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9 Μαρτίου 2013 
 
 
Προς: Γονείς Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
Λόγω των πολλών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει το Σύστημά μας, για τους μήνες Μάρτη και 
Απρίλη θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα πιο κάτω: 
 

1. Το Σαββάτο 23 Μαρτίου το Σύστημά μας θα είναι κλειστό για το τριήμερο 23-25 Μαρτίου. 
 
2. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σύστημά μας θα λάβει μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνει 

ο Δήμος Αγίου Δομετίου για την 1η Απριλίου.  
 

 Το Σάββατο 30 Μαρτίου θα έχουμε κανονικά Συγκέντρωση. Λόγω του ότι όλα τα παιδιά θα 
λάβουν μέρος στην Παρέλαση την 1η Απριλίου παρακαλούμε το Σάββατο αυτό να έρθουν χωρίς 
στολή στην συγκέντρωση. 

 Την Κυριακή 31 Μαρτίου ο Δήμος Αγίου Δομετίου οργανώνει λαμπαδηφορία. Για το σκοπό αυτό 
τα μεγάλα Λυκόπουλα (Ε τάξη), οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές θα πρέπει να βρίσκονται με 
Πλήρη προσκοπική στολή στις 6.30 μ.μ. έξω από την εκκλησία Αγίου Παύλου. Η λαμπαδηφορία 
θα γίνει σε διάφορους δρόμους του Αγίου Παύλου και Αγίου Δομετίου και θα καταλήξει στο 
σύλλογο Στέλιου Μαυρομμάτη γύρω στις 8.00 μ.μ. όπου θα μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά 
σας. 

 Την Δευτέρα 1η Απριλίου για την παρέλαση του Δήμου Αγίου Δομετίου όλα τα Λυκόπουλα, οι 

Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές θα πρέπει να βρίσκονται στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου στον Άγιο 
Δομέτιο το αργότερο μέχρι τις 9.00 με  ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ (τζόκεϊ -όχι του 
Συστήματος- για τα λυκόπουλα, μπερέ για τους Προσκόπους και Ανιχνευτές και μαύρα ή καφέ 
παπούτσια για όλους και το μαντήλι των 100χρονων). Μετά το τέλος της δοξολογίας θα 
ακολουθήσει παρέλαση κατά μήκος της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι το Δημαρχείο Αγίου 
Δομετίου. Θα μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας από το Δημαρχείο Αγίου Δομετίου γύρω 
στις 11.15 π.μ.  

 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις. 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μάριος Χριστοφόρου 
Αρχηγός Συστήματος 


