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ΘΕΜΑ: Αυγοτσούγκρισμα 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του
Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου & Περιχώρων «Οι Ακρίτες», στο «Σπίτι του
Πόντου», η εκδήλωση Αυγοτσούγκρισμα 2012.
Παρά τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, οι φίλοι του Συλλόγου
ενίσχυσαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, που παρουσίασε εξαιρετική
επιτυχία. Η βραδιά άρχισε με την ψαλμωδία του «Χριστός Ανέστη» από όλους τους
παραβρισκόμενους με τη βοήθεια του πανοσιολογιότατου πατέρα Δωρόθεου. Στο
διαγωνισμό αυγοτσουγκρίσματος που ακολούθησε νικητής αναδείχθηκε ο χορευτής
του μικρού χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας Νικόλας Τερζίδης, ο οποίος και
κέρδισε δώρο που ευγενικά προσέφερε το κατάστημα «BOUQUET DI FIORI». Στη
λαχειοφόρο αγορά, τέσσερις τυχεροί κέρδισαν ισάριθμα αμνοερίφια, προσφορά των
Α. Παπαχρήστου, Λ. Σκαντζούρη, Δ. Πετρίδη και Φ. Ελευθεριάδη.
Η βραδιά συνεχίστηκε με την παρουσίαση του μικρού και του μεσαίου χορευτικού
τμήματος του Συλλόγου. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των Χ.
Απατσίδη, Χ. Ιωαννίδη, Γ. Ιακωβίδη, Χ. Μαυρόπουλου, Χ. Παυλίδη και Κ. Βαφειάδη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος πατέρας
Δωρόθεος, ο δήμαρχος Παιονίας Α. Λαπόρδας, ο βουλευτής του νομού Κιλκίς Θ.
Παραστατίδης, ο αντιπεριφερειαρχης Χ. Γκουντενούδης, ο αντιδήμαρχος Παιονίας Δ.
Κουλίνας, ο αντιπρόεδρος του ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονίας-Θεσσαλίας Κ. Ξανθόπουλος, ο
πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θ. Απουσίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Λιάρτση, Ν. Πασιατάς,
Ε. Δημητριάδου Χ.Δραγανίδης, Ι. Τουλκερίδης, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας
Πολυκάστρου Γ. Περπερίδης και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων του τόπου μας.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης Φ. Βασιλειάδη, Α.
Χαμουρούδη, Μ. Κιουρτσίδη, Δ. Συκουρίδη, Κ. Πούλο, Ι. Αρχοντάκη και το
κατάστημα «BOUQUET DI FIORI», τις γυναίκες που συμμετείχαν στη βαφή των
αυγών, τα μέλη της νεολαίας και της διοίκησης που ανέλαβαν την εξυπηρέτηση των
παρισταμένων και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία της παραπάνω
εκδήλωσης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

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

