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Μην ξεχάσετε: Σ υ ν ά ν τ η σ η  π α λ ι ώ ν  τ η ν
∆ευτέρα 8 Νοεµβρίου και ώρα 8 έως 9:30 µµ
στην Λέσχη. Συνήθεις ετήσιες συναντήσεις παλιών: την
δεύτερη ∆ευτέρα Νοεµβρίου, Φεβρουαρίου & Μαϊου.
Επίσης βλεπόµαστε στην Πίττα, στην Επέτειο ΄Ιδρυσης
και στη Μεγάλη πυρά της κατασκήνωσης. 

• Φέτος είχαµε επιπλέον την οµιλία του καθηγητή
Schlum (16/4/10) για την οικογένεια του Ιδρυτή Μ.
Μίνδλερ στο Ινστιτούτο Γκαίτε και (28/8) το Πανελλήνιο
Τζάµπορη στα Καµµένα Βούρλα. Εκεί θαυµάσαµε τα
σηµερινά παιδιά της 3ης µε την Αρχηγό Οµάδας Ηλέκτρα
Φωτεινοπούλου και έναν απίθανο Ιστό µε 6 τεράστια
πλαίσια από καστανιά, τα οποία «άνοιγαν» σαν πέταλα
λουλουδιού και µε το βάρος τους υψωνόταν µόνος του
στο κέντρο ο ιστός. Σχεδιαστής ο Γιάννης Ιωσηφίδης της
Νέας Ερυθραίας. 

Εδώ βλέπουµε την πυρά, όπου στην θέση του ιστού
ύψωσαν ψηλά την ίδια την φωτιά!
2.500 Πρόσκοποι, 500 Βαθµοφόροι, πάµπολλοι
επισκέπτες.

• Η Οµάδα µας προετοιµάζεται για το Τζάµπορη 2011
στην Σουηδία.
• Θυµίζουµε ότι στην ιστοσελίδα µας http://3oan.gr
µπορείτε να δείτε:
Φωτογραφικό λεύκωµα 1913 έως 2009, Κατασκηνώσεις
και Μεγάλες εκδροµές, τα παλιότερα τεύχη της
εφηµερίδας «Αίολος» της ΄Ενωσης Παλαιών,
Ηµερολόγια, την Ιστορία της Αγέλης µας, Ναυτική
δραστηριότητα και άλλα. Ελπίζω σύντοµα να
ανεβάσουµε και την «Εικοσιπενταετηρίδα» µας,
εξαίρετο βιβλιαράκι 44 σελίδων του 1938, σκαναρισµένο
από τον Βασίλη Σπηλιωτόπουλο.

Το πρόγραµµα των παλιών κ.λπ µπορείτε να δείτε (αλλά
και να γράψετε κι εσείς) στο http://wiki.3oan.gr Εκεί
µπορείτε επίσης να δηµοσιεύσετε ∆ΩΡΕΑΝ αγγελίες,
αγοραπωλησίες, επαγγελµατικά σας νέα... Για βοήθεια
επικοινωνήστε µε τον Στ. Αλευρά, Ραγκαβή 20 Κηφισιά
145 61, 210 6233392, stefosal@otenet.gr

Η µελωδία του τραγουδιού Φλόγα, φλόγα Προµηθέως
προέρχεται από το Chante et danse la bohême που κι
αυτό την πήρε από παλιά γερµανική µπαλλάντα:
http://www.youtube.com/watch?v=A6mocUT2vhA&feat
ure=related

Να και ο κεφάτος Ευτύχης (παλιός της 3ης) µε τους
Ανιχνευτές της 3ης στον Κιθαρίστα, το 2003 επί αρχηγίας
Νίκου Ανδρεάδη: 
http://www.youtube.com/watch?v=jrpGOzgPG68&featu
re=related

Στέφος Αλευράς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 3ης ΟΑΝ:
Συντονιστής και υπεύθυνος Αρχείων: Στέφος Αλευράς 
Μέλη: Ντοµινίκ Αρβανίτης, Παντελής Γαγάνης, Αγαµέµνονας Μουρίκης, Ζαχαρίας
ΝτεΠιάν, Κωνσταντίνος Παπαµιχαλάκης, Νίκος Σιδέρης, Βασίλης Σπηλιωτόπουλος,
∆ιοµήδης Σπινέλλης, Μάριος Φωτεινόπουλος, Παύλος Χραµπάνης.

H 3Η ΟΑΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
<<hhttttpp::////33ooaann..ggrr>>..

Λίστα επικοινωνίας µε όλους τους απόδηµους 
και µη 3οµαδίτες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

<<33ooaann@@33ooaann..ggrr>>.. Για εγγραφές 
στη λίστα, διαγραφές και αλλαγή της ηλεκτρονικής

σας διεύθυνσης: 
<<33ooaann--rreeqquueesstt@@33ooaann..ggrr>>..

Η δεκάκωπη «Πρόδροµος Τορόσης» έλαβε µέρος στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες Ναυτοπροσκόπων, 23 &
24/10/2010. Στο πλήρωµα οι Νίκος Ανδρεάδης, Αλεξία Κονδυλίου, Νικόλας Λεµπέσης, Αλέξης
Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου, Κέλλυ Πολέµη, ∆ηµήτρης Τσέγκας, Ηλέκτρα
Φωτεινοπούλου και Νίκος Χαιρετάκης. Πήραν το κύπελλο 3ης θέσης στην κατηγορία πλαστικών σκαφών.


