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   Ο πξόεδξνο θαη ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ Πνληίσλ Πνιπθάζηξνπ θαη 
Πεξηρώξσλ «ΟΙ ΑΚΡΙΣΔ» εύρνληαη ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ρξόληα πνιιά 
θαη θαιή ρξνληά.  
   Κάιαληα έςαιαλ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο 
ζηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ Πνιπθάζηξνπ θαη ζηα Βόξεηα ρσξηά ηνπ πξώελ 
Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αθξηηηθώλ ρσξηώλ ε 
ηθαλνπνίεζε, ε ραξά θαη ε ζπγθίλεζε ήηαλ εκθαλήο ζηα πξόζσπα ηνπο.  
   Σελ Παξαζθεπή 6 Ιαλνπαξίνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν 
«ΜΑΞΙΜ» ζην Πνιύθαζηξν, ε πξώηε κεγάιε εηήζηα ζεζκηθή εθδήισζε ηνπ 
πιιόγνπ Πνληίσλ Πνιπθάζηξνπ θαη Πεξηρώξσλ «Οη Αθξίηεο», ε θνπή ηεο 
βαζηιόπηηαο. Η εθδήισζε νξγαλώζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη εθαηνληάδεο 
θίινη θαη κέιε ηνπ πιιόγνπ έδσζαλ ην παξόλ, δηαζθέδαζαλ θαη ράξεθαλ κηα 
ππέξνρε εθδήισζε γεκάηε από ηε κνπζηθή πνληηαθή παξάδνζε.  
   Μεηά ηελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο βαζηιόπηηαο παξνπζηάζηεθαλ ηα ηξία 
ρνξεπηηθά ηνπ πιιόγνπ πνπ ελζνπζίαζαλ ην θνηλό. Μηθξά βαζηινπηηάθηα 
κνηξάζηεθαλ ζε όινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο θαη ηπρεξή ηεο βξαδηάο 
αλαδείρζεθε ε θ. πκεσλίδνπ Νηίλα πνπ θέξδηζε έλα ζπνπδαίν δώξν, 
πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ. 
   ηε ζπλέρεηα, ν ύιινγνο ηίκεζε κε ηελ επθαηξία ηεο απνθόηηεζήο ηνπο από 
ην Λύθεην θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπο ρνξεπηέο 
Γηάλλε Δπζπκηάδε, Ισάλλα Παπαζηατθνύδε, Θενπίζηε Παπιίδνπ, Γέζπνηλα 
αξαπίδνπ θαη Δύε ηγνπξηδίδνπ.  
   ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ ν παλνζηνινγηόηαηνο παηέξαο Γσξόζενο, ν 
Γήκαξρνο Παηνλίαο θ. Αζαλάζηνο Λαπόξδαο, νη βνπιεπηέο ηνπ λνκνύ Κηιθίο θ. 
Θεόδσξνο Παξαζηαηίδεο θαη θ. Γηώξγνο Φξαγθίδεο, ν αληηπεξηθεξηάξρεο 
Υξήζηνο Γθνπληελνύδεο, νη αληηδήκαξρνη Γ. Παηνλίαο θ. Γεκήηξηνο Κνπιίλαο 
θαη Υξήζηνο Καξαζόδσξνο, ν αληηπξόεδξνο ηνπ .Π.Ο.. Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιίαο θ. Κώζηαο Ξαλζόπνπινο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, 
εθπξόζσπνη ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ ηνπ λνκνύ Κηιθίο θαη πιήζνο θόζκνπ.       
   Μνπζηθά έληπζαλ ηελ εθδήισζε κε κεγάιε επηηπρία θαη κε πνιύ θέθη νη 
αδειθνί Ιαθσβίδε, ν Αιέμεο Παξραξίδεο, ν Αρηιιέαο Βαζηιεηάδεο, ν Φόξεο 
Απαηζίδεο, ν Γηάλλεο αληδεο θαη ν ηέιηνο Παπαδόπνπινο. 
   Ο ύιινγνο επραξηζηεί ζεξκά γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ Νηίλα 
πκεσλίδνπ, ηνλ Φώηε Βαζηιεηάδε, ηνπο Ακπξάδε-Δπκνξθόπνπιν θαη ηνπο 
ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο Ράδην ύλνξα θαη Ράδην Αθξίηεο θαζώο θαη όινπο 
ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο καο γηα ηελ πξνζθνξά δώξσλ ζηε 
ιαρεηνθόξν αγνξά ηεο εθδήισζεο.  
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