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Λεπθσζία, 13 Οθησβξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/008 
 

Πξνο Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 
Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ, Αληρλεπηώλ 
 

Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο,  

Θέκα : Γάμορ Βαθμοθόπος Σςζηήμαηορ μαρ και JOTI – JOTA 

Γάμορ  

Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο πξνζθαινύκε ζηνλ επηθείκελν γάκν ηνπ Υπαξρεγνύ Οκάδαο ηνπ 

Σπζηήκαηόο καο Κωνζηανηίνος Απζαλίδη κε ηελ εθιεθηή ηεο θαξδηάο ηνπ Αναζηαζίαρ 

Ιωζήθ. 

 

Τν Ιεξό Μπζηήξην ηνπ γάκνπ ζα ηειεζηεί 

ην Σάββαηο, 20 Οκηωβπίος 2018 

ζην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Μαξίλαο 

αθξηβώο πάλσ από ην Σύζηεκά καο 

ζηηο 16:00 μ.μ. 

 

Θα αθνινπζήζεη δεμίσζε από ηηο 18:30 – 20:00 ζην Lemon Park ζηα Λαηζηά. 

 

Η παξνύζα επηζηνιή λα ζεσξεζεί θαη σο πξνζσπηθή πξόζθιεζε. 

 

Όπσο γλσξίδεηε ζηνπο πξνζθνπηθνύο γάκνπο γίλνληαη δηάθνξα ηειεηνπξγηθά - έζηκα θαηά ηελ 

άθημε θαη δνθηκαζίεο θαηά ην ηέινο ηνπ κπζηεξίνπ όπσο θαη ζηνπο ζηξαηησηηθνύο γάκνπο. 

 

Θα ήηαλ κεγάιε ηηκή θαη ραξά γηα ην δεπγάξη, όινη νη Πξόζθνπνη, Λπθόπνπια θαη Αληρλεπηέο λα 

παξεπξεζνύλ ζην κπζηήξην με πλήπη πποζκοπική ζηολή θαη κε ηε ζπλνδεία ησλ γνλέσλ 

ηνπο αλ ην επηζπκνύλ. 

 

Άθιξη ζηο σώπο ζύναξηρ ( Παπκινγκ Γημαπσείος Σηποβόλος) : 14:00 μ.μ. 

Ανασώπηζη από ηην εκκληζία Αγίαρ Μαπίναρ : 17:00 μ.μ. 
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JOTI - JOTA 

To Σάββαηο 20 Οκηωβπίος 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιν παηρλίδη ζηνλ ρώξν ηνπ 

Σπζηήκαηνο καο, ζηα πιαίζηα ηνπ J.O.T.A. – J.O.T.I., ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ην 

ηξίην Σαββαηνθύξηαθν ηνπ Οθησβξίνπ θαη θέηνο ζα είλαη ζηηο 20 - 21 Οθησβξίνπ 2018. 

Τη είλαη ην J.O.T.A. θαη J.O.T.I.: 

Τν J.O.T.A. (Τδάκπνξη ησλ Αηζέξσλ – Jamboree On The Air) - J.O.T.I. (Τδάκπνξη ζην Δηαδίθηπν 

- Jamboree On The Internet) είλαη κηα εηήζηα δξάζε ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο πεξηζζόηεξνη 

από 1.000.000 Πξόζθνπνη θαη Οδεγνί από θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε καο θαη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ξαδηνεξαζηηερληθνύο ζηαζκνύο (αζύξκαηνη) θαη κέζσ εθαξκνγώλ 

Δηαδηθηύνπ (Internet). 

 

Τα Λπθόπνπια θαη νη Πξόζθνπνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παίμνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ κε ζέκα ην 

JOTA – JOTI θαη θπξίσο λα ζπλνκηιήζνπλ κε άιια Λπθόπνπια θαη Πξνζθόπνπο αληηζηνίρσο ζε 

νιόθιεξε ηελ Κύπξν κέζσ ησλ Αηζέξσλ (κε Αζύξκαηνπο). 

 

Ελόςεη ηνπ κεγάινπ παηρληδηνύ πνπ δηνξγαλώλεηαη, νη ώξεο ηεο ζπγθέληξσζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Σάββαην ζα αιιάμνπλ. Παξαθαινύληαη όπσο όια ηα κέιε ηεο Αγέιεο θαη ηεο 

Οκάδαο πποζέλθοςν ζηο σώπο ηος Σςζηήμαηορ η ώπα 09:00 π.μ. H ιήμε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζα είλαη ζηηο 11:00 π.μ. 

 

Σπλεπώο, ην Σύζηεκα ζα παξακείλεη κλειζηό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο καο 
ζπγθέληξσζεο ζηηο 15:00 – 17:00. 
 
Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηεζδήπνηε 

δηεπθξηλήζεηο ρξεηαζηείηε, επίζεο επειπηζηνύκε ζηε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε γηα λα θάλνπκε απηή 
ηελ κέξα γηα ηνλ ππαξρεγό καο αθόκε πην αμέραζηε. 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  
 

 

 
 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΩΝ 

Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 


