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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση 2ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας. 

Με την ευχή και την υπόσχεση, επιστρατεύοντας τους στίχους του 

τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, « να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα 

ν΄ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε» και με θερμές ευχαριστίες σ΄όλους όσοι 

συμμετείχαν και συνετέλεσαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχή διοργάνωση 

της 2ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας, η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου 

ολοκλήρωσε τον αποχαιρετιστήριο λόγο της με τον οποίο έπεσε η αυλαία λήξης 

της 2ης Εμποροπανήγυρης, το βράδυ της Παρασκευής 26 Αυγούστου 2016. 

Μια εβδομάδα πριν, δηλ. την Παρασκευή 19/8/2016, ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης κι Αλμωπίας κ. κ. Ιωήλ τέλεσε τον αγιασμό των 

εγκαινίων με τη συμμετοχή πολιτικών, αυτοδιοικητικών αρχών, εκπροσώπων του 

στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπων συλλογικών οργανώσεων 

και φορέων, υπηρεσιακών παραγόντων και πλήθους συμπολιτών κι επισκεπτών. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου υποδεχόμενη, καλωσορίζοντας κι 

ευχαριστώντας όλες κι όλους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους ανέφερε 

στην ομιλία της ότι η Εμποροπανήγυρη Σκύδρας είναι ένα πολυδιάστατο 

ανθρωποκοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γεγονός υπερτοπικού μεγέθους. 

Τόνισε ότι λειτουργώντας με απόλυτη εντιμότητα, καθαρότητα, διαφάνεια, με 

σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, με διεκδίκηση, με σωστή ιεράρχηση και 

αξιολόγηση των προβλημάτων, με προγραμματισμό, με σοβαρότητα και πολλή 

δουλειά, στα δύο χρόνια θητείας , σημειωτέον μιας θητείας που ασκείται στη 

δυσκολότερη οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία που βίωσε ποτέ η τοπική 

αυτοδιοίκηση, καταφέραμε πολλά και σπουδαία.  

Αναφέρθηκε, ενδεικτικά κι επιγραμματικά, στα έργα που υλοποιούνται και 

υλοποιήθηκαν στον Δήμο Σκύδρας  μέσω ΕΣΠΑ ή από ίδιους πόρους κι αφορούν 

ενδοδημοτική οδοποιία – ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις- συντηρήσεις 



 

 

αγροτικών δρόμων, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, επισκευές, ανακατασκευές, 

ανακαινίσεις κ.α. 

Επεσήμανε ότι ο Δήμος Σκύδρας είναι κοντά στους δημότες μας, προσπαθώντας 

να λύσει μικρά και μεγάλα προβλήματα, υλοποιώντας καθημερινές παρεμβάσεις.  

Τόνισε, Βέβαια, ότι ο Δήμος δεν μένει μόνο σε αυτά που κατασκευάζει, αλλά 

φροντίζει να ετοιμάζεται και για νέες προτάσεις που θα επιφέρουν αλλαγές στο 

επίπεδο ποιότητας ζωής των δημοτών και οι οποίες θα υποβληθούν για 

χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ανέφερε, επίσης, ότι οι 6 παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ Σκύδρας, έχουν μετατραπεί 

σε σύγχρονους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας νηπίων και μαθητών.  

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου υπάρχει παιδίατρος, με τον οποίο 

συνάφθηκε σύμβαση για την ιατρική  φροντίδα των παιδιών κι ακολουθούν από 

τη νέα σχολική χρονιά συμβάσεις με οδοντίατρο, διατροφολόγο, καθηγητή 

εικαστικών και γυμναστικής. 

Παράλληλα, βελτιώθηκε το κτήριο του ΚΑΠΗ Σκύδρας και συνάφθηκε σύμβαση με 

ιατρό παθολόγο για τη στήριξη και τη φροντίδα των ατόμων της 3ης ηλικίας. 

Καθ΄όλη τη διάρκεια της 2ηςΕμποροπανήγυρης, που σημειωτέον παρατάθηκε 

κατά δύο ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, πραγματοποιήθηκαν 

ποικίλες εκδηλώσεις και δρώμενα πολιτιστικού, ενημερωτικού, αθλητικού, 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα που κράτησαν αμείωτη την προσέλευση και το 

ενδιαφέρον των επισκεπτών, όπως το παραδοσιακό χορευτικό αντάμωμα, η 

ημερίδα με θέμα «Η αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Σκύδρας», οι βραβεύσεις 

διακριθέντων αθλητών και συλλόγων έτους 2015-16, οι αθλητικές επιδείξεις, οι 

παραστάσεις θεάτρου, μοντέρνας, λαϊκής μουσικής κ.α.   

Με αφορμή τη 2η Εμποροπανήγυρη ο Δήμος Σκύδρας στάθηκε στο ψηλότερο 

σκαλί του επιχειρείν, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας της ευρύτερης περιοχής, 

συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού και  προδιαγράφοντας ένα καλύτερο 

μέλλον για τον τόπο, βασιζόμενο στην εξωστρέφεια, στη συνεργασία, στη 

συμμετοχή και στην προσφορά. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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