
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Αγαπημένοι μας Πρόσκοποι, 
 
Για να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον, αγωνία αλλά και ένα κίνητρο για συνεχή εγρήγορση και 
ενδιαφέρον στην Ομάδα, καθώς επίσης και εποικοδομητική συνεργασία, υγιής ανταγωνισμός και ευγενής 
άμιλλα, έχουμε ένα διαγωνισμό που λαμβάνει χώρα μεταξύ των Ενωμοτιών κατά τη διάρκεια του έτους. 
Ξεκινά στην αρχή της χρονιάς, αμέσως μετά τη σύσταση των Ενωμοτιών και ολοκληρώνεται στην 
τελευταία συγκέντρωση, όπου στην τελική εκδήλωση του Συστήματος, ανακοινώνεται και η νικήτρια 
Ενωμοτία.  
 
Οι Ενωμοτίες παίρνουν βαθμούς από: 

 Την επιθεώρηση που γίνεται στην αρχή της Συγκέντρωσης ή μίας δράσης και δίνεται έμφαση στις 
παρουσίες των Μελών, στη στολή, καλλιτεχνική αναφορά, προσκοπικό πνεύμα, ταμείο, 
παρουσίαση της κραυγής και υπηρεσία.  
 

 Δραστηριότητες και παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
(συγκεντρώσεις, ειδικές δράσεις, διήμερα κλπ).  

 

 Από την ενασχόληση των Μελών τους με την πρόοδο τους.  
 

Για φέτος, μετά από εισήγηση του Επιτελείου, το Συμβούλιο Τιμής, δηλαδή το Επιτελείο και οι 
Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες, αποφάσισε όπως στο διαγωνισμό της Ομάδας προστεθεί ακόμα ένα 
μέρος που θα δίνει με την ολοκλήρωση του βαθμούς ΜΠΟΝΟΥΣ στις τρεις πρώτες Ενωμοτίες.  
 
Ο διαγωνισμός αυτός έχει ονομαστεί «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ» και θα αποτελείται από τρεις διαφορετικές 
ενότητες σε τρεις χρονικές περιόδους. Περισσότερα θα μάθετε πιο κάτω, όπου ο διαγωνισμός θα 
αναλυθεί καλύτερα. Απλά να αναφέρουμε ότι η πρώτη ενότητα αφορά την οργάνωση των Ενωμοτιών σας 
και έχει τον τίτλο «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», και ξεκινά από τώρα μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου, ο 
δεύτερος «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ», και θα ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου μέχρι και τις 25 
Μαρτίου και ο τρίτος «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» και θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου μέχρι και το τέλος 
Μαΐου. 
 
Για εσάς που είστε καινούργιοι ή εσείς που έρχεστε από την Αγέλη ίσως αυτά που διαβάζετε και ακούτε 
να σας είναι κάπως ακαταλαβίστικα. Στην πορεία όμως θα μπείτε και εσείς στο νόημα με τη βοήθεια 
πάντοτε των Ενωμοταρχών, Υπενωμοταρχών και των παλαιότερων Προσκόπων.  
 
Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, από το να σας ευχηθώ, εκ μέρους του Επιτελείου ΚΑΛΗ 
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ στο διαγωνισμό.  
 
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς και αγάπη, 
 
 
ο Αρχηγός σας  
 
 
 
 
 
Ανδρέας Γεωργίου  
 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :  
 

1. Ο ετήσιος διαγωνισμός της Ομάδας, θα διεξάγεται κανονικά σε κάθε συγκέντρωση και δράση και 
η βαθμολογία του θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ομάδας κάθε επόμενο Σάββατο.  
 

2. Σημαντικό ρόλο στη Βαθμολογία  θα διαδραματίζει η Επιθεώρηση που θα γίνεται στην αρχή κάθε 
Συγκέντρωσης. Τα θέματα που βαθμολογούνται στην Επιθεώρηση είναι : 
 Παρουσίες 
 Στολή 
 Κραυγή 
 Καλλιτεχνική Αναφορά  
 Προσκοπικό Πνεύμα 
 Ταμείο 
 Υπηρεσία (όποτε έχει η Ενωμοτία σας) 
 

3. Επίσης στο Διαγωνισμό θα παίρνετε βαθμούς και από διάφορες άλλες δραστηριότητες που θα 
διοργανώνει η Ομάδα όπως μεγάλα διαγωνιστικά παιχνίδια, δράσεις κ.α. 

 
4. Σημαντικό κομμάτι επίσης στη Βαθμολογία της Ενωμοτίας σας θα διαδραματίζει και η προσωπική 

ανέλιξη του κάθε ενός και κάθε μίας από εσάς σε σχέση με την προσκοπική σας πρόοδο. Και για 
να γίνουμε πιο  κατανοητοί: κάθε φορά που ένας ή μία Πρόσκοπος κάνει και ένα βήμα προς τα 
πάνω όσον αφορά την πρόοδο, είτε αυτό αφορά τα Τρίφυλλα, είτε τα Πτυχία, τότε η Ενωμοτία 
του θα παίρνει επιπλέον Βαθμούς. Για το λόγο αυτό μην ξεχνάτε την πρόοδό σας. Βοηθήστε την  
Ενωμοτία σας. Οι βαθμοί έχουν ως εξής: 

 

 Απαίτηση από τα Τρίφυλλα που ολοκληρώνεται από ένα Μέλος δίνει 5 βαθμούς 
 

 Κάθε Πτυχίο 30 βαθμούς 
 

 Κάθε συμπλήρωση επιπέδου (Τρίφυλλα) 50 βαθμούς 
 

 Αργυρή Δάφνη και Πτυχίο Εξειδικεύσεως από 65 βαθμούς και  
 

 Χρυσή Δάφνη 76 βαθμούς. 
 

5. Ο μπόνους διαγωνισμός με την ονομασία «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ» χωρίζεται σε τρεις 
τριμηνιαίους (περίπου) ως εξής : 

 

 Οκτώβριος – Δεκέμβριος  
 

 Ιανουάριος – Μάρτιος  
 

 Απρίλιος – Μάιος 
 

6. Κάθε τριμηνιαίος διαγωνισμός θα έχει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα σας ανακοινώνεται με 
την έναρξη του. Για το πρώτο τρίμηνο το θέμα είναι η ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των 
Ενωμοτιών και ο τίτλος του είναι: «ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» 

 
7. Η τελευταία συγκέντρωση κάθε τριμηνιαίου διαγωνισμού, θα ολοκληρώνεται με μία προσκοπική 

πυρά όπου μέσα από τη ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και τη χαρά, όπως εμείς οι Πρόσκοποι 
ξέρουμε να δημιουργούμε, θα ανακοινώνεται η νικήτρια Ενωμοτία.  

 
8. Η νικήτρια Ενωμοτία θα φέρει στον κοντό του Ενωμοτάρχη τιμής ένεκεν ειδικό σημαιάκι που 

θα δείχνει ότι είναι η νικήτρια. 
 



 

 

9. Οι Πρόσκοποι της νικήτριας Ενωμοτίας θα βραβεύονται για την προσπάθεια που κατέλαβε η 
Ενωμοτία τους με ειδικό αναμνηστικό δώρο που θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο Τιμής.  

 
10. Από κάθε τριμηνιαίο διαγωνισμό θα συγκεντρώνονται οι Βαθμολογίες των Ενωμοτιών. Τελική 

νικήτρια Ενωμοτία θα είναι αυτή που στο τέλος και των τριών διαγωνισμών, το Μάιο, θα 
συγκεντρώσει συνολικά τη μεγαλύτερη Βαθμολογία, ώστε να ονομαστεί Ενωμοτία Κορυφής. 

 
11. Οι Πρόσκοποι της Ενωμοτίας αυτής, εκτός από το αναμνηστικό δώρο που θα πάρουν, θα λάβουν 

ειδικό αναμνηστικό σήμα ζώνης, ενώ θα κερδίσουν επίσης μία έξοδο σε μέρος που θα 
αποφασιστεί από το Συμβούλιο Τιμής.  

 
12. Βασικός κανόνας των διαγωνισμών είναι η ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ, η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ο ΥΓΙΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, η ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ και ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ.  
 

13. Τέλος να σας αναφέρουμε ότι το Επιτελείο θα είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει και να 
σας δώσει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν. ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΤΕ. Εμείς γι’ αυτό 
είμαστε εδώ. 

 
 

 
 

Το λογότυπο του διαγωνισμού μας 

 
 



 

 

ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Κατά το πρώτο τρίμηνο του Διαγωνισμού μας θα ασχοληθούμε με την Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ενωμοτίας. Για το σκοπό αυτό, ο Διαγωνισμός μας στο πρώτο μέρος του, φέρει το κωδικό όνομα 
«ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»  και έχει τις πιο κάτω απαιτήσεις από εσάς : 
 

1. Δημιουργία Κραυγής της Ενωμοτίας. 
 

2. Δημιουργία κοντού που θα τον μεταφέρει ο / η Ενωμοτάρχης. 
 

3. Δημιουργία του σήματος (σημαιάκι) της Ενωμοτίας το οποίο θα φέρεται στον κοντό του / της  
Ενωμοτάρχη καθώς και ενός σήματος για την Ενωμοτία σας δικής σας επιλογής.  

 

4. Διακόσμηση της γωνιάς της Ενωμοτίας σας.  
 

5. Δημιουργία και τήρηση βιβλίων της Ενωμοτίας καθώς και καταμερισμός ευθυνών. 
 

6. Δημιουργία ενός τεύχους εφημερίδας της Ενωμοτίας σας. 
 

7. Προγραμματισμό και υλοποίηση μιας ολοήμερης δράσης της Ενωμοτίας σας. 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ  

                        ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ      

                        ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 

 

 
Το λογότυπο του πρώτου μέρους του διαγωνισμού μας: ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
 



 

 

Δημιουργία Κραυγής της Ενωμοτίας : 
 

Ήδη οι Ενωμοτίες σας έχουν χωριστεί και με τον εύκολο ή το 
δύσκολο τρόπο έχετε πάρει το όνομα σας. Όπως γνωρίζετε οι 
παλαιότεροι και για να μαθαίνετε οι νεότεροι, κάθε Ενωμοτία έχει 
τη δική της κραυγή που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες. Η 
κραυγή, θα λέγαμε ότι είναι ένα μικρό ποιηματάκι που το 
φωνάζουμε ζωηρά και ρυθμικά όταν θέλουμε να δώσουμε το 
παρόν της Ενωμοτίας μας κλπ. Συνήθως το περιεχόμενό της 

αναφέρεται στο ζώο ή πουλί της Ενωμοτίας μας. 
 

Η κραυγή της Ενωμοτίας πρέπει να παραδοθεί σε δακτυλογραφημένο χαρτί  
κατά την επιθεώρηση που θα γίνει το Σάββατο 29 Οκτώβριου. 

 

Σημείωση: η δημιουργία κραυγής βαθμολογείται με μέγιστο βαθμό το 10. 
Όσες Ενωμοτίες παρουσιάσουν κραυγές που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί  

παλαιότερες χρονιές δε θα παίρνουν βαθμούς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Στην κραυγή σας να παρουσιάζονται χαρακτηρίστηκα του 
ζώου της Ενωμοτίας σας.  

2. Προσπαθήστε να φτιάξετε το κάθε Μέλος μία κραυγή για 
την Ενωμοτία σας, ώστε να έχετε επιλογές να διαλέξετε ή 
να κάνετε συνδυασμούς… 

3. Φροντίστε ώστε η κραυγή σας να έχει ρυθμό για να 
μπορείτε εύκολα να τη λέτε στις διάφορες 
συγκεντρώσεις της Ομάδας.   



 

 

Δημιουργία και τήρηση βιβλίων της Ενωμοτίας καθώς και 
καταμερισμός ευθυνών : 
 

Κάθε Ενωμοτία πρέπει να διατηρεί διάφορα βιβλία μέσα στα οποία καταγράφονται 
τα απαραίτητα για τη λειτουργία της. Τέτοια είναι οι παρουσίες των Μελών της και η 
καταγραφή των δράσεων της. Επίσης η Ενωμοτία κατέχει κάποιο υλικό και 
διαχειρίζεται επίσης ένα μικρό ταμείο για να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε κάποια 
μικροέξοδα που μπορεί να έχει. Το υλικό σας, που μπορεί να είναι διάφορα 
εργαλεία, κατασκηνωτικό υλικό, βιβλία, υλικά προγράμματος και ψυχαγωγίας πρέπει 
να διατηρείται σε καλή κατάσταση για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν το 
χρειαστείτε. Επειδή δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά, αλλά σε όλους εσάς, πρέπει να 
το φροντίζετε και να το προσέχετε. Και για αυτά πρέπει να τηρείτε κάποια βιβλία 

αλλά και ο/η κάθε Πρόσκοπος πρέπει να έχει κάποιες αρμοδιότητες.  
 

Τα βιβλία της Ενωμοτίας είναι τα εξής :  
 Στοιχεία Μελών με τα καθήκοντά τους και Παρουσιολόγιο  
 Ημερολόγιο Δράσεων Ενωμοτίας 
 Βιβλίο Ταμείου 
 Βιβλίο Υλικού – Φαρμακείου 
 Κατάσταση Βιβλιοθήκης Ενωμοτίας 

 
 

Οι αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνουν οι Πρόσκοποι μιας Ενωμοτίας είναι συνήθως οι ακόλουθες : 
 Γραμματέας 
 Ταμίας 
 Υπεύθυνος/η Υλικού 
 Α’ Βοηθός 
 Υπεύθυνος/η Δράσεων 
 Υπεύθυνος/η Δημοσίων Σχέσεων (φωτογράφος, επαφές)  
 Ό,τι άλλο θεωρείτε απαραίτητο (π.χ. υπεύθυνος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κλπ) 

 

        
 
 

Τα βιβλία της Ενωμοτίας θα επιθεωρηθούν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 
και θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

 
 
 

1. Φτιάξτε τα βιβλία σας στη WORD. 
2. Δημιουργήστε όμορφα εξώφυλλα.  
3. Δημιουργήστε ένα χώρο στη γωνιά της Ενωμοτίας σας, ή 

ακόμα καλύτερα ένα όμορφο κουτί για τη φύλαξη των 
Βιβλίων σας.  

4. Φροντίστε τα Βιβλία σας να τηρούνται ανελλιπώς….δεν τα 
κάνουμε για να είναι διακοσμητικά.    



 

 

Δημιουργία του σήματος (σημαιάκι) της Ενωμοτίας το οποίο θα 
φέρεται στον κοντό του / της  Ενωμοτάρχη : 
 

Στον κοντό του ο Ενωμοτάρχης φέρει το σήμα της Ενωμοτίας σας. Το σήμα αυτό 
είναι μια μικρή σημαία χρώματος άσπρου όπου στο κέντρο είναι ζωγραφισμένο το 
ζώο της Ενωμοτίας σας. Ο/η Πρόσκοπος, που έχει κλίση στη ζωγραφική καλό θα 
ήταν να αναλάβει να ζωγραφίσει το σήμα σας.  
 

Η μικρή αυτή σημαία πρέπει να είναι ένα καμπυλόγραμμο τρίγωνο με ύψος στη 
μεριά που θα είναι στον κοντό 27 εκατοστά και μήκος 40. Τη σημαία αυτή θα σας 

την παρέχει με αγάπη το Επιτελείο σας.  
 

Παράλληλα να φτιάξετε ακόμα μία σημαία, που θα αποτελεί το δικό σας ανεπίσημο σήμα, όπως εσείς 
θέλετε!!! Μπορεί να είναι και αυτό καμπυλόγραμμο τρίγωνο ή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Οι 
διαστάσεις της να είναι 35 Χ 50 εκατοστά.  
 

Το σήμα της Ενωμοτίας πρέπει να παραδοθεί για έλεγχο  
κατά την επιθεώρηση που θα γίνει το Σάββατο 17 Νοεμβρίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Παράδειγμα σήματος Ενωμοτίας όπως σχεδιάστηκε  

από τον ίδιο τον Μπέηντεν Πάουελ και παρουσιάστηκε 
στο βιβλίο «Προσκοπισμός για Παιδιά» (Scouting for Boys) 

 
 
 
 

1. Φτιάξτε τα βιβλία σας στη WORD. 
2. Δημιουργήστε όμορφα εξώφυλλα.  
3. Δημιουργήστε ένα χώρο στη γωνιά της Ενωμοτίας σας, ή 

ακόμα καλύτερα ένα όμορφο κουτί για τη φύλαξη των 
Βιβλίων σας.  

4. Φροντίστε τα Βιβλία σας να τηρούνται ανελλιπώς….δεν τα 
κάνουμε για να είναι διακοσμητικά.    



 

 

Δημιουργία κοντού που θα τον μεταφέρει ο / η Ενωμοτάρχης : 
 

Κάθε Ενωμοτάρχης φέρει κοντό στον οποίο φέρεται το σήμα της Ενωμοτίας. Ο κοντός 
του Ενωμοτάρχη , ο οποίος ουσιαστικά είναι ο κοντός της Ενωμοτίας, άρα και το 
στολίδι σας, πρέπει να είναι και ανάλογα στολισμένος. Το Επιτελείο θα σας 
προμηθεύσει σύντομα με ένα κοντό τον οποίο θα πρέπει να φιλοτεχνήσετε όπως 
εσείς νομίζετε καλύτερα. Συνήθως στον κοντό αναγράφεται το όνομα της Ενωμοτίας, 
στολίζεται με διάφορες παραστάσεις από την προσκοπική ζωή, με διάφορες 
προσκοπικές γνώσεις και ότι άλλο θεωρείτε εσείς καλύτερο.  
 

 
Ο κοντός της Ενωμοτίας θα πρέπει να παραδοθεί 

 κατά την επιθεώρηση που θα γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

1. Ο προσκοπικός κοντός έχει ύψος πάντα 1.50μ.  
2. Πιστεύουμε ότι, καλό θα ήταν, ο κοντός σας να χωριστεί σε 

τμήματα και κάθε ένα από αυτά να αναλάβει να το 
φιλοτεχνήσει ένας ή δύο Πρόσκοποι έτσι ώστε να βάλετε 
όλοι το χεράκι σας για τη δημιουργία του. 

3.  Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο κοντός σας μπορεί να 
στολιστεί με διάφορες παραστάσεις ή ό,τι άλλο εσείς 
θεωρείτε απαραίτητο (παραδείγματα πιο κάτω): 

 Όνομα της Ενωμοτίας σας 

 Το 76 

 Τα ονόματα των Μελών της Ενωμοτίας σας 

 Προσκοπικές γνώσεις (μορς, σήματα διά βραχιόνων, 
σήματα εδάφους – αέρος, ανιχνευτικά σημεία, 
ανεμολόγιο κ.ο.κ.  



 

 

Διακόσμηση της γωνιάς της Ενωμοτίας σας :  
 

Ο κατ’ εξοχήν χώρος της Ενωμοτίας μέσα στην Εστία είναι η 
ξεχωριστή γωνιά της. Στην εστία της Ομάδας μας, έχουμε την τύχη 
ή την ευκαιρία αν θέλετε ενός ξεχωριστού τρόπου διαμόρφωσης 
των γωνιών που μας άφησαν ως κληροδότημα παλαιότεροι 
Πρόσκοποι. Δυστυχώς αυτές οι γωνιές τα τελευταία χρόνια, λόγω 
και του κορωνοϊού έμειναν αδιακόσμητες «κουβαλώντας» στους 
τοίχους τους τα πράγματα που έκαναν Πρόσκοποι πιο παλιά. Αυτές 
οι γωνίες που τώρα είναι ο δικός σας ιδιαίτερος χώρος πρέπει να 
πάρουν και το δικό σας «χρώμα» έτσι όπως εσείς θέλετε. Εδώ να σημειώσουμε ότι πρέπει η γωνιά σας να 
διατηρείται καθαρή και πάντα  και τακτοποιημένη. Ας μη ξεχνάμε ότι ο καλός μας Αρχηγός, μπορεί να 
κάνει απροειδοποίητες εφόδους. Οι τρόποι και οι ιδέες για τη διακόσμηση της γωνιάς σας σταματάνε 
μόνο εκεί που τελειώνει η φαντασία σας. Και αυτό να γίνει, μην ανησυχείτε. Ζητήστε τη βοήθεια του 
Επιτελείου σας.    
 

Η γωνιά της Ενωμοτίας θα επιθεωρηθεί το 
 Σάββατο 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Λίγη ιστορία…οι 4 από τις 5 γωνιές των Ενωμοτιών της 
Ομάδας μας (αυτές που βρίσκονται στις γωνιές του χώρου) 
δημιουργήθηκαν από τότε που κτίστηκε η Εστία του 
Συστήματος (1960-61). Η πέμπτη δημιουργήθηκε τη χρονιά 
1989-90 όταν προέκυψε ανάγκη για 5η Ενωμοτία.  

2.  Τη γωνιά σας μπορείτε να στολίσετε όπως εσείς επιθυμείτε 
φτάνει να βάλετε τη φαντασία σας να «δουλέψει» 

3. Μη ξεχνάτε ότι θα έχετε τα ποθούμενα αποτελέσματα αν η 
δουλειά σας είναι ομαδική.  

4. Αυτά με τα οποία θα στολίσετε τη γωνιά σας μπορεί να 
ξεκινήσουν και ως καλλιτεχνικές αναφορές. 

5. Πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν μπορείτε να βρείτε στο 
εγχειρίδιο που ετοίμασαν τα Αδέλφια μας από το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων στον πιο κάτω σύνδεσμο:  
http://www.cyprusscouts.org/wp-
content/uploads/2014/11/H_Gonia_tis_Enomotias_mou.pdf  

6. Διάφορα άλλα εγχειρίδια που μπορούν να 
σας βοηθήσουν, ζητήστε τα από τους 
Βαθμοφόρους σας.  

7. Επίσης πολλές ιδέες για ενωμοτιακές 
κατασκευές, έπιπλα και διακοσμητικά για 
τη γωνιά σας μπορείτε να βρείτε στο 
διαδίκτυο.   

http://www.cyprusscouts.org/wp-content/uploads/2014/11/H_Gonia_tis_Enomotias_mou.pdf
http://www.cyprusscouts.org/wp-content/uploads/2014/11/H_Gonia_tis_Enomotias_mou.pdf


 

 

Δημιουργία ενός τεύχους εφημερίδας της Ενωμοτίας σας : 
 
Το τελευταίο Σάββατο που τελειώνει ο Διαγωνισμός  πρέπει να μας παραδώσετε μία τετρασέλιδη 
τουλάχιστον εφημερίδα. Η εφημερίδα αυτή θα είναι η εφημερίδα της Ενωμοτίας σας. Παρακάτω θα 
βρείτε τα στοιχεία και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει η εφημερίδα σας :  

 Πρέπει να είναι δημιουργηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (word ή publisher) 

 Όνομα στην πρώτη σελίδα πάνω (θα το διαλέξετε εσείς) 

 Άρθρα για το τι έκανε η Ενωμοτία το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 

 Άρθρα ενδιαφερόντων (μπορεί να είναι προσκοπικές γνώσεις, εργασίες 
από την πρόοδο ή κάτι από τα χόμπι ή τις ιδιαίτερες ενασχολήσεις των 
μελών της Ενωμοτίας)  

 Τα άρθρα πρέπει να έχουν φωτογραφίες ή / και εικόνες 

 Το τεύχος που θα μας παραδώσετε πρέπει να είναι σε χαρτί Α3 διπλωμένο 
 

Η εφημερίδα της Ενωμοτίας πρέπει να παραδοθεί όπως έχει ήδη αναφερθεί το   
 Σάββατο 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Λίγη ιστορία… το Σύστημά μας, από το  2000 και για αρκετά 
χρόνια εξέδιδε τη δική του εφημερίδα με τίτλο «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 
76ο». Μπορείτε να βρείτε τα τεύχη της, στην ιστοσελίδα του 
Συστήματος https://76thescouts.net/polymesa/azimoythio/ , 
για να πάρετε ιδέες.  

2. Βρέστε ένα ωραίο όνομα… που να έχει σχέση με την 
Ενωμοτία σας και φτιάξτε ένα ωραίο λογότυπο. 

3. Σκεφτείτε τι στήλες θα έχει… όπως αναφέραμε και πιο πάνω 
μπορεί να έχει άρθρα: 

 από τις δράσεις σας 

 για προσκοπικές γνώσεις και προσκοπική ιστορία 

 με συνεντεύξεις  

 με διάφορες παρουσιάσεις για την πρόοδο των 
Μελών σας 

 με διάφορα ενδιαφέροντά σας ή την επικαιρότητα 
που σας ενδιαφέρει κλπ 

  

Το πρώτο τεύχος του «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ 76
ο
» πρωτοκυκλοφόρησε τον 

Δεκέμβριο του 2000 ως μια μικρή τετρασέλιδη εφημερίδα και 
εξελίχθηκε με την πάροδο των χρόνων σε μια μεγάλη εφημερίδα  φτάνοντας μέχρι και 48 σελίδες με μεγάλη ποικιλία θεμάτων  

https://76thescouts.net/polymesa/azimoythio/


 

 

Προγραμματισμός και υλοποίηση μιας ολοήμερης 
δράσης της Ενωμοτίας σας : 
 

Στο πλαίσιο του Κατ’ Ενωμοτίας Συστήματος η Ενωμοτία σας πρέπει να 
προγραμματίσει και να υλοποιήσει μία ολοήμερη δράση. Η δράση αυτή πρέπει 
να είναι εντός των ορίων της ευρύτερης πόλης της Λευκωσίας και μπορεί να 
έχει την εξής θεματολογία :  
 

 Δράση Προσκοπικής Τεχνικής 

 Επίσκεψη – ξενάγηση σε χώρο της επιλογής σας 

 Μεγάλο Παιχνίδι  

 Ό,τι άλλο θέλετε εσείς 
 

Για τη δράση αυτή πρέπει να παραδώσετε πρόγραμμα δύο εβδομάδες πριν την υλοποίησή της για 
έγκριση από το Επιτελείο. Στο πρόγραμμα πρέπει να γράφονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις σας, οι 
διάφορες υπευθυνότητες και τα άτομα που θα τις αναλάβουν, το κόστος συμμετοχής (δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα €5,00), το μεταφορικό σας μέσο (αν θα χρειαστείτε), τα άτομα με τα οποία θα έρθετε σε 
επαφή και τα τηλέφωνά τους, το διαιτολόγιο (αν θα φάτε) καθώς επίσης και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσετε.  
 

Το πρόγραμμα της δράσης πρέπει να παραδοθεί υπογραμμένο από τον/την Ενωμοτάρχη και τον/την 
Γραμματέα της Ενωμοτίας το Σάββατο 19 Νοεμβρίου  

και η δράση να υλοποιηθεί το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : 
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ  

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. 
ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ! 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε έχουν ήδη γραφτεί παραπάνω. 
Φροντίστε να οργανώσετε καλά τη δράση σας για να περάσετε 

ωραία και να γεμίσετε το «σακίδιο των προσκοπικών σας 
αναμνήσεων» με όμορφες εμπειρίες!!! 



 

 

 ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 
 

 
 

Το κεντρικό λογότυπο του διαγωνισμού μας μαζί με τα επιμέρους σχηματίζουν ένα ενιαίο σήμα σε σχήμα 
ρόμβου, όπου στην πάνω κορυφή βρίσκεται το κεντρικό λογότυπο και στις υπόλοιπες τρεις ξεκινώντας 

από τα αριστερά με τη σειρά των διαγωνισμών είναι τα λογότυπα των: 

 Ενωμοτία Οργάνωσης 

 Ενωμοτία Προσκοπικά Ανεβάσματα και 

 Ενωμοτία Δημιουργίας  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


