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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΈπΙ τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεων καί συμπληφώσεως τοΰ άπό 31-3-1919 Ν.Δ/τος «περί τροποποιήσεως
τοϋ Ν’.1066/1917 «περί ίδρύσεως Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων».
Πρός τήν Βουλήν τών *Ελλήνων
1. Ή ευρέως γνωστή κίνησις ΰπό τό όνομα Προσκοπι
σμός 'ήρχισε έν Έλλάδι τό έτος 1910. Διεδόθη ταχέως
μεταξύ τών Έλληνοπαίδων διά της ίδρύσεως προσκοπικών
ομάδων εις ’Αθήνας, άλλας πόλεις καί χωρία έν · Έλλάδι
ώς καί εις πλεΐστα κέντρα , τοϋ αποδήμου έλληνισμοϋ,
τό δέ 1917 άνεγνωρίσθη διά τοϋ είδικοϋ νόμου 1066/1917
(ΦΕΚ Α' 268) ώς αυτοτελές ίδρυμα υπό τήν επωνυμίαν :
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ).
*0 Νόμος ούτος έτροποποιήθη υπό τοΰ Ν.Δ. της 31.3/
10-5-1919 (ΦΕΚ Α' 98) έξεδόθη δέ έν δψειτών άρθρων
2 καί 4. αύτοϋ τό άπό 19-1-1922 Β.Δ. «περί κανονισμοΰ
καθηκόντων Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ Σώματος Ελλή
νων Προσκόπων (ΦΕΚ Α' 11/1922).
Τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διά τοϋ Α.Ν. 1798/1939
(ΦΕΚ Α' 244) κατηργήθη άνασυνέστη δέ διά τοϋ Ν.
112/1945-(ΦΕΚ Α' 21).___ — ------------------------- . —
Τά Νομοθετήματα ταϋτα έξακολουθοϋν νά διέπουν τόν
ελληνικόν προσκοπισμόν, δστις υπαχθείς κατά τήν έποχήν
της δικτατορίας υπό τήν έποπτείαν της Γενικής Γραμμα
τείας Νεότητος κοιί. ’Αθλητισμού έπανήχθη διά τοϋ Ν,Δ.
123/24-1Q-1974 (ΦΕΚ Α'313) ύπό τήν έποπτείαν [χϋ
Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
2. Αΐ διατάξεις τών άνω βασικών νομοθετημάτων διατυπωθεΐσαι έν 6ψει τής προ έξηκοντάετίας περίπου καταστά•σεως παρίστάται ανάγκη όπως αναμορφωθούν εις τρόπον
■ώστε αύται. νά. καλύπτουν τήν σημερινήν πραγματικότητα
■ώς αΰτη ήδη παρουσιάζεται μετά επιτυχή έξελικτικήν δρα‘στηριότητα άπό τής έν έτει 1910 ένάρξεως τής έν λογω
•κινησεώς.
3. Εΐδικώτερον :
I.
Ό είς τό άρθρον 2 τοϋ Ιδρυτικού Νόμου τιθέμενος
•δεύτερος σκοπός τοϋ ΣΕΠ, τής στρατιωτικής προπαιδεύσεως, ούδέποτε άπέτέλ.εσε μέρος τοϋ έκπάιδευτικοϋ προγράμ
ματος τούτου, αποκλειστικός προορισμός τοϋ όποιου ήτο
απ’ άρχής καί είναι ή προσπάθεια έξωσχολικής αγωγής
'τών Έλληνοπαίδων διά'τής ζωής τοϋ υπαίθρου, τής έμπεδώσεως ηθικών αξιωμάτων καί τής έμπράκτου βιοτικής
-διαπαιδαγωγήσεώς αύτών. Διά τόν λόγον τούτον ούδέποτε
έτυχον έφαρμογής τά άρθρα 14 - 16 περί ομάδων στρατιω
τικής προπαιδεύσεως καί άί λοιπαί σχετικαί διατάξεις.
■Π. Έν έτέΐ 1917, οτε ή προσκοπική κίνησις ήτο άκόμη
•'είς τάς άρχάςτής δεν ήτο ευχερές νά εύρεθοϋν έντός αυτής
■πρόσωπα έπαρκή είς ’ηλικίαν καί γενικήν έμπειρίαν ώστε
'εξ ώτών να άποτελεσθή ή διοίκησις. Ώς έκ τούτου ό νομο'θέτής ηναγκάσθη νά προσφυγή είς τό Διοικητικόν Συμβού
λιου, 'τοΰ όποιου ήά μέλη ορίζονται διά Διατάγματος ύπο•δείξει. τών 'ϊ—ουργείων Εθνικής Άμύνης καί Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
’Από καιρού ή έπέκτασις τής κινήσεως κατά τήν μακράν
ζωήν της έχει δημιουργήσει μέγαν άριθμόν παλ.αιών αυτής
μελών, τά όποια αν καί μή άνήκοντα σήμερον λόγω ηλικίας
είς τήν ενεργόν κίνησιν, έξακολ.ουθοϋν ..νά συνδέωνται μέ
αύτήν καί νά παρέχουν οσάκις τούς ζητηθή, ένεργόν συμπαράστασιν, πλεΐστα. δέ έκ τών μελών τούτων κέκτηνται
τά γενικά καί ειδικά προσόντα, τά όποια ένδείκνυνται διά
τήν άνάληψιν τής διοικήσεως ένός ιδρύματος ώς τό Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων. Είναι έξ άλλου φυσικώτερον καί
πλέον σύμφωνον μέ τάς σημερινάς τάσεις ή άνάδειξις τής
ήγεσίας έκ τοϋ Σώματος. Τοΰτο έφαρμόζεται έπιτυχώς
έπί τριάκονταετίαν και πλέον είς τό αντίστοιχον διά τάς
κορασίδας Σώμα Έλληνίδων 'Οδηγών, αποτελεί δέ τόν

γενικόν κανόνα είς τάς προσκοπικάς κινήσεις όλων τών
ξένων χωρών.
Σκόπιμου είναι ώς έκ τούτου όπως τροποποιηθή ή διαδι
κασία άναδείξεως τής Διοικήσεως τού Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων ώς καθορίζεται ύπό τοϋ Ν. 1066/1917 καί
νά γίνεται αΰτη άπ’ εύθείας διά τής έκλογής ύπό συνελεύσεως τών μελ.ών τοϋ ιδρύματος ώς θά όρίση ’Οργανισμός
αύτοϋ καταρτιζόμενος κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ ύπό ψήφισίν
σχεδίου νόμου καί έγκρινόμενος διά Προεδρικού Διατάγμα
τος προτάσει τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων κατ’ έφαρμογήν τών κρατούντων έπί ιδρυμάτων
κατά τάς περί αύτών διατάξεις τοϋ ’Αστικού Κώδικος.
Έξ άλλου τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είτε έκ δω
ρεών μελ.ών του είτε έκ τών προσόδων του άπέκτησε άκίνητον περιουσίαν ταχθεΐσαν προς έξυπηρέτησιν τοϋ σκοποΰ
του καί ώς εκ τούτου συντρέχουν ήδη αί πραγματικαί προϋ
ποθέσεις διά νά λάβη καί νομικώς ώλοκλ,ηρωμένην μορφήν
ιδρύματος κατ’ άρθρον 108 καί έπ. τοϋ ’Αστικού Κώδικος.
III. Ό ιδρυτικός νόμος τοϋ Σώματος Ελλήνων Προσκό
πων άσχολεΐται μέ τάς λ.επτομερείας τής ίδρύσεως Προ
σκοπικών ’Εφορειών καί ομάδων, ένώ είς τήν πράξιν ταϋτα
πάντα έν δψει τής άποκτηθείσης πείρας καί τών σημειωθεισών έξελίξεων τομ προσκοπικού συστήματος έχουν μεταβλ.7)θή καί άλλ.ως έφαρμόζονται. Ώς έκ τούτου ταϋτα πάντα
και έν γένει τά τής όργανώσεως τής προσκοπικής κινήσεως
πρέπει νά ρυθμίζωντάί έφεξής διά τοΰ κατά τ’ ανωτέρω
καταρτισθησομένου ’Οργανισμού.
IV. Ό ιδρυτικός νόμος προβλέπει περί άποζημιώσεως
τών ,άρχηγών. τών ομάδων καί. τών Εφόρων, ένώ κατά
γενικόν καί καθολικόν κανόνα έπεκράτήσεν ή έθελοντική
αμισθί προσφορά τών.υπηρεσιών βαθμοφόρων τοΰ ΣΕΠ,
ήτις καί έχει πράγματι καθιερωθή. Τούτο πρός άποφυγήν
άλλως τε παραξηγήσεων, δέον όπως ρητώς ορίζεται.
V. Τέλος έξακολουθοϋν νά ισχύουν, μή υφισταμένου λόγου
τροποποιήσεώς των, πάσα άλλη διάταξις τοΰ Ν. 1066/
1917, μή άντικειμένη είς τούς ορισμούς τοϋ παρόντος
σχεδίου νόμου, ώς καί αί διατάξεις τών νόμων 112/1945
«περί έπανασυστάσεως τοϋ ΣΕΠ»(ΦΕΚ Α' 21), 1016/1949
ώς«περί προστασίας 'τοϋ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων»
(ΦΕΚ Α' 159), 2091/1952 «περί Παλ.αιών Προσκόπων»
(ΦΕΚ Α' 112) καί των άρθρων 1 καί 2 τοϋ Ν.Δ, 123/1974
«περί έπαναγωγής τοΰ ΣΕΠ ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Υπουρ
γείου Παιδείας» (ΦΕΚ Α' 123).
4. Έπί τών καθ’ έκαστα άρθρων :
Άρθρα 1 καί 2.
Διά τοϋ άρθρου 1 (παρ. 1.) καί διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νομο
σχεδίου έπιδκόκεται ή άνωτέρω σκοπουμένη μεταβολή καί
καθιεροϋται ό δΓ ’Οργανισμού έγκρη/ομένου διά Πρ. Δια
τάγματος καθορισμός τών τής διοικήσεως καί όργανώσεως
τοϋ ιδρύματος συμφώνως πρός τάς γενικώς ίσχυούσας έπί
ιδρυμάτων διατάξεις τών άρθρων 108 καί έπ. τοϋ ’Αστικού
Κώδικος.
,
...
Άρθρον 1, παρ. 2.
Ενταύθα τίθεται εύρέως ό άνεγνωρισμένος πλέον πρα
γματικός σκοπός τοΰ ιδρύματος καί χαρακτηρίζεται ούτος
ώς κοινωφελής, ώς ανέκαθεν έν τή πράξει έχει άναγνωρισθή
ύπό τής Πολιτείας καί τής Ελληνικής κοινωνίας.
Άρθρα 3 καί 4.
Τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων χαρακτηρίζεται ήδη ύπό
τοΰ ιδρυτικού αύτοϋ νόμου ώς αύτοτελές ίδρυμα έχον τήν
διαχείρισιν τής περιουσίας καί τών προσόδων αύτοϋ. Ήδη
τοΰτο επαναλαμβάνεται, ορίζεται δέ διμελές εξελεγκτι
κόν δργανον διά τήν ένέργειαν τοΰ έτησίου έλέγχου, τής διαχειρίσεως καί τοϋ οικονομικού άπολογισμοϋ, άποτελούμενον έξ ένός παρέδρου τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου καί ένός
έκπροσώπου τοΰ έποπτεύοντος Υπουργείου Παιδείας ύπ’
αύτοϋ όριζομένου. Ή καθιέρωσις τοϋ έλέγχου τούτου δίκαιο-

λογεΐται έκ του γεγονότος ότι το Σώμα Προσκόπων επι
χορηγείται έκ τοϋ κρατικού προϋπολ.ογισμοΰ και συνεπώς
εύλογος είναι ή καθιέρινσις ειδικού έλ.εγκτικοϋ οργάνου.
"Αρθρον 5.
, Τονίζεται ή εθελοντική καί άμισθος προσφορά υπηρεσιών
εντός τής προσκοπικής κινήσεως, πράγμα τό όποιον άνταποκρίνεται εις την ύφισταμένην και καθιερωμενην ηδη
κατάστασιν.
Είσάγεται έξαίρεσις μόνον διά τό υπαλληλ.ικόν και βο
ηθητικόν προσωπικόν τοϋ ιδρύματος τοϋ οποίου η προσληψις καθίσταται άναγκαία διά τήν διεκπεραίωσή εργασιών
ή έργων διά τά όποια άπαιτεΐται επαγγελματική εμπειρία
καί . τακτική άπασχόλησις. ·
"Αρθρον 6.
Προς άρσιν πάσης παρερμηνείας καθορίζονται αι ισχυουσαι ήδη υπέρ τοϋ Σώματος 'Ελλήνων Προσκόπων νομοθετικαί διατάξεις, δεδομένου ότι ό σκοπός τοϋ παρόντος
δεν είναι ή κατάργησίς των, καί μνημονεύονται ώς καταργούμεναι αί διατάξεις μόνον έκεΐναι τών όποιων το περιεχόμενον εΰρίσκεται είς άντίθεσιν προς τήν σκοπουμένην διά
τοϋ Νομοσχεδίου ρύθμισιν. Επίσης λαμβάνεται πρόνοια
διά τήν τύχην τών Τοπικών Προσκοπικών Συνδέσμων τών
οποίων, ώς μακροχρόνιος πείρα άπέδειξεν, ή διατηρησις ώς
αυτοτελών μονάδων είςΈύδεμίανπλχον πρακτικήν ανάγκην”
άνταποκρίνεται, ένώ δημιουργεί δυσχερείας περί τήν δια
χείρισή τών πόρων των καί τον έλεγχον αυτής.
Ωσαύτως περιλαμβάνει μεταβατικήν διάταξιν άναγκαίαν
ίνα μή μείνη τό ίδρυμα άνευ διοικήσεως. Οίκοθεν νοείται
ότι τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων καί τό έποπτεΰον τοϋτο
" κατά τό Ν.Δ. 123/1974 'Υπουργεΐον Εθνικής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων θέλουν μεριμνήσει διά τήν ταχίστην
δυνατήν κατάρτισιν καί έγκρισιν τοϋ κατ’ άρθρον 1 τοϋ
. Όργανισμοϋ τοϋ ιδρύματος καί διά τήν συμφώνως προς
-τάς διατάξεις τοϋ Όργανισμοϋ τούτου άνάδειξιν τών οργάνων
διοικήσεώς του.
- "
;·„ ...
-··.
■ "Αρθρον 7.

διάπλασις τοϋ χαρακτήρας αυτών διά τής έμπεδώσεως ηθι
κών άξιωμάτων καί τής έμπράκτου βιοτικής διαπαιδαγωγήσεως αύτών. καί β') ή στρατιωτική προπαίδευσις τών Έ?>ληνοπαίδων. —Τά μέσα τής έπιτεύξεως τοϋ σκοποΰ τούτου
καί ή καθόλ.ου όργάνωσις κανονίζεται έκάστοτε διά Β. διατά
γματος. Αί δέ λχπτομέρειαι τής λειτουργίας τοϋ Σ.Ε.Π.
διέπονται υπό όργανισμοϋ, ό όποιος συντάσσεται υπό τοϋ
διοικ. αύτοΰ συμβουλ.ίου».
·' ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.-Διοίκησις τοϋ Σ.Ε.Π.
«"Αρθρον 3.—Ή διοίκησις τοϋ Σ.Ε.Π. ανατίθεται εις δεκαπενταμελές διοικητικόν Συμβούλ.ιον, ού τά μέλη, διορίζονται
διά Β.Δ. προκαλ.ουμένου μερίμνη τοϋ 'Υπουργού τών ’Εκ
κλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.' Έκ τών
μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλ.ίου πέντε μέν προτείνόνται
είς τό 'Υπουργεΐον τής Παιδείας ΰπό τοϋ 'Υπουργού τών
Στρατιωτικών, δύο ΰπό τοϋ 'Υπουργού τών Ναυτικών, τά
δέ υπόλοιπα οκτώ ΰπό τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας·. Πλήν
τών τακτικών τούτων μελών παρεδρεούσιν είς τό Διοικ.
Συμβούλιον, ώς Πάρεδρα μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου,
εις άντιπρόσωπος έξ έκάστης περιφερείας, έκλ.εγόμενος
υπό τών περιφερειακών έπιτροπών. Ή θητεία τών μελών
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεΐ έπί μίαν τριετίαν,
μετά τήν παρέλχυσιν τής όποιας δύνανται ν’ άναδιορισθώσι
τά αυτά μέλη. Παν τακτικόν μέλος, δι’ οίονδήποτε λ,όγον
έκλ.εΐπον, αντικαθίσταται διά Β. διατάγματος προκαλ.ου
μένου υπό τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας, παν δέ πάρεδρον
διά νέας έκλογής. 'Ομοίως δύναται ν’ άντικατασταθή, προτάσει τοΰ· Δ.Συμβουλίου, παν μέλος, τό όποιον άπέχει τών
συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου έπί δίμηνον. Ή θητεία τών
παρέδρων μελών είναι έτησία μέ δικαίωμα έπανεκλ.ογής.»

«"Αρθρον 4.—Τό Συμβούλιον έκλέγει έκ τών έαυτοΰ μελών
τον Πρόεδρον, τόν Γενικόν Γραμματέα, τόν Ταμίαν καί τον
Γενικόν Έφορον τοϋ Σώματος, ών ή θητεία είναι τριετής.
Συνέρχεται δέ είς συνεδρίας τακτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνόςΓ
έκτάκτως δέ οσάκις ήθελχ κληθη ΰπό τοϋ Προέδρου. Τό
Συμβούλ.ιον διοικεί έν γένει τά τοϋ Σώματος τών Ελλήνων
Προσκόπων, διορίζει καί παύει τό προσωπικόν τοϋ γραφείου,
έγκαθιστά περιφερειακάς έπιτροπάς έν τώ Κράτει καί είς τάς
Περιλαμβάνει τελικήν διάταξιν δι’ ής παρέχεται ή έξουΈλληνικάς κοινότητας τοϋ έξωτερικοΰ, άπονέμει τά διπλώ
σιοδότησις είς τον 'Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρη
ματα είς τούς άρχηγοΰς τών ομάδων, συντάσσει τόν όργανισκευμάτων όπως διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου
σμόν καί τούς έσωτερικούς κανονισμούς τοΰ Σώματος
προτάσει τούτου κωδικοποιηθοϋν εις ένιαΐον κείμενον αί,
έπιμελχΐται
τήν έκδοσιν Περιοδικού ώς έπισήμου οργάνου
περί τοϋ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, κείμεναι διατάξεις
ώς καί αί, διά τοϋ ΰπό ψήφισιν σχεδίου νόμου, νέαι τοιαϋται.; τοΰ Σώματος καί βιβλίων χρησίμων διά τόν σκοπόν αυτού,
άναγραφομένων άναλόγων πιστώσεων είς τόν έτήσιον προ
Έν Άθήναις τή 13 Αύγούστου 1976.
ϋπολογισμόν του, καί προνοεΐ έν γένει περί παντός άφορώντος
είς τήν πρόοδον τοϋ Σώματος. Συνεδριάζει έν άπαρτία πα
Οί 'Υπουργοί
ρόντων πέντε τακτικών αύτοΰ μελών. Κατά μήνα δέ ’Απρίλιον
^ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
έκάστου έτους ύποβάλλει είς τό 'Υπουργεΐον τής Παιδείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΡΑΛΛΗΣ·
έκθεσιν περί τών πεπραγμένων τοϋ παρελθόντος έτους.—
Οικονομικών
’Εσωτερικών
* Τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα τοΰ ·συμβουλίου, ώς καί
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠ ΟΥΛΟΣ τοϋ Προέδρου τοϋ Γενικού Γραμματέως, τοϋ Ταμίου καί
τοϋ Γενικού ’Εφόρου τοΰ Σώματος κανονίζονται έκάστοτε
διά Β. Διατάγματος.»

«"Αρθρον 5. — Τό Δ. Συμβούλ,ιον ορίζει έκ τών μελών
αύτοΰ πενταμελή έκτελ.εστικήν έπιτροπήν, τής όποιας αύτοδικαίως μέλη είναι ό γενικός γραμματεύς καί ό γενικός έφο
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρος, όστις καί προεδρεύει αυτής, τά δέ λ.οιπά τρία μέλη έκ’Επί τοϋ σχεδίου νόμου : «περί τροποποιήσεως τοϋ διά τοϋ λ.έγονται κατ’ έτος ύπό τοϋ Δ. Συμβουλ.ίου. — Ή εκτελε
Νόμου 2017/1920 κυρωθέντος άπο 31.3.1919 Ν.Δ/τος ■ στική επιτροπή : α') αποφασίζει ή γνωμοδοτεΐ έφ’ όλων
«περί τροποποιήσεως τοϋ νόμου 1066/1917 περί ίδρύσεως» · τών θεμάτων άτινα ήθελ.εν άναθέσει είς αυτήν τό διοικητι
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων».
κόν συμβούλ.ιον, β') άποφασίζει έφ’ ολ.ων τών ύπηρεσιακών
καί
τεχνικών ζητημάτων, άτινα εισάγει ό γενικός έφορος.
Περί τροποποιήσεως τοϋ Νόμου 1066 (Σώμα Ελλήνων
Είς πάσαν δέ συνεδρίασιν τοϋ διοικητικού συμβουλ.ίου ό γε
Προσκόπων).
νικός έφορος έκθέτει έν περιλήψει τά ύπό τής έκτελ.εστικής
(Άριθ. Έφημ. Κυβερ. 98' τεϋχος Α' 31 Μαρτίου 10 Μαϊου
έπιτροπής άποφασισθέντα ή είσηγεΐται τά προτεινόμενα. —
1919).
Αί λ.επτομέρειαι τών καθηκόντων τής έκτελ.εστικής έπιτρο
πής κανονίζονται έκάστοτε διά Β. διατάγματος».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'-Σκοπός τοϋ Σ.Ε.Π.
«"Αρθρον 6. — Ό γενικός έφορος προΐσταται ίεραρχικώς
«"Αρθρον 2.-Σκοπός τοϋ Σ.Ε.Π. είτε α') ή άνάπτυξις
ολ.ων τών βαθμοφόρων τοΰ Σώματος, διευθύνων καί έπιτής σωματικής άγωγής τών Έλληνοπαίδων καί ή υγιής
βλέπων τήν τεχνικήν καί πειθαρχικήν αύτοΰ λειτουργία)/
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ασκεί τήν γενικήν έποπτείαν έπί των απανταχού Ελλήνων
τροπήν καί διέπεται ΰπό ένιαίου ως πρός τά θεμελιώδεις
Προσκόπων, έχων καί τά υπό τοϋ οργανισμού τής εσωτερι
αύτοϋ διατάξεις καταστατικού. Οι Τ.Π.Σ. αποτελούν ίδια
κής υπηρεσίας παρεχόμενα αύτώ μερικώτερα δικαιώματα;" "“νομικά πρόσωπα, δυνάμενα νά έχωσιν ιδίαν περιουσίαν,
δύναται δέ νά διαβιβάζη πρός τούς εφόρους, τάς περιφε κτωμένην καθ’ άπαντας τούς νομίμους τύπους. Τό καταστα
ρειακές έπιτροπάς ή ομάδας- τεχνικές οδηγίας. ’ Εντολή δέ τικόν τοϋ Τ.Π.Σ. ορίζει διοικητικήν έπιτροπήν έκ τοϋ προέ
τοϋ διοικητικού συμβουλίου ενεργεί την έπιθεώρησιν των δρου, γραμματέως καί ταμίου, αύτών, τών άρχηγών ομά
έν ταΐς διαφόροις περιφερείαις προσκοπικών σωμάτων, λαμ
δων καί ιδρυτών άρχηγών, τών άντιπροσώπων τών ομάδων
βάνουν πλήν των οδοιπορικών εξόδων καί έξοδα παραστάκαί τών έποπτών τών ομάδων. Εις ταύτην προστίθενται,
έκλεγόμενα υπό τών είρημένων προσώπων, καί πέντε έκ
σεως οριζόμενα έκάστοτε ΰπό τοϋ διοικητικού συμβουλίου».
τών τακτικών μελών τοϋ Τ.Π.Σ.
«“Αρθρον 7. — Τό Σ.Ε.Π. διατηρεί ίδιον οίκημα έν Ά—Τά καθήκοντα καί δικαιώματα τών ανωτέρω αρχών καθήναις περιλαμβάνον : — 1) Τά γραφεία τοϋ Σώματος.—
2) Την άποθήκην τοϋ Σώματος. —3) Λέσχην των βαθμο νονισθήσονται διά τοϋ οργανισμού τοϋ Σώματος».
φόρων τού Σώματος. — Τό προσωπικόν των γραφείων καί
«“Αρθρον 10.—Ό Τ.Π.Σ. έκπροσωπεϊται ΰπό τοϋ προέ
της αποθήκης άποτελεϊται : — 1) Έξ ενός διευθυντοϋ μέ δρου αυτού ένώπιον πάσης αρχής καί έπί δικαστηρίου.
βαθμόν τμηματάρχου α' τάξεως καί μισθόν δραχμών 400 Την δέ διαχείρισιν τοϋ ταμείου του έκτελεϊ συμφώνως πρός
κατά μήνα. — 2) Έξ ένός λογιστοϋ μέ βαθμόν τμηματάρ- τας λαμβανομένας ύπό τής διοικούσης έπιτροπής άποφάχου β' τάξεως καί μισθόν δραχμών 320 καί μήνα. — 3)
σεις ό πρόεδρος μετά τοϋ ταμίου.—Πόροι τών Τ.Π.Σ. εί
Έκ δύο γραμματέων καί ενός έπιμελητοΰ έπί τοϋ Περιο ναι : α') οί έν τώ καταστατικοί αύτών άναγραφόμενοι β')
δικού καί τών έκδόσεων τοϋ Σώματος, μέ βαθμόν γραμμα- αι εισφοραί καί δωρεαί τών μελών ή άλλων προσώπων,
τεως α' τάξεως καί μισθόν έκ δραχμών 240 κατά μήνα. — γ') ή μηνιαία εισφορά τών άποτελουσών αύτούς ομάδων,
4) Εξ ένός άποθηκαρίου μέ βαθμόν γραμματέως α' τάξεως δ') τά εϊσπραττόμενα ποσά έξ έράνων, διοργανώσεων άγο
καί μισθόν δραχμών 240 κατά μήνα. — 5) Έξ ένός βοηθού ρών καί εορτών, άγώνων κλπ. ζ ) ή ένδεχομένη ένίσχυσις
άποθηκαρίου μέ βαθμόν γραφέως χ τάξεως καί μισθόν δρχ.
έκ τοϋ ταμείου τοϋ Σώματος.—"Οταν τό έν τώ ταμίω πο160 κατά μήνα. — 6) Έκ μιας δακτυλογράφου μέ μισθόν σόν ύπερβή τάς χιλίας δραχμάς, κατατίθεται εις τό πλησιέστερον τραπεζικόν .κατάστημα- ή.τό ταχυδρομικόν_ταμιευ-εκ δρχ. 150 κατά μήνα, καί ένός κλητήρος μέ μισθόν δραχ.
100 κατά μήνα. — Τό διοικητικόν συμβούλ.ιον δύναται ν’ τήριον έπί τόκω, άναλαμβάνεται δέ έν ολω ή έν μέρει ύπό
άποφασίση περί προσθέτου άποζημιούσεως τοϋ έπιμελητοΰ τού ταμίου τοϋ οικείου Τ.Π.Σ. δυνάμει άποφάσεως τής
τοϋ Περιοδικού διά την διόρθωσιν τών χειρογράφων τών διοικητικής έπιτροπής καί έπί αποδείξει τοϋ ταμίου προεκδόσεων τοϋ Σώματος καί την διεύθυνσιν τοϋ Περιοδικού συπογεγραμμένη ύπό τοϋ προέδρου.—Ό Τ.Π.Σ. έντός τού.
διά ποσοστών έκ καθαρών κερδών τοϋ Περιοδικού.— Διά Ίανουαρίου έκάστου έτους υποβάλλει είςι-πό διοικητικόν’
Β. διατάγματος δύναται, άναλόγως τών άναγκών τοϋ Σώ . συμβούλιον έκθεσιν περί τής προσκοπική^ κινήσεως εν
ματος, τη προτάσει τού διοικητικού συμβουλίου'ν’ αύξάνη τή περιοχή του, έν ή περιλαμβάνεται καί λεπτομερής λο
γαριασμός τής διαχειρίσεως αύτοϋ. At πρός -ώρισμένην
ή έλαττοΰται τό προσωπικόν τών γραφείων».
ομάδα δωρεαί καί οίονδήποτε στοιχεΐον περιουσίας ·ά~ οτε«“Αρθρον 8.—Τό Σ.Ε.Π. διατηρεί ίδιον ταμεϊον, τοϋ όποι
λεΐ ίδιον κεφάλαιον περιουσίας τής όμάδος, τής όποίας-,-η,
ου πόροι είναι : 1) Τό υπό τού 'Υπουργείου τής Παιδείας
κατ’ έτος έν τώ οϊκείω προϋπολογισμό) άναγραφόμενον πο- διαχείρισή; ύπόκειται εις τον έλεγχον τοϋ οικείου- Τ-Π -Σ·τ
—Διαλυόμενου Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου,_ή πέριο_υ;—
σόν, τό όποιον κανονίζεται έπί'τή βάσει προτάσεως υπο
βαλλόμενης έντός τού ’Ιανουάριου μηνός έκάστου έτους πρός σία καί τό άρχεΐον αύτοϋ περιέρχεται εις τό σώμα, τών.Έλπ
ίρ· ;τϊτλ;τχ.·?>
τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας υπό τού διοικητικού συμβου λήνων Προσκόπων».
λίου τοϋ Σώματος. 2) Ή ύπό τοϋ Υπουργείου τών Στρα
«“Αρθρον 11.—Οί έφοροι περιφερείας λαμβάνουν ’άπόζήτΓ
τιωτικών, συμφώνως τώ άρθρω 7 τού νόμου 414 παρεχό
μίωσιν μηνιαίαν δραχμών 100. Οί τοπικοί έφοροί Τόμοίαν'
μενη έπιχορήγησις διά την στρατιωτικήν προπαίδευσιν.
δραχμών 60. Οί δέ πτυχιοϋχοι αρχηγοί δμάδών,' έφΤ όσον
3) Τά έξ εορτών καί έπιδείξεων ή καί υπηρεσιών τού Σώμα διευθύνουν ομάδα πλήρη καί έν ένεργεία, ’ μηνιαίαν άποζητος εϊσπραττόμενα ποσά, καί 4) Τά έκ δωρεών προερχό
μίωσιν έκ δραχμών 40.—Αί άποζημιώσεις, αύται -καταβάλ-ί
μενα. Τό διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Σώματος κατ’ έτος λο'/ται εις μέν τούς εφόρους περιφερειακούς , καί τοπικσύ'ς'
έντός τοϋ ’Απριλίου μη.νός υποβάλλει εις τό Ύπουργεΐον ύπό τοϋ Σώματος, εις δέ τούς αρχηγούς ύπό τών Τοπικών
τής Παιδείας άπολογισμόν τής διαχειρίσεως αυτού».
Προσκοπικών Συνδέσμων, έν ισχύ ο μόνων έν ανάγκη'ύπό τόϋ'
ταμείου- τοϋ. Σώματος», π·: :π ν .·,-) ι ί.' — ί ! ί” ν·.·\»·οι· cot
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Γ'.-Όργάνωσις Σ.Ε.Π.
καί προσκοπικαί ομάδες.
:;
. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ.Δ', —Προσκοπικά! όμάδεςκΛ···υ\\ό
«“Αρθρον 9. —Άπόφάσει τοϋ διοικητικού συμβουλίου,
\
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«τ.ύγξ *λτ ικ.3τ:λ
τό Κράτος διαιρείται εις προσκοπικάς περιφέρειας, έκάστης.
. «“Αρθρον 12.—Τό: :Τ.Π.Σ.- καταρτίζει ομάδαςr προσκό-7
τών όποιων προΐσταται έφορος περιφερείας κατά προτί- πων έξ Έλληνσπαίδών, ήλικίας 10-20 έτών,έλευθέρ'ΪΛς'ί
μησιν εκλεγόμενος μεταξύ τών γενικών έπιθεωρητών τής
καί οΐκειοθελώς κατατασσομέ^ωνςΑ-τΑΐΓπροσκ'οπίκαί'όμά-7
έκπαιδεύσεως. Έν έκάστη περιφερεία, προτάσει τοϋ οί-7
δες διακρίνοντάι α')’ έίς σχολικάς^ άπαρτιζομένας·; έκ (βάθη·77
,κείου έφορου, διορίζονται τοπικοί έφοροι κατά προτίμησιν” τών · τής--κατωτέρας,· - μέσςς καί- άνω τέρας- Έκπαιδεύσεως*'
έκ τών έπιθεωρητών τής δημοτικής έκπαιδεύσεως.' ■· Έν'
καί . β'.) : είς . ανεξαρτήτους" άπαρτιζομένας έκ' παιδων^'μ-ήΧ
τή περιοχή αυτών οι τοπικοί έφοροι ιδρύουν-'κατόπιν' έγ- φοιτώντων - είς:; σχολεία.—' Εξ- έκάστηςε τών7 κατηγοριών 3
κρίσεως τής εκτελεστικής έπιτροπής 'τοπικούς πρόσκοπι- ' τούτων. σχηματίζονται :4 είδη όμάδων
Ι-ή-Όμάδες μ'άθή77
κούς συνδέσμους έξ έγκριτων πολιτών, τών όποιων σκοπός
τεϋομένων; προσκόπων ή- δοκίμων'-'περιλαμβάνουσ'άι παΐδαςν
είναι ή συγκρότησις ομάδων προσκόπων καί ή έκ/.ογή τών~
ήλικίας-'1Θ·Ί 2 έτών,- συμπεπληρώμένων.—2 ) '·0μάδβ'ςΓκρ6-'·
καταλλήλων προσώπων,’ άτινα δύνανται 'νά γίνουν αρχή- ’
σκόπων,'.περιλαμβάνουσαι παΐδας 'ήλικίας'713-18- έτών.'3)ή
γοί ομάδων. Οί-Τ.Π.Σ. βοηθοΰσι · τους Ε.Π.’καί εις Τ:Έ7- 'Ομάδες ναυτοπροσκόπων, περιλαμβάνόυσάί'ί παΐδας'—ήλΐ70
τό έργον των.
-ϊ -·'
.-.-τε .· ••.ιχττ «νν·.·3Λ
κίας 13-18 έτών, καί—-4) ..'Ομάδας στρατιωτικής,πρρπαι- '
—Οί Τ.Π.Σ. άποτελοϋσι σωματεία έχοντα άπαντα τά έκ τοϋ δεύσεως,.- περιλαμβάνουσαι εφήβους -18^20 τέτώγ.-^Εάν
νόμου 281 τής 21 ’Ιουνίου 1924 «περί σωματείων δικαιώ
ένός καί του αύτοϋ σχολείου παρουσιάζεται έπαρκής αριθμός
ματα». ’Αντί τής κατά τον νόμον τούτον άναγνωρίσεως ΰπό προσκόπων, απαρτίζονται μία ή πλείονες ομάδες φέρουσαι
τοϋ Πρωτοδικείου ή άναγνώρισις τοϋ καταστατικού τών Τ.Π. τό όνομα τοϋ σχολείου τούτου, άλλως σχηματίζονται ομά
Σ. παρέχεται υπό τοϋ διοικητικού συμβουλίου δι’ ειδικής δες μαθητών έκ διαφόρων σχολείων. Έκαστος μαθητής
έγκρίσεως. —'Ο διοικητικός έλεγχος καί ή καθόλου έπο- είναι έλεύθερος νά έγγραφή καί είς ομάδα άλλην άπό την '
πτεία έπί τών Τ.Π.Σ. ανατίθεται εις την εκτελεστικήν επι τοϋ ΐδίου σχολείου.—Σύνολον δύο μέχρι τεσσάρων ομάδων

διαφόρων κατηγοριών (μαθητευομένων, προσκόπων, ναυ
τοπροσκόπων, στρατιωτικής παιδεύσεως) συγκροτηθέν ϋπό
τοΰ αυτού αρχηγού καλχΐται σύστημα ομάδων».
«Άρθρον 13. Έκάστης όμάδος προΐσταται αρχηγός.—
’Αρχηγοί ομάδων διορίζονται : α') λειτουργοί της μέσης
καί δημοτικής έκπαιδεύσεως ή άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι,
συνταξιούχοι άπόστρατοι άξιωματικοί ή ΐδιώται, καί β )
οΐ προερχόμενοι έκ τοΰ Σώματος των Προσκόπων μετά
τετραετή τουλάχιστον υπηρεσίαν πραγματικήν έν αύτώ.—
Έκάστου συστήματος ομάδων προΐσταται πτυχιούχος αρχη
γός ιδρυτής, δυνάμενος νά δίευθύνη καί μίαν ομάδα έκ τοΰ
συστήματός του, οπότε άπολ.αμβάνει δλ.ων των δικαιωμά
των των αρχηγών ομάδων.—Τά κατά την έκλ.ογήν καί προπαίδευσιν των άρχηγών κανονισθήσονται διά τοΰ οργανισμού
τού Σώματος.—Οί άρχηγοί ίδρυταί, οΐ άρχηγοί ομάδων κ*1
ύπαρχηγοί ύπόκεινται ύπό την άμεσον έποπτείαν καί τον
έλεγχον τοΰ γενικού εφόρου Σ.Ε.Π., καί τΟυ οικείου Τ.Π.Σ.,
δύνανται δέ νά τιμωρηθώσι διά πασαν παράβασιν ή ύπέρβασιν ή άμέλ.ειαν περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των
δι’ έπιτιμήσεως, προστίμου, προσωρινής ή οριστικής άπολΰσεως.—Έκ των ποινών τούτων ύπό τών τοπικών έφορων
δύναται νά έπιβληθή μόνον ή έπιτίμησις, ύπό τών έφορων
περιφερείας ή έπιτίμησις, τό πρόστιμον καί ή προσωρινή
άπόλυσις, πάσαι δέ αύται καί ή οριστική άπόλυσις ύπό τοΰ
γενικού έφόρου ή τής έκτελ.εστικής έπιτροπής.—Ή ποινή
τής οριστικής άπολύσεως ύπόκειται εις άναθεώρησιν ένώπιον τού Διοικητικού Συμβουλίου,-τή αιτήσει τού τιμωρουμένου.—Τά καθήκοντα καί δικαιώματα τών άξιωματικών
τού Σώματος καί τών Προσκόπων ως καί πάσα άλλη λεπτο
μέρεια τής ιεραρχίας καί λειτουργίας αύτού κανονισθήσονται
διά τοΰ οργανισμού τού Σώματος».
S.
1

.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. ' —'Ομάδες στρατιωτικής προπαιδεύσεως.
π «Άρθρον 14.—Αί ομάδες στρατιωτικής προπαιδεύσεως,
σκοπόν έχουσαι νά προπαρασκευάζωσι τούς έφήβους εις
τήν στρατιωτικήν θητείαν καί τήν έν πολέμω ύπηρεσίαν
τής Πατρίδας,' διοικούνται ύπό άρχηγών, κεκτημένων
πτυχίον * αρχηγού όμάδος στρατιωτικής προπαιδεύσεως,
διατελ.ούσι δέ ύπό τήν άνωτέραν έποπτείαν τοΰ ανώτερου
συμβουλ.ίου τής στρατιωτικής προπαιδεύσεως καί τελειοπόιήσεως, τού ίδρυομένου παρά τώ Ύπουργείω τών Στρα
τιωτικών κατά τό άρθρον 3 τού νόμου 414(1)».

άνωτέρου συμβουλίου τής στρατιωτικής προπαιδεύσεως καί
τελ.ειοποιήσεως, ή δέ δοκιμασία προς άπόκτησιν πτυχίου
στρατιωτικής ίκανότητος διενεργεΐται κατά τάς διατάξεις
τού άρθρου 9 τού κόμου 414. Αί λεπτομέρειαι τής διοικήσεως τών ομάδων τής στρατιωτικής προπαιδεύσεως καί
τής προς άπόκτησιν τοΰ πτυχίου δοκιμασίας, ώς καί τής έκ
μέρους τού Κράτους παροχής ήθικής καί ύλ.ικής συνδρομής
είς τό ΣΈ-Π.^ κατά τό άρθρον 7 τού νόμου 414, κανονισθήσονται διά Β' διατάγματος».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ S'.—Γενικαί διατάξεις.
«—Άρθρον 19.—'Τά προς χβήσίν τών Ελλήνων Προσκό
πων-, προνόια καί δαπάναίς τοΰ Σ.Ε.Π., έκδιδόμενα βι
βλία ή οδηγοί, συντάσσονται καί έκτυπούνταί' ύπό τήν
έποπτείαν τριμελ.ούς έπιτροπείας, τής οποίας έν μέλος είναι
ό γενικός έφορος τού Σώματος, τά δέ έτερα δύο λαμβάνονται έκ τών μελών τού διοικητικού συμβουλίου τοΰ Σώ
ματος, τών έχόντων ειδικήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν, εΐτε
καί έκτος τού διοικητικού συμβουλίου, οπότε παρέχεται
είς αύτά άποζημίωσις κανονιζομένη ύπό τού διοικητικού
συμβουλίου καί μή δυναμένη νά ύπερβή τάς 25 δραχμάς
κατά τυπογραφικόν φύλλ.ον». -ν
«—Άρθρον 20.—Τό σώμα προσκόπων έπιστρατεύεται εΐτε
είς γενικήν εΐτε είς μερικήν έπιστράτευσιν, δι’ εκούσιας
προσχωρήσεως τών προσκόπων. Έν τοιαύτη- περιπτώσει
διά Β. διατάγματος θά λ-αμβάνεται πρόνοια, όπως μή παρα
βλάπτεται ή έκπαίδευσις τών προσκόπων καί ή προαγωγή
αύτών έκ τούτου, διά δέ τούς έργατικούς προσκόπους,
όπως ούτοι, έπανερχόμενοι μετά τήν έπιστράτευσιν, έπανευρίσκουν τήν θέσιν των.—Κατά τό διάστημα τής έπιστρατεύσεως, οί πρόσκοποι τροφοδοτούνται καί στρατω
νίζονται ύπό τού Κράτους, λαμβάνοντες άμα μισθόν στρα
τιώτου».
«—Άρθρον 21.—Είς τά εύεργέτήματα τού παρόντος νό
μου καί τάς έν γένει διατάξεις αύτού ύπάγονται καί οί
μέχρι τούδε ύπηρετήσαντες έπί δύο τουλάχιστον έτη πρό
σκοποι οί έφωδιασμένοι διά διπλώματος τής οικείας διοικούσης έπιτροπής τών προσκόπων καί κατόπιν έξετάσεως
ύπό έπί τούτω όρισθησομένης διά Β. διατάγματος έπιτρο
πής».

«—Άρθρον 22.-Διά Β. διατάγματος, προκαλ.ουμένου έκά«"Αρθρον 13—Οί έφηβοι, οί ,έπί τριετίαν άσκηθέντες εις
ομάδα στρατιωτικής προπαιδεύσεως καί λ.αβόντες πτυχίον . στοτε ύπό τού Υπουργείου τών Έκκλ.ησιαστικών καί τής
στρατιωτικής ίκανότητος, έχουσι τό δικαίωμα : 1) Νά κατα- Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, τή προτάσεί τού διοικητικού
ταχθώσιν ώς έθελονταί είς τον στρατόν πρό τής ύπό. τά συμβουλ.ίου τού Σ.Ε.Π., καθορίζονται αί περκρέρειαΐ, έν
όπλα κλήσεως τής σχετικής ήλικίας, κατά τό άρθρον 8 αίς τίθεται βαθμιαίως είς έφαρμογήν δ παρών νόμος. Τά
όρια τών διαφόρων περιφερειών καθορίζονται δι’ άποφάτού νόμου 414.—2) Έν ή περατώσει δέν έφαρμοσθή ή
προηγουμένη περίπτωσις, νά ύπηρετήσωσιν έπί εξ μήνας σεως τού διοικητικού συμβουλ.ίου, έν τή έδρα.δέ αυτών
συγκροτείται περιφερειακή έπιτροπή, τής οποίας τά μέλ.η
όλιγώτερον τού κεκανονισμένου, έάν αί άνάγκαι τής Πο
λιτείας τό έπιτρέπουν καί διανύσωσιν έν τουλάχιστον έτος διορίζονται ύπό τής έκτελχστικής έπιτροπής, τή προτάσεί
τοΰ έφόρου τής περιφερείας».
τής θητείας των έν τώ ενεργώ στρατώ ύπηρεσίαν.—3)
Κατατασσόμενοι ώς έθελονταί, νά έκλέξωσι τό όπλον καί
«—Άρθρον 26.-Τό Σ.Ε.Π. έχει ίδιαν σφραγίδα φέρουτήν στρατιωτικήν περιφέρειαν, έν ή έπιθυμούσι νά ύπηρεσαν έν τώ μέσω τό έθνόσημον καί κυκλικώς τάς λέξεις
τήσωσι, κατά τό άρθρον 8 τού Ν. 414 4) Νά προβιβασ«Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» διά τό διοικητικόν συμβούθώσιν είς τόν βαθμόν τού δεκανέως πρό τού κεκανονισμένου λιον. καί τάς ύπό τών μελών αύτού διευθυνομένας ύπηρεσίας.
χρόνου.—5) Νά χρησιμοποιηθώσι, συμφώνως προς τάς Αί λοιπαί ύπηρεσίαι τοΰ Σώματος χρησιμοποιούσι σφρα
είδικάς επιδόσεις, αίτινες έμαρτυρήθησαν πρό τής έξετα- γίδα, φέρουσαν έν τώ μέσω πρόσκοπον άτενίζοντα τον
στικής επιτροπείας, είς σχετικά έργα έν τώ οίκείω Σώματι,
ήλ.ιον άνατέλλ.οντα καί κυκλ.ικώς τήν ονομασίαν τής ύπηρε
κατ’ άναλογίαν προσδιορισθησομένην ύπό τής στρατιωτικής σίας μέ τήν χρονολ.ογίαν τής συστάσεως τοΰ Σώματος
ύπηρεσίας.—6) Νά προτιμηθώσιν, έν περιπτώσει άπολύσεως «1910».—Έχει δέ καί ιδίαν σημαίαν άποτελουμένην έξ
μέρους τής κλ.άσεως πρό τής λ.ήξεως τής θητείας, ύπό τύπον έπιπέδου κυανού χωριζομένου είς τέσσαρα τετράγωνα ύπό
ύποχρεωτικής άδειας».
λ,ευκού σταυρού, φέρουσαν δέ έν τώ μέσω τό έμβλημα
τού Σώματος».
«Άρθρον 16.—Τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας τών ομά
δων στρατιωτικής προπαιδεύσεως καταρτίζεται ύπό τού

