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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
Με πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε και φέτος το «Ποντιακό Πανοΰρ» του Συλλόγου 
Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες», το Σάββατο 12 Ιουλίου στο 
«Σπίτι του Πόντου». 

Ο αύλιος χώρος του Συλλόγου γέμισε από μέλη και φίλους των Ακριτών, που 
γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η φωνή του Δημήτρη Καρασαββίδη 
ξεσήκωσε τους παριστάμενους, ενώ τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε το χορευτικό 
του Πολιτιστικού Ομίλου «Αθανασία» από το Κίτι της Λάρνακας και ο Γιώργος 
Θεοδούλου, ξακουστός χορευτής των ποτηριών, που με την επίσκεψή τους στο 
Πολύκαστρο επισφράγισαν τη δεκαετή αδελφική σχέση που τους συνδέει με τους 
«Ακρίτες». 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι Δημήτρης Κουρπαγιαννίδης, Χρήστος 
Μαυρόπουλος, Χρήστος Παυλίδης και οι Κύπριοι μουσικοί Χριστόφορος Παναγιώτου 
και Κώστας Αναστασίου. 
 
Στη λαχειοφόρο αγορά της βραδιάς οι τυχεροί κέρδισαν ένα tablet προσφορά του 
καταστήματος Γερμανός Πολυκάστρου και ένα διήμερο ταξίδι προσφορά του Eclectic 
Travel. 
 
Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης 
Κιλκις και νεοεκλεγείς δήμαρχος Παιονίας Χ. Γκουντενούδης, ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ 
Κ. Μακεδονίας-Θεσσαλίας Λ. Σαρβανίδης, ο επίτιμος πρόεδρος των «Ακριτών» Β. 
Αθανασιάδης και εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων του τόπου μας.  
  
Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης που 
συνεισέφεραν τόσο με οικονομικές προσφορές όσο και με προϊόντα, το τμήμα 
νεολαίας και το τμήμα γυναικών, τα μέλη της νεολαίας και της διοίκησης και τους 
φίλους που βοήθησαν για την προετοιμασία και την επιτυχία της εκδήλωσης.  
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