Μηνιαία μαθητική εφημερίδα
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Ριζού
Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209
dim-rizou.pel.sch.gr
e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr

Έτος 20ο
Μάρτιος 2017
Αριθμός Φύλλου 156
Ευρώ 1,5

Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τον παραμυθά
Δημήτρη Αβούρη.
( Η συνέχεια στη σελ. 9 )
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Δραστηριότητες Νηπαιγωγείου

Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων,
πραγματοποιήσαμε τη γιορτή μας με τίτλο <<
Τα στολίδια του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Συζητήσαμε για τα έθιμα των Χριστουγέννων,
τα ζωγραφίσαμε, φτιάξαμε κάρτες και στολίδια
και βγήκαμε στο χωριό να πούμε τα κάλαντα.

Τον Ιανουάριο άνοιξαν πάλι τα σχολεία και όλοι
ήταν πολύ χαρούμενοι για το χιόνι που έπεσε και
τα παιχνίδια που έκαναν, οπότε ξεκίνησε η
καινούρια χρονιά συζητώντας για τις εποχές και
τους μήνες του χρόνου. Μιλήσαμε, επίσης για
τις αλλαγές που παρατηρούμε στη φύση το
χειμώνα και για τις ιδιότητες του νερού (πάγοςνερό-ατμός).

Το Φεβρουάριο συζητήσαμε για τα έθιμα της
Αποκριάς στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον
κόσμο. Φτιάξαμε μάσκες, αρλεκίνους και

κλόουν. Τσικνίσαμε και ξεφαντώσαμε όλοι
χορεύοντας στο αποκριάτικο πάρτι του σχολείου
μας.
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Τον Μάρτιο ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα
συναισθήματά μας, στα πλαίσια της ενότητας <<
Ο εαυτός μου- το σώμα μου>>. Αφού μάθαμε να
ξεχωρίζουμε τα συναισθήματά μας, βρήκαμε
τρόπους να διαχειριζόμαστε το θυμό μας και

φτιάξαμε μία ομαδική εργασία. Στη συνέχεια, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά ου σχολικού
εκφοβισμού, γράψαμε τα μηνύματά μας κατά
της βίας και υπέρ της φιλίας και φτιάξαμε αφίσα.

Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη
Στέγη γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια, όπου
παρακολουθήσαμε την παράσταση του

ΔΗΠΕΘΕ << Το Δέντρο που έδινε>>.
Επιστρέφοντας στο σχολείο την επόμενη μέρα
εικονογραφήσαμε κι εμείς το γνωστό παραμύθι.
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Ακολούθησαν δραστηριότητες για την Άνοιξη
και τις νέες αλλαγές της φύσης. Μιλήσαμε για
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τα λουλούδια, τα χελιδόνια και ξεκινήσαμε να
ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου.

ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο
λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων, αλλά
μας επισκέφτηκε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του
και video σχετικά με το μάζεμα της ελιά με τα
εργοστασίου «ΚΡΟΝΟΣ» και το Ελαιοτριβείο
χέρια αλλά και μηχανήματα.
Καμαράκη στη Νέα ζωή.
Πριν
την
επίσκεψη
οι
μαθητές
παρακολούθησαν powerpoint σχετικό με τη
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Στη συνέχεια πήγαμε στο Φωτοβολταϊκό
Πάρκο όπου μας έκανε μια ενημέρωση για τη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φως του

ήλιου ο δάσκαλος κ. Μιχάλης Συμεωνίδης και
έλυσε τις απορίες που διατύπωσαν κάποιοι από
τους μαθητές.

Ξανανεβήκαμε στο λεωφορείο και συνεχίσαμε
για το Ελαιοτριβείο του κ. Καμαράκη. Εκεί
χωριστήκαμε σε γκρουπ και ξεναγηθήκαμε στο

χώρο
του
ελαιοτριβείου,
παρακολουθήσαμε όλες της
παραγωγής ελαιολάδου.

όπου
φάσης

και
της
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Φεύγοντας μας έδωσαν ένα μπουκαλάκι με λάδι το οποίο την επόμενη μέρα το φάγαμε πάνω σε ζεστό
ψωμί με αλάτι και ρίγανη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε ΕΔΕΣΣΑΣ
Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 η Δ΄, η Ε΄
καλωσόρισαν και μας συστήθηκαν. Στη
και η ΣΤ΄ τάξη επισκέφτηκαν το Κέντρο
συνέχεια, για να συστηθούμε κι εμείς, μαθητές
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Έδεσσας για
και δάσκαλοι, πήραμε από μια κάρτα ενός
να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα «Έργα
ζωντανού οργανισμού της λίμνης του Άγρα
(ζώου ή φυτού) και συστηθήκαμε και με το
Θεού, έργα ανθρώπων: Ο υγρότοπος Άγρα –
Βρυττών – Νησίου».
όνομά μας αλλά και με τα στοιχεία της κάρτας
Στο
Κέντρο
μας
υποδέχτηκαν
οι
που διαλέξαμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι
εκπαιδευτικοί Θεοδωρίδου Σοφία, Αβραάμ
εκπαιδευτικοί του Κέντρου να γνωρίσουν εμάς
Μαρία και Παπαϊωάννου Θοδωρής οι οποίοι μας
και εμείς τα ζώα και τα φυτά της λίμνης.
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Αφού τελειώσαμε με το παιχνίδι γνωριμίας
κάναμε ένα διάλλειμα για να φάμε το δεκατιανό
μας. στη συνέχεια πήραμε τα απαραίτητα
όργανα και υλικά (κιάλια, φωτογραφικές
μηχανές, θερμόμετρα, χάρτες, κάρτες κλπ.),
ανεβήκαμε στο λεωφορείο και ξεκινήσαμε για
τη λίμνη. Εκεί αφού χωριστήκαμε σε δύο ομάδες
ξεκινήσαμε τις δραστηριότητές μας για τις
οποίες επιβραβευόμασταν με ένα γράμμα.
Παρατηρήσαμε και αναγνωρίσαμε τα πουλιά της

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
λίμνης με τα κιάλια, πήγαμε κοντά στη λίμνη και
μετρήσαμε τη θερμοκρασία του νερού, την
περιεκτικότητά του σε οξυγόνο και την οξύτητά
του, ακούσαμε τους διάφορους ήχους κάνοντας
απόλυτη ησυχία, αναγνωρίσαμε τα διάφορα
φυτά. Τέλος οι δύο ομάδες συνεργαζόμενες και
χρησιμοποιώντας τα γράμματα που συνέλεξαν
από τις δραστηριότητες «ανακάλυψαν» το πουλί
της λίμνης που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 9

Ήταν μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα επίσκεψη η οποία ενθουσίασε όλα τα παιδιά.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1992 με
Δεκεμβρίου την ταινία «Η όγδοη ημέρα» (Ενα
πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
διευθυντικό στέλεχος σε τράπεζα των
ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με
Βρυξελλών, που έχει καταστρέψει την
σκοπό την προώθηση δράσεων που θα
οικογενειακή ζωή του, γίνεται φίλος με τον
επισημάνουν αφ’ ενός τις ανάγκες και τα
Ζορζ, άτομο με ειδικές ανάγκες που το έσκασε
δικαιώματα
των
ΑμεΑ,
και
θα
από το Ίδρυμα, ο οποίος τον βοηθάει να
ευαισθητοποιήσουν αφ’ ετέρου το σύνολο της
ξανασμίξει με την οικογένειά του.). Στη
κοινωνίας σε θέματα σεβασμού και αποδοχής
συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την
της διαφορετικότητας.
ταινία, γενικά τα ΑμεΑ, ση στάση μας και τη
Στα πλαίσια των δράσεων για την
συμπεριφορά μας απέναντί τους αλλά και γενικά
Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ οι μαθητές της Ε΄ και
απέναντι σε άτομα που είναι διαφορετικά από
ΣΤ΄ τάξης παρακολούθησαν τη Δευτέρα 5
μας.
Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016
φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τον παραμυθά
Δημήτρη Αβούρη, ο οποίος δραματοποίησε μαζί
με τα παιδιά τα παραμύθια «Η κυρά Καλή, η

κυρά Κακή και οι 12 μήνες», «Ο
Κοντορεβυθούλης» κ.ά. Τα παιδιά συμμετείχαν
στις δραματοποιήσεις με μεγάλο ενθουσιασμό
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«ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ»
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 το
«Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά»
σχολείο μας μαζί με τα σχολεία της Πετριάς και
που φιλοξενείται στο χώρο της Δ.Ε.Θ.
του Αρσενίου επισκέφτηκε το θεματικό πάρκο

Μαθητές και δάσκαλοι «επιβιβάστηκαν»
στο «Εξπρές των Ονείρων», γνωστό επίσης και
ως «Τρένο που πάει παντού», και με
συνεπιβάτες τον δαιμόνιο δημοσιογράφο Πίκο
Απίκο, την Πουπού την αλεπού, την Καιτούλα

την κοκέτα την κοτούλα, τη Λιλή την παρδαλή
λεοπάρδαλη και άλλους, απόλαυσαν μια μαγική
διαδρομή μέσα στους κόσμους των παραμυθιών
του διεθνώς καταξιωμένου μεγάλου Έλληνα
δημιουργού.

Ο Φραγκίσκος το φραγκόσυκο, ο
περιβόητος εφευρέτης της Φρουτοπίας, η
μάγισσα Φρικαντέλα και το στοιχειωμένο
κάστρο της, ο κ. Ζαχαρίας με την Γλυκερία του,

το απίθανο τσίρκο του Μανόλη, αλλά και η
Δόνα Τερηδόνα βρίσκονταν στο σημείο
προκειμένου να δώσουν στους επισκέπτες, μια
ανεπανάληπτη
εμπειρία.
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Στις αρχές του Δεκέμβρη οι μαθητές όλων των τάξεων στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλες τις
αίθουσες προκειμένου να υποδεχτούν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Στολισμός χριστουγεννιάτικων δέντρων
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Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β’ τάξης συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην αίθουσα της πρώτης όπου
έφτιαξαν και έψησαν κουλουράκια με τη βοήθεια της κ. Δέσποινας Αλμαλή και της κ. Θεοδώρας Καρακούτση
τις οποίες ευχαριστούμε πολύ.

Στη συνέχεια έκαναν χριστουγεννιάτικες κατασκευές και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και
κάλαντα

Οι μαθητές της Γ’ τάξης μαζί με την κ. Άννα Νάκη
έκαναν χριστουγεννιάτικα μπισκοτόσπιτα. Στη

συνέχεια τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και κάλαντα.
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Οι μαθητές Δ΄ τάξης μίλησαν για τα Χριστούγεννα,
συζήτησαν για τα ήθη και έθιμα των διαφόρων
περιοχών, τα φαγητά και γλυκά των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς. Στη συνέχεια με την
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καθοδήγηση της κ. Άννας Νάκη και τη βοήθεια της
δασκάλας τους έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα
μπισκοτόσπιτα τα οποία διακόσμησαν τέλεια.

Τέλος τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα και έκαναν χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου επισκέφθηκε
την ΣΤ΄ τάξη η κ. Νατάσα Σταματοπούλου,
μητέρα της μαθήτριας Νικολέτας Κυμπίρη, η
οποία συνεργάστηκε με τους μαθητές της τάξης
για
τη
δημιουργία
χριστουγεννιάτικων
κατασκευών. Οι μαθητές έφτιαξαν κάτω από την
καθοδήγηση της κ. Νατάσας χιονάνθρωπους
(χρησιμοποιώντας μια κάλτσα, σιτάρι, κορδέλες,
χαρτονάκια
και
ξυλάκια),
αγγελάκια

(χρησιμοποιώντας (ρολό από χαρτί υγείας και
χαρτόνι) και κεριά στολισμένα με κουκουνάρες.
Οι μαθητές της τάξης πέρασαν 2 χαρούμενες
και δημιουργικές ώρες.
Τις επόμενες μέρες μαζί με την Ε΄ τάξη
παρακολούθησαν τις χριστουγεννιάτικες ταινίες
«Οι 5 θρύλοι» (κινούμενα σχέδια) και «Πάρτι
φαντασμάτων».
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 οι
συμμετείχαν με τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄
μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ παρουσίασαν το θεατρικό
τάξης
στη
χορωδία
που
παρουσίασε
δρώμενο «Η αγέλαστη πολιτεία και οι
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην ελληνική,
Καλικάντζαροι» των αδερφών Κατσιμίχα, οι
αγγλική και γερμανική γλώσσα.
μαθητές της Δ΄ τάξης απήγγειλαν ποιήματα και

Κοπή Βασιλόπιτας
Με την επιστροφή μας στο σχολείο, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κόψαμε την καθιερωμένη
βασιλόπιτα.

Οι τυχεροί ήταν
Α΄ τάξη: Στέλιος Σελίδης
Β΄ τάξη: Νίκος Σεμερτσίδης
Γ΄ τάξη: Αλεξάνδρα Ορφανίδου
Δ΄ τάξη: Αντώνης Σελίδης
Ε΄ τάξη: Ελένη Τσιτλακίδου
Στ΄τάξη: Χρήστος Φαντίδης
Σύλλογος Διδασκόντων: κ. Σπυριδούλα Μακατσώρη και Ειρήνη Γρηγοριάδου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕ.Β.ΓΑΛ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.
Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 το Σχολείο μας
πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
εργοστάσιο
γαλακτοκομικών
προϊόντων
ΜΕΒΓΑΛ στα Κουφάλια. Στην επίσκεψη μαζί
μας ήρθε και το Δημοτικό Σχολείο από το
γειτονικό μας Λουτροχώρι. Η εκδρομή έγινε με
διώροφο λεωφορείο. Αν και ο καιρός φαινόταν

αρχικά βροχερός, αυτό δε στάθηκε εμπόδιο να
γίνει κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα η
εκδρομή.
Μόλις φτάσαμε μας υποδέχτηκε μία
υπεύθυνη του εργοστασίου και μας οδήγησε σε
μια ευρύχωρη αίθουσα με καθίσματα, τραπέζια
και μια μεγάλη οθόνη.

Εκεί μας παρουσίασε την ιστορία της εταιρείας,
το όνομα της οποίας σημαίνει ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μας είπε πώς
ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε σε μια από τις
μεγαλύτερες μονάδες της χώρας.
Μας
παρουσίασε σε βίντεο πώς συλλέγουν το γάλα
από τις αγελάδες, πώς μεταφέρεται, καθώς και
τον τρόπο που το παστεριώνουν και το

συσκευάζουν. Επίσης μας παρουσίασε τον
τρόπο που γίνονται το τυριά και το γιαούρτι.
Μας εξήγησε ακόμη την αξία των
γαλακτοκομικών
στην
καθημερινή
μας
διατροφή.
Φεύγοντας από το εργοστάσιο
έδωσαν στον καθένα μας από μια σακούλα που
περιείχε δώρα, προϊόντα της εταιρείας.
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Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη βιοτεχνία
ζυμαρικών «Ευτυχία» στο Νέο Μυλότοπο,
κοντά στα Γιαννιτσά.
Μας υποδέχτηκε η
ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας, η κυρία Ευτυχία.
Μας είπε λίγα λόγια για την ιστορία της
επιχείρησης και μας εξήγησε πώς και από τι
φτιάχνονται τα ζυμαρικά. Εντύπωση μας έκανε
που μια τέτοια μικρή βιοτεχνία παράγει σαράντα

είδη ζυμαρικών ! Βάζοντας σε λειτουργία τη
μηχανή, μας έγινε και μια μικρή επίδειξη της
παραγωγής κάποιων από τα προϊόντα τους.
Πριν φύγουμε, πολλοί από εμάς αγοράσαμε
διάφορα προϊόντα της βιοτεχνίας όπως
χυλοπίτες, τραχανά, εβρεστόν, χυλοπίτες με
λαχανικά, διάφορα ζυμαρικά με μανιτάρια κ.ά.

Επιστρέψαμε στο χωριό το μεσημέρι,
κουρασμένοι αλλά πολύ ευχαριστημένοι από
αυτά που είδαμε, αλλά και επειδή περάσαμε

ωραία! Ελπίζουμε σύντομα το Σχολείο μας να
κάνει και άλλες τέτοιες εκπαιδευτικές
επισκέψεις-εκδρομές!

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης
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ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου διοργανώσαμε για
ακόμα μια χρονιά το πάρτι μασκέ του σχολείου
μας.
Τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυμένα με τις
αποκριάτικες στολές, έτοιμα για χορό και
διασκέδαση.
Όταν άρχισε η μουσική, η οποία ήταν
ξεσηκωτική, η πίστα γέμισε με χορευτές. Αλλά
επειδή νηστικό αρκούδι δε χορεύει, κάναμε
διάλειμμα για φαγητό. Ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων έφερε σουβλάκια τα οποία είχαν
παραγγείλει οι μαθητές και τους τα μοίρασε.
Αφού τσικνίσαμε όπως ορίζει το έθιμο,
ακολούθησε ο διαγωνισμός χορού.
Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και χόρευε το
τραγούδι που είχε επιλέξει. τραγούδι
βγήκε νικητής
Από το νηπιαγωγείο, που χόρεψε το << Σκα σου
σου>> βγήκε νικητής ο Βασίλης Φαντίδης.
Από την Πρώτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
<< Μακαρένα>> βγήκε νικήτρια η Στέλλα
Παπαδοπούλου.

Από την Δευτέρα τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
<< Ουάκα Ουάκα>> βγήκε νικήτρια η Τατιάνα
Χαρατσίδου.
Από την Τρίτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
<<Η πιο ωραία στην Ελλάδα>> βγήκε νικητής ο
Γιώργος Σεμερτσίδης.
Από την Τετάρτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
<< Τα ποτήρια μας ψηλά>> βγήκε νικητής ο
Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Από την Πέμπτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι
<< sorry>> βγήκε νικήτρια η Ελένη
Τσιτλακίδου.
Από την Έκτη τάξη, που χόρεψε το τραγούδι <<
Ο πιο καλός ο μαθητής>> δεν αναδείχτηκε
νικητής, γιατί η χορογραφία ήταν ομαδική.
Το πάρτι συνεχίστηκε για αρκετή ώρα ακόμα με
ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ήταν φανταστικό!
Όλοι χορέψαμε μέχρι τελικής πτώσης και
διασκεδάσαμε με την ψυχή μας!
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου η ΣΤ΄ τάξη
• το Ταμείο, όπου απάντησε στις
επισκέφτηκε το δημαρχείο της Σκύδρας. Εκεί
ερωτήσεις μας σχετικά με τα έσοδα
μας περίμενε ο κ. Ιγνάτης Καραπαναγιώτης,
του
Δήμου
η
κ.
Μαρίνα
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Παπαϊωάννου,
Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος μας
• το Πρωτόκολλο, όπου παραδώσαμε
ξενάγησε στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
μια επιστολή για τη κ. Δήμαρχο
Επισκεφτήκαμε με τη σειρά:
προκειμένου να πρωτοκολληθεί και
• τα Δημοτολόγια και το Μητρώο
να διαβιβαστεί στην κ. Δήμαρχο και
Αρρένων, όπου μας ενημέρωσαν για
τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και
τη λειτουργία τους οι κ. Ελένη
όπου
μας
μίλησε
για
την
Γαλίτη, Σοφία Καραμπατζάκη και
πρωτοκόλληση των εγγράφων ο κ.
Γιάννης Εγγονίδης,
Αναστάσιος Τσίου,
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•

•

το γραφείο προσωπικού, όπου
ενημερωθήκαμε για το προσωπικό
του Δήμου από την κ. Νικολέτα
Σεμερτζίδου και τέλος
την αίθουσα συνεδριάσεων, όπου,
αφού πήραμε θέση στα έδρανα,
συζητήσαμε για το πώς γίνονται οι
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συνεδριάσεις
του
δημοτικού
συμβουλίου. Εκεί ο κ. Ιγνάτης
Καραπαναγιώτης απάντησε στις
ερωτήσεις που είχαμε ετοιμάσει (τις
ερωτήσεις για τα έσοδα μας τις είχε
ήδη απαντήσει η κ. Παπαϊωάννου).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια ζητήματα ασχολείται ο Δήμος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με όλα. Με τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής,
π.χ. οι παιδικές χαρές. Οφείλει να τις κάνει ασφαλείς, για να παίζουν τα παιδιά. Τα σχολεία. Είναι
αρμοδιότητα του Δήμου να έχουν θέρμανση, το κτήριο να είναι καλό, να έχει ύδρευση. Η καθαριότητα,
τα τεχνικά έργα ( οι δρόμοι ), η άρδευση, οι εκδηλώσεις, ό,τι έχει να κάνει με τη γέννηση και τον θάνατο
των πολιτών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πόσα μέλη αποτελείται το δημοτικό συμβούλιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 27 μέλη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε πότε συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνεδριάζει όποτε υπάρχει ανάγκη αλλά το αργότερο μία φορά τον μήνα. Όποτε
υπάρχουν επείγοντα θέματα, μπορεί να συνεδριάσει και δύο φορές τον μήνα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς γίνεται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ορίζει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τα θέματα ημερήσιας διάταξη τα οποία
θα κουβεντιάσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και αυτά συζητιούνται από το δημοτικό συμβούλιο. Η
ημερήσια διάταξη εκτός από τα θέματα, τα οποία μπορεί να είναι τριάντα ή περισσότερα, αναφέρει πότε
και πού γίνεται η συνεδρίαση. Για να ληφθούν αποφάσεις, ψηφίζουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά
δεν ψηφίζει η Δήμαρχος. Η Δήμαρχος εισηγείται, αλλά δεν ψηφίζει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτός από το δημοτικό συμβούλιο κάθε τοπική κοινότητα εκλέγει τον πρόεδρό της
και το τοπικό της συμβούλιο. Ο πρόεδρος και οι τοπικοί σύμβουλοι εισηγούνται στο δημοτικό συμβούλιο
με έγγραφό τους τα διάφορα προβλήματα του χωριού. Αντιμετωπίζονται για όλα τα χωριά, αλλά κάποιο
χωριό μπορεί να έχει ειδικά προβλήματα και θα πρέπει να τα εισηγηθούν. Δεν αποφασίζει το τοπικό
συμβούλιο, για να γίνει ένα έργο στο χωριό του, πρέπει να το αποφασίσει το δημοτικό
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συμβούλιο. Αυτό είναι το κυρίαρχο όργανο.
Το τοπικό συμβούλιο είναι συμβουλευτικό
όργανο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν διαφωνίες στις
συνεδριάσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλές. Εδώ γίνονται μάχες.
Όπως και στην βουλή εξάλλου, αν είδατε στην
τηλεόραση. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη
και τελικά αποφασίζει η πλειοψηφία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού έχει έσοδα ο Δήμος,
για να κάνει τα διάφορα έργα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουμε έσοδα από τα
δημοτικά τέλη (τέλη νεκροταφείου 19 € ανά
οικογένεια), από πολιτικούς γάμους (30 € για
τους δημότες και 50 € για άλλους πολίτες), τη
λαϊκή αγορά (παζάρι), από άδειες μουσικής
καταστημάτων, από έναρξη λειτουργίας
καταστημάτων, από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., από
δωρεές, από την εμποροπανήγυρη, από
ενοικίαση κτηρίων ή χωραφιών του δήμου (π.χ.
έχουμε ένα λατομείο στο Μάνδαλο που
ενοικιάστηκε σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία) και
από την επιχορήγηση του κράτους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού χρησιμοποιεί αυτά τα
έσοδα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε όλα αυτά τα έργα που
οφείλει να κάνει ο Δήμος. Να πληρώσει τους
εργάτες
καθαριότητας,
να
προσλάβει
καινούργιους, να πάρει απορριμματοφόρα, στα
τεχνικά έργα, στον δημοτικό φωτισμό, στα
σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς που έχουμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες εκδηλώσεις οργανώνει ο
Δήμος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι τελευταίες εκδηλώσεις
που ετοιμάζουμε είναι οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις. Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. Το
Σάββατο θα έχουμε την εκδήλωση «Αμόλα
καλούμπα –
Ιστορία χαρταετού» στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, όπου και θα
μοιραστούν και χαρταετοί. Άλλες εκδηλώσεις
είναι η Εμποροπανήγυρη τον Αύγουστο, η
Ανθοέκθεση την Άνοιξη, Το χωριό του Αϊ
Βασίλη. Ο Δήμος ενισχύει και υποστηρίζει τους
τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους στις δράσεις
τους. Παλαιότερα ο Δήμος επιχορηγούσε
θεατρικά σχήματα και τραγουδιστές, για να
δώσουν παραστάτες στο Δημοτικό θέατρο στο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα έργα που έγιναν
στο χωριό μας το 2016;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είμαι έτοιμος να
απαντήσω για τα συγκεκριμένα έργα που έχουνε
γίνει. Σίγουρα όμως ξέρω ότι έχουνε γίνει
αγροτικοί δρόμοι, καθαρισμός του ποταμιού που
περνάει από το Ριζό, για να μην υπάρχει
κίνδυνος πλημμύρας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει ο Δήμος έσοδα από τη
δραστηριότητα των συνεταιρισμών και με ποιο
τρόπο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από χρήση των πομόνων του
Δήμου για την άρδευση των χωραφιών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες δημοτικές επιχειρήσεις
λειτουργούν στον Δήμο μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχαμε μια δημοτική
επιχείρηση στο δήμο μας η οποία έκλεισε. Είναι
υπό εκκαθάριση τώρα. Τα αντικείμενα που είχε
ήταν πολιτιστικά, βιβλιοθήκη κ.α. Μεταβίβασε
τις αρμοδιότητές της σε ένα νομικό πρόσωπο
του Δήμου που λέγεται Ε.ΦΑ.Κ.Π.Π. (Ενιαίος
Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας
και Παιδείας), που έχει στην ευθύνη του τους
παιδικούς σταθμούς, τη βιβλιοθήκη και τα
πολιτιστικά, και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες τις
πήρε ο Δήμος όπως και το προσωπικό της. Είναι
επομένως ο Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Είναι η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (
ΔΕΥΑΣ) η οποία ασχολείται με την ύδρευση και
την αποχέτευση στον Δήμο μας. Αυτές είναι οι
δημοτικές επιχειρήσεις.
Μαυροβούνι. Μια άλλη εκδήλωση είναι η
βράβευση των μαθητών που πετυχαίνουν στις
εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε ξηλώσει τις παιδικές
χαρές και δεν έχουμε πού να παίξουμε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχετε δίκιο. Ξηλώσαμε τις
παιδικές χαρές και έπρεπε γρήγορα να τις
ξηλώσουμε, γιατί υπήρχε εισαγγελική εντολή. Οι
παιδικές χαρές πρέπει να είναι ασφαλείς και
αυτές που υπάρχουν σήμερα στον Δήμο δεν
είναι ασφαλείς. Έπρεπε να τις ξηλώσουμε.
Πρέπει τώρα να ξοδέψουμε λεφτά, για να
πάρουμε καινούρια όργανα, ασφαλή, για να μην
χτυπάνε τα παιδιά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως ξέρετε πότε θα
ξαναγίνουν;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε παιδική χαρά κοστίζει
από 50.000 έως 200.000€. Άρα λοιπόν δεν
φτάνουν τα λεφτά που έχουμε, για να γίνουν
άμεσα. Θα γίνουν σιγά σιγά.
Στη συνέχεια ανεβήκαμε στον πάνω όροφο
όπου συναντήσαμε τον αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη
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Λαουντό με τον οποίο συζητήσαμε για θέματα
της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα για τα
σχολεία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να
συναντήσουμε τη Δήμαρχο, γιατί είχε
αναχωρήσει για ταξίδι στην Αθήνα. Όπως, όμως,
είχαμε αναφέρει και πριν παραδώσαμε την
παρακάτω επιστολή:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Αγαπητή κυρία Δήμαρχε,
Είμαστε οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ριζού και, με αφορμή την επίσκεψή μας
στο δημαρχείο, αποφασίσαμε να σας παρουσιάζουμε μερικά από τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο
χωριό μας και στο σχολείο μας. Γυρίσαμε το χωριό και φωτογραφίσαμε αυτά τα προβλήματα για να σας
τα παρουσιάσουμε. Κάποια από αυτά είναι:
Οι παιδικές χαρές. Πριν από λίγο καιρό ο δήμος έβγαλε τα παιχνίδια από τις παιδικές χαρές του
χωριού μας επειδή ήταν χαλασμένα. Πότε θα ξαναβάλετε καινούρια παιχνίδια;
• Τα αποδυτήρια του γηπέδου έχουν φθορές από την υγρασία (διαρροή) και πρέπει να
επισκευαστούν.
• Στις μπασκέτες του γηπέδου είναι σπασμένα τα ταμπλό και δεν έχουμε άλλες εκτός από του
σχολείου για να παίξουμε. Θα θέλαμε να τις επιδιορθώσετε.
• Κάποιοι δρόμοι είναι γεμάτοι χόρτα και βάτα κι από τις δύο μεριές και πρέπει να καθαριστούν,
όπως επίσης και κάποια οικόπεδα είναι γεμάτα με χόρτα και καλάμια.
• Τα κάγκελα στη γέφυρα που βρίσκεται στο ποτάμι στο δρόμο προς Σεβαστιανά, είναι χαλασμένα
και επικίνδυνα. Πρέπει να επισκευαστούν, γιατί περνάνε και παιδιά από κει.
• Σε πολλά σημεία του χωριού μας υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια και μπάζα και πρέπει να
καθαριστούν.
• Στο σχολείο μας πρέπει να φτιαχτεί μια ράμπα για τα ΑμΕΑ.
• Να βαφεί το κτήριο του σχολείου εξωτερικά, τα υπόστεγα, το κιόσκι, τα παγκάκια και οι
τραπεζόπαγκοι.
• Πρέπει να φτιαχτούν έξοδοι κινδύνου στο κυρίως κτήριο και στο ημιυπόγειο.
• Θα θέλαμε, τέλος, έναν κάδο ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου.
Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά ελπίζουμε να μπορέσετε να
λύσετε κάποια από αυτά.
•

Με εκτίμηση οι μαθητές
της ΣΤ΄ Τάξης του Δ.Σ. Ριζού
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Ευχαριστήρια

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σχολείου Ριζού
ευχαριστούν θερμά τη Δήμαρχο Σκύδρας κ. Κατερίνα Ιγνατιάδου
και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου για την άμεση
ανταπόκρισή τους στο αίτημα για αντικατάσταση του λέβητα και
του καυστήρα του σχολείου, καθώς και για την αγορά ενός
βιντεοπροτζέκτορα.

Ευχαριστούμε την κ. Σγουρέλη-Ανδρεάδου Μακρίνα που και φέτος
πρόσφερε τις βασιλόπιτες που κόψαμε στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

Ευχαριστούμε την κ.Ανθή Γκότση που πρόσφερε κρουασάν και χυμούς
στους μαθητές του σχολείου για τη μνήμη της κόρης της Αναστασία
Φαντίδου.

Ευχαριστούμε την κ. Σεμερτσίδου Χρυσούλα που πρόσφερε κρουασάν
στους μαθητές του σχολείου για τη μνήμη του γιου της Σαμουήλ
Σεμερτσίδη.

