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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο 
Αγίας Βαρβάρας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας οργανώνει το 
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017, στην Αγία Βαρβάρα τον Εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου του «ΟΧΙ», που θα περιλαμβάνει: 
 

 1. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στις 10:00π.μ.  
2. Πανηγυρικό της ημέρας από τον Έπαρχο Λευκωσίας κ. Μάριο Παναγίδη 
3.  Παρέλαση (γύρω στις 10:45π.μ.) 
4. Δεξίωση για τους επισήμους στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας και 

για τους μαθητές και γονείς στο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας 
  

Η Παρέλαση θα είναι αφιερωμένη στους δύο ήρωες πεσόντες κατά την Tουρκική 
Eισβολή, τον Ιούλιο του 1974, Δημήτρη Παντελή Τζιρκάκα και Κώστα Γεωργίου 

Παπουτσή των οποίων τα οστά ταυτίστηκαν με τη μέθοδο DNA και θα 
ενταφιαστούν στις 12 Νοεμβρίου 2017. 

 
Η προσπάθεια του Σχολείου είναι να πάρει ο εορτασμός πανηγυρικό, περιφερειακό 
χαρακτήρα, με τη συμμετοχή κατά το δυνατό και των οκτώ κοινοτήτων της 
περιφέρειας του Γυμνασίου (Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας, Σιας, Μοσφιλωτής, 
Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Κόρνου και Πυργών) και ως εκ τούτου προτρέπεστε να 
συμμετάσχετε στον Εορτασμό.  Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν παιδιά του 
Γυμνασίου και παιδιά από τα δημοτικά σχολεία των οκτώ κοινοτήτων, καθώς και 
νηπιαγωγεία της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας. 
 
Όλα τα σωματεία και οι οργανώσεις των πιο πάνω κοινοτήτων είναι ευπρόσδεκτα 
να συμμετάσχουν στην παρέλαση με τις σημαίες (ελληνικές, κυπριακές) και τα 
λάβαρά τους.   
 
Οι αντιπροσωπείες των σωματείων, μετά τη δοξολογία, παρακαλούνται να 
μεταβούν στον χώρο εκκίνησης της παρέλασης, όπου οι καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής του Σχολείου μας, που έχουν και τη γενική ευθύνη, θα  τους ταξιθετήσουν 
στους αντίστοιχους χώρους. 
 
Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος, η Μαθητική Κοινότητα 
του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας  
και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας 
 
11 Οκτωβρίου, 2017 
 

Παρακαλώ απαντήστε μέχρι τη Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017, για έγκαιρο και καλύτερο 
προγραμματισμό της Παρέλασης.  Σωματεία και Οργανώσεις που δεν θα δηλώσουν, θα μπουν σε 

τυχαία σειρά, όπως θα αποφασίσουν οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου, που είναι 
και Υπεύθυνοι της Παρέλασης. 


