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Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2019 

 
 

 

 

«Open Day: Γνωρίστε τους Προσκόπους της γειτονιάς σας!» 
Σαββατοκύριακο 19-20 Οκτωβρίου 2019 

 
 
Οι Πρόσκοποι σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανοίγουν τις Εστίες τους και σας περιμένουν να γνωρίσετε 
από κοντά τη μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση για νέους στη χώρα. 
 
Το Σαββατοκύριακο 19-20 Οκτωβρίου 2019 σε συγκεκριμένες ώρες, τα δεκάδες Προσκοπικά 
Συστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα σας υποδεχτούν για να γνωρίσετε το έργο και τις αξίες 
της Προσκοπικής Κίνησης, να παίξετε προσκοπικά παιχνίδια, να σας λυθούν όλες οι απορίες για τους 
Προσκόπους και να μάθετε γιατί να κάνετε το παιδί σας Πρόσκοπο. 
 
Θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τα Ενήλικα Στελέχη (Αρχηγοί & Υπαρχηγοί) των Προσκόπων 
κάθε γειτονιάς, οι οποίοι μέσω της Προσκοπικής Μεθόδου θα μεταφέρουν στο παιδί σας Αρχές και 
ιδανικά για έναν καλύτερο κόσμο. 
 
Οι Πρόσκοποι Αγίου Νικολάου, θα παίξουν ένα παιχνίδι πόλης την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, με 
ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και τόπο συνάντησης (και κατάληξης) το θεατράκι της λίμνης Αγίου 
Νικολάου.   
 
Στο Ηράκλειο, οι Πρόσκοποι θα βρίσκονται την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, 11:00-13:00 α) στη 
παιδική χαρά στον Καράβολα, β) στο προαύλιο της εκκλησίας της Παναγίας στον Μασταμπά, και γ) 
στο λόφο των Προσκόπων, στη Βίγλα. 
 
Οι Πρόσκοποι Ιεράπετρας, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 16:00-19:00, θα σας περιμένουν στην 
εστία τους, που βρίσκεται στις οδούς Κύπρου & Καλημεράκη.  
 
Στην Νέα Αλικαρνασσό, οι Ναυτοπρόσκοποι θα σας περιμένουν στη δική τους εστία, στο παρκάκι 
που βρίσκεται στις οδούς Μ. Ασίας & Θεοτοκοπούλου, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ 
16:00-18:00. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το που υπάρχουν Προσκοπικά Συστήματα στην Ανατολική Κρήτη, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης (pepak.sep.prg.gr) ή καλέστε στο 
2818101914.  
 

 
Πρόσκοποι Ανατολικής Κρήτης 
 
 
 

http://pepak.sep.prg.gr/
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Το  Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό, συνεστήθη με τον 

Νόμο 1066/1917 (ΦΕΚ Α΄ 268) για να συνεχίσει την Προσκοπική Κίνηση η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1910 και λειτουργεί, σύμφωνα 

με τον Οργανισμό του (Π.Δ. 27/1999, ΦΕΚ Α΄ 26), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Σκοπός του Σ.Ε.Π. είναι η συμβολή στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, εφήβων και νέων με την χρήση της Προσκοπικής Μεθόδου 

Αγωγής, η οποία περιλαμβάνει την υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, την αυτενέργεια και την αυτοεκπαίδευση. Το  Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό 

μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.), ο οποίος συνεστήθη το 1922 και εδρεύει στην Γενεύη της 

Ελβετίας. 

 

Ο Προσκοπισμός στο Ηράκλειο Κρήτης ιδρύθηκε το 1914 με ενέργειες του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 

Το Σ.Ε.Π. τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 


