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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
ΠΡΟΣ: Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 

 
   Στην Κύπρο βρέθηκε για τις ημέρες του Πάσχα αντιπροσωπεία του Συλλόγου 
Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» με μέλη του χορευτικού 
συγκροτήματος και του τμήματος γυναικών. Τη διοίκηση του συλλόγου 
εκπροσώπησαν οι Γιάννης Παπαδόπουλος, Μενέλαος Ευθυμιάδης, Δέσποινα 
Σαγματοπούλου και Λάζαρος Ευθυμιάδης. 
Οι «Ακρίτες», αδελφοποιημένοι από το 2003 με τους πολιτιστικούς ομίλους 
«Αθανασία» και «Αρχάγγελος» Κιτίου, πραγματοποίησαν αυτήν την αποστολή στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών που γίνονται σχεδόν κάθε δύο χρόνια με τους 
αδελφούς Κυπριακούς συλλόγους. Αυτήν τη χρονιά η συμμετοχή των «Ακριτών» στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Κοινότητας Κιτίου Λάρνακας είχε ως θέμα τη διατροφή 
και την παραδοσιακή κουζίνα. Στο πλαίσιο αυτό, εννέα γυναίκες από το τμήμα 
γυναικών των «Ακριτών» ταξίδεψαν στην Κύπρο και προετοίμασαν παραδοσιακά 
εδέσματα (πιροσκί και ωτία) για τους Κύπριους πολίτες που παραστάθηκαν στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Κοινότητας Κιτίου. 
Η 30μελής αντιπροσωπεία των «Ακριτών» έφτασε στην Κύπρο το Μεγάλο Σάββατο 
και παρακολούθησε με κατάνυξη την Αναστάσιμη ακολουθία στην Παναγία την 
Αγγελόχτιστη στο Κίτι, περίφημο βυζαντινό ναό εξαιρετικής καλλιτεχνικής και 
ιστορικής αξίας. Ανήμερα το Πάσχα, η αποστολή των «Ακριτών» συμμετείχε στο 
εορταστικό γεύμα και γλέντι που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της από τους 
αδελφούς συλλόγους «Αθανασία» και «Αρχάγγελος» Κιτίου.  
Τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα που παραδοσιακά η Κυπριακή επαρχία εορτάζει με 
τοπικές εκδηλώσεις, τα δεκαπέντε μέλη του μεγάλου χορευτικού τμήματος των 
«Ακριτών» έδωσαν τέσσερις παραστάσεις, στους οικισμούς Βρυσούλες (χωριό πάνω 
στην πράσινη γραμμή με ναό αφιερωμένο στην Παναγία Σουμελά!), Κίτι, Περιβόλια 
Λάρνακας και Τερσεφάνου. Το χορευτικό τμήμα ενθουσίασε το κυπριακό κοινό με 
τους ζωηρούς χορούς του Πόντου που παρουσίασε, αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Τις εμφανίσεις του χορευτικού τμήματος πλαισίωσαν μουσικά ο 
Χριστόφορος Απατσίδης στη λύρα και ο Κωνσταντίνος Δουλκερίδης στο νταούλι. Την 
ίδια στιγμή, η ομάδα από εννέα γυναίκες του τμήματος γυναικών των «Ακριτών» 
ετοίμασε πιροσκί και ωτία σε ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι στην πλατεία του Κιτίου. 
Εκατοντάδες παριστάμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα στάδια 
παρασκευής αλλά και να δοκιμάσουν τα ποντιακά εδέσματα, τα οποία έγιναν 
ανάρπαστα και ικανοποίησαν τους ουρανίσκους όλων όσων τα γεύτηκαν. 
Εξαιρετικής σημασίας ήταν το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της Κοινότητας Κιτίου 
κ. Σάββα Τταντή, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που 
συνδέουν το Κίτι με το Πολύκαστρο, ενημέρωσε για την απόφαση του Κοινοτικού 



 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                          

“ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ” 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1966 

“ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ” 

  
 

Με σεβασμό 
στην παράδοση 

και δικαίωμα στη μνήμη 

 

ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 37  612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
ΤΗΛ. : 23430- 22455 FΑΧ:23430-20002 

www.akrites-polikastrou.gr 
email: info@akrites-polikastrou.gr 

       Πολύκαστρο     18.04.2012      

  

 
ΘΕΜΑ: Αποστολή στην Κύπρο 2012 

 

…..Η Ρωμανία κι’ αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι’ άλλο …. 
 

Συμβουλίου Κιτίου να αποστείλει βοήθεια στο Πολύκαστρο προκειμένου να 
απαλυνθεί ο πόνος οικογενειών που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση 
που μαστίζει τη χώρα μας.   
Στο πλαίσιο της γνωριμίας των μελών της αποστολής με το πολύπαθο νησί της 
Κύπρου, την Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκδρομή. Η 
αντιπροσωπεία των Ακριτών επισκέφτηκε τη Λευκωσία, μοναδική διχοτομημένη 
πρωτεύουσα στον κόσμο, και απέτισε φόρο τιμής στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. 
Μετά από σύντομη υποδοχή που έγινε στη Λέσχη Αξιωματικών της Ελληνικής 
Δύναμης Κύπρου, οι «Ακρίτες», ακολουθώντας την πράσινη γραμμή στο βόρειο 
τμήμα του νησιού, ανέβηκαν στο όρος Τρόοδος, προσκύνησαν την Ιερά Μονή του 
Κύκκου και κατάθεσαν στεφάνι στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στην 
τοποθεσία Θρονί. Ακολούθησε γεύμα που ευγενικά προσφέρθηκε στον οικισμό 
Κακοπετριά, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς και η ημερήσια περιήγηση τελείωσε 
με επιστροφή στη Λάρνακα και ελεύθερο χρόνο για περίπατο στη Φοινικούδα και 
επίσκεψη στο ναό του Αγίου Λαζάρου.  
Σε αποχαιρετιστήριο γεύμα που δόθηκε το τελευταίο βράδυ, ο Πρόεδρος της 
«Αθανασίας» κ. Γιώργος Αδάμου, ο Πρόεδρος του «Αρχαγγέλου» κ. Ιάκωβος 
Σαβουρή και ο Πρόεδρος των «Ακριτών» κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, τόνισαν τους 
μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς που συνδέουν τους τρεις συλλόγους και τη 
σημασία του έργου που επιτελείται μέσα από τις πολιτιστικές ανταλλαγές που 
πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα. 
Η αποστολή των «Ακριτών» στη μεγαλόνησο ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα με 
την πτήση επιστροφής στην Ελλάδα. Ικανοποιημένοι από την επιτυχή παρουσία τους 
στην Κύπρο, οι «Ακρίτες» αναμένουν τώρα να φιλοξενήσουν αντιπροσωπεία των 
αδελφών Κυπριακών σωματείων τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της θεσμικής 
εκδήλωσης «Ποντιακό Πανοΰρ 2012». 
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