
  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗN ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 –  
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ – 12.30 Μ.Μ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Στις 25 Μαρτίου, ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος γιορτάζει την Ιερότερη και Ιστορικότερη ημέρα του Έθνους μας. Είναι 
λίγο δύσκολο να φανταστούμε τα δεινά των προγόνων μας για 400 ολόκληρα χρόνια, που ήταν σκλάβοι των Τούρκων, 
όχι όμως αδύνατο. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο Παπαφλέσσας και όλοι οι άλλοι ήρωες του 1821, που έδωσαν την ίδια τους 
τη ζωή για τη ελευθερία του Ελληνικού Έθνους αξίζουν λίγο σεβασμό και φόρο τιμής. Να λοιπόν η ευκαιρία να πούμε 
ένα μικρό ευχαριστώ στους ήρωες αυτούς. 

Εκ μέρους του Προσωπικού και της Σχολικής Επιτροπής, γίνεται θερμή παράκληση να μην απουσιάσει κανείς από την 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στην παρέλαση είναι υποχρεωτική. 

Η παρέλαση φέτος θα γίνει την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη (Birdwood Ave/St 
Kilda Rd, Melbourne). Τα παιδιά πρέπει να συγκεντρωθούν στη γωνία Government House Rd, και Linlithgow Ave.  
όπως δείχνει ο χάρτης.  

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να βρίσκονται εκεί στις 11.45 π.μ. Η Παρέλαση θα ξεκινήσει στις  12.30 μ.μ. Μετά το 
τέλος της παρέλασης  όλοι οι γονείς πρέπει να υπογράψουν για να παραλάβουν τα παιδιά τους. O τόπος 
παραλαβής των μαθητών μετά τη λήξη της παρέλασης υποδεικνύεται  επίσης σε χάρτη. 

Η ενδυμασία των παιδιών πρέπει να είναι η εξής: Τα κορίτσια μπλε ή μαύρη φούστα (όχι παντελόνι), μαύρα σχολικά 
παπούτσια και άσπρο μπλουζάκι/πουκάμισο. Τα αγόρια μπλε ή μαύρο παντελόνι, μαύρα σχολικά παπούτσια και 
άσπρο μπλουζάκι/πουκάμισο.  

Αν διαθέτετε εθνικές ενδυμασίες, να ντύσετε τα παιδιά σας με αυτές. 

O αριθμός του σχολείου είναι το νούμερο 23. 

 

Με εκτίμηση 

 Εκ της διευθύνσεως, του Προσωπικού και της Επιτροπής Εκδηλώσεων. 

                              
 

 



 

 

 

 

 

 

 

GREEK NATIONAL DAY COMMEMORATION –  
SHRINE OF REMEMBRANCE - 25 MARCH 2018 AT 12.30 PM 

Dear parents and guardians, 

On the 25th of March, the entire Greek population celebrates one of the most sacred and historical days in 
Greek history.  As difficult as it is to imagine the horrific times our ancestors lived through for 400 years, we 
must never forget the struggle our forefathers faced.  Famous heroes of 1821, like Athanasios Diakos and 
Papaflessas, who were willing to give their lives for the liberation of Greece, should be remembered, 
respected and above all honoured. 

On behalf of the Staff and School Committee, we believe that it is imperative that no one is absent from the 
parade.  It is compulsory that all students of our school participate in the parade. 

This year the parade will take place on 25th March 2018 at 12.30 pm at the Shrine of Remembrance 
(Birdwood Ave/St Kilda Rd, Melbourne). Students are to gather at the location shown on the map provided – 
corner of Government House Rd. and Linlithgow Ave. Students will need to arrive by 11.45 a.m.  The parade 
will commence at 12.30 pm. Upon conclusion of the school parade all parents must sign before they pick up 
their children from the meeting spot also shown on the map. 

The students must be dressed appropriately for the parade.  All students are to wear black school shoes (no 
runners).  Girls must wear a white top/shirt and a black or blue skirt (no pants). Boys must wear a white 
top/shirt and black or blue pants (no jeans).  

Any students who own a National Greek Costume may wear this on the day. 

The school’s participation number is 23. 

Yours sincerely, 

The School Committee and staff 

Τόπος συγκέντρωσης στις 11.45 π.μ/Gathering spot at 11.45 a.m. 



 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Τόπος παραλαβής των μαθητών μετά τη λήξη της παρέλασης/ 
Meeting place to collect student’s after the conclusion of the march 

 


