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Εγκαίνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Τελέστηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2016,
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού,
κ. Κώστα Καδή, τα εγκαίνια της «Πετριδείου»
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεροσκήπου.
Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής εξήρε την
πρωτοβουλία του Δήμου, αναφέροντας ότι
η καταγραφή των βιβλίων, η ταξινόμηση και
καταλογογράφηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα,
με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης
Παυλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η
«Πετρίδειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεροσκήπου φιλοδοξεί να καταστεί ο πνευματικός φάρος της πόλεως, προσιτή και ανοικτή
σε όλους, στους μαθητές, στους φοιτητές,
στους εκπαιδευτικούς, στους ερευνητές και
στους επιστήμονες, στο κοινό που διψάει για
γνώση και αλήθεια», σημειώνοντας ότι «η
Βιβλιοθήκη μας καλείται να παίξει ένα σημαντικό παρεμβατικό ρόλο, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό».

Η δημιουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Γεροσκήπου κατέστη δυνατή χάρη και στη
γενναιόδωρη οικονομική στήριξη του «Πετριδείου Ιδρύματος».
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεροσκήπου θα
μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό, για σκοπούς
δανεισμού βιβλίων, από τις 8.30π.μ. μέχρι τις
2.30μ.μ. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 26 961
430.

Αναπτυξιακά

Γεροσκήπου
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Υπογραφή Συμβολαίων
για Ασφαλτοστρώσεις
Οδών της Γεροσκήπου

Αναπτυξιακά

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η υπογραφή
συμβολαίων για γενικές και τμηματικές ασφαλτοστρώσεις οδών της Γεροσκήπου, μεταξύ του
Δήμου και της εταιρείας «Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Α/φοί Ltd».
Το συνολικό κόστος του συμβολαίου ανέρχεται στις 209.335,99 χιλιάδες ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α.
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Κήρυξη του Κτηρίου

του Δημαρχείου Γεροσκήπου ως «Διατηρητέας Οικοδομής»
Αγίας Παρασκευής και γειτνιάζει με τον παραδοσιακό οικιστικό πυρήνα. Αξιοποιήθηκε
ως «αγορά» για τρεις σχεδόν δεκαετίες και
από το 1998 στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου. Αποτελεί βασικό ζωντανό
κρίκο με το παρελθόν του τόπου και ιδιαίτερα το πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό, κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό.

Λειτουργία

Μετά από αίτημα του Δήμου Γεροσκήπου,
εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, με
βάση τον Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, διάταγμα διατήρησης του κτηρίου του
Δημαρχείου Γεροσκήπου (ΚΔΠ 176/2015).
Ως γνωστόν, το κτήριο του Δημοτικού
Μεγάρου είναι κτίσμα της δεκαετίας του ’50,
βρίσκεται στα ανατολικά της εκκλησίας της
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Τιμήθηκε ο τέως Δημοτικός Γραμματέας
του Δήμου Γεροσκήπου

Σε μια σεμνή τελετή, που
πραγματοποιήθηκε στις 13
Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου,
στην παρουσία του Δημάρχου, των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των
Υπαλλήλων του Δήμου, τιμήθηκε ο τέως Δημοτικός
Γραμματέας κ. Νίκος Λουππίδης για την εικοσάχρονη
υπηρεσία και προσφορά του
στον Δήμο.

Λειτουργία

Τιμήθηκε ο Γεωπόνος
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Παναγιώτης Κασπαρής
Τιμήθηκε από τον Δήμο
Γεροσκήπου, στις 11 Οκτωβρίου 2016, για την πολυετή
προσφορά του στην αναβάθμιση των κήπων και γενικά του πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου,
ο γεωπόνος της εταιρείας
Constantinou Bros Hotels
κ. Παναγιώτης Κασπαρής.
Η λιτή εκδήλωση βράβευσης του κ. Κασπαρή
έγινε στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, στην παρουσία του
Δημοτικού Συμβουλίου, του
Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου, καθώς και φίλων και
συναδέλφων του.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Γεροσκήπου, αποφασίστηκε η
συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Μείωση Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχειακών Μονάδων και Συναφών χώρων Μαζικής Παραγωγής Αποβλήτων», του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.
Το πρόγραμμα αφορά την Εφαρμογή
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
αποβλήτων με στόχο την εκτροπή ροών
ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τα οποία παράγονται στο ευρύτερο παραλιακό, τουριστικό
μέτωπο από ξενοδοχειακές και άλλες συναφείς μονάδες τουριστικής βιομηχανίας και η
προώθησή τους για εναλλακτική διαχείριση.
Μέσω του προγράμματος, θα παραχωρηθεί δωρεάν στο Δήμο ο κατάλληλος εξο-

πλισμός για τη διαλογή στην πηγή, χωριστή
συλλογή και προώθηση για εναλλακτική διαχείριση/επεξεργασία των ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Θα προωθηθεί η προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά και θα επιτευχθεί
σημαντική μείωση στο κόστος αποκομιδής
και διαχείρισης των αποβλήτων, προς όφελος των δημοτών, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη τουριστική
περιοχή του δήμου. Επιπρόσθετα, ενισχύεται
η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
στους δημότες, αλλά και στους επισκέπτες
τους Δήμου, με τη δημιουργία ενός παραδείγματος ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Σεμινάριο στον Δήμο Γεροσκήπου

Καθαριότητα

Μείωσης Αποβλήτων στο Δήμο Γεροσκήπου

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου
2016, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου,
σεμινάριο με θέμα «Συνεισφορά Συστημάτων
«Πληρώνω όσο Πετώ (PAYT)» στη μείωση
παραγωγής αποβλήτων».
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε
συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και του Προγράμματος LIFE KNOW WASTE.
Μέσα από το σεμινάριο τονίστηκε η σημασία του έργου που ανέλαβε το Τμήμα Περιβάλλοντος στην προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα

αειφόρου διαχείρισης πόρων και ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, δίδοντας
έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση και τη χωριστή διαλογή των στερεών αποβλήτων.
Το πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετώ»,
στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά την
διάρκεια του σεμιναρίου, αποσκοπεί στην αλλαγή καταμερισμού του κόστους διαχείρισης
των δημοτικών αποβλήτων, στηριζόμενο
στις βασικές αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και στην αρχή της ανταποδοτικότητας, με τελικό αποτέλεσμα ο κάθε πολίτης να πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περιβάλλον

« Συνεισφορά Συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετώ»
στη μείωση παραγωγής αποβλήτων»
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Ευαισθητοποίηση Ιδιοκτητών

Περιβάλλον

Καθαριότητα

Σκύλων στη Γεροσκήπου
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Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο
των προσπαθειών του για προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, διοργανώνει συχνά εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών του, και ειδικότερα όλων των ιδιοκτήτων σκύλων, οι
οποίοι βγάζουν τους σκύλους τους για περίπατο σε πάρκα, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Γεροσκήπου
έχει τοποθετήσει σχετικές ενημερωτικές πινακίδες και πανό σε πάρκα, ενώ έχει τοποθετήσει σακουλάκια και κάδους για τη συλλογή
και τοποθέτηση των περιττωμάτων των σκύλων. Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, προσωπικό του Δήμου Γεροσκήπου βρίσκεται καθημερινά σε διάφορα πάρκα, σε σχολεία, στο
παραλιακό μέτωπο και σε άλλους δημόσιους
χώρους και ελέγχει για την εφαρμογή και τήρηση των προνοιών του Περί Σκύλων Νόμου
και δίδει ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των σκύλων,
ειδικότερα κατά τις ώρες περιπάτου.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους
σκύλων που βρίσκονται εντός των ορίων
του, όπως αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη
άδεια κατοχής σκύλου, με βάση τις πρόνοιες
των Περί Σκύλων Νόμων του 2002 και 2005.
Για την έκδοση άδειας κατοχής σκύλου,
ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:
1. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύ-

λου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο
κτηνίατρο,
2. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip) και

3. Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης του σκύλου από το Διευθυντή των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Κύπρου.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου,
στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

Καταπολέμηση – Περιορισμός
λον και των οικολογικών απαιτήσεων.
Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για αποφυγή παρουσίας μυγών:
- Σωστή αποθήκευση των σκυβάλων (να
μπαίνουν σε σακούλια και μετά στον κάδο).
- Συχνή απομάκρυνση σκυβάλων.
- Συχνό πλύσιμο και απολύμανση του κάδου
σκυβάλων – σκυβαλαποθήκης.
- Αυστηρή καθαριότητα εντός της κουζίνας.
Να μην παραμένουν ανοικτά εκτεθειμένα
τρόφιμα ή / και σκύβαλα.
- Αυστηρή καθαριότητα στο εξωτερικό περιβάλλον. Να μην παραμένουν τρόφιμα, χόρτα, ή άλλα άχρηστα σε αποσύνθεση.
- Τοποθέτηση πυκνού δικτυωτού πλέγματος
σε πόρτες και παράθυρα.
- Τοποθέτηση ελατήριου αυτόματης επαναφοράς - κλεισίματος σε πόρτες της κουζίνας.
- Χρήση κολλητικών παγίδων, σε ύψος 1μ.
μέχρι 1 ½ μ..
- Χρήση βιοκτόνων ουσιών στο εξωτερικό
περιβάλλον (δολωματικοί ψεκασμοί ή ετοιμόχρηστα δολώματα). Να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή σε ζώα και πτηνά.
Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία
του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26
960 863, 26 961 400.

28η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Με σύνθημα «Δώσε από το περίσσευμα
σου – Κάποτε μπορεί και εσύ να το χρειαστείς»,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24 Νοεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 28η,
κατά συνέχεια, εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.
Η αιμοδοσία συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου
Πάφου.

Περιβάλλον

Η οικιακή μύγα είναι κοσμοπολίτικο
έντομο και αναπαράγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε ελλιπείς ή ανύπαρκτες
υγειονομικές συνθήκες. Γενικά, η μύγα εκκολάπτεται σε κάθε είδος οργανικής ουσίας
(σκουπίδια, περιττώματα ζώων, φυτικές ουσίες κ.ο.κ.). Τρέφεται με την ίδια ευκολία και
χωρίς διακρίσεις από τις τροφές του ανθρώπου όσο και από ακαθαρσίες. Η μύγα κατά
μέσο όρο ζει 6 – 8 εβδομάδες και μπορεί να
έχει πτήση μέχρι και 3 χιλιόμετρα.
Η οικιακή μύγα είναι ικανή να μεταφέρει
μικροοργανισμούς και παράσιτα με το εξωτερικό του σώματος, τα άκρα της, τα στοματικά
μόρια και τον εντερικό της σωλήνα. Η μηχανική μετάδοση των μικροοργανισμών με τη
μύγα ευνοείται από τη συνήθεια που έχει να
αποβάλλει ένα μέρος από το περιεχόμενο
του εντερικού σωλήνα με εμετό και να αφοδεύει συχνά στις επιφάνειες που επιλέγει να
αναπαυθεί. Η μύγα είναι φορέας παθογόνων
μικροοργανισμών και προκαλεί διάφορες
ασθένειες, όπως δυσεντερία, σαλμονέλωση,
τυφοειδή πυρετό, χολέρα, άνθρακα, πολιομυελίτιδα, τέτανο κ.ά.
Η καταπολέμηση της οικιακής μύγας δεν
είναι εύκολο έργο. Χρειάζεται γνώση των
συνήθειων, της συμπεριφοράς στο περιβάλ-

Καθαριότητα

Οικιακής Μύγας
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Επιτυχημένη η έναρξη

των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2016»

Πολιτισμός

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έναρξη των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2016», στις 9 Σεπτεμβρίου. Τα «Ιεροκήπια» επιβεβαιώσαν
τη φήμη τους ως η κατεξοχήν ποιοτική πολιτιστική παρέμβαση
στην επαρχία Πάφου και η καθιέρωσή τους στη συνείδηση του
απαιτητικού κοινού «δείχνει τον δρόμο» για τον Δήμο Γεροσκήπου.
Στην Έναρξη των Εκδηλώσεων, σε μια κατάμεστη από κόσμο
Πλατεία Γεροσκήπου, πραγματοποιήθηκε η συναυλία υπό τον
γενικό τίτλο «Αχ, Έρωτα!». Ο σπουδαίος ερμηνευτής Παντελής Θαλασσινός θύμισε στο κοινό μερικά από τα σπουδαιότερα
ερωτικά τραγούδια, εμπνευσμένα με τη δική του εκφραστικότητα και ευαισθησία. Μαζί του ήταν η Κύπρια τραγουδίστρια
Χριστιάνα Παύλου και μια ομάδα εκλεκτών μουσικών, υπό τη
διεύθυνση του Άδμητου Πιτσιλλίδη. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ο οποίος στον χαιρετισμό του εξήρε την
προσφορά των «Ιεροκηπίων» στον πολιτισμό. Πριν
την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δήμος τίμησε τον εκ
Γεροσκήπου ζωγράφο Μιχάλη Καραΐσκο για τη γενναιόδωρη προσφορά του έργου του «Η γέννηση της
Αφροδίτης».
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«Ιεροκήπια 2016»

Θεατρική Παράσταση «Made in Cyprus»
Στις 14 Σεπτεμβρίου, μέσα στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια
2016», ανεβάστηκε
στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, από το Θέατρο «Διόνυσος» , η
παράσταση του έργου
του Κωνσταντίνου
Οδυσσέως «Made in
Cyprus», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τσουρή.
Στην παράσταση έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Τσουρής, Χρήστος Γιάγκου,
Σοφία Καλλή, Έλενα Χριστοφή, Μιχάλης Σοφοκλέους, Ξένια Κωνσταντινίδου και Μένια
Μαθιουδάκη.

«Ιεροκήπια 2016»

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2016», πραγματοποιήθηκε
στις 16 Σεπτεμβρίου, στην Κάτω Βρύση, συναυλία από το σχήμα «Collegium Cyprium».
Η συναυλία, υπό τον τίτλο «Χαρά της
Αγάπης», ταξίδεψε το κοινό με επιλεγμένες

συνθέσεις από την κλασική και ρομαντική
εποχή μέχρι την κυπριακή δημοτική μουσική.
Στο βιολί ήταν οι Αντρέας Π. Νικολάου,
στο πιάνο ο Κυριάκος Κυριάκου και στο τραγούδι η Ρεβέκκα Σ. Τριμικλινιώτου.

Πολιτισμός

Συναυλία Colegium Cyprium «Χαρά της Αγάπης»
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Ήχοι

από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Πολιτισμός

Ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μας χάρισε στις
29 Σεπτεμβρίου, στην «Κάτω Βρύση», η τελευταία στάση, για φέτος, του θεσμικού προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης – Πάφος 2017 «Η Σκηνή που
Ταξιδεύει». Η εκδήλωση εντασσόταν στο
πλαίσιο των φετινών «Ιεροκηπίων».
Οι παγκοσμίου φήμης Zohar Fresco και
Ross Daly ένωσαν τις μουσικές τους δεξιότητες σ’ ένα μοναδικό μουσικό διάλογο Ανα-
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τολής και Μεσογείου. Μαζί με τους ήταν και
οι μουσικοί Tomer Bay και Mark Mushayev
από το Ισραήλ, καθώς και η Ελληνικής καταγωγής καταξιωμένη μουσικός, Κέλυ Θωμά,
μαθητευόμενη του Ross Daly στην κρητική
λύρα.
Μια τέτοια συναυλία μετουσίωσε σε
πραγματικότητα το σύνθημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Ενώνοντας Ηπείρους, Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς».

Εναρκτήρια Διάλεξη 13ου Κύκλου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την
κοινωνία μας σήμερα.
Η εναρκτήρια διάλεξη, υπό τον τίτλο «Διαδίκτυο: ευλογία ή κατάρα; Δημιουργώντας
παιδιά-αγγέλους ή τέρατα; Ο ρόλος της οικογένειας στην εκπαίδευση του (διαδικτυακού) Αν-θρώπου», φιλοξένησε την κα.
Φαίδη Φαίδωνος, διδάκτωρα εκπαιδευτικής
ψυχολογίας.
Πριν την έναρξη της διάλεξης ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Οργανωτικής
Επιτροπής.
Οι διαλέξεις του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου» είναι ανοικτές για το κοινό
και μεταδίδονται ζωντανά από το Ράδιο Πάφος, 93.7 και ηχογραφημένες από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice
95.2. Με το τέλος των εισηγήσεων, το κοινό
μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση
που ακολουθεί.
Χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος
είναι η εφημερίδα «Πολίτης».

Πολιτισμός

Tο «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην
Πάφο», που
διοργανώνουν από
κοινού ο
Δήμος Γεροσκήπου,
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Ράδιο Πάφος, άνοιξε τις πύλες του για τον 13ο
κύκλο διαλέξεων, στις 21 Οκτωβρίου 2016.
Ο θεσμός συνεχίζει για 13η συνεχή χρονιά την προσπάθεια για πνευματική εγρήγορση του κοινού του Πάφου μέσω της παράδοσης εκλαϊκευμένων διαλέξεων από μέλη
του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι διαλέξεις
εμπλουτίζονται και με τη συμμετοχή μελών
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και ειδικών από επιστημονικά ινστιτούτα και οργανισμούς.
Ο 13ος κύκλος διαλέξεων του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην
Πάφο» περιλαμβάνει έξι διαλέξεις και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Μαΐου 2016. Ένας
δυναμικός και ενδιαφέρων κύκλος διαλέξεων προσκαλεί τους κατοίκους όλων των
ηλικιών της Πάφου σε ένα γόνιμο διάλογο
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Δεύτερη Διάλεξη 13ου Χρόνου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Πολιτισμός

Η δεύτερη διάλεξη του 13ου Χρόνου του
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο», φιλοξένησε τον Καθηγητή στο
Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Χρίστο Ν. Σχίζα. Η διάλεξή του, υπό
τον τίτλο «Ηλεκτρονική Υγεία - Η Ασθενοκεντρική Προσέγγιση ενός Γενικού Συστήματος
Υγείας (ΓεΣΥ)», πραγματοποιήθηκε στις 25
Νοεμβρίου 2016 στην Αίθουσα Εκδηλώσε-

Εμποροπανήγυρη
Αγίας Παρασκευής

Μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς
συμμετοχής των διαφόρων επαγγελματιών όσο και από πλευράς προσέλευσης
κόσμου, σημείωσε η εμποροπανήγυρη
που οργανώνεται καθεχρονικά στην πόλη
μας, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, με
την ευκαιρία της γιορτής της πολιούχου
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ων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Στη διάλεξή του, ο κ. Σχίζας ανέπτυξε τον
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ηλεκτρονική υγεία (eHealth - ηΥγεία) στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και
του τρόπου ζωής των πολιτών και επιχείρησε να προβληματίσει τους παρευρισκόμενους εις το πώς θα μπορούσε η ηΥγεία να
εξυπηρετήσει καλύτερα τον πολίτη και το
υγειονομικό προσωπικό μέσα από μια ασθενοκεντρική προσέγγιση.

της Γεροσκήπου Αγίας Παρασκευής.
Η εμποροπανήγυρη της Αγίας Παρασκευής είναι ένα από τα παλαιότερα έθιμα της πόλης μας, γι’ αυτό και ο Δήμος
Γεροσκήπου έχει το καθήκον να το διατηρεί και να το ενισχύει με κάθε δυνατό
τρόπο.

Τελετή Βράβευσης

Διακριθέντων Αθλητών της Γεροσκήπου
Γεροσκήπου».
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι:
«στο μέλλον, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει
περαιτέρω την αθλητική δραστηριότητα στη
Γεροσκήπου, με όλους τους δυνατούς τρόπους, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τόσο τους
αθλητές υψηλών επιδόσεων όσο και τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, που αποτελεί το θεμέλιο όλου του αθλητικού οικοδομήματος. Και
βέβαια να αξιοποιήσουμε την πολύ σημαντική αθλητική υποδομή της πόλης μας».

Νεολαία -

Εκδήλωση για τη βράβευση αθλητών
από τη Γεροσκήπου, που είχαν παγκύπριες
και διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία πέντε
χρόνια, οργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2016,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου, ο Δήμος Γεροσκήπου.
Συνολικά, ο Δήμος τίμησε 33 αθλητές
διαφόρων ηλικιών, από δέκα διαφορετικά
αθλήματα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιελάμβανε, επίσης, ομιλία από το Μέλος
του Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κ. Λεόντιο Τσέλεπο, υπό το τίτλο «Συνοδοιπόροι στον Αθλητισμό: ΚΟΑ – Δήμος
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Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο

του Ήρωα Γ. Ταλιώτη και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του

Νεολαία -

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2016,
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, το
ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Γιαννάκη Ταλιώτη, ο οποίος ως γνωστόν έπεσε
στις μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του
1964.
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Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην
προτομή του ήρωα.
Παράλληλα, με σημείο αφετηρίας και
τερματισμού την Πλατεία Γεροσκήπου,
ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία
με το σωματείο δρομέων «Περικλής
Δημητρίου», πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου εις μνήμην του ήρωα.

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση
στον Πρωταρά

Για 16η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε την καθιερωμένη καλοκαιρινή του κατασκήνωση για τα παιδιά της
ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Γεροσκήπου.
Συγκεκριμένα, το διάστημα 4 έως 8 Ιουλίου
2016, παιδιά της Γεροσκήπου φιλοξενήθηκαν
σε οργανωμένο χώρο διαμερισμάτων στον
Πρωταρά..
Η Κατασκήνωση του Δήμου Γεροσκήπου
περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
με πλήρη διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος των
εξόδων για την υλοποίηση του προγράμματος
επωμίστηκε ο Δήμος Γεροσκήπου μέσα στο
πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς.

Διεθνής Ημιμαραθώνιος
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο 23ος
Ημιμαραθώνιος «Αφροδίτη», που διεξήχθη στην Πάφο, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Μεγάλος νικητής του αγώνα ο Γιώργος
Ττοφή, ενώ και στις γυναίκες πρώτευσε η
Dagmara Handzlik από την Πολωνία . Ο θεσμοποιημένος αυτός αγώνας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύπρου,
αποτελεί ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του τόπου μας.
Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο, διοργανώθηκε όπως πάντα και οικογενειακός

αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων στον οποίο
πρώτευσαν οι Αβράμης Αβραάμ και Δημοσθένους Ναταλία. Και στους δύο αγώνες
πήραν μέρος πέραν των 500 δρομέων, προερχόμενοι από πολλές και διαφορετικές χώρες. Οι περισσότεροι από τους δρομείς ήρθαν στην Κύπρο ειδικά για να πάρουν μέρος
σ’ ένα καθιερωμένο και άρτια οργανωμένο
αγώνα. Ορισμένοι από αυτούς έχουν παρευρεθεί στους περισσότερους από τους 23
αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα.
Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στο Δημοτικό Στάδιο «Μιχάλης Κυπριανού» Γεροσκήπου από τον Δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη
Παυλίδη. Οι δρομείς ακολούθησαν μια εντυπωσιακή διαδρομή με φόντο τη θάλασσα και
τερμάτισαν ξανά στο Δημοτικό Στάδιο.
Η οργάνωση του αγώνα ήταν άψογη και
όλοι οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν την Οργανωτική Επιτροπή του
αγώνα και τις δεκάδες των εθελοντών που
εργάστηκαν με ζήλο και επαγγελματισμό για
την υψηλού επιπέδου οργάνωση.

Νεολαία -

«Αφροδίτη»
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Βίντεο «Στιγμές Ζωής – Moments of Live»

Ευρωπαϊκά

Με τίτλο «Στιγμές ζωής – Moments of Life», 8 μικρά βίντεο δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία», τα οποία προβάλουν στιγμές από τη ζωή κατοίκων της επαρχίας Πάφου, τόσο Κυπρίων όσο και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).
Τα βίντεο προβάλλουν πτυχές από τη ζωή των ΥΤΧ που ζουν στην Κύπρο, δίνοντάς τους
την ευκαιρία να εκφράσουν τις εμπειρίες τους από τη ζωή τους στην τοπική κοινωνία, αλλά
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μακριά από τη χώρα και την οικογένειά τους.
Ταυτόχρονα, τα βίντεο προβάλλουν τις εμπειρίες Κυπρίων, οι οποίοι ζουν και αλληλεπιδρούν με άτομα από Τρίτες Χώρες και πως αυτά συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο στην
τοπική κοινωνία.
Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.inclusiontogether.
com) και στη σελίδα στο Facebook (Together for an Open Society).
Το πρόγραμμα «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
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Πρόγραμμα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία»

Τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ομαλή ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών
που διαμένουν στην Κύπρο παρουσίασε ο Δήμος Γεροσκήπου και οι εταίροι του, σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την ολοκλήρωση του προγράμματος ένταξης από τοπικές αρχές
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία.
Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης, τόνισε ότι η επιτυχής
υλοποίηση του προγράμματος ένταξης από τον Δήμο Γεροσκήπου, ως επικεφαλής εταίρος,
για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι η συνέχεια μιας πολύχρονης προσφοράς του Δήμου στον
κοινωνικό τομέα, με προτεραιότητα του τη στήριξη των κατοίκων που ζουν στην επαρχία
Πάφου και την προαγωγή του πολιτισμού, του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας.
Οι Δήμαρχοι Πάφου και Πέγειας τόνισαν μέσω ομιλίας τους τη βούλησή τους να στηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας με στόχο τη δημιουργία μιας πλουραλιστικής κοινωνίας.
Στην διάσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του
προγράμματος, δείχνοντας πως μέσω των
προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, κοινωνικού προσανατολισμού,
κοινωνικής πρόνοιας και τις ενέργειες
πολιτιστικών ανταλλαγών που προσφέρει το πρόγραμμα, επωφελήθηκε ένας
μεγάλος αριθμός ΥΤΧ διαφόρων ηλικιών
που διαμένει στην επαρχία Πάφου.
Το πρόγραμμα ένταξης από τοπικές
αρχές «Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία
(10%).

Ευρωπαϊκά

Εμπειρίες και Συμπεράσματα από
την Εφαρμογή του Προγράμματος
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1. 30/6/2016
Απονομή Διπλωμάτων
στους Νηπιαγωγούς που
παρακολούθησαν το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης στην Προσχολική
Ηλικία».

Νέα

2. 3/7/2016
Η ΔΟΠ σε συνεργασία με το
Ωδείο «Casa de la Musica»
και το Ωδείο «Baroque»,
με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, διοργάνωσαν την Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016, μια
πολύ πετυχημένη μουσική
βραδιά.
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3. 20/9/2016
Έναρξη εφαρμογής του
στοχευμένου προγράμματος κατά της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, σε συνεργασία με το
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Γεροσκήπου
και Αθλητικά Σωματεία και
Ωδεία του Δήμου μας.

4. 21 & 22/10/2016
Η ΔΟΠ συμμετείχε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων
Πρόληψης της Εξάρτησης
που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα.

5. 14 & 15/10/2016
Εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης
παρακολουθούν το πρόγραμμα «Ενίσχυση της
Αυτοεκτίμησης», την ευθύνη του οποίου έχει η
ΔΟΠ.

Νέα

6. 12/11/2016
Aθρόα η συμμετοχή των
παιδιών στην έναρξη των
βιωματικών εργαστηρίων
της ΔΟΠ.
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7. 12/11/2016
Πρώτη πρόβα της Παιδικής
Χορωδίας της ΔΟΠ, υπό
τη διεύθυνση της μουσικού
μας, Γεωργίας Λανίτου. Η
παιδική χορωδία της ΔΟΠ
άρχισε τις πρόβες για τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

8. 17/11/2016
Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών (Νέο Πρόγραμμα).
Αφορά σε εκπαιδευτικούς
που έχουν εκπαιδευτεί στη
ΔΟΠ τα προηγούμενα χρόνια και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ομάδα συναδέλφων, να μοιραστούν
σκέψεις και προβλήματα
του παιδαγωγικού τους
ρόλου, να υποστηρίξουν
το έργο και παράλληλα να
υποστηριχθούν στις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

9. 04/12/2016 –
Πρώτη παρουσίαση της
παιδικής χορωδίας για
φέτος. Χριστουγεννιάτικο
Χωριό Aphroidite Hills.

22

23

Κάτω Βρύση
(δεκαετία του ‘50)

Κάτω Βρύση
(δεκαετία του ‘80)

