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ΘΕΜΑ: Ποντιακό Πανοΰρ 2013 
 

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το «Ποντιακό Πανοΰρ» του 
Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες», το Σάββατο 13 
Ιουλίου στο «Σπίτι του Πόντου». 

Ο αύλιος χώρος του Συλλόγου γέμισε από μέλη και φίλους των Ακριτών, που 
γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκίνησε τους παριστάμενους ο Αντέμ 
Μπέσκιοϊλου από την Τραπεζούντα με την γνήσια ποντιακή του λαλιά και το τραγούδι 
του που ξεσήκωσε τους παραβρισκομένους. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε το 
χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Στροπονιατών από τους 
Στρόπωνες Ευβοίας, που φιλοξενήθηκαν στο Πολύκαστρο με την ευκαιρία της 
εκδήλωσης, καθώς και το μεγάλο χορευτικό των «Ακριτών». 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι Φίλιππος Κεσαπίδης, Θεόφιλος Αγγελίδης, 
Στάθης Παναγιωτίδης, Τάσος Ευτυχιάδης, Χρήστος Μαυρόπουλος και Μπάμπης 
Κιτσωνίδης. 

 
Στη λαχειοφόρο αγορά της βραδιάς τυχερός αναδείχθηκε ο λαχνός με τον αριθμό 
538, που κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στον Πόντο, προσφορά του Άνετον tours. 
 
Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παιονίας 
Α. Λαπόρδας, ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκις Χ. Γκουντενούδης, ο βουλευτής του 
νομού Κιλκίς Θ. Παραστατίδης και ο τέως βουλευτής Γ. Φραγγίδης, οι αντιδήμαρχοι 
Παιονίας Δ. Κουλίνας, Κ. Σιωνίδης και Γ. Συμεωνίδης, ο Διοικητής της 33 Μ/Κ 
Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Π. Καραμανέας, ο Γ.Γ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας Γ. Γεωργιάδης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονίας-
Θεσσαλίας Λ. Σαρβανίδης και Κ. Ξανθόπουλος, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Κ. Αβραμίδης, ο πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΠ και δημοτικός σύμβουλος Ι. Τσιτουρίδης, ο δημοτικός σύμβουλος Θ. 
Απουσίδης, ο διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς Θ. Ανθρακίδης, 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.  
 

ΜΕ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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