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Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένα παιδί
που ήθελε να γίνει
σεφ!

Και το αγαπηµένο του πιάτο
-τι πιάτο δηλαδήτο αγαπηµένο του φαγητό καλύτερα,
ήταν τα σάντουιτς.
Kάθε µέρα έφτιαχνε κι ένα διαφορετικό
κι έπαιρνε µαζί του στο σχολείο
προσπαθώντας να ανακαλύψει
ποιο είναι το πιο ωραίο.

∆οκίµαζε

µε τυρί

µε ζαµπόν

µε λαχανικά

µε παράξενα αλλαντικά

µε τόνο

µε µανιτάρια

...

Πώς θα έφτιαχνε
το καλύτερο σάντουιτς;
Ποιο θα ήταν
το πιο ωραίο απ' όλα;
Πειραµατιζόταν
µπερδεύοντας τις σάλτσες
και αλλάζοντας είδη ψωµιού!

Και µόλις χτυπούσε το κουδούνι
για το πρώτο διάλειµµα
καθόταν δίπλα στους συµµαθητές του
και δοκίµαζε το σηµερινό του δηµιούργηµα
όλο προσµονή και περιέργεια!

Μια µέρα ξετυλίγοντας το αλουµινόχαρτο,
πρόσεξε κάτι που δεν είχε προσέξει ποτέ πριν.
Ο συµµαθητής που καθόταν συνήθως δίπλα του
στα διαλείµµατα δεν είχε φέρει κάτι για φαγητό...

Xωρίς να το σκεφτεί

έκοψε το σάντουιτς στη µέση,
του έδωσε το µισό και άρχισαν µαζί να µασουλάνε...

Και ξέρετε τι ανακάλυψε;

Εκείνο το σάντουιτς ήταν µε διαφορά
το καλύτερό του.

Έτσι το θυµάται. Αλλά τί είχε βάλει µέσα...
περίεργο... ούτε που θυµάται!

εικονογράφηση: Γιώργος Ιωαννίδης

χµ...
Κι από τότε αυτό είναι το µυστικό του.
Βάζει όλη του την τέχνη
και µόλις το φαγητό είναι έτοιµο,
το κόβει κοµµάτια,
το χωρίζει σε µερίδες και το µοιράζεται.
Με όσο περισσότερους µπορεί.
Κι ως δια µαγείας όλα γίνονται
πιο νόστιµα και πιο χορταστικά!

Λίγα λόγια για τους Προσκόπους
Μια Κίνηση διαπαιδαγώγησης
Αποστολή του Προσκοπισµού είναι να συµβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, µέσω ενός συστήµατος
αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως
άτοµα και διαδραµατίζουν έναν εποικοδοµητικό ρόλο στην κοινωνία. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων είναι
ένας µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός και εθελοντικός οργανισµός. Οι Πρόσκοποι έχουν κιόλας
συµπληρώσει 104 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηµατικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
Με περισσότερα από 320 τοπικά Προσκοπικά Συστήµατα σε όλη τη χώρα, αποτελούν τον µεγαλύτερο,
παλαιότερο και πιο δυναµικό οργανισµό νεολαίας στην Ελλάδα. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και λειτουργεί υπό την
αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Από 7 έως... 107 ετών
Ο Προσκοπισµός ενδυναµώνει τους νέους, ώστε να µπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις συναισθηµατικές,
διανοητικές, σωµατικές, κοινωνικές και πνευµατικές δυνατότητές τους ως άτοµα, ως πολίτες και ως µέλη
της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας. Το Προσκοπικό Πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένο στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των διαφόρων ηλικιακών οµάδων στις οποίες απευθύνεται. Υπάρχουν 4
διαφορετικές ηλικιακές οµάδες – τµήµατα. Λυκόπουλα (7-11 ετών), Πρόσκοποι (11-15 ετών), Ανιχνευτές
(15-18 ετών), Προσκοπικό ∆ίκτυο (18-30 ετών). Όλα τα Τµήµατα υποστηρίζονται από εκπαιδευµένα,
Ενήλικα Στελέχη – εθελοντές.

Με σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον
Το Προσκοπικό πρόγραµµα προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα κυρίως
σε εξωτερικούς χώρους, σε επαφή µε τη φύση, στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Για τους
Προσκόπους, η ευηµερία των ανθρώπων είναι συνυφασµένη µε τη διατήρηση της ισορροπίας του
φυσικού περιβάλλοντος.
Αυτογνωσία, εξερεύνηση, ανακάλυψη, µάθηση
Ο Προσκοπισµός αναπτύσσει την αυτογνωσία, την ανάγκη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης και τη
θέληση για µάθηση. Οι Πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσµο πέρα από τις σχολικές αίθουσες, υποκινώντας
τις ικανότητές τους για µάθηση, και µεταλαµπαδεύοντας αυτή τη µάθηση σε άλλους. Το Προσκοπικό
παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να
πειραµατιστούν να µετρήσουν τις δυνάµεις τους.
∆ιασχίζουµε σύνορα
Στον Προσκοπισµό µέσα από το διάλογο «διασχίζουµε τα σύνορα», προωθούµε το σεβασµό στη
διαφορετικότητα, την κουλτούρα της ισότητας και της ανεκτικότητας, προσηλωµένοι στις αξίες της
δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Κοινωνική προσφορά και εθελοντισµός
Είµαστε εθελοντές. Η Προσκοπική Κίνηση προσφέρει τη δυνατότητα συµµετοχής, σε όλους όσους το
επιθυµούν και δεν επιβάλλει κανένα εµπόδιο για την ένταξη νέων µελών, εκτός από την τήρηση των
θεµελιωδών αρχών της. Ως πολίτες χρησιµοποιούµε την κριτική σκέψη και τη στοχαστική µάθηση για την
προώθηση του διαλόγου και την παροχή κοινωνικής προσφοράς στις κοινότητές µας. Από την παιδική ηλικία
και την εφηβεία µέχρι την ενηλικίωση, η Προσκοπική Κίνηση εφοδιάζει τα µέλη της µε τις απαραίτητες
δεξιότητες και τις αξίες για να συµµετέχουν δηµιουργικά στην ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου ανήκουν. Ως
Πρόσκοποι, τα µέλη συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποδέχονται τις ευθύνες που τους
αναλογούν και εργάζονται για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλους τους χώρους.

«Ο πραγµατικός τρόπος να κατακτήσεις την ευτυχία,
είναι να τη µοιράζεις απλόχερα στους άλλους»
Ρόµπερτ Μπέιντεν Πάουελ, ιδρυτής του Προσκοπισµού

Στους Προσκόπους µαθαίνουµε από µικροί να µοιραζόµαστε.
Μοιραζόµαστε τις ωραίες στιγµές στις συναντήσεις και τις δράσεις µας,
το φαγητό µας και το ίδιο αντίσκηνο στις εξορµήσεις µας.
Το παιχνίδι και την περιπέτεια.
Μοιραζόµαστε ακόµη την ίδια Υπόσχεση “να βοηθάµε κάθε άνθρωπο σε κάθε
περίσταση”, γι’ αυτό και η προσφορά στο συνάνθρωπο είναι από τα πιο σηµαντικά
κοµµάτια της προσκοπικής δράσης, στη γειτονιά µας, στην Ελλάδα και σε
ολόκληρο τον κόσµο, όπου υπάρχουν Πρόσκοποι.

Ενηµερωθείτε ζωντανά
για τις δράσεις προσφοράς των Προσκόπων
σε όλη την Ελλάδα στο

facebook.com/navoitho
και στο

navoitho.sep.org.gr

