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ΘΕΜΑ: Εγκαινιάστηκε η 1η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας – Χαιρετισμός από τη Δήμαρχο Σκύδρας 

Κατερίνα Ιγνατιάδου. 

 

«Με το ευλογητός ο Θεός ημών» που ψάλθηκε από τους Ιερείς μας π. Αντώνιο, π. Βαρθολομαίο, 

π. Γρηγόριο και π. Χριστόδουλο αγιάστηκαν τα εγκαίνια της 1ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας, 

που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Σαφραμπόλεως, τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016,  με την 

παρουσία και τη συμμετοχή των τοπικών πολιτικών αρχών, του Στρατηγού της 2ας Μ/Κ 

Μεραρχίας Πεζικού Δημήτρη Γλυμή, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σκύδρας Δημήτρη 

Γεωργίτσα, εκπροσώπων των Συλλόγων και πολλών επισκεπτών και συμπολιτών μας. 

Μετά το χαιρετισμό της Δημάρχου Κατερίνας Ιγνατιάδου κόπηκε η κορδέλα των εγκαινίων και η 

Ανθοέκθεση άνοιξε τη φιλόξενη αγκαλιά της στον κόσμο που περιηγήθηκε, ενημερώθηκε και 

προμηθεύτηκε φυτά, λουλούδια, γλάστρες, βιβλία κηπουρικής και ανθοκομίας. 

Συμμετέχουν, επίσης, και παρουσιάζουν έργα και συναφείς δραστηριότητές τους με την 

Ανθοέκθεση,  ο Σύλλογος ΑμΕΑ Σκύδρας «Η Αλληλεγγύη», το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου, το Νηπιαγωγείο 

Καλυβίων, το Γυμνάσιο Σκύδρας, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Σκύδρας « Η Στοργή», και η σχολή του 

εικαστικού Λεωνίδα Γκέλου. 

Από το πρωί, μάλιστα, της Τρίτης 19/4/2016 παιδιά των σχολείων του Δήμου Σκύδρας ξεναγούνται 

στον εκθεσιακό χώρο από τα στελέχη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Έδεσσας. 

Η αρμονία των εκθεμάτων, το ειδυλλιακό τοπίο και η εικόνα της πρώτης ημέρας προοιωνίζονται 

την επιτυχία της Ανθοκομικής Έκθεσης καθ΄όλη τη διάρκειά της. 

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας – χαιρετισμού της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου.       

«Με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση εγκαινιάζουμε, σήμερα, 

την 1η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας. 

Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που έρχεται να προστεθεί στις 

προηγούμενες, τις οποίες με αναγνωρισμένη επιτυχία έχουμε θεσμοθετήσει και διευρύνει από την 

αρχή της δημοτικής περιόδου που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου μας. 

Συνάμα, αποτελεί τον κρίκο της αλυσιδωτής προγραμματικής ενεργητικής πολιτικής έργων και 

δράσεων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με σκοπό τη βελτίωση και την προαγωγή της 

ποιότητας ζωής και της συνολικής και ολοκληρωμένης προόδου και συνοχής της κοινωνίας μας, 

παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας. 

Αξιότιμες κυρίες κι αξιότιμοι κύριοι. 



Η 1η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας είναι πλέον  μια ευχάριστη πραγματικότητα. Χάρμα οφθαλμών 

και ευωδία ψυχής.   

Ο μυριόχρωμος κόσμος της 1ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας  λαμπερός κι ελκυστικός, σαν 

ένας μικρός επίγειος παράδεισος πλάστηκε  και δημιουργήθηκε με το μεράκι, τη φροντίδα και την 

αγάπη του Δήμου και των αξιέπαινων εκθετών με τις υπέροχες προτάσεις τους. 

Εδώ, λοιπόν, στην πλατεία Σαφραμπόλεως προσκαλούμε και υποδεχόμαστε από  σήμερα κι έως 

την Κυριακή 24 Απριλίου 2016 τους φίλους της άνοιξης, των λουλουδιών, της ομορφιάς και της 

καλαισθησίας για περιήγηση,  ξενάγηση, ενημέρωση κι αλληλογνωριμία. 

Ας μου επιτραπεί, όμως, στο σημείο αυτό, να επισημάνω και να τονίσω τη σημειολογία της 

επιλογής της πλατείας Σαφραμπόλεως ως πρώτης τοποθεσίας για την έναρξη του θεσμού της 

Ανθοέκθεσης. Όπως είναι γνωστό, η οδός, η πλατεία και η γειτονιά, τα Σαφραμπολίτικα, όπως 

συνηθίζουμε να τα λέμε, πήραν τιμητικά το όνομα της πόλης Σαφράμπολης της Μικράς Ασίας, 

απ΄όπου κατάγονται πολλοί από τους συμπολίτες μας που κατοικούν εδώ και πέριξ της πλατείας. 

Η Σαφράμπολη με τη σειρά της ονοματίστηκε έτσι από το ξεχωριστό μπαχαρικό σαφράν(ι) που 

θεωρείται και ελιξίριο της ζωής και προέρχεται από το φυτό κρόκος. 

Θεωρώ, λοιπόν, ότι γίνεται μια ιδανική συσχέτιση και συνδυασμός της πλατείας Σαφραμπόλεως  

με την Ανθοέκθεση, τουλάχιστον για την πρώτη Ανθοκομική Έκθεση, γιατί απ΄ό,τι προέκυψε οι 

ανάγκες και η ζήτηση από πλευράς των εκθετών απαιτούν μεγαλύτερο χώρο.    

Αγαπητοί επισκέπτες κι αγαπητοί συμπολίτες. 

Η Ανθοκομική μας Έκθεση είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωρίσετε και να ενημερωθείτε 

για  τον εντυπωσιακό κόσμο του φυτικού βασιλείου.  

Να συζητήσετε και ν΄ανταλλάξετε ιδέες για τον ιδανικότερο τρόπο που θα φυτέψετε, θα 

περιποιηθείτε και θα καλλωπίσετε τους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας ή και 

της εργασίας σας. 

Να διαλέξετε, με τη βοήθεια και το μεράκι των ειδικών του είδους, αλλά και με βάση τα δικά σας 

γούστα και τις δικές σας προτιμήσεις, τα φυτά και τα λουλούδια που θα προσφέρετε και θα 

χαρίσετε στ΄αγαπημένα σας πρόσωπα και γιατί όχι στον ίδιο σας τον εαυτό. Προσφέροντας ένα  

λουλούδι, μια ανθοδέσμη μπορεί κάποιος να φανερώσει και να εκφράσει όλον τον 

συναισθηματικό του κόσμο. Είναι μια κίνηση τόσο απλή και ταυτόχρονα βαθειά ανθρώπινη και 

κοινωνική.  

Στη διάθεσή σας, λοιπόν, όλοι οι εκθέτες μας για να συζητήσετε μαζί τους και να σας 

καθοδηγήσουν σε θέματα διακόσμησης, εξωραϊσμού, κηποτεχνίας κι αρχιτεκτονικής τοπίου. 

Εξάλλου, η ενασχόληση με τα λουλούδια και τα φυτά γενικότερα, πέρα από μια καλή άσκηση για 

τη σωματική μας υγεία, μπορεί ν΄αποδειχθεί χρήσιμη και για την πνευματική μας ευεξία 

προσφέροντας χαλάρωση, ηρεμία, αλλά και τη χαρά της δημιουργίας βλέποντας σταδιακά τους 

σπόρους και τα μικρά φυτά ν΄αναπτύσσονται, ν΄ανθοφορούν και να καρποφορούν.  

Και βεβαίως, επιπλέον, διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού κι εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον σας σ΄όλη τη διάρκεια της Ανθοέκθεσης, την οποία κι εξ 



αυτού του λόγου, σας συνιστώ να επισκέπτεστε καθημερινά, αφού μάλιστα είναι ανοιχτή από το 

πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς διακοπή.   

Σ΄αυτό το σημείο της ομιλίας μου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω,  από βάθους καρδιάς,  τους 

Σεβαστούς Πατέρες, τον Στρατηγό, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σκύδρας, τους 

Συνεργάτες μου Αιρετούς, Αντιδημάρχους, Προέδρους Νομικών Προσώπων, τον Πρόεδρο της 

Σκύδρας, τους υπαλλήλους του Δήμου, το Σύλλογο ΑμΕΑ, το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου, τα Σχολεία μας, 

τον εικαστικό Λεωνίδα Γκέλο, τους Εκθέτες, τους Χορηγούς, τα Μέσα Ενημέρωσης κι όλους εσάς 

τους επισκέπτες και συμπολίτες  που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και συμβάλλατε καθένας 

με το δικό του τρόπο και τη δική του προσφορά και συμμετοχή σ΄αυτό το ευχάριστο και 

πανέμορφο αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας και το χαιρόμαστε όλοι μας. 

Αγαπητές κι αγαπητοί επισκέπτες και συμπολίτες. 

Εμπρός λοιπόν. 

Απ΄εδώ, από την πόλη κι από το Δήμο της Σκύδρας. 

Απ΄εδώ, από την καρδιά της μακεδονικής γης, σας καλώ: 

Ν΄αφήσουμε πίσω μας τη ρουτίνα και το άγχος. 

Ν΄απαλλαγούμε από τη μιζέρια και την απαισιοδοξία. 

Ν΄αφήσουμε την καρδιά μας ν΄ανθίσει σαν λουλούδι ελκυστικό και μυρωδάτο, όπως αυτά που 

βρίσκονται  γύρω μας. 

Ν΄αποδράσουμε για λίγο από την καθημερινότητα. 

Να χαρούμε τη γιορτή, την ομορφιά και την αναγέννηση της φύσης και της ζωής. 

Και φυσικά, μέρες που είναι, μέρες που έρχονται, χωρίς να ξεχνάμε τις ανθρωπιστικές μας αρχές 

και τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που έχουν την ανάγκη της βοήθειας και της 

υποστήριξής μας. 

Φίλες και Φίλοι. 

Το ταξίδι της 1ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας ξεκινάει.  

Ας το απολαύσουμε όλοι μαζί!. 

Σας ευχαριστώ.» 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 

                                                                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 


