
 

 

 

 

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     22.05.2013      

ΘΕΜΑ: Αυγοτσούγκρισμα 2013  

 

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

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του 
Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου & Περιχώρων «Οι Ακρίτες», στο «Σπίτι του 
Πόντου», η εκδήλωση Αυγοτσούγκρισμα 2013. 
 
Παρά τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύουμε, οι φίλοι του Συλλόγου 
ενίσχυσαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, που παρουσίασε εξαιρετική 
επιτυχία. Μετά την ψαλμωδία του «Χριστός Ανέστη» από όλους τους 
παραβρισκόμενους με τη βοήθεια του πανοσιολογιότατου πατέρα Δωρόθεου, 
ακολούθησε διαγωνισμός αυγοτσουγκρίσματος. Νικήτρια αναδείχθηκε η δασκάλα 
Ελένη Σούρλα, η οποία 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, Σ. 
Κεμεντσετσίδη 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 Σ. 
Πορφυρίδη, Σ. Παναγιωτίδη, Θ. Αγγελίδη, Χ. Μαυρόπουλου και Κ. Βαφειάδη. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος πατέρας 
Δωρόθεος, οι αντιδήμαρχοι Παιονίας Ε. Λιακοπούλου, Δ. Κουλίνας, Κ. Σιωνίδης και 
Γ. Συμεωνίδης, ο βουλευτής του νομού Κιλκίς Θ. Παραστατίδης, ο Διοικητής της 33 
Μ/Κ Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Π. Καραμανέας, ο αντιπρόεδρος του ΣΠΟΣ Κ. 
Μακεδονίας-Θεσσαλίας Κ. Ξανθόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χ. Δραγανίδης και 
Ι. Τουλκερίδης, ο επίτιμος πρόεδρος των «Ακριτών» Β. Αθανασιάδης και 
εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων του τόπου μας.  
  
Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης καφέ-μπαρ ΜΥ5621, 

Φ. Βασιλειάδη, Α. Χαμουρούδη, «BOUQUET DI FIORI», Α. Οργανοτόπουλο και 
Σούπερ-Μάρκετ Κ-Μ, τις γυναίκες που συμμετείχαν στη βαφή των αυγών, τα μέλη 
της νεολαίας και της διοίκησης και τους φίλους που ανέλαβαν την εξυπηρέτηση των 
παρισταμένων και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία της παραπάνω 
εκδήλωσης.   
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


