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Αγρόκτημα Γεροκηπιάς
και Παραδοσιακός Πυρήνας
εκπέμπουν SOS

Παρά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα ο Δήμος Γεροσκήπου, προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τις επαφές
που έχει κάνει με όλα τα πολιτικά κόμματα
και υποψηφίους, για το αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προέδρους, προκειμένου
να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις
σε σχέση με τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς και τη
μελέτη για την ανάπλαση/αναζωγόνηση του
παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου, εντούτοις
οι έντονες παραστάσεις δεν βρήκαν μέχρι στιγμής ανταπόκριση. Άκαρπες απέβησαν και οι
απανωτές εκκλήσεις του Δήμου για συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, ενώ ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση της «Γερμανίνας» βρισκόταν σε εξέλιξη, στο ενδιάμεσο στάδιο της
Α’ και Β’ φάσης, με επτά από τους 26 συμμετέχοντες να έχουν επιλεγεί για να περάσουν στην
δεύτερη φάση του «Περιορισμένου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού» και να αναμένουν οδηγίες
για να ξεκινήσουν τη Β’ Φάση, το κράτος δεν
συμπεριέλαβε κονδύλια στον προϋπολογισμό
του 2012 για τις αμοιβές των μελετητών και τη
συνέχιση της διαδικασίας. Για τη δε ανάπλαση/
αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα, το

κράτος προχώρησε, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, στην ακύρωση της προσφοράς για
την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών και ενώ ο Δήμος είχε προσφερθεί να καλύψει το κόστος της μελέτης για να διασωθεί
η διαδικασία.
Το ορατό ενδεχόμενο εγκατάλειψης και των
δύο, εν εξελίξει, διαδικασιών θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του
Δήμου, θα στερήσει τη δυνατότητα άντλησης
κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020, αλλά, συνάμα, θα οδηγήσει στην οριστική κατάρρευση τις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς και τον ιστορικό οικισμό της Γεροσκήπου.
Τονίζεται δε ότι το Αγρόκτημα της Γεροκηπιάς
κρίθηκε ως έργο υπερτοπικής σημασίας γι’
αυτό και περιλαμβάνεται στον καταλόγο των
έργων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Πάφος 2017».
Έστω και την υστάτη, ο Δήμος κάνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς όπως
αναθεωρήσουν τη στάση τους για να δώσουν,
έτσι, τη δυνατότητα αναπτυξιακής προοπτικής
στη Γεροσκήπου.

Αναπτυξιακά

 Αναπτυξιακά Έργα

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δήμος Γεροσκήπου
Κείμενα: Υπηρεσιακή Επιτροπή Δήμου Γεροσκήπου
Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκος Παλιός
Εξώφυλλο: Αγρόκτημα Γεροκηπιάς
Εκτύπωση: H. LOIZIDES LTD, Τηλ.: 22 351 702
Διανέμεται δωρεάν από τον Δήμο Γεροσκήπου
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Ανακάλυψη

Σύσκεψη

Ανακαλύφθηκε τυχαία, στον ποταμό «Κοτσιάτη» (σύνορα Κολώνης – Αχέλειας), πετρόκτιστο γεφύρι σε πολύ καλή κατάσταση.
Στις 29 Νοεμβρίου 2012, με πρωτοβουλία του
Δήμου Γεροσκήπου, πραγματοποιήθηκε επί
τόπου συνάντηση στον χώρο, στην παρουσία
εκπροσώπων του Τμήματος Υδάτων (στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται οι ποταμοί),

με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου
λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων και
λειτουργών του Δήμου Γεροσκήπου. Στόχος
της σύσκεψης ήταν να εκτιμηθεί η αρχαιολογική αξία του γεφυριού και η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας του. Μακροπρόθεσμος στόχος του Δήμου είναι η συντήρηση και ανάδειξη
του γεφυριού, σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Γεροσκήπου, σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση της
περιοχής, καθώς επίσης και το φαινόμενο της
νεανικής παραβατικότητας που παρατηρείται
το τελευταίο χρονικό διάστημα, τέθηκαν μεταξύ άλλων, προς συζήτηση στις 7 Ιουνίου 2012,
στο περιθώριο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Γεροσκήπου, στην
παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Πάφου,
Χαράλαμπου Φιλίππου.
Στη σύσκεψη συζητήθηκε και το θέμα του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», θέματα που αφορούν
την Τροχαία και την ασφάλεια των μαθητών
στα εκπαιδευτήρια της περιοχής, καθώς επίσης
και τρόποι για βελτίωση της αστυνόμευσης
τόσο στον κεντρικό πυρήνα της Γεροσκήπου
όσο και στην παραλιακή περιοχή.

Αναπτυξιακά

Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, ενημέρωσε τον Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου
ότι η έγκαιρη λήψη μέτρων από πλευράς της

Στο περιθώριο της συνάντησης, λήφθηκε απόφαση όπως σε τακτική βάση, και συγκεκριμένα
κάθε τρεις μήνες, να πραγματοποιείται σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την
πρόληψη και την έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γεροσκήπου.

Επίσκεψη Υποψηφίου Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρου Μαλά

Μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης
στη θάλασσα

Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με την
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα,
στην Τουριστική Πλαζ της Γεροσκήπου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται, προκειμένου οι παραλίες της Κύπρου
να καταστούν πιο προσβάσιμες στα άτομα με
αναπηρίες.
Για τον σκοπό αυτό, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, παραχώρησε δωρεάν τον ειδικό
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Αστυνομίας το τελευταίο διάστημα είχε ως
αποτέλεσμα τον περιορισμό του φαινομένου
της νεανικής παραβατικότητας, σημειώνοντας,
ωστόσο, ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και επεσήμανε την ανάγκη για λήψη επιπρόσθετων μέτρων, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, τόσο στον πλατειακό χώρο όσο και
στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

τάπητα που τοποθετήθηκε στην παραλία, ενώ
το τροχοκάθισμα, με ποσοστό 100%, επιχορήγησε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.
Ο Δήμος Γεροσκήπου, προχώρησε, επίσης,
στην τοποθέτηση ενός ακόμη βιολογικού αποχωρητηρίου, στο σημείο που τοποθετήθηκε ο
ειδικός τάπητας, και προωθεί τις διαδικασίες
για δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης
που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα άτομα με
αναπηρίες.

Επίσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου
πραγματοποίησε, στις 4
Δεκεμβρίου 2012, ο υποψήφιος Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Σταύρος Μαλάς, συνοδευόμενος από μέλη του επιτελείου του.

την αξιοποίηση του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς, τη συνέχιση της προσφοράς για τη μελέτη
αναζωογόνησης του παραδοσιακού οικιστικού
πυρήνα της Γεροσκήπου, την ανάληψη της διαχείρισης της Τουριστικής Πλαζ Γεροσκήπου,
την περίληψη στους κρατικούς προϋπολογισμούς του έργου κατασκευής του συνδετήριου
δρόμου οικιστικής – τουριστικής περιοχής κ.ά.

Ο κ. Μαλάς παρακάθησε σε σύσκεψη με το
Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου και ανέλυσε τις θέσεις του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο δημαρχεύων στον Δήμο, Αντιδήμαρχος
Μάριος Αθανασίου (Πάπης), υπέβαλε στον κ.
Μαλά υπόμνημα με τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον Δήμο, καθώς και με
τα αιτήματα της τοπικής αρχής σε σχέση με τη
συνέχιση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για

Ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την προώθηση των
κύριων αιτημάτων του Δήμου Γεροσκήπου,
στη βάση και των οικονομικών δεδομένων
του Κράτους. Ειδικότερα, δεσμεύτηκε ότι θα
εργαστεί για την ικανοποίηση του αιτήματος
του Δήμου που αφορά τη συνέχιση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του
Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς.

Λειτουργία

Πετρόκτιστου Γεφυριού
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Στον Δήμο Γεροσκήπου

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ

Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, με επικεφαλής
τον Πρόεδρο του Κινήματος και Πρόεδρο της
Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, επισκέφθηκε στις
23 Νοεμβρίου 2012 τον Δήμο Γεροσκήπου,
και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια
συνάντησης, τέθηκαν προς συζήτηση πάγια
αιτήματα του Δήμου, που αφορούν κυρίως
σημαντικά έργα υποδομής.

Αντιπροσωπεία του
ΑΚΕΛ, αποτελούμενη από
τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα Μιχάλη
Φελλά, τον
Βουλευτή
του κόμματος Ανδρέα Φακοντή, το μέλος της
Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής Μάριο Ιγνατίου, τον επικεφαλής της Δημοτικής
Ομάδας του ΑΚΕΛ στο Δήμο Γεροσκήπου Χρίστο Παλιό και το μέλος του Γραφείου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Μάριο Γεωργίου, επισκέφθηκε,
στις 29 Ιουνίου 2012, τον Δήμο Γεροσκήπου
και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μιχάλη

Λειτουργία

Με αφορμή το έτος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που έχει κηρύξει το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου για το 2013, ο Πρόεδρος του Κ.Σ.
ΕΔΕΚ, τόνισε ότι οι Δήμοι και ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευρύτερα, έχουν να
διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο,
καθώς είναι αυτοί που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Κάλεσε, επίσης,
τα οργανωμένα σύνολα, την Κυβέρνηση, τα
κόμματα, την Εκκλησία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να αγκαλιάσουν τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, στηρίζοντας όλα τα
μέλη της κυπριακής κοινωνίας και ασφαλώς
εκείνα τα μέλη που χρειάζονται περισσότερη
στήριξη.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
Μιχάλης Παυλίδης, ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του Κ.Σ. ΕΔΕΚ σε σχέση με τα αιτήματα

του Δήμου, τα οποία αφορούν κυρίως σημαντικά έργα υποδομής για την κατασκευή των
οποίων, κρίνεται αναγκαία η οικονομική συμβολή της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Αγρόκτημα της Γερμανίνας και η Μελέτη Ανάπλασης
/ Αναζωογόνησης του Παραδοσιακού Πυρήνα
της Γεροσκήπου.
Ο κ. Ομήρου υπογράμμισε ότι Δήμοι, όπως ο
Δήμος Γεροσκήπου που έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, δεν πρέπει να αφήνονται στην
οικονομική κατολίσθηση. Είναι κατανοητό,
ανέφερε, χαρακτηριστικά ότι «η οικονομική
κρίση επηρεάζει τις δυνατότητες πιο έντονης
συνδρομής του κράτους στην ανάπτυξη των
Δήμων», όμως, σημείωσε, «υπάρχουν έργα
τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναβάλλονται
και η εκτελεστική εξουσία οφείλει να επιδεικνύει την αναγκαία συμπαράσταση προς τους
Δήμους».
Καταλήγοντας, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση του Κινήματος στις προσπάθειες για
στήριξη του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιούν το
στόχο της αποκέντρωσης, της διοικητικής αυτοτέλειας και της οικονομικής αυτοδυναμίας.

στον Δήμο Γεροσκήπου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, παρέδωσε στον Δήμαρχο
υπόμνημα με τις εισηγήσεις του κόμματος σε
σχέση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Γεροσκήπου και την ανάγκη να συνεχισθεί
το έργο που επιτελέστηκε μέχρι σήμερα.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γεροσκήπου,
Μιχάλης Παυλίδης, έθεσε ενώπιον της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και ζήτησε
τη συμβολή του κόμματος για άμεση προώθηση και επίλυσή τους. Τόνισε, επίσης, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Γεροσκήπου, ιδιαίτερα μετά και τη μείωση της
κρατικής χορηγίας για το έτος 2012.

Αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ
στον Δήμο Γεροσκήπου

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί ο
Δήμος Γεροσκήπου για προώθηση και επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, πραγματοποιήθηκε, στις 19 Ιουλίου 2012, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου, σύσκεψη με τον
Βουλευτή του ΔΗ.KO. Αντώνη Αντωνίου, μέλη
της Επαρχιακής Επιτροπής και του Γραφείου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κόμματος.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και τα
οποία αφορούν κυρίως την καθυστέρηση που
καταγράφεται ως προς την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής στη Γεροσκήπου, αλλά
και τη στασιμότητα που παρατηρείται ως προς
την αποδέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων
από πλευράς του Κράτους για υλοποίηση του
αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Στον Βουλευτή του ΔΗΚΟ επιδόθηκε υπόμνημα, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη για
ενίσχυση των προσπαθειών του Δήμου που
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Παυλίδη και υπηρεσιακούς του Δήμου.

στοχεύουν στην
ολοκλήρωση
του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για
αξιοποίηση του Αγροκτήματος της Γερμανίνας,
στον τερματισμό της σύμβασης μίσθωσης του
χώρου της Τουριστικής Πλαζ με τον ΚΟΤ και
τη σύναψης νέας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ κυβέρνησης και Δήμου, στην αναγκαιότητα προώθησης του σχεδιασμού ανάπλασης/
αναζωογόνησης του παραδοσιακού πυρήνα
και κατακύρωσης της σχετικής προσφοράς,
καθώς επίσης και στην προκήρυξη της προσφοράς για την κατασκευή του κάθετου δρόμου που θα συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου
με την τουριστική περιοχή, εντός του δεύτερου
εξαμήνου του 2013.

Λειτουργία

ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, δεσμεύθηκε ότι, σε
συνεργασία και με τους υπόλοιπους Βουλευτές της επαρχίας, θα θέσει τα αιτήματα του
Δήμου ενώπιον της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει.
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στον Δήμο Γεροσκήπου

Λειτουργία

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην
παρουσία του Προέδρου και μελών της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος, καθώς επίσης και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεροσκήπου, τέθηκαν προς συζήτηση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος και τα οποία αφορούν τη διαχείριση της
Τουριστικής Πλαζ Γεροσκήπου, το οδικό δίκτυο
της περιοχής, καθώς επίσης και την ανάπλαση
και αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα
Γεροσκήπου.
Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος
Γεροσκήπου επεσήμανε στην αντιπροσωπεία
της ΕΔΕΚ, την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών εκμίσθωσης στον Δήμο του χώρου
της Τουριστικής Πλαζ, προκειμένου να υλοποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης του
χώρου, το οποίο έχει ετοιμαστεί και υποβληθεί
με προτροπή του ΚΟΤ και το οποίο αξιολογή-

Green Dot

θηκε θετικά από τον Οργανισμό. Ταυτόχρονα,
ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους αναφορικά με την κακή κατάσταση του
οδικού δικτύου της περιοχής, λόγω των εργασιών που διεξήχθησαν από το Σ.ΑΠ.Α., τονίζοντας την ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων
και εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων
για αποκατάσταση και επιδιόρθωσή του. Παράλληλα, επισημάνθηκε η έντονη επιθυμία
του Δήμου, για κατακύρωση της προσφοράς
με αρ. 26/2011, που αφορά την ανάπλαση και
αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου.

Καθαριότητα

Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, με επικεφαλής
τον Βουλευτή Πάφου, Φειδία Σαρίκα, επισκέφθηκε το Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου, στις
11 Ιουλίου 2012, και είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη.

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Από την πλευρά τους, τόσο ο Βουλευτής της
ΕΔΕΚ Φειδίας Σαρίκας όσο και ο Πρόεδρος
της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος
Όμηρος Ομήρου, αντίκρισαν θετικά τα αιτήματα του Δήμου και δεσμεύτηκαν όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο την
άμεση προώθηση και επίλυσή τους. Την ίδια
ώρα, εξέφρασαν την πρόθεσή τους, όπως σε
τακτική βάση, πραγματοποιείται σύσκεψη, μεταξύ των δύο πλευρών, που να στοχεύει στην
προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η Γεροσκήπου.

21η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Με σύνθημα ‘‘Δώσε από το περίσσευμα σου
– Κάποτε μπορεί και εσύ να το χρειαστείς’’,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 9 Νοεμβρίου 2012, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 21η,
κατά συνέχεια, εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.

Περιβάλλον

Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Στην αιμοδοσία συμμετείχαν αρκετοί συνδημότες μας, οι οποίοι με την προσφορά τους συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της Τράπεζας
Αίματος του Νοσοκομείου Πάφου.
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«Ιεροκήπια 2012»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έναρξη των
εκδηλώσεων ‘‘Ιεροκήπια 2012’’ την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας
δόθηκε η συναυλία υπό τον τίτλο «Ονειρεύομαι
κάτω απ’ τ’ άστρα». Στο πρόγραμμα συνδυάστηκαν κυπριακές παραδοσιακές μελωδίες με
τραγούδια της ελληνικής έντεχνης μουσικής,
καθώς και πολύ γνωστά αποσπάσματα μιούζικαλ και όπερας. Τραγούδησαν οι σοπράνο Χρύσω Μακαρίου και Αλίκη Χρυσοχού.

Πολιτισμός

Την έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε η Έντιμη
Υπουργός Εσωτερικών κα. Ελένη Μαύρου, η
οποία, μεταξύ άλλων, εξήρε τις προσπάθειες
που καταβάλλει ο Δήμος Γεροσκήπου στον
πολιτιστικό τομέα. Στην Έναρξη των Εκδηλώσεων παρέστη, επίσης, αντιπροσωπεία από τον
αδελφοποιημένο Δήμο της Αγίας Παρασκευής
(Αττικής). Πριν την έναρξη της συναυλίας, ο
Δήμος Γεροσκήπου τίμησε τον Μενέλαο Χριστοδούλου, πρώην Δήμαρχο Γεροσκήπου, και
την Υπεύθυνη του Γραφείου Αδελφοποιήσεων,
από πλευράς του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
Όλγα Κακλαμάνου, για την καθοριστική τους

συμβολή στην προσέγγιση των Δήμων Γεροσκήπου και Αγίας Παρασκευής και στην επιτυχή ολοκλήρωση της αδελφοποίησης μεταξύ
των δύο τοπικών αρχών. Τιμήθηκε, επίσης,
η συνδημότισσά μας Μαρία Κιούρλαππου για
την επιτυχία της στις πρόσφατες Παγκύπριες
Εξετάσεις. Συγκεκριμένα, κατετάγη στην πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων, με βαθμολογία
19.86/20.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
κ. Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε ότι «τα φετινά
«Ιεροκήπια» δίνουν, περισσότερο παρά ποτέ, τη
δυνατότητα προώθησης της εγχώριας και κυρίως της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας».
«Είμαι βέβαιος», τόνισε, «ότι οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων του Δήμου
και θα ικανοποιήσουν τον κόσμο που θα τις
παρακολουθήσει. Ο θεσμός των «Ιεροκηπίων»
θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται διαρκώς
γιατί η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
αποτελεί σημαντικότατο μοχλό προόδου μιας
κοινωνίας».

«Ιεροκήπια 2012»

Συναυλία «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά»
με την πειραματική κομπανία «Αέναον»
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου
2012, στην Πλατεία Γεροσκήπου, η δεύτερη
κατά σειρά εκδήλωση των «Ιεροκηπίων».
Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την
πειραματική κομπανία
«Αέναον» του
Λαογραφικού Ομίλου
«Αφροδίτη»,
σε ένα μουσικό αφιέρωμα
στα μεγάλα
λιμάνια του
Ελληνισμού.
Η πειραματική κομπανία «Αέναον» αποτελείται
από δεκατρείς καταξιωμένους Παφίτες μουσικούς.
Μπουζούκι: Δημήτρης Παπαδόπουλος
Μπουζούκι: Γιώργος Δημητριάδης
Μπαγλαμάς: Παύλος Γρηγορίου

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Σαξατές.
Τρία τραγούδια της συναυλίας, «Τριανταφυλλένη», «Όσο βαρούν τα σίδερα» και «Στο ’πα
και στο ξαναλέω», ήταν αφιερωμένα στην αείμνηστη Γιώτα Κωμοδρόμου, σύζυγο
του καλλιτεχνικού
διευθυντή της κομπανίας «Αέναον»
Γιώργου Σαξατέ.

«Ιεροκήπια 2012»

Θεατρική Παράσταση «Εξουσιάζουσες»

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, μέσα στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘‘Ιεροκήπια 2012’’,
ανεβάστηκε στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, από το
«Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου», η παράσταση του έργου ‘‘Εξουσιάζουσες’’.
Στην παράσταση έλαβαν μέρος (με σειρά εμφάνισης) οι Μαρία Αναστασιάδη, Νεόφυτος
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Κιθάρα: Κώστας Κωνσταντίνου
Λαούτο: Παναγιώτης Νικολαΐδης
Βιολί: Σοφοκλής Παναγιώτου
Ακορντεόν: Νικόλας Μαυρέσης (μαέστρος)
Κρουστά: Αντώνης Γαβριήλ
Κρουστά: Νίκος Ευθυμίου
Μπάσο: Γιώργος Ευτυχίου
Τραγούδι: Γιώργος Σαξατές
Τραγούδι: Παναγιώτης Χαραλάμπους
Τραγούδι: Μαρία Κόνικκου

Παύλου, Γιώργος Παντελή, Παναγιώτης Λεοντίου, Αγγελική Σιηκ, Ηράκλεια Ηρακλέους,
Έλενα Πολυβίου και Δαμιανός Παπαδαυίδ (ειδική συμμετοχή).

Πολιτισμός

Επιτυχής η Έναρξη των Εκδηλώσεων

Η κωμωδία του Ανδρέα Κουκκίδη, σε σκηνοθεσία Κίμωνα Αποστολόπουλου, ενθουσίασε
το κοινό που την παρακολούθησε.
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Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
με γεύση λουκουμιού
Για 15η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, την
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο Παρασκευαστών Παραδοσιακών Εδεσμάτων Γεροσκήπου και ήταν αφιερωμένη στο ‘‘Λουκούμι Γεροσκήπου’’, στο
προϊόν της πόλης μας που εδώ και εκατόν είκοσι σχεδόν χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του
με την ίδια την πόλη μας.

Πολιτισμός

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιλάμβανε κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από τον Πολιτιστικό Όμίλο ‘‘Ιεροί Κήποι’’. Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης,
έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων, εκθεσιακό περίπτερο για το ‘‘Λουκούμι Γεροσκήπου’’
και προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων.
Πριν την έναρξη του καλλιτεχνικού προγράμ-

ματος, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με
τις ξενοδοχειακές μονάδες της Γεροσκήπου,
βράβευσε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της πόλης μας.
Προσφωνώντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος
Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης τόνισε ότι, «η
Γεροσκήπου είναι μια κατεξοχήν τουριστική
περιοχή και ο Δήμος μας θα κάνει ό,τι είναι
δυνατόν, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να υλοποιήσει τους αναπτυξιακούς του σχεδιασμούς προκειμένου να
δημιουργήσει μια πόλη σύγχρονη, ελκυστική
και φιλική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. κ. Θέμης Φιλιππίδης.

Μουσικό Αφιέρωμα
στον ποιητή Νίκο Γκάτσο
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
ποιητή Νίκου Γκάτσου, πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, στην Πλατεία Γεροσκήπου, ένα εξαιρετικό μουσικό αφιέρωμα,
υπό τον τίτλο «Με του φεγγαριού τ’ αγιάζι».
Ο Νίκος Γκάτσος (1911 - 1992) ήταν σημαντικός Έλληνας ποιητής, μεταφραστής και
στιχουργός. Με μία μόνο ποιητική σύνθεση
στο ενεργητικό του, την περίφημη «Αμοργό»,
που έγραψε μεσούσης της Κατοχής, θεωρείται
ένας από τους κορυφαίους ποιητές. Τη λυρική του φλέβα ο Νίκος Γκάτσος τη διοχέτευσε
στους στίχους τραγουδιών. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Σταύρος Ξαρχάκος,
ο Δήμος Μούτσης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης
και άλλοι συνθέτες μελοποίησαν στίχους του,
που τραγουδήθηκαν από δημοφιλείς καλλιτέχνες και έγιναν μεγάλες επιτυχίες («Αθανασία»,
«Της γης το χρυσάφι», «Ρεμπέτικο», «Αρχιπέλαγος», «Πήρες το μεγάλο δρόμο»,
«Πορνογραφία», «Λαϊκή Αγορά», «Η
Μικρή Ραλλού», «Μια γλώσσα, μια πατρίδα», «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Η
νύχτα», «Στο Σείριο υπάρχουνε παιδιά»,
«Αντικατοπτρισμοί», «Το κατά Μάρκον»,
«America, America», «Χάρτινο το Φεγγαράκι», «Πάει ο καιρός», κ.ά.).

Συνδιοργανωτές της Εκδήλωσης ήταν ο Δήμος Γεροσκήπου, το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου και το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχήμα
του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητρόπολης
Πάφου.

Στον χαιρετισμό του, προ της έναρξης του
μουσικού αφιερώματος, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης τόνισε ότι «η απόφαση για πραγματοποίηση της συγκεκριμένης
συναυλίας ήταν η πρώτη που έλαβε το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, σε επίπεδο

Εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής (24 – 26 Ιουλίου)
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 πολι-
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πολιτιστικών εκδηλώσεων, γεγονός
που αποδεικνύει
έμπρακτα την πρόθεση του Δήμου
να δώσει στα καλλιτεχνικά σχήματα
και στους νέους
καλλιτέχνες της
Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ευκαιρίες παρουσίασης και
ανάδειξής τους».

Πολιτισμός

«Ιεροκήπια 2012»

ούχου 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.
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του 9ου Χρόνου Διαλέξεων του «Ιεροκήπειου
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού της
Πάφου για τη διάλεξη «Η
οικονομική κρίση στην
Κύπρο: αίτια, επιπτώσεις, προτάσεις εξόδου
από την κρίση, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προοπτικές», με την οποία άνοιξε ο 9ος Κύκλος Διαλέξεων του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου στην Πάφο», την Παρασκευή, 26
Οκτωβρίου 2012.
Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος,
αφού προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση της
πορείας της κυπριακής οικονομίας από το 1974
μέχρι σήμερα, παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση και ανέλυσε τα αίτια που οδήγησαν στη
σημερινή οικονομική κρίση. Αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση

για έξοδο από την κρίση και έκανε αναφορά στις
βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προοπτικές της
κυπριακής οικονομίας.
Τη διάλεξη συντόνιζε ο Χρυσόστομος Ταμπάκης,
Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβόνας και Επισκέπτης
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά το πέρας της διάλεξης, ο λόγος δόθηκε στο κοινό για ερωτήσεις.
Της διάλεξης προηγήθηκαν χαιρετισμοί εκ των
συνδιοργανωτών, του Δήμου Γεροσκήπου, του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ράδιο Πάφος.
Το πρόγραμμα χορηγεί η ΣΠΕ Γεροσκήπου &
Ανατολικής Πάφου. Χορηγός επικοινωνίας είναι
η εφημερίδα «ο Φιλελεύθερος».

Πολιτισμός

Δεύτερη Διάλεξη
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9ου Χρόνου Διαλέξεων του «Ιεροκήπειου
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Μπορεί ένα φιλοσοφικό κείμενο όπως η φιλοσοφία της ιστορίας του Χέγκελ να μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε πώς ζει – και, κυρίως, πώς
πεθαίνει – μια χώρα;
Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012, ο κ. Παναγιώτης Θανασάς, Επίκουρος Καθηγητής στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιχείρησε να δώσει μια απάντηση, διαβάζοντας
αυτό το κείμενο σε αντιπαραβολή με το περίφημο λογοτέχνημα του Δημήτρη Δημητριάδη
«Πεθαίνω σαν χώρα». Τα αδιέξοδα μιας (υπαρκτής;) χώρας που οδηγείται στον θάνατο φωτίστηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Η δεύτερη, κατά σειρά, διάλεξη του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», υπό
τον τίτλο “Πεθαίνω ως χώρα. Με αφορμή την

εγελιανή φιλοσοφία της ιστορίας”, εντασσόταν σε σειρά δραστηριοτήτων του ερευνητικού
προγράμματος «Αναγνώσεις της αρχαίας φιλοσοφίας», το οποίο επιχορηγείται από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας. Τη διάλεξη συντόνιζε ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Στέφανος Ευθυμιάδης.

Εκδήλωση

για την Οικονομική Κρίση
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής
Ένωσης του Δήμου Γεροσκήπου, διάλεξη με
στόχο την ενημέρωση των δημοτών μας για
την οικονομική κρίση. Η διάλεξη συγκέντρωσε
μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς προσέλευσης.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν o Δρ Στέλιος
Πλατής, Οικονομολόγος, και ο κ. Κυριάκος
Δρουσιώτης, Οικονομολόγος-Εγκεκριμένος
Λογιστής.
Ο Δρ. Στέλιος Πλατής ανέπτυξε το θέμα «Κυπριακή Οικονομία: σε κρίσιμο σταυροδρόμι»

και ο Κυριάκος Δρουσιώτης το θέμα «Η Πάφος
του χθες και του αύριο».
Και οι δύο ομιλητές με τις παρουσιάσεις τους
βοήθησαν στο να απαντηθούν πολλές απορίες,
ενώ πυροδοτήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων.

Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου

στη διοργάνωση των «Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς»
Ο Δήμος Γεροσκήπου
συμμετείχε στη φετινή
διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών
Κληρονομιάς «Πολιτιστικές Διαδρομές»
(14 – 21 Οκτωβρίου).
Πρόκειται για ένα
θεσμό που καθιερώθηκε από το
Συμβούλιο
της
Ευρώπης και υποστηρίζεται από
την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχει σκοπό να δώ-

σει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει
και να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική, τη φυσική
και γενικά την πολιτιστική του κληρονομιά.
Ο Δήμος Γεροσκήπου, στις 19 Οκτωβρίου, από
τις 11.00π.μ. μέχρι τις 1.00μ.μ., πραγματοποίησε τη ξενάγηση υπό τον τίτλο «Οδοιπορικό
στους Ιερούς Κήπους», με στόχο τη γνωριμία
του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά της
Γεροσκήπου. Μέσα απ’ αυτή την «πολιτιστική
διαδρομή», το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής,
την Κάτω Βρύση, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Γεροσκήπου, μονάδες παρασκευής του «Λουκουμιού Γεροσκήπου» και εργαστήρια αγγειοπλαστικής.

Έκθεση Βιβλίου
στη Γεροσκήπου

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ των ωρών 10π.μ. – 1μ.μ. και
4μ.μ. – 7μ.μ., υπαίθρια έκθεση βιβλίου στην
Πλατεία Γεροσκήπου.
Την έκθεση οργάνωσε ο εκδοτικός οίκος «Εν
Τύποις», σε συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκή-

Πολιτισμός

Εναρκτήρια Διάλεξη

που. Η έκθεση εντασσόταν στο πλαίσιο της
ευρύτερης προσπάθειας των εκδόσεων «Εν
Τύποις» να φέρουν το βιβλίο κοντά στο κοινό
της περιφέρειας.
Οι διοργανωτές παραχώρησαν το 30% των
πωλήσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 18 Ιουνίου
2012, στο Aliathon
Holiday Village, Συνάντηση Γνωριμίας
με Νέους Καλλιτέχνες της Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.
Κύριος σκοπός αυτής της Συνάντησης, την οποία
οργάνωσε ο Δήμος Γεροσκήπου, μετά από εισήγηση της Πολιτιστικής του Επιτροπής, ήταν η επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών στον χώρο του
πολιτισμού με τη νέα γενιά καλλιτεχνών, αλλά και
η συζήτηση τρόπων ανάδειξης και αξιοποίησής
των.
Στη Συνάντηση παρέστησαν ο Δήμαρχος Γερο-

σκήπου Μιχάλης Παυλίδης, Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Γεροσκήπου, Μέλη της Πολιτιστικής
Επιτροπής του Δήμου και νέοι καλλιτέχνες.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλής Παυλίδης τόνισε ότι η Συνάντηση επιδιώκει
να σηματοδοτήσει την απαρχή δημιουργίας ενός
διαύλου επικοινωνίας με τις νέες καλλιτεχνικές
δυνάμεις του τόπου μας, ενώ εξήγγειλε την εγκατάσταση εξέδρας στην Πλατεία Γεροσκήπου, για
την καλοκαιρινή περίοδο, και την παραχώρηση
των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού του πλατειακού χώρου, με στόχο
την υποστήριξη, διευκόλυνση και ανάδειξη της
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Εγκατάσταση Εξέδρας στην Πλατεία Γεροσκήπου

Πολιτισμός

Από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, ο
Δήμος Γεροσκήπου προχώρησε στην εγκατάσταση εξέδρας στην Πλατεία Γεροσκήπου, η χρήση
της οποίας προσφερόταν εντελώς δωρεάν σε
νέους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα της
Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής,
που επιθυμούσαν να παρουσιάσουν δείγματα της
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δουλειάς τους στο ευρύ κοινό. Ο Δήμος παρείχε,
επίσης, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Πλατείας Γεροσκήπου.
Η προσφορά αυτή του Δήμου εντασσόταν μέσα
στο πλαίσιο της πολιτικής του για ανάδειξη και αξιοποίηση των καλλιτεχνικών δυνάμεων του τόπου
μας και, κυρίως, της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο

του Ήρωα Γ. Ταλιώτη και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Αυγούστου,
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, το ετήσιο
εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Γιαννάκη Ταλιώτη,
ο οποίος έπεσε στις μάχες της Τηλλυρίας τον Αύγουστο του 1964.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Διευθυντής
του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Χρίστος Χριστοφίδης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα και ανοικτή δεξίωση στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου.
Με σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Πλατεία
Γεροσκήπου, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία
με το σωματείο ‘‘Περικλής Δημητρίου’’, οργάνωσε στη συνέχεια, με μεγάλη επιτυχία, τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου εις μνήμην του ήρωα.

Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις
στο Πελέντρι

Για 12η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε τις καθιερωμένες του καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά της
ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων
της Γεροσκήπου.

γράμματος επωμίστηκε ο Δήμος Γεροσκήπου
μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 16 έως
24 Ιουλίου 2012, εξήντα και πλέον
παιδιά της Γεροσκήπου φιλοξενήθηκαν σε οργανωμένο χώρο διαμερισμάτων στο Πελέντρι.
Οι Κατασκηνώσεις του Δήμου
Γεροσκήπου περιλάμβαναν ένα
πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με πλήρη διατροφή. Το
μεγαλύτερο μέρος των εξόδων
για την υλοποίηση του προ-

Διεθνής Ημιμαραθώνιος
«Αφροδίτη»

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου και άλλους
φορείς , διοργάνωσε για 19η χρονιά τον Διεθνή
Ημιμαραθώνιο «Αφροδίτη».
Ο 19ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος
πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2012, στο
Δημοτικό Στάδιο
Γεροσκήπου, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.
Στον αγώνα έλαβαν μέρος 300
αθλητές από 10
διαφορετικές χώρες, όπως Κύπρος,
Ελλάδα,
Ρωσία,
Μεγάλη Βρετανία,
Ρουμανία, Ολλανδία,
Γερμανία, κ.ά.

Η διοργάνωση ήταν άριστη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις ευχαριστίες και τα κολακευτικά
σχόλια όλων των αθλητών και των συνοδών
τους.

Νεολαία

«Γνωρίζοντας τους Νέους Καλλιτέχνες»
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«Ίρις»

Εκστρατεία Συλλογής Τροφίμων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας & Παιδιού «Ίρις» είναι δημιουργία της σύμπραξης του Δήμου Γεροσκήπου και του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Γεροσκήπου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει
σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην οικογένεια, τα παιδιά και τους νέους.
Οι στόχοι μας:
• Η άμεση παρέμβαση σε ατομικές και οικογενειακές δυσκολίες μέσω των συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
• Η άμεση προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας με σκοπό την πρόληψη και την
ολιστική αντιμετώπισή τους.
Απευθυνόμαστε σε: Γονείς, Παιδιά/Έφηβους/Νέους, Νεαρά Ζευγάρια
Για περισσότερες
Οι υπηρεσίες μας:
πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και την εγγραφή σας στα
• Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη
βιωματικά
εργαστήρια & ομάδες, μπο• Γραμμή ενημέρωσης και παραπομπής σε αρμόδιες υπηρεσίες
ρείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 99233222
• Βιωματικά εργαστήρια δραματοθεραπείας για γυναίκες
• Ομάδα δημιουργικών δράσεων για νέους γυμνασίου/λυκείου
Όλες οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού
Κέντρου «Ίρις» προσφέρονται δωρεάν από
• Ομάδα για γονείς νηπίων
προσοντούχο προσωπικό με εμπιστευτι• Ανοιχτές διαλέξεις για γονείς
κότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική
• Σεμινάρια ετοιμασίας βιογραφικού για εξεύρεση εργασίας
προσέγγιση.
• Παροχή ρουχισμού σε άτομα ή ομάδες άμεσης ανάγκης
Πληροφορίες
Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη
Οι συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης σου προσφέρουν ένα ασφαλή χώρο για συναισθηματική στήριξη και παροχή βοήθειας.
* Οι συναντήσεις θα γίνονται στον πρώτο όροφο του Κέντρου Ενηλίκων Γεροσκήπου, κατόπιν ραντεβού.

Με σκοπό τη στήριξη άπορων οικογενειών της
Γεροσκήπου, την περίοδο των Χριστουγέννων,
ο Δήμος οργάνωσε εκστρατεία συλλογής τροφίμων, από τις 3 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 21
Δεκεμβρίου 2012.

Κοινωνική

Γραμμή ενημέρωσης και παραπομπής σε αρμόδιες υπηρεσίες
Κάλεσε το 99233222 και ενημερώσου για τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς του Δήμου Γεροσκήπου και της ευρύτερης περιοχής.
Tα εργαστήρια και οι ομάδες μας
• Βιωματικά εργαστήρια δραματοθεραπείας για
γυναίκες
Εξερεύνησε πτυχές του εαυτού σου μέσα από τη φαντασία, την κίνηση, το θεατρικό στοιχείο, το παιχνίδι
και τα λόγια, για να ενισχύσεις την προσωπικότητά
σου και να αποκτήσεις νέους τρόπους έκφρασης.
• Ομάδα δημιουργικών δράσεων για νέους γυμνασίου/λυκείου
Δημιούργησε εκθέματα τέχνης μαζί με άλλους νέους για να εκφράσεις τις σκέψεις σου για θέματα
που απασχολούν εσένα, τους συνομηλίκους σου και
την κοινωνία στην οποία ζεις.
• Ομάδα για γονείς νηπίων
Κινηθείτε μαζί με τα παιδιά σας και μάθετε πως να
χρησιμοποιείτε το παιχνίδι, τους φυσικούς ρυθμούς

του σώματος και τρόπους μη-λεκτικής επικοινωνίας για να στηρίξετε την υγιή ανάπτυξή τους.
• Ανοιχτές διαλέξεις για γονείς
Λάβετε την επιστημονική ενημέρωση από διάφορους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μάθετε
τρόπους για την υγιή ανάπτυξη των σχέσεων στην
οικογένεια.
• Σεμινάρια ετοιμασίας βιογραφικού για εξεύρεση εργασίας
Ενημερώσου για τον τρόπο δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος και για τις μεθόδους προετοιμασίας για συνέντευξη.
* Τα σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα μετά από τη
συμπλήρωση ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων.

από τον Δήμο Γεροσκήπου

Φιλανθρωπικός Αγώνας
Αντισφαίρισης

Με τον Δήμαρχο Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη,
να επικρατεί του αντιπάλου του, Δημάρχου Πάφου Σάββα Βέργα, με 2- 0 σετ, πραγματοποιήθηκε, την 1η Οκτωβρίου 2012, φιλανθρωπικός
αγώνας αντισφαίρισης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Δημοτικού Παντοπωλείου της Πάφου και άπορων οικογενειών της Γεροσκήπου.
Τον αγώνα, που διεξήχθη στα Γήπεδα Αντισφαίρισης του Ομίλου Πάφου στη Γεροσκήπου, παρακολούθησε πλήθος κόσμου, φορείς

και παράγοντες της πόλης, συμβάλλοντας με
αυτό τον τρόπο, στην επίτευξη του κοινού στόχου που τέθηκε από πλευράς των δύο Τοπικών
Αρχών.
Τα βραβεία, με την ολοκλήρωση του φιλανθρωπικού αγώνα, απένειμαν εκπρόσωποι του
Ομίλου Εταιρειών «Λεπτός», της Εταιρείας
Shikkis Motors και της Εταιρείας Συστημάτων
Ύδρευσης Ecotrap που ήταν οι χορηγοί της εκδήλωσης.

Κοινωνική

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας & Παιδιού Γεροσκήπου

Παροχή ρουχισμού σε άτομα/οικογένειες άμεσης ανάγκης
Η προσφορά ρουχισμού θα δίνεται σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη. Η επιλογή
των ατόμων και των οικογενειών θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για περιορισμένο χρονικό
διάστημα.
Επικοινωνία Μαραθώνος 1, 8201 Γεροσκήπου, Τηλ.: 99233222, Email: iridos@cytanet.com.cy
Χορηγοί: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δήμος Γεροσκήπου, ΣΚΕ Γεροσκήπου
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Ο Δήμος Γεροσκήπου δημιουργεί

Τέλη Υδατοπρομήθειας

στο πλαίσιο του προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC – INN.O.V.Age

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεροσκήπου, σε συνεδρία του στις 13/01/2012, αποφάσισε όπως
από 01/01/2012 ισχύουν τα πιο κάτω τέλη Υδατοπρομήθειας:

Ευρωπαϊκά

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΙΑ
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου, η
πρώτη συνάντηση του «Inno-Hub», τoυ Κέντρου
Προώθησης Καινοτομίας, που συστάθηκε στο
πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg
IVC «Improvement of Effectiveness of regional
development policies in eco-innovation of Smart
Home and Independent Living to increase the
quality of Life of Aging people (INN.O.V.Age)».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα στελέχη του
Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας Inno – Hub:
ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, με
την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινωνικού Εθελοντισμού Γεροσκήπου, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου Κενδέας Ζαμπυρίνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΚΟ στον
Δήμο Πάφου, χειρουργός Φυλακτής Κωνσταντινίδης, ο Διοικητικός Λειτουργός του Δήμου
Γεροσκήπου Κώστας Αναστασιάδης και τα μέλη
του Γραφείου Διασύνδεσης του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, Ροζίτα Παυλίδου, Γιώργος Κόκου και Στέλλα Τομάζου. Στα κύρια θέματα
της συνάντησης περιλαμβάνονταν ο εντοπισμός
και η μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας, η αξιολόγηση προηγούμενων πρακτικών και η χάραξη
στρατηγικής για την ενίσχυση του «Inno – Hub»
και η ενδυνάμωσή του με φορείς και άτομα που
δυνατόν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων.
To Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας «Inno-Hub»
θα αποτελέσει τον βασικό άξονα μελέτης των
υφιστάμενων πρακτικών για θέματα Τρίτης Ηλικίας στη Γεροσκήπου και στην περιοχή της Πάφου γενικότερα.
Συντονιστής των εργασιών του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας «Inno-Hub» είναι το Γραφείο
Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, το οποίο λειτουργεί ως Φορέας Εμπειρογνωμοσύνης και Τεχνογνωσίας για τη διασύν-

δεση του Επιχειρηματικού Κόσμου με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην προώθηση δράσεων καινοτομίας στον τομέα υποβοηθητικών εφαρμογών
για την Τρίτη Ηλικία. Το Γραφείο Διασύνδεσης του
ΤΕΠΑΚ αναμένεται επίσης να συμβάλει ενεργά
στη δημιουργία κρίσιμης μάζας βέλτιστων πρακτικών για θέματα Τρίτης Ηλικίας.
Το πρόγραμμα INN.O.V.Age, στο πλαίσιο του
οποίου συστάθηκε το Κέντρο Πρώθησης Καινοτομίας “Inno-Hub”, υλοποιούν 15 Εταίροι από 14
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιταλία, την
Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη
Γαλλία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία,
την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την
Τσεχία, τη Σλοβενία και την Κύπρο, και έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,5 περίπου εκατ.
ευρώ. Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα με το
Δήμο Γεροσκήπου.
Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος
θα πραγματοποιηθούν αρκετές συντονιστικές
συναντήσεις των εταίρων, καθώς και εκπαιδευτικές συναντήσεις στις οποίες θα μετέχουν, τόσο
οι εταίροι του Έργου, όσο και οι Φορείς στήριξης,
στελέχη των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας, οι οποίοι αναμένεται να ενημερωθούν για τις
βέλτιστες πρακτικές σε χώρους εφαρμοσμένων
πολιτικών. Ο Δήμος Γεροσκήπου και το Κέντρο
Προώθησης Καινοτομίας «Inno – Hub» συμμετείχαν και στην εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο
στις 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2012.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κατανάλωση
Κυβικά Μέτρα
Ανά Τριμηνία

€

Κατανάλωση
Κυβικά Μέτρα
Ανά Τριμηνία

€

Κατανάλωση
Κυβικά Μέτρα
Ανά Τριμηνία

€

Κατανάλωση
Κυβικά Μέτρα
Ανά Τριμηνία

€

1 ως 15

0.56

1 ως 15

0.56

1 ως 15

0.56

1 ως 15

0.56

16 ως 30

0.56

16 ως 30

0.56

16 ως 30

0.56

16 ως 30

0.70

31 ως 45

0.77

31 ως 45

0.56

31 ως 45

0.77

31 ως 45

0.77
1.60

46 ως 60

1.00

46 ως 60

0.75

46 ως 60

0.80

46 ως 60

61 ως 75

1.80

61 ως 75

1.35

61 ως 75

1.45

61 ως 75

2.35
2.60

76 ως 90

2.50

76 ως 90

1.88

76 ως 90

2.00

76 ως 90

91 και άνω

2.80

91 και άνω

2.10

91 και άνω

2.25

91 και άνω

3.00

Πάγιο

12.00

Πάγιο

12.00

Πάγιο

12.00

Πάγιο

3.40

Επιπλέον πληροφορήστε ότι, με βάση το άρθρο 134 του Περί Δήμων Νόμου, την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους επιβάλλεται προσεπιβάρυνση ύψους 10% επί των καθυστερημένων οφειλών στα Τέλη
Υδατοπρομήθειας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

για Πληρωμή Φορολογιών – Τελών - Υδατοπρομήθειας
1. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται μέχρι
και την τελευταία ημέρα πληρωμής που αναγράφεται στο λογαριασμό Υδατοπρομήθειας/
Φορολογίας, ως ακολούθως:
i. Στα Γραφεία του Δήμου: Δευτέρα – Παρασκευή (από τις 8.00π.μ. – 1.00μ.μ.) και Τετάρτη απόγευμα (από 3.00μ.μ. – 5.00μ.μ), εκτός
από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
ii. Στους πιο κάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς:
• ΣΠΕ Γεροσκήπου: 4000104 – 7
• Τράπεζα Κύπρου (utility code) 3869
• Ελληνική Τράπεζα: 595-12-429391-00
• Λαϊκή Τράπεζα:129-11-002316
• Alpha Bank: 645-105-019401-2
• Εμπορική Τράπεζα: 456-10-000496-03
• Τράπεζα Πειραιώς: 313305
• USB Bank: 146-9-0000168-60015
2. Επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα
του Δήμου Γεροσκήπου, να είναι διγραμμισμένες και να στέλλονται έγκαιρα μαζί με τα
δυο τμήματα του λογαριασμού.
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, ο
λογαριασμός εξοφλείται ΜΟΝΟ στα Γραφεία

του Δήμου. Μετά το πέρας της προθεσμίας
πληρωμής, ο Δήμος επιβάλλει επιπρόσθετη
επιβάρυνση επί των οφειλόμενων ποσών,
το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα
με τον Περί Δήμων Νόμο και τους εκάστοτε
κανονισμούς που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Αλλαγή Διεύθυνσης: Σε περίπτωση αλλαγής
της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση λανθασμένης διεύθυνσης αλληλογραφίας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα
τον Δήμο, είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς.
Τώρα εξοφλείστε τους λογαριασμούς σας
και από το διαδίκτυο!

Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με την
JCC Payments Systems Ltd, σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε, μέσω της JCCsmart,
τους λογαριασμούς σας από το διαδίκτυο εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.jccsmart.
com/ και να επιλέξετε τις «πληρωμές λογαριασμών».

Ανακοινώσεις

το Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας Inno-Hub
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Σημαντικές Πληροφορίες
για την Υδατοπρομήθεια

1. Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών του εγκαταστάσεων.
Επίσης, έχει την ευθύνη για οποιανδήποτε
υπερκατανάλωση καταγραφεί, είτε λόγω
διαρροής στην υδραυλική εγκατάσταση του
υποστατικού, είτε για οποιουσδήποτε άλλους
λόγους. Για έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή
σπατάλης νερού και υπερχρέωσης, ο Δήμος
Γεροσκήπου συστήνει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο των
υδραυλικών εγκαταστάσεών τους και τακτική παρακολούθηση της ένδειξης του υδρομετρητή τους.

Ανακοινώσεις

2. Ο χώρος γύρω από τον υδρομετρητή θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν για την
ομαλή και ορθή λήψη των ενδείξεων, διαφορετικά ο Δήμος θα προβαίνει σε υποθετικό
υπολογισμό της κατανάλωσης.
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3. Για μεταβίβαση του λογαριασμού σας:
• Αν είστε νέος Ιδιοκτήτης του υποστατικού,
είναι απαραίτητο να προσέλθετε προσωπικά
στα γραφεία του Δήμου, έχοντας μαζί σας την
ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και το αγοραπωλητήριο έγγραφο ή τίτλο ιδιοκτησίας.
• Αν είστε νέος Ενοικιαστής του υποστατικού,
είναι απαραίτητο να προσέλθετε προσωπικά

μαζί με τον Ιδιοκτήτη του Υποστατικού, προσκομίζοντας το Ενοικιαστήριο Έγγραφο και
έχοντας μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας για την συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων. Ο λογαριασμός μπορεί να
εκδίδεται στο όνομα σας, αφού καταθέσετε
το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς
ποσό (σήμερα €200), το οποίο θα σας επιστρέφεται με την εξόφληση του τελευταίου
λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία, η ευθύνη
για οποιαδήποτε οφειλή βαραίνει τον ιδιοκτήτη του υποστατικού.
4. Σε περίπτωση απώλειας νερού, παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε:
• Σε εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα:
26962324, 26960745, 26960772, 26960778.
• Σε μη εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο:
99863156.
5. Σε περίπτωση παρουσίασης καθυστερημένων οφειλών, ο Δήμος θα διενεργεί αποσυνδέσεις υδρομετρητών χωρίς καμία επιπλέον
ειδοποίηση. Για την επανασύνδεση του υδρομετρητή θα απαιτείται η πλήρης εξόφληση
των καθυστερημένων οφειλών, καθώς επίσης και το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που καθορίζεται σήμερα στα €20,00
πλέον ΦΠΑ.

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.

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 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

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

Η Γέννηση του Χριστού (Τοιχογραφία 15ου αι. στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής - Κεντρικό κλίτος, νότιος τοίχος)

Ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και
το Προσωπικό του Δήμου
εύχονται στους δημότες Γεροσκήπου

Καλές Γιορτές,
Υγεία και Δύναμη
για τον Καινούργιο Χρόνο

Το παλιό σινεμά (δυτική όψη)

Το παλιό σινεμά (βόρεια όψη)

