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ΘΕΜΑ: Εγκαίνια κι έναρξη της 3ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας. 

 

Τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 

3ης Ανθοκομικής  Έκθεσης Σκύδρας με την τέλεση του αγιασμού και τις ευχές των 

σεβαστών πατέρων μας: Αρχιμανδρίτη Αντώνιου Κορέστη, Αθανάσιου Ρούντου και 

Δαυίδ Πασατά, 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου και στη 

συνέχεια η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων  με τη μουσική συνοδεία της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής καθώς ο χώρος των εγκαινίων στην πλατεία Σαφραμπόλεως είχε 

πλαισιωθεί από πολλούς συμπολίτες μας κι επισκέπτες. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στον χαιρετιστήριο λόγο της, αφού 

υποδέχθηκε, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους ανέφερε τα εξής:    

Σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι του Στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής 

υπηρεσίας Έδεσσας, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης του α και β βαθμού, 

συμπολίτισσες και συμπολίτες, αγαπητοί επισκέπτες, φίλες και φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στην  Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας που αισίως φτάνει στην τρίτη 

συνεχόμενη διοργάνωσή της. 

Η σημερινή εικόνα αποτελεί μια ακόμη ευχάριστη, χαρούμενη, αισιόδοξη διαπίστωση και 

συνάμα εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα και συμπέρασμα, όπως και στις προηγούμενες δύο 

διοργανώσεις. 

Και ποιο είναι το μήνυμα; 

Ότι η πρωτοβουλία μας για τη διοργάνωση και την καθιέρωση της Ανθοκομικής Έκθεσης 

Σκύδρας ήταν μια ενέργεια διακεκριμένης στόχευσης και προσανατολισμού στο πλαίσιο 

του προγραμματικού μας οράματος και σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη 

ανασυγκρότηση του τόπου μας, την ανάπτυξη συνεργειών, της συγκέντρωσης όλων 

των υγιών δυνάμεων σ΄έναν κοινό στόχο, την ενδυνάμωση του ενεργητικού και 

πρωτοποριακού μας ρόλου. 

Μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή άνοιξε για τον τόπο και τον Δήμο μας. 

Η ΣΚΥΔΡΑ ΑΛΛΑΖΕΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ –  ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ-ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ. 

mailto:gra.dimarxou@skydra.gov.gr


 

 

 

Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός όσων μιλούν με θετικά λόγια για τον τόπο μας και τους 

ανθρώπους του. 

Ειδικότερα για την Ανθοέκθεση,  μη ξεχνάμε ότι αξιολογείται στις πολύπλευρες σημαντικές 

εαρινές εκδηλώσεις σ΄επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, κι όχι μόνον. 

Προσελκύει τη δημοσιότητα, συγκεντρώνει και εστιάζει το ενδιαφέρον όλων μας. 

Δημιουργεί ένα γόνιμο περιβάλλον εκπαίδευσης και 

ψυχαγωγίας. 

Ένα περιβάλλον που εξυψώνει τον άνθρωπο, αναδεικνύει την ομορφιά επαινεί και δοξάζει 

τον Μεγάλο Δημιουργό και Πλάστη της φύσης και της ζωής. 

Υμνεί την υγεία, την ζωντάνια, την αναδημιουργία, την αναγέννηση, την ευφροσύνη του 

σώματος και της ψυχής. 

Η φιλόξενη πλατεία Σαφραμπόλεως θα είναι για την περίοδο της Ανθοέκθεσης το 

επίκεντρο του Δήμου Σκύδρας. 

Η Ανθοέκθεση δεν είναι μια απλή δράση. Είναι μια πολύπτυχη, πολύπλευρη εκδήλωση 

που αποτελεί σταθμό στην προαγωγή και στην εξέλιξη της ποιότητας ζωής μας. 

Είναι ο συνδυασμός πολλών παραμέτρων: 

Αγάπη και σεβασμός για τον άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον. Πολιτιστικές-

ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό – παιδευτικό χαρακτήρα με τους Πολιτιστικούς 

μας Συλλόγους, πάντα πρόθυμους, διαθέσιμους και συνεργάσιμους για την πρόοδο και 

την προαγωγή της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας. 

Και δεν είναι βέβαια μόνον οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι. 

Μέσα από την Ανθοκομική Έκθεση αναδεικνύουμε κι αναπτύσσουμε δράσεις για το 

περιβάλλον. Κι επειδή οι δράσεις μας αυτές έχουν μια 

ακολουθία και συσχέτιση, θέλω σ΄αυτό το σημείο ν΄ αναφερθώ στην εθελοντική, 

περιβαλλοντική δράση Let’s do it Greece – Let’s do it 

Skydra!, δηλαδή:  

Ας ενεργήσουμε, λοιπόν, από κοινού για ένα καθαρότερο κι ομορφότερο περιβάλλον. 

‘Ετσι, στο πλαίσιο αυτό την ερχόμενη Κυριακή 29 Απριλίου θα πραγματοποιήσουμε 

εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού στον περιβάλλοντα χώρο του 

Σιδηροδρομικού μας Σταθμού. Στην ενέργειά μας αυτή προσκαλέσαμε και προσκαλούμε 

όλους τους συμπολίτες μας να 

συμπράξουν εθελοντικά μαζί μας, είτε ατομικά είτε μέσω των συλλόγων και των 

σωματείων τους. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα καλλωπιστικά που θα φυτευτούν θα προσφερθούν από τους 

εκθέτες  της Ανθοέκθεσής μας και τους ευχαριστούμε προκαταβολικά. 



 

 

 

Η επιλογή του Σιδηροδρομικού μας Σταθμού δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε επιφανειακή. Έχει 

έναν ισχυρό συμβολισμό. Έχει έναν ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο στην ιστορική 

εξέλιξη κι ανάπτυξη του τόπου μας. Είναι το σημαντικό μας τοπόσημο. 

Γι΄αυτό και προσπαθούμε να το προστατεύσουμε , να το αναδείξουμε και να το 

αξιοποιήσουμε. 

Το αίτημα και η αξίωσή μας να μην υποβαθμιστεί κι απαξιωθεί ο χώρος έγινε δεκτό από 

τη Διοίκηση του Ο.Σ.Ε. και το Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών και σύντομα 

αναμένονται οι επισκέψεις των τεχνικών κλιμακίων, ώστε στη συνέχεια να συνταχθούν οι 

ανάλογες μελέτες και να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης, 

διαμόρφωσης κι αξιοποίησης του χώρου. 

Ταυτόχρονα αναμένεται να γίνει σύντομα πράξη η υπόσχεση προς το Δήμο μας, ώστε 

να ικανοποιηθεί και το αίτημα μας για την 

παραχώρηση κτηρίων του Ο.Σ.Ε. προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα και ν΄αξιοποιηθούν αντίστοιχα. 

Ας ανατρέξουμε κι ας θυμηθούμε άλλωστε τη συγκινητική ιστορία του  Σουκρή που 

αναφορικά με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Σκύδρας περιγράφει ο μεγάλος οραματιστής, 

ειρηνιστής και υπέρμαχος των ανθρωπίνων αξιών Μενέλαος Λουντέμης στο βιβλίο του 

«Συννεφιάζει». 

Η περιβαλλοντική βελτίωση του αστικού μας ιστού πρόκειται να ενισχυθεί και με την 

υλοποίηση της αναβάθμισης των πλατειών μας και της κατασκευής των παιδικών χαρών 

στην έδρα και στις Κοινότητες του Δήμου μας, πέραν των τριών σύγχρονων και 

πιστοποιημένων που ήδη κατασκευάσαμε. 

Ειδικότερα για την πλατεία Σαφραμπόλεως αναμένουμε τη χρηματοδότηση του Πράσινου 

Ταμείου στην οποία θα προσθέσουμε και χρήματα του Δήμου μας έτσι ώστε στο χώρο 

αυτό να κατασκευάσουμε, επιτέλους,  μια πλατεία σύγχρονη, ελκυστική,  προσιτή,  

όμορφη για τους περίοικους και τους επισκέπτες της. 

Παράλληλα με την πρότασή μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» επιδιώκουμε την 

ενδυνάμωση της βιώσιμης, δίκαιης κι ανθρώπινης ανάπτυξης για τον τόπο μας. 

Αξιότιμες κυρίες κι αξιότιμοι κύριοι. 

Από τη σημερινή Τρίτη, λοιπόν,  και χωρίς διακοπή μέχρι τη Δευτέρα  30 Απριλίου, για μια 

ολόκληρη δηλαδή εβδομάδα και  με συνεχές ωράριο λειτουργίας, από τις 09:00΄το πρωί 

έως τις 10:00΄το βράδυ,  προσκαλούμε όλες κι όλους τους συμπολίτες  κι επισκέπτες να 

περιηγηθούμε και ν΄απολαύσουμε τις ομορφιές της  3ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας. 

Παράλληλα, σας καλούμε να συμμετάσχετε καθημερινά, στα ποικίλα προγράμματα 

ενημερωτικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά που σχεδιάστηκαν και 

προγραμματίστηκαν με διάθεση και μεράκι για τη διασκέδαση και την ικανοποίηση όλων 

μας. 



 

 

 

 

Η 3η Ανθοέκθεση είναι σίγουρο ότι θ΄αποτελέσει από την έναρξη κι έως την ολοκλήρωσή 

της  μια μεγάλη μαγευτική εμπειρία για όλες κι όλους μας, όπως ήταν και οι δυο 

προηγούμενες. 

Μιας Έκθεσης που ως ιδέα και ως δημιουργία εκπέμπει  την αγάπη και το μεράκι όλων 

αυτών που συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη κι επιμελημένη διοργάνωση και παρουσίασή 

της. 

Αγαπητές Συμπολίτισσες κι Αγαπητοί Συμπολίτες. 

Και φέτος οι εκθέτες μας  είναι πανέτοιμοι να μας προσφέρουν τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες τους για το πώς θα διαλέξουμε τα ομορφότερα και ιδανικότερα φυτά και 

λουλούδια για να διαμορφώσουμε και να καλλωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους 

χώρους στους οποίους αφιερώνουμε πολλές ώρες από τη ζωή μας κι επιθυμούμε να 

είναι άνετοι, ευχάριστοι, περιποιημένοι και φιλόξενοι. 

Φίλες και Φίλοι. 

Σ΄αυτό το σημείο της ομιλίας μου, θέλω, όπως κάνω και θα το κάνω κάθε φορά, διότι 

έτσι το αισθάνομαι,  να ευχαριστήσω,  από τα βάθη της ψυχής μου, τους σεβαστούς 

μας πατέρες, τους συνεργάτες μου αιρετούς που εργάστηκαν για την αρτιότητα της 

προετοιμασίας και της διοργάνωσης της 3ης Ανθοέκθεσης: 

Τους Αντιδημάρχους Σκύδρας, τον Θέμη Κρητίδη, τον  Μιχάλη Μέγα, την Μάγδα 

Παπαδοπούλου, τον Γιάννη Θεοδοσίου, τον Γιώργο Χρυσαφίδη, την εντεταλμένη 

σύμβουλο Μαρία Γιακαμόζη που και αυτή τη φορά εργάσθηκε αδιάκοπα και 

ακούραστα, με πολύ μεράκι και τα κατάφερε περίφημα, τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. 

Στέλιο Σουρουτζίδη, τον  Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, Νίκο Χατζηγιαννίδη, τον πρόεδρο  Σκύδρας  

Άκη Αντωνιάδη, τους συνεργάτες μου – υπαλλήλους του Δήμου Σκύδρας που έδωσαν 

τον καλύτερό τους εαυτό και ιδιαίτερα την Πετρούλα Κολυμπάρη, που πραγματοποιεί και 

εκπαιδευτικές δράσεις. 

 Να ευχαριστήσω, επίσης, από τα βάθη της ψυχής μου το Κ.Δ.Α.Π. Σκύδρας,  

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – 

Γιαννιτσών και την υπεύθυνή του Σοφία Θεοδωρίδου, τη συνεργάτιδα του ίδιου Κέντρου 

Χρυσούλα Πολυτίδου, τον Γιώργο Σπυρίδη,  

τον κ. Πεφτούλη Μαρθόγλου   για την παραχώρηση της αίθουσας που στεγάζεται η 

Έκθεση Φωτογραφίας, την κ. Ερασμία Κυριακίδου για την παραχώρηση αίθουσας για τις 

ανάγκες της Ανθοέκθεσης,  

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας. 

Ευχαριστώ, ολόθερμα, τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, όλους τους Συλλόγους, τα 

Σωματεία και τις Εθελοντικές Οργανώσεις, ιδιαίτερα τους συλλόγους που συμμετέχουν με 

περίπτερο, τον σύλλογο Σαφραμπολιτών «Άγιος Στέφανος» και «Αμύντας Καλυβίων» ,  



 

 

 

τον Λεωνίδα Γκέλο για τη δωρεάν διδασκαλία μαθημάτων ζωγραφικής κατά τη διάρκεια 

της Ανθοέκθεσης, 

την  διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Λιποχωρίου, Μαρία Αβραάμ για τη συμβολή 

της στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων. 

Τον Γρηγόρη Σταφυλά με την ορχήστρα του, 

τη μουσική σχολή Σκύδρας «Ηχοτάξιο» του Γιώργου Χατζούδη και τις μαθήτριές του  

Λεμονιά Ινεμπολίδου και Άλκηστη Μιχαηλίδου. 

Τα γυμναστήρια της Παναγιώτας Ρούπακα και του Αλέξανδρου Κουτσάκη. 

Τις Χορωδίες του Δήμου Σκύδρας. 

Την ομάδα κρουστών Agua Doce. 

Τον Τάσο Λέρου και τη Μαριάννα Ιωάννου. 

Τους μουσικούς  Αλέξανδρο Μητσόπουλο και Ευθυμία Σεμερτζίδου. 

Να ευχαριστήσω ακόμα, τους εκθέτες μας με τα πανέμορφα εκθετήρια, τους χορηγούς 

μας: 

Τα Καταστήματα εστίασης και αναψυχής: Ο Λεμονής,  O  Καινούργιος, Friends, 

Chocolat. Tον Γεώργιο Κίτσο, τη Star Fruit και την Κατερίνα Δρόσου. 

Επίσης, τα μέσα ενημέρωσης,  όλες κι όλους εσάς τους καλεσμένους, τις συμπολίτισσες, 

τους συμπολίτες και τους επισκέπτες μας  που ανταποκριθήκατε και στο τωρινό  

κάλεσμά μας. 

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, μας τιμάτε και συμβάλλετε ο καθένας με το δικό του 

τρόπο και τη δική του προσφορά και συμμετοχή σ΄αυτό το ευχάριστο, πανέμορφο και 

γιορτινό αποτέλεσμα που το νιώθουμε και το χαιρόμαστε όλοι μαζί. 

Και φέτος και τώρα με πηγή και μ΄εφαλτήριο την 3η Ανθοέκθεση Σκύδρας, την πόλη και 

το Δήμο της Σκύδρας, 

στέλνουμε, όλοι μαζί και πάλι το μήνυμα της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της 

αναδημιουργίας, της αγάπης, της ειρήνης και της 

συναδέλφωσης των λαών, όλα όσα δηλαδή θέλουμε να εκφράσουμε συμβολικά 

προσφέροντας ή φυτεύοντας ένα λουλούδι ή ένα δέντρο. 

Σεβαστοί Πατέρες. 

Αξιότιμες κι αξιότιμοι προσκεκλημένοι. 

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι επισκέπτες. 

Εύχομαι σ΄όλες κι όλους  Χρόνια Πολλά, Υγιή κι Ευλογημένα! 

Χριστός Ανέστη! Σας ευχαριστώ. 

Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με μουσικές και χορούς από  Πολιτιστικούς Συλλόγους του 

Δήμου μας. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 

                                                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                                                                                  


