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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,
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ΔΙΑΝΟMH:
Εντυποκίνηση

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
Πληροφορούνται οι δημότες Γερίου ότι το Πράσινο Σημείο το οποίο βρίσκεται στο τέρμα της οδού
Ιδαλίου λειτουργεί καθημερινά
Δευτέρα-Παρασκευή 9π.μ.-1 το μεσημέρι και 4μ.μ.-7μ.μ.
Σάββατο 9π.μ.-4μ.μ. και Κυριακή κλειστό
- Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Σημείο είναι ένας περιφραγμένος, ελεγχόμενος χώρος στον οποίο οι δημότες Γερίου
μπορούν με δικό τους όχημα να μεταφέρουν κλαδέματα και άλλα άχρηστα αντικείμενα και έχει δημιουργηθεί με στόχο την
καθημερινή εξυπηρέτηση τους πέραν των προγραμματισμένων εκστρατειών καθαριότητας
- Για το λόγο ότι ο τρόπος λειτουργίας του Πράσινου Σημείου βασίζεται στην μετέπειτα διαλογή και ανακύκλωση των
άχρηστων υλικών καλούνται οι δημότες να τοποθετούν τα άχρηστα ανά είδος, όχι ανακατεμένα και να ακολουθούν τις
υποδείξεις του υπεύθυνου που παρευρίσκεται στο χώρο.

Τοποθέτηση άχρηστων σε ανοικτούς χώρους αποτελεί παράβαση του Περί Αποφυγής της
Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Χώρων Νόμου και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με Εξώδικα
Πρόστιμα.
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Συνδημότες και συνδημότισσες
Φίλες και φίλοι,
Η έκδοση και του 2ου τεύχους του περιοδικού μας αποσκοπεί στη σωστή ενημέρωση των
δημοτών μας για τη δράση και τα έργα του Δήμου. Για εμάς η αναβάθμιση ποιότητας ζωής των
δημοτών μας σε καθημερινή βάση αλλά και σε έργα ανάπτυξης αποτελεί στοίχημα ζωής.
Γι’ αυτό λοιπόν και προχωράμε από τους σχεδιασμούς μας να ωριμάσουμε αυτά τα έργα , τα
οποία και θα δώσουμε στους πολίτες μας ελπίζουμε σύντομα.
Υπάρχουν αρκετά έργα που έχουμε σχεδιάσει όπως είναι πάρκα, στέγ
αστρα, το Δάσος Λουρκά, οι ασφαλτοστρώσεις και οι σημάνσεις, η υδρολογική μελέτη και άλλα.
Στόχος μας είναι ακόμα η αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής, της Κτηνοτροφικής και η
δημιουργία Βιοτεχνικής περιοχής.
Το αίτημα μας για στελέχωση του Δήμου με Δημοτικό Μηχανικό, Δημοτικό Ταμεία και
Υγειονομικό Επιθεωρητή ελπίζουμε πως σύντομα θα υλοποιηθεί.
Για μας η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων, η διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων ήταν και
είναι σε όλη τη δράση μας.
Βρισκόμαστε πάντα σε ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο με όλους τους φορείς και τα
οργανωμένα σύνολα σ’ ένα πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας.
Μέσα από την ανάγνωση του περιοδικού μας μπορείτε να δείτε την όλη δράση. Θέλουμε οι
δημότες να είναι ενήμεροι για ότι κάνουμε αλλά ταυτόχρονα να ακούμε την δημιουργική άποψη
και κριτική για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε.
Σας ευχαριστώ, καλή ανάγνωση!

Νεόφυτος Παπαλαζάρου
Δήμαρχος Γερίου
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Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Γερίου – Πανεπιστήμιου Κύπρου
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Στη βάση συνεργασίας, συζητήθηκε επίσης

προχώρησαν ο Δήμος Γερίου και το

το ενδεχόμενο ανέγερσης Καναδικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου προς όφελος των

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην περιοχή

δημοτών και των φοιτητών. Το Μνημόνιο

Γερίου, σε γη που ενδέχεται να παραχωρήσει το

Συνεργασίας υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου

κράτος.

Γερίου, ο Δήμαρχος Νεόφυτος Παπαλαζάρου

Το μνημόνιο μεταξύ άλλων, προνοεί την

και εκ μέρους του Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης

προστασία του περιβάλλοντος με τη διεξαγωγή

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

μελέτης για αναβάθμιση του ποταμού

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου

Αλμυρού, με απότερο σκοπό τη διατήρηση της

με τον Δήμο Γερίου, εντάσσεται η κατασκευή

ιστορικότητάς του και της περιβαλλοντικής του

ενός ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου

αξίας.

που θα ενώνει το Δήμο Γερίου με την

Τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου έργου

Πανεπιστημιούπολη, το οποίο θα διευκολύνει τη
μεταφορά τόσο των φοιτητών του Πανεπιστημίου
όσο και των δημοτών Γερίου. Αυτό βέβαια

πρόκειται να αναλάβει το Τμήμα Βιολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά
την εξασφάλιση των σχετικών άδειων από

προνοεί και σχεδιασμό από τις αρμόδιες κρατικές

τις αρμόδιες αρχές και με πόρους του Δήμου

αρχές που επιδεικνύουν σοβαρή καθυστέρηση

Γερίου.

παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Δήμου.
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Για τη διεξαγωγή μελέτης που αφορά σε ένα ειδικό είδος υπόγειου μανιταριού-τρούφας που
ονομάζεται ίγνα και ευδοκιμεί ιδιαίτερα στην περιοχή Γερίου, ο Δήμος με την ευγενική χορηγία του
Αχιλλέα Γιάλλουρου, παραχωρεί το ποσό των €5000 ως υποτροφία, στον μεταπτυχιακό φοιτητή ή
φοιτήτρια που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη μελέτη.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί επιπλέον την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και
ερευνών για την κατανόηση ή και αντιμετώπιση προβλημάτων σε τομείς που ενδιαφέρουν και τα
δύο μέρη, την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από άλλους φορείς χρηματοδότησης
έρευνας, την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με
άλλους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς σε θέματα συγκοινωνιών, έργων και ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
την προσφορά εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε στελέχη του Δήμου Γερίου και την
προσφορά πρακτικής εξάσκησης από τον Δήμο Γερίου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Ο 96χρονος Γεώργιος Σιανής θυμάται το Γέρι
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Ο κύριος Γεώργιος Σιανής γεννήθηκε στο Γέρι στις 27 Ιανουαρίου το 1923 και ζει στο Γέρι.
Είναι γνωστός ως ο Γιωρκής του Μιχαήλη ή Γιωρκής του Σιανή. Έχει πάρει το επίθετό του από
τον παππού του, τον οποίο φώναζαν «σιανή», που σημαίνει ήσυχος και καλός άνθρωπος,
υιοθετώντας έτσι το επώνυμο του. Ο κύριος Γεώργιος είναι σήμερα χήρος, με μια αδερφή,
έχοντας 6 παιδιά, 14 εγγόνια και 17 δισέγγονα.

«Πέρασα καλά στη ζωή μου. Ήξερα να ζήσω!»
Όταν θυμάται το Γέρι του χθες, θυμάται τους αγρότες και βοσκούς. Οι άνθρωποι του τότε ήταν
άνθρωποι φτωχοί και μεροκαματιάρηδες. Οι περισσότεροι άντρες ήταν βοσκοί, εργάτες στα
χωράφια, ενώ οι γυναίκες αναλάμβαναν αποκλειστικά τις οικιακές εργασίες και το μεγάλωμα των
παιδιών. Σύμφωνα με τον κύριο Γεώργιο, όσοι είχαν κοπάδι με πρόβατα, μπορούσαν να ζήσουν
άνετα. Το πρόβατο την τότε εποχή, το χαρακτήριζαν ως χρυσή λίρα. Ο πατέρας του είχε πολλά
πρόβατα, έτσι μπορούσε να ζήσει μια λιγότερο δύσκολη ζωή.
Εκμεταλλευόμενος ο κύριος Γεώργιος το γάλα των προβάτων, το προμήθευε σε τυροκομείο
Τούρκων στην Αγλαντζιά. Δατηρούσε καλές έως φιλικές σχέσεις μαζί με τους τυροκόμους Ahmet
και Hüseyin. Σε αντίθεση με την Αγλαντζιά, στο Γέρι δεν κατοικούσαν Τούρκοι.
Κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959 ο κύριος Γεώργιος έκρυβε στο σπίτι του πέντε
καταζητούμενους της ΕΟΚΑ, ο οποίοι βρέθηκαν αργότερα στη μάχη του νοσοκομείου. Ο κύριος
Γεώργιος τότε ήταν μέλος της Τοπικής Αρχής. Κατά τη μέρα Στέψης της Βασίλισσας, όταν ξεκίνησε
ο αγώνας της ΕΟΚΑ, η κυβέρνηση της Αγγλίας έστειλε σε όλους φωτογραφία της Βασίλισσας την
οποία έπρεπε να έχουν στο σπίτι τους. Όταν οι Άγγλοι εισέβαλλαν στο σπίτι του για έλεγχο, η
φωτογραφία της Βασίλισσας αποτελούσε προστασία γι’ αυτόν και την οικογένειά του.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο
από το να βλέπεις τον τόπο σου ερημωμένο,
χωρίς έναν άνθρωπο…»
Κατά τα θλιβερά γεγονότα του 1974, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το Γέρι. Σε αντίθεση με την
οικογένειά του που μεταφέρθηκε στη Ψημολόφου, ο ίδιος αποφάσισε να μείνει στο Γέρι.
Σε επίσκεψή του στη Ψημολόφου, πληροφορήθηκε από κάποιον ότι όλοι οι κάτοικοι Γερίου
εκδιώχθηκαν από τον στρατό, καθώς πλησίαζαν οι Τούρκοι. Επιστρέφοντας στο Γέρι,
ο κύριος Γεώργιος αντίκρυσε ένα ερημικό μέρος. Ανέβηκε μέχρι την εκκλησία της Παναγίας της
Χρυσελαιούσας και με συνοδεία τις ορδές των πολεμικών τουρκικών αεροσκαφών, προσκήνυσε
και λιτάνισε κλαίγοντας για τα παιδιά του που ήταν στρατιώτες στον πόλεμο. Μετά το 1974,
ο κόσμος επέστρεψε στο Γέρι. Η εγγύτητα του Γερίου με την πόλη της Λευκωσίας, υπήρξε η
αφορμή για την προσέλκυση πληθυσμού.

«Πρέπει να πιστεύεις στον τόπο σου»

7

Ο Δήμος Γερίου προχωρεί στη διδυμοποίηση με το Δήμο Backi Petrovac
στη Σερβία

Μετά από εισήγηση του πρέσβη της
Κύπρου στο Βελιγράδι κ. Κωνσταντίνου
Ηλιάδη, ο Δήμος Γερίου προχώρησε
στη διδυμοποίηση του με τον Δήμο
Backi Petrovac στη Σερβία.
Για το σκοπό αυτό, αντιπροσωπεία
του Δήμου, αποτελούμενη από
τον Δήμαρχο Γερίου Νεόφυτο
Παπαλαζάρου, τον Αντιδήμαρχο
Μάριο Σάββα και την Υπεύθυνη
Πολιτιστικών και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Ανδρονίκη
Χριστοδούλου, ταξίδεψε μέχρι το Backi
Petrovac της Σερβίας.
Στην πρώτη επαφή που είχαν με τον
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Backi Petrovac, έχει
αποφασιστεί ότι η η διδυμοποιήση θα
επικεντρωθεί αρχικά σε τρεις άξονες.
Οι άξονες αυτοί αφορούν τομείς του
πολιτισμού, του αθλητισμού και των
κοινωνικών δομών. Ταυτόχρονα,
η διδυμοποίηση θα παρέχει τη
δυνατότητα επενδύσεων Κυπρίων
επιχειρηματιών του Δήμου Backi
Petrovac στον τομέα της βιομηχανίας.
Η αντιπροσωπεία του Δήμου Γερίου,
κατά την επίσκεψή της, είχε την
ευκαιρία να ξεναγηθεί στην πόλη και
να επισκεφθεί έργα που δημιούργησε
ο Σερβικός δήμος. Παρέστησαν επίσης
στην επίσημη ετήσια γιορτή του
Δήμου και στην έναρξη των οδικών
εργασιών στην περιοχή ως επίσημοι
προσκεκλημένοι, ενώ συμμετείχαν
ταυτόχρονα σε εκδηλώσεις του Δήμου
όπως η Γεωργική Έκθεση.
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Εκδήλωση ευγνωμοσύνης
προς τον Δήμος Ηλείας

“

Ο Δήμος Γερίου σε συνεργασία με την Ιερά
Αρχιεπισκοή και το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, διοργάνωσε εκδήλωση
προς τιμήν του Δήμου Ηλίειας. Η εκδήλωση
αποτέλεσε μια ένδειξη ευγνωμοσύνης
προς τους Έλληνες από την Ηλίεια για τα
415 Κυπριόπουλα που φιλοξενήθηκαν σε

Δήμο Ηλίειας γι’ αυτούς ως δεύτερη πατρίδα

ιδρύματα και οικογένειες της Ηλίειας, κατά

τους, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το εθνικό

το σχολικό έτος 1974-1975.

δέσιμο.

O Δήμαρχος Γερίου κ. Νεόφυτος

Ο Δήμαρχος κ. Παπαλαζάρου παράλληλα,

Παπαλαζάρου, ευχαρίστησε τους

αναφέρθηκε στη διαχρονική, αμέριστη και

εκπροσώπους του Δήμου Ηλείας για την

έμπρακτη συμπαράσταση της Ελλάδας

ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη τους,

και ολόκληρου του Ελληνισμού, ως το πιο

καθώς και για τη φιλοξενία τους που ορίζει

ουσιαστικό και σημαντικό στήριγμα στις

σύμφωνα με τον ίδιο πράξη αλληλεγγύης.

προσπάθειες της Κύπρου για λύση του

Σήμερα αρκετοί είναι οι Κύπριοι που ζουν

Κυπριακού προβλήματος. Η εκδήλωση αυτή

και κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηλίειας

όπως και οι άλλες μαρτυρούν το ακατάλυτο

και δραστηριοποιούνται ενεργά στην

δέσιμο της Κύπρου με την Ελλάδα που

περιοχή. Η ζωή τους εκεί, η αγάπη και ο

θεμελιώνει την εθνική ομοψυχία.

σεβασμός που λαμβάνουν, έχει ανάγει τον

Στο καλλιτεχνικό μέρος παρουσιάστηκαν
Κυπριακοί Χοροί από το χορευτικό συγκρότημα
‘’ΑΚΡΙΤΕΣ ΓΕΡΙΟΥ’’.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο

”

Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, το Ιερατείο
του Δήμου και της Μητροπόλεως Ηλείας.
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Εκκλησία του
Αγίου Χαραλάμπους
Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους αποτελεί ιστορικό και θρησκευτικό έμβλημα για τον Δήμο Γερίου.
Οι πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Γέρι μετά τα θλιβερά γεγονότα του 1974, με τη συμπαράσταση
και συμβολή των υπόλοιπων κατοίκων του Γερίου και όλων των Κυπρίων χριστιανών, ανέγειραν σε ένα από
τους συνοικισμούς αυτοστέγασης που δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, την
εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο.
Πριν από την ανέγερση του νέου ναού, η εκκλησία λειτουργούσε σε μια λυόμενη κατασκευή από το 1986, η
οποία βρισκόταν λίγα μέτρα νοτιότερα. Ο σημερινός ναός εγκαινιάστηκε και μυρώθηκε στις 28 Μαΐου 2000.
Η αφιέρωση της εκκλησίας στον Άγιο Χαράλαμπο, υπήρξε αποτέλεσμα της ισχυρής άποψης των προσφύγων
από την Κοντέα. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ο τιμώμενος Άγιος του κατεχόμενου χωριού και γιορταζόταν με
ιδιαίτερες τιμές και μεγάλα πανηγύρια κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου.
Στο Γέρι πλέον, στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου, κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται
μεγάλο πανήγυρι προς τιμήν του Αγίου, με τη συμμετοχή όλων των Κοντεατών από κάθε άκρη της Κύπρου
και βέβαια των κατοίκων του Δήμου και πολλών άλλων από τη γύρω περιοχή. Κατά την μέρα αυτή επίσης,
τελείται αρχιερατική λειτουργία και μνημόσυνο όλων των θυμάτων της τουρκικής εισβολής.
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Τεράστια επιτυχία σημείωσε η χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση «Λεωφόρος Χριστουγέννων»
στη Λεωφόρο Γερίου. Μια γιορτινή και ξεχωριστή
εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους.
Στο χώρο της εκδήλωσης βρισκόταν το κόκκινο
λεωφορείο το οποίο ανέλαβε να ξεναγήσει τους
μικρούς επισκέπτες στον Δήμο. Τα παιδιά είχαν
παράλληλα την ευκαιρία να κάνουν βόλτες με τα
πόνυ. Ο Άγιος Βασίλης με την άμαξά του μοίρασε
δώρα στα παιδιά και φωτογραφήθηκε μαζί τους με
τη δυνατότητα του Photobooth Inside the Box, ενώ
η ομάδα του face painting δημιούργησε γιορτινές
ζωγραφιές στα προσωπάκια των μικρών φίλων.
Η νεοσύστατη Δημοτική Χορωδία Γερίου μαζί με το
Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός και το Music School
Fortissimo και live link, πλαισίωσαν μουσικά την
εκδήλωση.
Με προσφορά του Δήμου Γερίου, οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστό
αρωματικό κρασί, ζιβανία και ζεστή σούπα
τραχανά, το οποίο παρείχε ο Δήμος δωρεάν.
Τα λαχταριστά παραδοσιακά εδέσματα και γλυκά
στο χώρο της εκδήλωσης, φτιάχτηκαν με αγάπη
από τους συνδέσμους των σχολείων για να
στηρίξουν οικονομικά τα σχολεία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Γερίου κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
με το πέρας της εκδήλωσης, εξέφρασε τις θερμές
του ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν
στην επιτυχία της εκδήλωσης αλλά και στο κοινό
που στήριξε μαζικά αυτή την προσπάθεια και
πρωτοβουλία.
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Για πρώτη φορά ‘’Λεωφόρος Χριστουγέννων’’ στο Γέρι
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Ένα χρόνο με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Φέτος συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε
που το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος
ανέλαβαν καθήκοντα στο Δήμο Γερίου.
Ο Δήμος στόχευσε και στοχεύει στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών
καθώς και την υλοποίηση των αναπτυξιακών
στόχων που έθεσε, αυτά ανέφερε σε δήλωση
του ο Νεόφυτος Παπαλαζάρου.
Μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που
έχουν γίνει, είναι η υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα νέων
προοπτικών σε πολλούς και διάφορους
τομείς. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής,
εντάσσεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία
Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος του Αλμυρού
Ποταμού, ένα μέρος που θα αναζωογονήσει
περιβαλλοντικά την περιοχή σε ανάρτηση του
αναφέρει ακόμη:
Ο σχεδιασμός του Δάσους Λουρκά πλησίον
του παλιού στρατοπέδου και η μετέπειτα
δημιουργία του, θα αποτελέσει ένα από
τα κύρια αναπτυξιακά έργα του 2018.
Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο έχουν
ήδη συναντηθεί με το Τμήμα Δασών, και
από κοινού έχουν σχεδιάσει περιπατικούς
διαδρόμους με παγκάκια ξεκούρασης για τους
επισκέπτες, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής
εξωτερικού χώρου και δημιουργία
αναψυκτηρίου.
Ο Δήμος Γερίου μεριμνώντας για την
καθαριότητα, την υγεία και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών του,
προχώρησε στην τοποθέτηση 20 ειδικών
σκυβαλλοδοχείων για σκύλους, ενώ στον
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σχεδιασμό βρίσκεται η δημιουργία ειδικού
πάρκου για σκύλους. Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού, ο Δήμος σχεδιάζει
την κατασκευή και τοποθέτηση 20 στάσεω/
στεγάστρων για τα δρομολόγια των
λεωοφορείων που διακινούνται στο Γέρι.
Ανέκαθεν, στόχος του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η επένδυση και
η στήριξη στη νεολαία. Για τον λόγο αυτό, ο
Δήμος έχει ήδη προγραμματίσει τη δημιουργία
του Skate Park, πλησίον του Γυμνασίου
Γερίου. Έχει γίνει αίτηση στο Κτηματολόγιο για
παραχώρηση του χώρου προς υλοποίηση
του έργου. Επενδύοντας παράλληλα στον
αθλητισμού, έχουν καταβληθεί προσπάθειες
για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του
Δημοτικού Γηπέδου «Κυριάκος Κακουλλής».
Οι προσπάθειες και οι ενέργειες προς αυτή την
κατεύθυνση βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου.
Στο πολιτιστικό κομμάτι, ο Δήμος Γερίου
δημιούργησε τη Δημοτική Χορωδία (ενηλίκων
και παιδική) η οποία εκπροσωπεί πλέον
τον Δήμο σε διάφορες εκδηλώσεις, ενώ
ταυτόχρονα συνεχίζεται η δριαστηριοποίηση
της θεατρικής ομάδας.
Στα προσεχή σχέδια του Δήμου και του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκονται μεταξύ
άλλων, η δημιουργία Βιοτεχνικής Ζώνης
και η εκμετάλλευση του μεγάλου χώρου
του παλιού σκοπευτηρίου στην περιοχή των
αυτοστεγάσεων, στέγαστρα λεωφορείων και
άλλα.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Συνάντηση του Νεόφυτου Παπαλαζάρου, των δημοτικών
συμβούλων Ελένης Κάπαρη και Απόστολου Αριστοτέλους,
με την κόρη του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αλέιδα και τον
πρέσβη της Κούβας, Αράιμα. Δήμαρχος και Δημοτικό
Συμβούλιο αναφέρθηκαν στο Γέρι και την ιστορία του
καθώς και τη δράση του ως δήμος. Η κυρία Αλέιδα
παράλληλα, μίλησε για την οικογένειά της και τους αγώνες
της χώρας της για πρόοδο και ευημερία.

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Οι δημότες Γερίου είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν
τη ξεκαρδιστική θεατρική παράσταση του Αλέκου
Σακελλάριου «Το ξύλο βγήκε απο τον παράδεισο».
Η παράσταση δόθηκε από το Σατιρικό θέατρο στο Πάρκο
Γλυπτών Αγίου Χαραλάμπους, μια προσφορά του Δήμου
Γερίου για υγιή ψυχαγωγία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Περηφάνια και συγκίνηση για τις διακρίσεις κι
επιδόσεις των νέων του Δήμου Γερίου, στο Βαλκανικό
Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που διεξήχθη στο Νόβι
Παζάρ της Σερβίας. Το μοναδικό χρυσό μετάλιο που
έλαβε η Κύπρος σε αυτούς τους αγώνες, προήλθε από
τη νεαρή δημότη Γερίου Μαρία Αριστοτέλους, η οποία
αναδείχθηκε νικήτρια με άλμα στα 4.00 μέτρα.
Αξιέπαινη επίσης είναι και η 3η θέση που κατέλαβε η
νεαρή Δήμητρα Κουκουμά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
ορεινής ποδηλασίας στην κατηγορία κορασίδων, που
έγινε στις 15 Ιουλίου στη Ναύπακτο.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Εθιμοτυπική συνάντηση του Δήμαρχου Νεόφυτου
Παπαλαζάρου, με τον πρέσβη της Βουλγαρίας στην
Κύπρο, Hristo Georgiev. Οι δυο τους συζήτησαν για κοινά
θέματα και ενδιαφέροντα πολιτιστικής συνεργασίας.

15

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Η δημιουργία Δημοτικής Χορωδίας μετουσιώθηκε σε πράξη, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση της στην
εκδήλωση μνήμης και τιμής, που διοργάνωσαν οι Λαϊκές Οργανώσεις Γερίου. Ο Δήμαρχος Νεόφυτος
Παπαλαζάρου συνεχάρη τη νεοσύστατη δημοτική χορωδία και την μαέστρο Ελεάνα Αντρέου, για
την πρώτη τους εμφάνιση και διαβεβαίωσε ότι η χορωδία πρόκειται να εκπροσωπεί το Δήμο και τα
οργανωμένα σύνολα στις εκδηλώσεις τους.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος Γερίου κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου, σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Πρόεδρο
της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου Δέσπω
Κόνιζου Λοϊζιά, την Επίτιμη Πρόεδρο Τούλα Κακουλλή
και τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης
Γιώργο Θεοδοσίου, συζήτησαν για πολιτιστικά θέματα
με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη
της συνεργασίας του Δήμου Γερίου με την Ένωση
Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

Τοποθέτηση των πρώτων 20 κάδων
απορριμάτων σκύλων σε κεντρικούς
δρόμους του Δήμου. Η τοποθέτησή τους
αποσκοπεί στη διατήρηση της καθαριότητας
του Δήμου Γερίου και στη συνειδητοποίηση
όλων ότι θα πρέπει να διατηρείτε τους
δρόμους και τις γειτονίες μας καθαρές.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου, μνημονεύθηκαν οι ήρωες που
έπεσαν στο πραξικόπημα και στην τουρκική εισβολή του 1974, στις εκκλησίες
Αγίου Μηνά και Αγίου Χαραλάμπους κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας.
Μνημονεύθηκαν ήρωες που κατάγονται από το Γέρι ή έχουν συγγενείς πρώτου
βαθμού μόνιμους κατοίκους Γερίου. Αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
να δοθούν τα ονόματα των ηρώων σε οδούς του Δήμου.
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Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Τη θεατρική παράσταση «Η ώρα η καλή», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τσουρή, παρακολούθησαν εκατοντάδες
δημότες. Η παράσταση δόθηκε από το θέατρο Διόνυσος στο θεατράκι, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο, μια προσφορά
του Δήμου για υγιή ψυχαγωγία.

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάμεστο το πάρκο Αγίου Χαραλάμπους από δημότες, οι οποίοι χειροκρότησαν τη μεγάλη κυρία του κυπριακού
θεάτρου Ολγα Ποταμίτου,, τον αειθαλή Κώστα Σχοινιού και τους άλλους συντελεστές του θεάτρου Γέλιου.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Συμμετοχή των δημοτών στην πανδημοτική αιμοδοσία
που πραγματοποιήθηκε στο Σκε Γερίου εις μνήμη των
ηρώων κι αγνοουμένων του Δήμου Γερίου.

Μουσική πολιτιστική εκδήλωση “Με μια αγκαλιά
τραγούδια” πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Γλυπτών Αγίου
Χαραλάμπους, με χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ.
Ένα μουσικό ταξίδι από το λαϊκό, στο έντεχνο ελληνικό
τραγούδι. Στο τραγούδι βρέθηκαν ο Σώτος Γονιός, η Έλενα
Ανδρέου, ο Μιχάλης Λεβέντης και Φλώρα Κωνσταντίνου
σε επιμέλεια Χρίστου Φιλίππου.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Οι βιομήχανοι και το ΚΕΒΕ συζήτησαν με τον Δήμαρχο και
Υπηρεσιακούς παράγοντες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
βιομήχανοι στη Βιομηχανική περιοχή Γερίου. Στόχος του δήμου, η
ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και η παροχή ευκολιών στους
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
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Φεστιβάλ Παράδοσης στο Δήμο
Γερίου

«Ζωή και φως μέσα από
την παράδοση».

Αναβαθμισμένο και πολύ επετυχημένο ήταν
φέτος το Φεστιβάλ Παράδοσης στο Δήμο Γερίου
«Ζωή και φως μέσα από την παράδοση».
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αναβιώσουν
και να απολαύσουν από κοντά την παρασκευή
κυπριακών παραδοσιακών εδεσμάτων,
παραδοσιακά επαγγέλματα και την παραγωγή
ζιβανίας.
Το πλούσιο μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
πλαισιωνόταν με μουσική απο τη Βενεζουέλα
και παραδοσιακούς χορούς από τη Σρι Λάνκα
και Φιλιππίνες, φέρνοντας μαζί τους χρώματα και
αρώματα, μουσικές και ακούσματα από τον τόπο
τους, την Φιλαρμονική Αστυνομίας Κύπρου και
παραδοσιακά συγκροτήματα του Δήμου Γερίου.
Το παρών της έδωσε και η Δημοτική Χορωδία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ο οποίος
εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόοδο
του Δήμου.
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
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Εξαγγελία ΠτΔ ποδηλατόδρομου Γέρι - Αγλαντζιά
Συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής

ζώνης Γερίου. Ακόμα ζήτησε την παρέμβαση

Δημοκρατίας με Δημάρχους και Προέδρους

του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κοινοτικών Συμβουλίων Λευκωσίας.

για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης και

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου

οριστικοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Δημάρχους

του σταδίου για να μπορέσουν οι δημότες Γερίου να

της Επαρχίας Λευκωσίας, έχει εξαγγελθεί για

απολαμβάνουν το δικό τους δημοτικό στάδιο.

τον Δήμο Γερίου ο ποδηλατόδρομος που ενώνει

Τέλος, τόνισε την ανάγκη για ανέγερση νέου

την Αγλαντζιά με το Γέρι. Όπως ανέφερε ο

δημοτικού σχολείου , επισημαίνοντας τα κτηριακά

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν υπήρξαν ώριμα

προβλήματα που υπάρχουν στα υφιστάμενα

σχεδιασμένα έργα στο Δήμο Γερίου για να

σχολεία καθώς και την αναγκαιότητα αναβάθμισης

εξαγελθούν.

των υποδομών τους.

Σε παρέμβαση του ο Δήμαρχος Νεόφυτος

Ο Δήμαρχος θέλοντας να διαβεβαιώσει τους

Παπαλαζάρου, εξέφρασε την απογοήτευση του,

δημότες ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το Δημοτικό

ζητώντας άμεσα να εγκριθεί το αίτημα του για

Συμβούλιο Γερίου θα προβούν σε όλες τις

αποπαγοποίηση των θέσεων του Δήμου ώστε

απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστεί εφικτός

να μπορούν και να σχεδιαστούν αλλά και να

ο σχεδιασμός έργων και η ωρίμανση τους ώστε να

ωριμάσουν έργα. Επίσης ζήτησε άμεσα όπως

μπορέσουν να υλοποιήσουν έργα με στόχο την

επισπευστούν οι διαδικασίες με την παρέμβαση

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

του Υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και
Βιομηχανίας για την κατασκευή της βιοτεχνικής

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017
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Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Κατάμεστη ήταν η κλειστή αιθουσα του Α’
Δημοτικού Σχολείου Γερίου, από παιδιά
και γονείς τους στην παιδική θεατρική

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

παράσταση του Δώρου Κυριακίδη

Φιλανθρωπική εκδήλωση του Χριστιανικού

“Ο Νικολάκης στο Survivor”. Τα παιδιά

Συνδεσμού Γυναικών Αγίου Μηνά,

εκτός από υγιή ψυχαγωγία πήραν από την

πραγματοποιήθηκε στο Πολυδύναμο κέντρο

παράσταση μηνύματα και διδάγματα φιλίας,

της εκκλησίας, με την εμφάνιση της Δημοτικής

ομαδικότητας και αλληλεγγύης.

Χορωδίας Γερίου.
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Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η εκδρομή των συνταξιούχων που

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

διοργάνωσε ο Δήμος Γερίου στις Μονές

Συνάντηση του Δήμαρχου Γερίου Νεόφυτου

Αγίας Μαρίνας και Αγίου Ραφαήλ στη

Παπαλαζάρου με τον Πόλυ Παλλήκαρο,

Ξυλοτύμπου , στη Μονή Αγίου Κενδέα στις

Αναπληρωτή Πρόεδρο του Κινήματος

Βρυσούλες και στο ξωκλήσι Αγίας Θέκλης

Αλληλεγγύη και την Γραμματέα Τοπικής

στη Σωτήρα. Γύρω στους 200 συνταξιούχους

Αυτοδιοίκησης Ειρήνη Σωφρονίου.

είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν

Στη συνάντηση συζητήθηκαν προβλήματα που

στις μονές και να ξεγανηθούν στις γύρω

απασχολούν το Δήμο, ενώ οι εκπρόσωποι του

περιοχές. Τους δημότες συνόδευσαν ο

Κινήματος εξέφρασαν τη στήριξη τους στις

Δήμαρχος κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου και

προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για αναβάθμιση

το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη

της ποιότητας ζωής των δημοτών του και έκαναν

Καπαρή . Παραχωρήθηκε γεύμα από τον

τις δικές τους εισηγήσεις για την καλύτερη

Δήμο στο κέντρο ΖΗΔΗΠΑ στο Αυγόρου.

πορεία του Δήμου.
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Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Ο Αχιλλέας Γιάλλουρος προσφέρει το ποσό

Μετά την αποξήλωση των γραμμών μεταφοράς του ρεύματος

των €5000 σε φοιτητή για έρευνα και μελέτη

από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, έγινε επίσης αφαίρεση

των ίγνων (είδος μανιταριού-τρούφας) που

των πυλώνων. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα μέλη του

ευδοκιμούν στην περιοχή Γερίου.

Δημοτικού Συμβουλίου, διαβεβαίωσαν τους δημότες, ότι
η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα σε ένα καθαρό

Ο Αχιλλέας Γιάλλουρος από το Γέρι είναι

περιβάλλον, βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής

ο πρώτος που συμβάλλει πρακτικά στην

τους.

υλοποίηση της συνεργασίας Δήμου Γερίου με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παραλαμβάνοντας
την επιταγή ο Δήμαρχος κ. Νεόφυτος
Παπαλαζάρου ευχαρίστησε τον Αχιλλέα
Γιάλλουρο για τον ενδιαφέρον που επέδειξε
και τον διαβεβαίωσε ότι σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου με το οποίο ο Δήμος
Γερίου υπέγραψε μνημόνιο θα προχωρήσει
στη μελέτη.
Ο κύριος Παπαλαζάρου ευχήθηκε το
παράδειγμα του Αχιλλέα Γιάλλουρου να το

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ακολουθήσουν κι άλλοι για το καλό και την

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες με τον Δήμο Ιδαλίου,

πρόοδο του Δήμου μας.

ο δρόμος ενός και πλέον χιλιομέτρου που ενώνει τους δήμους

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Γερίου και Ιδαλίου, έχει ασφαλτοστρωθεί. Ο δρόμος αυτός θα
εξυπηρετήσει εκατοντάδες δημότες στην καθημερινή τους
εργασία.
Ο Δήμαρχος Νεόφυτος Παπαλαζάρου ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο Ιδαλίου Λεόντιο Καλλένο για τη συνεργασία και
τόνισε για περαιτέρω συντονισμό προς όφελος των δημοτών.
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Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Α’ Δημοτικού Σχολείου στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης της
δημοτικής θεατρικής ομάδας «Πόσα Να Φαν;» σε σκηνοθεσία της Γαλάτειας Ζήνωνος. Όλοι οι ηθοποιοί
με την ερμηνεία τους, πρόσφεραν ωραίες στιγμές γέλιου αλλά συνάμα έδωσαν και σωστά μηνύματα και
διδάγματα.
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός στην οποία συμμετείχαν χορωδίες και χορευτικά
συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική Χορωδία Γερίου. Η όλη εκδηλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα
ακρως εορταστικό, μας μετέφεραν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στην εκδηλωση παρέστη ο Δήμαρχος Γερίου
κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Γερίου κ. Δημήτρης Αδάμου, η Αντιπρόεδρος
κ. Γεωργία Χριστοδούλου και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντρέας Γιάλλουρος και κ. Απόστολος
Αριστοτέλους.
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017
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Αγώνα δρόμου συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας του
Δήμου και Dromea Racing Running Club. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
κι έκαναν την απονομή, ο Δήμαρχος Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζάρου και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας Αντρέας Γιάλλουρος.
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Η 4η ΤΑΞΠΖ που εδρεύει στο στρατόπεδο

Η Δημοτική Χορωδία στο Κόκκινο Λεωφορείο,

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ προσέφερε τρόφιμα

τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στους

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

δρόμους του Γερίου, ενισχύοντας το Κοινωνικό

Γερίου. Ο Δήμος Γερίου εκφράζει τις θερμές του

Παντοπωλείο. Με μια τόσο απλή κοινωνική πράξη,

ευχαριστίες.

χάρισαν χαμόγελα στους συνανθρώπους μας που το
έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα μετέφεραν το πνεύμα
των Χριστουγέννων στους κεντρικούς δρόμους του
Δήμου.
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Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Το Λύκειο Λατσιών επισκέφθηκε το Δημαρχείο, χαρίζοντας ωραίες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Ο Δήμαρχος κύριος Παπαλαζάρου ευχήθηκε στα παιδιά και τη δασκάλα τους Καλά Χριστούγεννα και καλή πρόοδο
στα μαθήματα τους.
Και οι μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολείου Γερίου βρέθηκαν στο Δημαρχείο Γερίου με χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Ο Δήμαρχος κύριος Παπαλαζάρου ευχήθηκε καλές γιορτές σε ολους.Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Με χριστουγεννιάτικες νότες γέμισαν τα γραφεία του

Χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν το Δημαρχείο

Δήμου από παιδιά του Γυμνασίου, με τη μουσική τους.

τα παιδιά του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Castello.

Τραγούδησαν στο Δήμαρχο και το προσωπικό του Δήμου

Τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ύμνους

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ύμνους.

στο Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και

Ο Δήμαρχος Νεόφυτος Παπαλαζάρου τους ευχαρίστησε

το προσωπικό του Δήμου.

και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και καλή νέα χρονιά σε

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλές γιορτές στα παιδιά και τις

όλα τα παιδιά.

δασκάλες τους.
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Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Το αθλητικό πολιτιστικό σωματείο
ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου παρουσίασε
τη νέα επίσημη του στολή
στο Δήμαρχο και τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου με μέγα
χορηγό το Δήμο Γερίου.
Οι εκπρόσωποι του Απόλλωνα
ευχαρίστησαν τον Δήμο Γερίου για
τη στήριξη που τυγχάνουν.
Από μέρος του ο Δήμαρχος Γερίου
κύριος Παπαλαζάρου, ευχήθηκε
καλές επιτυχίες, καλές γιορτές κι
ευτυχισμένο το νέο έτος.
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Παρουσίαση της φανέλας των
γυναικείων ομάδων του Δικέφαλου
Γερίου. Μέγας χορηγός ο Δήμος
Γερίου. Ο Δήμαρχος δεν δίστασε να
κάνει επίδειξη των πετοσφαιρικών του
ικανοτήτων και να παίξει πετόσφαιρα
με την ομάδα του Δικεφάλου.
Στην παρουσίαση από το Σωματείο
Δικέφαλος, βρέθηκαν ο Γιώργος
Βασιλείου και ο Κώστας Χρυσοστόμου.
Ο Δήμαρχος κ. Νεόφυτος
Παπαλαζάρου και το μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας Αντρέα Γιάλλουρος, έδωσαν
συγχαρητήρια στην ομάδα για τις επιδόσεις της κι ευχήθηκαν να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο.
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμος Γερίου προχώρησε στην ευγενή προσφορά
δώρων και τροφίμων στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ),
τα οποία παρέλαβε ο Διευθυντής Δήμος Ιωάννου, ο
οποίος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Γερίου και το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη στήριξη του στο έργο του Συνδέσμου.
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Η καθαριότητα ως πρώτιστο μέλημα για τον Δήμο Γερίου
Η διατήρηση της καθαριότητας και η

κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου, στην προσπάθεια

εξασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος για

του να επιβάλει αλλά και να διατηρήσει

τους δημότες, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για

την τάξη όσον αφορά στην καθαριότητα

τον Δήμο Γερίου. Η εικόνα στους δρόμους είναι

της περιοχής, αποτρέποντας κάποιον από

η αντανάκλαση του ίδου του Δήμου.

το να πετάξει τα μπάζα του σε χώρο μη

Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται όλες οι

καθορισμένο, ήρθε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο.

προβλεπόμενες και απαραίτητες ενέργειες, με

Η καθαριότητα της περιοχής δεν εξασφαλίζει

σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση ενός

μόνο μια καλή εικόνα, είναι εξίσου σημαντική

υγεινού, καθαρού και πράσινου περιβάλλοντος,

για την υγεία και ασφάλεια των δημοτών. Τη

τόσο για τους δημότες όσο και για τους

διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος και

επισκέπτες του Γερίου.

των όμορφων τοπίων του Δήμου μας.

Τα σκύβαλα πλέον όπως και παλιά και άχρηστα

Το Γέρι δεν αποτελεί χώρο ρίψης σκυβάλλων και

αντικείμενα, έχουν τη θέση τους στο πράσινο

άχρηστων αντικειμένων. Αντίθετα, αποτελεί ένα

σημείο του Δήμου. Είναι θερμή παράκληση μας

Δήμο με περιβαλλοντικές προτεραιότητες, σε

προς τους δημότες να μεταφέρουν τα άχρηστα

συνδυασμό με τα αναπτυξιακά έργα που στόχο

αντικείμενα τους στο πράσινο σημείο που

έχουν την περιβαλλοντική αναζωογόνηση της

λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής.

περιοχής.

Η εικόνα των σκουπιδιών σε διάφορα σημεία
του Δήμου πρέπει να είναι πλέον παρελθόν.

Είναι σημαντική η συμβολή των δημοτών στην

Η συγκέντρωση των αχρήστων σε ένα και μόνο

προσπάθεια αυτή για ένα καθαρό, υγιεινό,

σημείο, διευκολύνει την περισυλλογή τους και
προσδίδει ένα πράσινο χαρακτήρα στον Δήμο.
Πριν από μερικούς μήνες και συγκεκριμένα

ασφαλής και πράσινο δήμο. Γι’ αυτό καλούμε
όλους τους δημότες να διατηρούν το Δήμο μας
καθαρό.

28 Δεκεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος Γερίου
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Γιατί στο Γέρι
Νέοι Δημότες μας απαντούν

Αδάμος Ασπρής, νέος δημότης, εκπρόσωπος τύπου
Hermes

« Το Γέρι, καταφέρνει να ισορροπεί μεταξύ ανάπτυξης και

παράδοσης. Μακριά από την πίεση μεγάλων αστικών κέντρων,
είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά σε σημαντικά και απαραίτητα έργα

»

υποδομής, ακόμη και σε πνεύμονες πρασίνου και πάρκα.

Γαλάτεια Ζήνωνος, νέος δημότης, ηθοποιός

«Η ομορφιά του Γερίου και ο επαρχιώτικος χαρακτήρας του,
είναι ο λόγος που αγάπησα το Γέρι»

Νικόλας Καμασιάς, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου
‘’Strong titanes sport center’’

«Αποφάσισα να ανοίξω την επιχείρηση μου στο Γέρι στηρίζοντας
το, αφού ήταν κάτι το οποίο έλειπε από το Γέρι»
Αντρέας Χριστοδούλου, κτηνοτρόφος-γεωργός

«Συνεχίζω την παράδοση της κτηνοτροφίας στο Γέρι, όπως την
παρέλαβα από τον πατέρα μου»
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Ελένη Στυλιανού, ιδιοκτήτρια ‘’Dogshop & Pet
Supplies Pet Shop’’

«Στηρίζουμε τον τόπο μας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες και
χώρος για νέα πράγματα »

Χρίστος Ελισσαίου, ιδιοκτήτης
καφετέριας “ Coffee Flavours”

«Το Γέρι σήμερα είναι μια περιοχή που

»

παρουσιάζει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης

Κυριάκος Αργυρού, ιδιοκτήτης
‘’Κέντρου Φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης
Κυριάκος Αργυρού’’

« Ο χαμηλός ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα
παροχής υπηρεσιών φέρνει την επιτυχία της επιχείρησης στο Γέρι »
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Το Γέρι δίπλα στον Λοϊζο Κουκουμά
Ο Λοϊζος Κουκουμάς, ο 22χρονος από το Γέρι,

στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλάι της

τα τελευταία 4 χρόνια δίνει μάχη για τη ζωή

οικογένειας Κουκουμά. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά

ενάντια στον καρκίνο. Από τις 26 Δεκεμβρίου

αγωνίζονται να βρουν το ποσό που απαιτείται για τη

2017 νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Chaim Sheba

θεραπεία του Λοϊζου που θα του σώσει τη ζωή.

Medical Center στο Ισραήλ, όπου μέχρι στιγμής

Ο Δήμος Γερίου προχώρησε σε διάφορες

έχει υποβληθεί σε μία πειραματική θεραπεία, με
σκοπό την σταθεροποίηση της κατάστασης του.

μικρές και μεγάλες εδκηλώσεις, με σκοπό τη
συγκέντρωση χρημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή του

Νεολαίας Δήμου Γερίου σε συνεργασία με

βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και για το λόγο αυτό

το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γερίου και τα

ο Λοϊζος πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο

οργανωμένα σύνολα του Δήμου, διοργάνωσαν

της Αμερικής για να τύχει της καλύτερης και

με επιτυχία μεγάλη πανδημοτική τόμπολα στην

κατάλληλης θεραπείας από ειδικούς γιατρούς.

κλειστή Αίθουσα πολλαπλής χρήσης Γυμνασίου

Το υψηλό κόστος της θεραπείας, αναγκάζει την

Γερίου “Ιωνά και Κολοκάση”. Στη εκδήλωση

οικογένεια του 22χρονου από το Γέρι να ζητήσει
βοήθεια από το κοινό και να σώσει το παιδί της.

συγκεντρώθηκε ποσό που αγγίζει τις 5000 ευρώ,
το οποίο δόθηκε στην οικογένεια του Λοΐζου..

Δήμος Γερίου, δημότες και οργανωμένα σύνολα,
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Πόσο καλά ξέρεις το Γέρι;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
3. Έτσι ονομάζεται το Δημοτικό Γήπεδο
5.Μνημόνιο συνεργασίας
6. Χαμηλός για να επενδύσεις στο Γέρι
7. Χώρος ανακυκλώσιμων υλικών
9. Γιορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου
10. Πόσα σκυβαλοδοχεία για σκύλους τοποθέτησε ο Δήμος Γερίου
ΚΑΘΕΤΑ
1.Είδος μανιταριού που ευδοκιμεί στην περιοχή Γερίου
2.Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος του
4.Ο γηραιότερο Δημότης
8.Σε ποια χώρα βρίσκετε ο Δήμος Backi Petrovac
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
99302593 / Γαλάτεια Ζήνωνος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΡΙΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
99410373 / Τάσος Κυρμίσιης
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Λεωφ. Γερίου 21, 2200, Γέρι
Τηλ.: 22481755
Φαξ: 22480157
Email: info@yeri.org.cy
Website: www.yeri.org.cy
Facebook page: www.facebook.com/DemosYeriou

Ο αριθμός επείγουσας ανάγκης (on call) του Δήμου Γερίου εκτός των ωρών λειτουργίας του
Δημαρχείου είναι το 97 617777
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