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Καλό ταξίδι… ΣΤΑΥΡΟ! 

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έφυγε αναπάντεχα και άδικα από τη ζωή ο συνάδελφος και φίλος 

Σταύρος Παπασταύρος. 

Ήταν δάσκαλος της Στ΄ τάξης, εξαιρετικά αγαπητός στους συναδέλφους, στους μαθητές και την 

κοινωνία. 

(Η συνέχεια στην 4
η
 σελ.)     
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 
Ξεκίνησε και η καινούρια σχολική χρονιά… Καινούριο σχολείο, καινούριοι φίλοι και 

καινούρια πράγματα που έχουμε να μάθουμε και φέτος στο νηπιαγωγείο μας. 

Ξεκινήσαμε με παιχνίδια γνωριμίας και σιγά-σιγά μαθαίνουμε όλο και 

περισσότερα…..

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας 

για τα γεωμετρικά σχήματα, αφού τα 

αναζητήσαμε γύρω μας στη φύση, 

μάθαμε τα ονόματά τους και τα 

σχεδιάσαμε. Μετά, ψάξαμε στο 

διαδίκτυο και βρήκαμε διάσημους 

πίνακες σημαντικών ζωγράφων 

(Kandinsky,Mondrian, Klee, 

Gray,)που χρησιμοποιούν σχήματα, τα 

οποία αναγνωρίσαμε και, δουλεύοντας 

σε ομάδες, τους φτιάξαμε κι εμείς 

χρησιμοποιώντας ζωγραφική και 

κολάζ. 

      

                                Ομαδική Εργασία: Η πόλη (Klee)                   Ομαδική Εργασία: Κολάζ-Κύκλοι (Gray) 
 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ομαδική  Εργασία: 
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Παραμονές 28
ης

 Οκτωβρίου, μιλήσαμε στο 

Νηπιαγωγείο μας για τα ιστορικά γεγονότα του 

πολέμου του 1940, είδαμε φωτογραφίες της 

εποχής και συζητήσαμε για τον πόλεμο και την 

ειρήνη. Αφού μάθαμε τραγούδια και ποιήματα 

για την ελληνική μας σημαία και τη γενναιότητα 

των Ελλήνων, πραγματοποιήσαμε τη γιορτή 

μας… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τις επόμενες ημέρες συζητήσαμε για τα 

συναισθήματα. Διαβάσαμε παραμύθια και 

μιλήσαμε για όλα όσα συμβαίνουν σε εμάς, στα 

κοντινά μας πρόσωπα αλλά και στον υπόλοιπο 

κόσμο και μας κάνουν να νιώθουμε χαρά, λύπη, 

θυμό και φόβο. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε 

ομάδες και ζωγραφίσαμε για το κάθε 

συναίσθημα ξεχωριστά… 

                Ομαδική Εργασία: Νιώθω φόβο όταν…             Ομαδική Εργασία: Νιώθω χαρά όταν… 
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Στις 20 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, ψάξαμε στο 

διαδίκτυο και βρήκαμε εικόνες που δείχνουν πώς 

ζούνε τα παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Διαβάσαμε βιβλία και συγκρίναμε αυτά τα 

παιδιά, τα σπίτια τους, τα ρούχα τους, τα 

σχολεία τους και άλλα. Στο τέλος καταλήξαμε 

πως όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν τις ίδιες 

ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα, που οι μεγάλοι 

θα πρέπει να τα προστατεύουν: υγεία, αγάπη, 

σπίτι, φαγητό, καθαρό νερό, καθαρό 

περιβάλλον, προστασία, ισότητα, παιδεία, φιλία, 

ειρήνη. Φτιάξαμε και μια αφίσα, για να τα 

θυμόμαστε… 

 

Ομαδική Εργασία: Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλό ταξίδι… ΣΤΑΥΡΟ! 

 

Αγαπητέ μας Σταύρο 

μας  στοιχίζει που δε θ’ ακούσουμε 

ξανά την καλημέρα σου! 

Πώς να μπορέσουμε να δεχτούμε πως 

έφυγες τόσο νωρίς, τόσο πρόωρα, τόσο 

άδικα από κοντά μας. 

Πως για σένα το ταξίδι της ζωής 

σταμάτησε απότομα και απρόσμενα κι 

ας είχες ακόμα πολύ δρόμο να 

διανύσεις. 

Μέχρι πριν λίγες μέρες ήσουν ανάμεσά 

μας. Με το χαμόγελο, με τα 

πειράγματα και τ’ αστεία σου σε 

όλους, με τη μεγάλη καρδιά και την 

ομορφιά της ψυχής.  

Ανταλλάζαμε σκέψεις για τα 

προβλήματα του κλάδου μας, για τα 

δεινά που βρήκαν τελευταία τον τόπο 

μας, για τις οικονομικές εξελίξεις για 

… 

Εμείς όλοι οι συνάδελφοι σου 

δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως 

δε θα σ’ έχουμε ανάμεσά μας, πως 

έφυγες από κοντά μας τούτο τον 

ηλιόλουστο Νοέμβρη. 

Ελπίζουμε πως από κει ψηλά θα βρεις 

τον τρόπο με το μοναδικό σου 

χαμόγελο, να απαλύνεις τον πόνο ,μας. 

Πάντα θα σε κουβαλάμε μέσα μας 

όπως σε μάθαμε, με το χαμόγελό σου, 

με τη μεγάλη σου καρδιά και την 

απλόχερη αγάπη σου! 
Καλό σου ταξίδι και καλό Παράδεισο!!!
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Αντίο κύριε Σταύρο!!! 

Οι	μαθητε*ς	της	Στ΄	τα* ξης	αποχαιρετου* ν	τον	κυ* ριο* 	τους	με	το	δικο* 	τους	τρο* πο.	
	

Αντίο Άγγελέ μας! Ήσασταν ότι καλύτερο για μας στον κόσμο. Σαν χθες ήταν το 

χειρότερο πράγμα για την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους μαθητές σας. 

Ήσασταν ο καλύτερος δάσκαλος του κόσμου και έφυγες από κοντά μας πολύ νωρίς. 

Αντίο άγγελέ μας! Καλό ταξίδι και καλό Παράδεισο! Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Ελπίζω να είσαι σε καλά χέρια κύριε Σταύρο. 

Ειρηναίος Φαντίδης 

 

Κύριε Σταύρο καλό ταξίδι και να έχεις καλό Παράδεισο. Πέρασα πολύ καλά μαζί 

σου. Ήσουν ο καλύτερος δάσκαλος του κόσμου, Με αγάπη ο μαθητής σου Χρήστος. 

Χρήστος Φωτίου 

 

Κύριε ελπίζω εκεί που είστε να είστε καλά Θα ήθελα να είχαμε ένα διαφορετικό 

αποχαιρετισμό. Δε μου είναι καθόλου εύκολο να το συνηθίσω μετά από όσα 

περάσαμε. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Ο μαθητής και φίλος σου Νίκος. 

Καλό Παράδεισο! 

Νίκος Μουχτάρης 

 

Κύριε Σταύρο, στενοχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, μόλις μάθαμε πως φύγατε από τη 

ζωή. Περάσαμε πολύ καλά μαζί σας και σας ευχαριστούμε. Μας μάθατε τόσα 

πράγματα που δεν ξέραμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας εύχομαι να 

πάτε στο παράδεισο γιατί ήσασταν πάρα πολύ καλός  Κύριος. Δε θα σας ξεχάσω ποτέ 

και πάντα θα σας αγαπώ 

Καλό ταξίδι κύριε Σταύρο!!1 

Θεοδώρα Παπαδοπούλο  

 

Καλό Παράδεισο κύριε Σταύρο. Καλό ταξίδι στον καινούριο κόσμο. Ελπίζω να 

περάσετε καλά. Δεν πρόκειται να σας ξεχάσω ποτέ. 

Αντίο κύριε Σταύρο!!! Η μαθήτριά σας Βασιλική. 

Βασιλική Τριγώνη 

 

Αντίο κύριε Σταύρο. Θα σας αγαπάμε για πάντα! Καλή τύχη… 

Γιώργος Αντωνιάδης 

 

Καλό Παράδεισο κύριε Σταύρο. Σας αγαπάμε όλοι. Καλό ταξίδι!!! 

Μάρκος Γκογκιτσασβίλη 

 

Κύριε Σταύρο να έχεις καλό Παράδεισο και πάντα θα σε θυμάμαι. 

 

Κύριε Σταύρο να έχεις καλό Παράδεισο και να είσαι ευτυχισμένος, Αντίο!!! 

 
Κύριε δε θα σας ξεχάσω ποτέ. Καλό Παράδεισο κύριε Σταύρο.
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Πρώτη μέρα στο σχολείο!!! 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στις 11 

Σεπτεμβρίου έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός στο 

σχολείο μας. Το πρωί χτύπησε το πρώτο 

κουδούνι. Γονείς και μαθητές κατέκλυσαν τον 

προαύλιο χώρο. 

Τον αγιασμό τέλεσε ο πάτερ Ιωάννης 

Βασιλειάδης ο οποίος αφού ευλόγησε όλα τα 

παιδιά ευχήθηκε μέσα από  την ψυχή του… 

<<Καλή δημιουργική χρονιά>>. 

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του 

Δημοτικού διαμερίσματος Ριζού κος 

Χαράλαμπος Φαντίδης καθώς και εκπρόσωπος 

του δήμου ο κος Γιάννης Θεοδοσίου, οι οποίοι 

ευχήθηκαν στα παιδιά <<Καλή σχολική 

χρονιά!>> και <<Καλή πρόοδο>> προτρέποντάς 

τα επίσης να ακούν τους δασκάλους τους. 

Στο τέλος το λόγο πήρε η διευθύντρια του 

σχολείου κα Μαρία-Ελένη Καλαμπάκα, η οποία 

αρχικά καλωσόρισε τα <<πρωτάκια>> και 

ευχήθηκε με τη σειρά της <<μια καλή σχολική 

χρονιά, με την απαραίτητη βοήθεια και 

συνεργασία μαθητών και γονέων>>. 

Στη συνέχεια τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις τους, 

πήραν τα βιβλία τους και έφυγαν με τις ευχές 

των δασκάλων τους για μια καλή σχολική 

χρονιά, γεμάτη δημιουργία, γνώση και πρόοδο! 

 

 

Η Ζωή μας..με Αξίες 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Κέντρου 

Πρόληψης  <<Όραμα>> σε συνεργασία με τη 

Σχολ. Σύμβουλο 1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ. 

Πέλλας κα Τάρη Ελισάβετ και τις διευθύντριες 

των Δημ. Σχολ. Ριζού, Αρσενίου, Πετριάς και 

Λουτροχωρίου σεμινάριο με θέμα <<Η Ζωή 

μας… με Αξίες>>. 

 

 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως 4 

Σεπτεμβρίου και το παρακολούθησαν οι 27 

εκπαιδευτικοί  των σχολείων. 

 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι 

η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στη 

σημαντικότητα των αξιών και την εφαρμογή 

ανάλογου υλικού στο σχολείο. 

Η εφαρμογή του προγράμματος έχει ήδη 

ξεκινήσει σε όλες τις τάξεις του Δημ. Σχολείου 

με την υποστήριξη από τα στελέχη του κέντρου 

πρόληψης <<Όραμα>>.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, 

καλέσαμε με περηφάνια στο σχολείο μας τον 

Παραολυμπιονίκη σφαιροβόλο κ. Αναστάσιο 

Τσίου. Πριν έρθει, παρακολουθήσαμε ένα βίντεο 

και ένα POWER POINT σχετικά με τους αγώνες 

που συμμετείχε.  

Στη συνέχεια ήρθε και μας μίλησε ο ίδιος για 

το ατύχημα που του στέρησε το πόδι του, για 

τους αγώνες που πήρε μέρος, για τις θέσεις του 

στους αγώνες, για τα μετάλλια που κέρδισε και 

για τον τραυματισμό που είχε στους συνδέσμους 

του ωμού του στους Παραολυμπιακούς αγώνες 

του Λονδίνου και μετά δεν μπορούσε να ξανα- 

κάνει σφαιροβολία. Στο τέλος ο κ. Ταίου μας 

έδωσε αυτόγραφα. 

 

Μετά ο γυμναστής του σχολείου ο Γρηγόρης 

μας έβαλε να τρέξουμε γύρω από το σχολείο και 

στο τέλος παίξαμε διάφορα παιχνίδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ηλιάδης Ηλίας, Παπαδόπουλος Μάριος, 

 

 Σιδηρόπουλος Γιώργος, Φαντίδης Χρηστός (Ε  ́Τάξη) 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε 

το καταφύγιο της καφέ αρκούδας στο  Νυμφαίο. 

Ξεκινήσαμε με μια βροχερή μέρα και φτάσαμε στο 

Νυμφαίο. Πήγαμε σε μια καφετερία και ταβέρνα, 

γιατί  έβρεχε και φυσούσε πολύ δυνατά. Αφού 

φάγαμε, ήπιαμε και ξεκουραστήκαμε, 

ετοιμαστήκαμε να επισκεφτούμε το καταφύγιο 

της κ αφέ αρκούδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχίσαμε να περπατάμε και κρυώνανε πολύ. 

Περπατήσαμε στο χωριό και αμέσως μετά 

μπήκαμε σε ένα δάσος. Ο κύριος από ένα σημείο 

και  μετά  μας είπε ότι έπρεπε να κάνουμε ησυχία, 

για να μην τρομάξουμε τις αρκούδες. Πήγαμε σε 

ένα  ξύλινο περίπτερο του Αρκτούρου και 

αγοράσαμε διάφορα πράγματα για ενθύμια.  Ένας 

κύριος από την ομάδα του Αρκτούρου μας είπε να 

κάνουμε σειρές, για να δούμε τις αρκούδες. Μας 

οδήγησε σε ένα κιόσκι, για να κάτσουμε. Μας 

εξήγησε διάφορα πράγματα. Πώς ζουν οι 

αρκούδες, τι τρώνε και πόσες είναι. Είδαμε 4 

αρκούδες που μας έκαναν εντύπωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην επιστροφή έβρεχε, αλλά επειδή είδαμε 

τις αρκούδες,  ήμασταν χαρούμενοι. Πάνω στο 

λεωφορείο συζητούσαμε και δείχναμε τα δώρα 

που αγοράσαμε από το περίπτερο της καφέ  

αρκούδας.  

Καραμπουγιούκη Κω νσταντίνα, Παρασκευαΐδου Ιω άννα, 

Πλακίδα Κική, Σουλεϊμάνι Άννα (Ε  ́Τάξη) 

 

28
η
 Οκτωβρίου 

 
Με αφορμή την επέτειο της 28

ης
 Οκτωβρίου 

1940 κάθε τάξη διοργάνωσε μια μικρή 

γιορτούλα για ν’ αποδώσει τον ελάχιστο φόρο 

τιμής στους ήρωες του 1940. 

 

 Τα παιδιά της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης είδαν ένα 

βίντεο ανιμέισον για τον πόλεμο, απήγγειλαν 

ποιήματα για το <<Όχι>> και τη <<Σημαία>>, 

κατασκεύασαν τη δική τους σημαία, ζωγράφισαν 

για την ειρήνη και τραγούδησαν διάφορα  
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επετειακά τραγούδια <<Ο Ντούτσε>>, 

<<Κορόιδο Μουσολίνι>>, <<Η Σημαία>> κ.ά. 

 

 

Οι μαθητές της Ε ΄και ΣΤ΄ τάξης είδαν την 

ταινία:<< Οι τελευταίοι του Ρούπελ>>. 

 

Παρέλαση 28
ης

 Οκτωβρίου 
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Επίσκεψη στο δημαρχείο (πέρυσι και φέτος) 
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο της Σκύδρας. Στο Δημαρχείο μας 

υποδέχτηκαν ο κ. Ιγνάτης Χατζηπαναγιωτίδης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, και ο κ. Άκης Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκύδρας, οι 

οποίοι, αφού μας έβαλαν στην αίθουσα συνεδριάσεων, μας μίλησαν για τις υπηρεσίες του δήμου. 

 Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε διάφορες υπηρεσίες και καταλήξαμε στο γραφείο της Δημάρχου, η 

οποία μας υποδέχτηκε θερμά και μας παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί θέλατε να γίνετε 

δήμαρχος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ ασχολούμαι με τα κοινά 

από το 2002. Τρεις θητείες εκλέχτηκα σαν 

δημοτική σύμβουλος. Για πρώτη φορά το 2014 

έθεσα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Μέσα από 

την ενασχόλησή  μου αυτή κατάλαβα ότι έχει 

ενδιαφέρον και ότι όλοι έχουμε υποχρέωση να  

συμβάλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, για 

τον τόπο του. Εμείς κάναμε μια ομάδα με 

έμπειρα άτομα, με νέα πρόσωπα, με μεράκι, με 

όρεξη και θέλουμε να προσπαθήσουμε, για να 

βάλουμε το στίγμα μας, για την αλλαγή του 

τόπου μας. Να φτιάξουμε κάποια πράγματα. 

Πιστεύω να τα καταφέρουμε, γιατί πάντα η 

προσπάθεια είναι συλλογική και η επιτυχία είναι 

συλλογική. Ένας άνθρωπος δεν κάνει τίποτε 

μόνος. Πιστεύω όλοι μαζί, λειτουργώντας σαν 

ομάδα, να τα καταφέρουμε. Εγώ θέλω να σας 

ακούω όμως, να μας κάνετε κριτική. Τι κάναμε 

σωστά, τι κάναμε λάθος, πού είναι τα 

προβλήματα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πιστεύατε ότι θα κάνετε όταν 

βάζατε υποψηφιότητα για δήμαρχος; Πιστεύετε 

ότι θα τα καταφέρατε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω ότι απάντησα λιγάκι 

στην προηγούμενη ερώτηση. Πάντοτε ένας 

άνθρωπος, όταν θέτει υποψηφιότητα για τέτοια 

αξιώματα, σκέπτεται και έχει τα καλύτερα στο 

μυαλό του. Είναι η επιθυμία του, είναι το όραμά 

του. Κανένας δεν κάθεται σ’ αυτήν την καρέκλα 

για να μην κάνει. Για να κάνει κάθεται. Κι αν οι 

συγκυρίες οι οικονομικές δεν μας επιτρέπουν να 

κάνουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας κι 

αυτά που σχεδιάζουμε, μας δημιουργούν 

στενοχώρια και άγχος. Θέλουμε να κάνουμε 

πράγματα, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε 

παρά τη δυσκολία των καιρών, γιατί «κυνηγάμε» 

τα θέματα, δεν αφήνουμε κάτι στην τύχη του, 

ενδιαφερόμαστε, τρέχουμε και πιστεύουμε ότι 

θα τα καταφέρουμε.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι εύκολη ή δύσκολη η 

δουλειά του δημάρχου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην προεκλογική περίοδο 

μου είχε πει ένας παλιός δήμαρχος, όχι της 

Σκύδρας, ότι ο δήμαρχος χαίρεται μια μέρα στην 

θητεία του, την ημέρα της εκλογής. Τις 

υπόλοιπες μέρες λυπάται. Και τι ήθελε να πει με 

αυτό; Ότι τα προβλήματα, τα θέματα, το άγχος 

και η αγωνία που έχουμε καθημερινά είναι 

μεγάλα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μικρά 

και μεγάλα προβλήματα, καθημερινά 

προβλήματα, προβλήματα που θα φέρουν 

ανάπτυξη στον τόπο μας και είναι τα 

μεγαλύτερα, θέλουνε δουλειά, τρέξιμο, 

αναζήτηση, χρηματοδότηση. Καλούμαστε, 
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λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε τα μικρά και 

μεγάλα προβλήματα κι αυτό μας δίνει άγχος. Να 

ξέρετε όμως ότι χαιρόμαστε όταν τα πράγματα 

πηγαίνουνε καλά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο προσωπικό απασχολεί ο 

δήμος για όλες τις δουλειές;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα άτομα ξεπερνούν τα 100. 

Το γεγονός είναι ότι όχι μονάχα ο δικός μας ο 

δήμος αλλά και γενικότερα και οι άλλοι δήμοι 

έχουν πρόβλημα υποστελέχωσης. Δηλαδή τα 

άτομα που απαιτούνται για να δουλέψει ο δήμος 

αποτελεσματικά πρέπει να είναι περισσότερα. 

Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουνε ψηφιστεί τα 

μνημόνια, οι νόμοι λένε ότι συνταξιοδοτούνται 

πέντε και προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος, 

μιλάμε για αναστολή προσλήψεων. Οι μοναδικές 

δυνατότητες προσλήψεων που έχουμε εμείς είναι 

μέσω προγραμμάτων. Περιμένουμε να πάρουμε 

90 άτομα με 5μηνες συμβάσεις εφόσον εγκριθεί 

το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ..                   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα κάνετε κάποια έργα στο 

χωριό μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ξεκινήσουμε από το 

γήπεδο του χωριού. Θα βάλουμε χόρτο, θα 

κάνουμε και την περίφραξη. Θα κάνουμε 

πλακόστρωση στα πεζοδρόμια που δεν είναι 

πλακοστρωμένα και θα βάλουμε και φωτιστικά. 

Ήδη κάνουμε την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ 

(σκουπιδότοπου) που επιβάρυνε όχι μόνο το 

χωριό αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Έχουμε 

και άλλα προγράμματα για το αποχετευτικό και 

για την άσφαλτο στην τούμπα, για τον 

υδατόπυργο.      

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πολλοί δρόμοι έχουν χαλάσει, 

έχουν γεμίσει λακκούβες. Τι θα κάνετε γι’ αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ρίξαμε άσφαλτο και κλείσαμε 

τις λακκούβες. Κάναμε παρεμβάσεις στο δρόμο 

Σκύδρας – Βέροιας, παρόλο που δεν είναι στην 

αρμοδιότητα του δήμου αλλά της περιφέρειας  

επειδή είναι επαρχιακός δρόμος που ενώνει τους 

δυο νομούς, Πέλλας και Ημαθίας. Παρόλα αυτά 

εμείς ό,τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε τις 

κάνουμε. Επίσης ένας άλλος δρόμος που είναι 

παρά πολύ σημαντικός και πρέπει να δούμε είναι 

η κάθετη οδός προς την Εγνατία που θα περάσει 

και από την περιοχή μας. (Πρόταση από μαθητή 

να μπουν καθρέφτες σε κάποια σημεία του 

δρόμου Ριζού – Σεβαστιανών, γιατί γίνονται  

ατυχήματα).  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα παιχνίδια στις παιδικές χαρές 

είναι χαλασμένα. Θα τα διορθώσετε; Θα βάλετε 

καινούρια;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο νόμος θέτει 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τη 

λειτουργία των παιδικών χαρών. Δηλαδή θέλει 

κάτω πλαστικό δάπεδο, θέλει περίφραξη, θέλει 

όλα τα όργανα και τα παιχνίδια να είναι 

πλαστικά, θέλει άδεια λειτουργίας. Αυτές οι 

προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος έχουν πολύ 

μεγάλο οικονομικό αντίτυπο. Το θέμα είναι ότι 

εμείς δεν έχουμε τώρα την οικονομική 

δυνατότητα για να κάνουμε τις παρεμβάσεις που 

απαιτούνται, έτσι ώστε να λειτουργούν νόμιμα 

οι παιδικές χαρές. Γι’ αυτό βρισκόμαστε σ’ ένα 

δύσκολο σημείο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα 

κάνουμε με τις παιδικές χαρές. Δηλαδή 

ενδεχομένως να χρειαστεί να κλείσουν για 

κάποιο χρονικό διάστημα, για να είμαστε ήρεμοι 

και ήσυχοι όλοι, για να μην κινδυνεύετε εσείς. 

Είναι μια δύσκολη και δυσάρεστη απόφαση που 

πρέπει όμως να την πάρουμε μέχρι να 

φροντίσουμε να διασφαλίσουμε την νόμιμη 

λειτουργία των παιδικών χαρών. Κι εσείς να 

παίξετε με ασφάλεια και οι γονείς σας να είναι 

ήρεμοι και ήσυχοι ότι δε θα συμβεί κάτι κακό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο σχολείο μας πρέπει να 

γίνουν κάποιες εργασίες.  
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Α. Να στρωθεί ο διάδρομος από την είσοδο της 

αυλής μέχρι την είσοδο του σχολικού κτηρίου. 

Β. Να βαφεί ο τοίχος της περίφραξης, τα 

κάγκελα της περίφραξης και το εξωτερικό του 

σχολείου. 

Γ. Να αλλαχτούν οι βρύσες στις τουαλέτες, γιατί 

τρέχουν συνέχεια. 

Δ. Να μπει κλιματιστικό στην αίθουσα του 

ολοήμερου. 

Θα μπορέσει ο δήμος να τις κάνει ή 

τουλάχιστον κάποιες από αυτές;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα αφήσετε το ερωτηματολόγιο 

και θα κάνουμε τις περισσότερες από αυτές τις 

εργασίες και άμεσα κιόλας. (Εδώ ένας μαθητής 

έκανε την πρόταση να φέρει τις μπογιές και να 

βάψουν τα κάγκελα οι μαθητές εθελοντικά.) Εγώ 

δε λέω ότι όλα αυτά θα γίνουν αύριο, την 

επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα, άλλα θα 

τα δρομολογήσουμε, θα τα βάλουμε στη σειρά 

και κάποια μπορεί να γίνουν και άμεσα.  Κι εγώ 

θέλω να ζητήσω μια χάρη από εσάς. Να 

προσέχετε όσο μπορείτε  τους δημόσιους 

χώρους, το σχολείο, την αυλή, τις στάσεις, τις 

παιδικές χαρές. Σας ευχαριστώ πολύ για την 

επίσκεψη και να είστε καλά.   

Οι μαθητές της ΣΤ  ́τάξης 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε το 

δημαρχείο της Σκύδρας. Εκεί μας περίμενε κυρία 

Ελένη Γαλίτη και μας μίλησε για το πώς 

αποκτούμε την ιθαγένεια και πότε, πώς και πού 

μπορούμε να κάνουμε την πολιτογράφηση. Μόλις 

μας μίλησε για την πολιτογράφηση και την 

ιθαγένεια, αρχίσαμε να κάνουμε ερωτήσεις και 

αυτή με μεγάλη προθυμία απαντούσε στις 

ερωτήσεις μας. Στο τέλος η κυρία Ελένη και η 

κυρία Γεωργία Δούπλη μας εκτύπωσαν το 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του 

καθενός μας. Αυτό που μας άρεσε ήταν το πώς 

δούλευαν εκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Κυμπίρη Νικολετα, Σγουρέλη Ευτυχία, Σελίδου Ράνια (Ε΄ Τάξη) 

 

 

 

 



Νοέμβριος 2015                                                                                    ΜΑΘ.ΛΟΓ. 13   

 

 

 

 

17 Νοέμβρη 
 

Στα πλαίσια του εορτασμού της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης 

αφού είδαν βίντεο και φωτογραφίες σχετικές με 

τα γεγονότα της 17
ης

 Νοέμβρη, αποτύπωσαν τις 

εντυπώσεις τους στις ζωγραφιές τους! 

Γνώρισαν και μια διαφορετική πολιτεία… την 

Ντενεκεδούπολη και τους κατοίκους της!! Τον 

Σαρδέλα, τη Μηλίτσα, τον Βουτυρένιο, τον Οκέι 

Μπαμ Μπαμ, τον Σοφό, τον Λαδένιο. Γνώρισαν 

τις περιπέτειές τους και προσπάθησαν να μπουν 

για λίγο στη θέση τους παίζοντας ένα 

αυτοσχέδιο θεατρικό. 

Οι μαθητές τη Γ΄ και Δ΄ τάξης διάβασαν  το 

χρονικό για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το 

βιβλίο <<Μαμά τι έγινε στο Πολυτεχνείο>> και 

είδαν φωτογραφίες σχετικές με την εξέγερση 

των φοιτητών. 

Στη συνέχεια τα παιδιά εκφράστηκαν 

δημιουργικά ζωγραφίζοντας εικόνες όπως τις 

φαντάστηκαν από την εξέγερση. 

Τέλος τραγούδησαν τραγούδια του 

Πολυτεχνείου. 

Οι μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης διάβασαν 

κείμενα από το ανθολόγιο και είδαν βίντεο με τα 

γεγονότα τη εξέγερσης. 

Στο τέλος όλα τα παιδιά του σχολείου πήγαν, με 

τη συνοδεία των δασκάλων τους στο ηρώο κι 

απέθεσαν από ένα λουλουδάκι ως φόρο τιμής για 

τους αδικοχαμένους ήρωες του Πολυτεχνείου. 

Στη συνέχεια κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και η 

γιορτή τελείωσε με τον <<Εθνικό Ύμνο>> από 

τους μαθητές του σχολείου. 
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Καρυπίδου Ελένη του Γρηγόριου 

Τεχνολόγων Γεωπόνων  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

Φαντίδου Δήμητρα του Ιωάννη 

Πολιτικών Επιστημών  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης 

Σελίδου Σοφία Στεφανία του Θεόδωρου 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονία Θεσ/νίκης 

Παπαδοπούλου Παρθένα του Ευάγγελου 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης 

Αθανασιάδου Κυριακή του Θεόδωρου 

Φιλολογίας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης 

 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ 

 

 

Πραντσίδου – Γεωργιάδου Πελαγία 

του Γεώργιου 

Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Ηλιάδου Βαρβάρα του Γεώργιου 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης 

Φαντίδης Ραφαήλ του Κων/νου 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων Τ.Ε.Ι. Πατρών (Αγρίνιο) 

Παρασκευαΐδου Ευαγγελία του Γεώργιου 

Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Φαντίδου Χριστίνα του Δ   19 8/15 

Σιδηροπούλου Σταυρούλα του Χ  18 14/15 

Κυμπίρης Γρηγόριος του Κ   18 9/15 

Σεμερτσίδου Αικατερίνη – Ραφαηλία του Η  

18 8/15 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Φαντίδου Μαρία – Νεφέλη του Α.       19   13/16 

Παπαδόπουλος Γεώργιος – Ραφαήλ του Ι.  

  19 10/16 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος του Ε.   18  12/16 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Φαντίδης Ευστάθιος του Α.       19 8/13 

Κελεσίδης Βασίλειος του Μ.                18  12/13 

 

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θοδοσίου Κυριάκος του Κ.        18,3 

Φαντίδου Ειρήνη του Λ.        18,3 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Παπαδόπουλος Στέφανος του Ι.         19,1 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φαντίδου Δήμητρα του Ι.       19,3 

Σελίδου Σοφία – Στεφανία του Θ.           19,1 

Παπαδοπούλου Παρθένα του Ε.      18,9 

Αθανασιάδου Κυριακή του Θ.      18,8 
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Ευχαριστήρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση 

 

 

Ευχαριστούμε τον 

Πασχαλίδη Θεόδωρο, τον 

Πασχαλίδη Αθανάσιο και 

την Πασχαλίδου Αναστασία 

για τη δωρεά έγχρωμου 

εκτυπωτή αντί ετήσιου 

μνημόσυνου στη μνήμη της 

μητέρας τους  Πασχαλίδου 

Αφροδίτης 

Ευχαριστούμε τον 

κ. Κωνσταντίνο  

Κυμπίρη για την αγορά 

και το πέρασμα τζαμιού 

στην πόρτα εισόδου του 

σχολείου 

Ευχαριστούμε  τον  

κ. Σεμερτσίδη Αδάμ για 

τη δωρεά 50 ευρώ για την 

αγορά υπολογιστών. 

Ευχαριστούμε τον 

κ. Τριγώνη Σωτήρη για τη 

δωρεά 100 ευρώ για την 

αγορά υπολογιστών. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία 

Νέα Star Fruit ΕΠΕ για τη 

δωρεά 50 ευρώ για την 

αγορά υπολογιστών. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία  

Roza Fruit για τη δωρεά 

100 ευρώ για την αγορά 

υπολογιστών. 

Αγαπητοί αναγνώστες, λόγω ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε ότι η αύξηση της τιμής της 

εφημερίδας οφείλεται στη μείωση των φύλλων κυκλοφορίας (από τη μηνιαία κυκλοφορία και την τιμή 

κάθε φύλλου στο 1ευρώ δηλ 10 ευρώ το χρόνο, τώρα θα εκδίδονται 3 φύλλα ετησίως με τιμή φύλλου 

1,5ευρώ δηλ. 4,5 ευρώ το χρόνο). 

Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. 
 


