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Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου & Περιχώρων «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ»
προσκλήθηκε από τους αδελφούς Κυπρίους για να συμμετάσχει σε μια σειρά
εκδηλώσεων ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση των αδελφών σωματείων από την
Κύπρο.
Η αποστολή αποτελούμενη από το μεγάλο χορευτικό και συνοδευόμενη από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γιάννη Παπαδόπουλο και τον Γραμματέα κ. Βίκτωρ
Παπαδόπουλο ξεκίνησε το πρωί του Μ. Σαββάτου για το ταξίδι προς το μαρτυρικό
νησί.
Η υποδοχή για ακόμα μια φορά στο ιστορικό Κίτι ήταν θερμή και συγκινητική και
γεμάτη με ενθουσιασμό. Οι πρόεδροι των συλλόγων Αρχαγγέλου ,Αθανασίας ,
Αραδίππου και Ακριτών ευχήθηκαν καλή διαμονή και Καλή Ανάσταση. Το βράδυ τα
μέλη της αποστολής άκουσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης στην εκκλησία
της Αραδίππου Λάρνακας.
Ανήμερα του Πάσχα η αποστολή ξεναγήθηκε στην διχοτομημένη Λευκωσία ( Τύμβος
της Μακεδονίτισσας, οδόφραγμα Λύδρα Πάλας, Ιερά αρχιεπισκοπή Κύπρου) και
κατέληξε στο 2ο Τάγμα της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Εκεί μας υποδέχθηκε ο Διοικητής του
Τάγματος Ανχης κ. Πορφύρης Χρήστος που τυγχάνει να είναι από την Γουμένισσα.
Εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του χορευτικού μας που
καταχειροκροτήθηκε από τους Έλληνες στρατιώτες.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας βρεθήκαμε στο ορεινό οικισμό της Οδού όπου
πραγματοποιήθηκε
η
δεύτερη
παρουσία
του
συγκροτήματός
μας.
Την Δευτέρα του Πάσχα ανεβήκαμε στον παραδοσιακό Δήμο των Λευκάρων όπου
πραγματοποιήσαμε την τρίτη μας παρουσία που ενθουσίασε τον Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους, τον
Δήμαρχο της πόλης κ. Ανδρέα Σόσειλο καθώς και το πλήθος του κόσμου που
παρευρέθηκε στην εκδήλωση.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε στο Κίτι κοινή παρουσία των
χορευτικών τμημάτων των αδελφών σωματείων κλείνοντας την τριήμερη παρουσία
του συλλόγου στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου.
Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συλλόγους από το Κίτι και την
Αραδίππου για την φιλοξενία τους και υποσχόμαστε να τους την ανταποδώσουμε
στο άμεσο μέλλον στο Πολύκαστρο.
Επίσης ο Σύλλογος μας εύχεται στα μέλη και τους φίλους του ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

