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Οι Έλληνες Πρόσκοποι  

κατακτούν χιονισμένες κορυφές 
 

 

Οι Έλληνες Πρόσκοποι ζουν μία συναρπαστική ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 

Το προσκοπικό παιχνίδι παίζεται παντού και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες και αυτό το στοιχείο της περιπέτειας είναι που το κάνει τόσο αφοπλιστικά 

σαγηνευτικό.  

 

Ζωντανή απόδειξη αυτής της πρακτικής είναι οι εκατοντάδες ορειβατικές δράσεις και 

δράσεις ορεινής διάσχισης που πραγματοποιούν τα Προσκοπικά Συστήματα τη 

χειμερινή περίοδο, προκειμένου να εξοικειώσουν τους νέους με τη ζωή στη φύση κάτω 

από όλες τις καιρικές συνθήκες, να τους δώσουν κίνητρα να αναμετρηθούν με τον 

εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν φοβίες και να ανακαλύψουν τρόπους να τις 

ξεπεράσουν προκειμένου να κατακτήσουν την επόμενη κορυφή. Μέσα από την όλη 

διαδικασία οι νέοι εξερευνούν τα βουνά της χώρας μας, διδάσκονται τεχνικές 

διαβίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η 

περιβαλλοντική τους συνείδηση. 

 

Οι φωτογραφίες τους αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο όχι μόνο την απαράμιλλης 

ομορφιάς ελληνική φύση αλλά και το εξερευνητικό πνεύμα του Προσκόπου, που 

ζώντας μέσα στη φύση αναπτύσσει ικανότητες, εξελίσσει δεξιότητες και μέσω της 

δράσης σε μικρές ομάδες γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. 

 

Παρνασσός, Ζήρεια, Πάρνηθα, Μαίναλο, Δίρφυ είναι μερικά μόνο από τα βουνά στα 

οποία τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης χάρηκαν τη φύση και το προσκοπικό παιχνίδι. 

 

Απολαύστε υπεύθυνα! 

 

 

-ΤΕΛΟΣ- 
 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και 

εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία που περιλαμβάνει την υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, την 

αυτενέργεια και αυτό-εκπαίδευση. Αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, 

αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη και προσκοπικές οικογένειες σε όλη την επικράτεια. 

Το Σ.Ε.Π. το οποίο ιδρύθηκε το 1910 από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη, συμπλήρωσε το 2017 107 χρόνια 

αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στο γίγνεσθαι της κοινωνίας. Είναι μια σύγχρονη 

κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που  ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις 



των σύγχρονων καιρών, με αντικείμενο την ενεργό συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών και ανάληψης 

πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.  
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