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Λευκωσία, 03 Οκτωβρίου 2014 

 

Αρ. Πρωτ.: 2014/0613 

Αρ. Φακ.: 324 

  

ΠΡΟΣ:  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Αναπληρωτή Γενικό Έφορο 

Βοηθούς Γενικούς Εφόρους 

Εφόρους Γενικής Εφορείας 

Επαρχιακούς Εφόρους 

Eφόρους Επαρχιακών Εφορειών 

Αρχηγούς Συστημάτων 

Αρχηγούς  και Υπαρχηγούς Τμημάτων                           

Αδελφοί μου, 

ΘΕΜΑ:  Παγκύπρια Γιορτή Αγίου Γεωργίου 2014 – Παρέλαση Τμημάτων 
 

 

Σας διαβιβάζω όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την παρέλαση των Προσκοπικών 

Τμημάτων που θα διεξαχθεί  μέσα στα πλαίσια της γιορτής του Αγίου Γεωργίου στη Λευκωσία το 

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014: 

 

1. Το Γενικό Πρόσταγμα της παρέλασης έχει ανατεθεί στον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο αδ. 

Κ. Κυριάκου και στους Εφόρους της Γενικής Εφορείας Κυριάκο Χ”Γεωργίου και Γ. Τσιάκκα, 

οι οποίοι θα πλαισιώνονται και από άλλους Εφόρους της Γενικής Εφορείας. 

 

2.  Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00 π.μ. ακριβώς.  Για το λόγο αυτό  τα Τμήματα θα 

πρέπει να ευρίσκονται στο σημείο εκκίνησης το αργότερο μέχρι τις 10.15 π.μ. 

 

Λεπτομέρειες για το χώρο συγκέντρωσης των Τμημάτων και τη διαδρομή της παρέλασης 

θα σας σταλούν πολύ σύντομα. 
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3. Παρέλαση 

Η  σειρά της παρέλασης είναι η ακόλουθη : 

 

Φιλαρμονική Αστυνομίας, Σημαία και Σήματα Σ.Π.Κ., Γενική Εφορεία, Ε.Ε. Λεμεσού, Ε.Ε. 

Κερύνειας, Ε.Ε. Λάρνακας, Ε.Ε. Αμμοχώστου,  Ε.Ε. Πάφου, Ε.Ε. Κόλπου Μόρφου Ε.Ε. 

Ανατολικής και Δυτικής Επισταθμίας και Ε.Ε. Λευκωσίας. 

 

4.  Όλοι οι παρελαύνοντες θα ακολουθούν το σχετικό βηματισμό σε τετράδες και θα 

ευρίσκονται σε κίνηση και τα δύο χέρια. Ο χαιρετισμός θα γίνεται με τον εξής τρόπο:  

 

α. Σημαίες : Κρατική (Κυπριακή), Εθνική (Ελληνική), Λάβαρο (τετράγωνος σταυρός με το 

τρίφυλλο στο μέσο) : κατά τη διέλευση μεταξύ του δευτέρου και τρίτου δείκτη μπροστά από 

την εξέδρα φέρονται σε κατακόρυφη θέση. 

 

β. Σήματα: Σήμα Επαρχιακής Εφορείας και Τμημάτων (Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών) : 

κατά τη διέλευση μεταξύ του δευτέρου και τρίτου δείκτη μπροστά από την εξέδρα φέρονται  σε 

οριζόντια θέση. 

 

γ.  Βαθμοφόροι : Κατά τη διέλευση μεταξύ του δευτέρου και τρίτου δείκτη μπροστά από την 

εξέδρα χαιρετούν προσκοπικά με το αριστερό χέρι να ακινητοποιείται.  

 

δ. Ανιχνευτές και Πρόσκοποι: Των Τμημάτων Ανιχνευτών και Προσκόπων προηγείται 

Υπαρχηγός, ο οποίος ευρίσκεται επικεφαλής στη δεξιά πλευρά του αγήματος.  Κατά τη διέλευση 

μεταξύ του πρώτου και δεύτερου δείκτη μπροστά από την εξέδρα  ανυψώνει το δεξιό χέρι το 

οποίο κατεβάζει στο δεύτερο δείκτη και αποδίδει χαιρετισμό Βαθμοφόρου  όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 4 (γ) πιο πάνω.  Οι Ανιχνευτές και οι Πρόσκοποι που συμμετέχουν στο άγημα 

αποδίδουν χαιρετισμό με δεξιά στροφή της κεφαλής βλέποντας το τιμώμενο πρόσωπο. Η κεφαλή 

επανέρχεται μπροστά κατά τη διέλευση από τον τρίτο δείκτη. 

 

 

ε.   Λυκόπουλα :  Των Τμημάτων Λυκοπούλων προηγείται Υπαρχηγός ο οποίος ενεργεί όπως 

και ο επικεφαλής Τμημάτων Ανιχνευτών και Προσκόπων (παράγραφος 4(δ) πιο πάνω). Τα 

Λυκόπουλα αποδίδουν χαιρετισμό με το ανέμισμα του πηλιδίου (καπέλου) , αμέσως μετά το 

κατέβασμα  του χεριού  και μέχρι να φτάσουν μπροστά από τον τρίτο δείκτη. Καλό θα είναι 

το Τμήμα της Αγέλης να ακολουθείται από Υπαρχηγό ή Βοηθό. 

 

5.α. Η Διάταξη της παρέλασης της Επαρχιακής Εφορείας  θα είναι η εξής : 
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Της Επαρχιακής Εφορείας προηγείται  η πινακίδα της Ε.Ε. και οι σημαίες με το λάβαρο 

πλαισιωμένες  με τρεις παραστάτες. Ακολουθεί το Σήμα της Ε.Ε.  ο Επαρχιακός Έφορος και το 

επιτελείο του  (Σχεδιάγραμμα  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»). 

 

Ακολουθούν τα Συστήματα της κάθε Επαρχιακής Εφορείας τα οποία και παρελαύνουν με 

σειρά αύξοντος αριθμού. 

 

β. Η διάταξη παρέλασης Συστημάτων είναι η εξής: 

 

Του Συστήματος προηγείται η πινακίδα του Συστήματος και το λάβαρο του Συστήματος, 

πλαισιούμενο  από δύο παραστάτες. Ακολουθεί ο Αρχηγός Συστήματος και η μπάντα  του 

Συστήματος (όπου υπάρχει). Ακολουθούν τα Τμήματα Κοινότητας Ανιχνευτών, Ομάδας 

Προσκόπων και Αγέλης Λυκοπούλων. Μπροστά από το κάθε Τμήμα παρελαύνει το Σήμα του 

Τμήματος και πίσω του ο Αρχηγός του Τμήματος πλαισιούμενος από τους Υπαρχηγούς του 

(Σχεδιάγραμμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»). 

 

6. Τα παρελαύνοντα αγήματα να τηρούν μεταξύ τους τις ακόλουθες αποστάσεις: 

 

α. Μεταξύ Επαρχιακών Εφορειών δέκα μέτρα. 

β. Μεταξύ Συστημάτων έξι μέτρα. 

γ. Μεταξύ Τμημάτων τρία μέτρα. 

 

Οι αποστάσεις πρέπει απαραίτητα να τηρούνται. 

 

7. Τα Τμήματα είναι δυνατό να παρελάσουν και με σχετικό εξοπλισμό, νοουμένου ότι αυτός 

είναι κατάλληλα συντηρημένος και ευπαρουσίαστος. 

 

8. Η Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας και Κερύνειας θα διαθέσουν τους απαραίτητους 

Βαθμοφόρους για τους δείκτες (3 στον αριθμό)  που θα πάρουν θέση παρά την εξέδρα των 

επισήμων.  

 

Σύντομα θα επανέλθω για τους Βαθμοφόρους που θα είναι Σημαιοφόροι και Παραστάτες των 

σημαίων και σημάτων του Σώματος. 

 

9. Κατά την παρέλαση δεν θα επιτρέπεται η αναφώνηση οποιωνδήποτε συνθημάτων, το 

κτύπημα του ενός ποδιού, ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, πλην της κανονικής διέλευσης 

των Τμημάτων. Νοείται ότι οι μπάντες δεν θα παιανίζουν σε απόσταση 50 μέτρων πριν και 

μετά την εξέδρα των επισήμων. 
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10. Όλοι οι Βαθμοφόροι θα φέρουν τη στολή εργασίας, ενώ δεν θα γίνουν δεκτά γυμναστικά 

παπούτσια. Οι Αρχηγοί των Συστημάτων είναι υπεύθυνοι για τις στολές των μελών του 

Συστήματός τους και την ορθή τους εμφάνιση. 

 

11. Στο τέλος της παρέλασης και κατά την είσοδο των Τμημάτων στο χώρο της Τάφρου οι, 

υπεύθυνοι Έφοροι που έχουν οριστεί θα διαχωρίζουν και θα κατευθύνουν τα Τμήματα στις 

θέσεις τους, όπου θα παραταχθούν για το τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης. 

 

Παρακαλούνται οι Βαθμοφόροι των Επαρχιακών Εφορειών που θα συνοδεύουν τα Τμήματα 

να ακολουθήσουν πιστά και με προσκοπικό πνεύμα τις οδηγίες των Εφόρων, που ορίστηκαν 

για τον σκοπό αυτό, για την αποφυγή οποιασδήποτε αταξίας και οχλαγωγίας. 

 

Είμαι βέβαιος ότι οι οδηγίες αυτές θα τηρηθούν πιστά για την όσο το δυνατό καλύτερη 

εμφάνιση και ομοιομορφία. 

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

Ανδρέας Λάμπρου 

Γενικός Έφορος 

 

 

KOIN:  - 
  

Πρόεδρο και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 


