
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε. 

ΕΚ∆ΟΣΗ 2008 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Ε. 

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Αγαπητοί µου, 

Ο Λυκοπουλισµός της χώρας απέκτησε από σήµερα ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο 

καθώς ένα  ακόµα  βιβλίο προστέθηκε στην ολοένα και πιο πλούσια βιβλιοθήκη  της 

Εφορείας Κλάδου Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας. Είµαι ιδιαίτερα ευτυχής να 

παρουσιάσω στην Κίνηση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2007-

2010, την ιδιαίτερα χρήσιµη και αξιόλογη έκδοση του βιβλίου «Από την 

υπόσχεση…στην ανάβαση» των Λυκοπούλων. Ένα βιβλίο για το οποίο Βαθµοφόροι 

της Ο.Ε. του κλάδου Λυκοπούλων, συνεισέφεραν µε τις ιδέες τους και αφιέρωσαν 

χρόνο και κόπο, µεράκι και γνώση για την ολοκλήρωση της. Ένα πολύτιµο και 

εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των Βαθµοφόρων του Κλάδου, που αν αξιοποιηθεί στην 

πλήρη έκταση του, µπορεί να δώσει στις τελετές και τους σχηµατισµούς την αίγλη 

και τη σοβαρότητα που τους αρµόζει, όντας λιτοί και περιεκτικοί χωρίς περιττές 

κινήσεις και «τυµπανοκρουσίες», ώστε να στηρίζουν αποτελεσµατικά την αφετηριακή 

αλλά θεµελιώδη µεθοδολογικά σύνδεση λυκοπουλικού παιχνιδιού και αρχών του 

Προσκοπισµού. 

Θέλω να πιστεύω πως το περιεχόµενο αυτού του βιβλίου θα είναι ο οδηγός σας, για 

να κάνετε την κάθε στιγµή του Λυκόπουλου µέσα στην Αγέλη να είναι ξεχωριστή και 

να µένει ανεξίτηλη στη µνήµη του.  

Αυτά που θα θυµάται θα είναι τα λόγια του Ακέλα του, την ώρα που θα του 

απονέµονται τα αστέρια οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες και ο Χρυσός Λύκος και 

Θαυµασµός των άλλων νεότερων Λυκόπουλων…,.δηλαδή οι στιγµές που ξεχώρισε 

µέσα σε µία αγαπηµένη συντροφιά. 

Το έργο του Κλάδου Λυκοπούλων τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει συχνή µου 

συνήθεια να  εκφράζω και πάλι ένα µεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους 

Βαθµοφόρους που εργάστηκαν για την έκδοση αυτή και να µεταφέρω τις θερµότερες 

ευχές µου στους Βαθµοφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων, που από σήµερα κιόλας 

οφείλουν να αρχίσουν τη µελέτη αυτού του εγχειριδίου για µπορούµε όλοι πλέον να 

επικοινωνούµε µε την ίδια γλώσσα σε όλη την Ελλάδα. 

Καλή επιτυχία, και καλές ∆ράσεις σε όλους, 

Με προσκοπικούς χαιρετισµούς, 

 

 

 

Ισίδωρος Π. Κανέτης 

Γενικός Έφορος 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

 

Αγαπητοί Bαθµοφόροι, 

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουµε τη δεύτερη έκδοση του 

εγχειριδίου που µέχρι χθες το γνωρίζαµε µε τον τίτλο «Τυπικά  - σχηµατισµοί – 

τελετές Κλάδου Λυκοπούλων» . 

Αυτή η έκδοση απ’ ότι θα έχετε ήδη καταλάβει αλλάζει τίτλο και ύφος. 

Έτσι µιλάµε πλέον για ένα βοήθηµα του Βαθµοφόρου το οποίο πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της «Λυκοπουλικής βιβλιοθήκης» του. 

Από την υπόσχεση…στην Ανάβαση…! Όπως ακριβώς παραλαµβάνουµε ένα 

Λυκόπουλο από την αρχή της ζωής του µέσα στην Αγέλη, το τροφοδοτούµε µε 

γνώσεις και εφόδια και έτσι κατάλληλα προετοιµασµένο του δείχνουµε το δρόµο για 

να πάει στην Οµάδα των Προσκόπων, βρισκόµενοι πάντα στο πλευρό του, έτσι και 

αυτό το εγχειρίδιο δεν θα πρέπει να το αφήσουµε να σκονιστεί σε ένα συρτάρι για να 

λέµε απλά ότι το έχουµε.  

Έχει µεγάλη σηµασία να ακολουθήσουµε τις οδηγίες του και έτσι µε τον τρόπο µας 

να µεταλαµπαδεύσουµε το περιεχόµενό του και στους νεότερους βαθµοφόρους έτσι 

ώστε κάποια στιγµή να φτάσουµε όλοι οι γερόλυκοι να µιλάµε την ίδια γλώσσα σε 

κάθε γωνιά της Ελλάδας χωρίς να υπάρχουν αυτοσχεδιασµοί και εµπνεύσεις τελετών 

που προς τα έξω ορισµένες φορές τροµάζουν. 

Οι σχηµατισµοί που πραγµατοποιεί µία Αγέλη Λυκοπούλων κατά τη διάρκεια µιας 

δράσης της πρέπει να είναι συγκεκριµένοι και λιτοί χωρίς να µπαίνουµε σε υπερβολές 

και «φαµφάρες»….µην ξεχνάτε πως κάθε στιγµή που αναφερόµαστε σε κάποιο 

Λυκόπουλο ή την ώρα που υπόσχεται ή την στιγµή που του αναγνωρίζεται κάποια 

προσπάθεια ή τέλος πάντων την ώρα που λέει αντίο στην Αγέλη Λυκοπούλων και γεια 

χαρά στην Οµάδα Προσκόπων, θα πρέπει να δίνουµε σηµασία στο γεγονός και στην 

ιερότητα της στιγµής και όχι στον εντυπωσιασµό τραβώντας έτσι τα βλέµµατα όλων 

προς την τελετή αγνοώντας  τον πρωταγωνιστή που εκείνη την στιγµή είναι ένα 

Λυκόπουλο.  Τα πάντα έχουν την σηµασία τους, αλλά σηµασία έχει και το να είµαστε 

πρακτικοί και σύγχρονοι.  

Θέλω να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για την έκδοση αυτού του βιβλίου και πιο 

συγκεκριµένα τους Παναγιώτη Κόλλια και Έλενα Καστάνη, Χρύσα Κυραµαριού, 

Κωνσταντίνο Μπάζα και Νίκο Αδαµάκη. Επίσης τις Αγέλες του 1ου Συστήµατος 

Ναυτοπροσκόπων, 2ου Συστήµατος Προσκόπων και 3ου Συστήµατος 

Αεροπροσκόπων Κηφισιάς, όπως και τις Αγέλες του 1ου και 3ου Συστήµατος 

Προσκόπων Υµηττού, που συµµετείχαν στην φωτογράφιση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα 

τους Βαθµοφόρους των Αγελών, Χριστίνα Μουστάκα, Μαριάννα Φράγκου, Έλπω 

Θωµαγιάννη, Γιώργο Ποταµιά, Γιάννη Μαγδαληνό , Γιάννη Σταθά , Παναγιώτη 

Τριανταφυλλόπουλο, Ηλέκτρα Ορκοπούλου, ∆ηµήτρη Ριζόπουλο, Αλέξανδρο 

Μιµιγιάννη, Πέτρο Μουστάρδα, Ναταλία Καρρά και Στέφανο Μαρούλη. 
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∆ώστε την σηµασία που πρέπει σε αυτό το «εύκολα» γραµµένο εγχειρίδιο και 

«παίξτε» στην Αγέλη σας µε αυτό, µε την απώτερη ευχή,  όλες οι Αγέλες της 

Ελλάδας να κινούνται µε τον ίδιο τρόπο, να υπάρχουν µε τον ίδιο τρόπο, να 

αναπτύσσονται το ίδιο, αφού έτσι κι αλλιώς….την ίδια υπόσχεση δίνουµε…ας τη 

δίνουµε µε τον ίδιο τρόπο!  

 

Νεκτάριος Τσεσµελόπουλος 

Εφ. Κλ. Λυκοπούλων Γ.Ε. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

 

Κύριο παράγοντα για την εδραίωση της αυτοπειθαρχίας στην Αγέλη αποτελεί το 
προσωπικό παράδειγµα των Βαθµοφόρων. 

Οι Βαθµοφόροι οφείλουν να είναι τυπικοί, σοβαροί, καλοπροαίρετοι, αντικειµενικοί και 
ευγενείς, ώστε το προσωπικό τους παράδειγµα να προσλαµβάνεται σαφώς σαν θετικό 
από τα παιδιά και να αποτελούν έτσι αυτοί παράδειγµα για µίµηση.  

Κάθε παιδί µπορεί να αναπτύξει την αυτοπειθαρχία του, αν βρίσκεται στο κατάλληλο 
περιβάλλον, του οποίου οι κανόνες λειτουργίας είναι σαφώς προσδιορισµένοι.  

Οι Σχηµατισµοί, τα Τυπικά και οι Τελετές στην Αγέλη, αποτελούν ένα µέσον για τη 
διευκόλυνση του προγράµµατος, για την επίτευξη της οµοιοµορφίας των τµηµάτων 
στις δηµόσιες εµφανίσεις και για την εδραίωση, από τα Λυκόπουλα της έννοιας του 
κοινού τρόπου δράσης και επικοινωνίας. Παράλληλα είναι τρόπος ανάπτυξης της 
αυτοπειθαρχίας χωρίς φωνές και απειλές.  

Οι Βαθµοφόροι πρέπει να τηρούν κάθε λεπτοµέρεια και κανόνα κατά την εκτέλεση 
των σχηµατισµών και των τυπικών, ώστε να µη προκαλείται σύγχυση στα παιδιά και 
να διατηρείται η απαραίτητη οµοιοµορφία στο τµήµα.  

Οι σχηµατισµοί χρησιµεύουν για τον έλεγχο της Αγέλης και αν χρησιµοποιούνται µε 
σύνεση, βοηθούν στην τήρηση της τάξης και την εξοικονόµηση χρόνου.  

Οι Βαθµοφόροι πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν τα παραγγέλµατα µε φωνή 
και να µη χρησιµοποιούν τα συνθηµατικά µε τη σφυρίχτρα.  

Το πρόγραµµα της Αγέλης Λυκοπούλων χαρακτηρίζεται από την ξεγνοιασιά και το 
παιχνίδι. Επιτρέπει στους Βαθµοφόρους µεγάλη πρωτοβουλία και ελευθερία σε κάθε 
περίπτωση, ακόµη και στα λόγια του Αρχηγού κατά τη διάρκεια των τελετών. 
Αντίθετα δεν επιτρέπεται καµία πρωτοβουλία αλλαγής στα τυπικά που πρέπει να 
τηρούνται σχολαστικά, µε απόλυτη ακρίβεια, και χωρίς παραλείψεις ή προσθήκες.  

Στα τυπικά οι Βαθµοφόροι και τα Λυκόπουλα φορούν πλήρη στολή. Μόνο κατά η 
διάρκεια του καλοκαιριού, στην κατασκήνωση, τα Λυκόπουλα και οι Βαθµοφόροι 
φορούν τα τυπικά έναρξης και λήξης, τη στολή της κατασκήνωσης, δηλαδή 
κοντοµάνικο φανελάκι, κοντό παντελόνι, ελαφριά αθλητικά παπούτσια χωρίς κάλτσες, 
µαντήλι και Τζόκεϊ.  

Οι τελετές αποτελούν ένα αναπόσπαστο µέρος της ζωής της Αγέλης και απορούν να 
επηρεάζουν σηµαντικά την εξέλιξη κάθε Λυκόπουλου. 

Ο ιδρυτής του Προσκοπισµού ο Λόρδος Baden Powel, είπε: «…οι τελετές αρέσουν 
στους νέους αρκεί να µη διαρκούν πολύ και να µη είναι υπερβολικά µεγαλοπρεπείς».  

Οι τελετές λοιπόν πρέπει να είναι σύντοµες, απλές και σεµνές. Να απευθύνονται, κατά 
προτίµηση, σε ένα µόνο παιδί, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει τη 
σηµασία τους (καλό είναι να αποφεύγονται όσο το δυνατό οι οµαδικές τελετές).  

Κατά τη διάρκεια των τελετών όλοι οι Βαθµοφόροι και τα Λυκόπουλα φορούν πλήρη 
στολή.  

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, χρειάστηκε πολύ χρόνο για να γίνει και 
ασχολήθηκαν αρκετοί Βαθµοφόροι του Κλάδου για την ολοκλήρωσή του.  
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Βασικό µέληµά µας ήταν να ξαναγραφτούν οι σχηµατισµοί, τα τυπικά, οι ονοµασίες 
και οι τελετές των Λυκοπούλων, σε γλώσσα σύγχρονη και µε τρόπο απλό και 
κατανοητό.  

Ακολουθήθηκε αρκετά πιστά και σε πολλά σηµεία η παλαιότερη έκδοση του Σ.Ε.Π. 
που είχε εκδοθεί το 1969 και αποτελούσε και εκείνη επανέκδοση και ανανέωση άλλης 
πιο παλιάς. 

Έχουν γίνει αλλαγές, προσθήκες ή αφαιρέσεις τέτοιες που να ανταποκρίνεται το νέο 
έντυπο στη µεθοδολογία του Κλάδου σήµερα και να συµβαδίζει µε τις υποδείξεις των 
υπόλοιπων εντύπων του Κλάδου και τον ισχύοντα κανονισµό.  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  

Απόφευγε τα ηχηρά παραγγέλµατα µε φωνή ή σφυρίχτρα και κάνε χρήση των 
σιωπηρών παραγγελµάτων που περιγράφονται στο έντυπο αυτό.  

Μένε απόλυτα σοβαρός και επέµενε να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι Βαθµοφόροι και οι 
ξένοι που τυχόν παρευρίσκονται σε µια εκδήλωση της Αγέλης.  

Να είσαι έτοιµος να αντιµετωπίσεις κάθε πρόβληµα στην Αγέλη µε επιµονή, 
επιβάλλουν και καλοσύνη.  

Μη ξεχνάς ότι είναι προτιµότερο να µη γίνονται τυπικές εκδηλώσεις, σχηµατισµοί και 
τελετές αν πρόκειται να εκτελεστούν χωρίς τυπικότητα, τάξη και πειθαρχία.  

 

Παναγιώτης Κουκουβίτης  

Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΣΥΧΙΑΣ 

 

Τι κάνει ο Βαθµοφόρος:  

Ο Βαθµοφόρος σηκώνει κάθετα ψηλά το δεξί χέρι του.  

Τι κάνουν τα Λυκόπουλα:  

Τα Λυκόπουλα πρέπει να σηκώσουν το δεξί τους χέρι, να  σταµατήσουν ότι κάνουν 

και να γυρίσουν προς το Βαθµοφόρο χωρίς να µιλάνε.  

Τι επιτυγχάνεται:  

∆ηµιουργείται απόλυτη ησυχία και τα Λυκόπουλα προσέχουν, ό,τι θα ακολουθήσει.  

 

 

 

Ησυχία 
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ΑΝΑΠΑΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Τι κάνει ο Βαθµοφόρος:  

Για την «Προσοχή» σηκώνει το χέρι του από την έκταση προς τα επάνω και 

αντίστροφα για την «Ανάπαυση». 

Τι κάνουν τα Λυκόπουλα:  

Με τα αντίστοιχα παραγγέλµατα (κινήσεις του χεριού του Βαθµοφόρου) τα 

Λυκόπουλα παίρνουν την ανάλογη στάση.  

Πότε χρησιµοποιείται:  

Στα Τυπικά Έναρξης και στα Τυπικά Λήξης. 

 

 

 

 

                  

                            Προσοχή                                                                         Ανάπαυση 
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ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

 

Ο «Κύκλος Παράταξης» είναι ο βασικός σχηµατισµός της Αγέλης των Λυκοπούλων. 

Όταν πρέπει να συγκεντρωθεί η Αγέλη πρώτα σχηµατίζει «Κύκλο Παράταξης» και στη 

συνέχεια κάθε άλλο σχηµατισµό που επιθυµεί ο Βαθµοφόρος. 

 

Τι κάνει ο Βαθµοφόρος:  

Με τα χέρια στην έκταση φωνάζει αργά και δυνατά «ΠΑΝΤΑ – ΠΑΝΤΑ – ΠΑΝΤΑ». 

Τι κάνουν τα Λυκόπουλα:  

Κατευθύνονται τρέχοντας προς το Βαθµοφόρο και πιάνοντας τα χέρια τους 

σχηµατίζουν γύρω από αυτόν κύκλο. Μόλις ο Βαθµοφόρος κατεβάσει τα χέρια του 

λύνουν και τα Λυκόπουλα τα δικά τους. 

Πότε χρησιµοποιείται:  

Σε κάθε κλήση των Λυκοπούλων από τον Βαθµοφόρο. 

 

 

Κύκλος παράταξης 
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ΕΞΑΔΕΣ 

 

Τι κάνει ο Βαθµοφόρος:  

Φέρνει τα χέρια του σε  πρόταση µε τις παλάµες γροθιές προς τα κάτω. 

Τι κάνουν τα Λυκόπουλα:  

Παρατάσσονται απέναντι από το Βαθµοφόρο, σχηµατίζοντας τις εξάδες τους µε 

πρώτο στη γραµµή τον Πρώτο της εξάδας και τελευταίο το ∆εύτερο. Ο Πρώτος της 

εξάδας σηκώνει ψηλά το χέρι του και φωνάζει το χρώµα της εξάδας του και µαζί µε 

το ∆εύτερο φροντίζει τη γρήγορη συγκέντρωση των παιδιών. 

 

 

 

Εξάδες 
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Σηµεία προσοχής: 

 

• Αποφεύγουµε τη συχνή και πυκνή επανάληψη αυτών των παραγγελµάτων 

«Ανάπαυση - Προσοχή». 

• ∆εν αφήνουµε τα παιδιά πολύ ώρα σε αυτές τις στάσεις και ιδίως στη στάση 

της «Προσοχής». 

• Προτιµότερο είναι το προειδοποιητικό «Αγέλη» πριν από τις κινήσεις του 

χεριού, από το να συνοδεύονται οι κινήσεις µε τα παραγγέλµατα «Προσοχή» 

ή «Ανάπαυση» αντίστοιχα. 

• Στον «Κύκλο Παράταξης» δεν έχει σηµασία αν τα Λυκόπουλα βρίσκονται κατά 

εξάδες. 

• Πέταλο σχηµατίζει η Αγέλη µόνο όταν βρίσκεται µε άλλα Τµήµατα εκτός από 

την περίπτωση της Ανάβασης. 
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Η ΑΓΕΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 

 

Τι κάνει ο Βαθµοφόρος:  

Φέρνει το δεξί του χέρι µπροστά τεντωµένο µε την παλάµη ανοικτή και προς τα 

µέσα. 

Τι κάνουν τα Λυκόπουλα:  

Οι Εξάδες µπαίνουν η µία µετά την άλλη σε µία σειρά χωρίς στοίχιση και φωνές. 

Πότε χρησιµοποιείται: 

Όταν η Αγέλη κινείται στην πόλη για λόγους ασφάλειας, εµφάνισης και οµοιογένειας. 
Τότε ο Ακέλα πηγαίνει πάντα µπροστά, ενώ στο τέλος ακολουθεί ένας Υπαρχηγός και 
οι υπόλοιποι βαδίζουν δεξιά και αριστερά από τη γραµµή των Λυκοπούλων. 

Στην περίπτωση που η Αγέλη κινείται στην ύπαιθρο δεν είναι απαραίτητη η µία 
γραµµή, παρά µόνο όταν αναγκαζόµαστε να περπατήσουµε σε µονοπάτι ή σε χώρο 
όπου κινείται και άλλος κόσµος για να µην ενοχλούµε. 

Σε κάθε περίπτωση οι Βαθµοφόροι θα πρέπει να βρίσκονται πάντα µπροστά, πίσω και 
ανάµεσα (ή δίπλα) στα παιδιά. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 

 

Η Τελετή Υπόσχεσης είναι από τις σηµαντικότερες στιγµές για το κάθε Λυκόπουλο. 

Πρέπει να είναι λιτή και σοβαρή. 

Πότε γίνεται:  

Πάντοτε και µόνο µετά τα Τυπικά Έναρξης. ∆εν συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη 

γιορτή ή Τελετή. 

Πως γίνεται:  

Το Λυκόπουλο, το οποίο γνωρίζει πριν από τη συγκέντρωση ότι θα δώσει την 

Υπόσχεση του, οδηγείται από τον Υπαρχηγό της Αγέλης στο κέντρο του Κύκλου 

Παράταξης και µπροστά από τη Σηµαία, φορώντας πλήρη προσκοπική στολή εκτός 

του σήµατος της Υπόσχεσης. Επίσης έχει δώσει λίγο πριν την Τελετή στον Υπαρχηγό 

το µαντήλι του, τον κρίκο και το καπέλο του.  

Τo σήµα µαζί µε το Βεβαιωτικό της Υπόσχεσης, καθώς και το µαντήλι, ο κρίκος και το 

καπέλο, τοποθετούνται µπροστά από το Λυκόπουλο (όχι στο χώµα ή το πάτωµα, 

καλό είναι να υπάρχει ένα κούτσουρο ή ένα τραπεζάκι). 

Ο Ακέλα βρίσκεται µπροστά και απέναντι από το Λυκόπουλο, έχοντας πλάι του τους 

Γερόλυκους.  
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Πραγµατοποιεί ένα µικρό διάλογο µε το Λυκόπουλο για το αν γνωρίζει το Νόµο και 

την Υπόσχεση και για το αν είναι έτοιµο να Υποσχεθεί. Το Λυκόπουλο, ΟΧΙ ΥΠΟ 

ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ, λέει το Νόµο ή το Ρητό των 

Λυκοπούλων. 

 

Παράδειγµα διαλόγου 

Α: Γνωρίζεις το Νόµο το Ρητό και την Υπόσχεση του Λυκόπουλου; 

Λ: Ναι. 

Α: Ποιος είναι ο Νόµος / το Ρητό / η Υπόσχεση; 

Λ: (Επαναλαµβάνει ανάλογα το Νόµο ή το Ρητό όχι την Υπόσχεση) 

Α: Είσαι έτοιµος να δώσεις την Υπόσχεσή σου; 

Λ: Ναι. 

 

Ο Ακέλα απευθυνόµενος σε όλη την Αγέλη δίνει το παράγγελµα: «Για την Τελετή 

Υπόσχεσης χαιρετήσατε σε χαιρετισµό Υπόσχεσης». 

Τα Λυκόπουλα, σε στάση προσοχής, σηκώνουν το δεξί χέρι τους, σχηµατίζοντας 

ορθή γωνία. Το ίδιο κάνουν, το Λυκόπουλο που θα Υποσχεθεί και οι Βαθµοφόροι. 

Στη συνέχεια ο Ακέλα υπαγορεύει την Υπόσχεση, καθαρά και δυνατά. Το Λυκόπουλο 

επαναλαµβάνει. 
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Υπόσχεση  

Α: Υπόσχοµαι..... 

Λ: (Επαναλαµβάνει) 

Α: Να είµαι πιστό Στο Θεό και την πατρίδα..... 

Λ: (Επαναλαµβάνει) 

Α: Να προσπαθώ µε όλη µου τη δύναµη..... 

Λ: (Επαναλαµβάνει) 

Α: Να βοηθώ τους γύρω µου..... 

Λ: (Επαναλαµβάνει) 

Α: Και να ζω µε το Νόµο µας.... 

Λ: (Επαναλαµβάνει) 

 

Αφού ολοκληρωθεί η Υπόσχεση ο Ακέλα απευθυνόµενος σε όλη την Αγέλη λέει 

«Κατεβάστε τα χέρια σας». 

Τελειώνοντας, ο Ακέλα καρφιτσώνει πρώτα το Σήµα της Υπόσχεσης στην αριστερή 

τσέπη του πουκάµισου της Στολής λέγοντας « Είµαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσεις να 

τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Σήµερα έγινες µέλος του Σώµατος Ελλήνων 

Προσκόπων. Από αυτήν τη στιγµή έχεις πάνω από 20,000,000 αδέλφια σε όλο τον 

κόσµο. Καλό Κυνήγι». 

Τέλος χαιρετάει το Λυκόπουλο Προσκοπικά. 

Οι Υπαρχηγοί δίδοντας µια µικρή ευχή στο Λυκόπουλο του φοράνε από κάτι ο 

καθένας το µαντήλι, τον κρίκο και το καπέλο χαιρετώντας το επίσης. 
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Τέλος, ο Ακέλα του δίνει και το Βεβαιωτικό της Υπόσχεσης. 

 

 

 

Το Λυκόπουλο επιστρέφει στον κύκλο και όλοι µαζί τραγουδούν το Τραγούδι της 

Υπόσχεσης: «Καινούργιο Λυκοπουλάκι….» (βλ. Παράρτηµα). 
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Σηµεία Προσοχής:  

 

•  Η Υπόσχεση γίνεται µόνο από τον/την Ακέλα. 

•  Καλό θα είναι να Υπόσχεται ένα Λυκόπουλο την κάθε φορά. Μην ξεχνάµε τη   

µοναδικότητα της στιγµής. 

•  Κατά τη διάρκεια του ενός µηνός που προηγείται της Υπόσχεσης, το Λυκόπουλο 

φορά πλήρη προσκοπική στολή. Το µόνο που δεν φέρει είναι το σήµα της 

Υπόσχεσης. 

•  Κατά τη διάρκεια της Υπόσχεσης παρευρίσκεται όλη η Αγέλη. Τα Λυκόπουλα που 

δεν έχουν υποσχεθεί απλά και µόνο δεν χαιρετούν και στέκονται προσοχή  στον 

κύκλο.  

•  Αν κάποιο από τα Λυκόπουλα που δεν έχουν υποσχεθεί χαιρετήσει δεν 

διακόπτουµε την Τελετή επιπλήττοντάς το. Μην ξεχνάµε ότι η µίµηση είναι από τα 

κύρια χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 

 

Τελετή Ανάβασης είναι η Τελετή κατά την οποία η Αγέλη αποχαιρετά το 

Λυκόπουλο, το οποίο συµπλήρωσε την ηλικία του και γίνεται Πρόσκοπος, 

ανεβαίνοντας στην Οµάδα των Προσκόπων. 

Πότε γίνεται:  

Στο τέλος της συγκέντρωσης της Αγέλης ή κατά τη διάρκεια µιας εκδροµής αρκεί να 

είναι παρόντα και τα δύο τµήµατα. 

 

 

 

Πως γίνεται: 

Η Αγέλη σχηµατίζει Κύκλο Παράταξης και η Οµάδα παρατάσσεται δίπλα της και  γύρω 

από τον Ιστό σε πέταλο µε άνοιγµα προς την Αγέλη. 

Ο Ακέλα βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου και ο Αρχηγός της Οµάδας µπροστά από 

το πέταλο προς το µέρος της Αγέλης. 

Το Λυκόπουλο που πρόκειται ν’ ανέβει στην Οµάδα, φορώντας την στολή του 

Λυκόπουλου στέκεται µπροστά από τον Ακέλα. Ο Ακέλα ευχαριστεί το Λυκόπουλο για 

την προσπάθειά του στην Αγέλη και του εύχεται καλή συνέχεια. 

Το ρωτάει αν θυµάται την Υπόσχεση που έδωσε και το Λυκόπουλο επαναλαµβάνει 

την Υπόσχεση του: «Υποσχέθηκα.....» και όχι «Υπόσχοµαι...) ενώ η Αγέλη χαιρετά µε 

χαιρετισµό Υπόσχεσης. 



                                                ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Γ.Ε./Σ.Ε.Π.                                                     21 

Το Λυκόπουλο χαιρετά τους Βαθµοφόρους της Αγέλης και όλα τα Λυκόπουλα, 

επιστρέφει στον Κύκλο και όλοι η Αγέλη τραγουδά το τραγούδι του Αποχαιρετισµού 

των Λυκοπούλων (βλ. Παράρτηµα). 

Στη συνέχεια ο Ακέλα οδηγεί το Λυκόπουλο στον Αρχηγό της Οµάδας και 

συστήνοντάς το του το παραδίδει, επιστρέφει στην Αγέλη που πραγµατοποιεί την 

κραυγή της και αποχωρεί. 

Ο Αρχηγός Οµάδας οδηγεί το Λυκόπουλο στο πέταλο και καλωσορίζοντας το, ευθύς 

αµέσως δίδει την Προσκοπική του Υπόσχεση και το παραδίδει στον Ενωµοτάρχη του. 

Πραγµατοποιούνται κραυγές Ενωµοτιών και Οµάδας. 

Σηµεία Προσοχής:  

Όπως κάθε τελετή της Αγέλης έτσι και αυτή θα πρέπει να είναι απλή χωρίς 

τυµπανοκρουσίες. 

Θεµιτό θα είναι το Λυκόπουλο να έχει γνωρίσει τον Αρχηγό της Οµάδας και τον 

Ενωµοτάρχη του και να έχουν µιλήσει λίγο για τη ζωή της Οµάδας των Προσκόπων. 

Παραδείγµατα ∆ιαλόγων  

Ακέλα προς τον Αρχηγό Οµάδας  

Σου παραδίδω το Λυκόπουλο ....................(το όνοµα του Λυκόπουλου). Ήρθε η ώρα 

να γίνει Πρόσκοπος και εύχοµαι να το οδηγήσεις στον Προσκοπικό Παιχνίδι σύµφωνα 

µε τις Αρχές µας. 
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Α΄& Β΄ΑΣΤΕΡΙ 

 

Η επιβράβευση (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ) των Λυκοπούλων για την ενεργό 

συµµετοχή του στο πρόγραµµα της Αγέλης. 

Πότε γίνεται:  

Αµέσως µετά τα Τυπικά Έναρξης. 

Πως γίνεται:  

Ο Ακέλα καλεί το Λυκόπουλο στο κέντρο του κύκλου και µε απλά λόγια το ευχαριστεί 

και το συγχαίρει για την προσπάθεια του. Στη συνέχεια καρφιτσώνει το Αστέρι στο 

κέντρο της δεξιάς τσέπης του πουκάµισου, δίδει το σχετικό Βεβαιωτικό, χαιρετά το 

Λυκόπουλο και επιστέφουν στη θέση τους. Η Αγέλη τραγουδά το ανάλογο τραγούδι 

(βλ. Παράρτηµα).  

Παράδειγµα διαλόγου: 

Ο/Η αδελφός/η µας ...................(το όνοµα του Λυκόπουλου) είναι µαζί µας αρκετό 

καιρό. Μαζί παίξαµε και τραγουδήσαµε, πήγαµε εκδροµές. Όλο αυτό τον καιρό 

προσπάθησε πραγµατικά να τηρήσει την Υπόσχεση και το Νόµο µας. Σήµερα η Αγέλη 

του λέει ένα µεγάλο ευχαριστώ, δίδοντάς του το Πρώτο/∆εύτερο Αστέρι. Εύχοµαι να 

γίνει αφορµή για µια µεγαλύτερη προσπάθεια από όλους µας. Καλό κυνήγι. 

 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

 

Η επιβράβευση (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ) των Λυκοπούλων για την Προσπάθειά 

τους σε ατοµικό επίπεδο. 

Πότε γίνεται:  

Αµέσως µετά τα Τυπικά Έναρξης. 

Πως γίνεται:  

Ο Ακέλα καλεί το Λυκόπουλο στο κέντρο του κύκλου και µε απλά λόγια το ευχαριστεί 

και το συγχαίρει για την προσπάθειά του. Απευθυνόµενος σε όλους υπενθυµίζει την 

προσπάθεια του Λυκόπουλου στον τοµέα και στη συνέχεια του δίδει το σχετικό 

Βεβαιωτικό ή αν είναι το τρίτο Βεβαιωτικό του τοµέα καρφιτσώνει και το διακριτικό 

στο δεξί µανίκι του πουκάµισου. Χαιρετά το Λυκόπουλο και επιστέφουν στη θέση 

τους.  
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Παράδειγµα διαλόγου: 

Ο/Η αδελφός/η µας ...................(το όνοµα του Λυκόπουλου) όπως ξέρετε 

ασχολήθηκε αρκετά µε ................. (περιγράφεται το αντικείµενο π.χ. συλλογή 

γραµµατοσήµων). Όλοι µας είδαµε τη δουλειά του στην προηγούµενη συγκέντρωση  

και εύχοµαι να γίνει καλό παράδειγµα για όλους µας. Η Αγέλη µας τον συγχαίρει και 

του εύχεται καλή δουλειά.» 

 

 

ΧΡΥΣΟΣ ΛΥΚΟΣ 

 

Πότε γίνεται:  

Αµέσως µετά τα τυπικά έναρξης. 

Πως γίνεται:  

Ο Ακέλα καλεί το Λυκόπουλο στο κέντρο του κύκλου και µε απλά λόγια το ευχαριστεί 

και το συγχαίρει για την προσπάθειά του. Απευθυνόµενος σε όλους υπενθυµίζει την 

προσπάθεια του Λυκόπουλου όλα αυτά τα χρόνια στην Αγέλη και το ευχαριστεί. Στη 

συνέχεια καρφιτσώνει το Χρυσό Λύκο πάνω από την δεξιά τσέπη του πουκάµισου, 

του δίδει το σχετικό βεβαιωτικό, το χαιρετά και επιστέφουν στη θέση τους. 

Παράδειγµα διαλόγου: 

«Ο/Η αδελφός/η µας ...................(το όνοµα του Λυκόπουλου) είναι µαζί µας πολύ 

καιρό. Μαζί παίξαµε και τραγουδήσαµε, πήγαµε εκδροµές και κατασκηνώσεις. Όλο 

αυτό τον καιρό προσπάθησε πραγµατικά να τηρήσει την Υπόσχεση και το Νόµο µας. 

Μας βοήθησε όλους ενώ ο ίδιος ασχολήθηκε µε πολλά αντικείµενα. Σήµερα η Αγέλη 

του λέει ένα µεγάλο ευχαριστώ, δίδοντάς του τον Χρυσό Λύκο. Σε λίγο καιρό θα πάει 

στα µεγάλα µας αδέλφια στην Οµάδα των Προσκόπων. Το ευχαριστώ µας θα τον/την  

συνοδεύει κι εκεί. 
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ΤΥΠΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Ο Ακέλα καλεί τα Λυκόπουλα να σχηµατίσουν Κύκλο Παράταξης µπροστά από τον 

Ιστό. Οι Βαθµοφόροι στέκονται δίπλα στον Ιστό έχοντας την ευθύνη να παραδώσουν 

τη Σηµαία και το Σήµα της Αγέλης στα δύο Λυκόπουλα που θα κλιθούν να κάνουν 

την Έπαρση. ∆ίδονται τα σιωπηρά παραγγέλµατα – Ανάπαυση & Προσοχή - . 

 

 

Ζητά από τα Λυκόπουλα να βγάλουν τα καπέλα τους για να προσευχηθούν. Όταν 

τελειώσει η προσευχή τα ξαναφοράνε. 

Ορίζονται από τον Ακέλα δύο Λυκόπουλα για τη Σηµαία και το Σήµα της Αγέλης. Τα 

Λυκόπουλα διασχίζοντας τον Κύκλο Παράταξης, κατευθύνονται µπροστά από τον 

Ιστό και στέκονται προσοχή. Το Λυκόπουλο που θα ανεβάσει τη Σηµαία βγάζει το 

καπέλο του και το αφήνει µπροστά του µε το γείσο προς τη Σηµαία. Τα Λυκόπουλα 

παίρνουν από τους  υπεύθυνους Βαθµοφόρους τα σχοινιά. 
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Ο Ακέλα ζητά από την Αγέλη να κοιτάξει προς τη Σηµαία λέγοντας: «Γυρίστε προς 

την Σηµαία» και όλη η Αγέλη µε τους Βαθµοφόρους, στρέφονται προς τη Σηµαία. 

Στη συνέχεια ο Ακέλα λέει: «Για την έπαρση της Σηµαίας χαιρετήσατε» και αρχίζει να 

ψάλει τον Εθνικό Ύµνο. Όλα τα Λυκόπουλα, που έχουν υποσχεθεί, ανεξάρτητα αν 

φορούν στολή ή όχι χαιρετούν. 

Το Λυκόπουλο που ανεβάζει τη Σηµαία δεν ψάλει, ενώ το Λυκόπουλο που κρατά το 

σήµα χαιρετάει και ψάλει τον Ύµνο. 

 

 

Η Σηµαία ανεβαίνει αργά και σταθερά, ακλουθώντας τον Ύµνο και όταν φτάσει στην 

κορυφή, το Λυκόπουλο µένει ακίνητο. Όταν τελειώσει ο Εθνικός Ύµνος, ο Ακέλα λέει: 

«Κατεβάστε τα χέρια σας». Τότε το Λυκόπουλο δίνει το σχοινί στον Βαθµοφόρο, 

φοράει το καπέλο του και περιµένει προσοχή µπροστά από τη Σηµαία. 

Στη συνέχεια ο Ακέλα που στέκεται στη µέση του κύκλου φωνάζει γύρω του τα 

Λυκόπουλα για την Κραυγή της Αγέλης. Λέγοντας ζωηρά την κραυγή ανεβαίνει 

γρήγορα και το Σήµα της Αγέλης. 
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Τα Λυκόπουλα επανέρχονται στον Κύκλο Παράταξης χωρίς άλλη εντολή από τον 

Ακέλα. Τα Λυκόπουλα που πραγµατοποίησαν την Έπαρση επανέρχονται στον Κύκλο, 

µόνο που το Λυκόπουλο που ανέβασε την Σηµαία, χαιρετάει πριν φύγει.  

 

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΛΗΞΗΣ 

Οι διαδικασίες όπως και στα Τυπικά Έναρξης, αλλά αντίστροφα. 

Η Αγέλη παρατάσσεται σε Κύκλο Παράταξης. 

Ο Ακέλα ορίζει δύο Λυκόπουλα, τα οποία έρχονται µπροστά από τον Ιστό. 

Μαζεύεται η Αγέλη για την κραυγή της και ταυτόχρονα κατεβαίνει το Σήµα της 

Αγέλης.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η Υποστολή της Σηµαίας.  

Η Αγέλη σε προσοχή. Ο Ακέλα λέει: « Για την Υποστολή της Σηµαίας χαιρετήσατε». 

Τα Λυκόπουλα που έχουν υποσχεθεί, ανεξάρτητα αν φοράνε στολή ή όχι χαιρετούν. 

Ταυτόχρονα Υποστέλλεται η Σηµαία.   

Α. Σιωπηρά αν ο χρόνος που έχει περάσει από την Έπαρση είναι λιγότερος από 6 

ώρες. 

Β. Με τη συνοδεία του Εθνικού Ύµνου σε αντίθετη περίπτωση. 

Γ. Όταν η Αγέλη είναι σε ∆ράση  Υπαίθρου, η Υποστολή συνοδεύεται από τον Εθνικό 

Ύµνο. 

Τελειώνουµε µε την Προσευχή. 
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Σηµεία Προσοχής: 

•  Στα Τυπικά µετέχουν όλα τα Λυκόπουλα. 

• Τα Λυκόπουλα που σηκώνουν τη Σηµαία και το Σήµα φορούν πλήρη Στολή και 

έχουν Υποσχεθεί. 

•  Στα Τυπικά πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και πειθαρχία. Οι Βαθµοφόροι µε το 

προσωπικό τους παράδειγµα πρέπει να µάθουν στα Λυκόπουλα το σεβασµό στο Θεό 

και την Πατρίδα. Τα Τυπικά είναι το σηµείο όπου οι Βαθµοφόροι µπορούν να 

περάσουν στα Λυκόπουλα τις Προσκοπικές Αρχές όπως τη Θεοσέβεια και τη 

Φιλοπατρία. 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

∆ιαδικασίες σχετικές µε την ονοµασία Α’ & Β’ εξάδας δεν υπάρχουν. 

Χωρίς τυµπανοκρουσίες και πολύ απλά στη συγκέντρωση της Αγέλης όπου γίνεται η 

ανάδειξη από τα Λυκόπουλα των πρώτων και η επιλογή των δεύτερων των εξάδων, ο 

Ακέλα ανακοινώνει στην Αγέλη τα ονόµατά τους πριν τα Τυπικά Λήξης. 

∆εν γίνονται απονοµές, απλά δίνει το αντίστοιχο διακριτικό σήµα στους νέους 

Πρώτους και ∆εύτερους και τους λέει ότι από την επόµενη συγκέντρωση µπορούν να 

το φορούν πάνω από την δεξιά τσέπη. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Στην Αγέλη των Λυκόπουλων δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις. Μόνο µε µορφή παιχνιδιού 

µπορούν οι Βαθµοφόροι να «επιθεωρούν» τις στολές των παιδιών και κυρίως τα 

ατοµικά τους είδη στην κατασκήνωση (όπως έχουν υποχρέωση). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Το µοναδικό συµβούλιο που πραγµατοποιείται  είναι το «Συµβούλιο της Αγέλης». 

Σε αυτό µετέχουν όλοι οι Βαθµοφόροι της Αγέλης. 

Το συγκεκριµένο συµβούλιο, ασχολείται µε τον προγραµµατισµό της Αγέλης, την 

Αξιολόγηση των δράσεων και µε όλα τα άλλα θέµατα που αφορούν την σωστή 

λειτουργία της Αγέλης (χώρος – υλικό κ.τ.λ.) 

Στη δράση που αξιολογείται ή στον ορισµό υπεύθυνων για την επόµενη δράση 

µετείχαν ή θα µετάσχουν άτοµα εκτός του επιτελείου της Αγέλης (Αρχηγός 

Συστήµατος- Βαθµοφόρος άλλου τµήµατος - Ανιχνευτές) που µπορούν να µετέχουν 

στο συµβούλιο της Αγέλης έχοντας λόγο µόνο για αυτό που είχαν αναλάβει ή θα 

αναλάβουν. 
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 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 

 

 

Καινούργιο Λυκοπουλάκι 

καλώς ήλθες µεσ΄ στη φωλιά. 

 

Θα γενείς µε µας αδελφός 

µ΄ ανοιχτά δύο µάτια στο φως. 

Στης ζούγκλας θα σ΄ οδηγήσουν 

το Νόµο Λύκοι παλιοί.  

 

Όπου πας µια πράξη καλή 

και τραγούδια µεσ΄ στη δουλειά. 

Καινούργιο Λυκοπουλάκι 

καλώς ήλθες µεσ΄ στη φωλιά. 
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ΕΜΠΡΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑΚΙΑ 

(Α΄ΑΣΤΕΡΙ) 

Εµπρός Λυκοπουλάκια 

της ζούγκλας τα παιδιά, 

να πούµε τ΄ αδελφού µας  

τραγούδια απ΄ την καρδιά. 

 

Εβγήκε στο κυνήγι 

µε πόδια τρυφερά, 

µα το ‘να µάτι ανοίγει και 

λάµπει από χαρά. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΛΥΚΑΚΙΑ (Β΄ΑΣΤΕΡΙ) 

∆είτε τα Λυκάκια, τι παιδιά γερά 

παίζουν τραγουδάνε, τρέχουν ζωηρά. 

Σ΄ αδελφό δίνουνε χέρι, 

πήρε πια δεύτερο αστέρι, 

κι έχουνε χαρά. (∆ις) 

 

Θάν’ τα δύο του µάτια πάντοτ΄ ανοιχτά 

το καλό να κάνει σ΄ όλους θα ζητά. 

Σε πλαγιές, στ΄ άγρια δάση, 

προχωρεί πρώτος να φθάσει 

στη σωστή χαρά. (∆ις) 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 

 

Αδέλφια ας µαζευτούµε εδώ, µ΄ αγάπη στην καρδιά. 

Μας φεύγει ένα λυκόπουλο, κι αφήνει τη Φωλιά. 

 

Ω Λύκε, φίλε κι αδελφέ, 

στο δρόµο που θα πας 

να µην ξεχνάς ότι έµαθες 

µαζί µας ν΄ αγαπάς. 

 

Με µάτια µπήκες σφαλιστά, στη ζούγκλα ένα πρωί 

µα τ΄ άνοιξες σιγά – σιγά, στην όµορφη ζωή. 

Ω Λύκε…. 

Τα χέρια δίνοντας µαζί, πηγαίναµε µπροστά. 

Πάντα η φιλία θα κρατά, τα χέρια µας σφιχτά. 

Ω Λύκε…. 

Εµπρός τα χέρια ας δώσουµε , για µια στερνή  φορά, 

κι ας µας ενώνει πάντοτε, η αγάπη κι η χαρά. 

 

Ω Λύκε, φίλε κι αδελφέ 

θυµήσου όπου πας 

τους Λύκους που σε µάθανε 

το Νόµο να κρατάς.  
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Λίγο καιρό πριν, στους Ολυµπιακούς αγώνες του Σηάτλ, εννέα αθλητές, 

όλοι πνευµατικά ή σωµατικά ιδιαίτεροι, στέκονταν στη γραµµή εκκίνησης 

για τον αγώνα των 100 µέτρων. Το πιστόλι ακούστηκε και ο αγώνας 

ξεκίνησε. ∆εν έτρεχαν όλοι, αλλά όλοι ήθελαν να συµµετέχουν και να 

νικήσουν. 

Έτρεχαν σε τριάδες.  

Ένα αγόρι σκόνταψε και έπεσε.  

Έκανε µερικές τούµπες και άρχισε να κλαίει.  

Οι υπόλοιποι οκτώ τον άκουσαν να κλαίει. 

Έκοψαν ταχύτητα και κοίταξαν πίσω τους.  

Σταµάτησαν και γύρισαν πίσω… Όλοι τους….. 

Ένα κορίτσι µε σύνδροµο Down έκατσε κάτω δίπλα του, τον αγκάλιασε και 

τον ρώτησε: «Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα;». Τότε όλοι µαζί και οι εννέα, 

περπάτησαν ώµο µε ώµο µέχρι τη γραµµή τερµατισµού. 

Όλο το πλήθος σηκώθηκε και χειροκροτούσε.  

Και το χειροκρότηµα κράτησε για πολύ χρόνο… 

Οι άνθρωποι που το είδαν, ακόµα µιλάνε γι΄αυτό…. Γιατί; 

Επειδή βαθιά µέσα µας, όλοι ξέρουµε ότι το πιο σηµαντικό πράγµα στη ζωή, 

είναι κάτι περισσότερο από το να νικάµε για εµάς. Το πιο σηµαντικό πράγµα 

στη ζωή, είναι να βοηθάµε άλλους να νικάνε. Ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει να 

επιβραδύνουµε και να αλλάζουµε τον αγώνα µας. 

«Ένα κερί δε χάνει τίποτα αν χρησιµοποιηθεί για να ανάψει ένα άλλο.»«Ένα κερί δε χάνει τίποτα αν χρησιµοποιηθεί για να ανάψει ένα άλλο.»«Ένα κερί δε χάνει τίποτα αν χρησιµοποιηθεί για να ανάψει ένα άλλο.»«Ένα κερί δε χάνει τίποτα αν χρησιµοποιηθεί για να ανάψει ένα άλλο.»    

    

    


