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To 1990 ιδρύθηκε ο Λαογραφικός Όμιλος «Ακρίτες Γερίου» με πρωταρχικό στόχο τη 

διάσωση και διάδοση της παράδοσης μας μέσα από την έρευνα, το χορό και τη μουσική 

της Κύπρου. Σκοπός του Ομίλου είναι οι νέοι του Δήμου μας να έχουν σωστή 

ενημέρωση, υγιή απασχόληση και να κοινωνικοποιηθούν , αφού οι « Ακρίτες» πιστεύουν 

πως μέσα από την κοινωνική επαφή μπορεί ο κόσμος να αλλάξει προς το καλύτερο . 

Η δράση των νέων στο Λαογραφικό  Όμιλο Ακρίτες Γερίου τους βοηθά να αποκτήσουν 

μια ισχυρή ταυτότητα για να αντέχουν τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Όραμα 

των Ακριτών είναι το Γέρι να ξεχωρίσει στα πολιτιστικά δρώμενα. Επιδιώκοντας να 

εκπληρώσουν το όραμα τους,  διοργανώνουν  

• Εκδηλώσεις με χορούς και τραγούδια 

• Διαλέξεις και σεμινάρια χορού και άλλα 

• Ταξίδι στο εξωτερικό με μικρούς και μεγάλους χορευτές 

• Φεστιβάλ 

• Συμμετέχουμε σε προγράμματα τηλεοράσεως με θέμα τη μουσική και το χορό 

 

Επιπρόσθετα έχουμε αναπτύξει φιλίες, συνεργασίες και σχέσεις με πολλούς 

συλλόγους του εξωτερικού και ιδιαίτερα στον ελληνικό χορό. Αδελφοποιηθήκαμε 

με τον Άγιο Τρύφων Γουμένισσας με το Χρόνο Αηδονίδη στην Αλεξανδρούπολη 

με τους Λυγκηστές Φλώρινας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμιοσύνη και τη 

Μεγαλόνησο Αγ.Βαρβάρας. 

 

Από το 1990 μέχρι σήμερα  ταξιδέψαν αμέτρητες φορές στην Ελλάδα και 

συνεργάστηκαν με πολλούς  Δήμους , όπως το Δήμο Αθηναίων , το Δήμο 

Καρπάθου, το Δήμο Καρδίτσας, Δήμο Ρόδου, Δήμο Ηγουμενίτσας, Δήμο 

Φλώρινας , Δήμο Αλεξανδρούπολης , Δήμο Σοφάδων , Δήμο Βόλου, Δήμο Λαμίας, 

Δήμο Ασπρόπυργου, Δήμο Ταύρου, Δήμου Διονύσου και άλλους.  

 

Εκπροσώπησαν την Κύπρο σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις στο εξωτερικό όπως στην 

Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία , Ιταλία , Σερβία, Μάλτα ,Αραβικά Εμιράτα , Πολωνία, 

Βέλγιο, Ισπανία, Ρωσία, Κωνσταντινούπολη, Ρουμανία, Βουλαγαρία, Συρία, 

Ιορδανία , Λονδίνο, Κίνα, Αμερική και αλλού. 

Σημαντικές στιγμές για τον όμιλο, ήταν όταν τίμησαν τον Παναγιώτη Μυλωνά της 

ΕΡΤ, παρουσιάστηκαν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην ΕΡΤ στην 
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Ελλάδα, στο BR στη Γερμανία, Ισπανικά, Μαλτέζικα κανάλια και άλλα. Εκδίδουν 

εφημερίδα από το 2000 « Ακριτικά Νέα», κυκλοφόρησαν DVD με ελληνικούς 

χορούς και επίσης 2 CD με τραγούδια του γάμου και χορούς της Κύπρου. 

 


