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ΘΕΜΑ: Ο Δήμος Σκύδρας τίμησε τις νέες και τους νέους φοιτητές. 

 

Τις εισαχθείσες και τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας το 2016, που αποφοίτησαν 

από το Λύκειο της Σκύδρας κι από το Λύκειο της Καλής τη σχολική περίοδο 2015 – 16, τίμησε ο Δήμος 

Σκύδρας  μ΄εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό του Κέντρο, την Τρίτη 27- 12 – 2016, ανήμερα 

της γιορτής του πολιούχου της Σκύδρας Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα κι Αρχιδιακόνου. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου  στο χαιρετιστήριο λόγο της ευχήθηκε  για το νέο έτος 2017 χρόνια  

πολλά με υγεία, ευλογία, προκοπή κι αλληλεγγύη. Τόνισε δε ότι και φέτος ο Δήμος τιμά και συγχαίρει τα 

παιδιά του για την επιτυχία τους. Προέτρεψε να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, να θέτουν στόχους και 

μ΄εργατικότητα κι αυτοπεποίθηση να τους πετυχαίνουν. Υπογράμμισε και πάλι  ότι ο Δήμος φροντίζει για την 

άρτια λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, στο βαθμό που του αναλογεί κι ακόμη περισσότερο, ότι υλοποιεί 

διάφορες υποστηρικτικές δράσεις, όπως είναι το κοινωνικό φροντιστήριο και θα είναι πάντα κοντά τους. 

Συγχάρηκε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία των παιδιών συνδέοντας 

μάλιστα το γεγονός αυτό με  τα  λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον μέγιστο σταγειρίτη φιλόσοφο 

Αριστοτέλη, δηλ. στον πατέρα (γονείς) μου οφείλω το ζην και στο διδάσκαλό μου το ευ ζην. Σημειωτέον ότι η 

UNESCO ανακήρυξε το 2016 ως Επετειακό Έτος Αριστοτέλη. Παράλληλα, επισήμανε στα παιδιά, ότι όπου κι 

αν βρεθούν να μην ξεχνούν τους δικούς τους και τον τόπο τους.  

Η Δήμαρχος ολοκλήρωσε την ομιλία της ευχαριστώντας όλους τους προσκεκλημένους, τους συνεργάτες 

της και  τα στελέχη του Δήμου.  

Στις νέες και στους νέους φοιτητές απονεμήθηκε γραπτός έπαινος συνοδευόμενος απ΄ ένα συμβολικό 

αναμνηστικό στυλό. 

Μαζί με τα παιδιά και τους γονείς τους τίμησαν την εκδήλωση ο Πατέρας, Αρχιμανδρίτης Αντώνιος 

Κορέστης, οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Γιακαμόζη, Χαράλαμπος Γεραντίδης Μιχάλης Λαουντός, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Θεοδοσίου, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Νικόλαος Χατζηιωαννίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρος 

Αντωνιάδης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πετριάς Γρηγόρης Βόλτσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πέλλας Δρ. Κωνσταντίνος Κούγκας, ο  πρώην Δήμαρχος Σκύδρας Ιορδάνης Τζαμτζής, 

Εκπαιδευτικοί, πολλοί συγγενείς και φίλοι των παιδιών. 

Ευχόμαστε, λοιπόν, στις νέες και στους νέους μας φοιτητές πρόοδο και καλή συνέχεια ώστε 

ν΄ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Κι επίσης στους τελειόφοιτους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις και σ΄ό,τι επιλέξουν. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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