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ΘΕΜΑ: Εγκαινιασμός του νέου χώρου δραστηριοποίησης του Μ.Χ.Π.Σ. 

«Αμύντας» Καλυβίων Δήμου Σκύδρας. 

 

Σ΄ένα νέο, ευρύχωρο και λειτουργικό χώρο στεγάζεται, πλέον, ο Μακεδονικός 

Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος (Μ.Χ.Π.Σ.) «Αμύντας» Καλυβίων Σκύδρας  που 

εγκαινιάστηκε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 με τη Θεία Χάρη της Εκκλησίας μας 

και την ανάλογη επισημότητα. 

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλλιαννίδη που στο 

σύντομο παραινετικό του λόγο μίλησε για την αγάπη και την αλληλεγγύη που 

οφείλουμε και πρέπει ως κοινωνία να έχουμε για τον συνάνθρωπό μας γιατί αυτό 

είναι και θέλει Θεός. Αναφέρθηκε στην ενότητα και στην πρόοδο του χωριού κι 

ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο Σύλλογο. 

Εκ μέρους του Συλλόγου καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στα εγκαίνια 

μίλησε η Ταμίας του Συλλόγου Σοφία Κυριακίδου η οποία στο λόγο της 

ευχαρίστησε θερμά αρχικά τη Δήμαρχο Κατερίνα Ιγνατιάδου και τους συνεργάτες 

της,  τόσο για την τοποθέτηση δαπέδου και για την τελειοποίηση του χώρου ώστε 

να λειτουργήσουν τα τμήματα χορού και γυμναστικής όσο και για τη γενικότερη 

συμπαράσταση και προσφορά της στο Σύλλογο.  

Επίσης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων Θωμά 

Τοναρέζο και τον Επιχειρηματία Χρίστο Καμαράκη με τη σύζυγο του Άννα. Στη 

συνέχεια ανέφερε ότι η νέα σχολική χρονιά είναι η πρώτη τους ως νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο κι έχοντας ως στόχο την προαγωγή του πολιτισμού και την υλοποίηση 

ό,τι καλύτερου για τα παιδιά έχουν ξεκινήσει νέες, ποικίλες δράσεις με τη 

δημιουργία τμημάτων ζωγραφικής μ΄εθελόντριες δασκάλες και τμήμα μουσικής, 

όπου η συνδρομή είναι ελάχιστη, με τη βοήθεια της Δέσποινας Αντωνιάδου.  
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Ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη κι αυτό δίνει 

ώθηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να ξεπερνούν όλα τα εμπόδια και να 

συνεχίζουν δυναμικά για το καλό όλου του χωριού.  

Ακολούθως η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στο χαιρετισμό της 

δήλωσε, μεταξύ των άλλων, τα εξής: 

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας εγκαινιάζουμε σήμερα τον νέο χώρο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου « Αμύντας» Καλυβίων που ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι 

Σύλλογοι είναι για τα «πανηγύρια» αυτός υποστηρίζει και προάγει τον πολιτισμό, 

την παράδοση, την κοινωνία, την Τοπική Κοινότητα των Καλυβίων.  

Θέλω να συγχαρώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όλους εσάς που 

είστε δίπλα στο Σύλλογο που διαχρονικά τον στηρίζετε, που προσπαθείτε όλοι 

μαζί και είστε πραγματικά στυλοβάτες της τοπικής κοινωνίας. 

Εμείς, δεν υιοθετούμε την άποψη κάποιων που λένε ότι οι Σύλλογοι είναι για τα 

«πανηγύρια», όπως σας είπα. Εμείς, ακράδαντα, πιστεύουμε ότι οι Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι κι αυτοί οι άνθρωποι που αφιερώνουν προσωπικό χρόνο και χρήμα 

καταθέτουν την ψυχή τους και την καταθέτουν για να προάγουν συνολικά την 

κοινωνία και να υπηρετήσουν τον πολιτισμό. 

Γι΄αυτό, λοιπόν, τους ευχαριστώ από καρδιάς, τους συγχαίρω και τους εύχομαι 

τα καλύτερα.  

Εμείς είμαστε δίπλα τους, στο βαθμό των δυνατοτήτων μας, προσωπικά και 

συλλογικά. 

Θέλω σ΄αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, τους 

Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, ειδικά θέλω να ευχαριστήσω τον επί 

τρεις θητείες Αντιδήμαρχο τον Στέλιο Μηνά για τη βοήθεια και τη συνεργασία του, 

να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που έχω στο χωριό τον Πρόεδρο Θωμά 

Τοναρέζο, τον Θανάση Γίτσα, τον Τάσο Τόρρη. 

Na ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Κωνσταντίνο. 

Και να επισημάνω ότι με καλή διάθεση, με καλή προαίρεση, με αγάπη και 

κατανόηση θα μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε εδώ και να τα καταφέρουμε. 

Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πολύ.   

Στη τελετή των εγκαινίων συμμετείχαν μαζί με τα μέλη και τους φίλους του 

συλλόγου: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού κι 

Αθλητισμού Μιχάλης Μέγας, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μάγδα 

Παπαδοπούλου, ο Αντιδήμαρχος  Αγροτικής Πολιτικής Γιάννης Θεοδοσίου, ο 



 

 

 

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκύδρας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Νίκος Χατζηιωαννίδης, η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής Δήμου Σκύδρας Μαρία Γιακαμόζη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην 

Αντιδήμαρχος Στέλιος Μηνάς, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων 

Θωμάς Τοναρέζος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πετριάς Γρηγόρης 

Βόλτσης, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Γιώργος Δημητριάδης, η 

Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Δέσποινα Αντωνιάδου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

Ποντίων Δάφνης «Παναγία η Κιρεσλί» Κώστας Καραπουλιτίδης, ο Πρόεδρος του 

Αθλητικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λουτροχωρίου «Αριστοτέλης» Παύλος 

Φερεκίδης κι ο εκπρόσωπος του Φιλοπρόοδου Εκπολιτιστικού Συλλόγου (Φ.Ε.Σ.) 

Καλής Άγγελος Γιακαμόζης. 

Ας σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι: 

Πρόεδρος: Νίκος Καμάρογλου, Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Τσακίρης, Ταμίας: 

Σοφία Κυριακίδου, Γραμματέας: Σταυρούλα Πέικου, Ελεγκτική Επιτροπή : Σωτηρία 

Γιαμπαλκάρη, Δήμητρα Ουγγρίνου, Παναγιώτης Στεργίου κι Αναπληρωτές: 

Χρήστος Μηνάς και Βασίλης Ντίσιος. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το κτήριο και η αίθουσα όπου στεγάζεται και 

δραστηριοποιείται, πλέον, ο « Αμύντας» και φιλοξενούσε πριν μερικές δεκαετίες 

τον κινηματογράφο του χωριού αποτελεί δωρεάν παραχώρηση του δημότη και 

κατοίκου του χωριού Νίκου Νίρλα τον οποίο κι ευχαριστούμε θερμά. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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