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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου 2014 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1470 

 
 

Προς: Όλους τους Περιφερειακούς Εφόρους ανά την Ελλάδα. 

Θέμα: 62ο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

 

Αγαπητέ Περιφερειακέ,  
 

Οι Πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης, πιστοί στην ιστορία τους και στις παραδόσεις τους, 

συνεχίζουν 62 χρόνια τώρα, ένα υπέροχο Προσκοπικό Παιχνίδι, μια Μοναδική συνάντηση 

για τα Στελέχη των Ενωμοτιών των Ομάδων μας και όχι μόνο, που την λέμε..  

Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών Θεσσαλονίκης!! 
 

Φέτος το 2014 συμπληρώνουμε 62 χρόνια παράδοσης και ιστορίας.. μια ευτυχή συγκυρία 

φέρνει το 62ο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών μαζί με την Επέτειο των Εκατοντάχρονων της 

Περιφερειακής μας Εφορείας.. Εκατό Χρόνια Ιστορίας Εκατό Χρόνια Προσφοράς στο 

Κοινωνικό Σύνολο Εκατό Χρόνια Περιπέτειας.. και μέσα σε αυτά τα 100 Χρόνια και 62 Χρόνια 

Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών..  
 

Το 62ο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, θα 

ταξιδέψει αυτή τη φορά και επ΄ευκαιρία των Εκατοντάχρονων των Προσκόπων της 

Θεσσαλονίκης, από τα Κάστρα της Πόλης μας και την πλούσια Ιστορία της, στην γαλάζιες 

θάλασσες της που τις στολίζουν τα λευκά πανιά των Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων μας, στους 

γαλάζιους ουρανούς που τους στολίζουν οι πτέρυγες των Αεροπροσκόπων, στις κορφές του 

Χορτιάτη και στις περιπέτειες που κρύβουν οι αιώνιες καστανιές του.. 
 

Το ταξίδι της ΜΕΓΑΛΗΣ μας περιπέτειας ξεκινά την Τετάρτη το απόγευμα της 27ης 

Αυγούστου του 2014, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, με την πανηγυρική του έναρξη 

και θα αναπτυχθεί στον Χορτιάτη στο Καταφύγιο μας, στην Βάση Ναυτοπροσκόπων και 

στις Αεροπορικές Βάσεις της Θεσσαλονίκης μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής της 31ης 

Αυγούστου του 2014 στην προβλήτα του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης που θα γίνει και η 

πανηγυρική λήξη του 62ου Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών Θεσσαλονίκης..  
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Στιγμές περιπέτειας, παιχνιδιού, ξεγνοιασιάς, αλλά και προσκοπικού έργου, είναι τα ελάχιστα 

που μπορούν να ζήσουν τα στελέχη μας.. στιγμές προσκοπικής αγάπης και αδελφοσύνης, 

από μια μοναδική καρδιά, σαν αυτή που έχουν οι Πρόσκοποι ανά την Ελλάδα. 
 

ΣΕ αυτή την Γιορτή θα θέλαμε να έχουμε και τους Αδελφούς μας από όλη την Ελλάδα δίπλα 

μας.. θα ήταν λοιπόν ΜΕΓΑΛΗ μας ΤΙΜΗ η παρουσία σας και σας αποστέλλουμε με την 

παρούσα πρόσκληση για τα Στελέχη της Περιφερειακής σας Εφορείας με τους 

Βαθμοφόρους τους.. συνημμένα σας αποστέλλουμε αιτήσεις συμμετοχής και για τα Στελέχη 

και για τους Βαθμοφόρους σας, καθώς και ένα γράμμα του υπογράφοντα και Αρχηγού του 

62ου Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών..  δυστυχώς δράση χωρίς κόστος δεν γίνεται αλλά ειδικά για 

τα Στελέχη και τους Βαθμοφόρους από την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Θεσσαλονίκης και χωρίς 

χιλιομετρικές προϋποθέσεις κάναμε ειδική τιμή που για τα Στελέχη ανέρχεται στο ύψος 

των 35€ και για τους Βαθμοφόρους στα 15€.. φυσικά περιμένουμε και εσένα Περιφερειακέ 

μου, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σου, οποιαδήποτε στιγμή 

και όσο επιθυμείς εσύ.. θα ακολουθήσει και επίσημη πρόσκληση για την Τελετή λήξης αλλά 

επαναλαμβάνω η Θεσσαλονίκη μας είναι ανοικτή και σε περιμένει να σε φιλοξενήσει..  
 

Θα σε παρακαλούσα λοιπόν να προωθήσεις το γράμμα του Αρχηγού καθώς και τις αιτήσεις 

συμμετοχής στις Ομάδες της Περιφερειακής σου Εφορείας με την ελπίδα και την χαρά να σας 

δούμε από κοντά και να μοιραστούμε στιγμές μοναδικές..   
 

Εύχομαι Καλές Κατασκηνώσεις Καλή Regatta και σας περιμένουμε στην μεγάλη μας Γιορτή 

να δώσετε χαρά και χρώμα στα Εκατό Χρόνια Προσκοπισμού στην Θεσσαλονίκη.. 

 

Με Προσκοπική Αγάπη 

Ηλίας Λ. Λουλούδας 

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

- κ. Κεφαλά Θεόδωρο Γενικό Έφορο ΣΕΠ.. 

- κ. Ευσταθίου Νάσο Μ.Β.Γενικό Έφορο ΣΕΠ.. 

- κα. Καρυδά Ευθυμία Β.Γενικό Έφορο ΣΕΠ.. 


