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ΘΕΜΑ: Απολαυστικές οι μουσικές βραδιές στη Σκύδρα. 

 

Εύθυμες  κι ευχάριστες μουσικές βραδιές απόλαυσαν οι δημότες και οι επισκέπτες 

της Σκύδρας που παρακολούθησαν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργάνωσε 

μ΄επιτυχία ο Δήμος Σκύδρας, στην πλατεία Ελευθερίας,  την Κυριακή 25 και τη 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους 

παρευρισκόμενους μικρούς και μεγάλους για την ανταπόκρισή τους στο 

κάλεσμα του Δήμου Σκύδρας για  ψυχαγωγία και διασκέδαση αφήνοντας  πίσω, 

έστω και για λίγο, τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. 

Τόνισε ότι το καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα συνδυάστηκε, βεβαίως,  με τη 

συμμετοχή του Δήμου Σκύδρας στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής(21Ιουνίου). 

Ο Δήμος Σκύδρας διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις ανάλογες 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που τα προηγούμενα δυο χρόνια παρουσιάστηκαν  

στην πλατεία Σαφραμπόλεως και φέτος πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία 

Ελευθερίας για λόγους ισόρροπης μεταχείρισης και στήριξης των αντίστοιχων 

καταστημάτων. 

Παράλληλα, η Δήμαρχος ευχαρίστησε τους μουσικούς, το χορηγό της αφίσας 

Γιώργο Σαββίδη, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού Μιχάλη 

Μέγα, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρο Αντωνιάδη  

που είχαν την ευθύνη και τον συντονισμό της εκδήλωσης και γενικότερα όλους 

τους συντελεστές .  

Ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής Αλέξανδρος Τσαπράζης ανέδειξε το ταλέντο 

του και με τους δεξιοτέχνες μουσικούς, δηλαδή τον Αντώνη Σαρακατσιάνο στα 

πλήκτρα και τον Θωμά Μπαλτζή στα τύμπανα, μας παρέσυρε σ΄ένα αισθαντικό 

μουσικό ταξίδι. 
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Το βράδυ της επόμενης ημέρας ακολούθησε το  μουσικό party με τους τοπικούς 

Djs : Νίκο Καταραχιά, Ευριπίδη Παλιόμπεη, Γιώργο Στεργίου, Θέμη Στόγιο, Κώστα 

Χρηστίδη, Aλεξ Αληζιώτη και guest star τον Χρήστο Σκαρβελάκη που με τις 

εμπνευσμένες τους επιλογές μας κράτησαν συντροφιά δημιουργώντας μια 

εκρηκτική, νεανική, μουσική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, ο Δήμος Σκύδρας μέσω των 

Αντιδημάρχων: Μιχάλη Μέγα, Μάγδας Παπαδοπούλου και του Δημοτικού 

Συμβούλου Θανάση Σπανού χάρισε στον καθένα ένα συμβολικό αναμνηστικό. 

Τις εκδηλώσεις με το πλήθος των συμπολιτών κι επισκεπτών μας που κατέκλυσαν 

τα καταστήματα της πλατείας Ελευθερίας, δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό 

τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους, ο Στάθης Ανδρεάδης Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, ο Θεμιστοκλής Κρητίδης Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας, ο Γιάννης Θεοδοσίου Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης,  ο 

Νίκος Χατζηιωαννίδης Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ο Στέλιος Σουρουτζίδης Πρόεδρος 

Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π., οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρία Γιακαμόζη, Χαράλαμπος Γεραντίδης, 

Χρίστος Μακρίδης, Στέλιος Μηνάς, Δημήτρης Πολυχρονιάδης, ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Πετριάς Γρηγόρης Βόλτσης και Τοπικοί Σύμβουλοι 

Κοινοτήτων. 

Ήταν μια όμορφη και δροσερή πρόταση ξεγνοιασιάς κι απόλαυσης, μια μουσική 

όαση μέσα στο καλοκαίρι που τη μοιράστηκαν και την ευχαριστήθηκαν όλες κι 

όλοι οι παριστάμενοι. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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