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18 Μαρτίου 2017 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα λάβει μέρος το Σύστημά μας για τους μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο: 

1. Παρέλαση 25 Μαρτίου.  

Το Σύστημά μας φέτος λαμβάνει μέρος στη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Στην παρέλαση 

μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές, οι Βαθμοφόροι και από τα 

Λυκόπουλα οι Πρώτοι και Δεύτεροι των εξάδων και όλα τα Λυκόπουλα που είναι  Τετάρτη και 

Πέμπτη τάξη στο σχολείο. 

Για το σκοπό αυτό όλοι πρέπει να συγκεντρωθούν το αργότερο στις 9.00 π.μ. στο Δημοτικό 

σχολείο του Αγίου Αντωνίου με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ η οποία περιλαμβάνει Πουκάμισο, 

Παντελόνι προσκοπικό μακρύ ή κοντό, προσκοπικές κάλτσες, μαντήλι, μπερέ (Ανιχνευτές, 

Προσκόπους), τζόκεϊ με τρεις ρίγες (Λυκόπουλα) και μαύρα ή καφέ παπούτσια. Έχουμε ρητές 

εντολές να μην αφήσουμε να παρελάσουν όσους δεν έρθουν με πλήρη Προσκοπική στολή.  

Τα παιδιά σας μπορείτε να τα παραλάβετε στο τέλος της παρέλασης μπροστά από το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

2. Λαμπαδηφορία 31 Μαρτίου. 

Όλο το Σύστημά μας θα λάβει μέρος στην Λαμπαδηφορία του Δήμου Αγίου Δομετίου. Για το 

σκοπό αυτό όλοι θα πρέπει να βρίσκονται με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ στις 8.00 μ.μ στην 

Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Η λαμπαδηφορία θα αρχίσει στις 8.30 και θα τελειώσει γύρω στις 

9.15 στην εκκλησία όπου και μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας. 

3. Παρέλαση 1ης Απριλίου 

Όλο το Σύστημά μας θα λάβει μέρος στην παρέλαση του Δήμου Αγίου Δομετίου. Για το σκοπό 

αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ η οποία περιλαμβάνει 

Πουκάμισο, Παντελόνι προσκοπικό μακρύ ή κοντό, προσκοπικές κάλτσες, μαντήλι, μπερέ 

(Ανιχνευτές, Προσκόπους), τζόκεϊ με τρεις ρίγες (Λυκόπουλα) και μαύρα ή καφέ παπούτσια 

στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο το αργότερο μέχρι τις 9.30 π.μ. Η 

παρέλαση θα γίνει γύρω στις 10.15 και θα τελειώσει γύρω στις 11.15 στο Δημαρχείο Αγίου 

Δομετίου όπου μπορείτε να παραλάβετε όσα παιδιά δεν θα λάβουν μέρος στο διήμερό μας. Οι 

υπόλοιποι θα προχωρήσουμε με τα πόδια προς το Δημοτικό του Αγίου Ανδρέα. 
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4. Αποκαθήλωση στο Εκκλησάκι Αγίου Δομετίου 

Η μπάντα μας θα βοηθήσει στην περιφορά της Αποκαθήλωσης από το Εκκλησάκι του Αγίου 

Δομετίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 

5. Επιτάφιος 14 Απριλίου 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σύστημά μας θα βοηθήσει στην τήρηση της τάξης και 

στην περιφορά του Επιταφίου στην Εκκλησία του Προδρόμου. Στην περιφορά θα 

μπορούν να παρευρεθούν τα μεγάλα Λυκόπουλα και όλοι οι Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και 

Βαθμοφόροι. 

Όσοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν θα πρέπει να βρίσκονται στην Εκκλησία το αργότερο 

μέχρι τις 8.15 μ.μ. με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ.  Θα μπορείτε να παραλάβετε τα 

παιδιά σας από την εκκλησία μετά το τέλος της περιφοράς. Η περιφορά αρχίζει γύρω 

στις 9.15 μ.μ. 

 

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σύστημά μας θα είναι κλειστό κατά τις 

διακοπές του Πάσχα και θα ανοίξουμε ξανά στις 29 Απριλίου. 

 

Σας ευχαριστούμε, 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
 

 
 
 

Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα 


