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“Καλωσορίζουμε “Καλωσορίζουμε 
μια νέα εθελόντρια μια νέα εθελόντρια 
ανάμεσά μας …”,ανάμεσά μας …”,  
είπε η πρόεδρος, στη είπε η πρόεδρος, στη 
συγκινητική γιορτή συγκινητική γιορτή 
που ετοίμασαν για που ετοίμασαν για 
μένα οι καλοί μου μένα οι καλοί μου 
Φίλοι την Τρίτη Φίλοι την Τρίτη 
13/6/17. Αναφερόταν 13/6/17. Αναφερόταν 
στην «αποφοίτησή» στην «αποφοίτησή» 
μου από έμμισθη σε μου από έμμισθη σε 
άμισθη (συνταξιούχο)  άμισθη (συνταξιούχο)  
εργαζόμενη. Μικρή η εργαζόμενη. Μικρή η 
διαφορά για μένα, αλλά διαφορά για μένα, αλλά 
θέλω να πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω ότι 
τώρα εξοικονομούνται τώρα εξοικονομούνται 
πόροι από το σωματείο και πόροι από το σωματείο και 
ανοίγονται προοπτικές για ανοίγονται προοπτικές για 
νέο αίμα.νέο αίμα.
Στις επόμενες σελίδες θα Στις επόμενες σελίδες θα 
βρείτε σκέψεις μου για βρείτε σκέψεις μου για 
τον εθελοντισμό και τον εθελοντισμό και 
στιγμιότυπα από την στιγμιότυπα από την 
εκδήλωση. 

Άννα Κ-Μ

εκδήλωση.εκδήλωση.

Άννα Κ-ΜΆννα Κ-Μ

Δείτε επίσης σκέψεις και εικόνες με Δείτε επίσης σκέψεις και εικόνες με 
ευκαιρία το 20ο  Παζάρι μας κ.ά.ευκαιρία το 20ο  Παζάρι μας κ.ά.
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Με τη φροντίδα της Βασιλικής, της Ελένης, της Εύας, της Λου-
κίας και πολλών άλλων ασφαλώς, οργανώθηκε την Τρίτη 13/3/17 
μια γιορτή για μένα, πίσω από την πλάτη μου. Πολύ την ευχαρι-
στήθηκα. Μια τεράστια ανθοδέσμη από μαργαρίτες (λόγω ονό-
ματος) μια «οδός στο όνομά μου αρ. 37», για τα χρόνια μου στο 
Μουσείο, ένα πανό, πολλές αγκαλιές και δώρα υλικά και ηθικά με 
κατασυγκίνησαν. Μακάρι όλοι οι εργαζόμενοι να παίρνουν τόση 
χαρά από τους συνεργάτες τους.  

Η αλήθεια είναι ότι όσα δίνω, τόσα και περισσότερα παίρνω.
Μερικοί έφεραν κάποιο αντικείμενο από τη ζωή τους στους Φί-

λους και το παρουσίασαν:
Η Τζένη μια σειρά φωτογραφιών από τις ξεναγήσεις που μας • 
πρόσεφερε σε αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής

Η Μαρίνα ένα μπλουζάκι του ΑΡΧΕΛΩΝ με το μήνυμα «εμέ-• 
να με νοιάζει» από τον πάγκο των Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων που κρατάει στο Παζάρι 

Η Μελίτα μια φωτογραφία του τελευταίου ίσως κατασκευα-• 
στή για φύλλο καταΐφι, από την πρόσφατη μας εκδρομή στην 
Κρήτη (και τα γλυκά βέβαια)

Η Ελένη, αν δεν το ξεχνούσε, θα έφερνε ένα δίσκο ζωγρα-• 
φισμένο από την Αθηνά και μια ξύλινη σβούρα. Ίσως κι έναν 
πίνακα για τον οποίο «η Άννα, αν και οργάνωνε το Παζάρι, 
δεν ήξερε να κάνει παζάρια»

Η Λουκία, τι άλλο; Ένα βιβλίο• 

Ο κ. Κοντογιαννάκος ένα αρθρωτό τετράγωνο για το οποίο • 
είχε μιλήσει κάποια Τρίτη στου Αμμωνίτες

Εγώ την αφίσα από την 4η βραδιά Λόγου και Μουσικής με • 
θέμα «Το Ελληνικό Τραγούδι»

Το πιο πρωτότυπο (αν και όχι αντικείμενο) το έφερε η Έλλη. • 
Ήταν η Ηλέκτρα Καρατζά και ο Παναγιώτης Κουτσός, που 
είχαν δουλέψει φέτος στο μικρό Μοναστηράκι 

Η απάντησή μου, σε όλα τα ωραία που είπαν για μένα, ήταν μια 
προβολή με αφήγηση που είχα ετοιμάσει με τίτλο «Οι Αξιαγάπητοι 
Φίλοι μου» αφιερωμένη στους πολύτιμους συνεργάτες μου όλα 
αυτά τα χρόνια.  Όσα είπα, τα είπα απέξω, γι’ αυτό και ξέχασα 
κάποιους. Θα τα γράψω όμως σε κάποιο μελλοντικό δελτίο και θα 
επανορθώσω.Η προβολή τελείωνε με τη φράση:
«Οι καλύτερες φιλίες χτίζονται όταν δημιουργούμε κάτι μαζί…».

Άννα Κ-Μ

Κάθε χρόνο μας έρχονται προ-
σκλήσεις για μεγαλόσχημες συνα-
ντήσεις, συμπόσια κ.τ.τ. με θέμα 
τον εθελοντισμό προς πάσα κατεύ-
θυνση. Νομίζω όμως ότι αν έχεις 
υπάρξει μακροχρόνιος εθελοντής 
δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς 
είναι δυνατόν να είσαι εθελοντής 
γενικώς και αορίστως.

Θεωρώ πως αυτό που σε εμψυχώ-
νει, σε γεμίζει, σου προσφέρει ένα 
στόχο έξω από τον εαυτό σου, είναι 
το θέμα, ο σκοπός για τον οποίο 
προσφέρεις την εθελοντική σου (μη 
αμειβόμενη) εργασία. Αυτός ο σκο-
πός είναι που ενώνει τους ανθρώ-
πους, τους εθελοντές του συγκεκρι-
μένου χώρου που με την προσφορά 
τους δημιουργούν, παράγουν έργο 
σύμφωνα με τους στόχους και τα 
όνειρά τους. 

Στις γενικές συναντήσεις για τον 
εθελοντισμό λοιπόν, ο στόχος δεν 
είναι κοινός, δεν υπάρχει ομοιογέ-
νεια ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Άλλοι είναι αυτοί που «εθελοντεύ-
ουν» για τα καρκινοπαθή παιδιά, 
άλλοι για τη βιοποικιλότητα, άλλοι 
για την αστρονομία, άλλοι για τους 
μετανάστες κ.ο.κ. Δυσκολεύομαι να 
δω πώς όλοι αυτοί θα μπορούσαν 
να συνεννοηθούν και να παράγουν 
κάποιου είδους έργο αξιοποιήσιμο 
από την κοινωνία και για το κοινό 
καλό. Καμιά φορά λοιπόν οι γενι-
κεύσεις έστω κι αν είναι καλοπρο-
αίρετες, δρουν εις βάρος του αποτε-
λέσματος.  

Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που 
«εθελοντεύουν» για να γεμίσουν το 
απόγευμά τους ή για να τους γράψει 
η κοσμική στήλη. Εδώ ίσως ανήκουν 
οι μη καλοπροαίρετες γενικεύσεις. 
Αλλά ας αφήσουμε το θέμα αυτό για 
μελλοντική διερεύνηση. 

Άννα Κ-Μ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
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1. Η Πρόεδρος, Βασιλική Μερτζάνη 
προλογίζει τη γιορτή. Δίπλα της η Άννα 
Κρεμέζη Μαργαριτούλη, η Λουκία Τρι-
βόλη και η Εύα Ροδινού-Ορλάνδου.

2. Η Μελίτα Ρωσσώνη με τη φωτογρα-
φία του εργαστηρίου για φύλλο καντα-
ΐφι και τα γλυκά από την Κρήτη

3. Η Έλλη Λαιμού, ο Παναγιώτης Κου-
τσός και η Ηλέκτρα Καρατζά

4. Η Αθηνά Μπίκου με το Πανό, ειδική 
παραγγελία για τη βραδιά αλλά και 
για ενθύμιο

5. Η Μαρίνα Μακρίδου-
Μαλλούχου που έφερε το μπλου-
ζάκι με το σύνθημα «εμένα με 
νοιάζει»

6. Ο καθηγητής Ιωάννης Κοντο-
γιαννάκος κρατώντας το αρθρωτό 
τετράγωνο για το οποίο μίλησε

7. Η τιμώμενη της βραδιάς 
σκέφτεται πού να αναρτήσει την 
πινακίδα …
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ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, • 
ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 
σας ευχαριστώ για τη φιλοξε-
νία των δημιουργημάτων μου. 
Δήμητρα Χριστοδούλου
Θα ήθελα οι μέρες των αν-• 
θρώπων να κυλούν όμορφα, 
όπως είναι η σημερινή μέρα 
με χρώματα, μουσική, χαμό-
γελα, έτσι γιορτινά. Να μην 
κάνουμε κακές σκέψεις και 
να σκεφτόμαστε θετικά. Όλα 
εδώ είναι υπέροχα. Σας ευχα-
ριστώ. Αναστασία Αλεβίζου
Είναι πολύ ωραίο να έρχεται • 
η άνοιξη μέσα σ’ ένα Μου-
σείο. Νίκη από την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία
Πολύ ωραία για πρώτη εμπει-• 
ρία. Εξαιρετικό κλίμα από 
όλους τους συμμετέχοντες 
και πολύ καλή οργάνωση από 
τα μέλη του Συλλόγου. Θα 
πρότεινα να μπουν κι άλλοι 
προμηθευτές με διαφορετικού 

ΓΓΡΑΨΕ μια σκέψη για το 20ΡΑΨΕ μια σκέψη για το 20οο  ΠΠΑΖΑΡΙ μας ΑΖΑΡΙ μας 

τύπου προϊόντα. Κι όλο αυτό 
να συνδυαστεί με επιπλέον 
δραστηριότητες όπως το θεα-
τρικό του Σαββάτου. Αντιγό-
νη Αναστασίου
Θα ήθελα πιο πολύ χρώμα στα • 
τραπεζομάντηλα. Πολύ ευχάρι-
στη, ζεστή ατμόσφαιρα, όπως 
πάντα. Χριστίνα Φράγκου

Κατά τη διάρκεια του Παζαριού 
κυκλοφορήσαμε λευκά χαρτιά 

με την πιο πάνω προτροπή. 
Να, τι πήραμε:
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ανταποκρίθηκα σωστά σε ένα 
σοβαρό περιβάλλον ανθρώ-
πων πολύ φιλικών απέναντί 
μου. Χαίρομαι να βοήθησα κι 
εγώ στους σκοπούς των Φίλων 
του Μουσείου. Άννα Πάντου
Εύχομαι μια μέρα σ’ αυτό το • 
Μουσείο να κάνω μια έκθεση 
με τα έργα μου. Ευχαριστώ. 
Ελένη Βεντούρη
Μ’ αρέσει κάθε χρόνο που • 
έχουμε το Παζάρι. Αλλά φέ-
τος δεν έχουμε πολύ κόσμο. 
Μαριάννα Κασιμιώτη
Παραμονή Μεγάλης Εβδομά-• 
δας 2017. Ένα Σαββατοκύρια-
κο αλλιώτικο από τα άλλα, 
γεμάτο χαμόγελα, ωραίους 
ανθρώπους, λιχουδιές. Ήταν 
ευκαιρία να δείξω τα ψηφι-
δωτά μου. Μού μένουν μόνο 
όμορφες αναμνήσεις. Σας 
ευχαριστώ !!! Ιωάννα Ιωάννου
Υπέροχη οργάνωση. Πάρα • 
πολύ εξυπηρετικοί άνθρωποι. 
Ένας πολύ όμορφος χώρος 
για ένα Παζάρι. Σας ευχαρι-
στούμε από καρδιάς για την 
πρόσκλησή σας. Ζuccerino
«Ονειρευτήκαμε πολύ για • 
ένα άλλο φως» Ν. Βρεττάκος 
Ευχαριστούμε για την τιμή, 
για την φιλοξενία! Χαρήκαμε 
πάρα πολύ που σας γνωρίσα-
με. Πάντα επιτυχίες, πάντα 
να βρίσκουμε την ποιότητα 
αυτή! Με αγάπη Καλό Πάσχα 
σε όλους. Μαλβίνα και Ελένη 
Γραφάκου
Το τερπνόν μετά του ωφελί-• 
μου.  Μπετίνα
Είμαστε κουρασμένες και δεν • 
έχουμε έμπνευση … ? (Γεωργία)
Γαλήνια οικογενειακή γιορτή • 
(άγνωστος)

Η διοργάνωση, όπως κάθε • 
χρόνο, ήταν άψογη. Οκόσμος 
ήταν οικονομικά συγκρατη-
μένος και το έσοδο δεν ήταν 
όπως άλλες φορές. Όσο για 
μένα, αισθάνομαι ευγνώμων 
και πολύ χαρούμενη που 
συμμετέχω στο Παζάρι και 
πρόθυμη πάντα να βοηθήσω 
από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. 
Μαρία Τάικος
Καλή Ανάσταση να έχου-• 
με σύντομα με πολλές, 
πολύχρωμες πασχαλίτσες.  
(άγνωστος)
Πρώτη φορά παίρνω μέρος, • 
δεν ήξερα ακριβώς πού θα 
πρέπει να εστιάσω, ελπίζω να 

1. Χαρά Ζαχαράκου και Μαίρη Φωστιέρη

2. Ευαγγελία Ρουπακιώτη, Βάσω Κωφί-
δη και Φρόσω Σοφιανοπούλου

3. Εύα Ροδινού-Ορλάνδου και Λένα 
Λέστου

4. Η Μαίρη Φωστιέρη, η Πόπη Βα-
λαντάση, η Βασιλική Μερτζάνη και η 
Λουκία Τριβόλη, προετοιμάζουν ένα 
Παζάρι.

5. Η Ιόλη Πάκη που εμπνεύστηκε το 
Μικρό Μοναστιράκι

6. Σοφία Μαυροπούλου

7. Ειρήνη Ζαχαροδήμου

8. Τάκης Τερζόπουλος που επεξεργάζεται 
αμέσως τα οικονομικά 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ

Σπάνια περιοδικά ...

...και βιβλία

Βιολογικό λάδι από το κτήμα 
Μερκούρη

Από τις «σπεσιαλιτέ» των κυριών

Δημιουργίες από χαρτόνι 
της Ελένης Βεντούρη

Οι ονομαστές μαρμελάδες της Γεωργίας
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Τα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ του ΠαζαριούΤα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ του Παζαριού

Αρχικά φτιάχναμε τα πανό 
χειροποίητα, πάνω σε ύφα-

σμα κάμποτ και διορθώναμε με 
το χέρι τις ημερομηνίες. Τώρα 
τα λέμε Banners και τυπώνο-
νται σε μουσαμά ή άλλο συνθε-
τικό υλικό. 
Στη φωτογραφία η Δέσποινα 
Γκίνη.
Οι άνθρωποι που δούλεψαν 
εθελοντικά ως τώρα για τις 
εικαστικές δημιουργίες του 
Παζαριού με χρονολογική σειρά 
είναι οι: Πέτρος Ζαμπέλης (1), 
Ελένη Τζαβάρα, Εύα Ρέντζου 
(2), Λενιώ Μαργαριτούλη (3,4), 
Ιάσων Μαργαριτούλης (6,8) 
και Χριστιάνα Σοφιανοπούλου 
(5,7). 
Λίγα έργα τους βλέπετε σ΄ αυτή 
τη σελίδα. 

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

1.
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μουσική εξημερώνει τα ήθη» το πιστεύουμε 
και το εφαρμόζουμε. Έτσι σε όλα σχεδόν τα 

Παζάρια είχαμε ζωντανή μουσική, άλλοτε για 
λίγο κι άλλοτε σ΄ όλη τη διάρκεια. Η παιδική χο-
ρωδία του ωδείου «Σαπφώ» με διεύθυνση της Ιω-
άννας Δρακατσέλη η Χορωδία «Μουσική Αργώ» 
(2003), ομάδα από το Μουσικό Σχολείο Παλλή-
νης, Σχήμα Παραδοσιακής Μουσικής (2009) και 

15 ακορντεόν  από παιδιά του Μουσικού Σχο-
λείου Ιλίου (2016) με τη φροντίδα του διευθυ-
ντή του Θοδωρή Σφυρή. Ακορντεόν έπαιξαν οι: 
Τζένη Μποσιόλη (1998), Ζαχαρίας Βαμβακούσης 
(2006), Κατερίνα Λέκκα (2012), Μαρία Νίτη 
(2013 και 2014),  η Φιλαρμονική Ιθάκης με Πρό-
εδρο τον Τηλέμαχο Βλασσόπουλο και διευθυντή 
τον Γιώργο Κυριακίδη (2015).

Η ΜΟΥΣΙΚΗ στα ΠαζάριαΗ ΜΟΥΣΙΚΗ στα Παζάρια

Η«

2003

2015

2016

2006 2012
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Ταχ. Γραφειο
ΚΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αρ. Αδείας

271 Κωδικός 014860

Τιμή τεύχους για τα μη μελη των ΦΙΛΩΝ, 1€

ΧΟΡΗΓΟΣ έντυπης μορφής των 4 τευχών του 2017, μέλος που παραμένει ανώνυμο.

Θεατρικά δρώμενα, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις και χειροτεχνίες 

για παιδιά, είχαμε σχεδόν σε όλα 
τα Παζάρια. Με μία εξαίρεση, όλα 
οργανώθηκαν από την Ομάδα 
Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ με συντονιστή 
τον Ηλία Πίτσικα και τους δεκάδες 
νέους εμψυχωτές θεατρικής έκφρασης 
που την αποτελούν, με πιο μακρόχρονο τον 
μουσικό Γιάννη Σφυρή. Σημαντικότατοι συγγρα-

φείς και εικονογράφοι παιδικών 
βιβλίων ήρθαν να συνομιλήσουν 
με τα παιδιά, όπως η Κίρα Σίνου, 

η Μάρω Λοΐζου, Αγγελική Βαρελ-
λά, η Βάσω Ψαράκη, η Αγγελική 

Δαρλάση, ο Χρήστος Μπουλώτης, η 
Άλκη Ζέη, η Ζορζ Σαρρή κ.ά. 

Η ΠΑΡΟΔΟΣ έδωσε ποιότητα στις 
δράσεις των παιδιών και αύξησε τα έσοδα του 

Παζαριού. Της χρωστάμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

Το ΘΕΑΤΡΟ στο ΠαζάριΤο ΘΕΑΤΡΟ στο Παζάρι

σης 
ονο τον
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