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ΘΕΜΑ: Δελτίο τύπου – Εκδήλωση «Από τη μικρασιατική 

καταστροφή στην προσφυγιά και στην ελληνική 

αναγέννηση» 

 

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

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

      
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το 2012 για τους «Ακρίτες» του Πολυκάστρου. Ο 
σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης του Δήμου Παιονίας, 
στο Πολύκαστρο, εκδήλωση με θέμα ‘’Από τη μικρασιατική καταστροφή στην προσφυγιά 
και στην ελληνική αναγέννηση’’. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική 
Καταστροφή, ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. 
Κωνσταντίνος Φωτιάδης με τον μεστό επιστημονικό του λόγο ξετύλιξε στο κοινό του 
κατάμεστου πολιτιστικού κέντρου την ιστορία του προσφυγικού ζητήματος και ανέλυσε 
τις προεκτάσεις του στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Στο δεύτερο 
μέρος της εκδήλωσης, η χορωδία των «Ακριτών» τραγούδησε τραγούδια της ποντιακής 
μουσικής παράδοσης με αναφορές στον ξεριζωμό των ποντίων και τμήμα του μεγάλου 
χορευτικού συνόδεψε τις μελωδίες στους ήχους της λύρας και του νταουλιού. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : ο Δήμαρχος Παιονίας Α. Λαπόρδας, οι 
βουλευτές Κιλκίς Γ. Γεωργαντάς και Θ. Παραστατίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς 
Χ. Γκουντενούδης, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος, ο αντιδήμαρχος 
Παιονίας Δ. Κουλίνας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάστρου Χρ. 
Κατσαβός, οι δημοτικοί σύμβουλοι Παιονίας Χ. Δραγανίδης, Ε. Λιακοπούλου, Λ. 
Σκαντζούρης και Ι. Συμεωνίδης, ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕ Γ. Γεωργιάδης, ο 
πρόεδρος του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας Λ. Σαρβανίδης, ο επίτιμος 
πρόεδρος των «Ακριτών» Β. Αθανασιάδης και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της 
περιοχής. 
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