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ΣΧΕΤ. : Ανακοινώσεις 46/1 /11.5.1999, 87/2/9.11.99 και
99/3/16.12.99

Αγαπητοί μου,

Ο κύκλος του 15ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου κλείνει με την κυκΛοφορία 
των πορισμάτων που έχετε στα χέρια σας.

Οι όμορφες στιγμές που ζήσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αθήνα δεν άφησαν 
πίσω τους μόνο μνήμες. Άφησαν και μια σειρά από θέσεις που σχεδόν ομόφωνα



αποφασίσαμε ν’ αποτελέσουν τον οδηγό της σκέψης και των πράξεών μας ώστε η 
Κίνησή μας να καταστεί πραγματικά υπόθεση .. .όλων μας.

Διαβάζοντας προσεκτικά τα πορίσματα ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα 
ανακαλύψει μια σειρά από πρέπει, που οφείλουμε να ακολουθήσουμε τα επόμενα 
χρόνια για να δούμε την Κίνησή μας ν’ ανθίζει και να χαρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά της Πατρίδας μας.

Η Γενική Εφορεία δεσμεύεται να προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 
πορίσματα αυτά και ήδη έχει αρχίσει να υλοποιεί μερικά. Η υλοποίηση αυτή 
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων μας για ν’ αλλάξουμε νοοτροπίες και 
πρακτικές που χρόνια τώρα ταλαιπωρούν την Κίνησή μας.

Τα επόμενα χρόνια όλοι μας θα κληθούμε να κάνουμε κάποιες μεγάλες ή μικρές 
θυσίες προκειμένου να γίνουν πράξη όλα όσα όλοι μαζί αποφασίσαμε και τα οποία 
όλοι μαζί θα απολαύσουμε τα ακόμα καλύτερα χρόνια του Ελληνικού 
Προσκοπισμού, τα οποία θέλουμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε.

Με την ευχή να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά στο επόμενο Πανελλήνιο Προσκοπικό 
Συνέδριο με όλα τα πορίσματα να έχουν γίνει πράξη και τον Ελληνικό Προσκοπισμό 
να βαδίζει σταθερά μπροστά στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, σας καλώ σε μια 
κοινή προσπάθεια ώστε πραγματικά η Κίνησή μας να γίνει υπόθεση όλων μας.

ΣΥΝ. : Πορίσματα 15ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου
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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 4,5 και 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Α. Γ ενικά.

Το 15ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
στις 4,5 και 6 Φεβρουάριου 2000 με την συμμετοχή 355 Βαθμοφόρων από 
όλη την Ελλάδα.

Το Συνέδριο ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την αναζήτηση τρόπων 
ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών ώστε η πρόοδος της Προσκοπικής 
κίνησης στον τόπο μας να είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Στο τέλος του Συνεδρίου με διαδοχικές ψηφοφορίες υπερψήφισαν μια σειρά 
από πορίσματα, που συνέταξε Επιτροπή Πορισμάτων που εξέλεξαν οι 
Σύνεδροι, συνεπικουρούμενη από τον Γενικό Έφορο Μπάμπη Βογιατζή, Την 
Επιτροπή Πορισμάτων απετέλεσαν οι κ.κ. :
1. Παύλος Καμπουρέλης, Έφορος Προσκόπων Περιοχής Αττικής
2. Γιώργος Καρδάμης, Έφορο Προσκόπων Περιοχής Δυτικής Ελλάδος και
3. Πέτρος Κύρτσης, Έφορος Προσκόπων Περιφερειακής Εφορείας Δράμας.

Β. Πορίσματα.

Μια σύγχρονη αποστολή για την Προσκοπική Κίνηση.
Οι Σύνεδροι αξιολόγησαν ομόφωνα ως θετική την εισήγηση του πρώην 

Γενικού Εφόρου του ΣΕΠ κ. Νίκου Καλόγερό με θέμα « Μια σύγχρονη 
αποστολή για την Προσκοπική Κίνηση » και έκριναν ότι η εισήγηση αυτή 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα, για την προβολή του σύγχρονου 
χαρακτήρα της προσκοπικής κίνησης καθώς και για την διαμόρφωση θέσεων 
του ΣΕΠ για διάφορα σύγχρονα προβλήματα.

Η Προσκοπική Κίνηση υπόθεση όλων μας.
Οι Σύνεδροι υιοθέτησαν σχεδόν ομόφωνα μια σειρά προτάσεων που 

διατύπωσε με εισήγησή του ο Γενικός Έφορος και οι οποίες έχουν σαν στόχο 
να γίνει Η Προσκοπική Κίνηση υπόθεση όλων μας»
Ακόμη οι Σύνεδροι υπερψήφισαν έναν μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών 
προτάσεων που αφορούσαν στο ίδιο θέμα και διατυπώθηκαν στους Κύκλους 
Συζήτησης, στην Ολομέλεια και από το Ελεύθερο Βήμα του Συνεδρίου.
Οι αρχικές και συμπληρωματικές προτάσεις μετά την υιοθέτησή τους από το 
Συνέδριο συνθέτουν τα Πορίσματα του 15ου Πανελληνίου Προσκοπικού 
Συνεδρίου, τα οποία στην τελική τους μορφή έχουν ως εξής :



ΠΡΩΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΑΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ.

• Είναι αναγκαίο να διατυπωθεί η παιδαγωγική πρόταση του Σ.Ε.Π., με 
κατάλληλη προσαρμογή στα δεδομένα της Ελληνικής Κοινωνίας, της 
διατύπωσης της Αποστολής του Προσκοπισμού ( Mission Statement ), 
όπως αυτή εγκρίθηκε από το 34ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο στο 
Durban της Ν. Αφρικής, το 1999.

• Πρωταρχικό έργο κάθε Βαθμοφόρου είναι να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο 
ότι τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές ζουν ένα ευχάριστο και 
παιδαγωγικά ωφέλιμο πρόγραμμα.

• Για την επίτευξη καλύτερων παιδαγωγικών αποτελεσμάτων θα πρέπει όλοι 
οι Βαθμοφόροι να έχουν καλή γνώση των χαρακτηριστικών και των 
αναγκών κάθε ηλικίας που απασχολεί ο Προσκοπισμός καθώς και των 
μέσων ικανοποίησης τους.

• Χρέος όλων των Βαθμοφόρων των Τμημάτων είναι να εξασφαλίζουν την 
προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος αυτού σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπει ο Κανονισμός κάθε Κλάδου και θα πρέπει να 
αξιολογούνται κάθε στιγμή, με βάση το ενδιαφέρον και την υπευθυνότητα 
που δείχνουν όταν υπηρετούν αυτό το χρέος.

• Χρέος των Βαθμοφόρων Ενηλίκων ( Α.Σ. και Εφόρων ) είναι να 
υποστηρίζουν με κάθε τρόπο το έργο των Βαθμοφόρων των Τμημάτων 
και να τους εξασφαλίζουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την καλύτερη 
δυνατή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

• Οι τεχνικές σχεδιασμού συναρπαστικών στο περιεχόμενο και παιδαγωγικά 
ωφέλιμων προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι απλές και διατυπωμένες σε 
ειδικά βοηθήματα κάθε Κλάδου κατά τρόπο κατανοητό.

• Είναι χρήσιμη η δημιουργία μιας διαρκούς Ομάδας Σκέψης ( think tank ) 
για την εξέταση διαφόρων παιδαγωγικών και άλλων προσκοπικών 
θεμάτων και την διατύπωση σχετικών προτάσεων.

Το πρώτο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

• Η θεμελίωση μιας αποτελεσματικής και δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ 
της Κεντρικής Διοίκησης και των υπολοίπων Διοικητικών Κλιμακίων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση καλής λειτουργίας και ανάπτυξης του ΣΕΠ.

• Η έγκαιρη και έγκυρη μεταφορά πληροφοριών από την Κεντρική Διοίκηση 
σε όλα τα Διοικητικά Κλιμάκια και αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται με τη 
συμβολή όλων των ενδιάμεσων Κλιμακίων και με πνεύμα κατανόησης και 
συνεργασίας.

• Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διακίνηση πληροφοριών 
θα πρέπει να γίνει με την ανάληψη πρωτοβουλιών από κάθε Διοικητικό 
Κλιμάκιο, το οποίο θα αναλάβει σε πρώτη φάση την εύρεση μιας 
οιασδήποτε πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε να έχει άμεση γνώση των 
όσων ανακοινώνονται από την Κεντρική Διοίκηση.



• Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα μαζικής προμήθειας ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας με πρωτοβουλία της 
Κεντρικής Διοίκησης ( π.χ. μέσω Προσκοπικού Πρατηρίου ) για την 
ταχύτερη και με μικρότερο οικονομικό κόστος οργάνωση της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.

• Οφείλουμε να συμμετέχουμε όλοι ενεργά και άμεσα σε κάθε προσπάθεια 
καταγραφής των στοιχείων, που αφορούν :

* τη δύναμη,
■ τις προσκοπικές δραστηριότητες,
* τα οικονομικά,
■ την κοινωνική προσφορά

και εν γένει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το παραγόμενο σε κάθε 
Κλιμάκιο Προσκοπικό Έργο, ώστε να καταστεί δυνατόν να συντάσσεται 
στο τέλος κάθε έτους ένας απολογισμός που να αντικατοπτρίζει το 
πραγματικό μέγεθος και ποιότητα του έργου που επιτελέστηκε και να 
συντάσσεται ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για τη νέα χρονιά απόλυτα 
προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες της Κίνησης.

• Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η 
ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης και όλες οι Πληροφορίες διοικητικής 
επικοινωνίας να αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου

• Η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να αναζητήσει πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
επικοινωνίας , αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας 
και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των κεντρικών της υπηρεσιών.

• Να οργανωθούν προγράμματα εκπαίδευσης των βαθμοφόρων και των 
υπαλλήλων του ΣΕΠ σε θέματα σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών

. υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου.

Το δεύτερο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

3ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

• Προσπαθούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά της Ελλάδος 
μία καλή συγκέντρωση κάθε εβδομάδα και τουλάχιστον μια τριήμερη 
δράση το καλοκαίρι.

• Το πρόγραμμα όλων των προσκοπικών δράσεων θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικά ελκυστικό ως προς το περιεχόμενο, να εξασφαλίζει την ενεργό 
συμμετοχή των παιδιών στην επιτυχία του, να καλύπτει όλο το φάσμα των 
αναγκών και των ενδιαφερόντων των νέων του σήμερα, να αξιοποιεί 
πλήρως όλα τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου και να είναι εύκολη η 
υλοποίησή του.

• Σε περίπτωση που το πρόγραμμα ενός τμήματος δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις αυτές ΤΟΤΕ τα προϊστάμενα κλιμάκια οφείλουν να 
στηρίζουν άμεσα και με κάθε μέσο το έργο των Βαθμοφόρων του 
συγκεκριμένου Τμήματος, ώστε σύντομα να αποκατασταθούν όλες οι 
τυχόν δυσλειτουργίες.
Σε περίπτωση που οι προσπάθειες αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα, είναι 
προτιμότερο να ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος αυτού παρά να 
παράγεται προσκοπικό έργο χαμηλής ποιότητας!



• Για την καλύτερη υποστήριξη του έργου των βαθμοφόρων να 
δημιουργηθεί τράπεζα πληροφοριών με ιδέες για συναρπαστικά 
προγράμματα στην οποία θα μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση κάθε 
Βαθμοφόρος.

• Το πρόγραμμα της Γενικής Εφορείας να είναι έτοιμο έγκαιρα, όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Διοίκησης, για να διευκολύνεται ο 
προγραμματισμός όλων των υπολοίπων κλιμακίων.

• Να γίνουν ενέργειες για την εξασφάλιση μέσων ασύρματης επικοινωνίας 
που θα αξιοποιηθούν για υποστήριξη των Μεγάλων Δράσεων του ΣΕΠ, 
των Δράσεων της Εφορείας Ανιχνευτών και των Εφορειών Ειδικοτήτων 
της Γ.Ε./ ΣΕΠ, για την συμμετοχή στο JOTA , καθώς και την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών.

Το τρίτο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

4ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

• Οι Έλληνες Πρόσκοποι πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τα 
κοινωνικά δρώμενα σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο και να παρεμβαίνουν 
με θετικές θέσεις και δράσεις προβάλλοντας τις θέσεις του ΣΕΠ όπως 
αυτές διαμορφώνονται με τη συνεργασία της Κεντρικής Διοίκησης και με 
βάση τις Ηθικές Αξίες που εκφράζει ο Νόμος και η Υπόσχεση του 
Προσκόπου.

• Διατύπωση και προβολή ολοκληρωμένων θέσεων του ΣΕΠ για όλα τα 
κοινωνικά θέματα.

• Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της Κίνησης μας σε κάθε 
κοινωνική πρόκληση ή την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών( 
ευχάριστων ή δυσάρεστων ) μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την ενεργό 
συμμετοχή όλων μας και την αποκατάσταση μιας άμεσης και δημιουργικής 
επικοινωνίας της Ηγεσίας του ΣΕΠ με όλα τα Κλιμάκια, ώστε να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο χρόνος κινητοποίησης κάθε διαθέσιμης προσκοπικής 
δύναμης.

Το τέταρτο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

5ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ.

• Το παιδαγωγικό έργο που προσφέρει ο Προσκοπισμός πρέπει να 
προσφέρεται από άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της δικής τους 
διαπαιδαγώγησης στα πλαίσια του ΣΕΠ και έχουν αντικειμενικά την 
ικανότητα να στηρίξουν παιδαγωγικά άλλους νέους, έχοντας οι ίδιοι 
επιλύσει τα βασικά τους προσωπικά προβλήματα.

• Οι Κοινότητες Ανιχνευτών αποτελούν τα φυτώρια των αυριανών 
Βαθμοφόρων, γι’ αυτό το έργο τους θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε μέσο 
και η χρησιμοποίηση Ανιχνευτών σε άλλα Τμήματα θα πρέπει να γίνεται 
μόνον στα περιορισμένα πλαίσια του Προγράμματος Προόδου κάθε 
Ανιχνευτή.



• Σε κάθε γεωγραφική περιοχή είναι χρέος όλων των Βαθμοφόρων να 
δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας που θα αποτρέπει τις 
αποχωρήσεις άξιων στελεχών, θα αξιοποιεί παλαιά καλά στελέχη και θα 
ενθαρρύνει άξια άτομα που δεν είχαν την τύχη να διατελέσουν στο 
παρελθόν Πρόσκοποι να θέλουν να ενταχθούν και να βοηθήσουν την 
κίνησή μας.

• Κάθε Διοικητικό Κλιμάκιο οφείλει να παρακολουθεί τις ανάγκες κάθε 
Τμήματος σε Βαθμοφόρους, να εξασφαλίζει οτι όλοι έχουν Εντολή 
Διοικήσεως και να καταρτίζει κατάλληλα προγράμματα εξεύρεσης και 
εκπαίδευσης νέων Η άτυπη - ανεπίσημη εκπαίδευση θα πρέπει να 
εντατικοποιηθεί άμεσα κυρίως με ευθύνη των Αρχηγών των Συστημάτων 
και των Τοπικών ή Περιφερειακών Εφόρων.
Πρέπει να εξετάζονται σε βάθος ο ρυθμός ανακύκλωσης των 
Βαθμοφόρων μιας περιοχής και τα πραγματικά αίτια αποχώρησης κάθε.. 
Βαθμοφόρου. ... >.

• Πρέπει να εκδηλώνεται έμπρακτα το ενδιαφέρον όλων των κλιμακίων για 
όλα τα μέλη του ΣΕΠ, ιδιαίτερα για τους βαθμοφόρους, που μετακινούνται 
σε άλλη πόλη για λόγους σπουδών στράτευση, εργασία, γάμο κ.α. ώστε 
να αξιοποιούνται κατάλληλα και να μην χάνονται για την κίνηση

• Η διευρυμένη συμμετοχή γονέων στα προγράμματα των τμημάτων μπορεί 
να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, σχετικά με την διάδοση, διεύρυνση και την 
αποτελεσματικότητα της Προσκοπικής Κίνησης. Ο χρόνος, ο τρόπος, ο 
βαθμός και το πλαίσιο μαζικότερης ένταξης των γονέων στο Προσκοπικό 
Πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μεθοδευμένης μελέτης 
από την Κεντρική Διοίκηση και να επιχειρηθεί σε δοκιμαστική φάση η 
εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων για την περαιτέρω πορεία του 
εγχειρήματος.

• Είναι χρήσιμο να αναπτυχθούν σχέσεις δημιουργικής συνεργασίας με την 
ΚΕΠΠΕ για την αξιοποίηση έμπειρων στελεχών σε διάφορα ειδικά 
προγράμματα.

• Να ενθαρρυνθεί από την Κεντρική Διοίκηση η ενεργοποίηση των 
Κοινοτήτων Στελεχών.

• Οι Περιφερειακοί Έφοροι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν καλά τα 
χαρακτηριστικά του κοινωνικού περίγυρου, μέσα στον οποίο λειτουργεί 
κάθε κλιμάκιο και ιδιαίτερα τα Συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να τους 
προσφέρουν εξειδικευμένη κατά περίπτωση υποστήριξη, σε συνεργασία 
βέβαια με τις Εφορείες Περιοχής και την Γενική Εφορεία.

Το πέμπτο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

6ο ΠΟΡΙΣΜΑ
Ο ΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ.

• Οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε καλά τι προβλέπουν ο Οργανισμός και 
όλοι οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του ΣΕΠ, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγομένου σε όλη την Ελλάδα 
Προσκοπικού έργου και να αντιμετωπίζονται παντού και με τρόπο ενιαίο 
τα θέματα που απασχολούν την Προσκοπική Κίνηση.



• Η καλή συνεργασία μεταξύ όλων των κλιμακίων επιτρέπει την 
αντιμετώπιση τυχόν ειδικών περιπτώσεων μέσα από τις προβλεπόμενες 
από τους Κανονισμούς διαδικασίες και προστατεύει την Κίνηση από τυχόν 
αυθαιρεσίες.

• Οι Βαθμοφόροι όλων ανεξαιρέτως των Κλιμακίων είναι εξίσου υπεύθυνοι 
για την καλή λειτουργία του ΣΕΠ και οφείλουν να τη διασφαλίζουν κάθε 
στιγμή, αναλαμβάνοντας συνειδητά την υλοποίηση κάθε υποχρέωσης, 
που πηγάζει από τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει και κάνοντας χρήση 
κάθε δικαιώματος που τους παρέχεται, σύμφωνα πάντοτε με τα 
προβλεπόμενα από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του ΣΕΠ.

Το έκτο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

7ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ.

• Η Κίνηση είναι υπόθεση όλων! Η διάκριση των Διοικητικών Κλιμακίων σε 
αυτά της Ηγεσίας και της Βάσης ( ή Κεντρική Διοίκηση και Μαχόμενος 
Προσκοπισμός ) και η προβολή τους σαν δύο χώροι με αντικρουόμενα 
συμφέροντα, δεν έχει πλέον νόημα αφού η ευθύνη του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης του Προσκοπικού Προγράμματος έχει μεταφερθεί σε 
Βαθμοφόρους Ενηλίκων που αναδεικνύονται πλέον άμεσα από τους 
Βαθμοφόρους των Τμημάτων.

• Η ευθύνη της καλής λειτουργίας του ΣΕΠ είναι στα χέρια κάθε 
Βαθμοφόρου που μετέχει ενεργά στην παραγωγή του Προσκοπικού 
Έργου. Κάθε Βαθμοφόρος πλέον θα πρέπει να μετέχει συνειδητά στις 
διαδικασίες ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος, του Τοπικού Εφόρου, του 
Περιφερειακού Εφόρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ, 
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της κάθε επιλογής του.
Από την ορθότητα της κάθε επιλογής μας εξαρτάται πλέον η πρόοδος του 
Προσκοπικού Έργου στο Σύστημα, την Τοπική Εφορεία, την Περιφερειακή 
Εφορεία και την χώρα ολόκληρη γενικότερα.

• Οι ευθύνες που απορρέουν από τις συμμετοχικές διαδικασίες, τις οποίες 
με τόση προσπάθεια αποκτήσαμε, απαιτούν την άμεση εφαρμογή 
διαδικασιών αξιολόγησης με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης του 
Προσκοπικού Έργου, ώστε το παραγόμενο σε κάθε Κλιμάκιο Προσκοπικό 
Έργο να αξιολογείται αντικειμενικά και να προστατεύεται η Κίνηση από 
κάθε είδους αυθαιρεσίες.

• Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε προϊστάμενα και υφιστάμενα 
Κλιμάκια να απαιτούν καλύτερης ποιότητας προσκοπικό έργο από αυτούς 
που ζήτησαν την ψήφο μας για να αναλάβουν τη διοίκηση ενός Κλιμακίου.

• Θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη ύπαρξης λιγότερων διοικητικών 
κλιμακίων για καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερα έμπειρα στελέχη 
στην πρώτη γραμμή.

Το έβδομο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.



8ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

• Όλοι οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ οφείλουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο την 
επέκταση του Προσκοπισμού σε όσες περιοχές της Πατρίδας μας δεν 
υφίστανται προσκοπικά τμήματα.

• Όλοι οι Βαθμοφόροι σε συνεργασία με την Κεντρική θα πρέπει να 
συμβάλλουν δημιουργικά στον ορθολογικό επανασχεδιασμό της 
διοικητικής διάρθρωσης των πάσης φύσεως Διοικητικών Κλιμακίων του 
ΣΕΠ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις ή δεν παράγεται το προσδοκώμενο έργο , ώστε η διοίκηση 
να ασκείται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά με την βοήθεια των 
αναγκαίων κατά περίπτωση κλιμακίων.

• Τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση κλιμάκια θα προσδιορισθούν μετά 
από εμπεριστατωμένες μελέτες σκοπιμότητας και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης.

• Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι συστηματικής διεκδίκησης χώρων στα 
σχολεία, σε χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευαγών Ιδρυμάτων, 
επιχειρήσεων και όπου αλλού είναι δυνατόν.

• Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει ότι οι απανταχού Απόδημοι Έλληνες 
Πρόσκοποι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ΣΕΠ και καλεί όλα τα 
Κλιμάκια να αποκαταστήσουν στενούς δεσμούς συνεργασίας μαζί τους.

Το όγδοο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

9ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

• Καλό Προσκοπικό Πρόγραμμα παράγεται μόνον από καλά 
εκπαιδευμένους Βαθμοφόρους.

• Για την Βελτίωση της ποιότητας του παραγομένου Προσκοπικού Έργου οι 
Βαθμοφόροι θα πρέπει να ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους μέσα στα 
χρονικά πλαίσια που ορίζουν οι Κανονισμοί Εκπαίδευσης και Διοίκησης 
και όσο ακόμη εργάζονται στα τμήματα ώστε να είναι σε θέση να 
λειτουργούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

• Κατά την διαδικασία ανανέωσης ή χορήγησης νέας Εντολής Διοίκησης οι 
Προϊστάμενοι Έφοροι ή Αρχηγοί Συστήματος θα πρέπει να ελέγχουν αν οι 
Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει τις προβλεπόμενες από τους 
Κανονισμούς Διοίκησης και Εκπαίδευσης, Σχολές και να αξιολογούν 
οπωσδήποτε την ικανότητα κάθε Βαθμοφόρου να κάνει πράξη τα όσα 
έμαθε στις εκπαιδεύσεις που έχει παρακολουθήσει.

• Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να οργανώνονται με βάση την ζήτηση για 
σχολές , όπως αυτή θα εκφράζεται στην αρχή κάθε προσκοπικής χρονιάς 
με αιτήσεις των ενδιαφερομένων στην Εφορεία Σχολών ή στον Έφορο 
Εκπαίδευσης κάθε Εφορείας Περιοχής.

• Οι Σχολές θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο πρακτικές και να δίνουν 
στους Βαθμοφόρους όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να 
εκτελούν άμεσα και αποτελεσματικά τα εκάστοτε καθήκοντά τους. Για το 
σκοπό αυτό η Εφορεία Σχολών θα πρέπει να εντείνει τον έλεγχο της



ποιότητας της παρεχομένης σε όλη την Ελλάδα εκπαίδευσης και να 
παρακολουθεί σε συστηματική βάση την απόδοση των εκπαιδευτών.

• Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει αριθμητικά και ποιοτικά να καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες της κίνησης σε όλη την Ελλάδα και να έχουν άμεση 
εμπειρία του σύγχρονου Προσκοπισμού μέσα από την θεσμοθετημένη 
συνεργασία τους με τα Συστήματα, ιδίως των προβληματικών προσκοπικά 
περιοχών.

• Η άτυπη εκπαίδευση θα πρέπει να εντατικοποιηθεί άμεσα κυρίως με 
ευθύνη των Αρχηγών των Συστημάτων και των Τοπικών φόρων.

• Να καθιερωθούν ειδικές δομές εκπαίδευσης για Βαθμοφόρους που δεν 
ήταν ποτέ στο παρελθόν Πρόσκοποι, για βαθμοφόρους που επανέρχονται 
στην ενεργό υπηρεσία μετά από μακρόχρονη απουσία καθώς και για 
Βαθμοφόρους που έχουν εκπαιδευθεί πολλά χρόνια πριν και έχουν 
ανάγκη επανεκπαίδευσης.

• Οργάνωση σχολών με βάση τις τοπικές ανάγκες και με μικρότερο εν 
ανάγκη αριθμό εκπαιδευομένων.

• Αξιοποίηση Μονίμων Βαθμοφόρων για εκπαίδευση βαθμοφόρων σε 
απομακρυσμένες και όχι μόνον περιοχές.

Το ένατο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.

10ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.

• Η προβολή του έργου του ΣΕΠ θα πρέπει να γίνει πιο συστηματική με την 
υιοθέτηση επαγγελματικών μεθόδων και την παραγωγή πάσης φύσεως 
πληροφοριακού υλικού, με την βοήθεια εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

• Η εμφάνιση των Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών και Βαθμοφόρων 
θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα σύγχρονα δεδομένα, με την βοήθεια 
ειδικών, λαμβάνοντας υπόψη :

■ την ενενηντάχρονη παράδοσή μας
■ την τάση για περιπέτεια στην ύπαιθρο που χαρακτηρίζει την 

Κίνησή μας
■ την αισθητική της εποχής μας
■ την μη ταύτισή μας με παραστρατιωτική οργάνωση
■ την παιδαγωγική πρόταση του Προσκοπισμού
■ τη γνώμη ειδικών
■ τη γνώμη των παιδιών και των Βαθμοφόρων.

Ομάδα εργασίας που θα συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και της 
οποίας θα προεδρεύει ο Γενικός Έφορος θα προκρίνει τρείς προτάσεις για 
κάθε πιθανή νέα εμφάνιση των Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 
και Βαθμοφόρων του ΣΕΠ οι οποίες θα τεθούν υπόψη όλων των 
Βαθμοφόρων που κατέχουν Ο.Ε.Δ. για να ψηφίσουν την καλύτερη.
Το τελικό αποτέλεσμα της δημοσκόπησης αυτής θα τεθεί υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την τελική έπιλογή.
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο που να 
επιτρέπει την παρουσία των Ελλήνων Προσκόπων στο Παγκόσμιο 
Προσκοπικό Συνέδριο του 2002 με τη νέα τους εμφάνιση.



* Το περιοδικό ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ θα πρέπει να επανακυκλοφορήσει άμεσα 
και να διανέμεται δωρεάν σε όλα τα απογεγραμμένα μέλη του ΣΕΠ 

■ Σε κάθε μας δημόσια εμφάνιση θα πρέπει να προβάλλουμε όλα εκείνα τα 
στοιχεία που μας κάνουν να πιστεύουμε οτι είμαστε μια πραγματικά 
σύγχρονη και δυναμική κίνηση νέων.

Όλες οι παράγραφοι του δέκατου πορίσματος εγκρίθηκαν σχεδόν 
ομόφωνα εκτός από αυτή που αναφέρεται στην εμφάνιση των μελών του 
ΣΕΠ που υπερψηφίστηκε από 167 συνέδρους και καταψηφίστηκε από 83

11ο ΠΟΡΙΣΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ

■ Η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του ΣΕΠ, είναι υπόθεση 
όλων μας.

■ Όλοι μας θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η Ετήσια Συνδρομή και τα 
έσοδα από άλλες οικονομικές δράσεις της Κεντρικής Διοίκησης 
αποσκοπούν στην μερική κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για τον 
συντονισμό της λειτουργίας του ΣΕΠ.
Η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να ελέγχει συστηματικά τα αποτελέσματα της 
ετήσιας απογραφής.

■ Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς και τους Βαθμοφόρους ότι 
τα ποσά που συνολικά συνεισφέρουν οι γονείς για την συμμετοχή των 
παιδιών τους στις προσκοπικές δραστηριότητες είναι σημαντικά λιγότερα 
από όσα καταβάλλουν για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες και 
οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της μέσης ελληνικής 
οικογένειας.

* Τα έσοδα των πάσης φύσεως Προσκοπικών Μονάδων θα πρέπει να 
έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και η διαχείρισή τους να γίνεται από ΕΚΣ, 
το οικονομικό έργο των οποίων πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Το ενδέκατο πόρισμα εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα.



12ο ΠΟΡΙΣΜΑ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

* Η πρόοδος του Ελληνικού Προσκοπισμού θα πρέπει να είναι το 
όνειρο όλων μας. Υπάρχει για τον καθένα μας ένας ρόλος και μια 
ευθύνη, κομμάτια αυτού του ονείρου. Όλοι μας μικροί και μεγάλοι 
οφείλουμε να περιφρουρήσουμε με την αγάπη μας αυτό το κοινό 
όνειρο και να κάνουμε ότι μπορούμε για να γίνει το όνειρο αυτό 
πραγματικότητα.

■ Ο καθένας από εμάς οφείλει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στα 
καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί και να αντιμετωπίζει 
οποιοδήποτε θέμα της κίνησης με ενδιαφέρον.

■ Όλοι οι Βαθμοφόροι σε όλα τα κλιμάκια εργαζόμαστε για έναν κοινό 
σκοπό γι’ αυτό οι σχέσεις μεταξύ προσώπων ή κλιμακίων θα πρέπει 
να σχεσεις δημιουργικής συνεργασίας που διέπονται κάθε στιγμή 
από τις Αρχές που εισάγουν η Υπόσχεση και ο Νόμος του 
Προσκόπου.

* Τα προγράμματα των Προϊσταμένων Κλιμακίων πρέπει να τα 
αντιμετωπίζουμε με συνέπεια γιατί με αυτά κάποιοι προσπαθούν να 
λύσουν με πολύ αγάπη κάποια δικά μας προβλήματα.

* Τα προγράμματα των υφισταμένων κλιμακίων πρέπει να τα 
αγκαλιάσουμε και να τα στηρίξουμε με κάθε τρόπο, βοηθώντας 
δημιουργικά αυτούς που κάνουν κάθε μέρα πράξη και στην πρώτη 
γραμμή, αυτό που πραγματικά είναι ο Προσκοπισμός!

* Τα προγράμματα του δικού μας κλιμακίου πρέπει να τα υλοποιούμε 
με όσο ζήλο και όσο πάθος διαθέτουμε, γιατί είναι η μικρή δική μας 
συνεισφορά στην πρόοδο αυτού που τόσο αγαπήσαμε: του 
Προσκοπισμού.

Έτσι μόνον η κίνηση θα γίνει πραγματικά υπόθεση όλων μας!

Το δωδέκατο πόρισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τα πορίσματα του 15ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου 
παρεδόθησαν στις 31 Μαρτίου 2000 

εκ μέρους όλων των Συνέδρων
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 

από τον Γενικό Έφορο κ. Χαράλαμπο Βογιατζή,
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.


