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Δελτίο Τύπου 

13 Μαρτίου 2018 
 

Έλληνες Πρόσκοποι: Παρουσίαση έργου  

στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και  

στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής 
 

 

Δύο ώρες διήρκεσε η παρουσίαση για το έργο της ελληνικής Προσκοπικής Κίνησης από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) κο Ισίδωρο 

Κανέτη και τον Γενικό Έφορο του Σ.Ε.Π. κο Χριστόφορο Μητρομάρα - οι οποίοι συνοδεύονταν από 

τον κο Κωνσταντίνο Εφραιμίδη, Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε.Π., τον κο Ιωάννη Τζεν, πρώην 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και την κα Μαρία Μπενά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

Σ.Ε.Π. – σε περισσότερους από 30 βουλευτές-μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Η παρουσίαση έγινε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων, κο Δημήτρη Σεβαστάκη, ο οποίος, πριν δώσει τον λόγο στους εκπροσώπους του Σ.Ε.Π., 

αναφέρθηκε με θετικά λόγια στο παιδαγωγικό και εθελοντικό έργο της Προσκοπικής Κίνησης. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. πραγματοποίησε μία σύντομη ιστορική 

αναδρομή και παρουσίασε την εξέλιξη του οργανισμού μέσα στα 108 χρόνια ενεργούς παρουσίας 

του στο ελληνικό γίγνεσθαι. Τόνισε ιδιαίτερα τη βαρύτητα που έχει δώσει η διοίκηση του Σ.Ε.Π. 

στη διακυβέρνηση του Ιδρύματος με διαφάνεια και στόχους καθώς και στην ενεργοποίηση της 

Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης. Ο Γενικός Έφορος πραγματοποίησε μία 

αναλυτική παρουσίαση του τρόπου που λειτουργεί η Προσκοπική Κίνηση, η οποία έχει πάνω από 

25.000 μέλη και ενεργοποιείται κάθε Σαββατοκύριακο σε 350 γειτονιές σε όλη την επικράτεια, 

αλλά και του έργου που επιτελεί σε 3 κυρίως τομείς: στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 

κοινωνική προσφορά και στη δια βίου μάθηση. Καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση όλων αυτών των 

στόχων διαδραματίζουν οι ενήλικοι εθελοντές, τα 8.000 Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, 

οι οποίοι με τις 6.500.000 ώρες εθελοντικής εργασίας που προσφέρουν ετησίως, συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματος της Προσκοπικής Κίνησης για τη δημιουργία ενός 

καλύτερου κόσμου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις των 

βουλευτών-μελών των επιτροπών. 

 

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν οι βουλευτές Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άννα Βαγενά, Ελένη 

Σταματάκη, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, Γεώργιος Ακριώτης και Δημήτριος Ρίζος. Ο κος 

Εμμανουηλίδης αναγνώρισε το πρωτοποριακό και διαχρονικό έργο του Προσκοπισμού στην 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και τη δυνατότητα που δίνει στους νέους να εκφράζονται 

μέσα από συλλογικότητες. Ο κος Ακριώτης εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους 
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τρόπους διαπαιδαγώγησης των παιδιών εκτός σχολικού περιβάλλοντος και έθεσε ανάλογα 

ερωτήματα. Η κα Σταματάκη ζήτησε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αναλογία ανδρών-

γυναικών αλλά και τον τρόπο που διασφαλίζεται η ισότιμη ένταξη και εξέλιξη των γυναικών μέσα 

στον Προσκοπισμό. Η κα Μεγαλοοικονόμου παρατήρησε ότι για πρώτη φορά όλα τα μέλη των 

επιτροπών συμφωνούν με αφορμή τον θετικό αντίκτυπο που έχει ο Προσκοπισμός στην ελληνική 

κοινωνία ενώ ο κος Ρίζος θαύμασε την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της 

Προσκοπικής Κίνησης. Η κα Βαγενά τόνισε πως αν και η αίσθησή της όταν μεγάλωνε ήταν ότι ο 

Προσκοπισμός αφορούσε παιδιά που προέρχονταν από συντηρητικές οικογένειες και υψηλότερου 

βιοτικού επιπέδου και ότι η ίδια δεν υπήρξε Πρόσκοπος ούτε επεδίωξε να γνωρίσει τον 

Προσκοπισμό στα παιδιά της, εντούτοις αναγνωρίζει ότι σήμερα η Προσκοπική Κίνηση διακρίνεται 

σε δράσεις που ενισχύουν την ομαδικότητα και τη συντροφικότητα και θα επιθυμούσε να γίνουν 

τα εγγόνια της Πρόσκοποι. 

 

Εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μίλησαν η κα Όλγα Κεφαλογιάννη και η κα Σοφία Βούλτεψη. Η 

κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι σήμερα απουσιάζουν τα κοινωνικά πρότυπα προς μίμηση και εξήρε το 

έργο του Προσκοπισμού στην διάπλαση πολλών γενεών Ελλήνων, οι οποίοι διακρίνονταν για τα 

ιδανικά τους και τις αρχές τους όπως η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα η τιμιότητα και η αγάπη για την 

φύση. Η κα Βούλτεψη αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε από τον πατέρα της που ήταν 

Πρόσκοπος και χαιρέτισε την προσπάθεια αναβίωσης της Ελληνικής Προσκοπικής 

Κοινοβουλευτικής Ένωσης, προτείνοντας να ενταχθούν σε αυτή και άλλα μέλη του Κοινοβουλίου 

που εκτιμούν το έργο του Προσκοπισμού χωρίς να έχουν υπάρξει μέλη της Κίνησης. 

 

Η κα Χαρά Κεφαλίδου από την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ μοιράστηκε την προσωπική της 

εμπειρία από τη συγκινητική αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματική συνεισφορά των Προσκόπων της 

Δράμας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, τόσο με την προσφορά συσσιτίων και τη 

συλλογή φαρμάκων όσο και την προσφορά τους προς τα ανήλικα προσφυγόπουλα. Δήλωσε 

μάλιστα ότι οι Πρόσκοποι αποτελούν πρέσβεις της ελληνικής κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. 

 

Ο κος Ιωάννης Δελής από το Κ.Κ.Ε. στην τοποθέτησή του ανέφερε τον κρίσιμο ρόλο που έχει ο 

Προσκοπισμός στη διαμόρφωση συνείδησης σε εφήβους και νέους.  

 

Από τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ο κος Κωνσταντίνος Κατσίκης στην τοποθέτησή του 

επικεντρώθηκε στο ανθρωπιστικό υπόβαθρο του Προσκοπισμού και στο διαχρονικό έργο 

προσφοράς προς την κοινωνία. Ο κος Αναστάσιος Μεγαλομύστακας από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

ανέφερε ότι το Σ.Ε.Π. αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους οργανισμούς.  

 

Από ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ο κος Γεώργιος Μαυρωτάς δήλωσε ότι βρίσκει μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στα 

οφέλη που αποκομίζει όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό με αυτά που έχει όποιος ασχολείται με 

τον Προσκοπισμό.  Μάλιστα ευχαρίστησε τον κο Σεβαστάκη για την πρωτοβουλία του να καλέσει 

το Σ.Ε.Π. να παρουσιάσει το έργο του και τόνισε ότι δεν υπάρχουν πολλές εξωσχολικές 

δραστηριότητες που να συνδυάζουν τη ζωή στη φύση, με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την 

ανάπτυξη συνείδησης ενός ενεργού πολίτη.   

 

Τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Γενικός Έφορος ευχαρίστησαν όλους του βουλευτές για το ενδιαφέρον 

τους για την Προσκοπική Κίνηση και απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Επίσης, 

τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό και κάλεσαν τους 

βουλευτές να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, δηλώνοντας ότι το Σ.Ε.Π. προτίθεται να 

συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις όποτε κληθεί.  Κλείνοντας, ευχαρίστησαν τον κο Σεβαστάκη 
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για την ευκαιρία που τους έδωσε να παρουσιάσουν το έργο και τις προοπτικές της Προσκοπικής 

Κίνησης.  

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση: 

https://youtu.be/zE4qPVMoZGY  

 

 
 

-ΤΕΛΟΣ- 

 

 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο 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 2018 108 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.  

 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ΣΕΠ: 

Μαρία Μπενά 

Τηλ.: 2107290097, 6974008287 

e-mail: mbena@sep.org.gr 

             mediarelations@sep.org.gr 

Κώστας Νούσης 

Τηλ.: 2107290097, 6982037619 

e-mail: knousis@sep.org.gr 

www.gineproskopos.gr  


