
 
Η ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
 

 

 

 

Η ζωή μας στην Ομάδα Προσκόπων είναι ταξίδι 
γεμάτο παιχνίδι, τραγούδι, περιπέτεια και χρώμα. 
Μαθαίνουμε να ζούμε με την Ενωμοτία μας, να 
συνεργαζόμαστε και να προοδεύουμε ατομικά για να 
βoηθήσουμε και τους άλλους. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρεις χρήσιμες 
πληροφορίες για το πώς μπορείς να προοδεύσεις μέσα 
στην Ομάδα σου, πιο απλά, για το πώς θα αποκτήσεις 
ένα νέο βέλος ή πώς θα κάνεις μία παρουσίαση. Όλα όσα 
χρειάζεσαι βρίσκονται για να ξεκινήσεις βρίσκονται 
κρυμμένα μέσα σε αυτές τις σελίδες, αλλά μην μείνεις 
μόνο σε αυτό. Κοίταξε γύρω σου, ψάξε, μίλα, ρώτα, 
ερεύνα! 

Καλό προσκοπικό κυνήγι! 

Εφορεία Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. 

Φεβρουάριος 2008 

 

 

 



Υπόσχεση  
Για να έρθει η πιο σημαντική ημέρα της Προσκοπικής 
σου ζωής και να δώσεις την Προσκοπική Υπόσχεση, θα 
πρέπει:  

   

Εάν ήσουν Λυκόπουλο δεν χρειάζεται να τα έχεις κάνει 
αυτά. Απλά ανανεώνεις τη Υπόσχεσή στην Τελετής 
Ανάβασης. 

 



Α’ ΚΥΚΛΟΣ – ΤΑ ΒΕΛΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ 
ΤΡΙΦΥΛΛΟ 

 Βασικά χαρακτηριστικά 

Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων και των 
ικανοτήτων σου σαν Προσκόπος και η ενεργός 
συμμετοχή σου στις δράσεις της Ομάδας και της 
Ενωμοτίας σου αναγνωρίζεται από την απόκτηση 
τεσσάρων διαφορετικών διακρίσεων, οι οποίες είναι οι 
εξής: 

1. το Χάλκινο Βέλος  
2. το Αργυρό Βέλος  
3. το Χρυσό Βέλος  
4. το Χρυσό Τρίφυλλο  

 
-Σακίδιο - ατομικά εφόδια - Α’ βοήθειες 
-Κόμποι - είδη σχοινιών - συνδέσεις - κατασκευές 
ανέσεων - γαλλική σκαπανική 
-Φυσιογνωσία - προστασία περιβάλλοντος - πρόγνωση 
καιρού - αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών  

-Χάρτης - πυξίδα - προσανατολισμός - αστερισμοί 
-Ατίσκηνο - προετοιμασία διανυκτέρευσης – υγιεινή 
-Φωτιά - μαγείρεμα - γκαζάκι - λάμπες - πυρασφάλεια - 
-υλοτομία - τσεκούρι 
-Συνεννόηση - επικοινωνία - παρατηρητικότητα - 
ανιχνευτικά - ίχνη  
-Τοπογραφία - μετρήσεις 

(Οι Προσκοπικές Γνώσεις εξειδικεύονται στο Προσκοπικό 
Εγκόλπιο.)



Το Χάλκινο Βέλος 

Για να σου απονεμηθεί το ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 

 

 

 



Το Αργυρό Βέλος 

Για να σου απονεμηθεί το ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 

: 

 

   



Το Χρυσό Βέλος 
Για να σου απονεμηθεί το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: 

 

 



 

Το Χρυσό Τρίφυλλο 

Για να σου απονεμηθεί το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ θα 

πρέπει: 

 



 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

Τα διακριτικά (σήματα) ΧΑΛΚΙΝΟΥ και ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΒΕΛΟΥΣ απονέμονται από τον Αρχηγό Ομάδας, το 

ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ και το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ από τον 

Τοπικό ή τον Περιφερειακό Έφορο, οι οποίοι 

ενημερώνονται από τον Αρχηγό ιεραρχικά για την 

εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. 
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