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Λευκωσία, 07 Μαρτίου 2020 
 
Αρ.Πρωτ.:20192020/028 
 
Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 
Θέμα : Πρόγραμμα Συγκεντρώσεων για τον μήνα Μάρτιο 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα συγκεντρώσεων του 
Συστήματος μας για τον μήνα Μάρτιο : 
 
Το Σάββατο 07 Μαρτίου θα έχουμε κανονικά την συγκέντρωση μας στις 15:00 – 17:00. 
 
Το Σαββατοκύριακο 14 - 15 Μαρτίου η Επαρχεία Λευκωσίας διοργανώνει Διαγωνισμό Επίλεκτου 
για Βαθμοφόρους όπου το επιτελείο του Συστήματος μας θα παρευρεθεί. Συνεπώς, το Σύστημα 
θα παραμείνει κλειστό κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης μας συγκέντρωσης. 
 
Στις 21 Μαρτίου θα έχουμε κανονικά την συγκέντρωση μας στις 15:00 – 17:00, εκτός από 
την Ομάδα Προσκόπων που ένεκα μονοήμερου θα ξεκινήσει την συγκέντρωση της στις 12:00 το 
μεσημέρι. 
 
Επίσης, σας ενημερώνουμε για το καθιερωμένο Εωθινό που πραγματοποιούμε για την Εθνική 
επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας στις 05:00 π.μ. η μπάντα μας θα 
συγκεντρωθεί στο χώρο του Συστήματος μας από όπου και θα ξεκινήσει πορεία παιανίζοντας 
στον παλιό Στρόβολο. 

Στην εν λόγω δράση είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.  

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα ανήλικα Μέλη θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα 
καθώς οι Βαθμοφόροι θα συμμετέχουν στην Μπάντα. 

Επιπρόσθετα, το Σύστημα μας θα λάβει μέρος και στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου όπου δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και τα Λυκόπουλα (Τετάρτης και Πέμπτης 
Δημοτικού). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο Σύστημα στις 08:00 το πρωί της 
25ης Μαρτίου με πλήρη προσκοπική στολή (μπερέ και μαύρα ή καφέ παπούτσια). Τα 
μανίκια του πουκαμίσου πρέπει είναι γυρισμένα μέχρι πάνω από τους αγκώνες. 

Η μετάβαση θα γίνει με λεωφορείο από και προς τον χώρο της παρέλασης και αναμένεται ότι θα 
επιστρέψουμε πίσω στο Σύστημα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι όπου και θα μπορείτε να 
παραλάβετε τα παιδιά σας.  

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον αντίστοιχο Aρχηγό τμήματος μέχρι τις 21 Μαρτίου για την 
επιθυμία του παιδιού σας να λάβει μέρος στην παρέλαση εκπροσωπώντας το Σύστημα μας. 
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Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 28 Μαρτίου θα έχουμε κανονικά συγκέντρωση 
εκτός από την Ομάδα Προσκόπων οι οποίοι θα υλοποιήσουν την δεύτερη διήμερη τους δράση. 
 
Θα ακολουθήσουν και σχετικές ανακοινώσεις με λεπτομέρειες εντός του μήνα. 
 
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε 
διευκρινήσεις χρειαστείτε. 

 Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

  

 

 
 Αργυρώ Καφετζιή 

ΛΕΩΝ 
Αρχηγός Συστήματος 


