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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και ένα δυναμικό παραδοσιακό γλέντι
ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 8 Ιουλίου οι διήμερες εκδηλώσεις «Ποντιακό Πανοΰρ
2012» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι
Ακρίτες».
Το Σάββατο 7 Ιουλίου, στον αύλειο χώρο του συλλόγου, στο «Σπίτι του Πόντου»,
πραγματοποιήθηκε παράσταση ποντιακού θεάτρου από τη θεατρική ομάδα του
Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς με το έργο «Γάμπρε, φούστορον τρως;». Οι
θεατές απόλαυσαν την κωμωδία αυτή που είναι βασισμένη στο σενάριο του γνωστού
έργου «Δεσποινίς ετών 39» και είχαν ταυτόχρονα την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα
πιροσκί που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του γυναικείου τμήματος των «Ακριτών».
Την επόμενη μέρα, τη σκυτάλη πήραν τα χορευτικά συγκροτήματα από τα Λεύκαρα
της Κύπρου, από τον αδελφοποιημένο με τους Ακρίτες Πολιτιστικό Όμιλο
«Αθανασία» Κιτίου Λάρνακας, καθώς και το μεγάλο χορευτικό τμήμα των Ακριτών.
Ενθουσιώδες το κοινό χειροκροτούσε ρυθμικά τον Γιώργο Θεοδούλου, χορευτή
απαράμιλλης τεχνικής, που στερέωσε στο κεφάλι του 21 ποτήρια και ένα μπουκάλι
χορεύοντας το γνωστό Κυπριακό παραδοσιακό χορό των ποτηριών. Η βραδιά
παρουσίασε μεγάλη επιτυχία, με αθρόα προσέλευση κόσμου και ζωηρό γλέντι υπό
τους ήχους παραδοσιακών οργάνων, ποντιακής λύρας, γαβάλ, νταούλ’ και κλαρίνου
και με τραγούδι από τον Αλέξη Παρχαρίδη και το Χρήστο Ιωαννίδη. Οι παριστάμενοι
μεταξύ άλλων γεύτηκαν τα παραδοσιακά εδέσματα που προετοίμασαν ειδικά για τη
βραδιά το γυναικείο τμήμα των Ακριτών και οι φιλοξενούμενοι από το Κίτι Λάρνακας,
που παρασκεύασαν γευστικότατες σεφταλιές και μας πρόσφεραν έτσι ένα γευστικό
ταξίδι στο νησί τους.
Μέσα από αυτή τη μουσική και γαστρονομική περιπλάνηση επιτυγχάνεται η σύσφιξη
των σχέσεων των κυπριακών και ποντιακών παραδοσιακών συλλόγων και τα μέλη
τους έρχονται κοντά, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες.
Στη λαχειοφόρο αγορά που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο τυχερός
Τσούκας Νικόλαος κέρδισε ένα 5ήμερο ταξίδι στον Πόντο, προσφορά του ANETON
tours, που θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της λειτουργίας στη Μονή Παναγίας
Σουμελά στον Πόντο τον Δεκαπενταύγουστο.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παιονίας Α. Λαπόρδας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χ.
Γκουντενούδης, ο Αντιδήμαρχος Παιονίας Δ. Κουλίνας, ο Γραμματέας της Π.Ο.Ε. Γ.
Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρος του Σ.Πο.Σ Κ. Μακεδονίας-Θεσσαλίας Κ. Ξανθόπουλος
και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής.
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Ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» ευχαριστεί θερμά
τους χορηγούς των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα το Δήμο Παιονίας, την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, τους επαγγελματίες του Πολυκάστρου και της ευρύτερης
περιοχής, τα μέλη του τμήματος γυναικών και νεολαίας των Ακριτών και όλους όσους
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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