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ΘΕΜΑ: Πραγματοποιήθηκαν παιδικοί αγώνες βόλεϋ στη Σκύδρα.  

 

Με τον παλμό της νιότης συντονίστηκε το κέντρο της πόλης της Σκύδρας, την Κυριακή !4 

Ιουνίου 2015. 

Το τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στο Δημαρχείο, αποκλείστηκε, για 

τέσσερεις περίπου ώρες, για τα τροχοφόρα, και μαζί με την πλατεία Δημοκρατίας 

δόθηκε, ελεύθερα, για τη διεξαγωγή παιδικών αγώνων βόλεϋ.  

Διοργανωτής ήταν ο Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Σύλλογος (Φ.Ε.Σ.) Αριστοτέλης 

Σκύδρας, υπό την αιγίδα της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας (Ε.Σ.Π.Μ.) 

και του Δήμου Σκύδρας. 

Σκοπός ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των σωματείων, η προσέλκυση νέων 

αθλητών και γενικότερα η προαγωγή του αθλητισμού. Την Οργανωτική Επιτροπή 

αποτέλεσαν οι: Θεόδωρος Αντωνιάδης, Δημήτρης Βασιλειάδης, Γιώργος Μαραντίδης, 

Γιώργος και Μανώλης Σωμαράκης, Γιάννης και Γρηγόρης Σιδηρόπουλος.  

Συμμετείχαν με τον Αριστοτέλη τα παρακάτω δέκα σωματεία: Αίας Κιλκίς, Αλεξάνδρεια, 

Γ.Ε. Εδεσσαϊκή, Ζαφειράκης Νάουσας, ‘Ηφαιστος Φλώρινας, Ίκαρος Έδεσσας, Μέγας 

Αλέξανδρος Γιαννιτσών,  Μελίκη, Μίλωνας Γιαννιτσών, Ποσειδώνας Βέροιας, 

Εκ μέρους του Φ.Ε.Σ. ο Γιώργος Μαραντίδης υποδέχθηκε τις φιλοξενούμενες ομάδες 

προσφέροντας ένα συμβολικό αναμνηστικό. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τη Δήμαρχο 

Κατερίνα Ιγνατιάδου και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρο 

Αντωνιάδη για τη συμβολή  και την υποστήριξη από πλευράς Δήμου Σκύδρας. Ακόμα, 

ευχαρίστησε τους χορηγούς, που ήταν η Χριστίνα Καλλιπολίτου – κατάστημα ηλεκτρικών 

ειδών, για την προσφορά μιας τηλεόρασης 32 ιντσών και τον Ιάκωβο Κωνσταντινίδη 

εκπρόσωπο της διαμετακομιστικής εταιρείας Μουγιάντση, για την προσφορά φιαλών 

νερού, όπως, επίσης, το γιατρό Νικόλαο Καλαϊτζόγλου για τη διασφάλιση της ιατρικής 

φροντίδας κι όλους τους εθελοντές και συντελεστές της αθλητικής εκδήλωσης – γιορτής. 

Η Δήμαρχος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους μικρούς 

αθλητές, τους προπονητές, τους γονείς και τους συνοδούς τους που τίμησαν το Δήμο 



Σκύδρας με την παρουσία τους. Ακολούθως, απέδωσε τα εύσημα στον Αριστοτέλη τόσο 

για την άρτια προετοιμασία της αθλητικής εκδήλωσης όσο και για την μέχρι τώρα 

συμβολή του στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα σε τοπικό κι εθνικό επίπεδο 

διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι ο Δήμος θα είναι πάντα δίπλα στους ανθρώπους του 

συλλόγου. 

Στους αγώνες, οι οποίοι είχαν φιλικό και διαφημιστικό για το άθλημα χαρακτήρα, 

συμμετείχαν, σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή, τριακόσια,περίπου, παιδιά, που και 

τα τριακόσια ήταν υπέροχα. Οι ευκίνητες φιγούρες, οι πολύχρωμες φανέλες, οι χτύποι της 

μπάλας, οι προτροπές, οι ιαχές και τα χειροκροτήματα  των πολλών θεατών κι επιπλέον η 

συνοδευτική μουσική έδωσαν ένα όμορφο κι ευχάριστο σύνολο στην πόλη της Σκύδρας. 

Πάντα τέτοια. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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