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Εργασίες Βελτίωσης

της Καθημερινότητας και της Ποιότητας Ζωής
των Δημοτών το 2ο Εξάμηνο του 2013
•
•
•
•
•
•
•

μένης διάβασης πεζών στη Λεωφ. Γρίβα
Διγενή.
Βελτιωτικές εργασίες του οδοστρώματος
σε όλη την έκταση του Δήμου.
Βελτιωτικές εργασίες σε αγροτικούς δρόμους, με τοποθέτηση υλικού ασφαλτικής
απόξεσης.
Οριζόντια σήμανση (γραμμογράφηση)
οδών, διαβάσεων πεζών και μέτρων ύφεσης.
Διαμόρφωση του μονοπατιού της φύσης
«Κολιόκρεμμος».
Εξωραϊσμός παραλιακής περιοχής (διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, κατασκευή
διευκολύνσεων λουομένων και ΑΜΕΑ).
Προληπτικός καθαρισμός συστήματος ομβρίων υδάτων σε όλη την έκταση του Δήμου.
Έναρξη εργασιών για διαμόρφωση του κτιρίου της παλιάς αποθήκης του Δήμου σε
πινακοθήκη.

Αναπτυξιακά

Παρ’ όλες τις πολύ δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που επικράτησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ο Δήμος Γεροσκήπου, αξιολογώντας τις προτεραιότητες και τη σημασία
των προγραμματισμένων εργασιών, κατάφερε
να εκτελέσει αξιόλογο έργο, με κύριο στόχο τη
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
Μερικά από τα έργα που εκτελέστηκαν την περίοδο αυτή, πέραν από τις εργασίες ρουτίνας,
και αξίζει να σημειωθούν, είναι τα ακόλουθα:
• Ανακατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή.
• Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της
οδού Κινύρα.
• Γενικές ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Αγίων Πέντε και Κινύρα (τμήματος).
• Κατασκευή πεζοδρομίων και διαμόρφωση
συμβολής οδών Αγίας Παρασκευής και
Αδώνιδος.
• Κατασκευή μέτρων ύφεσης και υπερυψω-
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Ο Θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς»

Λειτουργία

στη Γεροσκήπου
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Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» αποτελεί
μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, με τη συνεργασία των πολιτών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό,
ο πολίτης, ο δημότης δύναται να συμβάλει σε θέματα
που αφορούν άμεσα την ασφάλεια του ιδίου, της οικογένειας και της περιουσίας του. Η ευαισθητοποίηση
και η συνειδητή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του προγράμματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου εκτιμά ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει σημαντικά
στην ενίσχυση της ευταξίας και της ασφάλειας στα
δημοτικά μας όρια. Γι’ αυτό καλεί όλους τους δημότες όπως δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ως
«Παρατηρητές της Γειτονιάς».
Λειτουργία
(α) Γενικές Πληροφορίες
Το πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια
στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος όπου:
• η Αστυνομία εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους πολίτες σε τεχνικές πρόληψης του εγκλήματος, π.χ.:
- πώς να κάνουν τα σπίτια και την περιουσία τους
λιγότερο ελκυστικά στους εγκληματίες.
- πώς να είναι σε εγρήγορση για ύποπτες/εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή τους.
• οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την Αστυνομία για ασυνήθιστες/ ύποπτες/ εγκληματικές
δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή τους.
• η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
• η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για πρόληψη του εγκλήματος.
• η ευθύνη για σύλληψη των εγκληματιών παραμένει εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Αστυνομία.

(β) Τρόπος Λειτουργίας
• Εκπαίδευση, διαφώτιση και οργάνωση του κοινού
για θέματα πρόληψης και ασφάλειας.
• Ενημέρωση παρατηρητών για την εγκληματικότητα από την Αστυνομία.
• Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών από παρατηρητές προς την Αστυνομία.
• Αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από την
Αστυνομία.
• Επανατροφοδότηση και ενημέρωση των εθελοντών για τα αποτελέσματα.
• Αξιολόγηση του προγράμματος σε τακτά χρονικά
διαστήματα και επανακαθορισμός στόχων.
(γ) Ο Ρόλος των «Παρατηρητών της Γειτονιάς»
Οι παρατηρητές της γειτονιάς προτρέπονται να είναι
σε εγρήγορση και να αναφέρουν οτιδήποτε τους φαίνεται ύποπτο στην Αστυνομία. Βασικότερη λειτουργία
είναι η ενημέρωσή σας μέσω SMS για να λαμβάνετε
έγκαιρα τα μέτρα σας. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να
χρησιμοποιείτε τον πολύτιμο χρόνο σας.
Μέσα από τη λειτουργία του προγράμματος και τη βοήθεια των δημοτών, ο Δήμος Γεροσκήπου αποβλέπει,
επίσης, στην έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση
προβλημάτων της καθημερινότητας στις γειτονιές
της δημαρχούμενης περιοχής. Για τον σκοπό αυτό,
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, στο τηλ. 7777 8660.
Χρήσιμα Τηλέφωνα: 112 Αστυνομία-Πυροσβεστική-Νοσοκομείο, 26 80 65 06 Αστυνομία Πάφου, 1460 Γραμμή του Πολίτη.
Αρχισυντονιστής Προγράμματος: Μαρία Κωνσταντίνου (τηλ.
97 78 15 44)
Συντονιστής Τομέα Βόρεια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου: Αυγουστής Παπαχριστοδούλου (τηλ. 99 560 199)
Συντονιστής Τομέα Νότια της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου: Γεωργία Ευγενίου (τηλ. 99 514 185)

Αντιπροσωπεία του

ΔΗ.ΣΥ. Πάφου στον Δήμο Γεροσκήπου
Αντιπροσωπεία του ΔΗ.ΣΥ. Πάφου, με επικεφαλής τον
Επαρχιακό Γραμματέα Γιαννάκη Λαζάρου, επισκέφθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2013, τον Δήμο Γεροσκήπου και
είχε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Μάριο Αθανασίου,
στην παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν προς συζήτηση διάφορα
θέματα που απασχολούν τον Δήμο, μεταξύ των οποίων, η αίτηση της Τοπικής Αρχής για εκμίσθωση κρατικής γης, με στόχο τη δημιουργία υποδομής εξυπηρέτησης λουομένων στην παραλία Γεροσκήπου, καθώς
επίσης και το αίτημα του Δήμου για εκμίσθωση τ/κ γης
παρά την παραλία Γεροσκήπου, για τη δημιουργία προ-

σωρινού χώρου
στάθμευσης.
Ο
Επαρχιακός
Γραμματέας του ΔΗ.ΣΥ. δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει
τα αιτήματα της Τοπικής Αρχής, ιδιαίτερα δε τα αιτήματα που δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος για το
κράτος. Από πλευράς του Δήμου, ο Δημαρχεύων Μάριος Αθανασίου, εξέφρασε ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της συνάντησης και ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του ΔΗ.ΣΥ. για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει
σε σχέση με τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αρχή.

Συνάντηση Δήμου Γεροσκήπου

με Επίτροπο Περιβάλλοντος
Με την Επίτροπο Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου συναντήθηκε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο
Γεροσκήπου, με αντικείμενο συζήτησης διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
Στη συνάντηση, από πλευράς Δήμου, παρέστησαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης
Παυλίδης, ο Υγειονομικός Επιθεωρητής
Μάριος Νικήτας και ο Διοικητικός Λειτουργός Κώστας Αναστασιάδης. Την Επίτροπο
Περιβάλλοντος κα. Παναγιώτου συνόδευαν
η κα. Δοξούλα Παναγιώτου και ο κ. Ξένιος
Αγαθοκλέους.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου ενημέρωσε την
κα. Παναγιώτου για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Γεροσκήπου. Παράλληλα, συζητήθηκαν
εκτενώς τα θέματα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, καθώς και θέματα
ανακύκλωσης. Επίσης, σε σχέση με την

επικείμενη έναρξη της λειτουργίας των πράσινων σημείων στην Πάφο, στις αρχές του 2014,
εκφράστηκαν οι ανησυχίες του Δήμου σχετικά
με την επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος .
Εν κατακλείδι, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη
διάθεση για συνεχή συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος.

Συνάντηση Δημοτικού Συμβουλίου
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη είχε στις 28
Σεπτεμβρίου 2013, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου, το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου.
Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
Μιχάλης Παυλίδης ζήτησε από τον Πρόεδρο
του ΕΥΡΩ.ΚΟ. τη συμβολή του κόμματος για την
προώθηση αιτημάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα, τέθηκε το αίτημα της έναρξης του
έργου του Συνδετήριου Δρόμου Οικιστικής
– Τουριστικής Περιοχής, το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εξηγήθηκε η αναγκαιότητα
οικονομικής στήριξης
από το Κράτος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για Αξιοποίηση
του Αγροκτήματος της
Γεροκηπιάς και έγινε
ενημέρωση για την
αδειοδότηση που ανα-

μένει ο Δήμος από το Κράτος για να προχωρήσει
σε έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση λουομένων στην παραλία Γεροσκήπου.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου αναφέρθηκε, επίσης,
στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας την ανάγκη λειτουργίας ανεξάρτητων εποπτικών και
ελεγκτικών αρχών, οι οποίες να αυξάνουν τη
διαφάνεια και να διασφαλίζουν ότι η λειτουργία και οι
αποφάσεις των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διέπονται από ορθολογιστικά
και νόμιμα πλαίσια.
Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩ.ΚΟ.
κ. Δημήτρης Συλλούρης
ανέφερε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου ότι το κόμμα του
θα βοηθήσει στην προώθηση των αιτημάτων του
Δήμου Γεροσκήπου.

Λειτουργία

Γεροσκήπου με τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩ.ΚΟ.
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Συνάντηση Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου
με Ευρωβουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους
Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου είχε,
στις 31 Οκτωβρίου 2013, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, ο Ευρωβουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Σοφοκλής
Σοφοκλέους, συνοδευόμενος από
μέλη της Τοπικής Επιτροπής του Κινήματος.
Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τον Δήμο Γεροσκήπου, εν όψει της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης ενημέρωσε τον κ. Σοφοκλέους για τα ώριμα έργα για

τα οποία ο Δήμος θα επιδιώξει τη χρηματοδότηση
μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Ο Ευρωβουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
ανέφερε στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου και
προθυμοποιήθηκε να αναλάβει όλα
τα έξοδα για τη μετάβαση και παραμονή τριμελούς αντιπροσωπείας
του Δήμου Γεροσκήπου στις Βρυξέλλες για καλύτερη προώθηση των επιδιώξεων της δημοτικής αρχής.
Υπεσχέθη, μάλιστα, να διαθέσει στην αντιπροσωπεία
του Δήμου το Γραφείο του στις Βρυξέλλες για την
πραγματοποίηση επαφών και συναντήσεων.

Συνάντηση Αντιπροσωπείας Ε.Ε. ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.

Λειτουργία

Πάφου με τον Δήμαρχο Γεροσκήπου
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Πραγματοποιήθηκε, στις 5 Δεκεμβρίου 2013, στο Δημοτικό
Μέγαρο Γεροσκήπου, συνάντηση,
μεταξύ αντιπροσωπείας της Ε.Ε.
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου, με επικεφαλής
τον Πρόεδρο Θέμη Φιλιππίδη,
και του Δημάρχου Γεροσκήπου
Μιχάλη Παυλίδη, στην παρουσία
λειτουργών του Δήμου.
Έγινε μια εποικοδομητική συνάντηση, η οποία περιστράφηκε γύρω από την αντιμετώπιση και επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία της περιοχής, ζητήματα αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος της Γεροσκήπου και θέματα
αισθητικής αποκατάστασης/βελτίωσης του δομημένου περιβάλλοντος στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Η αντιπροσωπεία του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. υπέβαλε
και έγγραφο με προκαταρκτικές εισηγήσεις προς τον

Δήμο Γεροσκήπου.
Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού και για τον χειρισμό
θεμάτων που σχετίζονται με
τον τουρισμό, συμφωνήθηκε ο
καταρτισμός κοινής επιτροπής
μεταξύ των δύο μερών.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μ.
Παυλίδης ανέφερε ότι ο Δήμος θα κάνει ό,τι είναι
δυνατόν για να επιλύσει προβλήματα του κλάδου
και να στηρίξει την προσπάθεια αναβάθμισης του
τουριστικού μας προϊόντος. Σε σχέση με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται για τη φιλελευθεροποίηση
των πτήσεων από τη Ρωσία προς το Αεροδρόμιο
Πάφου, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου υπεσχέθη να έρθει
σε επαφή με τον αρμόδιο Υπουργό για να συμβάλει
στην επίλυση των διαδικαστικών προβλημάτων που
προέκυψαν.

Διεθνές Φόρουμ Αγροτουρισμού στην Κίνα
Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε στις 27 Οκτωβρίου, το
Διεθνές Φόρουμ Αγροτουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Changsha της επαρχίας
Hunan της Κίνας. Την Κύπρο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης και ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Άγγελος Οδυσσέως.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στο Διεθνές Φόρουμ
Αγροτουρισμού, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία της Κύπρου, τις ομορφιές
του νησιού, τα ορεινά θέρετρα και τις παράλιες πόλεις, τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία των κατοίκων,
τα παραδοσιακά και τοπικά εδέσματα και τα μαγευτι-

κά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τον έναστρο ουρανό. Έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην Πάφο, την
πόλη της Αφροδίτης, επισημαίνοντας την πλούσια
ιστορία της, τα σημαντικά αρχαιολογικά της μνημεία
και τις φυσικές ομορφιές της.

πέραν των τριών χρόνων σε συνθήκες αιχμαλωσίας.
-Καταστρέφουν με τα δόντια τους ηλεκτροφόρα καλώδια, με κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πρόκλησης πυρκαγιών.
-Τρέφονται με μεγάλη ποικιλία τροφίμων (φυσικής
και ζωικής προέλευσης). Προτιμούν πάντοτε φρέσκα
τρόφιμα και ιδιαίτερα τα σιτηρά, παρόλο που είναι
ικανά να καταστρέψουν και να φάνε σχεδόν τα πάντα.
Εκτός από στερεά τροφή, έχουν καθημερινή ανάγκη
νερού.
-Κατά τους χειμερινούς μήνες, όσα τρωκτικά έχουν
τις φωλιές τους σε εξωτερικούς χώρους (ψηλά δέντρα και αλλού), μετακινούνται σε κλειστούς ή στεγασμένους χώρους.
Ενδείξεις παρουσίας τρωκτικών στους χώρους μας:
-Ύπαρξη περιττωμάτων, τρίχωμα ή πατημασιές ή
ρυπαρότητα στα δρομολόγιά τους, διαπίστωση κατεστραμμένων τροφίμων ή υλικών (π.χ. ροκανίσματα ή
τρύπες σε συσκευασίες τροφίμων ή σε αντικείμενα)
και η διαπίστωση της παρουσίας τους ή και της φωλιάς τους.
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των τρωκτικών:
-Γενική καθαριότητα (απομάκρυνση σκουπιδιών και
άλλων άχρηστων υλικών).
-Σωστή αποθήκευση τροφίμων σε σπίτια και αποθήκες,
-Εξάλειψη κάθε είδους πηγής νερού.
-Επιδιόρθωση / κλείσιμο ανοιγμάτων-κενών σε πόρτες, παράθυρα, τοίχους κ.ο.κ.
-Ερμητικό κλείσιμο αποχετευτικών συστημάτων.
-Αποτελεσματικό κλείσιμο των σκυβαλοδοχείων.
-Κλάδεμα και περιποίηση των πυκνόφυλλων δέντρων και άλλων αναρριχητικών φυτών που εφάπτονται στα κτίρια και αποφυγή δημιουργίας κρυψώνων.
-Καθαρισμός της αγρίας βλάστησης στους εξωτερικούς χώρους, ειδικά γύρω από τα κτήρια.
-Καταστροφή όλων των πιθανών χώρων φωλιάσματος (κρυψώνες σε σωρούς από άχρηστα αντικείμενα ή παλαιού εξοπλισμού).
-Αποθήκευση των χρήσιμων αντικειμένων σε ύψος
πέραν των 50 εκατοστών από το έδαφος και μακριά
από τα κτήρια.
-Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησής τους.

22η Εθελοντική Αιμοδοσία ΣΕΑΔ

Περιβάλλον

-Γενικά τα ποντίκια και οι νυφίτσες έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα στο περιβάλλον
και σε κάθε είδος τροφής.
-Μπορούμε να τα συναντήσουμε παντού: στους
αγρούς, σε κατοικημένους χώρους, σε αποχετευτικά
συστήματα κ.ά.
-Είναι φορείς πολλών σοβαρών ασθενειών που
πλήττουν τον άνθρωπο και τα ζώα, όπως είναι η
πανώλη, ο τυφοειδής πυρετός, σαλμονελώσεις, λεπτοσπείρωση, τριχινέλωση, σπειροχαίτες, ενδημικός
τύφος κ.λπ.
-Είναι πολύ έξυπνα ζώα και οι αισθήσεις τους
(όσφρηση, ακοή και αφή), με εξαίρεση την όραση,
είναι πολύ ανεπτυγμένες.
-Το θηλυκό γεννά περίπου 6-8 απογόνους σε κάθε
γέννα και έχει περίπου έξι γέννες το χρόνο. Κάτω από
ιδανικές συνθήκες, ένα ζεύγος τρωκτικών μέσα σε
ένα χρόνο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό
απογόνων.
-Οι φωλιές τους είναι συνήθως κοντά σε τροφή και
νερό.
-Τα νεαρά όταν ενηλικιωθούν (τριών μηνών περίπου), αναζητούν νέες περιοχές για να εγκατασταθούν.
-Διανύουν αποστάσεις από 100 έως και 1000 μέτρα
για τις διατροφικές τους ανάγκες.
-Μπορούν να περάσουν μέσα από τρύπες, διαμέτρου
1,5-2 εκατοστών.
-Έχουν ένα ζεύγος πολύ σκληρών δοντιών (κοπτήρες), τα οποία διατηρούν συνέχεια σταθερά σε μήκος
και κόψη, αφού ροκανίζουν διάφορα αντικείμενα
(ξύλινα και πλαστικά). Με αυτή τους τη συνήθεια,
αποφλοιώνουν περιμετρικά φρέσκα κλαδιά δέντρων
(χαρουπιές, εσπεριδοειδή, ακακίες, σχοινιές κ.ά.), με
αποτέλεσμα να ξηραίνονται ολόκληρα τα κλαδιά.
-Αφήνουν περίπου 30-150 περιττώματα την ημέρα
στους χώρους διακίνησης και διατροφής τους.
-Στις περιπτώσεις όπου οι φωλιές τους είναι στο
έδαφος δημιουργούν τις λεγόμενες στοές, βάθους
60 εκατοστών και μήκους μερικών μέτρων.
-Είναι καλοί κολυμβητές πράγμα που τους επιτρέπει
να διασχίζουν επιφάνειες νερού, να ζουν σε αποχετευτικά συστήματα ή ακόμα να εισέρχονται σε σπίτια
μέσα από τις σωλήνες αποχετεύσεων, με έξοδο τις
τουαλέτες.
-Ζούνε περίπου ένα χρόνο σε φυσικές συνθήκες και

Καθαριότητα

Ποντίκια-Νυφίτσες-Τρωκτικά

Γεροσκήπου

Με σύνθημα ‘‘Δώσε από το περίσσευμα σου – Κάποτε
μπορεί και εσύ να το χρειαστείς’’, πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία στις 5 Ιουλίου 2013,
στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 22η
κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία
της Συντονιστικής Επιτροπής Αι-

μοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.
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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Αίτηση για Κήρυξη του Κτηρίου
του Δημοτικού Μεγάρου Γεροσκήπου
ως «Διατηρητέας Οικοδομής»
Αίτηση προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπέβαλε ο Δήμος Γεροσκήπου, με σκοπό
την κήρυξη του κτηρίου του Δημοτικού Μεγάρου ως «Διατηρητέας Οικοδομής», σύμφωνα
με το άρθρο 38 του νόμου 90 του 1972.
Στην αιτιολόγηση του αιτήματος αναφέρεται
ότι το κτήριο, που καλύπτει έκταση 400τ.μ. περίπου, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου, εντός του παραδοσιακού οικιστικού
πυρήνα και δίπλα από τη βυζαντινό ναό της
Αγίας Παρασκευής. Ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό, για την εποχή του σχεδιασμό, σε σχέση με τα κτήρια του περιβάλλοντα χώρου. Είναι ένα διώροφο περίκεντρο κτίσμα, σχήματος
οβάλ, χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό.
Ανεγέρθη τη δεκαετία του ’50 (1957) για να
στεγάσει τη Δημοτική Αγορά.
Για τρεις σχεδόν δεκαετίες (μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του ’80), η Δημοτική Αγορά εξυπη-

ρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων της Γεροσκήπου και της ευρύτερης περιοχής, στον τομέα του εμπορίου ειδών καθημερινής χρήσης.
Από το 1998 στεγάζει τις δημοτικές υπηρεσίες
του Δήμου.
Το κτήριο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γεροσκήπου.

Πολιτισμός

100 χρόνια «Κάτω Βρύση»
Πριν λίγες μέρες, στις 25 Νοεμβρίου του 2013,
συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την κατασκευή των πετρόκτιστων καμάρων και του
πλυσταριού στην έξοδο της πηγής που είναι
γνωστή στις μέρες μας ως «Κάτω Βρύση», η
οποία από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι και τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. κάλυπτε τις
υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της κοινότητας, ενώ εδώ γινόταν και το πλύσιμο των
ρούχων των κατοίκων. Η λαϊκή παράδοση,
μάλιστα, θέλει το νερό της, το οποίο διοχετεύεται μέσω υπόγειας σήραγγας που περνά από
το προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ως θαυματουργό («αγίασμα»), αφού
συνδέθηκε με τη θεραπεία παθήσεων των
οφθαλμών. Στα πολύ πρόσφατα σε μας χρόνια,
ο χώρος της «Κάτω Βρύσης» συνδεόταν και με
ήθη και έθιμα της κοινότητας.
Ποιος ήταν, όμως, ο ρόλος της «Κάτω Βρύσης» κατά την αρχαιότητα; Σύμφωνα με τις
υπάρχουσες πηγές, η πηγή ήταν άμεσα συνδε-

δεμένη με την υδροδότηση του Ιερού Κήπου,
ενώ δεν αποκλείεται να είχε και σημαντικό
ρόλο στις λατρευτικές τελετές προς τιμήν της
θεάς Αφροδίτης. Περισσότερα για το θέμα
αυτό, οι δημότες μπορούν να ακούσουν στην
εκδήλωση που προγραμματίζει ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό
Όμιλο «Αφροδίτη», τον ερχόμενο Μάιο, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από
την κατασκευή της «Κάτω Βρύσης».

Η Κάτω Βρύση (κύρια πηγή των Ιερών Κήπων),
όπως την απεικόνισε ο Αli Bey το 1806.
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Επιτυχής η Έναρξη των Εκδηλώσεων
«Ιεροκήπια 2013»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έναρξη των
εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2013», την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας
ανεβάστηκε, από το «Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου», η ηθογραφική παράσταση «Η Αγάπη της Γεροκηπιάς».
Την έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε ο Έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος, ο οποίος, 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 παράστασης, ο Δήμος Γεροσκήπου τίμησε τους κ.κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη, συγγραφέα και σκηνοθέτη της «Αγάπης
της Γεροκηπιάς», και Νεόφυτο Παύλου, Πρόεδρο του «Θεατρικού Εργαστηρίου Γεροσκήπου», για την προσφορά τους στα πολιτιστικά
δρώμενα της Γεροσκήπου.

Πολιτισμός

Συγκίνησε «Η Αγάπη της Γεροκηπιάς»
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Στο 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». Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος
Γεροσκήπου έκανε έκκληση στον Υπουργό
Εσωτερικών όπως βοηθήσει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού διαμόρφωσης και αξιοποίησης του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς και
στην ταχεία αδειοδότηση του έργου, έτσι ώστε
να μπορέσει ο Δήμος να διεκδικήσει τη σημαντική χρηματοδότησή του μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

«Ιεροκήπια 2013»
Συναυλία «Άρχισαν τα όργανα…»

Πολιτισμός

από την πειραματική κομπανία «Αέναον»
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, στην Πλατεία Γεροσκήπου, η δεύτερη
κατά σειρά εκδήλωση των «Ιεροκηπίων».
Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την
πειραματική κομπανία «Αέναον» του Λαογραφικού Ομίλου Γεροσκήπου «Αφροδίτη», σε ένα
αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από την
Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Ελλάδα
του Μεσοπολέμου.
Η πειραματική κομπανία «Αέναον» αποτελείται
από δώδεκα καταξιωμένους Παφίτες μουσικούς.

Μπουζούκι:
Μπουζούκι:
Μπαγλαμάς:
Κιθάρα:
Λαούτο:
Βιολί:
Ακορντεόν:
Κρουστά:
Μπάσο:
Τραγούδι:
Τραγούδι:
Τραγούδι:

Δημήτρης Παπαδόπουλος
Γιώργος Δημητριάδης
Παύλος Γρηγορίου
Λάμπρος Ιωάννου
Παναγιώτης Νικολαΐδης
Σοφοκλής Παναγιώτου
Νικόλας Μαυρέσης
Πέτρος Κίζας
Δημήτρης Παπανικολάου
Γιώργος Σαξατές
Έλενα Γιαννακού
Μαρία Κόνικκου

«Ιεροκήπια 2013»

Συναυλία Collegium Cyprium «Αντι-Στρες»

νάσης Αθανασίου, στη βιόλα ο Αντρέας Κελίρης και στο βιολοντσέλο η Ευγενία Καραπατάκη. Στο πρόγραμμα συμμετείχε και η σοπράνο
Χρύσω Μακαρίου.

«Ιεροκήπια 2013»

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Για 16η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στις 27
Σεπτεμβρίου, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του παραδοσιακού μουσικού σχήματος «Αερούσα», του
χορευτικού συγκροτήματος «Ιεροί Κήποι»
και της αγγλόφωνης χορωδίας «Paphos
Zingers».
Πριν την έναρξη του προγράμματος, ο
Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τις
ξενοδοχειακές μονάδες της Γεροσκήπου,
βράβευσε τους επαναλαμβανόμενους ξένους επισκέπτες της πόλης μας. Στον χώρο
της Πλατείας λειτούργησε έκθεση τοπικών
προϊόντων και παραδοσιακών επαγγελμάτων, ενώ με το πέρας τη εκδήλωσης προσφέρονταν παραδοσιακά εδέσματα.
Προσφωνώντας την εκδήλωση, ο Δήμαρ-

Πολιτισμός

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2013», πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου,
στην Κάτω Βρύση, συναυλία
από το κουαρτέτο εγχόρδων
«Collegium Cyprium».
Η συναυλία, υπό τον τίτλο
«Αντι-Στρες», περιελάμβανε
επιλεγμένες συνθέσεις από
την εποχή του Μπαρόκ μέχρι
τις μέρες μας, συμπεριλαμβανομένων και συνθέσεων των Μιχαηλίδη, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Ζαμπέτα.
Στο βιολί ήταν οι Αντρέας Π. Νικολάου και Θα-
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χος 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.

Μουσική Εκδήλωση

Πολιτισμός

με τραγούδια από την εξωτική Βενεζουέλα
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Η Πρεσβεία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας και ο Δήμος Γεροσκήπου
συνδιοργάνωσαν στις 23 Οκτωβρίου 2013,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, μουσική εκδήλωση
με τραγούδια από την εξωτική Βενεζουέλα.
Στην εκδήλωση, ο γνωστός Βενεζουελάνος
μουσικός Carlos Hidalgo, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κύπρο, ερμήνευσε με
τη μαντόλα του την παραδοσιακή μουσική της
περιοχής «Los Llanos»
της Βενεζουέλας, σε
ρυθμό «joropo». Η
μαντόλα αποτελεί τη

βάση της μουσικής στην περιοχή αυτή και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το γνωστό σε όλους
μας λαούτο.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Βενεζουέλας
στην Κύπρο κ. Jeanpier Anaya Salas. Η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση ήταν
μαζική.

Εναρκτήρια Διάλεξη του 10ου Χρόνου
Διαλέξεων
10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το «Ιεροκήπειον
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο», που διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Γεροσκήπου, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος. Ένας
δυναμικός και ενδιαφέρων κύκλος διαλέξεων
προσκαλεί τους κατοίκους, όλων των ηλικιών
της Πάφου σ’ ένα γόνιμο διάλογο για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα, αλλά και
για θέματα ιστορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η πρώτη διάλεξη, που
πραγματοποιήθηκε στις 25
Οκτωβρίου, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, με μεγάλη συμμετοχή
του κοινού, φιλοξένησε τον
Δόκτορα Γρηγόρη Μακρίδη,
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εκτελεστικό
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Ο κ. Μακρίδης παρουσίασε τις ευκαιρίες και τις
προοπτικές που παρουσιάζονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Η διάλεξη
αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020 σχετικά με τα πιο
πάνω προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα
χρηματοδότησης που αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλο
φάσμα δραστηριοτήτων της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα
παραδείγματα έργων που
έχουν εγκριθεί και δόθηκαν λεπτομέρειες για τη διαδικασία που ακολουθείται
σχετικά με την ετοιμασία
προτάσεων για κεντρικές
και μη κεντρικές δράσεις,
καθώς και πληροφορίες
για δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία.

Της διάλεξης προηγήθηκαν χαιρετισμοί εκ των συνδιοργανωτών, του Δήμου Γεροσκήπου,
του Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Ράδιο Πάφος.
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 «ο Φιλελεύθερος» και χορηγός φιλοξενίας το Aquamare Beach Hotel.

Πολιτισμός

του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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Δεύτερη Διάλεξη 10ου Χρόνου Διαλέξεων

του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο»

Πολιτισμός

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου
Κέντρου Γεροσκήπου, η δεύτερη διάλεξη του
10ου Χρόνου Διαλέξεων του «Ιεροκήπειου
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο». Ο Δρ.
Γιώργος Παπαντωνίου, Ειδικός Επιστήμονας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε τη διάλεξη
«Αρχαία Πάφος: Αιώνες Ιστορίας και Πολισμού».
Η αρχαιολογική σκαπάνη των τελευταίων δεκαετιών έχει φέρει στο
φως σπουδαίες ανακαλύψεις που επιβεβαιώνουν
το ρόλο της Πάφου ως ένα
από τα σημαντικά αστικά
κέντρα της αρχαιότητας.
Στην ομιλία του, ο κ. Παπαντωνίου παρέθεσε σύντομα την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην
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επαρχία Πάφου και παρουσίασε συνοπτικά τη
διαχρονική ιστορία της επαρχίας από την απώτερη προϊστορία μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο ιστορικό της
έρευνας που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στην επαρχία της Πάφου, αναδεικνύοντας έτσι
και προωθώντας τη σημασία της πόλης ως διαχρονικής κοιτίδας πολιτισμού.
Ακολούθησε, ως είθισται, συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.

Πανδημοτική Συγκέντρωση
για την Εφαρμογή του Προγράμματος
«Παρατηρητής της Γειτονιάς» στη Γεροσκήπου

προγράμματος.
Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί
τους δημότες
όπως
δηλώσουν συμμετοχή
στο πρόγραμμα
«Παρατηρητής
της Γειτονιάς»,
με στόχο την
ενίσχυση της
ευταξίας και της ασφάλειας στη δημαρχούμενη περιοχή. Ήδη έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα σχεδόν 100 άτομα.
Η δήλωση συμμετοχής
στο πρόγραμμα μπορεί
να γίνεται και τηλεφωνικώς, στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλ. 777786660).

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-

Πολιτισμός

Πανδημοτική Συγκέντρωση, με θέμα την
εφαρμογή του προγράμματος «Παρατηρητής
της Γειτονιάς» στη Γεροσκήπου, πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Πέτρος Παττούρας, Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος
στο Αρχηγείο Αστυνομίας, και ο Εθελοντής
Αρχισυντονιστής του προγράμματος στον
Δήμο Ιδαλίου, Σταύρος Νεοφύτου.
Ο «Παρατηρητής της Γειτονιάς» αποτελεί μια
στρατηγική
πρόληψης
του εγκλήματος με τη συνεργασία των πολιτών, η
συμμετοχή των οποίων
αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο για την επιτυχία του

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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Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις
στον Πρωταρά

Για 13η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε τις καθιερωμένες του καλοκαιρινές του κατασκηνώσεις για τα
παιδιά της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών
Σχολείων της Γεροσκήπου.
Συγκεκριμένα, το διάστημα 12 έως 16
Ιουλίου 2013, 34 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 επω-

μίστηκε ο Δήμος Γεροσκήπου μέσα στο πλαίσιο
της κοινωνικής του προσφοράς.

Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο

Νεολαία

του Ήρωα Γ. Ταλιώτη και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του

16

φάνων 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. Αθλοθέτης του
αγώνα ήταν η εταιρεία MAISPA Developers.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3
Αυγούστου 2013, 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,
εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού κα. Ολυμπία Στυλιανού. Ακολούθησε κατάθεση στε-

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο 20ος Ημιμαραθώνιος «Αφροδίτη», που διεξήχθη στην Πάφο,
στις 24 Νοεμβρίου. Μεγάλος νικητής του αγώνα ήταν ο Κύπριος Μάικλ Κήναν, ενώ και στις
γυναίκες πρώτευσε μια Κύπρια αθλήτρια, η
Γιώτα Χαπούπη. Στα 20 χρόνια που διεξάγεται ο
αγώνας είναι η πρώτη φορά που Κύπριοι αθλητές καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Ο θεσμοθετημένος 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 Δήμος Παπαδαυίδ και Ελένη Ερωτοκρίτου.
Και στους δύο αγώνες πήραν μέρος πέραν των
500 δρομέων, προερχόμενοι από πολλές και
διαφορετικές χώρες, όπως Γερμανία, Βρετανία,
Ελβετία, Ρωσία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική, Εσθονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Λετονία,
Ελλάδα κ.ά. 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 20 αγώνες
που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα.
Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στο Δημοτικό
Στάδιο Γεροσκήπου από το Δημαρχεύοντα της
Γεροσκήπου, Μάριο Αθανασίου (Πάπη). 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.
Τα πλήρη αποτελέσματα του αγώνα έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.
runclub.com.cy/aphrodite_results_2013.htm.
Ο 21ος Ημιμαραθώνιος «Αφροδίτη» και ο αγώνας 5 χιλιομέτρων θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου 2014.
Χορηγοί του αγώνα ήταν ο Δήμος Γεροσκήπου,
το ξενοδοχείο «Athena», ο ΚΟΑ, η μπίρα ΚΕΟ, η
Ηι5, ο ΚΟΤ, η ΟΠΑΠ, ενώ χορηγός επικοινωνίας
η εφημερίδα «Πολίτης».

Νεολαία

20ος Ημιμαραθώνιος «Αφροδίτη»
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Νεολαία

Pafos Sprint Triathlon
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Με απόλυτη επιτυχία και με τις
συμμετοχές να ξεπερνούν τις 100,
ολοκληρώθηκε το πρώτο «Pafos
Sprint Triathlon», αφήνοντας πλήρως
ικανοποιημένους τους διοργανωτές
που στοχεύουν να καταστήσουν την
Πάφο ως ένα ιδανικό προορισμό για
αθλητικές οργανώσεις.
Στον αγώνα, που αποτέλεσε μέρος της
προετοιμασίας για τον Διεθνή Αγώνα
Τριάθλου που θα πραγματοποιηθεί τον
ερχόμενο Απρίλιο 2014 στην Πάφο,
έλαβαν μέρος πέραν των 100 αθλητών,
Κύπριων και ξένων, ενώ οι διοργανωτές στοχεύουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες προκειμένου ο
αγώνας να καταστεί θεσμός, ο οποίος θα προσελκύει εκατοντάδες συμμετέχοντες από το εξωτερικό κάθε χρόνο.
Οι διοργανωτές, Δήμοι Πάφου και Γεροσκήπου,
καθώς επίσης και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους προς το Αρχηγείο Αστυνομίας

και το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου για τη στήριξη και την άψογη διαχείριση
της τροχαίας κίνησης, καθώς και προς όλους τους
εθελοντές, ξενοδόχους και φορείς που συνέβαλαν
στην επιτυχία του αγώνα και ιδιαίτερα την εταιρεία
Bikin’ Cyprus για τον επαγγελματισμό που υπέδειξε
στη διοργάνωση του αγώνα.

Ενίσχυση του «Παντοπωλείου Αγάπης»
από την ESSO

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μ. Παυλίδης συνεχάρη την ESSO για την πρωτοβουλία της και
ευχαρίστησε την εταιρεία για τη στήριξη που
παρέχει στους πολίτες αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Κοινωνική

Οικονομική βοήθεια, για ενίσχυση του «Παντοπωλείου Αγάπης» του Δήμου Γεροσκήπου,
παρέδωσε χθες, 3 Οκτωβρίου 2013, στον Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη, αντιπροσωπεία της
εταιρείας ESSO, αποτελούμενη από τους Χρίστο Φισέντζου και Στέφανο Στεφάνου.
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Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Inclusive Introduction of Integrated Care
Στο πλαίσιο του ερευνητικού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ICT PSP
Objective identifier: 3.1.b: Wide deployment
of integrated care, υποβλήθηκε από δεκατρείς εταίρους η πρόταση INCA “INclusive
INtroduction of INtegrated CAre”. Η εν λόγω
πρόταση επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και ο Δήμος Γεροσκήπου αναμένεται να λάβει, από σύνολο 2,5
εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό της τάξης των
€155,426 για τη συνεισφορά του στο έργο.
Το έργο προβλέπει τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας e-Services για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών (και ιδιαίτερα των

ευπαθών ομάδων πληθυσμού) από τους γιατρούς τους με τη χρήση της από το σπίτι τους
(μέσω τηλεόρασης, κινητού ή ηλεκτρονικού
υπολογιστή, συνδεδεμένων με το διαδίκτυο)
ή από ενδεικνυόμενους χώρους (π.χ. Κέντρο
Ενηλίκων). Οι δημότες Γεροσκήπου στα πλαίσια του έργου INCA θα έχουν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να
ενημερώνονται, αλλά και να ενημερώνουν τον
προσωπικό τους γιατρό για την πρόοδο της θεραπείας τους, να δέχονται υπενθυμίσεις για το
πότε πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακα και να
συνομιλούν διαδικτυακά με το γιατρό.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 2,5 έτη.

Συνάντηση του προγράμματος

Ευρωπαϊκά

Interreg IVC INNOVAGE στη Σόφια
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Στο πλαίσιο του 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), πραγματοποιήθηκε, στις 19-22 Νοεμβρίου 2013, συνάντηση εργασίας στη Σόφια.
Ο Δήμος Γεροσκήπου, εταίρος στο πρόγραμμα,
μετείχε στη συνάντηση με ομάδα εργασίας την
οποία αποτελούσαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
και Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινωνικού
Εθελοντισμού Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, ο Διοικητικός Λειτουργός του Δήμου

Γεροσκήπου Κώστας Αναστασιάδης και η
υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης με τη
Βιομηχανία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, Ροζίτα Παυλίδου.
Η συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμματος περιελάμβανε συντονισμό εργασιών αναφορικά με την Προώθηση Κέντρων
Καινοτομίας και την περαιτέρω ανάπτυξή τους
στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων σε επίπεδο περιφερειών της Ευρώπης. Επιπρόσθετα,
η συνάντηση εστίασε στις συστάδες γνώσεων
και την ανάπτυξη συμπλεγμάτων τεχνογνωσίας, με αναφορές σε μεθοδολογίες και πρακτικές υλοποίησης.

10 Χρόνια Δράσης

της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου
•

Εκπαιδεύτηκαν 250 περίπου εκπαιδευτικοί,
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, σε
προγράμματα πρόληψης συνολικής διάρκειας 1250 ωρών.
• Εφαρμόστηκαν 6 διαφορετικά προληπτικά προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά και
εφήβους.
• 3500 περίπου παιδιά συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα (διάρκειας 20
ωρών το καθένα).
• Έγιναν 5000 συνολικά ώρες εθελοντικής διδασκαλίας – συντονισμού βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά και εφήβους.
• Εκπαιδεύτηκαν 150 γονείς σε δύο προγράμματα θετικής γονεϊκότητας.
• Έγιναν 40 διαλέξεις σε οργανωμένα σύνολα
(εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινότητες).
• Αφιερώθηκαν 2000 περίπου ώρες συγγραφικής δουλειάς για το περιοδικό της ΔΟΠ
«Επιλέγω Ζωή».
• Διανεμήθηκαν δωρεάν 40,000 τεύχη του περιοδικού ‹‹Επιλέγω Ζωή›› και 100,000 έντυπα διαφόρων θεμάτων σε παιδιά, εφήβους
και γονείς.
• Οργανώθηκαν 35 αθλητικές, εκπαιδευτικές
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
• Οργανώθηκαν, με τη συνεργασία και άλλων
φορέων, 10 χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις.
• Οργανώθηκαν 8 συνέδρια με τη συνεργασία
σχολείων, εκπαιδευτικών και συνδέσμων
γονέων.
• Προσφέρθηκε ατομική συμβουλευτική σε
δεκάδες δημότες της Γεροσκήπου και της
Πάφου και
• Τέλος, η Δ.Ο.Π. συμμετείχε σε 2 Ευρωπαϊκά,
3 Πανελλαδικά και 8 Παγκύπρια Συνέδρια
Πρόληψης, ενώ εκπροσωπείται συστηματικά
στο Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων της Πρόληψης, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Φορέα
των Πόλεων ενάντια στα Ναρκωτικά.
Τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ένα πολύ μικρό δείγμα των
δραστηριοτήτων της Δ.Ο.Π., κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης.

Νέα

Στις 23 Νοεμβρίου, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, του
Προεδρεύοντα του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
Κύπρου, πολλών άλλων επισήμων, αλλά και μεγάλου αριθμού γονέων, εκπαιδευτικών, παιδιών
και εθελοντών, έγινε ο επίσημος εορτασμός των
10 χρόνων δράσης της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου εξήρε την
προσφορά προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε παιδιά και εφήβους, εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών – εθελοντών και ενημέρωσης
γονέων γύρω από τα ζητήματα ανατροφής
των παιδιών και ψυχοκοινωνικά θέματα, που
προσφέρει η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου. Συνεχίζοντας, τόνισε, ότι όλες αυτές οι
υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στην τοπική
κοινωνία, σε κάθε πολίτη ή επαγγελματία, με
απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά τους.
Εξάλλου, ο προεδρεύοντας του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου κ. Στέλιος Σεργίδης
ανέφερε ότι «η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα στην
προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει δράσεις, που στοχεύουν στην καθολική,
αλλά και επιλεκτική πρόληψη, καθώς και στην
προώθηση υγιών στάσεων, αντιλήψεων και
συμπεριφορών στους πολίτες, δράσεις οι οποίες είναι αρμονικά συντονισμένες με την Εθνική
Στρατηγική».
Σε αξιολόγηση της δράσης της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου στα χρόνια που
έχουν περάσει και τoυ βαθμού επίτευξης των
στόχων που είχαν τεθεί, ο κ. Στέφανος Ελευθερίου, Συντονιστής της Ομάδας, ανέφερε ότι τα
προγράμματα πρόληψης της Δ.Ο.Π. εφαρμόζονται σήμερα σε 23 σχολεία στην επαρχία Πάφου
και Λεμεσού και σε 12 ομάδες γονιών και επαγγελματιών.
Συγκεκριμένα, με τις δράσεις που υλοποίησε η
Δ.Ο.Π., με παρεμβάσεις της σε ένα ευρύ φάσμα
παραγόντων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και υποστηρικτικά προς
τους νέους (όπως το άτομο, η οικογένεια, το
σχολείο, η κοινωνία),:
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Ανακοινώσεις

Προθεσμία Πληρωμής Φορολογιών
και Τελών του Δήμου Γεροσκήπου
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• Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό
ότι η προθεσμία τελευταίας ημερομηνίας
πληρωμής της Επαγγελματικής Άδειας,
Επαγγελματικής Στέγης και του Τέλους
Αποκομιδής Σκυβάλων είναι η 13η Δεκεμβρίου 2013.
• Μέχρι την Παρασκευή 13/12/2013 οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα
γίνονται στα ταμεία του Δήμου και στις
Τράπεζες / Πιστωτικά Ιδρύματα, στους
λογαριασμούς που αναφέρονται στο πίσω
μέρος των τιμολογίων ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC Payments Systems Ltd, στη
διεύθυνση www.jccsmart.com, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα.
• Ενστάσεις για τις επιβληθείσες φορολογίες και τέλη θα γίνονται δεκτές μόνο μετά
τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που
είναι διαθέσιμο στο Οικονομικό Τμήμα
του Δήμου. Όλες οι ενστάσεις για να εξεταστούν πρέπει να συνοδεύονται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. κατάσταση ΑΗΚ για ακατοίκητη οικία, αποδεικτικά

•

•

•

•

για πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες
κ.λπ.). Μη επαρκώς δικαιολογημένες ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Τελευταία
ημερομηνία υποβολής ενστάσεων καθορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2013.
Από τη Δευτέρα 16/12/2013 μέχρι και την
Παρασκευή 27/12/2013, οι εισπράξεις των
πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται μόνο
στα ταμεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00π.μ. – 1.30μ.μ.
Το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 30/12/2013, την Τρίτη
31/12/2013 και την Πέμπτη 2/1/2014 για
σκοπούς ελέγχου και επιβολής προσεπιβαρύνσεων.
Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προσεπιβάρυνση
10%.
Όσοι δεν έλαβαν τιμολόγια για τις πιο πάνω
φορολογίες και τέλη, προτρέπονται όπως
αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

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

Η Κάτω Βρύση

