ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Αθήνα, 14 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40
ΠΡΟΣ
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- Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων
- Μέλη Επιτροπων Κοινωνικής Συµπαράστασης

ΘΕΜΑ

: Ηλεκτρονική Ψηφοφορία των Βαθµοφόρων του Σ.Ε.Π., για
τον εκσυγχρονισµό της προσκοπικής εµφάνισης

Αγαπητοί µου,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων έθεσε ως βασική προτεραιότητα του
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης 2013-2017 τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου προσώπου και µιας
ελκυστικής εικόνας της Προσκοπικής Κίνησης. Σηµαντικός άξονας επίτευξης του στόχου αυτού
αποτελεί η ανανέωση- βελτίωση της εµφάνισης των Ενήλικων και των Ανήλικων µελών της Κίνησης,
διαδικασία την οποία το ∆.Σ. επεξεργάζεται για αρκετό χρονικό διάστηµα, όντας πλέον σε θέση να
παρουσιάσει στην Κίνηση µια ολοκληρωµένη και συγκεκριµένη πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της
προσκοπικής εµφάνισης.
Η αλλαγή της προσκοπικής εµφάνισης δεν προτείνεται εν κενώ, αλλά συµπυκνώνει συγκεκριµένες
αντιλήψεις σχετικά µε την Προσκοπική Κίνηση σήµερα, τη δυναµική και την ανάπτυξή της στο
µέλλον:
• Η πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της προσκοπικής εµφάνισης αποτελεί σηµαντική τοµή, η
οποία συγκαταλέγεται σε µια σειρά παρεµβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε όλους
τους τοµείς του Προσκοπικού Έργου και στόχο έχουν την αποτελεσµατική ανάπτυξη της
Κίνησης και την αναβάθµιση του ρόλου της στην Ελληνική νεολαία.
• Η πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της εµφάνισης, µας αποµακρύνει από στερεότυπα που
συνοδεύουν χρόνια την Προσκοπική Κίνηση, τα οποία αναπαράγονται από βασικά σηµειολογικά
στοιχεία της υπάρχουσας στολής, όπως οι επωµίδες, οι µακριές κάλτσες, το χακί-µπεζ-καφέ
χρώµα κ.ά.
• Η πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της προσκοπικής εµφάνισης προσαρµόζεται στη δυσµενή
οικονοµική συγκυρία προσβλέποντας µια εµφάνιση ποιοτικά βελτιωµένη, σύγχρονη και νεανική,
περισσότερο χρηστική για τα παιδιά και τους νέους, η οποία θα κοστίζει λιγότερο για τα µέλη
µας από τη στολή που χρησιµοποιούµε σήµερα.
• Η πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της προσκοπικής εµφάνισης αφαιρεί µέρη που σήµερα
πλεονάζουν και κατά γενική οµολογία δεν έχουν χρηστική αξία για τα παιδιά, αντιθέτως
συνιστούν µόνιµη πηγή συζητήσεων, αντιδράσεων και παραπόνων. Το κόστος που
εξοικονοµείται από τα µέρη που αφαιρούνται αξιοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας, την
προσθήκη νέων πρακτικά χρήσιµων στοιχείων και τη µείωση της τιµής πώλησης.
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•

Η πρόταση για τον εκσυγχρονισµό της προσκοπικής εµφάνισης ενισχύει την ταυτότητα που
θέλουµε να χαρακτηρίζει την Κίνησή µας. Η µέχρι σήµερα προσκοπική εµφάνιση συνδυάζει
χαρακτηριστικά, τα οποία ενδυµατολογικά ανήκουν σε άλλες περιόδους της ιστορίας και σήµερα
σε πολλούς φαντάζουν εκκεντρικά αποτελώντας πολλές φορές τροχοπέδη για την περαιτέρω
Ανάπτυξη της Κίνησης.

Για το σχεδιασµό της προτεινόµενης νέας προσκοπικής εµφάνισης:
• Το ∆.Σ. απευθύνθηκε και έλαβε προτάσεις από µεγάλη εταιρεία επικοινωνίας.
• Το ∆.Σ. επεξεργάστηκε τις προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του προσκοπικού
προγράµµατος, την πρακτικότητα και την οικονοµία.
• Οι βασικές ιδέες και σκέψεις της πρότασης παρουσιάστηκαν σε Συµβούλια της Γ.Ε., στο
τελευταίο Συµβούλιο Π.Ε. και Β.Γ.Ε., όπου καταγράφηκαν απόψεις, επιφυλάξεις και εναλλακτικές
προτάσεις.
• Το θέµα της αλλαγής της Προσκοπικής εµφάνισης, συζητήθηκε στις δύο τελευταίες Πανελλήνιες
Συναντήσεις των Κλάδων Λυκοπούλων και Προσκόπων, όπου καταγράφηκε η επιθυµία και η
αναµονή της «αλλαγής». Επίσης, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Λυκοπούλων, µε
αφορµή την αλλαγή του Λυκοπουλικού καπέλου, συζητήθηκε γενικότερα το θέµα της
Προσκοπικής εµφάνισης, µε πρωτοβουλία των ίδιων των συνέδρων.
• Το ∆.Σ. απευθύνθηκε σε εταιρεία σχεδίασης και κατασκευής ρουχισµού outdoor δράσης του
εξωτερικού, η οποία σχεδίασε τα προτεινόµενα είδη. Ο σχεδιασµός έγινε χωρίς καµία δαπάνη για
το Σ.Ε.Π. και χωρίς καµία δέσµευση από πλευράς ∆.Σ.
Οι προτάσεις για την νέα προσκοπική εµφάνιση βασίζονται σε σύγχρονη σχεδίαση όλων των µερών
της, αφαιρώντας ορισµένα στοιχεία της και ανανεώνοντας άλλα. Η σχεδίαση αυτή θα εξασφαλίσει
την απαραίτητη πρακτικότητα και ανάγκη που προκύπτει από την πολυτυπία της χρήσης της.
Θεµελιώδης είναι η αλλαγή στην προσέγγιση των χρωµάτων καθώς οι προτάσεις προσανατολίζονται
σε νεανικά και ζωντανά χρώµατα. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πληροί όλα τα απαραίτητα
κριτήρια (αντοχής, συµπεριφοράς) και η καταλληλότητά του για παιδική ένδυση θα πιστοποιείται
από αναγνωρισµένο φορέα. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσπάθεια διατήρησης ενός χαµηλού
κόστους και παράλληλα σε µια διαδικασία µετάβασης στην νέα εµφάνιση που θα σέβεται τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην πατρίδα µας.
Τη σηµαντική αυτή απόφαση για την αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας της προσκοπικής
εµφάνισης, θα ενισχύσει η επικύρωσή της, από όσο το δυνατόν περισσότερους Βαθµοφόρους µας.
Για το σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2016 αποφάσισε τη
διεξαγωγή πανελλήνιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στην οποία θα κληθεί να συµµετέχει το
σύνολο των βαθµοφόρων του Σ.Ε.Π. µε Εντολή ∆ιοίκησης και να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά
απέναντι στην πρότασή του.
• Η διαδικασία θα ξεκινήσει τη Μ. Τρίτη 26 Απριλίου, θα διαρκέσει 15 ηµέρες και το
αποτέλεσµα θα ληφθεί καθοριστικά υπόψη για τις επόµενες αποφάσεις του ∆.Σ.
• Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρµας της
Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. (www.emathainoportal.gr).
• Για τη συµµετοχή των Βαθµοφόρων µας στη διαδικασία, απαιτείται η καταχώρηση έγκυρης
διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους στο e-sep. Προς τούτο και
προκειµένου όλοι οι Βαθµοφόροι να µπορέσουν να συµµετέχουν και να εκφράσουν την άποψη
τους, παρακαλούνται:
o Οι Αρχηγοί Συστηµάτων µέχρι την Πέµπτη 21 Απριλίου 2016, να
ενηµερώσουν το e-sep µε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των
Βαθµοφόρων τους,
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o

Οι Περιφερειακοί Έφοροι να επιβεβαιώσουν προς την Κεντρική ∆ιοίκηση
το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 την τήρηση των
ανωτέρω για τα Συστήµατα και το επιτελείο της Περιφέρειακής τους
Εφορείας µε e-mail στο pr@sep.org.gr.

Η πρόταση θα παρουσιαστεί σε τρεις εκδοχές, οι οποίες θα έχουν τα κοινά χαρακτηριστικά που
προαναφέρθηκαν, αλλά θα παρουσιάζουν και διαφοροποιήσεις µεταξύ τους ώστε να αποτυπωθούν
ευκρινώς οι απόψεις των Βαθµοφόρων.
Η αλλαγή της προσκοπικής εµφάνισης δεν µπορεί να αποτελεί ευκαιριακή επιλογή. Συνιστά εξέλιξη,
µε µεγάλο βάρος ευθύνης, για την οποία δεσµευθήκαµε στο Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης του ΣΕΠ και
θεωρούµε πως θα συµβάλλει σηµαντικά στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Προσκοπικής
Κίνησης.
Με το βλέµµα στις επόµενες δεκαετίες θεωρούµε πως η προτεινόµενη νέα προσκοπική εµφάνιση:
• ∆ίνει την ευκαιρία στα ανήλικα µέλη µας της ταύτισης µε το Τµήµα στο οποίο εντάσσονται,
συνεπώς και µε το Προσκοπικό Πρόγραµµα που το αφορά.
• ∆ίνει τη δυνατότητα στα µέλη µας να την αξιοποιούν σε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και
παράλληλα η χρήση αυτή να δίνει την εικόνα µιας νεανικής και σύγχρονης Κίνησης.
• Αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη µιας σειράς προαιρετικών ειδών, που θα αρέσουν
στα µέλη µας και θα φοριούνται όχι µόνο στις προσκοπικές δράσεις, αλλά και στις υπόλοιπες
δραστηριότητες της καθηµερινότητας τους, προβάλλοντας την Κίνηση στον περίγυρό τους.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

