
     Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

        ΤΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 

       ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Σχολική Χρονιά: 2015-16 

Σχολείο:  Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου 

Συντονιστής εκπαιδευτικός:             Πατσαλίδου Γρηγορία 

Εκπαιδευτικοί  που συμμετέχουν:   Παπαδοπούλου Μαρία 

                                                            Νικολάου Στάλω 
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιαράκι από Δήμο Γεροσκήπου για τους προστατευόμενους τρέμιθους της Γεροσκήπου. 
http://www.panoramio.com/photo/52705703  
http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/1699 
http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/1712 
file:///C:/Users/Teacher/Downloads/gastronomikos_chartis_tis_kyprou%20(3).pdf 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο τρέμιθος (Pistacia atlantica) συνδέθηκε με τη παραγωγή της  «πίσσας παφίτικης» .Κέντρο παραγωγής της «παφίτικης πίσσας» είναι η 

Γεροσκήπου όπου τοπικές βιοτεχνίες ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τη παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείτο ρητίνη που μαζεύονταν  από δέντρα 

που βρίσκονταν στη Γεροσκήπου. Η τρεμεντίνα γνωστή ως πίσσα, λαμβάνεται από τρέμιθους μεγάλης ηλικίας, από εντομές σε διάφορα σημεία του κορμού του δέντρου με 

τσεκούρι ή αξίνα. Από τα χαράγματα που προκαλούνται με αυτό τον τρόπο στον κορμό, εκκρίνεται μια παχύρευστη και ρητινώδης ουσία ,η τρεμεντίνα, από την ειδική 

επεξεργασία της οποίας  παράγεται η «πίσσα παφίτικη»,η οποία  έχει χαρακτηριστικό φυσικό άρωμα και πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτικές και 
αντιβακτηριακές .Οι τρέμιθοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Γεροσκήπου και όλοι μας έχουμε ευθύνη για την προστασία τους. Στη 

Γεροσκήπου βρίσκονται πολλοί τρέμιθοι, εκ των οποίων αρκετοί είναι αιωνόβιοι. Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που τους απειλούν προέρχονται κυρίως από ανθρώπινες 

δραστηριότητες όπως η επέκταση των οικισμών των καλλιεργειών, η διάνοιξη και η διαπλάτυνση δρόμων. Με εισήγηση του Δήμου Γεροσκήπου,και μετά από αξιολόγηση του 

Τμήματος Δασών εννέα τρέμιθοι που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ή εκκλησιαστική γη έχουν κηρυχθεί ως προστατευόμενα δέντρα από τον Υπουργό εσωτερικών. 
 
                  ΟΙ ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ ΤΡΕΜΙΘΟΙ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ. 

                                                         ΟΛΟΙ  ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ  
 
   

Ηλικία 350 χρονών 

Βρίσκεται μέσα στην αυλή του σχολείου μας. 

 

 

Ηλικία 400 χρονών 

Βρίσκεται στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας  

 

 

Ηλικία 400 χρονών 

Βρίσκεται στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας  

Ηλικία 350 χρονών 

Βρίσκεται στην περιοχή «Τσιφλίτζιν της 

Γεροτζηπιάς»¨ 

Ηλικία 400 χρονών 

Βρίσκεται στη τοποθεσία Μεσαιωνικού 

Νερόμυλου πίσω από το σχολείο μας. 

 

 

Ηλικία 400 χρονών 

Βρίσκεται στο κοιμητήριο τηςΓεροσκήπου 

 

Ηλικία 300 χρονών  

Βρίσκεται κοντά στο κοιμητήριο Γεροσκήπου 

   Παρασκευή πίσσας παφίτικης 

      από τη ρητίνη του τρέμιθου 

Χριστοδούλου Φρόσω   Β1 

Βαμβακά Αναστασία      Β2 

Βασιλείου Αλεξάνδρα     Β2 

Στεφάνου Μριαλένα       Β2 

Ηρακλέους Ευριδίκη      Β4 

Νταιντένοβα Βικτώρια    Β4 

Στυλιανού Αλέκος           Β6 

Γεωργίου Σταύρη           Β7 

Τηλεμάχου Σοφιανός     Β7 

           Μαθητές που συμμετέχουν: 

      (Ομάδα «Χρυσοπράσινου Φύλλου») 

Ηλικία 300 χρονών 

Βρίσκεται στη τοποθεσία Μεσαιωνικού 

Νερόμυλου πίσω από το σχολείο μας. 

 

 

 

 

Ηλικία 400 χρονών 

Βρίσκεται στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας  
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