Εισδοχή

ΕΙΣ∆ΟΧΗ
"Είναι ευκολότερο να κερδίσεις µια ολόκληρη περιουσία παρά την ψυχή ενός
µικρού παιδιού".
Και αυτό καλείστε να κάνετε, Αδελφοί Βαθµοφόροι εκπαιδευτές, κάθε φορά που ένα
καινούριο παιδί έρχεται να εγγραφεί σε ένα από τα Τµήµατά σας, κάθε φορά που ένα
καινούργιο παιδί έρχεται να µπει στη µεγάλη Προσκοπική Οικογένειά µας. Να κερδίσετε
την εµπιστοσύνη του και µακροπρόθεσµα τη ψυχή του. Για να το κατορθώσετε αυτό,
δώστε στο παιδί αγάπη.
Η σωστή αγάπη είναι απλή και φυσική ανθρώπινη πράξη. Και επειδή
αποπροσανατολίστηκε για να ξαναβρεί το δρόµο της και να οδηγηθούµε σε όσο το
δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση, χρειάζονται οι µεγάλες αποφάσεις, οι αποφάσεις για
πράξεις θυσίας. Από αγωνίες σε αγώνες. Όχι εκδικήσεις, αλλά νίκες, δια του καλού, στο
κακό. Κι όσο ψυχραίνεται η αγάπη των πολλών, τόσο πρέπει να υπερβάλλει σ΄
εκφραστικότητα και πειστικότητα προσφοράς η αγάπη των ολίγων.
Μερικοί νοµίζουν, πως οι θυσίες πηγαίνουν χαµένες, ότι δε φέρνουν αποτελέσµατα αφού
οι άλλοι επιµένουν στις κακίες τους. Λάθος στην εκτίµηση. Ο σπόρος που φυτεύεται και
πεθαίνει ξαναζωντανεύει για να συνεχίζεται η ζωή ωραιότερη και δυναµικότερη.
Ποτίστε τα νεαρά βλαστάρια, που έρχονται κοντά σας, µε αγάπη και αυτά θα
δυναµώσουν και θα γιγαντωθούν. Τότε, θα είστε υπερήφανοι για το έργο που κάνατε.
Όταν στο έργο σας µπει ένα τέτοιο θεµέλιο σαν την αγάπη, τότε και µόνο θα είστε έτοιµοι
να χτίσετε πάνω στο θεµέλιο αυτό κολοσσιαία οικοδοµήµατα.
Έτσι βοηθώντας να βάλετε σωστά µία µία τις πέτρες αυτής της δύσκολης οικοδοµής θα
µπορέσουµε να τους δώσουµε τις παρακάτω ονοµασίες:

1. ΕΙΣ∆ΟΧΗ
Είναι η οµαλή ένταξη του/της νέου/νέας Προσκόπου στο σύνολο της Οµάδας. Η κατ΄
αρχήν αποδοχή από αυτόν/ην, των Κανόνων της οµαδικής ζωής και του
Προσκοπικού παιχνιδιού, ενώ συγχρόνως γίνεται και ο/η ίδιος/α αποδεκτός/ή σαν
άτοµο από το σύνολο των παιδιών τόσο της Ενωµοτίας όσο και της Οµάδας.

2. ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Η "είσοδος" του/της νέου/νέας Προσκόπου στην Οµάδα και τα πρώτα του/της
Προσκοπικά

Βήµατα

χαρακτηρίζουν

σε

µεγάλο

βαθµό

όλη

την

µετέπειτα

συµπεριφορά και εξέλιξή του/της στην Οµάδα.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενδιαφέρον + Σωστή
συµπεριφορά Αρχηγού και
Ενωµοτάρχη

Αδιαφορία + όχι σωστή
συµπεριφορά Αρχηγού και
Ενωµοτάρχη

Κερδίσαµε ένα Πρόσκοπο

Χάσαµε ένα Πρόσκοπο

3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Ο/Η νέος/α Πρόσκοπος πρέπει να αισθάνεται ότι µπήκε σ΄ένα φιλικό ευχάριστο
περιβάλλον, που µπορεί να κινηθεί άνετα, να εκφέρει τη γνώµη του/της, να
αποφασίζει µαζί µε τους άλλους Πρόσκοπους, να βοηθήσει στην οργάνωση των
δράσεων και προπάντων να παίξει µε ευχαρίστηση.
Προσφώνηση µε το µικρό όνοµα από όλους µε πρώτο τον Αρχηγό. Οι Πρόσκοποι ας
µάθουν ότι ήρθε στην Οµάδα ο Κώστας ή η Κυριακή και όχι ο Κώστας Αργυρίου π.χ.

4. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
Ο Αρχηγός πρέπει να πληροφορηθεί αµέσως, πως ήρθε ο/η νέος/α Πρόσκοπος στην
Οµάδα (από φίλους, από γονείς, µόνος του/της) αν ήταν Λυκόπουλο θα συνεργαστεί
µε τον Ακέλα, ο οποίος και θα τον κατατοπίσει για τον/την νέο/α Πρόσκοπο. Θα
φροντίσει να πάρει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) αλλά
και πληροφορίες για τον χαρακτήρα, την προσωπικότητά και την ζωή του/της µέσα
στην Αγέλη.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ, ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (επίσκεψη, ενηµέρωση για το
έργο του Προσκοπισµού, για τις υποχρεώσεις του/της Προσκόπου προς την Οµάδα,
αρχή συνεργασίας µε τους γονείς για τυχόν προβλήµατα του/της νέου/ας
Προσκόπου).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Περιλαµβάνει αίτηση εγγραφής, φυλλάδια ενηµερωτικά για τον Προσκοπισµό,
πληροφορίες για την Οµάδα, πληροφορίες για τα Προσκοπικά καταστήµατα κ.α.
Μπορεί να δοθεί στους γονείς του/της νέου/ας Προσκόπου για ενηµέρωση.

5. ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ
Για τη σωστή εφαρμογή του Συστήματος κατ΄Ενωμοτίες παίζει σπουδαίο ρόλο η
ομοιογένεια της Ενωμοτίας, γι΄αυτό κάθε Πρόσκοπος πρέπει να εντάσσεται σε
Ενωμοτία, που ικανοποιεί τις προσωπικές του/της προσδοκίες και τα ιδιαίτερά του/της
ενδιαφέροντα.
Ο Αρχηγός πρέπει να πληροφορηθεί σε ποιό σχολείο πηγαίνει ο νέος/α Πρόσκοπος,
ποιοί είναι οι φίλοι του/της στην Ομάδα, ποιός τον έφερε, που μένει κλπ. Θα τον
αφήσει να διαλέξει την Ενωμοτία του/της μόνος του/της.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΩΜΟΤΙΑ, αν δεν έχει κάποιο φίλο ή κάποια συγκεκριμένη
προτίμηση και αφού γνωρίσει τα παιδιά της Ομάδας, καλύτερα αποφασίζει στην
συνέχεια (μικρό αυτό το διάστημα).
Οσα Λυκόπουλα γίνουν Πρόσκοποι μπορεί να περάσουν ένα στάδιο προετοιμασίας
για την Ομάδα Προσκόπων. Καλό είναι να γνωρίζουν από πριν τον Αρχηγό Ομάδας
και να συζητήσουν μαζί του ή με κάποιο φίλο του Πρόσκοπο. Μπορεί ακόμα να λάβει
μέρος και σε μια δράση της Ο.Π. η οποία όμως να είναι κατάλληλη. (Ισχύουν τα ίδια
για την εκλογή της Ενωμοτίας).
6. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΣΤΩΝ ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΕΝΩΜΟΤΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.
7. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ
Το να υπάρχουν αδέλφια στην ίδια Ενωμοτία είναι καλό και κακό ανάλογα με τις
σχέσεις μεταξύ τους.
8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Κάθε παιδί που παρακολούθησε δύο δράσεις Υπαίθριας Ζωής και τέσσερις άλλες
δράσεις της Ομάδας ή της Ενωμοτίας του και γνωρίζει την υπόσχεση, τον Νόμο, τον
Χαιρετισμό, την Ιστορία του Προσκοπισμού και τη χρήση του κονταριού δίνει την

Υπόσχεση του Προσκόπου και γίνεται μέλος της.
Τα Λυκόπουλα που έχουν την ανάλογη ηλικία, δίνουν την Υπόσχεση του Προσκόπου
και γίνονται μέλη της Ομάδας Προσκόπων αμέσως μετά την Τελετή Αναβάσεώς τους
σ΄αυτήν, γιατί γι΄αυτά δεν προαπαιτείται η συμμετοχή σε ορισμένο αριθμό δράσεών
της.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Α. Για να δώσει την Υπόσχεσή του/της ο/η νέος/α Πρόσκοπος επιθυμούμε να του
αρέσει το περιβάλλον της Ομάδας, να αποδέχεται τους όρους του Προσκοπικού
Παιχνιδιού, να έχει κάποιο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ για τα "κοινά" της
Ενωμοτίας και να συμμετέχει στις δράσεις της όπως και στις δράσεις της Ομάδας.
Β. Δεν θέλουμε να "παπαγαλίζει" φράσεις και γνώσεις, πολλές από τις οποίες δεν θα
καταλαβαίνει. Θέλουμε μόνο να δείξει κάποια μικρή προσπάθεια προσαρμογής
στα της Ομάδας και της Ενωμοτίας του και του ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΗ
ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ. Στη συνέχεια αφού έχει ενταχθεί στην Προσκοπική
Οικογένεια μπορεί να συνεχίσει στην προσπάθειά του για αυτοβελτίωση μέσα
από τα κίνητρα που του προσφέρει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κλάδου
Προσκόπων.
Γ. Φθάνει να λάβει μέρος σε μια σωστή έπαρση της Σημαίας για να του
εμπνεύσουμε λίγο από τον Πατριωτισμό μας, για να του μάθουμε να χαιρετάει
Προσκοπικά για να τον κάνουμε κρίκο της αλυσίδας που είναι το "πέταλο" της
έπαρσης της Σημαίας.
9. ΥΠΟΣΧΕΣΗ: Η Τελετή της Υποσχέσεως υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της Ενταξης
ενός Πρόσκοπου στην μεγάλη προσκοπική οικογένεια και δημιουργεί κατάλληλη
ατμόσφαιρα για την προαγωγή του Προσκοπικού Πνεύματος.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Α. Η Τ. Υ. είναι τελετή "ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ" στον/ην νέο/α Πρόσκοπο. Δεν γίνεται ποτέ
ομαδική, γίνεται πάντα για κάθε Πρόσκοπο χωριστά έτσι ώστε να νιώσει την
σπουδαιότητά της. Δεν είναι θεατρική παράσταση. Αν γίνει υπό τύπον "ομαδικής
ορκομωσίας" το παιδί δε θα νιώσει τίποτα το ιδιαίτερο.
Β. Φανερή είναι η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα εφαρμογής της Τ.Υ. κατά τρόπο
ομοιόμορφο και χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του
τελικού σκοπού του Προσκοπισμού.
Γ. Είναι απλή και επιβλητική τελετή που αφιερώνεται προσωπικά στον/ην νέο/α
Πρόσκοπο και γίνεται αμέσως μετά τα τυπικά ενάρξεως κάποιας ομαδικής
δράσεως ή δυνατόν εκδρομής.

