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ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
ΔΕΜΕΝΗ...

Η εξομολόγηση μιας τελείας
« Θα ήθελα να έχω πιο πολύ μπόι.
Παρότι βρίσκομαι εδώ για να ξεκουράζονται
τα γράμματα,
με ενοχλεί που πάντα μπροστά μου υψώνεται
ένα κεφαλαίο.
Μου αρέσει που οι ερωτευμένοι δε με ξέρουν
και είναι μεγάλη τιμή που με επέλεξε η σιωπή.
Στα νιάτα μου έκανα κι εγώ την επανάστασή μου,
αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να γίνω
μια άνω τελεία.
Όσο για τ΄ όνομά μου,
θα ήθελα ο τόνος να είναι στο έψιλον ».
Το ερωτηματικό σκύβει και της λέει:
« Κρυφάκουσα την εξομολόγηση σου
και θέλω να σου πω
πως εγώ σ΄έχω κορόνα στο σπίτι μου - ψηλά ψηλά
στον τοίχο ένα καρφάκι κι από κάτω το γαντζάκι μου
να κρεμούν οι άνθρωποι τις απορίες τους »

Λουδοβίκος των Ανωγείων

ΚΟΙΤΑ
ΤΙ
ΕΚΑΝΕΣ...
4 Ομάδες, μας δίνουν μια μικρή γεύση για το

σκό

πων

πως περάσανε στην Κατασκήνωσή τους!

έλεγα.

21η Ομάδα Προσκόπων
Τ.Ε. Τούμπας Θεσσαλονίκης
“ΑΙΓΙΝΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ- 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012"

Αν κάποιος με ρωτούσε πως θα φανταζόμουν την κατασκήνωση προτού γίνει, σίγουρα αυτά θα του

Κλά

δος

Προ

Κατασκήνωση, τι πιο όμορφο από 14 μέρες όλη η ομάδα παρέα να ζούμε το προσκοπικό παιχνίδι.
Προορισμός μας η Αίγινα. Ένα καινούριο μέρος για να ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε παίζοντας.
Τόπος διαμονής μας το Βαθύ. Ένας καταπράσινος λόφος κοντά στη θάλασσα που η φαντασία μας θα γίνει
πραγματικότητα.
Αποστολή μας,να γεμίσουμε τον χώρο και με άλλα χρώματα. Το χρώμα του παιχνιδιού, της
διασκέδασης, της ζωντάνιας, της περιπέτειας, του γέλιου και όλα τα άλλα υπέροχα χρώματα που κρύβουμε
μέσα μας.
Σκοπός μας. Να γεμίσουμε το προσκοπικό μας τσουβάλι με πλούσιες και όμορφες εμπειρίες που δεν θα
ξεχάσουμε ποτέ. Στιγμές που θα ενώνουν την ομάδα μας για πάντα. Στιγμές που όταν τις αναπολούμε ένα
γλυκό χαμόγελο θα εμφανίζεται στο πρόσωπό μας.
Τι θα του έλεγα τώρα...;
Ότι το χαμόγελο εμφανίστηκε και οι εικόνες γέμισαν τις σκέψεις μου. Εικόνες από το ταξίδι μας προς
την Αθήνα και από εκεί στην Αίγινα. Η εγκατάσταση στον χώρο. Τα πεύκα και η θάλασσα. Η πυρές μας. Τα
παιχνίδια μας και τα τραγούδια μας που ξεκινούσαν το πρωί και σταματούσαν το βράδυ. Η επισκέψεις μας
στην πόλη της Αίγινας, στο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων και πτηνών, στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου
και η διαδρομή της επιστροφής μέσα από το βουνό Το ταξίδι της επιστροφής. Τα χαμόγελα στα πρόσωπα των
παιδιών.
Ναι, σίγουρα οι εικόνες και οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου. Και αν
μπορούσα να ξαναζήσω μαζί μα αυτήν την παρέα όλες αυτές τις στιγμές, σίγουρα θα το ξαναέκανα.
Γιατί... ΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΡΕΑ ΚΑΜΙΑ...!!!
Ουρανός
Κωνσταντίνος Μάρης

5η Ομάδα Αεροπροσκόπων
Κομοτηνής
«Στα Βουνά της Ροδόπης»

Σε ενα πανέμορφο μέρος στα βουνά της Ροδόπης (πάτερμα) πηγε τη κατασκηνωσή της η 5η ομάδα
αεροπροσκόπων Κομοτηνης. Ζήσαμε την περιπετεια ανάμεσα σε χλωρίδα και πανίδα. Παίξαμε
,γελάσαμε ,τραγουδίσαμε και τα βουνα της Ροδόπης γέμισαν με φωνές χαρουμενων παιδιών που
περνουσαν υπέροχα. Η στιγμη ομως που εμεινε χαραγμενη στην μνημη μας ηταν εκεινη που ολη η
ομαδα γυρω απο την πυρα τραγουδουσε "σαν την ομάδα στον κόσμο παρέα καμια."
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Γαρίδα
Μαρία Τσουρλάκη

10η Ομάδα Προσκόπων
Τ.Ε. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης
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Μα καλά! Είναι δυνατόν; Στην Αθήνα;
Κι όμως είναι!!!
Αυτή ήταν η εύλογη απορία που ξεστόμιζαν όλοι όταν πρωτάκουγαν ότι η 10η Ομάδα Αναλήψεως θα πάει
Κατασκήνωση στην Αθήνα…
«Ηρέμησε»,» Δες την αλλιώς» ήταν η απάντηση που έβγαινε αυθόρμητα από τα χείλη μας…
Δες αλλιώς την όμορφη πλευρά της Αθήνας…
«Δες την αλλιώς» πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και μέσα από το μουσείο του Παρθενώνα…
«Δες την αλλιώς» και διεύρυνε τους ορίζοντές σου, μέσα από το αεροπροσκοπικό παιχνίδι (ευχαριστούμε
πολύ τον κο. Σπυρόπουλο Αλέξανδρο, Έφορο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων ΠΕ Αθηνών).
«Δες την αλλιώς» μέσα από τις ναυτοπροσκοπικές λέμβους στο Δέλτα Φαλήρου (ευχαριστούμε πολύ τους
Βαθμοφόρους του ποιο είναι το Σύστημα της Τζου;;;;)
«Δες την αλλιώς» μέσα από το μεγαλύτερο ζωολογικό πάρκο της χώρας, το «Αττικό»…
«Δες την αλλιώς» αιωρούμενος στα ύψη, κρεμασμένος από τα σχοινιά, στο «Adventure Park» στην
Μαλακάσα…
«Δες την αλλιώς» και αναβίωσε την Ιστορία στον τόπο από όπου ξεκίνησε ο Φειδιππίδης για να
ανακοινώσει το «νενικήκαμεν» των Αθηναίων έναντι των Σπαρτιατών, στον τόπο που φιλοξένησε το 11ο
Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη.
«Δες την αλλιώς» παίζοντας το όμορφο προσκοπικό παιχνίδι μέσα στην δροσιά του Αγ. Ανδρέα.
Μαγειρεύοντας, πλένοντας, κάνοντας την νυχτερινή ασφάλεια.
«Δες την αλλιώς» και τραγούδησε μαζί με τους φίλους σου, κάτω από τον έναστρο αττικό ουρανό ,το
τραγούδι της Κατασκήνωσης «φύγαμε, σαν την 10η πουθενά…»
Σας ευχαριστούμε για όλα…

Βέγας
Παναγιώτης Βλάχος

1ης Ομάδας Χίου και 1ης Ομάδας Βροντάδου
6-16 Ιουλίου 2012
Κένταυρος / Πήλιο / Βόλος
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Στον Κένταυρο θυμάμαι ξανά.. όλοι οι πρόσκοποι γίναμε ένα...
Ακόμα ηχεί στα αυτιά μας το τραγούδι της θερινής κατασκήνωσης και από τα μάτια
μας περνάνε οι μαγικές εικόνες από τη φιλοξενία μας στη θερινή κατοικία των
Ολύμπιων θεών στο Πήλιο.
Στις 6 Ιουλίου, οι Ομάδες του 1ου Συστήματος Προσκόπων Χίου και του 1ου
Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Βροντάδου επιβιβαστήκαμε στο “Μουτζούρη” για ένα
αξέχαστο 10ήμερο ταξίδι στο βουνό των Κενταύρων.
Κατασκήνωση στο Κατασκηνωτικό Κέντρο “Κένταυρος”, πορεία στη Μακρυνίτσα και
την Πορταριά, βόλτα στην πόλη του Βόλου, επίσκεψη στην ΕΨΑ και αποκορύφωμα.. η
επιβίβαση στον ιστορικό τρένο "Μουτζούρης"! Ευχαριστούμε Μαγνησία! Σας
περιμένουμε όλους στη Χίο για τα 100 μας το 2013!
Γιώργος Μπούμπαρης

10η Συνάντηση Ενωμοτιών
Π.Ε.Αν.Αττικής
Σαλαμίνα 28-29/4/2012

10η Συνάντηση Ενωμοτιών Π.Ε.Αν.Αττικής
Σαλαμίνα 28-29/4/2012
Ο κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής το Σαββατοκύριακο 28-29 Απριλίου 2012
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση Ενωμοτιών της Περιφέρειας. Έναν
ξεχωριστό θεσμό προσκοπικού παιχνιδιού και ανταλλαγής εμπειριών, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά το
2001. Φέτος 22 Ομάδες της Περιφέρειας, με 345 Πρόσκοπους χωρισμένους σε 57 Ενωμοτίες έπαιξαν στην
επετειακή 10η Συνάντηση Ενωμοτιών η οποία πραγματοποιήθηκε στα Κανάκια Σαλαμίνας. Την εκδρομή
υποστήριξαν με τις ικανότητές τους 80 Βαθμοφόροι!
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε είχε σαν σκοπό να γνωριστούν οι Ενωμοτίες της
Περιφέρειας, να παίξουν και να γευτούν το Προσκοπικό παιχνίδι. Μέσα από την εφαρμογή του κατ’
Ενωμοτίας συστήματος, οι Πρόσκοποι έλαβαν μέρος σε μεγάλα παιχνίδια σταθμών και στίβου
περιπέτειας, σε παιχνίδια δράσης, σε αεροπροσκοπικές και ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες,
περνώντας ένα διήμερο στη φύση παρέα με Προσκόπους από όλη την Ανατολική Αττική! Οι παραπάνω
δραστηριότητες της 10ης Συνάντησης Ενωμοτιών ήταν χωρισμένες στη ΓΗ, τον ΑΕΡΑ και την ΘΑΛΑΣΣΑ,
στοιχεία που χαρακτηρίζουν και το προσκοπικό πρόγραμμα.
Τις εντυπώσεις έκλεψαν τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα τα οποία έκαναν την νύχτα μέρα,
γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο τα 10ατα γενέθλια των Ενωμοτιακών Συναντήσεων της Ανατολικής
Αττικής.
Παρακολουθήστε τον κλάδο Προσκόπων της Π.Ε. Αν. Αττικής στο facebook από το:
www.facebook.com/ProskopoiAnAttikis

