
 

Υπό ηην Υυηλή Προζηαζία ηοσ Προέδροσ ηης Δημοκραηίας 

 

ΩΜΑ  
ΠΡΟΚΟΠΩΝ 
ΚΤΠΡΟΤ 

ΕΠΑΡΥΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 
76ο ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

 
 

Τατ. Διεύθσνζη : Αγ. Μαρίνας 34, 2059 Σηρόβολος , Λεσκφζία, Κύπρος  Διεύθσνζη Αλληλογραθίας : Τ.Θ. 28145, 2090 Λεσκφζία  Τηλέθφνο :(+357) 22 422700    
 

 www.76thescouts.net       as@76thescouts.net     76Scouts 

 

Λεπθσζία, 12 Ιαλνπαξίνπ 2019 
 
Αξ.Πξση.:2019/022 
 
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 

  Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ 
 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

Θέμα : Εστές για το Νέο Έτος, Δώρα Γιορτής και Σήμα 60τρόνων 
 

Με ηελ έλαξμε ησλ ζπγθεληξώζεσλ γηα ην 2019, ζαο επρόκαζηε ην Νέν Έηνο λα είλαη γηα εζάο θαη 

ηνπο γύξσ ζαο γεκάην πγεία, δεκηνπξγηθόηεηα θαη πξνζθνπηθό πλεύκα. 

 

Αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπζηήκαηνο καο, ζα βξείηε ην αξρείν κε ηνπο αξηζκνύο ησλ 

ιαρλώλ πνπ θιεξώζεθαλ ζηελ Φξηζηνπγελληάηηθε καο Εθδήισζε. Μπνξείηε από ην Σάββαην 

12/01/2019, λα πξνζέξρεζηε ζην Αξρεγείν ηνπ Σπζηήκαηνο καο γηα λα παξαιάβεηε ηα δώξα ζαο. 

 

Τν 2019 γηα ην Σύζηεκα καο, δελ είλαη κόλν κηα ρξνληά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε απηό ηνλ θόζκν 

ιίγν θαιύηεξν, από ’ηη ηνλ αθήζακε ην 2018. Είλαη έλαο ζηαζκόο ζηελ Ιζηνξία ηνπ Σπζηήκαηνο, 

γηαηί 60 ρξόληα δσήο, ζα γηνξηάδνπκε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία κέξα απηνύ ηνπ ρξόλνπ. 

 

Τν Σύζηεκα καο κεηά από ηνλ Δηαγσληζκό πνπ αλαθήξπμε πέξζη θαη κε κνλαδηθή πεγή ιήςεο ηεο 

απόθαζεο ηνπ, απηά πνπ ςεθίζακε όινη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ ζεξηλώλ καο θαηαζθελώζεσλ, 

έθηαζε ζήκεξα κε πεξεθάληα λα αλαδείμεη όηη αθόκα θαη ηα κηθξόηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, 

έρνπλ ηελ πώξσζε θαη ην όξακα γηα έλα 76 πην πεξήθαλν από πνηέ.  

 

Τν ζήκα ησλ 60ρξόλσλ καο ζα πσιείηε ζηελ ηηκή ησλ 2 εσρώ, από ην Αξρεγείν ηνπ Σπζηήκαηνο 

καο θαη ζα ην θέξνπκε κε πεξεθάληα ζηελ ζηνιή καο γηα όιε ηελ ρξνληά. Τν ζήκα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί πάλσ από ηελ αξηζηεξή ηζέπε ηνπ πνπθακίζνπ ( πάλσ από ην ζήκα Υπόζρεζεο – ην 

κπιε ). 

 

Φξόληα καο Πνιιά αδέιθηα θαη είζε ην Σύζηεκα καο, λα δήζεη άιια ηόζα θαη λα έρεη ηελ ηηκή λα 

πεξηβάιιεηε από ηελ αγάπε πνπ καο δίλεηε εζείο ζήκεξα !!! 

 

Γηα όηη άιιν ρξεηαζηείηε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 

  

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

 

 

 Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΩΝ 

Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 


