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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Εορταστικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων 

«Οι Ακρίτες». 
 

Τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα ήχησαν κατά τη διάρκεια των εορτών σε όλο το 
Δήμο Πολυκάστρου τραγουδισμένα από τα παιδιά του Συλλόγου Ποντίων 
Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες». 
 
Την παραμονή των Χριστουγέννων οι πόντιοι καλαντιστές τραγούδησαν το 
χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Ιησού σε κατοικίες του Πολυκάστρου. Την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το πρωί, τα ποντιακά κάλαντα ήχησαν στην αγορά του 
Πολυκάστρου και κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής που πραγματοποιήθηκε 
στο Δημαρχείο Πολυκάστρου, οι Ακρίτες ευχήθηκαν τόσο στον απερχόμενο  
Δήμαρχο Πολυκάστρου κ. Δ. Σμυδάκη, όσο και στο νέο Δήμαρχο Παιονίας κ. Α. 
Λαπόρδα. Το απόγευμα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, η πολυπληθής ομάδα των 
«Ακριτών» επισκέφτηκε τα βόρεια Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πολυκάστρου, 
μέχρι τους Ευζώνους και την ακριτική Κορώνα, δίνοντας χαρά στους κατοίκους όλων 
των χωριών. 
 
Ανήμερα των Θεοφανείων, το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διασκέδασης 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ», στο Πευκόδασος, ο ετήσιος χορός – κοπή Βασιλόπιτας του 
Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες». 
 
Κατάμεστο ήταν το κέντρο διασκέδασης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ από κόσμο που τίμησε την 
πρώτη εκδήλωση των «Ακριτών» για το 2011, παρά τις οικονομικές αντιξοότητες της 
εποχής μας. 
 
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, ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, ο 
Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Θεόφιλος Αγγελίδης και ο Μπάμπης Κιτσωνίδης. Τα 
πολυπληθή χορευτικά τμήματα των «Ακριτών» παρουσίασαν τα προγράμματά τους 
και ενθουσίασαν τους παρισταμένους. 
 
Κατά την εκδήλωση βραβεύθηκαν τα δύο νεαρά μέλη των «Ακριτών» που 
ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, Τάσος Λαρχανίδης και Ματούλα Παπαδοπούλου. 
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Τυχερός της βραδιάς αναδείχθηκε ο ανερχόμενος πόντιος καλλιτέχνης Τάσος 
Ευτυχιάδης, που κέρδισε το χρυσό φλουρί της βασιλόπιτας και βραβεύτηκε με μια 
χρυσή λίρα, προσφορά του Α’ Αντιπροέδρου του Συλλόγου, Ηρακλή Αποστολίδη, 
στη μνήμη του θανόντος πατρός του.  
  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 
ο Πανοσιολογιότατος κ. Δωρόθεος, ο νέος δήμαρχος Παιονίας Α. Λαπόρδας, ο 
απερχόμενος δήμαρχος Πολυκάστρου Δ. Σμυδάκης, ο βουλευτής ν. Κιλκίς Θ. 
Παραστατίδης, ο νέος αντιπεριφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Χ. Γκουντενούδης, οι 
αντιδήμαρχοι Κ. Σιωνίδης, Δ. Κουλίνας, Χ. Καραθόδωρος, ο πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. 
Λ. Σαρβανίδης και τα μέλη Κ. Ξανθόπουλος και Θ. Αυγίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι. 
Συμεωνίδης, Θ. Απουσίδης, Ι. Τόδας, Ι. Αδαμόπουλος, Χ. Δραγανίδης, η πρόεδρος 
του συλλόγου Μικρασιατών Πολυκάστρου Ε. Οικονόμου, η πρόεδρος του συλλόγου 
Ανατολικορωμυλιωτών Πολυκάστρου Ε. Χαμουρούδη, και λοιποί εκπρόσωποι 
συλλόγων και φορέων της περιοχής μας. 
 
Ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους παραστάθηκαν στην εκδήλωση και τους επιχειρηματίες της περιοχής 
μας για την προσφορά των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς. 
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