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3 Φεβρουαρίου 2023 

Αγαπητοί γονείς, 

Η 22α  Φεβρουαρίου, γενέθλιος ημέρα του Ιδρυτή του Προσκοπισμού, έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια μέρα 
των Προσκόπων. Αυτή τη μέρα όλοι οι Πρόσκοποι θυμόμαστε και τιμούμε τον Ιδρυτή μας, η σκέψη μας 
ανατρέχει σε όλους τους Προσκόπους του Κόσμου και τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει ο Προσκοπισμός 
ως η μεγαλύτερη Κίνηση νεολαίας για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.  
 
Η μέρα αυτή, είναι μια μέρα που προσφέρεται για κοινές, μαζικές και καθολικές εκδηλώσεις ώστε τα Μέλη μας, 
ειδικά τα νεότερα, να αντιληφθούν το μέγεθος της Κίνησης μας αλλά και να στείλουν τα μηνύματα της 
συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, της αγάπης.  
 
Στο πλαίσιο λοιπόν των εορτασμών για την Ημέρα του Προσκόπου και επί ευκαιρίας των 110 χρόνων του 
Προσκοπισμού στην Κύπρο, ο Κλάδος Λυκοπούλων της Επαρχίας Λευκωσίας, διοργανώνει μεγάλο παιχνίδι στο 
Πάρκο του Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023. Στη δράση τα λυκόπουλα όλης 
της Λευκωσίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα, 
να αποκτήσουν εμπειρίες, να μάθουν την ιστορία του Κυπριακού και Παγκόσμιου Προσκοπισμού και να 
ανανεώσουν την προσκοπική τους Υπόσχεση.  

Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα €6.00 και περιλαμβάνει, τα υλικά του προγράμματος,  ρόφημα και 
αναμνηστικό της δράσης. 

Η μεταφορά των Λυκοπούλων στο χώρο της δράσης θα γίνει από εσάς. 

Για το λόγο αυτό, όλα τα λυκόπουλα θα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο του πάρκου, από την πλευρά του 
Μακάριου Νοσοκομείου, το αργότερο μέχρι τις 8:50 π.μ. με πλήρη προσκοπική στολή. Θα μπορέσετε να τα 
παραλάβετε από τον ίδιο χώρο γύρω στις 13:15 μ.μ Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους παγουράκι με νερό. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στην πιο πάνω δράση, παρακαλώ όπως συμπληρώσουν την πιο 
κάτω δήλωση και να την αποστείλουν μαζί με το τίμημα συμμετοχής το αργότερο μέχρι το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου στο Σύστημά μας. Τις δηλώσεις θα μαζεύει ο Σύνδεσμος Γονέων στο Αρχηγείο του Συστήματος.   

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρχηγό της Αγέλης, Μιχάλη Παυλίδη στο 
τηλέφωνο 99-859880. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η δράση πιθανών να ακυρωθεί. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

 
 
Σας ευχαριστώ, με εκτίμηση 
 

 
Μαριάννα Φλωρίδου 
Αρχηγός Συστήματος 



 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

ΣΩΜΑ  
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΙΟΥ 

91ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 

Ταχ. Κιβ. 24433, 1704  ΛΕΥΚΩΣΙΑ       ΤΗΛ.: +357.22.878464 

 

Ιστοσελίδα:  http://www.91scouts.org         Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εγώ ο/η __________________________________ επιτρέπω στο γιο/κόρη μου 

_____________________________________________  να συμμετάσχει στη δράση της Επαρχίας Λευκωσίας για 

τους εορτασμούς της Ημέρας του Προσκόπου στο πάρκο Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο το Σάββατο 18 

Φεβρουαρίου 2023, και για το σκοπό αυτό αποστέλλω το ποσό των €6.00 ως τίμημα συμμετοχής. 

 

 

…………………………………………..    ……………………………..…………….. 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα     Ημερομηνία 


	Αγαπητοί γονείς,
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