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ΘΕΜΑ: Ο Δήμος κύδρας τίμησε τους πρωτοετείς φοιτητές. 

 

Ειδική εκδήλωση για να συγχαρεί και να τιμήσει τις νέες και τους νέους που 

πέτυχαν την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το 

έτος 2017, πραγματοποίησε ο Δήμος Σκύδρας, στο Πνευματικό του Κέντρο, την 

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Σκύδρας 

Αγίου Πρωτομάρτυρα κι Αρχιδιακόνου Στεφάνου. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου καλωσορίζοντας κι ευχαριστώντας 

τους συμμετέχοντες για την τιμητική παρουσία τους  ευχήθηκε,  για το νέο έτος 

2018, χρόνια  πολλά, καλά κι ευλογημένα σ΄ όλους, με πρόοδο κι αλληλεγγύη: στα 

παιδιά, στους γονείς τους , στους εκπαιδευτικούς, στους συγγενείς και  φίλους, 

σ΄όλη την κοινωνία, τη χώρα και τον κόσμο γενικότερα.  

Στη συνέχεια τόνισε, μεταξύ των άλλων, ότι το μήνυμα που θέλει να δώσει και 

τώρα προς τις νέες και τους νέους είναι ότι δεν πρέπει ν΄απογοητεύονται, γιατί  η 

κρίση κάποια στιγμή θα περάσει. 

Αυτό που έχει σημασία είναι η παιδεία και η νεολαία μας, το μέλλον του τόπου 

μας, με τα φωτισμένα όμως μυαλά, τις  αρχές και τις αξίες βάσει των οποίων η 

χώρα μας θα προχωρήσει μπροστά και θα ξεφύγει από τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζει. 

Παρακίνησε και πάλι τα παιδιά να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να θέτουν στόχους 

και να τους κατακτούν έναν – έναν χωρίς να συμβιβάζονται.  

Ζήτησε, ως χάρη από τα παιδιά να μην ξεχνούν όλους αυτούς που στάθηκαν 

δίπλα τους στη δύσκολη μάχη των πανελλαδικών, τους γονείς τους, τους 

εκπαιδευτικούς, τ΄αδέρφια τους, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους που είναι η 

βάση της αθάνατης ελληνικής οικογένειας και τους φίλους τους. 

Κι αφού τα συνεχάρη για μια ακόμη φορά και τα χαρακτήρισε από τους 

καλύτερους πρεσβευτές του τόπου, τα προέτρεψε να φτάσουν ψηλά, αλλά, όπου  
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κι αν βρεθούν, να θυμούνται και ν΄αγαπούν τους ανθρώπους τους και τον τόπο 

καταγωγής τους.  

Στις νέες και στους νέους φοιτητές απονεμήθηκε γραπτός έπαινος 

συνοδευόμενος απ΄ ένα συμβολικό αναμνηστικό στυλό. 

Πρόκειται για τα παιδιά που αποφοίτησαν τη σχολική χρονιά 2016- 17 από το 

Λύκειο της Σκύδρας, το Λύκειο της Καλής κι από φέτος συμπεριλήφθηκαν και οι 

απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. Έδεσσας που είναι  δημότες – κάτοικοι του Δήμου Σκύδρας.  

Μαζί με  τους γονείς  και τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τίμησαν την εκδήλωση 

οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Μέγας, Θεμιστοκλής Κρητίδης, Μάγδα Παπαδοπούλου, 

Γιάννης Θεοδοσίου, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας Νικόλαος Χατζηιωαννίδης, 

οι πρώην Αντιδήμαρχοι Στέλιος Μηνάς και Χαράλαμπος Γεραντίδης, ο 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Θωμάς 

Μπαχαράκης, ο Αντιστράτηγος ε.α Νικόλαος Μουράτογλου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Πετριάς Γρηγόρης Βόλτσης. Εκπαιδευτικοί, πολλοί συγγενείς και φίλοι των παιδιών. 

Καλή συνέχεια και πρόοδο στους πρωτοετείς φοιτητές  για να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους και κάθε επιτυχία στους τελειόφοιτους σ΄ό,τι επιθυμούν και 

επιλέξουν. 

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το νέο έτος 2018 για όλο τον κόσμο! 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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