κα 

ακολουκιςουν τθν πρόοδό τουσ. 

 Υαραμζνουμε κλειςμζνοι ςτουσ τζςςερισ τοίχουσ τθσ Οζςχθσ αντί να βγαίνουμε 

ζξω. 

 Είμαςτε απόμακροι, απόλυτοι και ςυνεχϊσ να παρεμβαίνουμε για να μθ γίνονται 

«λάκθ» αντί να κακοδθγοφμε και να προςφζρουμε αρωγι. 

 

ΤΟΤΕ ΝΑΙ, ΜΕ ΔΙΚΘ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΘ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΟΣΚΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

ΑΡΟ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΙ ΒΑΕΤΟ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΟ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΝΙΩΝΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟ ΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ. 

 

Άρα καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Ρροςκοπιςμόσ μασ δίνει τόςο τα μζςα όςο και 

τον τρόπο με τον οποίο κα δράςουμε και από εμάσ εξαρτάται πωσ κα το υλοποιιςουμε.  

                                                           
21 Σ.π.  



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 29 - 

 

Υρζπει επίςθσ να ζχουμε υπόψθ μασ, όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα τθσ Πεκόδου πιο 

πάνω, ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ είναι αλλθλζνδετα. Ακόμα και ζνα μόνο ςτοιχείο να μθν 

εφαρμόηεται, είναι αρκετό να αλλάξει τθν ουςία του Υροςκοπιςμοφ. 

 

 
 

Χτο παράδειγμα τθσ εικόνασ22 φαίνεται κακαρά ότι :  

 Σ Αρχθγόσ δεν κακοδθγεί αλλά προςπακεί να το «παίξει δάςκαλοσ» 

 Σι Υρόςκοποι τα κάνουν όλα κεωρθτικά και όχι μζςα από τθν πράξθ 

 Είναι κλειςμζνοι ςτθ Οζςχθ αντί να δραςτθριοποιοφνται ζξω ςτθ φφςθ  

 Αντί να λειτουργοφν ςε Σμάδεσ κάνει ο κάκε ζνασ ότι κζλει  

 

Πε αποτζλεςμα να βαριοφνται, να μθ βρίςκουν αυτό που κζλουν και ςτο τζλοσ να 

φεφγουν. Αντίκετα αν εφάρμοηαν τθ Πζκοδο και το εξελικτικό πρόγραμμα ωσ ζχει κα ιταν 

όλοι ενκουςιαςμζνοι και μζςα από τθ δράςθ, το παιχνίδι και τθ ςυνεργαςία κα μάκαιναν 

                                                           
22 Από παλιά αφίςα του The Scouts Association (Π. Βρετανία) ανατυπωμζνθ ςτο εγχειρίδιο Scouting : An Educational System, 
ζκδοςθ W.O.S.M., 1998 
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όλα αυτά που ο Υροςκοπιςμόσ ζχει να τουσ προςφζρει….και δεν αναφερόμαςτε μόνο ςτισ 

γνϊςεισ.  

 

Ψα παιδιά μζςα από τθν Βιωματικι Εκπαίδευςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ : 

 Μαγνθτίηονται από τα ερεκίςματα 

 Εμπλζκονται ςτθ ςυλλογι πλθροφοριϊν 

 Μοιράηονται ευκφνεσ αλλά παράλλθλα μοιράηονται εμπειρίεσ και γνϊςθ 

 Επιτυγχάνουν να απελευκερϊςουν τθ δθμιουργικότθτα και τθν ζκφραςθ 

τουσ 

 Ρροτρζπονται ςε δράςθ ςε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο 

 Αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ, προςωπικζσ εμπειρίεσ και απόψεισ 

 Εμπλζκονται ςε μία διαδικαςία κατανόθςθσ, αποτφπωςθσ και μάκθςθσ 

 Εξελίςςονται και κοινωνικοποιοφνται 

 

Πταν απλά ακοφν, είναι πολφ πικανό 

να ξεχάςουν γριγορα. 

 

Πταν βλζπουν, είναι πολφ πικανό 

να κυμοφνται περιςςότερα. 

 

Πταν όμωσ ςυμμετζχουν ενεργά και εμπειρικά,  

εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ,  

τότε ςίγουρα μακαίνουν, κατανοοφν και δεν ξεχνοφν! 
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Θ μθ κατευκυνόμενθ μζκοδοσ23  (και θ ςθμαςία τθσ) 
 

Ειςαγωγι : 

Σι Βακμοφόροι προςπακοφν να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και τθ 

βελτίωςθ του χαρακτιρα των νζων με τουσ οποίουσ εργάηονται. Ρωσ μποροφμε όμωσ να 

ορίςουμε τουσ όρουσ αυτοφσ; 

 

Εάν οι ερμθνείεσ που δίνουν οι Βακμοφόροι διαφζρουν από εκείνεσ των νζων τι κα κάμει ο 

Βακμοφόροσ; Κα πρζπει να τουσ επιβάλει τισ δικζσ του απόψεισ; Κα προςπακιςει να τουσ 

πείςει να δεχκοφν τισ απόψεισ του;  ι κα τουσ ενκαρρφνει να ςκεφτοφν τα πράγματα μόνοι 

τουσ; 

 

Αν ο Βακμοφόροσ πιςτεφει ότι αυτόσ πρζπει να είναι ο τελικόσ και ανϊτατοσ κριτισ κα 

υιοκετιςει τθν πρϊτθ (κατευκυνόμενθ) προςζγγιςθ (μζκοδο). Εάν όμωσ πιςτεφει ότι κα 

πρζπει να τουσ βοθκιςει να βρουν τισ δικζσ τουσ λφςεισ κα υιοκετιςει τθ μθ 

κατευκυνόμενθ μζκοδο. Ασ κοιτάξουμε όμωσ κάκε μζκοδο με τθ ςειρά. 

 

Θ κατευκυνόμενθ μζκοδοσ 

Πε τθν κατευκυνόμενθ μζκοδο ο Βακμοφόροσ ςκζπτεται, αποφαςίηει, και προβλζπει για 

λογαριαςμό όλων. Ζχει τθν πρωτοβουλία και τθν τελευταία λζξθ για το κάκε τι. Χε μερικοφσ 

νζουσ αρζςει αυτι θ μζκοδοσ, ίςωσ επειδι τουσ βγάηει από τθν ζγνοια και τθν ευκφνθ να 

πρζπει να ςκεφτοφν και να αποφαςίςουν μόνοι τουσ. Χε άλλουσ δεν αρζςει αλλά το 

ανζχονται.  

 

Άλλοι τζλοσ είναι απροκάλυπτα κριτικοί. Δε δζχονται ότι ο Βακμοφόροσ γνωρίηει ποιο είναι 

καλφτερο γι' αυτοφσ και απεχκάνονται να τον βλζπουν να εργάηεται κατ' αυτόν τον τρόπο. 

Ψον κεωροφν αυταρχικό. Αυτό δεν είναι καλό γιατί με το Βακμοφόρο αυτό μζνουν μόνο 

όςοι δζχονται τισ απόψεισ του, ι τον ανζχονται γιατί ζτςι τουσ βολεφει. Υαίρνοντασ όμωσ 

πάντα ο ίδιοσ όλεσ τισ αποφάςεισ τουσ ςυνθκίηει να εξαρτϊνται από αυτόν και δεν τουσ 

βοθκά να εξελιχτοφν.  

 

                                                           
23 Διαςκευι και μετάφραςθ από άρκρο του Dr T.Batten του Λνςτιτοφτου Υαιδείασ του Οονδίνου από τουσ Δϊρα Πακαρίου 
(πρϊθν Ζφορο Εκπαίδευςθσ Χ.Υ.Ξ. και Φωςςζτο Γαβαλά Ζφορο ςτθν Εφορεία Εκπαίδευςθσ) 
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Μια άλλθ Μζκοδοσ; 

Χτισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα όταν οι υλικζσ ανάγκεσ ιταν μεγάλεσ και θ ικανότθτα των 

νζων να τα καταφζρουν μόνοι τουσ ιταν περιοριςμζνθ λόγω τθσ ελάχιςτθσ μόρφωςθσ τθν 

οποία ζπαιρναν, θ κατευκυνόμενθ μζκοδοσ ιταν πικανϊσ δικαιολογθμζνθ. 

 

Χιμερα όμωσ οι ανάγκεσ των νζων είναι βαςικά κοινωνικζσ. έρειάηονται δθλαδι (και 

κζλουν): 

 

 Ρα ζχουν ωφζλιμεσ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ, 

 Ρα κάνουν καλι χριςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ 

 Ρα μακαίνουν να διαλζγουν από διευρυνόμενο φάςμα επιλογϊν, και  

 Ρα ενκαρρφνονται να αποφαςίηουν μόνοι τουσ. 

 

Θ μθ κατευκυνόμενθ μζκοδοσ είναι ςυχνά πιο κατάλλθλθ για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων 

αναγκϊν. Θ μθ κατευκυνόμενθ μζκοδοσ ίςωσ δεν αρζςει ςε ζνα ευςυνείδθτο Βακμοφόρο. 

Ζχει ςυναίςκθςθ τθσ Αποςτολισ, είναι ζτοιμοσ να δουλζψει ςκλθρά και κζλει να κάνει πολφ 

περιςςότερα από απλά να κακοδθγεί. Οογικά λοιπόν χρειάηεται να πειςκεί για τθν αξία τθσ 

μεκόδου πριν τθν υιοκετιςει. 

 

Θ Μθ Κατευκυνόμενθ Μζκοδοσ 

Σ Βακμοφόροσ που χρθςιμοποιεί τθ μθ κατευκυνόμενθ μζκοδο δεν παίρνει αποφάςεισ για 

λογαριαςμό των νζων οφτε προςπακεί να τουσ πείςει να αποδεχκοφν τι ςκζπτεται αυτόσ 

ότι είναι καλφτερο γι' αυτοφσ. Αντίκετα τουσ ενκαρρφνει ν' αποφαςίηουν μόνοι τουσ τι 

κζλουν να κάνουν και πϊσ κζλουν να το κάνουν, λαμβάνοντασ υπ' όψθ όλεσ τισ ςυνζπειεσ 

κάκε απόφαςθσ και να ςυμμετζχουν όλοι ςτθ υλοποίθςθ τθσ. 

 

Αυτι θ διαδικαςία προςφζρει πολφτιμεσ εμπειρίεσ ςτουσ νζουσ και τουσ βοθκά να 

ωριμάςουν, να αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ και να μθν περιμζνουν τα πάντα από τουσ 

άλλουσ. 

 

Μερικζσ Δυςκολίεσ 

Αυτι είναι μια ωραία κεωρία αλλά υπάρχουν και πρακτικζσ δυςκολίεσ :  

 Υϊσ κα είναι ςίγουροσ ο Βακμοφόροσ ότι οι νζοι κα πάρουν τισ ςωςτζσ αποφάςεισ 

(κα διαλζξουν π.χ. τθν καλφτερθ Πεγάλθ Δράςθ Ωπαίκρου γι' αυτοφσ), και ότι οι 

αποφάςεισ τουσ είναι πραγματοποιιςιμεσ; 

 Ξαι αν αποτφχουν, κάτι που πικανόν να ςυμβεί αν τουσ αφιςει μόνοσ τουσ, πϊσ κα 

ωφελθκοφν; 

 

Θ απλι απάντθςθ είναι ότι δε κα ωφελθκοφν. 

 

Αν το ζργο αποτφχει δε κα υπάρξει βελτίωςθ και οι νζοι ίςωσ χάςουν τθν εμπιςτοςφνθ τόςο 

ςτον εαυτό τουσ όςο και ςτουσ Βακμοφόρουσ τουσ. 
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Ασ δοφμε τϊρα πωσ μποροφν οι Βακμοφόροι να βοθκιςουν, χωρίσ να χρθςιμοποιιςουν 

τθν κατευκυνόμενθ μζκοδο, ςτερϊντασ από τουσ νζουσ τθν ευκαιρία να αναπτυχκοφν. 

 

Αρχικά κα δοφμε τι χρειάηεται μια αυτοκακοδθγοφμενθ ομάδα για να λειτουργιςει με 

επιτυχία και ςτθ ςυνζχεια πϊσ μπορεί να το εξαςφαλίςει αυτό ο Αρχθγόσ. 

 

 
 

Θ Εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ 

Για να επιτφχει μια αυτοκακοδθγοφμενθ ομάδα πρζπει: 

 Υρϊτα - πρϊτα όλα τα Πζλθ να μποροφν ςυμφωνιςουν τι κζλουν να κάμουν, 

δθλαδι με τι να αςχολθκοφν. 

 Ξατόπιν να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τίποτε δε κα γίνει αν δεν το κάμουν οι ίδιοι. 

 Ρα ζχουν ι να μποροφν να εξαςφαλίςουν ότι υλικό, πλθροφορίεσ, δεξιότθτεσ, 

κακοδιγθςθ από ειδικοφσ κλπ χρειάηονται. 

 Ρα υπάρχει ζνα αρκετά ιςχυρό κίνθτρο που κα διατθριςει τθ ςυνοχι τθσ Σμάδασ και 

το ενδιαφζρον όλων των Πελϊν, κακ' όλθ τι διάρκεια του ζργου ι τθσ δράςθσ. 

 

Πε αυτζσ τισ προχποκζςεισ το ζργο ι θ δράςθ ζχει μεγάλεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Αν 

όμωσ ζςτω και μια από τισ προχποκζςεισ αυτζσ δεν υπάρχουν το ζργο ι θ δράςθ μάλλον 

κα αποτφχει. 

 

Για τθν επιτυχία του ζργου ι τθσ δράςθσ ο ρόλοσ του Αρχθγοφ είναι να βοθκιςει τθν ομάδα 

και τα Πζλθ τθσ να εξαςφαλίςουν τισ προχποκζςεισ που αναφζραμε πιο πάνω, χωρίσ να 

παίρνει ο ίδιοσ αποφάςεισ, ι κάνοντασ πράγματα που μποροφν να κάμουν, ι να μάκουν να 

κάνουν οι ίδιοι. 
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Αρχικά τουσ παρακινεί να διαπιςτϊςουν τι χρειάηονται, καταλιγοντασ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν. Εάν χρειαςκεί κα μπορεί να τουσ αναφζρει τι ζγινε ςε 

άλλεσ παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. 

 

Κα τουσ βοθκιςει να ςκεφτοφν και να αναλφςουν τυχόν προβλιματα που κα ςυναντιςουν 

ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου ι τθσ δράςθσ, και κα τουσ βοθκιςει να 

εξαςφαλίςουν οποιαδιποτε βοικεια ι ςυμβουλι χρειάηονται και δεν μποροφν να βρουν 

μόνοι τουσ. 

 

Τλα αυτά κα τα κάνει μζςα από ςυηιτθςθ με ερωτιςεισ που κα προβλθματίςουν τουσ 

Ανιχνευτζσ, και πλθροφορίεσ όπου χρειάηεται και όχι επιβάλλοντασ τισ δικζσ του απόψεισ. 

Σι ερωτιςεισ πρζπει να είναι γνιςιοι προβλθματιςμοί, χωρίσ να οδθγοφν ςε 

προαποφαςιςμζνεσ λφςεισ, ι ζμμεςα να επιβάλλουν τισ επιλογζσ του Αρχθγοφ. 

 

Κα κάμει ερωτιςεισ που κα φζρουν ςτθν επιφάνεια τυχόν κρυμμζνεσ διαφωνίεσ ανάμεςα 

ςτα μζλθ τθσ ομάδασ, ερωτιςεισ που κα εξαςφαλίςουν ότι οι αποφάςεισ του βαςίηονται 

πάνω ςε γεγονότα παρά ςε υποκζςεισ και ερωτιςεισ που κα επιςτιςουν τθν προςοχι των 

μελϊν τθσ ομάδασ ςε γεγονότα, που κα πρζπει να λάβουν υπ' όψθ τουσ και παραμζλθςαν. 

 

Ουδζτεροσ όλοσ 

Σι Βακμοφόροι δεν είναι μζλθ τθσ ομάδασ και δεν ενεργοφν ωσ μζλθ τθσ. Αποφεφγουν να 

ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ των αποφάςεων, και δεν εξαςκοφν καμία εξουςία πάνω ςτθν 

ομάδα. Εκτόσ ίςωσ ςε περιπτϊςεισ που υπάρχει κζμα αςφάλειασ ι τίκεται κζμα που 

άπτεται των Αρχϊν του Υροςκοπιςμοφ.  

 

Υαραμζνει ουδζτεροσ, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διάφορεσ απόψεισ μεταξφ των Ανιχνευτϊν, 

και αποφεφγει να επιβάλει ι ζςτω και να προβάλει τισ δικζσ του απόψεισ. 

 

Εάν του ηθτιςουν τθ γνϊμθ του επανατοποκετεί το πρόβλθμα μαηί με τισ απόψεισ ι και τισ 

διάφορεσ λφςεισ που ζχουν ιδθ προτακεί, μαηί με άλλα ςθμεία που νομίηει ότι κα είναι 

χριςιμο να λθφκοφν υπ' όψθ ςτθ λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ. 

 

Τλα εξαρτϊνται από τθν ικανότθτα του Αρχθγοφ να διαμορφϊνει ερωτιςεισ κατά τρόπο 

αποδεκτό ςτα Πζλθ τθσ ομάδασ, που κα τουσ βοθκιςει να καταλιξουν ςε λφςεισ και 

ςωςτζσ αποφάςεισ και τθν ευαιςκθςία του για τισ απόψεισ και τα αιςκιματα των Πελϊν 

τθσ ομάδασ. 

 

Διλιμματα 

Θ ευκαιρία να ςκζφτονται και να αποφαςίηουν οι νζοι για τισ ανάγκεσ τουσ και πϊσ κα 

επιτφχουν τουσ ςτόχουσ που ζβαλαν μόνοι τουσ, τουσ βοθκά να ωριμάςουν. 

 

Ψι γίνεται όμωσ αν θ ομάδα πάρει αποφάςεισ με τισ οποίεσ ο θγζτθσ (ο Βακμοφόροσ) 

διαφωνεί; Ξατ' αρχι όταν χρθςιμοποιοφμε τθ μθ κατευκυνόμενθ μζκοδο αυτό είναι 
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αναμενόμενο ενδεχόμενο. Αν θ διαφωνία είναι απλά κζμα προτίμθςθσ κα δεχκεί (οφείλει 

να δεχκεί) τθν απόφαςθ τθσ ομάδασ χωρίσ ςυηιτθςθ. Μςωσ να μθν είναι ςκόπιμο οφτε τθ 

διαφωνία του να διατυπϊςει. 

 

Αν ο Αρχθγόσ νοιϊκει ότι χρειάηεται να ενθμερϊςει τθν ομάδα για τθ διαφωνία του κα 

εξθγιςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ διαφωνεί. Κα διαχωρίςει τθ κζςθ του από τθν 

απόφαςθ, αλλά όχι από τθν ομάδα και τα Πζλθ τθσ. Χτο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ κα πρζπει τα 

Πζλθ να νιϊκουν ςίγουροι ότι αν τα πράγματα δεν εξελιχτοφν όπωσ αναμζνεται ο Αρχθγόσ 

κα ςτακεί δίπλα τουσ και κα τουσ ςτθρίξει. 

 

Αν θ απόφαςθ που πιραν εμπεριζχει κινδφνουσ ι είναι ανζφικτι ίςωσ ο Αρχθγόσ να 

χρειαςκεί να επζμβει και να ηθτιςει από τθν ομάδα, χρθςιμοποιϊντασ επιχειριματα, να 

αλλάξει τθν απόφαςθ τθσ. 

 

Πια «κακι», αλλά ανϊδυνθ, απόφαςθ κα είναι μια χριςιμθ εμπειρία για τουσ Ανιχνευτζσ 

και κα τουσ βοθκιςει ςτο μζλλον να παίρνουν τισ «ςωςτζσ» αποφάςεισ. Εδϊ ο ρόλοσ του 

Αρχθγοφ είναι να βοθκιςει τθν ομάδα να αξιολογιςει τισ αποφάςεισ τθσ υπό το φϊσ των 

γεγονότων και των εμπειριϊν. 

Αυτό είναι ςυνικωσ ζνα δίλθμμα για τον Αρχθγό. Κα αφιςει τθν ομάδα να προχωριςει με 

αποφάςεισ που είναι βζβαιο ι ςχεδόν βζβαιο ότι κα οδθγιςουν ςε αποτυχία; 

 

Ψο άλλο δίλθμμα είναι ότι όςο πιο ανϊριμοι είναι οι νζοι τόςο περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 

χρειάηονται να ςυηθτοφν τα κζματα που τουσ αφοροφν και να παίρνουν οι ίδιοι αποφάςεισ 

για τα κζματα αυτά. Αλλά, όςο πιο ανϊριμοι είναι τόςο πιο πικανό είναι να καταλιξουν ςε 

«κακζσ» αποφάςεισ. 

 

Χτον Υροςκοπιςμό βοθκοφμε τα παιδιά και τουσ νζουσ να ωριμάςουν δίνοντασ τουσ τισ 

ευκαιρίεσ να κάνουν επιλογζσ και να παίρνουν αποφάςεισ. Ξάποτε οι ςυνζπειεσ μιασ κακισ 

απόφαςθσ, όταν αυτι θ απόφαςθ δεν τουσ εκκζτει ςε κινδφνουσ και είναι ανϊδυνθ, 

αποτελοφν χριςιμεσ εμπειρίεσ και τουσ βοθκοφν να μεγαλϊςουν. Σ Αρχθγόσ ζχει τθν 

ευκφνθ  να βοθκιςει τα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ να ωριμάςουν, ςυγχρόνωσ όμωσ  ζχει ευκφνθ 

για τθν ευθμερία και τθν αςφάλεια των Πελϊν τθσ Ξοινότθτασ του και δε μπορεί 

ενςυνείδθτα να τουσ αφιςει να πάκουν κανζνα κακό. 

 

Γι' αυτό ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ενεργεί και να επεμβαίνει με τον τρόπο που κα 

εξυπθρετιςει καλφτερα τα Πζλθ τθσ ομάδασ. 

 

Ρραγματικι Αυτοδιοίκθςθ 

Σι Ξοινότθτεσ Ανιχνευτϊν αποτελοφν μζροσ του Χϊματοσ Υροςκόπων Ξφπρου και πρζπει 

να λειτουργοφν ςφμφωνα με τον Σργανιςμό και τουσ Εςωτερικοφσ Ξανονιςμοφσ του 

Χϊματοσ. Αυτά όμωσ αποτελοφν ζνα πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο θ κάκε Ξοινότθτα μπορεί να 

λειτουργεί και να κάνει τισ δικζσ τθσ επιλογζσ ςχετικά με το πρόγραμμα τθσ και τισ 

δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των ιδίων των Ανιχνευτϊν. 
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Πζςα ςτθ Ξοινότθτα μπορεί να υπάρχει αυτοδιοίκθςθ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Αρχθγοφ. 

Αυτό άλλωςτε προβλζπεται και από τουσ Εςωτερικοφσ Ξανονιςμοφσ του Ξλάδου 

Ανιχνευτϊν (Χφνοδοσ και Σμάδεσ Εργαςίασ). 

 

Συμπζραςμα 

Ξάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ ο Αρχθγόσ ζχει πολλζσ ευκαιρίεσ να βοθκιςει τουσ Ανιχνευτζσ 

να ςυηθτιςουν και να πάρουν αποφάςεισ για τα κζματα που τουσ αφοροφν και τουσ 

ενδιαφζρουν, ξζροντασ ότι δε κα φζρει βζτο ςτισ αποφάςεισ τουσ ακόμα και αν διαφωνεί 

μαηί τουσ, γιατί είναι φίλοσ και ζχει δείξει ότι μπορεί και κζλει να τουσ βοθκιςει. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ και εμβάκυνςθ ςχετικά με τθν ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ 
ΜΕΘΟΔΟ προτείνεται θ μελζτθ τθσ ζκδοςθσ τθσ Υαγκόςμιασ Σργάνωςθσ τθσ 
Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ (WOSM) : «Scouting : An Educational System», (ζκδοςθ 1998) 
είτε το πρωτότυπο είτε τθν εξαιρετικι μετάφραςθ του Αδ. Ρίκου Δζτςθ, Εφόρου 
Ξλάδου Ουκοποφλων τθσ Υεριφερειακισ Εφορείασ Υροςκόπων Δωδεκανιςου του 
Χϊματοσ Ελλινων Υροςκόπων.  
 
http://scout.org/en/information_events/library/fundamentals_of_scouting/scouting_
an_educational_system (πρωτότυπο)  
 
http://www.scouts12.gr/wp/wp-
content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9
%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-
%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E
%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-
%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf (ελλθνικι μετάφραςθ) 

http://scout.org/en/information_events/library/fundamentals_of_scouting/scouting_an_educational_system
http://scout.org/en/information_events/library/fundamentals_of_scouting/scouting_an_educational_system
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.scouts12.gr/wp/wp-content/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9D-%CE%94%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
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Υπόςχεςθ, Νόμοσ και ο  

Κϊδικασ Ανιχνευτικισ Θκικισ  

 

«Σο πρόγραμμα τθσ Κοινότθτασ Ανιχνευτϊν είναι τόςο εκτεταμζνο, ϊςτε δε βλζπει 

κανείσ να υπάρχει κάποιοσ τομζασ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ που να μθν 

αποτελεί κζμα εξερεφνθςθσ – ανίχνευςθσ».  

 
Ακριβϊσ όμωσ θ ζλλειψθ κάποιου ορίου, ςε αυτιν τθν ανίχνευςθ του παρελκόντοσ και του 
παρόντοσ μπορεί να είναι και το ευαίςκθτο ςθμείο του Ανιχνευτιςμοφ. Αυτό κα ίςχυε για 
κάκε Κλάδο, αν ζλειπαν από τον Προςκοπιςμό οι Βαςικζσ Αρχζσ: θ Τπόςχεςθ και ο Νόμοσ, 
το Κατ’ Ενωμοτίεσ φςτθμα (δράςθ ςε μικρζσ Ομάδεσ), θ Αυτό-εκπαίδευςθ, το Παιχνίδι και θ 
Ηωι Τπαίκρου (θ ανιχνευτικι εξερεφνθςθ φφςθσ). Εάν λοιπόν δεν υπιρχαν όλα αυτά ςτον 
Προςκοπιςμό, κα μποροφςε να πει εφκολα κάποιοσ ότι πρόκειται για μια προςπάκεια θ 
οποία ζχει τόςεσ πολλζσ κατευκφνςεισ, ϊςτε δεν είναι ευδιάκριτθ θ κφρια προοπτικι τθσ. 
Και αυτό το ςθμείο ακριβϊσ, είναι που πρζπει να προςζξουμε.  
 
τθν προςπάκειά μασ να πλατφνουμε τον πνευματικό  ορίηοντα των Νζων μασ, δεν 
πρζπει να αμελιςουμε ι να βάλουμε ςε δεφτερθ μοίρα τισ Βαςικζσ Αρχζσ του 
Προςκοπιςμοφ. Ό,τι ξεχωρίηει τον Προςκοπιςμό από άλλεσ οργανϊςεισ είναι ακριβϊσ οι 
Αρχζσ αυτζσ, είναι ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ και ΒΑΙΚΟΣΕΡΑ, θ ΤΠΟΧΕΗ και ο ΝΟΜΟ. 
 
Γι’ αυτό αν για τουσ Κλάδουσ των Λυκοποφλων και των Προςκόπων αυτά τα κοινά 
γνωρίςματα πρζπει να είναι ευδιάκριτα, για τον Κλάδο Ανιχνευτϊν, τα γνωρίςματα αυτά 
πρζπει να είναι ιδιαιτζρωσ αιςκθτά ςε κάκε δραςτθριότθτα των Ανιχνευτϊν μασ. Γιατί 
αλλιϊσ κα ζχουμε ζνα ςυγκρότθμα παιδιϊν με ςτολι προςκοπικι, αλλά όχι και με ψυχι 
Προςκοπικι. Μια εργαςία ενδιαφζρουςα, αλλά όχι Προςκοπικι.»24 
 
Δε κα επιχειριςουμε να αναλφςουμε  περαιτζρω τθ ςθμαςία τθσ Ωπόςχεςθσ και του 
Ρόμου, κακϊσ για αυτό μπορείτε να ανατρζξετε ςε Βοθκιματα Χχολϊν και άλλα 
προςκοπικά εγχειρίδια. Αυτό που κζλουμε να τονίςουμε εδϊ είναι θ ςθμαςία τθσ 
Τπόςχεςθσ και του Νόμου ςτθν ανιχνευτικι θλικία και θ ανάγκθ για μια επιπλζον 
δζςμευςθ των Ανιχνευτϊν μασ προσ αυτά. Για αυτό ακριβϊσ το ςκοπό, ςτον Ε.Κ. του 
Κλάδου Ανιχνευτϊν ζχει προςτεκεί ζνα επιπλζον κείμενο, ςτο οποίο καλείται ο 
Ανιχνευτισ να δεςμευτεί κατά τθν Ειδικι Σελετι Ειςδοχισ, ο Κϊδικασ Ανιχνευτικισ 
Ηκικισ.  
 
Σ Ξϊδικασ τθσ Ανιχνευτικισ Θκικισ αποτελεί μία περίλθψθ τθσ Ωπόςχεςθσ και του Ρόμου, 
διατυπωμζνοσ με όρουσ πιο προςιτοφσ ςτθν ανιχνευτικι θλικία. Χτόχοσ του Ξϊδικα, δεν 
είναι να καταργιςει ι να αντικαταςτιςει τθν Ωπόςχεςθ και το Ρόμο, αλλά αντίκετα να τα 
ενιςχφςει και παράλλθλα να βοθκιςει τουσ Ανιχνευτζσ να ενταχκοφν πιο εφκολα και με 
επίγνωςθ ςτο τρίτο και τελευταίο κομμάτι τθσ ηωισ ενόσ Υροςκόπου, τον Ανιχνευτιςμό. Για 
να ςυνειδθτοποιιςουν, ότι δεν εντάςςονται ςτον Ανιχνευτιςμό μόνο με τον ενκουςιαςμό 
που διακατζχει τουσ νζουσ Ανιχνευτζσ (είτε ιρκαν από τθν Σμάδα είτε είναι εντελϊσ 
καινοφργιοι) αλλά και με τθν ωριμότθτα που πρζπει να διακατζχει τθν θλικία τουσ και τθ 
δζςμευςι τουσ ςτισ Βαςικζσ Αρχζσ όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτθν Ωπόςχεςθ, ςτο Ρόμο 

                                                           
24

 Σ Ξλάδοσ Ανιχνευτϊν , ςελ. 28 - 29, Δθμ. Α. Πακρίδθ, Ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1949, Χειρά Υφργου Βαςιλίςςθσ 3 (ελεφκερθ απόδοςθ 

του κειμζνου από τθν κακαρεφουςα) 
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και ςτον Ξϊδικα που δεν είναι άλλεσ από το τρίπτυχο : κακικον ςτο Κεό, κακικον ςτο 
ςυνάνκρωπο και τθν Υατρίδα, κακικον ςτον εαυτό μασ : 
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Θ Σφνοδοσ τθσ Κοινότθτασ  
 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ : ΑΘΟ 4ο : ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

 Θ Χφνοδοσ τθσ Ξοινότθτασ αποτελεί το ςυλλογικό όργανο, ςτο οποίο λαμβάνονται 

όλεσ οι αποφάςεισ ςχετικά με το πρόγραμμα και τισ δράςεισ τθσ Ξ.Α. Θ Χφνοδοσ τθσ 

Ξ.Α. ςυνζρχεται τουλάχιςτον μια φορά κάκε μινα και ςτισ εργαςίεσ τθσ ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ όλα τα μζλθ τθσ Ξ.Α. 

 

 Ξατά τθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. τθροφνται πρακτικά ςτο Βιβλίο Υρακτικϊν τθσ Ξ.Α. από το 

Γραμματζα τθσ Χυνόδου. Σι αποφάςεισ παίρνονται κατά πλειοψθφία των παρόντων 

μελϊν. Σ Α.Ξ.Α. δίνει τθν ζγκριςθ του εφόςον οι δράςεισ δεν αντιβαίνουν κζματα 

Αρχϊν, τθσ Υολιτικισ του Χϊματοσ και τθσ Αςφάλειασ των Δράςεων. Χτθ λιψθ των 

αποφάςεων και ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και των δράςεων τθσ Ξ.Α. κα 

πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψθ οι πρόνοιεσ του Σργανιςμοφ και των Εςωτερικϊν 

Ξανονιςμϊν του Χ.Υ.Ξ. 

 

 Θ πρϊτθ Χφνοδοσ του ζτουσ τθσ Ξ.Α. πραγματοποιείται με τθν ζναρξθ του 

Υροςκοπικοφ Ζτουσ με ςκοπό: 

 Ψθν εκλογι των Υρϊτων των Σμίλων. Θ Εκλογι δφναται να διεξάγεται είτε δια 

βοισ είτε ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Ραραρτιματοσ Α’  «Εκλογι Υρϊτων  

Σμίλων»  

 Ψθ Χυγκρότθςθ των Σμίλων  

 Ψθν  εκ περιτροπισ ανάκεςθ των Ξακθκόντων των Ανιχνευτϊν με οδθγό το  

Ραράρτθμα Β’  «Ξακικοντα και ευκφνεσ ςτθν Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν». Ροείται 

ότι ο χρόνοσ διοριςμοφ είναι ανάλογοσ του αρικμοφ των Πελϊν τθσ 

Ξοινότθτασ,  αλλά δεν πρζπει να είναι λιγότεροσ από ζξι εβδομάδεσ.     

 Ψθν οριοκζτθςθ των ςτόχων και ςτον καταρτιςμό του γενικοφ πλαιςίου του 

ετιςιου προγράμματοσ τθσ Ξ.Α., ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Ραραρτιματοσ 

Γ’  «Υρογραμματιςμόσ Ξοινότθτασ Ανιχνευτϊν» 

 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα Πζλθ τθσ Ξ.Α. που ζχουν επίςθμα εγγραφεί 

ςτο Χ.Υ.Ξ. κατά τθ ςυγκεκριμζνθ Υροςκοπικι περίοδο. Δικαίωμα του εκλζγειν 

ζχουν όλα τα μζλθ τθσ Ξοινότθτασ. Δικαίωμα του εκλζγεςκαι ζχουν όλοι όςοι 

πζραςαν από τθν Ειδικι Ψελετι Ειςδοχισ.  

 

 Χτθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. προεδρεφει ο Α.Ξ.Α. ι ζνασ από τουσ Ω.Ξ.Α. ι ζνασ από τουσ 

Ανιχνευτζσ, τον οποίο εκλζγουν τα Πζλθ τθσ Χυνόδου. 
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Ειςαγωγι25 

Θ Χφνοδοσ είναι μία από τισ πιο βαςικζσ και κρίςιμεσ διαδικαςίεσ που γίνονται ςτο 

Ανιχνευτικό πρόγραμμα. Διοργανϊνεται και διεξάγεται για να προγραμματίςει, να 

ςυηθτιςει, να αποφαςίςει και να αξιολογιςει κάκε Ξοινότθτα τθ ςυνολικι τθσ 

πορεία αλλά και τθν πορεία του κάκε Πζλουσ τθσ ξεχωριςτά.  

 

 
 

Υαράλλθλα θ Χφνοδοσ αποτελεί και μία παιδαγωγικι μζκοδο αντιμετϊπιςθσ των 

αναγκϊν τθσ θλικίασ, ενϊ παράλλθλα ικανοποιεί τθν ανάγκθ των Πελϊν τθσ 

(εφιβων) για επικοινωνία μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ ζτςι κλίμα κατανόθςθσ, 

ςυναδζλφωςθσ και ςωςτισ ςυνφπαρξθσ ανάμεςά τουσ.  

 

Ρροετοιμαςία Συνόδου  

Θ προετοιμαςία τθσ Χυνόδου είναι ζνασ ςυςχετιςμόσ εργαςιϊν που γίνονται από τον 

Τμιλο Γραμματείασ ι μια Σμάδα Εργαςίασ (θ οποία ςυγκροτείται για τθ διοργάνωςθ 

τθσ) και το Αρχθγείο τθσ Ξοινότθτασ. Ασ δοφμε λοιπόν ζνα-ζνα τα βιματα που πρζπει 

να γίνουν για να φτάςουμε ςτθ ΧίΧΨΘ διεξαγωγι τθσ Χυνόδου:  

 Θ θμερομθνία για τθν διεξαγωγι τθσ Χυνόδου πρζπει να είναι γνωςτι από 

τθν προθγοφμενθ Χφνοδο.  

  Ψα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτα Πζλθ 

τθσ Χυνόδου αρκετά πριν από τθν διεξαγωγι τθσ, ζτςι ϊςτε το κάκε Πζλοσ, 

ελεφκερα, μζςα ςε λογικά χρονικά περικϊρια, να μπορεί να προτείνει 

κζματα.  

 Θ ϊρα, ο χϊροσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικά 

ςτοιχεία για τθ ΧίΧΨΘ διεξαγωγι τθσ Χυνόδου. Υρζπει να γίνεται προςπάκεια 

θ ϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ λειτουργία τθσ Χυνόδου να εξυπθρετεί όλα 

τα Πζλθ και να μθν πραγματοποιείται πάντα ςε ϊρεσ που δεν εξυπθρετοφν 

κάκε φορά τα ίδια άτομα.  

 

                                                           
25  Ψο κείμενο αποτελεί αντιγραφι με προςαρμογζσ  από το Εγχειρίδιο Χ.Β.Ε.Β. Ανιχνευτϊν, ζκδοςθ Χ.Ε.Υ., Ροζμβριοσ 2003 
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Σ χϊροσ ςυνικωσ δεν είναι άλλοσ από τθ Οζςχθ τθσ Ξοινότθτασ. Ππορεί όμωσ να 

πραγματοποιθκεί οπουδιποτε, όπωσ για παράδειγμα ςε μια εκδρομι τθσ 

Ξοινότθτασ. Πεγάλο ρόλο όμωσ παίηουν και οι προχποκζςεισ που υπάρχουν ςτον 

χϊρο :  

 Θ ολομζλεια κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ζτςι ϊςτε κάκε Πζλοσ να 

βλζπει όλουσ τουσ άλλουσ.  

 Τλοι κα πρζπει να κάκονται αναπαυτικά και να ζχει εξαςφαλιςτεί ο ςωςτόσ 

φωτιςμόσ και εξαεριςμόσ του χϊρου.  

 Ρα υπάρχει πίνακασ για να χρθςιμοποιθκεί εφ' όςον χρειαςτεί 

 Σ χρόνοσ διάρκειασ κακορίηεται πάντοτε ςε ςυνάρτθςθ με τθν θμεριςια 

διάταξθ. Υοτζ όμωσ δεν κα πρζπει να ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ από 2 ϊρεσ. 

Θ χρονικι διάρκεια όμωσ, κα πρζπει να ορίηεται φςτερα από ςωςτι 

αξιολόγθςθ του χρόνου που είναι αναγκαίοσ για να καλυφκοφν διεξοδικά τα 

κζματα.  

 

Παηεφοντασ λοιπόν όλα αυτά τα ςτοιχεία: Θμερομθνία διεξαγωγισ, τόπο που κα 

πραγματοποιθκεί, ϊρα, χρονικι διάρκεια και θμεριςια διάταξθ, κακϊσ και 

οτιδιποτε άλλο είναι αναγκαίο να γίνει γνωςτό, ςτζλνονται αρκετζσ θμζρεσ πριν 

από τθν διεξαγωγι τθσ Συνόδου επιςτολι, ςε όλα τα Μζλθ, από τον Αρχθγό τθσ 

Κοινότθτασ. Κα μποροφςαμε επίςθσ να εκμεταλλευτοφμε τθν τεχνολογία και να 

δθμιουργιςουμε ζνα δικτυακό χϊρο όπου όλα τα Πζλθ κα ζχουν πρόςβαςθ για να 

δουν τα κζματα και να παρακζςουν κάποιεσ πρϊτεσ ςκζψεισ και ιδζεσ (ζνασ τζτοιοσ 

χϊροσ μπορεί να είναι θ δθμιουργία ενόσ κλειςτοφ «group» ι «event» ςτο facebook) 

 

Ψζλοσ και λίγο πριν τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, κα πρζπει να τακτοποιθκεί και να 

προετοιμαςτεί ο χϊροσ. Ζνασ καλλωπιςμόσ, μερικά λουλοφδια είναι μια καλι ιδζα 

και δθμιουργεί καλι προδιάκεςθ. Πποροφμε ακόμθ να φροντίςουμε να προςφερκεί 

και κάποιο αναψυκτικό ι γλυκό.  

 

Διαδικαςία Χυνόδου  

Θ διαδικαςία ξεκινάει πάντοτε με ζνα καλωςόριςμα του Αρχθγοφ. άροντίηουμε 

πάντα να αρχίηει τθν προκακοριςμζνθ ϊρα. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ περιζχει 

τθν εκλογι του Υροζδρου και του Γραμματζα. Δικαίωμα εκλογισ ζχουν όλα τα Πζλθ 

τθσ Χυνόδου (Ανιχνευτζσ και Βακμοφόροι) αλλά καλό είναι να προωκοφμε τθν 

εκλογι ενόσ Ανιχνευτι. Σ Υρόεδροσ και ο Γραμματζασ εκλζγονται φςτερα από 

προτάςεισ που γίνονται από τθν ολομζλεια. Θ κθτεία τουσ είναι για μόνο αυτι τθ 

Χφνοδο που εκλζχκθκαν. Χε αυτι τθ φάςθ ο Γραμματζασ διαβάηει ςτθν ολομζλεια τα 

Υρακτικά τθσ προθγοφμενθσ ςυνόδου, ϊςτε να επικυρωκοφν.  

 

Θ δεφτερθ φάςθ ξεκινάει με τθν ανάγνωςθ - υπενκφμιςθ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

από τον Υρόεδρο. Για κάκε κζμα γίνεται μια ολιγόλεπτθ ειςιγθςθ, ςυνικωσ από 

αυτόν που ζχει προτείνει το κζμα για ςυηιτθςθ. Ξατόπιν, ανοίγεται κατάλογοσ 

ομιλθτϊν από το Γραμματζα. Ξάκε ομιλθτισ που είναι θ ςειρά του να μιλιςει 
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προςπακεί με απλά λόγια και με ςαφινεια να πει τθ γνϊμθ του. Ππορεί, εφ' όςον 

ζχει ολοκλθρωκεί ο κατάλογοσ των ομιλθτϊν και υπάρχουν και άλλοι που κζλουν να 

μιλιςουν ι να δευτερολογιςουν, να γίνει και δεφτεροσ κατάλογοσ. Αφοφ όλοι όςοι 

κζλουν να μιλιςουν, ολοκλθρϊςουν ότι ζχουν να πουν, τότε το κζμα τίκεται ςε 

ψθφοφορία. Πετά τθν ψθφοφορία εφ' όςον υπάρχει ανάγκθ για τθν 

πραγματοποίθςι του, ςχθματίηονται Σ.Ε. για αυτι τθν ςυγκεκριμζνθ και μόνο 

δραςτθριότθτα. Ξι ακόμα για να μθ ςπαταλάμε χρόνο, μποροφμε να γράψουμε το 

κζμα τθσ κάκε Σ.Ε. ςε χαρτόνια τα οποία μποροφμε να βάλουμε ςτον πίνακα και ςτο 

τζλοσ τθσ διαδικαςίασ ο κάκε Ανιχνευτισ να γράψει το όνομά του για ςυμμετοχι ςε 

αυτό που τον ενδιαφζρει. Πε τθν ολοκλιρωςθ του κάκε κζματοσ περνάμε ςτο 

επόμενο και ακολουκοφμε τθ ςειρά τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

 

Ξλείνοντασ τθ Χφνοδο, ο Αρχθγόσ κα ευχαριςτιςει τον Υρόεδρο και το Γραμματζα, 

τθν Σ.Ε. που βοικθςε ςτθν προετοιμαςία τθσ Χυνόδου και τζλοσ όλα τα Πζλθ για τθν 

παρουςία τουσ και τθν εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ που ζγινε. Ψζλοσ όλοι μαηί κα 

κακορίςουν τθν θμερομθνία τθσ επόμενθσ Χυνόδου.  

 

Χθμεία Υροςοχισ ςτθ διαδικαςία  

Εκτόσ από τθν ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία κα πρζπει να προςζξουμε 

ακόμθ και το ςωςτό χειριςμό τθσ διαδικαςίασ, τόςο από τον Υρόεδρο και το 

Γραμματζα, όςο και από τα Πζλθ. Ξλειδί όμωσ για τθ ςωςτι και ομαλι λειτουργία 

είναι θ επιλογι του κατάλλθλου προςϊπου για τθ κζςθ του Υροζδρου. Από αυτόν 

και τισ ικανότθτζσ του κα εξαρτθκεί ςε γενικζσ γραμμζσ θ επιτυχία. Σ Υρόεδροσ κα 

πρζπει να φροντίηει:  

• Ρα δθμιουργεί άνετθ ατμόςφαιρα  

• Ρα κζτει ξεκάκαρα το κζμα  

• Ρα ξεκινάει τθ ςυηιτθςθ με ερωτιςεισ ι ανάλυςθ του κζματοσ ςε ςθμεία  

• Ρα ενκαρρφνει και να εξαςφαλίηει τθν ςυμμετοχι όλων.  

• Ρα κρατάει τθν ςυηιτθςθ μζςα ςτο κζμα  

• Ρα μθν μονοπωλείται θ ςυηιτθςθ από λίγα άτομα  

• Ρα ανακεφαλαιϊνει κάκε τόςο τα κφρια ςθμεία  

• Ρα βοθκάει τθν ολομζλεια να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα  

 

Βοικεια ςθμαντικι κα πρζπει να προςφζρει και ο Γραμματζασ, που κα πρζπει να φροντίηει 

να ςθμειϊνει:  

• Ψα ςθμεία που ςυηθτικθκαν  

• Ψισ διάφορεσ γνϊμεσ ι προτάςεισ που ακοφςτθκαν  

• Ψθν τελικι πρόταςθ ι ςυμπζραςμα  

• Ρα φτιάχνει ςωςτά τον κατάλογο των ομιλθτϊν  

 

Ψζλοσ τα Πζλθ τθσ Χυνόδου κα πρζπει να φροντίηουν:  

• Ρα ακοφνε προςεκτικά και χωρίσ προκατάλθψθ τα όςα λζνε οι άλλοι.  

• Ρα λζνε τθ γνϊμθ τουσ με ςαφινεια και ςυντομία  
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• Ρα προςπακοφν να πείςουν ι να εξθγιςουν με επιχειριματα και με ιρεμο τρόπο  

• Ρα μθ διακόπτουν αυτόν που μιλάει  

• Ρα μθ ξεφεφγουν από το κζμα  

 

Σ Υρόεδροσ όμωσ ζχει να αντιμετωπίςει και κάποιουσ τφπουσ ανκρϊπων. Ασ τουσ δοφμε 

λοιπόν και ασ δοφμε με ποιο τρόπο κα πρζπει να τουσ αντιμετωπίηει:  

ΤΥΡΟΙ ΑΝΘΫΡΫΝ ΤΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΘΣ 

Ο Εριςτικόσ, ο καυγατηισ (ΣΚΥΛΟΣ) 
Ψου αρζςει να πλθγϊνει τουσ άλλουσ 

ι ζχει βάςιμουσ λόγουσ να παραπονείται 

Διατθρείςτε τθν ψυχραιμία ςασ μαηί του. 
έρθςιμοποιιςτε τθ διαδικαςία τθσ ςυηιτθςθσ 

αυςτθρά. 
 

Ο κετικόσ, ο «εντάξει» τφποσ (ΑΛΟΓΟ) 
Υάντοτε ζτοιμοσ να ςασ βοθκιςει Βζβαιοσ για τον 

εαυτό του. Αποφαςιςμζνοσ. 

Είναι χριςιμοσ ςτθ ςυηιτθςθ. Δεχκείτε τθν 
ςυνειςφορά του. 

 

Ο Ραντογνϊςτθσ (ΜΑΪΜΟΥ) 
Κζλει να επιβάλλει τθ γνϊμθ του ςτουσ άλλουσ. 

Ππορεί να είναι καλά ενθμερωμζνοσ ι απλά φλφαροσ 

Αφιςτε τα άλλα μζλθ να ςυηθτιςουν τισ κεωρίεσ 
του. 

 

Ο Ψλφαροσ (ΒΑΤΑΩΟΣ) 
Πιλάει ακοφραςτα για όλα ζςτω κι αν βρίςκεται εκτόσ 

κζματοσ. 

Διακόψτε τον με λεπτότθτα. Υεριορίςτε τον χρόνο 
ομιλίασ του. 

 

Ο Δειλόσ, ντροπαλόσ (ΚΑΤΣΙΚΑ) 
Ζχει τισ ιδζεσ του, δυςκολεφεται όμωσ να τισ εκφράςει 

Ξάντε του εφκολεσ ερωτιςεισ. Αυξιςτε του τθν 
αυτοπεποίκθςθ. 

 

Ο Ρειςματάρθσ, ο μθ ςυνεργάςιμοσ 
(ΣΚΑΝΤΗΟΩΟΙΟΣ) 

Αγνοεί ςυςτθματικά τθν γνϊμθ των άλλων και τθ δικι 
ςασ. Δεν κζλει να μάκει τίποτε από τουσ άλλουσ. 

Χυηθτιςτε τθ γνϊμθ του, αλλά ηθτιςτε του να 
ςυηθτιςει και τθν γνϊμθ των άλλων. 

 

Ο τφποσ με τισ ζμμονεσ ιδζεσ, ο παχφδερμοσ 
(ΙΡΡΟΡΟΤΑΜΟΣ) 

Ζχει ζμμονεσ ιδζεσ και επανζρχεται ςυνζχεια ς' αυτζσ 
μιλϊντασ αςταμάτθτα. Εφκικτοσ 

Αναγνωρίςτε τισ ιδζεσ του, εφ' όςον είναι ςωςτζσ, 
ηθτϊντασ όμωσ να ακοφςει και τθ γνϊμθ των 

άλλων. 
 

Ο Ψανταςμζνοσ, ο ψθλομφτθσ (ΚΑΜΘΛΟΡΑΔΑΛΘ) 
Απευκφνεται ςτθν ολομζλεια με ζπαρςθ. Δεν 

ενςωματϊνεται 

Πθν τον ςχολιάηετε. έρθςιμοποιιςτε τθν τακτικι 
«Ραι αλλά. . .» 

 

Αυτόσ που ρωτάει ςυνζχεια (ΑΛΕΡΟΥ) 
Είτε κζλει να ςασ μπερδζψει ι επιδιϊκει να ςασ κάνει 

να υποςτθρίξετε τθν άποψι του 

Πια και προςπακεί να ςασ μπερδζψει, δεν ζχετε 
παρά να αφινετε τθν ολομζλεια να του απαντάει 

 

Ο τφποσ που μιλάει κατ' ιδίαν (ΡΑΡΑΓΑΛΟΣ) 
Είναι αφθρθμζνοσ. Αποςπά τθν προςοχι των άλλων. 

Ππορεί να μιλάει για το κζμα και για άλλα πράγματα. 

Ηθτιςτε του να τοποκετθκεί άροντίςτε να λζει τθν 
γνϊμθ του δθμόςια πιο ςυχνά. 

 

Ο Στρεψόδικοσ (ΚΟΚΟΑΣ) 
Ψου αρζςει να ςυηθτάει, ι να διαφωνεί για το κζφι του, 
ι μπορεί να είναι καλόσ χαρακτιρασ αλλά γίνεται ζξω 

φρενϊν για προςωπικοφσ λόγουσ. 

Βάηετε τον να κάνει πιο πολλά και να λζει λιγότερα 
και προπαντόσ δθμόςια. 

 

Αυτόσ που αλλάηει εφκολα (ΩΑΜΕΛΕΟΝΤΑΣ)  
Δεν ενδιαφζρεται για τίποτε. Ψοποκετεί τον εαυτό του 

κάτω ι πάνω από το επίπεδο τθσ ςυηιτθςθσ. 

Δίνετε του πιο ςυχνά το λόγο. Ηθτιςτε του τθ 
γνϊμθ του με επιχειριματα. 
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Παηί εςείσ και ο Υρόεδροσ, βοθκιςτε τουσ να ςυμμετάςχουν και να ςυμβάλλουν και 

αυτοί ςτθ ςωςτι διεξαγωγι και επιτυχία τθσ Χυνόδου.  

 
 
Ραιδαγωγικζσ ωφζλειεσ από τθ Σφνοδο  

Θ Χφνοδοσ, όπωσ είπαμε, δεν είναι μόνο ζνα μζςο προγραμματιςμοφ, αλλά και ζνα 

μζςο διαπαιδαγϊγθςθσ. Ασ δοφμε λοιπόν τι παρζχει θ ςωςτι διεξαγωγι τθσ Χυνόδου 

ςτισ ανάγκεσ τθσ θλικίασ των εφιβων:  

 

 Δίνει τθ δυνατότθτα αλλθλενζργειασ ςτισ ςχζςεισ κάκε Ανιχνευτι με τουσ 

άλλουσ, δθμιουργϊντασ ζτςι ιδιότθτεσ ςυνόλου.  

 Βοθκάει ςτθν ολοκλιρωςθ των ενδιαφερόντων των εφιβων.  

 Βοθκάει τον κάκε Ανιχνευτι να βελτιϊςει τον τρόπο λιψθσ των αποφάςεων 

του.  

 Υαρακινεί τουσ Ανιχνευτζσ μζςα από τθν ςυηιτθςθ να πραγματοποιιςουν 

διάφορεσ δράςεισ.  

 Υλαταίνει τουσ ορίηοντεσ και ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. 

 Πζςα από το διάλογο, βοθκάει τον ζφθβο να μάκει να ςυηθτάει τισ απόψεισ 

του χωρίσ να εμμζνει δογματικά μονάχα ςτθ δικι του.  

 Αναπτφςςει το ςυντονιςμό ενζργειασ ανάμεςα ςτα Πζλθ για τθ λιψθ 

αποφάςεων.  

 Αυξάνει τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ του κάκε ζφθβου - Ανιχνευτι.  

 

Ψζλοσ θ Χφνοδοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Αρχθγό, μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ, να 

γνωρίςει και να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ των προςωπικϊν του αναγκϊν, τον κάκε ζνα 

Ανιχνευτι του ξεχωριςτά. Είναι το ςθμείο του Ανιχνευτικοφ Υρογράμματοσ, που ο κάκε 

Ανιχνευτισ αφινει τον πραγματικό του εαυτό να φανεί. Ζτςι λοιπόν δίνει τθ δυνατότθτα 

ςτον Αρχθγό του να τον βοθκιςει να βελτιϊςει το χαρακτιρα του.  
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Ο προγραμματιςμόσ :                                                               

το μεγάλο παιχνίδι τθσ Κοινότθτασ 

Σ προγραμματιςμόσ αποτελεί μία από τισ ςπουδαιότερεσ διαδικαςίεσ ςτθν Ξοινότθτα, τόςο 

για παιδαγωγικοφσ όςο και για πρακτικοφσ λόγουσ. Πζςα από ζνα ςωςτό προγραμματιςμό 

κα προκφψει ζνα ενδιαφζρον και ελκυςτικό πρόγραμμα που κα καλφπτει, ςε μεγάλο 

βακμό, τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των Ανιχνευτϊν. Αυτό κα ςυμβεί μόνο εάν οι 

δράςεισ οι οποίεσ κα αποφαςιςτοφν τελικά, ζχουν προζλκει από τισ ανάγκεσ και τα 

ενδιαφζροντα των Ανιχνευτϊν. Για να γίνει αυτό κα πρζπει οι ίδιοι οι Ανιχνευτζσ να ζρκουν 

ςτθ Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ιδζεσ και προτάςεισ. 26 

 

Ρρογραμματιςμόσ : Ζνα παιχνίδι 

Είναι αναμφίβολα το μεγαλφτερο και εκτενζςτερο παιχνίδι που κα κάνετε.  

Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν κανόνεσ: όλοι ςυμμετζχουν , θ διάρκεια είναι ζνασ 

ολόκλθροσ  χρόνοσ και οι Νικθτζσ του παιχνιδιοφ αυτοφ μπορεί να είναι όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ.  

Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι για κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ: Οι παίκτεσ και οι 

προπονθτζσ.  

Το παιχνίδι παίηεται ςε δφο ταμπλό : το ατομικό και το ομαδικό.  

 

Χτο ατομικό ταμπλό  κάκε ζνασ από τουσ παίχτεσ οργανϊνει τισ κινιςεισ του με βάςθ τθ 

κζςθ που κατείχε τθν προθγοφμενθ χρονιά. Χυνεχίηει, είτε μόνοσ είτε  μαηί με ζνα-δυο 

ςυμπαίκτεσ του που ζχουν κοινό ςτόχο. Βαςικόσ κανόνασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ:  ο κάκε 

παίκτθσ να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και ίςο μερίδιο τθσ δουλειάσ που ζχει να γίνει.  

 

 Χτο ομαδικό ταμπλό οι παίκτεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και θ κάκε μια αναλαμβάνει να φζρει 

ςε πζρασ μια μεγάλθ δράςθ. Εδϊ οι παίκτεσ χωρίηονται ςφμφωνα με το ςφνολο των 

απαιτιςεων που κζλουν να καλφψουν. Βαςικόσ κανόνασ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι θ 

ςωςτι εκτίμθςθ του διακζςιμου χρόνου από πλευράσ των παικτϊν.  

 

Με μια ματιά   

Ονομαςία παιχνιδιοφ      Ρρογραμματιςμόσ Κοινότθτασ  

Ροιοι παίηουν        Α. Ανιχνευτζσ   Β. Βακμοφόροι 

Ρόςοι παίηουν          4-24  

Ρόςα Ταμπλό         1.Ατομικό    2.Σμαδικό  

Διάρκεια Ραιχνιδιοφ         Ζνασ  έρόνοσ  

Νικθτισ         Τλοι (όςοι τουλάχιςτον παίξουν  με τουσ κανόνεσ) 
 

Θ βαςικι διαδικαςία που ακολουκείται περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά κακϊσ επίςθσ 

και  ςτο Υαράρτθμα Γ (ςελ. 18) του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ : 

(http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf) 

                                                           
26 .Ε.Π.: χετικι  ζκδοςθ για τθν ςφνοδο Προγραμματιςμοφ τθσ Κοινότθτασ, πφροσ Πολυηϊθσ, επ 2005 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf
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Ο όλοσ των Βακμοφόρων ςτον προγραμματιςμό 

«Παρά να ταΐηεισ τουσ άλλουσ  ψάρι κάκε μζρα,  καλφτερα να τουσ μάκεισ να 

ψαρεφουν»  

 

Αυτό το παλιό Ξινζηικο γνωμικό ταιριάηει απόλυτα με τθν περίπτωςι μασ. Σ κακοδθγθτικόσ 

- «προπονθτικόσ» μασ ρόλοσ, κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ ςταδιακι αποδζςμευςθ μασ από 

όλα τα ςτάδια τθσ Διαδικαςίασ του Ανιχνευτικοφ Υρογράμματοσ. Υρζπει να μάκουν να 

ψαρεφουν από μόνοι τουσ ςωςτά και αςφαλιςμζνα. 

 

Για να ςτθκεί με επιτυχία το παιγνίδι μασ κα πρζπει να ετοιμαςτοφμε από νωρίσ, πολφ πιο 

πριν από τθν Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ τθσ Ξοινότθτασ μασ. 

 

Χθμείο αφετθρίασ όλθσ τθσ προςπάκειασ είναι θ γνϊςθ των Ανιχνευτϊν τθσ Ξοινότθτασ. Σι 

Βακμοφόροι τθσ Ξοινότθτασ κα πρζπει να γνωρίηουν καλά τουσ Ανιχνευτζσ. Ψο 

οικογενειακό τουσ περιβάλλον, τθν οικογενειακι και οικονομικι τουσ κατάςταςθ, το 

ςχολικό και κοινωνικό τουσ περίγυρο, τισ παρζεσ τουσ και φυςικά τα ενδιαφζροντα και τισ 

ανθςυχίεσ τουσ, τα χόμπι και τθ δραςτθριοποίθςι τουσ εκτόσ Υροςκοπιςμοφ. Πε αυτά τα 

δεδομζνα μποροφν να διαμορφϊςουν μια, όςο το δυνατόν, πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα για 

κάκε Ανιχνευτι ξεχωριςτά. Χτο προφίλ που ςχθματίηουμε για τον κάκε Ανιχνευτι μασ 

προςκζτουμε και το επίπεδο των γνϊςεων και το ςτάδιο τθσ εξζλιξισ του (Αρχάριοσ -

Δόκιμοσ – Ψελειοποιιςεωσ ) Θ αναλογία ι το επίπεδο εμπειριϊν και ωριμότθτασ ανάμεςα 

ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ,  κα κακορίςει το βακμό δυςκολίασ των δράςεων, και τισ απαιτιςεισ 

τουσ απζναντι ςτο Υρόγραμμα, πάντα φυςικά τθρουμζνων των χρονικϊν περιοριςμϊν που 

κάκε νζοσ τθσ θλικίασ των Ανιχνευτϊν αντιμετωπίηει.    

 

Πε αυτι τθ γνϊςθ, ςαν εφόδιο, μποροφμε να κάνουμε τθν πρϊτθ προςζγγιςθ ςτουσ 

Ανιχνευτζσ ςε ικανό χρόνο πριν από τθ Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ. Πποροφμε να 

παροτρφνουμε τουσ Ανιχνευτζσ να προτείνουν τα ενδιαφζροντά τουσ και τισ αςχολίεσ τουσ 

ςαν προτάςεισ δράςεων ςτθ Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ. Χτθν ίδια ςυηιτθςθ κα πρζπει να 

παροτρφνουμε τουσ Ανιχνευτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ «τι κα ικελεσ να κάνουμε 

φζτοσ με τθν Κοινότθτα;», εξθγϊντασ τουσ ότι τα πάντα είναι εφικτά όςο εξωπραγματικά κι 

αν ακοφγονται ςτθν αρχι, κάτι που είναι απόλυτα αλθκινό για μια Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν. 

Αυτι είναι και θ γοθτεία τθσ «μθ κατευκυνόμενθσ προςζγγιςθσ» :  ότι κζλουμε να 

προωκιςουμε ςτο ανιχνευτικό πρόγραμμα κα πρζπει να περνά μζςα από τθν επικυμία των 

ίδιων των Ανιχνευτϊν και θ δουλειά μασ ωσ Βακμοφόροι είναι να τουσ «προπονιςουμε» 

ςτθν τεχνικι να επινοοφν οι ίδιοι τισ δράςεισ που κα υλοποιοφν. Πε τον τρόπο αυτό 

μεγιςτοποιοφμε το βακμό επιτυχίασ και ικανοποίθςθσ των Ανιχνευτϊν αφοφ νοιϊκουν ότι 

θ διαδικαςία τθσ διεκπεραίωςθσ των δράςεων είναι αποκλειςτικά δικι τουσ δουλειά, 

ανεξάρτθτα αν θ ιδζα και θ «προϊκθςθ» τθσ ιταν των Βακμοφόρων.  

  

Σι προςπάκειεσ παρότρυνςθσ των Ανιχνευτϊν μποροφν να ενιςχυκοφν και με άλλουσ 

τρόπουσ. Σ πρϊτοσ τρόποσ είναι θ ίδια θ Ξοινότθτα και οι δράςεισ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν. Επιτυχθμζνεσ δράςεισ από τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ 
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μποροφν να αποτελζςουν καλι αφετθρία για ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ από τθ μεριά των 

Ανιχνευτϊν. Για να λειτουργιςει αυτι θ μζκοδοσ κα πρζπει οι Ανιχνευτζσ, και ιδιαίτερα οι 

πιο νζοι, να ζχουν πρόςβαςθ ςτο αρχείο δράςεων τθσ Ξοινότθτασ με όποια μορφι και εάν 

είναι αυτό (διαφάνειεσ, φωτογραφίεσ Cds videos κλπ.). Ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι θ 

ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου που μπορεί να εμπεριζχει και το ςτοιχείο τθσ αξιολόγθςθσ 

του προθγοφμενου χρόνου. Ψο ερωτθματολόγιο αυτό μπορεί να ζχει το χαρακτιρα 

δθμοςκόπθςθσ και αξιολόγθςθσ ακόμα και του ίδιου του Επιτελείου και κα μπορεί να 

ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εμπλουτιςμοφ και αναβάκμιςθσ τθσ Υοιότθτασ του Ανιχνευτικοφ 

Υρογράμματοσ. (βλζπε ςχετικό κεφάλαιο ςτα παραρτιματα του παρόντοσ)  

 
Ζνα, ακόμθ, χριςιμο βοικθμα είναι και ο πίνακασ ανακοινϊςεων τθσ Ξοινότθτασ. Πθ 

διςτάηετε να τοποκετείτε ςτον πίνακα οτιδιποτε μπορεί να παρακινιςει τουσ Ανιχνευτζσ 

και να τουσ δϊςει ιδζεσ για δράςεισ : Άρκρα από εφθμερίδεσ και περιοδικά αφίςεσ, 

φωτογραφίεσ κλπ. Υροτρζπετε, μάλιςτα, τουσ Ανιχνευτζσ να τοποκετοφν και εκείνοι ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων  ότι τουσ ενδιαφζρει ι τουσ τραβά τθν προςοχι.  

 

 

ΧΩΧΨΑΧΘ ΣΠΑΔίΡ ΕΦΓΑΧΛΑΧ  ΓΛΑ ΞΑΚΕ ΔΦΑΧΘ  

Ξαταρτιςμόσ Υροκαταρκτικοφ Ετθςίου Υρογράμματοσ  Δράςεων 

Χε Σμαδικό Επίπεδο: για προγραμματιςμό 
Πεγαλων Δράςεων 

Χε Ατομικό Επίπεδο: κάλυψθ των Απαιτιςεων 
και των Αναγκϊν των Ανιχνευτϊν 

ΧΩΡΣΔΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ  

Υαρουςίαςθ των Δράςεων από Ανιχνευτζσ  Ψελικι επιλογι και ζγκριςθ των Δράςεων 

Υοιοτικι ανανβάκμιςθ των ιδεϊν για δραςεισ  

Πζςα από Ηυμϊςεισ ζτςι ϊςτε οι δράςεισ να 
απαντοφν ςε πολλαπλζσ απαιτιςεισ  

Πζςα από ομαδοποίθςθ των δράςεων που 
απαντοφν ςε όμοιεσ απαιτιςεισ ι ανάγκεσ  

Ανάρτθςθ των προγραμμάτων Γ.Ε. και  Ε.Ε.ςτον Υίνακα ανακοινϊςεων  

Ετοιμαςία λίςτασ ιδεϊν και ανάρτθςθ τθσ από 
το Επιτελείο και τουσ Ανιχνευτζσ  

Χυηιτθςθ με τον κάκε ανινχευτι ξεχωριςτά και 
προϊκθςθ των ιδεϊν του  
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Τλθ θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα Γ του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ, κα 

πρζπει να γίνεται με τρόπο ςυςτθματικό και ςυνεχι. Σι Ανιχνευτζσ πρζπει να 

«βομβαρδίηονται» με ιδζεσ και ταυτόχρονα να ηθτάμε τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ϊςτε το 

πρόγραμμα που κα φτιάξουμε να είναι όςο το δυνατόν πιο πλοφςιο, πρωτότυπο και 

ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ τουσ.  

 

Θ κφρια πράξθ του παιχνιδιοφ : θ Σφνοδοσ Ρρογραμματιςμοφ  

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία που περιγράψαμε κα πρζπει να γνωρίηουμε, ςε 

μεγάλο βακμό, τισ ιδζεσ των Ανιχνευτϊν αφοφ αυτζσ ζχουν ομαδοποιθκεί και καταγραφεί 

πριν από τθ Χφνοδο. Σι Ανιχνευτζσ πρζπει να παρουςιάςουν αυτζσ τισ ιδζεσ ςτθ Χφνοδο 

Υρογραμματιςμοφ. Θ παρουςίαςθ δε κα υπερβαίνει τα 2-3 λεπτά γι’ αυτό κα πρζπει να 

είναι ςφντομθ  και ουςιαςτικι. Για να το καταφζρουν αυτό οι Ανιχνευτζσ πρζπει να τουσ 

βοθκιςουμε εμείσ, οι Βακμοφόροι. Κα πρζπει να διακζςουμε χρόνο ϊςτε να ςυηθτιςουμε 

με κάκε Ανιχνευτι ξεχωριςτά τον τρόπο που κα παρουςιάςει τισ ιδζεσ του ςτθ Χφνοδο 

Υρογραμματιςμοφ.  

 

Είναι καλό ςτθ Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ, να προεδρεφει κάποιοσ από τουσ ϊριμουσ 

Ανιχνευτζσ τθσ Ξοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να δίδεται χρόνοσ ςτο Επιτελείο πζρα από τθ 

διαδικαςία να προβαίνει ςε ηυμϊςεισ για ομαδοποίθςθ των δράςεων και ικανοποίθςθ 

όλων των γοφςτων των Ανιχνευτϊν.  

 

Δε χρειάηεται να δθμιουργιςουμε ζνα επικοινωνιακό κζαμα αλλά να βοθκιςουμε τον 

Ανιχνευτι να παρουςιάςει τισ ιδζεσ του με τρόπο ςαφι και περιεκτικό ςτα υπόλοιπα Πζλθ 

τθσ Ξοινότθτασ. Ψο όφελοσ από αυτι τθ διαδικαςία είναι και παιδαγωγικό και πρακτικό. 

Από τθ μια ο Ανιχνευτισ μακαίνει να παρουςιάηει τισ ιδζεσ του με τρόπο ςυγκροτθμζνο, 

ςαφι και περιεκτικό και από τθν άλλθ θ Χφνοδοσ Υρογραμματιςμοφ δεν εξελίςςεται ςε μια 

... πολφωρθ, εξαντλθτικι διαδικαςία με ςκόρπιεσ ιδζεσ και ατζλειωτεσ ςυηθτιςεισ. 
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Σε όλεσ τισ φάςεισ τισ Διαδικαςίασ ποτζ δεν πρζπει να 

ξεχνοφμε τα πιο κάτω:  
 

 

ΑΡΛέΡΕΩΨΛΞΕΧ 
ΔΦΑΧΕΛΧ  

ΑΧάΑΟΕΛΑ,  
ΥΦΣΧΞΣΥΛΞΕΧ 

ΑΦέΕΧ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΘ 
ΨΣΩ ΧίΠΑΨΣΧ 
ΥΑΡί ΑΥΣ ΨΛΧ 
ΕΥΛΚΩΠΛΕΧ ΨΣΩ 

ΞΑΚΕΡΣΧ  

 Θ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ςτθν Ξοινότθτα 

είναι δικαίωμα αλλά 
και υποχρζωςθ 

Σι Ανιχνευτζσ 
Χυμπεριφζρονται 

πολλζσ φορζσ 
ανζυκυνα ι δεν 

αντιλαμβάνονται τισ 
ςυνζπειεσ των 
πράξεων τουσ  

Ψο ηθτοφμενο δεν 
είναι θ εξαςφάλιςθ 

των απιαιτιςεων 
αλλά θ κάλυψθ των 

αναγκϊν των 
Ανιχνευτων 

Ψο ςτοιχείο τθσ 
ατομικότθτασ 

διαςφαλίηεται μζςα 
από τθν ιςότιμθ 

ςυμμετοχι  

Θ μι κατευκυνόενθ 
προςζγγιςθ 

διαςφαλίηει τθν 
Σρκι κακοδιγθςθ 
χωρίσ  το ςτοιχείο 

τθσ επιβολισ   
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Θ ζρευνα ωσ βαςικό εργαλείο ςτθν Κοινότθτα
27 

 

Πα κζλει και ρϊτθμα; Θ Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν κάνει ΡΫΤΟΓΕΝΘ ζρευνα. Ψι ςθμαίνει 

αυτό; Χθμαίνει απλά πωσ οι Ανιχνευτζσ ερευνοφν οι ίδιοι το αντικείμενο και όχι μζςα από 

τα βιβλία ι το διαδίκτυο. 

 

Πποροφν να πάρουν ςυνεντεφξεισ, να καταγράψουν ςτοιχεία από επιτόπου παρατιρθςθ, 

να ςυνεργαςτοφν με κάποιον ειδικό ςυνεργάτθ, αν το κζμα το επιβάλλει και οτιδιποτε 

άλλο κα οδθγιςει ςτο να μάκουν μζςα από τθν πράξθ και να ανακαλφψουν μζςα από τθ 

ςυμμετοχι και τθν εμπειρία.  

 

Είναι πολφ ςθμαντικό θ ζρευνα να γίνεται για τθν Ξοινότθτα μία ςυναρπαςτικι 

δραςτθριότθτα και όχι να είναι μία βαρετι και ανοφςια διαδικαςία. 

 

Θ ζρευνα ςτθν Κοινότθτα των Ανιχνευτϊν  

Θ ζρευνα αποτελεί για τθν Κοινότθτα των Ανιχνευτϊν ότι το «παιχνίδι» ςτθν Αγζλθ των 

Λυκόπουλων και τθν Ομάδα των Ρροςκόπων. Για το Βακμοφόρο δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά ζνα εργαλείο τθσ μεκοδολογίασ μασ. Είναι όπωσ ο Ελβετικόσ ςουγιάσ, δθλαδι, το 

πολυεργαλείο για τθν επίτευξθ των ςτόχων που αντανακλά κατ’ ευκείαν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των Ανιχνευτϊν. 

 

 

                                                           
27 Ψο κείμενο αποτελεί ςυνδυαςμό κειμζνων  από τον ιςτοχϊρο τθσ Υανελλινιασ Ανιχνευτικισ Υολιτιςτικισ Ενθμζρωςθσ 
(ΥΑΥΕ) : http://papeinfo.wordpress.com/page/3/ και του κεφαλαίου για τθν Ζρευνα από το Εγχειρίδιο Χ.Β.Ε.Β. Ανιχνευτϊν, 
ζκδοςθ Χ.Ε.Υ., Ροεμ. 2003 ςελ. 78 - 89 

http://papeinfo.wordpress.com/page/3/
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Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δράςθσ ζρευνασ.  

Θ ζρευνα είναι μία ςυναρπαςτικι και ζμφυτθ δραςτθριότθτα του ανκρϊπου. Ψο ψάξιμο 

ενόσ ςυρταριοφ, θ ανακάλυψθ τθσ Αμερικισ και θ κατάκτθςθ του φεγγαριοφ είναι 

«πράξεισ- επιτεφγματα» που οφείλονται ςτο πάκοσ του ανκρϊπου να εξερευνιςει το κάκε 

τι που βρίςκεται πζρα από τα όρια των γνωςτικϊν του αντικειμζνων.  

 

«Ζρευνα, λοιπόν, είναι θ προςεκτικι και επιμελισ ςπουδι προσ αναηιτθςθ τθσ 

αλθκείασ». Θ ζρευνα ςτθν Κοινότθτα Ανιχνευτϊν είναι ζνα από τα μζςα για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ προςκοπικισ κίνθςθσ ςτθν Κοινότθτα Ανιχνευτϊν αλλά κυρίωσ 

του ίδιου του Ανιχνευτι.  

 

Εκείνο που πρζπει ιδιαιτζρωσ να προςεχκεί είναι ότι οι ερευνθτζσ είναι ζφθβοι και ότι θ 

ζρευνα δεν αποτελεί αυτοςκοπό τθσ κίνθςθσ οφτε καν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ. Θ ζρευνα πρζπει να χαρακτθρίηεται από το τρίπτυχο:  

 

ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ  

ΜΕ ΤΘΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ  

ΡΑ ΤΘΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ  

 

Το πολφτιμο, λοιπόν αυτό εργαλείο, χρθςιμοποιείται για να οδθγθκεί ο νζοσ και θ νζα 

ςτθν αναηιτθςθ του καινοφργιου, ςτθν ανακάλυψθ του αγνϊςτου, ςτθν εξερεφνθςθ του 

περίεργου. Θ ζρευνα ςτθν Κοινότθτα είναι ΡΫΤΟΓΕΝΘΣ και όχι δευτερογενισ.                 

Ο Ανιχνευτισ , με άλλα λόγια, αναηθτά τθν αλικεια μζςα από διαδικαςίεσ όπου ο ίδιοσ 

κα παίξει το ρόλο του ενεργοφ ερευνθτι και ςε καμία περίπτωςθ του αντιγραφζα και 

του βιβλιοφάγου.  

 

Θ ζρευνα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνθ όπωσ άλλωςτε και όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ 

Ξ.Α., ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια : 

 

ΡΙΝ 

1. Θζςπιςθ Στόχων 

2. Εφρεςθ Θζματοσ  

3. Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων 

4. Ωρονοδιάγραμμα  

5. Συγκζντρωςθ Υλικϊν  

 

ΚΑΤΑ 

6. Διεξαγωγι τθσ Ζρευνασ  

 Συνεντεφξεισ 

 Επιςκζψεισ  

 Ρρακτικι Εφαρμογι 

 Ψωτογραφίςεισ και βιντεοςκοπιςεισ  

 Κλπ 
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ΜΕΤΑ 

7. Συγκζντρωςθ Στοιχείων   

8. Ανάλυςθ Στοιχείων  

9. Ραρουςίαςθ Ροριςμάτων  

 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΕΥΝΑΣ 

1.Θζςπιςθ ςτόχων: Θ ζρευνα όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω είναι μζςο για τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων που κζτει θ Ξοινότθτα αλλά και ο Αρχθγόσ. Γι' αυτό το λόγο θ 

απόφαςι μασ για το κζμα αλλά και για ό,τι άλλο αφορά τθν ζρευνα κα πρζπει να γίνεται 

κάτω από αυτό το πρίςμα: «Ψθν Εξυπθρζτθςθ των Χτόχων» 

 

2.Εφρεςθ του κζματοσ  

Θ ιδζα για το κζμα μπορεί να προζλκει από οπουδιποτε. Συχνά ακοφγονται παράπονα 

ότι δεν προςφζρεται ςτουσ Βακμοφόρουσ βιβλιογραφία με ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ 

κακϊσ και κζματα για ζρευνα. Θ απάντθςθ είναι πολφ απλι. Ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ 

και κζματα για ζρευνα μπορεί να βρει ο Βακμοφόροσ (και ο Ανιχνευτισ) οπουδιποτε, 

ςτισ εφθμερίδεσ, ςτα περιοδικά ςτον κινθματογράφο, ςε ζνα τραγοφδι…  

 

Ψο κζμα τθσ ζρευνασ κα πρζπει να είναι ξεκάκαρο, ςυγκεκριμζνθσ ζκταςθσ, ενδιαφζρον, 

να είναι αποδεκτό, οι πθγζσ του να είναι προςπελάςιμεσ, το δε κυριότερο να ζχει ζνα 

πλαίςιο οριςμζνο εκ των προτζρων.  

 

Ζχοντασ επιλζξει  το ςυγκεκριμζνο κζμα το οποίο κζλουμε να ερευνιςουμε , τα επόμενα 

βιματα που πρζπει να κάνουμε κα πρζπει να είναι  μεκοδικά, ζτςι ϊςτε να ζχουμε το 

επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 

Ζτςι λοιπόν ςτθν κάκε Σμάδα Εργαςίασ - Ζρευνασ  κα πρζπει ο κακζνασ  να αναλάβει τισ 

αρμοδιότθτζσ του. Υριν όμωσ από αυτό κα πρζπει να εντοπίςουμε όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ 

που χρειάηονται. Ψο πιο ςθμαντικό για μια ζρευνα, είναι να βροφμε τουσ ςωςτοφσ 

ανκρϊπουσ, οι οποίοι κα μασ βοθκιςουν  να βροφμε περιςςότερα ςτοιχεία για αυτό που 

ψάχνουμε, το οποίο το ζχουμε κάνει κατά κάποιο τρόπο και ςτθ διερεφνθςθ του κζματόσ 

μασ. Αυτό είναι  πολφ ςθμαντικό να γίνει, γιατί ζτςι κα ζχουμε διαςφαλίςει  ειδικοφσ 

ςυνεργάτεσ που κα μασ ενθμερϊςουν κατάλλθλα. 

 

3.Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων  

Θ επιτυχία τθσ ζρευνασ ςτθν Ξ.Α. κρίνεται κυρίωσ από το μζγεκοσ τθσ ςυμμετοχισ των 

Ανιχνευτϊν και κατά δεφτερο λόγο από το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ. Αναφζρκθκε και πιο 

πάνω ΑΡΟ, ΜΕ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΩΝΕΥΤΕΣ.  

 

Σ κάκε Ανιχνευτισ αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνο ρόλο τόςο πριν, τόςο κατά, όςο και μετά 

τθν ζρευνα. Σι ρόλοι μοιράηονται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ παραβλζποντασ φυςικζσ 

αδυναμίεσ του κάκε Ανιχνευτι. Σ ςκοπόσ άλλωςτε είναι θ κοινωνικοποίθςθ, θ 
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ικανοποίθςθ των αναγκϊν των Ανιχνευτϊν και όλα αυτά μζςα από το παιχνίδι. Αν ζνασ 

Ανιχνευτισ αςχολείται με τθ φωτογραφία δε ςθμαίνει ότι επιφορτίηεται μονίμωσ με αυτό 

το ρόλο. Αντίκετα ςυμμετζχει και ςε άλλεσ διαδικαςίεσ.  

 

Σι ρόλοι είναι εναλλαςςόμενοι και ςυμμετζχουν όλοι κατά καιροφσ ςε κάκε αναγκαία κζςθ 

(ερευνθτισ, εκφωνθτισ, φωτογράφοσ, αναλυτισ ςτοιχείων, ςυντάκτθσ ερωτθματολογίων 

κ.λ.π.).  

 

Υολφ ςθμαντικό είναι πριν πάμε να ερευνιςουμε, να ζχουμε πάρει μια «μυρωδιά» για το 

αντικείμενο που κα αςχολθκοφμε. Ζτςι βρίςκοντασ κάποια ςτοιχεία , και ζχοντασ τθ γνϊςθ 

αυτι, κα μπορζςουμε να φτιάξουμε  ζνα μικρό ερωτθματολόγιο, το οποίο απλά προκφπτει 

από αυτά που κζλουμε να μάκουμε, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ερωτιςεισ δεν κα πρζπει 

να είναι αδιάκριτεσ ι προςβλθτικζσ. 

 

4.Χρονοδιάγραμμα  

Τλα αυτά όμωσ κα πρζπει να μπουν ςε ζνα χρονοδιάγραμμα. Ζτςι αναλαμβάνει ο κακζνασ 

να φζρει κάποια υλικά και μζχρι πότε να το ζχει κάνει, κάποιοσ να μιλιςει με τουσ ειδικοφσ 

ςυνεργάτεσ και τουσ ανκρϊπουσ που κα μασ βοθκιςουν ςτθν ζρευνα , να τουσ ενθμερϊςει 

για το πότε κα τουσ χρειαςτοφμε  και  να μασ ενθμερϊςουν πόςο χρόνο διακζτουν  και 

φυςικά τισ ςυναντιςεισ που χρειάηεται θ Σμάδα Εργαςίασ για να ολοκλθρϊςει το 

ερωτθματολόγιο, να ςυλλζξει τα υλικά και να ενθμερϊνεται για τθν εξζλιξθ όλων των 

κεμάτων. Σι ςυναντιςεισ  ζχουν επίςθσ και ζναν άλλο λόγο, να ςυηθτάμε και για δυςκολίεσ 

ι προβλιματα που δθμιουργοφνται ζτςι ϊςτε να τα λφνουμε. Και να κυμάςτε ότι όλθ θ 

Ομάδα βγάηει καλφτερο αποτζλεςμα, από ότι ο κακζνασ μόνοσ του. 

 
Υάντα πρζπει να ζχουμε ςτο νου μασ ότι το χρονοδιάγραμμα είναι για να διευκολφνει τθν 

κατάςταςθ και να εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ και ςε καμία περίπτωςθ δε μπορεί να 

λειτουργεί αναςταλτικά.  Ψα χρονοδιαγράμματα προςαρμόηονται ςτθν κατάςταςθ και ςτισ 

ανάγκεσ και ςτισ ςυνκικεσ και όχι το αντίκετο.  

 

5.υγκζντρωςθ υλικϊν  

Χαφζσ είναι ότι χρειάηονται κάποια υλικά για να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

Ζρευνασ. Ψζτοια υλικά είναι:  

 Γραφικι φλθ (μολφβια, χαρτιά κλπ)  

 Είδθ ςχεδίου  

 Ξαςετόφωνα, καςζτεσ, μικρόφωνο  

 άωτογραφικι μθχανι με ανάλυςθ μεγαλφτερθ των 5mpx και κάρτεσ μνιμθσ (δε  

ςυνίςτανται τα κινθτά τθλζφωνα, διότι δε δίνουν πάντα το καλφτερο αποτζλεςμα) 

 Βιντεοκάμερα και κάρτεσ μνιμθσ ι δίςκουσ εγγραφισ  

 Θ/Ω  

 άόρμεσ (ερωτθματολόγια, ειδικά δελτία κ.λ.π.)  

Για τθν παρουςίαςθ απαιτοφνται κι' άλλα υλικά (βλζπε πιο κάτω).  
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Ψα ερωτθματολόγια, οι φόρμεσ και τα δελτία «ανακαλφπτονται» από τουσ ίδιουσ τουσ 

Ανιχνευτζσ.  

 

Υροςοχι!!! Χτα υλικά μασ είναι και τα αναλϊςιμα. Απαιτοφνται επίςθσ και 

ςυμπλθρωματικά υλικά, όπωσ μπαταρίεσ, καςζτεσ, κάρτεσ μνιμθσ, καλϊδια κ.α. που αν 

λείπουν κακιςτοφν τα βαςικά αντικείμενα - εργαλεία άχρθςτα!!! Ρα ςκεφτείτε δε ότι ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι δυνατό να βροφμε τζτοια είδθ ςτο χϊρο που διεξάγεται θ 

ζρευνα.  

 

Επίςθσ ανάλογα με το αντικείμενο, μπορεί να απαιτοφνται διάφορα εξειδικευμζνα υλικά. 

Μςωσ χρειαςτείτε υλικά για ςχεδίαςθ  εάν κάνετε κάποιο κζμα αρχιτεκτονικισ, διακόςμθςθσ 

κλπ , ι κάποια υλικά τα οποία ςασ ζχουν ηθτθκεί και είναι χριςιμα για τθν ερεφνα ( παλιά 

ροφχα γιατί μπορεί να λερωκείτε, ςεμνι ζνδυςθ για κάποιο μοναςτιρι, υλικά για μια 

ςυνταγι, κιάλια για παρατιρθςθ κλπ). 

 

ΝΑ κυμάςτε επίςθσ, ότι μια οργανωμζνθ προετοιμαςία, φζρνει καυμάςια 

αποτελζςματα. Είμαι ςίγουροσ ότι κα κάνετε καφματα!!! 

 

ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ :  

6.Η διεξαγωγι τθσ ζρευνασ  

Είναι το πιο ςυναρπαςτικό κομμάτι τθσ όλθσ διαδικαςίασ.  Είναι αυτό που εντυπωςιάηει 

πιο πολφ τουσ Ανιχνευτζσ. έρειάηεται ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αν είναι δυνατόν 

χρθςιμοποίθςθ ειδικοφ ςυνεργάτθ ι ακόμα και ςυνεργατϊν. Ζχοντασ κάνει λοιπόν τθν 

απαραίτθτθ προετοιμαςία , οι Ανιχνευτζσ μασ είναι ζτοιμοι για να ηιςουν μια εμπειρία, 

που τόςο καιρό ετοίμαηαν. Πζχρι αυτό το ςθμείο ζχουν κάνει το μεγάλο βιμα  μόνοι τουσ. 

 

Υαρακάτω καταγράφονται κάποια ςθμεία που κα κάνουν τθν ερεφνα τουσ ακόμα πιο 

ςυναρπαςτικι και ολοκλθρωμζνθ : 

 Πια εικόνα είναι χίλιεσ λζξεισ, ζτςι λοιπόν θ εμφάνιςθ μασ κα πρζπει να είναι 

ςωςτι και ςεμνι, και φυςικά θ ςυμπεριφορά μασ άψογθ. Ζτςι κερδίηουμε 

πολλά και μασ ανοίγονται πολλζσ πόρτεσ. Πθν το ξεχνάτε! 

 Υριν τραβιξετε κάποια φωτογραφία ι κάποιο πλάνο με τθν κάμερα, να 

ρωτιςετε αυτοφσ που μιλάτε αν κζλουν κάτι τζτοιο. Αυτό δείχνει ςεβαςμό και 

ευγζνεια.  

 Σργανωκείτε από πριν για το ΡΟΙΟΣ κα κάνει ΤΙ. Δεν είναι ωραίο μόνο ζνασ να 

τραβάει φωτογραφίεσ, μόνο ζνασ να ερωτάει ι μόνο ζνασ να γράφει. Κα πρζπει 

εναλλάξ και με ζξυπνο τρόπο να ςυμμετζχουν όλοι ςε όλα. Ζτςι κα μπορζςετε 

να μάκετε για πολλά και να μθ χάςετε κανζνα κομμάτι. 

 Υροςοχι ςτο υλικό ςασ. Πθν τραβάτε άςκοπεσ φωτογραφίεσ και πλάνα, γιατί 

αυτζσ είναι που κα δείξετε ςτθν παρουςίαςθ ςασ μετά. Είναι καλφτερο να ζχετε 

20-30 ωραίεσ φωτογραφίεσ και μια ωραία αφιγθςθ πάρα να ζχετε 100 κακζσ 
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φωτογραφίεσ, κολζσ και ακατάλλθλεσ και αφθγιςεισ με κακά πλάνα και πολφ 

κόρυβο. 

 Ευχαριςτιςτε όςουσ ςασ βοικθςαν. Ζνα ηεςτό  χαμόγελο και ζνα μικρό 

αναμνθςτικό είναι μια κίνθςθ εκτίμθςθσ για αυτοφσ που ςασ βοικθςαν να 

ηιςετε και να μάκετε  για αυτό που ψάχνατε. 

 

ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΕΥΝΑ :  

7.υγκζντρωςθ ςτοιχείων  

Πετά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, το επόμενο ςτάδιο είναι θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων. 

Ψα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται ςε πίνακεσ και ςε οριςμζνα δελτία όςον αφορά απαιτιςεισ ι 

δεδομζνα που προιλκαν από τθν παρατιρθςθ και τθν ζρευνα των Ανιχνευτϊν.  

 

Επίςθσ γίνεται θ ςυγκζντρωςθ των φωτογραφιϊν, των διαφανειϊν, των βιντεοκαςετϊν, 

των ςκίτςων και των υλικϊν που τυχόν ςυγκεντρϊκθκαν (πετρϊματα κ.λ.π.). Θ 

ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων, όςο αυτό είναι δυνατό, καλό είναι να γίνεται παράλλθλα με 

τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ϊςτε να μθ χάνονται τα ςτοιχεία.  

 

8.Ανάλυςθ ςτοιχείων  

Αφοφ γίνει θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων περνοφμε ςτθν ανάλυςθ τουσ. Πε άλλα λόγια 

εξάγουμε ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα. Σμαδοποιοφμε τισ παρατθριςεισ και τα 

ςυγκεντρωμζνα ςτοιχεία. Χτθ ςυνζχεια βλζπουμε ποία είναι θ τάςθ και ςυγκρίνουμε τα 

αποτελζςματα με τισ αρχικζσ μασ υποκζςεισ ι με άλλα δεδομζνα που ζχουμε 

ςυγκεντρϊςει.  

 

9.Παρουςίαςθ  

Θ κάκε ζρευνα ςτθν Ξ.Α. ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων. Οζγοντασ 

παρουςίαςθ εννοοφμε τθν προβολι ςτο κοινό τθσ ςφλλθψθσ τθσ ιδζασ, του τρόπου 

ζρευνασ και τα αποτελζςματα. Θ παρουςίαςθ πρζπει να είναι απλι, κατανοθτι και 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι και εδϊ θ ςυμμετοχι του ςυνόλου των Ανιχνευτϊν.  

 

Θ παρουςίαςθ μπορεί να περιλαμβάνει:  

 Υροβολι slides  

 Ζκκεςθ φωτογραφιϊν  

 Ανάγνωςθ κειμζνων  

 Ζκκεςθ αντικειμζνων  

 Ζκκεςθ πινάκων και ςτοιχείων  

 Ψραγοφδια  

 Τ,τι άλλο ςκεφτοφν οι Ανιχνευτζσ  

Ωλικά που μπορεί να χρειαςτοφν κατά τθν παρουςίαςθ :  

 Βιντεοπροβολζασ 

 Θ.Ω.  
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 CD Player  

 Υίνακεσ για τθν ζκκεςθ φωτογραφιϊν και εικόνων 

 Υρόγραμμα και ενθμερωτικά ζντυπα για το κζμα  

 άωτογραφικι μθχανι ι βιντεοκάμερα για κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ 

 Τ,τι άλλο κεωροφν χριςιμο οι Ανιχνευτζσ  

Ψο κείμενο που ακολουκεί είναι ζνα παράδειγμα για το πϊσ μποροφμε να επιλζξουμε το 

κζμα για μια ζρευνα και πϊσ να το προςεγγίςουμε. Πποροφμε να το τυπϊςουμε και να το 

δϊςουμε ωσ παράδειγμα ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ :   

 

Ρϊσ επιλζγω κζμα για τθν Ζρευνα ;28 

Ζνα μεγάλο ταξίδι αρχίηει κάνοντασ ζνα μικρό βιμα. (Κινζηικθ παροιμία) 

 

Αυτι θ ερϊτθςθ  δε κα ζπρεπε ποτζ να τεκεί … γιατί δεν υπάρχει κάποιο μυςτικό για να 

επιλζξουμε κζμα για τθν Ζρευνα. Ζρευνα  δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που κζλουμε 

εμείσ οι ίδιοι να ψάξουμε, αυτό που μασ ζχει τραβιξει το ενδιαφζρον, αυτό για το οποίο 

ζχουμε ακοφςει πολλζσ απόψεισ, αυτό για το οποίο δε ξζρουμε τίποτα, αυτό το οποίο  

ςυναντάμε κακθμερινά, αλλά δεν του ζχουμε δϊςει ποτζ ςθμαςία, ακόμα και αυτό που 

του ζχουμε δϊςει τόςθ ςθμαςία που  πραγματικά δε ξζρουμε γιατί! Αυτό που ζχει ςθμαςία 

όμωσ είναι να βροφμε τισ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα μασ από τθν πραγματικι πθγι, από 

εκεί που ςυμβαίνει, που γίνεται, που γεννιζται.  Ψο μεγάλο μυςτικό είναι να ζχετε τα μάτια 

ςασ ανοιχτά, ςε αυτά που ςυμβαίνουν γφρω ςασ, και ςίγουρα κάτι κα ςασ τραβιξει το 

ενδιαφζρον. 

 

Υόςεσ φορζσ ζχετε πάει ςε ζνα αρχαιολογικό μουςείο; Υολλζσ να υποκζςω. Ξαι τι ζχετε 

δει; Υζτρεσ και επιγραφζσ. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο το ζχετε δει πολλζσ φορζσ. Πάλλον 

βαρετό!. Ζχετε λοιπόν αναρωτθκεί γιατί υπάρχουν τα μουςεία; Υωσ γίνονται οι αναςκαφζσ; 

Υοιεσ είναι οι ςυνκικεσ τουσ; Υωσ ανακαλφπτουν τισ χρονολογίεσ των αναςκαφϊν; Υοια 

είναι θ διαδικαςία ςυντιρθςθσ; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτιματα που προκφπτουν από 

μια επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο. Υόςο ςυναρπαςτικό λοιπόν είναι να βρεκεί  ζνα κζμα, το 

οποίο είναι δίπλα ςασ και φυςικά να το ηιςετε από κοντά, να δείτε τθν πραγματικι του 

εικόνα και να ανακαλφψετε αυτό που πραγματικά κζλετε. 

 

Ασ  τα βάλουμε όλα όμωσ ςε μια ςειρά.  Αφοφ λοιπόν προςανατολιςτείτε ςτο τι κζλετε να 

ερευνιςετε, καλό κα είναι να κάνετε  μια πρϊτθ αναηιτθςθ ανκρϊπων ςχετικά με το κζμα 

ςασ. Ζτςι λοιπόν βρίςκοντασ κάποιον ειδικό, κα μπορζςει να ςασ δϊςει καλφτερεσ 

πλθροφορίεσ και φυςικά να ενθμερωκείτε για τισ δυνατότθτεσ που ζχετε για να μάκετε για 

το αντικείμενο που ζχετε επιλζξει. Θ αναηιτθςθ αυτι μπορεί να ξεκινιςει από το ίδιο μασ 

το περιβάλλον, φίλοι, ςυγγενείσ, κακθγθτζσ και φυςικά  να επεκτακεί και ςε τοπικζσ αρχζσ, 

οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ, οργανιςμοφσ οι όποιοι ζχουν άμεςθ επαφι με αυτό που κζλουμε 

να κάνουμε. Ζχοντασ λοιπόν ςυλλζξει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, κα ζχετε ςίγουρα μια 

                                                           
28 από τον ιςτοχϊρο τθσ Υανελλινιασ Ανιχνευτικισ Υολιτιςτικισ Ενθμζρωςθσ (ΥΑΥΕ) : http://papeinfo.wordpress.com/page/3/ 

http://papeinfo.wordpress.com/2010/02/01/%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%89-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1/
http://papeinfo.wordpress.com/page/3/
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ξεκάκαρθ εικόνα για τισ δυνατότθτεσ ςασ, ποιεσ επιλογζσ ζχετε και φυςικά να καταλιξετε 

ςε κάτι αςφλλθπτα ςυναρπαςτικό. 

 

Είναι πολφ ςθμαντικό επίςθσ να οργανϊςουμε τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε. Πε αυτόν τον 

τρόπο κα μπορζςουμε να γίνουμε πιο ςυγκεκριμζνοι, επιλζγοντασ  αυτό που πραγματικά 

μασ ενδιαφζρει  ζχοντασ ξεκάκαρθ εικόνα για το αντικείμενο που κα ερευνιςουμε. Ζχοντασ 

λοιπόν το προθγοφμενο παράδειγμα του Πουςείου, κα μποροφςαμε  να μιλιςουμε με τθν 

Αρχαιολογικι Ωπθρεςία του τόπου μασ, να μασ ενθμζρωνε ότι γίνονται αναςκαφζσ ςε μια 

περιοχι κοντά ςτθν πόλθ μασ, ότι υπάρχουν διακζςιμοι αρχαιολόγοι για να μασ 

ενθμερϊςουν και ότι υπάρχει και ζνα ειδικό μθχάνθμα για αναςκαφζσ. Ζτςι κα 

μποροφςαμε να ζχουμε ωσ κζμα ζρευνασ  «Σι αναςκαφζσ ςτθν Αρχαία Υόλθ μασ», ι «Ψο 

θμερολόγιο ενόσ  Αρχαιολόγου» ι ακόμα και «Ψα εργαλεία των Αναςκαφϊν ςτο Υζραςμα 

του έρόνου». Ψα κζματα αυτά μποροφν κάλλιςτα να καλφψουν τρεισ απαιτιςεισ ανάλογα 

με το τι κζλετε : 1. Υεριβάλλον για το Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ, 2. Ειδικότθτα (για Ανιχνευτζσ 

Υροςκόπουσ) για το Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ και 3. Υολιτιςτικι Ξλθρονομιά για το Υτυχίο 

Δθμοκρατίασ. Επίςθσ αν θ εναςχόλθςθ ςασ αυτι απαιτεί αρκετό χρόνο και επαφι με 

διάφορουσ ειδικοφσ ι ακόμα καλφτερα αν προςφζρετε εκελοντικι εργαςία ςτισ 

αναςκαφζσ, θ ζρευνά ςασ αυτι κα μποροφςε να καλφψει ακόμα και τθν απαίτθςθ 

Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ : Ψεχνολογία – Ξαταςκευζσ – Ξαινοτομίεσ.  

 

 
 

Ζνα κζμα για ερεφνα, μπορεί να ξεκινιςει από ζνα παλιό θμερολόγιο ςτο ςπίτι τθσ γιαγιάσ 

με εικόνεσ από ζνα ζκιμο το οποίο το ηείτε κάκε χρόνο αλλά δεν ζχετε βρει από πότε 

άρχιςε, από τουσ δρόμουσ τθσ περιοχισ ςασ, για το πϊσ λειτουργοφν  και γιατί υπάρχουν, 

από αςυνικιςτα επαγγζλματα που υπάρχουν μόνο ςτον τόπο ςασ ι επαγγζλματα που 

ζχουν χακεί  ι που ζχουν δθμιουργθκεί, από τόςα πράγματα που είναι γφρω ςασ και δεν 

ζχετε  ςκεφτεί τι κρφβουν. 

 

Αυτζσ είναι μικρζσ ςυμβουλζσ για να μπορζςετε να ξεκινιςετε τθν ερεφνα ςασ. Να 

κυμάςτε ότι το ποιο ςθμαντικό είναι να βρείτε με τι κζλετε να αςχολθκείτε και να ψάξετε 

ςε βάκοσ. Να είναι κάτι το οποίο πραγματικά ςασ ενδιαφζρει. Το πιο ςυναρπαςτικό είναι 

να το ηιςετε, όχι μζςα από το διαδίκτυο και τισ ςελίδεσ μιασ εγκυκλοπαίδειασ, αλλά εκεί 

που υπάρχει ι υπιρχε γιατί εκεί κα βρείτε τθν πραγματικι αλικεια και εκεί κα νιϊςετε 

όλα αυτά που ζνιωςε αυτόσ που τα κατζγραψε ςτο διαδίκτυο ι ςτθν εγκυκλοπαίδεια . 
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Ω.Γ : Ψο παράδειγμα δεν είναι για αντιγραφι αλλά για επεξιγθςθ! Ζχετε τόςα πολλά κζματα 

να βρείτε και να ανακαλφψετε! Είμαι ςίγουροσ πωσ κα κάνετε το καλφτερο! Ξαλι ςυνζχεια! 

 

Αντί επιλόγου  

Θ ζρευνα ςτον Κλάδο Ανιχνευτϊν είναι ζνα εργαλείο για να οδθγοφμε το νζο και τθ νζα 

ςτθν αναηιτθςθ του καινοφργιου, ςτθν ανακάλυψθ του αγνϊςτου, ςτθν εξερεφνθςθ του 

«περίεργου».  

 

Χυνιςτάται λοιπόν ςτον Ανιχνευτιςμό θ ζρευνα να είναι πρωτογενισ και όχι δευτερογενισ, 

να αναηθτά δθλαδι ο Ανιχνευτισ τθν αλικεια μζςα από διαδικαςίεσ, ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ κα 

παίξει το ρόλο του ενεργοφ ερευνθτι και όχι του αντιγραφζα και του βιβλιοφάγου… 

 

‘Τπωσ ζχουμε δει πιο πάνω, θ ζρευνα δε γίνεται μόνο ρωτϊντασ και καταγράφοντασ 

πλθροφορίεσ.  

 

Ζχει ιδθ αναφερκεί αλλά το τονίηουμε και πάλι : Θ ΕΕΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΜΑΘΑΙΝΫ 

ΡΑΙΗΟΝΤΑΣ» ΤΫΝ ΛΥΚΟΡΟΥΛΫΝ ΚΑΙ ΡΟΣΚΟΡΫΝ, ΡΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΫ ΤΘΣ ΚΑΙ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΩΝΕΥΤΕΣ ΤΟ  «ΣΥΜΜΕΤΕΩΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΫ». Θ ζρευνα ςε 

μεγαλφτερθ ι ςε μικρότερθ ζκταςθ πρζπει να εφαρμόηεται ςε κάκε δράςθ τθσ 

Κοινότθτασ ςε κάκε προςπάκεια των Ανιχνευτϊν μασ για τθν απόκτθςθ μίασ απαίτθςθσ 

των Ρτυχίων Τελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ.  

 

Θ ζρευνα μπορεί να είναι :   

 Για το νζο Ανιχνευτι θ πρϊτθ του ςυμμετοχι ςε Σ.Ε. για τθ διοργάνωςθ μιασ 

απλισ δράςθσ 

 Θ ανακάλυψθ των ςχεδίων ενόσ θλιακοφ φοφρνου ςτο διαδίκτυο και οι ενζργειεσ 

μασ για να βροφμε τα υλικά να τον καταςκευάςουμε και να μαγειρζψουμε ςε 

αυτόν για να δοφμε αν όντωσ δουλεφει!!! 

 Θ ενθμζρωςθ από κάποιον ειδικό ςυνεργάτθ για τθν κομποςτοποίθςθ και θ 

πρακτικι εφαρμογι από τουσ Ανιχνευτζσ ϊςτε να δουν πϊσ γίνεται... 

 Θ ςυμμετοχι ςε μια αναςκαφι όπωσ αναλφκθκε ςτο παράδειγμα πιο πάνω. 

 Θ αναηιτθςθ μιασ κατοίκου ςε ζνα χωριό που φτιάχνουν παλουηζ και ςουςοφκκο 

και θ ςυμμετοχι μασ ςτθν καταςκευι τουσ 

 Ξλπ…………………….. 
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Ομάδεσ Εργαςίασ  
Τπωσ αναγράφεται ςτον Εςωτερικό Ξανονιςμό του Ξλάδου : 

1. Για τθν πραγματοποίθςθ και διεξαγωγι μιασ δράςθσ, ορίηεται Σμάδα Εργαςίασ 

(Σ.Ε.), θ οποία αναλαμβάνει τθ μελζτθ, προετοιμαςία, διεκπεραίωςθ και 

αξιολόγθςι τθσ. Χε περίπτωςθ μεγάλων δράςεων είναι δυνατόν θ Σ.Ε. να 

διευρυνκεί με υποεπιτροπζσ εργαςίασ, οι οποίεσ βοθκοφν και υποςτθρίηουν τθν 

Σ.Ε. ςτο ζργο τθσ. Σ καταρτιςμόσ των Σ.Ε. κα πρζπει να γίνεται με τρόπο που να 

δίνεται θ ευκαιρία ςε όλουσ τουσ Ανιχνευτζσ να παίρνουν μζροσ ςε αυτζσ. 

 

2. Ψο ςυντονιςμό τθσ κάκε Σ.Ε. αναλαμβάνει ζνασ Ανιχνευτισ ο οποίοσ ζχει τθν 

ευκφνθ ενθμζρωςθσ τθσ Χυνόδου τθσ Ξ.Α. ςχετικά με τθν πρόοδο των εργαςιϊν τθσ, 

κακϊσ επίςθσ και τθν αξιολόγθςθ και τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

δράςθσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ. Χτο τζλοσ τθσ δράςθσ και εφόςον θ αξιολόγθςθ 

και θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ ζχουν ςυμπλθρωκεί, θ Σ.Ε. 

αυτοδιαλφεται. 

 

Οριςμόσ : 

Οι Ομάδεσ Εργαςίασ (Ο.Ε.) αποτελοφν τα όργανα με   τα   οποία  θ  Κοινότθτα  

πραγματοποιεί  δράςεισ και οργανϊνεται. Θ ευκφνθ για τθν οργάνωςθ μιασ οπωςδιποτε 

ομαδικισ δράςθσ ανικει αποκλειςτικά ςτθν Σμάδα  Εργαςίασ  που δθμιουργείται μόλισ θ 

Χφνοδοσ τθσ Ξοινότθτασ αποφαςίςει το κζμα τθσ δράςθσ.  

 

Ραράλλθλα οι Ο.Ε. αποτελοφν τον πυρινα μζςα ςτον οποίο ο κάκε Ανιχνευτισ και 

ιδιαίτερα ο νζοσ,  κα αρχίςει να νοιϊκει  τον  ανιχνευτικό  παλμό,  κα καταλάβει τθν  

ιδιαιτερότθτα τθσ   ατμόςφαιρασ  ςτθν  Κοινότθτα, κ' αρχίςει  να  εκδθλϊνει τισ 

δυνατότθτζσ του για μια ςυνεχι εξζλιξθ, ςτθν προςπάκεια του να ανακαλφψει τον εαυτό 

του μζςα ςτθν Κοινότθτα. 

 

όλοσ : 

Γι' αυτό ο ρόλοσ των Σμάδων Εργαςίασ είναι κφρια παιδαγωγικόσ και αποτελεί τθν 

πρακτικι εφαρμογι του χαρακτθριςτικοφ τθσ Υροςκοπικισ Πεκόδου «Δράςθ μζςα από 

μικρζσ ομάδεσ». Υρζπει,  όμωσ, να ξεκακαρίςουμε ότι οι Σμάδεσ Εργαςίασ, παρόλθ τθν  

παιδαγωγικι  τουσ  ςθμαςία,  δεν  είναι όμοιεσ με τισ Ενωμοτίεσ.  Σι βαςικζσ διαφορζσ είναι 

δφο: 

 

 Σι Ενωμοτίεσ αποτελοφν μόνιμα διοικθτικά  και  λειτουργικά ςχιματα - παρζεσ που 

διαρκοφν όλο τον προςκοπικό χρόνο και ςυνεχίηονται και ςτον επόμενο, ενϊ οι  

Σμάδεσ Εργαςίασ ςχθματίηονται για κάποιο ςκοπό για ζνα οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα. 

 

 Σι Ενωμοτίεσ «ςυνκζτουν» τθν Σμάδα  και ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ,  

ενϊ θ Ξοινότθτα απαρτίηεται μεν από τουσ Σμίλουσ (ωσ κακαρά διοικθτικι 
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διάρκρωςθ για τθν εξαςφάλιςθ των υπευκυνοτιτων – κακθκόντων – εργαςιϊν που 

πρζπει να γίνονται) αλλά δραςτθριοποιείται με τισ Σμάδεσ Εργαςίασ, ςε μεγάλο 

βακμό. 

 

Θ Δομι και ο τρόποσ λειτουργίασ : 

Σι Σμάδεσ Εργαςίασ είναι πρόςκαιρεσ, ςχθματίηονται από Πζλθ απ'  όλουσ τουσ Σμίλουσ 

τθσ Ξοινότθτασ και ο αρικμόσ τουσ ποικίλλει, ανάλογα με το ςκοπό για τον οποίο 

δθμιουργικθκε θ κάκε Σμάδα Εργαςίασ. Ζνασ Ανιχνευτισ από τθν Σμάδα Εργαςίασ, ζνασ 

παλιότεροσ με περιςςότερθ πείρα,  αναλαμβάνει το ςυντονιςμό τθσ και τθν ευκφνθ προσ τθ 

Χφνοδο. 

 

Από τθν πλευρά του Επιτελείου τθσ Ξ.Α. ορίηεται ζνασ Βακμοφόροσ ωσ υπεφκυνοσ – 

ςφμβουλοσ για τθν Σ.Ε. που ο ρόλοσ του είναι να βοθκιςει να ξεπεραςτοφν κάποιεσ 

δυςκολίεσ, να εμπλουτίςει με ιδζεσ, εάν χρειάηεται, και να κακοδθγιςει τα Πζλθ τθσ Σ.Ε. 

 

Σι Σμάδεσ Εργαςίασ ςχθματίηονται ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ των 

Πελϊν τθσ Ξοινότθτασ Ανιχνευτϊν ι τθν κοινι ανάγκθ για απόκτθςθ κάποιασ απαίτθςθσ. 

Επίςθσ ςε μια ςωςτι Σμάδα Εργαςίασ πρζπει να υπάρχει όςο το δυνατόν ιςορροπία 

ικανοτιτων, θλικιϊν και εμπειριϊν. Ψζλοσ ζνα ςθμείο  που  κα  πρζπει  να  προςζξουμε  

γενικά  για τον καταρτιςμό των Σμάδων Εργαςίασ είναι ότι  πρζπει να γίνονται με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε όλοι οι Ανιχνευτζσ, εκ περιτροπισ, να λαμβάνουν μζροσ ς' αυτζσ. 

 

Πε βάςθ τα πιο πάνω, για μια περιοριςμζνθ ςε ζκταςθ δράςθ π.χ. μιαν απογευματινι  

εκδιλωςθ Υνευματικισ Ξαλλιζργειασ, ασ ποφμε ζνα  μουςικό απογευματινό για τθ ροκ 

μουςικι, δεν απαιτοφνται περιςςότεροι από δφο με τρείσ Ανιχνευτζσ.  Σ ζνασ κα φροντίςει 

για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ (να  επιλζξει τουσ δίςκουσ,  που  κα ακοφςει  θ Ξοινότθτα, 

να ςυνεννοθκεί με κάποιο ειδικό για τθν παρουςίαςι τουσ ι να ετοιμάςει ςχετικι 

ειςιγθςθ), ο άλλοσ μπορεί ν' αςχολθκεί με τθν τεχνικι πλευρά τθσ εκδιλωςθσ  (να βρει και 

να τοποκετιςει τα μθχανιματα ςτθν αίκουςα, να τακτοποιιςει κατάλλθλα το χϊρο κ.λπ.) 

και ζνασ τρίτοσ να τραγουδιςει ι να παίξει όργανο κ.ο.κ. Εννοείται ότι ο ζνασ κα ηθτά τθ 

γνϊμθ του άλλου για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα.  

 

Αντίκετα για  μια μεγάλθ δράςθ, όπωσ π.χ. μια μεγάλθσ διάρκειασ εκδρομι - εξερεφνθςθ, 

κα πρζπει ίςωσ ν' αςχολθκοφν περιςςότεροι Ανιχνευτζσ για ν' αντιμετωπίςουν όλεσ τισ 

πλευρζσ τθσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ και να ςχθματίςουν περιςςότερεσ από μία Σμάδεσ 

Εργαςίασ.  

 

Στάδια προετοιμαςίασ δράςθσ από τθν Ομάδα Εργαςίασ :  

Πποροφμε να διακρίνουμε τρία ςτάδια ςτθν προετοιμαςία μιασ δράςθσ: Ψο ςτάδιο 

ανάλυςθσ, το ςτάδιο οργάνωςθσ και το κακ' αυτό ςτάδιο προετοιμαςίασ  
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ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΘΣ :  

Οργανωτικό Ρνεφμα: Χυνάντθςθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ με τον Ωπεφκυνο Βακμοφόρο, 

απόφαςθ για το ποιοσ κα είναι ο Χυντονιςτισ, κακοριςμόσ τθσ γενικισ ιδζασ, 

προςδιοριςμόσ του ςκοποφ τθσ δράςθσ και οριοκζτθςθ των ςτόχων. 

 

Διεφρυνςθ βαςικϊν πτυχϊν τθσ Δράςθσ : Ερεκιςμόσ του ενδιαφζροντοσ των Ανιχνευτϊν, 

ϊςτε όταν θ Σ.Ε. παρουςιάςει τθν ιδζα τθσ ςτθ Χφνοδο όλοι να το γνωρίηουν: μια ζξυπνθ 

αφίςα ςτον πίνακα τθσ Ξοινότθτασ, ζνα μικρό «group» ςε μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

όπου ςυναντϊνται τα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ κλπ. 

 

Ραρουςίαςθ ςτοιχείων - ιδεϊν ςτθ Σφνοδο τθσ Κ.Α. : Πόλισ ολοκλθρωκεί θ διερεφνθςθ κα 

ςυγκλθκεί θ Χφνοδοσ τθσ Ξοινότθτασ να αποφαςίςει ςχετικά και να «δϊςει» τουσ όρουσ 

εντολισ τθσ Σ.Ε.  

 

ΣΤΑΔΙΟ ΟΓΑΝΫΣΘΣ :  

Πόλισ  θ   Σμάδα Εργαςίασ  δθμιουργθκεί   από   τθ  Χφνοδο τθσ Ξοινότθτασ, αρχίηει  

δουλειά. Εδϊ ο ρόλοσ τθσ είναι αποφαςιςτικόσ. Θ Σ.Ε. ορίηει και προχωρεί και με τθ 

βοικεια των Πελϊν τθσ Ξοινότθτασ παίρνει αποςτάςεισ, διατυπϊνει κατευκφνςεισ και 

οργανϊνει δράςεισ προετοιμαςίασ. Υροςδιορίηει ςυγκεκριμζνα και πολφ αναλυτικά τισ 

διάφορεσ πτυχζσ τθσ δράςθσ. Θ δουλειά τθσ Σ.Ε. είναι πολφπλοκθ. Πε Πεκοδικότθτα ζχει  

πρϊτα  απ' όλα κακορίςει τισ γενικζσ γραμμζσ τθσ δουλειάσ τθσ, ζχει δθλαδι απαντιςει ςτα 

πζντε "Υ" (ΥΣΛΣΧ,  ΥΣΨΕ, ΥΣΩ, ΥΣΧΣ και ΥίΧ) και είναι ζτοιμθ να τισ παρουςιάςει ςτθ 

Χφνοδο τθσ Ξοινότθτασ ςαν το ξεκίνθμα τθσ δράςθσ. 

 

 
Πετά προςδιορίηει   ςυγκεκριμζνα   και  πολφ  αναλυτικά τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ δράςθσ 

δθλαδι απαντά ςτισ εξισ  ερωτιςεισ: 

 τι πρζπει να γίνει; 

 πϊσ αρχίηει και πϊσ τελειϊνει θ δραςτθριότθτα; 

  πότε κα πρζπει θ Ξοινότθτα να είναι ζτοιμθ; 

 ποφ κα πάει; 

 πόςο κα διαρκζςει; 

 τι μζςα (πόροι) κα χρειαςκοφν (αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ); 

 ποιοι μποροφν να βοθκιςουν (ΕΛΔΛΞΣΛ ΧΩΡΕΦΓΑΨΕΧ) και ποφ κα βρεκοφν; 

 εάν απαιτείται θ βοικεια και άλλων Ανιχνευτϊν, πότε τθν αναηθτοφμε; 
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Ψο  τρίτο μζροσ τθσ οργάνωςθσ απαιτεί να κακορίςουμε τι κα κάνει κάκε μζλοσ τθσ Σμάδασ 

Εργαςίασ και πότε. Δθλαδι δθμιουργοφμε ζναν αναλυτικό πίνακα που αναρτοφμε ςε 

κάποιο εμφανζσ ςθμείο τθσ Οζςχθσ:  

 

 
Εργαςία :  Υρόγραμμα (τι κα γίνει), Χτοιχεία - Ενζργειεσ - Πελζτθ - Ζρευνα - Εναλλακτικζσ 

λφςεισ  

Μζςα – Μζκοδοι: Απαιτοφμενα Πζςα - Εφόδια - Ωλικά - Σικονομικά (μετακινιςεισ, 

τροφοδοςία, απρόβλεπτα)  

Ρότε (χρόνοσ): Χυγκεκριμζνοσ χρόνοσ, διάρκεια, επικαιρότθτα, ςυνκικεσ, (καιρικζσ, 

εποχιακζσ), κατάλλθλθ επιλογι χρόνου (διακοπζσ-εξετάςεισ)  

Ρόςο (τα οικονομικά) τα διάφορα ζξοδα που πρζπει να γίνουν αναλυτικά (για το 

πρόγραμμα, τισ μετακινιςεισ, διατροφι, δραςτθριότθτεσ κλπ) και το αντίτιμο ςυμμετοχισ 

Ρου (τόποσ): Επιλογι τόπου ι χϊρου, ςυνκικεσ, διευκολφνςεισ, παράγοντεσ, 

λειτουργικότθτα 

Υπεφκυνοσ (τα άτομα): Ζμψυχο υλικό – άυςικι – Υνευματικι - Ωλικι κατάςταςι τουσ - 

Εκπαιδευτικι κατάςταςθ - Σμοιογζνεια - Βακμόσ ςχζςθσ ςυνεργαςίασ  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΓΑΤΘΣ 

Χθμαντικι βοικεια για τθ διεξαγωγι των διαφόρων δράςεων τθσ Ξοινότθτασ είναι οι 

ειδικοί ςυνεργάτεσ. Είναι τα Άτομα, οι Χφλλογοι, οι άορείσ ι οι Ωπθρεςίεσ που κα μασ 

δϊςουν τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ ι πλθροφόρθςθ κλπ.  
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Για να μποροφμε όμωσ να τουσ ζχουμε όταν τουσ κζλουμε θ Σ.Ε. πρζπει να ζρκει ςε 

ςυνεννόθςθ μαηί τουσ πολφ πριν τθ δράςθ, να τουσ ενθμερϊςει ακριβϊσ για το τι κα κάνει 

θ Ξοινότθτα και τι ηθτάμε από αυτοφσ και αν φυςικά μποροφν να είναι μαηί μασ τισ 

θμερομθνίεσ που τουσ χρειαηόμαςτε. Επίςθσ οι ειδικοί ςυνεργάτεσ κα βοθκιςουν πολφ και 

κα ελαφρφνουν το ζργο τθσ Σ.Ε.  

 

Υαράλλθλα με τα κακικοντα τθσ οργάνωςθσ τθσ δράςθσ, θ Σ.Ε. φροντίηει ζτςι ϊςτε να μθν 

χακεί το κζφι και το ενδιαφζρον των Ανιχνευτϊν για τθ δράςθ (Ειδικζσ Χυγκεντρϊςεισ, 

Ενθμζρωςθ «Υίνακα Επίκαιρων»,  Ανακοινϊςεισ κ.α.)  

 

ΣΤΑΔΙΟ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ :  

Σργάνωςθ - Ξαταμεριςμόσ εργαςιϊν - έρονοδιάγραμμα εργαςιϊν.  

 

Χυντονιςμόσ των εργαςιϊν τθσ Σ.Ε. από το Χυντονιςτι. Χυναντιςεισ Σ.Ε. (εργαςίεσ 

προετοιμαςίασ). 

  

Χυναντιςεισ με τον Ωπεφκυνο Βακμοφόρο και ςυνεχισ ενθμζρωςθ τθσ Ξοινότθτασ.  

 

Χυςτθματικι δουλειά Ψι - Γιατί - Υότε - Υου - Από Υοιον - Υωσ πρζπει να γίνει. Διατφπωςθ 

Υρογράμματοσ - Ξαταμεριςμόσ υπευκυνοτιτων. Χυγκράτθςθ ενδιαφζροντοσ Ανιχνευτϊν. Θ 

αντιμετϊπιςθ όλων των πλευρϊν τθσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ μπορεί να απαιτιςει ςε 

μεγαλφτερο βακμό (ανάλογα με τθ διάρκεια, πολυπλοκότθτα, ειδικότθτα) τθν 

δραςτθριοποίθςθ όλων των Ανιχνευτϊν.  

 

Αυτι θ ατομικι ι ομαδικι προετοιμαςία είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για τθν ατομικι 

πρόοδο κάκε Ανιχνευτι αλλά και τθν ομαλι εξζλιξθ τθσ ίδιασ τθσ δράςθσ (εξάλειψθ 

πικανότθτασ ατυχιματοσ) .  

 

Θ Σμάδα Εργαςίασ ςυμβάλλει ιδιαίτερα ς' αυτι κακ' αυτι τθ διεξαγωγι τθσ δράςθσ, 

εφόςον θ προετοιμαςία τθσ ιταν θ ςωςτι και τα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ είχαν 

ευαιςκθτοποιθκεί κατάλλθλα με τθ ςυνεχι  ενθμζρωςθ. Για τθν καλφτερθ προετοιμαςία 

των υπόλοιπων Ανιχνευτϊν τθσ Ξοινότθτασ ςτο κζμα τθσ Σμάδασ Εργαςίασ, καλό κα ιταν 

να υπάρχει και θ κατάλλθλθ διακόςμθςθ-ενθμζρωςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

Ξοινότθτασ και όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω θ δθμιουργία και ςυνεχισ ενθμζρωςθ ενόσ 

«group» ςε μια ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπου ζχουν πρόςβαςθ όλα τα Πζλθ τθσ 

Ξοινότθτασ.  
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Αξιολόγθςθ  

Πετά τθν πραγματοποίθςθ κάκε δράςθσ πραγματοποιείται αξιολόγθςθ όπου ςυηθτείται 

και κρίνεται κάκε ςτοιχείο τθσ δράςθσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ γίνεται ςε τρία επίπεδα :  

 
Α. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ. Ενδεικτικά δίνεται ζνα ζντυπο 

ερωτθματολόγιο - δελτίο αξιολόγθςθσ για τθν Ξοινότθτα και τίκενται οριςμζνα ερωτιματα 

που ετοιμάςτθκαν από τθν Σ.Ε. και κα βοθκιςουν τόςο τθν Ξοινότθτα ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

όςο και τα Πζλθ τθσ Σ.Ε. ςτθν ανάλυςθ.  

 

Β. Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ από τα Πζλθ τθσ Σ.Ε., με τθ ςυμμετοχι του υπεφκυνου 

Βακμοφόρου, των αποτελεςμάτων και των παρατθριςεων των Ανιχνευτϊν αλλά και τθν 

αυτοκριτικι των Πελϊν τθσ Σ.Ε. αν ζκαναν ότι ζπρεπε. 

 

Γ. Θ Σ.Ε. ηθτά από τθ Χφνοδο μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ να γίνουν θ 

παρουςίαςθ τθσ δράςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ και θ τελικι αξιολόγθςθ. Αν θ δράςθ 

αφοροφςε Απαίτθςθ θ Σ.Ε. ηθτά τθν επιβεβαίωςθ τθσ Απαίτθςθσ.  

 

Χίγουρα θ πρϊτθ αξιολόγθςθ κα είναι οπωςδιποτε ελλιπισ, γιατί τα μζλθ τθσ Σμάδασ 

Εργαςίασ δε κα ζχουν τθν εμπειρία.  ίςτόςο με τον καιρό θ διαδικαςία αυτι, που είναι και 

από τισ ςθμαντικότερεσ ςτθν Ξοινότθτα,  κ'  αποκτιςει ουςιαςτικό και πλιρεσ περιεχόμενο.   

 

Διάλυςθ Ο.Ε.  

Σι Σ.Ε. δεν ζχουν ανεξάρτθτθ «ηωι» αλλά θ φπαρξι τουσ δικαιολογείται από τισ δράςεισ 

που θ Ξοινότθτα αποφαςίηει. Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ θ Σ.Ε. διαλφεται. 

 

ΜΘ ΞΕΩΝΑΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΡΕΤΥΩΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ:   

 ΕΝΔΙΑΨΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΕΤΑ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΘ ΔΑΣΘ, 

ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΫΤΘ ΣΤΙΓΜΘ ΤΘΣ ΣΥΛΛΘΪΘΣ ΤΘΣ  ΙΔΕΑΣ, ΤΘΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ 

ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ     

 

 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΘΘ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΙΣΜΟΣ ΚΑΘΘΚΟΝΤΫΝ  ΚΑΙ 

ΕΥΘΥΝΫΝ 

 

 ΝΑ ΕΓΑΗΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΤΕΥΞΘ  ΤΟΥ ΣΤΟΩΟΥ 
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Ειςαγωγι : Με απλά λόγια – θ ουςία  
Φϊτθςαν κάποτε29 ζναν Ανιχνευτι ο οποίοσ μόλισ είχε παραλάβει το βρετανικό Υτυχίο 

Υροςκόπου Βαςιλζωσ (το αντίςτοιχο Δθμοκρατίασ) τι είχε κάνει ϊςτε να είναι άξιοσ του 

Υτυχίου αυτοφ. Υροσ μεγάλθ ζκπλθξθ των ςυνομιλθτϊν του, ο Ανιχνευτισ απάντθςε :  

 

«Απλά ςυμμετείχα ςτο πρόγραμμα τθσ Κοινότθτάσ μου» 
 
Θ τόςο απλι μα ςυνάμα τόςο περιεκτικι απάντθςθ του Ανιχνευτι, ζρχεται από τθ μια να 

τονίςει τθ φιλοςοφία του Ανιχνευτιςμοφ, το ςυμμετζχοντασ ανακαλφπτω, που αναλφκθκε 

πιο πάνω και κα τονιςτεί πολλζσ φορζσ ςτο Βοικθμα αυτό, αλλά και να αναδείξει τθ 

ςθμαντικότθτα αλλά και τθν αναγκαιότθτα του ςυςτιματοσ προόδου, όπου μζςα από τθ 

μθ κατευκυνόμενθ εκπαίδευςθ ο Ανιχνευτισ ωσ Μζλοσ μιασ δραςτθριοποιθμζνθσ και 

οργανωμζνθσ Κοινότθτασ, με δθμιουργικό και ιςορροπθμζνο πρόγραμμα δεν υπάρχει 

περίπτωςθ να αποτφχει ςτθν απόκτθςθ του Πτυχίου Δθμοκρατίασ.  

 

Θ πιο πάνω τοποκζτθςθ, φυςικά μασ ξεκακαρίηει ότι, θ ζννοια τθσ φράςθσ «απλά 

ςυμμετείχα» αναλφεται από το τρίπτυχο :  

 
Χτόχοσ μασ πρζπει να είναι να βοθκιςουμε τουσ Ανιχνευτζσ μασ να κατανοιςουν αυτιν τθν 

απλι ςχζςθ τθσ ηωισ ςτθν Ξοινότθτα και του Χυςτιματοσ Υροόδου, που δεν είναι κάτι το 

διαφορετικό αλλά το ζνα και το αυτό.  

 

Δεν πρζπει οι Ανιχνευτζσ μασ να αποκαρρυνκοφν  υποκζτοντασ ότι θ προςπάκεια για τθν 

απόκτθςθ των πτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ είναι μια πολφπλοκθ και ανζφικτθ 

διαδικαςία αλλά να ςυνειδθτοποιιςουν ότι είναι τα ίδια κομμάτια ενόσ «ζργου» που 

ονομάηεται Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν.  

                                                           
29 Ψο παράδειγμα που ακολουκεί είναι πραγματικό και αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ από το βιβλίο The Venture Scout 
Training Scheme, ζκδοςθ The Scout Association (U.K.) 1987 
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«Εμείσ δε διδάςκουμε,  

δεν εξετάηουμε,                

δεν απονζμουμε, 

 ΑΛΛΑ  

ενκαρρφνουμε, 

 παρακολουκοφμε, 

 ΑΝΑΓΝΫΙΗΟΥΜΕ»30 
 

 
 

 

                                                           
30

 Αναγνωρίςεισ  Υροςωπικισ Δθμιουργίασ – Σδθγίεσ για Βακμοφόρουσ , ςελ. 18 , ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1990 
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Ειςδοχι : θ νζα οικογζνεια  
 

Θ ανάβαςθ του Ρρόςκοπου ςτθν Κοινότθτα  

Από τθ μζρα που ο Ανιχνευτισ πατάει το πόδι του για πρϊτθ φορά  ςτθν Ξοινότθτα κα 

πρζπει να νοιϊςει ζντονα ςυναιςκιματα. Ψο τζλοσ τθσ Υροςκοπικισ του ηωισ και θ 

ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ του ςαν μεγάλο Υαιδί ςτθν Σμάδα φζρνει τθν επιβράβευςθ, 

τθ μετάβαςθ ςτο νζο κφκλο.  Ξαι είναι ςθμαντικό αυτι θ  πρϊτθ εμπειρία  ςτθν Ξοινότθτα, 

να μεταφζρει το ςωςτό μινυμα : «Σϊρα που μεγάλωςεσ,  θ παρζα θ δικι μασ είναι πιο 

καλι για ςζνα.»  Ξαι επειδι ςε πολλά Χυςτιματα ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ παραδόςεισ  

γφρω από αυτι τθ ςεμνι αλλά κακόλα ςυμβολικι Ψελετι, είναι ςθμαντικό να τθροφνται τα 

ακόλουκα: 

 

 Θ ςοβαρότθτα τθν ϊρα τθσ Ψελετισ είναι απαραίτθτθ για να δϊςει ςτο παιδί τθν 

απαραίτθτθ ψυχολογικι φόρτιςθ ζτςι ϊςτε το βίωμα αυτό να το κυμάται.  

 Ψο εκιμοτυπικό μζροσ πρζπει να κινείται ςε κόςμια πλαίςια και με κανζνα τρόπο 

δεν κα πρζπει  να πλιττεται θ αξιοπρζπεια του κακενόσ. 

 Θ Ανάβαςθ ζχει τθ ςυμβολικι τθσ ςθμαςία αλλά ποτζ δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι 

θ Ρραγματικι Ζνταξθ του Ανιχνευτι ςτθν Κοινότθτα ζρχεται μζςα από τθν Ε.Τ.Ε.  

 

Θ Ψελετι Ανάβαςθσ  περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα Ε  του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ : 

(http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf ) 

 

Οι Ρρϊτεσ Εμπειρίεσ  

Είναι ςθμαντικό ςτα πρϊτα «ςτάδια» τθσ ηωισ του Ανιχνευτι, το Υρόγραμμα Δράςθσ τθσ 

Ξοινότθτασ να ζχει ενδιαφζρον ζτςι ϊςτε να παραμείνει τθν κρίςιμθ περίοδο που πολλά 

παιδιά για διάφορουσ λόγουσ  δεν ςυνεχίηουν. Πζςα από ζνα πρόγραμμα πλοφςιο από 

Δράςεισ Ωπαίκρου  και με βαςικό κζμα τθν εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων για τθν πλιρθ 

ζνταξθ ςτθν Ξοινότθτα μζςω τθσ Ε.Ψ.Ε. ,  ο Ανιχνευτισ κα πρζπει να τφχει τθσ  άμεςθσ 

προςοχισ των Βακμοφόρων και να αιςκανκεί ότι ανικει κάπου. Αυτι θ  αίςκθςθ κα πρζπει 

να κορυφϊνεται ςταδιακά μζςα από τθ ςυνεχι παρότρυνςθ και όςο ο Ανιχνευτισ 

πλθςιάηει τθν Ε.Ψ.Ε.  

 

Ξατά παρόμοιο τρόπο  κα πρζπει να αντιμετωπίηουμε τα παιδιά που ζρχονται ςτθν 

Ξοινότθτα χωρίσ προςκοπικι εμπειρία. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ καλό κα ιταν να 

αφιερϊναμε ςτον Ανιχνευτι μια πολφ μικρι περίοδο 2-3 εβδομάδων για να δϊςει 

Ωπόςχεςθ, ζτςι ϊςτε να ενταχκεί μαηί με τθν υπόλοιπθ Ξοινότθτα ςτο πρόγραμμα.  

 

Για τουσ  Ανιχνευτζσ που ζχουν εξαςφαλίςει το έρυςό Ψρίφυλλο θ Ε.Ψ.Ε. μπορεί να γίνει ςτα 

πλαίςια τθσ πρϊτθσ δράςθσ ι ακόμα πριν ι αμζςωσ μετά τθ  Χφνοδο Υρογραμματιςμοφ τθσ 

Ξοινότθτασ.  

 

 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf
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Γιατί χάνονται πολλά παιδιά από τθν Ομάδα ςτθν Κοινότθτα  

Πολλά από τα παιδιά που είχαν ζντονθ και πλοφςια προςκοπικι ηωι δε ςυνεχίηουν ςτθν 

Κοινότθτα. Θ μετάβαςθ από το ζνα Σμιμα ςτο άλλο είναι για πολλά υςτιματα τραγικι 

εμπειρία αφοφ χάνουν ςθμαντικό μζροσ τθσ δφναμισ τουσ. Οι ςθμαντικότεροι λόγοι είναι : 

 Θ λανκαςμζνθ  εικόνα των Προςκόπων για τθν Κοινότθτα. 

 Θ οφτω καλοφμενθ «μφθςθ» των νζων Ανιχνευτϊν που δυςτυχϊσ γίνεται ςε πολλά 

υςτιματα με εξευτελιςμοφσ και βαςανιςτιρια. 

 Σα φροντιςτιρια και άλλεσ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν και των νζων. 

 Σο Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται ςτα ενδιαφζροντα και τισ επικυμίεσ τουσ. 

 Οι υπερβολικζσ απαιτιςεισ από τουσ Ανιχνευτζσ για υπθρεςία ςτθν Αγζλθ και τθν 

Ομάδα χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ άλλεσ αςχολίεσ και προτεραιότθτεσ των νζων  

Πϊσ το αντιμετωπίηουμε  

 Δθμιουργία κετικισ εικόνασ για τθν Κοινότθτα και τον Κλάδο Ανιχνευτϊν γενικά 

μζςα ςτθν Ομάδα. 

 Γνωριμία των παιδιϊν που κα γίνουν Ανιχνευτζσ με τθν Κοινότθτα μζςα από 

διάφορεσ δράςεισ όπωσ: 

o Γνωριμία των Βακμοφόρων και των Ανιχνευτϊν με τουσ μεγάλουσ 

Προςκόπουσ και ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ τθσ Ομάδασ. 

o υμμετοχι των μεγάλων Προςκόπων ςε δράςεισ τθσ Κοινότθτασ, ιδιαίτερα 

δράςεισ που ςυνδζονται με τισ απαιτιςεισ του Χρυςοφ Σριφυλλιοφ και τθσ 

Αργυρισ και Χρυςισ Δάφνθσ ι κάποια πτυχία που ενδιαφζρουν τα παιδιά 

αυτά. 

 Σθ ςυμμετοχι όλων των Μελϊν τθσ Κοινότθτασ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθ 

διαμόρφωςθ του Προγράμματοσ, ϊςτε θ Κοινότθτα να ανταποκρίνεται ςτισ 

επικυμίεσ και τα ενδιαφζροντα τουσ. 

 Σθν ευελιξία ςτο πρόγραμμα και τθν λειτουργία των Ομάδων Εργαςίασ όποτε 

βολεφει τα Μζλθ τθσ κάκε Ομάδασ. 

 Σθν αποφυγι «παραδόςεων»  και «Μυιςεων» κατά τθν Ε.Σ.Ε. που δυνατόν να 

πλιξουν τθν αξιοπρζπεια των Νζων Ανιχνευτϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςοβαρότθτασ τθσ Σελετισ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο Παράτθμα Ε’ του 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ (ςελ. 23 – 25): 

( http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf) 

 

 

Σζλοσ, ασ μθ ξεχνάμε ότι οι Ανιχνευτζσ είναι ζφθβοι με τα δικά τουσ προβλιματα, ανθςυχίεσ 

ενδιαφζροντα και προτεραιότθτεσ, πολλζσ φορζσ απροςδόκθτοι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ και 

δε μποροφμε να περιμζνουμε να ςυμπεριφζρονται ςαν ϊριμοι Βακμοφόροι. 

 

 

 

 

 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf
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Θ Ειδικι Τελετι Ειςδοχισ (Ε.Τ.Ε.) και θ ςθμαςία τθσ  

Πζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα που δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ τρεισ μινεσ ο Δόκιμοσ 

Ανιχνευτισ κα πρζπει να περάςει μζςα από τθ Ε.Ψ.Ε. Ξαι είναι ςθμαντικό θ περίοδοσ αυτι  

να είναι κατά το δυνατόν πιο ςφντομθ για λειτουργικοφσ αλλά και για ουςιαςτικοφσ λόγουσ:   

 

Θ παρατεταμζνθ παραμονι ςτθν Ξοινότθτα χωρίσ να είναι πλιρεσ Πζλοσ, οδθγεί τον 

Δόκιμο ςτθν αδράνεια και ςτθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ . Σ δυναμιςμόσ που χαρακτθρίηει 

τθ μετάβαςθ /αλλαγι  από τθν Σμάδα ςτθν Ξοινότθτα φκίνει εφκολα και γριγορα όταν ο 

Δόκιμοσ δεν μπορεί να ςυμμετζχει ιςότιμα ςτο πρόγραμμα και ςτθν  διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ Ξοινότθτασ.  Από τθν άλλθ θ Ε.Ψ.Ε ςαν θ κατ’ εξοχιν Ψελετι που 

χαρακτθρίηει τθν Ξοινότθτα ζχει ζντονα ςυμβολικό χαρακτιρα. Κα πρζπει να δϊςει τα 

απαραίτθτα βιϊματα ςτον νζο και να αποτελζςει  ψυχικι καφςιμθ φλθ  ςτθν ρομαντικότθτά 

του.  Πζςα από τθν Ψελετι αυτι ο Ανιχνευτισ, πζρα από τον ςυναίςκθμα του «ανικειν», 

κα αποκτιςει και τθν απαραίτθτθ αυτοπεποίκθςθ που κα τον βοθκιςει να αντεπεξζλκει 

ςτισ τεράςτιεσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται γφρω του αλλά κυρίωσ ΠΕΧΑ του.  

 

Θ Ε.Ψ.Ε. πρζπει να είναι ςφντομθ, απλι και ςοβαρι. Υεριγράφεται όπωσ αναφζρκθκε πιο 

πάνω ςτο Υαράρτθμα Ε’ του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ (ςελ. 23 – 25) : 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf 

 

Είναι επίςθσ ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι πζρα από τθν Ε.Ψ.Ε., διάφορα ζκιμα που 

τελοφνται μετά τθν Ψελετι  αποτελοφν μζροσ τθσ παράδοςθσ ενόσ Χυςτιματοσ και καλό 

είναι να διατθροφνται. Με κανζνα όμωσ τρόπο δεν πρζπει να πλιττουν τθν αξιοπρζπεια 

των νζων που ασ ςθμειωκεί ότι βρίςκονται ςε μια πολφ ευαίςκθτθ θλικία και ζνα 

παρατράγουδο μπορεί να τουσ πλθγϊςει ανεπανόρκωτα.  

 

Είναι καλό ο κάκε Βακμοφόροσ να αφιερϊςει ςθμαντικό χρόνο με τα νζα Πζλθ τθσ 

Ξοινότθτασ. Σ Ξακοδθγθτικόσ του ρόλοσ, κα πρζπει να είναι ζντονοσ ςτθ αρχι αλλά 

ςταδιακά θ παρζμβαςι του ςτον ςχεδιαςμό των δράςεων κα πρζπει ολοζνα και να 

μειϊνεται με τελικό ςτόχο τθν πλιρθ απεξάρτθςθ των Ανιχνευτϊν από τθν οποιαδιποτε 

παρζμβαςθ των Βακμοφόρων, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ςτο Ξεφάλαιο του 

Υρογραμματιςμοφ.  

 

Χτο ςτάδιο Ειςδοχισ μεγάλο μζροσ των απαιτιςεων αποτελεί θ απόκτθςθ των γνϊςεων 

που κρίνονται απαραίτθτεσ ζτςι ϊςτε ο Ανιχνευτισ να ζχει το ελάχιςτο τθσ κατάρτιςθσ που 

απαιτείται για τθν ομαλι ςυμμετοχι του ςτισ λοιπζσ δράςεισ τθσ Ξοινότθτασ. Θ απόκτθςθ 

γνϊςεων δεν είναι αυτοςκοπόσ αλλά το μζςον για να κερδίςει ο Ανιχνευτισ τισ εμπειρίεσ 

και τα βιϊματα που κα τον μεταφζρουν ομαλά από τθν Εφθβεία ςτθν ίρίμανςθ.   

 

Χτο ςτάδιο αυτό είναι ςθμαντικό να αναπτυχκοφν οι ςχζςεισ των παλαιϊν και των νζων 

Ανιχνευτϊν με τρόπο που να ςυμβάλει ςτθ ςωςτι και ιςορροπθμζνθ λειτουργία τθσ 

Ξοινότθτασ.  Αν το ςτοιχείο τθσ ςτείρασ αντιπαράκεςθσ και του ανταγωνιςμοφ είναι ζντονο 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf
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μεταξφ παλαιϊν και νζων, χωρίσ να υπάρχει μια ευγενικι άμιλλα, τότε δυνατόν να ζχουμε 

αντίκετα από τα επικυμθτά αποτελζςματα.  

 

Θ επιδίωξθ είναι λοιπόν, μζςα από τισ Σμάδεσ Εργαςίασ που αναπτφςςονται, να υπάρχει 

ενκάρρυνςθ των νζων να ςυμμετζχουν ςε Σ.Ε. που οργανϊνουν οι παλαιότεροι. 

 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ – ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΔΟΩΘΣ  

1. Μια μικρι πορεία ςτο φπαικρο. Δϊςε ςτουσ Ανιχνευτζσ το πρϊτο ςθμείο τθσ 

πορείασ και βάλε τουσ παλαιοφσ Ανιχνευτζσ ςε ςθμεία ελζγχου μζςα από τα οποία 

κα πρζπει να καλφψουν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Ξάκε επιτυχισ ςυμπλιρωςθ του 

ςθμείου  κα ςθμαίνει και εξαςφάλιςθ του επόμενου ςθμείου – προοριςμοφ. Πε τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ πορείασ ο Ανιχνευτισ κα ζχει καλφψει μεγάλο μζροσ των 

απαιτιςεων.  

2. Εκπαιδευτικι Διανυκτζρευςθ μζςα από τθν οποία οι νζοι Ανιχνευτζσ κα καλφψουν 

το απόγευμα Απαιτιςεισ Χκαπανικισ και το βράδυ Κεωρθτικά Χτοιχεία 

Ψοπογραφίασ. Ψο επόμενο πρωί κα μποροφν να καταπιαςτοφν με Τδευςθ ι ακόμα 

και με Ξαταςκευζσ. άρόντιςε ςε κάκε περίπτωςθ να επικεντρϊνεισ τθ ςθμαςία τθσ 

προςπάκειασ που κάνουν ςτθ χριςθ τθσ γνϊςθσ και όχι τθσ κακ’ αυτισ γνϊςθσ.  Αν 

για παράδειγμα κα πρζπει να μάκουν για το Ψαχφ Σδοιπορικό κα πρζπει 

παράλλθλα να γνωρίηουν ότι το Ψαχφ Σδοιπορικό είναι το μζςο για μια καλι 

χαρτογράφθςθ. Χτθν κάκε περίπτωςθ φρόντιςε για κάκε νζο Ανιχνευτι να υπάρχει 

ζνα παλαιότεροσ ο οποίοσ να επιβλζπει και να επικροτεί τθ δουλειά του νζου.  

3. Οργάνωςθ Νυκτερινοφ Σινεμά όπου οι πρωταγωνιςτζσ ςτθ περίπτωςθ αυτι κα 

είναι οι Ανιχνευτζσ και οι ταινίεσ βγαλμζνεσ από τισ δράςεισ τθσ περαςμζνθσ 

χρονιάσ. Τςο περιςςότερο υλικό υπάρχει τόςο το καλφτερο. 

4. Απογευματινό «τθλεπαιχνίδι» προςκοπικϊν γνϊςεων μεταξφ Σμίλων. άρόντιςε οι 

ορκζσ απαντιςεισ των Ρζων Ανιχνευτϊν να ζχουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα από τισ 

ορκζσ των Υαλαιϊν. Ξατά ανάλογο τρόπο οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ των Υαλαιϊν 

να αφαιροφν περιςςότερουσ βακμοφσ από τισ λανκαςμζνεσ των Ρζων.  

5. Ράρτυ γνωριμίασ. Εςφ μόνο  φρόντιςε τα ποτά να είναι «κακαρά» από αλκοόλ. Ψα 

άλλα άςε να τα αναλάβουν οι Ανιχνευτζσ. Ηιτθςε από τουσ Ανιχνευτζσ  ςου να 

φζρουν και τουσ κολλθτοφσ τουσ που δεν είναι Ανιχνευτζσ , ςτθν παρζα. 

6. Σχολζσ Σκαπανικισ και Τοπογραφίασ :  Αν οι Ανιχνευτζσ  είναι μεν νζοι ςτθν 

Ξοινότθτα αλλά  μεγάλοι ςτθν θλικία (<17ετϊν) .  

 

Υαραδείγματα για τζτοιεσ δράςεισ μπορεί ακόμα να «δανειςτοφμε» και από τθν Σμάδα, 

αφοφ τα άτομα για τα οποία απευκυνόμαςτε ζχουν μόλισ φφγει από εκεί, φτάνει να 

τονίηουμε κάκε φορά τθν ουςιαςτικι διαφορά ςτθν προςζγγιςι μασ:  Το ηθτοφμενο ςτθν 

Κοινότθτα Ανιχνευτϊν είναι θ ςυμμετοχι και όχι θ εξαςφάλιςθ γνϊςθσ .  
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Οι απαιτιςεισ του Ρτυχίου Τελειοποιιςεωσ  

 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΩΘ   

Ζχω ενεργό ςυμμετοχι ςε δράςεισ τθσ Κ.Α. τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν Ειςδοχι μου. 

Κατά τθν περίοδο αυτι και για ςυνεχι χρόνο 4 εβδομάδων εκτελϊ κακικοντα ςτθν 

Κοινότθτα ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Παραρτιματοσ Β του Ε.Κ. – «Κακικοντα και 

ευκφνεσ ςτθν Κοινότθτα Ανιχνευτϊν»  

 

Πε βάςθ λοιπόν τθν απαίτθςθ είναι ξεκάκαρο ότι ζνασ Ανιχνευτισ πρζπει να κλείςει ζνα 

κφκλο τουλάχιςτον 12 μθνϊν ςτθν Κοινότθτα από τθν θμερομθνία τθσ Ειςδοχισ του.  

 

Θ ενεργόσ ςυμμετοχι μεταφράηεται ωσ θ ςυμμετοχι του ςτισ δράςεισ τισ Ξοινότθτασ, το 

ενδιαφζρον και ο ενκουςιαςμόσ του γενικότερα κακϊσ επίςθσ και θ εκτζλεςθ 

ςυγκεκριμζνων κακθκόντων.  

 

Ψα κακικοντα ςτθν Ξοινότθτα όπωσ παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα Β του Ε.Ξ. είναι αυτά του 

Γραμματζα, Ψαμία, Λςτορικοφ – Δθμοςιογράφου και Διαχειριςτι Ωλικοφ. Ψα κακικοντα αυτά 

μπορεί να τα αναλάβει ατομικά είτε ωσ Πζλοσ Σμίλου τθσ Ξοινότθτασ. Υζραν από αυτά θ 

κάκε Ξοινότθτα ανάλογα με τθ δφναμθ ι / και τισ ανάγκεσ τθσ μπορεί να κεςπίςει και άλλα 

κακικοντα όπωσ Ωπεφκυνοσ Οζςχθσ, Ωπεφκυνοσ Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ κλπ. 

 

 
 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΓΝΫΣΕΫΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΛΛΑ 

Θ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘ, Θ ΕΜΡΕΙΙΑ, Θ ΔΕΣΜΕΥΣΘ ΚΑΙ Θ ΑΨΟΣΙΫΣΘ 
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Β. ΘΘΣΚΕΙΑ – ΡΑΤΙΔΑ  

Ειςαγωγι : 

Θ κρθςκεία και θ αγάπθ για τθν πατρίδα είναι όροι ςυνυφαςμζνοι με το ζκνοσ μασ, τθν 

επιβίωςι του και τθν πορεία του ςτα βάκθ των αιϊνων. Ανζκακεν ο ελλθνιςμόσ ιταν βακιά 

κρθςκευόμενοσ και ζβαηε πάνω από όλα τθν πατρίδα…. «Πθτρόσ τε και πατρόσ και των 

άλλων προγόνων απάντων τιμιϊτερον εςτίν θ πατρίσ και ςεμνότερον και αγιϊτερον…». 

 

Θ Κρθςκεία και θ Υατρίδα αποτελοφν δφο από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Υροςκοπικισ 

Ξίνθςθσ τα οποία εκφράηονται μζςα από τθν Ωπόςχεςθ και αποτελοφν τισ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ όπωσ εκφράςτθκαν από τον ίδιο τον Λδρυτι : «Ξακικον προσ το Κεό», «Ξακικον 

προσ τουσ άλλουσ» (πατρίδα) και «Ξακικον προσ τον εαυτό μασ».  

 

Β1. υμμετζχω ςτισ διαδικαςίεσ τθσ Θρθςκείασ μου και αντιλαμβάνομαι το νόθμα 

τθσ Πίςτθσ μου.  

 

ΘΘΣΚΕΙΑ : Κακικον προσ το Θεό. Πε τον τίτλο «Ξακικον προσ το Κεό», θ πρϊτθ από τισ 

παραπάνω αναφερόμενεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ ορίηεται ωσ 

«εμμονι ςτισ πνευματικζσ αξίεσ, πίςτθ ςτθ Κρθςκεία που τισ εκφράηει  και αποδοχι των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι»31 

 

Τταν ο Baden Powell ρωτικθκε πότε εμφανίςτθκε θ κρθςκεία ςτον Υροςκοπιςμό και τον 

Σδθγιςμό απάντθςε : «Δεν ζχει εμφανιςτεί κακόλου, είναι ιδθ εκεί. Είναι ζνασ κεμελιϊδθσ 

παράγων, ςτον οποίο βαςίηεται ο Υροςκοπιςμόσ και ο Σδθγιςμόσ». Πια προςεκτικι 

ανάλυςθ των γραπτϊν του Λδρυτι, δείχνει ότι το ςκεπτικό τθσ φπαρξθσ μιασ δφναμθσ 

ανϊτερθσ από τον άνκρωπο, είναι βαςικι ςτον Υροςκοπιςμό. Θ παιδαγωγικι προςζγγιςθ 

τθσ Ξίνθςθσ, ςτο ςφνολό τθσ, ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τουσ νζουσ να ξεπεράςουν τον 

υλικό κόςμο και να αναηθτιςουν τισ πνευματικζσ αξίεσ τθσ ηωισ.32  

 

Θ ςθμαςία τθσ κρθςκείασ, τθσ πίςτθσ, είναι καταγεγραμμζνθ από τουσ προγόνουσ μασ από 

τθν αρχαιότθτα. Σ Υλοφταρχοσ πριν από δφο χιλιάδεσ και πλζον χρόνια ζγραφε : 

«Περιοδεφοντασ όλο τον κόςμο κα βρεισ πολιτείεσ αφροφρθτεσ, αγράμματεσ, χωρίσ 

βαςιλείσ, χωρίσ χριματα, χωρίσ κζατρα και γυμναςτιρια, αλλά πολιτεία χωρίσ ιερά και 

κεοφσ, όπου οι άνκρωποι δε γνωρίηουν τισ προςευχζσ, τουσ όρκουσ, τουσ μάντεισ και τισ 

κυςίεσ για τθν αποτροπι του κακοφ και τθν εφνοια του καλοφ, κανείσ δε βρικε και οφτε 

κα βρει πουκενά»33 

 

Επίςθσ ο ενοφϊντασ περί τον 4ο αι. π.έ. ζγραφε : «Σα αρχαιότερα ανκρϊπινα ιδρφματα 

και ςοφότερα κράτθ είναι εκείνα όπου θ κρθςκεία κυριαρχεί. Οι πλζον φωτιςμζνοι 

                                                           
31

 Κεμελιϊδεισ Αρχζσ του Υροςκοπιςμοφ ςελ. 10 §2(ζκδοςθ ΧΕΥ 1991) 
32

 Σ.π. ςελ. 10 §3 
33

 Θκογραφίεσ, Υιερι Ηαρμά, εκδόςεισ Ξ. Επιφανίου 2002, ςελ. 120 
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αιϊνεσ είναι εκείνοι, όπου ο άνκρωποσ ζδινε τθ μεγαλφτερθ φροντίδα του ςτουσ 

Θεοφσ»34 

Ψζλοσ, ο Σικουμενικόσ Υατριάρχθσ, κ.κ. Βαρκολομαίοσ, ςτθν αντιφϊνθςθ του κατά τθ 
ςυνάντθςθ ςτο Σικουμενικό Υατριαρχείο με αντιπροςωπεία του Χ.Υ.Ξ. και τθν 
παραςθμοφόρθςι του με το έρυςό Αγρινό, ςτισ 27 Χεπτεμβρίου 2010, ανζφερε μεταξφ 
άλλων : 

«…διεπίςτωςα για μίαν ακόμθ φορά αυτό το οποίο ιδθ εγνϊριηα. Ότι οι αρχζσ του 
Προςκοπιςμοφ ςυμπίπτουν και ςυμβαδίηουν εν πολλοίσ, εάν μθ πάςθ, με τισ αρχζσ του 
Ευαγγελίου.» 

Χτον Ξλάδο Ανιχνευτϊν μζςα από τθν πρόοδο του, ο Ανιχνευτισ καλείται όχι μόνο να 

ςυμμετζχει αλλά να αντιλθφκεί το βακφτερο νόθμα τθσ Κρθςκείασ, τθσ Υίςτθσ του και να 

το κάνει βίωμά του. «Γιατί ασ μθ ξεχνάμε ότι ωσ Πρόςκοποι ζχουμε υποςχεκεί και μάλιςτα 

ςτθν τιμι μασ, τθν εκτζλεςθ του κακικοντόσ μασ προσ το Θεό και υποτίκεται ότι, όχι μόνο 

ξζρουμε τθν ζννοια του άρκρου αυτοφ και μάλιςτα ζχουμε επίγνωςθ τθσ ςθμαςίασ του, 

αλλά και με το απαραίτθτο αίςκθμα ευκφνθσ, φροντίηουμε για τθν πιςτι τιρθςι του.»35 

 

Θ απαίτθςθ αυτι, αποτελεί ίςωσ τθ μόνθ «μθ μετριςιμθ» από όλεσ τισ απαιτιςεισ κακότι 

αφορά κάτι κακαρά υποκειμενικό. Ακριβϊσ για αυτό το λόγο ςτθν αιτιολόγθςθ τθσ 

απαίτθςθσ μζςα ςτο Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. ηθτάμε από τον Ανιχνευτι να κάνει μια ςυηιτθςθ με ζναν 

πνευματικό και να παρακολουκιςει κάποια μυςτιρια, τισ ιερζσ ακολουκίεσ και τελετζσ τθσ 

κρθςκείασ του και να καταγράψει τισ εντυπϊςεισ και τα ςυναιςκιματά του. 

 

ΡΫΣ ΡΟΣΕΓΓΙΗΕΤΑΙ Θ ΑΡΑΙΤΘΣΘ :  

Τπωσ αναγράφεται και ςτθν αιτιολόγθςθ ςτο Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. απαιτείται θ ςυηιτθςθ με ζναν 

Υνευματικό :  

 Πια Σ.Ε. κανονίηει ςυνάντθςθ με τον Υνευματικό τθσ ενορίασ όπου ανικει το 

Χφςτθμα ι ζναν κεολόγο και πραγματοποιεί ζναν κφκλο ςυηιτθςθσ. Θ ςυνάντθςθ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτθ Οζςχθ τθσ Ξοινότθτασ ι ςτθν εκκλθςία τθσ ενορίασ 

και να αποτελζςει το κζμα μίασ ςυγκζντρωςθσ.  

 Πια Σ.Ε. κανονίηει μια επίςκεψθ ςτον οικείο Επίςκοπο τθσ περιοχισ τθσ 

(Πθτροπολίτθ ι έωρεπίςκοπο) και μαηί του ςυηθτοφν για τθ Κρθςκεία.  

 Πια Σ.Ε. διοργανϊνει επίςκεψθ ςε ζνα μοναςτιρι όπου πραγματοποιείται 

παρόμοια ςυηιτθςθ με τον Θγοφμενο ι άλλο Λερομόναχο τθσ Πονισ. Θ επίςκεψθ 

αυτι μπορεί να αποτελζςει και μζροσ μιασ ευρφτερθσ δράςθσ τθσ Ξοινότθτασ (π.χ. 

ζνα διιμερο για ανίχνευςθ φφςθσ όπου οι Ανιχνευτζσ κα αςχολθκοφν και με άλλα 

κζματα)  

 Ξατά τθ διάρκεια μίασ δράςθσ (αν είμαςτε κοντά ςε εκκλθςία) καλό κα ιταν να 

προγραμματίςουμε ζναν εκκλθςιαςμό. Εκκλθςιαςμό μπορεί να πραγματοποιιςει 

και θ Ξοινότθτα ςτθν εκκλθςία τθσ ενορίασ για παράδειγμα μια φορά το μινα.  

                                                           
34

 Σ.π. 
35

 Θ ανάπτυξισ του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ εισ τουσ Υροςκόπουσ ςελ. 7 §3 (ζκδοςθ ΧΕΥ ςειρά Υφργου Βαςιλίςςθσ 13 – 

1962) – ελεφκερθ απόδοςθ από τθν κακαρεφουςα 
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 Χυμμετοχι τθσ Ξοινότθτασ ςε ειδικζσ λειτουργίεσ και τελετζσ όπωσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ Πεγάλθσ Εβδομάδασ (Χταφρωςθ και Επιτάφιοσ), ο Ξακαγιαςμόσ των Ωδάτων, τα 

Κεοφάνεια κ.α.  

 

Αφοφ οι Ανιχνευτζσ πραγματοποιιςουν τα πιο πάνω κα καταγράψουν τισ εντυπϊςεισ και 

τα ςυναιςκιματά τουσ ςτο Θ.Ξ.Α.Δ.Ε.  

 

Ξατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ Χυνόδου που κα επικυρϊςει τθν απαίτθςθ αυτι για κάποιον 

Ανιχνευτι, καλό κα ιταν να ερωτθκεί κατά πόςο εφαρμόηει ςτθν προςωπικι του ηωι τισ 

διδαχζσ τθσ Κρθςκείασ μασ και με ποιον τρόπο.  

 

Σχετικοί Σφνδεςμοι :  

Εκκλθςία τθσ Ξφπρου : http://www.churchofcyprus.org.cy/ 

Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ : http://www.ecclesia.gr/ 

Αρχιεπιςκοπι Παρωνιτϊν Ξφπρου (για τουσ Υρόςκοπουσ Παρωνίτεσ) :  

http://www.maronitearcheparchy.org.cy  

Υλθροφορίεσ για τθν Αρμζνικθ Εκκλθςία Ξφπρου (από τθν ιςτοςελίδα τθσ Αρμενικισ 

μειονότθτασ) για τουσ Αρμζνιουσ Υρόςκοπουσ :  

http://www.cyprusarmenians.com/en/church-cyprus 

 

Β2. Ζχω γενικι γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Κφπρου. Για ζνα ιςτορικό γεγονόσ ι 

πρόςωπο το οποίο μου κάνει ιδιαίτερθ εντφπωςθ πραγματοποιϊ ζρευνα και 

ετοιμάηω ςχετικι παρουςίαςθ ςε ειδικι ςυνάντθςθ τθσ ολομζλειασ τθσ Κ.Α.  

 

Γιατί πρζπει να γνωρίηουμε τθν Λςτορία μασ κατά τον Αριςτοτζλθ;  

Διότι: «Σα μζλλοντα είναι κατά το μεγαλφτερο μζροσ όμοια με όςα ζχουν γίνει» Ξαι κατά 

τον Υλάτωνα «Αν υπάρχει μνιμθ , υπάρχουν και ιδζεσ ςτα πράγματα» 

 

Δε χρειάηεται να γραφτοφν περιςςότερα για να τονιςτεί πόςο ςθμαντικι είναι θ γνϊςθ τθσ 

Λςτορίασ. Από τθν άλλθ δεν είναι υποχρζωςθ του Υροςκοπιςμοφ να αντικαταςτιςει τθν 

επίςθμθ εκπαίδευςθ και να διδάξει ςτα Πζλθ του τθν Λςτορία μασ. Ζχει όμωσ υποχρζωςθ, 

για να μπορζςει να ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι του, να δϊςει τα απαραίτθτα εναφςματα 

που κα βοθκιςουν τουσ νζουσ μασ να αςχολθκοφν με τθν τόςο πλοφςια Λςτορία του τόπου 

μασ.  

 

Αυτό πρζπει να γίνει με ζναν τρόπο διαφορετικό από το ςχολικό που μασ παραπζμπει ςε 

ςχολικά εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειεσ, το διαδίκτυο και άλλουσ ίςωσ «βαρετοφσ» τρόπουσ 

που ο Ανιχνευτισ ζχει να αντιμετωπίςει ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα. Ασ μθ ξεχνάμε το 

ςυμμετζχοντασ ανακαλφπτω τθσ Πεκόδου και φυςικά το γεγονόσ ότι με τθν πλοφςια 

Λςτορία που ζχει από τθν αρχαιότθτα μζχρι και τισ μζρεσ μασ θ μικρι μασ πατρίδα 

μποροφμε να κακοδθγιςουμε τουσ Ανιχνευτζσ μασ ζτςι που με λίγθ φανταςία και κζλθςθ 

για «δουλειά» θ απαίτθςθ αυτι να γίνει μια ευχάριςτθ εμπειρία. 

 

http://www.churchofcyprus.org.cy/
http://www.ecclesia.gr/
http://www.maronitearcheparchy.org.cy/
http://www.cyprusarmenians.com/en/church-cyprus
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Θ απαίτθςθ ακριβϊσ επικεντρϊνεται ςε ζνα και μόνο ιςτορικό γεγονόσ ι πρόςωπο τθσ 

Λςτορίασ μασ, που ζχει κάνει εντφπωςθ ςτον Ανιχνευτι μασ και τον παρακινεί να το κάνει 

γνωςτό και ςτουσ άλλουσ. Πζςα από τθ δικι του, προςωπικι ζρευνα και τθν εξαγωγι των 

δικϊν του ςυμπεραςμάτων, ςτζλνοντασ ςυγκεκριμζνα μθνφματα.  

 

ΡΫΣ ΡΟΣΕΓΓΙΗΕΤΑΙ Θ ΑΡΑΙΤΘΣΘ :  

Υρϊτιςτο μζλθμα μασ για κάκε απαίτθςθ πρζπει να είναι θ προςπάκεια να πείςουμε τουσ 

Ανιχνευτζσ μασ να βγοφνε εκτόσ Οζςχθσ ι εκτόσ του ςπιτιοφ τουσ όταν κζλουν να 

αςχολθκοφν με μια απαίτθςθ.  

 

Χτθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ εγείρεται το ερϊτθμα του ΥίΧ κα βγοφμε εκτόσ, αφοφ 

πρόκειται για ζνα κακαρά κεωρθτικό αντικείμενο. ίσ λαόσ ζχουμε τθν τφχθ ι τθν ατυχία να 

κουβαλάμε μια βαριά ιςτορικι κλθρονομιά από τθν αρχαιότθτα μζχρι τισ μζρεσ μασ… είναι 

τόςεσ οι περιπτϊςεισ που το αίμα είναι ακόμα νωπό. Χε ολόκλθρθ τθν Ξφπρο βρίςκονται 

διάςπαρτοι αρχαιολογικοί χϊροι ι τοποκεςίεσ όπου ζγιναν μάχεσ ι διαδραματίςτθκαν 

ςθμαντικά γεγονότα.  

 

Άρα θ ερϊτθςθ ΥίΧ, είναι πολφ εφκολο να απαντθκεί… Δε μζνει παρά να αποφαςίςουν οι 

Ανιχνευτζσ μασ με τι κζλουν να αςχολθκοφν και να πάνε ςτθν «πθγι» για επιτόπια 

παρατιρθςθ.  

 
Παλιό ελλθνικό γραμματόςθμο που εικονίηει  

τον Προςτάτθ Άγιο των Προςκόπων 

Άγιο Γεϊργιο ωσ Πρόςκοπο 
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Η ηωι ςτα λθμζρια τθσ Ε.Ο.Κ.Α. ςτα πιλια και θ ομϊνυμθ μάχθ 

Πια Σ.Ε. κζλει να αςχολθκεί με το πιο πάνω κζμα. Χίγουρα κάποιοσ μπορεί να αντλιςει 

πλθροφόρθςθ μζςα από τα δεκάδεσ ίςωσ και εκατοντάδεσ κείμενα που ζχουν γραφτεί για 

το κρυλικό αγϊνα τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. Πιπωσ υπάρχει και άλλοσ τρόποσ;  

 

Υραγματοποίθςθ διιμερθσ ι τριιμερθσ ανίχνευςθσ φφςθσ ςτο χωριό Χπιλια ι ςε κοντινι 

περιοχι (π.χ. καταςκθνωτικοί χϊροι Χ.Υ.Ξ. ι του Ψμιματοσ Δαςϊν ςτα Υλατάνια). Πια Σ.Ε. 

κα αναλάβει τθν οργάνωςθ τθσ ανίχνευςθσ φφςθσ ενϊ μια άλλθ Σ.Ε. κα αςχολθκεί με τθν 

απαίτθςθ τθσ Υατρίδασ  θ οποία κα περιλαμβάνει επίςκεψθ – πορεία (ίςωσ που να 

περιλαμβάνει και Κ7 αν κάποιοι ενδιαφζρονται για τθν απαίτθςθ ανίχνευςθσ φφςθσ) ςτα 

λθμζρια τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. ςτθ δαςικι περιοχι κοντά ςτα Χπιλια, ξενάγθςθ – ενθμζρωςθ από 

ζναν αγωνιςτι τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. ι ζναν ντόπιο, φωτογράφιςθ ι και κινθματογράφθςθ τουσ. ¨ 

 

Χτθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί ζρευνα ςτο χωριό όπου κα ερωτθκοφν οι χωριανοί να 

μασ πουν τι γνωρίηουν ι τι κυμοφνται, από τθ μάχθ των Χπθλίων, πωσ προμικευαν τα 

λθμζρια με τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ κλπ.  

 

Αφοφ γίνει θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν κα ςυνεχιςτεί κανονικά θ ανίχνευςθ φφςθσ όπωσ 

ετοιμάςτθκε από τθν Σ.Ε. Πε τθ λιξθ τθσ δράςθσ, οι Ανιχνευτζσ που είχαν να κάνουν τθν 

απαίτθςθ τθσ Υατρίδασ κα επεξεργαςτοφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει και κα 

ετοιμάςουν τθ ςχετικι παρουςίαςθ.  

 

θμείωςθ :  

Χε περίπτωςθ μιασ πολυάρικμθσ Ξοινότθτασ όπου υπάρχουν αρκετοί Ανιχνευτζσ που 

κζλουν να αςχολθκοφν με τθν απαίτθςθ κα μποροφςε πολφ εφκολα να γίνει ζνασ ςαφισ 

διαχωριςμόσ των πιο πάνω κεματικϊν ενοτιτων και ζτςι να ζχουμε για παράδειγμα τρεισ 

Σ.Ε. οι οποίεσ κα είχαν τα εξισ κζματα ςτα οποία φυςικά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

εμβακφνουν και περιςςότερο :  

 Σμάδα Α: Θ ηωι των ανταρτϊν ςτα λθμζρια των Χπθλιϊν  

 Σμάδα Β: Θ ιςτορικι μάχθ των Χπθλιϊν και ο τρόποσ διαφυγισ των Γρίβα και 

Αυξεντίου  

 Σμάδα Γ: Σι ιρωεσ τθσ κοινότθτασ Χπθλιϊν ι Θ ςυμβολι τθσ κοινότθτασ Χπθλιϊν 

ςτον αγϊνα τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. 
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Σο αρχαίο βαςίλειο του Κουρίου 

Υραγματοποίθςθ ψυχαγωγικοφ – ακλθτικοφ διθμζρου ςτθν περιοχι τθσ παραλίασ του 

Αγίου Ερμογζνθ (κοντά ςτο Ξοφριο) όπου οι Ανιχνευτζσ κα αςχολθκοφν με καλάςςια 

ακλιματα (πρϊτθ επαφι με το kite surfing) κλπ.  

 

Υαράλλθλα μια Σ.Ε. κα αςχολθκεί με τθν προετοιμαςία επίςκεψθσ τθσ Ξοινότθτασ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο του Ξουρίου όπου με τθ βοικεια αρχαιολόγου του Ψμιματοσ 

Αρχαιοτιτων, με τον οποίο θ Σ.Ε. ιρκε ςε ςυνεννόθςθ από προθγουμζνωσ, κα 

πραγματοποιθκεί επιτόπια παρατιρθςθ και ζρευνα για το αρχαίο Ξοφριο. Τπωσ και ςτο 

παραπάνω παράδειγμα κα παρκοφν φωτογραφίεσ και λιψεισ με βιντεοκάμερα αν υπάρχει 

και κα γίνει ςυνζντευξθ ςτον αρχαιολόγο και ςτθ ςυνζχεια επεξεργαςία του υλικοφ για τθν 

ετοιμαςία τθσ ςχετικισ παρουςίαςθσ.  

 

θμείωςθ :  

Τπωσ και ςτο προθγοφμενο παράδειγμα ςε περίπτωςθ μιασ πολυάρικμθσ Ξοινότθτασ 

μποροφν να δθμιουργθκοφν περιςςότερεσ Σ.Ε. με διαφορετικζσ κεματικζσ. 

 

Άλλα παραδείγματα :  

 Ζρευνα για τον ιρωα Βακμοφόρο του Χυςτιματοσ (αν υπάρχει) από τθν εποχι τθσ 

Ε.Σ.Ξ.Α. ι πεςόντεσ κατά τθν τουρκανταρςία του 1963 ι τθσ τουρκικισ ειςβολισ.    

 Ζρευνα για τουσ ιρωεσ τθσ περιοχισ μασ αν υπάρχουν (του Διμου ι τθσ Ξοινότθτάσ 

μασ)  

 

  
Φωτογραφίεσ από παρουςίαςθ τθσ 76

θσ
 Κοινότθτασ Ανιχνευτϊν τροβόλου «ΔΑΙΔΑΛΟ» 

για τθ ςυμβολι των Προςκόπων ςτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ  

Θρωομάρτυρεσ φαγιαςκζντεσ Προςκόπουσ τθσ Μικράσ Αςίασ (Αϊδίνι, ϊκια, Κ. Παναγιά)  

και ςτον ιρωα Βακμοφόρο του 76
ου

 .Π. τροβόλου Νίκο Κωνςταντίνου, θρωικϊσ πεςόντα  

κατά τθν τοφρκικθ ειςβολι και επί 33 χρόνια αγνοοφμενου, μζχρι τθν ανεφρεςθ των οςτϊν του ςε ομαδικό τάφο 

ςτο Καηάφανθ τον Αφγουςτο του 2007 και τθν ταυτοποίθςθ τουσ με τθ μζκοδο του DNA.  

Θ παρουςίαςθ – εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το 2009 όπου οι Ο.Ε. που ςυγκροτικθκαν παρουςίαςαν τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ, ςε πλικοσ κόςμου.  
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Ωρονολόγιο κυπριακισ ιςτορίασ μζχρι το 196036  

Υαρακάτω ακολουκεί ζνα αρκετά εκτενζσ χρονολόγιο τθσ κυπριακισ ιςτορίασ από όπου 

μποροφν οι Ανιχνευτζσ να αντλιςουν κεματολόγιο για τθν απαίτθςθ. Πετά το χρονολόγιο 

ακολουκεί ζνασ πίνακασ που ετοιμάςτθκε από εμάσ με κάποιεσ προτάςεισ – τίτλουσ για 

δράςεισ για τθν απαίτθςθ.  

 

Νεολικικι εποχι (7000 - 3900 π.Ω.) 

7000-5310 π.Ω. 

Ρεολικικι ΛΑ περίοδοσ: Ακεραμεικι περίοδοσ. Χυνοικιςμοί έοιροκοιτίασ (κατϊτερα 

ςτρϊματα), Ψζντασ (Ξαλαβαςοφ), Υζτρασ του Οιμνίτθ, Ψρουλλιοφ (κατϊτερα ςτρϊματα), 

Ξάςτρουσ (Απόςτολοσ Ανδρζασ), άρενάρουσ, 

 

5310-4500 π.Ω. 

Ρεολικικι ΛΒ περίοδοσ: Υρωτοκεραμεικι περίοδοσ. Χυνοικιςμοί Αγριδίου (Δάλι), Ψρουλλιοφ 

(ανϊτερα ςτρϊματα), Βρφςθσ (Αγίου Επικτιτου) και Δράκου (άιλιάσ)  

 

4500-3900 π.Ω. 

Ρεολικικι ΛΛ περίοδοσ: Ξεραμικι περίοδοσ. Χυνοικιςμοί Χωτιρασ, Ξαλαβαςοφ Α', 

έοιροκοιτίασ και Δράκου Β'(άιλιάσ, ανϊτερα ςτρϊματα). έαρακτθριςτικι κεραμικι με 

"κτενιςτι" διακόςμθςθ. Λδιομορφίεσ που παρατθροφνται ςτουσ ςυνοικιςμοφσ Ξαλαβαςοφ 

και Χωτιρασ οδθγοφν ςτθν υπόκεςθ για πικανι άφιξθ κι εγκατάςταςθ αποίκων και 

ςυροπαλαιςτινιακι ι / και μικραςιατικι ακτι. 

 

Ωαλκολικικι εποχι (3900 - 2500 π.Ω.) 

3900-2900 π.Ω. 

έαλκολικικι Λ περίοδοσ: Χυνοικιςμοί Υαμποφλασ (Εριμθσ), Ξαλαβαςοφ Β' και νεκροταφείο 

Βακυρκάκα (Χουςκιοφ Υάφου). Ανακάλυψθ του χαλκοφ, άλλ' όχι πλατιά εκμετάλλευςι του. 

 

2900-2500 π.Ω. 

έαλκολικικι ΛΛ περίοδοσ: Χυνοικιςμοί Οάκκων (Οζμπασ), Ποςφυλιϊν και Πθλουδκιϊν 

(Ξιςςόνεργασ), άιλιάσ Β', Αγίου Γεωργίου (Αμπελικοφ), Ξυράσ, Διορίου και έρυςθλιοφ. 

 

Ρρϊιμθ εποχι του χαλκοφ (2500 - 1900 π.Ω.) 

2500-2075 π.Ω. 

Υρϊιμθ εποχι του έαλκοφ Λ: Ζναρξθ εντατικισ εκμετάλλευςθσ του χαλκοφ. Χυνοικιςμοί 

άιλιάσ, Βαςίλειασ, Πόρφου, έρυςθλιοφ, Αγίασ Υαραςκευισ (Οευκωςίασ), Χωτιρασ, Ξυράσ. 

 

2075-2000 π.Ω. 

Υρϊιμθ εποχι του έαλκοφ ΛΛ: Χυνζχιςθ εκμετάλλευςθσ του χαλκοφ. Χυνοικιςμόσ Βουνϊν Α' 

                                                           
36

(πθγι:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%

CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85) 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85


ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 88 - 

 

 

2000-1900 π.Ω. 

Υρϊιμθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΛ: Ζναρξθ εμπορίασ του χαλκοφ. Υρϊτεσ επαφζσ με τισ χϊρεσ 

τθσ Εγγφσ Ανατολισ και με το Αιγαίο. Χυνοικιςμοί Βουνϊν Β', Οαπικου Ξαλαβαςοφ, 

Επιςκοπισ, Οεμεςοφ, Οάρνακασ, Ξοτςιάτθ, Παργί, Αγίου Χωηομζνου, Δζνειασ και Αυδιμου. 

 

Μζςθ εποχι του χαλκοφ (1900 - 1650 π.Ω.) 

1900-1650 π.Ω. 

Πζςθ εποχι του έαλκοφ: Επιδρομζσ των Ωκςϊσ. Ξτίηονται φροφρια (Ριτοβίκλα κ.ά.). Σ 

ςυνοικιςμόσ τθσ Ξαλοψίδασ βαςικό εμπορικό κζντρο. Υυκνζσ επαφζσ με τισ γφρω χϊρεσ. 

Υικανι εγκατάςταςθ αποίκων από κοντινζσ χϊρεσ. Αρχίηει ν' αναπτφςςεται θ Ζγκωμθ. 

 

Φςτερθ εποχι του χαλκοφ (1650 - 1050 π.Ω) 

1650-1400 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΑ και ΛΒ: Ανάπτυξθ τθσ Ζγκωμθσ. Εμφάνιςθ τθσ Ξυπρομινωικισ 

γραφισ 

 

1400-1300 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΑ: Εγκατάςταςθ Πυκθναίων εμπόρων ςτισ παραλιακζσ κυρίωσ 

πόλεισ του νθςιοφ. Ανάπτυξθ των πόλεων και ζναρξθ δθμιουργίασ των μεγάλων αςτικϊν 

κζντρων. Εμφάνιςθ μυκθναϊκϊν αγγείων του ηωγραφικοφ ρυκμοφ. 

 

1300-1230 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΒ: Ανάπτυξθ ςτενότερων ςχζςεων με τον ελλαδικό χϊρο και με 

τθν Εγγφσ Ανατολι. 

 

1230-1190 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΛΑ: Αποικιςμόσ τθσ Ξφπρου από τουσ Αχαιοφσ και ζναρξθ 

εξελλθνιςμοφ του νθςιοφ. Δθμιουργία νζων πόλεων, που οργανϊνονται ςτθ ςυνζχεια ςε 

ανεξάρτθτεσ πολιτείεσ-βαςίλεια. 

 

1190-1150 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΛΒ: Επιδρομζσ των "Οαϊν τθσ Κάλαςςασ". 

 

1150-1050 π.Ω. 

Ϊςτερθ εποχι του έαλκοφ ΛΛΛC: Ρζα κφματα Αχαιϊν αποίκων εγκακίςτανται ςτθν Ξφπρο. 

Ξαταςτροφι των κυπριακϊν πόλεων από ςειςμοφσ. Περικζσ εγκαταλείπονται. 

 

Ιςτορικοί χρόνοι (εποχι του Σιδιρου) 

Κυπρογεωμετρικι εποχι (1050 - 725 π.Ω.) 

1050-950 π.Ω. 

Ξυπρογεωμετρικι Λ: Ανοικοδόμθςθ μερικϊν πόλεων και ίδρυςθ νζων 

 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 89 - 

 

950-725 π.Ω. 

Ξυπρογεωμετρικι ΛΛ και ΛΛΛ: Χκοτεινι περίοδοσ, ιδίωσ ο αιϊνασ από το 950 μζχρι το 850 π.έ. 

(Ξυπρο γεωμετρικι ΛΛ περίοδοσ). Ξατά τθν Ξυπρογεωμετρικι ΛΛ περίοδο εγκακίςτανται ςτθν 

Ξφπρο άοίνικεσ ,που κυριαρχοφν κυρίωσ ςτθν πόλθ του Ξιτίου, θ οποία και γίνεται θ κφρια 

και ιςχυρότερθ αποικία τουσ ςτο νθςί. Ακμάηουν επίςθσ οι πόλεισ Χαλαμίσ, Υάφοσ, 

Ξοφριον,Χόλοι, ενϊ αρχίηει ν' αναπτφςςεται και θ Αμακοφσ. Σι άοίνικεσ εγκαταςτάκθκαν 

ςτο νθςί λόγω του φυςικοφ πλοφτου και τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του νθςιοφ. 

 

Κυπροαρχαϊκι εποχι (725 - 475 π.Ω.) 

725-600 π.Ω. 

Ξυπροαρχαϊκι Λ: Ξυριαρχία των Αςςυρίων επί τθσ Ξφπρου (περίπου από το 709 μζχρι το 

669 π.έ.). Ψα κυπριακά βαςίλεια βρίςκονται υπό κακεςτϊσ υποτζλειασ και πλθρϊνουν 

φόρουσ. Επιγραφι ςτθ ςτιλθ του Αςςφριου βαςιλιά Χαργϊν Β'Χαργϊνοσ Β' που βρζκθκε 

ςτο Ξίτιον αναφζρει ότι 7 Ξφπριοι βαςιλιάδεσ τον προςκφνθςαν περί το 709 π.έ. Χτο 

"πρίςμα" του Βαςιλιά Εςςαρχαδϊνοσ (673/2 π.έ.) αναγράφονται 10 κυπριακζσ πόλεισ που 

πλιρϊναν φόρο: Λδόλιον, έφτροι, Υάφοσ, Ξοφριον, Ψαμαςςόσ, Ξίτιον, Χαλαμίσ, Χόλοι, Οιδρα 

και Αμακοφσ. Πετά τθν αςςυριακι κυριαρχία, θ Ξφπροσ παρζμεινε για λίγο ανεξάρτθτθ. 

 

600-475 π.Ω. 

Ξυπροαρχαϊκι ΛΛ: Θ ςφντομθ περίοδοσ ανεξαρτθςίασ τθσ Ξφπρου ςυνεχίηεται μζχρι το 565 

π.έ., ςυμπλθρϊνοντασ ζνα περίπου αιϊνα. Χτθ ςυνζχεια το νθςί ζγινε υποτελζσ ςτουσ 

Αιγυπτίουσ. Ψα κυπριακά βαςίλεια διατιρθςαν τθν αυτονομία τουσ αλλά πλιρωναν 

φόρουσ. Θ αιγυπτιακι κυριαρχία διάρκεςε μζχρι το 546 π.έ., οπότε αντικαταςτάκθκε από 

τθν περςικι κυριαρχία. Ψο ςφντομο όμωσ διάςτθμα τθσ αιγυπτιακισ κυριαρχίασ άφθςε τα 

ίχνθ του ςτο νθςί με ςαφείσ επιδράςεισ κυρίωσ ςτισ τζχνεσ. Θ κυριαρχία των Υερςϊν κα 

είναι μακρόχρονθ (μζχρι το 332 π.έ.). Ψο 499 π.έ. επανάςταςθ των Ξυπρίων κατά των 

Υερςϊν υπό τον Σνιςιλο τθσ Χαλαμίνασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ επί ςθσ επαναςτατθμζνουσ 

Μωνεσ, αποτυγχάνει. Περικζσ κυπριακζσ πόλεισ (Χόλοι, Υάφοσ) πολιορκοφνται για μινεσ 

πριν υποκφψουν και πάλι ςτουσ Υζρςεσ και τιμωρθκοφν. 50 χρόνια αργότερα (499 π.έ.) 

εκςτρατεία των Ακθναίων υπό το ςτρατθγό Ξίμωνα για απελευκζρωςθ τθσ Ξφπρου 

αποτυγχάνει. Σι Ξφπριοι φιλοπζρςεσ, όπωσ ο βαςιλιάσ τθσ Χαλαμίνασ Γόργοσ, μετζχουν 

ςτθν περςικι εκςτρατεία κατά τθσ Ελλάδασ το 480 π.έ., που καταλιγει άδοξα με 

πανωλεκρία τουσ ςτθ ναυμαχία τθσ Χαλαμίνασ. 

 

Κυπροκλαςςικι εποχι (475 - 325 π.Ω.) 

475-325 π.Ω. 

Ξυπροκλαςικι Λ και ΛΛ: Ξυρίαρχθ μορφι ο βαςιλιάσ τθσ Χαλαμίνασ Ευαγόρασ Α' (411-374 

π.έ.), που θγείται πολφχρονων πολζμων κατά των Υερςϊν, αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα και 

ςθμαντικι διεκνι πολιτικι. Χτενότατεσ ςχζςεισ του με τθν Ακινα, από τθν οποία δζχεται 

επανειλθμμζνεσ ανϊτατεσ τιμζσ για προςφορά ςπουδαίων υπθρεςιϊν. Θ Κυπριακι πόλθ 

Σαλαμίσ κακίςταται το προπφργιο του Ελλθνιςμοφ ςτθν Ανατολι. Θ Ανταλκίδειοσ ειρινθ 

(386 π.έ.) μεταξφ Ακθναίων και Υερςϊν, αποδζχεται ακθναϊκι εγκατάλειψθ τθσ Ξφπρου 

υπό περςικι κυριαρχία και πλιττει καίρια τισ απελευκερωτικζσ προςπάκειεσ του Ευαγόρα. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9,_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%92%27%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%27&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9,_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9,_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Θ περςικι κυριαρχία ςυνεχίηεται, μζχρι τα χρόνια τθσ κυελλϊδουσ προελάςεωσ του 

Πεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Υερςϊν. Ψο 332 π.έ. οι Ξφπριοι βαςιλιάδεσ προςχωροφν με 

το μζροσ του Αλεξάνδρου και θ περςικι κυριαρχία τερματίηεται. Ξυπριακζσ δυνάμεισ 

ενιςχφουν τον Αλζξανδρο, ιδίωσ ςτθν πολιορκία και κατάλθψθ τθσ Ψφρου, αρκετοί δε 

Ξφπριοι ακολουκοφν το Πακεδόνα ςτρατθλάτθ ςτα βάκθ τθσ Αςίασ. 

 

Ελλθνιςτικι περίοδοσ (325 - 50 π.Ω.) 

325-150 π.Ω. 

Ελλθνιςτικι Λ: Πετά το κάνατο του Αλεξάνδρου (323 π.έ.) θ Ξφπροσ γίνεται το μιλο τθσ 

ζριδοσ μεταξφ επιγόνων, κυρίωσ του Υτολεμαίου και του Αντιγόνου. Χτρατιωτικζσ 

επιχειριςεισ και των δυο για κατάλθψθ τθσ Ξφπρου. Ξατάλθψι τθσ, για λίγο, από το 

Δθμιτριο τον Υολιορκθτι (γιο του Αντιγόνου), τελικι όμωσ επικράτθςθ του Υτολεμαίου Α' 

του Οάγου. Ξατάργθςθ των κυπριακϊν βαςιλείων (312 π.έ.) και ζναρξθ τθσ Ξφπρου, ωσ 

ενιαίου χϊρου, ςτο πτολεμαϊκό βαςίλειο με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου. Θ Ξφπροσ 

διοικείται από ςτρατθγό / κυβερνιτθ, Δθμιουργία του Ξοινοφ των κυπριακϊν πόλεων. 

Ανάπτυξθ των τεχνϊν και οικοδόμθςθ λαμπρϊν δθμοςίων κτιρίων (γυμνάςια, κζατρα     

κλπ.). 

 

150-50 π.Ω. 

Ελλθνιςτικι ΛΛ: Χυνζχιςθ τθσ πτολεμαϊκισ κυριαρχίασ. Θ Υάφοσ ακμάηει ιδιαίτερα, ωσ 

πρωτεφουςα τθσ Ξφπρου. Ξατάλθψθ τθσ Ξφπρου από τουσ Φωμαίουσ (58 π.έ.). 

 

ωμαϊκι περίοδοσ (50 π.Ω. - 330 μ.Ω.) 

50 π.έ.-330 μ.έ. 

Υροςφορά τθσ Ξφπρου από τον Λοφλιο Ξαίςαρα και κατόπιν από το Πάρκο Αντϊνιο 

ςτθν Ξλεοπάτρα τθν ίραία τθσ Αιγφπτου. Πετά τθν ιττα του δεφτερου ςτο Άκτιον (31 π.έ.), 

θ Ξφπροσ γίνεται οριςτικά ρωμαϊκι επαρχία. Θ Υάφοσ εξακολουκεί να είναι πρωτεφουςα 

τθσ Ξφπρου.  

 

Διάδοςθ του έριςτιανιςμοφ ςτθν Ξφπρο με τισ περιοδείεσ των αποςτόλων Υαφλου, 

Βαρνάβα και Πάρκου (45 μ.έ.) και Βαρνάβα και Πάρκου (49 μ.έ.). Μδρυςθ των πρϊτων 

επιςκοπϊν. Παρτυρικόσ κάνατοσ του Βαρνάβα ςτθ Χαλαμίνα. Χειςμόσ το 79 μ.έ. Πεγάλθ 

εξζγερςθ των Εβραίων το 116 μ.έ. με χιλιάδεσ νεκροφσ (γίνεται λόγοσ για 240.000) και 

τεράςτιεσ καταςτροφζσ ςτθ Χαλαμίνα θ οποία ανοικοδομείται με ενίςχυςθ του 

αυτοκράτορα Αδριανοφ. Εξακολουκεί να υφίςταται ο κεςμόσ του "Ξοινοφ Ξυπρίων".  

 

Θ Ξυπριακι Εκκλθςία εκπροςωπείται με επιςκόπουσ τθσ ςτθ ςφνοδο τθσ Ρίκαιασ (325 μ.έ.). 

Θ αχανισ Φωμαϊκι αυτοκρατορία διαχωρίηεται ςε Ανατολικι (Βυηαντινι) και Δυτικι. Θ 

Ξφπροσ υπάγεται ςτθν Ανατολικι. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%96%27
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Βυηαντινι εποχι (330 - 1191 μ.Ω.) 

330-647 μ.Ω. 

Υρωτοβυηαντινοί χρόνοι (Α' περίοδοσ): Ζνταξθ τθσ Ξφπρου ςτο Ανατολικό Φωμαϊκό κράτοσ 

(330 μ.έ.) υπό το Πζγα Ξωνςταντίνο. Ξαταςτρεπτικοί ςειςμοί (332/3). Ξίνθμα του 

Ξαλόκαιρου και ιττα του από το Δαλμάτιο. Ρζοι καταςτροφικοί ςειςμοί (342). Πεγάλθ 

ανομβρία. Ξαταςτροφι τθσ Χαλαμίνασ και ανοικοδόμθςι τθσ με τθν ονομαςία Ξωνςταντία. 

Επιςκζψεισ τθσ αγίασ Ελζνθσ ςτθν Ξφπρο. Χυμμετοχι τθσ Ξυπριακισ Εκκλθςίασ ςτθν πρϊτθ 

οικουμενικι ςφνοδο (325). Άγιοσ Χπυρίδων. Χυμμετοχι τθσ Ξυπριακισ Εκκλθςίασ ςτισ 

ςυνόδουσ τθσ Χαρδικισ (343) και Ξωνςταντινοφπολθσ (381). Πζγασ Επιφάνιοσ (τζλθ 4ου 

αι.). Χυμμετοχι τθσ Ξυπριακισ Εκκλθςίασ ςτθν τρίτθ οικουμενικι ςφνοδο τθσ Εφζςου (431) 

και αναγνϊριςθ του αυτοκεφάλου τθσ. Επικφρωςθ του αυτοκεφάλου από τον αυτοκράτορα 

Ηινωνα (488). Σικοδόμθςθ πολλϊν παλαιοχριςτιανικϊν βαςιλικϊν ςτο νθςί. Χχζςεισ με τθν 

Ξωνςταντινοφπολθ. 

 

647-965 μ.Ω. 

Υρωτοβυηαντινοί χρόνοι (Β' περίοδοσ): Υερίοδοσ καταςτροφικϊν αραβικϊν επιδρομϊν. 

Επιδρομι Πωαβία (647) και Αβοφ λ Άβάρ (653/4). Ξαταςτροφι τθσ Ξωνςταντίασ και άλλων 

πόλεων. Ρζεσ καταςτροφικζσ επιδρομζσ των Αράβων (743 Συαλίντ Β',747,773,790 και 806 

Αροφν αλ Φαςίντ 911/12 ο εξωμότθσ Δαμιανόσ). Από νωρίσ πόλεισ ςθμαντικζσ, όπωσ θ 

Ξωνςταντία και το Ξοφριον, αλλά και πολλοί άλλοι παράλιοι οικιςμοί εγκαταλείπονται. Θ 

Ξφπροσ υπό κακεςτϊσ "ουδζτερθσ ςυγκυριαρχίασ" Βυηαντινϊν και Αράβων. Σικοδόμθςθ 

των αρχικϊν φρουρίων ςτον Υενταδάκτυλο. Πετοικιςία του κυπριακοφ πλθκυςμοφ με 

απόφαςθ του Λουςτινιανοφ Β'ςτθν Αρτάκθ (Υροποντίδα). Εκεί ιδρφκθκε θ Ρζα 

Λουςτινιανοφπολθ (692-698).Θ Ξφπροσ ζγινε οχυρό κατά των Εικονομάχων.Ξατζφυγαν ςτθ 

νιςο πολλοί μοναχοί από αραβοκρατοφμενεσ περιοχζσ ι απο βυηαντινζσ περιοχζσ που ιταν 

ςτον ζλεγχο τον εικονομάχων. Σικοδόμθςθ πολλϊν εκκλθςιϊν."Θ χερςόνθςοσ των Αγίων". 

Εκςτρατεία του Ρικθφόρου άωκά κατά των Αράβων και οριςτικι απαλλαγι τθσ Ξφπρου 

από τουσ Άραβεσ, υπό του βυηαντινοφ ςτρατθγοφ Ρικιτα έαλκοφτηθ (965). 

 

965-1191 μ.Ω. 

Πεςοβυηαντινοί χρόνοι: Επανζνταξθ τθσ Ξφπρου ςτθ βυηαντινι αυτοκρατορία (965). Θ 

Οευκωςία πρωτεφουςα του νθςιοφ. Αποςχιςτικό κίνθμα του Κεόφιλου Ερωτικοφ (1042). 

Αποςχιςτικό κίνθμα Φαψομάτθ (1092). Σ δοφκασ Πανουιλ Βουτουμίτθσ ςτθν Ξφπρο. 

Μδρυςθ μονισ Ξφκκου. Επιδρομι βενετικοφ ςτόλου ςτθν Ξφπρο (1122). Εκχϊρθςθ 

εμπορικϊν προνομίων ςτθν Ξφπρο προσ τουσ Βενετοφσ (1148) και διείςδυςθ των Δυτικϊν. 

Ξαταςτροφικζσ επιδρομζσ του Φεχνάλδου Χιατιγιόν (1156), των Αιγυπτίων (1158) και του 

Φαχμόνδου Ψριπόλεωσ (1161) κατά τθσ Ξφπρου. Μδρυςθ μονϊν Παχαιρά, Αγίου Ρεοφφτου, 

έρυςορροϊάτιςςασ. Άγιοσ Ρεόφυτοσ ο Ζγκλειςτοσ. Αποςχιςτικό κίνθμα Λςαακίου Ξομνθνοφ 

(1185). Ειςβολι του Φιχάρδου Οεοντόκαρδου (1191) και κατάλθψθ / λεθλαςία τθσ Ξφπρου. 

Υϊλθςθ του νθςιοφ ςτουσ Ραΐτεσ ιππότεσ (1191). Ψζλοσ τθσ βυηαντινισ κυριαρχίασ. 
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Μεςαιωνικι εποχι, Ψραγκοκρατία (1192 - 1489 μ.Ω.) 

1192-1570/71: 

Υϊλθςθ τθσ Ξφπρου ςτον ευγενι Γουϊδο (Γκι) Οουηινιανό (1192), ο οποίοσ και γίνεται 

κφριοσ του νθςιοφ. Πετά το κάνατό του, ο αδελφόσ του Αμωρφ Οουηινιανόσ γίνεται 

βαςιλιάσ τθσ Ξφπρου θ οποία και αναγνωρίηεται ωσ βαςίλειο (1197). Σργάνωςθ του νθςιοφ 

ςε βαςίλειο δυτικοφ μεςαιωνικοφ τφπου. Εγκατάςταςθ δυτικϊν ευγενϊν-φεουδαρχϊν ςτο 

νθςί. Σι Ξφπριοι ςε κατάςταςθ δουλείασ. Εγκακίδρυςθ τθσ Οατινικισ Εκκλθςίασ και δυτικϊν 

εκκλθςιαςτικϊν Ψαγμάτων ςτο νθςί και διωγμοί τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ. Σικοδόμθςθ 

ανακτόρων, κακεδρικϊν ναϊν των Οατίνων, κάςτρων και άλλων οχυρϊςεων. Μδρυςθ 

λατινικϊν μονϊν. Εγκατάςταςθ ξζνων εμπόρων ςτο νθςί (Βενετϊν, Γενουατϊν, Ξαταλανϊν 

κ.ά.). Χυχνζσ πολεμικζσ περιπζτειεσ με τισ γφρω χριςτιανικζσ χϊρεσ. Χυγκζντρωςθ μεγάλου 

πλοφτου εξαιτίασ του εμπορίου Ανατολισ-Δφςθσ που διεξάγεται μζςω Ξφπρου. Διαμάχεσ 

των Οουηινιανϊν με τουσ Βενετοφσ, τουσ Γενουάτεσ και τουσ λοιποφσ που διατθροφν 

ιςχυρζσ παροικίεσ ςτθν Ξφπρο. Βαςιλεία 17 ςυνολικά βαςιλιάδων και βαςιλιςςϊν τθσ 

δυναςτείασ των Οουηινιανϊν, με πιο ςθμαντικοφσ τουσ Σφγο Α' (1205-1218), Ερρίκο 

Β', Σφγο Δ'(1324-1359), Υζτροσ Α' (1359-1369) και Λάκωβο Β' (1460-1473). Πεςαιωνικοί 

χρονογράφοι Οεόντιοσ Παχαιράσ και Γεϊργιοσ Βουςτρϊνιοσ. Ξατά καιροφσ μεγάλεσ 

καταςτροφζσ από επιδθμίεσ, ανομβρίεσ και επιδρομζσ ακρίδων. Ειςβολζσ των Γενουατϊν 

(1373-74) και των Παμελοφκων (1426) προκαλοφν πολλζσ καταςτροφζσ. Ξατά τθν εποχι 

τθσ άλωςθσ τθσ Ξωνςταντινοφπολθσ (1453), βαςίλιςςα τθσ Ξφπρου θ Ελζνθ Υαλαιολογίνα. 

Πεταβίβαςθ τθσ κυριαρχίασ από τθν τελευταία βαςίλιςςα τθσ Ξφπρου Αικατερίνθ 

Ξορνάρο ςτθ Δθμοκρατία τθσ Βενετίασ (1489). 

 

Βενετοκρατία (1489 - 1571 μ.Ω.) 

Θ Ξφπροσ επίςθμα υπό βενετικι κυριαρχία (1489). Ξατάργθςθ του μεςαιωνικοφ κυπριακοφ 

βαςιλείου. Ανζγερςθ νζων οχυρϊςεων ςτθ Οευκωςία, ενίςχυςθ των οχυρϊςεων ςτθν 

Αμμόχωςτο και εγκατάλειψθ αρκετϊν φρουρίων που καταςτρζφονται. Θ Ξφπροσ διοικείται 

από Βενετοφσ αξιωματοφχουσ. Ψουρκικι ειςβολι (1570) και αδυναμία τθσ Βενετίασ και των 

λοιπϊν Δυτικϊν να προςφζρουν επαρκι βοικεια. Άλωςθ τθσ πρωτεφουςασ Οευκωςίασ από 

τουσ Ψοφρκουσ (9.9.1570) και πολιορκία τθσ Αμμοχϊςτου που αναγκάηεται να παραδοκεί 

μετά από 11 μινεσ (5.8.1571). 

 

Οκωμανικι αυτοκρατορία, Τουρκοκρατία (1571 - 1878 μ.Ω.) 

Εδραίωςθ τθσ τουρκικισ κυριαρχίασ. Θ Ξφπροσ τμιμα τθσ Σκωμανικισ αυτοκρατορίασ. 

Εγκατάςταςθ Ψοφρκων ςτο νθςί. Εκδίωξθ Οατίνων και Οατινικισ Εκκλθςίασ και 

παλινόρκωςθ τθσ Σρκόδοξθσ Ξυπριακισ Εκκλθςίασ. Υροςπάκειεσ υποκινοφμενεσ από τουσ 

Βενετοφσ και άλλουσ δυτικοφσ για εξεγζρςεισ και εκδίωξθ των Ψοφρκων αποτυγχάνουν. 

Επιδθμίεσ πανϊλθσ με μεγαλφτερθ εκείνθ του 1691 που εξολοκρεφει το ζνα τρίτο του 

πλθκυςμοφ. Θ άγρια φορολογία, θ κακοδιοίκθςθ και άλλεσ καταςτάςεισ οδθγοφν ςταδιακά 

ολόκλθρθ τθν Ξφπρο ςε πλιρθ παρακμι. Επιδρομζσ ακρίδων και άλλεσ ςυμφορζσ, κατά 

καιροφσ. Υαρατθρείται το φαινόμενο του εξιςλαμιςμοφ πολλϊν έριςτιανϊν, που αρχικά 

παραμζνουν Ξρυπτοχριςτιανοί (Οινοβάμβακοι). Διάφορεσ εξεγζρςεισ κατά καιροφσ, κυρίωσ 

κοινωνικοφ χαρακτιρα. Πζγασ δραγουμάνοσ έατηθγεωργάκθσ Ξορνζςιοσ. Αρχιεπίςκοποσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%85_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%94%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_(1779-1809)&action=edit&redlink=1
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Ξφπρου Ξυπριανόσ (1810- 1821).Μδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Χχολισ ςτθ Οευκωςία (1812). 

Εκτζλεςθ αρχιεπιςκόπου Ξυπριανοφ και πολλϊν άλλων Ελλινων (Λοφλθσ, 1821). Χυμμετοχι 

πολλϊν Ελλινων Ξυπρίων ςτθν ελλθνικι επανάςταςθ. Επαναςτατικά κινιματα ςτθν Ξφπρο 

των Ρ. Κθςζωσ, Λωαννικίου και Γκιαοφρ Λμάμθ (1833) που καταπνίγονται. Γαλλικζσ, 

γερμανικζσ, αγγλικζσ και αιγυπτιακζσ βλζψεισ επί τθσ Ξφπρου. Γζννθςθ του ενωτικοφ 

κινιματοσ ςτθν Ξφπρο αμζςωσ μετά τθν απελευκζρωςθ τμιματοσ τθσ Ελλάδα, επί θμερϊν 

Λωάννθ Ξαποδίςτρια. Πεταρρυκμίςεισ έαττιςερίφ (1839) και έάττιχουμαγιοφν (1856). Σ 

ςουλτάνοσ παραχωρεί τθν Ξφπρο ςτθν Αγγλία (1878). 

 

Αγγλοκρατία (1878 - 1960 μ.Ω.) 

Ψο Θνωμζνο Βαςίλειο καταλαμβάνει αναίμακτα τθν Ξφπρο (1878). Αναηωπφρωςθ του 

εκνικοφ αιτιματοσ των Ελλινων Ξυπρίων για ΕΡίΧΘ με τθν Ελλάδα. Δθμιουργία ςταδιακά 

ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του νθςιοφ και ζναρξθ εκτζλεςθσ ζργων υποδομισ. Υροςάρτθςθ τθσ 

Ξφπρου από τθν Αγγλία (1914). Υροςφορά τθσ Ξφπρου ςτθν Ελλάδα, αμζςωσ μετά, 

απορρίπτεται. Πεκόδευςθ του ενωτικοφ αγϊνα. Η Κφπροσ ανακθρφςςεται αποικία του 

τζμματοσ (1925). Εξζγερςθ των Ελλινων Ξυπρίων (Σκτϊβρθσ του 1931). Εξορία επιςκόπων 

και άλλων θγετϊν κι επιβολι ςκλθρϊν δικτατορικϊν μζτρων. Χυμμετοχι Ξυπρίων 

εκελοντϊν ςτο Β' Υαγκόςμιο πόλεμο. Αναςυγκρότθςθ τθσ Ξυπριακισ Εκκλθςίασ (1948) και 

επαναφορά του ενωτικοφ αιτιματοσ με πρωτοςτάτθ τον τζωσ Πθτροπολίτθ Ξυρθνείασ 

Εκνάρχθ Πακάριο Β’. Ενωτικό δθμοψιφιςμα (15.1.1950). Εκλογι ωσ αρχιεπιςκόπου του 

Πακαρίου Γ' (1950). Υρϊτθ (ελλθνικι) προςφυγι ςτον ΣΘΕ για αυτοδιάκεςθ τθσ Ξφπρου 

(1954) και δεφτερθ (1955). Ζναρξθ ζνοπλου απελευκερωτικοφ αγϊνα (1.4.1955) υπό τον 

ςυνταγματάρχθ Γεϊργιο Γρίβα, αρχθγό τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. Ξιρυξθ κατάςταςθσ εκτάκτου ανάγκθσ 

από τον κυβερνιτθ έάρτιγκ (27.12.1955). Χυνομιλίεσ Πακαρίου-έάρτιγκ χωρίσ αποτζλεςμα, 

και εξορία του πρϊτου από το δεφτερο (9.3.1956). Αποτυχία προςπακειϊν του λόρδου 

Φάντκλιφ για επιβολι νζου ςυντάγματοσ (1956). Ψρίτθ (ελλθνικι) προςφυγι ςτον Σ.Θ.Ε 

(1957). Απελευκζρωςθ του Πακαρίου από τθν εξορία του ςτισ Χεχχζλλεσ, αλλά 

απαγόρευςθ επιςτροφισ του ςτθν Ξφπρο (29.3.1957). Ψζταρτθ (ελλθνικι) προςφυγι ςτον 

Σ.Θ.Ε (1957). Επικζςεισ ςε μεγάλθ κλίμακα των Ψουρκοκυπρίων κατά των Ελλινων του 

νθςιοφ, με αγγλικι υποκίνθςθ (Λοφνθσ, 1958). Υζμπτθ (ελλθνικι) προςφυγι ςτον Σ.Θ.Ε 

(Χεπτζμβρθσ, 1958). Απειλζσ των Βρετανϊν για προϊκθςθ διχοτομικοφ ςχεδίου Πακμίλαν. 

Ελλθνοτουρκικζσ ςυνομιλίεσ καταλιγουν ςε ςυμφωνία ςτθ Ηυρίχθ, που προςυπογράφεται 

λίγεσ μζρεσ αργότερα ςτο Οονδίνο (άεβρ., 1959), για δθμιουργία τθσ ανεξάρτθτθσ 

Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ. Οιξθ του ζνοπλου αγϊνα. Σ αρχιεπίςκοποσ Πακάριοσ επιςτρζφει 

ςτθν Ξφπρο (1.3.1959). Πεταβατικι περίοδοσ. Σ Γρίβασ αναχωρεί για τθν Ελλάδα 

(17.3.1959). Σ Πακάριοσ εκλζγεται πρϊτοσ πρόεδροσ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ 

(13.12.1959). Επίςθμθ εγκακίδρυςθ τθσ ανεξάρτθτθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ (16.8.1960). 

 

Εκτενζςτερθ ανάλυςθ του Ενωτικοφ Αγϊνα από το Δθμοψιφιςμα τθσ 15θσ Ιανουαρίου 

1950 μζχρι το κρυλικό ζποσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959)  

Χτισ 15 Λανουαρίου 1950 και αφοφ είχαν παρζλκει πζντε χρόνια από τθ λιξθ του Β’ 

Υαγκοςμίου Υολζμου και οι Βρετανοί δεν είχαν ακόμα υλοποιιςει τθν υπόςχεςθ που 

ζδωςαν ςτουσ Ξυπρίουσ για Ζνωςθ με τθν Ελλάδα, όταν αυτοί πολζμθςαν ςτο πλευρό τουσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
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κατά του ναηιςμοφ, πραγματοποιικθκε από τθν Εκναρχία υπό του Αρχιεπιςκόπου 

Πακάριου Β’ το Ενωτικό Δθμοψιφιςμα όπου το 97% των Ξυπρίων «αξίωςε» τθν ΖΡίΧΛΡ με 

τθ μθτζρα Ελλάδα, το διακαι πόκο των Ξυπρίων.   

 

Ψον Λοφνιο του ίδιου ζτουσ, ο Πακάριοσ Β’ πεκαίνει και ο Πακάριοσ Γ’ εξελζγθ 

αρχιεπίςκοποσ χωρίσ ςυνυποψιφιο. Ξακότι, οφτε το Ενωτικό Δθμοψιφιςμα δεν ζγινε 

ςεβαςτό, το 1952 ξεκίνθςαν οι προετοιμαςίεσ για αγϊνα με ςκοπό τθν αποτίναξθ του 

αγγλικοφ ηυγοφ και τθν ΕΡίΧΘ με τθν Ελλάδα. Εκείνθ τθν εποχι μόνο δυο άτομα 

εμπλζκονταν, ο Γεϊργιοσ Γρίβασ (Διγενισ) και ο Ανδρζασ Αηίνασ οι οποίοι ιδρφςαν ςτθν 

Ακινα, τθν Ε.Σ.Ξ.Α (Εκνικι Σργάνωςθ Ξυπρίων Αγωνιςτϊν) για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ 

του αγϊνα.  

 

Χτθ ςυνζχεια άρχιςε να οργανϊνεται ο αγϊνασ. Ξατά τθν περίοδο 1952-1955 θ Ε.Σ.Ξ.Α 

άρχιςε να ψάχνει για πικανζσ περιοχζσ όπου κα μποροφςε να κρφψει και να εκπαιδεφςει τα 

Πζλθ τθσ, ενϊ επίςθσ προςπακοφςε να ειςάγει όπλα. Σ Γρίβασ ιταν ο ςτρατιωτικόσ θγζτθσ 

και οδιγθςε τον αγϊνα από τθν Ακινα και από τθν Ξφπρο, ενϊ ο Πακάριοσ ιταν ο 

πολίτικοσ θγζτθσ. Χτθ ςυνζχεια ο ςτρατάρχθσ Υαπάγοσ, Υρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ 

αποτάκθκε ςτα Θνωμζνα Ζκνθ το 1954 ηθτϊντασ τθ βοικειά τουσ ϊςτε να γίνει ςεβαςτό το 

αίτθμα των Ξυπρίων για αυτοδιάκεςθ, προκειμζνου θ Ξφπροσ να απαλλαγεί από τουσ 

Βρετανοφσ κατακτθτζσ και να υλοποιθκεί το αίτθμα για ΕΡίΧΘ. Δυςτυχϊσ, για άλλθ μια 

φορά δεν κατάφερε να ειςακουςτεί.  

 

Πετά από αυτό, θ Ε.Σ.Ξ.Α άρχιςε να επιςτρατεφει άτομα όπωσ οι  Πάτςθσ, Αυξεντίου,  

Kάριοσ, Ευαγόρου και άλλουσ που ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ζγιναν οι πρϊτοι υπαρχθγοί 

τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. Ψο 1955 πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα γίνεται ξανά προςφυγι ςτα Θνωμζνα Ζκνθ 

και πάλι χωρίσ αποτζλεςμα. Δεν υπάρχει άλλθ διζξοδοσ. Θ Ε.Σ.Ξ.Α. ξεκινά τθν 1θ Απριλίου 

1955 τον αγϊνα τθσ. Πετά από τετραετι ζνοπλο αντάρτικο αγϊνα, πολλοφσ θρωικοφσ 

κανάτουσ, δφο ολοκαυτϊματα, εννζα απαγχονιςμοφσ και πολλζσ μάχεσ υπογράφθκαν οι 

ςυμφωνίεσ Ηυρίχθσ - Οονδίνου, που δυςτυχϊσ ενταφίαςαν τον αγϊνα των Ξυπρίων και τον 

πόκο τουσ για ΕΡίΧΘ, και ςτισ οποίεσ περιλαμβανόταν θ «Χυνκικθ Εγγυιςεων» μεταξφ 

Ελλάδασ, Ψουρκίασ, Βρετανίασ και Ξφπρου με τθν οποία, ςε περίπτωςθ διαςάλευςθσ τθσ 

ςυνταγματικισ τάξθσ, μια από τισ τρεισ πρϊτεσ «εγγυιτριεσ δυνάμεισ» κα μποροφςε να 

προβεί ςε μονομερι δράςθ, αφοφ προθγουμζνωσ είχαν εξαντλθκεί τα περικϊρια 

διαπραγματεφςεων με τισ άλλεσ δυο. 
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Ραραδείγματα Ιςτορικϊν Γεγονότων και Ρροςϊπων (πίνακασ)  

 Επανάςταςθ εναντίων των Υερςϊν – Σνιςιλοσ 499π.έ. 

 Ραυμαχία ςτο Ξίτιο – Ξίμων 478π.χ. 

 Ηινων ο Ξιτιεφσ  

 Ευγόρασ  

 Πζγασ Αλζξανδροσ και Ξφπροσ 330 – 320π.έ. 

 Θ περιοδεία των Αποςτόλων Υαφλου και Βαρνάβα ςτθν Ξφπρο 

 Σ Άγιοσ Οάηαροσ ο τετραιμεροσ, πρϊτοσ επίςκοποσ Ξιτίου  

 Πε απόφαςθ τθσ ςυvόδoυ τθσ Εφζςoυ θ Εκκλθςία τθσ Ξφπρoυ 

αvαγvωρίηεται ωσ Αυτoκζφαλθ 431μ.έ., Αρχιεπίςκοποσ Ανκζμιοσ 

 Θ Ξφπροσ, οι Χαρακθνοί πειρατζσ και ο Ρικθφόροσ άωκάσ 

 Σι Ραΐτεσ και θ κουμανταρία 

 Θ μάχεσ μεταξφ Βενετϊν και Γενουάτων ςτθν Ξφπρο 

 Ψα οχυρωματικά ζργα των Βενετϊν ςτθν Ξφπρο 

 Θ Αικατερίνθ Ξορνάρο 

 Θ κατάλθψθ τθσ Ξφπρου από τουσ Σκωμανοφσ 

 Θ επανάςταςθ του Φε Αλζξθ 

 Σ έ’’Γιωργάκθσ Ξορνζςιοσ 

 Θ Ξφπροσ και θ Ελλθνικι Επανάςταςθ 

 Θ επίςκεψθ Ξανάρθ ςτθν Ξφπρο 

 Σ Αρχιεπίςκοποσ Ξυπριανόσ και θ 9θ Λουλίου 1821 

 Θ ςυμμετοχι των Ξυπρίων ςτο Πακεδονικό Αγϊνα 

 Θ ςυμμετοχι των Ξυπρίων ςτουσ Βαλκανικοφσ Υολζμουσ 

 Θ Ξφπροσ και ο Βενιηζλοσ 

 Ψο γυναικοπάηαρο  

 Σ κυπριακόσ ςιδθρόδορμοσ 

 Σκτωβριανά 1931 

 Σι Ξφπριοι ςτο Β’ Υαγκόςμιο Υόλεμο 

 Ενωτικό Δθμοψιφιςμα  1950 

 Πάχεσ, περιςτατικά, ιρωεσ 1955 – 59 

 Θ ΑΡΕ και θ ΥΕΞΑ 

 Ψουρκανταρςία 1963 – 64 – Βομβαρδιςμόσ Ψυλλθρίασ 

 Πάχθ τθσ Ξοφίνου 1967 

 Πάχεσ, γεγονότα, ιρωεσ, αγνοοφμενοι 1974 
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Ρθγζσ ι Ψορείσ για άντλθςθ κεμάτων – πλθροφοριϊν :  

 Θλεκτρονικό αρχείο Υαναγιϊτθ Υαπαδθμιτρθ : 

http://www.papademetris.net/index.html 

 Ξυπριακό Πουςείο και κατά τόπουσ αρχαιολογικά μουςεία 

 Πουςείο Αγϊνοσ 

 Χυμβοφλιο Λςτορικισ Πνιμθσ ΕΣΞΑ 

 Χφνδεςμοι Αγωνιςτϊν ΕΣΞΑ 

 Ψοπικοί Χφνδεςμοι και Πουςεία ςε Διμουσ και Ξοινότθτεσ  

 Χεβζρειοσ Βιβλιοκικθ 

 Βιβλιοκικθ Λδρφματοσ Αρχ. Πακαρίου 

 Πουςείο Λδρφματοσ Υιερίδθ (Οάρνακα) 

 Χυλλόγοι με το όνομα θρϊων τθσ Ε.Σ.Ξ.Α. ι του 1974 

 Χυνδζςμοι Εφζδρων (διαφόρων Ψαγμάτων Υεηικοφ, Ξαταδρομζων, 

Ψεκωρακιςμζνων κλπ) 

 
 

http://www.papademetris.net/index.html
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Γ. ΑΞΙΕΣ :  

υμμετζχω ςε Ομάδα Εργαςίασ, θ οποία διοργανϊνει δράςθ που ςχετίηεται 

άμεςα με κεματικι ενότθτα για τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ.  

 

Ειςαγωγι :  

Τπωσ αναγράφεται ςτο Οεξικό τθσ Ρζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Γιάννθ Ππαμπινιϊτθ,  Αξία 

είναι : «το ιδανικό, θ ιδζα που κακορίηει τον τρόπο ηωισ και ςκζψθσ, κακετί που 

αναγνωρίηεται από ζνα ςφνολο ανκρϊπων ωσ ςθμαντικό για τουσ ίδιουσ και αποτελεί το 

μζτρο αξιολόγθςθσ ςυμπεριφοράσ, πραγμάτων κ.α.» 

 

Ξοινωνιολόγοι, πολιτικοί, φιλόςοφοι και άλλοι αναλυτζσ των μεγάλων κοινωνικϊν 

προβλθμάτων που ταλανίηουν τον ςφγχρονο άνκρωπο ςυμφωνοφν ότι ηοφμε ςε μια εποχι 

παρακμισ, ςτθν οποία οι πολιτιςμικζσ αξίεσ, οι θκικοί κανόνεσ, οι ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, 

ακόμθ και αυτι θ αξία τθσ ηωισ, ζχουν χάςει το νόθμά τουσ εδϊ και δεκαετίεσ και, κακϊσ 

ζχουν αμαυρωκεί, λίγοι είναι οι πολίτεσ που αποδζχονται και ςζβονται αξίεσ.   

 

Κακϊσ θ βία και θ ανιςότθτα αυξάνεται κακθμερινά, είναι πράγματι πιο αναγκαίο από 

ποτζ να βοθκιςουμε τα παιδιά και ειδικότερα τουσ νζουσ, να εξερευνιςουν και να 

αναπτφξουν αξίεσ ηωισ. Θ νζα αυτι πραγματικότθτα κακιςτά αναγκαίο να αναλάβουμε ζνα 

ενεργό ρόλο για τθν αγωγι των νζων μασ ςτισ βαςικζσ ανκρϊπινεσ δεξιότθτεσ όπωσ θ 

κατανόθςθ και ο χειριςμόσ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, ο ζλεγχοσ των παρορμιςεων, θ 

ενςυναίςκθςθ, ο ςεβαςμόσ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ.  

 

Χιμερα χαμζνοι όλο και πιο βακιά ςτα γρανάηια τθσ κακθμερινότθτασ ζχουμε ξεχάςει πωσ 

θ χαρά μπορεί να γεννθκεί κάκε ςτιγμι και ότι ξεπθδά από απλζσ ςτιγμζσ ειλικρίνειασ και 

ευγζνειασ. Πασ είναι πολλζσ φορζσ δφςκολο να αντιλθφκοφμε τθ χαρά του να ακοφσ 

κάποιον, να του παρζχεισ ελευκερία και εκτίμθςθ. 

 

Δεν είναι αρκετό να εκπαιδεφουμε τθ διάνοια, αλλά να επικαλοφμαςτε τθ κζλθςθ και τθν 

αίςκθςθ. Ψο μόνο πράγμα που είναι ικανό να κζςει ςε κίνθςθ τθ κζλθςθ είναι θ ςυγκίνθςθ. 

Θ αγωγι επιτυγχάνει όταν υποκινεί αυτι τθ ςυγκίνθςθ που δθμιουργεί ιδζεσ. Ψο ςχολείο, 

αλλά και ο Υροςκοπιςμόσ είναι βζβαιο πωσ διδάςκουν τόςο άμεςα όςο και ζμμεςα αξίεσ. 

Ψαίνεται μάλιςτα πωσ είναι αδφνατο να διδάξει κάποιοσ ο,τιδιποτε χωρίσ ταυτόχρονα 

να διδάξει και αξίεσ.  

 

Για το ςκοπό αυτό, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, θ Ραγκόςμια Οργάνωςθ τθσ 

Ρροςκοπικισ Κίνθςθσ (W.O.S.M.) αλλά και τα Εκνικά Σϊματα, ζχουν δϊςει μεγάλθ 

ζμφαςθ ςτισ ΑΞΙΕΣ, ςτθν κατανόθςθ αλλά κυρίωσ τθν εφαρμογι τουσ, με διάφορουσ 

τρόπουσ ςτο εξελικτικό πρόγραμμα κάκε Κλάδου και ιδιαίτερα των Ανιχνευτϊν (λόγω 

θλικίασ κυρίωσ) μζςα πάντοτε από βιωματικζσ εμπειρίεσ.  

 

«Γιατί δεν είναι αρκετό για τουσ νζουσ να ακοφν για αξίεσ. Για να τισ μάκουν πρζπει να τισ 

βιϊνουν ςε πολλά επίπεδα, να τισ κάνουν δικζσ τουσ. Δεν είναι αρκετό να αιςκανκείσ, ι 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 99 - 

 

να ςκεφτείσ για τισ αξίεσ. Κακθμερινζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ χρειάηονται για να μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ.»37 

 

Θ διαχρονικι αλλά και κακολικι ςθμαςία των αξιϊν από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, 

από τθν ανατολι μζχρι τθ δφςθ :  

«Εφτά τα καφματα του κόςμου αλλά εφτά και τα κανάςιμα αμαρτιματα του ανκρϊπου. 

Οκνθρία (θ τεμπελιά), αλαηονεία (το να κεωρεί κάποιοσ τον εαυτό του ανϊτερο), λαιμαργία 

(κατάςταςθ ςτθν οποία κάποιοσ τρϊει αςταμάτθτα), λαγνεία (κατάςταςθ ςτθν οποία 

κάποιοσ δεν ελζγχει τισ επικυμίεσ του), απλθςτία (πλεονεξία), οργι (κυμόσ), ηθλοφκονία 

(όταν κάποιοσ ενοχλείται με τθν επιτυχία των άλλων) με τθν αλαηονεία να κεωρείται μθτζρα 

όλων των αμαρτιϊν! 

 

Οι πρόγονοι μασ όμωσ εδϊ και πολλζσ χιλιετίεσ, είχαν προβλζψει όχι τόςο τα αμαρτιματα 

αλλά και τισ πραγματικζσ αξίεσ που πρζπει να ζχει ο άνκρωποσ. τα Δελφικά 

παραγγζλματα (κάτι ςαν τισ δζκα εντολζσ – αλλά ιταν πολφ περιςςότερα), γίνονται 

αναφορζσ αναλυτικά ςε κάκε πτυχι του χαρακτιρα που μπορεί να ζχει ο κάκε άνκρωποσ. 

τουσ περιςςότερουσ από εμάσ τα πιο γνωςτά είναι το «μθδζν άγαν» (να μθν υπερβάλλεισ) 

και το «γνϊκι ς’ εαυτόν» (να γνωρίηεισ τον εαυτό ςου), αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά που 

είναι εξίςου ςθμαντικά όπωσ : «νόμω πείκου» (να πεικαρχείσ το νόμο), «ιπω υπζρ 

δικαίου» (να ακολουκείσ το δίκαιο), «ςοφίαν ηιτει» (να αναηθτάσ τθν ςοφία), «δικαίωσ 

κτω» (να αποκτάσ δίκαια), «αμαρτάνων μετανόει» (όταν ςφάλλεισ να μετανοείσ) κτλ. 

 

τθν Ανατολι, ςε άλλουσ λαοφσ, υπάρχουν αξίεσ που λζγονται «μαχθτικζσ αρχζσ» και 

επικρατοφν κυρίωσ αλλά και διδάςκονται ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ είναι 

«να μθν υπερτιμάσ, αλλά οφτε και να υποτιμάσ τον εχκρό γιατί τότε νικιζςαι», «να μθν 

χρθςιμοποιείσ τθν γνϊςθ ςου ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ για να κάνεισ επίδειξθ» κτλ. Θ 

ιςορροπία δθλαδι είναι το βαςικότερο που πρζπει να διακατζχει ζναν μαχθτι. 

 

Με βάςθ τα πιο πάνω από τθν αρχαία εποχι ζωσ το ςιμερα και από τθν Αρχαία Ελλάδα και 

Κίνα μζχρι τθν τωρινι μορφι των κρατϊν του κόςμου ζνα είναι το ςυμπζραςμα. Ότι οι 

ανκρϊπινεσ αξίεσ, όπωσ τιμιότθτα, ειλικρίνεια, αγάπθ, ανιδιοτζλεια κτλ όταν τθροφνται 

ςυνικωσ τιμοφνται κιόλασ από τουσ ανκρϊπουσ γφρω μασ. Είναι πολφ ςθμαντικό για 

κάποιον να πράττει βάςει των πιο πάνω, γιατί όλα ζχουν κοινό παρονομαςτι, παρά να 

καταναλϊνεται με βάςθ τθν αλαηονεία!  

 

Ο πλοφτοσ μασ, είναι οι αξίεσ μασ. Και οι αξίεσ μασ είναι αυτζσ που κα διαμορφϊςουν το 

χαρακτιρα μασ. Και όπωσ πολφ ςοφά λζει  ο Ευριπίδθσ μζςα από το ζργο του  «Θλζκτρα» : 

«τακερόσ είναι ο χαρακτιρασ μασ, όχι τα χριματα. Διότι αυτόσ μζνει πάντοτε και βγάηει 

από τθ μζςθ τα κακά, ενϊ τα πλοφτθ που ζχει κάποιοσ με τρόπο άδικο και ςκλθρό πετοφν 

και φεφγουν από τα ςπίτια, αφοφ για λίγο καιρό ανκοφν !!!».  

                                                           
37

 Απόςπαςμα από το άρκρο «Ψο να διδάςκεισ αξίεσ ςιμερα» τθσ Χοφίασ Ψαναΐνθ, Δαςκάλασ, ςτθν εφθμερίδα του Σμίλου 

Επιμόρφωςθσ Γονζων (Βροντάδοσ έίου) «Τα παιδιά μασ κι εμείσ» φ. 110  



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 100 - 

 

Πλα τα όςα αναφζρονται πιο πάνω δείχνουν πραγματικά τθν ανάγκθ που υπάρχει για 

τθν πανανκρϊπινθ ανάκαμψθ. Ακριβϊσ για το λόγο αυτό, όςο κεωρθτικι και να 

φαντάηει ςε πολλοφσ από εμάσ, θ τρίτθ απαίτθςθ του Ρτυχίου Τελειοποιιςεωσ, θ 

απαίτθςθ για τισ ΑΞΙΕΣ, είναι ίςωσ μία από τισ πιο ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχει να 

κάνει ζνασ Ανιχνευτισ. Και το ςθμαντικό που πρζπει να ζχουμε πάντοτε ωσ γνϊμονα 

είναι ότι τθν απαίτθςθ πρζπει να τθν προςεγγίςει μζςα από τθ διοργάνωςθ μιασ δράςθσ, 

τθν απόκτθςθ δθλαδι βιωματικισ εμπειρίασ και όχι μζςα από τθ ςυγγραφι (ι ακόμα 

χειρότερα τθν αντιγραφι από το διαδίκτυο) μιασ μελζτθσ.  

 

ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΛΕΧ :  

Χτο κατϊφλι τθσ νζασ χιλιετίασ, θ ραγδαία τεχνολογικι πρόοδοσ ζχει επιφζρει μια ςειρά 

δυναμικϊν αλλαγϊν ςτθν κοινωνία. Ψα ςφνορα τθσ τεχνολογίασ εκτείνονται ςε κάκε τομζα 

τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Θ ςυνεχισ ωςτόςο ανάπτυξθ λόγω τθσ τεχνολογικισ 

προόδου προκαλεί ρευςτότθτα ςτθ δομι τθσ κοινωνίασ, εξαιτίασ τθσ αλλαγισ των 

κοινωνικϊν ςτόχων. Θ χωρίσ ζλεγχο πρόοδοσ δθμιουργεί κρίςθ αξιϊν, ςυνζπεια τθσ οποίασ 

είναι θ δυςχζρεια ςτον κακοριςμό των προτεραιοτιτων για το μζλλον.  

 

 

Σχετικοί Σφνδεςμοι :  

Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν Υροςταςiα των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των 

Κεμελιωδϊν Ελευκεριϊν : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-

873E-1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf 

 

Επίτροποσ Υροςταςίασ Δικαιωμάτων του Υαιδιοφ : http://www.childcom.org.cy  

 

Βουλι των Αντιπροςϊπων : http://www.parliament.cy 

 

 

Ραραδείγματα δράςεων :  
εβαςμόσ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. Δράςθ κατά του ρατςιςμοφ από Ο.Ε. τθσ 

76θσ Κ.Α. τροβόλου «ΔΑΙΔΑΛΟ» 

 

Θ Σ.Ε. ερεφνθςε τα κζματα του ρατςιςμοφ, τθσ ξενοφοβίασ, τθσ διαφορετικότθτασ μζςα 

από διάφορα άρκρα ςε εφθμερίδεσ, το διαδίκτυο και διάφορεσ ςχετικζσ εκδόςεισ. Πε βάςθ 

τθ γνϊςθ που ςυγκζντρωςαν, τα μζλθ τθσ Σ.Ε. δθμιοφργθςαν μικρά ςκετςάκια με κζματα 

όπωσ ρατςιςμόσ λόγω χρϊματοσ, ρατςιςμόσ λόγω κρθςκείασ, ρατςιςμόσ λόγω 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GRE_CONV.pdf
http://www.childcom.org.cy/
http://www.parliament.cy/
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διαφορετικότθτασ (π.χ. γιατί είςαι χοντρόσ) κ.α.  όπου με τθ ςυμμετοχι των υπολοίπων 

Πελϊν τθσ Ξοινότθτασ τα παρουςίαςαν ενϊπιον κοινοφ. 

 

Ψο κοινό που παρακολοφκθςε τθ διαφορετικι αυτι παράςταςθ ιταν τα Πζλθ του Ξζντρου 

Ρεότθτασ Δροφςειασ κακϊσ και μεγαλφτεροι χωριανοί αλλά και μετανάςτεσ που ηουν ςτο 

χωριό αυτό. Θ παράςταςθ ζγινε ςτθ Δροφςεια γιατί αποτζλεςε ζναν από τουσ χϊρουσ που 

φιλοξζνθςε τθ Π.Δ.Ω. τθσ 76θσ Ξοινότθτασ το καλοκαίρι του 2010. Ψα Πζλθ τθσ Σ.Ε. κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον Ξοινοτάρχθ και τον Υρόεδρο του Ξζντρου Ρεότθτασ, πριν από τθ 

δράςθ, όριςαν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα όπου κα πραγματοποιείτο θ παράςταςθ 

ςτο μικρό αμφικζατρο του χωριοφ. Για το ςκοπό αυτό ετοίμαςαν διαφθμιςτικζσ αφίςεσ και 

φζιγ βολάν τα οποία ζςτειλαν ςτο χωριό αρκετά πιο πριν αλλά φρόντιςαν να κολλιςουν και 

να μοιράςουν και με τθν άφιξι τουσ εκεί.  

 

Υαράλλθλα ετοίμαςαν ενθμερωτικό φυλλάδιο το οποίο μοίραςαν ςτθ ςυνζχεια ςε όλουσ 

όςουσ ιρκαν να παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ για να είναι ενιμεροι για το τι ακριβϊσ 

κα παρακολουκιςουν αλλά και για να ενθμερωκοφν.  

 

Πε τθ λιξθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ όπου Ανιχνευτζσ και 

ακροατιριο κατζλθξαν ςε ςυμπεράςματα.  

 

 
Σο φζιγ βολάν και αφίςα για τθν προβολι τθσ δράςθσ  
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Σο ενθμερωτικό ζντυπο που ετοίμαςαν οι Ανιχνευτζσ και ζδωςαν ςε όςουσ παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ 
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Υαρακάτω ακολουκεί αυτοφςιο το κείμενο που μασ ζςτειλε Σ.Ε. τθσ 253θσ Ξ.Α. Αγ. Λωάννθ 

Οεμεςοφ ςχετικά με παρόμοιο κζμα, το ςεβαςμό μεταξφ των λαϊν και ζρευνα που 

πραγματοποίθςε θ Ξοινότθτα για το ρατςιςμό ςτθν Ξφπρο :  

253θ Κοινότθτα Ανιχνευτϊν Λεμεςοφ 
 

Α Ξ Ι Ε Σ 
 

Φ α τ ς ι ς μ ό σ 

 
Ομάδα εργαςίασ :     
1.Ευαγόρασ Ωριςτοφίδθσ 
2.Σταφροσ Ωαραλάμπουσ 
3.Άντρεα Ιωαννίδου  
 

Θμερομθνία  διεξαγωγισ : 21/11/2010 
 

Ωϊροσ Δράςθσ:  
Ράρκο Ακρόπολθσ  (Στρόβολοσ, Λευκωςία) 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 104 - 

 

 

Ρ Ε  Ι Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α 
 

 ΣΚΟΡΟΣ                                      ςελ.2 

 ΣΤΟΩΟΣ                                       ςελ.2   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΓΟΙΕΣ            ςελ.2   

 ΕΫΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                  ςελ.4  

 ΓΑΨΙΚΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ           ςελ.5 

 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ  ΔΑΣΘΣ           ςελ.8 

 ΨΫΤΟΓΑΨΙΚΟ ΥΛΙΚΟ      ςελ.9 
 
 

Σκοπόσ:  Ρα γνωρίςουμε πϊσ εκφράηονται οι Ξφπριοι 

για το κζμα του ρατςιςμοφ. 
    
 
Στόχοσ: :  Επίτευξθ τθσ απαίτθςθσ του πτυχίου 

Ψελειοποιιςεωσ  (Αξίεσ - απαίτθςθ 4) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ 
 
Διάρκεια ζρευνασ:1 ϊρα και 20 λεπτά   
 

 
Ωϊροσ διεξαγωγισ Ζρευνασ: Ράρκο 
Ακρόπολθσ  (Στρόβολοσ, Λευκωςία) 
 
 

 
Αρικμόσ δειγματολθψίασ:50 
 
 

 
Ομάδα Εργαςίασ: 1.Ευαγόρασ Ωριςτοφίδθσ 
                               2.Σταφροσ Ωαραλάμπουσ 
                               3.Άντρεα Ιωαννίδου  
 
 
Αρικμόσ Ανιχνευτϊν που  
βοικθςαν ςτθ ςυμπλιρωςθ  
των ερωτθματολογίων :  11 
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ΕΫΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ        
 

Θζμα: Ρατςιςμόσ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτιςεισ  Ραι  Τχι 

Υιςτεφετε υπάρχει ρατςιςμόσ ςτθ Ξφπρο;    

Σι Ξφπριοι εργοδότεσ προςλαμβάνουν εφκολα 
αλλοδαποφσ;  

  

Τποτε δείτε κάποιο που ζχει κάποιου είδουσ αναπθρία 
τον κοροϊδεφετε; 

  

Δζχεςτε ςυχνά ρατςιςτικά ςχόλια από άλλουσ για 
οποιοδιποτε λόγο; 

  

Aν ςτθ περιοχι που μζνετε ζμενε κάποιοσ αλλοδαπόσ κα 
είχατε πρόβλθμα; 
 

  

Κα ςασ ενοχλοφςε να ζχετε φίλο αλλοδαπό;   

Σι Ξφπριοι κάνουν τουσ αλλοδαποφσ να νιϊκουν 
μειονεκτικά απζναντι τουσ; 

  

Σι Ξφπριοι είναι φυλετικά ανϊτεροι από τουσ 
αλλοδαποφσ; 

  

Υιςτεφετε ότι οι τουρίςτεσ τυγχάνουν ρατςιςτικισ 
ςυμπεριφοράσ από τουσ Ξυπρίουσ; 

  

Ζχετε δει ποτζ κάποιον να πζφτει κφμα ρατςιςτικισ 
ςυμπεριφοράσ; 
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ΓΑΨΙΚΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Υιςτεφετε υπάρχει ρατςιςμόσ ςτθν Ξφπρο? 

 
 
Σι Ξφπριοι εργοδότεσ προςλαμβάνουν εφκολα αλλοδαποφσ? 

 
 
Τποτε δείτε κάποιο που ζχει κάποιου είδουσ αναπθρία τον κοροϊδεφετε?  

 
Δζχεςτε ςυχνά ρατςιςτικά ςχόλια από άλλουσ για οποιοδιποτε λόγο? 
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Αν ςτθν περιοχι που μζνετε ζμενε κάποιοσ αλλοδαπόσ κα είχατε πρόβλθμα? 

 
Κα ςε ενοχλοφςε να είχεσ φίλο αλλοδαπό? 

 
 
Σι Ξφπριοι κάνουν τουσ αλλοδαποφσ να νιϊκουν μειονεκτικά απζναντι τουσ? 

 
Σι Ξφπριοι είναι ανϊτεροι από τουσ αλλοδαποφσ? 
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Υιςτεφετε ότι οι τουρίςτεσ τυγχάνουν ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ από τουσ Ξυπρίουσ? 

 
Ζχετε δεί  ποτζ κάποιον να πζφτει κφμα ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ? 

 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ  ΔΑΣΘΣ 
 

Μετά το τζλοσ τθσ ζρενασ ςυμπεράναμε ότι ςτθν 
Κφπρο υπάρχει ρατςιςμόσ.Ακόμθ ςυμπεράναμε ότι οι 
Κφπριοι εργοδότεσ προςλαμβάνουν πιο εφκολα 
αλλοδαποφσ περιςςότερο λόγω του κόςτουσ. Οι 
Κφπριοι όταν δοφν κάποιο με κάποιου είδουσ 
αναπθρία δεν τον κοροιδεφουν αλλά οφτε δζχονται 
κάποιου είδουσ ρατςιςτικό ςχόλιο. Επίςθσ δεν κα 
είχαν πρόβλθμα εάν κάποιοσ αλλοδαπόσ κατοικοφςε 
ςτθν περιοχι τουσ και επίςθσ ςτο να ζχουν φίλο 
αλλοδαπό. Οι Κφπριοι κάνουν τουσ αλλοδαποφσ να 
νιϊκουν μειονεκτικά απεναντί τουσ.Οι  Κφπριοι δεν 
είναι ανϊτεροι απο τουσ αλλοδαποφσ ,πιςτεφουν ότι 
οι τουρίςτεσ τυγχάνουν ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ 
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ςτθν Κφπρο και τζλοσ οι περιςςότεροι Κφπριοι είδαν 
κάποιον  να πζφτει κφμα ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ. 
 

ΨΫΤΟΓΑΨΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΩΕΣΕΙΣ :  

Χκοπόσ τθσ απαίτθςθσ αυτισ δεν είναι άλλοσ από το να δϊςει τα εναφςματα ςτον Ανιχνευτι 

«να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει» πζραν από τα ςτενά όρια τθσ πατρίδασ μασ. Ρα 

ερευνιςει και να εξερευνιςει άλλουσ λαοφσ, άλλουσ πολιτιςμοφσ και άλλα Υροςκοπικά 

Χϊματα,  μζςα από τθν επικοινωνία και τθν προςωπικι ςχζςθ που κα ςυνάψει με 

Υροςκόπουσ από άλλεσ χϊρεσ. Υροςκόπουσ τουσ οποίουσ κα γνωρίςει είτε από τθ 

ςυμμετοχι του ςτο Ψηάμπορθ ςτον Αζρα ι το Ψηάμπορθ ςτο Διαδίκτυο ι μζςα από άλλουσ 

τρόπουσ είτε αυτοί είναι θ τεχνολογία και οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, είτε είναι ο 

παλιόσ παραδοςιακόσ τρόποσ μζςα από τθν αναηιτθςθ ατόμων για αλλθλογραφία. Ππορεί 

να υπολογίςει ςτθ βοικεια των Βακμοφόρων αν ζχουν φίλουσ Υροςκόπουσ από άλλεσ 

χϊρεσ ι τθν υποςτιριξθ τθσ Εφορείασ Διεκνϊν Χχζςεων.  

 

Πε όποιον τρόπο πραγματοποιθκεί θ επικοινωνία, το ηθτοφμενο είναι ο Ανιχνευτισ να 

δθμιουργιςει δεςμοφσ φιλίασ με άλλουσ Ανιχνευτζσ και να γνωρίςει μζςω αυτϊν όλα όςα 

αναφζρονται πιο πάνω. Σ καλφτεροσ τρόποσ γνωριμίασ είναι φυςικά θ άμεςθ επαφι με 

Ανιχνευτζσ άλλων χωρϊν είτε με τθν πραγματοποίθςθ Π.Δ.Ω. ςε μια άλλθ χϊρα ι τθ 

φιλοξενία Ανιχνευτϊν ςτθ χϊρα μασ. Ακόμα καλφτερα, με τθ ςυνεφρεςθ πολλϊν 

Υροςκόπων μζςα από τισ διάφορεσ διεκνείσ προςκοπικζσ δράςεισ με «ναυαρχίδα» φυςικά 

τα Υαγκόςμια Υροςκοπικά Ψηάμπορθ, το ROVERWAY, τα εκνικά Ψηάμπορθ κλπ. 

 

Θ εμπειρία από μια τζτοια ςυμμετοχι είναι ανεπανάλθπτθ και κακοριςτικι για τθ ηωι ενόσ 

Υροςκόπου. Πε τον προθγοφμενο Ε.Ξ., θ ςυμμετοχι και μόνο αυτι ςε μια διεκνι δράςθ, 

αποτελοφςε προχπόκεςθ για απόκτθςθ τθσ απαίτθςθσ Διεκνείσ Χχζςεισ (Δ1). Ψελικά όμωσ 

το κομμάτι αυτό αφαιρζκθκε από το νζο Ε.Ξ. κακότι δεν ζχουν όλοι τθ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ ςε μια διεκνι δράςθ και αυτό κα ιταν ίςωσ διάκριςθ, ειδικά όταν θ 

εναλλακτικι ιταν θ διοργάνωςθ των J.O.T.A. – J.O.T.I. που απαιτεί πολφ περιςςότερθ 

προςπάκεια από τθν απλι ςυμμετοχι.  

 

Ξάποιοσ όμωσ Ανιχνευτισ, ο οποίοσ ςυμμετείχε ςε ζνα Ψηάμπορθ (ακόμα και όταν ιταν 

Υρόςκοποσ) ι ςε ζνα ROVERWAY, μπορεί κάλλιςτα να εκμεταλλευτεί τισ γνωριμίεσ του από 

αυτά για να αςχολθκεί με τθν απαίτθςθ (Δ2).Εάν αυτόσ ζχει αποκτιςει τθν απαίτθςθ αυτι, 

μπορεί να βοθκιςει άλλουσ Ανιχνευτζσ τθσ Ξοινότθτασ, φζρνοντασ τουσ ςε επαφι με τα 

άτομα που ζχει γνωρίςει ϊςτε να ξεκινιςουν μια μορφι επικοινωνίασ και να αςχολθκοφν 

με τθν απαίτθςθ.  

 

Δ1. Συμμετζχω ενεργά, τόςο ςτον προγραμματιςμό και προετοιμαςία, όςο και 

ςτθν άμεςθ ςυμμετοχι, ςτο Τηάμπορθ ςτο Διαδίκτυο και ςτο Τηάμπορθ ςτον Αζρα 

  

Θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτον προγραμματιςμό και προετοιμαςία των J.O.T.A. ι / και J.O.T.I. 

προχποκζτει μια ςωςτι και μεκοδευμζνθ δουλειά ζτςι ϊςτε όταν κα ζρκει θ ϊρα να 

ξεκινιςει το διιμερο των δφο αυτϊν παγκόςμιων προςκοπικϊν δράςεων το τρίτο 

Χαββατοκφριακο κάκε Σκτωβρίου, οι ςτακμοί να είναι ζτοιμοι και όλα να λειτουργοφν ςτθν 

εντζλεια. Γιατί, τισ πλείςτεσ φορζσ θ προετοιμαςία θ οποία γίνεται, δε γίνεται μόνο για τουσ 
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Ανιχνευτζσ τθσ Σ.Ε. ι για τθν Ξοινότθτα αλλά αφορά όλο το Χφςτθμα. Χτθν περίπτωςθ αυτι 

θ Σ.Ε. πρζπει να ζχει υπόψθ τθσ ότι πρζπει να ςυνεργαςτεί άμεςα με τουσ Βακμοφόρουσ 

τθσ Αγζλθσ και τθσ Σμάδασ και να τουσ ενθμερϊνει ςχετικά με όλεσ τισ ενζργειεσ που κάνει 

και αφοροφν τα Ουκόπουλα ι τουσ Υροςκόπουσ. 

 

Επομζνωσ θ Σ.Ε. θ οποία κα αςχολθκεί με τθ διοργάνωςθ του J.O.T.A. ι / και J.O.T.I. πρζπει 

να αςχολθκεί τουλάχιςτον με τισ ενζργειεσ που αναγράφονται πιο κάτω :  

 Ρα πραγματοποιιςει ςυνάντθςθ για τον προγραμματιςμό των J.O.T.A. και J.O.T.I. 

με τον Ωπεφκυνο Βακμοφόρο του Χυςτιματοσ  

 Ρα ζρκει ςε επαφι με τουσ υπεφκυνουσ τθσ Ε.Ε. και τθσ Γ.Ε. για τα J.O.T.A. και 

J.O.T.I. και να ενθμερωκεί  ςχετικά με το κζμα και τισ ενζργειεσ του Χϊματοσ για να 

υπάρχει ςυνοχι και ςφμπνοια 

 Ρα επιςκεφκεί τισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ που αφοροφν τισ δφο διοργανϊςεισ : 

http://www.jotajoti.org και http://www.joti.org  όπου ςε ςυνεννόθςθ με τον 

Ωπεφκυνο Βακμοφόρο του Χυςτιματοσ κα εγγράψει το Χφςτθμα, αλλά κα πάρει και 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το τι και πϊσ κα διοργανωκεί ςε παγκόςμια 

κλίμακα.  

 Ρα πραγματοποιιςει επαφζσ με ειδικοφσ ςυνεργάτεσ (αν χρειάηεται) όπωσ 

ραδιοεραςιτζχνεσ, ειδικοφσ ςτα δίκτυα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κ.α. 

 Ρα πραγματοποιιςει ζγκαιρα  ελζγχουσ των υποδομϊν που διακζτει το Χφςτθμα 

για να εξαςφαλιςτοφν τα απαραίτθτα (τθλεφωνικζσ και ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ, 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και εξοπλιςμόσ για ςτιςιμο δικτφου υπολογιςτϊν, 

αςφρματοι, κεραίεσ κλπ) μετά από ςυννεννόθςθ με τον Ωπεφκυνο Βακμοφόρο.  

 Χε περίπτωςθ J.O.T.A. να εξαςφαλίςει από τον υπεφκυνο τθσ Γ.Ε. το διακριτικό 

κλιςθσ (callsign)  του Χτακμοφ του Χυςτιματοσ / τθσ Ξοινότθτασ. 

 Ρα πραγματοποιιςει διαφιμιςθ των  J.O.T.A. και J.O.T.I. με τθ δθμιουργία αφίςασ 

που κα τοποκετθκεί ςε όλα τα Ψμιματα και άλλα περίοπτα ςθμεία ςτθν Εςτία του 

Χυςτιματοσ.  

 Ρα αναλάβει τθ δθμιουργία (ςτιςιμο) Χτακμϊν (είτε αςυρμάτων είτε δικτφου 

υπολογιςτϊν). Αν δεν υπάρχει δυνατότθτα αυτόνομθσ διοργάνωςθσ J.O.T.A. μπορεί 

να αποτακεί ςτον Τμιλο Φαδιοεραςιτεχνϊν Ξφπρου και να ηθτιςει τθ βοικεια των 

Πελϊν του και αν υπάρχει δυνατότθτα είτε ςτο οίκθμα του Σμίλου είτε ςτθν Εςτία 

του Χυςτιματοσ να ςτθκεί ζνασ ςτακμόσ για το Χφςτθμα.  

 Ρα αναλάβει τθν προετοιμαςία ςχετικϊν εντφπων (ενθμερωτικζσ αφίςεσ με το 

φωνθτικό αλφάβθτο, τισ ςυχνότθτεσ, τον κϊδικα q), χάρτεσ (Ξφπρου και 

Υαγκόςμιο), θμερολόγια επαφϊν –log books-, αναμνθςτικά, Ξάρτα QSL  κ.α.) 

 Ρα ετοιμάςει παρουςίαςθ για τα J.O.T.A. -  J.O.T.I. για τισ Α.Ο. και Σ.Υ.  

 Ρα ετοιμάςει παρουςίαςθ για το ραδιοεραςιτεχνιςμό για τισ Σ.Υ. και Ξ.Α. 

 Ρα ετοιμάςει μεγάλο παιχνίδι ι ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ για τισ Α.Ο. και Σ.Υ. 

 

Ξατά τθ διάρκεια των J.O.T.A. ι / και J.O.T.I.θ Σ.Ε. πρζπει να ζχει υπόψθ τθσ τα εξισ:  

 Ψουλάχιςτον ζνα Πζλοσ  τθσ Σ.Ε. πρζπει να βρίςκεται ςυνεχϊσ ςτο Χτακμό για να 

φροντίηει για τθ ςωςτι λειτουργία του και το χρόνο παραμονισ είτε ςτον αςφρματο 

http://www.jotajoti.org/
http://www.joti.org/
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είτε ςτουσ Θ/Ω των ατόμων  

 άροντίηει για τθ ςυμπλιρωςθ των θμερολογίων επαφϊν (log books)  

 Βοθκά όςουσ ζχουν πρόβλθμα κατά τθ διάρκεια μίασ επαφισ (κυρίωσ τα 

Ουκόπουλα και τουσ Υροςκόπουσ) 

 Αν κα γίνουν παιχνίδια ι παρουςιάςεισ για τθν Αγζλθ και τθν Σμάδα φροντίηουν να 

είναι όλα ζτοιμα και τα πραγματοποιοφν εντόσ των χρονικϊν πλαιςίων που ζχουν 

ςυμφωνθκεί με τον Α.Α.Ο. και τον Α.Σ.Υ. 

 

Πε το πζρασ των  J.O.T.A. και J.O.T.I. :  

 Συμπλθρϊνεται από τθν Ο.Ε. το ςχετικό ζντυπο – αναφορά ςτο Σ.Ρ.Κ. και 

αποςτζλλεται μζςω του Α.Σ. ςτισ Ε.Ε. και Γ.Ε. 

 Αποςτζλλονται οι αναμνθςτικζσ κάρτεσ QSL ςτθν περίπτωςθ που λειτοφργθςε 

ςτακμόσ J.O.T.A. ι ότι άλλο ζχουμε υποςχεκεί είτε μζςω αςυρμάτων είτε μζςω Θ.Ω. 

(όπωσ αναμνθςτικζσ φωτογραφίεσ, μαντιλια, ςιματα κλπ)  

 

 

Σχετικοί Σφνδεςμοι :  

Επίςθμθ Λςτοςελίδα J.O.T.A.: http://www.jotajoti.org  

Επίςθμθ Λςτοςελίδα J.O.T.I. : http://www.joti.org 

Τμιλοσ Φαδιοεραςιτεχνϊν Ξφπρου : http://www.cyhams.org  

JamPuz, Ψο παιχνίδι του J.O.T.A.-J.O.T.I. ςτθ ςελίδα του Χ.Ε.Υ. : http://www.sep.org.gr/jota-
joti/jampuz 
 

Δ2. Ζρχομαι ςε επαφι με Ρροςκόπουσ από τουλάχιςτον τρεισ άλλεσ χϊρεσ, με 

τουσ οποίουσ διατθρϊ επαφι για περίοδο τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν 

 

Δεν είναι τυχαίο που το ςτάδιο αυτό τθσ απαίτθςθσ ζρχεται δεφτερο κακϊσ όπωσ 

αναφζρκθκε παραπάνω, θ ςυμμετοχι ςτα J.O.T.A. και J.O.T.I. μπορεί να είναι αυτι που κα 

μασ δϊςει τισ επαφζσ που χρειαηόμαςτε για τθν εναςχόλθςι μασ αυτι.  

 

Από τθν άλλθ δε μποροφμε να παραβλζψουμε ότι ηοφμε ςτθν εποχι τθσ θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ (θλεκτρονικά ταχυδρομεία, MSN και άλλα παρόμοια,  skype και άλλα 

παρόμοια) και των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ το facebook και το twitter. 

Πάλιςτα, είναι τόςο δυνατι θ επίδραςι των ςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ, που ζχει 

δθμιουργθκεί και ο κακαρά προςκοπικόσ χϊροσ, το scoutface (www.scoutface.com) , που 

μζχρι ςιμερα φιλοξενεί πζραν των 40,000 Υροςκόπων από 179 χϊρεσ. άυςικά δεν 

μποροφμε να παραβλζψουμε και δφο παραδοςιακοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ που δεν είναι 

άλλοι από τθν κλαςςικι αλλθλογραφία και τον ραδιοεραςιτεχνιςμό (για το δεφτερο 

απαιτείται όμωσ ςχετικι άδεια).  

 

http://www.jotajoti.org/
http://www.joti.org/
http://www.cyhams.org/
http://www.sep.org.gr/jota-joti/jampuz
http://www.sep.org.gr/jota-joti/jampuz
http://www.scoutface.com/
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Πε απλά λόγια, οι πθγζσ είναι ανεξάντλθτεσ και πολφ εφκολα προςβάςιμεσ με τον όποιο 

τρόπο κζλει και μπορεί ο κάκε Ανιχνευτισ. Αυτό που πρζπει να προςζξει ζνασ Ανιχνευτισ 

κατά τθν επικοινωνία που κα ζχει είναι οι πλθροφορίεσ που πρζπει να δϊςει και να λάβει 

ζτςι ϊςτε να είναι ολοκλθρωμζνθ θ επαφι του.  

     

Χτάδια απαίτθςθσ – κατά τθν επικοινωνία κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν τα εξισ :  

  

1. Ρα δοκοφν και παρκοφν πλθροφορίεσ για τισ χϊρεσ. Ρα γίνει ειδικι αναφορά ςτο 

κυπριακό πρόβλθμα 

 

2. Ρα δοκοφν και να παρκοφν πλθροφορίεσ για τον Υροςκοπιςμό, τον τρόπο 

λειτουργίασ και τισ Ξ.Α.  

 

3. Ρα ςταλοφν και να παραλθφκοφν φωτογραφίεσ 

 

4. Ρα γίνει ανταλλαγι αναμνθςτικϊν (ςιματα, μαντιλια, ηϊνεσ κλπ) εάν είναι εφικτό 

 

5. Τλεσ οι ςυνομιλίεσ – θλεκτρονικά μθνφματα κλπ φυλάςςονται και με τθ λιξθ των 

τριϊν μθνϊν παραδίδονται υπό τθ μορφι θμερολογίου ςτθ Χφνοδο μαηί με μια 

επεξεργαςία των πλθροφοριϊν που ζχουν ςυγκεντρωκεί.  

  

 

Σχετικοί Σφνδεςμοι :  

Scoutface (προςκοπικι ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ): www.scoutface.com  

Ευρωπαϊκι Διαδικτυακι Υφλθ Ανιχνευτϊν : http://rovernet.eu  

Διάφορα «Groups» ςτο facebook με κζμα τον Υροςκοπιςμό (λζξεισ κλειδιά : scouting, 

venture scouts, rover scouts, Baden Powell κλπ)  

 

 

http://www.scoutface.com/
http://rovernet.eu/
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Ε. ΘΓΕΣΙΑ 

Τπθρετϊ ωσ Βοθκόσ ςε ζνα από τα άλλα δφο Σμιματα του υςτιματόσ μου (Αγζλθ 

Λυκοποφλων, Ομάδα Προςκόπων) για περίοδο, τουλάχιςτον δφο μθνϊν, όπου 

αναλαμβάνω θγετικό ρόλο ςτθ διοργάνωςθ, τουλάχιςτον, μίασ μεγάλθσ δράςθσ 

του Σμιματοσ, κάτω από τθν κακοδιγθςθ του Αρχθγοφ του Σμιματοσ. 

 

Σ όροσ ΘΓΕΧΛΑ ζχει παρεξθγθκεί από πολλοφσ Βακμοφόρουσ, που αδίκωσ χρθςιμοποιοφν 

τουσ Ανιχνευτζσ ςτα άλλα δφο Ψμιματα εισ βάροσ του προγράμματοσ τθσ Ξοινότθτασ, τθσ 

ανιχνευτικισ ηωισ και των εμπειριϊν που πρζπει να ζχουν οι Ανιχνευτζσ μζςα από τθν 

Ξοινότθτα ωσ ανιλικοι που είναι και αυτοί και φυςικά τθσ ίδιασ τουσ τθσ προόδου. 

Αναφζρουμε ότι ο όροσ Θγεςία ζχει παρεξθγθκεί γιατί οι Ανιχνευτζσ μασ, αντί να 

χρθςιμοποιοφνται ςτα άλλα Ψμιματα όπωσ λζει θ απαίτθςθ, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του 

αιςκιματοσ τθσ προςφοράσ, τθσ δζςμευςθσ προσ τουσ άλλουσ ϊςτε να κάνουμε πράξθ το 

«υπθρετείν», ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του Ανιχνευτιςμοφ, απλά καταντοφν το 

υποχείριο των Βακμοφόρων για τισ «βρωμοδουλειζσ» ςτισ Αγζλεσ και τισ Σμάδεσ.  

 

Υαρακάτω παρακζτουμε αυτοφςιο το κείμενο τθσ ΒΑΧΛΞΘΧ ΕΓΞΩΞΟΛΣΩ του Γ.Ε. ςχετικά με 

το ρόλο των Ανιχνευτϊν ςτα άλλα δφο Ψμιματα, κακϊσ μζςα ςε αυτό αναλφονται τόςο θ 

φιλοςοφία και ο ςκοπόσ τθσ απαίτθςθσ, όςο και ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ :   

 

ΒΑΣΙΚΘ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

Η προςφορά υπθρεςίασ των Ανιχνευτϊν 

ωσ Βοθκοί ςτθν Αγζλθ Λυκοποφλων και τθν Ομάδα Προςκόπων 

 

ΔΙΑΡΙΣΤΫΣΘ : 

Ζχει παρατθρθκεί ότι, πολλά Χυςτιματα δεν εφαρμόηουν τισ πρόνοιεσ του Εςωτερικοφ 

Ξανονιςμοφ και χρθςιμοποιοφν τουσ Ανιχνευτζσ με άλλο από τον ενδεδειγμζνο τρόπο ςτα 

άλλα δφο Ψμιματα με αποτελζςματα,  τθ μθ λειτουργία (ι υπολειτουργία) των Ξοινοτιτων 

και τθ λανκαςμζνθ λειτουργία των άλλων Ψμθμάτων και ειδικότερα τθσ Σμάδασ όπου με τθ 

μθ ορκι εμπλοκι των Ανιχνευτϊν ςτο πρόγραμμα καταςτρατθγείται το κατ’ ενωμοτίεσ 

ςφςτθμα.   

  

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ : 

Σι Ανιχνευτζσ αποτελοφν εδϊ και πολλά χρόνια, τθ «ςανίδα ςωτθρίασ» ι ακόμα και τθν 

«εφκολθ λφςθ», ωσ πθγι άντλθςθσ ανκρϊπινου  δυναμικοφ, ςτισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ 

Βακμοφόρων (και όχι μόνο), ϊςτε να καλυφκοφν οι ελλείψεισ (ι οι αδυναμίεσ) 

Βακμοφόρων, ςτθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων ςτισ Αγζλεσ και τισ Σμάδεσ των 

Χυςτθμάτων μασ.  

 

Για το ςκοπό αυτό, ςυνθκίςαμε να βαπτίηουμε τουσ Ανιχνευτζσ ωσ Βοθκοφσ (όρο που 

ιςτορικά ςτον Υροςκοπιςμό είχε άλλθ ςθμαςία, «κατϊτερθ» από τον Ανιχνευτι) 

εντάςςοντάσ τουσ ανεπίςθμα ςτισ τάξεισ των Βακμοφόρων, απαιτϊντασ από αυτοφσ, να 
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φζρουν εισ πζρασ τα δικά μασ κακικοντα, πολλζσ φορζσ μάλιςτα και μια ολόκλθρθ 

ςυγκζντρωςθ ενόσ από τα άλλα δφο Ψμιματα (Αγζλθ και Σμάδα).  

 

Αναλογιςτικαμε όμωσ ποτζ, πζραν από τισ ανάγκεσ του Συςτιματοσ, αν αυτό είναι το 

ςωςτό για τουσ ίδιουσ τουσ νζουσ, τουσ Ανιχνευτζσ μασ;  

 

Αν όντωσ αυτό είναι, που και οι ίδιοι οι Ανιχνευτζσ επιηθτοφν από τον Ρροςκοπιςμό;  

 

Αν οι ενζργειζσ μασ αυτζσ, ςυνάδουν με τθ Μζκοδο και ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

Αποςτολισ του Ρροςκοπιςμοφ τθν οποία αναλάβαμε να υπθρετιςουμε; 

 

Χίγουρα οι Ανιχνευτζσ, γαλουχθμζνοι με τα ιδανικά του Υροςκοπιςμοφ από τισ πιο μικρζσ 

θλικίεσ και ζχοντασ ωσ παράδειγμά τουσ εμάσ, τουσ Βακμοφόρουσ τουσ, που μασ βλζπουν 

από παιδιά να είμαςτε δίπλα τουσ ςτο Χφςτθμα, κακϊσ και με τθ φιλικι ςχζςθ που ζχουν 

μαηί μασ, ποτζ δε κα αρνθκοφν τθν ζκκλθςθ μασ να αναλάβουν το «ρόλο του μεγάλου».  

 

Δε κα αρνθκοφν, γιατί αφενόσ αγαποφν το Χφςτθμά τουσ και κα ςπεφςουν να 

ανταποκρικοφν ςτο κάλεςμα μασ για βοικεια, «ξεπλθρϊνοντασ» ζτςι ςτο Χφςτθμά τουσ τα 

όςα τουσ πρόςφερε τόςα χρόνια και αφετζρου δε, γιατί είναι ςτθ φφςθ του ανκρϊπου  να 

αρζςκεται ςε «τίτλουσ» και «εξουςία». 

 

Το μεγαλφτερο λάκοσ που ίςωσ κάνουμε οι περιςςότεροι από εμάσ (όχι γιατί το κζλουμε 

αλλά από ανάγκθ) είναι που ξεχνάμε ότι οι Ανιχνευτζσ μασ είναι ανιλικοι και ότι 

χρειάηονται και αυτοί (ίςωσ μάλιςτα και περιςςότερο) τθν απαραίτθτθ ςθμαςία και ζνα 

πρόγραμμα γεμάτο ενζργεια και περιπζτεια που κα τουσ δϊςει μια αξζχαςτθ 

προςκοπικι ηωι και ανιχνευτικζσ εμπειρίεσ. Εμπειρίεσ και βιϊματα που κα τουσ 

κρατιςουν κοντά ςτο Χφςτθμα και ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ ωσ Βακμοφόροι.  

 

Επιπλζον πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι ο χρόνοσ των Ανιχνευτϊν μασ είναι 

περιοριςμζνοσ λόγω των μακθμάτων, των πολλϊν φροντιςτθρίων και των άλλων 

δραςτθριοτιτων που παρακολουκοφν. Αν τουσ χρθςιμοποιοφμε ολόχρονα (ι ζςτω για ζνα 

μεγάλο διάςτθμα) ωσ Βοθκοφσ ςτα άλλα δφο Ψμιματα αυτόματα κα μειϊςουν το χρόνο 

που ζχουν να αφιερϊςουν για τον Ρροςκοπιςμό εισ βάροσ τθσ ηωισ τουσ ςτθν Κοινότθτα 

γιατί κεωροφν ότι θ δζςμευςθ προσ το Ψμιμα που υπθρετοφν είναι μεγαλφτερθ από τθ 

δζςμευςθ ςτθν Ξοινότθτα. Επιπλζον, θ μθ χρθςιμοποίθςθ του ωφζλιμου χρόνου των 

Ανιχνευτϊν μασ για τον προγραμματιςμό, τισ δράςεισ αλλά και τθν πρόοδο τουσ ςτθν 

Ξοινότθτα δθμιουργεί άλλα προβλιματα όπωσ τθ μθ ορκι εφαρμογι του Ε.Ξ. του Ξλάδου 

Ανιχνευτϊν με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

 

Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΙΩΝΕΥΤΘ ΫΣ ΒΟΘΘΟΥ  

Υριν προχωριςουμε ςτο ρόλο του Ανιχνευτι ωσ Βοθκοφ, πρζπει να ζχουμε κατά νου ότι θ 

υπθρεςία του Ανιχνευτι ωσ Βοθκοφ ςε ζνα από τα άλλα δφο Τμιματα, αποτελεί μόνο ζνα 

μζροσ των Ανιχνευτικϊν απαιτιςεων και δεν είναι ορκό από μζρουσ μασ να του ηθτάμε 
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να είναι μόνο Βοθκόσ ι να αφιερϊνει πολφ χρόνο για τθν Αγζλθ ι τθν Ομάδα ζναντι του 

χρόνου που πρζπει να αφιερϊνει για τθν Κοινότθτα. Επίςθσ, δεν ζχουμε το δικαίωμα να 

του ςτεροφμε τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ανιχνευτικισ ηωισ. Θ απαίτθςθ εξάλλου 

είναι ξεκάκαρθ : 

 

Απαίτθςθ (Ε.) Θγεςία - Ρτυχίου Τελειοποιιςεωσ :  

Τπθρετϊ ωσ Βοθκόσ ςε ζνα από τα άλλα δφο Σμιματα του υςτιματόσ μου (Αγζλθ 

Λυκοποφλων, Ομάδα Προςκόπων) για περίοδο, τουλάχιςτον δφο μθνϊν, όπου 

αναλαμβάνω θγετικό ρόλο ςτθ διοργάνωςθ, τουλάχιςτον, μίασ μεγάλθσ δράςθσ του 

Σμιματοσ, κάτω από τθν κακοδιγθςθ του Αρχθγοφ του Σμιματοσ. 

 

Σκοπόσ απαίτθςθσ. Πε βάςθ τθν απαίτθςθ πρζπει να κακορίςουμε το ςκοπό τθσ 

δραςτθριότθτασ αυτισ :  

 

Μζςα από τθν προςφορά υπθρεςίασ ςτο Σμιμα (Αγζλθ ι Ομάδα) προςβλζπουμε ςτον 

ίδιο τον Ανιχνευτι και τθν προςωπικι του βελτίωςθ μζςα από τθν ανάλθψθ ευκφνθσ 

(προσ τρίτουσ), τθν πρόκλθςθ τθσ θγεςίασ και τθν αξία τθσ υπθρεςίασ και τθσ προςφοράσ.  

 

Στάδια υλοποίθςθσ τθσ απαίτθςθσ : 

Πε βάςθ τον Ε.Ξ. του Ξλάδου Ανιχνευτϊν και τθ Διαδικαςία Επιλογισ και Διεκπεραίωςθσ 

των Απαιτιςεων (Δ.Ε.Δ.Α.), όταν ο Ανιχνευτισ αποφαςίςει να αςχολθκεί με τθν απαίτθςθ 

πρζπει να ακολουκθκοφν τα εξισ ςτάδια :  

 

 Επιλογι Τμιματοσ – Ρροςδιοριςμόσ κακθκόντων (τι ακριβϊσ κα κάνει ο 

Ανιχνευτισ). Υραγματοποιείται ςυνάντθςθ του Ανιχνευτι με τον Α.Ξ.Α. και τον 

Αρχθγό του Ψμιματοσ). Αφοφ αποφαςιςτοφν τα πιο πάνω, ςε μια Χφνοδο που κα 

πραγματοποιθκεί πριν να ξεκινιςει ο Ανιχνευτισ τθν εναςχόλθςι του με τθν 

απαίτθςθ, επικυρϊνεται και καταγράφεται ςτα Υρακτικά. Υαράλλθλα 

ςυμπλθρϊνεται και αποςτζλλεται ςτθν Ε.Ε. το Ζντυπο Ζναρξθσ Απαίτθςθσ.  

 

 Ζναρξθ Απαίτθςθσ (ανάλθψθ κακθκόντων) - Κακοδιγθςθ – ενθμζρωςθ για τα 

κακικοντα. Υαρακολοφκθςθ Εργαςτθρίου Βοθκϊν, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με 

τον Αρχθγό του Ψμιματοσ κλπ. 

 

 Ρρακτικι Εφαρμογι – τουλάχιςτον δφο μινεσ ςυνεχοφσ προςφοράσ. Χτο ςθμείο 

αυτό να τονιςτεί ότι θ προχπόκεςθ για να περάςει κάποιοσ Ανιχνευτισ τθν 

απαίτθςθ είναι μόνο δφο μινεσ. Πςοι Ανιχνευτζσ κα αςχολθκοφν περιςςότερο, το 

διάςτθμα αυτό δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ τζςςερισ (4) μινεσ.  

 

 Αυτοκριτικι και Αξιολόγθςθ - Ραρουςίαςθ ςτθ Σφνοδο – Συμπλιρωςθ Θ.Κ.Α.Δ.Ε. : 

με τθ λιξθ τθσ διμθνίασ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ ο Ανιχνευτισ κάνει τθν 

αυτοκριτικι του και ηθτά όπωσ ςυμπεριλθφκεί ςτα κζματα τθσ επόμενθσ Χυνόδου 

και το αίτθμα του για επικφρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ. Ψότε αποςτζλλεται 
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ςτθν Ε.Ε. το Ζντυπο Σλοκλιρωςθσ τθσ Απαίτθςθσ και ο Ανιχνευτισ παρουςιάηεται 

ςτθ Χφνοδο όπου δικαιολογεί το γιατί ηθτά τθν επικφρωςθ τθσ απαίτθςθσ. Αφοφ θ 

Χφνοδοσ ανταποκρικεί κετικά υπογράφεται και ςυμπλθρϊνεται το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. κακϊσ 

επίςθσ και το μθτρϊο του Ανιχνευτι.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΧΡΟΘΕΣΕΙΣ : ΕΙΣΔΟΩΘ και ΘΛΙΚΙΑ   

Βαςικι Προχπόκεςθ για να αςχολθκεί κάποιοσ Ανιχνευτισ με τθν απαίτθςθ αυτι είναι 

πρωτίςτωσ να ζχει περάςει το ςτάδιο τθσ ΕΙΔΟΧΗ. Για το ςκοπό αυτό, από τθ λιψθ τθσ 

παροφςθσ εγκυκλίου, δικαίωμα εναςχόλθςθσ με τθν απαίτθςθ ζχουν οι Ανιχνευτζσ που 

ζχουν ιδθ ζνα χρόνο ςτθν Κοινότθτα ι / και φοιτοφν ςτθ Β’ Λυκείου. Σι (Δόκιμοι) 

Ανιχνευτζσ που μόλισ ζκαναν Ανάβαςθ από τθν Σμάδα ι είναι Αρχάριοι (νεοειςερχόμενοι) 

ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΕΤΑΙ να αςκοφν τθν υπθρεςία του Βοθκοφ ςε Ψμιμα. Υρϊτο τουσ μζλθμα 

είναι θ γνωριμία με τθν Ξοινότθτα και θ προςαρμογι τουσ ςτα νζα δεδομζνα.  

 

Υαρά το γεγονόσ ότι ζνασ Ανιχνευτισ μπορεί να αςχολθκεί με όποια ςειρά κζλει με τισ 

απαιτιςεισ των Υτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ, θ ςειρά με τθν οποία αυτζσ 

κακορίηονται μζςα ςτον Ε.Ξ. δεν είναι τυχαία, αλλά τοποκετικθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο 

Ανιχνευτισ να ξεκινά με τισ πιο εφκολεσ και απλζσ και ςτθν πορεία με τισ πιο απαιτθτικζσ, 

που απαιτοφν και ςχετικι πείρα ςτθν Ξοινότθτα.    

 

ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ ΤΫΝ ΒΟΘΘΫΝ ΑΓΕΛΘΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 

Ψα κακικοντα των Βοθκϊν Αγζλθσ και Σμάδασ κακορίηονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β’ 

(http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf ) του Ε.Ξ. 

του Ξλάδου Ανιχνευτϊν. Αναλυτικι κωδικοποίθςθ και παρουςίαςθ των κακθκόντων αυτϊν 

κα κοινοποιθκοφν με ςυμπλθρωματικι Εγκφκλιο τθσ παροφςθσ.  

 

Σι  Βοθκοί Αγζλθσ και Σμάδασ πριν τθν εναςχόλθςι τουσ με τθν απαίτθςθ πρζπει να 

παρακολουκιςουν το Εργαςτιρι για Βοθκοφσ Αγζλθσ και Βοθκοφσ Ομάδασ αντίςτοιχα, 

που διοργανϊνεται ςε επίπεδο Επαρχιακισ Εφορείασ, από τθν Εφορεία Κλάδου 

Ανιχνευτϊν με τθ ςυνεργαςία τθσ αντίςτοιχθσ Εφορείασ Κλάδου (Λυκοποφλων ι 

Ρροςκόπων).   

 

Εργαςτιρι Βοθκϊν Αγζλθσ και Ομάδασ :  

 Θ εκπαίδευςθ των ανθλίκων εντάςςεται μζςα ςτο πλαίςιο του εξελικτικοφ 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ του κάκε Κλάδου όπωσ αυτό ορίηεται από τον Ε.Κ. 

του. Χτθν περίπτωςθ των Ανιχνευτϊν προβλζπεται για τθν απαίτθςθ Θγεςία του 

Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ, θ απαςχόλθςθ των Ανιχνευτϊν ωσ Βοθκϊν ςτα άλλα δφο 

Ψμιματα και θ ςχετικι εκπαίδευςι τουσ ςε επαρχιακό επίπεδο. Για τθν 

προετοιμαςία τθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ και τθ λειτουργία του Εργαςτθρίου 

υπεφκυνοσ είναι ο Ζφοροσ Κλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Ε.Ε. με τθ ςυνεργαςία του 

αντίςτοιχου Εφόρου Κλάδου (Λυκοποφλων ι Ρροςκόπων) ανάλογα με το κζμα 

του Εργαςτθρίου.  

 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Kladou%20Anichnefton.pdf
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 Ψα Εργαςτιρια Βοθκϊν, αποτελοφν όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω μια ενιςχυτικι 

ενζργεια του εξελικτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ του Ξλάδου Ανιχνευτϊν και 

ςυγκεκριμζνα δίνουν τθν απαιτοφμενθ βοικεια ςτουσ Ανιχνευτζσ ϊςτε από τθ μια 

να μπορζςουν να εκτελζςουν τα κακικοντα ςτο Ψμιμα που επζλεξαν να 

προςφζρουν και από τθν άλλθ να αντιλθφκοφν το ςκοπό τθσ απαίτθςθσ όπωσ 

αυτόσ αναλφκθκε παραπάνω.  

 

 Ψα Εργαςτιρια Βοθκϊν δεν αποτελοφν μζροσ τθσ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ των 

Βακμοφόρων, που αφορά μόνο ενιλικεσ. Ακριβϊσ για τον πιο πάνω λόγο 

ονομάηονται ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ και όχι Χχολζσ, όπωσ για παράδειγμα θ εκπαίδευςθ 

Ενωμοταρχϊν ονομάηεται Ψηαμπορζτο κ.ο.κ.   

 

 Δφο ι και περιςςότερεσ Ε.Ε. μποροφν να ςυνεργαςτοφν για τθν πραγματοποίθςθ 

κοινοφ Εργαςτθρίου αν το επικυμοφν.  

 

 Ψο κεματολόγιο των Εργαςτθρίων και τα ςχετικά ζντυπα που κα δίνονται ςτουσ 

Ανιχνευτζσ κα ετοιμαςτοφν από τθ Γ.Ε. με τθ ςυνεργαςία όςων Βακμοφόρων 

επικυμοφν και υπό το ςυντονιςμό του Εφόρου Χυντονιςτι Ξλάδων και Ειδικοτιτων.  

Υζραν του εντφπου που κα δίδεται ςτουσ Ανιχνευτζσ κα ετοιμαςτεί και ςχετικό 

βοικθμα για τουσ Βακμοφόρουσ που κα αναλαμβάνουν το Εργαςτιρι. Ψα ζντυπα 

αυτά κα κοινοποιθκοφν μαηί με τθ ςυμπλθρωματικι Εγκφκλιο για τα Ξακικοντα 

των Βοθκϊν Αγζλθσ και Σμάδασ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ :  

 Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ςυνιςτά ςυνεχζσ διάςτθμα υπθρεςίασ τουλάχιςτον δφο 

μθνϊν και όχι παροδικά (π.χ. μόνο ςε διιμερα ι ειδικζσ ςυγκεντρϊςεισ ι 

καταςκθνϊςεισ κλπ) για να τονιςτεί το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ και τθσ δζςμευςθσ.  

 

 Δεν πρζπει να απαιτοφμε από τουσ Βοθκοφσ ότι και από τουσ Βακμοφόρουσ. Ασ μθ 

ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί ανιλικοι και ότι θ εναςχόλθςι τουσ ωσ Βοθκοί δεν είναι 

παρά θ εφαρμογι τθσ προςκοπικισ μεκόδου (μακαίνω μζςα από τθν πράξθ) και ότι 

μπορεί (και δικαιοφνται) να κάνουν λάκθ.   

 

 Ξατά τθ διάρκεια των ςυγκεντρϊςεων πρζπει να παρακολουκοφμε τον Ανιχνευτι 

Βοθκό και να βλζπουμε τισ αντιδράςεισ του ϊςτε να μπορζςουμε να τον 

κατευκφνουμε ςωςτά. Υρζπει να ζχουμε πάντοτε υπόψθ μασ ότι θ εφθβεία 

αποτελεί μια δφςκολθ περίοδο που μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθ ςυμπεριφορά 

του εφιβου και ότι πολλζσ φορζσ πολλοί άνκρωποι αςκοφν τθν «εξουςία» με 

λάκοσ τρόπο.  

 

 Ξαλό κα είναι Ανιχνευτζσ οι οποίοι κα ςυμμετζχουν ςτθ κερινι καταςκινωςθ ωσ 

Βοθκοί να ζχουν πρϊτα υπθρετιςει ωσ Βοθκοί ςτο Ψμιμα για τθν περίοδο των δφο 

μθνϊν τουλάχιςτον.  
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 Χτισ περιπτϊςεισ μεγάλων Ξοινοτιτων καλό κα ιταν με τθ ςυνεργαςία τθσ 

Επαρχιακισ Εφορείασ οι Ανιχνευτζσ να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε άλλα 

μικρότερα Χυςτιματα που ζχουν περιςςότερθ ανάγκθ.  

 

ΕΡΙΛΟΓΟΣ :  

Είναι γεγονόσ ότι ο Υροςκοπιςμόσ αντιμετωπίηει πρόβλθμα ζλλειψθσ Βακμοφόρων. Αυτό 

όμωσ, δεν είναι ζνα πρόβλθμα μόνο των θμερϊν μασ αλλά ζνα διαχρονικό πρόβλθμα το 

οποίο τόςο ο παγκόςμιοσ Υροςκοπιςμόσ, όςο και οι θγεςίεσ των Εκνικϊν Χωμάτων αλλά 

κυρίωσ και πρωτίςτωσ τα Χυςτιματα καλοφνται να επιλφςουν. Ζνασ από τουσ λόγουσ τθσ 

ζλλειψθσ Βακμοφόρων ςτθ ςφγχρονθ εποχι που ηοφμε, είναι θ ευκυνοφοβία που 

διακατζχει τθ νεολαία μασ.  

 

Ακριβϊσ αυτι τθν ευκυνοφοβία, καλείται να αντιμετωπίςει ο Ανιχνευτιςμόσ τόςο μζςα από 

τθν απαίτθςθ αυτι αλλά κυρίωσ μζςα από το ςφνολο τθσ ανιχνευτικισ ηωισ και το 

ανιχνευτικό πρόγραμμα, τισ Σμάδεσ Εργαςίασ, τισ προκλιςεισ, τθ ςυμμετοχικι διαδικαςία, 

τθν εμπειρία και όλα αυτά που ςυνκζτουν τθν Ξοινότθτα των Ανιχνευτϊν. 

 

Το καλφτερο ςχολείο Βακμοφόρων, τελικά είναι θ Κοινότθτα Ανιχνευτϊν. Ο 

Ανιχνευτιςμόσ όταν αποτελεί μια ευχάριςτθ διζξοδο για τουσ νζουσ μασ, όταν τουσ 

παρζχει ζνα ελκυςτικό πρόγραμμα, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ 

τουσ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΨΑΜΟΗΕΤΑΙ ΣΫΣΤΑ, τότε είναι ςίγουρο, ότι εκτόσ από το ότι ζχουμε 

πετφχει τθν Αποςτολι μασ, κα ζχουμε τουσ αυριανοφσ Βακμοφόρουσ. Νζουσ που δε κα 

φοβοφνται να αναλάβουν ευκφνεσ, νζουσ πρόκυμουσ και εργατικοφσ, νζουσ που κα 

ξζρουν τι να κάνουν,  αφοφ όλα αυτά που κα κλθκοφν να κάνουν ωσ Βακμοφόροι, τα 

εφάρμοηαν τα τρία, τα δφο ι ζςτω και τον ζνα χρόνο που ιταν Ανιχνευτζσ ςτθν 

Κοινότθτα.  
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Στ. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

υμμετζχω ςε Ομάδα Εργαςίασ θ οποία διοργανϊνει δράςθ ςε ςχζςθ με μια από 

τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ : φυςικό περιβάλλον (γενικά), ανκρϊπινο 

περιβάλλον, περιβάλλον και ενζργεια, πόλθ και περιβάλλον, ο ρόλοσ του νεροφ 

ςτο περιβάλλον, προςταςία των καλαςςϊν, προςταςία είδουσ που κινδυνεφει με 

εξαφάνιςθ (ηϊο, ερπετό, πουλί, φυτό κλπ), οικοςφςτθμα ι οποιαδιποτε άλλθ 

κεματικι ενότθτα προτείνεται από τθν Ο.Ε. και εγκρίνεται από τθ φνοδο 

 

Χτο βιβλίο ΥΦΣΧΞΣΥΛΧΠΣΧ ΔΦΑΧΘ ΓΛΑ ΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ, ζκδοςθ του Χ.Ε.Υ. του 1995 

αναγράφονται τα εξισ :  

 

Σι κεςμοί από μόνοι τουσ δε μποροφν να λφςουν τα προβλιματά που ςυςςωρεφονται από 

τισ πράξεισ εκατομμυρίων ανκρϊπων.  Ψα δικά μασ ςκουπίδια, τα δικά μασ ελαττωματικά 

αυτοκίνθτα, θ υπερκατανάλωςθ νεροφ, όλα αυτά μαηί κάνουν τον πλανιτθ μασ λιγότερο 

βιϊςιμο για τα παιδιά του ςιμερα και του αφριο.  

 

Είναι πλζον κοινά αποδεκτό ότι θ ανάγκθ για μια νζα αποτελεςματικι εκπαιδευτικι 

προςζγγιςθ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με το περιβάλλον είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων.  

 

Υρζπει να αποκτιςουμε μια νζα νοοτροπία που κα ςυνδυάηει τθ γνϊςθ και τθν ενεργό 

ανθςυχία και κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δράςθ. 

 

Ο Ρροςκοπιςμόσ με τθν εφαρμογι τθσ Ρροςκοπικισ Μεκόδου ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία 

πολιτϊν που είναι γνϊςτεσ του περιβάλλοντοσ και των προβλθμάτων που ςχετίηονται με 

αυτό και προςφζρει πρακτικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα άτομα βοθκοφν ςτθ λφςθ 

των προβλθμάτων και είναι πάντα ζτοιμα να προςφζρουν βοικεια.  

 

Θ Ρροςκοπικι Κίνθςθ αποτελεί ζνα μεγάλο ςχολείο για τθ ηωι. Ο Ρροςκοπιςμόσ 

βαςίηεται ςτθν ελευκερία τθσ βοφλθςθσ του κάκε νζου για ςυμμετοχι του ςε ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςεων και τθν αποδοχι ευγενικϊν αξιϊν.  

 

Σ Β.Φ. χρθςιμοποιοφςε παραδείγματα από τθν άγρια φφςθ για να τονίςει τθ φιλοςοφία του 

για τθν προςωπικι ανάπτυξθ κακενόσ Υροςκόπου : «Ζνα μεγάλο κοραλλιογενζσ νθςί 

χτίηεται από μικροςκοπικά καλάςςια πράγματα που ςτοιβάηονται μεταξφ τουσ το ζνα πάνω 

ςτο άλλο. Ζτςι λοιπόν και θ γνϊςθ ενόσ ανκρϊπου χτίηεται ενϊ ςθμειϊνει μικρζσ 

πλθροφορίεσ διαφόρων ειδϊν και τισ ςτοιβάηει όλεσ μαηί ςτο νου του με το να τισ κυμάται» 

 

 «Αν όλα τα κθρία εξαφανιςτοφν, ο άνκρωποσ κα πεκάνει από μεγάλθ πνευματικι μοναξιά, 

μια και ότι ςυμβαίνει ςτα κθρία ςυμβαίνει και ςτον άνκρωπο. Τλα ςυνδζονται. Τ,τι ςυμβεί 

ςτθ Γθ, κα ςυμβεί και ςτα παιδιά τθσ.»  (Αρχθγόσ των Λνδιάνων Χθάτλ) 

 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 125 - 

 

Για τον Προςκοπιςμό θ φφςθ και το περιβάλλον αποτελοφν ζνα από τα κεμελιϊδθ ςθμεία 

προςανατολιςμοφ του, από τθν ίδρυςθ του ακόμθ, το 1907. Χωρίσ αυτά τα ςτοιχεία 

πολλζσ από τισ δράςεισ τθσ Κίνθςθσ δε κα είχαν νόθμα.  

 

Τλα τα γραπτά του Baden Powell, του Λδρυτι τθσ Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ, διακατζχονται από 

βακιά αγάπθ για τθ φφςθ και ςεβαςμό για τα φυςικά φαινόμενα. Ζνα από τα πιο ςυχνά 

επαναλαμβανόμενα κζματα ςτα βιβλία του Β.Φ. είναι θ ςυςτθματικι ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία 

τθσ παρατιρθςθσ των πανζμορφων διεργαςιϊν τθσ φφςθσ, θ κατανόθςθ και θ προςταςία 

τουσ, ςαν μζροσ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ κάκε Υροςκόπου. Αν ςκεφτοφμε ότι ο Β.Φ. τα 

ζγραφε αυτά περιςςότερο από 100 χρόνια πριν, θ άποψι του ς’ αυτό το κζμα είναι 

πραγματικά προφθτικι. Στο τελευταίο του μινυμα προσ τουσ Ρροςκόπουσ όλου του 

κόςμου, ο Β.. λζει : «Θ μελζτθ τθσ φφςθσ κα ςασ δείξει πωσ ο Θεόσ ζφτιαξε τον κόςμο 

γεμάτο όμορφα και καυμαςτά πράγματα για να τον χαιρόμαςτε… Ρροςπακιςτε να 

αφιςετε αυτόν τον κόςμο λίγο καλφτερο απ’ ότι τον βρικατε». 

 

Συςιαςτικά θ απαίτθςθ για το περιβάλλον πρζπει να ξεκινά ζχοντασ ςτο νου μασ αυτζσ 

ακριβϊσ τισ φράςεισ από το τελευταίο μινυμα του Β.Φ. Υωσ κα μπορζςουμε να 

οργανϊςουμε μια δράςθ για το περιβάλλον που κα είναι ζνα από τα δικά μασ λικαράκια 

ϊςτε να αφιςουμε τον κόςμο λίγο καλφτερο από ότι τον βρικαμε.  

 

 

Ιδζεσ για τθ διοργάνωςθ δράςεων (μια προςζγγιςθ τθσ ιδζασ)   

1. Ανακφκλωςθ. Δθμιουργία, λειτουργία και διαχείριςθ προγράμματοσ 

ανακφκλωςθσ ςτο Σφςτθμα : γυαλί, PMD, χαρτί, μπαταρίεσ, αλουμίνιο. Ππορείτε 

επίςθσ να ςκεφκείτε και άλλα ανακυκλϊςιμα υλικά που δεν εντάςςονται ςτα 

υφιςτάμενα προγράμματα των αρμόδιων φορζων, όπωσ είναι το ξφλο κλπ. Χτόχοσ 

του προγράμματοσ πζραν τθσ ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα είναι και θ 

εκπαίδευςθ των Ουκοποφλων και των Υροςκόπων. Πια ωραία εκδιλωςθ ωσ 

αποκορφφωμα τθσ δράςθσ αυτισ μπορεί να είναι θ δθμιουργία ενόσ μικροφ 

καταφυγίου ι αποκικθσ ςτο χϊρο τθσ Οζςχθσ με πλαςτικά μπουκάλια νεροφ και 

αναψυκτικϊν του 1.5 λίτρου.  

 

2. Κομποςτοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ των οικιακϊν οργανικϊν απορριμμάτων : 

Ξαταςκευι κάδου επεξεργαςίασ των οργανικϊν απορριμμάτων και δθμιουργία 

βιολιπάςματοσ με το οποίο κα φροντίηετε τον κιπο τθσ Οζςχθσ του Χυςτιματοσ. 

 

3. Ρράςινθ Καταςκινωςθ : Υειραματιςτείτε χωρίσ τισ «παραδοςιακζσ» πθγζσ 

ενζργειασ.  Σργανϊςτε  μια τριιμερθ ανίχνευςθ φφςθσ χωρίσ τθ χριςθ των 

«παραδοςιακϊν» πθγϊν ενζργειασ αλλά αναηθτιςτε πρότυπουσ τρόπουσ για τθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν ςασ. Για παράδειγμα αντί να μαγειρζψετε με γκάηι και 
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πφραυνο ι ακόμα με το άναμμα φωτιάσ χρθςιμοποιείςτε ζνα θλιακό κάτοπτρο ι 

φοφρνο που ετοιμάςατε από προθγουμζνωσ. Αυτι τθ φορά πριν να ςτιςετε τισ 

ςκθνζσ ςασ, μελετιςτε το χϊρο καλά ϊςτε να μπορζςετε να εκμεταλλευτείτε τθν 

θλιοφάνεια, να προςτατευτείτε από τον άνεμο κ.ο.κ. Βρζςτε τρόπουσ να ηεςταίνετε 

το νερό (χριςθ μαφρου δοχείου φφλαξθσ κάπου ψθλά  που να το βλζπει ο ιλιοσ και 

ζναν τυλιγμζνο μαφρο λαςτιχζνιο ςωλινα για τθ μεταφορά) ι καταςκευάςτε ζναν 

ανεμόμυλο ι νερόμυλο (ανάλογα με το που κα είςτε) ι χρθςιμοποιείςτε 

φωτοβολταϊκά που κα παράγουν θλεκτρικι ενζργεια κλπ. Πετά το πειραματικό 

τριιμερο και με βάςθ τισ εμπειρίεσ ςασ καταρτίςτε ζναν κατάλογο με προτάςεισ για 

εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ  για το ςπίτι, το Χφςτθμα κ.α.  

 

4. Θλιακόσ Ψοφρνοσ : Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Π.Δ.Ω. μπορείτε να μαγειρεφετε 

οικολογικά. άτιάξτε θλιακά μαγειρεία και φοφρνουσ, αντικακιςτϊντασ τθν 

παραδοςιακι μζκοδο που κζλει τα ξφλα ωσ καφςιμο ι τθν εςτία με υγραζριο για 

τουσ πιο ςφγχρονουσ. Πελετιςτε και πειραματιςτείτε και αν το πείραμά ςασ 

πετφχει, ετοιμάςτε ζναν «Σδθγό Θλιακισ Παγειρικισ».   

 

5.  Είδθ που απειλοφνται. Εντοπίςτε τα είδθ που απειλοφνται ςτθν Ξφπρο (είτε από 

τθν πανίδα είτε από τθ χλωρίδα). Ανακαλφψτε γιατί κινδυνεφουν και τι μπορεί να 

γίνει για να προςτατευτοφν. Χυλλζξτε πλθροφορίεσ, οπτικοακουςτικό υλικό κλπ και 

οργανϊςτε εκκζςεισ, παρουςιάςεισ ι ακόμα και ςυναντιςεισ με άλλα οργανωμζνα 

ςφνολα με κζμα τθν ενθμζρωςθ για τθν επιβίωςθ των ειδϊν αυτϊν. Υροτείνετε και 

πραγματοποιείςτε ζνα πρόγραμμα, με τθ βοικεια ειδικϊν ςυνεργατϊν 

(πανεπιςτθμιακϊν, μελϊν ςυλλόγων διατιρθςθσ άγριασ ηωισ, του Ψμιματοσ 

Δαςϊν κλπ) που κα βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ τθσ περαιτζρω καταςτροφισ και 

αποκατάςταςθσ.  

 

Αν το είδοσ που απειλείται είναι άγριο ηϊο ι πουλί μπορείτε να πραγματοποιιςετε 

μια ζρευνα ςτθν περιοχι διαβίωςισ τουσ (π.χ. οι γφπεσ ςτα Βρζτςια) και του 

φυςικοφ τθσ περίγυρου. Χχεδιάςτε ζνα χάρτθ με τισ παρατθριςεισ ςασ (που είναι οι 

φωλιζσ, τα ςθμεία νεροφ, ποφ ςυνικωσ πάνε για τροφι κλπ). Βοθκείςτε να 

φτιαχτοφν καταφφγια ι καλφτερα εφοδιάςτε τα με τα απαραίτθτα υλικά για να τα 

φτιάξουν μόνα τουσ ι / και καταςκευάςτε νερόλακκουσ (ποτίςτρεσ) ϊςτε να μθ 

χρειαςτεί ςε περιόδουσ ανομβρίασ να αναηθτιςουν νερό ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ 

και να βρεκοφν αντιμζτωποι με τθ μανία των ανκρϊπων (γεωργοί και κτθνοτρόφοι 

που φοβοφνται για τθν καταςτροφι των κόπων τουσ). Υροςοχι : ςε κάκε ςασ 

ενζργεια πρζπει να ζχετε υπόψθ ςασ να μθν κάνετε οτιδιποτε κα μποροφςε να 

αυξιςει τθν εξάρτθςθ τθσ άγριασ ηωισ από τον άνκρωπο αν αυτό δεν είναι 

αναγκαίο.  

 

6. Υιοκετιςτε ζνα μονοπάτι μελζτθσ τθσ φφςθσ ι ζνα τμιμα του Ε4 ι ζνα πάρκο ι 

ζνα καταφφγιο ηϊων ι μια μικρι δαςικι ζκταςθ για ζνα διάςτθμα ι προςφζρετε 

ςε αυτά διάφορεσ υπθρεςίεσ. Ενθμερωκείτε για τισ διάφορεσ ιςχφουςεσ 
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νομοκεςίεσ και κανονιςμοφσ, τόςο του Ξράτουσ όςο και Διεκνείσ Χυμβάςεισ που 

ζχουμε υπογράψει. Επιςκεφκείτε ζνα εκνικό πάρκο ι ζνα μονοπάτι ι ζνα 

καταφφγιο ηϊων ι μια δαςικι περιοχι και ενθμερωκείτε από τουσ ειδικοφσ πϊσ 

ςυντθροφνται και πϊσ προςτατεφεται θ άγρια ηωι ςε αυτά, τι ελλείψεισ υπάρχουν 

και τι εςείσ μπορείτε να κάνετε.  

 

Ππορείτε να υιοκετιςετε ζνα από αυτά για μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο και να 

προςφζρετε διάφορεσ υπθρεςίεσ ι αν αυτό ςασ είναι δφςκολο, μπορείτε να 

πραγματοποιιςετε μία διιμερθ ι τριιμερθ δράςθ όπου κα παρζχετε ςυνεχι 

υπθρεςία για τισ μζρεσ αυτζσ.  

 

7. Ρρόγραμμα πφρο - φφλαξθσ  κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Πια πολφ καλι 

προςφορά υπθρεςίασ τόςο προσ το κράτοσ και τισ τοπικζσ αρχζσ όςο και προσ το 

περιβάλλον κυρίωσ, είναι θ ενίςχυςθ των ομάδων πυροπροςταςίασ. Χε ςυνεργαςία 

με το Ψμιμα Δαςϊν, τθν Υυροςβεςτικι Ωπθρεςία  ι τισ Ψοπικζσ Αρχζσ, μπορείτε 

κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ που θ πατρίδα μασ λόγω των καιρικϊν ςυνκθκϊν 

αλλά και τθσ δικισ μασ ανευκυνότθτασ απειλείται από πυρκαγιζσ, να οργανϊςετε 

ομάδεσ παρατιρθςθσ, ομάδεσ κακαριςμοφ αντιπυρικϊν ηωνϊν και δαςικϊν 

δρόμων κλπ. Σι ομάδεσ αυτζσ μποροφν να επανδρϊνουν μαηί με τουσ 

υφιςτάμενουσ Δαςοφφλακεσ τα πυροφυλάκια που υπάρχουν ςε διάφορεσ δαςικζσ 

περιοχζσ ι να διαμζνουν ςε καταςκινωςθ ι παρακείμενουσ χϊρουσ και να 

οργανϊνουν διάφορα περίπολα και εκςτρατείεσ ςτα δάςθ.  

 

8. Επεξεργαςία του Νεροφ – Αφαλάτωςθ :  όροι νζοι που ζχουν μπει ςτθ ηωι μασ τα 

τελευταία χρόνια. Επιςκεφκείτε μια μονάδα αφαλάτωςθσ ι μια μονάδα 

επεξεργαςίασ νεροφ (λυμάτων, όμβριων υδάτων κλπ) και πραγματοποιείςτε τθν 

ζρευνα ςασ, ενθμερωκείτε για τθ διαδικαςία και φροντίςτε να ενθμερϊςετε τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ Ξοινότθτασ για τθ διαδικαςία και προτείνετε διάφορουσ 

τρόπουσ για τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ. 

 

9. Εκπόνθςθ Σχεδίου Ρυραςφάλειασ για το Σφςτθμα : μελετιςτε τουσ χϊρουσ τθσ 

Εςτίασ του Χυςτιματοσ (εςωτερικά και εξωτερικά).  Ξαταγράψτε τισ αδυναμίεσ και 

τισ ελλείψεισ και φροντίςτε να κάνετε τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ. Υροτείνετε ςτον 

Α.Χ. τθν αγορά απαραίτθτου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ και καταςκευάςτε ςτουσ 

εξωτερικοφσ χϊρουσ πυροςβεςτικά ςθμεία. Εκπονιςτε ζνα ςχζδιο πυραςφάλειασ. 

Θ επαφι με ζναν πυροςβζςτθ ωσ ειδικό ςυνεργάτθ είναι απαραίτθτθ.  
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Το 2008 θ Ραγκόςμια Οργάνωςθ τθσ Ρροςκοπικισ Κίνθςθσ (W.O.S.M.) ξεκίνθςε ζνα 

πρόγραμμα για το περιβάλλον με τθν επωνυμία WORLD SCOUT ENVIRONMENNT 

PROGRAMME (Ραγκόςμιο Ρροςκοπικό Ρρόγραμμα για το Ρεριβάλλον).  Στθ ςελίδα τθσ 

W.O.S.M. και ςυγκεκριμζνα ςτο link http://www.scout.org/environment  κα βρείτε όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και πολλά ζντυπα που ςαφϊσ κα ςασ δϊςουν ιδζεσ ι / και 

κα ςασ βοθκιςουν ϊςτε να προςεγγίςετε ςωςτά τθν απαίτθςθ. 

 

Επίτροποσ Υεριβάλλοντοσ :  

http://epitropos.blogspot.com/ 

http://theopemptou.blogspot.com/ 

http://theopemptou.com/portal/ 

 

Ψμιμα Δαςϊν : http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument 

Green Dot Ξφπρου : http://greendot.com.cy/ 

CYMEPA : http://www.cymepa.org.cy 

 

Ξυβερνθτικι πφλθ διαδικτφου, το κεφάλαιο περιβάλλον. Κα βρείτε προτάςεισ για πολλζσ 

ενδιαφζρουςεσ ιςτοςελίδεσ : 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/bfe1245237f71931c2256ebd004f3c98?Open

Document#_Section1  

 

Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για Εκπαιδευτικοφσ : 

http://www.ncu.org.cy/3E_web/lang1/index.html 

 

Υλθροφορίεσ για το Υεριβαλλοντικό Ξζντρο Ακρωτθρίου :  

http://www.akrotirivillage.org/index.php?lang=el&article=22  

 

Υεριβαλλοντικό Ξζντρο ςτθν Ξριτου Ψζρρα : http://www.esc.com.cy  

 

Υλθροφορίεσ για το Υεριβαλλοντικό Ξζντρο ςτον Υεδουλά : 

http://pedoulasvillage.com/env_education_center-gr.php 

 

Ξζντρα Υεριβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ Ψμιματοσ Δαςϊν ςτο Ψρόοδοσ και ςτθν Ακαλάςςα : 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLcenters_gr/DMLcenters_gr?OpenDocument 

 

 

http://www.scout.org/environment
http://epitropos.blogspot.com/
http://theopemptou.blogspot.com/
http://theopemptou.com/portal/
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
http://greendot.com.cy/
http://www.cymepa.org.cy/
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/bfe1245237f71931c2256ebd004f3c98?OpenDocument#_Section1
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/bfe1245237f71931c2256ebd004f3c98?OpenDocument#_Section1
http://www.ncu.org.cy/3E_web/lang1/index.html
http://www.akrotirivillage.org/index.php?lang=el&article=22
http://www.esc.com.cy/
http://pedoulasvillage.com/env_education_center-gr.php
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLcenters_gr/DMLcenters_gr?OpenDocument
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Κφπροσ και Ψυςικό Ρεριβάλλον38 

Θ Ξφπροσ βρίςκεται ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ 

Αφρικισ, ςτθ βορειοανατολικι περιοχι τθσ Πεςογείου. Ξαλφπτει μια ςυνολικι ζκταςθ 

9.251 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων, με μζγιςτο μικοσ 225 χιλιομζτρων και πλάτοσ 97 

χιλιομζτρων. 

 

Σ φυςικόσ πλοφτοσ του νθςιοφ είναι αποτζλεςμα τθσ εξζλιξθσ των ειδϊν μζςα από το 

χρόνο, των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικϊν ςυνκθκϊν, τθσ γειτνίαςθσ με τρεισ θπείρουσ, τθσ 

μακρόχρονθσ απομόνωςθσ ωσ νθςί, κακϊσ και τθσ επίδραςθσ του ανκρϊπου. Ψο Ξυπριακό 

ανάγλυφο και θ ποικιλία εναλλαςςόμενων τοπίων όπωσ βουνά, πεδιάδεσ, κοιλάδεσ, 

γκρεμοί, φαράγγια, ςπθλιζσ, αλυκζσ, απόκρθμνεσ ακτζσ, κακϊσ και θ τοπικι κλιματικι 

ποικιλία, βοικθςαν ςτθ δθμιουργία άφκονων βιοτόπων που φιλοξενοφν και ικανοποιοφν 

τισ απαιτιςεισ πολυάρικμων ειδϊν του φυτικοφ και ηωικοφ κόςμου. 

 

Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ 

Ψο περιβάλλον τθσ Ξφπρου επθρεάςτθκε ςθμαντικά μζςα ςτισ χιλιετίεσ που ακολοφκθςαν 

τθν εμφάνιςθ των πρϊτων πολιτιςμϊν ςτο νθςί, πριν περίπου 9.000 χρόνια.  

 

Χτθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξφπρου, αυτό που ςθμάδεψε τθν πορεία, αλλά και το περιβάλλον 

τθσ, όςο κανζνα άλλο γεγονόσ ιταν θ Ψουρκικι ειςβολι του 1974 και θ ςυνεχιηόμενθ, μζχρι 

ςιμερα, κατοχι του 37 % τθσ ζκταςθσ του νθςιοφ από τθν Ψουρκία.  

 

Θ ζντονθ ανάπτυξθ θ οποία υποχρεωτικϊσ ακολοφκθςε τα γεγονότα του 1974 δεν είχε τθν 

πολυτζλεια, αρχικά, να λάβει υπόψθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, αλλά μόνο τθν 

αμεςότατθ και επιτακτικι ανάγκθ ςτζγαςθσ των 200.000 προςφφγων και 

επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ οικονομίασ. ίσ αποτζλεςμα προκλικθκαν ςτθν πορεία 

ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον τθσ Ξφπρου.  

 

Χιμερα, τα πράγματα αλλάηουν με γριγορουσ ρυκμοφσ. Θ ζνταξθ τθσ Ξφπρου ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει φζρει τον τομζα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτο προςκινιο. 

Ψα κζματα περιβάλλοντοσ αποτελοφν, πλζον, πολιτικι προτεραιότθτα για τθν Ξφπρο. 

 

Χτθν Ευρϊπθ ζχουν δρομολογθκεί διαδικαςίεσ και ζχουν ψθφιςτεί νόμοι, οι οποίοι φζρουν 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.  

 

Ψο κεςμικό αυτό πλαίςιο, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ξεκτθμζνο, ζχει υιοκετιςει και θ Ξφπροσ 

και ωσ πλιρεσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει περιλάβει ςτθ νομοκεςία τθσ 

περιςςότερεσ από 300 Σδθγίεσ και Ξανονιςμοφσ και αρκετά προγράμματα δράςθσ που 

αφοροφν κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

 

 

                                                           
38

 Ψο κείμενο αποτελεί αντιγραφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ξυβερνθτικισ Υφλθσ Διαδικτφου : 
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/bfe1245237f71931c2256ebd004f3c98?OpenDocument#_Section1 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/bfe1245237f71931c2256ebd004f3c98?OpenDocument#_Section1
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ΤΙΤΛΟΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΫΝ ΔΑΣΕΫΝ ΗΘΤΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
1 Ενεργειακό πρόβλθμα και Ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ 

2 Ακοφςματα και μελωδίεσ πουλιϊν 

3 Σι υγροβιότοποι, χλωρίδα-πανίδα τθσ περιοχισ μασ 

4 Υρόλθψθ και αντμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτθν περιοχι μασ 

5 Ψο Ψρόοδοσ "ϋΕνα μνθμείο τθσ άφςθσ" 

6 Χκουπίδια – Ανακφκλωςθ 

7 Βότανα - Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του τόπου μασ 

8 Ξαπνόσ:  Υροϊόν του τόπου μασ 

9 Αγροτικζσ καλλιζργειεσ, λιπάςματα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και επιπτϊςεισ ςτθν 
υγεία μασ και ςτο περιβάλλον 

10 Βιολογικόσ κακαριςμόσ και ποιότθτα των καλαςςςίων υδάτων τθσ πόλθσ μασ (για 
όςουσ διαμζνουν ςε παρακαλάςςιεσ πόλεισ)  

11 Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και νζεσ τεχνολογίεσ 

12 Ψα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά,  τα πολιτιςτικά  "ςκουπίδια" και οι επιπτϊςεισ τουσ 
ςτο περιβάλλον μασ 

13 Ψο περιβάλλον κατά τουσ πατζρεσ τθσ εκκλθςίασ και θ ςυμβολι των μοναςτθριϊν 
ςτθν προςταςία του 

14 Πεςογειακι διατροφι και περιβάλλον 

15 To νερό που πίνουμε 

16 Αςτικά απόβλθτα και ςωςτι διαχείριςθ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

17 Θ πόλθ μασ και το φυςικό τθσ Υεριβάλλον 

18 Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα:  Ξίνδυνοι για τον άνκρωπο και το περιβάλλον 

19 Ψο φαινόμενο κερμοκθπίου και οι επιπτϊςεισ του 

20 Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα και φυτά 

21 Ψα ωραία των ορζων… ανακαλφπτοντασ τθν ορεινι Οάρνακα 

22 Ζκδοςθ εφθμερίδασ με περιβαλλοντικά κζματα 

23 Ελιά.  Υαραδοςιακι και βιολογικι καλλιζργεια 

24 Ψο ενεργειακό ηιτθμα. Ανανεϊςιμεσ και μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ - 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

25 Υερί αιςκθτικισ τθσ πόλθσ μασ 

26 Εικαςτικι - άωτογραφικι προςζγγιςθ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ 
περιοχισ μασ, με επικζντρωςθ ςτα μνθμεία νεότερθσ Λςτορίασ  

27 Σι παραδοςιακζσ αγροτικζσ καλλιζργειεσ και θ επερχόμενθ αντικαάςταςι τουσ από 
τισ ςφγχρονεσ οικολογικζσ μεκόδουσ ςτα πλαίςια τθσ νεάσ κοινισ αγροτικισ πολιτικισ 
(ΞΑΥ). 

28 Εξοικονόμθςθ θλιακισ ενζργειασ - Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ  - Βιοκλιματικι 
Αρχιτεκτονικι 

29 Υεριβάλλον και φωτογραφία - "Σ τόποσ μασ" 

30 Υεριβάλλον και πολιτιςμόσ.  Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων ωσ πολιτιςτικι πράξθ.  
Θ ευκφνθ τθσ πολιτείασ και των πολιτϊν 

31 Πθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ 

32 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ  

33 Ψα πλεονεκτιματα τθσ βιοκαλλιζργειασ ςε ςχζςθ με τθ ςυμβατικι - χθμικι 
καλλιζργεια ςτο περιβάλλον, ςτθν υγεία, ςτθν οικονομία. 

34 Αςτικι δόμθςθ και επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 
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35 Υεριβάλλον και υγεία 

36 Ψο δάςοσ και θ προςταςία του 

37 Εκμετάλευςθ θλιακισ ενζργειασ και βιοκλιματιςτικά ςπίτια 

38 Ξαυςαζρια αυτοκινιτων και υγεία - Επιδραςθ ςτθ φφςθ 

39 Σ βιολογικόσ κακαριςμόσ τθσ πόλθσ μασ (Υεριβαλλοντικι υγιεινι) 

40 Θ διαχείριςθ απορριμμάτων ςτθν περιοχι μασ 

41 Σι κλιματολογικζσ μεταβολζσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτθν 
ποιότθτα ηωισ 

42 Σι κάλαςςεσ και οι ακτζσ τθσ περιοχισ μασ 

43 άφςθ και διατροφι:  "Πια εμπειρία ςτισ γεφςεισ από το παρελκόν" 

44 Θ τοπικι ιχκυοκαλλιζργεια και θ ςυνδρομι τθσ ςτθν οικονομία του τόπου μασ 

45 Ασ γνωρίςουμε τουσ υγρότοπουσ  

46 Ψο φαινόμενο του Κερμοκθπίου 

47 "Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα:  Ξίνδυνοι για τον άνκρωπο και το περιβάλλον" 

48 Φφπανςθ υδάτων 

49 Ρερό:  Υθγι ηωισ και πολιτιςμοφ 

50 Ξατανάλωςθ και Υεριβάλλον 

51 Ψο δάςοσ - το πάρκο τθσ Ακαλάςςασ.  Ζνασ πνεφμονασ φφςθσ και αναψυχισ τθσ 
Οευκωςίασ 

52 Υθγζσ και χείμαροι τθσ περιοχισ ςτθ φφςθ και παράδοςθ 

53 Εναλλακτικόσ και οικολογικόσ τουριςμόσ, φυςικι ηωι - Σνομαςίεσ περιοχϊν 

54 Υϊσ να ηοφμε χωρίσ να ςκοτϊνουμε τθ φφςθ.  ϋΘπιεσ μορφζσ ενζργειασ 

55 «ϋΑνκρακεσ ο κθςαυρόσ ι Κθςαυρόσ τα ςκουπίδια; 

56 Γαλάηιεσ ςθμαίεσ.   

57 Επιχειριςεισ και Υεριβάλλον (Επιχειριςεισ τθσ περιοχισ που ζχουν ςχζςθ με το 
περιβάλλον και ο τρόποσ που το επθρεάηουν 

58 Διαχείριςθ των υδάτινων πόρων τθσ περιοχισ 

59 Βιολογικι καλλιζργεια - Θ φφςθ προτείνει 

60 άαινόμενα ρφπανςθσ ςτθν περιοχι τθσ ….. 

61 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο 

62 Σ χθμικόσ πόλεμοσ ςτο ςπίτι μασ (Υροϊόντα οικιακισ χριςθσ -έθμικι ςφςταςθ - 
Επιπτϊςεισ ςε άνκρωπο και περιβάλλον 

63 Ψο νερό ςτθ φφςθ, ςτθν παράδοςθ και ςτον πολιτιςμό 

64 Ψο λιμάνι τθσ πόλθσ μασ 

65 Oι κάλαςςεσ και οι ακτζσ τθσ περιοχισ μασ 

66 Θ εφρεςθ και θ μελλοντικι εξόρυξθ του φυςικοφ αερίου ςτθν Ξφπρο και θ επιδραςι 
τθσ ςτο περιβάλλον 

67 Υρόγραμμα ανακφκλωςθσ υλικϊν των εκτυπωτϊν των Θ/Y 

68 Ανακφκλωςθ Ππαταριϊν 

69 Χθμαντικοί βιότοποι  

70 Θ λίμνθ Ακαλάςςασ - άυςικό Υεριβάλλο (έλωρίδα - πανίδα), ανκρωπογενείσ 
επιδράςεισ. 

71 Tα προβλιματα των απορριμμάτων και οι λφςεισ τουσ 

72 ήυκτικά μζςα και επίδραςθ ςτο Υεριβάλλον 
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Η. ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 

υμμετζχω ςε Ομάδα Εργαςίασ θ οποία διοργανϊνει δράςθ ςε ςχζςθ με μια από 

τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ : φυςικό περιβάλλον (γενικά), ανκρϊπινο 

περιβάλλον, περιβάλλον και ενζργεια, πόλθ και περιβάλλον, ο ρόλοσ του νεροφ 

ςτο περιβάλλον, προςταςία των καλαςςϊν. Προςταςία είδουσ που κινδυνεφει με 

εξαφάνιςθ (ηϊο, ερπετό, πουλί, φυτό κλπ), οικοςφςτθμα ι οποιαδιποτε άλλθ 

κεματικι ενότθτα προτείνεται από τθν Ο.Ε. και εγκρίνεται από τθ φνοδο 

 

Σ Υροςκοπιςμόσ αποτελεί ζνα ανεξάντλθτο παιχνίδι που ςταματά εκεί που τελειϊνει θ 

δικισ μασ φανταςία. Πζροσ τθσ ανεξάντλθτθσ πθγισ κεμάτων, δράςεων και 

δραςτθριοτιτων αποτελοφν και οι Ειδικότθτεσ των Ραυτοπροςκόπων και των 

Αεροπροςκόπων, όχι κατά το ςτρατιωτικό πρότυπο όπωσ πολλοί πιςτεφουν αλλά, ωσ μία 

ακόμα επιλογι για τα παιδιά ανάλογα με τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα  τουσ, κακϊσ 

επίςθσ και με τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ διαμονισ τουσ (παρακαλάςςια, κοντά ςε 

λιμάνι, κοντά ςε αεροδρόμιο κλπ)   

 

Με απλά λόγια το πεδίο των Ρροςκόπων είναι ότι ζχει να κάνει με τθ γθ, των 

Ναυτοπροςκόπων ότι ζχει να κάνει με το υγρό ςτοιχείο (κάλαςςα, λίμνεσ, ποτάμια κλπ) 

και των Αεροπροςκόπων με τον αζρα. 

                    

Ειδικότερα ςτον Κλάδο Ανιχνευτϊν που οι νζοι μασ λόγω τθσ θλικίασ ζχουν μια καλφτερθ 

αντίλθψθ ςτθν κατανόθςθ των πραγμάτων, θ ανάγκθ αυτι τθσ εξειδίκευςθσ είναι ακόμα 

πιο ζντονθ και απαιτείται ακριβϊσ θ εμβάκυνςθ των Ανιχνευτϊν ςτα κζματα τθσ 

Ειδικότθτάσ τουσ.  Αυτιν ακριβϊσ τθν ανάγκθ ζρχεται να καλφψει θ απαίτθςθ για τθν 

Ειδικότθτα, που αποτελεί μία από τισ νζεσ απαιτιςεισ που ζχουν προςτεκεί ςτον Ε.Ξ. μετά 

τθν ανακεϊρθςι του.   

 

Χίγουρα ζνασ Ανιχνευτισ, δε κα καλφψει τα κζματα τθσ Ειδικότθτάσ του μζςα από τθν 

εναςχόλθςι του με τθν απαίτθςθ αυτι. Ππορεί όμωσ, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ που κα 

ςυγκροτιςει τθν Σμάδα Εργαςίασ, να αςχολθκεί με ζνα κζμα τθσ Ειδικότθτασ που τον 

ενδιαφζρει περιςςότερο ενθμερϊνοντασ και εμπλζκοντασ ςε αυτό και τθν υπόλοιπθ 

Ξοινότθτα. Ππορεί ακόμα και να εξερευνιςει – διερευνιςει ζνα εντελϊσ άγνωςτο για 

αυτόν κζμα τθσ Ειδικότθτασ με ςκοπό να το αναδείξει και αν αρζςει τόςο ςε αυτόν όςο και 

ςτουσ υπόλοιπουσ να το ςυνεχίςουν ςτθν Ξοινότθτα.  

 

Οι Κοινότθτεσ των Ναυτοπροςκόπων και Αεροπροςκόπων, πρζπει να ςυνεργάηονται 

ςτενά με τθν αντίςτοιχθ Εφορεία τθσ Ειδικότθτάσ τουσ και να εφαρμόηουν παράλλθλα με 

τον Ε.Κ. του Κλάδου Ανιχνευτϊν και τον Ε.Κ. τθσ Ειδικότθτάσ τουσ, τόςο για τθν ορκι 

λειτουργία τουσ αλλά και για τθν αςφάλεια των Μελϊν τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ.  

 

Υαρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά μερικζσ ιδζεσ για δράςεισ ανάλογα με τθν Ειδικότθτα: 
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Οι Ανιχνευτζσ Ρρόςκοποι, μποροφν να : 

 Αςχολθκοφν με περιβαλλοντικά κζματα που αφοροφν το 

ζδαφοσ, το υπζδαφοσ κλπ 

 Εφαρμόςουν διάφορεσ τεχνικζσ όπωσ θ κομποςτοποίθςθ ι 

θ καταςκευι κερμοκθπίου με πλαςτικά μπουκάλια και να 

αςχολθκοφν με τθ γεωργία.  

 Σργανϊςουν δράςεισ για των εξωραϊςμό δαςικϊν πάρκων, 

εκδρομικϊν χϊρων, μονοπατιϊν κλπ και παράλλθλα να 

κάνουν δράςεισ για τθν προβολι των χϊρων αυτϊν ωσ 

εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ οικογζνειεσ. 

 Σργανϊςουν δράςεισ ανίχνευςθσ φφςθσ για τουσ Ραυτοπροςκόπουσ και τουσ 

Αεροπροςκόπουσ  

 Στιδιποτε άλλο αποφαςίςουν και ζχει ςχζςθ με τθν απαίτθςθ 

 

 Οι Ανιχνευτζσ Ναυτοπρόςκοποι μποροφν να :  

 Αςχολθκοφν με περιβαλλοντικά κζματα που αφοροφν το 

υγρό ςτοιχείο (κάλαςςα, λίμνεσ, υδατοφράκτεσ, ποτάμια κλπ) 

 Σργανϊςουν δράςεισ για των εξωραϊςμό παραλιϊν, 

λιμανιϊν, μαρίνων κλπ 

 Σργανϊςουν καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ για Ανιχνευτζσ 

Υροςκόπουσ και Αεροπροςκόπουσ και να τουσ εκπαιδεφςουν ςε 

αυτζσ. 

 Σργανϊςουν κωπθλατικοφσ, ιςτιοπλοϊκοφσ ι άλλουσ αγϊνεσ 

για Ραυτοπροςκοπικζσ Ξοινότθτεσ  

 Ερευνιςουν και να προτείνουν ςτα Πζλθ τθσ Ξοινότθτάσ τουσ αφοφ οργανϊςουν 

για αυτά ειδικι δραςτθριότθτα μια νζα καλάςςια εναςχόλθςθ που δεν ζτυχε να 

αςχολθκοφν ακόμα (π.χ. dragon boat) 

 Στιδιποτε άλλο αποφαςίςουν και ζχει ςχζςθ με τθν απαίτθςθ 

 

 Σι Ανιχνευτζσ Αεροπρόςκοποι μποροφν να :  

 Αςχολθκοφν με περιβαλλοντικά κζματα που αφοροφν τον αζρα 

και τθν ατμόςφαιρα. 

 Σργανϊςουν δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ακλιματα του 

αζρα για Ανιχνευτζσ Υροςκόπουσ και  Ραυτοπροςκόπουσ και να 

τουσ εκπαιδεφςουν ςε αυτζσ. 

 Σργανϊςουν διαγωνιςμοφσ μοντζλων αεροπλάνων και 

πυραφλων 

 Σργανϊςουν εργαςτιρια αερομοντελιςμοφ και πυραυλομοντελιςμοφ  

 Αςχολθκοφν με μετεωρολογία, ραδιοεραςιτεχνιςμό, κλπ 

 Στιδιποτε άλλο αποφαςίςουν και ζχει ςχζςθ με τθν απαίτθςθ 
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Θ. ΡΟΣΚΟΡΙΚΘ ΤΕΩΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΙΩΝΕΥΤΙΚΘ ΕΞΕΕΥΝΘΣΘ 

 Οργανϊνω και ςυμμετζχω ςε ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ ςτο φπαικρο, με 

ςυνολικι διάρκεια διανυκτερεφςεων 3 εικοςιτετραϊρων (1 τριιμερο και 1 

διιμερο ι 3 διιμερα) 

 ε μία από αυτζσ κα πρζπει να ακολουκιςω ςτο φπαικρο ι ςτθ κάλαςςα, 

πορεία με τθ χριςθ χάρτθ, απόςταςθσ τουλάχιςτον 8 χιλιομζτρων, μζροσ 

τθσ οποίασ κα πρζπει να χαρτογραφιςω χρθςιμοποιϊντασ ςθμειϊςεισ που 

κα τθριςω ςε ταχφ οδοιπορικό.  

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πορείασ μπορϊ να κάνω χριςθ δορυφορικοφ 

ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ (GPS) και να φυλάςςω ςε αυτό τθν πορεία.  

 Πραγματοποιϊ χαρτογράφθςθ του χϊρου που κα διανυκτερεφςω.  

 Κατά τθν πορεία κρατϊ θμερολόγιο το οποίο κα παρουςιάςω ςτθ ςυνζχεια 

και κάνω μια ςυλλογι τθσ επιλογισ μου. 

 Κατά τθ διάρκεια των εξερευνιςεων κα πρζπει τα μιςά τουλάχιςτον από 

τα γεφματα, να ετοιμαςτοφν ςε ανοιχτι φωτιά χωρίσ τθ χριςθ μαγειρικϊν 

ςκευϊν.  

 ε μια τουλάχιςτον από τισ δράςεισ αυτζσ, εντάςςω ςτο πρόγραμμα υπό τθ 

μορφι επειςοδίων ετοιμότθτασ και αςκιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςτοιχεία 

προςκοπικισ τεχνικισ από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ :  

 Υρϊτεσ Βοικειεσ 

 Υυρόςβεςθ 

 Ραυαγοςωςτικι 

 Ψοπογραφία 

 Χκαπανικι 

 Ξαταςκευι και διαβίωςθ ςε καλφβα 

Ειςαγωγι :  

Σ πυρινασ τθσ προςκοπικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ ανιχνευτικισ ηωισ είναι θ ηωι ςτθ φφςθ. 

Πάλιςτα θ ανιχνευτικι ηωι πρζπει να είναι ζντονθ γεμάτθ με δραςτθριότθτεσ περιπζτειασ 

ςτθ φφςθ, κάτι που τθν κάνει μοναδικι, ανεπανάλθπτθ και αξζχαςτθ!!! Ειδικότερα ςτισ 

μζρεσ μασ με τθν πίεςθ των μακθμάτων και των ιδιαιτζρων των Ανιχνευτϊν μασ, αλλά και 

τθσ «τςιμεντοποίθςθσ» των πόλεων και τθσ θλεκτρονικισ επανάςταςθσ που οδιγθςε ςτθν 

εξάρτθςθ των νζων από αυτιν, επιβάλλεται ςτον Υροςκοπιςμό να προβάλει αυτό το 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του, τθ ηωι ςτθ φφςθ, και να το προςφζρει όςο το δυνατό 

περιςςότερο ςτα Πζλθ του.  

 

«Σι ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ  υπαίκρου για να δϊςουν τθ χαρά που περιμζνουν οι 

Ανιχνευτζσ μασ, εκτόσ από το κζφι, που όλοι πρζπει να ζχουμε ωσ  απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

για τθν επιτυχία κάκε μασ δράςθσ, χρειάηονται και γνϊςεισ και κατάλλθλθ προετοιμαςία. 

Κα πρζπει να είναι γεμάτεσ περιπζτεια και ζντονεσ ςυγκινιςεισ και όχι να αποτελοφν απλζσ 
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«εκδρομοφλεσ», αλλά αντίκετα να είναι δυναμικζσ εξορμιςεισ που κα ςυνδυάηουν 

ςιδερζνια κζλθςθ, πολφ καλζσ γνϊςεισ διαβίωςθσ και κατάλλθλα εφόδια.  

 

Ψόςο οι γνϊςεισ όςο και τα εφόδια κα πρζπει να αποκτθκοφν ςιγά – ςιγά,  και με τθν 

πάροδο του χρόνου να αυξάνεται θ πείρα των Ανιχνευτϊν ςασ, ϊςτε να ςασ επιτρζπει 

πλατφτερεσ εξερευνιςεισ.» 39 

 

Χτο παρόν κεφάλαιο δε κα επιχειριςουμε να δϊςουμε τεχνικζσ πλθροφορίεσ ι κατάρτιςθ 

για τισ ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ ι τθν προςκοπικι τεχνικι κακϊσ τόςο θ προςκοπικι όςο 

και θ λοιπι  βιβλιογραφία είναι πολφ πλοφςια ςε γνϊςεισ και παραδείγματα. Αυτό που κα 

επιχειριςουμε είναι να τονίςουμε κάποια χαρακτθριςτικά τθσ απαίτθςθσ και να 

προτείνουμε τρόπουσ και ιδζεσ για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ :  

 

1. Θ απαίτθςθ για να ολοκλθρωκεί πρζπει να περιλαμβάνει τθ διοργάνωςθ και 

ςυμμετοχι του Ανιχνευτι ςε 1 τριιμερο και 1 διιμερο ι 3 διιμερα τουλάχιςτον. Θ 

ςυμμετοχι ςε Π.Δ.Ω. δε μπορεί να μετριςει ωσ ςυμμετοχι ςτθν απαίτθςθ αυτι.  

 

2. Χτθν περίπτωςθ που οι Ανιχνευτζσ χρειάηονται προετοιμαςία και εκπαίδευςθ πριν 

τισ ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ αυτζσ, όχι μόνο ενδείκνυται, αλλά επιβάλλεται να 

γίνονται για να ζχουν οι Ανιχνευτζσ μασ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ που κα 

βοθκιςουν τθ διαβίωςθ τουσ ςτθ φφςθ και κα διαςφαλίςουν τθν αςφάλεια τουσ. 

Σι εκπαιδεφςεισ αυτζσ μποροφν να γίνουν με διάφορουσ τρόπουσ τουσ οποίουσ κα 

αποφαςίςει θ ίδια θ Ξοινότθτα και μπορεί να είναι : εκπαίδευςθ από τουσ 

Βακμοφόρουσ, εκπαίδευςθ με τθ βοικεια ειδικοφ ςυνεργάτθ ι παρακολοφκθςθσ 

ςυγκεκριμζνων ςεμιναρίων – εργαςτθρίων από τουσ Ανιχνευτζσ, προετοιμαςία του 

κζματοσ και εκπαίδευςθ από τουσ πιο παλιοφσ ςτουσ νεότερουσ κλπ.  

 

3. Καλό κα ιταν θ πορεία και οι εργαςίεσ για το Θ7 να μθ μπερδεφονται με τθν 

επιβίωςθ αλλά να πραγματοποιοφνται δφο ξεχωριςτζσ δράςεισ. Πε τον τρόπο 

αυτό οι Ανιχνευτζσ μασ μποροφν από τθ μια να χαροφν τθν πορεία και να ζχουν 

χρόνο για τισ εργαςίεσ τουσ και από τθν άλλθ, να διαςκεδάςουν και να απολαφςουν 

ζνα διιμερο ι τριιμερο επιβίωςθσ, να ζχουν χρόνο να καταςκευάςουν καλφβεσ, να 

μαγειρζψουν χωρίσ ςκεφθ κ.ο.κ.  

 

4. Οι Ανιχνευτζσ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτο ςχεδιαςμό τθσ πορείασ : να μελετιςουν 

με κάκε λεπτομζρεια τουσ χάρτεσ για να φτιάξουν τθν όςο το δυνατό καλφτερθ 

διαδρομι, να μελετιςουν άλλα βοθκθτικά ζντυπα όπωσ το φυλλάδιο για το 

ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ι άλλα φυλλάδια του Ψμιματοσ Δαςϊν, να ελζγξουν τθν 

πορεία τουσ ςτο Google Earth ι άλλα παρόμοια λογιςμικά κλπ. Πε τον τρόπο αυτό 

οι Ανιχνευτζσ κα εμβακφνουν ςτθν τοπογραφία, κα εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ 

και κα αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ και πρωτοβουλία. Υαράλλθλα κα ζρκουν ςε 

                                                           
39 Υροςαρμογι από το κείμενο «Γνϊςεισ Εξερεφνθςθσ» που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Υεριφερειακισ Εφορείασ  
Παγνθςίασ :  http://www.scoutsmagnisia.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=50 

http://www.scoutsmagnisia.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=50
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επαφι με νζεσ εφαρμογζσ τθσ τοπογραφίασ όπωσ αυτι προςφζρεται μζςα από τα 

διάφορα προγράμματα όπωσ το Google Earth που αναφζρεται παραπάνω. 

 

5. Ρροςοχι : ςτισ εργαςίεσ του Θ7 ςυμπεριλαμβάνεται και θ χαρτογράφθςθ του 

χϊρου Δ/Ν 

 

6. Θ πορεία και το Κ7 μποροφν να διοργανωκοφν ςτο πλαίςιο μίασ δράςθσ τθσ Ε.Ε. 

όπου οι Σ.Ε. κα ζχουν μια κοινι περιοχι για τθν ζναρξθ τθσ πορείασ και κοινό 

ςθμείο τερματιςμοφ (ενδεχομζνωσ και ζνα ι δφο κοινά ενδιάμεςα). Πε βάςθ τα πιο 

πάνω δεδομζνα, θ κάκε Σ.Ε. κα ετοιμάςει τθ δικι τθσ πορεία, το δικό τθσ ταχφ 

οδοιπορικό κλπ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ε.Ε. κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν ετοιμαςία 

των επειςοδίων ετοιμότθτασ.  

 

Θ πραγματοποίθςθ μιασ Επαρχιακισ δράςθσ δεν πρζπει να λειτουργεί 

απαγορευτικά για τισ Ξοινότθτεσ ςτο να κάνουν τισ δικζσ τουσ δράςεισ όποτε και 

όταν το επικυμοφν για απόκτθςθ των ςχετικϊν προνοιϊν τθσ απαίτθςθσ.  

 

Σι Ανιχνευτζσ που αςχολοφνται με τισ πρόνοιεσ τθσ απαίτθςθσ που αφοροφν τθν 

πορεία και τισ ςχετικζσ εργαςίεσ πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ πορείασ κα πρζπει να φροντίςουν να εντάξουν ςτο πρόγραμμά 

τουσ ςυγκεκριμζνο χρόνο, 3 – 4 ϊρεσ, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν και 

παραδϊςουν ςτον υπεφκυνο Βακμοφόρο τισ εργαςίεσ τουσ.   

 

Χυνίςταται όπωσ οι Ε.Ε. ορίςουν ζναν ι δφο Βακμοφόρουσ οι οποίοι κα 

παραλαμβάνουν και κα αξιολογοφν τισ εργαςίεσ αυτζσ (Ψαχφ Σδοιπορικό, 

έαρτογράφθςθ Υορείασ και χϊρου Δ/Ρ, Θμερολόγιο και Χυλλογι) των Ανιχνευτϊν  

για καλφτερθ ομοιομορφία. Θ βακμολόγθςθ πρζπει να γίνεται με βάςθ ενιαίων 

κριτθρίων από όλουσ και αυτι είναι :40  

ΥΕΦΛΓΦΑάΘ  ΒΑΚΠΣΧ 

ΤΑΩΥ ΟΔΟΙΡΟΙΚΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 75) 

1. Ρεριοχι  1 

2. Συντεταγμζνεσ 3 

3. Θμερομθνία 1 

4. Πμιλοσ 1 

5. Σελιδοποίθςθ  1 

6. Στάςεισ 1 

7. άρεσ 1 

8. Ραρατθριςεισ 5 

9. Κλίμακα 5 

10. Απόςταςθ ςε μζτρα 5 

                                                           
40 Ανακεωρθμζνθ Βακμολογία με βάςθ τθ βακμολογία από το εγχειρίδιο Ψοπογραφίασ τθσ Ε.Ε. Οευκωςίασ 
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11. Γωνιά Ρορείασ 11 

12. Τοπογραφικά και Υπόμνθμα  10 

13. Απόςταςθ ςτο ζντυπο ςε ςχζςθ με τθν κλίμακα 10 

14. Γενικι Ραρουςίαςθ  20 
   

ΩΑΤΟΓΑΨΘΣΘ ΡΟΕΙΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 75) 

1. Βορράσ 3 

2. Ρεριοχι  1 

3. Συντεταγμζνεσ 3 

4. Θμερομθνία 1 

5. Πμιλοσ 1 

6. Κλίμακα 5 

7. Τοπογραφικά και Υπόμνθμα 15 

8. Γωνιά Ρορείασ  11 

9. Απόςταςθ ςτο χάρτθ ςε ςχζςθ με τθν κλίμακα  10 

10. Γενικι Ραρουςίαςθ 25 
   

ΩΑΤΟΓΑΨΘΣΘ ΩΫΟΥ ΔΙΑΝΥΩΤΕΕΥΣΘΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 50) 

1. Βορράσ 3 

2. Ρεριοχι 1 

3. Συντεταγμζνεσ 3 

4. Θμερομθνία 1 

5. Πμιλοσ 1 

6. Κλίμακα 5 

7. Τοπογραφικά ςθμεία και υπόμνθμα 5 

8. Διαςτάςεισ χϊρου ςε ςχζςθ με τθν κλίμακα 6 

9. Σκοπεφςεισ και Μετριςεισ 15 

10. Γενικι Ραρουςίαςθ  10 
   

ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 20) 

1. Πμιλοσ 1 

2. Μζλθ Ομίλου 2 

3. Ρεριοχι  1 

4. Θμερομθνία 1 

5. Καιρικζσ Συνκικεσ  5 

6. Γενικι Ραρουςίαςθ – Ρρωτοτυπία  10 
   

ΣΥΛΛΟΓΘ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 30) 

1. Πμιλοσ 1 

2. Μζλθ Ομίλου 2 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 140 - 

 

3. Θμερομθνία 1 

4. Ροικιλία 3 

5. Αρικμόσ 8 

6. Ρεριγραφι – Ωρθςιμότθτα 10 

7. Γενικι Ραρουςίαςθ - Ρρωτοτυπία 5 
   

ΤΟΡΟΓΑΨΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 30) 

1. Εφρεςθ Σθμείου Ωάρτου (ςτίγμα) 10 

2. Αηιμοφκιο – Ρροςανατολιςμόσ ςτο χάρτθ 10 

3. Εφρεςθ κζςεωσ (επαλικευςθ ςτο χάρτθ)  10 
   

ΣΥΜΡΕΙΨΟΑ – ΡΟΣΚΟΡΙΚΟ ΘΘΟΣ 20 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΫΝ 300 

 

7. Ο Ρροςκοπιςμόσ ιταν και είναι μια Κίνθςθ ςφγχρονθ και πρωτοπόρα. Ακριβϊσ 

για αυτό το λόγο πρζπει να ενθμερωνόμαςτε και ςτθ ςυνζχεια να ενθμερϊνουμε 

και να εκπαιδεφουμε τουσ Ανιχνευτζσ μασ ςτισ νζεσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ςτον 

τομζα τθσ υπαίκριασ ηωισ και διαβίωςθσ. Τζτοιεσ είναι θ χριςθ GPS, 

θλεκτρονικϊν οργάνων μετεωρολογίασ, θ χριςθ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ για 

πορείεσ και καταςκθνϊςεισ κ.ο.κ.  

 

8. Επιδίωξι μασ πρζπει να είναι θ πραγματοποίθςθ ανιχνευτικϊν εξερευνιςεων 

φφςθσ και για τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ (ιδθ ζχουν αναφερκεί παραδείγματα για 

τισ απαιτιςεισ Κρθςκεία – Υατρίδα, Υεριβάλλον, Ειδικότθτα κλπ).  Σμάδεσ 

Εργαςίασ για δφο ι και περιςςότερεσ απαιτιςεισ μποροφν να εκμεταλλευτοφν τθ 

διοργάνωςθ μιασ ανιχνευτικισ εξερεφνθςθσ από μια άλλθ Σ.Ε. για να 

πραγματοποιιςουν τθ δράςθ για τθ δικι τουσ απαίτθςθ. Ρα ξεκακαριςτεί ότι μια 

Σ.Ε. δε μπορεί να αςχολθκεί με δφο απαιτιςεισ ςε μια ανιχνευτικι εξερεφνθςθ.  

 

9. Χτισ δράςεισ όπου κα καταςκευαςτεί καλφβα πρζπει να είμαςτε ιδιαίτερα 

προςεκτικοί ϊςτε να μθν προκαλζςουμε καταςτροφζσ ςτο δάςοσ. Ξαλό κα ιταν να 

γίνει μια επικεϊρθςθ του χϊρου από προθγουμζνωσ ζτςι ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι 

ότι υπάρχουν τα διακζςιμα υλικά. Χτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν καλό είναι να 

ενθμερϊςουμε τθν Σ.Ε. ϊςτε να φροντίςει για τθν εξεφρεςθ υλικϊν που κα 

αντικαταςτιςουν τα υλικά τθσ φφςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ τθσ 

δράςθσ. 

 

10. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι οι Ανιχνευτικζσ Εξερευνιςεισ αποτελοφν διιμερεσ ι 

τριιμερεσ δράςεισ και για το λόγο αυτό πρζπει να τθροφνται όλοι οι κανόνεσ όπωσ 

προνοοφνται από τον «Ε.Ξ. Δράςεων, Ξαταςκθνϊςεων, Ξαταςκθνωτικϊν έϊρων και 

Ξανόνων Αςφαλείασ» :  (http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Draseis-

Kataskinoseis-Kataskinotikoi%20choroi-Kanones%20asfaleias.pdf) και να αποςτζλλεται 

εγκαίρωσ το Δελτίο Δράςθσ ςτθν Ε.Ε. 

http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Draseis-Kataskinoseis-Kataskinotikoi%20choroi-Kanones%20asfaleias.pdf
http://www.cyprusscouts.org/images/users/1/E.K.%20Draseis-Kataskinoseis-Kataskinotikoi%20choroi-Kanones%20asfaleias.pdf
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11. Θ πορεία, οι διιμερεσ ι τριιμερεσ εξορμιςεισ, θ διαβίωςθ ςε καλφβα και γενικά ότι 

εμπεριζχει ο οριςμόσ ΑΡΛέΡΕΩΨΛΞΘ ΕΕΦΕΩΡΘΧΘ άΩΧΘΧ, περιλαμβάνουν μια 

ποικιλία γνϊςεων και δεξιοτιτων που πρζπει να ζχει ο Ανιχνευτισ πριν να 

ςυμμετζχει, αφενόσ μεν για να περάςει ευχάριςτα, αφετζρου δε για να ςυμμετζχει 

με αςφάλεια.  

 

Σ ςτόχοσ των δράςεων αυτϊν δεν είναι τα χιλιόμετρα που κα διανφςουμε, οφτε το 

να κάνουμε τουσ Ανιχνευτζσ μασ άξιουσ των Ειδικϊν Δυνάμεων. Χτόχοι τθσ δράςθσ 

είναι ο ςυνδυαςμόσ και θ πρακτικι εφαρμογι διαφόρων γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

θ επαφι με τθ φφςθ, θ ςυνεργαςία και θ άμιλλα, θ προςωπικι ανάπτυξθ και 

βελτίωςθ των Ανιχνευτϊν μασ, οι οποίοι κα ζρκουν αντιμζτωποι με τισ δυνατότθτεσ 

και τισ αντοχζσ τουσ κλπ. Με λίγα λόγια, θ ανιχνευτικι εξερεφνθςθ φφςθσ, κα 

πρζπει να είναι μια άςκθςθ τόςο για το ςϊμα, όςο και για τθ ψυχι και το 

πνεφμα.41 Ζχοντασ ςτο νου όλα τα πιο πάνω, πρζπει εμείσ οι Βακμοφόροι τουσ, είτε 

αποτελοφν μζροσ τθσ απαίτθςθσ είτε όχι, να παρζχουμε ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ 

τουλάχιςτον τισ πιο κάτω γνϊςεισ :  

 Ψοπογραφία  

 ΑϋΒοικειεσ 

 Ψεχνικζσ πορείασ...ξεκινϊντασ από το πιο απλό και απαράδεκτο που 

ςυναντά κάποιοσ ςε κάκε πορεία, τον Ανιχνευτι με το τηθν και τα all star.  

 Ψεχνικζσ Διαβίωςθσ και Επιβίωςθσ 

 Ψρόπουσ Επικοινωνίασ και Χυνεννόθςθσ (ειδικά τα ςιματα και τουσ τρόπουσ  

που αφοροφν περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ) 

 Χκαπανικι (κόμπουσ και ςυνδζςεισ) 

 Χκθνοπθγία  

 Βαςικζσ γνϊςεισ Πετεωρολογίασ  

 Βαςικζσ γνϊςεισ άυςιογνωςίασ  

 άωτιζσ και Παγείρεμα  

 Πετριςεισ και Ωπολογιςμοφσ 

 Αςτρονομία   

 

12. Χυςτινεται κατά τθ διάρκεια 

μιασ πορείασ και ςτθν 

προετοιμαςία τθσ οι Ανιχνευτζσ 

για να εξοικειωκοφν καλφτερα 

με το αντικείμενο τθσ 

τοπογραφίασ να 

ςυμπλθρϊνουν τθν ΞΑΦΨΑ 

ΔΛΑΔΦΣΠίΡ που ακολουκεί :  

 

                                                           
41 Από το κείμενο «Γνϊςεισ Εξερεφνθςθσ» που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Υεριφερειακισ Εφορείασ  Παγνθςίασ :  
http://www.scoutsmagnisia.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=50 

http://www.scoutsmagnisia.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=50
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Οι απαιτιςεισ του Ρτυχίου Δθμοκρατίασ 
 

Α. ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΩΟΣ ΤΟΥ ΡΤΥΩΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΡΟΙΘΣΕΫΣ  

Υαρά το γεγονόσ ότι ο Ε.Ξ. δθλϊνει ρθτά τθν απόκτθςθ του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ και 

ςτθ ςυνζχεια τθν εναςχόλθςθ με τισ απαιτιςεισ του Υτυχίου Δθμοκρατίασ, ζχει 

ςυμφωνθκεί από όλουσ, ωσ άγραφοσ κανόνασ, ότι οι Ανιχνευτζσ μποροφν να αςχολοφνται 

παράλλθλα με τισ απαιτιςεισ  του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ και με κάποιεσ από τισ 

απαιτιςεισ του Υτυχίου Δθμοκρατίασ, αν το επικυμοφν. Αυτζσ είναι :  

 Θ Υολιτιςτικι Ξλθρονομιά και οι  

 Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ  

Επίςθσ μποροφν να αςχολθκοφν με τθν απαίτθςθ τθσ Πεγάλθσ Δράςθσ Ωπαίκρου με τθν 

προχπόκεςθ ότι  :  

 Ζχουν ςυμμετάςχει ςε τουλάχιςτον μία Π.Δ.Ω. ςτο παρελκόν  

 Ζχουν ολοκλθρϊςει τθν απαίτθςθ (Θ) Υροςκοπικι Ψεχνικι και Ανιχνευτικι 

Εξερεφνθςθ του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ 

Θ ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ Ξοινωνικισ Υροςφοράσ απαιτεί ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο 

Ανιχνευτισ να είναι κάτοχοσ του Ρτυχίου Τελειοποιιςεωσ και να βρίςκεται ςτα τελικά 

ςτάδια απόκτθςθσ του Υτυχίου Δθμοκρατίασ (να ζχει δθλαδι αποκτιςει –ι ςχεδόν 

αποκτιςει- τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ). Είναι δυνατό, αν το περιεχόμενο τθσ δράςθσ το 

επιτρζπει, ςτθ δράςθ τθσ Ξοινωνικισ Υροςφοράσ να ςυμμετζχουν και Ανιχνευτζσ οι οποίοι 

δεν είναι κάτοχοι του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ αλλά δε κα τουσ αναγνωρίηεται θ 

απαίτθςθ. Χυμμετζχουν κακαρά για τθν αξία τθσ προςφοράσ ι μζςω τθσ δράςθσ αυτθσ να 

αποκτιςουν άλλθ απαίτθςθ.  

 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΩΘ   

Ζχω ενεργό ςυμμετοχι ςε δράςεισ τθσ Κ.Α. τουλάχιςτον 18 μινεσ από τθν Ειςδοχι μου. 

Κατά τθν περίοδο αυτι και για ςυνεχι χρόνο 4 εβδομάδων εκτελϊ κακικοντα ςτθν 

Κοινότθτα ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Παραρτιματοσ Β του Ε.Κ. – «Κακικοντα και 

ευκφνεσ ςτθν Κοινότθτα Ανιχνευτϊν»  

 
Ιςχφουν τα ίδια όπωσ και ςτθν απαίτθςθ Α του Πτυχίου Σελειοποιιςεωσ (ςελ. 79) 
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Γ. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ - ΡΑΑΔΟΣΘ 
Ρραγματοποιϊ ωσ μζλοσ Ο.Ε. πρωτογενι ζρευνα ςτον τομζα τθσ Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ, τθν οποία παρουςιάηω ενϊπιον κοινοφ και παράλλθλα 

διοργανϊνω δράςθ διάδοςθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ.  

 

1.Θ φιλοςοφία τθσ απαίτθςθσ  

 

Θ απαίτθςθ, που αποτελεί μία από τισ νζεσ που ζχουν ενταχκεί ςτθν πρόοδο του Ανιχνευτι, 

προςτζκθκε όχι για να «βαςανίςει» τουσ Ανιχνευτζσ και να κάνει πιο δφςκολθ τθν πορεία 

τουσ για τθν κατάκτθςθ του Υτυχίου Δθμοκρατίασ αλλά ωσ θ φυςικι ςυνζχεια τθσ 

απαίτθςθσ Κρθςκεία – Υατρίδα του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ. Σ Ανιχνευτισ μζςα από τα 

ςτάδια τθσ απαίτθςθσ για τθ Κρθςκεία και τθν Υατρίδα ζρχεται ςε επαφι με τθν Υίςτθ του 

και τθν Λςτορία του τόπου μασ και αςχολείται με τα βακφτερα νοιματα τθσ Υίςτθσ αλλά και 

τθσ Λςτορίασ μασ μζςα από τθν εξειδικευμζνθ παρουςίαςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ ι 

προςϊπου που διάλεξε. Για να ολοκλθρωκεί όμωσ το μεγάλο κεφάλαιο τθσ Θρθςκείασ και 

τθσ Ρατρίδασ επιτακτικι ανάγκθ αποτελεί θ προςκικθ του κεφαλαίου Ρολιτιςτικι 

Κλθρονομιά και Ραράδοςθ που αφορά τα ικθ, τα ζκιμα, τθν κουλτοφρα και τον 

πολιτιςμό  μασ.  

 

Ειδικότερα, ςε μια εποχι ςφγχυςθσ και αποπροςανατολιςμοφ, όπωσ αυτι που ηοφμε, θ 

επαναςφνδεςθ με τισ παραδοςιακζσ αξίεσ του πολιτιςμοφ μασ αποτελεί επιτακτικι 

ανάγκθ και ςτόχο, όχι μόνο προςωπικό αλλά και εκνικό. Μια τζτοια κζςθ (ωσ ςτάςθ 

ηωισ), όςο και δυναμικι (ωσ πολιτιςτικι δράςθ) εκφράηει για τα μζλθ του ΠΚ, τθν 

ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ Προςκοπικισ Τπόςχεςθσ του κακικοντοσ προσ τθν πατρίδα.42 

 

Υζραν τοφτου, με τθν εναςχόλθςθ του με τθν Υολιτιςτικι μασ Ξλθρονομιά, ο Ανιχνευτισ 

μετουςιϊνει μια από τισ βαςικζσ αρχζσ του Υροςκοπιςμοφ, αυτιν του τοπικοφ (ςτθν 

περίπτωςι μασ και εκνικοφ) χαρακτθριςτικοφ - ςτοιχείου του κάκε Υροςκοπικοφ Χϊματοσ, 

ωσ ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι ενόσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ με διαφορετικζσ κουλτοφρεσ  

όπου θ κάκε μία ςζβεται τθν άλλθ και όλεσ μαηί προςπακοφν για τθν παγκόςμια 

ςυναδζλφωςθ, τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ, για τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου κόςμου. Για να 

μπορζςει ο Ανιχνευτισ να βγει ιςότιμα ςτθ διεκνι κοινωνία, για να μπορζςει να 

κατανοιςει τθν ζννοια τθσ Αποςτολισ του Υροςκοπιςμοφ, πρζπει να γνωρίηει πρωτίςτωσ τθ 

δικι του πολιτιςτικι ταυτότθτα. Γνϊριςε τον εαυτό ςου προτοφ γνωρίςεισ τουσ άλλουσ.   

 

2. Ο Στόχοσ 43 

Είναι γνωςτό ότι ο Ελλθνιςμόσ, και ειδικότερα ο Ξυπριακόσ, ζχει μπει εδϊ και χρόνια ςε μια 

κρίςιμθ περίοδο. Σι δυνάμεισ που ζκρεψαν επί αιϊνεσ το υπόδουλο Γζνοσ, αλλά και οι 

πρόςφατεσ χρυςζσ ςελίδεσ τθσ Λςτορίασ μασ με το ζποσ του ’40 και τθσ Ε.Σ.Ξ.Α., δεν 

αξιοποιικθκαν.  

                                                           
42 Θ Υολιτιςτικι μασ Ξλθρονομιά «Ειδικι Εραςιτεχνικι Αςχολία Ουκοποφλων, Υροςκόπων, Ανιχνευτϊν». Ζκδοςθ ΧΕΥ 1990 – 
Υρόλογοσ Γενικοφ Εφόρου ςελ. 3  
43 Θ Υολιτιςτικι μασ Ξλθρονομιά «Ειδικι Εραςιτεχνικι Αςχολία Ουκοποφλων, Υροςκόπων, Ανιχνευτϊν». Ζκδοςθ ΧΕΥ 1990 
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Πετά τθ δθμιουργία τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ και φυςικά μετά τα τραγικά επακόλουκα 

τθσ τουρκικισ ειςβολισ, υιοκετικθκαν  - και ςυνεχίηουν ανεξζλεγκτα να υιοκετοφνται – 

τρόποι ηωισ διαμετρικά αντίκετοι προσ τθν παράδοςι μασ. Σ φτθνόσ μιμθτιςμόσ, ο 

καλπαςμόσ μιασ καταναλωτικισ και ευδαιμονιςτικισ νοοτροπίασ, θ διάςπαςθ τθσ 

ενοριακισ οργάνωςθσ και τθσ βιωματικισ ςχζςθσ Υιςτοφ – Εκκλθςίασ, θ ανατροπι των 

οικογενειακϊν δομϊν, μασ απογυμνϊνουν με ταχφ ρυκμό από τα ςυςτατικά τθσ εκνικισ 

μασ ταυτότθτασ.  

 

Σ Ξλάδοσ Ανιχνευτϊν τθσ Γ.Ε., διαπιςτϊνοντασ τθ ςθμαςία που ζχει για τθν αγωγι των 

Ρζων μασ θ ενςυνείδθτθ τοποκζτθςθ τουσ μζςα ςτον πολιτιςμικό μασ χϊρο, ωσ ςυνζχεια 

τθσ ολοκλιρωςθσ του δίπτυχου Κρθςκεία - Υατρίδα όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, κεςπίηει 

με τον Ξανονιςμό του Ξλάδου Ανιχνευτϊν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ . Ειδικότερα κζλοντασ 

να τονίςει τθ ςθμαςία τθσ εναςχόλθςθσ με τον πολιτιςμό και τθν παράδοςθ τθσ πατρίδασ 

μασ και να δθμιουργιςει τουσ Ανιχνευτζσ μασ ζνα επιπρόςκετο κίνθτρο, ϊςτε να τθν 

επιλζξουν ωσ αντικείμενο προςωπικισ τουσ δθμιουργίασ, εντάχκθκε ςτισ απαιτιςεισ του 

Υτυχίου Δθμοκρατίασ.  

 

Δεν πρζπει να μασ διαφεφγει ότι ο Υροςκοπιςμόσ δεν είναι τουριςτικόσ φορζασ ι 

φολκλορικόσ ςφλλογοσ, αλλά οφτε και επιςτθμονικό κζντρο Οαογραφίασ. Είναι μία 

παιδαγωγικι κίνθςθ και ςαν τζτοια ενδιαφζρεται πρϊτιςτα για τα οφζλθ που κα 

αποκομίςουν οι ίδιοι οι Ανιχνευτζσ.  

 

Αυτό δε ςθμαίνει ότι ςτο πλαίςιο τθσ απαίτθςθσ δε κα πραγματοποιθκοφν ζρευνεσ, 

παρουςιάςεισ, εκδθλϊςεισ κλπ. Ξάκε άλλο, αλλά όλα αυτά δεν είναι ο ςτόχοσ. Είναι τα 

μζςα που κα οδθγιςουν ςε αυτόν, δθλαδι : τθν ενςυνείδθτθ βίωςθ του παραδοςιακοφ 

μασ πολιτιςμοφ και ςτθν καλλιζργεια του ορκόδοξου Ελλθνικοφ ικουσ.  

 

Ροείται ότι αν ςτθν Ξοινότθτά μασ ζχουμε Ανιχνευτι ι Ανιχνευτζσ άλλθσ Εκνικότθτασ, 

Κρθςκείασ ι Δόγματοσ τον παροτρφνουμε να αςχολθκεί με τθ δικι του πολιτιςτικι 

κλθρονομιά και παράδοςθ.   

 

3. Το Αντικείμενο 

Είναι φανερό ότι εφόςον μιλάμε για τθν πολιτιςτικι «μασ» κλθρονομιά και για το 

«Ελλθνικό» ικοσ, ο χϊροσ μζςα ςτον οποίο κινείται θ Απαίτθςθ είναι ο χϊροσ τθσ πατρίδασ 

μασ.44 Επομζνωσ, οποιαδιποτε εναςχόλθςθ των Ανιχνευτϊν με πολιτιςμοφσ ξζνων χωρϊν 

εντάςςεται ςτο αντικείμενο τθσ Απαίτθςθσ Διεκνείσ Χχζςεισ του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ. 

άυςικά από αυτό εξαιροφνται οι Ανιχνευτζσ που αναφζραμε ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 2.  

 

Σ όροσ «πολιτιςτικι κλθρονομιά» μθ όντασ επιςτθμονικά προςδιοριςμζνοσ, μπορεί να 

δεχτεί οποιαδιποτε ερμθνεία, ςτενι ι πλατφτερθ. Πε τθν τρζχουςα ζννοια, φαίνεται 

μάλλον να εξομοιϊνεται προσ το νεοελλθνικό παραδοςιακό πολιτιςμό. Αφινοντασ λοιπόν 

                                                           
44 Θ Υολιτιςτικι μασ Ξλθρονομιά «Ειδικι Εραςιτεχνικι Αςχολία Ουκοποφλων, Υροςκόπων, Ανιχνευτϊν». Ζκδοςθ ΧΕΥ 1990 
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όλεσ τισ άλλεσ προςεγγίςεισ ςτα αντικείμενα άλλων απαιτιςεων (και ειδικότερα ςε αυτζσ 

τθσ Κρθςκείασ – Υατρίδασ και Δθμιουργικότθτα – Ψζχνθ – Ξαλλιτεχνικι Ζκφραςθ) 

αναφζρεται ςτθν επιςτιμθ τθσ Οαογραφίασ και των επιμζρουσ κλάδων τθσ και άπτεται των 

άλλων επιςτθμϊν (π.χ. μουςικι, χορόσ, κζατρο κλπ) μόνο ςτο μζτρο που εκείνεσ 

ςχετίηονται με αυτι. 

 

4. Το Ρεριεχόμενο  

4.1 Θ διαδικαςία  

Θ προςζγγιςθ τθσ λαογραφίασ από ανιλικουσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ακολουκεί μία 

κλιμακωτι διαδικαςία θ οποία μπορεί να παρατακεί ωσ εξισ :  

 Υροςζγγιςθ – αρχικι επαφι με το αντικείμενο 

 Γνωριμία – κατανόθςθ του αντικειμζνου 

 Ζρευνα  -  προςπάκεια για ανεφρεςθ τθσ ιδζασ που εκφράηεται δια μζςου του 

αντικειμζνου 

 Υαρουςίαςθ – αποδοχι αυτισ τθσ ιδζασ και κατά ςυνζπεια επικυμία κοινοποίθςθσ 

τθσ 

 Διάδοςθ – θ πεποίκθςθ για τθν αναγκαιότθτα τθσ για το κοινωνικό ςφνολο 

 

4.2 Διαφοροποίθςθ ανά Ξλάδο 

Ψα  πιο πάνω πζντε ςτάδια τθσ διαδικαςίασ διαφοροποιοφνται ανά Ξλάδο ωσ εξισ :  

 Ψα Ουκόπουλα ξεκινοφν από τθν προςζγγιςθ και φτάνουν ςτθν ζρευνα. 

 Σι Υρόςκοποι ξεκινοφν από τθ γνωριμία και φτάνουν ςτθν παρουςίαςθ. 

 Οι Ανιχνευτζσ ξεκινοφν από τθν ζρευνα και φτάνουν ςτθ διάδοςθ.  

 

Υαρατθροφμε ότι το μόνο ςτάδιο που υπάρχει και ςτουσ τρεισ Ξλάδουσ είναι θ ζρευνα 

όπου ςτον Ξλάδο Ανιχνευτϊν αναφζρεται ςε μια πλθρζςτερθ και βακφτερθ διερεφνθςθ 

ενόσ τομζα ι τομζων ςε ςυνδυαςμό. 

 

4.3 Θ εφαρμογι ςτον Ξλάδο Ανιχνευτϊν 

Ζρευνα : αφορά πλθρζςτερεσ, πιο ολοκλθρωμζνεσ και εξειδικευμζνεσ κεματικζσ 

κατευκφνςεισ για τουσ διάφορουσ τομείσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και παράδοςθσ, 

με τθ δυνατότθτα επιλογισ του ίδιου του Ανιχνευτι ενόσ κζματοσ (ι ςυνδυαςμοφ κεμάτων 

αν υπάρχει ανάγκθ)  με ελεφκερθ ζρευνα. Σ πίνακασ 1 ςυνιςτά τισ κεματικζσ ενότθτεσ με 

τισ οποίεσ μπορεί να αςχολθκεί ζνασ Ανιχνευτισ.  

 

Χυνιςτάται θ χρθςιμοποίθςθ ειδικοφ ςυμβοφλου, τόςο κατά τθν ζρευνα όςο και κατά τθν 

παρουςίαςθ. 

 

Ραρουςίαςθ : αφορά τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ που προθγικθκε.  

ίσ παρουςίαςθ νοείται θ εκδιλωςθ ενϊπιον κοινοφ, με τθ χρθςιμοποίθςθ κειμζνων, 

ςχεδίων, φωτογραφιϊν, διαφανειϊν, οπτικοακουςτικϊν μζςων (ταινίεσ, θχογραφιςεισ), 

αντικειμζνων και άλλων τεκμθρίων, ζκδοςθ εντφπων κλπ και όχι εςωτερικι παρουςίαςθ 

ςτο Ψμιμα.  
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Ψο κοινό μπορεί να είναι οι γονείσ των Ανιχνευτϊν, οι ςυμμακθτζσ και φίλοι των 

Ανιχνευτϊν, μία άλλθ Ξοινότθτα ι θ Σμάδα Υροςκόπων, οι Βακμοφόροι του Χυςτιματοσ (ι 

και άλλων Ξλιμακίων) ι ακόμα και μια ανοιχτι εκδιλωςθ προσ τθν ευρφτερθ τοπικι 

κοινωνία.  

 

Διάδοςθ : πρόκειται για δράςεισ με ςκοπό τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ 

και παράδοςθσ. Ενδεικτικζσ δράςεισ του είδουσ αυτοφ ακολουκοφν ςτον πίνακα 2. Δράςεισ 

για τθ διάδοςθ μποροφν να γίνουν και ςτα πλαίςια τθσ παρουςίαςθσ.  

 

5. Θ Απόκτθςθ τθσ Απαίτθςθσ 

Για να αποκτιςει ζνασ Ανιχνευτισ τθν απαίτθςθ πρζπει :  

 Ρα ερευνιςει ωσ μζλοσ Σ.Ε. ζνα κζμα τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και 

παράδοςθσ, ι περιςςότερα κζματα ςε ςυνδυαςμό, με ελεφκερθ ζρευνα  και με τθ 

βοικεια των κεματικϊν κατευκφνςεων των πινάκων 1 και 3.  

 Ρα παρουςιάςει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μαηί με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Σ.Ε. 

όπωσ αυτι αναλφεται ςτθν παράγραφο 4.3./παρουςίαςθ 

 Ρα προετοιμάςει και πραγματοποιιςει με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Σ.Ε. ι και άλλουσ 

Ανιχνευτζσ (όπου χρειάηεται) μία δράςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ και 

παράδοςθσ είτε από αυτζσ του πίνακα 2 είτε άλλθ. 

 Ρα πιςτεφει ςτθν αναγκαιότθτα τθσ ενςυνείδθτθσ βίωςθσ του παραδοςιακοφ μασ 

πολιτιςμοφ και να προςανατολίηει τθ ηωι του προσ το ορκόδοξο ελλθνικό ικοσ 

(νοείται ότι για Ανιχνευτζσ άλλθσ Εκνικότθτασ ι/και Δόγματοσ ι Κρθςκείασ ο 

προςανατολιςμόσ κα γίνεται με βάςθ τισ παραδόςεισ τθσ εκνικότθτασ και τθσ 

πίςτθσ του) 

 

ΣΘΜΕΙΫΣΘ : Θ ΔΙΕΞΑΓΫΓΘ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΜΡΟΕΙ ΝΑ 

ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΘΕΙ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ Μ.Δ.Υ. ΕΤΣΙ ΫΣΤΕ ΟΙ ΑΝΙΩΝΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΘΝ 

ΕΡΙΒΑΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΩΟΝΙΑΣ. ΡΑΑΛΛΘΛΑ Θ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΚΑΙ ΤΘ ΔΑΣΘ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΘ Μ.Δ.Υ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΘΕΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΡΕΣ ΚΑΙ Θ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΡΫΤΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΘΣ ΝΕΑΣ 

ΡΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΩΟΝΙΑΣ. ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ ΑΥΤΘΣ ΜΡΟΕΙ ΝΑ 

ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΘΕΙ ΚΑΙ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΘΣ Μ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ 

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΫΝ ΜΕΛΫΝ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ, ΤΟ Σ.Τ.Ο. ΚΛΡ 
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ΔΕΔΑ 1: Σι ενδιαφερόμενοι Ανιχνευτζσ Παρία, Γιϊργοσ, έρφςανκοσ και Ραυςικά ςυηθτοφν το κζμα με τον Α.Ξ.Α. 
και αποφαςίηουν να πραγματοποιιςουν τθν ζρευνά τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Π.Δ.Ω. Θ Π.Δ.Ω. πζραν από άλλεσ 
περιοχζσ κα διεξαχκεί και ςτα χωριά Ξιβίδεσ Οεμεςοφ και Ρζο έωρίο Υάφου. Οόγω του γεγονότοσ ότι θ Π.Δ.Ω. κα 
διεξαχκεί περιςςότερεσ μζρεσ ςτο Ρζο έωρίο αποφαςίηεται να αςχολθκοφν με κεματικζσ ενότθτεσ τθσ 
Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ που αφοροφν το χωρίο αυτό. Σ Α.Ξ.Α. ηθτά από τουσ Ανιχνευτζσ να προετοιμαςτοφν 
για να αναπτφξουν το κζμα ςτθν επόμενθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. και τουσ ςυμβουλεφει να μιλιςουν με τον κο. Χτζλιο – 
πατζρα παλαιοφ Βακμοφόρου του Χυςτιματοσ που κατάγεται από το χωριό αυτό-.  
 
ΔΕΔΑ 2: Χτθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. οι Ανιχνευτζσ αναπτφςςουν τθν ιδζα τουσ  και παρουςιάηουν ςτουσ υπόλοιπουσ 
Ανιχνευτζσ το τι ζχουν μάκει ςτθν προκαταρκτικι ζρευνα που ζχουν κάνει ςυηθτϊντασ με τον κο. Χτζλιο και 
αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τθν ιςτοςελίδα τθσ κοινότθτασ Ρζου έωρίου. Πετά από ςυηιτθςθ καταγράφονται 
τρεισ προτάςεισ :  
 

 Οαϊκι Αρχιτεκτονικι  

 Ζκιμα του χωριοφ κατά τισ μεγάλεσ κρθςκευτικζσ εορτζσ (Αποκριζσ – Ξακαρά Δευτζρα, Υάςχα, 
Δεκαπενταφγουςτοσ, εορτι Αγ. Πθνά –πολιοφχου του χωριοφ-, Δωδεκάμερο)  

 Εκκλθςίεσ – ωκλιςια του χωριοφ  
 

Αναλφοντασ τισ τρεισ προτάςεισ αποφαςίςτθκε όπωσ θ Σ.Ε. που κα αποτελείται από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
Ανιχνευτζσ αςχολθκεί με τθ δεφτερθ πρόταςθ. Θ πρϊτθ απορρίφκθκε γιατί δεν είναι ςτα ενδιαφζροντα όλων 
των μελϊν τθσ Σ.Ε. και θ τρίτθ, για τεχνικοφσ λόγουσ κυρίωσ, κακότι πολλά από τα ξωκλιςια που βρίςκονται 
πζριξ του χωριοφ είναι αρκετά μακριά και δεν είναι εφκολα προςβάςιμα ενϊ τα περιςςότερα είναι 
κατεςτραμμζνα και ίςωσ είναι δφςκολο να βρεκοφν ντόπιοι που να γνωρίηουν αρκετά για αυτά.  
 
ΔΕΔΑ 3:  
Ρροετοιμαςία πριν τθν ζρευνα 

 Επαφι με τον κο. Χτζλιο που είναι ςτθν ίδια πόλθ με τουσ Ανιχνευτζσ και εφκολο να ςυναντθκοφν μαηί 
του για άντλθςθ όςων περιςςότερων πλθροφοριϊν που κα βοθκιςει τθν Σ.Ε. να καταρτίςει τον 
προγραμματιςμό τθσ ζρευνασ.  

 Επικοινωνία με τον κοινοτάρχθ του Ρζου έωρίου κο. Χάββα Κεοδϊρου και ενθμζρωςθ για το τι επικυμεί 
θ Σ.Ε. να κάνει κατά τθν παραμονι τθσ Ξ.Α. ςτο χωριό 

 Χυγκζντρωςθ ονομάτων μζςω του κου. Χτζλιου και του Ξοινοτάρχθ για επαφι και προςωπικι 
ςυνζντευξθ όταν κα είναι οι Ανιχνευτζσ ςτο Ρζο έωρίο 

 Χυγκζντρωςθ ςτοιχείων από τθν ιςτοςελίδα τθσ κοινότθτασ Ρ. έωρίου ι άλλεσ πθγζσ (καταρτιςμόσ 
προκαταρκτικοφ καταλόγου με ζκιμα και άλλεσ πλθροφορίεσ) 

 Υρογραμματιςμόσ τθσ ζρευνασ (καταρτιςμόσ ερωτιςεων και κεμάτων, εξαςφάλιςθ μαγνθτοφϊνου, 
κάμερασ και φωτογραφικισ μθχανισ, προγραμματιςμόσ των ςυναντιςεων – προςωπικϊν 
ςυνεντεφξεων). 

 
Κατά τθν ζρευνα  

 Χυνζντευξθ από τον ιερζα του χωριοφ Σικονόμο, Υατιρ Ξυριάκο  

 Χυνζντευξθ με τουσ κυρίουσ Υαναγι Κεοδϊρου και Γιαννάκθ Πουςουλίτα για τα παραδοςιακά ζκιμα τθσ 
Οαμπρισ και κυρίωσ για τα τραγοφδια του Οαηάρου και τθσ Ανάςταςθσ 

 Χυνζντευξθ με τισ κυρίεσ Βαςιλεία Κεοδϊρου και Ελζνθ έαβάκα για τα παραδοςιακά εδζςματα που 
καταςκευάηονται ςτισ εορτζσ που καταπιάνεται θ ζρευνα (μάλιςτα προςφζρκθκαν να καταςκευάςουν 
και κάποια από αυτά) 
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Χθμείωςθ :  

Χτισ ςελίδεσ που ακολουκοφν παρατίκενται ενδεικτικά διάφορεσ ομαδοποιιςεισ που κα 

βοθκιςουν τουσ Ανιχνευτζσ μασ να επικεντρωκοφν κατά τθν εναςχόλθςθ τουσ με τθν 

απαίτθςθ με ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ, κακϊσ επίςθσ κα τουσ βοθκιςουν να 

δθμιουργιςουν πιο εφκολα τα διάφορα ερωτθματολόγια για να μπορζςουν ζτςι να 

ςυγκεντρϊςουν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται.  

 

Πθ ςασ φοβίηει θ ανάλυςθ και θ εμβάκυνςθ που γίνεται ςε μερικζσ κεματικζσ, ςε βακμό 

μάλιςτα που μασ κάνει να αναρωτιόμαςτε «από ποιον πλανιτθ ιρκαμε» με τισ τόςεσ 

πολλζσ άγνωςτεσ λζξεισ και ορολογίεσ… Σι πιο κάτω κεματικζσ δεν πρζπει να 

λειτουργιςουν αναςταλτικά. Είναι όπωσ αναφζρκθκε μια βοικεια, αλλά ςυνάμα μια 

πρόκλθςθ και πρόςκλθςθ ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ να εξερευνιςουν τθν πολιτιςτικι μασ 

κλθρονομιά και παράδοςθ  για να ανακαλφψουν τισ ρίηεσ μασ. 

 

 

 

 Χυνζντευξθ με τον κακθγθτι Κεολογίασ κο. Πιχαλάκθ άιλίππου ο οποίοσ ζχει αςχολθκεί και με τθν 
καταγραφι τθσ ιςτορίασ και λαογραφίασ τθσ περιοχισ 

 Χυνζντευξθ με τον κοινοτάρχθ του χωριοφ κο. Χάββα Κεοδϊρου ο οποίοσ κα αναπτφξει και το κζμα του 
χκεσ και ςιμερα όςον αφορά τα ζκιμα και κα παραχωριςει φωτογραφικό υλικό  

 Χυνζντευξθ με τον Πάριο Κεοδϊρου υπεφκυνο τθσ νεολαίασ του χωριοφ ο οποίοσ κα φζρει και νζουσ τθσ 
θλικίασ των Ανιχνευτϊν για μια ςυηιτθςθ του τι γίνεται ςιμερα και πωσ αντιμετωπίηουν οι νζοι τα ζκιμα 
και τθν παράδοςθ.  

 
Μετά τθν ζρευνα – Ρροετοιμαςία Ραρουςίαςθσ :  
Πε τθ λιξθ τθσ Π.Δ.Ω. θ Σ.Ε. ςυναντικθκε για τθν επεξεργαςία και κωδικοποίθςθ όλων των ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊκθκαν (κείμενα, μαγνθτοφωνιςεισ, φωτογραφίεσ, βιντεοςκοπιςεισ κλπ) για τθν 
καταγραφι του τελικοφ κειμζνου τθσ μελζτθσ. Ψα μζλθ τθσ Σ.Ε. χϊριςαν το υλικό και ανζλαβε το κάκε μζλοσ τθ 
ςυγγραφι ςυγκεκριμζνων κεφαλαίων.  
 
Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ αποφαςίςτθκε όπωσ θ παρουςίαςθ πραγματοποιθκεί με το πρόγραμμα power 
point όπου μζςω αυτοφ κα παρουςιαςτοφν ςχετικζσ διαφάνειεσ ενϊ με τθ χριςθ βιντεοπροβολζα και 
μαγνθτοφϊνου κα παρουςιαςτοφν τα οπτικά και θχθτικά ντοκουμζντα.  
 
Θ Σ.Ε. παράλλθλα αποφάςιςε όπωσ θ παρουςίαςθ πραγματοποιθκεί ζνα μινα πριν το Υάςχα και μαηί με αυτιν 
πραγματοποιθκεί και θ δράςθ Διάδοςθσ.  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1 : ΘΕΜΑΤΑ ΕΕΥΝΑΣ 

 

1.Ο ΚΑΤΟΙΚΘΜΕΝΟΣ ΩΫΟΣ – ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ : 

 Σ οικιςμόσ: κζςθ και μορφι, πολεοδομία, δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ χϊροσ. Δρόμοι 

και ςυτιματα επικοινωνίασ . Θ οργάνωςθ του χϊρου. 

 Θ κατοικία: παράγοντεσ διαμόρφωςθσ, αρχιτεκτονικόσ τφποσ, εξωτερικι μορφι, 

εςωτερικι διαρρφκμιςθ, βοθκθτικοί χϊροι (κατϊι, αποκικθ, φοφρνοσ κλπ), αυλι 

και κιποσ, Σργάνωςθ και λειτουργικι χϊρων. 

 Αγροτικά κτίςματα: προςωρινά γεωργικά και ποιμενικά καταλφματα, καταλφματα 

ηϊων, μαντριά, πατθτιρια, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, περιςτερϊνεσ κλπ. 

 Εκκλθςιαςτικι αρχιτεκτονικι : αρχιτεκτονικοί τφποι εκκλθςιϊν, μορφι και 

οργάνωςθ του χϊρου, παρεκκλιςια, ξωκκλιςια και προςκυνθτάρια.  

 Σικοδομικι: δομικά υλικά, εργαλεία και τεχνικζσ καταςκευισ  

 Επίπλωςθ : ζπιπλα, ςκεφθ και οικιακόσ εξοπλιςμόσ. Ϊδρευςθ, φωτιςμόσ, κζρμανςθ.  

 

2.ΔΙΑΤΟΨΘ : 

 άαγθτά, γλυκίςματα, ποτά. Είδθ και τρόποι παραςκευισ.  

 Εδζςματα που ςυνδζονται με ειδικζσ μζρεσ του χρόνου και περιςτάςεισ. Ψροφζσ 

απαγορευμζνεσ, ιερζσ, νθςτίςιμεσ.  

 Θ Υαραςκευι του βαςικοφ αγακοφ τθσ παραδοςιακισ μασ τροφισ : του ψωμιοφ 

 

3.ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : 

 Θ τοπικι φορεςιά : αντρικι, γυναικεία, παιδικι. Επίςθμθ και κακθμερινι. 

Διαφοροποίθςθ τθσ φορεςιάσ ανά εποχι, κοινωνικι τάξθ, επαγγελματικι ιδιότθτα 

και οικογενειακι κατάςταςθ (ανφπαντρθ, παντρεμζνθ, χιρα). Γαμπριάτικεσ και 

νυφικζσ φορεςιζσ.  

 Πζρθ τθσ φορεςιάσ. Ωποδιματα, καλφματα κεφαλισ.  

 Ψεχνικζσ καταςκευισ. Επιδιορκϊςεισ, μεταποιιςεισ.  

 Ξαλλωπιςμόσ : είδθ και χριςθ κοςμθμάτων, φτιαςίδια γυναικϊν, κόμμωςθ. 

 

4. Θ ΑΓΟΤΙΚΘ ΗΫΘ 

 Σ αγροτικόσ χϊροσ: οι ιδιοκτθςίεσ και θ δομι τθσ αγροκτθςίασ, κοινοτικά κτιματα, 

ςυνεργαςίεσ και ςυναιτεριςμοί, ακτιμονεσ και κολιγοι, αγοραπωλθςίεσ, φφλαξθ 

των χωραφιϊν (αγροφφλακασ, δραγάτθσ) 

 Γεωργία : μορφι και είδθ χωραφιϊν, όργωμα, πότιςμα από τισ κοινοτικζσ 

δεξαμενζσ (νεροφόροσ), ςπορά, κζριςμα, αλϊνιςμα, λίχνιςμα, μζτρθςθ και 

αποκικευςθ ςοδειάσ, άλεςμα (ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, χειρόμυλοι) 

 Αμπελουργία :  φφτεμα και καλλιζργεια του αμπελιοφ, τρφγοσ, πάτθμα, ςταφίδα, ο 

μοφςτοσ και το κραςί, ο παλουηζσ και τα κιοφτζρια, θ Υαραςκευι του πετιμεηιοφ, 

ζψιμα και ηιβανίασ.  

 Ελαιοκομία : καλλιζργεια και μάηεμα τθσ ελιάσ. Οάδι, λιοτρίβι 

 Θ καλλιζργεια των χαρουπιϊν, ο κυπριακόσ «μαφροσ χρυςόσ», το χαρουπόμελο  
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 Άλλεσ καλλιζργειεσ : όςπρια, καλαμπόκι, ρφηι, καπνόσ, πατάτεσ, 

δεντροκαλλιζργειεσ, κθπευτικά (μποςτάνια) 

 Δαςικι εκμετάλλευςθ : υλοτομία, κάρβουνο, ςκάφεσ, ρετςίνι 

 Πελιςςοκομία : κυψζλεσ, ςμινθ, τροφι, τρφγοσ, διαχωριςμόσ του μελιοφ από το 

κερί, είδθ και ποιότθτεσ των προϊόντων μελιοφ, αςκζνειεσ  

 

5. ΚΤΘΝΟΤΟΨΙΑ  

 Θ ποιμενικι ηωι : ο βοςκόσ και το κοπάδι του, καταλφματα (ςτάνθ – μάντρα κλπ), 

ενδυμαςία, εργαλεία και ςκεφθ. Βοςκότοποι,  είδθ προβάτων και κατςικιϊν, 

ονόματα, διακριτικά ςθμάδια, κουδοφνια, αρρϊςτιεσ, τςοπανόςκυλα – φφλαξθ 

κοπαδιοφ. Ξοφρεμα, άρμεγμα, γαλακτοκομία, τυροκομία, καταςκευι χαλλουμιοφ 

και αναρισ. Πετακίνθςθ κοπαδιϊν. Ξοινωνικι ηωι και δομι, οικονομικζσ ςχζςεισ, 

ζκιμα εποχικά, προςτάτεσ άγιοι, παροιμίεσ. Θ μουςικι των βοςκϊν, το πιδκιάβλιν. 

 Θ εκτροφι αγελάδων, χοίρων, κουνελλιϊν, πουλερικϊν, περιςτεριϊν, πτθνοτροφία 

γενικότερα. Ηωοπανιγυρεισ. Ψο κυπριακό γαϊδοφρι  

 

6. ΑΛΙΕΙΑ  

 Είδθ και ονόματα ψαριϊν. Ψρόποι και τεχνικζσ ψαρζματοσ, εργαλεία – ςφνεργα, 

πλεοφμενα (βάρκεσ, ψαροκάϊκα, τράτεσ κλπ). Αντιλιψεισ, παροιμίεσ, ζκιμα, 

ψαράδικθ μαγειρικι.  

 Οιμναία αλιεία ι αλιεία ςε φράγματα  

 

7. ΚΥΝΘΓΙ 

 Είδθ και ονοματολογία  κθραμάτων : πουλιά και ηϊα. Εποχζσ κυνθγιοφ, μζςα και 

τρόποι κυνθγιοφ (όπλα, παγίδεσ , βεργά κλπ), κυνθγόςκυλα  

 Ζκιμα και δειςιδαιμονίεσ, ανζκδοτα (ψζματα και καυχθςιζσ των κυνθγϊν, κρφλοι 

κλπ), παροιμίεσ των κυνθγϊν.  

 

8. ΩΕΙΟΤΕΩΝΙΑ – ΛΑΪΚΘ ΤΕΩΝΘ – ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  

 Ωφαντικι, νθματουργία (μαλλί, μετάξι, λινάρι, βαμβάκι). Πεταξοςκωλθκοτροφία. 

Βαφικι, ςταμπωτά υφάςματα, φιδκιϊτικα : υφαντιδεσ, ςθροτρόφοι.  

 Υλεκτικι και κεντθτικι : κεντίςτρεσ, ςμυλί, λευκαρίτικα,  

 ήακοποιεία, καλακοπλεκτικι: ψακάδεσ, καλακάδεσ 

 υλοτεχνία, ξυλογλυπτικι: μαραγκοί, ξυλογλφπτεσ, ταλιαδόροι 

 Ραυπθγικι: καραβομαραγκοί, καλαφάτεσ 

 Οικοτεχνία, λικογλυπτικι 

 Οαϊκι Ηωγραφικι και αγιογραφία 

 Αγγειοπλαςτικι, κεραμικι 

 Πεταλλοτεχνία: χαλκόσ – μπροφντηοσ, ςίδερο, πολφτιμα μζταλλα (αςιμι, χρυςό), 

γανωματιδεσ 

 Σικοδομικι: χτιςτάδεσ, βοτςαλοτεχνίτεσ, εφαρμοςτζσ,  πλικάρι κλπ 
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 Άλλα επαγγζλματα: καταςκευαςτζσ μουςικϊν οργάνων, ςχοινοπλόκοι (τριχάδεσ), 

βαρελάδεσ, βυρςοδζψεσ, πεταλωτιδεσ, ςαμαράδεσ, τςαγκάρθδεσ, παπλωματάδεσ, 

ραφτάδεσ, μπαλωματιδεσ, τροχιςτάδεσ, αγωγιάτεσ, παλιατηιδεσ, καρεκλάδεσ, 

ςαλεπιτηιδεσ, καςτανάδεσ, λοφςτροι, μυλωνάδεσ, μανάβθδεσ, γαλατάδεσ, 

νερουλάδεσ, ψαράδεσ, ναυτικοί, οργανοπαίχτεσ, καραγκιοηοπαίχτεσ, πρακτικοί 

γιατροί, κομπογιαννίτεσ, φαρμακοποιοί)  

 

 Για κάκε μορφι χειροτεχνίασ – λαϊκισ τζχνθσ μελετοφνται :  

o Υρϊτεσ φλεσ (προζλευςθ, παραγωγι και κατεργαςία) 

o Υθγζσ Ενζργειασ (φωτιά, νερό, άνεμοσ, άλλεσ πθγζσ)  

o Ψο εργαςτιρι (κζςθ, μορφι, οργάνωςθ του χϊρου, εξοπλιςμόσ, 

λειτουργικι)  

o Ψεχνικζσ πρϊτων υλϊν, μορφοποίθςθσ και διακόςμθςθσ 

o Εργαλεία (καταςκευι, τυπολογία, χριςθ), διαδικαςίεσ 

o Επαγγελματικι οργάνωςθ (πρωτομάςτοροι, καλφάδεσ, τςιράκια κλπ), 

οικονομικζσ ςχζςεισ, ςυντεχνίεσ (ςυνάφια, μπουλοφκια), περιοδείεσ 

μαςτόρων, πελατεία, κοινωνικζσ ςχζςεισ, ςυγγζνειεσ. 

o Υροϊόντα, είδθ και χριςεισ αντικειμζνων, ςφμβολα και διακοςμθτικά 

κζματα, λαϊκζσ αντιλιψεισ, δειςιδαιμονίεσ, λατρείεσ, προςτάτεσ άγιοι, 

εκιμικζσ πράξεισ, ςυνκθματικζσ γλϊςςεσ μαςτόρων κλπ 

 

9. ΚΟΙΝΫΝΙΚΘ ΟΓΑΝΫΣΘ 

 Ξοινωνικζσ, επαγγελματικζσ και κρθςκευτικζσ ομάδεσ. Ξοινωνικζσ τάξεισ (ςχζςεισ, 

προνόμια κλπ) 

 Ψο κοινοτικό ςφςτθμα διοίκθςθσ επί τουρκοκρατίασ (προεςτοί, δθμογζροντεσ, 

δραγομάνοσ, Εκνάρχθσ) και αγγλοκρατίασ. Θ εξουςία των αρχόντων. άόροι και 

οικονομικζσ υποχρεϊςεισ προσ τθν Ξοινότθτα. 

 Θ Ξοινότθτα ωσ ομάδα ανκρϊπων. Χχζςεισ, κοινοτικά ζργα, αλλθλεγγφθ και 

αλλθλοβοικεια. Ευεργζτεσ. Γιορτζσ και κζντρα ςυναντιςεων (καφενείο, ο πλάτανοσ 

ι ο δρυσ του χωριοφ, χοροςτάςια, θ πλατεία ι θ εκκλθςία του χωριοφ κλπ) 

Ξοινοτικά πζνκθ. ενιτεμοί και ςχετικά ζκιμα. Εγκατάςταςθ ξζνων ομάδων, 

πρόςφυγεσ. Χτράτευςθ. Θ Ενορία, ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τθσ.  

  

10. ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Σικογενειακό (προίκα, αρπαγι νφφθσ, διαηφγιο, υιοκεςία, αποκλιρωςθ κλπ), 

κλθρονομικό, εμπράγματο (κυριότθτα αγακϊν, διανομι αρδευτικϊν νερϊν, 

ενζχυρα, αγροηθμιζσ κλπ), ενοχικό (εκμιςκϊςεισ, αγοραπωλθςίεσ, ςυμβάςεισ, 

μιςιακά κτιματα και κοπάδκα, κολθγιζσ, δάνεια), εμπορικό, ποινικό δίκαιο και 

ποινζσ (διαπόμπευςθ κλπ), εκιμικοί κανόνεσ – ρυκμίςεισ. 

 Υαλαιά ζγγραφα : προικοςφμφωνα, διακικεσ, πωλθτιρια, δωρθτιρια, υποκικεσ, 

διαιτθςίεσ, αποφάςεισ κοινοτικϊν και εκκλθςιαςτικϊν δικαςτθρίων 
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11. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

 Θ οικογζνεια : ςφνκεςθ και ρόλοι. Χχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ. Θ κζςθ τθσ 

γυναίκασ και του παιδιοφ. άιλοξενία. Χπιτικζσ γιορτζσ. Ζχκρεσ και βεντζτεσ.  

 Χυγγζνεια : τοπικζσ ενδογαμίεσ και ξενοπαντρειζσ, ςυμπεκεριά, κουμπαριζσ. 

ήυχοπαίδια, αδελφοποιτοί. Αρραβϊνεσ και γάμοι παιδιϊν. Θ κοινωνικι οργάνωςθ 

κατά γζνθ.  

 

12. ΚΥΚΛΟΣ ΗΫΘΣ  

 Γζννθςθ : ατεκνία (αντιλιψεισ και μζκοδοι κεραπείασ), εγκυμοςφνθ (προγνωςτικά 

μζςα του φφλου του παιδιοφ), τοκετοί (αντιλιψεισ, ζκιμα, πρακτικζσ), θ μαμι, θ 

λεχϊνα και το βρζφοσ (δειςιδαιμονίεσ, βαςκανίεσ, κίνδυνοι και μαγικζσ 

προφυλακτικζσ ενζργειεσ), ςαράντιςμα, μοίραςμα του μωροφ (Ποίρεσ), 

νανουρίςματα. 

 Βάφτιςθ. Υαιδικι θλικία : ζκιμα, ανατροφι, παιδικά παιχνίδια και τραγοφδια, 

ςχολικι ηωι.  

 Γάμοσ : προξενιά, αρραβϊνασ, ζκιμα προ του γάμου (προετοιμαςίεσ, μεταφορά 

προίκασ, ειδικά φαγθτά, ςτόλιςμα του παςτοφ κλπ). Χτεφάνωςθ (ετοιμαςίεσ, 

αποχαιρετιςμόσ, γαμιλια πομπι, μαγικζσ προφυλακτικζσ ενζργειεσ, είςοδοσ ςτο 

καινοφργιο ςπίτι, διαςκζδαςθ, τραγοφδια του γάμου). Ζκιμα μετά το γάμο 

(αντιλιψεισ και δειςιδαιμονίεσ. Αντίγαμοσ)  

 Κάνατοσ : λαϊκζσ αντιλιψεισ και παραδόςεισ, ψυχομάχθμα, ετοιμαςία και 

ξθμζρωμα του νεκροφ, μοιρολόγια. Ψαφι (τρόποσ ταφισ, δειςιδαιμονίεσ) 

μνθμόςυνα, πζνκοσ. Οαϊκζσ αντιλιψεισ για το χάρο και τον κάτω κόςμο. 

Βρικόλακεσ.  

 

13. ΘΘΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΘ ΛΑΤΕΙΑ 

 Κεόσ, Υαναγία, Άγιοι : αντιλιψεισ, παραδόςεισ, παροιμίεσ, λαϊκά επίκετα (π.χ. 

Υαναγία ακουςτι, Ξυκκϊτιςςα, Γλυκοφιλοφςα κλπ). Άγιοι προςτάτεσ ι πολιοφχοι 

διαφόρων κοινωνικϊν ομάδων ι κοινοτιτων, ειδικζσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ Αγίων, 

καφματα κλπ. 

 Ψο ςφμπαν και θ δθμιουργία του κόςμου (λαϊκι πίςτθ, μφκοι, παροιμίεσ, 

παραδόςεισ κλπ) 

 Σι Άγγελοι : ο ρόλοσ τουσ ςτθ προςταςία των ανκρϊπων, παραδόςεισ, παροιμίεσ. 

Σι Αρχάγγελοι. Άγγελοι και κάνατοσ. Οαϊκι εικονογραφία για τουσ αγγζλουσ.  

 Εικόνεσ και εκκλθςίεσ : καυματουργικζσ ανευρζςεισ εικόνων, οικοδομιςεισ 

εκκλθςιϊν, πρακτικζσ ςχετικζσ με τθν προςκφνθςθ των εικόνων. Γιορτζσ και 

προςκυνιματα.  

 Αγιάςματα, άγια λείψανα. Αντιλιψεισ και πρακτικζσ.  

 Αφιερϊςεισ και τάματα : κατθγορίεσ και είδθ αφιερωμάτων, προςφορζσ, 

δοκιμαςίεσ, κυςίεσ, ομοιϊματα.  

 Οιτανείεσ (για βροχι, ςε επιδθμίεσ κλπ). Αγιαςμοί, αγρυπνίεσ, νθςτείεσ. Κεία 

μετάλθψθ και άλλεσ κρθςκευτικζσ πρακτικζσ. Υανθγφρια.  
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 Οαϊκι υμνολογία, λαϊκι αγιογραφία (κζματα και ςυμβολιςμοί). 

 Σ Διάβολοσ και οι δαίμονεσ : αντιλιψεισ, παραδόςεισ, προφυλακτικζσ και 

αποτρεπτικζσ ενζργειεσ, λαϊκι εικονογραφία. Ρεράιδεσ, ξωτικά, αγελλοφδεσ, 

γοργόνεσ, δράκοι, ςτοιχειά, καλικάντηαροι, Ποίρεσ, Ψφχθ, μάγιςςεσ, αναςκελάδεσ, 

λάμιεσ κλπ. 

 Σι ιεροί τόποι : εςτία, εικονοςτάςι, ιερά δζντρα, πζτρεσ, ςπθλιζσ, ςταυροδρόμια, 

λαγκάδια, ερείπια, νερά, βουνοκορφζσ κλπ. Λεροφανειακζσ παρουςίεσ. Δοξαςίεσ και 

πρακτικζσ.   

 Θ μετακανάτια ηωι : έάροσ και Ξάτω Ξόςμοσ. Αρχάγγελοσ Πιχαιλ. Θ ψυχι και ο 

νεκρόσ. Βρικόλακεσ και φαντάςματα (αντιλιψεισ, ζκιμα και πρακτικζσ, τραγοφδια, 

παροιμίεσ κλπ). Υοινζσ κολαςμζνων (μζςα από λαϊκζσ αγιογραφίεσ κλπ) 

 Χχζςεισ των κατά τόπουσ κρθςκευτικϊν μειονοτιτων με τουσ Σρκόδοξουσ 

(Πουςουλμάνοι, Ξακολικοί –Οατίνοι-, Παρωνίτεσ, Αρμζνιοι κ.α.) 

 Σι επιβιϊςεισ τθσ αρχαίασ κρθςκείασ και θ χριςτιανικι τουσ μεταςιμανςθ.  

 

14. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΩΟΝΟΥ. ΡΕΙΟΔΙΚΑ ΛΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

 έειμωνιάτικεσ γιορτζσ : Από τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ωσ τισ Απόκριεσ. Σι γιορτζσ του 

Δωδεκαιμερου (έριςτοφγεννα, Υρωτοχρονιά, άϊτα). 

 Ανοιξιάτικεσ γιορτζσ : Απόκριεσ, Ξακαρι Δευτζρα, Χαρακοςτι, ήυχοςάββατα,  

Υρωταπριλιά, Π. Εβδομάδα και Υάςχα, Υρωτομαγιά και άλλεσ γιορτζσ μζχρι τθν 

Υεντθκοςτι. 

 Γιορτζσ του Ξαλοκαιριοφ : τ’ Άθ Γιαννιοφ (φωτιζσ), του Υροφιτθ Θλία, τθσ Υαναγίασ 

και άλλεσ γιορτζσ μζχρι το τζλοσ Αυγοφςτου 

 άκινοπωρινζσ γιορτζσ : θ 1θ Χεπτεμβρίου, αρχι ινδίκτου, τθσ Υαναγίασ, του 

Χταυροφ, των Ψαξιαρχϊν, του Απ. Ανδρζα και άλλεσ γιορτζσ. 

 Ζκιμα, λαϊκζσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ, παροιμίεσ, τραγοφδια, μιμικζσ 

παραςτάςεισ, τοπικζσ γιορτζσ και εμποροπανθγφρεισ κλπ για τισ πιο πάνω γιορτζσ. 

 

15. ΜΑΝΤΙΚΘ 

 άυςικι μαντεία (παρατιρθςθ φυςικϊν φαινομζνων και οιωνϊν, φωνζσ και 

κινιςεισ ηϊων, κρότοι, ςθμάδια φυςιογνωμικά, ςθμάδια τυχαία, όνειρα και 

οράματα κλπ) 

 Ψεχνθτι μαντεία, δθλαδι με ςθμάδια που προκαλοφνται επίτθδεσ από τον 

άνκρωπο (π.χ. πυρομαντεία, κλιδονασ, κακρεπτομαντεία, ωμοπλατοςκοπία ηϊου, 

διάβαςμα του καφζ και των χαρτιϊν κλπ) 

 Αντιλιψεισ, τρόποι και ςυμπεράςματα για τα πιο πάνω, τακτζσ θμζρεσ και 

περιςτάςεισ μαντικϊν ενεργειϊν (Υρωτοχρονιά, 24 Λουνίου κλπ) 

 

16. ΛΑΪΚΘ ΙΑΤΙΚΘ 

 Υρακτικοί γιατροί και γιάτριςςεσ, αςκζνειεσ, γιατροςόφια (ςυνταγζσ), φάρμακα και 

βοτάνια (είδθ, ςυλλογι και παραςκευι) 

 Δίαιτεσ 
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 Υρακτικι έειρουργικι  

 Ξτθνιατρικι 

 

17. ΛΑΪΚΘ ΑΣΤΟΝΟΜΙΑ - ΜΕΤΕΫΟΛΟΓΙΑ  

 Ψα ουράνια ςϊματα (ιλιοσ, φεγγάρι, αςτζρια, κομιτεσ κλπ). άάςεισ, εκλείψεισ, 

κινιςεισ κλπ 

 Άνεμοσ, βροχι, κεραυνόσ, ουράνιο τόξο, ςειςμοί, καταιγίδεσ (ανεμοςτρόβιλοι, 

τελϊνια κλπ) 

 Πινεσ και ϊρεσ. Οαϊκζσ υποδιαιρζςεισ του χρόνου  

 Ψρόποι πρόγνωςθσ του καιροφ 

 Οαϊκι ονοματολογία ουράνιων ςωμάτων και αςτεριςμϊν, των καιρικϊν 

φαινομζνων, των μθνϊν κλπ. Δοξαςίεσ, μφκοι, παραδόςεισ και αντιλιψεισ, 

παροιμίεσ, απαγορεφςεισ και προφυλάξεισ.  

 

18. ΜΝΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 Δθμοτικά τραγοφδια : ακριτικά, παραλογζσ, ιςτορικά, κλζφτικα, τθσ αγάπθσ, του 

γάμου, νανουρίςματα και ταχταρίςματα, παιδικά τραγοφδια, τθσ ξενιτιάσ, 

μοιρολόγια, ςατιρικά, κρθςκευτικά (προςευχζσ, κάλαντα κ.α.), ςχετικά με ζκιμα 

(αποκριάτικα, χελιδονίςματα, τθσ κοφνιασ, τθσ Οαμπρισ, τθσ Υρωτομαγιάσ, του 

Ξλιδονα, του τρφγου κ.α.), εργατικά, ποιμενικά, ναυτικά. Χτίχοι και μετρικι, 

γλϊςςα.  

 Ψςιαττιςτά. Κζματα. Αλλαγζσ ανάλογα με τθν περιοχι κλπ 

 Γνωμικά και παροιμίεσ  

 Υαραδόςεισ : ιςτορίεσ από τθν αρχαιότθτα, κρθςκευτικζσ ιςτορίεσ (για το έριςτό, 

τθν Εκκλθςία, τθν Υαναγία, τουσ Αγίουσ και τισ Εικόνεσ), κρφλοι με τοπικοφσ ιρωεσ 

(αλθκινοφσ ι φανταςτικοφσ). Για Ρεράιδεσ και άλλα δαιμόνια. Κθςαυροφσ, 

Δράκουσ, ςτοιχειά και ςτοιχειωμζνουσ τόπουσ. Για το κάνατο και τον κάτω κόςμο, 

το φυςικό κόςμο (ιςτορίεσ για τα άςτρα, τα ηϊα και τα φυτά), παραδόςεισ 

αιτιολογικζσ κ.α. 

 Αινίγματα, λογοπαίγνια και γλωςςοδζτεσ 

 Πφκοι, παραμφκια, ανζκδοτα 

 Ειδικοί παραμυκάδεσ, ακροατιριο. Θ αρχι και το τζλοσ ενόσ παραμυκιοφ ι μιασ 

ιςτορίασ. Ψα ςτοιχεία του παραμυκιοφ 

 Θ κζςθ όλων των πιο πάνω ςτθν κοινωνικι ηωι 

 

19. ΜΟΥΣΙΚΘ ΚΑΙ ΩΟΟΣ 

 Ψραγοφδια μονοφωνικά και πολυφωνικά. Θ μελωδία. Σργανικά τραγοφδια (δθλαδι 

χωρίσ λόγια) 

 Βυηαντινι και δθμοτικι μουςικι. Σι ςχζςεισ των δφο ειδϊν 

 Οαϊκοί οργανοπαίχτεσ και μουςικά όργανα : είδθ οργάνων (πνευςτά, κρουςτά), 

ονοματολογία των μερϊν τουσ, τεχνικζσ καταςκευισ τουσ, τρόποσ χριςθσ. 

Θχογράφθςθ. 
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 έοροί : ονόματα, χορογραφίεσ και βιματα. Υεριοχζσ και περιςτάςεισ που 

χορεφονται. Σι παραλλαγζσ από τόπο ςε τόπο. Ζκιμα που ςχετίηονται με διάφορουσ 

χοροφσ κλπ.  

 Οατρευτικά τραγοφδια  

 

20. ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΟ  

 Οαϊκά κεατρικά ζργα, περιοδεφοντεσ λαϊκοί κίαςοι (μπουλοφκια), ρεπερτόριο, 

ζκιμα, οικονομικζσ ςχζςεισ (τρόποι πλθρωμισ, αντί χρθμάτων διάφορα προϊόντα), 

κοινωνικι αντιμετϊπιςθ. 

 Πιμικζσ παραςτάςεισ (αγροτικά και λατρευτικά ζκιμα). Ξαρνάβαλοσ - Απόκριεσ  

 Ψο κζατρο ςκιϊν (καραγκιόηθσ) : καραγκιοηοπαίχτεσ, κωμωδίεσ, φιγοφρεσ, ο 

μπερντζσ, μουςικι, θκογραφία, κοινωνικζσ απορροφιςεισ 

 Ξουκλοκζατρο : τόποσ, ρεπερτόριο κλπ 

 

21. ΜΟΝΑΣΤΘΙΑΚΘ ΡΑΑΔΟΣΘ 

 Αρχιτεκτονικι των μοναςτθριϊν. Πονζσ, μετόχια ςκιτεσ κλπ 

 Σργάνωςθ τθσ ηωισ ςτο μοναςτιρι, ιεραρχία, κακικοντα, οικονομικζσ και 

κοινωνικζσ ςχζςεισ τθσ μονισ, κοςμικά και βιοτικά ζκιμα των μοναχϊν, 

διακονιματα και ςκεφθ, τροφζσ, χειροτεχνιματα κλπ 

 Ξειμιλια τθσ μονισ 

 Υνευματικι ηωι, κοινωνικι δραςτθριότθτα, ςτιχουργιματα, προςευχζσ, ψαλτικζσ 

παρωδίεσ, ανζκδοτα, παραδόςεισ, βίοι Αγίων και αςκθτϊν τθσ μονισ 

 Ωμνολογία, αγιογραφία ςχετικζσ με τθ μονι 

 Λςτορία τθσ μονισ, κρφλοι και παραδόςεισ γφρω από αυτιν. Καυματουργζσ εικόνεσ, 

λείψανα κλπ και τα καφματά τουσ. Χθμαντικά πρόςωπα τθσ μονισ. Θ μονι ςτουσ 

εκνικοφσ αγϊνεσ 

 

22. ΓΛΫΣΣΑ 

 Ψοπικά γλωςςικά ιδιϊματα (βαςικοί κανόνεσ, ιδιωματικζσ λζξεισ και φράςεισ) 

 Βαφτιςτικά ονόματα και οι διάφοροι τφποι τουσ : υποκοριςτικά, χαϊδευτικά. 

Επϊνυμα, παρατςοφκλια κλπ  

 Σνόματα ηϊων, φυτϊν, μθνϊν (π.χ. Ξουτςοφλζβαροσ, Κεριςτισ κλπ) και θμερϊν, 

καϊκιϊν, όπλων, αντικειμζνων κακθμερινισ χριςθσ ι τθσ εργαςίασ κλπ 

 Ψοπωνφμια (ονόματα οικιςμϊν και αγροτικϊν ι δαςικϊν κζςεων). Αίτια τθσ 

ονομαςίασ και ςχετικζσ παραδόςεισ. 

 έαιρετιςμοί, προπόςεισ, ευχζσ, απευχζσ, κατάρεσ, όρκοι κλπ 

 Αγροτικά, ποιμενικά, ναυτικά, εργατικά παραγγζλματα (π.χ. ξου-χιου, ω-οπ, βίρα) 

 Χυνκθματικζσ λζξεισ και γλϊςςεσ επαγγελματιϊν 

 Επιγραφζσ. Ψαμπζλεσ καταςτθμάτων κλπ 
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23. ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΨΙΑ 

 Οαογραφικά μουςεία και ιδιωτικζσ ςυλλογζσ. Υοια υπάρχουν κατά περιοχζσ, τι 

περιζχουν. Διάφορεσ εκδόςεισ και ζντυπα των μουςείων αυτϊν, δραςτθριότθτζσ 

τουσ κλπ 

 Αναλυτικόσ κατάλογοσ εκκεμάτων 

 Δθμιουργία ενόσ μεγάλου παιχνιδιοφ μουςείου για τουσ μικροφσ επιςκζπτεσ  

 

24. Θ ΡΑΑΔΟΣΘ ΣΘΜΕΑ 

 Αςτικι Οαογραφία (θ λαογραφία των πόλεων). Επιβιϊςεισ και μεταλλαγζσ. Υαλιά 

ζκιμα ςε νζα μορφι. 

 Οαϊκι και ακαδθμαϊκι τζχνθ : γνωςτοί ςφγχρονοι (20οσ – 21οσ αι.) ηωγράφοι, 

γλφπτεσ, αρχιτζκτονεσ, μουςικοί κλπ που το ζργο τουσ πθγάηει από παραδοςιακζσ 

ρίηεσ. 

 Οαογραφία και λογοτεχνία : πεηογράφοι, ποιθτζσ, τραγουδοποιοί και κεατρικοί 

ςυγγραφείσ που τα κζματα ι το φφοσ τουσ πθγάηει από τθ λαϊκι μασ παράδοςθ 

(κωμειδφλλια, θκογραφίεσ, ποιιματα κλπ). 

 Ξατά πόςο ο τρόποσ τθσ ςθμερινισ μασ ηωισ ακολουκεί τα παραδοςιακά 

πολιτιςμικά πρότυπα. Ελλθνορκόδοξο ικοσ. Υαράδοςθ και ανανζωςθ. ενομανία 

και μιμθτιςμόσ. (επιςθμάνςεισ, ςυγκρίςεισ και ςυμπεράςματα)   
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2 : ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ – ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Α/Α ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ  

1 Ζκκεςθ φωτογραφίασ και ςχεδίου με παραδοςιακά κζματα 

2 Θμερολόγιο ζτουσ - Οαογραφικά ςτοιχεία μίασ κοινότθτασ ι μίασ περιοχισ (Πφκοι - 

Κρφλοι - Υαραδόςεισ - Υαραδοςιακόσ τρόποσ διατροφισ)  

3 Ζκδοςθ πολιτιςτικισ εφθμερίδασ (με κυκλοφορία ςτο ςχολείο, ςτθ γειτονιά, ςτθν 

Ξοινότθτα Ανιχνευτϊν) 

4 Χχεδίαςθ και εκτφπωςθ ι καταςκευι αφίςασ για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά  

5 Υροκιρυξθ διαγωνιςμοφ μεταξφ μακθτϊν του Ουκείου τθσ περιοχισ μασ και 

παρουςίαςθ ςε ειδικι εκδιλωςθ νζων ηωγράφων, ςυνκετϊν, ποιθτϊν κλπ με ζργα 

εμπνευςμζνα από τθν παράδοςι μασ 

6 Χυνεργαςία με τισ Δθμοτικζσ ι Ξοινοτικζσ Αρχζσ ι άλλουσ φορείσ για τθν οργάνωςθ 

ενόσ λαογραφικοφ μουςείου 

7 Δθμιουργία δανειςτικισ λαογραφικισ βιβλιοκικθσ για τουσ κατοίκουσ του Διμου ι 

τθσ Ξοινότθτάσ (χωριό) μασ ι για τθν Επαρχιακι μασ Εφορεία 

8 Δθμιουργία ςυγκροτιματοσ δθμοτικϊν τραγουδιϊν και μουςικισ ι παραδοςιακϊν 

χορϊν  

9 Δθμιουργία βυηαντινισ ι εκκλθςιαςτικισ χορωδίασ 

10 Υρόγραμμα εκμάκθςθσ παραδοςιακϊν παιχνιδιϊν ςτα Ουκόπουλα τθσ Αγζλθσ μασ ι 

ενόσ Δθμοτικοφ Χχολείου (π.χ. επί 2 μινεσ κάκε Χάββατο πρωί φςτερα από 

ςυνεννόθςθ με τον Α.Α.Ο. ι το δάςκαλο) 

11 Υροςφορά εργαςίασ για τθ ςυντιρθςθ ι αναπαλαίωςθ παραδοςιακοφ κτίςματοσ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 3 : ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

1 Υαλιοί οικιςμοί και λατρευτικοί χϊροι τθσ περιοχισ μασ 

2 Υαραδοςιακζσ ςυνταγζσ του τόπου μασ 

3 Θ παραδοςιακι ελλθνικι οικογζνεια τθσ υπαίκρου και θ εξζλιξθ τθσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον 

τον περαςμζνο αιϊνα 

4 Υροϊόντα του τόπου μασ – Ψςίπουρο 

5 Ψα πζτρινα ενετικά γεφφρια ςτο Ψροόδοσ 

6 Ποναςτιρια και εξωκλιςια του τόπου μασ.  Ψόποι λατρείασ που ςζβονται το χϊρο και που 

ςεβάςτθκε ο χρόνοσ 

7 Υζτρινα παραδοςιακά ςπίτια 

8 Πνθμεία τθσ πόλθσ μασ - Ωιοκετοφμε ζνα μνθμείο τθσ πόλθσ μασ 

9 Ψα γεφφρια του χκεσ και του ςιμερα 

10 ωκκλιςια του τόπου μασ 

11 Ψα μοναςτιρια τθσ περιοχισ μασ 

12 Χεργιάνι ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ μασ…ςεργιάνι ςτουσ δρόμουσ τθσ παραγωγισ μασ 

13 Υροϊόντα του τόπου μασ – ηιβανία 

14 Ψοπικι παραδοςιακι μαγειρικι 

15 Σι δρόμοι τθσ πόλθσ μασ με γυναικεία ονόματα - Υροτομζσ και αγάλματα γυναικϊν τθσ πόλθσ 

μασ 

16 Δθμιουργία τουριςτικοφ χάρτθ τθσ περιοχισ ……. 

17 Ψο κάςτρο τθσ ……. 

18 Λςτορικά κτίρια, μνθμεία, λατρευτικοί χϊροι, οικίεσ 

19 Χεργιάνι ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ μασ…ςεργιάνι ςτουσ δρόμουσ τθσ παραγωγισ μασ 

20 Λςτορικά κτίρια, μνθμεία, Οατρευτικοί χϊροι 

21 Ελιά και Πεςογειακι διατροφι 

22 Ψρόποσ ηωισ μασ και παραδοςιακοί τρόποι ψαρζματοσ των παλιϊν ψαράδων 

23 Θ ελιά ωσ ςφμβολο γονιμότθτασ, ωσ ζπακλο, ωσ ςφμβολο 

24 Βότανα - Αρωματικά φυτά του τόπου μασ 

25 Ξαπνόσ:  Υροϊόν του τόπου μασ 
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Δ.ΜΕΓΑΛΘ ΔΑΣΘ ΥΡΑΙΘΟΥ 
Συμμετζχω ςε τετραιμερθ τουλάχιςτον, μεγάλθ δράςθ περιπζτειασ υπαίκρου, με ενεργό 

ςυμμετοχι ςτον προγραμματιςμό, διεκπεραίωςθ και αξιολόγθςθ τθσ.  

 

Θ διοργάνωςθ τθσ Πεγάλθσ Δράςθσ Ωπαίκρου (Π.Δ.Ω.), τθσ Ανιχνευτικισ Ξαταςκινωςθσ, 

αποτελεί το μεγαλφτερο κεφάλαιο ςτθν ανιχνευτικι ηωι. Χτο παρόν ςτάδιο κακϊσ θ Π.Δ.Ω. 

κα αποτελζςει ζνα από τα βαςικά κεφάλαια του Εγχειριδίου για τισ Πεγάλεσ Δράςεισ των 

Ανιχνευτϊν, που κα εκδοκεί ςφντομα με τθ ςυνεργαςία τθσ Εφορείασ Εκπαίδευςθσ, κα 

αςχολθκοφμε μόνο με πρακτικζσ ςυμβουλζσ για τον προγραμματιςμό, διεξαγωγι και 

αξιολόγθςι τθσ.  

 

ΡΑΚΤΙΚΑ ΒΘΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΟΓΑΝΫΣΘ – ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ Μ.Δ.Υ. ΚΑΙ 

ΕΡΙΒΕΒΑΙΫΣΘ ΤΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘΣ :  

  

1. Ρραγματοποίθςθ Συνόδου με αποκλειςτικό κζμα τθ διοργάνωςθ τθσ Π.Δ.Ω. για επιλογι 

των θμερομθνιϊν, τθσ μορφισ, των χϊρων διεξαγωγισ, παράκεςθ των απόψεων για το 

πρόγραμμα και καταρτιςμόσ των Σ.Ε. (ΔΕΔΑ 1 και 2). Υροτείνεται όπωσ θ Χφνοδοσ αυτι 

πραγματοποιθκεί αρκετά νωρίσ (μετά τισ διακοπζσ των έριςτουγζννων και όχι αργότερα 

από το τζλοσ άεβρουαρίου). Σι Σ.Ε. που κα πρζπει να κακοριςτοφν για τθν προετοιμαςία 

τθσ Π.Δ.Ω. προτείνονται να είναι οι ακόλουκεσ :  

 Σ.Ε. Υρογράμματοσ 

 Σ.Ε. Διαχείριςθσ Ωλικοφ  

 Σ.Ε. Διαιτολογίου – Ωλικϊν Εςτίαςθσ  

 Σ.Ε. Δθμοςίων Χχζςεων – Σικονομικισ Διαχείριςθσ  

  

2. Ρροετοιμαςία τθσ ΜΔΥ (ΔΕΔΑ 3) – με βάςθ τισ Ομάδεσ Εργαςίασ : 

 Ο.Ε. Ρρογράμματοσ : με βάςθ τισ αποφάςεισ τθσ Χυνόδου κα καταρτίςει το 

πρόγραμμα τθσ Π.Δ.Ω. και κα ενθμερϊςει τθν Σ.Ε. Δθμοςίων Χχζςεων και 

Σικονομικϊν για να πραγματοποιιςει τισ επαφζσ με όςουσ χρειάηονται για τισ 

διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και να κακορίςει τα ςχετικά κόςτα, τθν Σ.Ε. Διαχείριςθσ 

Ωλικοφ για τθν εξεφρεςθ, αγορά και ςυντιρθςθ των απαιτοφμενων υλικϊν και τθν 

Σ.Ε. Διαιτολογίου για να προςαρμόςει το διαιτολόγιο ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του 

προγράμματοσ.  άροντίηει επίςθσ για τθ δθμιουργία του ενθμερωτικοφ εντφπου και 

όλων των εντφπων που κα χρειαςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ Π.Δ.Ω. και αφοροφν το 

πρόγραμμα (π.χ. γενικό πρόγραμμα δραςτθριοτιτων, αναλυτικά προγράμματα 

θμεριςιων κινιςεων, θμερολόγιο δράςθσ κλπ) 

  

 Ο.Ε. Διαχείριςθσ Υλικοφ : ξεκινά τθ ςυλλογι και καταγραφι του απαραίτθτου 

καταςκθνωτικοφ υλικοφ, ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν Σ.Ε. Υρογράμματοσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ και υλικϊν που ενδεχομζνωσ να χρειάηονται για 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςτο πρόγραμμα. άροντίηει για τθ ςυντιρθςθ και ετοιμότθτα 

των υλικϊν κακϊσ και τθν αγορά ι δανειςμό των υλικϊν που δε διακζτει θ Ξ.Α.  

Επίςθσ ετοιμάηει το φαρμακείο τθσ Π.Δ.Ω.  
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 Ο.Ε. Διαιτολογίου – Υλικϊν Εςτίαςθσ : καταρτίηει το διαιτολόγιο τθσ Π.Δ.Ω. με 

βάςθ τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ, φροντίηει για τθν εξεφρεςθ, καταγραφι και 

ςυντιρθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ εςτίαςθσ, αγορά όλων των υλικϊν 

(τρόφιμα και άλλα αναλϊςιμα) που χρειάηονται και μποροφν να αγοραςτοφν πριν 

τθ Π.Δ.Ω. και δθμιουργεί αναλυτικζσ λίςτεσ για κάκε γεφμα  τθσ καταςκινωςθσ 

(ποςοτολόγια, ςυνταγζσ όπου χρειάηεται κλπ) κακϊσ και δελτία παραγγελίασ για τα 

απαιτοφμενα υλικά που πρζπει να αγοράηονται κατά τθ διάρκεια τθσ Π.Δ.Ω..    

 

 Ο.Ε. Δθμοςίων Σχζςεων – Οικονομικισ Διαχείριςθσ : ςε ςυνεννόθςθ με όλεσ τισ 

άλλεσ Σ.Ε. αφοφ ςυγκεντρϊςει τισ ανάγκεσ τθσ Π.Δ.Ω. καταρτίηει τον οικονομικό 

προχπολογιςμό τθσ και το ατομικό κόςτοσ για κάκε Ανιχνευτι, λαμβάνοντασ υπόψθ 

και χορθγίεσ που ενδζχεται να λθφκοφν για τθ Π.Δ.Ω. είτε από το ταμείο τθσ Ξ.Α. 

είτε από τρίτουσ. άροντίηει αν χρειάηεται για τθν οργάνωςθ δράςεων 

ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων. Ζρχεται ςε επαφι με τουσ διάφορουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ 

δράςθ για τισ απαραίτθτεσ διευκετιςεισ (π.χ. λεωφορεία, χϊροι διανυκτζρευςθσ, 

ειδικζσ δράςεισ κλπ). Δθμιουργεί όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν οικονομικι 

διαχείριςθ και καταρτίηει λίςτα επαφϊν με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και 

τα τθλζφωνα τουσ. 

  

θμείωςθ : Ο Α.Κ.Α. και οι Τ.Κ.Α. αναλαμβάνουν τθν εποπτεία των Ο.Ε. και βοθκοφν όπου 

χρειάηεται.  

 

3. Ρραγματοποίθςθ τθσ Μ.Δ.Υ. (ΔΕΔΑ 4). Κατά τθ διάρκεια τθσ Μ.Δ.Υ. λειτουργοφν οι εξισ 

Ο.Ε.  

 Ο.Ε. Ρρογράμματοσ : φροντίηει για τθν ομαλι διεξαγωγι του προγράμματοσ. 

Ενθμερϊνει ζγκαιρα τα μζλθ τθσ Π.Δ.Ω. για τα ωράρια, τισ μετακινιςεισ και τισ 

δραςτθριότθτεσ και ςυμπλθρϊνει το θμερολόγιο τθσ Π.Δ.Ω.. 

 

 Ο.Ε. Υλικοφ : φροντίηει για τθ μεταφορά, φφλαξθ και χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν 

τθσ ΠΔΩ και γενικά είναι υπεφκυνθ για το ορκό «ςτιςιμο» των χϊρων 

διανυκτζρευςθσ και των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων (πλθν των μαγειρείων)  

 

 Ο.Ε. Σίτιςθσ : φροντίηει για τθ δθμιουργία των μαγειρείων, τθν προετοιμαςία των 

γευμάτων και  τθν ζγκαιρθ ςυμπλιρωςθ των δελτίων παραγγελίασ ανά θμζρα για 

τθν αγορά των απαιτοφμενων προμθκειϊν.  

 

 Ο.Ε. Δθμοςίων Σχζςεων – Οικονομικισ Διαχείριςθσ : φροντίηει για τισ επαφζσ με 

τουσ τρίτουσ που εμπλζκονται ςτθ δράςθ (π.χ. λεωφορεία, ειδικοφσ ςυνεργάτεσ 

κλπ) ϊςτε το πρόγραμμα να κυλάει ομαλά, ςυγκεντρϊνει, καταγράφει και 

φυλάςςει τισ διάφορεσ αποδείξεισ, τθρεί το λογαριαςμό εςόδων – εξόδων τθσ 

Π.Δ.Ω. Υαράλλθλα τα μζλθ τθσ Σ.Ε. είναι υπεφκυνα για τθν φωτογραφικι (και όχι 

μόνο) κάλυψθ τθσ δράςθσ.  
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θμείωςθ : Ο Α.Κ.Α. και οι Τ.Κ.Α. αναλαμβάνουν τθν εποπτεία των Ο.Ε. και βοθκοφν όπου 

χρειάηεται και φυςικά άπτονται των κεμάτων που αφοροφν τθν ΑΦΑΛΕΙΑ. 

  

4. Ολοκλιρωςθ και Αξιολόγθςθ τθσ Μ.Δ.Υ. (ΔΕΔΑ 5):  με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Π.Δ.Ω. αυτι 

πρζπει να αξιολογθκεί από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με 

ςυηιτθςθ είτε με τθ δθμιουργία και ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου που κα ετοιμαςτεί πριν 

από τθ δράςθ με τθ ςυμμετοχι όλων των Σ.Ε. Υαράλλθλα θ κάκε Σ.Ε. πρζπει να φροντίςει 

για τθν επιςτροφι, ςυντιρθςθ και φφλαξθ όλων των υλικϊν και εξοπλιςμοφ που ιταν υπό 

τθν ευκφνθ τθσ και θ Σ.Ε. Δθμοςίων Χχζςεων – Σικονομικισ Διαχείριςθσ να ετοιμάςει τον 

οικονομικό απολογιςμό τθσ Π.Δ.Ω. 

  

5. Αίτθμα για παρουςίαςθ ςτθ Σφνοδο : Αφοφ θ Π.Δ.Ω. ολοκλθρωκεί και αξιολογθκεί, οι 

υποψιφιοι  Ανιχνευτζσ για τθν απαίτθςθ αυτι κα πρζπει να ηθτιςουν όπωσ ςτθν Θμεριςια 

Διάταξθ τθσ επικείμενθσ Χυνόδου ςυμπεριλθφκεί και το αίτθμά τουσ για παρουςίαςθ τθσ 

απαίτθςθσ και αξιολόγθςισ τθσ από τθ Χφνοδο. (ΔΕΔΑ 6) 

  

6. Ραρουςίαςθ ςτθ Σφνοδο των ςταδίων τθσ απαίτθςθσ και αιτιολόγθςθ από τον Ανιχνευτι 

γιατί πρζπει να περάςει τθν απαίτθςθ (ΔΕΔΑ 7) 

  

Σθμειϊςεισ :  

  

1. Στισ Ο.Ε. για τθν  προετοιμαςία και διοργάνωςθ μίασ Μ.Δ.Υ. μποροφν να ςυμμετζχουν 

και Ανιχνευτζσ οι οποίοι δεν είναι υποψιφιοι για τθν απόκτθςθ τθσ απαίτθςθσ, ζτςι ϊςτε 

να αποκτιςουν τθν εμπειρία. Νοείται όμωσ ότι το ςυντονιςμό των Ο.Ε. κα τον ζχουν οι 

υποψιφιοι για τθν απαίτθςθ Ανιχνευτζσ και μόνο αυτοί κα δικαιοφνται να αιτθκοφν τθν 

απόκτθςι τθσ.  

  

2. Καλό κα ιταν κατά τθ διάρκεια τθσ Μ.Δ.Υ. (ειδικά αυτι αν ζχει διάρκεια μίασ 

εβδομάδασ και άνω) οι Ο.Ε. να εναλλάςςονται ζτςι ϊςτε όλοι οι Ανιχνευτζσ να περάςουν 

από όλα τα κακικοντα. Επιπλζον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ 

όλων των Ανιχνευτϊν και όχι μόνο αυτϊν που ανικουν ςτον ίδιο Πμιλο – Ο.Ε. 

  

3. Στα Ραραρτιματα παρατίκενται διάφορα κζματα που αφοροφν τθν εκτίμθςθ 

επικινδυνότθτασ και τουσ κανόνεσ αςφαλείασ κατά τθ διεξαγωγι τθσ Μ.Δ.Υ. κακϊσ και 

τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των χϊρων που κα καταςκθνϊςουμε.  
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Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 
Λκανοποίθςθ των ςχετικϊν απαιτιςεων ςε δφο τουλάχιςτον, από τουσ πιο κάτω τομείσ 

δραςτθριοτιτων : 

1. Δθμιουργικότθτα – Ψζχνθ – Ξαλλιτεχνικι Ζκφραςθ 

2. Ψεχνολογία – Ξαταςκευζσ – Ξαινοτομίεσ 

3. Υερίκαλψθ – Ωπθρεςία – Ωγεία 

4. Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ – Ακλθτιςμόσ 

5. Υροςκοπικι Ψεχνικι  

Ειςαγωγι45 :  

Σι δραςτθριότθτεσ επιλογισ εςτιάηουν ςτισ ιδιαίτερεσ αςχολίεσ ενόσ Ανιχνευτι και είναι ςε 

αρικμό όςεσ και τα πικανά ενδιαφζροντα των εφιβων ςτον ελεφκερο τουσ χρόνο, δθλαδι 

ςχεδόν άπειρεσ. 

 

Αφοφ ο Ανιχνευτισ αποδείξει τθ ςυςτθματικι του εναςχόλθςθ ςε μία από τισ 

δραςτθριότθτεσ επιλογισ, τότε είτε με τθ βοικεια των Βακμοφόρων ι άλλων Ανιχνευτϊν, 

δθμιουργείται ςτθν Ξοινότθτα το κατάλλθλο περιβάλλον, όπου ο ζφθβοσ μπορεί να 

παρουςιάςει με πρωτότυπο τρόπο τθν εναςχόλθςι του με κάτι που του αρζςει (τθ 

δραςτθριότθτα επιλογισ του). Πζςα από τθν παρουςίαςθ (θ οποία κα διεξαχκεί ςτο 

πλαίςιο μιασ Χυνόδου) ο Ανιχνευτισ εξθγεί το ςκοπό τθσ εναςχόλθςισ του με το 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, αναπτφςςει τισ λεπτομζρειζσ του και το ςθμαντικό ρόλο που 

ζχει θ αςχολία του αυτι ςτθν κακθμερινι του ηωι, τθ ψυχικι του ιςορροπία και τισ 

φιλοδοξίεσ του.  

 

Υολφ ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ο Ανιχνευτισ, μζςα από τθν παρουςίαςθ που κα κάνει, 

κα δϊςει το ερζκιςμα και ςτα υπόλοιπα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ να δοκιμάςουν να 

αςχολθκοφν αν κζλουν και αυτοί με το αντικείμενο.  

 

Πε τθ μεκοδευμζνθ εναςχόλθςι του, ο ζφθβοσ αναλαμβάνει ευκφνεσ, μακαίνει να 

οργανϊνεται και να δομεί τθ ςκζψθ του, παρουςιάηει τθ δουλειά του ςτθν Ξοινότθτα και 

ςτο τζλοσ αιςκάνεται τθ χαρά τθσ διάδοςθσ αυτοφ που κάνει αλλά και τθν αποδοχι από 

τουσ υπόλοιπουσ ςυνομιλικουσ και φίλουσ του που κα τον αξιολογιςουν μζςα από τθ 

Χφνοδο.  

 

Χτθ Χφνοδο καλό κα ιταν να παρευρίςκεται και ωσ Ειδικόσ Χυνεργάτθσ, το άτομο το οποίο 

διδάςκει, προπονεί, κακοδθγεί ι θγείται τθσ εναςχόλθςθσ που κα παρουςιάςει ο 

Ανιχνευτισ. Αυτό κα προςδϊςει ζνα άλλο κφροσ ςτθν όλθ προςπάκεια του Ανιχνευτι μασ, 

αλλά κα βοθκιςει και τα υπόλοιπα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ ςτο να πραγματοποιιςουν μία 

ςωςτι και αντικειμενικι αξιολόγθςθ.   

 

                                                           
45 Ψο κείμενο αποτελεί διαςκευι από το κείμενο «Υαρουςίαςθ Υροςωπικοφ Ενδιαφζροντοσ» που αναρτικθκε ςτο ιςτολόγιο 
«Ακινα Ανιχνευτικά» (http://athensventures.blogspot.com/2011_12_01_archive.html) τθσ Υ.Ε. Ακθνϊν 

http://athensventures.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
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Ανιχνευτζσ από διαφορετικζσ Ξοινότθτεσ που αςχολοφνται με το ίδιο αντικείμενο κα 

μποροφςαν να πραγματοποιιςουν κοινι παρουςίαςθ για τα Πζλθ των Ξοινοτιτων τουσ και 

ςτθ ςυνζχεια να πραγματοποιθκεί μια κοινι διευρυμζνθ Χφνοδοσ που κα κρίνει τουσ 

Ανιχνευτζσ που ζκαναν τθν παρουςίαςθ. Χε τζτοια περίπτωςθ καλό κα ιταν να υπάρχουν 

αντίςτοιχοι «ςυμπρόεδροι»  (ζνασ από κάκε Ξοινότθτα) για τα διαδικαςτικά (ςυμπλιρωςθ 

Θ.Ξ.Α.Δ.Ε., Υρακτικά Χυνόδου κλπ)  

 

Τπωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι, οι δραςτθριότθτεσ επιλογισ εςτιάηουν ςτισ ιδιαίτερεσ 

αςχολίεσ ενόσ Ανιχνευτι και ωσ τζτοιεσ πρζπει να αντιμετωπίηονται χωρίσ να προςπακοφμε 

να επιβάλουμε ςε όλουσ τουσ Ανιχνευτζσ να αςχολθκοφν με το ίδιο αντικείμενο. Ωπάρχουν 

όμωσ περιπτϊςεισ που ωσ Ξοινότθτα μπορεί να αποφαςίςουμε (μζςα από τθ Χφνοδο) όλοι 

μαηί ι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ να αςχολθκοφμε με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα το οποίο είτε μασ 

ζχει προςφερκεί, είτε αςχολικθκε ζνασ άλλοσ Ανιχνευτισ και μασ το πρότεινε.  

 

Υαραδείγματα που ζχουν ιδθ κάνει διάφορεσ Ξοινότθτεσ είναι :  

 Ραυαγοςωςτικι – Απόκτθςθ Υτυχίου Ραυαγοςϊςτθ  (ςε ςυνεργαςία με τθν 

Σμοςπονδία Ραυαγοςωςτικισ) 

 Α’ Βοικειεσ – Απόκτθςθ Υτυχίου Ψάγματοσ Αγ. Λωάννθ (ςε ςυνεργαςία με το Ψάγμα 

Αγ. Λωάννθ) 

 Φαδιοεραςιτεχνιςμόσ – Απόκτθςθ Υιςτοποιθτικοφ Φαδιοεραςιτεχνικισ Ωπθρεςίασ 

(ςε ςυνεργαςία με ραδιοεραςιτζχνεσ και τον Τμιλο Φαδιοεραςιτεχνϊν Ξφπρου)  

 Σι Ανιχνευτζσ αποτελοφν Πζλθ τθσ Ππάντασ του Χυςτιματόσ τουσ 

 
Διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να ενταχκοφν ςτθν απαίτθςθ ανά Ενότθτα :  

 

Δθμιουργικότθτα – Τζχνθ – Καλλιτεχνικι Ζκφραςθ : 

 Πουςικι – τραγοφδι 

 Πουςικό όργανο  

 Πουςικι – θλεκτρονικι - Dj  

 έορόσ (κάκε είδουσ) 

 Κζατρο (θκοποιία, ςκθνοκεςία, ςκθνογραφία κλπ) 

 άωτογραφία  

 Ηωγραφικι (κάκε είδουσ) 

 Γλυπτικι 

 έαρακτικι 

 Βιντεοςκόπθςθ και δθμιουργία μικρϊν ταινιϊν  

 Υοίθςθ – Οογοτεχνία (ςυγγραφι)  

 Αρχιτεκτονικι  

 Υολιτιςτικοί Κθςαυροί (παγκόςμια πολιτιςτικι κλθρονομιά)  
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 Σποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνεται από τον 

Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. 

Χθμείωςθ : με τθ δθμιουργία τθσ νζασ απαίτθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ότι αφορά 

τον πολιτιςμό του Ζκνουσ, τθν παράδοςθ του τόπου μασ, τθν αρχαιολογία κλπ, εντάςςεται 

ςτθν απαίτθςθ αυτι και όχι ςτθ δραςτθριότθτα επιλογισ. Θ εναςχόλθςθ με ζνα από τα πιο 

πάνω μπορεί να ενταχκεί ωσ απαίτθςθ Δραςτθριότθτασ Επιλογισ αν είναι για παράδειγμα θ 

εκμάκθςθ και εναςχόλθςθ με παραδοςιακοφσ χοροφσ, θ προςφορά εργαςίασ ςε 

αρχαιολογικό χϊρο κλπ.  

 

Τεχνολογία – Καταςκευζσ – Καινοτομίεσ : 

 Θλεκτρονικοί Ωπολογιςτζσ (διάφορα προγράμματα και γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 

και οι εφαρμογζσ τουσ, διαδίκτυο – καταςκευι ιςτοςελίδων κλπ-, τεχνικά κζματα 

Θ.Ω. – εξαρτιματα, ςτιςιμο, επιδιορκϊςεισ, δθμιουργία δικτφων- κλπ)  

 Πθχανικι 

 Ποντελιςμόσ (κάκε είδουσ : αυτοκίνθτα, πλοία, διάςθμεσ καταςκευζσ –γζφυρεσ, 

κτίρια κλπ-, αερομοντελιςμόσ, πυραυλομοντελιςμόσ, καταςκευζσ με διάφορα υλικά 

όπωσ ςπίρτα, μανταλάκια κλπ, διάφορεσ μορφζσ χειροτεχνίασ) 

 Θλεκτρολογία 

 Υαραγωγι ενζργειασ 

 Ξαινοτομία – Εφευρζςεισ 

 Φαδιοεραςιτεχνιςμόσ 

 Τλα τα είδθ των επιςτθμϊν που δεν αναφζρονται ςτθν ενότθτα αυτι ι ςτθν 

ενότθτα τθσ Υροςκοπικισ Ψεχνικισ  

 Σποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνεται από τον 

Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. 

Ρερίκαλψθ – Υπθρεςία – Υγεία : 

 Α’ Βοικειεσ 

 Υυρόςβεςθ 

 Ραυαγοςωςτικι 

 Εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ 

 Πεταδοτικζσ αςκζνειεσ 

 Υαιδιά και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Σποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνεται από τον 

Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. 

 

Χθμείωςθ :  Χτον τομζα αυτό εντάςςεται και κάκε μορφι εκελοντικισ προςφοράσ εργαςίασ 

ςε διάφορουσ Χυνδζςμουσ και Σργανιςμοφσ όπωσ ο Ερυκρόσ Χταυρόσ, ο Χφνδεςμοσ 

Σικογενειακοφ Υρογραμματιςμοφ, το ίδρυμα έρίςτου Χτζλιου Λωάννου και άλλα παρόμοια,  

ο οργανιςμόσ για τθν ανακφκλωςθ Green Dot και άλλοι παρόμοιοι , διάφορεσ οργανϊςεισ 

για τθν προςταςία των ηϊων κλπ 
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Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ – Ακλθτιςμόσ : 

Πε βάςθ τον Ε.Ξ. θ απαίτθςθ αυτι απαιτεί τθν εναςχόλθςθ ςε ζνα από τα ακλιματα – 

δραςτθριότθτεσ με αναγνωριςμζνθ από τον Ξυπριακό Σργανιςμό Ακλθτιςμοφ (Ξ.Σ.Α.) 

Σμοςπονδία ι οποιοδιποτε άλλο άκλθμα υπάρχει ςε οργανωμζνθ μορφι και είναι 

αποδεκτό από τον Ξ.Σ.Α. ι υπάρχει γι’ αυτό διεκνισ Σμοςπονδία.  

 

Σ Ξυπριακόσ Σργανιςμόσ Ακλθτιςμοφ ζχει αναγνωριςμζνεσ Σμοςπονδίεσ για τα πιο κάτω 

ακλιματα ι κατθγορίεσ ακλθμάτων :  

 

ΑΕΦΑΚΟΘΨΛΧΠΣΧ, ΑΡΑΦΦΛέΘΧΘ / ΣΦΕΛΒΑΧΛΑ, ΑΡΨΛΧάΑΛΦΛΧΘ, ΑΦΧΘ ΒΑΦίΡ, ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣ, 

ΓΞΣΟά, ΓΩΠΡΑΧΨΛΞΘ, ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΑΡΨΛΧάΑΛΦΛΧΘ, ΚΑΟΑΧΧΛΣ ΧΞΛ, ΚΑΟΑΧΧΛΣ ΨΗΕΨ, ΛΥΥΑΧΛΑ, 

ΛΧΨΛΣΥΟΣΝΑ, ΞΑΟΑΚΣΧάΑΛΦΑ, ΞΑΡΣ, ΞΑΦΑΨΕ, ΞΑΦΑΨΕ-ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΣ, ΞΑΦΑΨΕ ΧΛΣΨΣΞΑΡ, 

KICK-BOX, ΞΟΑΧΧΛΞΣ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣ, ΞΣΟΩΠΒΘΧΘ, ΞΣΦάΠΥίΟ, ΞίΥΘΟΑΧΛΑ, 

ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΨΑ, ΠΥΑΨΠΛΡΨΣΡ, ΠΥΕΝΗΠΥΣΟ, ΠΥΛΟΛΑΦΔΣ/ΧΡΣΩΞΕΦ, ΠΥΣΣΩΟΛΓΞ, 

ΛάΑΧΞΛΑ, ΥΑΟΘ, ΥΕΡΨΑΚΟΣ/ΔΛΑΚΟΣ, ΥΕΨΣΧάΑΛΦΑ, ΥΣΔΘΟΑΧΛΑ, ΥΣΔΣΧάΑΛΦΣ, 

ΥΣΔΣΧάΑΛΦΣ - ΑΓΦΣΨΛΞΣ, ΥΣΔΣΧάΑΛΦΣ - ΕΦΑΧΛΨΕέΡΛΞΣ, ΥΩΓΠΑέΛΑ, ΧΑΝΨΨΑ, ΧΞΑΞΛ, 

ΧΞΣΥΕΩΧΘ, ΧΞΣΩίΧ, ΧΣάΨΠΥίΟ, ΧΨΛΒΣΧ, ΧίΠΑΨΛΞΘ ΔΛΑΥΟΑΧΘ, ΨΗΣΩΨΣ/ ΨΑΕΞΒΣΡΨΣ, 

ΨΣΣΒΣΟΛΑ, ΨΦΛΑΚΟΣ, ΩΥΣΒΦΩέΛΕΧ  ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ, έΑΡΨΠΥίΟ, έΛΣΡΣΔΦΣΠΛΕΧ, 

έΣΞΕΫ. 

 

Για όλα τα πιο πάνω ακλιματα επιςυνάπτεται ωσ ανεξάρτθτο παράρτθμα (εκτόσ του 

Βοθκιματοσ) κατάλογοσ με τα ςτοιχεία τουσ.  

 

Αν κάποιοσ Ανιχνευτισ αςχολείται με κάποιο άκλθμα το οποίο δεν καλφπτεται από κάποια 

από τισ Σμοςπονδίεσ των προαναφερκζντων ακλθμάτων, αυτό αναγνωρίηεται αν είναι 

αποδεκτό από τον ΞΣΑ και απλά δεν υπάρχει ακόμα Σμοςπονδία για αυτό, αν ζχει 

αντίςτοιχθ Διεκνι Σμοςπονδία και φυςικά αν οι αρχζσ του δεν είναι ενάντιεσ με τισ αρχζσ 

του Υροςκοπιςμοφ.  

 

Ρροςκοπικι Τεχνικι :  

Θ ενότθτα Υροςκοπικι Ψεχνικι ζχει ενταχκεί ωσ ανεξάρτθτθ, παρά το γεγονόσ ότι όλεσ 

ςχεδόν οι εναςχολιςεισ με αυτιν μποροφν να ενταχκοφν ςε μία από τισ προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ, μετά από πρόταςθ πολλϊν Βακμοφόρων του Ξλάδου, για να τονιςτεί ακριβϊσ θ 

εναςχόλθςθ και θ αφοςίωςθ του Ανιχνευτι με ςυγκεκριμζνα κζματα του «παραδοςιακοφ 

προςκοπιςμοφ» που μπορεί να γίνονται κακαρά ωσ «χόμπυ», πζραν δθλαδι του χρόνου 

που κα αφιερϊςει για αυτά όλθ θ Ξοινότθτα και για το λόγο επίςθσ ότι δεν υπάρχει για 

αυτά κάποιο άτομο που κα είναι ο δάςκαλοσ, ο προπονθτισ κ.ο.κ. ζνα ρόλο που ςτθν 

περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναλάβει ζνασ Βακμοφόροσ.  

 

Ψζτοιεσ εναςχολιςεισ είναι :  

 Χκαπανικι (Αγγλικι, Γαλλικι, Ωπερβολοειδισ, Υαραβολοειδισ) 

 Πακζτεσ 

 Πετεωρολογία 
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 Αςτρονομία 

 Χυνεννόθςθ – Επικοινωνία  

 Εναςχόλθςθ Ειδικότθτασ Χυςτιματοσ 

 Ψοπογραφία (orienteering, geo caching)  

 Σποιαδιποτε άλλθ ςχετικι κεματικι ενότθτα, θ οποία προτείνεται από τον 

Ανιχνευτι και εγκρίνεται από τθ Χφνοδο τθσ Ξ.Α. 

 

 
1. Θ ςυςτθματικι και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ ι θ Απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων 

και ικανοτιτων που αναγράφεται ςτον Ε.Ξ. για κάκε μία από τισ ενότθτεσ εξθγείται ωσ :  

 Θ επί τουλάχιςτον ζξι μινεσ εναςχόλθςθ του Ανιχνευτι για μία ϊρα τθν εβδομάδα 

τουλάχιςτον, με το αντικείμενο που ζχει αναφζρει ςτθ Χφνοδο ότι κα αςχολθκεί. 

Ροείται ότι «ο χρόνοσ μετρά» από τθ Χφνοδο που ενζκρινε τθ ςχετικι εναςχόλθςθ 

και μετά και ςε καμία περίπτωςθ δε λειτουργεί αναδρομικά.  

 Θ τεκμθρίωςθ μπορεί να γίνει επίςθσ με διάφορεσ αναφορζσ του προπονθτι, 

δαςκάλου κλπ του Ανιχνευτι ο οποίοσ κα λειτουργιςει όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν 

Ειςαγωγι ωσ Ειδικόσ Χυνεργάτθσ 

 Θ ολοκλιρωςθ τθσ εναςχόλθςθσ με τθν απόκτθςθ ενόσ ειδικοφ Υτυχίου ι 

Υιςτοποιθτικοφ (π.χ. Α’ Βοθκειϊν, Ραυαγοςωςτικισ, Φαδιοεραςιτζχνθ, Πουςικισ 

κλπ) 

 

2. Πε τθν απόφαςθ τθσ Χυνόδου για τθν ζναρξθ τθσ εναςχόλθςθσ του Ανιχνευτι ςτζλνεται 

το Ζντυπο Ζναρξθσ Απαίτθςθσ ςτον Ζφορο Ξλάδου Ανιχνευτϊν τθσ Ε.Ε. για να μπορεί και 

αυτόσ να παρακολουκεί τθν πορεία του Ανιχνευτι.  

 

3. Τπωσ αναγράφεται και ςτθν παρουςίαςθ των βθμάτων για τθν κάκε απαίτθςθ ςτο 

Θ.Ξ.Α.Δ.Ε., ο Ανιχνευτισ πρζπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιιςει τισ γνϊςεισ ι / και τθν 

εμπειρία που απζκτθςε με τθν εναςχόλθςθ του με τισ Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ και ςτθν 

Κοινότθτα ι το Σφςτθμά του. Περικοί τρόποι για διάφορεσ κεματικζσ προτείνονται 

παρακάτω :  

 Πουςικι :  

 Χυγγραφι ενόσ τραγουδιοφ («φμνου») τθσ Ξοινότθτασ ι του Χυςτιματοσ ι 

μιασ ειδικισ τελετισ ι επετείου του Χυςτιματοσ  

 Διδαςκαλία ςτουσ υπόλοιπουσ Ανιχνευτζσ ι / και Υροςκόπουσ – 

Ουκόπουλα διαφόρων τραγουδιϊν για τθ χριςτουγεννιάτικθ ι άλλθ γιορτι 

του Χυςτιματοσ 

 Πουςικι επιμζλεια ςε διάφορεσ προςκοπικζσ πυρζσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ 

 Διοργάνωςθ μουςικισ ςυναυλίασ 

 Διδαςκαλία ςτθν Ξοινότθτα ι τθν Σμάδα ι τθν Αγζλθ προςκοπικϊν 

τραγουδιϊν και δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ δίςκου (CD)  
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 Κζατρο : 

 Χυγγραφι ενόσ μικροφ κεατρικοφ για μια γιορτι του Χυςτιματοσ 

 Χκθνοκεςία ενόσ κεατρικοφ ζργου  

 Ξαταςκευι ςκθνικϊν κλπ 

 Χυμμετοχι ςε διάφορα κεατρικά  

 

 άωτογραφία ι / και Βιντεοςκόπθςθ :  

 άωτογραφικι και κινθματογραφικι κάλυψθ διάφορων δράςεων και 

εκδθλϊςεων τθσ Ξοινότθτασ και του Χυςτιματοσ 

 Δθμιουργία και παρακολοφκθςθ του φωτογραφικοφ αρχείου (άλμπουμ) 

του Χυςτιματοσ 

 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ αρχείου των φωτογραφιϊν του Χυςτιματοσ  

 Δθμιουργία ετιςιασ ταινίασ με τισ καλφτερεσ ςτιγμζσ τθσ Ξοινότθτασ ι του 

Χυςτιματοσ 

 

 έορόσ : 

 Διδαςκαλία χοροφ ςε άλλα μζλθ τθσ Ξοινότθτασ και παρουςίαςθ ςε μια 

γιορτι ι μια ειδικι τελετι  

 

 Θλεκτρονικοί Ωπολογιςτζσ : 

 Δθμιουργία και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ ι ιςτολογίου για τθν Ξοινότθτα ι το 

Χφςτθμα 

 Δθμιουργία διαφθμιςτικϊν εντφπων για διάφορεσ δράςεισ ι εκδθλϊςεισ 

τθσ Ξοινότθτασ ι του Χυςτιματοσ  

 Πζλοσ τθσ Σ.Ε. για το J.O.T.I. (όχι όμωσ και παράλλθλα για τθν απαίτθςθ 

Διεκνείσ Χχζςεισ)  

 

 Ποντελιςμόσ :  

 Επίδειξθ ςτα υπόλοιπα Πζλθ τθσ Ξοινότθτασ και διοργάνωςθ 

ςυγκζντρωςθσ με κζμα το μοντελιςμό 

 Διοργάνωςθ ζκκεςθσ μοντελιςμοφ  

  

 Φαδιοεραςιτεχνιςμόσ  : 

 Βοικεια ςτο J.O.T.A. – ςφμβουλοσ τθσ Σ.Ε.  

 Διοργάνωςθ ςεμιναρίου για το ραδιοεραςιτεχνιςμό για τθν Ξοινότθτα.  

 

 Α’ Βοικειεσ  ι / και Ραυαγοςωςτικι : 

 Δθμιουργία και φροντίδα φαρμακείου Ξοινότθτασ και Σμίλων 

 Εκπαίδευςθ Α’ Βοθκειϊν ςτουσ Ανιχνευτζσ 

 Ενθμζρωςθ των υπόλοιπων Ανιχνευτϊν πριν από διάφορεσ δράςεισ για 

τυχϊν κινδφνουσ ςε ςχζςθ με τθν υγεία και τα μζτρα πρόλθψθσ 

 Ανάλθψθ κακθκόντων Α’ Βοθκοφ – Ραυαγοςϊςτθ ςε διάφορεσ δράςεισ  
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 Υυρόςβεςθ : 

 Ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων τθσ Εςτίασ του Χυςτιματοσ και πρόταςθ για 

αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ ςπαςμζνων ι φκαρμζνων θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν,πριηϊν κλπ 

 Πελζτθ και καταρτιςμόσ ςχεδίου πυραςφάλειασ για το ςφςτθμα 

 Δθμιουργία απλϊν πυροςβεςτικϊν ςθμείων ςτθν Εςτία του Χυςτιματοσ 

 

 Για οποιοδιποτε άκλθμα : 

 Ενθμζρωςθ των υπόλοιπων Ανιχνευτϊν και διοργάνωςθ ειδικισ 

ςυγκζντρωςθσ ι δράςθσ και εναςχόλθςθ με το άκλθμα. Χτθν περίπτωςθ 

ομαδικοφ ακλιματοσ μια καλι ιδζα είναι και ο αγϊνασ με μια άλλθ 

Ξοινότθτα που ζχει Ανιχνευτι που αςχολείται και αυτόσ με το αντίςτοιχο 

άκλθμα 
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ΣΤ. ΔΑΣΘ ΚΟΙΝΫΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ (ΜΑΙΑΝΔΟΣ Ι) 
Χυμμετζχω ςε τριιμερθ δράςθ προςφοράσ υπθρεςίασ ςτθν κοινωνία γενικότερα. Θ 
δράςθ διοργανϊνεται ςε παγκφπριο επίπεδο από τθν Εφορεία Ξλάδου Ανιχνευτϊν 
τθσ Γ.Ε. και ςε αυτιν ςυμμετζχουν μόνο Ανιχνευτζσ, υποψιφιοι για το Υτυχίο 
Υροςκόπου Δθμοκρατίασ.  
 
Ειςαγωγι :  
 
Θ Ξοινωνικι Υροςφορά όπωσ περιγράφεται ςτθν Απαίτθςθ ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει τθν 
ανιδιοτελι εκελοντικι προςφορά των Ανιχνευτϊν μασ προσ το κοινωνικό ςφνολο. Είναι θ 
ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ δεφτερθσ πτυχισ τθσ προςκοπικισ μασ Ωπόςχεςθσ, του κακικοντοσ 
προσ το ςυνάνκρωπο, είναι θ παρότρυνςθ προσ τουσ Ανιχνευτζσ μασ για μια ζμπρακτθ 
εφαρμογι τθσ αποςτολισ του Υροςκοπιςμοφ ςτο να διαδραματίςουν ζναν εποικοδομθτικό 
ρόλο ςτθν κοινωνία… είναι ζνα μικρό βιμα για να δθμιουργιςουμε ζναν καλφτερο κόςμο.  
 
Χτο κείμενο46 που ακολουκεί περιγράφεται με ςαφινεια ο οριςμόσ του εκελοντιςμοφ και 
τθσ κοινωνικισ προςφοράσ που δεν είναι μόνο θ φιλανκρωπία αλλά θ ουςιαςτικι 
παρζμβαςθ ςτα προβλιματα τθσ κοινωνίασ μασ από όπου και αυτά προζρχονται :  
 
ε μια κοινωνία που κακθμερινά διαπιςτϊνουμε ότι το ατομικό ςυμφζρον επικρατεί επί 
του ςυλλογικοφ, όπου το προςωπικό όφελοσ κυριαρχεί επί του κοινωνικοφ, ο εκελοντιςμόσ 
ζρχεται για να προςδϊςει ςτον ατομικιςμό τθ ςυλλογικι και κοινωνικι του διάςταςθ. Ο 
εκελοντιςμόσ δίνει νόθμα και περιεχόμενο ςε πανανκρϊπινεσ αξίεσ, λιγότερο ι 
περιςςότερο ξεχαςμζνεσ, όπωσ είναι θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ, θ κοινωνικι προςφορά, θ 
αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπό. υνιςτά μια επιμορφωτικι λειτουργία θ οποία 
ςυνδυάηει «τον ζρωτα του εραςιτζχνθ, τθ ςυνζπεια του επαγγελματία, τθν πεικαρχία του 
ςτρατιϊτθ και τθν ανιδιοτζλεια του ανϊτερου ανκρϊπου». 
 
Σο πεδίο δράςθσ του εκελοντιςμοφ δεν είναι μόνο αυτό τθσ κοινωνικισ φροντίδασ, αλλά 
πολφ μεγαλφτερο και ευρφτερο. Αναφζρω για παράδειγμα ότι πολλζσ εκςτρατείεσ για 
κζματα αναλφαβθτιςμοφ, εμβολιαςμϊν, πρόλθψθσ και ενθμζρωςθσ, αλλά και 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθρίχκθκαν και ςτθρίηονται ςτθν εκελοντικι εργαςία και 
προςφορά.  
 
Ο εκελοντιςμόσ ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τθ δθμόςια δραςτθριότθτα, όπωσ αυτι 
εκφράηεται και υλοποιείται ςε όλουσ τουσ τομείσ, αλλά και τθν ιδιωτικι παρουςία, που 
παίρνει ςυχνά τθ μορφι τθσ φιλανκρωπίασ, και εκφράηεται ςε ατομικό επίπεδο. Καμιά από 
τισ δράςεισ αυτζσ δεν είναι ανταγωνιςτικι με τθν άλλθ. Βεβαίωσ το κράτοσ ζχει τθν κφρια 
ευκφνθ να ςθκϊςει το βάροσ ςε όλα τα επίπεδα. Βεβαίωσ και κζλουμε και τιμοφμε τθ 
φιλανκρωπία, αλλά ο εκελοντιςμόσ πζρα και πάνω από προςωπικά οφζλθ, αποτελεί 
τθν υπζρτατθ μορφι κοινωνικισ δράςθσ και προςφοράσ που οι ςθμερινζσ κοινωνίεσ 
πρζπει να αναηθτοφν και να αναδεικνφουν κακθμερινά. 
 
Αποτελεί τον πλζον κατάλλθλο οδθγό για να αλλάξουμε τθ νοοτροπία των αγκυλωμζνων 
κοινωνικϊν ςυμβάςεων και τθσ απαξίωςθσ των ιδεϊν. τισ μζρεσ μασ, το εκελοντικό 
κίνθμα οφείλει να αποτελεί τθν υγιι αντίδραςθ και απάντθςθ τθσ οργανωμζνθσ κοινωνίασ 
ςε φαινόμενα αδράνειασ και αποχισ. Ο εκελοντιςμόσ οφείλει να αναδεικνφεται ωσ 

                                                           
46 Σου Κουκοφλθ Γεϊργιου, Διευκυντι  Γυμναςίου Σςαριτςάνθ Λάριςασ, Πρόεδρου  Φιλανκρωπικοφ & Πολιτιςτικοφ υλλόγου 
Αμπελϊνα «Θ ΑΡΩΓΘ». Άρκρο ςτο θλεκτρονικό περιοδικό του 14ου Γυμναςίου Λάριςασ, 14press, 2ο τεφχοσ, Μάιοσ 2010, 
http://14press.gr/  
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ζνασ τρίτοσ πυλϊνασ ςτον κοινωνικό βίο. Ζνασ πυλϊνασ, ο οποίοσ πζρα από τουσ δφο 
παραδοςιακοφσ αμιγείσ χϊρουσ, του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, περιλαμβάνει όλεσ 
τισ ενεργζσ δυνάμεισ και δράςεισ που αφιερϊνονται ςτθν ανάλθψθ του πολφπλευρου 
κοινωνικοφ ζργου που καλείται να επιτελζςει. Με αυτι τθν ζννοια, μπορεί ακόμα να 
χαρακτθριςκεί ωσ μια νζα μορφι πολιτικισ, που εκφράηει το ευγενζςτερο νόθμα τθσ και 
δίνει τθ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ όλων των πολιτϊν, ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ 
τάξθσ και επαγγελματικισ ιδιότθτασ. Επιβάλλεται ςυνεπϊσ, να προςτατεφςουμε τθν 
εκελοντικι δράςθ από τα φαινόμενα λικθσ. 
 
Θ ανάπτυξθ του εκελοντικοφ κινιματοσ ςιμερα, είναι επιτακτικι ανάγκθ, και πρζπει να ζχει 
τθν αμζριςτθ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ από όλουσ μασ , ζτςι ϊςτε να μπορζςει να 
αποδείξει και να διευκολφνει τθ κζλθςθ, τθν προςφορά και τθν αγάπθ του κάκε ατόμου 
που κα ενταχκεί ςε αυτι τθν κινθτοποίθςθ.  
 
Ο εκελοντιςμόσ δεν είναι ηιτθμα επιβολισ. Είναι προςφοράσ ψυχισ. 
 
Ακριβϊσ για τουσ πιο πάνω λόγουσ θ δράςθ κοινωνικισ προςφοράσ, διεξάγεται ςε πιο 
ςυλλογικό επίπεδο και διοργανϊνεται από τθ Γενικι Εφορεία. Χτόχοσ μασ είναι θ 
ουςιαςτικι και ςε μεγάλθ ζκταςθ παρζμβαςθ του Υροςκοπιςμοφ ςτα κοινά δρϊμενα μζςω 
ενόσ δομθμζνου ςχεδίου που κα ςυνδράμει καταλυτικά ςτθν προαγωγι των ςτόχων που 
τίκενται.  
 
Ψο Χϊμα Υροςκόπων Ξφπρου, μζςα από τθ δράςθ αυτι των Ανιχνευτϊν, επιδιϊκει τθ 
ςυνεργαςία με άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των μεγάλων 
ζργων, «projects»,  όπου με τθν ολοκλιρωςι τουσ οι Ανιχνευτζσ μασ κα κατανοιςουν τθ 
ςθμαςία τθσ κοινωνικισ προςφοράσ και του εκελοντιςμοφ. 
 
Για τθν επιτυχία τθσ διοργάνωςθσ τθσ δράςθσ τθσ κοινωνικισ προςφοράσ απαιτείται θ 
ςυνδρομι όλων μασ, αςχζτωσ αν το βάροσ τθσ ευκφνθσ βαραίνει τθ Γενικι Εφορεία. Σι 
προςωπικζσ επαφζσ του κάκε Βακμοφόρου, οι ζγνοιεσ και οι ανθςυχίεσ του είναι αυτζσ 
που κα φζρουν τισ ιδζεσ που χρειαηόμαςτε για να μπορζςουμε να διοργανϊςουμε τζτοιου 
είδουσ και τζτοιασ ζκταςθσ δράςεισ. Εξάλλου είναι πολφ καλφτερα να ακοφγονται πολλζσ 
απόψεισ από μία.  
 
Χίγουρα οι Ξοινότθτεσ μασ και οι Ανιχνευτζσ μασ, δε κα πάψουν να προςφζρουν όποτε 
μποροφν τισ υπθρεςίεσ τουσ και ςτθν τοπικι κοινωνία όπου ηουν ι ςε μια περιοχι που 
φιλοξενεί μία δράςθ τουσ και ηιτθςε τθ βοικειά τουσ. Εξάλλου αυτά αποτελοφςαν και κα 
αποτελοφν μζροσ τθσ προςκοπικισ μασ ηωισ και δράςθσ.  
 
Χτθ δράςθ τθσ κοινωνικισ προςφοράσ, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο οι Ανιχνευτζσ οι 
οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει ι βρίςκονται ςτα τελικά ςτάδια τθσ ολοκλιρωςθσ του Υτυχίου 
Δθμοκρατίασ. Ξακότι όμωσ είμαςτε ζνα μικρό Χϊμα, δε μποροφμε να αποκλείςουμε και τθ 
ςυμμετοχι των υπολοίπων Ανιχνευτϊν οι οποίοι κζλουν και αυτοί να αποκομίςουν τθν 
εμπειρία και να προςφζρουν ςτο κοινωνικό ςφνολο. Αυτοί όμωσ δε κα περάςουν τθν 
απαίτθςθ. Πποροφν όμωσ ανάλογα με τθ μορφι τθσ δράςθσ τθσ κοινωνικισ προςφοράσ να 
τθν αξιοποιιςουν για να περάςουν μζροσ μίασ από τισ άλλεσ απαιτιςεισ (Υεριβάλλον, 
Αξίεσ, Υολιτιςτικι Ξλθρονομιά κλπ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
ΚΛΑΔΟΤ ΑΝΙΥΝΕΤΣΩΝ : 

 

«ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΗΜΑΣΑ» 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 179 - 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  
ΔΙΑΚΙΤΙΚΑ ΣΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ 

ΓΕΝΙΚΑ :  
Σι παραςτάςεισ των διακριτικϊν ςθμάτων του Ξλάδου Ανιχνευτϊν είναι ςχεδιαςμζνεσ ςε 
χρυςοκίτρινο χρϊμα πάνω ςε βυςςινί φόντο, το οποίο αποτελεί και το κατ’ εξοχι χρϊμα 
αναγνϊριςθσ του Ξλάδου (κίτρινο είναι το αντίςτοιχο του Ξλάδου Ουκοποφλων και πράςινο του 
Ξλάδου Υροςκόπων).  

 

Σι παραςτάςεισ των διακριτικϊν ςθμάτων των απαιτιςεων για τα Υτυχία Ψελειοποιιςεωσ και 
Δθμοκρατίασ, πζραν από το βυςςινί φόντο περιβάλλονται και από πράςινο πλαίςιο. Εξαίρεςθ 
αποτελεί το διακριτικό ςιμα για τθν απαίτθςθ Υεριβάλλον που αντί του χρυςοκίτρινου χρϊματοσ, θ 
παράςταςθ τθσ αρκοφδασ PANDA, είναι ςτουσ κανονικοφσ χρωματιςμοφσ του ηϊου (μαφρο και 
άςπρο) κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ αποτελεί παγκόςμιο διακριτικό για τθν εναςχόλθςθ με το 
περιβάλλον τθσ Υαγκόςμιασ Σργάνωςθσ τθσ Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ . Εξαίρεςθ αποτελοφν επίςθσ και 
το Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ το οποίο είναι ςε κυκλικό ςχιμα και πζραν από το βυςςινί και το 
χρυςοκίτρινο φζρει και μαφρο χρϊμα και το Υτυχίο Δθμοκρατίασ το οποίο αναπαριςτά το κυρεό τθσ 
Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ ςε πράςινο φόντο. 
 

Αναλυτικά τα ςιματα παρουςιάηονται παρακάτω : 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΘΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΙΓΑΨΘ 
1. 

 

Ανιχνευτικζσ 
Επωμίδεσ 

Σι ανιχνευτικζσ επωμίδεσ είναι δφο και 
φζρονται πάνω από τισ επωμίδεσ του 

ανιχνευτικοφ πουκαμίςου. 
Είναι ορκογϊνιου ςχιματοσ με τθν 

εςωτερικι πλευρά να είναι καμπυλόγραμθ. 
Διαςτάςεισ : 13.5εκ. έ 4.5εκ. 

 

2. 

 

Χιμα Ππερζ 
Χχιμα : Ελλειψοειδζσ  

Διαςτάςεισ : 5.5εκ. έ 4εκ.  

 
3. 

 

Διακριτικά 
Υρϊτου και 

Δεφτερου Σμίλου 

Χχιμα : Σρκογϊνιο 
Διαςτάςεισ : 4εκ. έ 2εκ. 

 
4. 

 

Διακριτικά για τα 
χρόνια υπθρεςίασ 

Χχιμα : Σρκογϊνιο 
Διαςτάςεισ : 4εκ. έ 2εκ. 

Υαρακάτω ακολουκοφν τα διακριτικά ςιματα για τισ απαιτιςεισ των  
Υτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ. 

Τπωσ ιδθ αναφζρκθκε πζραν από το βυςςινί φόντο που ζχουν όλα τα διακριτικά του Ξλάδου, θ παράςταςθ 
του κάκε διακριτικοφ περιβάλλεται από πράςινο πλαίςιο. 

Ψα διακριτικά αυτά είναι τετράγωνα και θ πλευρά τουσ είναι 3.5εκ. 
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ΔΙΑΚΙΤΙΚΑ ΣΘΜΑΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΫΝ 

5. 

 

Κρθςκεία – 
Υατρίδα 

Σ ΚΙΟΝΑΣ. έαρακτθριςτικό δείγμα τθσ ιςτορίασ τθσ 
πατρίδασ μασ, αλλά και ζνα από τα ςφμβολα τθσ ομαλισ 
μετάβαςθσ από τθν αρχαία Ελλάδα ςτθν Ελλθνορκόδοξθ 

παράδοςι μασ, αφοφ ςτουσ κίονεσ που ςτθρίηονταν οι 
αρχαίοι ναοί ςυνζχιςαν να ςτθρίηονται οι ναοί τθσ 

Σρκοδοξίασ. Υαράλλθλα και ςτθν αρχαία Ελλάδα και 
ςτθν Σρκόδοξθ πίςτθ ο κίονασ ςυμβολίηει τθ ςφνδεςθ 

του ουρανοφ και τθσ γθσ ςτθν προςπάκεια του 
ανκρϊπου για τθν πνευματικι του ανφψωςθ. 

 
6. 

 

Αξίεσ Σ ΗΥΓΟΣ. Χφμβολο τθσ Δικαιοςφνθσ και τθσ Λςότθτασ. 

 
7. 

 

Διεκνείσ Χχζςεισ 
Θ ΩΕΙΑΪΙΑ. Θ ςιγουριά τθσ προςωπικισ επαφισ, θ 

επιςφράγιςθ μίασ ςυμφωνίασ, μίασ φιλίασ. 

 
8. 

 

Θγεςία 

ΨΣ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ. Θ παράςταςθ του μεγαλφτερου που με 
το προςωπικό παράδειγμα κακοδθγεί τουσ μικρότερουσ. 

Τπωσ μασ άφθςε ο Λδρυτισ ςτισ παρακατακικεσ του 
«καμία διδαςκαλία δε ςυγκρίνεται με το προςωπικό 

παράδειγμα» και «ο Αρχθγόσ μακαίνει τουσ Υροςκόπουσ 
το προςκοπικό παιχνίδι παίηοντάσ το ο ίδιοσ» 

 
9. 

 

Υεριβάλλον 

Θ ΑΚΟΥΔΑ PANDA. Ψο διεκνζσ ςφμβολο που κακιζρωςε 
θ Υαγκόςμια Σργάνωςθ τθσ Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ για τθ 

ςυνεχι εγριγορςθ ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ του 
περιβάλλοντοσ. Ρα αφιςουμε αυτόν τον κόςμο καλφτερο 

από ότι τον βρικαμε.  

 
10. 

 

Ανιχνευτικι 
Εξερεφνθςθ 

Θ ΨΫΤΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΟΥ, ωσ προςκοπικι πυρά…  Θ 
χαρακτθριςτικι εικόνα που κυμόμαςτε όλοι μετά από 

μια εξερεφνθςθ φφςθσ (μια διιμερθ ι τριιμερθ δράςθ)… 
Πετά τθν κοφραςθ τθσ θμζρασ όλοι γφρω από τθ φωτιά 
να χαλαρϊνουμε και να αναπολοφμε τα όςα κάναμε, τα 
όςα πετφχαμε και μάκαμε κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ. 
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11
α
. 

 

Ανιχνευτζσ 
Υρόςκοποι 

Ψα διακριτικά ςιματα για τισ Ειδικότθτεσ. 
Ζχουν επιλεγεί παραςτάςεισ που να απεικονίηουν τα 
πεδία δράςθσ των Ανιχνευτϊν Υροςκόπων κακϊσ και 
των Ανιχνευτϊν από τισ 2 ειδικότθτεσ του Χ.Υ.Ξ. τουσ 

Ραυτοπρόςκοπουσ  
και Αεροπρόςκοπουσ : 

 
Ψο ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΛΑΤΟ για τουσ Ανιχνευτζσ Υροςκόπουσ. 

 
Θ ΑΓΚΥΑ για τουσ Ανιχνευτζσ Ραυτοπροςκόπουσ. 

 
ΣΩΕΔΙΟ ΑΕΟΡΛΑΝΟΥ για τουσ Ανιχνευτζσ 

Αεροπροςκόπουσ.  

 
11

β
. 

 

Ειδικότθτα 
Ανιχνευτζσ 

Ραυτοπρόςκοποι 

 
11

γ
. 

 

Ειδικότθτα 
Ανιχνευτζσ 

Αεροπρόςκοποι 

 
12. 

 

Υολιτιςτικι 
Ξλθρονομιά 

Ψο ΕΙΔΫΛΙΟ ΤΟΥ ΡΫΜΟΥ, χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ 
Ξυπριακισ λαϊκισ τζχνθσ από τα πανάρχαια χρόνια  

πλαιςιωμζνο με φφλλα ελαίασ ωσ ςυμβόλου άρρθκτα 
δεμζνου με τθν Ξυπριακι ηωι και παράδοςθ από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. 

 
13. 

 

Πεγάλθ Δράςθ 
Ωπαίκρου 

Ψο ΑΝΤΙΣΚΘΝΟ. Θ ςτζγθ κάκε Υροςκόπου ςτισ διάφορεσ 
διανυκτερεφςεισ του ςτθ φφςθ και ειδικότερα ςε μια 

πολυιμερθ Π.Δ.Ω. Υόςεσ αναμνιςεισ αλικεια ζχουμε 
μετά από τόςα χρόνια από τισ «πάνινεσ πολιτείεσ» που 

από το μθδζν δθμιουργιςαμε; 

 
14. 

 

Ξοινωνικι  
Υροςφορά 

Θ ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΘΝ ΚΥΪΕΛΘ. Θ μζλιςςα ωσ πανάρχαιο 
ςφμβολο τθσ εργατικότθτασ, τθσ ανιδιοτζλειασ και τθσ 

υπθρεςίασ για τουσ άλλουσ προςφζροντασ για το κοινό 
καλό, τθν ευθμερία τθσ κυψζλθσ που δεν είναι άλλθ από 

τθν κοινωνία. 

 
15

α
. 

 

Δραςτθριότθτα  
Επιλογισ : 

Δθμιουργικότθτα, 
Ψζχνθ, Ξαλλιτεχνικι 

Ζκφραςθ 

Σι ΜΑΣΚΕΣ ΤΘΣ ΩΑΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΛΥΡΘΣ. Ζνα από τα πιο 
αναγνωρίςιμα ςφμβολα του πολιτιςμοφ και τθσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Ψα πανάρχαια απλοϊκά αυτά 
ςχζδια δείχνουν τόςο ζντονα το κυριότερο 

χαρακτθριςτικό τθσ οποιαςδιποτε τζχνθσ (είτε είναι 
χορόσ και κζατρο, είτε είναι ηωγραφικι ι φωτογραφία 

κλπ) που δεν είναι άλλο από τθν ζκφραςθ.  
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15
β
. 

 

Δραςτθριότθτα   
Επιλογισ : 

Ψεχνολογία,  
Ξαταςκευζσ, 
Ξαινοτομία 

Ψο ΣΨΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ. Τλα ξεκίνθςαν με τθν 
ανακάλυψθ τθσ φωτιάσ και τθ ςφυρθλάτθςθ του 

μετάλλου. Χφμβολο τθσ τεχνολογίασ, ο Ιφαιςτοσ που 
με το ςφυρί του κτυπά το ςίδερο ςτο αμόνι. Χφμβολο 

τθσ ςυνζχιςθσ και τθσ φανταςτικισ εξζλιξθσ τθσ 
τεχνολογίασ που επιλκε με τθ βιομθχανικι 

επανάςταςθ και ςυνεχίηεται ραγδαία μζχρι τισ μζρεσ 
μασ το κλειδί. Τςο πολφπλοκα και ςφγχρονα εργαλεία 

και να χρθςιμοποιοφμε πάντοτε προςτρζχουμε ςτο 
ςφυρί και το κλειδί.    

 
15

γ
. 

 

Δραςτθριότθτα  
Επιλογισ : 

Υερίκαλψθ, 
Ωπθρεςία, Ωγεία 

Σ ΣΤΑΥΟΣ, το ζμβλθμα που κακιερϊκθκε από το 
μεγάλο ανκρωπιςτι και ιδρυτι του Ερυκροφ Χταυροφ 

Ερρίκο Ρτυνάν  ωσ ςφμβολο τθσ παροχισ βοικειασ 
προσ τον πονεμζνο ςυνάνκρωπο. 

 
15

δ
. 

 

Δραςτθριότθτα  
Επιλογισ : 

Εραςιτεχνικι 
Εναςχόλθςθ, 
Ακλθτιςμόσ 

Θ ΟΛΥΜΡΙΑΚΘ ΨΛΟΓΑ. Χφμβολο του ακλθτιςμοφ, τθσ 
ακλθτοπρζπειασ , του ευ αγωνίηεςκε, αλλά και του 

«νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί»  και του κατ’ εξοχι 
ολυμπιακοφ ρθτοφ «ταχφτερα, ψθλότερα, 

δυνατότερα» 

 
15

ε
. 

 

Δραςτθριότθτα  
Επιλογισ : 

Υροςκοπικι Ψεχνικι 

Ψο ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΣΚΟΡΙΚΟ ΕΜΒΛΘΜΑ δείγμα των 
τόςων πολλϊν ςθμαντικϊν γνϊςεων που 

αποκομίηουμε από τον Υροςκοπιςμό, πλαιςιωμζνο 
από τζςςερα ξφλα, τθ βαςικι πρϊτθ φλθ που 

χρθςιμοποιεί ο Υρόςκοποσ ςτισ διάφορεσ 
δραςτθριότθτζσ του.  

 
16. 

 

Υτυχίο  
Ψελειοποιιςεωσ 

Ψο ΕΜΒΛΘΜΑ ΤΟΥ Σ.Ρ.Κ. και το κατ’ εξοχιν 
ανιχνευτικό ςφμβολο, θ ΔΙΩΑΛΑ, 

πλαιςιωμζνα με τον κότινο και το ανιχνευτικό 
ρθτό  «ΑΛΕΡ ΑΦΛΧΨΕΩΕΛΡ». 

 Ψο «ςτεφάνωμα» του νικθτι. 
Χχιμα: Ξφκλοσ 

Διάμετροσ: 5εκ. 

 
17. 

 

Υτυχίο  
Δθμοκρατίασ 

Σ ΘΥΕΟΣ ΤΘΣ ΚΥΡΙΑΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 
ςε πράςινο (κυπαριςςί) φόντο. 

Χχιμα: Ψετράγωνο 
Πζγεκοσ Υλευράσ: 5εκ. 
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Θ ςτολι μασ : 

Ψα τελευταία χρόνια παρατθρείται ζντονα το φαινόμενο τθσ παραποίθςθσ τθσ ςτολισ. Αυτό 

γίνεται γιατί εμείσ οι Βακμοφόροι το επιτρζπουμε αλλά κυρίωσ γιατί οι Ανιχνευτζσ μασ 

παίρνουν τα δικά μασ παραδείγματα αφοφ είμαςτε οι πρϊτοι που το κάνουμε. Αυτό που 

κάνει τθν προςκοπικι ςτολι να ξεχωρίηει και να εντυπωςιάηει δεν είναι τα πολλά ςιματα 

και διακριτικά που τθσ προςκζτουμε αλλά αυτό που πρεςβεφει ςτα 100 και πλζον χρόνια 

τθσ Ξίνθςθσ μασ και ςτα εκατομμφρια που τθν ζχουν φορζςει. Θ ςτολι μασ πρζπει να είναι 

απλι και περιποιθμζνθ δίνοντασ ζτςι το ςωςτό παράδειγμα ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ :  
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Θ Ανιχνευτικι Διχάλα 

 
Θ Ανιχνευτικι Διχάλα αποτελεί το κατεξοχιν ςφμβολο του 

Ανιχνευτιςμοφ παγκόςμια.  

 

Είναι το ςτιριγμα του Ανιχνευτι ςτο μονοπάτι που διάλεξε να 

πορευτεί ςτα τελευταία χρόνια τθσ προςκοπικισ του ηωισ.  

 

Ενόσ μονοπατιοφ για τθν κατάκτθςθ τθσ προςωπικισ του 

ολοκλιρωςθσ που από τθν εφθβεία κα τον οδθγιςει ςτθν ενιλικθ 

πλζον ηωι.  

 

Ενόσ μονοπατιοφ που κα του χαρίςει νζα βιϊματα και εμπειρίεσ, που 

κα του εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ, κα ενδυναμϊςει το χαρακτιρα και 

κα του δϊςει νζεσ φιλίεσ και κα ςτεριϊςει τισ πιο παλιζσ.  

 

Ενόσ μονοπατιοφ που όταν φτάςει ςτον τερματιςμό του κα νοιϊκει 

περιφανοσ για τα όςα κατζκτθςε κακϊσ και για τθν Υροςκοπικι του 

ιδιότθτα, μζςα από τθν οποία περπάτθςε το μονοπάτι αυτό.  

 

Η Διχάλα ςυμβολίηει τα διλιμματα που κα 

βρεκοφν ςτο διάβα του και τισ αποφάςεισ που 

κα κλθκεί να πάρει, μόνοσ του ι μαηί με τουσ 

υπόλοιπουσ Ανιχνευτζσ μιασ Ο.Ε. ι τθσ 

Κοινότθτάσ του, ϊςτε να παραμείνει ςτθ 

ςωςτι πορεία. Αυτι είναι εξάλλου και θ 

οδοποιόσ διαφορά από τα προθγοφμενα 

ςτάδια τθσ προςκοπικισ ηωισ, τα Ουκόπουλα 

και τουσ Υροςκόπουσ όπου εκεί πιο πολφ 

ακολουκοφςε τισ αποφάςεισ των Βακμοφόρων 

ι του Χυμβουλίου Ψιμισ.  

 

Θ Διχάλα μπορεί να διακοςμθκεί όπωσ και ο Υροςκοπικόσ Ξοντόσ, με διάφορεσ 

παραςτάςεισ και ςφμβολα τθσ Υροςκοπικισ Ψεχνικισ ι με ότι άλλο κζλει ο Ανιχνευτισ. Πια 

ωραία ιδζα είναι θ καταγραφι τθσ προςκοπικισ ηωισ, από τθ μζρα που κάποιοσ ζδωςε τθν 

Υροςκοπικι Ωπόςχεςθ και ζγινε μζλοσ αυτοφ του όμορφου κόςμου… του Υροςκοπιςμοφ.  

 

Θ επιλογι ανικει κακαρά ςτον ίδιο τον Ανιχνευτι, το χαρακτιρα του και τα μθνφματα που 

ίςωσ κζλει να ςτείλει με τθ διακόςμθςθ που κα επιλζξει. Εμείσ οι Βακμοφόροι του κα 

χαροφμε να δοφμε τθν προςωπικι του Διχάλα. 
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Το Θ.Κ.Α.Δ.Ε. (και ο ορκόσ τρόποσ ςυμπλιρωςθσ) 

Ζχουμε αναφερκεί αρκετζσ φορζσ για το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. και τθ ςθμαςία του τόςο για τθν 

εφαρμογι του νζου Ε.Ξ., αλλά κυρίωσ  ωσ το εργαλείο που κα ςυνοδεφει τον Ανιχνευτι ςε 

όλθ τθν ανιχνευτικι του ηωι και που κα αποτελζςει ςτο μζλλον το λεφκωμα που κα του 

φζρνει ςτθ μνιμθ τισ αναμνιςεισ τθσ ανιχνευτικισ ηωισ που με τθ ςυνδρομι του 

Βοθκιματοσ αυτοφ για τουσ Βακμοφόρουσ μασ, ευχόμαςτε να είναι αναμνιςεισ 

νοςταλγικζσ, γεμάτεσ με ανιχνευτικι περθφάνια.  

 

Τπωσ αναφζρεται και ςτθν ειςαγωγι του, το αρκτικόλεξο Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. που ςχθματίηουν τα 

αρχικά των λζξεων που αποτελοφν τον τίτλο του, δεν είναι τυχαίο. Είναι ομόθχο με τθν 

αρχαία Ελλθνικι λζξθ ΣΛΞΑΔΕ, που ςθμαίνει προσ το ςπίτι, δίνοντασ ζτςι ζνα δυνατό 

ςυμβολιςμό ςτο νόθμα του. Πζςα λοιπόν από το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε., απεικονίηεται θ όλθ 

προςπάκεια του Ανιχνευτι, θ πορεία του προσ το ςπίτι, τθ δικι του πορεία και το δικό του 

ςπίτι, όπωσ ο ίδιοσ ο Ανιχνευτισ επζλεξε να είναι αυτά, που δεν είναι άλλα από τθν 

ολοκλιρωςθ του μζςα από τθ ηωι και τθ δράςθ ςτθν Ξοινότθτα όλα αυτά τα χρόνια που κα 

ηιςει ωσ Ανιχνευτισ.  

 

Ψζλοσ να ςθμειωκεί, ότι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ του Ε.Ξ. κανζνασ 

Ανιχνευτισ δε κα γίνεται δεκτόσ ςτθ Δράςθ ΠΑΛΑΡΔΦΣΧ ΛΛ, το τελικό ςτάδιο για τθν 

απόκτθςθ του Υτυχίου Δθμοκρατίασ,  αν δεν ζχει ςυμπλθρωμζνο το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. του. 

 

Χτο κεφάλαιο αυτό ςθμειϊνονται κάποια ςτοιχεία που κα βοθκιςουν ςτθ 

ςυμπλιρωςθ του Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. κακϊσ ζχει παρατθρθκεί ότι κάποια ςθμεία του 

ςυμπλθρϊνονται με λάκοσ τρόπο :  

 

1. Χελίδα 7 : Χτον πίνακα ΥΦΣΧΞΣΥΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ, δε ηθτείται να μπουν √ (ΡΑΛ) ι έ (ΣέΛ) 

αλλά οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ που ο Ανιχνευτισ ιταν ΟΩΞΣΥΣΩΟΣ, ΥΦΣΧΞΣΥΣΧ, 

πότε ζκανε ΑΡΑΒΑΧΘ ςτθν Ξ.Α. αν ιρκε από τθν Σμάδα ι πότε ζδωςε ΩΥΣΧέΕΧΘ ςε 

περίπτωςθ που ιρκε κατ’ ευκείαν Ανιχνευτισ, πότε πζραςε από τθν Ε.Ψ.Ε. (Ειδικι 

Ψελετι Ειςδοχισ), πότε απζκτθςε το ΥΨΩέΛΣ ΨΕΟΕΛΣΥΣΛΘΧΕίΧ και πότε το 

ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ.  

θμείωςθ : Θ Ανάβαςθ και θ Ε.Σ.Ε. δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ζνασ Πρόςκοποσ ο 

οποίοσ πλθροί τα κριτιρια για να ονομαςτεί Ανιχνευτισ μπορεί μετά τθν Ανάβαςθ 

να περάςει από τθν Ε.Σ.Ε. αλλά πρζπει να είναι ξεκάκαρο ότι είναι διαφορετικζσ 

τελετζσ.  
 

2.  Χτθ ςελίδα 8 με τίτλο «Θ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ ΠΣΩ» αναγράφονται τα ςτοιχεία των 

Ανιχνευτϊν που αποτελοφςαν τθν Ξοινότθτα όλα τα χρόνια που ο Ανιχνευτισ 

ανικει ςε αυτιν. εκινϊντασ αναγράφονται τα Πζλθ του πρϊτου ζτουσ και ςτθ 

ςυνζχεια προςτίκενται τα καινοφργια Πζλθ κάκε επόμενο χρόνο. Ππορεί ο 

Ανιχνευτισ να χρθςιμοποιιςει διαφορετικό χρϊμα μελανιοφ κάκε φορά για να 

φαίνονται τα καινοφργια Πζλθ που προςτίκενται.  
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3. Χτθ ςελίδα 9 αναγράφονται για τουσ Σμίλουσ θ προςκοπικι χρονιά π.χ. 2011 – 12, 

το όνομα του Σμίλου και τα Πζλθ του και για τουσ Βακμοφόρουσ τα ονόματα τουσ.  
 

4. Θ ςελίδα 10 είναι πολφ ςθμαντικι κακϊσ μζςα από αυτιν επιβεβαιϊνονται οι 

απαιτιςεισ Α του Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ και Β του Υτυχίου Δθμοκρατίασ όπου 

μζςα από τθ ΧΩΠΠΕΨΣέΘ του Ανιχνευτι πρζπει να αναφζρονται τα ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα που ζχει αναλάβει. Ξάκε φορά που ο Ανιχνευτισ ολοκλθρϊνει ζνα 

κακικον (με απόφαςθ Χυνόδου) ο Υρόεδροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Χυνόδου και ο 

Α.Ξ.Α. υπογράφουν τθ ςελίδα αυτι.  
 

5. Χτισ ςελίδεσ 15 και 16 που αναγράφονται τα ςτάδια τθσ Ειςδοχισ αναγράφεται θ 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του κάκε ςταδίου και υπογράφει ο Α.Ξ.Α. 
 

6. Χτισ ςελίδεσ 20 – 24 που αναγράφονται τα ςτάδια για το Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ και 

38 – 41 που αναγράφονται τα ςτάδια για το Υτυχίο Δθμοκρατίασ, ςυμπλθρϊνεται 

ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ, θ θμερομθνία τθσ Χυνόδου που ο Ανιχνευτισ 

παρουςίαςε το τι ζχει κάνει για τθν απαίτθςθ (παρουςίαςθ τθσ δράςθσ) και θ 

Χφνοδοσ τθν επικφρωςε και αντίςτοιχα υπογράφεται από τον Υρόεδρο τθσ Χυνόδου 

και τον Α.Ξ.Α. 
 

7. Χτισ ςελίδεσ 26 – 35 και 44 – 49 όπου παρουςιάηονται αναλυτικά τα βιματα που 

ζχουν γίνει για κάκε Απαίτθςθ των Υτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ, ο 

Ανιχνευτισ ςυμπλθρϊνει με ςαφινεια και λίγα λόγια αυτά που του ηθτοφνται. 

Υροτείνεται να γράφονται πρϊτα κάπου πρόχειρα και μετά να αντιγράφονται για 

τθν αποφυγι λακϊν.  
 

8. Χτθ ςελίδεσ 52 και 53 καταγράφονται ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμμετείχε ο 

Ανιχνευτισ πζραν από τισ τυπικζσ ςυγκεντρϊςεισ. Για παράδειγμα μια κοινι 

ςυγκζντρωςθ με μια άλλθ Ξοινότθτα, μια μονοιμερθ ψυχαγωγικι δραςτθριότθτα, 

ζνα μονοιμερο ςκαπανικισ κλπ.  
 

9. Χτθ ςελίδα 54 καταγράφονται οι ανιχνευτικζσ εξερευνιςεισ. Θ μορφι τθσ δράςθσ 

μπορεί να είναι για παράδειγμα, διαβίωςθ, επιβίωςθ, ψυχαγωγικι, ςτο πλαίςιο 

απαίτθςθσ, πορεία κλπ. Χτθ ςελίδα 55 αναγράφονται οι Π.Δ.Ω. 
 

10. Τςον αφορά τθν εικονοκικθ αυτό που ςυςτινεται είναι θ τιρθςθ θλεκτρονικοφ 

φακζλου (folder) ξεχωριςτοφ για κάκε δράςθ ι δραςτθριότθτα άςχετα με τον 

αρικμό των φωτογραφιϊν. Ξαλό κα ιταν να υπάρχει ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ 

ονομαςίασ ϊςτε εφκολα να μπορεί κάποιοσ να τισ δει. Υροτείνεται ο εξισ : 

2011_10_15και16_ΔΛΘΠΕΦΣ JOTA όπου πρϊτα γράφεται το ζτοσ, ο μινασ και θ 

θμερομθνία ι θμερομθνίεσ και ςτο τζλοσ θ περιγραφι. Πε τον τρόπο αυτό οι 

φάκελοι μπαίνουν με χρονολογικι ςειρά και είναι πιο εφκολθ θ φφλαξθ. Τςον 

αφορά το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. ςτισ λίγεσ ςελίδεσ που ζχει για φωτογραφίεσ ο Ανιχνευτισ 

μπορεί να τοποκετιςει τισ μία ι δφο που κεωρεί καλφτερεσ από κάκε ζτοσ. 
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Τα ζντυπα του Κλάδου Ανιχνευτϊν : τα εργαλεία 

που βοθκοφν το ζργο μασ  
 

Τπωσ όλοι γνωρίηουμε για τθν ορκι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ αλλά και για 

τθν υποςτιριξθ του ζργου μασ, τθ ςυνοχι ανάμεςα ςτισ Ξοινότθτεσ και τθν ευκολία ςτθν 

επαφι με τθν Επαρχιακι Εφορεία και τθ Γενικι Εφορεία, ο Ξλάδοσ Ανιχνευτϊν ζχει 

κακιερϊςει τα εξισ ζντυπα :  

1. Πθτρϊο Ανιχνευτι  

2. άφλλο Υρακτικϊν Χυνόδου  

3. Δελτίο Δράςθσ 

4. άάκελο Πεγάλθσ Δράςθσ Ωπαίκρου  

5. Ζντυπο Ζναρξθσ Απαίτθςθσ  

6. Ζντυπο Σλοκλιρωςθσ Απαίτθςθσ και 

7. Αίτθςθ Ωποψθφίου Υροςκόπου Δθμοκρατίασ   

 

Πλα τα ζντυπα του Κλάδου μπορείτε να τα βρείτε ςτο χϊρο του Κλάδου Ανιχνευτϊν ςτθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα Σϊματοσ Ρροςκόπων Κφπρου : 

 

http://www.cyprusscouts.org/default.asp?id=231 

 

Θ Γραφειοκρατία :  

Υολλοί από τουσ Βακμοφόρουσ μασ παραπονιοφνται και διαμαρτφρονται για τθν φπαρξθ 

πολλϊν εντφπων που δυςχεραίνουν το ζργο μασ από τθ μια, και μασ κάνουν να χάνουμε 

τον προςανατολιςμό μασ από τθν άλλθ. Ξάνοντασ μια μικρι ζρευνα ςτο διαδίκτυο ανάμεςα 

ςτα διάφορα προςκοπικά Χϊματα ανά τον κόςμο κα διαπιςτϊςουμε με μεγάλθ 

ικανοποίθςθ ότι είμαςτε το Χϊμα με τα λιγότερα ζντυπα.  

 

Επιπλζον, όςον αφορά τον Ξλάδο Ανιχνευτϊν τα τελευταία είκοςι τουλάχιςτον χρόνια 

χρθςιμοποιοφμε τα ίδια ζντυπα με εξαίρεςθ τα δφο καινοφργια που αφοροφν τθν 

Ενθμζρωςθ τθσ Ε.Ε. για τθν Ζναρξθ και Σλοκλιρωςθ μιασ απαίτθςθσ. Ψα υπόλοιπα ζντυπα : 

Πθτρϊο, Υρακτικά Χυνόδου, Δελτίο Δράςθσ, άάκελοσ Π.Δ.Ω. και Αίτθςθ (ι Υρόταςθ) για 

Υρόςκοπο Δθμοκρατίασ υπιρχαν από πιο παλιά. Ακόμα και το Θ.Ξ.Α.Δ.Ε. που πολλοί λζνε 

ότι δε μπορεί να το ςυμπλθρϊνει ο Ανιχνευτισ, μοιάηει με το «Διαβατιριο» του Ξλάδου 

Υροςκόπων ι το ζντυπο που ανεπίςθμα οι πιο πολλοί εφαρμόηουμε ςτισ Ξοινότθτζσ, και 

είναι ςαν αντίγραφο του Πθτρϊου για να το ζχει ο Ανιχνευτισ μαηί του και να γνωρίηει τθν 

πρόοδο του. Από τθν άλλθ όντασ ζνα ςφνολο με χιλιάδεσ ανιλικουσ πρζπει να είμαςτε 

ςίγουροι ότι όλα γίνονται με το ςωςτό τρόπο. Πια μορφι για να μπορζςει να γίνει αυτό 

είναι τα ζντυπα.  

 

Άρα ποφ αποςκοποφν τα ζντυπα και γιατί είναι πιο ςωςτό να υπάρχει μια τυποποίθςθ για 

όλουσ; 

http://www.cyprusscouts.org/default.asp?id=231
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1. Θ τυποποίθςθ επιβάλλεται κακότι είμαςτε ζνα μεγάλο ςφνολο και θ χριςθ 

κοινϊν εντφπων ςυμβάλλει ςτθ ςυνοχι από τθ μια και διευκολφνει τουσ 

τελικοφσ αποδζκτεσ από τθν άλλθ. Χίγουρα όπωσ κα δοφμε και πιο κάτω, 

για κάποια ζντυπα που είναι κακαρά για εςωτερικι χριςθ (Πθτρϊο και 

Υρακτικά Χυνόδου) μπορεί θ κάκε Ξοινότθτα να ζχει τα δικά τθσ εφόςον 

ακολουκοφν κάποιουσ γενικοφσ κανόνεσ. Επίςθσ θ τυποποίθςθ, τα ζτοιμα 

δθλαδι ζντυπα, βοθκάνε αυτοφσ που ίςωσ δε μποροφν ι δεν ζχουν το 

χρόνο να φτιάξουν τα δικά τουσ να χρθςιμοποιιςουν τα ιδθ 

προςφερόμενα.  

 

2. Ξάποια από τα ζντυπα διαςφαλίηουν διάφορεσ αποφάςεισ που ζχουν 

λθφκεί ι ενζργειεσ που ζχουν γίνει χωρίσ να μποροφν να αμφιςβθτθκοφν. 

Ψζτοια είναι τα Υρακτικά τθσ Χυνόδου, τα ζντυπα Ενθμζρωςθσ για Ζναρξθ 

και Σλοκλιρωςθ  Απαίτθςθσ κλπ.  

 

3. Ξάποια άλλα ζντυπα (Ενθμζρωςθσ για Ζναρξθ και Σλοκλιρωςθ  

Απαίτθςθσ, Δελτίο Δράςθσ και άάκελοσ ΠΔΩ) λειτουργοφν και ωσ ζνα μζςο 

για τθν ενθμζρωςθ τθσ Ε.Ε. και τθσ Γ.Ε. και τθν εμπλοκι τουσ αν χρειαςτεί, 

ςτισ δραςτθριότθτεσ των Ξοινοτιτων και ειδικά των Σ.Ε. για ςτιριξθ και 

κακοδιγθςθ. Ειδικά τα ζντυπα Ενθμζρωςθσ για Ζναρξθ και Σλοκλιρωςθ  

Απαίτθςθσ ζχουν δθμιουργθκεί για να εντάςςουν τθν Ε.Ε. ςτθ διαδικαςία 

για τθν απόκτθςθ μιασ απαίτθςθσ από τθν αρχι διαδραματίηοντασ ζναν 

υποςτθρικτικό ρόλο και όχι όπωσ τον παλιό Ε.Ξ. που ο ρόλοσ τθσ Ε.Ε. ιταν 

μόνο ςτο τζλοσ και αυτόσ του «αυςτθροφ κριτι». 

 

4. Υολλζσ φορζσ ακόμα και εμείσ οι ενιλικοι αντιλαμβανόμαςτε διαφορετικά 

οριςμζνεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ ι ακόμα και τισ Βαςικζσ Υροςκοπικζσ 

Αρχζσ. Θ όποια μασ όμωσ ενζργεια υπό τθν προςκοπικι μασ ιδιότθτα δεν 

ζχει προςωπικό αντίκτυπο αλλά αντανακλάται ςτο Χ.Υ.Ξ. και ςτον 

Υροςκοπιςμό γενικότερα. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο, ανάλογα με τθν 

ενζργεια που κα κάνουμε πρζπει να υπάρχει θ αντίςτοιχθ άδεια και 

ζγκριςθ από τον Α.Χ., τθν Ε.Ε. και τθ Γ.Ε. μζςω κάποιων εντφπων. 

 

5. Ψζλοσ, το πιο ςθμαντικό είναι θ αςφάλεια των Πελϊν μασ και θ ποιότθτα 

του προγράμματοσ. Σ Υροςκοπιςμόσ αποτελεί ζνα μεγάλο ςφνολο που θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των Πελϊν του είναι ανιλικοι. Θ ςυμπλιρωςθ 

κάποιων εντφπων (Δελτία Δράςθσ, άάκελοσ Π.Δ.Ω. και ότι άλλο προβλζπει 

ο Ε.Ξ. Δράςεων, Ξαταςκθνϊςεων και Ξανόνων Αςφαλείασ) αφορά τθν 

ενθμζρωςθ τθσ Ε.Ε. και τθσ Γ.Ε. για τισ ενζργειζσ μασ και παράλλθλα τουσ 

δίνει τθν ευκαιρία για ειςθγιςεισ που κα βελτιϊςουν μία δράςθ ϊςτε να 

διαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ αλλά και τθν αςφάλεια των Πελϊν μασ. 

Επιπλζον, τα ζντυπα αυτά αποτελοφν και τθν «κάλυψθ» των Βακμοφόρων 

μασ ςε περίπτωςθ που ςυμβεί κάποιο ατφχθμα.  
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ΜΘΤΫΟ ΑΝΙΩΝΕΥΤΘ : 

Αποτελείται από 4 ςελίδεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται : 

 τα προςωπικά και προςκοπικά ςτοιχεία του Ανιχνευτι, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, τα 

ενδιαφζροντα του κλπ.  

 ςφντομθ περιγραφι ιατρικοφ ιςτορικοφ  

 οι απαιτιςεισ ειςδοχισ, Υτυχίου Ψελειοποιιςεωσ και Υτυχίου Δθμοκρατίασ με 

ςτιλθ για να ςυμπλθρωκοφν οι  θμερομθνίεσ των Χυνόδων που επιβεβαίωςαν τθν 

απόκτθςθ των Απαιτιςεων  

 πίνακασ όπου καταγράφονται όλεσ οι δράςεισ και δραςτθριότθτεσ που ςυμμετείχε 

ο Ανιχνευτισ (ςε περίπτωςθ που ο πίνακασ γεμίςει να προςτεκεί νζο φφλλο) 

 

Ψο Πθτρϊο είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ζντυπο κακϊσ ςε αυτό ο Αρχθγόσ καταγράφει 

ςυνοπτικά ότι αφορά τον Ανιχνευτι, είτε αυτά είναι τα ςτοιχεία για επικοινωνία με τουσ 

γονείσ είτε είναι οι απαιτιςεισ που ζχει αποκτιςει ι οι δράςεισ που ςυμμετείχε. Είναι καλό 

να τθρείται ςε ζνα θλεκτρονικό αρχείο αλλά πάντοτε πρζπει να υπάρχει και ζνα αντίγραφο 

ςτο άάκελο Πθτρϊων μζςα ςτθ Οζςχθ τθσ Ξοινότθτασ, ιδιαίτερα για λόγουσ αςφάλειασ ςε 

περίπτωςθ που το ζνα καταςτραφεί ι χακεί. Υρόςβαςθ ςτο Πθτρϊο πρζπει να ζχουν μόνο 

ο Αρχθγόσ και οι Ωπαρχθγοί τθσ Ξοινότθτασ κακϊσ ςε αυτό αναγράφονται προςωπικά 

δεδομζνα.  

 

Ψο ζντυπο του Χϊματοσ είναι ζνα ενδεικτικό Πθτρϊο και θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου είναι 

προαιρετικι. Θ κάκε Ξοινότθτα, αν το επικυμεί, μπορεί να δθμιουργιςει τα δικά τθσ 

Πθτρϊα με απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ςε αυτά κα περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία τα 

οποία περιζχονται ςτο Πθτρϊο Ανιχνευτι του Χϊματοσ.  

 

Αντίγραφο του Πθτρϊου αποςτζλλεται μαηί με τθν Αίτθςθ Ωποψθφίου Υροςκόπου 

Δθμοκρατίασ ςτο Γ.Ε. όταν ο Ανιχνευτισ ολοκλθρϊςει τισ απαιτιςεισ του και κα ηθτιςει τθν 

απονομι του Υτυχίου.  
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ΨΥΛΛΟ ΡΑΚΤΙΚΫΝ ΣΥΝΟΔΟΥ : 

Ξακϊσ θ Χφνοδοσ αποτελεί το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο τθσ Ξοινότθτασ και μια εκ των 

βαςικότερων διεργαςιϊν τθσ, είναι περιττό να αναφερκοφμε ςτθν κριςιμότθτα αλλά και τθν 

αναγκαιότθτα του εντφπου αυτοφ. 

 

Τπωσ και με το Πθτρϊο, το ζντυπο του Χϊματοσ είναι ενδεικτικό και θ χριςθ του 

ςυγκεκριμζνου είναι προαιρετικι. Θ κάκε Ξοινότθτα, αν το επικυμεί, μπορεί να 

δθμιουργιςει τα δικά τθσ Υρακτικά Χυνόδου με απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ςε αυτά κα 

περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία τα οποία περιζχονται ςτο άφλλο Υρακτικϊν Χυνόδου του 

Χϊματοσ. Ξαι ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι καλό να διατθροφμε δφο αντίγραφα.  

 

Χτο άφλλο Υρακτικϊν τθσ Χυνόδου δεν καταγράφουμε αναλυτικά το τι είπε το κάκε Πζλοσ 

τθσ Χυνόδου αλλά τισ όποιεσ προτάςεισ ζχουν κατατεκεί και τθν τελικι απόφαςθ. Επίςθσ 

ςτο άφλλο Υρακτικϊν τθσ Χυνόδου καταγράφονται τα αιτιματα όςων Ανιχνευτϊν κζλουν 

να επιβεβαιϊςουν μία απαίτθςθ, θ αξιολόγθςθ και θ τελικι απόφαςθ. Χε περίπτωςθ που 

χρειαςτοφμε δεφτερο ι τρίτο φφλλο κλπ για τθ ςυμπλιρωςθ των κεμάτων προςκζτουμε.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΘΣ : 

Ψο Δελτίο Δράςθσ με βάςθ και τον Εςωτερικό Ξανονιςμό Δράςεων ςυμπλθρϊνεται και 

αποςτζλλεται ςτθν Ε.Ε. δφο βδομάδεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ και αφορά ςτθ 

διεξαγωγι διιμερθσ (2 μζρεσ και 1 βράδυ) ι τριιμερθσ (τρεισ μζρεσ και 2 βράδια) δράςθσ.  

 

Θ μοναδικι διαφορά του Δελτίου Δράςθσ του Ξλάδου Ανιχνευτϊν από το Δελτίο Δράςθσ 

που ςυμπλθρϊνουν οι υπόλοιποι Ξλάδοι είναι ότι ςε αυτό υπάρχει πίνακασ όπου 

ςυμπλθρϊνεται θ Σμάδα Εργαςίασ που ζχει αναλάβει τθ διοργάνωςθ τθσ Δράςθσ. Χτθν 

περίπτωςθ που τα Πζλθ τθσ Σ.Ε. είναι περιςςότερα ι που υπάρχει ανάγκθ για τθ 

δθμιουργία περιςςότερων από δφο Σ.Ε. τότε προςτίκεται  ζνα νζο φφλλο με ζναν πίνακα 

με τα υπόλοιπα Πζλθ τθσ Σ.Ε. ι τισ άλλεσ Σ.Ε. που δθμιουργικθκαν.  

 

Ψο ζντυπο αυτό ςυμπλθρϊνεται ωσ ζχει και δεν επιτρζπεται να αλλοιωκεί κακϊσ θ χριςθ 

του δεν περιορίηεται ςτθν Ξοινότθτα αλλά αποςτζλλεται και ςτθν Ε.Ε.  

  
 

Ο ΨΑΚΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΑΣΘΣ ΥΡΑΙΘΟΥ : 

Σ άάκελοσ Πεγάλθσ Δράςθσ Ωπαίκρου περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τα οποία πρζπει να 

ζχουν υπόψθ τουσ οι : Επαρχιακόσ Ζφοροσ, Ζφοροσ Ξλάδου Ανιχνευτϊν Γ.Ε. και Ζφοροσ 

Ξαταςκθνϊςεων Γ.Ε. για να δϊςουν τθν ζγκριςθ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ Π.Δ.Ω. και 

είναι :  

 Υοιοσ κα είναι Αρχθγόσ τθσ Δράςθσ και αν πλθροί τα κριτιρια  

 Υοιοσ είναι ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ Π.Δ.Ω. 

 Υοιοι Ανιχνευτζσ και Βακμοφόροι κα ςυμμετζχουν και αν ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

από το Χ.Υ.Ξ. αςφάλιςθ 

 Υοιοι και πϊσ κα ςυμμετζχουν ωσ Ειδικοί Χυνεργάτεσ 

 Υοιεσ Σ.Ε. ζχουν δθμιουργθκεί για τθν προετοιμαςία τθσ Π.Δ.Ω. , ποιεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ και ποιοι τισ αποτελοφν 

  Ψι κα περιλαμβάνει το πρόγραμμα  

 Υϊσ κα γίνουν οι διάφορεσ μετακινιςεισ και πότε και αν καλφπτονται από τισ 

οδθγίεσ του Χ.Υ.Ξ. 
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 Υοφ και πϊσ κα γίνουν οι διάφορεσ διανυκτερεφςεισ και αν υπάρχουν οι ςχετικζσ 

άδειεσ  

 Ψι μζτρα αςφαλείασ κα παρκοφν κατά τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και τι μζτρα 

ζχουν παρκεί για τθν εκτίμθςθ των όποιων κινδφνων και τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τουσ 

 Ψο διαιτολόγιο τθσ δράςθσ, τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν  

 Διάφορα τθλζφωνα επικοινωνίασ και  

 Σικονομικόσ Υροχπολογιςμόσ και αντίτιμο ςυμμετοχισ  

 

Υολλζσ Ξοινότθτεσ προετοιμάηουν και αποςτζλλουν πολυςζλιδεσ και αξιολογότατεσ 

παρουςιάςεισ των Π.Δ.Ω. που προγραμματίηουν αλλά δυςτυχϊσ από αυτζσ απουςιάηουν 

πολλά από τα πιο πάνω ςτοιχεία που όπωσ αναφζρκθκε πρζπει να μελετιςουν τα κλιμάκια 

τθσ Ε.Ε. και τθσ Γ.Ε. για να δϊςουν τθν ζγκριςι τουσ.  

 

Σ άάκελοσ Π.Δ.Ω. αποτελείται από 21 ςελίδεσ εκ των οποίων οι 6 αποτελοφν τα εξϊφυλλο 

και οπιςκόφυλλο, τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ, δείγμα τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ και 

ενδεικτικό φφλλο αξιολόγθςθσ. Συςιαςτικά πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 15 ςελίδεσ εκ των 

οποίων οι 5 αφοροφν πίνακεσ για τθ ςυμπλιρωςθ ονομάτων.  Συςιαςτικά μζςα από τισ 10 

ςελίδεσ που παραμζνουν κα πρζπει να δοκεί με ςυντομία και ςαφινεια το νόθμα τθσ 

Π.Δ.Ω. και οι επιμζρουσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν.  

 

Τςεσ Ξοινότθτεσ επικυμοφν πζραν του άακζλου να ετοιμάηουν και ενθμερωτικό ζντυπο – 

παρουςίαςθ και να το αποςτζλλουν μαηί με το άάκελο ςτθν Ε.Ε. και ςτθ Γ.Ε. να είςτε 

ςίγουροι ότι οι άνκρωποι που τα παραλαμβάνουν τα παραλαμβάνουν με χαρά και τα 

μελετοφν με ικανοποίθςθ γιατί ξζρουν ότι αποτελοφν τθ ςυντονιςμζνθ εργαςία μιασ 

Ξοινότθτασ για τον επιτυχι ςχεδιαςμό τθσ Π.Δ.Ω. 
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Τα Ζντυπα Ενθμζρωςθσ για Ζναρξθ και Ολοκλιρωςθ  Απαίτθςθσ :  

Είναι τα δφο μοναδικά καινοφργια ζντυπα, που ζχουν δθμιουργθκεί ςτον Ξλάδο με 

μοναδικό ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του νζου Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ.  

 

Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, μία από τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτο νζο Ε.Ξ. ςε 

ςχζςθ με τον προθγοφμενο του 2004 ιταν και θ αφαίρεςθ από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

ενόσ Ανιχνευτι για τθν απόκτθςθ μίασ απαίτθςθσ του Ε.Ε. (ι του εκπροςϊπου του) ωσ του 

ζχοντοσ τον τελευταίο λόγο. Θ πρόνοια αυτι ερχόταν ςε «ςφγκρουςθ» με τθν ανιχνευτικι 

φιλοςοφία που ορίηει τθ Χφνοδο ωσ το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο τθσ Ξοινότθτασ αλλά 

κυρίωσ το γεγονόσ ότι θ Χφνοδοσ (δθλαδι οι υπόλοιποι Ανιχνευτζσ και Βακμοφόροι) 

παρακολουκεί τθν πορεία ενόσ Ανιχνευτι για μια απαίτθςθ από τθν αρχι και όχι μόνο ςτο 

τελικό τθσ ςτάδιο.  

 

Χίγουρα θ αλλαγι αυτι δεν ζγινε για να απομακρφνει τθν Ε.Ε. και να διακόψει τισ επαφζσ 

που πρζπει να υπάρχουν. Αντίκετα, ο νζοσ Ε.Ξ. κζλει τθν Ε.Ε. και ειδικότερα τον Ζφορο 

Ξλάδου Ανιχνευτϊν να βρίςκεται ςυνεχϊσ δίπλα από τισ Ξοινότθτεσ και τισ Σμάδεσ 

Εργαςίασ ωσ αρωγόσ και ςυμπαραςτάτθσ, ωσ ακόμα ζνα «χζρι βοθκείασ» ςε περίπτωςθ 

που παραςτεί ανάγκθ. Σ Ε.Ε. και ο Ζφοροσ του Ξλάδου δεν πρζπει να είναι για τουσ 

Ανιχνευτζσ μασ «απρόςωποι» κεςμοί αλλά τα ηωντανά παραδείγματα που κα κινοφνται 

ανάμεςά τουσ, ωσ οι μεγάλοι αδελφοί.  

 

Σ μοναδικόσ τρόποσ λοιπόν, για να μπορζςει θ Ε.Ε. και ο Ζφοροσ Ξλάδου Ανιχνευτϊν να 

διαδραματίςουν το νζο τουσ ρόλο ιταν θ δθμιουργία των εντφπων αυτϊν όπου με λίγα 

λόγια μια Σ.Ε. ενθμερϊνει για τισ ενζργειεσ που κα κάνει για μια απαίτθςθ τθν οποία 

ξεκινά και δίνει μια αναφορά όταν τθν ολοκλθρϊνει. Πε τθν ενθμζρωςθ που τυγχάνει ο 

Ζφοροσ του Ξλάδου κα μπορζςει να κάνει τισ ειςθγιςεισ του αν χρειάηονται και να 

παραςτεί ςτθν τελικι διαδικαςία για να επιβραβεφςει και όχι να κρίνει τουσ Ανιχνευτζσ για 

αυτά που ζχουν κάνει.  
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Το Διεκνζσ Ζπακλο Νζων ςτο Σ.Ρ.Κ.:  
 
Θ Δομι 

Ψο Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων (International Award for young People - www.untoward.org) είναι 

ζνα ανεξάρτθτο πρόγραμμα  που προςφζρεται για νζουσ θλικίασ 14 μζχρι 25 χρόνων. Θ 

Υαγκόςμια Σργάνωςθ τθσ Υροςκοπικισ Ξίνθςθσ (WOSM) ζχει υπογράψει ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με το Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων και ιδθ πολλά προςκοπικά Χϊματα το ζχουν 

εντάξει ςτα προγράμματά τουσ, είτε μζςα ςτθν επίςθμθ διαδικαςία προόδου, είτε ωσ ζνα 

επιπλζον πρόγραμμα που όςοι Ανιχνευτζσ και νεαροί Βακμοφόροι ενδιαφζρονται να 

αςχολθκοφν μποροφν να το πράξουν προαιρετικά παράλλθλα με τθν επίςθμθ προςκοπικι 

πρόοδο. 

 

Από το 2008 το Χ.Υ.Ξ., είναι εξουςιοδοτθμζνο να προφζρει και να αξιολογεί το ζπακλο για 

τα Πζλθ του, ωσ Ανεξάρτθτθ Πονάδα (Independent Operator) πράγμα που ςθμαίνει ότι οι 

δραςτθριότθτεσ των Πελϊν μασ για ςκοποφσ του Επάκλου μποροφν να αξιολογοφνται μζςα 

ςτο Χ.Υ.Ξ. χωρίσ τθν εμπλοκι άλλων φορζων. Ζτςι, το Χϊμα Υροςκόπων Ξφπρου ζχει 

εντάξει, το Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων ωσ ζνα επιπλζον προςφερόμενο  πρόγραμμα για τουσ 

Ανιχνευτζσ και Βακμοφόρουσ κάτω των 25 χρόνων, μζςα από μια κακαρά προαιρετικι 

διαδικαςία προςωπικισ επιλογισ, ανεξάρτθτθ από τθν πρόοδο του Ανιχνευτι για τα Υτυχία 

Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ. 

 

Σ λόγοσ που οδιγθςε το Χ.Υ.Ξ. να εντάξει το Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων μζςα ςτα προγράμματα 

του, αποτελεί το γεγονόσ ότι πολλοί Ανιχνευτζσ κυρίωσ μακθτζσ ιδιωτικϊν ςχολείων 

αςχολοφνται με το Ζπακλο, μζςω των ςχολείων τουσ και πολλζσ φορζσ ικανοποιοφν 

απαιτιςεισ του Επάκλου ςυμμετζχοντασ ςε δράςεισ τθσ Ξοινότθτασ τουσ, ι προςφζροντασ 

υπθρεςίεσ μζςα ςτο Χφςτθμα τουσ. Υαράλλθλα με τον τρόπο αυτό εμπλουτίηει τα ιδθ 

υφιςτάμενα προγράμματά του και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτα Πζλθ του. 

 

Πε τθν κίνθςθ αυτι, όλοι οι Ανιχνευτζσ αλλά και οι Βακμοφόροι κάτω των 25 χρόνων που 

ενδιαφζρονται να εγγραφοφν για να αςχολθκοφν με το Ζπακλο μποροφν να το κάνουν 

μζςα από τισ Ξοινότθτεσ Ανιχνευτϊν και τα Χυςτιματά τουσ. Ψο κετικό ςτοιχείο για τουσ 

Ανιχνευτζσ που ενδιαφζρονται για τθν απόκτθςθ του Επάκλου, είναι το γεγονόσ ότι 

μποροφν να το πράττουν ςυγχρόνωσ με τθν προςπάκειά τουσ για τθν απόκτθςθ των 

Υτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ, κακϊσ πολλζσ από τισ απαιτιςεισ του Επάκλου, 

ταυτίηονται ι είναι πολφ κοντά με τισ απαιτιςεισ των Υτυχίων αυτϊν με μοναδικό 

«κανόνα» ότι ςτο ςχεδιαςμό των δράςεων αυτϊν κα λαμβάνονται υπόψθ και οι απαιτιςεισ 

του Επάκλου αν υπάρχουν διαφορζσ από αυτζσ των Υτυχίων Ψελειοποιιςεωσ και 

Δθμοκρατίασ. 

 

 

 

 

http://www.intaward.org/
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Τι είναι το Διεκνζσ Ζπακλο Νζων  

Τπωσ και το προςκοπικό – ανιχνευτικό πρόγραμμα, ζτςι και το Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων είναι 

ζνα ιςορροπθμζνο, ευζλικτο, μθ ανταγωνιςτικό προαιρετικό πρόγραμμα ευχάριςτων 

δραςτθριοτιτων, που, μεταξφ άλλων, καλλιεργοφν:  

 Ψθν αυτό-ανακάλυψθ και ανάπτυξθ 

 Ψθν αυτοπεποίκθςθ  

 Ψθν επιμονι 

 Ψθν υπευκυνότθτα  

 Ψθν υπθρεςία προσ τθν Ξοινωνία 

 

Ψο Ζπακλο προςφζρεται ςε τρία επίπεδα: 

1. ΩΑΛΚΙΝΟ, για νζουσ άνω των 14 χρόνων. Θ μικρότερθ περίοδοσ ςυμμετοχισ για τθν 

απόκτθςθ του είναι 6 μινεσ. 

2. ΑΓΥΟ, για νζουσ άνω των 15 χρόνων. Θ μικρότερθ περίοδοσ ςυμμετοχισ για τθν 

απόκτθςθ του είναι 12 μινεσ. 

3. ΩΥΣΟ, για νζουσ άνω των 16 χρόνων. Θ μικρότερθ περίοδοσ ςυμμετοχισ για τθν 

απόκτθςθ του είναι 18 μινεσ. 

Ψο κάκε επίπεδο είναι ξεχωριςτό. Σι νζοι μποροφν να επιλζξουν να ςυμμετζχουν ςτο 

επίπεδο που επικυμοφν. Ξάκε διαδοχικό επίπεδο απαιτεί αυξθμζνθ δζςμευςθ και επιμονι. 

 

Οι τομείσ του Ρρογράμματοσ :  

Ωπάρχουν τζςςερισ (πζντε για το έρυςό) Ψομείσ: 

 Εκελοντιςμόσ (Service) 

 Δεξιότθτεσ (Skills - Hobbies) 

 Ακλθτιςμόσ (Physical Recreation) 

 Δράςθ Υεριπζτειασ Ωπαίκρου (Adventure Journey)  

 Υενκιμερθ Χυνεργαςία (Residential Project) -για το έρυςό μόνο- 

 

Για τθν απόκτθςθ του Επάκλου πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ απαςχόλθςθ με κάκε 

δραςτθριότθτα τουλάχιςτον για τον χρόνο που κακορίηεται :  

 Εκελοντιςμόσ 

Δεξιότθτεσ (Hobby) 

Ακλθτιςμόσ 

Δράςθ Ρεριπζτειασ Υπαίκρου 

(Adventurous Journey) 

Ρενκιμερθ Συνεργαςία 

(μόνο για το Ωρυςό) 

Ωάλκινο 
3 Πινεσ Χυςτθματικι 

Απαςχόλθςθ ςε κάκε Ψομζα 

Διάρκεια 2 μζρεσ και 1 

διανυκτζρευςθ με 6 ϊρεσ 

δραςτθριότθτα κάκε μζρα 

 

 

-------- 

Αργυρό 
6 Πινεσ Χυςτθματικι 

Απαςχόλθςθ ςε κάκε Ψομζα 

Διάρκεια 3 μζρεσ και 2 

διανυκτερεφςεισ με 7 ϊρεσ  

δραςτθριότθτα κάκε μζρα 

 

 

-------- 

Ωρυςό 
12 Πινεσ Χυςτθματικι 

Απαςχόλθςθ ςε κάκε Ψομζα 

Διάρκεια 4 μζρεσ και 3 

διανυκτερεφςεισ με 8 ϊρεσ 

δραςτθριότθτα κάκε μζρα 

Χυμμετοχι ςε δράςθ διάρκειασ 5 

θμερϊν και 4 νφκτεσ 

διανυκτζρευςθ, με άτομα τα οποία 

δε γνωρίηουν, ςτον ίδιο χϊρο με 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
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Για τθν απόκτθςθ του Επάκλου ζνασ νζοσ πρζπει να αςχολθκεί με μια δραςτθριότθτα από 

κάκε Ψομζα όπωσ κακορίηεται πιο κάτω :  

 

1. Εκελοντιςμόσ  

Χκοπόσ: Ρα καλλιεργθκεί ζνα αίςκθμα ευκφνθσ προσ τθν κοινωνία μζςω εκελοντικισ 

εργαςίασ ςε τομείσ όπωσ: 

 Υρογράμματα εξυπθρζτθςθσ τθσ κοινωνίασ 

 Εργαςίεσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 Εκελοντικι εργαςία ςε νοςοκομεία ι γθροκομεία κλπ 

 

Θ ςπουδαιότθτα του Ψομζα αυτοφ βρίςκεται ςτθ ςυςτθματικι παροχι υπθρεςιϊν. 

 

2. Δεξιότθτεσ  

Χκοπόσ: Ρα ενκαρρυνκεί θ ανάπτυξθ διαφόρων δεξιοτιτων όπωσ μορφωτικϊν, 

επαγγελματικϊν ι πρακτικϊν. 

 

Συςιαςτικά δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτισ δεξιότθτεσ που μποροφν να επιλζξουν οι νζοι 

(εκτόσ ότι υπάγεται ςτον ακλθτιςμό) και περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων: τζχνεσ και 

χειροτεχνία, ςκάκι, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, νεανικι επιχειρθματικότθτα, μουςικι,  

φωτογραφία κλπ ι ακόμα και ο ςυνδυαςμόσ πιο εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ όπωσ θ 

ναυαγοςωςτικι, πρϊτεσ βοικειεσ, διάςωςθ κλπ. 

 

Για τθν ικανοποίθςθ τθσ χρειάηεται ςυνεχισ προςπάκεια και γενικι βελτίωςθ για κάποιο 

χρονικό διάςτθμα και θ επίτευξθ των ςυμφωνθκζντων ςτόχων. 

 

3. Ακλθτιςμόσ 

Χκοπόσ: Ρα ενκαρρφνει τθν βελτίωςθ τθσ ςωματικισ κατάςταςθσ και επίδοςθσ. 

 

Σι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να λάβουν μζροσ ςε κάποιου είδουσ οργανωμζνθ ακλθτικι 

δραςτθριότθτα και να επιδείξουν ατομικι πρόοδο κατά τθν περίοδο τθσ απαςχόλθςθσ. 

Υεριλαμβάνονται ομαδικά και ατομικά ακλιματα, όπωσ ποδόςφαιρο, ακλθτιςμόσ, κολφμπι 

και χριςθ κανό κλπ. Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, αναρρίχθςθ, χορόσ, γιόγκα, και 

baseball κλπ. 

 

4. Δράςθ Ρεριπζτειασ Υπαίκρου 

Χκοπόσ: Ρα αναπτφξει το ομαδικό πνεφμα, να καλλιεργιςει τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να 

ενδυναμϊςει τθν αυτοπεποίκθςθ, και αυτοςυντιρθςθ των νζων και παράλλθλα να 

προςφζρει τθν ικανοποίθςθ με τθν επίτευξθ των ςτόχων. 

 

Θ Δράςθ Υεριπζτειασ Ωπαίκρου μπορεί να γίνει με πεηοπορία, ποδιλατο, κανό, ςκάφοσ, 

άλογο ι άλλο μζςο και περιλαμβάνει ζνα περιπετειϊδεσ ταξίδι και μια εξερεφνθςθ. 
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Υροθγείται πάντα κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και προετοιμαςία, ϊςτε όςοι ςυμμετζχουν να 

αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ, να είναι αυτοςυντιρθτοι και να ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ με 

άνεςθ και αςφάλεια. Θ εξερεφνθςθ νζων χϊρων μπορεί να είναι  το αντικείμενο μιασ 

τζτοιασ δράςθσ. Σ ςχεδιαςμόσ, θ προετοιμαςία και θ πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ γίνεται 

εξολοκλιρου από τουσ νζουσ που κα λάβουν μζροσ. 

 

5. Ρενκιμερθ Συνεργαςία 

Για το έρυςό Ζπακλο απαιτείται από τουσ νζουσ να λάβουν μζροσ ςε μια κοινι 

δραςτθριότθτα με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, όπου κα ςυνεργαςτοφν και κα γνωριςτοφν με 

νζα άτομα.  Θ Χυνεργαςία πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 5 μζρεσ και 4 νφκτεσ και 

διανυκτζρευςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον ίδιο χϊρο. 

 

Αυτό αποςκοπεί ςτο να διευρυνκεί θ εμπειρία τουσ μζςα από τθν κοινι ηωι και εργαςία με 

άλλουσ που δεν είναι κακθμερινοί τουσ ςφντροφοι. 

 

Ρωσ Λειτουργεί Το Ρρόγραμμα 

Χτισ χϊρεσ που υπάρχουν Εκνικοί άορείσ, οι Πονάδεσ (Units) που προςφζρουν το Ζπακλο 

ςτα Πζλθ τουσ υπάγονται ςτον Εκνικό άορζα τθσ έϊρασ. Τπου δεν υπάρχει Εκνικόσ 

άορζασ, οργανϊςεισ που επικυμοφν να προςφζρουν το Ζπακλο ςτα Πζλθ τουσ και 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ, όπωσ το Χϊμα Υροςκόπων Ξφπρου, εξουςιοδοτοφνται από τθ 

Διεκνι Γραμματεία και λειτουργοφν ωσ Ανεξάρτθτεσ Πονάδεσ (Independent Operators). 

 

Σποιοδιποτε ίδρυμα ι οργανιςμόσ που αςχολείται με νζουσ μπορεί να αποτακεί για να 

ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα είτε ςτον Εκνικό άορζα ι ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει 

ςτισ Ανεξάρτθτεσ Πονάδεσ. Χτθν Ξφπρο δεν υπάρχει Εκνικόσ άορζασ αλλά λειτουργοφν 

διάφορεσ  Ανεξάρτθτεσ Πονάδεσ, μία εκ των οποίων είναι όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί το 

Χϊμα Υροςκόπων Ξφπρου. 

 

Χχολεία, Σργανιςμοί Ρεολαίασ, Τμιλοι, Εταιρείεσ, Ακλθτικοί Χφλλογοι, Χωφρονιςτικά 

Λδρφματα για νεαρά άτομα και άλλοι οργανιςμοί, μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το Ζπακλο 

για να παρζχουν ζνα ιςορροπθμζνο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων για τουσ νζουσ τουσ. 

Αυτοί οι οργανιςμοί προωκοφν το Ζπακλο ςτα Πζλθ τουσ με τθ βοικεια εκελοντϊν 

Αρχθγϊν του Επάκλου (Award Leaders) και Χυντονιςτϊν (Award Unit Leaders). 

 

Ο ρόλοσ του Αρχθγοφ του Επάκλου (Award Leader) είναι: 

 Ρα βοθκά και να ενκαρρφνει τουσ νζουσ να επιλζγουν δραςτθριότθτεσ για κάκε 

τομζα και να κακορίηουν κοινοφσ ςτόχουσ. 

 Ρα τουσ βοθκά να βρίςκουν κατάλλθλεσ πθγζσ και ςυμβοφλουσ (coaches) για τισ 

δραςτθριότθτεσ που επζλεξαν. 

 Ρα παρακολουκεί τθν πρόοδο τουσ και να τουσ ενκαρρφνει όπου χρειάηεται. 

 Ρα προετοιμάηει (εκπαιδεφει) τουσ νζουσ για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ Υεριπζτειασ 

Ωπαίκρου και να τουσ βοθκά ςτο ςχεδιαςμό και τθν προετοιμαςία τθσ δράςθσ 

αυτισ. 
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 Ρα αςχολείται με τθ διαχείριςθ του επάκλου μζςα ςτο τμιμα του (ςτθν περίπτωςι 

μασ τθν Ξοινότθτα ι / και το Χφςτθμά του). 

 

Σ ρόλοσ του Χυντονιςτι του Επάκλου (Unit Award Leader), μεταξφ άλλων, είναι: 

 Ρα ςυντονίηει τθ δουλειά των Αρχθγϊν του Επάκλου και άλλων Εκελοντϊν που 

βοθκοφν τουσ νζουσ ςτθν προςπάκεια τουσ  

 Ρα διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των νζων που αςχολοφνται με το Ζπακλο, κυρίωσ 

κατά τθν διάρκεια των Δράςεων Υεριπζτειασ Ωπαίκρου. 

 Ρα κακοδθγεί και να ενκαρρφνει όπου χρειάηεται 

 Ρα αςχολείται με τθ διαχείριςθ του επάκλου τθσ Πονάδασ του (ςτθν περίπτωςι 

μασ ςε όλο το Χ.Υ.Ξ.). 

 Ρα επικυρϊνει τα έάλκινα και Αργυρά Ζπακλα 

 Ρα επικοινωνεί με τθ Διεκνι Γραμματεία και το Υεριφερειακό Γραφείο και  

 Ρα προωκεί τισ προτάςεισ για απονομι των έρυςϊν Επάκλων 

 

έιλιάδεσ ενιλικεσ ςε όλο τον κόςμο ζχουν ιδθ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Διεκνζσ 

Ζπακλο Ρζων, ςυνδυάηοντασ το ρόλο που ζχουν ιδθ μζςα ςτον Σργανιςμό τουσ ωσ 

υπεφκυνοι κζντρων νεότθτασ ι ςυλλόγων, προπονθτζσ ακλθτικϊν ομάδων, Βακμοφόροι 

Υροςκόπων, κακθγθτζσ ςε ςχολεία κλπ. με το ρόλο του Χυντονιςτι και του Αρχθγοφ του 

Επάκλου, του Χυμβοφλου/Εκπαιδευτι (Coach), του Χυνοδοφ και Αξιολογθτι ςτισ Δράςεισ 

Υεριπζτειασ Ωπαίκρου, βοθκϊντασ αυτοφσ που παίρνουν μζροσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα είτε αυτό είναι να μοιράηονται το πάκοσ τουσ για τθ φωτογραφία, τθν πείρα 

τουσ ςτισ Δράςεισ Υεριπζτειασ Ωπαίκρου, ι ακόμα τθν ζγνοια τουσ για άρρωςτουσ 

ανκρϊπουσ. Δεν χρειάηεται να είναι επαγγελματικά καταρτιςμζνοι – απλϊσ να ζχουν τθν 

επικυμία να μοιράηονται τθν εμπειρία τουσ με νεότερουσ ανκρϊπουσ. 

 

Οι Βακμοφόροι μασ είναι ςε πλεονεκτικι κζςθ γιατί ζχουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ 

ςε πολλά κζματα του Επάκλου και ειδικότερα ςτθν προετοιμαςία των νζων για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ περιπζτειασ υπαίκρου, αλλά  το ςθμαντικότερο, είναι ιδθ 

γνϊςτεσ τθσ αξίασ του εκελοντιςμοφ και τθσ προςφοράσ ςτουσ νζουσ αφοφ αυτό είναι 

που κάνουν μζςα ςτο Σϊμα.  

 

Για τθν καλφτερθ όμωσ οργάνωςθ του Επάκλου και τθν ενθμζρωςθ των Βακμοφόρων για 

τουσ ρόλουσ των Ενθλίκων και πωσ λειτουργεί το Ζπακλο, το Υεριφερειακό Γραφείο 

E.M.A.S. (Ευρϊπθ, Πεςόγειοσ, Αραβικά Ξράτθ) του Επάκλου, προςφζρει ειδικι εκπαίδευςθ 

ςε όςουσ Βακμοφόρουσ επικυμοφν να γίνουν Αρχθγοί του Επάκλου. Θ εκπαίδευςθ αυτι 

ζχει διάρκεια μίασ θμζρασ. 

 

Τλεσ οι πλθροφορίεσ που χρειάηεται κάποιοσ για το Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων βρίςκονται ςτο 

Εγχειρίδιο του Επάκλου. Ψο Εγχειρίδιο του Διεκνοφσ Επάκλου (International Award 

Handbook) περιλαμβάνει περιεκτικζσ οδθγίεσ για το πρόγραμμα, αναφζρει λεπτομερϊσ τισ 

απαιτιςεισ του κάκε Ψομζα ςε κάκε Χτάδιο, πϊσ διεξάγεται θ αξιολόγθςθ και πϊσ ζνασ νζοσ 

αποκτά το Ζπακλο.  
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Ρϊσ Μποροφν Νζοι Άνκρωποι να Συμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα; 

Ζνα άτομο που κζλει να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα και είναι ιδθ Πζλοσ ενόσ οργανιςμοφ 

που το προςφζρει (π.χ. Χ.Υ.Ξ.), πρζπει πρϊτα να ολοκλθρϊςει τθν εγγραφι του και να 

αποκτιςει το Βιβλίο Υροόδου (Record Book), όπου καταγράφονται οι επιτυχίεσ του. Ξαμιά 

δραςτθριότθτα που ζγινε πριν τθν απόκτθςθ του Βιβλίου Υροόδου δε κα υπολογίηεται γιατί 

αυτό που μετρά είναι θ πρόκλθςθ. 

 

Τταν ζνασ νζοσ αποφαςίςει να ςυμμετζχει ςτο Υρόγραμμα, ςε ςυνεργαςία με κάποιον από 

τουσ Αρχθγοφσ του Επάκλου (Award Leaders)  του Σργανιςμοφ που ανικει, κα επιλζξει τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα αςχολθκεί για κάκε Ψομζα (Εκελοντιςμό, Δεξιότθτεσ, Ακλθτιςμό) 

και κα βρεκεί ο κατάλλθλοσ εκπαιδευτισ/ςφμβουλοσ (coach) για κάκε δραςτθριότθτα, με 

τον οποίο κα ςυμφωνθκοφν οι ςτόχοι. 

 

Θ πρόοδοσ του κάκε νζου και θ ςυςτθματικι ςυμμετοχι του ςτθ δραςτθριότθτα 

αξιολογείται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ του και 

φυςικά ςτο τζλοσ από τον Αρχθγό του Επάκλου (Award Leader)  ςε ςυνεννόθςθ με το 

Χυντονιςτι (Unit Award Leader). Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτθ βελτίωςθ του κάκε ατόμου, τθ 

δζςμευςθ του και τθν προςπάκεια του ςτθ δραςτθριότθτα, παρά ςε άλλα εξωτερικά 

δεδομζνα. 

 

Θ προετοιμαςία (εκπαίδευςθ) και οι διευκετιςεισ για τισ Δράςεισ Υεριπζτειασ Ωπαίκρου και 

για τα τρία ςτάδια ςυνικωσ γίνεται μζςα ςτον Σργανιςμό που προςφζρει το Υρόγραμμα. Θ 

προετοιμαςία (εκπαίδευςθ), θ επίβλεψθ κατά τθ διάρκεια τθσ Δράςθσ, και θ αξιολόγθςθ 

τθσ Δράςθσ Υεριπζτειασ Ωπαίκρου γίνεται από ζμπειρουσ ςυνοδοφσ, και κατά κανόνα οι 

αξιολογθτζσ είναι ζμπειρα άτομα, που δε ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία (εκπαίδευςθ) 

των νζων ϊςτε θ Αξιολόγθςθ να είναι πραγματικά αντικειμενικι. 

 

Θ Υενκιμερθ Χυνεργαςία μπορεί να διευκετθκεί με πρωτοβουλία ενόσ Σργανιςμοφ που 

προςφζρει το Υρόγραμμα είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ Σργανιςμοφσ, είτε καλϊντασ 

νζουσ από άλλεσ Σργανϊςεισ Ρεολαίασ να ςυμμετάςχουν ςε μια δικι τουσ δράςθ. 

Διάφοροι Σργανιςμοί και Εκνικοί άορείσ του Εξωτερικοφ διοργανϊνουν κατάλλθλεσ 

δράςεισ ςτισ οποίεσ μποροφν να λάβουν μζροσ νζοι για το ςκοπό αυτό. Υολλζσ φορζσ θ 

ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ αυτζσ επιχορθγείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Αφοφ ςυμπλθρωκοφν και οι τζςςερισ Ψομείσ (πζντε για το έρυςό) με επιτυχία, ο νζοσ κα 

αποκτιςει το Ζπακλο μετά από πρόταςθ του Αρχθγοφ του Επάκλου και αφοφ  ο 

Χυντονιςτισ του Επάκλου τθσ Πονάδασ, φροντίςει για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 

απονομι του Επάκλου. 

 

Θ Ανταμοιβι 

Για όςουσ παίρνουν μζροσ θ ανταμοιβι είναι το ςυναίςκθμα τθσ προςωπικισ επιτυχίασ. 

Χυγχρόνωσ όμωσ κα αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ, κα κάνουν καινοφργιουσ 
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φίλουσ. 'Τλα ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ. 

Επίςθσ κα πάρουν ζνα διακριτικό ςιμα και πιςτοποιθτικό για τθν επιτυχία τουσ. 

 

Για τουσ Αρχθγοφσ  του Επάκλου (Award Leaders) και τουσ Εκπαιδευτζσ / Χυμβοφλουσ 

(Coaches) υπάρχει θ ικανοποίθςθ πωσ βοικθςαν νζουσ ανκρϊπουσ να αναπτυχκοφν και να 

ςυνειςφζρουν με αξιοςθμείωτο τρόπο ςτθν κοινωνία. 

 
Το Διεκνζσ Ζπακλο Νζων και το Σ.Ρ.Κ.  

Αν και ςτθν κάκε ενότθτα του κεφαλαίου ζχει αναφερκεί το πϊσ το Χ.Υ.Ξ. εφαρμόηει το 

Διεκνζσ Ζπακλο Ρζων παρακάτω παρουςιάηουμε ςυνοπτικά τα βαςικά :  

 Ψο Χ.Υ.Ξ. εφαρμόηει το πρόγραμμα από το 2008 και αποτελεί Ανεξάρτθτθ Πονάδα 

παροχισ του Επάκλου και για τουσ ςκοποφσ του λειτουργεί ωσ ενιαία Πονάδα. 

 

 Χτο Χ.Υ.Ξ. υπάρχει ζνασ Βακμοφόροσ (Συντονιςτισ) ο οποίοσ ζχει το ρόλο του 

γενικοφ ςυντονιςμοφ του Επάκλου μζςα ςτο Χϊμα, επικοινωνεί με το Υεριφερειακό 

Γραφείο E.M.A.S. (Ευρϊπθ, Πεςόγειοσ, Αραβικά Ξράτθ) και τθ Διεκνι Γραμματεία 

και αποςτζλλει τισ αιτιςεισ των Ανιχνευτϊν και Βακμοφόρων οι οποίοι ζχουν 

ολοκλθρϊςει τα διάφορα ςτάδια για να πάρουν το διακριτικό και το πιςτοποιθτικό 

τουσ. Υρο πάντων όμωσ βοθκά τουσ Αρχθγοφσ Επάκλου αλλά και τουσ Ανιχνευτζσ 

και Βακμοφόρουσ, που εργάηονται για το Ζπακλο, όποτε και όταν τον χρειάηονται.  

 

 Χυςτιματα ι Ξοινότθτεσ που ενδιαφζρονται να προςφζρουν το Υρόγραμμα ςτα 

Πζλθ τουσ πρζπει να επικοινωνιςουν με το Χυντονιςτι του Επάκλου, τα ςτοιχεία 

του οποίου μποροφν να πάρουν από τθ Γραμματεία του Χ.Υ.Ξ. ι τον Ζφορο του 

Ξλάδου Ανιχνευτϊν. 

 

 Σι Βακμοφόροι των Χυςτθμάτων – Ξοινοτιτων αυτϊν (ι όποιοσ άλλοσ Βακμοφόροσ 

ενδιαφζρεται) μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθ ςχολι μονοιμερθσ διάρκειασ που 

διοργανϊνει το Υεριφερειακό Γραφείο E.M.A.S. και να γίνουν Αρχθγοί του Επάκλου 

(Award Leaders) για να μποροφν οι ίδιοι να προςφζρουν το ζπακλο ςτα Πζλθ τουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
Χτισ ςελίδεσ που ακολουκοφν παρατίκενται πίνακεσ με αντιςτοιχία μεταξφ των 
απαιτιςεων του Διεκνοφσ Επάκλου Νζων και των Ρτυχίων Τελειοποιιςεωσ και 
Δθμοκρατίασ και πϊσ αντιμετωπίηονται ϊςτε ο Ανιχνευτισ με τθ ςυμμετοχι του ςτο 
ανιχνευτικό πρόγραμμα να εξαςφαλίηει και τισ απαιτιςεισ του Επάκλου.  
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Διεκνζσ Ζπακλο Νζων  Ρτυχία Τελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ  

Επίπεδο Τομζασ Ρεριγραφι  Ρτυχίο και Απαίτθςθ Σχόλια 

Ω 

Α 

Λ 

Κ 

Ι 

Ν 

Ο 
 

Εκελοντιςμόσ 

 

Επιλογι Δραςτθριότθτασ 
 

Επιλογι 

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Εκπαίδευςθ (αν χρειάηεται) 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

3 ι 6 Πινεσ 

Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ 

Απαίτθςθ Ε.: Θγεςία. 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κα ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του Επάκλου 

για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Δεξιότθτεσ 

Επιλογι Δραςτθριότθτασ 
 

Επιλογι 

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

3 ι 6 Πινεσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: 

Απαίτθςθ Γ: Υολιτιςτικι 

Ξλθρονομιά - Υαράδοςθ 

Απαίτθςθ Ε: Δραςτθριότθτεσ 

Επιλογισ: 

1. Δθμιουργικότθτα - Ψζχνθ - 

Ξαλλιτεχνικι Ζκφραςθ 

2. Ψεχνολογία - Ξαταςκευζσ -  

Ξαινοτομίεσ 

3. Υερίκαλψθ - Ωπθρεςία - Ωγεία 

5. Υροςκοπικι Ψεχνικι 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κα ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του Επάκλου 

για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Ακλθτιςμόσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: 

Απαίτθςθ 5: Δραςτθριότθτεσ 

Επιλογισ: 

4. Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ -  

Ακλθτιςμόσ 

Δράςθ 

Ρεριπζτειασ 

Υπαίκρου 

Υροετοιμαςία Εκπαίδευςθ για  

αςφαλι και  άνετθ ςυμμετοχι 
 

Τμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Πικρι Εμπλοκι των 

Βακμοφόρων ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν προετοιμαςία 

 

Αυτάρκεια κατά τθν διάρκεια 

τθσ δράςθσ, χωρίσ ςυνοδεία 

Βακμοφόρου 
 

2 μζρεσ / 1 βράδυ 
 

6 ϊρεσ τθν θμζρα ταξίδι 

εξερεφνθςθσ 

Ειςδοχι: 

Απαίτθςθ Δ. Ηωι Ωπαίκρου 

Πια τουλάχιςτον διανυκτζρευςθ 

ςτο φπαικρο 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

διανυκτζρευςθ κα είναι 

με ταξίδι που κα 

ικανοποιεί τισ 

προχποκζςεισ του 

Επάκλου. 
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Α 

 

Γ 

Υ 

 

Ο 

 

 

Εκελοντιςμόσ 

Επιλογι Δραςτθριότθτασ 
 

Επιλογι  

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Εκπαίδευςθ (αν χρειάηεται) 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

6 ι 12 Πινεσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: Απαίτθςθ 

Ε.: Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ: 

3.Υερίκαλψθ, Ωπθρεςία, Ωγεία 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κα ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του Επάκλου 

για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Δεξιότθτεσ 
Επιλογι Δραςτθριότθτασ 

 

Επιλογι 

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

6 ι 12 Πινεσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: 

Απαίτθςθ Γ: Υολιτιςτικι 

Ξλθρονομιά – Υαράδοςθ 

 

Απαίτθςθ Ε: Δραςτθριότθτεσ 

Επιλογισ: 

1. Δθμιουργικότθτα - Ψζχνθ - 

Ξαλλιτεχνικι Ζκφραςθ 

2. Ψεχνολογία - Ξαταςκευζσ -  

Ξαινοτομίεσ 

3. Υερίκαλψθ - Ωπθρεςία - Ωγεία 

5. Υροςκοπικι Ψεχνικι 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 

ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 

του Επάκλου για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Ακλθτιςμόσ 

 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: 

Απαίτθςθ Ε: Δραςτθριότθτεσ 

Επιλογισ: 

4. Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ -  

Ακλθτιςμόσ 

 

Δράςθ 

Ρεριπζτειασ 

Υπαίκρου 

Υροετοιμαςία - Εκπαίδευςθ για  

αςφαλι και  άνετθ ςυμμετοχι 
 

Τμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Ελάχιςτθ Εμπλοκι των 

Βακμοφόρων ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν προετοιμαςία 

 

Αυτάρκεια κατά τθ διάρκεια τθσ 

δράςθσ, χωρίσ ςυνοδεία 

Βακμοφόρου 
 

3 μζρεσ / 2 βράδια 
 

7 ϊρεσ τθν θμζρα ταξίδι 

εξερεφνθςθσ 

Υτυχίο Ψελειοποιιςεωσ 

Απαίτθςθ Θ.: 

Ανιχνευτικι Εξερεφνθςθ 

(1 τριιμερο) 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

οι διανυκτερεφςεισ κα 

είναι με ταξίδι που κα 

ικανοποιεί τισ 

προχποκζςεισ του 

Επάκλου. 
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Ω 

 

Υ 

Σ 

Ο 

 

Εκελοντιςμόσ 

Επιλογι Δραςτθριότθτασ 
 

Επιλογι 

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Εκπαίδευςθ (αν χρειάηεται) 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

12 ι 18 Πινεσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: Απαίτθςθ 

Ε.: Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ: 

3.Υερίκαλψθ, Ωπθρεςία, Ωγεία 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κα ικανοποιθκοφν οι 

απαιτιςεισ του Επάκλου 

για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Δεξιότθτεσ 

Επιλογι Δραςτθριότθτασ 
 

Επιλογι 

Εκπαιδευτι/Χυμβοφλου (Coach) 
 

Αρχικι Ενθμζρωςθ 
 

Υρακτικι Εφαρμογι 
 

Ψελικι Αναφορά/Αξιολόγθςθ 
 

12 ι 18 Πινεσ 

 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: Απαίτθςθ 

Ε.: Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ:      

1. Δθμιουργικότθτα, Ψζχνθ, 

Ξαλλιτεχνικι Ζκφραςθ, 

2.Ψεχνολογία, Ξαταςκευζσ, 

Ξαινοτομίεσ   

3.Υερίκαλψθ, Ωπθρεςία, Ωγεία 

και 

5.Υροςκοπικι Ψεχνικι 

 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 

ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 

του Επάκλου για τθ διάρκεια 

απαςχόλθςθσ. 

Ακλθτιςμόσ 

 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ: Απαίτθςθ 

Ε.: Δραςτθριότθτεσ Επιλογισ: 

4.Εραςιτεχνικι Εναςχόλθςθ, 

Ακλθτιςμόσ 

 

Δράςθ 

Ρεριπζτειασ 

Υπαίκρου 

Υροετοιμαςία Εκπαίδευςθ για  

αςφαλι και  άνετθ ςυμμετοχι 
 

Τμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Ξακόλου Εμπλοκι των 

Βακμοφόρων ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν προετοιμαςία 

 

Αυτάρκεια κατά τθν διάρκεια 

τθσ δράςθσ, χωρίσ ςυνοδεία 

Βακμοφόρου 
 

4 μζρεσ / 3 βράδια 

7 ϊρεσ τθν θμζρα ταξίδι 

εξερεφνθςθσ 

Υτυχίο Δθμοκρατίασ:  

Απαίτθςθ Δ:  

Πεγάλθ Δράςθ Ωπαίκρου 

Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι 

οι διανυκτερεφςεισ κα 

είναι με ταξίδι που κα 

ικανοποιεί τισ 

προχποκζςεισ του 

Επάκλου. 
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Ρενκιμερθ 

Συνεργαςία 

Πε ςυγκεκριμζνο ςκοπό 

5 μζρεσ και 4 νφκτεσ 

διανυκτζρευςθ 

Πε νζουσ που δε βρίςκεται 

ςυνικωσ 

Χυμμετοχι του Ανιχνευτι κατά τθ 

διάρκεια του έρυςοφ Επάκλου ςε 

δράςεισ όπωσ θ Ραυτοπροςκοπικι 

Φεγκάττα,  το Roverway, και  για 

νεαροφσ Βακμοφόρουσ το Moot, και 

άλλεσ παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ που 

ικανοποιοφν τα κριτιρια 

 

Χθμειϊςεισ :  
1.Για το χάλκινο κα επιλζγεται ζνασ τομζασ με τον οποίο κα αςχολθκεί για περίοδο 6 μθνϊν. 
 

2. Άτομα που αρχίηουν το αργυρό ι το χρυςό χωρίσ να ζχουν κάμει προθγουμζνωσ το χάλκινο ι το αργυρό κα αςχολθκοφν με 
ζναν από τουσ τομείσ (υπθρεςία, δεξιότθτεσ, ακλθτιςμόσ) για 12 ι 18 μινεσ αντίςτοιχα. 
 

3.Θ εναςχόλθςθ με τον κάκε τομζα (υπθρεςία, δεξιότθτεσ, ακλθτιςμόσ) αναμζνεται να είναι τουλάχιςτον 1 ϊρα τθν εβδομάδα 
για τθν προκακοριςμζνθ περίοδο των 3, 6, 12 ι 18 μθνϊν. 
 

4. Θ απαίτθςθ «Ε. ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ» του Υτυχίου Δθμοκρατίασ μπορεί να ικανοποιιςει πολλοφσ τομείσ του 
Επάκλου και από τα 3 ςτάδια (χάλκινο, αργυρό, χρυςό). Τμωσ με βάςθ τθν απαίτθςθ ο Ανιχνευτισ κα αςχολθκεί με αυτιν 
μόνο ςτο ςτάδιο του Υτυχίου Δθμοκρατίασ (άρα κατά τθ φάςθ που μάλλον κα κάνει το έρυςό Ζπακλο) και για λιγότερο 
διάςτθμα. Επομζνωσ ζνασ Ανιχνευτισ ο οποίοσ αςχολείται με μία δραςτθριότθτα μπορεί να τθ ξεκινιςει ςτο Ζπακλο από 
προθγουμζνωσ και ςτθ ςυνζχεια να τθν εντάξει ςτο Υτυχίο Δθμοκρατίασ 
 
5. Επίςθσ από τθν απαίτθςθ «Ε. ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ» θ κατθγορία 3. ΥΕΦΛΚΑΟήΘ – ΩΥΘΦΕΧΛΑ – ΩΓΕΛΑ, εμπίπτει ςε δφο 
τομείσ του Επάκλου. Αν θ εναςχόλθςθ του Ανιχνευτι αφορά τθν απόκτθςθ γνϊςεων όπωσ Α’ Βοικειεσ, Ραυαγοςωςτικι κλπ 
τότε θ απαίτθςθ κα μετριςει ωσ δεξιότθτα. Αν θ εναςχόλθςθ όμωσ του Ανιχνευτι ζχει να κάνει με τθν προςφορά υπθρεςίασ 
όπωσ για παράδειγμα ςτον Ερυκρό Χταυρό,  ςτο Χφνδεςμο Σικογενειακοφ Υρογραμματιςμοφ, ςε ζνα γθροκομείο κοκ τότε κα 
μετριςει ωσ Εκελοντιςμόσ εφόςον φυςικά πλθροί και τα κριτιρια του Επάκλου (τθσ τουλάχιςτον ωριαίασ προςφοράσ ανά 
εβδομάδα για 3 – 6, 6 – 12 ι 12 – 18 μινεσ αντίςτοιχα).  

 
Επίλογοσ :  
 
Το Ζπακλο δεν αποτελεί ςτοιχείο τθσ βαςικισ προόδου του Ανιχνευτι οφτε ζρχεται να 
αντικαταςτιςει ι να απειλιςει με κατάργθςθ τισ βαςικζσ δομζσ του Ανιχνευτιςμοφ. 
Εξάλλου δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι το Διεκνζσ Ζπακλο Νζων ζχει δθμιουργθκεί πολφ 
αργότερα από τθν ίδρυςθ του Ρροςκοπιςμοφ και μελετϊντασ τισ δομζσ και τον τρόπο 
λειτουργίασ του, φαίνεται ότι ζχει δανειςτεί πάρα πολλά ςτοιχεία από αυτόν και όχι το 
αντίκετο. 
 
Σ Υροςκοπιςμόσ, τόςο ςε Διεκνζσ επίπεδο, όςο και ςε εκνικό, το εντάςςει ςτισ 
δραςτθριότθτζσ του, ωσ επιλογι του Ανιχνευτι, αφοφ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω οι 
πλείςτεσ εκ των απαιτιςεϊν του, καλφπτονται από τισ δράςεισ τθσ Ξοινότθτασ με τθν 
εναςχόλθςθ του Ανιχνευτι με τα Υτυχία Ψελειοποιιςεωσ και Δθμοκρατίασ, προςφζροντασ 
ςτα Πζλθ του ακόμα μία επιπρόςκετθ επιλογι.  
 
Υολλοί από τουσ Ανιχνευτζσ μασ ενδιαφζρονται για το Ζπακλο για να ζχουν ζνα επιπλζον 
προςόν (όπωσ και το Υτυχίο Δθμοκρατίασ) ςτισ αιτιςεισ που κα ςτείλουν για τθν ειςαγωγι 
τουσ ςε διάφορα πανεπιςτιμια κυρίωσ του εξωτερικοφ. Επίςθσ ασ μθ ξεχνάμε και το πολφ 
ςθμαντικό, ότι το Χ.Υ.Ξ. προςφζρει το πρόγραμμα ςτα Πζλθ του χωρίσ να ηθτά 
οποιαδιποτε επιπλζον χρζωςθ εκτόσ από το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτισ διάφορεσ δράςεισ και 
το πολφ μικρό κόςτοσ αγοράσ του Βιβλίου Υροόδου.  
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Εκτίμθςθ του κινδφνου ςτισ δραςτθριότθτζσ μασ47  
 

Χτο κεφάλαιο αυτό δίνονται κάποιεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτουσ Βακμοφόρουσ για τθν 

εκτίμθςθ των κινδφνων και τθν υιοκζτθςθ των αναγκαίων μζτρων αςφάλειασ τόςο πριν όςο 

και κατά τθ διάρκεια μιασ δράςθσ ι / και δραςτθριότθτασ. 

 

Ειςαγωγι :  

Ψα παιδιά και οι νζοι χρειάηονται πρόκλθςθ για κατορκϊματα και περιπζτεια, για να 

εξελιχκοφν μεγαλϊνοντασ ςε ολοκλθρωμζνα άτομα. Αυτό ςθμαίνει ότι αναπόφευκτα, τόςο 

τα Πζλθ μασ, όςο και εμείσ οι Βακμοφόροι κα βρεκοφμε πολλζσ φορζσ αντιμζτωποι με 

επικίνδυνεσ καταςτάςεισ. Αυτόσ ο βακμόσ κινδφνου, παρ’ ότι  αναπόφευκτοσ, για να 

μπορζςουμε να πετφχουμε  αυτιν τθν αίςκθςθ τθσ περιπζτειασ και του ενκουςιαςμοφ που 

αναηθτοφν τα Πζλθ μασ, πρζπει να είναι πολφ λιγότεροσ από αυτόν που ο  ςυμμετζχοντασ 

αντιλαμβάνεται.  

 

Σι Βακμοφόροι ζχουμε τθν ευκφνθ να ελαχιςτοποιιςουμε τον κίνδυνο ατυχθμάτων. Χχεδόν 

ότι κάνουμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι εμπεριζχει κάποιο κίνδυνο. Υρζπει όμωσ να 

διαχειριηόμαςτε τουσ κινδφνουσ με τρόπο που να παρζχεται ςε όλουσ θ απαραίτθτθ 

προςταςία, χωρίσ να κινδυνεφει θ ηωι και θ ςωματικι ακεραιότθτα ςε απαράδεκτο βακμό. 

 

Είναι πολφ ςπάνιεσ οι περιπτϊςεισ που είναι δυνατόν να αποκλείςουμε τελείωσ, όλουσ τουσ 

κινδφνουσ. Χτόχοσ μασ είναι, να εξαςφαλίςουμε μια ιςορροπία περιορίηοντασ τουσ 

κινδφνουσ ςε αποδεκτά επίπεδα. Πε απλά λόγια επιδίωξι μασ είναι να παρζχουμε ςτουσ 

Ανιχνευτζσ μασ:  

«Ενκουςιαςμό αλλά όχι κίνδυνο –  

περιπζτεια αλλά όχι τραυματιςμοφσ ι απϊλειεσ.» 

 

Αναλόγωσ πρζπει να αξιολογιςουμε και να εκτιμιςουμε τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με 

τισ δραςτθριότθτεσ μασ, προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα του ατυχιματοσ.  

 

Ευτυχϊσ το Χϊμα Υροςκόπων Ξφπρου δεν είχε, μζχρι ςιμερα, ςοβαρά ατυχιματα 

Βακμοφόρων και παιδιϊν ςε δράςεισ. Ψα περιςςότερα ατυχιματα ςυμβαίνουν ςτουσ 

χϊρουσ των Χυςτθμάτων και ςτθν καταςκινωςθ και είναι ελαφριάσ μορφισ. Χτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ επιτιρθςθ των παιδιϊν κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ φαίνεται 

εφκολθ, πολλζσ φορζσ όμωσ δε δίνουμε τθν απαραίτθτθ προςοχι. 

                                                           
47 Ψο κείμενο αποτελεί μετάφραςθ και προςαρμογι από τα πιο κάτω ζντυπα : 
Activities - risk assessment (FS120000):  http://www.scoutbase.org.uk/library/hqdocs/facts/pdfs/fs120000.pdf του Χϊματοσ 
Βρετανϊν Υροςκόπων (The Scouts Association)  
Five Steps to Risk Assessment του Βρετανικοφ Health and Safety Executive (www.hse.gov.uk/simple-health-safety/index.htm) 
και τθν ιςτοςελίδα του Ευρωπαϊκοφ Σργανιςμοφ για τθν Αςφάλεια και τθν Ωγεία ςτθν Εργαςία :  
http://osha.europa.eu/el/topics/riskassessment/index_html και των 
Σθμειϊςεων τθσ Σχολισ Καταςκινωςθσ Εκπαίδευςθσ Δ.Δ. Βακμοφόρων Κλάδου Ρροςκόπων, Ζκδοςθ: Εφορεία 
Εκπαίδευςθσ Σ.Ρ.Κ.  02/04/2005 -  Ανακεϊρθςθ 2011 
 

 

http://www.scoutbase.org.uk/library/hqdocs/facts/pdfs/fs120000.pdf
http://www.scoutbase.org.uk/library/hqdocs/facts/pdfs/fs120000.pdf
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/index.htm
http://osha.europa.eu/el/topics/riskassessment/index_html
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Εςτίεσ Επικινδυνότθτασ και Κίνδυνοι (Ρίςκα) : 

Δφο όροι, χρθςιμοποιοφνται ςυχνά κατά τθ διάρκεια μιασ αξιολόγθςθσ του κινδφνου:  

 Εςτίεσ Επικινδυνότθτασ : είναι οτιδιποτε μπορεί να προκαλζςει ηθμιά ι απϊλεια. 

Χτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων, ζνασ κίνδυνοσ κα μποροφςε να είναι ο καιρόσ, ο 

εξοπλιςμόσ ι πολλά άλλα ςτοιχεία.  

 

 Κίνδυνοσ (ίςκο) : Ξίνδυνοσ είναι θ πικανότθτα, μεγάλθ ι μικρι, να υποςτεί 

κάποιοσ ςωματικι ι άλλθ βλάβθ από κάποια πθγι κινδφνου. 

 

Σι είναι μια εκτίμθςθ του κινδφνου;  

Θ αξιολόγθςθ των κινδφνων μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ θ εφαρμογι τθσ κοινισ λογικισ. 

Χε ότι κάνουμε κάκε μζρα είτε πρόκειται να κατεβοφμε μια ςκάλα, να διαςταυρϊςουμε το 

δρόμο, ι να ψιςουμε ζνα καφζ, υποςυνείδθτα αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ και παίρνουμε  

κάποια μζτρα αςφάλειασ.  

 

Υιο αναλυτικά, θ εκτίμθςθ κινδφνου είναι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των κινδφνων για 

τθν αςφάλεια και τθν υγεία των ςυμμετεχόντων ςε μία δράςθ ι δραςτθριότθτα, που 

προκφπτουν από υπαρκτοφσ κινδφνουσ (εςτίεσ επικινδυνότθτασ). Υρόκειται για μια 

ςυςτθματικι εξζταςθ όλων των πτυχϊν τθσ δραςτθριότθτασ, θ οποία μελετά: 

 

 Τι κα μποροφςε να προκαλζςει τραυματιςμό ι βλάβθ 

 Κατά πόςον κα μποροφςαν να εξαλειφκοφν οι πθγζσ κινδφνου ι όχι, 

 Ροια προλθπτικά ι προςτατευτικά μζτρα ζχουν παρκεί  ι πρζπει να παρκοφν για 

τον ζλεγχο των κινδφνων. 

 

Πια πιο ορκολογιςτικι προςζγγιςθ του κζματοσ μασ βοθκά να επιςθμάνουμε όλουσ τουσ 

πικανοφσ κινδφνουσ που αναμζνονται ςε μια δράςθ ι τθ χριςθ ενόσ χϊρου. Υπάρχουν 

ακριβϊσ πζντε βιματα ςε μια κατάλλθλθ εκτίμθςθ του κινδφνου : 
 

ΒΘΜΑ 1ο : ΑΝΑΓΝΫΙΣΤΕ – ΕΡΙΣΘΜΑΝΕΤΕ τουσ κινδφνουσ 
  

ΒΘΜΑ 2ο : Ρροβλζψτε ΡΟΙΟΣ μπορεί να ΒΛΑΡΤΕΤΑΙ και ΡΫΣ 
  

ΒΘΜΑ 3ο : 
ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ τουσ κινδφνουσ και  

ΛΑΒΕΤΕ τα απαραίτθτα ΡΟΛΘΡΤΙΚΑ ΜΕΤΑ 
  

ΒΘΜΑ 4ο : 
ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ και ΚΑΤΑΓΑΪΤΕ τα ΜΕΤΑ και τισ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ςασ και ΕΨΑΜΟΣΤΕ ΤΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ 
  

ΒΘΜΑ 5ο : 
ΕΡΑΝΑΞΙΟΛΟΓΘΣΤΕ  τθν εκτίμθςι ςασ και  

ΑΝΑΘΕΫΘΣΤΕ όπου χρειάηεται 
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Αναλυτικά :  

1. Αναγνωρίςτε – Επιςθμάνετε τουσ κινδφνουσ (πϊσ μποροφν να πλθγωκοφν άτομα 

θ να προκλθκοφν ηθμιζσ;): Δείτε τθν κατάςταςθ αντικειμενικά και κάνετε μια 

ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ καταγράφοντασ όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 

 

2. Αξιολογείςτε (προβλζψτε) ποιοι μπορεί να υποςτοφν κάποιο ατφχθμα και πϊσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι πιο ευάλωτοι είναι: 

 Αυτοί που χρθςιμοποιοφν ςυχνά το χϊρο ι τον εξοπλιςμό και ζχουν 

εξοικειωκεί με μιαν επικίνδυνθ κατάςταςθ και ίςωσ δεν δίνουν τθν 

απαιτοφμενθ προςοχι. 

 Επιςκζπτεσ που πικανόν να αγνοοφν τθν επικίνδυνθ κατάςταςθ. 

 Ραιδιά και νζοι (δθλαδι ςχεδόν όλοι οι Ανιχνευτζσ μασ) που λόγω τθσ 

θλικίασ και του ενκουςιαςμοφ που τουσ διακατζχει δεν εκτιμοφν τθ 

ςθμαςία των επικίνδυνων καταςτάςεων. 

 Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 

Θ αξιολόγθςθ αυτι κα μασ βοθκιςει να επιλζξουμε τα πιο κατάλλθλα μζτρα για 

αποτροπι των ατυχθμάτων. 

 

3. Αξιολογιςτε και καταγράψτε τουσ κινδφνουσ και λάβετε τα απαραίτθτα 

προλθπτικά μζτρα: Θ ευκφνθ μασ ωσ Βακμοφόροι, είναι να κάνουμε οτιδιποτε 

είναι λογικό , πρακτικό και εφαρμόςιμο, ϊςτε να δθμιουργιςουμε ζνα αςφαλζσ 

περιβάλλον για τθ δραςτθριότθτά μασ και ο ςτόχοσ μασ είναι για κάκε κίνδυνο να 

κακορίςουμε προλθπτικά μζτρα ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν και αν είναι δυνατό να 

εξαλειφτοφν οι πικανότθτεσ κάκε κινδφνου και να ελαχιςτοποιθκοφν οι ςυνζπειεσ 

ενόσ ατυχιματοσ. Ψζτοια μζτρα μπορεί να είναι: 

 Θ χριςθ εξειδικευμζνου εκπαιδευτι πριν (για τθν εκπαίδευςθ και 

προετοιμαςία όςων κα λάβουν μζροσ) και κατά τθ διάρκεια μίασ 

δραςτθριότθτασ. 

 Θ χριςθ επιπρόςκετου ι καλφτερου εξοπλιςμοφ 

 Θ επιπρόςκετθ εκπαίδευςθ και προετοιμαςία πριν τθν δράςθ. 

 Σι αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα τθσ δράςθσ, ι ςτουσ χϊρουσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, ι ακόμα και ςτον χρόνο που επιλζγεται για τθν δράςθ. 

 Θ ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ ακφρωςθ τθσ δράςθσ. 

 

4. Αξιολογείςτε και Καταγράψτε μζτρα και τισ παρατθριςεισ ςασ και εφαρμόςτε τα 

ςτθν πράξθ: Θ καταγραφι των κινδφνων και των προλθπτικϊν ενεργειϊν γίνεται 

ςτο ςτάδιο του Χχεδιαςμοφ τθσ Δράςθσ ϊςτε να ενςωματωκοφν οι προλθπτικζσ 

ενζργειεσ ςτθ προετοιμαςία και το πρόγραμμα τθσ δράςθσ. Υαράλλθλα πριν από 

κάκε δράςθ ι δραςτθριότθτα πρζπει να ξεκακαρίηουμε με ςαφινεια ςε όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ποια μζτρα πρζπει να λάβουν και ποιεσ ενζργειεσ ΔΕΝ πρζπει να 

κάνουν! 
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Τπου ο κίνδυνοσ είναι ζνασ και εμφανίηεται τακτικά (είναι δθλαδι 

επαναλαμβανόμενοσ) όπωσ για παράδειγμα ςε μια ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα, ζνα 

παιχνίδι, ι ζνα άκλθμα,  το αρχείο μασ πρζπει να είναι μόνιμο, όπωσ ζνα φφλλο 

οδθγιϊν (κανόνεσ) ι μια κάρτα για τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ οποία είναι υποχρεωτικό  

(και πρζπει να απαιτείται) να διαβάηεται πριν ξεκινιςει θ δραςτθριότθτα. Αν θ 

Ξοινότθτά μασ αςχολείται ςυχνά με τθ δραςτθριότθτα αυτι πρζπει για να μθ 

ξεχνάνε τουσ κανόνεσ, να απαιτοφμε από τουσ Ανιχνευτζσ να τουσ ξαναδιαβάηουν 

από καιρό ςε καιρό.  

 

Δεν πρζπει να ξεχνάμε να βάηουμε θμερομθνίεσ ςτισ αξιολογιςεισ μασ και να τισ 

τθροφμε ςε αρχείο, ϊςτε να μποροφμε να τισ ανακεωριςουμε όταν χρειάηεται ι με 

τθν πάροδο του χρόνου. 

 

5. Επαναξιολογιςτε τθν εκτίμθςι ςασ και Ανακεωριςτε : Πετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ και τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν ενεργειϊν που ζχουν 

αποφαςιςκεί, γίνεται επαναξιολόγθςθ, ϊςτε να βεβαιωκοφμε ότι οι κίνδυνοι ζχουν 

περιοριςκεί ςε ανεκτά πλαίςια. 

 

Επαναξιολόγθςθ των κινδφνων γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τόςο ςτο 

ςτάδιο του προγραμματιςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ 

δράςθσ, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν απροςδόκθτεσ εξελίξεισ όπωσ για παράδειγμα 

αλλαγι καιροφ, ι αςκζνεια κάποιου Πζλουσ τθσ ομάδασ. 

 

Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ γίνονται οι αναγκαίεσ ανακεωριςεισ 

ςτο πρόγραμμα τθσ δράςθσ. 

 

Μεταβλθτοί (αςτάκμθτοι) παράγοντεσ : 

Χίγουρα είναι απαραίτθτο να ανακεωροφμε τθν εκτίμθςι μασ ςφμφωνα με τισ αλλαγζσ που 

μπορεί να προκφψουν ςτισ ςυνκικεσ  διεξαγωγισ μιασ δραςτθριότθτασ, πολφ ποιο ςυχνά 

απ’ ότι αρχικά ζχουμε υπολογίςει λόγω των μεταβαλλόμενων – αςτάκμθτων παραγόντων. 

Για κάποιεσ δραςτθριότθτεσ οι φυςικζσ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν, όπωσ για παράδειγμα ο 

καιρόσ, απαιτοφν ςυνεχι αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ του κινδφνου ι ακόμα και ανακεϊρθςθ 

τθσ διεξαγωγισ τθσ δραςτθριότθτασ κατά τθ διάρκεια που θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ (π.χ. μια πορεία, ζνα διιμερο κλπ)  

 

Μια ετεροχρονιςμζνθ εκτίμθςθ κινδφνου αποτελεί κίνδυνο από μόνθ τθσ, κακϊσ μπορεί 

να μασ παραπλανιςει ότι ζχουμε λάβει όλεσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα δεν το ζχουμε κάνει.  (για παράδειγμα δεν υπολογίςαμε ότι κα βρζχει 

καταρρακτωδϊσ, γιατί όταν πραγματοποιιςαμε τθν εκτίμθςι μασ ιταν καλοκαίρι ενϊ τϊρα 

είναι χειμϊνασ και δεν εφοδιαςτικαμε με αδιάβροχα και μπότεσ)  
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Από ποφ να αρχίςω;  

Ψο παράδειγμα δραςτθριότθτασ ςτον πίνακα ςτο τζλοσ του κεφαλαίου δεν είναι 

εξαντλθτικό αλλά παρακζτει μερικζσ πικανζσ πθγζσ κινδφνων και τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ 

και προτείνει προτάςεισ για τα κατάλλθλα μζτρα ελζγχου και πρόλθψθσ.  

 

Κάκε δραςτθριότθτα κα είναι διαφορετικι και ο καλφτεροσ τρόποσ να ανακαλφψετε τουσ 

κινδφνουσ είναι θ επιτόπια παρατιρθςθ και θ επεξεργαςία των δεδομζνων ςτον ίδιο το 

χϊρο που κα πραγματοποιθκεί θ δραςτθριότθτα.  

 

Πε τον τρόπο αυτό πολλοί από τουσ κινδφνουσ και τα ςχετικά με αυτοφσ ρίςκα κα 

αναγνωριςτοφν,  με αποτζλεςμα να υιοκετθκοφν και τεκοφν ςε εφαρμογι τα κατάλλθλα 

μζτρα για τθν εξάλειψθ ι τθν ελαχιςτοποίθςι τουσ.  

 

Ποιοσ πρζπει να κάνει τθν εκτίμθςθ του κινδφνου;  

Κα μποροφςε να είναι οποιοςδιποτε, αλλά το ιδανικότερο είναι να το κάνει κάποιοσ που 

ζχει τθ δυνατότθτα να αναγνωρίςει τισ πθγζσ κινδφνων και τουσ κινδφνουσ που μποροφν να 

επικρατιςουν ςε μία δραςτθριότθτα.  

 

Ππορεί να είναι ζνασ Βακμοφόροσ ι ζνασ γονζασ με ςχετικι εμπειρία ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα ι ζνασ ειδικόσ ςυνεργάτθσ ο οποίοσ μπορεί να αφιερϊςει λίγο χρόνο για να 

μασ βοθκιςει. Υεριςςότερα από ζνα άτομα είναι ακόμα καλφτερα. Γίνεται καταμεριςμόσ 

εργαςίασ και εντοπίηονται πράγματα που ςε ζνα μόνο άτομο μπορεί να διζλακαν τθσ 

προςοχισ του.  

 

Τςοι αςχολοφνται με τθν  αςφάλεια κάνουν ςυχνά τθ χριςθ τθσ φράςθσ  «ζνα ικανό 

άτομο». Αυτό ςυνοψίηεται ωσ το άτομο με ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο γνϊςθσ, αλλά 

εξίςου ςθμαντικό είναι, το άτομο αυτό να αναγνωρίηει πότε χρειάηεται κάποιοσ 

περιςςότερο ζμπειροσ από αυτόν, ϊςτε να αναηθτιςει τθ βοικειά του όταν μια 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα το απαιτεί.  

 

Σι κάνω με τθν εκτίμθςθ του κινδφνου;  

Ωπάρχουν πολλοί τρόποι με τουσ οποίουσ οι κίνδυνοι μποροφν να ελαχιςτοποιθκοφν. Αυτό 

μπορεί να είναι θ αλλαγι του χϊρου διεξαγωγισ, επιπρόςκετθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, 

αφξθςθ τθσ αναλογίασ Βακμοφόρων – Ανιχνευτϊν, κατάλλθλα εξοπλιςμζνοι ςυμμετζχοντεσ 

κλπ. 

 

Θ καταγραφι τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου πρζπει να γίνει με τρόπο που να διαβάηεται και να 

γίνεται κατανοθτι εφκολα : ΜΘ ΓΑΪΕΤΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ! Σι εκτιμιςεισ κινδφνου δεν 

αποτελοφν εγχειρίδια χριςθσ. Ενθμερϊνουν με ςαφινεια και κακορίηουν τισ βαςικζσ 

πτυχζσ προςανατολιςμοφ για τθν αςφαλι λειτουργία και διεξαγωγι μίασ δραςτθριότθτασ.  
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υμβουλζσ για όςουσ διενεργοφν τθν εκτίμθςθ κινδφνου 

Ψα άτομα που διενεργοφν εκτιμιςεισ κινδφνου πρζπει είτε να διακζτουν γνϊςεισ είτε να 

τφχουν ενθμζρωςθσ από κάποιον ειδικό ςυνεργάτθ ςχετικά με: 

 Ψισ πθγζσ κινδφνου και πικανοφσ κινδφνουσ που είναι ιδθ γνωςτό ότι υφίςτανται 

κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο προκφπτουν 

 Ψα υλικά, τον εξοπλιςμό και τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

δραςτθριότθτα 

 Ψισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ κακϊσ και τθν οργάνωςθ και  χριςθ του εξοπλιςμοφ 

και υλικϊν τθσ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ  

 Ψο είδοσ, τθν πικανότθτα, τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ςτισ πθγζσ 

κινδφνου.  

 Ψθ ςχζςθ μεταξφ ζκκεςθσ ςε μια πθγι κινδφνου και των αποτελεςμάτων τθσ 

 Ψο τι κεωρείται καλι πρακτικι ςτισ περιπτϊςεισ που ςτεροφνται ςυγκεκριμζνων 

προτφπων 

 

ΜΘ ΞΕΩΝΑΤΕ ΟΤΙ: 

Θ αξιολόγθςθ των κινδφνων μιασ δράςθσ ι ενόσ χϊρου και θ λιψθ όλων των αναγκαίων 

προλθπτικϊν μζτρων είναι ευκφνθ των Βακμοφόρων, γίνεται όμωσ πάντα με τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των μελϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. 

 

Η εκτίμθςθ κινδφνου ςτθν πράξθ : 

Επικρατεί μερικζσ φορζσ μια τάςθ να χρθςιμοποιθκοφν «τυποποιθμζνεσ» εκτιμιςεισ 

κινδφνου για διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Υρζπει εντοφτοισ, να ζχουμε κατά νου, ότι κακϊσ 

τα περιβάλλοντα, οι άνκρωποι και οι ςυνκικεσ που περιλαμβάνονται και εμπλζκονται ςε 

μια δραςτθριότθτα αλλάηουν ςυνεχϊσ, τζτοιεσ αξιολογιςεισ δεν πρζπει να κεωροφνται 

δεδομζνεσ.  

 

Ασ δοφμε το παράδειγμα ενόσ κινδφνου που ξεχνιζται μερικζσ φορζσ: μετά από ζνα διιμερο 

ζνα Χαββατοκφριακο γεμάτο με  δραςτθριότθτεσ, ςτισ  οποίεσ ο Βακμοφόροσ ςυμμετείχε 

πλιρωσ, είναι ςωςτό,  αυτόσ ο Βακμοφόροσ  να οδθγιςει το όχθμα με το οποίο οι 

Ανιχνευτζσ μασ κα επιςτρζψουν ςτθ Οζςχθ του Χυςτιματοσ; Αν ηθτθκεί από ζναν άλλο 

ενιλικα (Βακμοφόρο ι γονζα) για να υποςτθριχκεί θ δραςτθριότθτα με τθν οδιγθςθ του 

οχιματοσ για τθν επιςτροφι, μπορεί να μειϊκει ςθμαντικά ο κίνδυνοσ τθσ πρόκλθςθσ 

ατυχιματοσ λόγω τθσ κοφραςθσ του Βακμοφόρου. 

 

Ζνα απλό παράδειγμα ςυνεχοφσ εκτίμθςθσ του κινδφνου είναι θ διεξαγωγι μιασ διιμερθσ 

δράςθσ μίασ Ξοινότθτασ ςτο χιονιςμζνο Ψρόοδοσ, και θ απότομθ επιδείνωςθ των καιρικϊν 

ςυνκθκϊν, ϊςτε να είναι αποτρεπτικζσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δράςθσ. Σ Αρχθγόσ 

αξιολογϊντασ ςυνεχϊσ τθν κατάςταςθ αποφάςιςε ότι ιταν καλφτερο να μθ ςυνεχιςτεί θ 

δράςθ. Τλοι οι Ανιχνευτζσ ιταν απογοθτευμζνοι. Ιταν μια ςκλθρι απόφαςθ να διακόψει 

τθ δράςθ και να γυρίςει πίςω τθν Ξοινότθτα, αλλά θ αςφάλεια των Μελϊν είναι 

πρωταρχικισ ςπουδαιότθτασ και πάνω από τθ διαςκζδαςθ ι τθν όποια εκπαίδευςθ. 
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Είναι προτιμότερο να εξθγιςουμε ςτουσ Ανιχνευτζσ μασ γιατί γυρίηουμε πίςω 

παρά να λογοδοτιςουμε ςτουσ γονείσ τουσ γιατί όχι.  

 

Άλλεσ μζκοδοι :  

Θ προςζγγιςθ που περιγράφθκε πιο πάνω δεν είναι θ μοναδικι. έρθςιμοποιείςτε 

οποιοδιποτε τρόπο είναι ευκολότεροσ για ςασ. ΠΘ ΕέΡΑΨΕ όμωσ, ότι όπωσ και να το 

κάνετε, είναι ΧΘΠΑΡΨΛΞΣ να πραγματοποιθκεί θ εκτίμθςθ του κινδφνου και όπου 

χρειάηεται να τροποποιιςετε τα αρχικά ςασ ςχζδια αναλόγωσ, για να ελαχιςτοποιιςετε 

τουσ κινδφνουσ ςε ζνα αποδεκτό επίπεδο.  

 

υμπζραςμα :  

Υπάρχει μια ςαφισ διάκριςθ μεταξφ του αντιλθπτοφ κινδφνου (ςτα μάτια των 

νζων) και του πραγματικοφ κινδφνου. Εμείσ ωσ Βακμοφόροι καλοφμαςτε και 

πρζπει να ελαχιςτοποιιςουμε τον τελευταίο. 
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Βλζπε Μακριά (αντί επιλόγου)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ξάποτε ίςωσ τα καταφζρουμε να ςυμμεριςτοφμε τθν 

αγωνία του. Ρα γίνουμε και εμείσ ζνα με τθν παραγγελιά 

του Λδρυτι μασ ςτο Ψελευταίο Πινυμα του. Εκεί που μασ 

αποκαλφπτει τθ μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ. Αυτιν που 

νοιϊκεισ ςαν προςφζρεισ  ευχαρίςτθςθ ςτουσ άλλουσ…..   

 

Ξόντρα ςτθν ακόρεςτθ απλθςτία των καιροςκόπων τθσ 

εποχισ μασ, που ζχουν μπει ςτο τελικό ςτάδιο τθσ 

υλοποίθςθσ του ςατανικοφ και μεγαλεπιβολου ςχεδίου 

τουσ : αυτό τθσ κακυπόταξθσ των Οαϊν, των Υολιτιςμϊν 

και των Λδεϊν.    

 

Ξι’ αν θ Υατρίδα μασ ςτενάηει κάτω από τθν πίεςθ των ιςχυρϊν του Ξόςμου τοφτου, μζςα ςτο 

παραλιρθμα τθσ εξάρτθςθσ από τα γιινα και τα φτιαχτά, είναι γιατί πολλοί τθν ηθλεφουν και 

ακόμα τόςοι τθ μιςοφνε,  

  

Ξι’  αν θ μζρα ξεκινά και τελειϊνει με τθν αβεβαιότθτα, μζςα ςτο αδιζξοδο τθσ  πάλθσ με τθν 

ρεαλιςτικι  κεϊρθςθ των πραγμάτων, είναι γιατί ςτο βάκοσ υπάρχει το φϊσ , αυτό που τόςο 

λυςςαλζα προςπακοφν να μασ κρφψουν.  

 

Από νωρίσ εμείσ ταχκικαμε να κρατιςουμε ηωντανι τθν ελπίδα. Πια ςπίκα είναι αρκετι για να 

ηεςτάνει το χειμϊνα τθσ ψυχισ μασ. Αυτόν που τϊρα μασ δοκιμάηει. Θ αδάμαςτθ Ελλθνικι ψυχι 

μασ ζχει ςφυρθλατθκεί  πάνω ςτο αμόνι τθσ Υροςκοπικισ μασ περθφάνιασ. Ξαι το μζταλλο είναι 

ςκλθρό αλλά ςυνάμα ευλφγιςτο. 

 

Χκλθρό να αντζξει τισ δυςκολίεσ που το δικό μασ ταξίδι προςφζρει. Αυτό Ψο ταξίδι που μόνοι μασ 

διαλζξαμε. Ευλφγιςτο για να δεχτεί το βάροσ των κακθμερινϊν προκλιςεων που δεχόμαςτε 

ςυνεχϊσ ωσ Βακμοφόροι ςτον πιο δφςκολο Ξλάδο. Ψον Ξλάδο που ομολογουμζνωσ ζχει 

παραμελθκεί τα τελευταία χρόνια, αλλά που ζχει διαχρονικά προςφζρει τα πιο πολλά ςτθν 

Ξίνθςθ μασ.  

 

Ψα Ανιχνευτικά έρόνια,  αυτά τθσ Εφθβείασ, ςυνδζονται με τισ πιο μεγάλεσ και πιο ταραχϊδεισ 

αλλαγζσ ςτον άνκρωπο. Ξι εμείσ ταχκικαμε να προςφζρουμε αγάπθ, ςτοργι και κακοδιγθςθ 

Πόςο ςτ’ αλικεια ανκρϊπινθ κα ’τανε θ χαρά μου, 
αν  μεσ το δάκρυ τθσ καρδιάσ ζπνιγα καθμοφσ  
ξενόφερτουσ, βαριόμοιρουσ, των άλλων πίκρεσ!  
 
Αν γινόταν να κλαίγαμε οι άνκρωποι ςτθν Πίκρα τ’ αλλουνοφ 
Περιςςότερο αν γελάγαμε ςτων άλλων τισ χαρζσ!   
     

                                                                               ΓΚΙ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
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ςτο ταξίδι που προκαλεί τθ μεγαλφτερθ ςυγκίνθςθ και που ο κάκε άνκρωποσ κυμάται με τα πιο 

γλαφυρά χρϊματα : αυτό το ταξίδι τθσ μετάβαςθσ από τθν παιδικι θλικία ςτθν ενθλικίωςθ.      

 

Είναι λοιπόν θ ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ αυτισ, τθσ προςφοράσ ςτουσ μικρότερουσ 

Αδελφοφσ μασ, που ςτθρίηονται ςτθ δικι μασ εμπειρία και γνϊςθ να τουσ μεταφζρουμε ςτθν 

αντίπερα όχκθ  μζςα από τθν τρικυμιϊδθ κάλαςςα τθσ Εφθβείασ.   

 

Ξλείνοντασ αυτζσ τισ ςκόρπιεσ ςκζψεισ,   

Ξαι τελειϊνοντασ από εκεί που ξεκινιςαμε48 

 

Βλζπε μακριά με μια  προςευχι.  

Πια προςευχι για τον Άνκρωπο και Ψο Δθμιουργό.  

Πια προςευχι για να κάνουμε τον Κόςμο Καλφτερο. 

 

 

                                                           
48  εκινιςαμε τθ ςυγγραφι του Βοθκιματοσ με μία προςευχι,  τθν προςευχι «ΑΡΛέΡΕΩί» και το τελειϊνουμε με ακόμα μία. 
Ξαι οι δφο μιλοφν για τθ δφναμθ τθσ Αγάπθσ και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου κόςμου… 
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Εν κατακλείδι  
Τπωσ ζχει αναφερκεί ςτον πρόλογο, το Βοικθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν παροχι βοικειασ 

ςτουσ Βακμοφόρουσ μασ για τθν ορκολογιςτικι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ του 

Ξλάδου Ανιχνευτϊν. Υράλλθλα με το Βοικθμα, ςασ δίνετε ζνασ ψθφιακόσ δίςκοσ (CD) με 

αρκετά θλεκτρονικά  ζντυπα και βιβλία, είτε ςτα ελλθνικά είτε ςτα αγγλικά, κακϊσ και 

άλλεσ πθγζσ που κα ςασ βοθκιςουν και αυτά, είτε παρζχοντασ πρακτικζσ ςυμβουλζσ και 

πλθροφορίεσ είτε εμβακφνοντασ ςτθν ανιχνευτικι φιλοςοφία.   

 

Για να μπορζςει να επιτφχει το ςτόχο του, ειδικά τα πρϊτα χρόνια τθσ εφαρμογισ του 

Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ, πρζπει να αποτελεί ζνα «ηωντανό» εργαλείο το οποίο κα 

μεταβάλλεται ςυνεχϊσ μζχρι θ εμπειρία να το «ωριμάςει» για να πάρει τθν τελικι του 

μορφι.  

 

Για το λόγο αυτό το «Βοικθμα Βακμοφόρων Ανιχνευτϊν» δεν ζχει τυπωκεί. Επικυμία και 

παράκλθςθ μασ είναι να μασ ςτείλετε τα ςχόλια, τισ ειςθγιςεισ ςασ αλλά κυρίωσ τθ δικι 

ςασ εμπειρία και τισ δράςεισ που ετοίμαςαν οι Ξοινότθτζσ ςασ ϊςτε να τισ περιλάβουμε ςτο 

Βοικθμα αλλά και για να δθμιουργιςουμε ζνα αρχείο δράςεων όπου κα μποροφν τόςο οι 

Βακμοφόροι όςο και οι Ανιχνευτζσ μασ να αντλοφν παραδείγματα και ιδζεσ.  

 

Υεριμζνοντασ λοιπόν τισ ειςθγιςεισ ςασ ςτο cyprus.scouts@cytanet.com.cy  (με τθ 

ςθμείωςθ Ωπόψθ Εφόρου Ξλάδου Ανιχνευτϊν) ςασ ευχόμαςτε κάκε επιτυχία ςτο δφςκολο 

αλλά ςυνάμα τόςο ςυναρπαςτικό κακικον που αναλάβατε να υπθρετιςετε, του 

Βακμοφόρου τθσ Ξοινότθτασ Ανιχνευτϊν. 

 

 
 

 

mailto:cyprus.scouts@cytanet.com.cy
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πποολλφφττιιμμεεσσ  ςςυυμμββοουυλλζζσσ  ττοουυ..  
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ΥΥρροοςςκκόόππωωνν  ΔΔωωδδεεκκααννιιςςοουυ,,  γγιιαα  ττθθ  χχρριιςςθθ  ττθθσσ  μμεεττάάφφρρααςςθθσσ  πποουυ  ζζχχεειι  κκάάννεειι  ττοουυ  

εεννττφφπποουυ  ττοουυ  WW..OO..SS..MM..  ::  ««SSccoouuttiinngg  ::  AAnn  EEdduuccaattiioonnaall  SSyysstteemm»»..  

  

  ΧΧττοονν  ΑΑδδ..  ΦΦωωςςςςζζττοο  ΓΓααββααλλάά,,  ΖΖφφοορροο  ςςττθθνν  ΕΕφφοορρεείίαα  ΕΕκκππααίίδδεευυςςθθσσ,,  γγιιαα  ττθθνν  

ππααρρααχχϊϊρρθθςςθθ  υυλλιικκοοφφ,,  ττιισσ  φφιιλλιικκζζσσ  ςςυυμμββοουυλλζζσσ  ττοουυ  κκααιι  ττθθ  ββοοιικκεειιαα  ςςττθθ  

ςςυυγγγγρρααφφιι  ττωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  γγιιαα  ττθθ  ««ΠΠθθ  ΞΞααττεευυκκυυννόόμμεεννθθ  ΠΠζζκκοοδδοο»»  κκααιι  ττοο  

««ΔΔιιεεκκννζζσσ  ΖΖππαακκλλοο  ΡΡζζωωνν»»..    

  

  ΧΧττοονν  ΑΑδδ..  ΥΥάάμμπποο  έέααρρααλλάάμμπποουυσσ,,  ππρρϊϊθθνν  ΖΖφφοορροο  ΕΕκκππααίίδδεευυςςθθσσ  ττοουυ  ΧΧ..ΥΥ..ΞΞ..,,  γγιιαα  ττιισσ  

ςςυυμμββοουυλλζζσσ  ττοουυ  κκααιι  ττιισσ  δδιιοορρκκϊϊςςεειισσ  ςςττοονν  ΕΕςςωωττεερριικκόό  ΞΞααννοοννιιςςμμόό  κκααιι  ςςττοο  

κκεεφφάάλλααιιοο  γγιιαα  ττιισσ  ««ΑΑξξίίεεσσ»»..    

  

  ΨΨιισσ  7766θθ  ΞΞ..ΑΑ..  ΧΧττρροοββόόλλοουυ  ««ΔΔΑΑΛΛΔΔΑΑΟΟΣΣΧΧ»»  κκααιι  225533θθ  ΞΞ..ΑΑ..  ΑΑγγ..  ΛΛωωάάννννθθ  ΟΟεεμμεεςςοοφφ  γγιιαα  

ττθθνν  ππααρρααχχϊϊρρθθςςθθ  υυλλιικκοοφφ  ααππόό  ττιισσ  δδρράάςςεειισσ  ττοουυσσ..  

 

 

 
 



ΒΟΘΘΘΜΑ ΒΑΘΜΟΨΟΫΝ ΑΝΙΩΝΕΥΤΫΝ – ΣΫΜΑ ΡΟΣΚΟΡΫΝ ΚΥΡΟΥ        - 225 - 

 

 

Βιβλιογραφία :  
1. Υροςκοπιςμόσ για παιδιά, Οόρδου Baden Powell, τεφχοσ Α, ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1948 
2. Υροςκοπιςμόσ για παιδιά, Οόρδου Baden Powell, τεφχοσ Β, ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1948 
3. Σ δρόμοσ προσ τθν επιτυχία, Οόρδου Baden Powell, ζκδοςθ Χ.Ε.Υ. 1936 
4. Σδθγίαι διά τουσ Αρχθγοφσ Σμάδοσ Υροςκόπων, Οόρδου Baden Powell, ζκδοςθ Β’ Χ.Ε.Υ. 1947 
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