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Λεπθσζία, 13 Οθησβξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/009 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 
 Πξώησλ θαη Γεύηεξσλ Λπθνπνύισλ, 
 Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ 

 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

Θέκα :  Εωθινό και Παπέλαζη 28ηρ Οκηωβπίος 

Οη εζληθέο επέηεηνη πξαγκαηνπνηνύληαη γηα λα ηηκήζνπκε όινπο απηνύο πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηα ηδαληθά 
ηεο Παηξίδαο, ηεο Πίζηεο θαη ηεο Διεπζεξίαο. Ωο Πξόζθνπνη, νθείινπκε λα ζπκκεηέρνπκε κε 
ελζνπζηαζκό, δήιν θαη ζεβαζκό ζηηο δξάζεηο κε απηό ηνλ ζθνπό.  

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ην θαζηεξσκέλν Δσζηλό πνπ πξαγκαηνπνηνύκε γηα ηελ 
Δζληθή επέηεην ηεο 28ηρ Οκηωβπίος. Τν πξσί ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο ζηηο 06:00 π.μ. (με ηην 
σειμεπινή ώπα) ε κπάληα καο ζα ζπγθεληξσζεί ζηο σώπο ηος Σςζηήμαηορ μαρ από όπνπ θαη ζα 
μεθηλήζεη πνξεία παηαλίδνληαο ζηνλ παιηό Σηξόβνιν. 

Σηελ ελ ιόγσ δξάζε είζηε όινη εππξόζδεθηνη λα ζπκκεηάζρεηε θαη ε παξνπζία ζαο ζα καο ραξνπνηήζεη 
ηδηαίηεξα. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη όια ηα αλήιηθα Μέιε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από θάπνηνλ 
ελήιηθα θαζώο νη Βαζκνθόξνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Μπάληα. 

________ 

Γηα ηελ Παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη Πξόζθνπνη θαη νη Αληρλεπηέο 
θαη ηα Λςκόποςλα (Ππώηοςρ και Δεύηεποςρ Εξάδων). Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα βξίζθνληαη 
ζην Σύζηεκα ζηηο 08:00 ην πξσί ηεο 28εο Οθησβξίνπ κε πλήπη πποζκοπική ζηολή (μπεπέ και 
μαύπα ή καθέ παπούηζια). Τα καλίθηα ηνπ πνπθακίζνπ πξέπεη είλαη γπξηζκέλα κέρξη πάλσ από ηνπο 
αγθώλεο. 

Η κεηάβαζε ζα γίλεη κε ιεσθνξείν από θαη πξνο ηνλ ρώξν ηεο παξέιαζεο θαη αλακέλεηαη όηη ζα 
επηζηξέςνπκε πίζσ ζην Σύζηεκα γύξσ ζηηο 12:00 όπνπ θαη κπνξείηε λα παξαιάβεηε ηα παηδηά ζαο.  

Παξαθαιώ όπσο ελεκεξώζεηε ηνλ αληίζηνηρν Aξρεγό ηκήκαηνο κέρξη ηηο 21 Οθησβξίνπ γηα ηελ επηζπκία 
ηνπ παηδηνύ ζαο λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξέιαζε εθπξνζσπώληαο ην Σύζηεκα καο. 

Θα ραξνύκε πνιύ λα ζαο έρνπκε καδί καο. 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

 

 

 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΔΩΝ 

Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 


