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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του Δήμου Σκύδρας «Σκυ-δράση για το βιβλίο». 

Εντευκτήριο παιδείας και πολιτισμού αποτέλεσε για πολλοστή φορά η αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, όπως για παράδειγμα, την Πέμπτη 12 

Μαΐου2016 κι ώρα 20:00΄, όπου και περατώθηκε επιτυχώς η πρωτοβουλία του 

Δήμου Σκύδρας με τον τίτλο «Σκυ – δράση για το βιβλίο» που ήταν αφιερωμένη 

στο βιβλίο και στην προαγωγή της φιλοαναγνωσίας. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, με παρόντες, τον Πρόεδρο της 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Θεοδοσίου 

και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρο Αντωνιάδη, 

καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και χαιρετίζοντας την εκδήλωση 

δήλωσε, μεταξύ των άλλων και με αφορμή τις  επιτυχίες και τις διακρίσεις των 

παιδιών του Δήμου Σκύδρας, όπως πρόσφατα με το Λύκειο Σκύδρας στον 

αθλητισμό και στα γράμματα, ότι οι μαθητές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του 

Δήμου μας. Έδωσε συγχαρητήρια κι ευχές στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και 

στους γονείς τους και απευθυνόμενη, ειδικά, στα παιδιά τα προέτρεψε ό,τι και 

κάνουν στη συνέχεια της ζωής τους κι όπου κι αν βρεθούν,  ν΄αγαπούν και να μη 

ξεχνούν τον τόπο τους, το χωριό και το Δήμο μας κι επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος 

Σκύδρας θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους. 

Ανακοίνωσε δε ότι ο Δήμος θα πραγματοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, 

ανάλογες εκδηλώσεις για την προώθηση και τη στήριξη του βιβλίου και της 

μελέτης, όπως έκθεση βιβλίου και σεμινάριο δημιουργικής γραφής σε 

συνεργασία  και με εισηγητή το σκυδραίο συγγραφέα Αντώνη Τουμανίδη.   

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της εκδήλωσης κληρώθηκαν  βιβλία  μεταξύ όσων 

συμπολιτών μας συμμετείχαν στην προαναφερόμενη δράση με τον εξής απλό 

τρόπο: δηλαδή, συμπλήρωσαν σ΄ένα λευκό χαρτί (κλήρο) τα στοιχεία τους και 

μια φράση (ρητό, παροιμία) που τους εκφράζει. 

Τα βιβλία προσφέρθηκαν δωρεάν  από: Κατερίνα Ιγνατιάδου, Θεόδωρο 

Αντωνιάδη, Νικολέτα Αλεξανδρίδου, Γιάννη Ανδρεάδη, Δημήτρη Γιαννακίδη, 



Ευαγγελία Καλαμπαλίκη, Άννα Καμαράκη, Ανθή Κοκκινίδου, Μαρία Μέγα, 

Δημήτρη Μπαμπαλιούτα, Αντώνη Ξυλουργίδη, Λάζαρο Σαββίδη, Στέλλα Σαμαρά, 

Γιώργο Σωμαράκη, Αντώνη Τουμανίδη, Αγάπη Χατζηγιαννίδου, Αρχοντή Χιώτη, 

Γιώργο Χρυσαφίδη, 

Ακολούθως, τιμήθηκαν από τη Δήμαρχο τα παρακάτω παιδιά που ξεχώρισαν σε 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς: 

η μαθήτρια του Λυκείου Σκύδρας Κατερίνα Σολομωνίδου για τη διάκρισή της με το 

Β΄ Βραβείο Διηγήματος στον 8ο Πανελλήνιο Σχολικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 

Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης 2016. Κι ο μαθητής, επίσης του Λυκείου 

Σκύδρας, Κυριάκος Θεοδοσίου για τη διάκρισή του με το Β΄ Βραβείο Διηγήματος 

στο Μαθητικό Διαγωνισμό 2014-15 με τον τίτλο «Κύπρος:1074-2014, 40 χρόνια δεν 

ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ» με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία Ελλάδας και 

Κύπρου. 

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε και είχε και την εύθυμη της πλευρά με το μικρό 

συμπολίτη μας Γιώργο Μπατανά να διασκεδάζει  τους συμμετέχοντες με την 

ταχυδακτυλουργική του μαεστρία.  

Ο Δήμος Σκύδρας ευχαριστεί τους συμπολίτες μας για την υποστήριξη και τη 

συμμετοχή τους στη «Σκυ – δράση για το βιβλίο» και ταυτόχρονα ευχαριστεί και τα 

μέσα ενημέρωσης για την ευρεία προβολή και τη δημοσιοποίησή της. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).   
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