
Αθήνα, Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Αγαπητοί γονείς, παλαιοί και φίλοι του 3ου Συστήµατος Αθηνών Ναυτοπροσκόπων,

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο συµβολισµό για εµάς. Το Σύστηµά µας, γιορτάζει την 100ετηρίδα του.

Το 1910 ο Αθ. Λευκαδίτης ξεκίνησε την πρώτη οµάδα Ελλήνων Προσκόπων…. Το 1913 όταν τα µέλη του
‘‘Σώµατος Προσκόπων’’ αυξήθηκαν πολύ, διαχωρίστηκαν σε µικρότερες οµάδες. Πρώτη συγκροτήθηκε
η υπ’ αριθµόν 3 Οµάς µε ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων….

Η 3η ΟΑΝ, κοµµάτι και συνέχεια της πρώτης οµάδας Λευκαδίτη, αποτελεί το αρχαιότερο προσκοπικό τµήµα
στην Ελλάδα (κανένα άλλο τµήµα της «µητρικής» οµάδας δεν συνέχισε τη δράση του για πολύ). Το 2013
αποτελεί µια σηµαντική επέτειο, ιδίως όταν βλέπει κανείς τη µακρόχρονη πορεία µας ως ένα από τα πιο δρα-
στήρια και ενεργά µέλη µέσα στην κίνηση του προσκοπισµού.

Η ιστορία µας, 100 χρόνια δράσης, το παρόν µας, 100 και πλέον ενεργά µέλη και η αγάπη γι’ αυτό που
κάνουµε, µας δίνει τη δυνατότητα να ατενίζουµε µε αισιοδοξία το δεύτερο αιώνα δραστηριότητάς µας.
Παράλληλα, αυξάνει και το βαθµό ευθύνης µας. Στόχος είναι να συνεχίσουµε να προσφέρουµε στην κοινω-
νία και στα παιδιά µας ιδανικά και διαπαιδαγώγηση µέσα από το προσκοπικό παιχνίδι, όπως ακριβώς
κάνουµε εδώ και εκατό χρόνια µε τον δικό µας ιδιαίτερο τρόπο.

Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας προσκαλέσω να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας στις εκδηλώ-
σεις που οργανώνουµε:

Το Σάββατο 30 Μαρτίου θα γίνει το καθιερωµένο µνηµόσυνο στη µνήµη του Ιδρυτή Αρχηγού Mάρκου
Mίνδλερ και των µελών της Οµάδας που δεν είναι πια µαζί µας. Θα συναντηθούµε στις 10:30 το πρωί στα
προπύλαια του Α’ Νεκροταφείου.

Για τον εορτασµό της 100ής επετείου διοργανώνουµε το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στις 20:00 το βράδυ,
χοροεσπερίδα στην αίθουσα δεξιώσεων του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.) στον Πειραιά, στο Μικρο-
λίµανο. Θα προβληθεί φωτογραφικό υλικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο και χορευτική βραδιά.

Επί τη ευκαιρία θα αναφερθώ και στο υπό έκδοση επετειακό λεύκωµα που θα περιλαµβάνει ανέκδοτο
φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από τα προηγούµενα εκατό χρόνια του Συστήµατός µας. Η παρουσίαση
αυτής της ιδιαίτερα σηµαντικής έκδοσης θα γίνει κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας και θα υπάρχει και η
δυνατότητα υποβολής παραγγελιών για όσους επιθυµούν να έχουν το δικό τους αντίτυπο.

Η µεγάλη ιστορία µας όµως δεν τελειώνει εδώ! Το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 θα ξαναβρεθούµε όλοι µαζί στη
Μεγάλη Πυρά της Κατασκήνωσης στο ‘‘Μπίστι’’. Θα έχουµε την ευκαιρία να γιορτάσουµε την 55η κατα-
σκηνωτική χρονιά µας στην Ερµιόνη Αργολίδας!

Σας περιµένουµε να συναντηθούµε, να θυµηθούµε τα παλιά, να ενηµερωθείτε για τα νέα του Συστήµατος
και να δηλώσετε µε την παρουσία σας τη στήριξη στο µέλλον της οικογένειας της 3ης ΟΑΝ.

Με προσκοπικούς χαιρετισµούς,

Νικόλαος Β. Χαιρετάκης
Αρχηγός Συστήµατος
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Παλιγγενεσίας 45 & Νικοτσάρα, 114 71 Αθήνα



Οι προσκλήσεις για τη χοροεσπερίδα στο Ν.Ο.Ε. (20/04/2013) κοστίζουν 40 ευρώ (30 για τους προσκόπους)
και µπορείτε να τις προµηθευτείτε από τη ∆ευτέρα 18 Μαρτίου από:
• Τα Αρχηγεία κάθε Τµήµατος
• Το κατάστηµα ‘‘ESCAPE’’ (∆ηµήτρης Τσέγκας) - Λ. Κηφισίας 354, Χαλάνδρι (έναντι Νοσοκοµείου ‘‘Υγεία’’)
• Τα καταστήµατα ‘‘Cellier’’:
- Κριεζώτου 1δ, Σύνταγµα
- Λ. Κηφισίας 369, Κηφισιά - Νέα Ερυθραία (επί της Λ. Κηφισίας, έναντι Supermarket ΑΒ - Βασιλόπουλος)
- Λ. Συγγρού 320, Καλλιθέα (στο δεξί ρεύµα στην κάθοδο από Αθήνα πριν από το Media Markt)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά µε την εκδήλωση, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τους:
• Γιάννη Παπαδηµητρίου (email: yannis@viamare.gr / τηλέφωνα: 210 9228930, 6974 271129)
• Ίνα Μελέγκογλου (email: ina@altsys.gr / τηλέφωνα: 210 3608010, 6944 720818)


