
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Σκύδρα,Τετ.20/5/2015   

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                        

Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης 20           

Τ.Κ.        : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ 

Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τηλέφωνο    : 2381351802 

Fax  : 2381082887                            

email       : gra.dimarxou@skydra.gov.gr            
                                                                                        

                                                                   

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη μαθητών Δ.Σ. Ριζού στο Δημαρχείο Σκύδρας. 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» μαθήτριες και μαθητές της 

ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας επισκέφτηκαν, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, με 

το δάσκαλό τους Κυριάκο Χατζηβασιλειάδη. το Δημαρχείο Σκύδρας. 

Για το οργανόγραμμα και τις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά και για τα θέματα 

λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων ενημερώθηκαν από το Διευθυντή Ιγνάτη 

Καραπαναγιώτη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρο 

Αντωνιάδη. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους εργασίας του Δημαρχείου και 

γνωριμία με Αντιδημάρχους, Μαρία Γιακαμόζη, Χαράλαμπο Γεραντίδη, Μιχάλη Λαουντό, 

Χρίστο Μακρίδη. 

Ακολούθησε η συνάντηση με τη Δήμαρχο Κατερίνα Ιγνατιάδου στην οποία τα παιδιά 

έθεσαν, διαδοχικά, τις ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει, όπως για παράδειγμα, «γιατί 

θέλατε να γίνετε Δήμαρχος; πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε;». 

Η Δήμαρχος απάντησε ότι ασχολείται με τα κοινά με κίνητρο την προσφορά στον 

συνάνθρωπο και στην κοινωνία. Εκλέγεται, από το 2002, Δημοτική Σύμβουλος Σκύδρας. 

Έχοντας το μεράκι και την εμπειρία τριών συνεχόμενων θητειών κατέρχεται στις εκλογές κι 

από το Σεπτέμβριο του 2014 ασκεί πλέον τα καθήκοντα της  Δημάρχου Σκύδρας. Παρά 

τις δυσκολίες, που υπάρχουν λόγω μειωμένων χρηματοδοτήσεων από το κράτος, της 

έλλειψης βασικού στελεχικού δυναμικού και  το γενικότερο αρνητικό κλίμα, εξέφρασε τη 

βεβαιότητα ότι ο Δήμος με συλλογική προσπάθεια και καλόπιστη κριτική θα τα 

καταφέρει. 

Στην ερώτηση, εάν είναι εύκολη ή δύσκολη η δουλειά της Δημάρχου, απάντησε με τα 

λόγια κάποιου παλαιότερου Δημάρχου, από άλλη περιοχή, ο οποίος είχε πει πως ο 

Δήμαρχος χαίρεται μόνον την ημέρα της εκλογής του, διότι στη συνέχεια ακολουθεί 

αγωνία, άγχος και καθημερινό τρέξιμο. Ωστόσο, η Δήμαρχος εκφράστηκε με αισιοδοξία 

και  σιγουριά  για το μέλλον. 



Για τα έργα που προβλέπονται να γίνουν στο χωριό, σημείωσε ότι θα γίνουν 

παρεμβάσεις στο γήπεδο, στα πεζοδρόμια (πλακοστρώσεις – φωτιστικά), στο 

αποχετευτικό, στον υδατόπυργο και στην αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α., ενώ για τις 

λακκούβες σημείωσε ότι αρκετές έχουν κλειστεί από το Δήμο, παρά το γεγονός ότι η 

αντίστοιχη ευθύνη στο δρόμο Σκύδρας - Βέροιας ανήκει στην αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Με αφορμή την ερώτηση για την αποκατάσταση των παιχνιδιών  στις παιδικές χαρές 

επεσήμανε ότι για να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις νόμιμες 

προδιαγραφές και προϋποθέσεις απαιτούνται χρήματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 

οικονομική δυνατότητα να παρασχεθούν, οπότε ο Δήμος,  μέχρι την αποκατάστασή 

τους, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να λάβει τη μη ευχάριστη απόφαση για το κλείσιμό 

τους. 

Ενώ, αναφορικά με τις εργασίες που απαιτούνται στο σχολικό κτήριο υπογράμμισε ότι, 

ό,τι μπορεί ν΄αντιμετωπιστεί άμεσα, θα υλοποιηθεί. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης η Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή της και 

δήλωσε πως επρόκειτο για ένα ευχάριστο διάλειμμα. Προέτρεψε δε τα παιδιά, όταν 

μεγαλώσουν ν΄ασχοληθούν με τα κοινά, και να βρεθούν στις αντίστοιχες θέσεις των 

αιρετών με αντιστροφή των ρόλων, οπότε οι σημερινοί αιρετοί θα βρίσκονται στη θέση 

των πολιτών κάνοντας ερωτήσεις κι ασκώντας κριτική κι αυτοκριτική, φυσικά. 

(Συνημμένη φωτογραφία για δημοσιογραφική χρήση). 
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