Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2014.
Αρ. Πρωτ.:

2014/0650

Αρ. Φακ.:

106

ΠΡΟΣ:

Αναπλ. Γενικό Έφορο
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους
Mέλη της Γενικής Εφορείας
Επαρχιακούς Εφόρους
Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών
Αρχηγούς Τμημάτων
Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Τμημάτων
Αγαπητοί μου,

ΘΕΜΑ:

Παρέλαση με την ευκαιρια της Γιορτής του Αγίου Γεωργιου

Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων μου και ύστερα από ενημέρωση που είχα για την παρουσία μας
στις χθεσινές παρελάσεις, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, είμαι υποχρεωμένος να
σημειώσω πιο κάτω τα οποία παρακαλώ όπως τηρηθούν με ευθύνη των Επαρχιακών Εφόρων και
των Αρχηγών Συστημάτων.
α) Σημαίες – Σήματα
1. Τα Συστήματα μπορούν να φέρουν μόνο το Σήμα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου το οποίο
φαίνεται πιο κάτω και έχει διαστάσεις 100Χ100 εκ.

Οποιαδήποτε άλλα σήματα, λάβαρα, σημαίες κ.λ.π. δεν θα γίνουν δεκτά.
2. Τα Τμήματα πρέπει να φέρουν το Σήμα του Τμήματος όπως προβλέπεται από τον
Κανονισμό.
Το κοντάρι δεν θα υπερβαίνει τα δύο μέτρα.
Τα Λυκόπουλλα δεν φέρουν κοντάρι με σήμα εξάδας.
3. Οι Επαρχιακές Εφορίες πρέπει να έχουν:
α) Την σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας
β) Την Ελληνική Σημαία
γ) Το Σήμα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου όπως περιγράφεται πιο πάνω, και
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δ) Το σήμα με τον θυρεό της Επαρχίας
β) Πινακίδα Επαρχίας και Συστημάτων
Η Γενική Εφορεία έχει μεριμνήσει και θα διαθέσει για όλα τα Συστήματα και τις Επαρχιακές
Εφορείες καινούργιες ομοιόμορφες πινακίδες οι οποίες θα δοθούν στον χώρο εκκίνησης της
παρέλασης. Κατόπιν τούτου δεν χρειάζεται να φέρετε μαζί σας οποιαδήποτε πινακίδα.
γ) Στολή
Σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία μας στη χθεσινή παρέλαση ήταν επιεικώς απαράδεκτη.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η σωστή εμφάνιση των Τμημάτων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και
δείχνει το επίπεδο οργάνωσης και πειθαρχίας μας.
Σας παρακαλώ εκ νέου να φροντίσετε για την στολή και την καλή εμφάνιση των Βαθμοφόρων και
των παιδιών. Πριν την αναχώρηση για την παρέλαση πρέπει να γίνει επιθεώρηση της στολής.
Προσοχή στα υποδήματα γυμναστικής και επίσης στα γυαλιά ηλίου.
δ) Αποστάσεις μεταξύ των Τμημάτων
Μας έχει επιστηθεί η προσοχή από την Αστυνομία για τις αποστάσεις μεταξύ των Τμημάτων.
Πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά οι αποστάσεις που αναφέρονται στην αρχική εγκύκλιο για να
συντομευθεί ο χρόνος της παρέλασης. Εξάλλου αποτελεί στοιχειώδη σεβασμό προς τους επισήμους
μας η τήρηση των κανονικών αποστάσεων.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Λάμπρου
Γενικός Έφορος
Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ./Σ.Π.Κ.

2014_0650 (Σελ. 2)

