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22 Μαρτίου 2018 
 
 
Προς: Γονείς Μικρών Εξερευνητών, Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
 Παγκύπρια Προσκοπική Γιορτή Αγίου Γεωργίου – Κυριακή 22 Απριλίου 2018 

Όπως γνωρίζετε ο Άγιος Γεώργιος είναι ο προστάτης Άγιος των Προσκόπων έτσι κάθε δύο χρόνια 
γίνονται εκδηλώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος όλοι οι Πρόσκοποι από όλη την Κύπρο και κάθε 
φορά γίνονται σε διαφορετική Επαρχία. Φέτος οι εορτασμοί θα γίνουν από την  Επαρχία Μόρφου στο 
χωριό Περιστερώνα. 

Το Σύστημά μας θα παρακολουθήσει το τελετουργικό μέρος της γιορτής που θα γίνει η ώρα 
11.00π.μ. στο γήπεδο ΟΧΕΝ στην Περιστερώνα και θα λάβει μέρος στην Παρέλαση που θα 
ακολουθήσει. 

Για το σκοπό αυτό όλοι οι Μικροί Εξερευνητές, τα Λυκόπουλα, Πρόσκοποι και Ανιχνευτές θα πρέπει 
να βρίσκονται στο Σύστημά μας το αργότερο μέχρι τις 8.45 π.μ. με ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ.  

Μικροί Εξερευνητές: Φανέλα Γαλάζια, Προσκοπικό μαντήλι, παντελόνι μπλε, κάλτσες μπλε, 
Γιλέκο με τις κονκάρδες τους, τζόκεϊ καπελάκι γαλάζιο, παπούτσια μαύρα. 

Λυκόπουλα: Πουκάμισο κίτρινο (γυρισμένα τα μανίκια μέχρι τον αγκώνα), Προσκοπικό μαντήλι, 
Παντελόνι μπλε, κάλτσες μπλε, τζόκεϊ καπελάκι με 6 ρίγες, παπούτσια μαύρα ή καφέ. 

Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι: Πουκάμισο μπεζ (γυρισμένα τα μανίκια μέχρι τον 
αγκώνα), Παντελόνι μπλε, Προσκοπικό μαντήλι, μπερέ (κόκκινο για Ανιχνευτές, πράσινο για 
Προσκόπους), μαύρα ή καφέ παπούτσια.  

Θα μεταβούμε στην γιορτή με λεωφορείο. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τσαντούλα με νερό 
και σάντουιτς. 
 
Όσοι θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε την γιορτή και την παρέλαση. Υπολογίζουμε ότι θα 
τελειώσουμε γύρω στις 12.30 Τα παιδιά σας μπορείτε να τα πιάσετε από το τέλος της παρέλασης ή 
μπορούν να επιστρέψουν μαζί μας με το λεωφορείο στο Σύστημα και να τα πιάσετε από εκεί γύρω 
στις 1.30 μ.μ. 

Για να μπορέσουμε να προγραμματιστούμε καλύτερα σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την 
πιο κάτω δήλωση και να την αποστείλετε στο Σύστημά μας το αργότερο μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 
31 Μαρτίου. 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς. 

 
Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός Συστήματος 
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ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Επιτρέπω στο παιδί μου να λάβει μέρος στους εορτασμούς του Αγίου Γεωργίου. 
 
Θα παραλάβω το παιδί μου από το τέλος της Παρέλασης γύρω στις 12.30.  
 
Θα παραλάβω το παιδί μου από το Σύστημα γύρω στις 1.30. 

  
 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: …………………………………………………………………………………… 
 
 
ΤΗΛ. ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… …………………………………… 
                     Υπογραφή                  Ημερομηνία 


