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Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2022 

 

Θέμα: Τριήμερα 25ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου – Λαμπαδηφορία 1ης Απριλίου  

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Σας ενημερώνω ότι τα επόμενα δύο Σάββατα (26/03 & 01/04) το Σύστημα θα παραμείνει κλειστό. Οι 

συγκεντρώσεις μας επαναρχίζουν στις 09/04 την ίδια ώρα (15:00 - 17:00). Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου 

συμμετέχει κάθε χρόνο στους εορτασμούς των Εθνικών επετείων. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στην 

παρέλαση της 25ης Μαρτίου και διοργανώνει Λαμπαδηφορία το βράδυ της 1ης Απριλίου. Εκ περιδρομής 

τα Συστήματα διαχωρίζονται και συμμετέχουν σε μια εκ των δύο εκδηλώσεων.  

Για φέτος, το Σύστημά μας θα συμμετέχει στη Λαμπαδηφορία την 1η Απριλίου. Δικαίωμα συμμετοχής 

στη Λαμπαδηφορία έχουν όλα τα μέλη μας. Συμμετέχουμε με πλήρη προσκοπική στολή (πουκάμισο, 

μαντήλι, μπερέ/πηλίκιο, παντελόνι με προσκοπική ζώνη και μαύρα ή καφέ παπούτσια). Η έναρξη της 

Λαμπαδηφορίας θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 από το χώρο στάθμευσης του ΟΧΙ και θα ολοκληρωθεί 

στον ίδιο χώρο. Όσοι θα  συμμετέχουν πρέπει να βρίσκονται στο χώρο η ώρα 18:45. Όσοι γονείς 

επιθυμούν είναι ευπρόσδεκτοι να περπατήσουν μαζί μας. Η όλη εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στις 20:30. Για καλύτερη οργάνωση σας παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στον Αρχηγό του Τμήματος σας.  

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας για τους Εορτασμούς ισχύουν τα πιο κάτω: 

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για άτομα 6 ετών και άνω  

• Απαιτείται safe pass, δηλαδή: 

i. Εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την COVID-19 ή εν ισχύ 

πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια ή 

ii. Πιστοποιητικό αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει 

πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών ή πιστοποιητικό εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με 

τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών ή  

iii. Για πρόσωπα 6-17 ετών, αρνητικής εξέτασης εργαστηριακής εξέτασης PCR ή πιστοποιητικό 

εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 

72 ωρών 

Εννοείται ότι όσοι εμφανίζουν συμπτώματα δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση! Για 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας!  

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

    

 

Σωτήρης Αδάμου   

Αρχηγός 40ου Συστήματος 

Προσκόπων Έγκωμης  


