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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΔΕΙΝΣΑΥΡΟΙ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.
Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου το σχολείο μας επισκέφτηκε το θεματικό πάρκο
«Δεινόσαυροι» που δημιουργήθηκε στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της
Θεσσαλονίκης.
(Συνέχεια στην 4η σελίδα)
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Δραστηριότητες Νηπαιγωγείου
Με αφορμή τις γιορτές των
Χριστουγέννων που πλησιάζουν,
ετοιμάσαμε το Νηπιαγωγείο μας και
μιλήσαμε για τα έθιμα του τόπου μας

Χειμώνας
για να την παρουσιάσουμε στους γονείς

.
Στολίσαμε το δέντρο μας και
κατασκευάσαμε όμορφες δημιουργίες που
πήραμε στο σπίτι μας με διάφορα υλικά.
Φυσικά δε λείπει και η χριστουγεννιάτικη
γιορτή, που ετοιμάσαμε με μεγάλη χαρά,

στις 22 Δεκεμβρίου 2017.
Συμμετείχαμε επίσης στη γιορτή του
Δημοτικού σχολείου με τραγούδια και
τον αγαπημένο Αϊ- Βασίλη να μοιράζει
δώρα!!!
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Νέο έτος 2018
Μετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων έγινε η κοπή της
βασιλόπιτας στο νηπιαγωγείο
μας με τυχερή την Ευθυμία
Φαντίδου.

δημιουργήσαμε το δικό μας
παραμύθι και γινόμαστε
συγγραφείς και εικονογράφοι, με
μεγάλο ενθουσιασμό.
Καθώς ο καιρός με το κρύο μας
φέρνει και τα πρώτα χιόνια,

Γνωρίζουμε το νέο έτος με τους
μήνες….
Με αφορμή το παραμύθι <<Η
κυρά Καλή και οι 12 μήνες>>

δημιουργούμε το δικό μας
χιονάνθρωπο και στολίζουμε την
πόρτα μας.
Απόκριες

Απόκριες έρχονται κι εμείς
μασκαρευόμαστε….
Κάθε μέρα και κάτι
διαφορετικό….
Μάσκες, κορδέλες , χρυσόσκονη
παντού….

Συμμετέχουμε στο γλέντι της
Τσικνοπέμπτης με τραγούδια ,
χορό και φαγητό στο χώρο του
δημοτικού σχολείου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου το σχολείο
μας επισκέφτηκε το θεματικό πάρκο
«Δεινόσαυροι» που δημιουργήθηκε στο
περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου της Θεσσαλονίκης.
Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες
μπήκαμε σε μια μηχανή του χρόνου,
μεταφερθήκαμε εκατομμύρια χρόνια πριν
και ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία.
Είχαμε την ευκαιρία να δούμε, να
ακούσουμε, να αγγίξουμε και να ζήσουμε
μια περιπέτεια μαζί με τα γιγάντια αυτά
πλάσματα: τον τρομακτικό Ρεξ, τον
αλλόκοτο Τρικέρατο, τον Βραχιόσαυρο,
τον Διπλόσαυρο και τη μεγάλη παρέα
τους, που δεν έχει δει ανθρώπινο μάτι
από κοντά.

Ο πιο εντυπωσιακός δεινόσαυρος που
παρουσιάζεται στην έκθεση είναι ο
κολοσσιαίων διαστάσεων, προϊστορικός
θηρευτής Τυραννόσαυρος Ρεξ, με 6
μέτρα ύψος και 14 μέτρα μήκος, και 23
άλλα, διαφόρων μεγεθών, προϊστορικά
ζώα. Όλα τα εκθέματα ήταν ρομποτικά,
με κινήσεις, χρώματα και ήχους, που, σε
συνδυασμό με τη διακόσμηση του χώρου,
δημιουργούσαν
την
αίσθηση
ότι
βρίσκεσαι στον πραγματικό κόσμο που

ζούσαν
αυτά
προϊστορικά ζώα.

τα

εντυπωσιακά

Την ιστορία των δεινοσαύρων
ανέλαβε να αφηγηθεί μια ομάδα
κοριτσιών που μας ξενάγησε στους
διάφορους χώρους και ανέλαβε να λύσει
τις απορίες μικρών και μεγάλων: Τι
καθόρισε την εξέλιξή τους; Γνωρίζουμε
όλα τα είδη των δεινοσαύρων; Πώς
εξελίχθηκαν και επικράτησαν στον
πλανήτη μας επί εκατομμύρια χρόνια;
Γιατί εξαφανίστηκαν; Μπορούν να
ξαναγεννηθούν;
Αφού τελείωσε η ξενάγησή μας στο
πάρκο των δεινοσαύρων, επισκεφτήκαμε
τη χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία
Αριστοτέλους, για να … μεταφερθούμε
στην εποχή των παγετώνων.
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Ένα πρωτότυπο θεματικό πάρκο είχε
στηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους,
όπου απολαύσαμε μοναδικά ρομποτικά
εκθέματα τα οποία είχαν ήχους, υφές,
κινήσεις και χρώματα σε συνδυασμό με
ένα άκρως

εντυπωσιακά σκηνογραφημένο
περιβάλλον, ώστε να δημιουργείται η
αίσθηση ότι βρισκόμασταν στην
πραγματική εποχή των Παγετώνων.
Μαμούθ, τίγρης με τα μεγάλα δόντια,

τριχωτός ρινόκερος και άλλα προϊστορικά
ζώα της Εποχής των Παγετώνων
αποτελούσαν τα εκθέματα αυτού του
θεματικού πάρκου.

Ήταν μια βιωματική εμπειρία που
είχαν μικροί και μεγάλοι ώστε
ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στους δύο
χώρους, υπήρχε έντονη η αίσθηση ότι
βιώσαμε
και
μάθαμε
πολλά,
ενδιαφέροντα, νέα και σημαντικά
πράγματα.

ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
Ο Δεκέμβριος ήρθε και μαζί του … μας
έρχονται τα αγαπημένα σε όλους και
κυρίως στα παιδιά Χριστούγεννα!!!
Με χιονισμένα σπιτάκια, δέντρα και
χιονούλες στολίσαμε τα παράθυρα όλες
οι τάξεις του σχολείου μας.

Σε κάθε τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες
στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως
κάθε χρόνο.
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Διακοσμήσαμε τους τοίχους και τα
ταμπλό με χριστουγεννιάτικα στολίδια,
έφτιαξαν κάρτες με υπέροχες ευχές και
άλλες όμορφες κατασκευές με την κυρία
των εικαστικών.
Έγραψαν γράμμα στον Αϊ- Βασίλη και
αφού έμαθαν και είδαν τόσα ωραία
πράγματα για τη γέννηση του Χριστού,
για τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, διάβασαν

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

όμορφες χριστουγεννιάτικες ιστορίες και
τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα
τραγούδια.
Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου οι μαθητές
και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης με τη
βοήθεια της κυρίας Καλλιόπης
Παπαδοπούλου- Κελεσίδου, την οποία
ευχαριστούμε, ζυμώσαμε, πλάσαμε και
ψήσαμε χριστουγεννιάτικα κουλουράκια.
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Όταν ψήθηκαν τα κουλουράκια
επισκεφτήκαμε τις άλλες τάξεις,
κεράσαμε τους μαθητές και τους
δασκάλους του σχολείου και τους
ευχηθήκαμε <<Καλά Χριστούγεννα>>.
Ακόμα υπάρχει στο στόμα μας η γεύση
από τα νόστιμα κουλουράκια!

Έτσι έφτασε η τελευταία μέρα που θα
έκλειναν τα σχολεία.

Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία,
παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία
και στο τέλος όλα τα παιδιά έλαβαν τη
Θεία Κοινωνία
Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο σχολείο.
Εκεί ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
μας είχε ετοιμάσει μια υπέροχη γιορτή με
διάφορα εδέσματα και πολύ χορό.

Στο τέλος της γιορτής εμφανίστηκε
ξαφνικά ο Αϊ- Βασίλης ο οποίος μοίρασε
δώρα στα παιδιά και διασκέδασε μαζί
τους.
Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του 2017…
Καλώς μας ήρθες 2018…
Περιμένουμε από εσένα πολλά πράγματα
και ελπίζουμε σε ότι καλύτερο και
προσωπικά για τον καθένα αλλά και για
όλο τον κόσμο.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ
Μετά τον ερχομό του 2018 και την επιστροφή μας στο σχολείο κόψαμε, όπως κάθε χρόνο,
όλες οι τάξεις του δημοτικού και το νηπιαγωγείο την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα.
Α΄ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

Ε΄ΤΑΞΗ

Β΄ΤΑΞΗ

Δ΄ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ΤΑΞΗ
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Οι τυχεροί ήταν:
Νηπιαγωγείο: Ευθυμία Φαντίδου
Α΄τάξη: Ταρπάνης Ιωάννης
Β΄τάξη: Πίττας Ανδρέας
Γ΄Τάξη: Παπαδαμιανού Εύη
Δ΄τάξη : Φαντίδου Δέσποινα
Ε΄τάξη : Θεοδοσίου Κασμάς
Στ΄τάξη: Τσιτλακίδου Ελένη
Από τους εκπαιδευτικούς τυχερός ήταν ο κύριος Ευθύμης Τερζίδης
Ευχαριστούμε την κυρία Μακρίνα Ανδρεάδου- Σζουρέλη για την προσφορά των
βασιλόπιτων.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΕΛΙΖΑ»

Την Τρίτη 16 Γενάρη το σχολείο μας
επισκέφτηκε το Βασιλικό Θέατρο της
Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσει
τη θεατρική παράσταση «Ελίζα» της
Ξένιας Καλογεροπούλου.

Η υπόθεση του έργου
Στη μακρινή και βροχερή πόλη
Πλύμουθ της Αγγλίας πριν από 400
χρόνια διαδραματίζεται η ιστορία της
Ελίζας. Εκεί σε μια ταβέρνα, το
«Κόκκινο λιοντάρι», που η Ελίζα
εργαζόταν ως σερβιτόρα ερωτεύτηκε ένα
ναυτικό, τον Πάτρικ, που κι εκείνος την
αγάπησε. Γρήγορα όμως ο Πάτρικ έφυγε
για ένα μακρινό ταξίδι, στη διάρκεια του
οποίου τραυματίζεται. Η Ελίζα, θέλοντας
να βρει τον αγαπημένο της, ναύλωσε με
τρεις φίλους της ένα καράβι με την ίδια
στο τιμόνι του πλοίου και ξεκίνησε το
ταξίδι της αναζήτησης… με σκοπό τον

θρίαμβο της αγάπης και του έρωτα. Η πιο
συναρπαστική και γοητευτική ιστορία
αγάπης για ένα κορίτσι αλλιώτικο από τα
άλλα. Ένα κορίτσι έξυπνο, γενναίο,
πεισματάρικο, δυναμικό, ένα κορίτσι που
δεν φοβάται να περιμένει και να αγαπάει.

Ένα κορίτσι που αγωνίζεται για τα
«πιστεύω» της και τον έρωτά της. Ένας
καπετάνιος γένους θηλυκού.
Έπαιξαν: Μαριάννα Πουρέγκα,
Θάνος Φερετζέλης, Γιώργος Σφυρίδης,
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης
Καρτόκης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος,
Πολύκαρπος
Φιλιππίδης,
Γιώργος
Τσαγκαράκης, Αλέξανδρος Κωχ
Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης
Αμπεριάδης, Γιάννης Οικονόμου
Ήταν μια υπέροχη παράσταση που θα
μείνει χαραγμένη στη μνήμη των παιδιών
χάρη στα μηνύματα που περνάει στους
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θεατές: της αγάπης, της φιλίας, της
αυτοθυσίας, του αγώνα που πρέπει να
δίνουμε για να πετύχουμε τους στόχους

μας, όσο δύσκολα και αν είναι τα
πράγματα.

ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Συνεχίζοντας την παράδοση, την
Τσικνοπέμπτη
8
Φεβρουαρίου
διοργανώσαμε για ακόμη μια χρονιά το
πάρτι μασκέ του σχολείου μας. Τα παιδιά
ήρθαν στο σχολείο ντυμένα με τις
αποκριάτικες στολές, έτοιμα για χορό και
διασκέδαση.

Η μουσική ξεκίνησε και όλα τα
παιδιά «ανέβηκαν» στην πίστα, για να
λικνιστούν στους ρυθμούς ελληνικών και

ξένων επιτυχιών της εποχής. Κάποια
στιγμή κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για
να προσφέρουν τα μέλη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων γλυκά που
έφτιαξαν με τα χεράκια τους.

Μετά το μικρό διάλειμμα το πάρτι
συνεχίστηκε με τον διαγωνισμό χορού.
Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και
χόρευε το τραγούδι που είχε επιλέξει.

Οι νικητές του διαγωνισμού ήταν:
Από την Α΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Gangnam Style», ο Γιώργος Χαρατσίδης.
Από τη Β΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Macarena», η Σαββίνα Καρυπίδου.
Από τη Γ΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Music Speaks», η Εύη Παπαδαμιανού.
Από τη Δ΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Rolex», η Βαλεντίνη Σισμανίδου.
Από την Ε΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Waka Waka», η Πανωραία Συλλέκτη.
Από τη ΣΤ΄ τάξη, που χόρεψε το τραγούδι «Havana», ο Γιώργος Ανθόπουλος.
Μετά το διαγωνισμό ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έφερε σάντουιτς με
σουβλάκια και λουκάνικα και αναψυκτικά, τα οποία είχαν παραγγείλει οι μαθητές και
τους τα μοίρασε.
Αφού τσικνίσαμε όπως ορίζει το έθιμο, συνεχίστηκε ο χορός και το παιχνίδι στην
αυλή του σχολείου μια και ο καιρός ήταν πολύ καλός.
Περάσαμε πολύ ωραία και ευχόμαστε να γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη και του
χρόνου με υγεία.
Καλή Σαρακοστή!
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Επίσκεψη στο Δημαρχείο
Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου οι
μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄
τάξεων επισκέφτηκαν το Δημαρχείο
Σκύδρας.
Εκεί μας υποδέχτηκε ο διευθυντής του
Δήμου κύριος Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης,
ο οποίος μας ξενάγησε στους χώρους του
δημαρχείου.
Επισκεφθήκαμε το ταμείο όπου
ενημερωθήκαμε για τα έσοδα του Δήμου.
Το γραφείο προσωπικού, όπου
ενημερωθήκαμε για το προσωπικό του
Δήμου.
Το Ληξιαρχείο όπου η κυρία Ελένη
Γαλίτη μας ενημέρωσε για το τι είναι το
Δημοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων.

Μας μίλησε για τις ληξιαρχικές πράξεις,
τον πολιτικό γάμο και τον τρόπο
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Την αίθουσα συνεδριάσεων. Εκεί οι
μαθητές και οι μαθήτριες κάθισαν στις
θέσεις των δημοτικών συμβούλων και
ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής
των συμβουλίων.

Στη συνέχεια τα παιδιά της Στ΄ τάξης
έκαναν ερωτήσεις στη δήμαρχο κυρία
Κατερίνα Ιγατιάδου η οποία απάντησε με
ευχαρίστηση.

Η συνέντευξη της δημάρχου κυρίας Κατερίνας Ιγνατιάδου
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σπουδάσατε:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σπούδασα στη Νομική
Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Μέχρι την εκλογή μου ως
Δήμαρχος Σκύδρας τέλη του 2014
ασκούσα το επάγγελμα της δικηγόρου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς διαλέγετε τους
υποψήφιους του συνδυασμού σας:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο συνδυασμός μας με τον
οποίο κατεβήκαμε στις δημοτικές εκλογές
του 2014, αποτελείται από αγρότες,

επιστήμονες, επαγγελματίες και
υπαλλήλους. Η επιλογή γίνεται με βάση
την ικανότητα, την εντιμότητα, το ήθος
και αφορά όλες τις επαγγελματικές
κατηγορίες. ΄Εχουν διάφορες πολιτικές
προελεύσεις και πολιτικές απόψεις, όλοι
μας όμως συγκλίναμε σε ένα πρόγραμμα
για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Οι
υποψήφιοι του συνδυασμού μα ς
επιλέχθηκαν στη βάση αυτών των
συγκλίσεων αλλά και την διάθεσή τους
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να προσφέρουν στον τόπο, τον ελεύθερο
χρόνο τους ( και όχι μόνο) ασχολούμενοι
με την επίλυση των πολλών
προβλημάτων του Δήμου μας και των
χωριών μας. Στο συνδυασμό μας δεν
έχουμε ούτε κόμματα, ούτε χρώματα,
επαναλαμβάνω ότι αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι η ικανότητα, η διάθεση
και το μεράκι για δουλειά και προσφορά
στα ζητήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα είναι τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο αριθμός των
Δημοτικών συμβούλων είναι 27και
προέρχονται από όλα τα κοινωνικά
στρώματα αλλά και τα χωριά του Δήμου
μας. Εκπροσωπούνται 5 Δημοτικές
Παρατάξεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα έσοδα και
ποια τα έξοδα του Δήμου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα έσοδα του Δήμου
προέρχονται α) από τις κρατικές
επιχορηγήσεις ( που όμως τα τελευταία 8
χρόνια έχουν περικοπεί κατά 60%). β) Τα
δημοτικά τέλη (δηλ. οι φόροι που
επιβάλλονται με Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου: Άρδευσης, νεκροταφείου,
για δημοτικά έργα, Τέλος ακίνητης
περιουσίας, διάφορα πρόστιμα κλπ), γ)
Έσοδα από ενοικίαση δημοτικών
εκτάσεων και κτιρίων. δ) Έσοδα από τους
πάγκους της Λαϊκής Αγοράς, της
Εμποροπανήγυρης . ε) Έσοδα από
ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται
μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.
καθώς και έκτακτες επιχορηγήσεις από το
κράτος για αντιπλημμυρικά έργα ή άλλες
δραστηριότητες (αθλητικά έργα, σχολεία
κλπ).
Για το έτος 2017 τα έσοδά μας ανήλθαν
στο ποσό των 8.503.663,97€.
Τα έξοδα του Δήμου αφορούν τη
μισθοδοσία του προσωπικού, τις
προμήθειες που χρειάζεται για να
λειτουργήσει ο Δήμος και οι διάφορες
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δραστηριότητές του ( αποκομιδή
απορριμμάτων, εκδηλώσεις, πετρέλαιο
θέρμανσης, καύσιμα κλπ), τα διάφορα
έργα που απαιτούνται για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
Για το έτος 2017 τα έξοδά μας ανήλθαν
στο ποσό των 7.377.345,83€.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια προβλήματα
αντιμετωπίζετε σαν Δήμαρχος; Ποια ήταν
η μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετωπίσατε κατά την άσκηση των
καθηκόντων σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προβλήματα
προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε
αξιοποιώντας τους πόρου και τα χρήματα
που διαθέτουμε. Η αλήθεια είναι ότι
έχουμε σημαντική μείωση των τακτικών
εσόδων του Δήμου από το κράτος
(μείωση πάνω από 60%). Το μεγαλύτερο
πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε
είναι η υποχρηματοδότηση, Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να
κάνουμε όσα θα θέλαμε και όσα είναι
ανάγκη να γίνουν άμεσα, (όπως η παιδική
χαρά του χωριού σας) κι αυτό μας
στεναχωρεί, αλλά προσπαθούμε να
βάλλουμε προτεραιότητες και με τους
οικονομικούς πόρους που διαθέτουμε να
υλοποιήσουμε τα απαραίτητα έργα που
πρέπει. Διεκδικούμε επίσης από την
Πολιτεία ( το Κράτος) την
χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων,
αναζητάμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για
να εντάξουμε και να χρηματοδοτήσουμε
διάφορα έργα. Αναζητούμε επίσης και
διάφορες χορηγίες ( όπως για παράδειγμα
από την εταιρία ΤΑΠ που κατασκευάζει
τον αγωγό φυσικού αερίου που θα
περάσει από την περιοχή μας).
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σκοπεύετε να κάνετε για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δράσεις του Δήμου
που αφορούν τους συμπολίτες μας με
Ειδικές Ανάγκες και τους ηλικιωμένους
είναι πολλές και ποικίλες. Εφαρμόζουμε
το πρόγραμμα της δωρεάν
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φαρμακευτικής περίθαλψης σε
ανασφάλιστους ( που κατά
προτεραιότητα απευθύνεται σε
ανασφάλιστα ΑμΕΑ), αναγνωρίζοντάς
τους το δικαίωμα στην παροχή δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης.
Εφαρμόζουμε επίσης στο Δήμο Σκύδρας
το πρόγραμμα απομακρυσμένης
φροντίδας ηλικιωμένων και Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες. Πρόκειται για
τηλεειδοποίηση για ανθρώπους που έχουν
άμεση ανάγκη βοήθειας.
Το πρόγραμμα <<βοήθεια στο σπίτι>>
που εφαρμόζουμε για τους ανήμπορους
δημότες μας, προσφέρει επίσης
στοιχειώδη βοήθεια (με νοσηλεύτρια,
κοινωνική λειτουργό και οικιακό βοηθό)
στους πολίτες που έχουμε καταγράψει και
χρειάζονται υποστήριξη.
Στηρίζουμε οικονομικά το Σύλλογο
Φίλων ΑμΕΑ, <<ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ>> και
το προσεχές διάστημα θα
κατασκευάσουμε Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών ΑμΕΑ στο Δήμο
μας.
Τέλος έχουμε κατασκευάσει ράμπες στα
πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση της
κινητικότητας των ΑμΕΑ, χρειάζονται
όμως και άλλες και ελπίζουμε μέχρι το
τέλος της θητείας μας να διευρύνουμε το
δίκτυο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σκοπεύετε να κάνετε με
τα αδέσποτα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το Νόμο
4039/2012 οι Δήμοι έχουν αυξημένες
ευθύνες και υποχρεώσεις σχετικά με τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Έχουμε
όμως περιορισμένους πόρους γι’ αυτό το
σκοπό. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε
αναπτύσσοντας συνεργασία σε διάφορες
δράσεις με το σύλλογο κτηνιάτρων και
τον Σύλλογο προστασίας αδέσποτων
ζώων << ΣΤΟΡΓΗ>>.
Συνεργαστήκαμε για στείρωση των
αδέσποτων ώστε να μην αναπαράγονται
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και αυξάνεται ο αριθμός τους
ανεξέλεγκτα.
Συνεργαστήκαμε επίσης για τον
εμβολιασμό των αδέσποτων για την
αντιμετώπιση της μολυσματικής
ασθένειας των σκύλων <,λύσσα>>.
Το έτος 2016 κάναμε 23 στειρώσεις
αδέσποτων και 29 ηλεκτρονικές
σημάνσεις ( τα ειδικά τσιπάκια που
εμφυτεύονται στο σώμα τους για να
εντοπίζονται τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα).
Το 2017 κάναμε 27 στειρώσεις και 27
ηλεκτρονικές σημάνσεις.
Το σημαντικό είναι, όσοι έχουν σκύλο να
τον φροντίζουν. Όχι να τον παίρνουν για
τα παιδιά τους, να τον έχουν όσο είναι
μικρό το σκυλάκι και όταν μεγαλώσει και
δυσκολεύονται να το φροντίσουν να τον
αφήνουν ελεύθερο και αδέσποτο. Οι
ιδιοκτήτες σκύλων έχουν ευθύνη και
οφείλουν να στειρώσουν το ζώο τους και
να πραγματοποιούν την ηλεκτρονική
σήμανση του ζώου τους. Όσοι έχετε
σκύλο δεν πρέπει να τον εγκαταλείπετε
αλλά να τον φροντίζετε και να τον
αγαπάτε μέχρι τέλους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε θα επισκευάσετε τις
χαλασμένες παιδικές χαρές του χωριού
μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Δήμος μας πριν από
λίγο καιρό, μετά από έγγραφα των
εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών
υποχρεώθηκε να προβεί στην αποξήλωση
και κατάργηση όλων των παιδικών χαρών
γιατί δεν πληρούσαν τις σύγχρονες
προδιαγραφές. Το ίδιο έγινε σε όλους
τους Δήμους της χώρας γιατί είχαν
συμβεί ορισμένα ατυχήματα. Το
κυριότερο για μας είναι οι παιδικές χαρές
να είναι ασφαλείς και να μη συμβεί
κανένα ατύχημα στα παιδιά μας.
Ο Δήμος μας χωρίς καθυστέρηση
κινήθηκε άμεσα. Μετά από πρότασή μας
εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το
Πράσινο Ταμείο, με το ποσό των 220.000

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 14

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

€, η κατασκευή τριών νέων παιδικών
χαρών στο Δήμο Σκύδρας και
συγκεκριμένα στην πλατεία Πλαστήρα
(Λαϊκή Αγορά), στην περιοχή Ντεκοβίλ
και στην Τοπική Κοινότητα Καλής. Οι
σύγχρονες παιδικές χαρές απαιτούν
πολλά χρήματα…
Ο Δήμος μας αναζήτησε επίσης χρήματα
χορηγίες. ΄Ετσι έχει καταθέσει πρόταση
στην Εταιρεία ΒΟΝΑΤΤΙ J&P AVAX
που κατασκευάζει το Διαδριατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (ΤΑΠ), ο οποίος
διέρχεται από την περιοχή προκειμένου
στο πλαίσιο του προγράμματος της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να
χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων
παιδικών χαρών. Σ’ αυτό το πρόγραμμα
έχουμε εντάξει και τις δικές σας παιδικές
χαρές και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε
σε θέση να τις ξαναφτιάξουμε.
Επίσης πρόσφατα πήραμε χρήματα από
το Υπουργείο Εσωτερικών και θα
κατασκευάσουμε άλλες τέσσερις παιδικές
χαρές.
Οι παιδικές χαρές ολοκληρώνονται με
βάση όλες τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα
νομοθεσία ώστε να εκδοθούν αρμοδίως οι
αντίστοιχες πιστοποιήσεις (ποσότητας και
λειτουργίας) και να δοθούν σε χρήση από
τους μικρούς και μεγάλους συμπολίτες
μας.
Η κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών
που θα προσφέρουν στους μικρούς
συμπολίτες μας ασφάλεια, άνεση και
λειτουργικότητα αποτελεί μια από τις

υψηλές προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής.
Διότι οι χώροι αυτοί είναι χώροι
αναψυχής, ψυχαγωγίας, ξεκούρασης,
ήπιας άθλησης και ταυτόχρονα τόποι
κοινωνικής συνάθροισης για τα παιδιά,
τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους
συνοδούς τους.
Στο σημείο αυτό, όμως, θέλω να τονίσω
και να επισημάνω ότι οι παιδικές χαρές
ανήκουν στη δημοτική – δημόσια
περιουσία και θα πρέπει να τη
σεβόμαστε, να την προστατεύουμε και να
τη διατηρούμε καθαρή και προσβάσιμη
σόλους ανεξαιρέτως χωρίς διακρίσεις.
Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε τον
πολιτισμό μας και θα έχουμε τη
δυνατότητα να τις χαρούμε με ασφάλεια
για πολλά χρόνια.
Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω,
αγαπητά μου παιδιά, να προσέχετε και να
φροντίζετε το σχολείο σας, να μην το
καταστρέφετε αλλά να το περιποιείστε
όπως τα σπίτια σας.
Τέλος, να σας ενημερώσω ότι στο χωριό
σας αυτή την περίοδο, εκτελούμε ένα
μεγάλο έργο, αυτό της ασφαλτόστρωσης
της περιοχής της «Τούμπας».
Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις
σας και το ενδιαφέρον σας. Οι σημερινοί
μαθητές είναι αυριανοί πολίτες και πρέπει
να ενδιαφέρονται για τα κοινά
προβλήματα του χωριού τους, του Δήμου,
της χώρας και της κοινωνίας. Για να είναι
χρήσιμοι πολίτες!

Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη Σκύδρας
Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου οι
μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου
μας
επισκέφθηκαν
τη
δημοτική
βιβλιοθήκη, όπου μας υποδέχτηκε η
κυρία Ελένη Παπαδοπύλου υπεύθυνη της
βιβλιοθήκης.

Μας μίλησε για τον τρόπο κατάταξης και
ταξινόμησης των βιβλίων, τον τρόπο
δανεισμού των βιβλίων και τις ώρες
λειτουργίας της.
Στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από
τους μαθητές, στις οποίες απάντησε με
ευχαρίστηση.
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Τέλος αφού μας γλύκανε με τα
κεράσματά της, έδωσε στον κάθε μαθητή
και μαθήτρια δώρο ένα βιβλίο με
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ποιήματα και ένα βιβλίο με προβλήματα
μαθηματικών.
Την ευχαριστούμε πολύ!!!

Επίσκεψη στο εργοστάσιο status line
Στις 9 Φεβρουαρίου οι μαθητές και οι
μαθήτριες του σχολείου μας
επισκέφθηκαν το εργοστάσιο status line.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου
παρακολούθησαν τη διαδικασία
δημιουργίας κλουβών από ανακυκλωμένα
υλικά (πλαστικό).

Είδαν τη διαδικασία καταστροφής των
πλαστικών συσκευασιών, την ανάμειξη
τους με διάφορα άλλα υλικά και τέλος το
λιώσιμό τους και τη δημιουργία
ανακυκλωμένων πλαστικών κλουβών.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου η Ε΄ και η
ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας, μαζί με τις Ε΄
και ΣΤ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων
Πετριάς και Λουτροχωρίου, επισκέφτηκε
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη
Θεσσαλονίκη. Την ξενάγηση στο
Μουσείο αλλά και στην περιήγησή μας
στα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία ανέλαβε
να κάνει η ξεναγός κ. Κατερίνα
Αναστασίου.
Όταν φτάσαμε, ξεκουραστήκαμε για
λίγο και χωριστήκαμε σε δύο γκρουπ με
βάση την τάξη, για να ξεκινήσει η
περιήγησή μας στις αίθουσες του
Μουσείου.
Η ξενάγηση ξεκίνησε από την 1η

αίθουσα στην οποία είδαμε την
αρχιτεκτονική,
το
διάκοσμο,
τα
λειτουργικά σκεύη και αντικείμενα ενός
παλαιοχριστιανικού ναού.
Στη 2η αίθουσα είδαμε τον χώρο
υποδοχής ενός πλούσιου σπιτιού της
Θεσσαλονίκης, τον εξοπλισμό της
(κεραμικά και γυάλινα σκεύη), τις
δραστηριότητες του σπιτιού (υφαντική,

μαγειρική) τα
καλλωπισμού.

είδη

ένδυσης

και

Στην
3η
αίθουσα
γνωρίσαμε
διάφορους τύπους τάφων των εκτός των
τειχών νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης,
τις επιτύμβιες επιγραφές, τα αντικείμενα
που συνόδευαν το νεκρό, τα αντικείμενα
νεκρικής λατρείας, και το εξαιρετικά
σπάνιο και μοναδικό σύνολο ταφικής
ζωγραφικής που τους εικονογραφεί. Στην
4η αίθουσα θαυμάσαμε ένα πολύ όμορφο
χειρόγραφο Ευαγγέλιο και μια εικόνα της
Παναγίας η οποία κρατάει τον μικρό
Χριστό στο δεξί της χέρι, και τα δύο του
12ου αιώνα. Στην 6η αίθουσα μας
παρουσιάστηκε το αμυντικό σύστημα της
βυζαντινής αυτοκρατορίας, η οργάνωση
της πόλης – κάστρου και η καθημερινή
ζωή και παραγωγή μέσα και έξω από
αυτό. Στην 7η θαυμάσαμε έναν
χρυσοκέντητο Επιτάφιο και βυζαντινές
εικόνες Αγίων. Στη 10η αίθουσα
γνωρίσαμε τη βυζαντινή κληρονομιά
στους χρόνους μετά την Άλωση. Τα
ζωγραφικά
έργα
που
εκτίθενται
αντιπροσωπεύουν
διαχρονικά
τις
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ζωγραφικές
σχολές
στις
τουρκοκρατούμενες
και
τις
βενετοκρατούμενες
ελληνικές
περιοχές. Εκεί είδαμε ιερά άμφια,
διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη, το
ξυλόγλυπτο τέμπλο μιας εκκλησίας και
πολλές εικόνες.

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού ήταν μια πολύ
όμορφη εμπειρία, ιδίως για τους μαθητές
της Ε΄ τάξης, οι οποίοι διδάσκονται την
Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων.
Εμπειρία που έγινε ακόμα πιο όμορφη
χάρη στην ξενάγηση της ξεναγού μας κ.
Κατερίνα Αναστασίου.
Μετά το Μουσείο ξεκινήσαμε για τον
ναό του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου
της Θεσσαλονίκης.
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Εκεί η κ. Κατερίνα μας μίλησε για
την ιστορία του ναού, τις διάφορες
καταστροφές και αλλαγές που υπέστη.
Είδαμε τον χώρο που φυλακίστηκε και
μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος, τον χώρο
όπου φυλάσσονται τα λείψανά του,
μιλήσαμε για το ρυθμό που είναι
χτισμένος ο ναός και θαυμάσαμε τα
ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες που τον
στολίζουν.

Στο τέλος κάποιοι από τους μαθητές
αγόρασαν
εικονίτσες
του
Αγίου,
κομποσκοίνια και διάφορα άλλα μικρά
δωράκια.
Για το τέλος αφήσαμε την Άνω Πόλη
με τα βυζαντινά κάστρα της και την
ξεχωριστή αρχιτεκτονική της.

Εκεί είδαμε τον Πύργο του
Τριγωνίου, θαυμάσαμε την υπέροχη θέα
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της Θεσσαλονίκης από ψηλά κάτω από
έναν υπέροχο ήλιο και με τη συνοδεία
ωραίων τραγουδιών από μια υπαίθρια
μουσικό ντουέτο. Βγάλαμε πολλές

αναμνηστικές
φωτογραφίες
και
ξεκινήσαμε
για
την
επιστροφή
κουρασμένοι
αλλά
και
πολύ
ευχαριστημένοι.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Την Τρίτη 20 Μαρτίου η Ε΄ και η ΣΤ΄
τάξη πραγματοποίησαν στην αυλή του
σχολείου μας ένα πείραμα για να
υπολογίσουν την περίμετρο και την
ακτίνα της Γης, το πείραμα του
Ερατοσθένη.
Η δράση διοργανώθηκε από τα
Εργαστηριακά
Κέντρα
Φυσικών
Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.)
Λακωνίας,
Σερρών, Πιερίας και Θεσπρωτίας σε
συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών και πήραν μέρος 815 σχολεία σ’
όλη την Ελλάδα (τα περισσότερα
γυμνάσια και λύκεια).
Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος
(Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194
π.Χ.)
ήταν
αρχαίος
Έλληνας
μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος,
γεωδαίτης, ιστορικός και φιλόλογος.
Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το
μέγεθος της Γης και κατασκεύασε ένα
σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους
και μεσημβρινούς. Ακόμα κατασκεύασε
ένα χάρτη του κόσμου, όπως τον
θεωρούσε.
Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα
που πραγματοποιήθηκαν στην ιστορία
της ανθρωπότητας ήταν η μέτρηση της
περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη
τον 3ο π.Χ. αιώνα. Τη σωστή απάντηση ο
Ερατοσθένης
την
έδωσε
χρησιμοποιώντας ως μόνα εργαλεία

ράβδους, μάτια, πόδια, μυαλό με
απλότητα σκέψης και επινοητικότητα.
Ακολουθώντας τα χνάρια του
Ερατοσθένη οι μαθητές της Ε΄ και της
ΣΤ΄ τάξης εντόπισαν τις γεωγραφικές
συντεταγμένες
του
σχολείου
μας
(γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό
μήκος) σε ειδικό χάρτη στο διαδίκτυο, για
να βρουν τι ώρα έπρεπε να γίνει το
πείραμα(12.40),
υπολόγισαν
την
απόσταση του σχολείου μας από τον
ισημερινό (4.536,779 μ.), έστησαν μία
μεταλλική ράβδο κάθετα στην αυλή του
σχολείου, μέτρησαν το ύψος της και στις
12.40 ακριβώς μέτρησαν τη σκιά της.

Στη
συνέχεια,
χρησιμοποιώντας
κάποιους τύπους που μας είχαν σταλεί
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μαζί με τις οδηγίες του πειράματος από
το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, υπολόγισαν με
αρκετά μεγάλη ακρίβεια την περίμετρο
της Γης (39.835 χμ. όταν έχει υπολογιστεί
40.000 χμ.) και την ακτίνα της (6.340 χμ.
όταν έχει υπολογιστεί 6.371 χμ. περίπου).

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα
δραστηριότητα,
γιατί
οι
μαθητές
επανέλαβαν ένα από τα 10 πιο όμορφα
πειράματα στην αυλή του σχολείου και
χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους (λόγοι,
αναλογίες) για τους υπολογισμούς τους.
Επίσκεψη και ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας
Επισκέφτηκε το σχολείο μας κλιμάκιο
από το Κέντρο Υγείας Σκύδρας και
ενημέρωσε τα παιδιά για τον τρόπο
μετάδοσης των μικροβίων και των

μικροοργανισμών.
Με τη βοήθεια ενός πειράματος που είχε
τη μορφή παιχνιδιού έγινε κατανοητός ο
τρόπος μετάδοσης των μικροβίων.

Τους μίλησαν για τους τρόπους
προστασίας, για το καλό πλύσιμο των
χεριών και των νυχιών, επισημαίνοντας
ότι το 90% των παθογόνων
μικροοργανισμών στα χέρια βρίσκονται
κάτω από τα νύχια.
Τους έδειξαν ένα- ένα τα έξι βήματα για
το σωστό πλύσιμο των χεριών.
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