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ΘΕΜΑ: Ο Δήμος Σκύδρας τίμησε τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Σκύδρας Στεφάνου του πρωτομάρτυρα, 

(Κυρ.27/12/2015), ο Δήμος Σκύδρας τίμησε στο Πνευματικό Κέντρο τις εισαχθείσες και 

τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας το 2015, συνολικά 102 άτομα, 

που αποφοίτησαν από το Λύκειο Σκύδρας και από το Λύκειο Καλής τη σχολική περίοδο 

2014 – 2015.  

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου  στο χαιρετισμό – καλωσόρισμά της ευχήθηκε 

χρόνια καλά και πολλά με υγεία, ευλογία, ευημερία και το 2016 να είναι καλύτερο από το 

2015, αλλά και από τα προηγούμενα χρόνια  για το κράτος, για την αυτοδιοίκηση και για 

τον καθένα μας. Δήλωσε ότι με την εκδήλωση αυτή ο Δήμος τιμά και συγχαίρει τα παιδιά 

του  και ταυτόχρονα νιώθει υπερηφάνεια για την επιτυχία τους. Τα παρακίνησε δε, να 

συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους με πίστη και αυτοπεποίθηση κι ότι μπορούν 

ν΄αλλάξουν τα πράγματα και να κατακτήσουν το μέλλον. Υπενθύμισε ότι ο Δήμος θα 

είναι πάντα κοντά τους. Τόνισε ότι ο Δήμος σε συνεργασία με καθηγητές προετοιμάζει τη 

λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου. Δίνοντας συγχαρητήρια στους γονείς και στους 

εκπαιδευτικούς για τη δική τους συμβολή στην επιτυχία των παιδιών υπενθύμισε ανάλογη  

ρήση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρότρυνε  τα παιδιά όσο ψηλά κι αν φτάσουν, όσες 

διαδρομές κι αν κάνουν στη ζωή τους  να μην ξεχάσουν τον τόπο καταγωγή τους και να 

είναι υπερήφανοι για τη Σκύδρα και για τα χωριά της και να θυμούνται με αγάπη αυτούς 

που τους βοήθησαν σ΄αυτήν αλλά και σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Τέλος, 

ενθαρρύνοντάς τα προέτρεψε να μην απογοητεύονται και να προχωρούν με ψηλά το 

κεφάλι. 

Στα παιδιά απονεμήθηκε γραπτός έπαινος συνοδευόμενος από ένα συμβολικό 

αναμνηστικό στυλό. Στον διακριθέντα με υψηλή βαθμολογία Θεόδωρο Διαμαντίδη 

δόθηκε ένα tablet,ενώ άλλα δύο δόθηκαν με κλήρωση. 

Μαζί με τα παιδιά και τους γονείς τους τίμησαν την εκδήλωση ο Ιερέας Αθανάσιος 

Ρούντος, οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Γιακαμόζη και Μιχάλης Λαουντός, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Θεοδοσίου, 



η Δημοτική Σύμβουλος Μαγδαληνή Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρος Αντωνιάδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων 

Πετριάς και Ριζού Γρηγόρης Βόλτσης και Χαράλαμπος Φαντίδης, οι Διευθυντές του 

Λυκείου Σκύδρας και του Λυκείου Καλής Παύλος Περπερίδης και Γιώργος Λαΐδης, 

εκπαιδευτικοί,  και πολλοί συγγενείς και φίλοι των παιδιών. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τις μουσικές και τα τραγούδια του νεανικού σκυδραϊκού  

συγκροτήματος «Up side down». 

Ευχές, λοιπόν, στις νέες και στους νέους φοιτητές για καλή συνέχεια και στους φετινούς 

τελειόφοιτους περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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