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Στην παρουσία πλήθους κόσμου, εγκαινιάστηκε στις 24 Σεπτεμβρί-
ου 2017 το «Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής», το οποίο είναι αποτέλεσμα 
της διοργάνωσης διεθνούς συμποσίου γλυπτικής, που υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης «Πάφος 2017», από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Τα εγκαίνια 
τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής.  

Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον 
Δήμαρχο Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη, τον Πρόεδρο του Οργανισμού 
Pafos 2017, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή και 
την επιμελήτρια του συμποσίου Κατερίνα Φουκαρά.

Στο περιθώριο των εγκαινίων εκτέθηκαν οι δημιουργίες των γλυ-
κών-ψηφιδωτών, που δημιούργησαν στις 22 Σεπτεμβρίου επτά 
σχολεία της επαρχίας Πάφου με θέμα που επέλεξαν τα ίδια τα σχο-
λεία, ενώ τις ψηφίδες αποτελούσαν πολύχρωμα κομμάτια «Λου-
κουμιού Γεροσκήπου». Το πρόγραμμα των εγκαινίων διάνθισε το 
Μουσικό Σχολείο Πάφου.

Στα εγκαίνια παρέστη, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπεία από τον 
αδελφοποιημένο Δήμο της Αγίας Παρασκευής.

Το «Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής» αποτελεί μια εξαίρετη εστία 
πολιτισμού για τον Δήμο Γεροσκήπου, ένα νέο σημείο πολιτιστικής 
αναφοράς και στολίδι της πόλης. Τα δέκα αυτά πρώτα έργα, Κυπρί-
ων και ξένων γλυπτών, αποτελούν την απαρχή για τη διοργάνωση 
αντίστοιχων συμποσίων και στο μέλλον με στόχο τον περαιτέρω 
εμπλουτισμό του Πάρκου, το οποίο ο Δήμος φιλοδοξεί να καταστή-
σει ως ένα από τα σημαντικότερα υπαίθρια μουσεία γλυπτικής στην 
Κύπρο. Τα έργα δημιούργησαν οι γλύπτες Emin Petrosyan («Muse»), 
Gao Meng («Ariadne auf Naxos»), Genti Tavanxhiu («Fragile»), 
Χρίστος Λανίτης («Sanctuary»), Arsenty Lysenkov («The song of 
Serene»), Ana Maria Negara («Ariadne’s thread»), Olaf Klepzig 
(«Great head of Aphrodite»), Agnessa Ivanova («The Rebellion of 
Prometheus»), Viktor Korneev («Antique torso») και Γιώργος Μωυ-
σή («Inner Vision»).

Στόχος του Δήμου, μέσα από τη δημιουργία αυτού του έργου, 
είναι να προαγάγει τις Τέχνες, να προσφέρει στους δημότες και 
επισκέπτες του, ανάσες πολιτισμού κι ένα αξιοζήλευτο χώρο, τον 
οποίο θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν. 

Εγκαίνια
«Πάρκου Μύθων και Γλυπτικής»
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Τελέστηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2017, από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων κ. Μάριο Δημητριάδη, τα αποκαλυπτήρια μνημείου, που δημιούργησε ο Δήμος Γεροσκή-
που εις μνήμην των δεκατριών πεσόντων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά 
τη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011, στο Μαρί.

Το μνημείο βρίσκεται στην οδό Χρίστου Κωνσταντινίδη (πάροδος οδού Κινύρα), δίπλα από 
τα ντεπόζιτα της υδατοπρομήθειας (βορείως του παλαιού ΚΕΝ Γεροσκήπου).

Το πρόγραμμα της τελετής περιελάμβανε τρισάγιο από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρί-
τη κ. Τυχικό, χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη, σύντομη ομιλία και 
αποκαλυπτήρια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριά-
δη και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτειακές, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου. 
Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μεταξύ άλλων οι οικογένειες των θυμάτων.

Αποκαλυπτήρια Μνημείου
για τους 13 ήρωες του Μαρί
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Επίσκεψη στον αδελφοποιημένο Δήμο 
της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, πραγ-
ματοποίησε τον Δεκέμβριο αντιπροσωπεία 
του Δήμου Γεροσκήπου, με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη. 

Στο περιθώριο της επίσκεψης, η αντιπρο-
σωπεία του Δήμου, είχε διαδοχικές συναντή-
σεις με εκπροσώπους και φορείς της ελλη-
νικής Τοπικής Αρχής, κατά τη διάρκεια των 
οποίων, τέθηκαν προς 
συζήτηση θέματα που 
αφορούν κυρίως την 
ανάπτυξη των κοινών 
δράσεων των αδελφο-
ποιημένων Δήμων, ως 
επίσης και την ενίσχυση 
των μεταξύ τους δε-
σμών. 

Από την πλευρά 
τους, οι Δήμαρχοι Γε-
ροσκήπου και Αγίας 
Παρασκευής, Μιχά-
λης Παυλίδης και 
Γιάννης Σταθόπου-
λος, εξήραν τη μεγάλη 

συμβολική σημασία της 
αδελφοποίησης, στόχος 
της οποίας, παραμένει η 
τεχνική, πολιτιστική, κοι-
νωνική, καθώς και κάθε 
είδους συμπαράσταση και 
βοήθεια μεταξύ των δυο 
Δήμων. 

Η αλληλοϋποστήρι-
ξη και η συνεργασία αυτή 
μεταξύ των δύο Δήμων 
σύμφωνα με τους δύο Δη-
μάρχους, θα τελεί σε ευρεία, 
μόνιμη και διαρκή βάση με 
την ενεργό συμμετοχή τόσο 
των κατοίκων της Γεροσκή-
που όσο και των κατοίκων 

της Αγίας Παρασκευής. 
Στο πλαίσιο των συναντή-

σεων, τέθηκαν επίσης προς συζήτηση προ-
τάσεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις που 
αφορούν τη συμπλήρωση των 20 χρόνων 
αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δήμων και 
τις εκδηλώσεις και δράσεις που αναμένε-
ται να πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό 
τους. 

Αντιπροσωπεία του Δήμου Γεροσκήπου
στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής
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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε 
στις 21 Μαΐου 2017, στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής, η κηδεία των οστών του τέως 
αγνοούμενου της κυπριακής τραγωδίας Μιχά-
λη Xριστοφή Κυπριανού από τη Γεροσκήπου, 
τα  οστά του οποίου ταυτοποιήθηκαν με τη μέ-
θοδο DNA.

Της νεκρώσιμης ακολουθίας χοροστάτησε 
ο Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γεώργιος, ενώ την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Μιχάλης Χριστοφή Κυπριανού στρατιώ-
της του 286 Μ.Τ.Π. έπεσε ηρωικά μαχόμενος 
στις 15 Αυγούστου του 1974 στο Ύψωμα Λα-
πάτσα, στην περιοχή βορείως της Σκυλλούρας 
κατά την Tουρκική Eισβολή του 1974.

Στη γενέτειρα του Γεροσκήπου κηδεύ-
τηκε ο μέχρι πρότινος αγνοούμενος
Μιχάλης Xριστοφή Κυπριανού
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Επανέναρξη του Προγράμματος Ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου στον Δήμο Γεροσκήπου

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών στον 
Δήμο Γεροσκήπου επανήρχισε στις 15 Σεπτεμβρίου 
2017. 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στο πλαίσιο των προσπα-
θειών του για μείωση των απορριμμάτων που κατα-
λήγουν στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας, ήρθε σε συμφωνία 
με την Green Dot Κύπρου για τη συλλογή των ανα-
κυκλώσιμων συσκευασιών στα δημοτικά του όρια σε 
κεντρικά σημεία, όπου το κοινό μπορεί να μεταφέρει 

τα ανακυκλώσιμα υλικά του. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέχρι το 
τέλος του έτους, ώστε να μελετηθούν τυχόν προβλήματα ή τρόποι βελτίωσής του. Ανάλογα 
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, το πρόγραμμα ανακύκλωσης θα συνεχίσει να εφαρ-
μόζεται και στη συνέχεια, εφόσον ο Δήμος και η Green Dot Κύπρου το επιθυμούν.  

Οι νησίδες αποτελούνται από κάδους χρώματος μπλε για τη συλλογή της κατηγορίας 
PMD, καφέ για τη συλλογή της κατηγορίας Χαρτί και πράσινης καμπάνας για την κατηγορία 
Γυαλί. 

Τόσο ο Δήμος όσο και το Σύστημα πιστεύουν, ότι με σωστή συνεργασία και με τη βοήθεια 
του κοινού, το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών θα οδηγούνται προς ανακύκλωση. Καλείται το κοινό, να τοποθετεί τα υλικά του 
εντός των σωστών κάδων ανακύκλωσης, ανάλογα με τις σημάνσεις, για αποφυγή οχληρίας 
και απώλειας καλών υλικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26962324 και 26961400, σε ώρες γραφείου.

Με σύνθημα «Δώσε από το περίσσευμα σου – Κάποτε μπο-
ρεί και εσύ να το χρειαστείς», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στις 8 Δεκεμβρίου 2017, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 30η, 
κατά σειρά, εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.

Η αιμοδοσία συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της Τρά-
πεζας Αίματος του Νοσοκομείου Πάφου.

30η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου
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Ο Δήμος Γεροσκήπου ενημερώνει τους δημότες του ότι λειτουργεί «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ» 
(ειδικά διαμορφωμένος χώρος), το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Κολώνης (παρά 
το νέο κυκλικό κόμβο), όπου γίνεται δωρεάν παραλαβή συγκεκριμένων υλικών – αποβλή-
των, κατά τις πιο κάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: από 08.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και Σάββατο: από  
8.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

 
Τα υλικά / απόβλητα που παραλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:
- Αδρανή – μπάζα
- Ακτινογραφίες
- Αλουμίνιο
- Άχρηστα για ταφή
- Γυαλί
- Έπιπλα
- Θερμόμετρα
- Κλαδέματα (πράσινα)
- Λαμπτήρες
- Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ, κ.λπ.)
- Do it yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής, κ.ά.)
- Μπαταρίες οχημάτων
- Ξύλο
- Παιχνίδια
- Πλαστικά δοχεία
- Πλαστικό
- Στρώματα
- Υλικά καθαρισμού
- Υλικά Συσκευασίας (χαρτόνια)
- Υφάσματα
- Χαλιά
- Φάρμακα
- Χαρτί
- Χρώματα (μπογιές)

Στο Πράσινο Σημείο Κολώνης γίνεται δωρεάν παραλαβή των πιο πάνω υλικών τα οποία 
θα προέρχονται μόνον από νοικοκυριά ή / και από τρίτους, οι οποίοι θα έχουν εκ των προτέ-
ρων άδεια / εξουσιοδότηση του Συμβουλίου ΧΥΤΑ Πάφου. 

Σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται παραλαβή υλικών – αποβλήτων από εμπορικές δρα-
στηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Γεροσκήπου στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

Νέο ωράριο λειτουργίας 
Πράσινου Σημείου Κολώνης

8



Πο
λι

τι
σμ

ός
 Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Πλατείας φωταγώγησε ο Δήμος 

Γεροσκήπου, στις 9 Δεκεμβρίου 2017, σε μια λιτή εκδήλωση, που περι-
λάμβανε χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τσιμπήματα και άφθονο κρασί.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ανέλαβαν η Παιδική 
Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου και το Ωδείο Casa De La Musica.

Φωταγώγηση
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατείας

Έντυπο «οδηγό» εξέδωσε πριν από λίγες μέρες ο Δήμος Γερο-
σκήπου, στόχος του οποίου είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 
στον επισκέπτη της Γεροσκήπου, αλλά και στον κάθε δημότη, ανα-
φορικά με την ιστορία της, την πολιτιστική και την περιβαλλοντική 
κληρονομιά της. 

Πρόκειται για ένα δίγλωσσο βιβλιαράκι 40 σελίδων, σε εύχρηστο 
σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει λίγα λόγια για τη Γεροσκήπου του 
χθες και του σήμερα και παρουσιάζει είκοσι πολιτιστικούς και περι-
βαλλοντικούς χώρους, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το εξώφυλλο κοσμεί ο πίνακας του, εκ Γεροσκήπου ορμώμενου, 
ζωγράφου, Μιχάλη Καραΐσκου, «Η Κρήνη της Πλατείας Γεροσκή-
που». Την εκδοτική επιμέλεια είχε η εταιρεία Selas Publications Ltd. 
Μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να είναι έτοιμος και σχετι-
κός χάρτης με τα κυριότερα σημεία αναφοράς και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στην πόλη.

Έκδοση Οδηγού
για την Πολιτιστική και Περιβαλλοντική
Κληρονομιά της Γεροσκήπου
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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έναρξη των εκδηλώσεων 
«Ιεροκήπια», στις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Τα «Ιεροκήπια» επιβε-
βαιώσαν τη φήμη τους ως η κατεξοχήν ποιοτική πολιτιστική 
παρέμβαση στην επαρχία Πάφου και η καθιέρωσή τους στη 
συνείδηση του απαιτητικού κοινού «δείχνει τον δρόμο» για τον 
Δήμο Γεροσκήπου.

Στην Έναρξη των Εκδηλώσεων, σε μια κατάμεστη από κό-
σμο Πλατεία Γεροσκήπου, πραγματοποιήθηκε η συναυλία υπό 
τον γενικό τίτλο «Από το Βυζάντιο στο σήμερα». Ο σπουδαίος 
λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης παρουσίασε ένα μου-
σικό ταξίδι στον χρόνο με τα ωραιότερα και πιο αντιπροσωπευτικά 
ελληνικά τραγούδια. Μαζί του ήταν η ανερχόμενη Ελληνίδα ερμη-
νεύτρια Μαρία Αναματερού και μια ομάδα εκλεκτών μουσικών, 
υπό τη διεύθυνση του Άδμητου Πιτσιλλίδη. 

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κων-
σταντίνος Πετρίδης, ο οποίος, κηρύσσοντας την έναρξη των 
εκδηλώσεων, εξήρε την προσφορά των «Ιεροκηπίων» στον πο-
λιτισμό της Κύπρου. 

«Ιεροκήπια 2017»
Με επιτυχία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις
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Στις 13 Σεπτεμβρίου, μέσα στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2017», ανε-
βάστηκε στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, από το 
Θέατρο «Διόνυσος» , η παράσταση του έργου 
του Κωνσταντίνου Οδυσσέως «Ώρα καλή…», 
σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τσουρή. 

Στην παράσταση έλαβαν μέρος οι ηθο-
ποιοί Ανδρέας Τσουρής, Χρήστος Γιάγκου, 
Σοφία Καλλή, Έλενα Χριστοφή, Χάρης Αρι-
στείδου, Βασιλική Παπαμιχαήλ και Χριστιάνα 
Μούζουρα.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2017», το «Collegium Cyprium» 
παρουσίασε στις 15 Σεπτεμβρίου, στην Κάτω Βρύση, γνωστά ακούσματα από τον διεθνή κι-
νηματογράφο.

Στο βιολί ήταν οι Αντρέας Π. Νικολά-
ου και Γιώργος Χατζηγεωργίου, στη βιόλα 
ο Ανδρέας Κελίρης, στο τσέλο η Ευγενία 
Καραπατάκη και στην ανάγνωση των κειμέ-
νων η Κυριακή Ιωαννίδου.

«Ιεροκήπια 2017»
Θεατρική Παράσταση «Ώρα καλή …»

«Ιεροκήπια 2017»
«Μελωδίες από τον διεθνή κινηματογράφο»
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Πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σε-
πτεμβρίου 2017, στη Δημοτική Πινα-
κοθήκη Γεροσκήπου, τα εγκαίνια της 
διεθνούς έκθεσης, «Loves me / Loves 
me not». Η έκθεση αυτή, που εμπνέεται 
από το γνωστό παιχνίδι με το λουλού-
δι, «μ’ αγαπά, δε μ’ αγαπά» και πραγ-
ματεύεται την έννοια της αγάπης σε 
όλες τις εκφάνσεις της, παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά το 2012 στην 
Κροατία και έκτοτε ταξίδεψε και σε 
άλλες χώρες.

Εκτός από τους καλλιτέχνες από 
την Κύπρο, στα εγκαίνια ήταν παρόντες 
και οι Κροάτες δημιουργοί Sanja Pribić, 
Željka Mezić, Zdenko Bašić, Aleksandra 
Knežević, καθώς και η δημιουργός της 
πρωτοβουλίας αυτής, Ana Đokić.

Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το 
κοινό μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση συγχρηματοδοτήθη-
κε από το Κροατικό Υπουργείο Πολι-
τισμού και τον Δήμο Γεροσκήπου και 
εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων του Δήμου Γεροσκήπου «Ιεροκή-
πια 2017».

Εγκαίνια Διεθνούς Έκθεσης 
«Loves me / Loves me not»
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Tο «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
στην Πάφο», που διοργανώνουν από κοινού 
ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και το Ράδιο Πάφος, άνοιξε τις πύλες 
του για τον 14ο κύκλο διαλέξεων, στις 27 
Οκτωβρίου 2017.

Ο θεσμός συνεχίζει για 14η συνεχή χρονιά 
την προσπάθεια για πνευματική εγρήγορση 
του κοινού του Πάφου μέσω της παράδοσης 
εκλαϊκευμένων διαλέξεων από μέλη του Δι-
δακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι διαλέξεις εμπλου-
τίζονται και με τη συμμετοχή μελών διδακτι-
κού και ερευνητικού προσωπικού άλλων Πα-
νεπιστημίων, καθώς επίσης και ειδικών από 
επιστημονικά ινστιτούτα και οργανισμούς.

Ο 14ος κύκλος διαλέξεων του «Ιερο-
κήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην 
Πάφο» περιλαμβάνει έξι διαλέξεις και θα δι-
αρκέσει  μέχρι και τις 25 Μαΐου 2018. Ένας 

δ υ ν α μ ι κ ό ς 
και ενδιαφέ-
ρων κύκλος 
δ ι α λ έ ξ ε ω ν 
π ρ ο σ κ α λ ε ί 
τους κατοί-
κους όλων 
των ηλικιών 

της Πάφου σε ένα 
γόνιμο διάλογο για 
τα φλέγοντα θέμα-
τα που απασχολούν 
την κοινωνία μας 
σήμερα.

Η  εναρκτήρ ια 
διάλεξη, υπό τον 
τίτλο «Η 28η Οκτω-
βρίου 1940: η Πά-
φος την επόμενη μέρα», φιλοξένησε τον Κα-
θηγητή στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos και 
πρώην Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. 
Γιώργο Γεωργή.

Πριν την έναρξη της διάλεξης ο Δήμαρ-
χος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης απηύ-
θυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής.

Οι διαλέξεις του «Ιεροκήπειου Ελεύθε-
ρου Πανεπιστημίου» είναι ανοικτές για το 
κοινό και μεταδίδονται ζωντανά από το Ρά-
διο Πάφος, 93.7 και ηχογραφημένες από το 
Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου 
UCYvoice 95.2. Με το τέλος των εισηγήσε-
ων, το κοινό μπορεί να συμμετέχει ενεργά 
στη συζήτηση που ακολουθεί.

Χορηγός επικοινωνίας του προγράμμα-
τος είναι η εφημερίδα «Πολίτης».

Εναρκτήρια Διάλεξη 14ου Κύκλου
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Η δεύτερη διάλεξη του 14ου Χρόνου του «Ιεροκήπειου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», φιλοξένησε τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κλασικών Σπουδών 
και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Σπυρίδωνα 
Τζούνακα. Η διάλεξή του, υπό τον τίτλο «Οι συμβουλές 
ενός Ρωμαίου φιλοσόφου για την καταπολέμηση της θλί-
ψης: η περίπτωση των παραμυθητικών λόγων του Σενέ-
κα», δόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.

2η Διάλεξη 14ου Χρόνου 
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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Μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς 
συμμετοχής των διαφόρων επαγγελμα-
τιών όσο και από πλευράς προσέλευσης 
κόσμου, σημείωσε η εμποροπανήγυρη 
που οργανώνεται καθεχρονικά στην πόλη 
μας, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, με την 
ευκαιρία της γιορτής της πολιούχου της 

Γεροσκήπου Αγίας Παρασκευής.
Η εμποροπανήγυρη της Αγίας Παρα-

σκευής είναι ένα από τα παλαιότερα έθιμα 
της πόλης μας, γι’ αυτό και ο Δήμος Γε-
ροσκήπου έχει το καθήκον να το διατηρεί 
και να το ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο. 

Στις 25 Ιουλίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την κατασκευή 
της Βρύσης της Πλατείας (25 Ιουλίου 1917), λειτούργησε μικρή έκθεση φωτογραφίας, 
ενώ με ειδικό φωτισμό αναδείχθηκε με ιδιαίτερο τρόπο η αρχιτεκτονική του μνημείου.

Εμποροπανήγυρη
Αγίας Παρασκευής

100άχρονα
Βρύσης της Πλατείας
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Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης Pafos 2017, πέντε καινούργια πιάνα εκτέθηκαν για πέντε μέρες σε μια τοποθεσία 
που άλλαζε μέρα με την ημέρα. Πρόκειται για μία περιοδεύουσα διαδραστική εγκατάσταση, η 
οποία περιελάμβανε 2017 λεπτά μουσικής! Τα πιάνα δεν αποτελούσαν εκθέματα με τη στενή 
έννοια, καθώς μουσικοί, μαθητές και επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές 
τους στα πλήκτρα. 

Ο Δήμος Γεροσκήπου και η κεντρική του πλατεία φιλοξένησαν τα πιάνα την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2017, μεταξύ 16.30 – 22.00.

2017 Λεπτά Μουσικής!
Πέντε Πιάνα, Πέντε Μέρες, Πέντε Τόποι 

Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού κάθε περιοχής. Η Γερο-
σκήπου έχει δημιουργήσει την πιο γλυκιά παράδοση, αφού από το 1895 παράγεται εκεί 
το «Λουκούμι Γεροσκήπου», το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του, που κατοχυρώ-
θηκε με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 9.00π.μ. μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, μαθητές 
από επτά δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου δημιούργησαν γλυκά-ψηφιδωτά, με 

θέμα που επέλεξαν τα ίδια τα σχο-
λεία, ενώ τις ψηφίδες αποτελούσαν 
πολύχρωμα κομμάτια «Λουκουμιού 
Γεροσκήπου».

Τα γλυκά-ψηφιδωτά εκτέθηκαν 
στις 24 Σεπτεμβρίου στο περιθώ-
ριο των εγκαινίων του «Πάρκου 
Μύθων και Γλυπτικής». Η δρα-
στηριότητα αυτή αποτελούσε μια 
συνεργασία των προγραμμάτων 
«Σχολεία εν Δράσει» και «Κοινωνι-
κής Συμμετοχής», στο πλαίσιο του 
έργου του Pafos 2017, «Πάφος – 
Κήπος των Γεύσεων».

“Loukoumi Art”
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Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2017, 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, το 
ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Γιαν-
νάκη Ταλιώτη, ο οποίος ως γνωστόν έπεσε 
στις μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του 
1964.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Βου-
λευτής Πάφου του ΔΗΣΥ κ. Κώστας Κων-
σταντίνου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
στην προτομή του ήρωα. 

Παράλληλα, με σημείο αφετηρίας και τερ-
ματισμού την Πλατεία Γεροσκήπου, ο Δήμος 
Γεροσκήπου, σε συνεργασία με το σωματείο 
δρομέων «Περικλής Δημητρίου», πραγματο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία τον καθιερωμένο 
αγώνα δρόμου εις μνήμην του ήρωα.

Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο
του  Ήρωα Γ. Ταλιώτη και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του
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τική επιτυχία 
σ η μ ε ί ω σ ε 
ο 24ος Ημι-
μαραθώνιος 
«Αφροδ ί τη» , 
που διεξήχθη 
στην Πάφο, στις 
26 Νοεμβρίου. 
Μεγάλος νικη-

τής του αγώνα ο Αβράμης Αβράαμ, ενώ και 
στις γυναίκες πρώτευσε  η  Τζούλια Ανδρέου 
. Ο θεσμοποιημένος αυτός αγώνας, που δι-
οργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύ-
πρου, αποτελεί ένα από τα κορυφαία αθλητι-
κά γεγονότα του τόπου μας.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο, διορ-
γανώθηκε όπως πάντα και οικογενειακός 
αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων στον οποίο 
πρώτευσαν οι Γιαννάκης Αρέστη  και Ρεβέκ-
κα Τζεσσάτ. Και στους δύο αγώνες πήραν 
μέρος πέραν των 400 δρομέων, προερχόμε-
νοι από πολλές και διαφορετικές χώρες. Οι 
περισσότεροι από τους δρομείς ήρθαν στην 

Κύπρο ειδικά για να πάρουν μέρος σ’ ένα 
καθιερωμένο και άρτια οργανωμένο αγώ-
να. Ορισμένοι από αυτούς έχουν παρευρεθεί 
στους περισσότερους από τους 24 αγώνες 
που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. 

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στο Δημο-
τικό Στάδιο «Μιχάλης Κυπριανού» Γεροσκή-
που από τον Δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη  
Παυλίδη. Οι δρομείς ακολούθησαν μια εντυ-
πωσιακή διαδρομή με φόντο τη θάλασσα και 
τερμάτισαν ξανά στο Δημοτικό Στάδιο.

Η οργάνωση του αγώνα ήταν άψογη και 
όλοι οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν και συ-
νεχάρησαν την Οργανωτική Επιτροπή του 
αγώνα και τις δεκάδες των εθελοντών που 
εργάστηκαν με ζήλο και επαγγελματισμό για 
την υψηλού επιπέδου οργάνωση.  

Διεθνής Ημιμαραθώνιος 
 «Αφροδίτη»

Για 17η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δή-
μος Γεροσκήπου οργάνωσε την καθιε-
ρωμένη καλοκαιρινή του κατασκήνωση 
για τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης των Δημοτι-
κών Σχολείων της Γεροσκήπου.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 3 έως 7 
Ιουλίου 2017, παιδιά της Γεροσκήπου φι-
λοξενήθηκαν σε οργανωμένο χώρο δια-
μερισμάτων στον Πρωταρά.

Η Κατασκήνωση του Δήμου Γεροσκή-
που περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων με πλήρη διατροφή. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των εξόδων για την υλοποίηση 

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

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 
στον Πρωταρά

Ν
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ία
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Στο πλαίσιο του έργου «Μαζί! Ανοιχτή 
Κοινωνία!», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα-
ξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Δήμος  
Γεροσκήπου διοργάνωσε στις 26 Νοεμβρίου 
2017, στο Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου, 
πολυπολιτισμική μουσικοχορευτική εκδήλω-
ση, υπό τον τίτλο «Τραγουδάμε και Χορεύου-
με Μαζί!».

Στην εκδήλωση έλαβαν μέ-
ρος Κύπριοι, άλλοι Ευρωπαίοι και 
υπήκοοι από χώρες εκτός της Ε.Ε. 
που ζουν στην Κύπρο, με παρου-
σίαση παραδοσιακών τραγουδιών, 
χορών και φαγητών από Αρμε-
νία, Ρωσία, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, 
Κίνα, Γεωργία και Κύπρο.

Η δράση αυτή πραγματοποιή-
θηκε με στόχο οι ντόπιοι να γνω-
ρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους 
που κατοικούν στην επαρχία τους 
και προέρχονται από άλλες χώρες. 
Η γνωριμία και η αλληλεπίδραση πο-
λιτισμών και παραδόσεων ντόπιων και 
ξένων θα βοηθήσει στη δημιουργία αν-
θρώπινων σχέσεων απαλλαγμένων από 

προκαταλήψεις και καχυποψία.
Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του 

προγράμματος ένταξης από τοπικές αρχές 
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία» με τελικό δικαιού-
χο τον Δήμο Γεροσκήπου και εταίρους όλους 
τους Δήμους της επαρχίας Πάφου και συμ-
βεβλημένους με αυτούς φορείς.

Πολυπολιτισμική Εκδήλωση
«Τραγουδάμε και Χορεύουμε Μαζί!» 
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19 – 21/05/2017 
Συμμετοχή της ΔΟΠ στο Πανελλή-
νιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της 
Εξάρτησης, το οποίο πραγματοποιή-
θηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέ-
ντρο Ηρακλείου.

26/05/2017  
Νέα Συνεργασία με το Κέντρο Πρό-
ληψης ΑΡΓΩ – Επίσκεψη στο οίκημα 
της ΔΟΠ από την Πρόεδρο, κυρία Γεωργία Πίσπα.

25/06/2017  
Αποτυπώματα Ζωής – Ζωγραφιές από 
μικρούς και μεγάλους, οι οποίες έδω-
σαν χρώμα και πνοή στον γκρίζο τοίχο 
του παλιού ΚΕΝ Γεροσκήπου.

25/06/2017  
Αποτυπώματα Ζωής – Ζωγραφιές από 
μικρούς και μεγάλους, οι οποίες έδωσαν 
χρώμα και πνοή στον γκρίζο τοίχο του πα-
λιού ΚΕΝ Γεροσκήπου.

13/10/2017  
Σεμινάριο για τους εθελοντές της 
ΔΟΠ από την επιστημονική συνεργάτι-
δά μας, κυρία Σοφία Καραβασίλη.

Νέ
α 

Οι δραστηριότητες της Δημοτικής 
Ομάδας Πρόληψης μέσα από το 
φωτογραφικό μας φακό
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18 – 21/10/2017
11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων 
Πρόληψης της Εξάρτησης, με θέμα «Συ-
μπλέοντας, Ξανακτίζουμε Κοινότητες», που 
πραγματοποιήθηκε στη Σύρο.

17 – 18/11/2017 
Έναρξη Προγράμματος Εκπαίδευσης για 
νηπιαγωγούς Δημόσιων Νηπιαγωγείων και 
Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, με παράλλη-
λη εφαρμογή στους μικρούς μαθητές τους. 

18/11/1017
Έναρξη Εργαστηρίων Δημιουργι-
κού Ομαδικού Παιχνιδιού και Ερ-
γαστηρίων Μουσικού Παιχνιδιού 
για παιδιά από 5 μέχρι 12 ετών.

23/11/2017
1η Συνάντηση της Ομάδας Υποστή-
ριξης Εκπαιδευτικών για εκπαιδευ-
τικούς που θέλουν να μοιραστούν 
σκέψεις και προβληματισμούς για 
τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

09/12/2017
Συμμετοχή της χορωδίας της ΔΟΠ Γερο-
σκήπου στη Χριστουγεννιάτικη Φιέστα του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 

Νέ
α 

Νέ
α 
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• Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι, έχουν αποσταλεί τα  τιμολόγια επιβολής 
των ετήσιων φορολογιών 2017: Τέλη Σκυβάλων, Άδειες Επαγγελματικού Υποστατικού και 
Επαγγελματικός Φόρος. 

• Μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017, οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται 
και στις Τράπεζες / Πιστωτικά Ιδρύματα, στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο πίσω μέ-
ρος των τιμολογίων. 

• Πληρωμές μπορούν να γίνονται και μέσω της ιστοσελίδας της JCC Payments Systems 
Ltd στη διεύθυνση www.jccsmart.com,  χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα. Πληρωμές 
μέσω της ιστοσελίδας της JCC μπορούν να διενεργούνται μέχρι και την 27η Δεκεμβρίου 
2017, με τα υφιστάμενα τιμολόγια χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η παράταση ισχύει και για 
την πληρωμή του Φόρου Κοιμητηρίου 2017, του Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2017, καθώς 
επίσης και των Τελών Υδατοπρομήθειας 2017 (με τα υφιστάμενα τιμολόγια χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση).      

• Δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων και με δόσεις στα ταμεία του Δήμου 
Γεροσκήπου.

• 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 δικαιολο-
γητικά. Μη πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές. Τελευταία ημερομηνία 
υποβολής ενστάσεων καθορίζεται η 13η  Δεκεμβρίου 2017.  

• Την Τετάρτη 27/12/2017 οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται μόνο στα 
ταμεία του Δήμου μεταξύ των ωρών 8.00π.μ. έως 1.30μ.μ.

• Το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 28/12/17 και την Παρασκευή 
29/12/17 για εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με το κλείσιμο του έτους. 

• Στις 31/12/2017 στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προσεπιβάρυνση 10% σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στo πλαίσιo των προσπαθειών του για ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον, για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του και διασφάλιση της δη-
μόσιας υγείας γενικότερα, καλεί όλους τους δημότες, αλλά και όλους τους κατοίκους της 
επαρχίας Πάφου, όπως αποφεύγουν να απορρίπτουν σκύβαλα ή άλλα άχρηστα αντικείμενα 
σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς χώρους.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης 
απόρριψης διαφόρων αχρήστων υλικών σε δρόμους και χωράφια στην περιοχή του Δήμου 
Γεροσκήπου.

Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό το γεγονός αυτό, αφού δυσχεραίνει τις καθημερινές προ-

Επιβολή Φορολογιών
και Τελών Δήμου Γεροσκήπου

Καθαριότητα και ευπρεπισμός
στη Γεροσκήπου
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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)  και
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 αρκε-
τούς κάδους και ειδικά σακουλάκια σε πάρκα και σε διάφορους δρό-
μους για την εξυπηρέτησή σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τη-
λέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

σπάθειες που καταβάλλονται από τον Δήμο Γεροσκήπου και από αρκετούς συμπολίτες μας 
για καθαριότητα και ευπρεπισμό της πόλης μας.

Ενημερώνουμε ξανά τους δημότες μας, αλλά και όλους τους κατοίκους της Πάφου ότι, 
στο Πράσινο Σημείο Κολώνης (το οποίο λειτουργεί από το Μάιο του 2015), παραλαμβάνονται 
ΔΩΡΕΑΝ 24 διαφορετικά υλικά για σκοπούς ανακύκλωσης. Ενημερώνουμε επίσης, για τη 
λειτουργία ιδιωτικού αδειοδοτημένου χώρου παραλαβής αδρανών υλικών στη Βιομηχανική 
Ζώνη Ανατολικού,  περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Κάθε κάδος (skip), που γεμίζει στο Πράσινο 
Σημείο ή στην αδειοδοτημένη μονάδα αδρανών υλικών σημαίνει ένας σωρός λιγότερος από 
άχρηστα υλικά στους δρόμους, στα χωράφια, στα αργάκια κ.ο.κ.

Όσοι παραβαίνουν τη σχετική νομοθεσία, απορρίπτοντας σκύβαλα ή οποιαδήποτε άλλα 
άχρηστα αντικείμενα σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους, θα καταγγέλλονται με εξώδικα 
πρόστιμα.

Ας συνεισφέρουμε όλοι μας, στην προσπάθεια του Δήμου Γεροσκήπου για ένα καθαρό και 
υγιές περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γε-
ροσκήπου στα τηλέφωνα 26961400 και 26960863. 

Άδειες Σκύλων
στη Γεροσκήπου

22



23



Κύπελο με ψηλή βάση
του Λευκόχριστου
ρυθμού ΙΙ ρυθμού

(‘Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

Πρόχους Splash Painted
 Κεραμικής

(‘Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

Ψευδόστομος αμφορίσκος
Μυκηναϊκού ΙΙΙΑ ρυθμού
(‘Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

Πρόχους Δακτυλιόποδης
ΙΙ κεραμικής
(‘Ύστερη Εποχή του Χαλκού)


