ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΠΑΝΟΫΡ 2008
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το διήμερο ΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ
το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουλίου στο Πολύκαστρο. Ένα πλούσιο διήμερο με
πλήθος κόσμου, μελών και φίλων του συλλόγου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι
αδελφοί μας Κύπριοι ανάμεσά τους και ο κορυφαίος χορευτής των ποτηριών Γιώργος
Θεοδούλου. Συμμετείχαν ακόμα το μακεδονίτικο συγκρότημα από το Πολύπετρο
Παιονίας και το ποντιακό συγκρότημα από το Ακριτοχώρι Σερρών που
εντυπωσίασαν με την παρουσία τους. Εξαιρετική εμφάνιση επίσης παρουσίασε το
μεγάλο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου μας που καταχειροκροτήθηκε από τον
κόσμο, καθώς επίσης και ο χοροδιδάσκαλός του Μάκης Πετρίδης. Και τις δυο μέρες,
ο κόσμος διασκέδασε με τη βοήθεια των καλλιτεχνών Τριανταφυλλίδη Κυριάκο,
Παπαδόπουλο Δημήτρη, Πορφυρίδη Στάθη, Παυλίδη Στάθη, Ευτυχιάδη Τάσο,
Ασλανίδη Ιορδάνη, Βαφειάδη Κωνσταντίνο, Χαλκίδη Κωνσταντίνο, Τυρεκίδη
Κωνσταντίνο κ.α. Ακόμη, έπειτα από κλήρωση σε λαχειοφόρο αγορά στην
εκδήλωση, τυχερός της βραδιάς ήταν το μέλος του χορευτικού τμήματος του
συλλόγους μας, Βαφειάδης Χρήστος, ο οποίος κέρδισε ένα λάπτοπ τελευταίας
τεχνολογίας, προσφορά του κέντρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Κιλτίδης Κωνσταντίνος, οι βουλευτές του νομού μας Τσιτουρίδης Σάββας και
Φλωρίδης Γιώργος, ο δήμαρχος Πολυκάστρου Σμυδάκης Δημήτρης, η δήμαρχος
Αξιούπολης Συμεωνίδου Σόνια, ο αντινομάρχης Κιλκίς Γκουντενούδης Χρήστος, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τατσίδης Τάκης, ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε.
Στολτίδης Θεόδωρος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας Σαρβανίδης Λεωνίδας, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου
Πολυκάστρου Τσανασίδης Χρήστος και Παμποράκης Γιώργος, η αντιδήμαρχος του
Δήμου Αξιούπολης Πολιτίδου Εβελίνα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Γεωργιάδης
Γιώργος, ο πολιτευτής του νομού Κιλκίς για το ΠΑ.ΣΟ.Κ Παραστατίδης Θεόδωρος, ο
πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Αναστασιάδης Ευάγγελος, ο πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.Π. Δραγανάκης Λεωνίδας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ευθυμιάδης Λ.,
Σκαντζούρης Λ., Σιωνίδης Κ., Κοσμίδης Σ., Χαμουρούδης Χ., ο επίτιμος πρόεδρος
του συλλόγου μας Αθανασιάδης Βασίλειος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων,
Μ.Μ.Ε. και πλήθος κόσμου.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά για τις χορηγίες τους τον ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ,
τη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ, την Τ.Ε.Δ.Κ Ν. ΚΙΛΚΙΣ καθώς και όλους τους επαγγελματίες
του Δήμου Πολυκάστρου για τη χορηγία τους στην εκδήλωση. Τελειώνοντας θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία και
στη διεξαγωγή της εκδήλωσης και ιδιαίτερα το γυναικείο τμήμα και τη νεολαία του
συλλόγου μας.

