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ΘΕΜΑ: Και εγένετο η «1η Εμποροπανύγηρη Σκύδρας». 

Σαν έτοιμη από καιρό αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά η κοινωνία της Σκύδρας και της 

ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής για να υποδεχθεί, να αγκαλιάσει  και να οδηγήσει 

ψηλά, στη μεγαλειώδη επιτυχία, την 1η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας. 

Η ρηξικέλευθη απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυση της Εμποροπανήγυρης 

βρήκε πρόσφορο έδαφος στα αιτήματα των πολιτών για μικρές και για μεγάλες δράσεις 

του Δήμου Σκύδρας που  ενοποιούν και κινητοποιούν ενδογενείς δυνάμεις με βασικό 

στόχο την ανθρώπινη, αειθαλή ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, δικαίωσε την επιλογή και 

πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση της Εμποροπανήγυρης.  

Για πέντε ημέρες, λοιπόν, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου έως και την Τρίτη 25 

Αυγούστου 2015, η Σκύδρα βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας κι αποτέλεσε το 

φωτεινό σταυροδρόμι της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και της διασκέδασης. 

Του λόγου το αληθές πιστοποίησε , όχι μόνον η αθρόα συμμετοχή των επισκεπτών καθ΄ 

όλη τη διάρκεια του πενθημέρου, που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αλλά 

βεβαίως και τα θετικά σχόλια τόσο των ιδίων όσο και των εκθετών.  

Η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας αποτελεί πλέον κορυφαίο γεγονός για τον τόπο μας και για 

την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η Σκύδρα έκανε βήματα εξωστρέφειας, ανάπτυξης, 

προόδου. 

Την τελετή έναρξης τίμησε με την παρουσία του το σύνολο των εκκλησιαστικών, 

πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας που περιστοιχίστηκαν 

από πολύ κόσμο. Αγίασε και ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Ιωήλ. 

Ακολούθησαν, η ομιλία (καλωσόρισμα – χαιρετισμός) από τη Δήμαρχο Σκύδρας  

Κατερίνα Ιγνατιάδου κι ο χαιρετισμός από την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης – Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά. Στη συνέχεια, αφού 

κόπηκε η κορδέλα των εγκαινίων ξεκίνησε η περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο της 

εμποροπανήγυρης. 



Σ΄όλη τη διάρκεια του πενθημέρου ποικίλες εκδηλώσεις εμπλούτισαν την 

Εμποροπανήγυρη συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον κι αποσπώντας το χειροκρότημα 

των θεατών – επισκεπτών. 

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας , με τη λήξη της εμποροπανήγυρης, δήλωσε τα εξής: 

«Ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, την Υφυπουργό Μαρία Κόλλια - 

Τσαρουχά, τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, τους Βουλευτές, τους Δημάρχους, τους 

Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και τα Μέλη των 

Τοπικών Συμβουλίων, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους πρώην Δημάρχους, τον 

εκπρόσωπο του Στρατηγού, τον εκπρόσωπο του Αστυνομικού Διευθυντή Πέλλας και τον 

Διοικητή του Α.Τ. Σκύδρας , τον εκπρόσωπο του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

τους Πολιτευτές, το Επιμελητήριο Πέλλας και τον Εμπορικό Σύλλογο Σκύδρας, τους 

Διευθυντές και Προϊσταμένους Δημοσίων, Δημοτικών Υπηρεσιών και Οργανισμών, τις 

εθελοντικές-ανθρωπιστικές οργανώσεις, τους συντονιστές, τα Διοικητικά Συμβούλια και 

τα μέλη των Πολιτιστικών και Αθλητικών  συλλόγων, το Εδεσσαϊκό Θέατρο, τα μουσικά 

συγκροτήματα, τους χορηγούς, τους εκθέτες, τα στελέχη του Δήμου μας, τα μέσα 

ενημέρωσης, τους αφανείς συντελεστές κι όλο τον κόσμο που με την μαζική συμμετοχή 

του και τα εύστοχα και ενθαρρυντικά του σχόλια, μας δίνει την αισιοδοξία και το κουράγιο 

να συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο αποτελεσματικά,  ώστε του χρόνου, ας είμαστε πρώτα 

καλά, να έχουμε περισσότερους εκθέτες και επισκέπτες πάντα στη βάση της τήρησης 

των κανόνων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας. 

Ειδικότερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη στήριξη και βοήθειά τους: 

 Την Εταιρεία ESCARCOM FROZEN FRUITS AND ESCARGOTS του κυρίου 

Χαράλαμπου Κοτζαβασίλογλου στα Σεβαστειανά. 

 Την Εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ  Α.Ε. 

 Την Εταιρεία ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΗ Α.Ε. 

 Την Εταιρεία Εμπορίας Φρούτων “MEDIFRESH” – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ 

Α.Ε. 

 Την Εταιρεία Εμπορίας Φρούτων “Sarantidis fruits always fresh” 

 Την Εταιρεία Αφοι ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ  Α.Ε. 

 Την Εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» του κ. Β. Χαλβατζή 

 Την Εταιρεία SULTCE FRUIT  

 Την Εταιρεία ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ / Τροφοδοσίες – Διανομές 



 Την Εταιρεία «FRUTTI DEL MONDO» των Ιωάννη και Χαράλαμπου Ιγνατίδη  – 

Φρούτα και Λαχανικά  

 

 Το κατάστημα της κ. ΒΡΕΤΤΑ με παραδοσιακές ενδυμασίες – χειροποίητα 

κεντήματα. 

 Το βιβλιοπωλείο  ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 

 Την Εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ -ΜΟΥΓΙΑΝΤΣΗ» τροφοδοσίες – διανομές 

 Το Κρεοπωλείο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΕΝΚΙΩΤΗ στη Σκύδρα.  

 Την Εταιρεία ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε. Ηλεκτρολογικό Υλικό στη Σκύδρα 

 Τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΙΤΣΟ – οικοδομικά υλικά, από την Πετριά  

 το Ανθοπωλείο του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ 

 Τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο TAE – KWON-DO Αρσενίου του Σόλωνα 

Κωνσταντινίδη 

 

 Το καφέ – μπαρ «ΜΟSTRA»    

 Την Καφετέρια «DEJAVU»  

 Το Καφέ – μπαρ «CHOCOLAT» 

 Το Καφέ – μπαρ “LE BISTRO”   

 Την Καφετέρια «FRIENDS»  

 

 Την Εύξεινο Λέσχη Σκύδρας 

 Τον Σύλλογο «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» 

 Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκύδρας «ΟΡΦΕΑΣ» 

 Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροβουνίου «ΕΛΠΙΔΑ» 

 Σύλλογος Ποντίων Δάφνης 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Σεβαστειανών «Ο ΠΥΡΙΧΙΟΣ» 

 Σύλλογος Ποντίων Ριζού 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων «ΑΜΥΝΤΑΣ» 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Φ.Ε.Σ.  ΚΑΛΗΣ 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Αρσενίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  



 τις «Κυρίες της Καλής» και ιδιαίτερα την κ. Πελαγία Γεωργίου και την κ. Άννα 

Μπαμπαλή. Τα προϊόντα που εκτέθηκαν θα προσφερθούν στο συσσίτιο της 

εκκλησίας. 

 Τον Πολιτιστικό σύλλογο Μανδάλου 

 

Θερμές ευχαριστίες επίσης στους εθελοντές - συντονιστές και ιδιαίτερα στους Δημήτριο 

Μήτσκα (χοροδιδάσκαλο) και Ιάκωβο Ποτουρίδη  (Πρόεδρο Ποντιακού Συλλόγου 

Δάφνης). 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις εθελοντικές ομάδες που μας στήριξαν με την παρουσία τους, 

και είναι: α) Οι εθελοντικές ομάδες Καλής, β) Η Φιλοζωική Εταιρία Σκύδρας, γ) Ο 

Σύλλογος Καρκινοπαθών, δ) Η ομάδα υποστήριξης του Κοινωνικού συσσιτίου της 

εκκλησίας. 

Ευχαριστούμε επίσης τον καλλιτέχνη – Ζωγράφο κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΕΛΟ, που φιλοτέχνησε το 

περίπτερο του Δήμου. 

Ευχαριστούμε θερμά το ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ για τη συμμετοχή του, με την παράσταση «Η 

ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΠΑΤΑΙ» 

Ευχαριστούμε θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο Σκύδρας και το Επιμελητήριο Πέλλας καθώς 

και τους επιχειρηματίες της Σκύδρας, που μας εμπιστεύτηκαν και συμμετείχαν εκθέτοντας 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην 1η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας: 

ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ  Α.Ε. 

ΘΩΚΑΣ  Α.Ε. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ– ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ (ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ 

καθώς επίσης και όλους του επαγγελματίες δημότες μας, οι οποίοι στήριξαν την 

προσπάθεια μας με τη συμμετοχή τους. 



Τους υπαλλήλους του Δήμου Σκύδρας και των Νομικών του Προσώπων (ΕΦΑΚΠΠ και 

ΔΕΥΑΣ) τόσο τους Διοικητικούς όσο και τους Τεχνικούς και τους εργαζόμενους 

καθαριότητας, για την υπομονετική τους προσφορά πέραν του ωραρίου τους. Ιδιαίτερη 

αναφορά και ευχαριστίες  οφείλουμε στους Στάθη Καστερίδη, Δέσποινα Ανδρεάδου και 

στον ηλεκτρολόγο μας Μιχάλη Λάζο, για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. 

Φυσικά ζητάμε να μας συγχωρέσετε τις αβλεψίες ή τις παραλείψεις μας. Κρατήσαμε τις 

παρατηρήσεις σας για την επόμενη χρονιά. Να είστε σίγουροι ότι όλα θα είναι καλύτερα 

του χρόνου. 

Τον Αύγουστο του 2016 η 2η Εμποροπανήγυρης Σκύδρας θα φτάσει πιο μακριά, πιο 

ψηλά, πιο δυνατά! 

  (Συνημμένο το κείμενο της ομιλίας της Δημάρχου και φωτογραφικό υλικό για 

δημοσιογραφική χρήση).  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ               

ΣΤΗΝ 1η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΚΥΔΡΑΣ(Παρ.21/8/2015). 

 
 

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω 

στην όμορφη πόλη, στο φιλόξενο Δήμο μας και στην 

1η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας 

και σας ευχαριστώ για την τιμητική και 

ουσιαστική παρουσία  και συμμετοχή σας. 

 

 

Φίλες και Φίλοι. Συμπολίτισσες και Συμπολίτες.   
              

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο και στη  χώρα μας, και  

ειδικότερα η περίοδος που διανύουμε, καθιστούν ολοένα και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη 

για την  ανάληψη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα προστατεύσουν το αγροτικό 

εισόδημα, θα ενισχύσουν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, θα βελτιώσουν τους 

όρους διαβίωσης των συνανθρώπων μας και γενικότερα θα  προάγουν την αειφορία και την 

ανάπτυξη.  

 

Ως αυτοδιοίκηση, έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε τον κοινωνικό ιστό, αρραγή και υγιή, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιστροφή του αρνητικού ψυχολογικού κλίματος σε 

συνεργασία, πάντα, με τα καθ΄ύλην θεσμικά όργανα της πολιτείας. 

 

Αξιοποιούμε τα συγκριτικά, ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό 

εντάσσουμε την Εμποροπανήγυρη Σκύδρας με στόχο να  την καθιερώσουμε ως αναπτυξιακό 

συνεργατικό εργαλείο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.  

 

Η Εμποροπανήγυρη δεν είναι μια τυχαία, ασύνδετη επιλογή μας. Έρχεται να συμπληρώσει  τα 

έργα και τις δράσεις μας που συνδέονται με την τοπική παράδοση, τη γεωργοκτηνοτροφία, την 

μεταποίηση, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, την παιδεία. 

 

Σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, εργαζόμαστε να αναδείξουμε τα προϊόντα μας με αιχμή το 

χρυσοφόρο, για πολλά χρόνια, και προσδιοριστικό του τόπου μας ροδάκινο, τόσο στη φυσική 

όσο και στην μεταποιητική του μορφή (κομπόστα, μαρμελάδα). 

 

Η Σκύδρα και η ευρύτερη περιοχή της είναι, αδιαπραγμάτευτα, η έδρα του ροδάκινου. Στην περιοχή 

μας, επί σειρά πολλών ετών, καλλιεργούνται τα περισσότερα στρέμματα. 

 

ΕΔΩ παράγονται οι περισσότερες ποσότητες επιτραπέζιου και βιομηχανικού ροδάκινου.  

 



ΕΔΩ είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες και δυναμικότερες εξαγωγικές βιομηχανίες 

συσκευασίας νωπού και μεταποιημένου ροδάκινου.  

 

ΑΠΟ ΕΔΩ, από το Τελωνείο Σκύδρας εξάγονται οι περισσότερες ποσότητες νωπού και 

επεξεργασμένου ροδάκινου με συνέπεια τη μεγάλη είσπραξη εσόδων και την εισαγωγή 

συναλλάγματος που συμβάλλει σημαντικά  στην αύξηση του Α.Ε.Π. και στη βελτίωση των δεικτών  

της εθνικής μας οικονομίας. 

 

Επιδίωξή μας είναι: 

- να καταπολεμήσουμε την ανεργία, στο βαθμό βεβαίως που το επιτρέπουν οι αρμοδιότητές 

μας, 

-  να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και υποδομές για την προσέλκυση βιώσιμων 

επενδύσεων με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, 

- να τονώσουμε τις εμπορικές συναλλαγές και ν΄αυξήσουμε  ποιοτικά και ποσοτικά την 

επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. 

 

Έτσι, λοιπόν: 

Τολμάμε, σήμερα, παρά τις αντίξοες συγκυρίες,  να θεσπίσουμε την Εμποροπανήγυρη Σκύδρας.  

 

Τολμάμε, σήμερα, παρά την ανασφάλεια , τη ρευστότητα, γενικότερα, αλλά και τη δεινή, 

ασφυκτική κατάσταση που βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση  να επιχειρούμε δυναμικά. 

 

Τολμάμε, σήμερα, κόντρα στην απαισιοδοξία, τη μοιρολατρία,  την άρνηση, την επιφυλακτικότητα 

και την αδιαφορία να κοιτάμε μπροστά.  

 

Τολμάμε, σήμερα, μ΄όλους εσάς, να δίνουμε τον αγώνα τον καλό, ώστε με συγχρονισμένο και 

σίγουρο βηματισμό να πετύχουμε την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάκτηση του κύρους και 

της αξιοπρέπειάς μας, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο. 

 

Βρισκόμαστε στη Σκύδρα, στην καρδιά της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στην καρδιά της 

πλούσιας και ιστορικής μακεδονικής γης, στο κέντρο της πιο δυναμικής  και παραγωγικής 

περιοχής της χώρας. 

 

Από την Σκύδρα, λοιπόν, στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ένα 

μήνυμα δημιουργικής αντίστασης απέναντι σε ό,τι απειλεί να ισοπεδώσει τις αρχές και τις αξίες 

μας. 

 

Ως Δημοτική Αρχή 



σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, συμμετέχουμε, προτείνουμε κι εν τέλει δίνουμε λύσεις, στο μέτρο 

του εφικτού, στα προβλήματα που απασχολούν τους συνανθρώπους και την κοινωνία μας. 

 

Η αλήθεια των λόγων μας και των διακηρύξεών μας πιστοποιείται έμπρακτα από την εικόνα των 

έργων, των καθημερινών  ενεργειών μας και των διεκδικήσεων που βεβαίως θα ειπωθούν 

αναλυτικά στον κατάλληλο χρόνο.  

Σήμερα, επιγραμματικά και ενδεικτικά αναφέρω ότι 

 

 στον ένα χρόνο της θητείας μας διεκδικήσαμε και λάβαμε έργα από τον ΟΠΑΑΧ και το ΕΣΠΑ που 

αφορούν  

 

 την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Καλής, Μανδάλου, 

Ανύδρου,  Καλλίπολης, Προφήτη Ηλία, Αρσενίου, 

 Πετριάς, Λουτροχωρίου, Λιποχωρίου και Δάφνης, έργα που έχουν συμβατικό 

προϋπολογισμό πάνω από 1.500.000 € 

 Άλλο έργο που λάβαμε ήταν η εκτέλεση του Αρδευτικού Δικτύου Δάφνης- Προφήτη Ηλία 

συμβατικού προϋπολογισμού 190.633€. 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω ήδη εκταλούνται. 

 Επιπλέον εκτελείται το Αρδευτικό Δίκτυο Πετριάς, Περιοχή Βάλτος, προϋπολογισμού 

213.060€ 

 Καθώς και το έργο της Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ  Ριζού προϋπολογισμού 223.719€. 

 

Οδηγός της πολιτικής μας συμπεριφοράς και δράσης είναι ο άνθρωπος. Η υλοποίηση 

κοινωνικών προγραμμάτων ανήκει στις άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Αξίζει να 

υπενθυμίσουμε, μεταξύ των άλλων  

 

 

τις δράσεις του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας με την επωνυμία  Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. (Ενιαίου 

Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας), που σχετίζονται με την υποστήριξη 

της οικογένειας και των ευπαθών ομάδων της περιοχής μας όπως:  

- αύξηση των θέσεων δωρεάν φιλοξενίας σ΄όλους τους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου 

μας, μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 

- ομοίως αύξηση θέσεων δωρεάν φιλοξενίας παιδιών στο ΚΔΑΠ του Δήμου μας,  

- σύναψη σύμβασης με παιδίατρο για την δωρεάν ιατρική παρακολούθηση των παιδιών 

στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας  

- σύναψη σύμβασης με γιατρό για δωρεάν παρακολούθηση και συνταγογράφηση για τα 

μέλη του ΚΑΠΗ μας. 

 

Υλοποιούμε επίσης: 



- τα προγράμματα ανθρωπιστικής δράσης και επισιτιστικής βοήθειας. 

- Το πρόγραμμα ενίσχυσης ενδεών. 

- Τα προγράμματα δια βίου μάθησης. 

- Το πρόγραμμα «Υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων 

πληθυσμού». 

- Τις δράσεις του κοινωνικού φροντιστηρίου και κοινωνικού ιατρείου  

 

 

Κυρίες και Κύριοι. 

Σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας και παρατεταμένης ύφεσης καταφέραμε και πετύχαμε πολλά κι 

ουσιαστικά. Φέτος κάνουμε το πρώτο βήμα, κάνουμε την αρχή. Κάθε αρχή και δύσκολη.  

 

Η 1η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας ανοίγει τις πύλες της με τη φιλοδοξία ν΄ανταποκριθεί στις τωρινές 

και μελλοντικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης Έκθεσης που θα συνδυάζει την ομορφιά του κλασικού 

και παραδοσιακού πανηγυριού. Θέλησή μας είναι να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Κι αυτό 

θα το πετύχουμε όλοι μαζί. Πολίτες και φορείς. Σταθεροί στις αρχές μας και σεβόμενοι τις απόψεις 

όλων.  

 

Κυρίες και Κύριοι. Φίλες και Φίλοι. 

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσω όλους εκείνους που προσέφεραν και τίμησαν 

αυτό τον τόπο από οποιαδήποτε θέση και με οποιονδήποτε τρόπο, να τονίσω και να διευκρινίσω 

ότι χαρακτηρίσαμε κι αριθμήσαμε ως πρώτη την Εμποροπανήγυρη, διότι είναι η 1η από τη 

σύσταση και λειτουργία της Σκύδρας ως Δήμου.  

 

Οι μεγαλύτερης ηλικίας θα θυμούνται ασφαλώς την Εμποροπανήγυρη της πρώην Κοινότητας 

Σκύδρας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου. 

 

Κυρίες και Κύριοι. Φίλες και Φίλοι. 

Τελειώνοντας, θέλω για μια ακόμη φορά να καλωσορίσω στην πόλη μας, όλους τους εκθέτες και 

να τους ευχηθώ καλή διαμονή και καλές δουλειές. Στους επισκέπτες, εύχομαι καλή περιήγηση, να 

διασκεδάσουν και ν΄απολαύσουν τις χαρές της μεγάλης αυτής γιορτής.   

 

Ευχαριστώ από καρδιάς τους εκθέτες, τους χορηγούς, τους συλλόγους, τις εθελοντικές 

οργανώσεις, τα μέσα ενημέρωσης, τους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπαλλήλους, τους 

συντονιστές των πολιτιστικών συλλόγων, τους αφανείς συντελεστές κι όλους όσους βρίσκεστε 

εδώ, δίπλα κι ανάμεσά μας, όλους εσάς που υποστηρίζετε τα Δήμο μας, την Εμποροπανήγυρή 

του, που την αγκαλιάσατε και την κάνατε δική σας.  

 



Η Εμποροπανήγυρη είναι πάνω απ΄όλα ένα ανθρώπινο συναπάντημα, μια αμφίδρομη 

επικοινωνιακή σχέση, είναι μια γιορτή.   

Εμπρός, λοιπόν, ας την περιηγηθούμε, ας τη χαρούμε, ας την απολαύσουμε. 

 

 

 

                                                                Σας ευχαριστώ.                                                                                               

                                                         Κατερίνα Ιγνατιάδου 

                                                         Δήμαρχος Σκύδρας 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


