
Κατασκευή Προσκοπικού Κονταριού 

Κώστας Νούσης (knusis@yahoo.gr) 1o Σ.Π. Νέας Ερυθραίας 

Αγαπητέ Αρχηγέ, όπως γνωρίζεις το κοντάρι είναι το σήμα 

κατατεθέν για κάθε μέλος της Ομάδας Προσκόπων. Η κατασκευή του 

θα μπορούσε να αποτελέσει και μία ωραία τυπική δράση στην Εστία 

για την ομάδα σου και σίγουρα θα το χαρούν. Παρακάτω θα δεις πώς 

το κάθε μέλος θα μπορέσει, με απλά βήματα, να κατασκευάσει το 

δικό σου κοντάρι. Ωστόσο, επειδή μία δίωρη δράση είναι μικρή για να 

τα ολοκληρώσεις, είτε κάνεις ειδική δράση μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας, είτε (το καλύτερο) τα παρακινείς να κάνουν Ενωμοτιακή 

δράση, αφού πρώτα έχεις ολοκληρώσει τα κυριότερα σημεία. Όπως 

θα αντιληφθείς από τις εικόνες πρόκειται για μία δραστηριότητα η 

οποία έχει γίνει άρα σου δίνω τον παλμό των παιδιών.   

Τι εργαλεία θα χρειαστώ; 

Τα βασικά σου εργαλεία θα είναι μία ξύστρα για ξύλα, ένα πριόνι, ένα 

μέτρο και μία ράσπα  
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Τι ξύλο να επιλέξω και πού θα το βρω; 

Ένα γερό ξύλο είναι η καστανιά και αντέχει όσα χρόνια θα είναι το 

παιδί στην Ομάδα αλλά και για πολλά περισσότερα. Μπορείς να την 

προμηθευτείς από κάποιο φυτώριο (όχι ανθοπωλείο) της γειτονιάς 

σου (σίγουρα θα έχει διότι τα χρησιμοποιούν για την υποστύλωση 

μικρών δέντρων). Στο δική μου Εστία έχουμε μία μουριά, τα κλαδιά 

της οποίας κάθε τρία χρόνια που την κλαδεύουμε μας δίνει αρκετά 

κλαδιά στο πάχος του κονταριού και με ένα τσεκούρι τα 

καθαρίζουμε από τα μικρά κλωνάρια.  

 

Η διαδικασία της κατασκευής απλή: 

Επιλέγουμε το καλύτερο μέρος του ξύλου μας και με το πριόνι το 

κόβουμε στο 1,5μ. όπως φαίνεται στην φωτογραφία. 

 

 



Στη συνέχεια με την ξύστρα το ξεφλουδίζουμε  

 

 

 



Αφού το καθαρίσουμε και επειδή το φυσικό ξύλο δεν είναι ίσιο, θα 

χρειαστεί με τη βοήθεια της φωτιάς (χρησιμοποιώντας κάποιο 

γκαζάκι) να το ζεστάνουμε στα σημεία που υπάρχει καμπύλη και 

ασκώντας πίεση όσο το ξύλο είναι ζεστό να το φέρουμε σιγά σιγά 

στην ευθεία. (θέλει λίγη υπομονή γιατί θα χρειαστεί να το κάνεις 

κάποιες φορές γιατί δεν θα έρθει με την πρώτη) 

 

 



Αφού το φέρουμε στην ευθεία, με τη βοήθεια της ράσπας «τρώμε» 

τους ρόζους που έχει. 

 

 

 

 



Έχει περάσει η πιο δύσκολη φάση της κατασκευής. Να είσαι 

σίγουρος ότι με την ολοκλήρωση της δίωρης συγκέντρωση θα σε 

«παρακαλάνε» να συνεχίσεις διότι δεν θα το έχουν τελειώσει και έτσι 

τους παρακινείς να τα ολοκληρώσουν σε Ενωμοτιακή δράση. Αφού 

«ξεφορτωθείς» και τους ρόζους θα το περάσεις ένα χέρι βερνίκι είτε 

γυαλιστερό είτε σκουρόχρωμο. 

 

Αφού κάνεις και το βάψιμο και αφού στεγνώσει καλά, στο κάτω 

μέρος του κονταριού μπορείς να βάλεις φύλλο χαλκού για να το 

προστατεύσεις. 

 



Τέλος, αυτό που μένει, είναι το κάθε παιδί να βάλει την προσωπική 

του «νότα». Παρακάτω θα βρεις κάποιες ιδέες από κοντάρια. 

 

 

Στη διάθεσή σου για όποια βοήθεια χρειαστείς. Καλή δράση! 

 


