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    Αγαπητοί φίλοι, 

    Ο  ελληνικός  Προσκοπισμός  ιδρύθηκε  το  1910  και  αποτελεί  μέρος του  παγκόσμιου  

Προσκοπισμού,  ο  οποίος  ιδρύθηκε  το  1907. Ιδρυτές  των  ο  Αθανάσιος  Λευκαδίτης  και  ο  

Λόρδος  Robert  Stephenson Smyth  Baden  Powell  αντίστοιχα. 

    Η  αποστολή  του  Προσκοπισμού  είναι  να  συμβάλλει  στη  διαπαιδαγώγηση  των  νέων  

ανθρώπων  μέσα  από  ένα  σύστημα  αξιών, βοηθώντας  στη  δημιουργία  ενός  καλύτερου  

κόσμου  με  ανθρώπους  ολοκληρωμένης  προσωπικότητας  ώστε  να  μπορούν  να  παίξουν  ένα  

σημαντικό  ρόλο  στην  κοινωνία. Αποτελεί  μία  εθελοντική  κίνηση  για  νέους, ανοικτή  σε  

όλους, χωρίς  διάκριση  καταγωγής, φυλής  και  πίστης.  

    Ο  ελληνικός  Προσκοπισμός  εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  &  

Θρησκευμάτων  και  τελεί  υπό  την  αιγίδα  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας. 

    Η διάρθρωση των τμημάτων είναι η ακόλουθη: 

    Τα Λυκόπουλα, αγόρια  και  κορίτσια  7-11  χρονών, αποτελούν  την  Αγέλη  Λυκoπούλων. 

Εκεί  αποκτούν  νέους  φίλους  και  μέσα  από  εκπαιδευτικές δραστηριότητες  και  το  παιχνίδι, 

αναπτύσσεται  η  φαντασία  τους  και  ανακαλύπτουν  τις  ικανότητες  και  τις  κλίσεις  τους. 

    Οι Πρόσκοποι, νέοι  και  νέες  11-14  χρονών,  οι  οποίοι  οργανώνονται  στις  ενωμοτίες. 

Μέσα  από  δράσεις  διευρύνουν  τις  κλίσεις  τους, έρχονται  σε  επαφή  με  τη  φύση  και  

μαθαίνουν  να  την  αγαπούν, να  την  προστατεύουν  και  να  ζουν  με  ασφάλεια  στο  ύπαιθρο. 

    Οι Ανιχνευτές, έφηβοι  15-18  χρονών, οργανώνονται  σε  κοινότητες  και  “ανιχνεύουν”  

όλους  τους  τομείς  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας.  

    Επιπλέον, οι  Βαθμοφόροι, άνδρες  και  γυναίκες  είναι  τα  ενήλικα  μέλη  της  Προσκοπικής  

Κίνησης  που  εθελοντικά  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  για  την  επίτευξη  του  

παιδαγωγικού  και  κοινωνικού  έργου  του  Προσκοπισμού. 

    Η  υπαίθρια  ζωή, οι  τεχνικές  δεξιότητες, η  πνευματική  καλλιέργεια, η  κοινωνική  

συνεργασία, η  σωματική  αγωγή, η  πολιτιστική  μας  κληρονομιά, η  προστασία  του  

περιβάλλοντος, η  προσφορά  υπηρεσίας  και  η  παγκόσμια  συναδέλφωση που προσφέρει ο 

Προσκοπισμός  βοηθούν  στο  να  ανακαλύψουν  όλα  τα  μέλη  του,  τις  πανανθρώπινες  αξίες  

που  θα  τους  βοηθήσουν  στη  ζωή  τους. 

 

    Στο  Μαρούσι  λειτουργούν  3  Συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα των προσκόπων Αμαρουσίου www.proskopismos.com, οι οποίοι 

γιορτάζουν το 2015 τα 100 Χρόνια Ιστορίας στην πόλη μας. 
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