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21 Μαρτίου 2015 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα λάβει μέρος η μπάντα μας για τους μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο: 

Όλα τα μέλη της μπάντας θα πρέπει να φορούν ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ (μπερέ, μαύρα ή 

καφέ παπούτσια) γάντια άσπρα. 

 

1. Εωθινό και παρέλαση 25ης Μαρτίου.  

Στις 5.30 το πρωί τα μέλη της Μπάντας μας θα πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα για το 

καθιερωμένο Εωθινό μας. Στο εωθινό να φορούν sweatshirt του συστήματος και να έχουν μαζί 

τους το πουκάμισό τους για την παρέλαση. 

Μετά το εωθινό γύρω στις 9 θα μεταβούμε με λεωφορείο στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου 

όπου θα ετοιμαστούμε για την μεγάλη παρέλαση η οποία θα αρχίσει στις 11 και θα τελειώσει 

γύρω στις 12.30. Τα παιδιά σας μπορείτε να τα πιάσετε από το Σύστημά μας γύρω στις 1.00. 

2. Λαμπαδηφορία 31 Μαρτίου. 

H μπάντα μας θα λάβει μέρος στην Λαμπαδηφορία του Δήμου Αγίου Δομετίου. Για το σκοπό 

αυτό όλοι θα πρέπει να βρίσκονται με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ στις 6.15 μ.μ στο Σύστημά 

μας. Η μπάντα θα επιστρέψει πίσω στο Σύστημα μετά την λαμπαδηφορία όπου μπορείτε να 

πιάσετε τα παιδιά σας. 

3. Παρέλαση 1ης Απριλίου 

Η μπάντα μας θα είναι η κύρια μπάντα της παρέλασης. Θα ξεκινήσουμε από το Δημοτικό Σχολείο 

του Αγίου Ανδρέα και θα φτάσουμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κατά τη διάρκεια της 

παρέλαση θα παιανίζουμε μπροστά από τους επίσημους και θα κλείσουμε εμείς την παρέλαση. 

Θα μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας από το Σύστημά μας γύρω στις 11.30 π.μ. 

4. Αποκαθήλωση στο Εκκλησάκι Αγίου Δομετίου, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 

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

Δομετίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο εκκλησάκι 

με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ το αργότερο μέχρι τις 8.30 το πρωί.  
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5. Επιτάφιος 10 Απριλίου 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η μπάντα μας θα συνοδεύσει τον Επιτάφιο στις γύρω 

γειτονιές από την Εκκλησία του Προδρόμου. Όλα τα μέλη της θα πρέπει να βρίσκονται 

στην εκκλησία του Προδρόμου το αργότερο μέχρι τις 8.15 μ.μ. Θα μπορείτε να 

παραλάβετε τα παιδιά σας από την εκκλησία μετά το τέλος της περιφοράς. Η περιφορά 

αρχίζει γύρω στις 9.15 μ.μ. 

 

 

Σας ευχαριστούμε, 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
 

 
 
 

Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα 


