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ΘΕΜΑ: Ο Δήμος Σκύδρας τίμησε την Ημέρα της Μητέρας. Δήλωση της Δημάρχου 

Κατερίνας Ιγνατιάδου. 

 

Με μια όμορφη και καλόγουστη κεντρική εκδήλωση ο Δήμος Σκύδρας, μέσω του Ενιαίου 

Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας& Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.), τίμησε την Ημέρα 

της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2015.   

Η κύρια είσοδος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σκύδρας ανοίχθηκε διάπλατα για την 

υποδοχή των παιδιών με τους γονείς και τους συγγενείς τους. 

Η περίμετρος του προσεγμένου αύλειου χώρου και τα δεντράκια στολίστηκαν αρμονικά 

με πολύχρωμα μπαλόνια, κορδέλες και καλλιτεχνικές δημιουργίες που ήταν γεμάτες με 

αφιερώσεις στη μητέρα. 

Στα καρεκλάκια γύρω από τα τραπεζάκια, τα οποία  τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία, 

κάθισαν παιδάκια και μητέρες που με την καθοδήγηση του προσωπικού 

απασχολήθηκαν δημιουργικά με ζωγραφιές, φύτεμα λουλουδιών κι άλλες 

δραστηριότητες. 

Η μουσική επένδυση, οι φωνές και τα παιχνιδίσματα των παιδιών γέμισαν την 

ατμόσφαιρα και δεν άφησαν περιθώριο στον άστατο ανοιξιάτικο καιρό να μειώσει το 

κέφι και τη διάθεση όλων όσοι συμμετείχαν και παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της 

εκδήλωσης. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, που ήταν παρούσα, συνομίλησε με τa 

παιδάκια, ευχήθηκε στις μητέρες και συγχάρηκε τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Στέλιο 

Σουρουτζίδη και τα στελέχη του για την πρωτοβουλία και την αρτιότητα της γιορτής. 

Με την ευκαιρία έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η λατρεία κι ο θαυμασμός για τη μητέρα 

μας είναι πηγαία, αυθόρμητα συναισθήματα που οφείλουμε να τα εξωτερικεύουμε με 

εκφράσεις και πράξεις ευγνώμονες, όχι μόνον κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά όλον 

το χρόνο, διότι η μητέρα μας προσφέρει την αγάπη, τη στοργή και την προστασία της 

αγόγγυστα, αμέριστα κι αγνά μέχρι την τελευταία ανάσα της ζωής της. 

Ως Δήμος Σκύδρας, μέσα, κυρίως, από τις δομές του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. πράττουμε το 

ανθρωπίνως και θεσμικά δυνατό για να στηρίξουμε τη μητέρα, το παιδί, την οικογένεια 



και γενικά να διατηρήσουμε αρραγή κι αδιατάραχτη την κοινωνική συνοχή. Σ΄αυτήν  μας 

την προτεραιότητα ζητάμε τη στήριξη και τη συνεργασία της πολιτείας, με αύξηση κι 

επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν 

περισσότεροι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη την κοινωνική προστασία κι 

αλληλεγγύη, και φυσικά αιτούμαστε  ανάλογης χρηματοδότησης και ικανής στελέχωσης 

για την εφαρμογή τους.  

θέλω να ευχαριστήσω τις μητέρες μας, τις μητέρες όλου του κόσμου. Να τις ευχηθώ 

χρόνια πολλά και να χαίρονται τα παιδιά και τις οικογένειές τους». 

Ανάλογες ευχές έδωσε ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. που ευχαρίστησε τους γονείς που 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, τα στελέχη για την άψογη προετοιμασία κι 

οργάνωση, αλλά και τους χορηγούς που ήταν ο Νίκος Φίλανδρος (ανθοπωλείο) και τα 

εργοστάσια ΕΛΣΑ και ΚΡΟΝΟΣ. 

Με το πέρας της γιορτής προσφέρθηκε σε κάθε μητέρα ένα γλαστράκι με ανθοφόρο 

φυτό εποχής, ως συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης κι αγάπης. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).  
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