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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ανήμερα των Θεοφανείων, το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διασκέδασης 
«ΜΑΞΙΜ» στο Πευκόδασος ο ετήσιος χορός – κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου 
Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες». 
 
Κατάμεστο ήταν το κέντρο διασκέδασης ΜΑΞΙΜ από κόσμο που τίμησε την πρώτη 
εκδήλωση των «Ακριτών» για το 2010, η οποία για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
μεσημέρι και παρουσίασε μεγάλη επιτυχία. 
 
Η εκδήλωση άρχισε με την ευλογία της βασιλόπιτας από τον Πανοσιολογιότατο κ. 
Δωρόθεο και ακολούθησαν τα κάλαντα από τα παιδιά του συλλόγου και οι 
παραδοσιακές ευχές από τον πρόεδρο κ. Παπαδόπουλο Ι. Στο πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα συμμετείχαν οι αδελφοί Ιακωβίδη και ο κορυφαίος πόντιος καλλιτέχνης 
και ιδιοκτήτης του ποντιακού κέντρου «Παρακάθ’» Αχιλλέας Βασιλειάδης. Τα 
χορευτικά τμήματα των «Ακριτών» παρουσίασαν τα προγράμματά τους και 
ενθουσίασαν τους παρισταμένους. 
 
Τυχερός της βραδιάς αναδείχθηκε ο Τογκελίδης Ηρακλής που κέρδισε το χρυσό 
φλουρί της βασιλόπιτας και βραβεύτηκε με μια χρυσή λίρα. Στη λαχειοφόρο αγορά 
που ακολούθησε τυχερός αναδείχθηκε ο Ευθυμιάδης Μενέλαος που κέρδισε το 
πρώτο δώρο της κλήρωσης, ένα δερμάτινο σαλόνι αξίας 3.300 ευρώ προσφορά του 
Γ. Παζαρτζικλή, μεγάλου χορηγού της εκδήλωσης. 
 
  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 
ο Πανοσιολογιότατος κ. Δωρόθεος, ο δήμαρχος Πολυκάστρου Δ. Σμυδάκης, ο 
βουλευτής ν. Κιλκίς Θ. Παραστατίδης, ο νέος αντινομάρχης Κιλκίς Γ. Φράγκος, οι 
αντιδήμαρχοι Λ. Ευθυμιάδης, Λ. Σκαντζούρης, ο πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Λ. 
Σαρβανίδης και τα μέλη Κ. Ξανθόπουλος και Δ. Μπαλτατζίδου, ο νομαρχιακός 
σύμβουλος Χ. Γκουντενούδης, ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Πολυκάστρου Τ. 
Τατσίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ. Τσανασίδης, Λ. Δραγανάκης, Κ. Καρυπίδης και 
Σ. Κοσμίδης, ο επίτιμος πρόεδρος των «Ακριτών» Β. Αθανασιάδης, ο πρόεδρος του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πολυκάστρου Ι. Αδαμόπουλος, η πρόεδρος του 
συλλόγου Μικρασιατών Πολυκάστρου Ε. Οικονόμου, η πρόεδρος του συλλόγου 
Ανατολικορωμυλιωτών Πολυκάστρου Ε. Χαμουρούδη, ο μεγάλος χορηγός της 
εκδήλωσης Λ. Παζαρτζικλής, ο μέγας δωρητής της βιβλιοθήκης του Συλλόγου των 
«Ακριτών» Η. Φυτιλής, οι δημοσιογράφοι της ΕΤ3 Α. Σαπρανίδης και Γ. Γεωργιάδης, 
ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Παράδοση στην Εγνατία» 
Ι.Ποτουρίδης, και λοιποί εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής μας. Την 
εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικά η Εγνατία Τηλεόραση. 
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…..Η Ρωμανία κι’ αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι’ άλλο …. 

Ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους παραστάθηκαν στην εκδήλωση, τους επιχειρηματίες της περιοχής μας 
για την προσφορά των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς και ιδιαίτερα τους χορηγούς 
της εκδήλωσης Παζαρτζικλή Γ., Βασιλειάδη Φ., την επιχείρηση Αμπράζη-
Ευμορφόπουλου, το ανθοπωλείο Bouquet di Fiori και το Ράδιο Σύνορα. 
 

ΜΕ ΤΙΜΗ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ               ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
 

http://www.akrites-polikastrou.gr/
mailto:info@akrites-polikastrou.gr

