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Αγαπητή-έ Ανιχνεύτρια-ή,
Για να διαβάζεις αυτή την επιστολή σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να συμπληρώσεις την αίτηση
σου για τη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2017.
Αρχικά θα ήθελα να σε συγχαρώ γιατί η αίτηση της συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης
επιβεβαιώνει την ουσιαστική παρουσία σου στα δρώμενα της Κοινότητάς σου. Ένα χρονικό
διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να έζησες έντονες ανιχνευτικές δράσεις στις
οποίες συμμετείχες ενεργά.
Ο στόχος αυτής της επιστολής είναι να σε καθοδηγήσει στη σωστή συμπλήρωση της
αίτησης ώστε να μας παρουσιάσεις κατά το δυνατόν την πληρέστερη εικόνα της προόδου
σου και της ανιχνευτικής σου ζωής. Η συμμετοχή στη Διαδικασία Ανάδειξης, είναι μία
αποκλειστικά προσωπική σου επιλογή όπως και η συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να
γίνεται από εσένα σε συνδυασμό με τον όμιλο γραμματείας και τον Αρχηγό της Κοινότητάς
σου. Αν χρειαστείς διευκρινήσεις, μαζί με τον Αρχηγό σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί
μας και άμεσα να σε βοηθήσουμε.
Όπως διάβασες και στην ανακοίνωση η πόλη της Λάρισας είναι το πρώτο μας σημείο
συνάντησης. Για τους περισσότερους από η απόσταση μπορεί να έχει μια χρονική και ίσως
οικονομική δυσκολία. Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντάμε άμεσα στις
αιτήσεις που θα μας στέλνονται για να υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσεις άμεσα τον
τρόπο που θα μεταβείς (αεροπορικώς – οδικώς - σιδηροδρομικώς).
Στην αίτηση καλείσαι να συμπληρώσεις Δράσεις Υπαίθρου και Μεγάλες Δράσεις
Υπαίθρου, στις οποίες έχεις συμμετάσχει καθώς και σε ποιές από αυτές ήσουν μέλος του
ομίλου εργασίας διοργάνωσής τους. Θα θέλαμε μια σύντομη περιγραφή της δράσης
(τόπος, διάρκεια, συγκεκριμένος ΟΕ που συμμετείχες). Η δράση Ανίχνευσης Φύσης θα
πρέπει να λαμβάνει χώρα εκτός εστίας, νεώσοικου ή γενικότερα κλειστού προσκοπικού
χώρου. Ο τόπος μπορεί να είναι βουνό ή θάλασσα ώστε να συμπεριληφθούν σαφώς οι
ναυτοπροσκοπικές και αεροπροσκοπικές δραστηριότητες. Οι χειμερινές δράσεις πρέπει να
έχουν διάρκεια τριών ημερών τουλάχιστον. Θα πρέπει να μας δώσεις μία σύντομη
περιγραφή των δύο δράσεων (τόπος, διάρκεια, έρευνα, κ.λπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δράσεις Ανίχνευσης Φύσης δεν μπορούν να είναι στα πλαίσια μιας
Μεγάλης Δράσης αλλά ξεχωριστές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά.
Δραστηριότητες συντήρησης ναυτοπροσκοπικής λέμβου, είτε ημερήσιες είτε διήμερες, δεν
μπορούν να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Η σελίδα συμπληρώνεται με τη
σύντομη παρουσίαση της πρώτης μεγάλης δράσης στην οποία συμμετείχες (τόπος,
διάρκεια, ενδεχόμενη συμμετοχή σε ΟΕ).
Καλείσαι να παρουσιάσεις με τον ίδιο τρόπο, δράσεις από τα υπόλοιπα πεδία ανιχνευτικής
ενασχόλησης.
Στις παρουσιάσεις ερασιτεχνικής ασχολίας θα θέλαμε, με μία σύντομη περιγραφή, να
καταλάβουμε τί παρουσίασες στην Κοινότητά σου. Η μονολεκτική αναφορά του τίτλου,
πολλές φορές δημιουργεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης αδυναμία κατανόησης του
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περιεχομένου της παρουσίασης. Είναι προφανές ότι η παρουσίαση θα πρέπει να έχει γίνει
τουλάχιστον στα πλαίσια της Κοινότητας ή σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Σε περίπτωση που
η παρουσίαση έγινε μαζί και με άλλους Ανιχνευτές αυτό θα πρέπει να αναφέρεται.
Στο ανιχνευτικό εργαστήριο θα πρέπει να περιγράψεις το περιεχόμενο του εργαστηρίου,
ποιός το διοργάνωσε (Περιφερειακή Εφορεία) και να συμπεριλάβεις στα συνοδευτικά της
αίτησης τα βεβαιωτικά παρακολούθησης που έχεις πάρει από τη συμμετοχή σου
(φωτοτυπία).
Θα πρέπει να αναφέρεις την ημερομηνία ονομασίας σου ως Ανιχνευτή Δάφνης, καθώς και
τον αριθμό της αντίστοιχης ανακοίνωσης από την Περιφερειακή Εφορεία που το
διοργάνωσε.
Στο κομμάτι της παρουσίασης της πρωτογενούς έρευνας γράψε μια σύντομη περιγραφή
για έρευνα που έγινε από την Κοινότητά σου σε σχέση με συγκεκριμένο αντικείμενο. Η
έρευνα αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή στη Μεγάλη
Δράση. Πρέπει όμως από την περιγραφή σου να φαίνεται καθαρά η συμμετοχή σου σε
όμιλο έρευνας. Αν έχεις συμμετάσχει σε Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση
μπορεί να συμπληρωθεί σαν δράση πολιτισμού, όπως και η έρευνα που παρουσιάστηκε
από την Κοινότητα. Δεν μπορούν όμως να συμπληρώνονται σαν ξεχωριστές δράσεις.
(Πολιτισμός – Πρωτογενή Έρευνα)
Ζητούμενο της συγκεκριμένης αίτησης είναι να διακρίνεται μέσα από αυτή μία συνεχή (όσο
αυτό είναι δυνατόν) παρουσία στην Κοινότητά σου, καθώς και μία κλιμάκωση στις
δραστηριότητες που συμμετείχες απλά ή διοργάνωσες σε ψηλότερα και ποιοτικότερα
επίπεδα. Μέσα από αυτή ζητάμε να αξιολογήσουμε την παρουσία σου στην Κοινότητα.
Θεωρούμε ότι ο Ανιχνευτής Έθνους, όπως αυτός περιγράφεται στον Κανονισμό του ΣΕΠ,
δεν είναι υπεράνθρωπος ή «υπερπρόσκοπος» ή κάποιος μονοδιάστατα ταγμένος στους
Προσκόπους, χωρίς άλλα ενδιαφέροντα. Ο Πρόσκοπος Έθνους είναι ένας ολοκληρωμένος
έφηβος που κάνει πράξη το προσκοπικό παιχνίδι, ως ενεργό μέλος της κοινωνίας στην
οποία ανήκει.
Παράλληλα θα πρέπει να ξέρεις ότι η συμμετοχή σου στη Διαδικασία Ανάδειξης, άσχετα
από το αποτέλεσμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία εμπειρία την οποία κάθε
Ανιχνευτής έχει το δικαίωμα να ζήσει, με ελάχιστη προϋπόθεση την ολοκληρωμένη
Aνιχνευτική ζωή, τη σύμμετρη ενασχόληση με τα πεδία ανιχνευτικής ενασχόλησης και τη
δημιουργία ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Η συμπλήρωση και μόνο της αίτησης σου δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσεις την
προσωπική σου παρουσία καθώς και την ορθή και μεθοδολογικά ολοκληρωμένη
λειτουργία της Κοινότητάς σου. Τα συμπεράσματα σου θα ήταν χρήσιμο να τα συζητήσεις
στην Κοινότητα με τους άλλους Ανιχνευτές ώστε με τον τρόπο αυτό να βοηθήσεις στη
βελτίωση του επιπέδου της Κοινότητας σου.
Πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο να ολοκληρώσεις την πρόοδο σου ως Ανιχνευτής,
εύχομαι οι εμπειρίες που αποκόμισες και οι αναμνήσεις από την παρέα της Κοινότητας, να
αποτελέσουν εφόδια για να ξεπερνάς τις όποιες δυσκολίες θα συναντήσεις στο μέλλον.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Διοματάρης Κωνσταντίνος
Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

