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- Βοηθούς Γενικούς Εφόρους
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ΘΕΜΑ: Πορίσματα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Κλάδου
Λυκοπούλων

Αγαπητοί μου,
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα πορίσματα των εργασιών του 4ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο
Κωνσταντίνο Φθιώτιδος από 27 έως 28 Νοεμβρίου 2004 με κεντρικό slogan «Εμείς
ανοίγουμε το δρόμο».
Το Συνέδριο
απετέλεσε ένα σημαντικό βήμα συζήτησης, κατάθεσης και
ανταλλαγής απόψεων και ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες είμαστε βέβαιοι ότι θα
συμβάλλουν στο καλύτερο μέλλον του Κλάδου Λυκοπούλων.

Με Προσκσπικούς^Χαιρτισμούς

Ισίδωρος Π. Κανετης
Γενικός Έφορος

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε.
Το 4° Πανελλήνιο Συνέδριο Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. με ιδιαίτερη χαρά
διαπιστώνει τη μεγάλη συμμετοχή, στις εργασίες του, Βαθμοφόρων Αγελών,
Αρχηγών Συστημάτων & Εφόρων απ' όλα τα διαμερίσματα της χώρας.
Το 4° Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, που συνήλθε στο Ξενοδοχείο «LEVENDI»
στον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2004, πήρε τις πιο κάτω
αποφάσεις, κατέληξε σε πορίσματα και εξέφρασε ευχές και ευχαριστίες όπως
λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω:
Α. ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συνέδριο ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
Οι Σύνεδροι του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων
Γ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο, επιθυμούμε να
καταγράψουμε, την αγωνία μας για τη ζωή των συνανθρώπων μας που
διέρχονται από το «Πέταλο του Μαλιακού».
Με αφορμή μάλιστα την τελευταία άδικη απώλεια της ζωής των νεαρών μαθητών
από τη Φαρκαδόνα, εκφράζουμε την οδύνη μας για όσους έφυγαν από τη ζωή
εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων στο θανατηφόρο αυτό κομμάτι του Εθνικού
Οδικού Δικτύου και συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες αυτών που ο πόνος
τους είναι αδύνατον να περιγράφει με λόγια.
Με την ευαισθησία που διακρίνει τα Ενήλικα Στελέχη του Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των πολιτών στο πολύτιμο αγαθό
τη ΖΩΗ,

-

Καλούμε την Κυβέρνηση, τα Κόμματα, τους Βουλευτές, την Νομαρχία, τους
Δήμους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διέλευση των
οχημάτων να είναι ασφαλής και να επιλύσουν τάχιστα τα όποια
γραφειοκρατικά προβλήματα, προχωρώντας άμεσα στην έναρξη των
εργασιών κατασκευής σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου κατά μήκος
όλου του πετάλου του Μαλιακού κόλπου και
Θέτουμε στη διάθεση των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στελέχη μας τα
οποία λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας μπορούν να προσφέρουν
εθελοντικά τις γνώσεις και υπηρεσίες τους.

Β. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Συνέδριο:
Ευχαριστεί τον κ. Ισίδωρο Κανέτη Γενικό Έφορο ΣΕΠ για την εμπιστοσύνη
με την οποία περιέβαλε την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. για τη
διοργάνωση του Συνεδρίου και τον παρακαλεί να μεταφέρει τις ευχαριστίες
του Συνεδρίου, στον Πρόεδρο κ. Χρήστο Λυγερό και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ, το οποίο δια της παρουσίας και των
μηνυμάτων των Μελών του, έδειξε έμπρακτα την αγάπη και την υποστήριξη
του στο θεσμό.
2.
Στέλνει χαιρετισμό στους Προσκόπους των Ελληνικών Κοινοτήτων του
εξωτερικού, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο Συνέδριο από τον κ. Κ.
Τσολακίδη Έφορο Περιοχής Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων και τους
1.

3.

4.
5.

6.

7.

συγχαίρει που υπερήφανα τιμούν το ελληνικό όνομα και την Προσκοπική
μας Οικογένεια.
Ευχαριστεί την κοινωνία και τους γονείς για τη συνεχή υποστήριξη που
παρέχουν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και ειδικότερα τις Αγέλες
Λυκοπούλων της πατρίδος μας.
Ευχαριστεί την Περιφερειακή Εφορεία Φθιώτιδος και τους Βαθμοφόρους της
για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση στην οργάνωση του Συνεδρίου.
Αναφέρει τιμητικά και ευχαριστεί το
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο ΖΙΩΓΑ
που συμπαραστάθηκε στην οργάνωσή του.
Εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη διεύθυνση του ξενοδοχείου LEVENDI για
την ιδιαίτερη υποστήριξη που έδωσε για την πραγματοποίηση του
Συνεδρίου στους φιλόξενους χώρους του. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον Γενικό
Διευθυντή κ. Γαϊτάνο Δελαβίνια και το προσωπικό του ξενοδοχείου για την
πρόθυμη εξυπηρέτησή τους.
Ευχαριστεί ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή και στελέχη του έμμισθου
προσωπικού του Σ.Ε.Π. για τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που
κατέβαλλαν για να οργανώσουν το 4° Πανελλήνιο Συνέδριο Βαθμοφόρων
Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. και να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία.

Γ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1.

Οι Σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε., αναγνωρίζουν την ανάγκη περαιτέρω
βελτίωσης των δομών της Διοίκησης και της παρεχόμενης από την Κεντρική
Διοίκηση Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εξυπηρετείται αποτελεσματικά η Αποστολή
της Προσκοπικής Κίνησης και εστιάζει την προσπάθεια όλων των Βαθμοφόρων
Αγελών προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι Σύνεδροι προσδοκούν από τη Γενική Εφορεία να φροντίσει για τις απαραίτητες
ενέργειες υλοποίησης των πορισμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.

Ειδικότερα επί των εισηγήσεων, οι οποίες κατατέθηκαν από την Εφορεία Κλάδου
Λυκοπούλων Γ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της παρούσας κατάστασης
των Αγελών και του Κλάδου πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις
απόψεις των Βαθμοφόρων που συζητήθηκαν σε Συναντήσεις των Εφορειών
Περιοχών το τελευταίο δίμηνο, το Συνέδριο αποφασίζει τα εξής:
ί)
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Εγκρίνεται η εισήγηση, όπως παρουσιάστηκε στην ολομέλεια από την
Αναπληρώτρια Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. με τις προσθήκες και τις
τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο κάτω
Στο μέρος των προτάσεων που αφορούν στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ, προτείνεται ο
Έφορος Κλάδου σε κάθε Κλιμάκιο να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση όπως
αυτή ορίζεται από τους Κανονισμούς Διοίκησης και Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Βαθμοφόρων ΣΕΠ, αποδεδειγμένη θετική εμπειρία ως Βαθμοφόρος σε Αγέλη
Λυκοπούλων τεσσάρων τουλάχιστον ετών, να μην απέχει τα τελευταία τρία
χρόνια από την Προσκοπική Κίνηση και να αξιολογείται σε ετήσια βάση για το
έργο του από τους Βαθμοφόρους του Κλάδου, η δε πιθανή αρνητική
αξιολόγηση να δεσμεύει τον προϊστάμενο Έφορο για τη συνέχιση της
Εντολής Διοίκησής του.
Στο μέρος των προτάσεων που αφορούν στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, προτείνεται:

-

Να παρακολουθείται, με πνεύμα υποστήριξης και όχι ελέγχου, από το
Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ η εφαρμογή της μεθοδολογίας μετά τη
Βασική Σχολή.

-

Μετά την ολοκλήρωση της Βασικής Σχολής να θεσμοθετηθεί ημερίδα
όπου όλοι οι Εκπαιδευόμενοι θα συζητούν και θα ανταλλάσσουν
εμπειρίες από τα προβλήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας στην Αγέλη.

-

Να δοθεί έμφαση στην Άτυπη Εκπαίδευση, για την οποία θα πρέπει η
Κεντρική Διοίκηση να δίνει κατευθύνσεις υλοποίησης, αξιοποιώντας και
ειδικούς μη Προσκόπους.

-

Ο «Παραστάτης Προγράμματος» θα προτείνεται από τους Βαθμοφόρους
της Αγέλης, από τον Πανελλήνιο Πίνακα Παραστατών της Γενικής
Εφορείας και θα υποστηρίζει όλους τους Βαθμοφόρους της Αγέλης.

-

Η Εκπαίδευση να γίνει πιο ευέλικτη.

-

Να εισαχθεί Σχολή / Σεμινάριο παιδαγωγικών θεμάτων & αντιμετώπισης
εξειδικευμένων παιδαγωγικών προβλημάτων.

Στο μέρος των προτάσεων που αφορούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, προτείνεται:

Μ)

-

Να παραμείνει η υπάρχουσα δομή του Μηνιαίου Θέματος ως προς τις
δράσεις και να γίνει διαρκής επιδίωξη των Βαθμοφόρων η αύξηση του
αριθμού των δράσεων εκτός της Προσκοπικής Εστίας.

-

Να κωδικοποιηθεί και να αναδειχθεί περισσότερο, μέσα από την
εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης, η Προσκοπική Τεχνική που
προβλέπεται ήδη στα Κριτήρια Αξιολόγησης.

-

Η Προσκοπική Τεχνική στην Αγέλη Λυκοπούλων θα πρέπει να αποτελεί,
όπο)ς κάθε τι άλλωστε στα Τμήματα, παιχνίδι και να λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του Λυκόπουλου.

-

Να δημιουργηθεί έντυπο αξιολόγησης κάθε δράσης, το οποίο
κωδικοποιημένο και απλό στη συμπλήρωσή του να αποτελεί και εργαλείο
υπενθύμισης.

-

Να αποστέλλεται σε τακτική βάση από την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων
Γ.Ε. πακέτο πρωτότυπων δράσεων και ιδεών προγραμμάτων.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Εγκρίνεται η εισήγηση, όπως παρουσιάστηκε στην ολομέλεια από τον
Έφορο Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε., με τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις
που αναφέρονται πιο κάτω.
- Να αποδεσμευτούν τα Αστέρια από την Κατασκήνωση.
- Να υπάρχει «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΊΚΟ ΣΗΜΑ» για την Κατασκήνωση, το οποίο
να είναι διαφορετικό για κάθε Κατασκήνωση και να μην αποτελεί μέρος
ενός παζλ.
- Παρόλη τη διαπίστωση όλων των Κύκλων ότι υφίσταται χρονικό κενό
στο τρίτο έτος δεν υιοθετείται η ανάγκη καθιέρωσης νέου σήματος
μεταξύ του Δεύτερου Αστεριού και του Χρυσού Λύκου.
- Να εισαχθεί σαν πρόσθετη προϋπόθεση για το Χρυσό Λύκο, η
συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Κατασκήνωση.
Οι Σύνεδροι ομόφωνα αποφασίζουν ότι θα συμβάλλουν με όλες τους τις
δυνάμεις στον εορτασμό των 95 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού

Προσκοπισμού, που συμπληρώνονται το 2005, καθώς και στις εκδηλώσεις της
εκατονταετηρίδας του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, το έτος 2007.
4.

Οι Σύνεδροι του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων
Γ.Ε. ομόφωνα διακηρύσσουν την απόφασή τους να συνεχίσουν με ζήλο να
εργάζονται για την Προσκοπική Κίνηση, που η Πατρίδα μας τώρα περισσότερο
από ποτέ χρειάζεται και δηλώνουν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε
αναδιατάσσοντας
τις
δυνάμεις
του
Ελληνικού
Προσκοπισμού
και
μετασχηματίζοντας την οργάνωση και τη λειτουργία του να ξαναβρεθεί ως μία
σύγχρονη, δυναμική, νεανική κίνηση στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και
της προτίμησης της νεολαίας και της κοινωνίας.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2004

Παναγιώτης Κάλλιας
Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε.

Αγγέλικα Μυλώνη
Πρόεδρος Συνεδρίου

