Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Δήμος Γεροσκήπου│ Περιοδική Έκδοση│ Τεύχος 16

Περιεχόμενα
 Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 Συνάντηση με Υπουργό Υγείας και Δωρεά Χριστόφορου

 Ανανέωση προγράμματος ένταξης μεταναστών και προ-

Χατζηλαμπρή . ............................................................................. 3

 Δράσεις Δήμου
 Σύσταση Σώματος Εθελοντών Δήμου Γεροσκήπου............. 4
 Συνάντηση Παρατηρητών της Γειτονιάς . ................................. 5
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους Παρα-

σφύγων.......................................................................................... 19

 Νέα της Δ.Ο.Π. ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
 Οι δραστηριότητες της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης μέσα

από το φωτογραφικό μας φακό.............................................. 20

τηρητές της Γειτονιάς .................................................................... 6
 Σεμινάριο «Παρατηρητών της Γειτονιάς» για Πυρασφά-

λεια . ................................................................................................... 6

 Περιβάλλον-Υγεία-Καθαριότητα
 Ανάρτηση Γαλάζιων Σημαιών σε δύο παραλίες του Δήμου

Γεροσκήπου.................................................................................. 7
 Εκδήλωση για Μείωση της Πλαστικής Σακούλας................ 7
 Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου στην Εκστρατεία «Η Ώρα

της Γης» . ...................................................................................... 8
 Άδειες Σκύλων στη Γεροσκήπου ............................................. 8

 Πολιτισμός-Εκδηλώσεις











2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής Δήμου Γεροσκήπου........... 9
‘’Πάσχα 2018 στη Γεροσκήπου’’............................................. 10
Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Όλη η Πόλη Τραγουδά» ............ 11
Βιβλιογιορτή στη Γεροσκήπου................................................. 12
3η Διάλεξη 14ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»................................................................. 13
4η Διάλεξη 14ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»................................................................. 13
5η Διάλεξη 14ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο» ................................................................ 14
6η Διάλεξη 14ου Χρόνου «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο» ................................................................ 14
Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 .................................. 15
Κοπή Βασιλόπιτας...................................................................... 15

 Νεολαία-Αθλητισμός
 Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στον Πρωταρά......................... 16
 Ανοιχτός Χώρος Αθλοπαιδιών «Χαράλαμπος Ζόππος»..... 17
 Επιχορήγηση για την αγορά καλύμματος κολυμβητικής

δεξαμενής .................................................................................. 17

 Κοινωνική Πολιτική
 Συμβουλευτικό Κέντρο «Ίρις» ................................................. 18

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Γεροσκήπου
Τ.Θ. 63015, 8210 Γεροσκήπου
Τηλ.: 26 962 324, Φαξ: 26 961 247
info@geroskipou-municipality.com
www.geroskipou-municipality.com
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τηλ.: 26 962 324, 26 961 400
ΑΡΧΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 26 960 818
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Λογιστήριο, τηλ.: 26 960 772, 26 960 745
Φορολογίες, τηλ.: 26 961 516
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τηλ.: 26 961 803
Κλάδος Αδειών Οικοδομής, τηλ.: 26 960 832
Κλάδος Έργων, τηλ.: 26 960 838
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ.: 26 960 863
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ.: 26 960 857, 26 960 867
ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑ
Τηλ.: 26 960 851
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Τηλ.: 26 960 797, 26 960 823

Συνάντηση

με Υπουργό Υγείας και Δωρεά Χριστόφορου Χατζηλαμπρή
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου
2018 συνάντηση του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου με τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου. Κύριο θέμα συζήτησης
ήταν η πρόθεση του Δήμου Γεροσκήπου
να μεταφέρει την κατασκευή του Κέντρου
Υγείας σε τεμάχιο που θα του παραχωρηθεί ως δωρεά από τον συνδημότη μας κ.
Χριστόφορο Νεοφύτου Χατζηλαμπρή.
Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τη συγκατάθεσή του στην αλλαγή χωροθέτησης του Κέντρου Υγείας και ανέφερε τη
διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι ώστε το συντομότερο να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες
για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας.
Τέλος, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την παραχώρηση του τεμαχίου του κ. Χριστόφορου Χατζηλαμπρή, έκτασης 12500τ.μ. περίπου, στον Δήμο
Γεροσκήπου. Τόσον ο Δήμαρχος Γεροσκήπου όσο και ο Υπουργός Υγείας συνεχάρησαν τον
κ. Χατζηλαμπρή για το ευεργέτημά του και ευχήθηκαν την πράξη γενναιοδωρίας του να τη
μιμηθούν κι άλλοι.
Το τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί το Κέντρο Υγείας βρίσκεται στην Κολώνη, σε εξαιρετική θέση από πλευράς κυκλοφοριακών δεδομένων, έτσι ώστε να καθίσταται εύκολα προσβάσιμο για τους κατοίκους του Δήμου Γεροσκήπου και της Ανατολικής Πάφου.

Αναπτυξιακά

 Αναπτυξιακά Έργα

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δήμος Γεροσκήπου
Κείμενα: Υπηρεσιακή Επιτροπή Δήμου Γεροσκήπου
Εξώφυλλο: Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής
Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκος Παλιός
Εκτύπωση: H. LOIZIDES LTD, Τηλ.: 22 351 702

Διανέμεται δωρεάν από τον Δήμο Γεροσκήπου.
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Σύσταση Σώματος

Συνάντηση

Με στόχο την αξιοποίηση των
δημοτών Γεροσκήπου και όχι μόνο,
που ανιδιοτελώς επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς
την τοπική κοινωνία, ο Δήμος μας
προχωρεί στη δημιουργία σώματος
εθελοντών.
Το Σώμα Εθελοντών φιλοδοξεί
να ενισχύσει δραστηριότητες του
Δήμου Γεροσκήπου κυρίως στους
τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του
περιβάλλοντος, της νεολαίας και
του αθλητισμού.
Το Σώμα θα εργαστεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών κάθε
ηλικίας για τα ευεργετικά οφέλη της εθελοντικής προσφοράς για την κοινωνία μας, παροτρύνοντας όλους να ασχοληθούν, ενεργά
και με ανιδιοτέλεια, με δράσεις που θα έχουν
θετικό αντίκτυπο, τόσο σε κοινωνικό όσο και
ατομικό επίπεδο.
Στις 26 Ιουνίου 2018 έγινε μια πρώτη,

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου
2018, στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, συνάντηση των «Παρατηρητών της
Γειτονιάς», με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των μελών του προγράμματος
για τη δράση του θεσμού, αλλά και την
επιμόρφωση τους γύρω από θέματα που
σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.
Κατά τη συνάντηση, έγιναν σύντομες
παρεμβάσεις από τον Δήμαρχο Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη, την Αρχισυντονίστρια του Προγράμματος Μαρία Κωνσταντίνου, τον Κοινοτάρχη Κολώνης Πανίκο
Σκορδή, τον Υπεύθυνο του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου Υπαστυνόμο Κυριάκο
Κυριάκου, τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Υπαστυνόμο Σωκράτη Κυριακίδη και

προπαρασκευαστική συνάντηση, για συζήτηση αυτής της πρωτοβουλίας και υποβλήθηκαν οι πρώτες αιτήσεις για εγγραφή στο
Μητρώο των Εθελοντών του Δήμου Γεροσκήπου.
Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί όλους τους
δημότες όπως συμβάλουν και στηρίξουν το
εγχείρημα αυτό, για να αναπτυχθεί η εθελοντική προσφορά στον Δήμο μας, για το καλό
των δημοτών και του τόπου μας γενικότερα.

«Παρατηρητών της Γειτονιάς»

τον νέο Αστυνομικό της Γειτονιάς στη Γεροσκήπου Ανδρέα Στυλιανού.
Οι «Παρατηρητές της Γειτονιάς» είχαν επίσης την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις για
διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

Δράσεις

Δράσεις

Εθελοντών Δήμου Γεροσκήπου

Χρήσιμα Τηλέφωνα για τους «Παρατηρητές της Γειτονιάς»
112 Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
1460 Γραμμή του Πολίτη
26806060 Αστυνομία Πάφου
96 448 981 Ανδρέας Στυλιανού, Αστυνομικός της Γειτονιάς
97 781 544 Μαρία Κωνσταντίνου, Αρχισυντονίστρια Προγράμματος
99 560 199 Αυγουστής Παπαχριστοδούλου, Συντονιστής Τομέα Βόρεια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
99 514 185 Γεωργία Ευγενίου
99 694 927 Γιώργος Βαρνάβα
Συντονιστές Τομέα Νότια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ανάρτηση Γαλάζιων Σημαιών

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2018,
στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για
τους «Παρατηρητές της Γειτονιάς».
Ομιλητής ήταν ο Ανδρέας Νικολαΐδης,
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Πολιτικής
Άμυνας Πάφου. Οι «Παρατηρητές» είχαν την
ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες γνώσεις γύρω
από τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και
διάσωσης.

Στους ιστούς τους βρίσκονται ήδη οι «Γαλάζιες Σημαίες» που απονεμήθηκαν για το 2018
στον Δήμο Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στις παραλίες «Πλάζ Γεροσκήπου» και Παχύαμμος 1.
Ως γνωστό η Γαλάζια Σημαία αποτελεί σύμβολο
υψηλής ποιότητας και καλής οργάνωσης της ακτής
και απονέμεται κάθε χρόνο στις παραλίες που
συμμορφώνονται σε μια σειρά
κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν
την ποιότητα των
νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση
και πληροφόρηση,
καθώς και την ασφάλεια και ορθή διαχείριση των παραλιών.

Εκδήλωση για Μείωση

Δράσεις

της Πλαστικής Σακούλας
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Σεμινάριο

«Παρατηρητών της Γειτονιάς» για Πυρασφάλεια
Ένα ενδιαφέρον όσο και χρήσιμο σεμινάριο για θέματα πυρασφάλειας, από τον Υπαστυνόμο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.
Σωκράτη Κυριακίδη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις
25 Απριλίου 2018 οι «Παρατηρητές της Γειτονιάς Γεροσκήπου».
Η εκδήλωση εντασσόταν μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας
του προγράμματος για επιμόρφωση των «Παρατηρητών» της
Γεροσκήπου.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με
το Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την μείωση της
χρήσης της πλαστικής σακούλας. Στο πλαίσιο

Καθαριότητα

σε δύο παραλίες του Δήμου Γεροσκήπου

της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση σε μαθητές
του σχολείου και παραχωρήθηκαν ρούχινες
τσάντες σε όλους τους μαθητές.

Περιβάλλον

Πρώτων Βοηθειών για τους «Παρατηρητές της Γειτονιάς»
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Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου

2ο Διεθνές Συμπόσιο

Στις 24 Μαρτίου 2018, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε περισσότερες από
180 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώθηκαν
γα τον εορτασμό του πλανήτη, σβήνοντας
τα φώτα για μία ώρα, την «Ώρα της Γης».
Στόχος αυτής της παγκόσμιας καμπάνιας
είναι να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα στους
παγκόσμιους ηγέτες για την ανάγκη προστασίας της ανθρωπότητας από τις κλιματικές αλλαγές.
Ο Δήμος Γεροσκήπου, στηρίζοντας την
παγκόσμια προσπάθεια για προστασία του
πλανήτη μας, συμμετείχε για μία ακόμα
χρονιά στη συγκεκριμένη καμπάνια, σβήνοντας τα φώτα του Δημοτικού Μεγάρου

Συμπόσιο Γλυπτικής, με τη συμμετοχή δέκα (10) γλυπτών από
την Κύπρο και το εξωτερικό, οργάνωσε ο Δήμος Γεροσκήπου
από τις 30 Απριλίου μέχρι και τις 11 Μαΐου 2018. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν αφ’ ενός ο εμπλουτισμός του Πάρκου Μύθων
και Γλυπτικής, που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, σε
συνεργασία με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Pafos 2017, και αφ’
ετέρου η δημιουργία ενός χώρου πολιτιστικής αναφοράς της
σύγχρονης Γεροσκήπου. Ήδη το Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής
επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες επισκέπτες.
Η Τελετή Λήξης του Συμποσίου και η παρουσίαση των γλυπτών στο κοινό έγινε στις 11 Μαΐου 2018, στο Πάρκο Μύθων
και Γλυπτικής, σε μια σεμνή εκδήλωση, την οποία χαιρέτισαν
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, κ. Άγγελος
Λοΐζου και ο Γραμματέας του Ομίλου Φίλων Καλών Τεχνών
Κύπρου, κ. Νίκος Τιμοθέου.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, κ. Μιχάλης
Παυλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Γεροσκήπου
«φιλοδοξεί να καταστήσει το Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής ως
ένα από τα σημαντικότερα υπαίθρια μουσεία γλυπτικής στην
Κύπρο».
Οι γλύπτες που συμμετείχαν στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής ήταν οι Zinatalsama Arasian (Iran), Juan Miguel Cubas
(Spain), Nagy Farid (Egypt), John Gogabershvilli (Georgia),
Amancio Gonzalez (Spain), Javier Gonzalez (France), Obai
Alhatoom (Syria), Χρίστος Λανίτης (Κύπρος), Arsenty
Lysenkov (Κύπρος) και Petre Petrov (Bulgaria).
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και της Πλατείας Γεροσκήπου από τις 20.30
μέχρι τις 21.30. Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας
κάλεσε όλους τους συμπολίτες μας να σβήσουν τα φώτα των οικιών και επαγγελματικών τους χώρων, ενισχύοντας έτσι την όλη
προσπάθεια.

Άδειες Σκύλων
στη Γεροσκήπου

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 σκύλου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.
2. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip).
3. Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης του σκύλου από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Κύπρου.
Ο Δήμος Γεροσκήπου παρακαλεί όλους τους

ιδιοκτήτες σκύλων όπως
φροντίζουν για την καθαριότητα των ακαθαρσιών
των σκύλων τους κατά
τις ώρες του περιπάτου,
έτσι ώστε να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και να βοηθήσουμε
όλοι μαζί στην προστασία
του περιβάλλοντος και
της δημόσιας υγείας.
Για τον σκοπό αυτό, ο
Δήμος Γεροσκήπου έχει
τοποθετήσει αρκετούς
κάδους και ειδικά σακουλάκια σε πάρκα και σε
διάφορους δρόμους για την εξυπηρέτησή σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26 961 400 και
26 960 863.

Γλυπτικής Δήμου Γεροσκήπου

Πολιτισμός

Περιβάλλον

Καθαριότητα

στην Εκστρατεία «Η Ώρα της Γης 2018»
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Πολιτισμός

Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα πολιτιστικά και
αθλητικά σωματεία της πόλης μας, διοργάνωσε και φέτος ένα
πλούσιο πρόγραμμα για να γιορτάσει το Πάσχα μαζί με τους δημότες του, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Οι Πασχαλινές Εκδηλώσεις αποτελούν ως γνωστόν τον αρχαιότερο θεσμό εκδηλώσεων της πόλης μας. Καθεχρονικά, ο
Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα,
παρουσιάζει το πιο πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα
πασχαλινών εκδηλώσεων, τουλάχιστον στην επαρχία Πάφου.
Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τις 7 μέχρι
τις 10 Απριλίου 2018, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των δημοτών της Γεροσκήπου μέσα από ποικίλες
εκδηλώσεις, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές. Περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, Πασχαλινά Παιχνίδια στην Πλατεία
Γεροσκήπου και στο γήπεδο mini-pitch Κολώνης, Καλλιτεχνικό
Πρόγραμμα, με τη συμμετοχή δημοτικών χορωδιών και των
πολιτιστικών σωματείων της Γεροσκήπου, Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 7-A-Side και Πασχαλινή Συναυλία με το μουσικό σχήμα
«Δίας».
Οι φετινές εκδηλώσεις ξεχώρισαν τόσο για την αθρόα προσέλευση του κόσμου σε αυτές όσο και για τη συμμετοχή μεγάλου
αριθμού παιδιών και νέων στα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα συνεχίσει και στο μέλλον να στηρίζει και να ενισχύει τις Πασχαλινές Εκδηλώσεις, γιατί η διοργάνωσή τους αποτελεί ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας μας.
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Πολιτιστικό Πρόγραμμα
«Όλη η Πόλη Τραγουδά»

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2018, στην Πλατεία
Γεροσκήπου, με την ευκαιρία και της Παγκόσμιας Ημέρας
Μουσικής, η τελική φάση υλοποίησης του πολιτιστικού
προγράμματος του Δήμου Γεροσκήπου, με την επωνυμία
«Όλη η Πόλη Τραγουδά».
Στη συναυλία, η οποία οργανώθηκε για τρίτη κατά συνέχεια χρονιά και σταδιακά εξελίσσεται σε θεσμό, συμμετείχαν πέραν των είκοσι πέντε τραγουδιστών, άνω
των 14 ετών, καθώς και η
Παιδική Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου. Πέραν
από δημότες Γεροσκήπου,
στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν και υπήκοοι τρίτων χωρών, αφού
η εκδήλωση εντασσόταν
στο πλαίσιο του
προγράμματος
ένταξης, υπό
την επωνυμία
«Μαζί! Ανοιχτή
Κοινωνία», γι’
αυτό και είχε
πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα. Την
καλλιτεχνική διεύθυνση του προγράμματος είχε ο συνδημότης μας μουσικός
Δημήτρης Ευσταθίου.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου για την οργάνωση αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος αποδεικνύει
έμπρακτα την πρόθεση του Δήμου
να δώσει στο καλλιτεχνικό δυναμικό της Γεροσκήπου ευκαιρίες παρουσίασης και ανάδειξής του. Μέσα
από την υλοποίηση αυτής της δράσης, ο Δήμος Γεροσκήπου απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί
ένα σημαντικό πυλώνα πολιτιστικής δημιουργίας.

Πολιτισμός

«Πάσχα 2018 στη Γεροσκήπου»
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Βιβλιογιορτή στη Γεροσκήπου

3η Διάλεξη 14ου Χρόνου

Με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας στην πόλη μας και της
αγάπης προς το βιβλίο, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοτικών Σχολείων, των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και
του Πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου, οργάνωσε
την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά, την εκδήλωση υπό
τον τίτλο «Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο».
Η Εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Γεροσκήπου, περιελάμβανε ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ δημοτών, υπαίθρια έκθεση βιβλίου,
τραγούδια από την Παιδική Χορωδία
του Δήμου Γεροσκήπου και τη χορωδία της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης
(ΔΟΠ), αφήγηση παραμυθιού, θέατρο
σκιών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
για τα παιδιά. Η εκδήλωση μεταδιδόταν
«ζωντανά» από το Ράδιο Πάφος.

Η τρίτη διάλεξη του 14ου Χρόνου του
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο», φιλοξένησε τη Διευθύντρια
του καλλιτεχνικού προγράμματος του Οργανισμού Pafos 2017, κα. Γεωργία Ντέτσερ.
Η διάλεξή της, υπό τον τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Pafos 217:
εμπειρίες και καλές πρακτικές», πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2017, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου

«Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο»

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Κέντρου Γεροσκήπου.
Η ομιλήτρια μετέφερε στο κοινό τις
εμπειρίες της από την πορεία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος
2017 και ανέδειξε τις πρακτικές που οδήγησαν στην επιτυχή υλοποίηση της όλης προσπάθειας.
Στο πλαίσιο της διαλέξεις ο Δήμος Γεροσκήπου τίμησε την κα. Γεωργία Ντέτσερ για
την συμβολή της

4η Διάλεξη 14ου Χρόνου
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Η τέταρτη διάλεξη του 14ου Χρόνου του
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο», φιλοξένησε την Ειδική Επιστήμονα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Μαρία Συμεού». Η διάλεξή
της, υπό τον τίτλο «Διαζύγιο και Παιδί – Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις», πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Η διάλεξη καταπιάστηκε με τις κυριότερες
αρνητικές επιπτώσεις που παρατηρούνται στα
παιδιά των οποίων οι γονείς είναι στη διαδικασία διαζυγίου, καθώς επίσης και διάφορους τρόπους χειρισμού, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς στα παιδιά
τους για να διευκολύνουν ψυχολογικά την
μετάβασή τους στη νέα τους πραγματικότητα.

Πολιτισμός

Πολιτισμός

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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5η Διάλεξη 14ου Χρόνου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Η πέμπτη διάλεξη του 14ου Χρόνου του
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο», φιλοξένησε την Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γκρέτα Βόζνιακ. Η διάλεξή
της, υπό τον τίτλο «Επιπτώσεις του στρες
στην υγεία», πραγματοποιήθηκε στις 27
Απριλίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.

ησή του για την επιτυχία που σημειώνει το
πρόγραμμα και εξήγγειλε τη συνεργασία
τους για τον 15ο κύκλο διαλέξεων του «Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην
Πάφο», που εγκαινιάζεται τον ερχόμενο
Οκτώβριο.
Στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης, ο Δήμος Γεροσκήπου τίμησε την αγωνίστρια της
ζωής Σόφη Οικονομίδου για την απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Δοξολογία
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6η Διάλεξη και Τελετή Λήξης
14ου Χρόνου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Με τη διάλεξη «Η πολιτική ιστορία της
Κύπρου την Αρχαϊκή περίοδο», ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2018, ο 14ος κύκλος του
θεσμού διαλέξεων «Ιεροκήπειον Ελεύθερο
Πανεπιστημίο στην Πάφο», που ως γνωστόν
συνδιοργανώνουν ο Δήμος Γεροσκήπου, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος
93.7fm.
Εισηγήτρια της τελευταίας διάλεξης ήταν
η Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
κα. Χριστίνα Ιωάννου, η οποία αναφέρθηκε
σε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Κύπρου κατά την κυπροαρχαϊκή πε-

ρίοδο.
Μετά το πέρας της
διάλεξης, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης
του 14ου χρόνου και η
απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης
σε 35 μέλη του προγράμματος για τη συχνή
τους παρουσία στις διαλέξεις.
Σε χαιρετισμό του, εκ μέρους των τριών
συνδιοργανωτών, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
Μιχάλης Παυλίδης εξέφρασε την ικανοποί-

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Πρωτοπρεσβύτερου π. Ιωάννη Παντόπιου. Τον πανηγυρικό εκφώνησε η φιλόλογος στο Γυμνάσιο «Αγίας Παρασκευής» Γεροσκήπου κα. Δέσποινα Γεωργίου.
Στη Δοξολογία παρέστησαν αντιπροσωπείες μαθητών από όλα τα εκπαιδευτήρια της Γεροσκήπου.

Πρωτοχρονιά 2018
Κοπή Βασιλόπιτας

Πολιτισμός

Πολιτισμός

για την 25η Μαρτίου 1821

Πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά, μετά τη
θεία λειτουργία, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, στην παρουσία
του Δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη και του
Αιδεσιμότατου π. Γεώργιου Στυλιανού.
Ο τυχερός της βασιλόπιτας κέρδισε το ποσό των
€100.
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Καλοκαιρινή Κατασκήνωση

Ανοιχτός Χώρος Αθλοπαιδιών

Για 18η 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 25 έως 29 Ιουνίου 2018, 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.

Το ανακαινισμένο γήπεδο 5Χ5, το οποίο βρίσκεται στον Ανοιχτό Χώρο Αθλοπαιδιών
«Χαράλαμπος Ζόππος», συντροφεύει μικρούς και μεγάλους σε στιγμές άθλησης και
ψυχαγωγίας.

στον Πρωταρά

«Χαράλαμπος Ζόππος»

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 3.00μ.μ. – 9.00μ.μ.
Τιμή Χρήσης: € 2 για μαθητές και € 3 για ενήλικες
Για προκρατήσεις, μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 99 298 901.
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καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής

Οικονομική βοήθεια ύψους €25.000 για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων καλυμμάτων κολυμβητικής δεξαμενής, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου, παρέδωσε στις 20 Ιουνίου 2018 στον Δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη
Παυλίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κ. Λεόντιος Τσέλεπος.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον ΚΟΑ για τη στήριξη.

Νεολαία -

Νεολαία -

Επιχορήγηση για την αγορά
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Για 4η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου
υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαζί! Ανοιχτή
Κοινωνία», με στόχο τη στήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων
Χωρών (μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου) στην τοπική κοινωνία της
επαρχίας Πάφου.
Την ανανέωση της συμφωνίας υπέγραψαν
στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ο
Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης
και ο Επικεφαλής της Μονάδας Κωνσταντίνος Κυπριανού.
Το ανανεωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχείς δραστηριότητες σε όλη την επαρχία Πάφου που προσφέρουν υπηρεσίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες για τη
βελτίωση της καθημερινότητάς τους και ευκαιρίες αλληλογνωριμίας, κατανόησης και
ανταλλαγής πολιτιστικών εμπειριών με τον ντόπιο πληθυσμό.
Το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και
Μετανάστευσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει προϋπολογισμό γύρω στις 121
χιλιάδες ευρώ και θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2018, συμπληρώνοντας ένα
πολύ επιτυχή κύκλο παρεμβάσεων για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και
των διακρίσεων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο
Γεροσκήπου ως Τελικό Δικαιούχο, με εταίρους τον Δήμο Πάφου, τον Δήμο Πέγειας, το
ΣΚΕ Γεροσκήπου και την Opinion & Action
Services Ltd. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι
επίσης ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, το ΣΚΕ
Πέγειας και το ΣΚΕ Πάφου.

Ευρωπαϊκά

Κοινωνική

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας & Παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου είναι αποτέλεσμα
της σύμπραξης του Δήμου Γεροσκήπου και του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ)
Γεροσκήπου και λειτουργεί από το 2012.
• Παρέχει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες όπως:
ατομική ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε παιδιά, έφηβους, νέους, γονείς και ενήλικες.
• Πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια για άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας και αναπτύσσονται θέματα της διαφορετικότητας όπως η ανθρώπινη μοναδικότητα, το coming out, η
σεξουαλική ταυτότητα και η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.
• Επίσης, παρέχει ρουχισμό σε άτομα και οικογένειες άμεσης ανάγκης.
Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από προσοντούχο προσωπικό με εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική προσέγγιση.

Ανανέωση προγράμματος ένταξης
μεταναστών και προσφύγων
Δήμος Γεροσκήπου:
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία»
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Οι δραστηριότητες της Δημοτικής
Ομάδας Πρόληψης μέσα από το
φωτογραφικό μας φακό

13/1/2018
Κοπή βασιλόπιττας στο οίκημα της
Δ.Ο.Π. από τον Αντιδήμαρχο Γεροσκήπου, κ. Κυριάκο Χατζηβασίλη
και τον συντονιστή της Ομάδας, κ
.Στέφανο Ελευθερίου.

16/12/2017
Τα π α ι δ ι ά , π ο υ σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν
στα βιωματικά εργαστήρια,
στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Δ.Ο.Π. και έλαβαν το δώρο
τους από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος
επισκέφθηκε το οίκημά μας στη Γεροσκήπου.

Ιανουάριος 2018
Έναρξη Προγράμματος 4Ε (Εργαστήρια
Ενίσχυσης Εικόνας Εαυτού) με ενημερώσεις Διευθυντών και Εκπαιδευτικών των
συμμετεχόντων σχολείων και επαφές με
Δήμους, κοινωνικούς φορείς, το Υπουργείο Παιδείας κ.ά. Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου
σε όλη την επαρχία της Πάφου.

17/12/2017
Τα π α ι δ ι ά τ η ς χ ο ρ ω δ ί α ς τ ρ α γ ο ύ δ η σ α ν χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α
τραγούδια στη φιλανθρωπική εκδήλωση του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου,
που διοργάνωσε η κ. Γεωργία Λανίτη, στο ξενοδοχείο “Aγιος Γεώργιος”.

12/1/2018 – 20/5/2018
Συνεχίζονται οι συναντήσεις
που αφορούν στην Εποπτεία/
Υποστήριξη των Νηπιαγωγών.
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Νέα

Νέα

9/12/2018
Συμμετοχή της χορωδίας μας
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου
“Δώσε φως σε μια ζωή”.

25/1/2018
Εκδήλωση για ασφαλές διαδίκτυο στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο
Γεροσκήπου.
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10/2/2018
Λήξη Βιωματικών Εργαστηρίων! Τα
παιδιά που συμμετείχαν στις συναντήσεις έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής, όπως επίσης και αναμνηστικό
δώρο.

6/5/2018
Τα παιδιά της χορωδίας της
Δ.Ο.Π. τραγούδησαν στην εκδήλωση του Δήμου “Δώσε και
πάρε ένα βιβλίο”.

08/05/2018
Η Δ.Ο.Π. Γεροσκήπου, σε εκδήλωση
του Παρατηρητηρίου Βίας του Υπουργείου Παιδείας, παρουσίασε τα προγράμματά της για τους γονείς και την
εκπαιδευτική κοινότητα.

Νέα

02/03/2018
Έναρξη Βιωματικών Εργαστηρίων με Ομάδες
Εφήβων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Γεροσκήπου.
2/3/2018
Συμμετοχή της Δ.Ο.Π. στην εκδήλωση “Χτίζοντας Φιλίες”, την
οποία διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Πάφου στο
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

8/4/2018
Συμμετοχή της χορωδίας της Δ.Ο.Π. στις Πασχαλινές Εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου. Μαζ με τα παιδιά τραγούδησαν
εθελοντές της Δ.Ο.Π., γονείς κι ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, κ. Μιχάλης Παυλίδης.
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Ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και
το Προσωπικό του Δήμου
εύχονται στους δημότες Γεροσκήπου

Νέα

26/2/2018
Έναρξη Προγράμματος «Ομάδα Γονέων» με παιδιά προσχολικής,
σχολικής και εφηβικής ηλικίας, το οποίο θα διαρκέσει 10 δίωρες
εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Καλό Καλοκαίρι!
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Πήλινα ειδώλια της θεάς με υψωμένα χέρια
(«Μονάγρι», Αρχαϊκή περίοδος)

