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Ο κλάδος Προσκόπων της Π.Ε.Αν.Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προσκοπικού
Προγράμματος 2012-2013, αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες των Ομάδων της περιφέρειας,
διοργάνωσε Εκδρομή Πρότυπης Ομάδας το Σαββατοκύριακο 3-4 Νοεμβρίου 2012 στο
Καλλίδρομο. Τη διοργάνωση και την αξιολόγηση αυτής της δράσης είχε ο κλάδος
Προσκόπων της Π.Ε.Αν.Αττικής με τη συνεργασία των Βαθμοφόρων των πέντε Ομάδων των
οποίων οι Πρόσκοποι συμμετείχαν.
Στόχος του κλάδου Προσκόπων της Π.Ε.Αν.Αττικής είναι την περίοδο 2013-2014 όλες
οι Ομάδες της ΠΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να οργανώσουν μόνες τους
εκδρομή πρότυπης ομάδας. Ήδη από τις 33 Ομάδες που λειτουργούν στην ΠΕ, το 90%
αυτών έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση της πρότυπης ομάδας ή την ολοκληρώνουν έως
τέλος του μήνα.

«ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ,
10 ΚΟΜΜΑΤΙΑ...»

«Μια Ιστορία,10 Κομμάτια»
Δράση Κλάδου Προσκόπων Θεσσαλονίκης
11/11/2012

Δεν έχουν περάσει καλά – καλά τρία χρόνια από τότε που όλοι μαζί τραγουδούσαμε αγκαλιασμένοι,
στην παραλία των Καμένων Βούρλων «εκεί που τα' όνειρο συμβαίνει… Τζάμπορη θα 'μια 'κει…» Ένα
τραγούδι, μια πανελλήνια αντάμωση, μια γιορτή για την 100ετή ιστορία του Προσκοπισμού στην Πατρίδα
μας!!!!
Όμως, είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς πως όταν ο Αθανάσιος Λευκαδίτης ίδρυε την πρώτη
Προσκοπική Ομάδα, η Θεσσαλονίκη και περισσότερη απ' την μισή Ελλάδα βρίσκονταν ακόμη υπό ξένη
διοίκηση…
1912-2012 μια γιορτή για τον Εορτασμό μιας άλλης εκατονταετίας. Αυτής της Ελεύθερης πορείας της
Θεσσαλονίκης μας.
Ο Μενέλαος Πετρακλίκης δίασημος συγγραφέας, αρχαιολόγος και ερευνητής γίνεται θύμα κλοπής….
Μια κλοπής ύποπτης καθώς, αντικείμενο της ήταν το έργο του για την 100ετή ιστορία της Ελεύθερης
Θεσσαλονίκης! Μόνη του βοήθεια να ανακτήσει τα κομμάτια του βιβλίου του οι Ενωμοτίες της Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης!
Έτσι, λοιπόν την Κυριακή, 11/11/2012 περισσότερες από 70 Ενωμοτίες από κάθε γειτονία της πόλης,
έδωσαν το παρόν σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στο χώρο…. Και τελικά τα κατάφεραν! Καρπός του κόπου
τους… η ανάκτηση του βιβλίου και μια υπέροχη έκθεση φωτογραφίας, με τις καλλιτεχνικές ματιές των
παιδιών μας.
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