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ένας καλύτερος κόσμος
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ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Προσκοπισμός είναι εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, 

παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς 

διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης, σύμφωνα με το σκοπό, τις Αρχές 

και τη Μέθοδο που καθόρισε ο Ιδρυτής της, λόρδος Baden Powell.

Ο Προσκοπισμός έχει εθελοντικό χαρακτήρα, δηλαδή, τα μέλη 

συμμετέχουν με τη δική τους ελεύθερη θέληση επειδή αποδέχονται τις 

Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης. Αυτή η επισήμανση αφορά τόσο στα 

ανήλικα όσο και στα ενήλικα μέλη του Προσκοπισμού.

Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση που αποβλέπει στην ανάπτυξη 

υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Για το λόγο αυτό ασχολείται με 

θέματα που αφορούν στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον 

και προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των 

ανθρώπων. Αυτή η εκπαίδευση στην πολιτική αρετή, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ενημέρωση πάνω στις 

πολιτικές πραγματικότητες μιας χώρας. 

Ο Προσκοπισμός έχει ωστόσο μη-κομματικό χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται στον αγώνα για εξουσία, 

κύριο θέμα απασχόλησης των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτός ο μη κομματικός χαρακτήρας αποτελεί 

καταστατική προϋπόθεση για όλες τις προσκοπικές οργανώσεις στον κόσμο και είναι βασικό χαρακτηριστικό 

της Κίνησης. Κατά δεύτερο λόγο, ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση η οποία βασίζεται πάνω σε Αρχές και Αξίες, 

οι οποίες επιδρούν στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων των μελών της Κίνησης. Με την έννοια αυτή, ο 

Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση πολιτική. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

ΣΚΟ Π Ο Σ  ΤΟ Υ  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ι Σ Μ Ο Υ



καλωσόρισες στον Προσκοπισμό
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Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση 

των νέων, μέσω ενός συστήματος Αξιών που βασίζεται στην προσκοπική 

Υπόσχεση και στο Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός 

καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και 

διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. 

Α Π Ο ΣΤΟΛ Η  ΤΟ Υ  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ι Σ Μ Ο Υ

‘‘

‘‘



οι επιλογές μας
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ΟΙ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΑΣ

•	 Πραγματοποιούν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

την ανακύκλωση, την αναδάσωση, την πυροπροστασία και εκπαιδεύονται από φορείς, για να μπορούν να είναι 

χρήσιμοι σε περίπτωση ανάγκης. 

•	 Ενδιαφέρονται ενεργά για την υγεία των παιδιών, των εφήβων και των νέων και κάνουν δράσεις 

προσανατολισμένες στην αποτροπή της εξάρτησης από το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και άλλες 

εξαρτησιογόνες συμπεριφορές και συνήθειες. Πραγματοποιούν μάλιστα δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων 

πάνω σε θέματα διατροφής, άσκησης και υγείας.

•	 Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά ζητήματα, όπως η μετανάστευση και η φτώχια και κάνουν 

δράσεις με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και τους άλλους για τη σπουδαιότητα του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την αναγκαιότητα της παγκόσμιας ειρήνης. 

•	 Συμμετέχουν στα κοινά, είναι δηλαδή οι ίδιοι ενεργοί πολίτες που προσπαθούν συνειδητά να επηρεάσουν το 

κοινωνικό γίγνεσθαι πραγματοποιώντας δράσεις ωφέλιμες για τους νέους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο Ι  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ο Ι
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καλωσόρισες στον Προσκοπισμό

Η Προσκοπική Υπόσχεση σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις Πρόσκοπος. Αν επιθυμείς να γίνεις Πρόσκοπος, είναι 

απαραίτητο να την κατανοήσεις και όταν αισθανθείς έτοιμος, να τη δώσεις. 

 
 Υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου στο Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ κάθε 
 άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ το Νόμο του Προσκόπου.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

‘‘ ‘‘

1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του.

2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους νόμους.

3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και στην κοινωνία.

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

5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του. 

6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.

7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.

8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.

9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.

10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των 

πράξεών του.

Ο ΝΟΜΟΣ &
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ



τι ζητά η προσκοπική υπόσχεση από σένα;
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ΤΙ ΖΗΤΑ 
Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΑΠΟ ΣΕΝΑ;

Ορίζεται ως “η προσήλωση στις πνευματικές αξίες, πίστη στη θρησκεία που τις εκφράζει και αποδοχή των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή”. Δηλαδή τα μέλη του Σ.Ε.Π. ενθαρρύνονται να εκτελούν τα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα στις Προσκοπικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, να σέβονται τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις των άλλων και να συνεργάζονται με τις Εκκλησιαστικές Αρχές και τους εκπροσώπους τους.

ΤΟ  Κ ΑΘ Η ΚΟ Ν  Π Ρ Ο Σ  ΤΟ  Θ Ε Ο

Ορίζει ότι το άτομο πρέπει να να επιδιώκει ενσυνείδητα στην ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων του, μια αρχή 

που ταυτίζεται με τον παιδαγωγικό σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης. Οι Πρόσκοποι καλούνται να εφαρμόζουν την 

αρχή αυτή τόσο σε Προσκοπικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.  Διαμέσου της διαδικασίας που ονομάζουμε “δια 

βίου εκπαίδευση” και στα δύο επίπεδα, οι Πρόσκοποι βρίσκονται συνέχεια σε αναζήτηση τρόπων διαμέσου των 

οποίων μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε όλους τους τομείς της ζωής. Η αυτοβελτίωση είναι συνειδητή, 

προοδευτική και χωρίς ηλικιακά ή άλλα όρια.

ΤΟ  Κ ΑΘ Η ΚΟ Ν  Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Υ Σ  Α Λ ΛΟ Υ Σ
Έχει σχέση με την αγάπη προς την Πατρίδα, την οικογένεια και την υπευθυνότητα του ατόμου απέναντι στην 

κοινωνία. Ορίζεται ως η αφοσίωση στη χώρα του, σε αρμονία με την προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς 

ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας και ως η συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, με προϋπόθεση την 

αναγνώριση και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανάπτυξης του φυσικού κόσμου. Ο σεβασμός της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ένας κανόνας συμπεριφοράς της διεθνούς κοινότητας που βασίζεται στην Παγκόσμια 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ακεραιότητα της Φύσης και η Προστασία του Περιβάλλοντος έχουν 

επίσης, θεμελιώδη ρόλο στον Προσκοπισμό. 

ΤΟ  Κ ΑΘ Η ΚΟ Ν  Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Ν  Ε Α Υ ΤΟ  ΜΑ Σ



9

καλωσόρισες στον Προσκοπισμό

Για όλα τα θέματα αυτό που έχει σημασία είναι το Πνεύμα. Ο Νόμος και η Υπόσχεσή μας, όταν 

τα εφαρμόσουμε στην πράξη είναι ικανά να αποτρέψουν όλους του πολέμους και τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στα Έθνη.

ΤΑ  ΛΟ Γ Ι Α  ΤΟ Υ  Ι Δ Ρ Υ Τ Η

‘‘ ‘‘



100 χρόνια ελληνικός προσκοπισμός
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100 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
1907 : Ίδρυση του Προσκοπισμού στην Αγγλία από τον  Baden Powell.

1908 : Ο Αθανάσιος Λευκαδίτης  γνωρίζει τον Προσκοπισμό και ξεκινά την πρώτη πειραματική Ομάδα στην 

Ελλάδα.

1910 : Ίδρυση της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη - Πρώτη επίσημη εμφάνιση 

των Προσκόπων στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

1912 : Οι Έλληνες Πρόσκοποι συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο στους απελευθερωτικούς πολέμους του.

1912-1914 : Ποδηλάτες αγγελιοφόροι, τραυματιοφορείς, εκγυμναστές των εθελοντών δίνουν το δικό τους αγώνα 

για τη πατρίδα. 

1917 :  Αναγνώριση του ΣΕΠ ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. 1066/1917) και καθορισμός της 

λειτουργίας και διοίκησής του.
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καλωσόρισες στον Προσκοπισμό

1918 : Ο Γενικός Έφορος του ΣΕΠ Κωνσταντίνος 

Μελάς προτείνει τη δημιουργία Διεθνών 

Προσκοπικών Συγκεντρώσεων (Τζάμπορη). Ο θεσμός 

των διεθνών αυτών συναντήσεων, που γίνεται 

κάθε τέσσερα χρόνια, διατηρείται μέχρι σήμερα και 

αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια προσκοπική 

εκδήλωση. 

1919 : Θυσία των προσκόπων του Αϊδινίου. Στις 

17 Ιουνίου 1919 η ηρωική Προσκοπική Ομάδα 

του Αϊδινίου με Αρχηγό της τον Νικόλαο Αυγερίδη 

σφαγιάζεται από τους Τούρκους.

1920 :  Συμμετοχή του ΣΕΠ στο 1ο Παγκόσμιο 

Προσκοπικό Τζάμπορη στο Λονδίνο.

1922 :  Νέα θυσία στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Την 

9η Απριλίου 1922 ο τουρκικός στρατός απαγάγει και 

δολοφονεί τους νεαρούς Προσκόπους των Σωκίων. 

1931 : Ίδρυση του Κλάδου Λυκόπουλων. Λυκόπουλα 

ονομάζονται οι μικροί Πρόσκοποι, δηλ. τα παιδιά 

ηλικίας 7-11 χρονών. 

1939 : Διάλυση του ΣΕΠ από τη δικτατορία του Ι. 

Μεταξά.

1941-1944 : Μυστική ανασυγκρότηση των Ομάδων 

των Ελλήνων Προσκόπων κατά τη διάρκεια της 

κατοχής - Ανασύσταση του ΣΕΠ το Δεκέμβριο του 

1944.

1945 : Ίδρυση του Κλάδου Ανιχνευτών (προσαρμογή 

του Προσκοπικού Προγράμματος για εφήβους)

1950 : Πραγματοποιείται στο Διόνυσο το 1ο 

Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη.

1951-1955 : Κατόπιν ειδικής εντολής του Παγκόσμιου 

Προσκοπικού Γραφείου το ΣΕΠ οργάνωσε σειρά 

Προσκοπικών εκπαιδεύσεων σε Τουρκία, Λίβανο 

και αλλού, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη του 

Προσκοπισμού σε άλλες χώρες.

1958 : Οργανώνεται στον Άγιο  Ανδρέα η πρώτη 

κατασκήνωση «Χελιδόνια» για τους Απόδημους 

Έλληνες Προσκόπους με συμμετοχή ελληνόπουλων 

από κάθε γωνιά της γης.

1958 : Με πρωτοβουλία του ΣΕΠ οργανώνεται στην 

Αμφίκλεια η «1η Φιλία», κατασκήνωση με συμμετοχή 

Ενωμοταρχών από 14 μεσογειακές χώρες.

1960 : Εορτασμός Χρυσού Ιωβηλαίου Ελλήνων 

Προσκόπων - 2ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη 

στην Αμφίκλεια Παρνασσού με συμμετοχή 3.000 

Προσκόπων από την Ελλάδα και αντιπροσωπείες 14 

χωρών.

1963 : Πραγματοποιείται στο Μαραθώνα το 11ο 

Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, με τη συμμετοχή 

15.000 Προσκόπων από 90 χώρες - 19ο Παγκόσμιο 

Προσκοπικό Συνέδριο στη Ρόδο με τη συμμετοχή 52 

εθνικών οργανώσεων.



100 χρόνια ελληνικός προσκοπισμός
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1977 : Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο δημιουργείται Γενική Συνέλευση στο ΣΕΠ, από εκπροσώπους 

Βαθμοφόρων, μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και μέλη της κοινωνίας, που εκλέγουν το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

1983 : Καθιέρωση συνεκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών στο ΣΕΠ με την ένταξη κοριτσιών στα 

Προσκοπικά Τμήματα.

1990 -1991 : Το Σ.Ε.Π. συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στα παιδιά του Τσερνόμπιλ» και φιλοξενεί 

για 2 συνεχείς χρονιές εκατοντάδες παιδιά από το Μινσκ της Λευκορωσίας.

1991 : Νέο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο αναπροσαρμόζει την οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΠ και 

διευρύνει τη Γενική Συνέλευση με ανάδειξη Βαθμοφόρων στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών 

- Με σύσταση του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου και της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής το 

Σ.Ε.Π. αναλαμβάνει πρωτοβουλία και βοηθά στην αναβίωση του Προσκοπισμού σε Βαλκανικές χώρες 

όπως Βουλγαρία, Αλβανία και Ε.Σ.Σ.Δ.

1997 : 1η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης των Ορθοδόξων Χριστιανών Προσκόπων “ΔΕΣΜΟΣ”  

στην Αθήνα, με την προσέλευση 12 χωρών - Σύσταση της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής 

Ένωσης.

2002 : 36ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το Συνέδριο με τη μμεγαλύτερη 

συμμετοχή (1.225 σύνεδροι που εκπροσώπησαν 126 χώρες), ενώ και οι 147 χώρες μέλη με δικαίωμα 

ψήφου ήταν παρούσες στην ψηφοφορία - 8ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων στο Μέτσοβο, με τη 

συμμετοχή 139 νέων από 47 χώρες.

2004 : Ίδρυση του Κλάδου του Προσκοπικού Δικτύου. Προσκοπισμός για ενήλικα στελέχη.

2007 : Εκατονταετία της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης. 

2010 : Εκατονταετία της Ελληνικής Προσκοπικής Κίνησης. Ετήσιος εορτασμός με αποκορύφωμα το 4ο 

Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη στα Καμμένα Βούρλα, με τη συμμετοχή 2.500 Προσκόπων.
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μέθοδος & πρόγραμμα δράσης
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ΜΕΘΟΔΟΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ

Για να επιτελέσει ο Προσκοπισμός την αποστολή του χρησιμοποιεί μία μέθοδο 

και ένα πρόγραμμα δράσης. Τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου είναι επτά και 

περιλαμβάνουν :

Το Νόμο και την 
Υπόσχεση, που 

εισάγουν ένα πλαίσιο 

ηθικών αρχών, το 

οποίο καλούνται οι 

Πρόσκοποι έμπρακτα να 

εφαρμόσουν, τόσο κατά τη διάρκεια των Προσκοπικών 

δραστηριοτήτων, όσο και στην καθημερινή τους ζωή.

Τη Γνώση μέσα από την πράξη, δηλαδή, μέσα από το 

Παιχνίδι, το Τραγούδι, την Έρευνα και την Προσφορά, 

και συνολικά μέσα από τις δραστηριότητες που περιέχει 

το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Τη Δράση σε Μικρές Ομάδες υπό την καθοδήγηση 

των ενηλίκων στελεχών, με σκοπό την προοδευτική 

ανακάλυψη και αποδοχή υπευθυνότητας, 

αυτοεκπαίδευσης, αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης του 

χαρακτήρα, απόκτησης ικανοτήτων, αυτοπεποίθησης, 

αξιοπιστίας και άλλων δυνατοτήτων, ώστε το άτομο 

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ι Κ Η  Μ Ε Θ Ο ΔΟ Σ
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να μπορεί να συμμετέχει ενεργά, να 

συνεργάζεται αλλά και να ηγείται μιας 

ομάδας συνομηλίκων.

Το Συμβολικό Πλαίσιο, σηματοδοτεί το 

Προσκοπικό περιβάλλον και αναπτύσσει 

το προσκοπικό πνεύμα. Η Προσκοπική 

στολή είναι ίσως η εμφανέστερη 

έκφραση του συμβολικού πλαισίου. 

Κάθε μέρος της έχει έναν συμβολισμό! 

Για παράδειγμα, το μαντήλι, φέρει τα 

χρώματα της Ελληνικής Σημαίας, τα 

ανασηκωμένα μανίκια του προσκοπικού 

πουκαμίσου υποδηλώνουν ετοιμότητα 

για δουλειά και δράση. Τα στοιχεία 

που συνθέτουν το συμβολικό πλαίσιο 

συντελούν στην ανάπτυξη πνεύματος 

ομάδας, σε τοπικό, εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Όταν δε αυτή η 

παρέα ζει με γνώμονα το Νόμο του 

Προσκόπου, τότε μιλούμε για την 

ανάπτυξη Προσκοπικού Πνεύματος 

ανάμεσα στα μέλη της.
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Την Προσωπική πρόοδο, δηλαδή μέριμνα για την 

ξεχωριστή – προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη 

της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Μέσα από 

τα προγράμματα προόδου τα παιδιά και οι νέοι 

παρακινούνται να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους 

και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ικανότητες.

Τη Φύση. όπως συνηθίζουμε να λέμε, «ο Πρόσκοπος 

ζει στη Φύση, με τη Φύση και για τη Φύση». Υπάρχουν 

κάποιοι απλοί, πρακτικοί λόγοι που καθιστούν το 

ύπαιθρο ένα ασφαλές πεδίο για δραστηριότητες με 

παιδιά και νέους. 

Επίσης, η Φύση προσφέρει πολλά ερεθίσματα : Η ίδια 

η χαρά της ανακάλυψης της φύσης και των ζωών είναι 

αναντικατάστατη. Όση ώρα και να έχουμε περάσει 

μέσα στη φύση, εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ να μας 

εκπλήσσει, δεν θα αισθανθούμε ποτέ ανιαρά. Όσα και 

να έχουμε διαβάσει σε βιβλία περιβαλλοντολογικού 

ενδιαφέροντος ποτέ δεν θα μπορέσουν να 

αντικαταστήσουν μια βόλτα με ποδήλατα σε ένα λιβάδι, 

μια αναρρίχηση σε έναν βράχο. Ιδιαίτερα σήμερα, που 

τα παιδιά και οι νέοι είναι απομακρυσμένα από τη 

φύση όσο ποτέ άλλοτε, είναι σωστό και αναγκαίο να 

τους δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φύση, να 

πειραματιστούν και να αντλήσουν από τις αμέτρητες 

εμπειρίες που έχει να προσφέρει. 

Οι Προσκοπικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

κοντά στη φύση, δεν έχουν σαν στόχο μόνο την ωφέλεια 

του ανθρώπου, αλλά και της φύσης. Οι δεσμοί μας με 

τη φύση είναι τόσο ισχυροί που το ενδιαφέρον μας για 

το περιβάλλον δεν μπορεί παρά να είναι ανάλογο της 

φροντίδας μας για τα παιδιά μας! Στη φύση κρύβεται όχι 

μόνο το παρελθόν και η εξέλιξη μας, αλλά και το μέλλον 

μας, η επιβίωση μας σαν είδος. 

Την Υποστήριξη των Ενηλίκων και το προσωπικό 

παράδειγμα τους. Ο ρόλος των ενηλίκων έχει μια 

ιδιαίτερη διάσταση και συνίσταται στο να οδηγούν 

με το προσωπικό τους παράδειγμα τους νέους, να 

προσφέρουν την πείρα και τις γνώσεις τους, να 

ακούν, να ενθαρρύνουν, να παρακολουθούν και να 

αναγνωρίζουν την προσπάθεια. Να βοηθούν τους 

νέους να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, να 

αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και να αναπτυχθούν σε 

ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης. 

Η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται και συνεχώς 

χρειάζεται νέους ενήλικους εθελοντές που θα εργάζονται 

προς την επίτευξη του σκοπού του Προσκοπισμού. 

Χωρίς τους εθελοντές, ο Προσκοπισμός δεν θα 

μπορούσε να επιτύχει την ανάπτυξή του και να 

διατηρήσει τη θέση του ανάμεσα στους παγκόσμιους 

οργανισμούς νέων. Η εθελοντική εργασία δεν είναι 

υποχρεωτική από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, μα 

αποτελεί έκφραση της προσωπικής επιθυμίας του 

ατόμου να εξυπηρετήσει μια ανάγκη της κοινωνίας. 

Το εθελοντικό έργο δε, ωφελεί τόσο την κοινωνία όσο 

και τον ίδιο τον εθελοντή. Για τους λόγους αυτούς, η 

υποστήριξη των ενηλίκων στο έργο τους έχει επίσης 

καθοριστικό ρόλο. 

Ο ενήλικος εθελοντής προκειμένου να επιτελέσει το έργο 

του, ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται με τη συμμετοχή 

του στη λήψη των αποφάσεων, την προοδευτική του 

εκπαίδευση σε αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν καθώς 

και με την αναγνώριση του έργου του.

Τα στοιχεία της Προσκοπικής Μεθόδου που 

αναφέρθηκαν, αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο  

αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων. 

Κάθε Προσκοπική δραστηριότητα, είναι απαραίτητο 

να περιέχει και τα επτά στοιχεία της Προσκοπικής 

Μεθόδου.
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Έσο Έτοιμος
Το Προσκοπικό ρητό «Έσο Έτοιμος» χρησιμοποιείται 

από τους Προσκόπους όλου του κόσμου, σε 

διάφορες γλώσσες από το 1907. Σημαίνει να είσαι 

πάντα έτοιμος να εκτελέσεις το καθήκον σου. Έχει 

μάλιστα διττή σημασία: να είσαι έτοιμος στο «μυαλό», 

δηλαδή, να είσαι πειθαρχημένος στα άρθρα του 

Νόμου και συνάμα προνοητικός και να είσαι έτοιμος 

στο «σώμα», δηλαδή, να είσαι δυνατός και ικανός. 

Οι Πρόσκοποι προσπαθούν συνειδητά λοιπόν, να 

είναι πάντα έτοιμοι να πράξουν το καθήκον τους. Το 

ρητό αυτό εμφανίζεται στο λογότυπο του ΣΕΠ, κάτω 

από το Προσκοπικό Τριφύλλι.

Αιέν Αριστεύειν
Το ρητό «Αίεν Αριστεύειν» δόθηκε από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο στους Έλληνες Προσκόπους και 

σημαίνει να είσαι πάντα άριστος σε ό,τι κάνεις. Το 

ρητό εμφανίζεται στο λογότυπο του ΣΕΠ, πάνω από 

το Προσκοπικό Τριφύλλι.

Προσκοπική Τεχνική
Με τον όρο αυτό εννοούμε το σύνολο των γνώσεων 

που χρειάζονται οι Πρόσκοποι για να μπορούν 

να διαβιώσουν στο ύπαιθρο με ασφάλεια. Οι 

γνώσεις αυτές περιλαμβάνουν το στήσιμο σκηνής, 

την ιχνηλασία, τις μεγάλες κατασκευές με ξύλα 

και σκοινιά (τραπεζαρία, σακιδιοθήκη κλπ.), τους 

κώδικες (μορς, ανιχνευτικά σημεία και άλλα), 

το μαγείρεμα σε γκαζάκι, την πυρασφάλεια, τον 

προσανατολισμό με πυξίδα, την πρόβλεψη του 

καιρού, τη γνώση των αστερισμών κλπ. Τις γνώσεις 

αυτές τις «κερδίζουν» τόσο οι ανήλικοι όσο και οι 

ενήλικοι Πρόσκοποι μέσα από τη ζωή στη φύση, 

καθώς επίσης και μέσα από την άτυπη και την 

τυπική εκπαίδευση που προσφέρεται σε εκείνους στα 

πλαίσια της Προσκοπικής ζωής τους.

Παιδαγωγικός στόχος
Σε κάθε Τμήμα, οι Βαθμοφόροι θέτουν 

παιδαγωγικούς στόχους για το κάθε ανήλικο μέλος, 

ατομικά. Αυτό γίνεται συγκρίνοντας τη συμπεριφορά 

των παιδιών, των εφήβων και των νέων με τα 

άρθρα του Νόμου – παρατηρώντας δηλαδή, πόσο 

αποκλείνει η συμπεριφορά του κάθε μέλους, από 

το ιδεατό πρότυπο που περιγράφει ο Νόμος του 

Προσκόπου. Στα ανήλικα μέλη των Τμημάτων, οι 

παιδαγωγικοί στόχοι δεν είναι γνωστοί καθόσον οι 

νέοι συμμετέχουν στις Προσκοπικές δραστηριότητες 

για να παίξουν, να τραγουδήσουν, να σχηματίσουν 

νέες φιλίες και όχι για να βελτιώσουν τον εαυτό τους 

συνειδητά. Ωστόσο, πίσω από κάθε παιχνίδι, κάθε 

τραγούδι και κάθε άλλη δραστηριότητα, κρύβεται και 

ένας παιδαγωγικός στόχος!
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Π Ρ Ο Γ ΡΑΜ ΜΑ  Δ ΡΑ ΣΗ Σ

Για τις Προσκοπικές δράσεις, ιδέες αντλούνται 

από τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων και τα 6 Πεδία 

Ενασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα:

Τομείς Ενδιαφερόντων (βρίσκουν εφαρμογή στην Αγέλη 

Λυκοπούλων και την Ομάδα Προσκόπων):

•	 Πνευματική Καλλιέργεια

Θρησκεία και Έθνος

Επιστήμες και Τέχνες

Καλές Τέχνες και Λογοτεχνία

•	 Υπαίθρια Ζωή

Ανίχνευση

Σκαπανική 

Κατασκηνωτική

Φυσικό περιβάλλον

•	 Σωματική Αγωγή

Υγιεινή

Γυμναστική

Αθλοπαιδιές

Αθλητισμός

•	 Τεχνικές Δεξιότητες

Χειροτεχνία

Επισκευές

Κατασκευές

•	 Κοινωνική Συνεργασία

Κοινωνικές σχέσεις

Κοινωφελείς Υπηρεσίες

Παγκόσμιος Προσκοπισμός

Οι Προσκοπικές δράσεις πραγματοποιούνται είτε 

ομαδικά, ως ομαδικές δράσεις, είτε ατομικά, ως 

ερασιτεχνικές ασχολίες. 

Οι ομαδικές δράσεις κάθε Προσκοπικού Τμήματος 

σχεδιάζονται με βάση τους ετήσιους στόχους και 

εντάσσονται στο μηνιαίο πρόγραμμα δράσεων του.

Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσονται και όσες ερασιτεχνικές 

ασχολίες των παιδιών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

ομαδικών δράσεων ή διοργανώνονται για ή από τα 

μέλη του Τμήματος, που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Οι ετήσιο στόχοι προσδιορίζονται και τα μηνιαία 

προγράμματα των Προσκοπικών Τμημάτων 

διαμορφώνονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις 

επιθυμίες των παιδιών, τηv επικαιρότητα των θεμάτων, 

τις επικρατούσες συνθήκες και τις υπάρχουσες 

δυνατότητες, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 

Αρχών και των Σκοπών του Προσκοπισμού. 

Θεμελιώδης δραστηριότητα κάθε Προσκοπικού 

Τμήματος είναι η Υπαίθρια Ζωή, η χρησιμοποίηση 

δηλαδή, των Προσκοπικών Γνώσεων και ικανοτήτων 

για τη διαβίωση στο ύπαιθρο με απλά μέσα. Για αυτό, 

κάθε μηνιαίο πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει μία 

τουλάχιστον δράση στο ύπαιθρο.
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Επειδή η σημαντικότερη ομαδική δράση Υπαίθριας 

Ζωής είναι η πολυήμερη θερινή κατασκήνωση, κύριος 

στόχος των υπόλοιπων δράσεων ολόκληρου του χρόνου 

είναι η βαθμιαία απόκτηση των Προσκοπικών γνώσεων 

και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για αυτή. 

Σε κάθε μηνιαίο πρόγραμμα δράσεων, εκτός από 

τα θέματα Υπαίθριας Ζωής περιλαμβάνεται και από 

ένα τουλάχιστον θέμα από τους υπόλοιπους Τομείς 

Ενδιαφέροντος. Τα θέματα αυτά δεν είναι πάντοτε 

αντικείμενα ξεχωριστής δράσης¬σης. αλλά είναι δυνατόν 

και πολλές φορές σκόπιμο, νο εντάσσοντα στα πλαί¬σια 

μιας μόνο δράσης.

Η συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις Πνευματικής 

Καλλιέργειας. Σωματικής Αγωγής, Τεχνικής Δεξιότητας 

και Κοινωνικής Συνεργασίας αποβλέπει περισσότερο 

στη δημιουργία εμπειριών και βιωμάτων και λιγότερο 

στην απόκτηση ειδικής κατάρτισης ή επίδοσης.  Η 

απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων 

είναι απαραίτητη μόνο για τη Ζωή Υπαίθρου, γιατί αυτό 

επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας.

Οι 5 Τομείς Ενδιαφερόντων αποβλέπουν στην ανάπτυξη 

και δόμηση πολύπλευρης προσωπικότητας. 

Πεδία Ενασχόλησης (βρίσκουν εφαρμογή στην Κοινότητα 

Ανιχνευτών και το Προσκοπικό Δίκτυο):

•	 Ανίχνευση Φύσης

•	 Κοινωνική Αλληλεγγύη και Συμμετοχή

•	 Αγωγή και Δημοκρατία

•	 Πολιτισμός και Δημιουργία

•	 Ποιότητα Ζωής

•	 Σταδιοδρομία

Η επιλογή των 6 Πεδίων Ενασχόλησης έγινε 

προκειμένου να καλυφθούν καλύτερα οι προσδοκίες 

των νέων, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους στόχους του 

Κλάδου και της Κίνησης γενικότερα. Η ενασχόληση 

με αυτά τα Πεδία δίνει τα εφόδια και τις ικανότητες 

που χρειάζονται οι νέοι για να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που 

υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία, να χαρούν τη ζωή 

και να ετοιμαστούν για το «αύριο». Πιο συγκεκριμένα :

Η Ανίχνευση της Φύσης δίνει την ευκαιρία στους νέους 

να βιώσουν τη χαρά της φύσης και να ενστερνιστούν 

ότι είμαστε κομμάτι της. Περιλαμβάνει θέματα που 

έχουν σχέση με την απόκτηση ικανοτήτων διαβίωσης 

στη φύση, με τον εμπλουτισμό των γνώσεων που 

έχουμε για το φυσικό περιβάλλον, καθώς και θέματα 

για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

ευαισθητοποίηση και την ενεργό παρέμβαση, στην 

ορθολογική και ισόρροπη διαχείριση των φυσικών 

πόρων.

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη και Συμμετοχή περιλαμβάνει 

αντικείμενα σχετικά με τη δική μας ενεργοποίηση αλλά 

και του κοινωνικού περίγυρου σε θέματα κοινωνικής 

ευαισθησίας, κοινωνικής αγωγής και συμπεριφοράς, 

καθώς και συμμετοχή και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στην Ελλάδα, 

την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Το περιεχόμενο του πεδίου της Αγωγής και Δημοκρατίας 

μας φέρνει σε επαφή με σημαντικά κοινωνικά και 

πολιτικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Οι νέοι έχουν δηλαδή την ευκαιρία να 

εξετάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, τις 

δομές της και τους παράγοντες που μας κάνουν μέλη 

μιας κοινωνίας. 

Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά θα βοηθήσει τους 

νέους να αποκτήσουν γνώση της λειτουργίας των 

θεσμών της Κοινωνίας, του κράτους και των Διεθνών 
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Οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε., Παγκόσμιος 

Οργανισμός της Προσκοπικής Κίνησης, κλπ).

Το πεδίο Πολιτισμός και Δημιουργία περιλαμβάνει τη 

γλώσσα, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, τα ήθη και τα έθιμα, 

τους θεσμούς, τα έργα τέχνης, τις τελετουργίες και τις 

τελετές καθώς και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες 

λαών και εθνών. 

Είναι μια ευκαιρία για μελέτη και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, καθώς 

και της πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρώπης 

και των άλλων λαών και πολιτισμών του πλανήτη 

μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια του 

πνευματικού και ψυχικού κόσμου των νέων.

Το πεδίο της Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνει την 

έμπρακτη προσπάθεια και τη συμμετοχή των νέων σε 

δράσεις για τη διατήρηση και προαγωγή της ποιότητας 

της ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και 

την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου στα 

θέματα αυτά. 

Σταδιοδρομία. Μια από τις βασικές ανάγκες των νέων 

είναι η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό και 

επαγγελματικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο του πεδίου 

επιδιώκει να αναπτύξει τις πρακτικές και κοινωνικές 

ικανότητες κάθε νέου, να διευρύνει τα ενδιαφέροντά 

του, να τον βοηθήσει να αναλάβει ευθύνες και να 

αναπτύξουν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, ώστε να 

αντιμετωπίσει με αισιοδοξία το ξεκίνημα της ζωής. 

Ο Προσκοπισμός είναι φάρμακο αποτελούμενο από διάφορα συστατικά τα οποία αν δεν 

αναμειχθούν στη σωστή αναλογία, σύμφωνα με τη συνταγή, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς 

τον γιατρό αν τα αποτελέσματα στον ασθενή δεν είναι ικανοποιητικά. 

ΤΑ  ΛΟ Γ Ι Α  ΤΟ Υ  Ι Δ Ρ Υ Τ Η

‘‘ ‘‘
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε 

αγόρια και κορίτσια που εντάσσονται σε Προσκοπικά Τμήματα ανάλογα 

με την ηλικία τους.

Τα Τμήματα διακρίνονται σε τέσσερις Κλάδους:

α) Αγέλες για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, Κλάδου Λυκοπούλων,

β) Ομάδες για παιδιά ηλικίας 11-15 ετών, Κλάδου Προσκόπων,

γ) Κοινότητες για εφήβους 15-18 ετών, Κλάδου Ανιχνευτών και 

δ) Προσκοπικά Δίκτυα, για νέους 18-30 ετών.

Τα Τμήματα, ένα από κάθε Κλάδο, αποτελούν Σύστημα Προσκόπων, 

Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων.

Σύστημα είναι η αυτάρκης Προσκοπική μονάδα που αποτελεί το 

Προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί, από Τμήμα σε Τμήμα, δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της 

Προσκοπικής ζωής. 

Το Σύστημα παρέχει στέγη και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα Τμήματα προκειμένου να πραγματοποιούν 

ελκυστικές δραστηριότητες για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους. Προσφέρει ακόμα και το κατάλληλο 

περιβάλλον όπου ένα παιδί ή ένας νέος άνθρωπος μπορεί να κερδίσει εμπειρίες ζωής, χρήσιμες γνώσεις και 

τα ερεθίσματα εκείνα που θα το βοηθήσουν να εξελιχθεί πνευματικά, κοινωνικά, ψυχικά, συναισθηματικά και 

σωματικά. Ωφείλουμε να τονίσουμε πως καθώς το παιδί μεγαλώνει και κατευθύνεται προς την εφηβεία, σωματικά 

και νοητικά εξελίσσεται, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του αλλάζουν – για το λόγο αυτό πραγματοποιείται και η 

ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ

ΤΟ  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ι ΚΟ  ΣΥ ΣΤ Η ΜΑ
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μετάβαση του από το ένα Προσκοπικό 

Τμήμα στο επόμενο, ώστε να 

ικανοποιούνται τα χαρακτηριστικά της 

ηλικίας του και να βρίσκει κατάλληλα 

ερεθίσματα για τη μετέπειτα ωρίμανση 

του. Το Σύστημα εγγυάται αυτήν ακριβώς 

την αβίαστη αλλαγή και τη συνέχεια στην 

Προσκοπική ζωή του ατόμου. Υπεύθυνος 

για το Σύστημα είναι ο Αρχηγός 

Συστήματος, ο οποίος υποστηρίζεται 

στο έργο του από 1-2 Υπαρχηγούς. Ο 

Αρχηγός Συστήματος πλαισιώνεται 

από ενήλικα στελέχη, τα οποία είναι 

υπεύθυνα για τα Προσκοπικά Τμήματα. 

Κάθε Τμήμα έχει 1 Αρχηγό, και από 1 

έως και 3 Υπαρχηγούς. 

Η θέση του Αρχηγού δεν είναι αξίωμα, 

αλλά καθήκον και ευθύνη. Όλοι οι 

Βαθμοφόροι έχουν αρμοδιότητες, οι 

οποίες εναλλάσονται με την πάροδο 

του χρόνου, σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Συστήματος και των Τμημάτων και 

ορίζονται από τον Αρχηγό, πάντα με 

τη σύμφωνη γνώμη του κάθε ενήλικου 

στελέχους.
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Προσκοπικά Συστήματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λειτουργούν περίπου 320 Συστήματα.

Η  ΔΟ Μ Η  ΤΟ Υ  ΣΕ Π

Η  Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΗ  ΤΟ Υ  ΣΕ Π
Τα όργανα του ΣΕΠ είναι:

Η Γενική Συνέλευση, είναι το ανώτατο όργανο, έχει δε αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και μετέχουν σε αυτή ενήλικα 

μέλη του Σ.Ε.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 15 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται με 

μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Π. Η θητεία του είναι τετραετής.

Ο Γενικός Έφορος, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποστηρίζεται στο έργο του από τους Εφόρους της 

Γενικής Εφορείας. 

Ταυτόχρονα, το έργο της Κίνησης υποστηρίζεται από το έμμισθο προσωπικό των Υπηρεσιών που στελεχώνουν την 

Κεντρική Διοίκηση.
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Η ΘΕΣΗ & 
Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

•	 Οι ενήλικοι που συμμετέχουν στον 

Προσκοπισμό, νιώθουν υπερήφανοι 

διότι παίρνουν μέρος στη μεγαλύτερη και 

δυναμικότερη κίνηση νέων εθελοντών στην 

Ελλάδα και τον κόσμο!  

•	 Το Προσκοπικό Πρόγραμμα παρέχει στους 

ενηλίκους πολλές ευκαιρίες προσφοράς και 

δημιουργικότητας – κάτι που δύσκολα θα βρει 

κάποιος μέσα σε ένα ακαδημαϊκό ή εργασιακό 

περιβάλλον!

•	 Οι ενήλικοι ψυχαγωγούνται μέσα από τη ζωή τους 

στο Προσκοπικό Τμήμα και κερδίζουν νέες φιλίες και δυνατές εμπειρίες, διότι 

οργανώνουν και συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και κατασκηνώσεις. Η ευκαιρία της δράσης στη φύση, που 

προσφέρει ο Προσκοπισμός, έχει σπουδαίο ρόλο – μιας που οι περισσότερες κοινωνικές υποχρεώσεις σήμερα, 

τοποθετούν τους ενηλίκους μακρυά από αυτή.

•	 Οι ευκαιρίες για προσωπική δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από το Προσκοπικό Πρόγραμμα είναι μεγάλες και 

τα αποτελέσματά τους γίνονται εμφανή και σε κάθε άλλη έκφανση της ζωής, στην οικογένεια, τις σπουδές, την 

εργασία! 

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ

Ο  Π Ρ Ο ΣΚΟ Π Ι Σ Μ Ο Σ  Γ Ι Α  ΤΟ Υ Σ  Ε Ν Η Λ Ι ΚΟ Υ Σ
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Ο  Ρ ΟΛΟ Σ  ΤΟ Υ  Ε Θ Ε ΛΟ Ν Τ Η  /  Ο  Ρ ΟΛΟ Σ  ΤΟ Υ  Β ΑΘ Μ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ
Η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη εργασία. Τα ενήλικα στελέχη του ΣΕΠ, δείχνουν 

την αφοσίωσή τους στον Προσκοπισμό, αφιερώνοντας χρόνο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του 

Προσκοπικού Προγράμματος. Η ενασχόληση ενός Βαθμοφόρου του ΣΕΠ δεν είναι λιγότερη από 4 ώρες την 

εβδομάδα, που κατανέμονται σε 2 ώρες για την προετοιμασία της δράσης και 2 ώρες για την υλοποίησή της. Οι 

ώρες ενασχόλησης αυξάνονται σε περίπτωση εκδρομής και για την πραγματοποίηση θερινής κατασκήνωσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως για την πραγματοποίηση μιας διήμερης εκδρομής, απαιτούνται από κάθε Βαθμοφόρο 

5 ώρες για την προετοιμασία, και δέσμευση του Σαββατοκύριακου για την πραγματοποίησή της, ενώ για τη θερινή 

κατασκήνωση απαιτούνται 40 ώρες για την προετοιμασία της δράσης και δέσμευση  7 έως και 15 ημερών για την 

πραγματοποίησή της. 
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ ΣΗ Σ

Τα ενήλικα στελέχη εφοδιάζονται με θεωρητικές αλλά και πρακτικές, κυρίως, γνώσεις για το ευρύ πεδίο των 

δράσεων που προσφέρουν στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους, μέσα από μια σειρά προοδευτικών 

εκπαιδεύσεων.

Αρχική Εκπαίδευση 
Θεωρητική εισαγωγή και ταυτόχρονα πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που χρειάζεται ένας ενήλικος για να μπορεί 

να διαβιώσει στο ύπαιθρο με ασφάλεια (πχ. στήσιμο αντίσκηνου, πορεία στο δάσος με χάρτη, πρόβλεψη καιρού 

κ.λ.π.)

Βασική Εκπαίδευση
Θεωρητική εισαγωγή και ταυτόχρονα πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του Προσκοπικού Προγράμματος κατά 

Κλάδο (πχ. τα χαρακτηριστικά ηλικίας των παιδιών, των εφήβων και των νέων, προγραμματισμός δράσεων ανά 

έτος και ανά μήνα, δομή δράσεων κ.λ.π.)

Κατασκηνωτική Εκπαίδευση
Θεωρητική εισαγωγή και ταυτόχρονα πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του Προσκοπικού Προγράμματος κατά 

Κλάδο, σε θερινές πολυήμερες δράσεις (πχ. το διαιτολόγιο, τα μέτρα ασφαλείας, η οικονομική διαχείριση σε μια 

κατασκήνωση, κ.α.)

Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους
Η εκπαίδευση του Διακριτικού Δάσους αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ατομικής εκπαιδευτικής διαδικασίας των 

ενήλικων στελεχών. Στα πλαίσια του Διακριτικού Δάσους, οι ενήλικοι εμβαθύνουν στις θεμελιώδεις Αρχές, στον 

παιδαδωγικό σκοπό της Κίνησης και στη μεθοδολογία του κάθε Κλάδου.
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Ειδικές Εκπαιδεύσεις
Στις ειδικές εκπαιδεύσεις εντάσσονται 

: η Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή, 

η Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση 

Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων, η Σχολή 

Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, η Σχολή Βασικών 

Αεροπροσκοπικών Γνώσεων, η Σχολή 

Μηχανοκίνητου Αετού, η Σχολή Λεμβάρχου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, η Σχολή 

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 

και η Σχολή Κυβερνήτου Σκάφους 

Ανοιχτής Θαλάσσης. 

Στις Σχολές αυτές  οι ενήλικοι γνωρίζουν 

και εξοικειώνονται με το αντίστοιχο 

αντικείμενο, θεωρητικά και πρακτικά 

και αντλούν ιδέες για την εφαρμογή 

ελκυστικών προγραμμάτων στα 

Προσκοπικά Τμήματα.

Άλλες ευκαιρίες εκπαίδευσης
Στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης που 

προσφέρει το ΣΕΠ εντάσσονται και άλλες 

Σχολές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η 

Σχολή Περιβάλλοντος, η Σχολή Σκαπανικής 

Τεχνικής, η Σχολή Ναυαγοσωστικής, η 

Σχολή Βουνού και το σεμινάριο Παιχνίδι 

- Τραγούδι. Με τις Σχολές αυτές, οι 

Βαθμοφόροι εξοπλίζονται με γνώσεις που 

θα τους επιτρέψουν να εμπλουτίσουν το 

Προσκοπικό Πρόγραμμα που προσφέρουν 

στο Τμήμα τους αλλά και στη δική τους 

ανάπτυξη. Στα σεμινάρια αναπτύσσονται 

θέματα όπως, η διήγηση ιστοριών στην 

Αγέλη Λυκοπούλων, η άμιλλα στην Ομάδα 

Προσκόπων ή ο προγραμματισμός στην 

Κοινότητα Ανιχνευτών. Τα σεμινάρια αυτά 

είναι ολιγόωρα και δρουν συμπληρωματικά 

ως προς την επίσημη εκπαίδευση που 

προσφέρει το ΣΕΠ.

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος 

της εκπαίδευσης, που παρέχουν οι 

εμπειρότεροι Βαθμοφόροι στους νεότερους, 

στα πλαίσια του Τμήματος και του 

Συστήματος. Μέσα από τα συμβούλια των 

Βαθμοφόρων, αλλά κυριότερα ίσως μέσα 

από τη ζωή στο Τμήμα, οι νέοι κατακτούν 

πολύτιμη γνώση μέσα από την πράξη και 

προετοιμάζονται για να παρακολουθήσουν 

την εκπαίδευση του ΣΕΠ.
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Ε & A

Ε : Πληρώνονται οι Βαθμοφόροι για τις υπηρεσίες 
τους; Και αν ναι, πόσα;
Α : Όχι! Οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ είναι εθελοντές, 

και δεν πληρώνονται. Αυτά που κερδίζουν, μέσα από 

την προσφορά τους, μέσα από την ομαδική ζωή στο 

ύπαιθρο, μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους 

είναι απλά... ανεκτίμητα!

Ε : Είναι υποχρεωτικό να φοράς τη στολή; Πάντα; 
Α : Μικροί και μεγαλύτεροι, όλοι μας, φορούμε 

τη στολή μας με χαρά και υπερηφάνια, διότι εκείνη 

μας ταυτοποιεί εύκολα στα μάτια του κόσμου, και 

υποδηλώνει πως ανήκουμε στη μεγάλη, παγκόσμια 

παρέα των Προσκόπων. Η στολή είναι κομμάτι του 

συμβολικού πλαισίου, και έχει ξεχωριστή σημασία 

για το κάθε Προσκοπικό Τμήμα, αλλά και για τους 

Βαθμοφόρους. Όταν οι συνθήκες ή οι απαιτήσεις της 

δράσης το ζητούν, προφανώς και φορούμε πιο ζεστά και 

πιο κατάλληλα ρούχα (από μπουφάν και αδιάβροχα, 

μέχρι εσωθερμικά παντελόνια του σκι και ζώνες 

αναρρίχησης)!

Ε : Μέχρι πόσο χρονών μπορεί να είναι κάποιος 
Πρόσκοπος; Υπάρχει  κάποιο όριο ηλικίας;
Α : Η προσφορά δεν γνωρίζει όρια! Στο Προσκοπικό 

Σύστημα υπάρχει θέση για όλους τους ανθρώπους 

που θέλουν να προσφέρουν στο Παιδί, τη Φύση, την 

Κοινωνία!

Ε : Αν μπορώ να δώσω μόνο 2 ώρες το μήνα, αξίζει 
να ασχοληθώ;
Α : Ναι! Η προσφορά κάθε εθελοντή είναι πολύτιμη, 

ακόμα κι αν αυτή περιορίζεται χρονικά σε λίγες ώρες 

το μήνα. Το πρόγραμμά σου πιθανά να είναι ήδη 

φορτωμένο από μια σειρά άλλων ενδιαφερόντων, αυτό 

όμως δεν πρέπει να σε εμποδίσει από το να προσφέρεις 

έστω και ένα απόγευμα το μήνα στην υποστήριξη ενός 

Προσκοπικού Τμήματος. Συνηθίζεται μάλιστα, οι νέοι 

εθελοντές να ξεκινούν την Προσκοπική τους ζωή με 

μια δοκιμαστική περίοδο, διάρκειας τριών μηνών, πριν 

γίνουν μέλη του Σ.Ε.Π.

Ε : Για να γίνω μέλος του Σώματος Ελλήνων 
Προσκόπων, χρειάζεται να έχω Ελληνικό διαβατήριο/ 
ταυτότητα ή να ασπάζομαι την Ορθόδοξη Χριστιανική 
πίστη;
Α : Η αρχή της μη-διάκρισης αποτελεί θεμελιώδη 

Αρχή της Κίνησης. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει 

στον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. Η σημερινή κοινωνία 

χαρακτηρίζεται περισσότερο από ποτέ από τη συνύπαρξη 

πολλών εθνοτήτων και διαφορετικών θρησκευτικών 

ομάδων. Στους Προσκόπους, και σύμφωνα πάντα με τις 

Αρχές και τον Νόμο μας, η συνύπαρξη αυτή οφείλει να 

είναι θετική για όλα τα μέλη.

Ε : Για να συμμετέχω στις Προσκοπικές 
δραστηριότητες, χρειάζεται να έχω κάποια 
εξειδικευμένη γνώση π.χ. να ξέρω να στήνω σκηνή, ή 
μήπως χρειάζεται να έχω σπουδάσει κάτι σχετικό, π.χ. 
παιδαγωγικά;
Α : Τα ενήλικα στελέχη του Σ.Ε.Π. – με κάποιες 

εξαιρέσεις - δεν είναι επαγγελματίες παιδαγωγοί, ούτε 

και προσπαθούν να γίνουν! Και βέβαια δεν είναι ούτε 

γεννημένοι Ροβινσώνες! Το Προσκοπικό Παιχνίδι 

είναι εύκολο, απλό, κατανοητό και δεν χρειάζεται 

εξειδίκευση καμιάς μορφής. Οι εκπαιδεύσεις του ΣΕΠ 

και η εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 

του Προσκοπικού Συστήματος, εφοδιάζουν τους 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Βαθμοφόρους με ότι χρειάζονται για να μπορέσουν με 

επιτυχία να υλοποιήσουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα 

και να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια εκδρομές και 

κατασκηνώσεις!

Ε : Ποια μορφή και ποια διάσταση παίρνει η 
πειθαρχία μέσα στους Προσκόπους;
Α : Στους Προσκόπους προσπαθούμε να 

καλλιεργήσουμε μέσα μας και να εμπνεύσουμε 

και στους άλλους την αυτοπειθαρχία (και όχι την 

πειθαρχία). Η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών είναι 

σαφώς μεγάλη. Η αυτοπειθαρχία είναι μια συνειδητή 

απόφαση που μπορεί να αιτιολογηθεί, ενώ η πειθαρχία 

επιβάλεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα και δεν 

είναι απαραίτητα δικαιολογημένη. Η αυτοπειθαρχία 

μεταξύ άλλων εγγυάται την ασφάλεια, όταν οι συνθήκες 

είναι πιο δύσκολες από οτι έχουμε συνηθίσει στη ζωή 

μας στην πόλη. Μια βραδινή πορεία στο βουνό, με 

ομίχλη και κακή ορατότητα, είναι ένα καλό παράδειγμα 

για το πόση μεγάλη σημασία έχει η αυτοπειθαρχία για 

την ασφάλεια του ατόμου και της ομάδας. 

Ε : Θα έχει κάποια αξία για το βιογραφικό μου αν 
είμαι μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων;
Α : Ασφαλώς και ναι! Δεν είναι λίγοι οι 

επιχειρηματίες και τα στελέχη που ακόμα κι αν δεν 

ήταν οι ίδιοι Πρόσκοποι ή εθελοντές σε άλλη ΜΚΟ 

γνωρίζουν καλά το αξιακό σύστημα του Προσκοπισμού, 

και περιμένουν από τους υποψήφιους συνεργάτες τους 

να μην είναι καλοί μόνο στο αντικείμενο εργασίας 

τους, αλλά να έχουν πολυποίκιλες ενασχολήσεις, 

και διευρυμένες γνώσεις. Οι γνώσεις διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας ομάδας, στοχοθέτησης 

και λήψης αποφάσεων, είναι μόνο κάποιες από εκείνες 

που κερδίζει ο ενήλικος με τη συμμετοχή του σε ένα 

Προσκοπικό Τμήμα.

Ε : Πόσο θα μου κοστίσει η ενασχόλησή μου με 
τους Προσκόπους;
Α : Κάθε χρόνο όλα τα μέλη του ΣΕΠ πληρώνουν μια 

ετήσια συνδρομή, που τους παρέχει, μεταξύ άλλων, 

ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Κάθε 

Σύστημα ορίζει επίσης μια ετήσια συνδρομή για τα 

μέλη του, ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά και τα 

κοινόχρηστα έξοδα της εστίας και του Συστήματος 

συνολικά (επισκευές στην εστία, αγορά κατασκηνωτικού 

υλικού κ.λ.π.). Επίσης, υπάρχει το κόστος αγοράς 

της Προσκοπικής στολής και άλλων εφοδίων για 

τη διαβίωση στο ύπαιθρο (υπνόσακος, υπόστρωμα, 

γκαζάκι, αδιάβροχο, ορειβατικά παπούτσια, κ.λ.π.), που 

βαραίνει τον κάθε Πρόσκοπο ξεχωριστά. Τα έξοδα αυτά 

μπορούν βέβαια να γίνουν έπειτα από προγραμματισμό, 

με σωστή ιεράρχιση και πνεύμα οικονομίας.

Ε : Σαν νέο μέλος, θα λάβω κάποια υποστήριξη 
από τα «κεντρικά»; Ποια διαδικασία θα πρέπει να 
ακολουθήσω;
Α : Οι Βαθμοφόροι του Συστήματος που θα επιλέξεις, 

με χαρά θα σου μιλήσουν για το Προσκοπικό 

Παιχνίδι και μαζί τους θα μπορέσεις να ανακαλύψεις 

τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού. Όταν 

επιλέξεις να γίνεις μέλος της μεγάλης οικογένειας 

των Προσκόπων και δώσεις την Υπόσχεσή σου, θα 

απογραφείς και θα λάβεις μια κάρτα μέλους του Σ.Ε.Π. 

Στη συνέχεια, θα συμμετέχεις στις δραστηριότητες ενός 

Προσκοπικού Τμήματος, και θα έχεις την ευκαιρία να 

παρακολουθήσεις, πάντα σύμφωνα με το χρόνο και 

τον προγραμματισμό σου, τις εκπαιδεύσεις του Σ.Ε.Π. 

που αφορούν τόσο στη διαβίωση στο ύπαιθρο, όσο 

και τη μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίζεται το 

Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Ε : Πως μπορώ να βρω αν υπάρχει Προσκοπικό 
Σύστημα στη γειτονιά μου;
Α : Πολύ εύκολα! Από την ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. ή 

στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης μελών (210 7231218), 

μπορείς εύκολα και γρήγορα να ενημερωθείς για την 

ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

των Συστημάτων του ΣΕΠ.
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