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ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου  με τον Πρόεδρο της 

Δόξας Μαυροβουνίου Θεόδωρο Δανιηλίδη. 

 

Οι πανηγυρισμοί για την άνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας « Δόξα Μαυροβουνίου» στη 

Γ΄ Εθνική Κατηγορία συνεχίζονται .Ο Πρόεδρος της πρωταθλήτριας της Α1 Ερασιτεχνικής 

Κατηγορίας του Νομού Πέλλας και Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Πέλλας 2017-18 Θεόδωρος 

Δανιηλίδης συναντήθηκε στο Δημαρχείο Σκύδρας, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018,  με τη 

Δήμαρχο Κατερίνα Ιγνατιάδου που τον υποδέχθηκε με τους συνεργάτες της 

Αντιδημάρχους Μιχάλη Μέγα, Θεμιστοκλή Κρητίδη, τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π Στέλιο 

Σουρουτζίδη, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Νικόλαο Χατζηιωαννίδη και τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας Μαυροβουνίου Γιώργο Καραγιοβάνη. 

Ο Πρόεδρος της ομάδας Θεόδωρος Δανιηλίδης ευχαρίστησε για την υποδοχή κι 

ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έκανε αναφορά στην προετοιμασία 

και στους σχεδιασμούς της ομάδας καθώς δήλωσε ότι η Δόξα Μαυροβουνίου θα 

επιδιώξει και θ΄αγωνιστεί για το καλύτερο δυνατό στη νέα αθλητική περίοδο.  

Η Δήμαρχος Σκύδρας με αφορμή τη συνάντηση δήλωσε μεταξύ των άλλων τα εξής: 

«Η εξάχρονη αγωνιστική πορεία της Δόξας Μαυροβουνίου με αποκορύφωμα την 

κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πανηγυρική άνοδο στην Γ΄ Εθνική  Κατηγορία, σε 

συνδυασμό με την κατάκτηση του κυπέλλου, γεμίζει μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και 

υπερηφάνεια όχι μόνον τους κατοίκους της Κοινότητας Μαυροβουνίου αλλά κι όλους 

τους συμπολίτες μας του Δήμου Σκύδρας. 

Πρόκειται, βεβαίως, για μια μεγάλη επιτυχία, με την οποία ολοκληρώθηκε με τον 

ιδανικότερο τρόπο η ποδοσφαιρική περίοδος για τη Δόξα Μαυροβουνίου και που δεν 

ήρθε τυχαία, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας διαρκούς, συλλογικής προσπάθειας που 

ξεκίνησε με την πρωτοβουλία, και το μεράκι του Προέδρου της ομάδας Θεόδωρου 

Δανιηλίδη και τη συμβολή των άξιων συνεργατών: στη διοίκηση, στο προπονητικό – 

τεχνικό επιτελείο, στους ποδοσφαιριστές και στους φιλάθλους της ομάδας. 
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Δηλώνοντας κι εκφράζοντας τη συμπαράσταση όλου του Δήμου μας για τη συνέχεια, 

σας συγχαίρω και πάλι θερμά για την επιτυχία και τη συμβολή σας στην προαγωγή του 

ποδοσφαιρικού αθλητισμού στο Δήμο μας κι ευρύτερα.  

Εύχομαι, εκ μέρους όλων, υγεία, διακρίσεις και καλή, δυνατή πορεία  στο νέο 

πρωτάθλημα. 

Με την ευκαιρία το ίδιο εύχομαι για όλες μας τις αθλήτριες, τους αθλητές, τις ομάδες και  

τα σωματεία όλων των αθλημάτων όπου κι αν αγωνίζονται»   

Τα κύπελλα της πρωταθλήτριας και κυπελλούχου Δόξας Μαυροβουνίου στόλισαν για 

λίγες στιγμές το Δημαρχείο. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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