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Αγαπημένοι μας «νέοι» Πρόσκοποι,  

  
Κατ’ αρχάς, να σας καλωσορίσουμε στην Ομάδα Προσκόπων, στην παρέα των αγοριών και 
κοριτσιών από 11 μέχρι και 14 χρονών (Στ’ Δημοτικού με Γ’ Γυμνασίου). Όλοι και όλες 
εσείς, μαζί με εμάς τους Βαθμοφόρους σας, θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι όπου μέσα 
από το παιχνίδι, όμορφες δράσεις περιπέτειας και πολλά άλλα, θα μάθουμε πολλές 
γνώσεις και θα περάσουμε ωραία, με στόχο να γίνουμε «σοφότεροι» αλλά και να κάνουμε 
τον κόσμο λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκαμε. 
 
Όπως τα είπαμε και στην πρώτη μας συνάντηση, στην προσκοπική σας ζωή υπάρχουν 
στάδια ανέλιξης. Με την ένταξη σας στην Ομάδα Προσκόπων ξεκινάτε το πρώτο στάδιο, 
αυτό του Αρχαρίου Προσκόπου, επιστέγασμα του οποίου είναι η Υπόσχεση που θα 
δώσετε, με την οποία γίνεστε και επίσημα Μέλη της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης.  
 
Όσοι και όσες από εσάς «ανεβήκατε» στην Ομάδα από την Αγέλη, θα κάνετε την 
ανανέωση, της Υπόσχεσης, αφού η Υπόσχεση και ο Νόμος των Προσκόπων είναι λίγο 
διαφορετικός από αυτά των Λυκοπούλων.   
 

   
Στην πρώτη εικόνα το σήμα της Υπόσχεσης, που θα φορέσεις στην αριστερή τσέπη του πουκαμίσου της στολής σου, όταν θα ολοκληρώσεις το 
στάδιο του Αρχαρίου Προσκόπου, σε μια όμορφη τελετή μπροστά στον Αρχηγό σου και όλη την Ομάδα. Στη συνέχεια οι Βαθμοφόροι σου θα 
σου φορέσουν το προσκοπικό μαντήλι, όπου το κάθε Σύστημα έχει το δικό του. Στη δεύτερη εικόνα, στιγμιότυπο από την Τελετή Υπόσχεσης.  

 

Μετά την Υπόσχεση, ακολουθεί το Χάλκινο Τρίφυλλο, στη συνέχεια το Αργυρό και τέλος 
το Χρυσό Τρίφυλλο. Αυτά αποτελούν τη βασική πρόοδο της ανέλιξης σας και 
πλαισιώνονται από τα Πτυχία Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης, που δεν είναι υποχρεωτικά για 
όλους, αλλά μπορεί ο κάθε ένας και μία από εσάς να επιλέξει από μία μεγάλη ποικιλία 
αυτά που τον/την ενδιαφέρουν. 
 

 
 

To Χάλκινο, το Αργυρό και το Χρυσό Τρίφυλλο. Τοποθετούνται στο δεξί μανίκι του πουκαμίσου μας, πάνω από τα σήματα των Πτυχίων 
Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης. Κάθε φορά που «κατακτάμε» το επόμενο, αφαιρούμε το παλιό και προσθέτουμε το νέο στη στολή μας.  
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Όσοι ήρθατε από την Αγέλη, θα θυμάστε ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Αγέλη 
Λυκοπούλων, με ψηλότερο στάδιο το Πτυχίο Προόδου, αλλά και στην Κοινότητα 
Ανιχνευτών όπου η μεγαλύτερη διάκριση είναι το Πτυχίο Δημοκρατίας, που το απονέμει 
στους Ανιχνευτές που το «κέρδισαν», ολοκλήρωσαν δηλαδή με επιτυχία όλες τις 
απαιτήσεις, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  
 
Στην Ομάδα Προσκόπων τα ψηλότερα στάδια είναι η Αργυρή Δάφνη και τέλος η Χρυσή 
Δάφνη, οι οποίες για να αποκτηθούν πρέπει να αποκτήσετε τα Τρίφυλλα και κάποια από 
τα Πτυχία. Υπάρχει ακόμη και το Πτυχίο Εξειδίκευσης το αποκτάται με τον ίδιο τρόπο 

           
 

Η Αργυρή και η Χρυσή Δάφνη και το Πτυχίο Εξειδίκευσης 
 

Όλες οι απαιτήσεις της Ομάδας Προσκόπων, όλων των επιπέδων και σταδίων, αλλά και 
των πτυχίων, βρίσκονται μαζεμένες σε ένα μητρώο το οποίο ονομάζεται «Προσκοπικό 
Διαβατήριο». Το μητρώο αυτό θα υπάρχει ξεχωριστά για τον κάθε ένα και μία από εσάς σε 
έντυπη μορφή και θα φυλάγεται για εσάς στην εστία της Ομάδας.  
 
Αυτά όμως, δεν είναι η έγνοια σας τώρα… αλλά άμεσος στόχος σας, είναι να 
ολοκληρώσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα το πρώτο επίπεδο, αυτό του Αρχαρίου 
Προσκόπου.  
 

ΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κατά τις διάφορες δραστηριότητες και δράσεις της Ομάδας (απλές συγκεντρώσεις, ειδικές 
δράσεις, μονοήμερα, διήμερα, κατασκηνώσεις κλπ), το πρόγραμμα μας βασίζεται σε 
αρκετές από τις απαιτήσεις.  
 
Κάποιες τις κερδίζουμε με απλή συμμετοχή, κάποιες με ενεργή συμμετοχή και κάποιες με 
δική μας πρωτοβουλία και ενέργεια. Είναι λοιπόν καθήκον του κάθε και της κάθε 
Προσκόπου να βεβαιώνεται ότι το Προσκοπικό του/της Διαβατήριο είναι πάντα 
ενημερωμένο, αλλά και να επιζητά την απαραίτητη επικύρωση που χρειάζεται σε 
διάφορες απαιτήσεις.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
Οι απαιτήσεις μπορούν να επικυρωθούν από τους Βαθμοφόρους σας, με μία απλή 
παρουσίαση της γνώσης ή/και εμπειρίας  που αποκτήθηκε, ως Πρόσκοποι όμως, δεν 
πρέπει να μένουμε εκεί.  
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Όσο προχωράμε στα επίπεδα πρέπει να βρίσκουμε πιο ευφάνταστους τρόπους να 
παρουσιάζουμε απαιτήσεις. Ένα powerpoint, μια αφίσα ή μια κατασκευή μπορεί να μην 
δώσουν αυτόματα την επικύρωση της απαίτησης αλλά σίγουρα βοηθούν κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης μέχρι το τελικό στάδιο της επικύρωσης της. 
 
«ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ» 
Στο πρώτο επίπεδο, αυτό του Αρχαρίου προσκόπου, οι πλείστες απαιτήσεις πρέπει να 
αποκτηθούν από δική σας πρωτοβουλία, άρα είναι δική σας ευθύνη να αναζητήσετε τις 
γνώσεις, να της εμπεδώσετε και να τις παρουσιάσετε σε βαθμοφόρους για να κερδίσετε 
την υπογραφή τους.  
 
Αυτό το εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί από το επιτελείο της 76ης Ομάδας Προσκόπων 
Στροβόλου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ», όχι μόνο για να επεξηγήσει την προσκοπική σταδιοδρομία και να 
δώσει την πρώτη επαφή και τις πρώτες γνώσεις για το επίπεδο του «Αρχαρίου 
Προσκόπου», αλλά και για να δώσει τις βασικές γνώσεις και αρχές που πρέπει να έχει 
κανείς για να είναι σωστός/ή Πρόσκοπος.  
 
Τις γνώσεις για τις υπόλοιπες απαιτήσεις του «Αρχαρίου Προσκόπου» μπορείτε να τις 
βρείτε, όπως και για όλες τις άλλες απαιτήσεις, στα εγκόλπια της Ομάδας Προσκόπων, 
διαδικτυακά ή ζητώντας τη βοήθεια πιο έμπειρων όπως των Στελεχών και των 
Βαθμοφόρων.  
 

 

  

Αριστερά, το πρώτο προσκοπικό εγχειρίδιο 
(εγκόλπιο) γράφτηκε από τον ίδιο τον ιδρυτή 
του Προσκοπισμού τον Λόρδο Μπέηντεν 
Πάουελ και ονομάστηκε «Προσκοπισμός για 
Παιδιά» (Scouting for Boys). Όλα αυτά και 
πολλά άλλα για την ιστορία του Προσκοπισμού 
θα τα μάθετε πολύ σύντομα… 
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Υπόσχεση των Προσκόπων: 

Υπόσχομαι στην τιμή μου, 

να εκτελώ το καθήκον μου 

προς τον Θεό και την Πατρίδα, 

να βοηθώ κάθε άνθρωπο 

σε κάθε περίσταση 

και να τηρώ το νόμο των Προσκόπων 

 

Ο Νόμος των Προσκόπων: 
1. Ο λόγος του Προσκόπου, είναι πάντοτε πιστευτός και σεβαστός. 

2. Ο Πρόσκοπος είναι πιστός στο Θεό, στην Πατρίδα, στην οικογένεια και στις 
δημοκρατικές αρχές. 

3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος και βοηθά κάθε άνθρωπο. 

4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος με όλους και αδελφός με κάθε Πρόσκοπο. 

5. Ο Πρόσκοπος είναι ευγενικός, αξιοπρεπής και δίκαιος προς όλους. 

6. Ο Πρόσκοπος αγαπά και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 

7. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του, τους γονείς του και τους ανώτερούς του. 

8. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος. 

9. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος, εργατικός, αναγνωρίζει και εκτιμά την εργασία 
των άλλων και προσπαθεί να αναδειχτεί με την ικανότητά του και μόνο με 
αυτήν. 

10.  Ο Πρόσκοπος είναι γενναίος, υψηλόφρονας, έχει αυτοπεποίθηση, είναι 
αποφασιστικός και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. 

 

Το ΡΗΤΟ των Προσκόπων: ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 
 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΥ – Υπόσχεση θα πει να μείνεις πιστός στο «λόγο της τιμής» 
σου που έδωσες, γι’ αυτό πριν υποσχεθείς θα πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που 
λαμβάνεις να τηρήσεις. Πρέπει να αναμετρήσεις τις δυνάμεις σου και να αναρωτηθείς αν 
έχεις τη δύναμη και τη θέληση να το πράξεις. Την υπόσχεση την δίνεις μια για πάντα και 
δεν μπορείς να την πάρεις πίσω. Το μυστικό για να την τηρήσεις είναι να την καταλάβεις 
καλά και να την νιώθεις στο βάθος της ψυχής σου, να γίνει βίωμα σου και κανόνας της 
ζωής σου. 

ΣΤΟ ΘΕΟ – Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις τα καθήκοντα που έχεις προς Αυτόν, 
που είναι γεμάτος αγάπη για σένα, να προσεύχεσαι, να εκκλησιάζεσαι τακτικά και να είσαι 
συνεπείς στις θρησκευτικές υποχρεώσεις σου. Να επικοινωνείς με το Θεό σε κάθε 
ευκαιρία, στο σπίτι σου, στην εκδρομή, στην κατασκήνωση, γιατί ο Θεός βρίσκεται παντού 
και όσο περισσότερο Τον αναζητάς τόσο περισσότερο Τον γνωρίζεις. 
 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ – Η Πατρίδα είναι μια έννοια που περιλαμβάνει ότι το τιμιότερο και το 
αγνότερο υπάρχει στη ζωή σου. Πατρίδα είναι οι γονείς σου, οι συμμαθητές σου, οι 
γνωστοί σου, οι φίλοι σου, ακόμη πατρίδα είναι τα βουνά και τα ακρογιάλια που πας 
εκδρομές. Πατρίδα είναι τα ήθη και τα έθιμα μας, η Θρησκεία μας, η Πνευματική μας 
κληρονομιά, τα μνημεία των προγόνων μας. Πατρίδα επίσης είναι κι αυτοί που θα έρθουν 
μετά από σένα. 
 
ΝΑ ΒΟΗΘΩ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ - Πρέπει δηλαδή να είσαι έτοιμος να βοηθήσεις 
οποιονδήποτε συνάνθρωπο σου, αδιάφορα από χρώμα, φυλή ή Θρησκεία και όποτε 
χρειασθεί ανεξάρτητα από τη δυσκολία ή την ευκολία που παρουσιάζει η περίσταση. 

Δεν φτάνει όμως να επιθυμείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο σου. Πρέπει να μπορείς και 
να ξέρεις. Γι αυτό η Υπόσχεση που θα δώσεις θα σου δημιουργήσει την υποχρέωση να 
αποκτήσεις γνώσεις και να αναπτύξεις τις ικανότητες σου, για να μπορείς να βοηθήσεις 
αποτελεσματικά όποιον έχει ανάγκη. 

ΝΑ ΤΗΡΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – Για να τηρήσεις το Νόμο, αυτόν τον 
Προσκοπικό δεκάλογο τιμής πρέπει να τον μελετήσεις καλά να τον κάνεις να τον νοιώσεις 
και να τον κάνεις κανόνα της καθημερινής σου ζωής. Αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις ένας 
καλός και άξιος πολίτης. 

Χρειάζεται βέβαια να τον έχεις πάντα οδηγό της ζωής σου στις εύκολες και στις δύσκολες 
στιγμές να βάλεις τα δυνατά σου και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον τηρείς. 
Κι αν κάτι δεν το καταφέρεις προσπάθησε πάλι και πάλι με όλη σου τη δύναμη. Οι 
δυσκολίες είναι «το αλάτι» της ζωής. 
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Η ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΣΟΥ 
 
Αφού είδαμε το πώς χωριζόμαστε στην Ομάδα ο κάθε ένας και η κάθε μία Πρόσκοπος 
ανάλογα με τα στάδια προόδου, αλλά και τα πιο θεμελιώδη μας θέματα, τις Αρχές μας 
δηλαδή, την Υπόσχεση και το Νόμο, ήρθε η ώρα να δούμε και κάποια άλλα βασικά που 
αφορούν τη λειτουργία της Ομάδας αλλά και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως Πρόσκοποι.  
 
Αρχή θα κάνουμε με την Ενωμοτία. Η Ομάδα Προσκόπων χωρίζεται σε πιο μικρές ομάδες 
που ονομάζονται Ενωμοτίες και αποτελούν μια συντροφιά από 6 με 12 παιδιά ηλικιών 11 
– 14 ετών. Τα χαρακτηριστικά της Ενωμοτίας είναι ότι:  
 

• Ο κάθε Πρόσκοπος επιλέγει σε συνεργασία με τον Αρχηγό επιλέγει την Ενωμοτία 
του 

 

• Η κάθε Ενωμοτία έχει το δικό της όνομα (από ζώα και πουλιά του 
τόπου μας), το δικό στης σήμα, τη γωνιά της στην Εστία, την κραυγή 
της και τις παραδόσεις της 

 

• Η Ενωμοτία διοικείται από τον Ενωμοτάρχη με τη βοήθεια του Υπενωμοτάρχη, οι 
οποίοι εκλέγονται, αφού πληρούν κάποια κριτήρια, από τα Μέλη της Ενωμοτίας 

 

• Η κάθε Ενωμοτία οργανώνεται από μόνη της, καθορίζοντας 
διάφορες αρμοδιότητες και κάνοντας καταμερισμό εργασίας έτσι 
ώστε όλα τα Μέλη της να έχουν κάποιο ρόλο / καθήκον.  
 

• Πέραν από τις δράσεις της Ομάδας, η Ενωμοτία έχει τη δική 
της ζωή, οργανώνει δηλαδή και πραγματοποιεί τις δικές της δράσεις 
με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των Μελών της. 
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

Οι Πρόσκοποι όταν χαιρετούν φέρουν το δεξί τους χέρι στο άκρο του μπερέ 
τους με τα τρία δάκτυλα ενωμένα και τεντωμένα και τον αντίχειρα και το 
μικρό διπλωμένα και ενωμένα με την παλάμη προς τα εμπρός 
(Προσκοπικός χαιρετισμός).  
 
Συμβολισμός: 
Τα τρία τεντωμένα δάκτυλα συμβολίζουν τις τρεις πτυχές της Υπόσχεσης: 

• Το Θεό  

• Την Πατρίδα και το συνάνθρωπο 

• Το Νόμο των Προσκόπων 
 

Τα άλλα δύο δάκτυλα:  

• Ο μεγάλος προστατεύει το μικρό.  

• Ο μικρός σέβεται και συμβουλεύεται το μεγάλο. 
 
 
 

                                   
 

Εικόνα 1: ο προσκοπικός χαιρετισμός όταν φοράμε το μπερέ μας. Εικόνα 2: ο προσκοπικός χαιρετισμός όταν δε φοράμε μπερέ και  
Εικόνα 3: ο ειδικός χαιρετισμός που γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της Τελετής Υπόσχεσης ή ανανέωσης Υπόσχεσης 
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ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ (ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ) 
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Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 
 

TO MANTHΛΙ ΤΟΥ 76ου Σ. Π. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό στη στολή μας, που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους 
υπόλοιπους Προσκόπους είναι το προσκοπικό μαντήλι που φοράμε στο λαιμό, όταν 
δώσουμε την Υπόσχεσή μας. Το μαντήλι δεν είναι τίποτα άλλο από έναν τριγωνικό 
επίδεσμο, ενώ επίσης προστατεύει το σβέρκο μας από τον ήλιο. Το κάθε Σύστημα, με 
οδηγίες που άφησε ο Ιδρυτής του Προσκοπισμού, έχει το δικό του μαντήλι για να ξεχωρίζει 
από τα υπόλοιπα. Το δικό μας αποτελείται από τα χρώματα μπλε, κίτρινο και άσπρο και το 
καθιερώσαμε το 1989. Το μπλε και το άσπρο (εθνικά χρώματα) συμβολίζουν το 
γαλανόλευκο ελληνικό μας ουρανό και το κίτρινο τον ήλιο της Κύπρου μας. Κάτω από το 
γαλανόλευκο ουρανό και τον ήλιο της Πατρίδας, οι Πρόσκοποι του Συστήματος 
αγωνίζονται για τα ιδανικά του Έθνους και του Προσκοπισμού, με σκοπό την προσωπική 
τους ολοκλήρωση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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