
Έφτασε και πάλι ο καιρός του χριστουγεν-
νιάτικου bazaar που γίνεται για έκτη χρονιά
στο  υπέροχο σχολείο μας. Ο σύλλογος γο-
νέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με
πολλούς γονείς του σχολείου μας πραγμα-
τοποίησαν στις 14 & 15 Δεκεμβρίου 2013
με μεγάλη επιτυχία αυτή την εκδήλωση
που είχε πολλές δραστηριότητες για τους
μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Η ώρα
έναρξης ήταν στις 11.00π.μ. και η λήξη της
στις 19.00μ.μ. 
Στην μεγάλη αίθουσα έξω  από την αί-
θουσα εκδηλώσεων  είχαν τοποθετήσει
πάγκους με πολύχρωμα τραπεζομάντιλα
και φανταστικές Χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές των παιδιών από όλες τις τάξεις που
τις δημιούργησαν μαζί με τη δασκάλα των
εικαστικών την κυρία Δήμητρα.
Ακόμα είχε γλυκίσματα, μπισκότα, κουρα-
μπιέδες, μελομακάρονα, γλειφιτζούρια,
κέικ, μηλόπιτες γλυκά του κουταλιού, σο-
κολατάκια, που τα είχαν φτιάξει οι μαμάδες
των παιδιών. Εντυπωσιακά ήταν τα παιδιά
της έκτης τάξης και των δύο τμημάτων Στ1
και Στ2 όπως και της Πέμπτης τάξη που
ασχολήθηκαν κατασκεύασαν και πούλησαν
δημιουργικές κατασκευές όπως βραχιόλια,

δαχτυλίδια, χριστουγεννιάτικα στολίδια,
μπρελόκ, κεράκια, φαναράκια, κούπες και
επίσης  μεγάλη επιτυχία είχαν τα γούρια
με  το λογότυπο του 5ου Δημοτικού σχο-
λείου, δηλαδή του σχολείου μας.
Για όλα αυτά πρέπει να πούμε ένα μεγάλο
μπράβο για αυτή την επιτυχία και σε όσους
συμμετείχαν και βοήθησαν στην υλοποί-
ηση αυτής της επιτυχίας! 
Στις 16:00 το απόγευμα δόθηκε  παρά-
σταση θεάτρου σκιών «ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» από τον
καραγκιοζοπαίχτη Άθω Δανέλλη που εν-
θουσίασε όλα τα παιδιά. Το τέλος της πρώ-
της ημέρας έκλεισε με την μαγευτική
χορωδία  της κυρίας Ρίας Θεοδώρου που
τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα
από πολλές περιοχές της Ελλάδας που συμ-
μετείχαν η ομάδα μουσικού παιχνιδιού με
σύνολο ιδιόφωνων κρουστών καθώς και η
μεικτή χορωδία παιδιών και ενηλίκων. 
Εμείς ως δαιμόνιοι ρεπόρτερ που είμαστε
και για να έχουμε πληρέστερη ενημέρωση
πλησιάσαμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Αντώνη Καμπάνη και είχαμε μαζί του
αποκλειστική συνέντευξη στην οποία μας
μίλησε για όλους και για όλα.

Η Συνέντευξη του κ. Καμπάνη

κ. Πρόεδρε, το χριστουγεννιάτικο
BAZAAR έχει αρκετά χρόνια ζωής. Θε-
ωρείτε ότι αυτή η δραστηριότητα έχει
γίνει πια θεσμός;
Το BAZAAR είναι πλέον θεσμός γιατί όλος
ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και τα μέλη
του Συλλόγου από την αρχή μέχρι τώρα εί-
δαμε ότι είναι ένα μέσο να έρθουν οι γονείς
πιο κοντά στο σχολείο και τα παιδιά να δια-
σκεδάσουν και να ευχαριστηθούν τις μέρες
των εορτών. Γι’ αυτό και το διοργανώ-
νουμε νομίζω με μεγάλη επιτυχία κάθε
χρόνο σε συνδυασμό με τις διάφορες εκ-
δηλώσεις που γίνονται για τα παιδιά στη
διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου
Θα θέλατε μα μας εξηγήσετε πως μα-
ζεύτηκαν όλα αυτά τα αντικείμενα;
Αυτά τα αντικείμενα που βλέπετε είναι κυ-
ρίως κατασκευές ή προσφορές από τους
γονείς του σχολείου, οι οποίοι προσέφεραν
λίγο από τον πολύτιμό χρόνο τους για να
φτιάξουν κάποια πράγματα, γλυκά ή χρι-
στουγεννιάτικα αντικείμενα και να τα προ-
σφέρουν για το BAZAAR, ενώ άλλοι
έφεραν πράγματα από το σπίτι τους και
μας τα χάρισαν για να πουληθούν (και τα
χρήματα να χρησιμοποιηθούν γα το σχο-

λείο)
Πόσο κόστισε η όλη διοργάνωση;
Πόσο κόστισε; Α, θα έλεγα ότι δεν μας κό-
στισε πάρα πολλά χρήματα, γιατί όπως σας
είπα, συνετέλεσε η εθελοντική προσφορά
των γονιών, αλλά και των παιδιών που
είναι εδώ και επομένως το κόστος είναι
πολύ μικρό. Πληρώσαμε κάτι μικροπράγ-
ματα που ήταν απαραίτητα. Κατά τα’ άλλα
όλα τα υπόλοιπα είναι προσφορά.
Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εκδή-
λωσης;
Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι πρώ-
τον να περάσουμε καλά ένα Σαββατοκύ-
ριακο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων
και δεύτερον ο Σύλλογος να συγκεντρώσει
κάποια χρήματα τα οποία θα χρησιμοποι-
ήσει να βάλει στο σχολείο κάποια επιπλέον
πράγματα που θα διευκολύνουν τους δα-
σκάλους σας στη διδασκαλία. Συγκεκρι-
μένα με τα χρήματα που θα μαζεύουμε θα
αγοράσουμε δυο με τρεις προτζέκτορες
που θα τοποθετηθούν σε τάξεις.
Πιστεύετε ότι ο Δήμος ανταποκρίνε-
ται αποτελεσματικά στα προβλήματα
του σχολείου;
Όπως ξέρετε η εποχή που περνάμε είναι
αρκετά δύσκολη και προσπαθούμε όλοι για
το καλύτερο, ώστε να κρατήσουμε το επί-

Το χριστουγεννιάτικο BAZAAR 
του Συλλόγου Γονέων του σχολείου μας

πεδο του σχολείου τέτοιο που τα παιδιά και
να περνούν όμορφα αλλά και να μαθαίνουν
όσο το δυνατόν περισσότερα. Έτσι και οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν σαν κύριο
σκοπό τους την καλύτερη εκπαίδευσής
σας. 
Όμως αυτό χρειάζεται πάρα πολλά χρή-
ματα. Δυστυχώς τα χρήματα έχουν λιγο-
στέψει πάρα πολύ και ο Δήμος που είναι ο
άμεσα υπεύθυνος για τη συντήρηση των
σχολείων διαθέτει πολύ μικρά κονδύλια, τα
οποία, δυστυχώς, δεν φτάνουν για την
ομαλή λειτουργία των σχολείων, όπως
εμείς το επιθυμούμε και το έχουμε ονειρευ-
τεί. Πιέζουμε όσο μπορούμε το Δήμο για
να μας κάνει κάποια πράγματα που χρει-
αζόμαστε, αλλά δυστυχώς η ανταπόκριση
δεν είναι αυτή που θα θέλαμε.
Είστε τελικά ευχαριστημένος από το
αποτέλεσμα του BAZAAR;
Θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος. Απ’ ότι
φάνηκε χθες πήγε πολύ καλά και πιστεύω
ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και σήμερα.
Το σημαντικότερο είναι ότι ήταν πολύ καλή
η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις
που κάνουμε κατά τη διάρκεια του
BAZAAR. Φυσικά και το οικονομικό αποτέ-

λεσμά του είναι αρ-
κετά ικανοποιητικό.
Τελειώνοντας, κ.
πρόεδρε, θα θέ-
λατε να μα πείτε
ποιες άλλες δρά-
σεις οργανώνει ο
Σύλλογος;
Ο Σύλλογος έχει απο-
φασίσει να κάνει κά-
ποιες επιπλέον
εκδηλώσεις, όπως το
κόψιμο της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας τον
επόμενο μήνα. Θα κά-
νουμε επίσης την
επόμενη χρονιά κά-
ποιες εκδηλώσεις πο-
λιτιστικού χαρακτήρα
και κάποιο απόγευμα
θα φέρουμε ειδικούς
για να μιλήσουμε σχε-
τικά με προβλήματα
που απασχολούν τους
γονείς. 

Ταυτόχρονο ο Σύλλογος προσπαθεί να
εκτιμήσει ποιες είναι οι ανάγκες του σχο-
λείου. Έτσι όπως προείπα θα προσπαθή-
σουμε να προσθέσουμε και άλλους
προτζέκτορες στις τάξεις, μιας και αυτό μας
το ζητάνε και οι εκπαιδευτικοί του σχο-
λείου και τέλος θα είμαστε από κοντά σε
ό,τι πρόβλημα προκύψει για να βοηθήσει
στη λύση του, πριν αυτό διογκωθεί. Αυτός
είναι ο μεγάλος μας στόχος και ο δικός μας,
αλλά και των δασκάλων σας.
κ. Πρόεδρε μέσα από την εφημερίδα
μας σας παρακαλούμε να στείλετε μια
ευχή στα παιδιά και στους γονείς για
την καινούρια χρονιά.
Η καινούρια χρονιά ελπίζω να μας φέρει
την άνοιξη που περιμένουμε όλοι και να
δούμε τα πρώτα σημάδια του τέλους
αυτού του κακού οικονομικού κλίματος
που περνάμε και για τα παιδιά να ευχηθώ
να είσαστε όσο πιο ευτυχισμένα μπορείτε
και να εκμεταλλευόσαστε την κάθε στιγμή
στο σχολείο αυτό, ώστε να περνάτε καλύ-
τερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Πρό-
εδρε και σας ευχόμαστε κι εμείς καλή
χρονιά.
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