3η

Ομάς Αθηνών Νασηοπροζκόπων 1913 – 2009

1913 θσπειαζία ζην Φάιεξν

1913 εθδξνκή κε Αξρεγεύνληα Υξηζηνθή

1916 Τπαςμαηιοθοπείρ ζε αηκαηεξά γεγνλόηα Αζήλαο θαη Πεηξαηά

1917 Πςπκαγιά Θεζζαινλίθεο. 6 Πξόζθνπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο.

1918 Ακηοθσλακή ζηνλ αξσληθό θαηά ηνλ Πξώην Παγθόζκην πόιεκν

1928 κεηάιιην από Δξπζξό ηαπξό γηά βνήζεηα ζε ζειζμούς

1931 κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ελ πιώ πξνο Σδάκπνξε Παξηζηνύ

1931, 13 Γεθεκβξίνπ. ΄Ιδρσζη Αγέλης

(1) Κ.Γνμηάδεο, (2) Α.αξάηζνγινπο, (3) Μ. Μίλδιεξ

1932 ν ζηόινο ηεο 3εο κε ην θατθη Γλαύκη Ι

1933 ειζμοί Κεθαινληάο

1938 ν Νεώζοικορ ζην Γέιηα

1938 Διάλςζη Σώμαηορ Πποζκόπων από ηελ δηθηαηνξία Μεηαμά.
ην θέληξν κε θνζηνύκη ν Ιδξπηήο Μ.Μ, δίπια ηνπ ν Αζαλάζηνο Λεπθαδίηεο.

Δθδξνκή (κάιινλ ζηελ Γιπθάδα) θαηά ηελ Καηοσή

Η 3ε ΟΑΝ έδσζε ηρία θύμαηα ζηον απελεσθερωηικό αγώνα. Σνλ Αλδξέα Καιύβα, πνπ εθηειέζηεθε ζην Γαθλί από ηνπο
Γεξκαλνύο θαη ηνλ Γηώξγν Πεξζάθε, πνπ έπεζε ζην θατθη ηνπ, πνιεκώληαο ηνπο θαηαθηεηέο. Τπέξ παηξίδνο έπεζε θαη ν
Νίθνο Κακβύζεο. Μεηά εμήληα ρξόληα, ην 2004, ε δεθάθσπε ΜΜ έξξημε ζηελ ζάιαζζα έλα δάθληλν ζηεθάλη ζηελ κλήκε ηνπο.

1944 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΗ : ε 3ε βξίζθεηαη κε ... 5 ομάδες και 2 αγέλες. Σελ 3ε Α ηνπ Γεκεηξάθε Μαξηλόπνπινπ, ηελ 3ε Β ηνπ Γηάλλε
Μαξηλόπνπινπ θαη ηνπ ηέιηνπ Αλησληάδε πξώηα, θαη ηνπ Γηάλλε Μαιαθαηέ αξγόηεξα. Σελ 3ε Γ ηνπ Παύινπ Αιεπξά, ηελ 3ε Γ ηνπ
Γηώξγνπ πκεσλίδε θαη ηελ 3ε Δ ηνπ Κώζηα Παπαζενθίινπ. Αθέιαο ν Υάξεο Ρνδόιεο, ηνλ βνεζά ε γπλαίθα ηνπ, ε Καίηε Ρνδόιε θη
ν ”Μπαγθήξαο” πύξνο Σζηηζηιηάλεο, ν νπνίνο θαηόπηλ αλέιαβε ηελ αγέιε ηεο 3εο Β.
Η ηειεπηαία θνηλή εθδήισζε όισλ ησλ Σξίησλ νκάδσλ ήηαλ ην καλοκαίρι ηοσ 1945 ζηελ επίδεημε ζην γπκλαζηήξην ηνπ Δζληθνύ .
Μία κεγαιεηώδεο επίδεημε πνπ πξαγκαηηθά άθεζε επνρή. Πνιύο θόζκνο ζπλέξξεπζε, θη ε εκθάληζε ησλ … 4 πηά νκάδσλ θαη ησλ
2 αγειώλ πνπ ζπλαπνηεινύζαλ ην ηζηνξηθό 3ν ύζηεκα, καδί κε ηελ άξηηα νξγάλσζε, ηελ ηέιεηα ζπλεξγαζία θαη ηελ άςνγε
εθηέιεζε έθαλαλ αίζζεζε θαη κεηέηξεςαλ ηελ εθδήισζε εθείλε ζε κεγάιν γεγνλόο ηεο ρξνληάο γηα ηελ κηθξή αθόκε Αζήλα.

1947 κε ηνλ Διάδοτο

1947 ΄Αλδξνο

1949 ζηνλ Νεώζοικο ηεο 3ης

1950 επηζηξνθή από εθδξνκή. θίηζν Κώζηα Φηιίππνπ ηεο 3εο Β‟ ( 1εο Ο.Ν.Α )

1953 Καηαζθήλσζε πεηζώλ

1958 η πρώηη Καηαζκήνωζη ζηην Ερμιόνη
ηηο πξώηεο Δξκηόλεο ην λεξό ην έθεξλε έλαο γατδαξάθνο κέρξη ηελ θαηαζθήλσζε . Δίρακε θξεκάζεη ζηα δέληξα δύν-ηξείο
“γνπξνύλεο” αζθνύο, από εθεί γεκίδακε ηα παγνύξηα. „Οπσο θαηαιαβαίλεηε, ην πιύζηκν κε γιπθό λεξό ήηαλ θάηη αδηαλόεην.
Αξγόηεξα κπήθε ην δίθηπν λεξνύ ππξαζθάιεηαο. ηελ Δξκηόλε 1972 ζηξώζεθε κε ηζηκέλην ην ηεηξάγσλν γύξσ ζηηο βξύζεο,
γηαηί ζηα βόηζαια πνπ ππήξραλ έσο ηόηε καδεύνληαλ θίδηα, πνπ θπλεγνύζακε κε ην θηπάξη ...

1960 Μονηέλλα πλοίων θαηαζθεπαζκέλα από ηνπο Ναπηνπξνζθόπνπο ηεο 3εο

1971 τολή Κσβερνήηη Ναπηνπξνζθνπηθνύ ζθάθνπο κε μύιηλεο δεθάθσπεο

1976 Πηινηίλα Γλαύκη ΙΙ, Μάθεο (Πξόδξνκνο) Σνξόζεο

1976 Γλαύκη ΙΙ θαη μύιηλε εξάκωπη ΔΠ 6 ( Φσηνγξαθία Κώζηα Παξεηδόγινπ )

1981 ε δεκάκωπη «Μάξθνο Μίλδιεξ» ζηελ Δξκηόλε

1983 Βάξε, γεύκα γηά Αγορά Λέζτης

Η 3ε Αγέιε

Ο «Μάξθνο» θεύγεη γηά ηελ Δξκηόλε

Δηήζην Μλεκόζπλν παιηώλ ζε ηάθν ΜΜ

2009 Η μέρα πάει ( θσηνγξαθία Β. πειησηόπνπινπ )
ηέθνο Αιεπξάο

