
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Το βράδυ της πρώτης Κυριακής 
του Ιουνίου, το 61% από εσάς χάρι-
σε απλόχερα τη μεγαλύτερη χαρά 
και κυρίως ευθύνη προς το πρό-
σωπό μου, την εμπιστοσύνη του! 
Χάρη σε εσάς, σήμερα, είμαστε 
πλέον έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα 
στον Δήμο μας.
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›ΣΕΛ. 3

Η ΤΆΧΆ ΥΠΕΡΗΦΆΝΗ ΕΠΆΝΆΔΙΆΠΡΆΓΜΆΤΕΥΣΗ  
ΆΠΌ ΤΌ ΤΡΆΓΙΚΌ ΓΙΆ ΤΗ ΧΏΡΆ ΔΙΔΥΜΌ ΒΆΡΌΥΦΆΚΗ – ΤΣΙΠΡΆ  
ΚΌΣΤΙΣΕ ΆΠΌ 100 ΕΏΣ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΏ

›ΣΕΛ. 6-7

ΙΩΆΝΝΆ ΚΆΛΆΝΤΖΆΚΟΥ-
ΤΣΆΤΣΆΡΩΝΗ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΆΔΆ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΚΆΙ ΆΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΆΣΤΙΚΗΣ

ANTETOKOUNBROS 2019
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΆΛΆΝΗΣ

ΉΡΘΕ Ή ΏΡΑ  
ΤΏΝ ΠΟΛΛΏΝ  
(ΑΠΑΝΤΉΣΕΏΝ)…ΤΑ “ΧΡΥΣΑ” ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Ο ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΣΤΟ ΕΛΛΉΝΟΡΏΣΏΝ

›ΣΕΛ. 4, 8

Η κ. Ζωή Ράπτη είναι υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στο Βόρειο Τομέα 
της Β΄ Αθηνών. Οι πολίτες την γνωρίζουν από την επιτυχημένη στα-

διοδρομία της ως μαχόμενη δικηγόρος, από την θητεία της στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση στον δήμο Ψυχικού και από τις πρωτοβουλίες της ως 
επικεφαλής της Γραμματείας Σχέσεων Κοινωνίας- Κόμματος  της Νέας 
Δημοκρατίας.
Το ευχάριστο με αυτή τη νέα, δυναμική και όμορφη γυναίκα είναι ότι 
ξεφεύγει από την πεπατημένη του ξύλινου λόγου και των νεφελωδών 
επιχειρημάτων. Είναι σαφής, μιλάει ευθέως και χρησιμοποιεί απο-
δείξιμα στοιχεία για να τεκμηριώσει το σκεπτικό της. Ξέρει τι 
θέλει, γνωρίζει πώς αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και επιχει-
ρεί άμεσα να το πράξει.

›ΣΕΛ. 9

Η στήριξη της ελληνικής  
οικογένειας είναι απόλυτη 
προτεραιότητα μας
Είμαι εργαζόμενη, μητέρα και πολιτικά δραστήρια 
Ελληνίδα, που πιστεύει στην Ελλάδα και στους Έλληνες

Οκτώ φίλοι, γείτονες, 
συνδημότες μας ζητούν την 
ψήφο μας. Πρόκειται για 
υποψήφιους του Βόρειου Τομέα 
Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. 

Και οι οκτώ  
είναι γαλάζιοι!



ΤΑ “ΧΡΥΣΑ” ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας 
Αρχείων 2019 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
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Σημεία διανομής  
της εφημερίδας με stand

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
•  Ν. Παρίτση & 25ης Μαρτίου  

(2ο Δημοτικό)
•  Χρ. Σμύρνης  

(εκκλησία Αγίου Γεωργίου)
•  Στην εκκλησία της Αγ. Σοφίας
•  Ρήγα Φεραίου (έξω από  

το Αθλητικό Κέντρο)
•  Ψιλικά - Μίνι μάρκετ 

(Λ. Δημοκρατίας και Ευρώτα)
•  Βιβλιοπωλείο «Χαρτόπολις»  

(Δημ. Βασιλείου 1 Φάρος)
•  Κηφισίας (στο ύψος  

της τράπεζας Πειραιώς)
•  Στην είσοδο του σούπερ  

μάρκετ Σκλαβενίτης
•  Θεμιστοκλέους & Παλαμά γωνία  

(πλατεία Ελευθερίας)
•  Κληματαριά  

(ταβέρνα, πλ. Ελευθερίας)

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ
•  Δημαρχείο Ψυχικού
•  Νέα Αγορά, «Απολλώνειο»
•  Τοπικό παράρτημα ΕΛΤΑ 

ΦΙΛΟΘΕΗ
• καφέ Sablo 
• καφέ Παλιά Αγορά
 • ΚΕΠ
•  Tennis Club 
•  Δημοτικό Διαμέρισμα
•  ΕΒΓΑ (Άνω Αγορά) 
•  παντοπωλείο ΕΥ ΖΗΝ  

(Άνω Αγορά)
•  Αλέξης φωτογραφείο 

(Καποδιστρίου & Πευκών 1)
•  Ζαχαροπλαστείο DESPINA 

(Θράκης 2 & Καποδιστρίου)
•  Vantage Κομμωτήριο 

Καποδιστρίου & Θράκης

Κώττα 28, Αθήνα
Τηλ.: 211.40.39.599
website: www.top-nea.gr

e-mail: top-nea@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν το συντάκτη 
τους και δε συμπίπτουν κατ' 
ανάγκην με την άποψη της 
εφημερίδας

Η επίλεκτη Ομάδα Ρυθμικής και 
Αισθητικής Γυμναστικής ΟΚΑ-

ΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
μας έκανε και πάλι περήφανους κα-
τακτώντας 2 Χρυσά μετάλλια στους 
φετινούς αγώνες που πήρε μέρος. 
Ξεκίνησε την πορεία της το 2015. 
Από τότε μέχρι και σήμερα  συμμε-
τέχει τόσο σε εσωτερικές διοργανώ-
σεις Γυμναστικής για Όλους όσο και 
σε Πανευρωπαϊκές (EYROGYM) και 
Διεθνείς-Παγκόσμιες διοργανώσεις, 
εκπροσωπώντας το Δήμο Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού στο Εξωτερικό.

Έχει κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια 
σε αντίστοιχα Διαγωνιστικά Contest ή 
Challenge και 3 ειδικά βραβεία.

Επίσης έχει κατακτήσει το πρώτο 
Ειδικό βραβείο καλύτερης Ενδυματο-
λογικής + Αισθητικής παρουσίας για 
τη χορογραφία Butterflies-Πεταλού-
δες EgoStar Gym Contest 2017.

Και 2 φορές το ειδικό βραβείο 
“Ολυμπιονίκης Άννας Πολλάτου”. Την 
πρώτη φορά το 2015 ως πρωτοεμ-
φανιζόμενη ομάδα στο Cosmogym 
Contest και τη δεύτερη φέτος στο 
Cosmogym Contest. Το βραβείο αυτό 
απονέμεται στην καλύτερη ομάδα με 
στοιχεία ρυθμικής γυμναστικής στη 
μνήμη της Ολυμπιονίκου Ρυθμικής 
Άννας Πολλάτου. Είναι το σημαντικό-
τερο βραβείο της διοργάνωσης και 
συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 
που η ομάδα προσφέρει σε κάποιο 
κοινοφελές Ίδρυμα.

Φέτος η Επίλεκτη Ομάδα Ρυθμι-
κής και Αισθητικής Γυμναστικής του 
ΟΚΑΠΑ συμμετείχε σε 2 διοργανώ-
σεις Γυμναστικής για Όλους. Στις 
16/6/2019 στο COSMOGYM CONTEST 
και στις 22/6 στο HELLAS GYM FOR 

LIFE CHALLENGE το οποίο είναι δια-
γωνιστικό σκέλος του Eco Astrogym 
Festival and Contest Gymnastics for 
All. Διοργανώνεται από την ΕΓΟ (Ελλ. 
Γυμναστική Ομοσπονδία).

Ο τίτλος του προγράμματος είναι 
“Εκκρεμές” μια γυμναστική σύνθεση 
με στοιχεία ρυθμικής γυμναστικής 
ακροβατικής αισθητικής γυμναστι-
κής αλλά και ειδικές κατασκευές και 
που σκοπό έχει να δείξει ότι “όλα τα 
πράγματα στη ζωή μας και οι πράξεις 
μας κινούνται σαν εκκρεμές μέχρι να 
ισορροπήσουμε στη καλύτερη και 
σοφότερη ΑΠΟΦΑΣΗ μας”. 

Το πρόγραμμα θα ταξιδέψει μέχρι 
το Dorbin της Αυστρίας αφού η ΕΠΙ-

ΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ θα συμμετέχει στην 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ, WORLD 
GYMNASTRADA 2019 – DORBIN 
AUSTRIA, το μεγαλύτερο αθλητικό 
γεγονός της Γυμναστικής για Όλους. 
Διοργανώνεται από την FIG την Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής 
που θα πραγματοποιηθεί   7-14 Ιου-
λίου 2019.

Την αθλητική αποστολή ενισχύει 
οικονομικά ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυ-
χικού με τον ΟΚΑΠΑ, αναπόσπαστο 
τμήμα του οποίου αποτελεί η ομάδα 
μας, αλλά και ο κ. Χαράλαμπος Μπο-
νάτσος που στηρίζει κάθε φορά την 
συμμετοχή της Ομάδας σε Πανευρω-
παϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
(Γ.Α.Κ.), σε συνεργασία μα την 

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της 
Αριστερής Νεολαίας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.) και 
το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστο-
ρίας (Κ.Ε.Ν.Ι.) του Παντείου Πανεπι-
στημίου καθώς και με την ευγενική 
υποστήριξη του ΟΚΑΠΑ του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού, γιορτάζουν και 
φέτος τη  Διεθνή Ημέρα Αρχείων 
2019.

Διοργανώνουν λοιπόν γι’ αυτή τη 
γιορτή και προσκαλούν τους ενδια-

φερόμενους σε μια εκδήλωση με τίτ-
λο «Δεκαετία του ’60, μια νεολαία σε 
εξέγερση»,   την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 
2019, ώρα 19:30, στην Κεντρική Υπη-
ρεσία των Γ.Α.Κ., Δάφνης 61, Ψυχικό 
(τηλ.2106782278).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομι-
λίες και έκθεση αρχειακού υλικού. 
Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, στις 
19:00 θα γίνει ξενάγηση στην έκθεση 
αρχειακού υλικού.

Με το πέρας της εκδήλωσης θα 
ακολουθήσει δεξίωση.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
Αγαπημένοι μου συνδημότες,
Το βράδυ της πρώτης Κυριακής του Ιουνίου, το 61% από εσάς χάρισε απλόχερα τη μεγαλύτερη χαρά και κυρίως 

ευθύνη προς το πρόσωπό μου, την εμπιστοσύνη του! Χάρη σε εσάς, σήμερα, είμαστε πλέον έτοιμοι να γυρίσου-
με σελίδα στον Δήμο μας. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το Προάστιο Πρότυπο που μας αξίζει και όλοι 
ονειρευόμαστε!

Και γι’ αυτό σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και δεσμεύομαι πως την εμπιστοσύνη 
σας θα την τιμήσω στο ακέραιο. Είμαι βέβαιος πως με τη δική σας στήριξη, μαζί με αυτή των δημοτών που δεν 
μας είχαν επιλέξει, θα πετύχουμε να κάνουμε τη ζωή στη Φιλοθέη, το Νέο Ψυχικό, το Ψυχικό, κάθε μέρα καλύτερη. 
Όπως το ονειρευόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας.

Ενωμένοι, με σχέδιο και πνεύμα συνεργασίας, ξεκινάμε την πρώτη Σεπτεμβρίου, όλοι μαζί για ένα Προάστιο 
Πρότυπο! Πιάνουμε δουλειά, με σχέδιο και προτεραιότητες. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί. Η μεθοδική εφαρ-
μογή του προγράμματός μας σύντομα θα αποδώσει ορατά αποτελέσματα, ιδίως σε θέματα Ασφάλειας, Καθαρι-
ότητας και Καθημερινότητας.

•  Προστατεύοντας τη φυσιογνωμία του προαστίου μας.
•  Δουλεύοντας συστηματικά για την καθαριότητα στον Δήμο μας.
•  Ενισχύοντας και φροντίζοντας το πράσινο.
•  Υλοποιώντας ενίσχυση του φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους.
•  Δίνοντας τη μεγάλη μάχη «των κακοτεχνιών και της λακκούβας», με μικρά και 

μεγαλύτερα έργα στους δρόμους μας.
•  Πιέζοντας εντατικά για την επαναλειτουργία ενός ακόμα Αστυνομικού Τμήματος.

Μέρα με τη μέρα, είμαστε αποφασισμένοι να δουλεύουμε για την υλοποίηση του ολο-
κληρωμένου προγράμματος για τον Δήμο μας. 

Στην προσπάθεια αυτή θέλω δίπλα μου κάθε δημότη μας. Ό,τι και αν ψήφισε, όποιες 
και αν είναι οι πολιτικές του θέσεις. Στο πρόσωπο των χθεσινών μου αντιπάλων βλέπω 
τους συμμάχους της επόμενης μέρας.

Η συμμετοχή όλων θα φέρει το αποτέλεσμα που όλοι ονειρευόμαστε! Όλοι μαζί, 
προχωράμε με όρεξη και σχέδιο στην επόμενη ημέρα.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω όλους να δουλέψουμε μαζί για το αύριο του 
Προαστίου μας! 
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Και οι οκτώ είναι γαλάζιοι!
Οκτώ φίλοι, γείτονες, συνδημότες μας ζητούν την ψήφο μας. 
Πρόκειται για υποψήφιους του Βόρειου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. 

Δημήτρης Καιρίδης 

Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο και Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School στο 
Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστόνης. Δίδαξε Διεθνή 
Πολιτική στο Harvard, στο Tufts, στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας και είναι τακτικός καθηγητής Δι-
εθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα 
«Κωνσταντίνος Φ. Καραμανλής», διευθυντής της 
Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας και του Δί-
κτυο Ναυαρίνο. Συνεργάζεται με την τηλεόραση 
του Action24 και αρθρογραφώ στο OnAlert.gr/
Newsit.gr. Στο παρελθόν, έχει συνεργαστεί στη 
διοίκηση οργανισμών και τη διαχείριση προ-
γραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 
παντρεμένος με τη Μαριλίζα και έχουν δύο παι-
διά, την Ίρια και τον Νικόλα.  

Νίκη Κεραμέως

Κατοικεί στο Ψυχικό από 2 ετών. Τελείωσε σχο-
λείο στο Ψυχικό και σπούδασε νομικά με μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (Université Paris 
II Panthéon-Assas) και την Αμερική (Harvard 
Law School). Είναι δικηγόρος, μέλος των Δικη-
γορικών Συλλόγων Αθηνών και Νέας Υόρκης 
και εργάζεται ανελλιπώς τα τελευταία 15 χρόνια. 
Είναι παντρεμένη με το Δημήτρη Λουκά και με-
γαλώνουν τα δύο αγόρια τους στο Ψυχικό. Απο-
φάσισε να ασχοληθεί  με τα κοινά, γιατί πιστεύει 
στη δύναμη της συμμετοχής, την αξία της προ-
σφοράς και τις δυνατότητες της χώρας μας. Είναι 
Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία 
από τον Ιανουάριο του 2015 και Τομεάρχης Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το Νοέμ-
βριο του 2016. Στις 7 Ιουλίου θα είναι υποψήφια 

με τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο Τομέα της Β’ 
Αθήνας, διεκδικώντας την εμπιστοσύνη των συ-
μπολιτών μου. Ενωμένοι μπορούμε! Στα Βόρεια 
#MeTiNiki

Χατζηδάκης Κωστής

Στις 7 Ιουλίου είναι η ευκαιρία να τελειώνουμε 
με το τέλμα και να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια 
φωτεινή Ελλάδα. Με αλήθεια και κοινή λογική.
Έχω βρεθεί, απ’ όπου κι αν πέρασα- από τη 
ΔΑΠ, την ΟΝΝΕΔ, την Ευρωβουλή, από διάφο-
ρα υπουργεία- απέναντι στην αερολογία και τον 
κρατισμό. Τις μεγάλες πληγές της Ελλάδας.
Με προσωπικό κόστος και συγκρούσεις. Για την 
Ολυμπιακή. Τον ΟΣΕ. Την εργαλειοθήκη.
Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, προσπά-
θησα πάντα να μείνω πιστός στις αξίες μου:
• Την ελευθερία
• Την αξιοκρατία
• Την Ευρώπη
• Τη σοβαρότητα
• Την αξιοπρέπεια
Έτσι θέλω να προχωρήσω δίπλα στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Χρειάζομαι τη στήριξή σας! Και σας υπόσχομαι 
ένα πράγμα: Ότι θα συνεχίσω τη μάχη για μια 
πολιτική με έργο και αποτέλεσμα.
Μια πολιτική με αξίες!

Ράπτη Ζωή 

Αριστούχος απόφοιτος της σχολής Μωραΐτη. 
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Έλαβε τον τίτλο του Master of 
Laws με έπαινο στο διεθνές εμπορικό δίκαιο στο 
University of Kent at Canterbury της Μεγάλης 
Βρετανίας. Είναι δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω. 

Έχει 16ετή θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Ψυχικού, μέλος 
της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και μέλος της Πολιτικής Επιτρο-
πής του Council of European Municipalities and 
Regions (CEMR). Συνέστησε και διατέλεσε Πρό-
εδρος του Συνδέσμου των 4 Δήμων (Γαλατσίου, 
Νέας Ιωνίας, Ψυχικού και Φιλοθέης) για την Προ-
στασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων. 
Ήταν Γραμματέας  στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής
Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 2013-2015 όπου 
ασχολήθηκε με τα εξής: 
Ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής στις εκλογές 
του 2014 και υποψήφια Βουλευτής στην Β΄ Περι-
φέρεια Αθηνών  στις εκλογές του 2015. 
Διετέλεσε Γραμματέας  Σχέσεων Κοινωνίας – 
Κόμματος (2016- 2019) και από το 2016 είναι 
μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

Θεόδωρος Ρουσόπουλος 

Μένει στο Ψυχικό. Σπούδασε δημοσιογραφία και 
Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΑΠ). Είναι διδάκτωρ ιστο-
ρίας στο Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Από 
το 1981 -2000 εργάστηκε ως δημοσιογράφος 
σε μεγάλες ημερήσιες εφημερίδες στο πολιτικό 
ρεπορτάζ. Παρουσίασε εκπομπές, ντοκυμαντέρ 
για τις οποίες του απονεμήθηκε το βραβείο Μπό-
τση και της Ένωσης Τούρκων Δημοσιογράφων. 
Υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη του πρώτου 
μη κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού (Αθήνα 
9,84) και της πρώτης ιδιωτικής τηλεόρασης στην 
Ελλάδα (Mega Channel). Το 2000 ο Κώστας Κα-
ραμανλής του ανέθεσε την θέση του Εκπροσώ-
που Τύπου της Ν.Δ. Το 2004 διετέλεσε Υπουργός 
Επικρατείας και ανέλαβε χρέη κυβερνητικού εκ-
προσώπου έως το τέλος του 2008. Από το 2009 
δραστηριοποιούμε στον Ακαδημαϊκό χώρο. Τα 
τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρημα-
τικά στην Κύπρο στο τομέα της επικοινωνίας και 
του στρατηγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 
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DF350A DF325A
Η εξωλέµβια µηχανή που απεικονίζεται είναι προϊόν γραφιστικής σχεδίασης.
Στην πραγµατική εξωλέµβια δεν είναι εµφανής ο κινητήρας.
＊

ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ∆ΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ!
    ∆ΙΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ
    ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
    ∆ΙΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ

www.globalsuzuki.com
/marine/lineup/df350a/

facebook.com/suzukimarinegr/

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

DUAL PROP



Μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί 
παράξενη αλλά πρέπει να υποβληθεί: 
Γιατί συμμετέχετε στις εθνικές εκλογές;

Επειδή το επιθυμώ και επειδή μπορώ να 
το κάνω. Κάποια στιγμή οι πολίτες πρέπει 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν είναι 
δυνατόν να επιδιδόμεθα διαρκώς σε άγο-
νη κριτική για πράγματα τα οποία δεν μας 
αρέσουν, δεν συμφωνούμε, θα είχαμε άλ-
λες λύσεις κατά νου και θα προσπαθούσα-
με να τα φτιάξουμε και να τα προωθήσουμε 
με διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποί-
ον μετέρχονται οι εκάστοτε κυβερνώντες.

Κάνουμε διαρκώς κριτική, μιλάμε αδιά-
κοπα για σχέδια και έξυπνες κινήσεις και 
στο τέλος αφήνουμε μία ομήγυρη, που εί-
ναι οπαδός της ήσσονος προσπάθειας, να 
οδηγεί την Ελλάδα από ήττα σε ήττα και 
τελικά στον γκρεμό!

Ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό έχει συμ-
βεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τους κατά καιρούς 
«προσκολλημένους» στην κυβερνητική 
πλειοψηφία. Οι οπαδοί της ήσσονος προ-
σπάθειας, δεδηλωμένοι εχθροί της αριστεί-
ας και με πολιτική ατζέντα και πρωτοβου-
λίες εναντίον της αριστείας, κυριάρχησαν 
στην ημεδαπή πολιτική σκηνή με αφορμή 
την κρίση χρέους, την οποία εκμεταλλεύτη-
καν χυδαία. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε 
καλύτερα από εμένα διότι καλείστε όπως 
και εγώ να πληρώσετε τον λογαριασμό.

Τελικά, ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός;
Ευτυχώς σε αυτή τη συζήτηση δεν χω-

ρούν γενικότητες. Η πραγματικότητα δεν 
είναι κάτι σχετικό∙ είναι απόλυτο και ο πιο 
απλός τρόπος για τους πολίτες να την «με-
τρήσουν» είναι οι δικές τους εμπειρίες, το 
δικό τους εισόδημα, το δικό τους επίπεδο 
διαβίωσης. Την απάντηση για το αν τα έχει 
καταφέρει η όχι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αποστολή 

του την έδωσαν οι Έλληνες στις πολλαπλές 
κάλπες του Μαΐου.

Ευτυχώς, στην πολιτική υπάρχουν και… 
αριθμοί με τους οποίους μπορεί να μετρη-
θεί η επιτυχία ή αποτυχία ενός προγράμ-
ματος που εφαρμόζει κόμμα το οποίο 
ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

Η στήριξη της ελληνικής  
οικογένειας είναι απόλυτη 
προτεραιότητα μας

Η ΤΆΧΆ ΥΠΕΡΗΦΆΝΗ ΕΠΆΝΆΔΙΆΠΡΆΓΜΆΤΕΥΣΗ ΆΠΌ ΤΌ ΤΡΆΓΙΚΌ ΓΙΆ ΤΗ ΧΏΡΆ ΔΙΔΥΜΌ 
ΒΆΡΌΥΦΆΚΗ – ΤΣΙΠΡΆ ΚΌΣΤΙΣΕ ΆΠΌ 100 ΕΏΣ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΏ

Είμαι εργαζόμενη, μητέρα και πολιτικά δραστήρια Ελληνίδα,  
που πιστεύει στην Ελλάδα και στους Έλληνες

στην Πέλλη Ζωγοπούλου

Η κ. Ζωή Ράπτη είναι υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στο Βό-
ρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών. Οι πολίτες την γνωρίζουν από 

την επιτυχημένη σταδιοδρομία της ως μαχόμενη δικηγόρος, 
από την θητεία της στην τοπική αυτοδιοίκηση στον δήμο Ψυ-
χικού και από τις πρωτοβουλίες της ως επικεφαλής της Γραμ-
ματείας Σχέσεων Κοινωνίας- Κόμματος  της Νέας Δημοκρατίας.
Το ευχάριστο με αυτή τη νέα, δυναμική και όμορφη γυναίκα 
είναι ότι ξεφεύγει από την πεπατημένη του ξύλινου λόγου και 

των νεφελωδών επιχειρημάτων. Είναι σαφής, μιλάει ευθέως 
και χρησιμοποιεί αποδείξιμα στοιχεία για να τεκμηριώσει το 
σκεπτικό της. Ξέρει τι θέλει, γνωρίζει πώς αυτό μπορεί να γίνει 
εφικτό και επιχειρεί άμεσα να το πράξει. Ό,τι ακριβώς λείπει 
συχνά από την κεντρική πολιτική σκηνή, φαίνεται να το δια-
θέτει η κ. Ράπτη. 
Η συνέντευξη μαζί της ήταν μια ακόμα αναμφίβολα ξεχωριστή 
εμπειρία!

ανέβηκε στην εξουσία λέγοντας γενικότητες και 
προξένησε πολύ συγκεκριμένη ζημιά. Πρέπει να 
σας θυμίσω τις εκτιμήσεις ειδικών για το πόσο 
κόστισε η τάχα υπερήφανη επαναδιαπραγμά-
τευση του χρέους και των μνημονίων από το 
αξιοθρήνητο δίδυμο του κυρίου Βαρουφάκη 
με τον κύριο Τσίπρα. Σύμφωνα με τον κ. Κλάους 
Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Σταθερότητας (ESM), με τον ΣΥΡΙΖΑ η 
χώρα μας έχασε έξι μονάδες του ΑΕΠ. Αυτό με-
ταφράζεται σε περισσότερο από 100 δις ευρώ.

Διπλάσιο υπολογίζει το ποσό της οικονομικής 
καταστροφής που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με 
τους ΑΝΕΛ στην πατρίδα, ο τέως επικεφαλής 
του EuroWorking Group κ. Τόμας Βίζερ, σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην ολλανδική 
εφημερίδα «De Volkskrant», και στην οποία είχε 
μιλήσει για 200 δισ. ευρώ.

Αυτό τελικά είναι το βασικό πρόβλημα του 
ΣΥΡΙΖΑ; Η διαχείριση των οικονομικών;

Όχι, σαφώς όχι. Είναι η εμμονική προσήλωση 
σε αποτυχημένες ιδεοληψίες και η άρνηση της 
αποδοχής της πραγματικότητας. Έχω σημειώ-
σει κατ’ επανάληψιν στην αρθρογραφία μου και 
σε ομιλίες μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως δομημένη πο-
λιτική οντότητα, πάσχει συνολικά από αυτό. Ο 
υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, 
σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό μετά 
την πρώτη εκλογική ψυχρολουσία του Μαΐου, 
αναφέρθηκε στη δημιουργία «ενός αντι-ΣΥΡΙ-
ΖΑ μετώπου που πολέμησε την κυβέρνηση» 
και στο τέλος απηύθυνε το ρητορικό ερώτημα 
στους ψηφοφόρους «αν είχαν συνειδητοποιή-
σει πως αυτό το μέτωπο οδηγεί τη Ν.Δ. σε πρώ-
το κόμμα» και «αν έχουν συνειδητοποιήσει πως 
τα αποτελέσματα οδήγησαν εκεί που οδήγη-
σαν, και αν αυτό ήθελαν…». Με λίγα λόγια, ένας 
υπουργός, που εκ θέσεως και εκ πείρας οφείλει 
να αφουγκράζεται τον λαό μας, αντί να ζητή-
σει συγγνώμη για λάθη και παραλείψεις που 
έβλαψαν το κοινωνικό σώμα, κουνά το δάχτυλο 
στους εκλογείς και -ούτε λίγο ούτε πολύ- τους 
κατηγορεί για νηπιώδη συμπεριφορά, τους μέμ-
φεται ότι δεν αντελήφθησαν πού «οδήγησαν τα 
πράγματα» οι επιλογές τους!

Ακόμα μια επίδειξη αυτοαναφορικότητας της 
εξουσίας και προσβλητικής προς τους Ελληνες 
συμπεριφοράς σημειώθηκε από τον υπουργό 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα, 
ο οποίος είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο 
Κόκκινο για τις εθνικές εκλογές ότι «θα είναι μια 
μάχη δύο κόσμων, που δεν σταματά. Η μάχη 
των λίγων, της ελίτ, των εχόντων οικονομική 
και κοινωνική εξουσία, με τη δημοκρατία, τη 
συντριπτική πλειοψηφία του 99%, με τη δική 
του πολυχρωμία και σύνθεση, τους κανονικούς 
ανθρώπους».

Η οφθαλμοφανής λαϊκή πλειοψηφία των Ελ-
λήνων, που αποδοκίμασε τον ΣΥΡΙΖΑ και ενέ-
κρινε τις λύσεις που προτείνει η Ν.Δ. του Κυριά-
κου Μητσοτάκη για τα κοινωνικά, οικονομικά 
και εθνικά ζητήματα, είναι για τον κ. Βίτσα… 

λίγοι και μη κανονικοί άνθρωποι! Η άρνηση 
παραδοχής της αλήθειας έχει φτάσει σε επίπε-
δα ύβρεως. Για να μην αναφερθώ στις φοβερές 
εθνικές αβαρίες που υπέστη η πατρίδα μας με 
την συμφωνία των Πρεσπών και την ανεκδιήγη-
τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του διδύμου 
Κοτζιά – Τσίπρα.

H ΝΔ, έχει τώρα μια σχετικά εύκολη πολιτι-
κή αποστολή να εκτελέσει: καταγγέλλει την 
οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, τι 
αντιπροτείνει;

Το πρώτο και βασικότερο όλων: η Νέα Δημο-
κρατία έχει αποδείξει ότι στηρίζει και ενισχύει τη 
μεσαία τάξη, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια των 
κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε διακηρυγ-
μένο στόχο! Είναι πολλές και καταγεγραμμένες 
οι δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης για 
την «ταξική» πολιτική που άσκησαν και την σκό-
πιμη επιβάρυνση της μεσαίας τάξης με φόρους 
και τέλη που δεν μπορούσε να σηκώσει.

Πάντως, για να γίνω συγκεκριμένη θα επα-
ναλάβω μερικές από τις βασικές διακηρύξεις 
του προγράμματός μας: Μείωση του ΕΝΦΙΑ για 
όλους τους Έλληνες κατά 30% τα πρώτα δύο 
χρόνια. Δραστική µείωση του εισαγωγικού φο-
ρολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων 
στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 10.000€, από 
22% που ισχύει σήµερα. Όσοι χρωστούν µέχρι 
3.000 ευρώ είτε στις εφορίες, είτε στα ασφα-
λιστικά ταµεία (δηλαδή τα 4/5 των οφειλετών) 
θα µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή τους σε 
120 δόσεις – η δε ελάχιστη καταβολή θα είναι 
20 ευρώ το µήνα. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές 
θα εντοπιστούν και δεν θα µπουν σε καµμία ευ-
νοϊκή ρύθµιση.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
αντιμετωπίζει η χώρα;

Αναμφίβολα το δημογραφικό. Η στήριξη της 
ελληνικής οικογένειας είναι απόλυτη προτεραι-
ότητα του κόμματος αφού το δημογραφικό εί-
ναι η νο1 απειλή για την Ελλάδα. Μαζί με όλες 
τις υπόλοιπες νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
έχει σχεδιάσει το κόμμα μας, η ΝΔ έχει πάρει την 
απόφαση να θεσμοθετήσει χίλια (1.000) ευρώ 
πρόσθετο αφορολόγητο για κάθε παιδί. Κι αυτά 
για αρχή…

Επίσης, πρέπει να σημειώσω ότι στην πατρί-
δα μας η ανεργία των γυναικών είναι εξαιρετικά 
μεγάλη. Μόνο το 46% των γυναικών έχει εργα-
σία. Έτσι… κατόρθωσε η κυβέρνηση να έχουμε 
το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης σε ολό-
κληρη την Ε.Ε.!

Με το πρόγραμμα της ΝΔ οι εργαζόμενες 
μητέρες θα επιλέγουν το χρόνο κατά τον οποίο 
θα κάνουν χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και 
λοχείας. Η έναρξη της άδειας θα γίνεται από 6 
έως 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία 
τοκετού και το τυχόν υπόλοιπο θα μεταφέρεται 
μαζί με την άδεια λοχείας. Επίσης, κανένα παιδί 
δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού.

Συν τοις άλλοις έχουμε επεξεργαστεί σχέδιο 

να επεκταθεί το ωράριο των παιδικών σταθμών 
για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργα-
ζόμενων γονέων, να εφαρμοστεί σταδιακά η 
διετής υποχρεωτική προσχολική αγωγή και να 
ενισχυθεί ουσιαστικά η λειτουργία των ολοήμε-
ρων σχολείων, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
και μελέτης.

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας με την υποψή-
φιότητά σας με τη ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της 
Β΄ Αθηνών;

Να αποδείξω ότι θέλουμε και μπορούμε 
να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για την 
πατρίδα και τον λαό. Εγώ δεν επιδιώκω τίποτε 
άλλο παρά να λειτουργήσω ενωτικά για την κοι-
νωνία και να βοηθήσω τους ανθρώπους στις πε-
ριοχές που υπάγονται στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών να σταθούν ξανά στα πόδια τους έπειτα 
από την μαύρη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό, 
πιστεύω θα με βοηθήσει και η εμπειρία μου από 
τη μαχόμενη δικηγορία και η θητεία μου στην 
τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην Γραμματεία 
Σχέσεων Κοινωνίας-Κόμματος της ΝΔ ως επι-
κεφαλής της. Δεν είναι πολιτικός αποκομμένος 
από τη ζώσα πραγματικότητα. Είμαι εργαζόμε-
νη, μητέρα και πολιτικά δραστήρια Ελληνίδα, 
που πιστεύει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. 
Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω από τις φιλόξε-
νες σελίδες σας: Μπορούμε καλύτερα, αξίζουμε 
καλύτερα, θα τα καταφέρουμε με επικεφαλής 
τον πρόεδρό μας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη!
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Ήρθε η ώρα των πολλών  
(απαντήσεων)…
της Ιωάννας 
Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη*

Όταν μια Κυβέρνηση ξαναζη-
τά μία ακόμη θητεία, πρέπει 

πρωτίστως να εξηγήσει γιατί δεν 
κατόρθωσε να κάνει όσα τώρα 
επαγγέλλεται στη θητεία που μόλις 
ολοκληρώθηκε... Ως εκ τούτου, ο 
κ. Τσίπρας θα πρέπει να δώσει μια 

πειστική απάντηση γιατί η πολυθρύ-
λητη «ώρα των πολλών» δεν ήταν η 
τετραετία που μόλις πέρασε, αλλά οι 
εκλογές στις οποίες σύρθηκε τελικά 
από τις ψήφους «των πολλών» στις 
Ευρωεκλογές.

Και πράγματι, αν το μέτρο της 
επιτυχίας μιας Κυβέρνησης είναι 
η ανταπόκριση των έργων της 
στις προεκλογικές εξαγγελίες της, 

τότε η απερχόμενη είναι η πλέ-
ον αποτυχημένη Κυβέρνηση της 
μεταπολίτευσης. 

Τι είπε και τι έκανε;
•  Υποσχέθηκε εθνική αξιοπρέπεια, 

και παρέδωσε «Πρέσπες» και τουρ-
κικά γεωτρύπανα στην κυπριακή 
ΑΟΖ.

•  Υποσχέθηκε οικονομική ανεξαρ-

τησία και επέβαλε Υπερταμείο 99 
ετών και 29 νέους φόρους. 

•  Υποσχέθηκε λειτουργία του κρα-
τικού μηχανισμού, και ζήσαμε 
«Μάτι» και «Μάνδρα».

•  Υποσχέθηκε Δικαιοσύνη και έστη-
σε Novartis.

•  Υποσχέθηκε ασφάλεια και μας εί-
παν να «κάνουμε ότι κοιμόμαστε».

Είναι ό,τι πιο επιζήμιο ανέδειξε 
η σύγχρονη πολιτική ιστορία του 
τόπου. Την άλλη Κυριακή ευτυχώς 
φεύγουν, και μαζί ενταφιάζονται και 
το ιδεολόγημα της ταξικής διαίρε-
σης, η λογική της ήσσονος προσπά-
θειας, η μονοπώληση της κοινωνι-
κής ευαισθησίας.

Όσοι έχουμε την τιμή να συμμε-
τέχουμε στα ψηφοδέλτια της ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, έχουμε όμως ευθύ-
νη για το τι έρχεται. Η επόμενη Βου-
λή πρέπει να στηρίξει μια Κυβέρ-
νηση τολμηρή αλλά όχι αλαζονική, 
σταθερή αλλά όχι δογματική, πολυ-
συλλεκτική αλλά όχι ασυντόνιστη. 
Οφείλουμε και θα δώσουμε τους κα-
λύτερους εαυτούς μας για να αφου-
γκραστούμε τα προβλήματα, να 
απελευθερώσουμε τις δημιουργικές 
δυνάμεις της κοινωνίας και να εμπε-
δώσουμε στη συνείδηση των πολι-
τών το αίσθημα ασφάλειας και εθνι-
κής αξιοπρέπειας. Έχουμε μάθει από 
τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα 
τα επαναλάβουμε. Έχει μάθει όμως 
και ο ελληνικός λαός ότι η πολιτική 
εξαπάτηση φέρει φαρδιά-πλατιά 
την υπογραφή των κυβερνώντων.

Οι εκλογές της άλλης Κυρια-
κής σηματοδοτούν την ώρα των 
απαντήσεων. 

Του λαού, για τα ψέματα που 
άκουσε.

Του κ. Τσίπρα, για τα ψέματα που 
είπε.

Της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τις λύσεις 
που θα κληθούν πολύ σύντομα να 
δώσουν.

Η ευθύνη ας αποτελέσει την κι-
νητήριο δύναμη για την Ελλάδα του 
αύριο. 

*Υποψήφια Βουλευτής  
Βορείου Τομέα Β1΄ Αθηνών (Ν.Δ.)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ιωάννα (Ζανέτ)  
Καλαντζάκου - Τσατσαρώνη

Γεννήθηκε στο Ψυχικό όπου κατοικεί μέχρι σή-
μερα.  Κατάγεται από τη Μεσσηνία  και είναι 
κόρη του γνωστού δικηγόρου Αθηνών Χρή-
στου Καλαντζάκου και ανιψιά του τέως υπουρ-
γού και επί 50 χρόνια βουλευτή Μεσσηνίας, 
Αριστείδη Καλαντζάκου. 
Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Παρίσι. Μιλά τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά και ασκεί μαχόμενη δικηγορία επί 25 
και πλέον χρόνια με ειδίκευση στο Εμπορικό και 
Ποινικό Δίκαιο.
Παντρεμένη με τον επιχειρηματία Αλέξανδρο 
Τσατσαρώνη και μητέρα δύο παιδιών, της Ελι-
σάβετ και του Μιχάλη.
Εκλεγμένη επί πολλά έτη πρώτη σε ψήφους 
Σύμβουλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 
Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και 
εκπρόσωπος ΔΣΑ στις περισσότερες ειδικές 
Επιτροπές στο Συμβούλιο των Δικηγορικών 
Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE).
Πρόεδρος του Β’ Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΣΑ 
(2011 – 2014). Μέλος Δ.Σ των Ολυμπιακών Αε-
ρογραμμών, της Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού 
Κώδικα (2005 2007).

Μαριάνθη Δ.  
Καφετζή - Ραυτοπούλου 

Μεγάλωσε στο Ψυχικό και είναι απόφοιτη του 
Αρσακείου Ψυχικού. Κόρη Καθηγητού Παιδια-
τρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών μητέρα του 
Σπύρου και της Ελένης.
Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών, τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (1994), μεμε-
ταπτυχιακό δίπλωμα MBA από το University of 
La Verne της California (1996).
Κατείχε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και ξέ-
νες πολυεθνικές εταιρίες. 
Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων με έμ-
φαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων που αφορούν summer 
camp για την ομογένεια. Έχει την αρχισυνταξία 
και παρουσίαση της εκπομπής «Ζην και Ευ Ζην 
με τη Μαριάνθη Καφετζή» στο κανάλι High TV, 

όπου παρουσιάζονται θέματα που αφορούν 
την υγεία και την πρόληψη.
Συμμετέχει στη διαμόρφωση του προγράμ-
ματος της Νέας Δημοκρατίας, στη θεματική 
ενότητα Αριστεία- Αθλητισμός. Είναι επικεφα-
λής του Συνεδριακού Τουρισμού, στον τομέα 
Τουρισμού. Συμμετέχει στους Τομείς: Υγείας 
(Επιτροπή Φαρμάκων), Οικονομικών και Πο-
λιτισμού της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετέχει 
στη Γραμματεία Κοινωνικών Δικτύων & Ειδικών 
Πληθυσμιακών Ομάδων.

Φανή (Φαίνη) 
Χατζηαθανασιάδου

Γεννήθηκε στις Σέρρες και ζει στο Ψυχικό. Είναι 
μητέρα του Παρμενίωνα (Ίωνα) Τζίφρα, μετα-
πτυχιακού φοιτητή Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης. Αναδείχθηκε μέσα από τη βάση των μελών 
της Νέας Δημοκρατίας, αφού διετέλεσε από τις 
πιο πετυχημένες πανελλαδικά εκλεγμένες προ-
έδρους Τοπικής (2016-2018) και ακολούθως 
Νομαρχιακής Οργάνωσης. (2018-2019).
Προέρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, 
αφού η οικογένεια της ίδρυσε την πρώτη μο-
νάδα επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού στην 
Ελλάδα, με την επωνυμία "Μάγειρος".
Σήμερα είναι νομική σύμβουλος εταιριών.
Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων 
και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο) (2004-
2008). Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου του Κέντρου 
Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων και υπεύ-
θυνη προγράμματος αντιμετώπισης νομικών 
θεμάτων αστέγων που βρίσκονται στα όρια του 
Δήμου Αθηναίων (2008-2010).
Είναι από το 2006 πρόεδρος των Φίλων του 
Ζαππείου, όπου μεταξύ άλλων καθιέρωσε τον 
πρωτοποριακό θεσμό αναδοχής σε φυτά, δέν-
δρα, παγκάκια και πέτυχε με δωρεές να αντικα-
τασταθούν τα παγκάκια του Ζαππείου κήπου 
καθώς και πλήθος δένδρων και φυτών.
Είναι ιδρύτρια και διετέλεσε πρόεδρος του συλ-
λόγου "Μητέρες στο 2000", όπου και επιτέλεσε 
πλούσιο έργο υπέρ αδύναμων μητέρων και μο-
νογονεικών οικογενειών, για το οποίο τιμήθηκε 
από το Σεβασμιώτατο Σερρών. 
Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Ταμείου Υπο-
τροφιών του Κολλεγίου Αθηνών (2002-2005). 
Είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ψυχικού. Εκπρόσωπος του Λυκείου Ελληνίδων 
Σερρών στο Τμήμα Παραρτημάτων Λυκείου Ελ-
ληνίδων ( 2013-σήμερα).
Στις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2019 εκλέχθη-
κε (πρώτη όλων) στην Κοινότητα Π.Ψυχικού, 
Σύμβουλος διεκδικώντας την προεδρία της 
Κοινότητας.

Και μία υποψηφιότητα  
στο Συμβούλιο Επικρατείας! 

Βίκυ Λοΐζου 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο Ψυχικό.
Το 2006 εκλέχθηκε 2η σε σειρά δημοτική 
σύμβουλος.
Υποψήφια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της 
Νέας Δημοκρατίας στην 10η τιμητική θέση. 
Σύμβουλος Προέδρου της Νέας Δημοκρα-
τίας και Αναπληρώτρια Γραμματέας Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. Από-
φοιτος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με 
μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και 
Διοίκηση. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχε-
διασμό και τις μεταρρυθμίσεις – ειδικότερα 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρ-
ρυθμίσεων στον χώρο της οικονομίας και 
της αγοράς. Έχει μεγάλη εμπειρία στη δη-
μόσια διοίκηση κατέχοντας θέσεις ευθύνης 
διαδοχικά στο υπουργείο Άμυνας, το υπουρ-
γείο Παιδείας και το υπουργείο  Ανάπτυξης. 
Επιβιώνοντας από μιας σπάνιας μορφής 
καρκίνο, τα τελευταία δύο χρόνια εστιάζει 
σε θέματα πολιτικής υγείας και μεταρρυθμί-
σεων στο σύστημα υγείας. 
«Έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας, 
με όρεξη και πάθος για ζωή δίνω τον καλύ-
τερό μου εαυτό για να γίνει η Ελλάδα ξανά 
μια χώρα που δε σου απαγορεύει να ονει-
ρεύεσαι, μια χώρα που αξίζει να ζεις. Ενωμέ-
νοι μπορούμε!»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4

της Ιωάννας Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη*

8   ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   9ΕΚΛΟΓΕΣ 2019ΕΚΛΟΓΕΣ 2019



10   ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019   11ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑΣΧΟΛΙΑ γράφει η Πέλλη Ζωγοπούλου

Κι εγένετο… η αλλαγή της Δημοτικής 
Αρχής!  Ήσυχα, διακριτικά και χωρίς 
ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες. Γιατί; 
Γιατί αυτοί που ήλθαν, προφανώς, 
δεν αισθάνονται την ανάγκη να στή-
σουν λαϊκά πανηγύρια κι αυτοί που 
απήλθαν δεν έχουν κανένα λόγο να το 
κάνουν! Αφήστε, που ως ψυχανεμιζό-
μαστε, οι δεύτεροι  κάνουν οικονομία  
δυνάμεων για μετέπειτα!

Για πότε δηλαδή; Λογικά, φυλάνε τις 
εφεδρείες τους για Σεπτέμβρη –που 
θα αναλάβει η νέα  Δημοτική Αρχή. 
Αν και οι πιο κακιασμένοι θα ξεσπα-
θώσουν ευθύς αμέσως μετά το πέρας 
των εθνικών εκλογών. Προς το πα-
ρόν διαπραγματεύονται με εαυτούς 
και φίλους –από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης-  τα ανεβοκατεβάσματα 
των κυβερνήσεων! Με το πέρας της 
διαδικασίας, θα επανέλθουν στα αυ-
τοδιοικητικά δριμύτεροι και με άγριες 
διαθέσεις! Τους περιμένουμε. 

ΣΑΡΩΤΙΚΉ ΝΙΚΉ!
Όμως, μη μου πείτε; Σάρωσε ο Δη-
μήτρης Γαλάνης! Αναπάντεχο; Δείτε, 
η νίκη αναμενόμενη∙ τη σκούπα που 
πέρασε όμως, τη δεύτερη Κυριακή,  
κι εκτόξευσε τη διαφορά κοντά στο 
21% δεν την περίμενε κανείς! Φαντα-
στείτε πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη 
του εκλογικού σώματος για αλλαγή…  
Πολύ μεγάλη, θα λέγαμε  -καθώς στο 
συνδυασμό του απερχόμενου εκλέ-
χθηκαν καρμπόν τα ίδια άτομα της 
«Ελβετικής φρουράς» από το Ψυχικό, 
που διοίκησαν από θέσεις κλειδιά τις 
δυο προηγούμενες περιόδους –και 
που δεν έμενε σε κανέναν αμφιβολία 
ότι, αν έβγαιναν, θα διοικούσαν και 
την επόμενη! Ε, κι ως φάνηκε, αυτό 
στην πλειοψηφία των δημοτών δεν 
άρεσε καθόλου.

Περίεργο, όμως, ε; Από τα νέα πρόσω-
πα του συνδυασμού τους κανείς δεν 
εκλέχθηκε! Προφανώς οι εκλεγμένοι, 
ως παλιές καραβάνες,  αλληλοϋπο-
στηρίχτηκαν αφήνοντας απέξω τους 
νεώτερους.  Όχι, μην το  αμφισβητείτε, 
είναι μια πολύ συνηθισμένη εκλογική 
πρακτική που εκπαραθυρώνει  αντι-
πάλους στο άψε-σβήσε! 

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αν υπήρξαν; Αρχικά, για να είμαστε 
ειλικρινείς, υπήρξαν κάποιες στιγμές 
απόλυτου μουδιάσματος  και στις δυο 
παρατάξεις. Τα εκλογικά κέντρα ήταν 
κοντά κι ο απόηχος των αντιδράσε-
ων έφτανε ευκρινώς από το ένα στο 

άλλο. Ήταν εκείνες ακριβώς οι στιγμές 
που έφταναν  και οι εκλογικοί αντι-
πρόσωποι με τα πρώτα αποτελέσματα 
κι άπαντες έκπληκτοι διαπίστωναν  τις 
μεγάλες διαφορές!

Εκ των υστέρων ακολούθησαν ήπι-
οι σχετικά πανηγυρισμοί από τους 
νικητές  και φλύαρη σιωπή από τους 
ηττημένους που πάραυτα αντικατα-
στάθηκε από εκφράσεις συγχαρητη-
ρίων προς το νέο Δήμαρχο. Στάση που 
καλά κρατεί μέχρι σήμερα. Συγκινητι-
κό, ε; Α, καλά! -μη σας πάρουν και τα 
δάκρυα, συγκρατηθείτε παρακαλώ! 
Αναλογιστείτε, απλά, πόσο θέλουν 
για να αλλάξουν ρότα και στάση! 
–όχι πολύ, να ίσαμε το Σεπτέμβρη! 
Εκεί ακριβώς θα φανούν και οι αγα-
θές προθέσεις όλων όσων υπόσχο-
νται ότι θα κινηθούν την προσεχή 
τετραετή περίοδο με αποκλειστικό 
γνώμονα το συμφέρον όλων των 
δημοτών!
Γιατί;  -αμφιβάλετε ότι έτσι θα γίνει;-θα 
ρωτήσετε.  Ναι, θα σας απαντήσουμε, 
αυτό που περιμένουμε είναι να ψη-
φίζουν θετικά όταν δεν θα μπορούν 
να πράξουν διαφορετικά (γιατί θα 
κινδυνεύουν να παρεξηγηθούν) και 
στην πλειοψηφία των θεμάτων να 
τοποθετούνται πεισματικά κι αρνη-
τικά. Εκεί να δείτε… «όχι σε όλα»!

ΚΑΙ ΤΑ «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ» ΣΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ…
Και ήρθε και η ώρα που οι αντιδραστι-
κοί έπιασαν στο στόμα τους κι εμάς…! 
Όχι, που θα την γλυτώναμε! Και τι 
δεν μας έσυραν! Μέχρι που είπαν ότι 
βιαστήκαμε και γράψαμε λάθος τα 
αποτελέσματα! 
Καλά, άμα θέλει κανείς να γλυκάνει 
την ήττα του, όπως θέλει τα μεταφρά-
ζει. Είναι όμως πιθανότερο να κάνει 
λάθος το Υπουργείο Εσωτερικών, 
παρά ο Νίκος Ζερβός που προΐστατο 
της διαδικασίας!
Όπως κι έγινε δηλαδή, και με τα απο-
τελέματα της πρώτης Κυριακής και με 
τα αποτελέσματα της δεύτερης, όπου 
το υπουργείο διαπίστωσε το λάθος 
του, δέχθηκε την ένσταση του συν-
δυασμού και τώρα περιμένουμε τα 
πολλοστά στη σειρά επίσημα αποτε-
λέσματα. Πόσο έχει ο μήνας;  -25 σή-
μερα- κι ακόμα δεν έχουν βγει!

Παρεμπιπτόντως, πιο οργανωμένο 
συνδυασμό από αυτόν του Δημή-
τρη Γαλάνη δεν έχω ξαναδεί! Όλοι 
κινούνται σε τροχιά απόλυτης συ-
νεργασίας, γρήγορα, αξιόπιστα κι 

αποτελεσματικά!
Όσο για εμάς, χαιρετίσματα στους κα-
κόπιστους, αλλά οι εφημερίδες έχουν 
προθεσμίες κυκλοφορίας και ανάλο-
γα με την ημερομηνία δημοσιεύαμε 
τα αποτελέσματα που είχαμε, γνωρί-
ζοντας και αναφέροντας ταυτόχρο-
να, ότι υπολείπονται κάποια εκλογικά 
κέντρα. Όπως επίσης γνωρίζαμε ότι 
θα ακολουθήσουν ενστάσεις. Καλά, 
πρώτη φορά μετέχουμε σε εκλογές 
και περιμέναμε από τους γνωστούς 
καπελωτικούς, αντιδραστικούς να μας 
καθοδηγήσουν;

Αφήστε τη συμπυκνωμένη κακία, 
όπου γνωστός πρώην αντιδήμαρ-
χος ομολόγησε ότι είχε ζητήσει 
από τον απερχόμενο να μας κόψει 
το οξυγόνο! Θεούλη μου! –και είναι 
κι άθεος ο πρώην- προς στιγμή το 
έκανα εικόνα και τρομοκρατήθηκα 
κι έφριξα! 
Επί πραγματικού, όμως, τι χρειάζε-
στε πια για να καταλάβετε ότι στην 
αγορά εργασίας βγαίνουμε με ίδιες 
δυνάμεις λίαν αποτελεσματικά και 
δεν έχουμε ανάγκη τα λιγοστά ψί-
χουλα –που έδινε σε εμάς ο απερχό-
μενος και οι συνεργάτες του; Ε;

Θέλετε να δείτε ποιοι έγδυσαν κυρι-
ολεκτικά τον δημοτικό κορβανά και 
ποιοι πρόθυμα τους τον προσέφεραν; 
Ανατρέξτε στη διαύγεια Αύγουστο, 
Σεπτέμβρη του 2018 πιθανόν κι αργό-
τερα και δείτε ποιο έντυπο –που ενέ-
σκηψε προεκλογικά ως κομήτης στο 
Δήμο- έπαιρνε διαφημίσεις που αν 
θυμάμαι καλά, έφταναν  και τα 1.300 
ευρώ ανά σελίδα! Και πόσες έπαιρνε! 
–μόνο για τρεις-τέσσερεις εκδόσεις 
πήρε κοντά 13.000 ευρώ,  όσα περί-
που παίρναμε εμείς για ένα χρόνο και 
για 52 τότε εκδόσεις!  Άντε, ντε! -για 
μπείτε στον κόπο κι αν δεν θέλετε να 
πάτε τόσο μακριά πηγαίνετε ίσαμε το 
Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Ιουνίου 
2019 και δείτε για ποιο έντυπο δόθη-
καν διαφημίσεις ύψους σχεδόν χιλίων 
ευρώ (930 ή 980 ευρώ η σελίδα) και 
πόσες δόθηκαν!

Τι να σου κάνουν μετά τα «Τοπικά νέα» 
που έπαιρναν τρία και τέσσερα κατο-
στάρικα ανά σελίδα –και ούρλιαζαν οι 
κατά τομείς υπεύθυνοι υπάλληλοι: «με 
τιμολόγιο δημοσίου θα πληρωθείτε! 
Ρίξτε τις τιμές σας, περισσότερα δεν 
μπορείτε να πάρετε! Είμαστε υπεύ-
θυνοι!».  Χαιρετίσματα φίλτατοι, αλλά 
κομματάκι αμβλυμμένο μας προέκυ-
ψε στη συνέχεια αυτό το αίσθημα ευ-

θύνης… Λέω εγώ τώρα!
Αφήστε που για να πληρωθούμε μας 
έβγαινε το λάδι και μέχρι να εισπρά-
ξουμε είχαμε πληρώσει και ΦΠΑ και 
φορολογία! Ουφ, δηλαδή, σε καλό 
τους αυτοί και τα ψίχουλά τους –που 
για να στηθεί και να κυκλοφορήσει η 
εφημερίδα, χωρίς να πληρωθούμε οι 
εργαζόμενοι, θέλαμε τα υπερδεκα-
πλάσια από όσα έδιναν! 
Κι αφήστε που εμείς τα δουλεύαμε 
αυτά τα λεφτά… Ακριβώς, μας έβγαι-
νε η πίστη ανάποδα στο γράψιμο –κι 
όχι για έναν αλλά για πολλούς από 
αυτούς! Βλέπετε, δεν κάναμε την εφη-
μερίδα φωτογραφικό άλμπουμ. Αν και 
απ’ ότι φάνηκε αυτό τους αρκούσε και 
τους αρκεί…

Και γιατί επιμείνατε; -θα ρωτήσετε και 
με το δίκιο σας. Γιατί αισθανόμαστε ότι 
όταν ο κάθε άκαιρος -που αποκαλείτε 
εκδότης, έχει δικαίωμα να έρχεται στο 
πάρα πέντε σε αυτό το δήμο και να δι-
εκδικεί τεράστιο μέρος του δημοτικού 
κορβανά, έτσι χάρη γνωριμίας, να πω; 
-τα «Τοπικά νέα» που βρίσκονται αδι-
αλείπτως για είκοσι συναπτά έτη στο 
πλευρό των δημοτών, στα προβλή-
ματα και στις διεκδικήσεις τους έχουν 
κι αυτά δικαίωμα στις δημοτικές δια-
φημίσεις. Εξάλλου τα προβλεπόμενα 
κονδύλια διαφήμισης δεν ανήκουν 
στον κάθε δήμαρχο και δεν αφορούν 
αποκλειστικά τους γνωστούς των δη-
μάρχων… Λέω εγώ, τώρα, πολύ θυμω-
μένη,  που  τα ξαναθυμήθηκα! 

Και περιμένω να δω τη συνέχεια. Γιατί 
η μικροψυχία, όρια δε γνωρίζει! –και 
θέλω να δω πώς θα αντιδράσουν όλοι 
αυτοί της καινούργιας αντιπολίτευ-
σης όταν η νέα διοίκηση βάλει και τα 
«Τοπικά νέα» στις δημοτικές διαφημί-
σεις… Θα ψηφίζουν και υπέρ ημών 
και όχι μόνο υπέρ γνωστών και φίλων; 
Ή θα αντιδρούν όπως διατείνονταν 
ότι έκανε η μέχρι τώρα αντιπολίτευση 
του Δήμου; -γιατί κι αυτό το έχουμε 
ακούσει! Περιμένουμε!

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΕΣ 
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ!
Όπου φαρισαϊκά πρώην και νυν και 
αει γνωστός νευρικός και αντιδρα-
στικός αναρωτήθηκε αν θα έχουν 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση οι επιχειρη-
ματίες, από τη νέα Δημοτική Αρχή…! 
Και τ’ αφεντικό του έδειξε προβλη-
ματισμένο στην προοπτική  να είναι 
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος 
επιχειρηματίας!
Και η αναφορά δήθεν απέξω-απέξω 

–χονδροειδώς όμως και χωρίς συμ-
μάζεμα- γινόταν για τον Μπάμπη 
Μπονάτσο… 
Εκλέχθηκε, ε; και δεν σας άρεσε κα-
θόλου, ε; Και τώρα ψάχνεστε πώς θα 
σπιλώσετε ένα εξαιρετικό δημότη 
που δεν έχει καθόλου ανάγκη τις πε-
νταροδεκάρες του  δημόσιου κορβα-
νά. Και που δεν τον ενδιαφέρουν οι 
όποιες απαγορευτικές διατάξεις κα-
θότι είναι σε όλα νομιμότατος!

Κοιτάξτε, όμως, ποιοι μιλάνε! Αυτοί 
που γέμισαν το Νέο Ψυχικό με κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος και δεν κατάφεραν να υπερα-
σπιστούν την αποκλειστική κατοικία 
στο Ψυχικό… Τςςςς! Δεν έχει όρια ο 
φαρισαϊσμός στο Δήμο μας!

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ FB  
ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΕ!
Τα αναμενόμενα τουλάχιστον, καθώς 
όσοι  το χρησιμοποίησαν αποκλειστι-
κά… σχεδόν πάτωσαν και οι λοιποί 
που το χρησιμοποιούσαν σαν κύριο 
μέσο προβολής με τα έντυπα επικου-
ρικά, δεν πήγαν καλύτερα! 
Ομολογώ ότι το χάρηκα, καθώς ακού-
γαμε: έχουμε 3.500 φίλους μόνο στο 
fb. Εσείς, ως εφημερίδα, μπορείτε να 
μας τους εξασφαλίσετε; Αμ δεν μπο-
ρείτε! Το χαρτί πέθανε, σειρά έχουν 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… 
Και χρειάστηκε να περάσουν κάποια 
χρόνια για να καταλάβουν, αν κατά-
λαβαν, ότι το fb και τα σχετικά, κλει-
στές παρέες είναι που μεταξύ τους 
κουβεντιάζουν, εκλέγουν κι εκλέγο-
νται! Κι όταν ο αριθμός των φίλων 
αυξάνεται κατακόρυφα δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι ανταποκρίνεται σε  
δημότες, ψηφοφόρους και οπαδούς! 
Γνωστοί, γνωστών, ω γνωστοί είναι 
–που ποιος γνωρίζει αν έχουν καν 
προσωπικό ενδιαφέρον για τον δικό 
μας Δήμο! Έτσι είναι φίλτατοι και οι 
εξελίξεις το αποδεικνύουν!
Και το χάρηκα, το ξαναγράφω. Γιατί; 
Γιατί, αγαπητοί  αναγνώστες, το τι 
μπούλινγκ έχουμε δεχτεί, ως εφημε-
ρίδα,  από τα χαμογελαστά, παχουλά  
κι  ευπροσήγορα πρόσωπα εξουσίας 
αυτού του Δήμου, δεν περιγράφεται!

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ναι, στις 11 Ιουνίου,  όπου για να συ-
γκεντρωθεί απαρτία, τάξαμε κερί σε 
Άγιο! Και πάλι δεν… και δύσκολα!
Έλειπε κι ο απερχόμενος και η πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  –
και προήδρευσε η αντιπρόεδρος  κυ-
ρία Γαβριέλλα Χριστοδούλου- έλειπε 

και ο γνωστός  πρώην αντιδήμαρχος  
και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και ο 
κύριος  Παντελής Χαροκόπος, ακόμα 
και  η Νάντια και η κυρία  Συμεωνίδου 
και αρκετοί ακόμα και κάποιοι ήρθαν 
γιατί τους ειδοποίησαν…

Και την εικόνα την απέδωσε πολύ ρε-
αλιστικά  η κυρία Κατερίνα Πετρίτση 
Μουράντ λέγοντας: Περίμενα αλλιώς 
αυτή την πρώτη επαφή. Περίμενα ότι 
θα ήταν εδώ και ο δήμαρχος και η 
πρόεδρος. Είμαστε μια λίγο περίεργη 
συνάθροιση.

Παρεμπιπτόντως , να σας ομολογή-
σω ότι δεν ξέρω τι να περιμένω το 
Σεπτέμβρη… Όρκο πάντως για τη 
σύνθεση του συμβουλίου δεν παίρ-
νω. Αν και τα αποτελέσματα έχουν 
βγει και τα πρόσωπα είναι γνωστά. 
Θα περιμένω, όμως, να δω αν θα συ-
νάδουν με τις διαθέσεις!

Και μπορεί σύμβουλοι και δήμαρχος 
να απουσίαζαν, είχαν έρθει, όμως, οι 
κάτοικοι της οδού Δάφνης στο Ψυ-
χικό, για να αναφέρουν ακόμα μια 
φορά το πρόβλημα που υπάρχει στο 
συγκεκριμένο δρόμο και να ζητή-
σουν για ακόμα μια φορά τη βοήθεια 
του Δήμου.
Το πρόβλημά τους συνοψίζεται ως 
εξής: παρκάρουν απέναντι από τα 
σπίτια τους, όπου δεν υπάρχουν κα-
τοικίες μόνο ένα ανάχωμα και μια 
λωρίδα πεζοδρόμιο, πιθανότατα 
1,5 μέτρο φαρδιά. Και η Αστυνομία, 
μετά από καταγγελίες άλλου δημό-
τη, κόβει κλήσεις με το τσουβάλι 
και σε χρόνο άσχετο, όπως  Μεγάλο 
Σάββατο απόγευμα ή ξημερώματα 
Δευτέρας του Πάσχα κι έχει κυριο-
λεκτικά τρελλάνει τους περίοικους 
που δεν έχουν που να παρκάρουν 
και πληρώνουν το ένα προστιμομε-
τά από το άλλο! Κι όσες φορές κι αν 
ενημέρωσαν την απερχόμενης διοί-
κηση, λύση δε βρέθηκε. Απεναντίας 
λιγές ημέρες πριν το συμβούλιο τους 
έστειλαν πεσκέσι πρόστιμα που είχαν 
κοπεί το 2014 και το 2015 και πλησία-
ζαν το όριο παραγραφής, ως τόνισε ο 
κύριος Ζερβός!

Και το θέμα είναι μεγάλο –κι επώδυ-
νο για όσους πληρώνουν- για να το 
ξεπετάξουμε σε δυο παραγράφους.  
Οπότε θα επανέλθουμε.
Και μια και τελειώνει ο χρόνος και 
ο χώρος καλό καλοκαίρι με υγεία 
για όλους και θα τα πούμε από 
Σεπτέμβρη.



Ένα μαγικό ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα
ΘΕΡΙΝΌ ΠΡΌΓΡΆΜΜΆ

Το Summer Camp της Ελ-
ληνικής Αγωγής σχεδιά-

στηκε από φιλόλογους και 
παιδαγωγούς για να ταξιδέ-
ψει τα παιδιά στον υπέροχο 
κόσμο της Αρχαίας Ελλά-
δος, μέσω της ψυχαγωγί-
ας. Απευθύνεται σε παιδιά 
δημοτικού, ηλικίας 6-12 
ετών, τα οποία έρχονται σε 
καθημερινή επαφή με τον 
Ελληνικό Πολιτισμό, τις τέ-
χνες, τα γράμματα μέσω 
δημιουργικών δράσεων και 
παιχνιδιών.

  Θεατρικό παιχνίδι, κου-
κλοθέατρο, κεραμική, κα-
τασκευές, δημιουργική 
γραφή αλλά και  καθημερι-
νές  επισκέψεις σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, χώρους 
τέχνης και δημιουργίας,  εί-
ναι μερικές από τις δραστη-
ριότητες που συνθέτουν 
την καθημερινότητα των 
παιδιών και τα ψυχαγωγούν 
με τον καλύτερο τρόπο, 
ενώ παράλληλα γίνεται μία 
καλή εισαγωγή στα Αρχαία 
Ελληνικά.  Έχει διαπιστωθεί 

πως η επαφή των παιδιών 
με τα Αρχαία Ελληνικά απο-
φέρει πολλαπλά οφέλη και 
γι' αυτό διδάσκονται πια σε 
πολλά σχολεία του εξωτε-
ρικού, ήδη από την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Τα παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τη γλώσσα, 

τον πολιτισμό, τα έθιμα, την 
μυθολογία και την ιστορία 
του τόπου μας μέσα από 
εκδρομές και ξεναγήσεις 
σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, χώρους τέχνης και 
δημιουργίας. 

Κάθε εβδομάδα έχει και 
διαφορετική θεματολογία 

και εκδρομές.
Το θερινό πρόγραμ-

μα πραγματοποιείται από 
τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 26 
Ιουλίου 2019. Έξι εβδομά-
δες και κάθε εβδομάδα με 
διαφορετικό θεματικό πε-
ριεχόμενο. Το ωράριο του 
προγράμματος είναι από 

τις 09:00 έως τις 14:00.
Το κόστος συμμετοχής 

είναι:   50€ ανά εβδομάδα, 
το οποίο περιλαμβάνει 
την διδασκαλία, την δημι-
ουργική απασχόληση στη 
σχολή, μικρά γεύματα και 
φρέσκα αρτοποιήματα και 
την μεταφορά.  Το κόστος 
παρακολούθησης των 
προγραμμάτων είναι  5€ 
την ήμερα και το κόστος 
φύλαξης (δυνατότητα φι-
λοξενίας έως τις 16:00  εάν 
υπάρχει ανάγκη) είναι  25€ 
την εβδομάδα.

Οι θέσεις είναι περιορι-
σμένες και λόγω των κα-
θημερινών μεταφορών, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υπέρβασης του προκα-
θορισμένου αριθμού των 
παιδιών. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας 
για κρατήσεις θέσεων είναι:

Λ. Κηφισίας 125, Αθή-
να, Εμπορικό κέντρο 
COSMOS, τηλ: 2105221314, 
E-mail:    info@ellinikiagogi.
gr, Website:  ellinikiagogi.gr
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Η Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό 
(Κοκκώνη 15, τηλ.2106717097) εγκαινία-

σε την Πέμπτη 13 Ιουνίου την πρώτη ατομική 
έκθεση ζωγραφικής της σύγχρονης Ελληνίδας 
εικαστικού Μαρίας Καραγιάννη με τίτλο «Φύσις 
-  Μετάβαση».

«Φύσις»! Δύναμη ανεξάντλητη και αδιάσπαστη, 
που τρέφει υπαρξιακά τον άνθρωπο! Η σύνδεσή 
της καλλιτέχνιδας μαζί της και οι εικόνες της, απο-
τελούσαν πάντοτε ένα ισχυρό κίνητρο, ώστε να 
μεταβεί στους δικούς της ζωγραφικούς τόπους. 
Με τον αόρατο και μαγικό της τρόπο λοιπόν δια-
μόρφωσε και διαμορφώνει την προσωπική της 
υπόσταση.

Η Μαρία Καραγιάννη είναι συνδημότισσά 
μας, γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει και εργάζεται 
στο Νέο Ψυχικό. Σπούδασε δημοσιογραφία και 
εργάστηκε για πολλά χρόνια σε μεγάλους τη-
λεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες. Η αγάπη 
της για την τέχνη την οδήγησε από το 2002 στο 
ταξίδι της καλλιτεχνικής αναζήτησης. Έχει εκθέ-

σει τη δουλειά της σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε αναγνωρισμέ-
νες γκαλερί, χώρους τέχνης και μουσεία. Από 
το 2010 είναι μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας 
‘Athens Art 2010’.

 Η έκθεση η οποία  οργανώνεται από τον ΟΚΑ-

ΠΑ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, θα διαρκέσει 
έως και τις 19 Ιουλίου 2019 και οι ώρες λειτουρ-
γίας είναι:  Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 
10:00 με 18:00 και Τετάρτη 13:00 με 20:00.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η κυρία Ελίζα 
Γερολυμάτου, Ιστορικός Τέχνης.

Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας 
Καραγιάννη «ΦΥΣΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Πάμε θέατρο

Μουσικό αφιέρωμα 
στο Γιάννη Σπανό

Μέχρι τις 19 Ιουλίου στην Πινακοθήκη Λέφα

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-DELICATESSEN
Εξαιρετική ποιότητα κρεάτων δικής μας εκτροφής  

και από εκλεκτές ελληνικές και παγκόσμιες φάρμες 

delivery. 210 6811000 
ΦΙΛΟΘΕΗ: ΛΕΩΦ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 64

ΚΑΛΑΜΟΣ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΦΑΓΕΙΟ -  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΦΑΡΜΑ)

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 8:00 - 20:00 | ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00 - 16:00

facebook: litsas meat-delicatessen
www.litsasmeat.gr

•Μοσχίδες δικής μας, προσεγμένης, εκτροφής 
•Μοσχίδες από μικρές οικογενειακές φάρμες  

•Μοσχάρια γάλακτος εισαγωγής
•Βουβάλι από την Λίμνη Κερκίνης

•Μοσχάρι Βιολογικό
•Black Angus

•Αρνί και κατσίκι γάλακτος
•Κοτόπουλα συμβατικά,  

ελευθέρας και βιολογικά
•Χοιρινά Σπάρτης

Τι προσφέρει το Κρεοπωλείο μας

Πάνω από 20 προτάσεις  
READY TO COOK καθημερινά

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Νέου 
Ψυχικού «Ο Άγιος Γεώργιος» 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, δι-
οργανώνει και σας προσκαλεί, την 
Πέμπτη 11 Ιουλίου, στην παρακο-
λούθηση του θεατρικού μιούσικαλ 
«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο 
Άλσος.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και 
ο Μιχάλης Ρέππας έγραψαν το 
νέο αυτό θεατρικό μιούσικαλ, στο 
οποίο πρωταγωνιστούν ο Σπύρος 
Παπαδόπουλος, η Δέσποινα Βανδή, 
ο Παύλος Χαϊκάλης, ο Κώστας Κό-

κλας, η Κατερίνα Λέχου και πολλοί 
άλλοι ακόμα πρωταγωνιστές, για να 
μας θυμίσουν σκηνές από τη «χρυ-
σή εποχή» του ελληνικού σινεμά.

Το κόστος είναι 25 ευρώ (συμπε-
ριλαμβάνεται η μεταφορά με πούλ-
μαν) και η αναχώρηση θα γίνει από 
το Μ.Ε.Ο., επί της οδού 25ης  Μαρ-
τίου 19, στις 08:00 μμ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και 
κρατήσεις θέσεων, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 
6946107593 και 2106725551 (κυ-
ρία Μακαντάση).

Ήταν εποχές που… σάρωναν 
ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις 

και ο Ξαρχάκος με τα μεγάλα τρα-
γούδια τους...Τότε ακούσαμε και 
τα πρώτα τραγούδια του... νεοφερ-
μένου από το Παρίσι Γιάννη Σπα-
νού… κι αμέσως τ’ αγαπήσαμε… 
και ήταν πολλά, το ένα καλύτερο 
απ’ τ’ άλλο…

Στην αποψινή εκδήλωση θα 
πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα 
γι’ αυτόν τον χαρισματικό συνθέτη 
-δεν είναι και λίγο να έχεις ηχογρα-
φήσει 18 τραγούδια με τη Ζυλιέτ 
Γκρεκό- και θ’ ακούσουμε τα πιο 

όμορφα τραγούδια του από τη 
Μαρίνα Μανωλάκου και τη Δώρα 
Σωπασουδάκη. 

Μαζί τους παίζουν και τραγου-
δούν ο Λευτέρης Μαυρομάτης 
(πιάνο), ο Σπύρος Γεωργίου (κι-
θάρα) και ο Αντώνης Πουλιάσης 
(μπουζούκι).

Απαραίτητη η κράτηση θέσης  
Τετάρτη 3, 10, 17, 24 & 31  
Ιουλίου – 20.30
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΕΝΕΤΑ-
ΤΟΥ, Δρόση 2 & Δροσίνη-Ψυχικό 
-Τηλ. 210 6745135
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Την  Κυριακή 30 Ιουνίου 
φεύγουμε για κατασκήνωση!!!

Μετά την επιτυχημένη και ξε-
χωριστή Γαλλική βραδιά την 

Πέμπτη 20 Ιουνίου, τα Ηλιομαγει-
ρέματα 2019 συνεχίζονται…

Έτσι, η ΕΣΤΙΑ, το Κέντρο Κοι-
νωνικής Φροντίδας Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση, διοργανώνει 
και σας προσκαλεί την Πέμπτη 27 
Ιουνίου 2019 και ώρα 8:00 μμ, σε 
μια Νησιώτικη βραδιά.

Η εκδήλωση θα γίνει  στη ζεστή 
και φιλόξενη αυλή της ΕΣΤΙΑΣ, 
στην οδό Σόνιας Νικολακοπούλου 
13, στο Νέο Ψυχικό και οι υπεύ-
θυνοι υπόσχονται ότι οι παρευ-

ρισκόμενοι και oi παρέες τους θα 
γευτούν αγαπημένες και παραδο-
σιακές γεύσεις από τα νησιά μας, 
συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι 
να μαζευτούν έσοδα, τα οποία 
θα διατεθούν για τη στήριξη του 
έργου της ΕΣΤΙΑΣ, για τη φρο-
ντίδα των παιδιών με νοητική 
υστέρηση.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 
20,00 € και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 210 6713149 ή στο mail: 
fnakoy@eseepa.gr

ΉΛΙΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ 2019 ANTETOKOUNBROS 2019

Νησιώτικη βραδιά

Η προεκλογική συγκέντρωση  
του υπ. Βουλευτή της ΝΔ, Σάκη 
Ιωαννίδη στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Ο Αντετοκούνμπο 
στο Ελληνορώσων
Tουρνουά μπάσκετ 3x3 στις 28 Ιουνίου 
στο γήπεδο μπάσκετ στο Ελληνορώσων!

O Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα 
αδέρφια του επιστρέφουν στην 

Ελλάδα και προσκαλούν αγόρια και 
κορίτσια να συμμετέχουν σε ένα 3x3 
τουρνουά μπάσκετ στις 28 και 29 
Ιουνίου.

Ο Γιάννης και τα αδέρφια του 
έχουν σκοπό να εμπνεύσουν τα νέα 
παιδιά να ξεκινήσουν να αθλούνται, 
να ενδιαφέρονται για την κοινωνία 
στην οποία ζουν και να μοιραστούν 
μαζί τους τις αξίες  που καθόρισαν 
την πορεία τους: τη σκληρή δουλειά, 
την αφοσίωση στους στόχους, τον 
αλτρουισμό και την αγάπη για την 
οικογένεια και τον αθλητισμό. 

H  Nike  υποστηρίζει τους 
AntetokounBros και μοιράζεται μαζί 
τους το ίδιο όραμα. Με αφορμή λοι-
πόν το τουρνουά, η Nike σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ανέλαβε την 
ανάπλαση 3 ανοιχτών γηπέδων για 
να πραγματοποιηθεί το τουρνουά, 
προσφέροντας έτσι στα παιδιά ένα 
όμορφο περιβάλλον για να αθλού-
νται και μετά. Συνεργάζεται επίσης 
με τους Έλληνες street artists, Billy 
Gee, Cacao Rocks, Nique & Same84, 
οι οποίοι θα δημιουργήσουν graffiti 

στα γήπεδα, εμπνευσμένα από το 
graffiti του γηπέδου στα Σεπόλια, 
που το κατέστησε εμβληματικό γή-
πεδο παγκοσμίως.

Το τουρνουά θα πραγματοποιη-
θεί σε 3 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ: 
στο Ελληνορώσων, στη Λαμπρινή 
και στους Αμπελόκηπους  την Πα-
ρασκευή  28 Ιουνίου, ενώ οι τελικοί 
θα πραγματοποιηθούν στα Σεπόλια, 
στο γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε 
το τρελό όνειρο του Γιάννη για το 
μπάσκετ, το Σάββατο 29 Ιουνίου.

Το τουρνουά είναι ανοιχτό 
για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14-18 
ετών και για εγγραφές επισκεφτείτε 
στο nike.com/giannis. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξάρτη-
τα του αν φτάσουν στους τελικούς, 
θα κερδίσουν την  επίσημη φανέλα 
των  AntetokounBros και μια θέση 
στη μεγάλη γιορτή που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Με τη συμμετοχή τους στο τουρ-
νουά, οι νέοι αθλητές της Αθήνας βο-
ηθούν να συγκεντρωθούν χρήματα 
για ένα Πρόγραμμα Προπονητικής 
Μπάσκετ, αφού κάθε πόντος που θα 
σημειώνεται ισοδυναμεί με 1 ευρώ, 
το οποίο η ΝΙΚΕ θα επενδύσει σε 
κοινότητες.

ΚΥΡΊΑ ΦΊΛΌΖΩΗ, έμπειρη αναλαμβάνει υπεύθυνα την βόλτα του σκύλου σας.  
Τηλ. 6943081467
ΖΗΤΑΩ ΕΡΓΑΣΊΑ ως οικιακή βοηθός για μια φορά την εβδομάδα. Προτιμούνται οι 
ηλικιωμένοι - ηλικιωμένες. Κα Ράνια τηλ. 6943081467

αγγελίες

Ήρθε η ώρα για τους μικρούς μας 
φίλους να αναχωρήσουν και 

φέτος για μια περίοδο καλοκαιρινών 
διακοπών και να γευτούν τα ευεργε-
τικά αποτελέσματα της κατασκηνω-
τικής ζωής. Την Κυριακή 30 Ιουνίου 
οι πρώτοι μικροί κατασκηνωτές θα 
βρεθούν στο γνώριμο πια χώρο των 
κατασκηνώσεων Ασημακόπουλου, 
στις Αφίδνες Αττικής, «Παράδεισος 
του παιδιού».

Ο αρχηγός Λευτέρης Παπαμιχα-
ήλ, ο γνωστός σε όλους μας coach, 
θα είναι εκεί από την προηγούμενη 
ημέρα μαζί με τους έμπειρους ομα-
δάρχες καθώς και τους βοηθούς 
τους, για να υποδεχτούν το πρώτο 
«κύμα» των παιδιών. Των παιδιών 
που επιθυμούν να χαλαρώσουν από 
το εξοντωτικό σχολικό πρόγραμμά 
τους και να περάσουν 15 ημέρες ξε-
νοιασιάς και εκτόνωσης μαζί με τους 
φίλους τους.

Tο  πρόγραμμα της κατασκήνω-
σης απευθύνεται στις κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες, που πλήττονται 
λόγω της οικονομικής κρίσης και 
δεν μπορούν να επωμιστούν τα έξο-
δα φιλοξενίας των παιδιών  τους σε 
μια κατασκήνωση. Η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Πολιτισμού του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού, συνεχίζοντας 
την παράδοση ετών, υποστηρίζει 
και αναλαμβάνει και φέτος το κό-
στος γι’ αυτά τα παιδιά.  Μ ‘ αυτό 

τον τρόπο προσφέρει μια λύση στα 
παιδιά ώστε να απολαύσουν ολιγο-
ήμερες διακοπές και να γεμίσουν 
με ευχάριστες αναμνήσεις, αλλά 
παράλληλα και στους γονείς που 
πραγματικά επιθυμούν να ξεφύγουν 
τα παιδιά τους για λίγες ημέρες από 
τους ξέφρενους ρυθμούς της πόλης.

Παράλληλα, οι παιδικές κατασκη-
νώσεις αναμφίβολα προσφέρουν 
και προάγουν την αυτονομία, την 
κοινωνικοποίηση και την ανεξαρτη-
σία του παιδιού, μέσα από τις ποικί-
λες δραστηριότητες. 

Μιλήσαμε με τον coach Λευτέ-
ρη Παπαμιχαήλ, υπεύθυνος για την 
κατασκήνωση του δήμου μας πάνω 
από 25 χρόνια, ο οποίος και μας είπε: 
«η πρώτη μας προτεραιότητα είναι 
η ασφάλεια των παιδιών. Το δεύ-

τερο που κοιτάμε είναι οι ομαδάρ-
χες, αγόρια και κορίτσια, να έχουν 
κατασκηνωτική εμπειρία και να 
είναι παιδιά από το δήμο μας. Παι-
διά που ήταν παλιοί κατασκηνωτές 
και έχουν εξελιχθεί σε βοηθούς και 
ομαδάρχες. Τα οφέλη από μια κατα-
σκήνωση είναι πολλά για το παιδί: η 
κοινωνικοποίηση κατά πρώτον, το 
παιδί περνάει χρόνο με συνομήλι-
κές του, κάνει νέες γνωριμίες, νέες 
φιλίες, μένει στην ίδια σκηνή, τρώ-
ει στο ίδιο τραπέζι, ακολουθεί ίδιο 
πρόγραμμα με τα άλλα παιδιά. Η  
κατασκήνωση αποτρέπει το παιδί να 
κλείνεται στον εαυτό του μπροστά 
σε μια οθόνη και το φέρνει σε επα-
φή με μια πληθώρα διαφορετικών 
χαρακτήρων. Αναπτύσσεται μεταξύ 
των παιδιών η ευγενής άμιλλα, μα-
θαίνουν να σέβονται το ένα το άλλο 
και έρχονται σε επαφή με τη φύση, 
ειδικά τα παιδιά των μεγαλουπόλε-
ων που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή με τη φύση τα-
κτικά. Το παιδί βρίσκεται σε συνεχή 
αθλητική δραστηριότητα κάτι που 
είναι καλό για την υγεία του, γιατί 
η σωστή και συστηματική διατρο-
φή σε συνδυασμό με την αθλητική 
δραστηριότητα συμβάλλουν αισθη-
τά έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει 
την ισορροπία που χρειάζεται στην 
καθημερινότητά του. Μαθαίνει νέες 
δεξιότητες κυρίως μέσω της ψυχα-
γωγίας, γίνεται περισσότερο υπεύ-
θυνο και οργανωτικό και αποκτά 
στοιχεία πειθαρχίας και ομαδικό-
τητας, καθώς το γενικότερο πρό-

γραμμα της κατασκήνωσης (πρω-
ινό ξύπνημα, συντονισμένες ώρες 
σίτισης, υπακοή στους κανόνες, κλ) 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια των 
παραπάνω στοιχείων. Το πιο σημα-
ντικό είναι ότι έχουν αναμνήσεις με 
τους φίλους τους για πολλά-πολλά 
χρόνια. Έτσι αναπτύσσονται σχέσεις 
μιας ζωής. Φέτος θα φιλοξενήσουμε 
120 περίπου παιδιά σε 2 κατασκη-
νωτικές περιόδους, η 1η από 30 Ιου-
νίου έως και 14 Ιουλίου και η 2η από 
15 Ιουλίου έως και 29 Ιουλίου. Όμως 
δεν θα είμαστε μόνο 120. Μπορεί 
και να είμαστε διπλάσιοι, γιατί έρ-
χονται κι άλλα παιδιά από το δήμο 
μας, τα φιλαράκια τους, τα οποία 
είτε είναι από ταμεία, είτε πληρώ-
νουν οι γονείς και τα παιδιά αυτά εν-
σωματώνονται μαζί μας και η οικο-
γένειά μας μεγαλώνει και γινόμαστε 
όλοι μαζί ένα, στο δικό μας χώρο. 
Να σημειώσω και κάτι τελευταίο, 
επειδή υπήρχαν πολλές αιτήσεις για 
ομαδάρχες, αποφασίσαμε, για να 
ικανοποιηθούν όλοι, ότι θα είναι οι 
μισοί στην 1η περίοδο και οι άλλοι 
μισοί στην 2η περίοδο. Στόχος μας 
είναι η ψυχική και η σωματική υγεία 
του κάθε παιδιού. Τέλος εγώ και οι 
συνεργάτες μου ευχαριστούμε και 
τους γονείς που μας εμπιστεύονται 
τα παιδιά τους και τον Δήμο που 
εμπιστεύεται εμάς.»

Σε εμάς μένει να πούμε καλό 
καλοκαίρι σε όλους τους κατασκη-
νωτές και να περάσετε πολύ-πολύ 
όμορφα, με ασφάλεια και πρωτό-
γνωρες εμπειρίες.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει 
τις προεκλογικές του συγκε-

ντρώσεις ο πρώην Πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Βουλευτής 
Βόρειου Τομέα, Β’ Αθηνών Σάκης 
Ιωαννίδης. 

Το απόγευμα της Κυριακής  ο κ. 
Ιωαννίδης συναντήθηκε με κατοί-
κους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχι-
κού σε μαγαζί της περιοχής, όπου 
και συζήτησαν για το παρόν και το 
μέλλον της χώρας, με βάση το κυ-
βερνητικό πρόγραμμα της Νέας 

Δημοκρατίας.
Τον κ. Ιωαννίδη τίμησαν με την 

παρουσία τους ο νέος Δήμαρχος 
Φιλοθέης- Ψυχικού κ. Δημήτρης 
Γαλάνης και ο πρώην Δήμαρ-
χος Νέου Ψυχικού, κ. Παντελής 
Χαροκόπος.

Για ακόμη μια φορά, η αντα-
πόκριση του κόσμου στο κάλε-
σμα του κ. Ιωαννίδη ήταν μεγάλη, 
αφού το μαγαζί γέμισε ασφυκτικά, 
δείχνοντας την δυναμική που έχει 
αποκτήσει η υποψηφιότητα του.

       ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ        ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
       ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ       ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       ΚΩΝΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

       ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ

Δανδουλάκης Ανδρέας
Γεωπόνος Msc

25ης Μαρτίου 41, Νέο Ψυχικό
Τηλ.: 212 1069015 - 6945 254 164
adandoulakis@gmail.com



Φωτοτυπίες 

• Α/Μ και έγχρωμα αντίγραφα όλων 

των μεγεθών

• Εκτυπώσεις μηχανολογικών σχεδίων

• Plotter Α/Μ και έγχρωμο

• Σημειώσεις και πτυχιακές 

για φοιτητές σε ειδικές τιμές

• Βιβλιοδεσίες 

Εκτυπώσεις 

μικρές και …μεγάλες 

• Επαγγελματικές Κάρτες,  

έντυπα, αφίσες

• Εκτυπώσεις …μεγάλων 

εφαρμογών: Ταπετσαρίες, 

αυτοκόλλητα βιτρίνας, τζαμαρίας, 

ύφασμα, ντύσιμο επαγγελματικών 

χώρων, καμβάς

• Εκτυπώσεις σε διαφημιστικές 

εφαρμογές: κονκάρδες, κούπες, 

puzzle, μπρελόκ, T-shirts, Back fi lm

Για επαγγελματίες

• Εγχειρίδια, μελέτες, τιμοκατάλογοι

• Χαρτικά και αναλώσιμα

• Ετικέτες

Από το 1985 στην περιοχή σας
Με σεβασµό, συνέπεια, ποιότητα, 

εµπειρία και τεχνογνωσία!

Ψηφιακή φωτογραφία
• Εγγραφή των φωτογραφιών σας σε όλα 

τα ψηφιακά μέσα και εκτυπώσεις 
από ψηφιακά αρχεία 

• Εκτυπώνουμε από: memory stick, CD, DVD, 
Smart Media Card, Κινητά τηλέφωνα, 
Compact fl ash, Αρνητικά Films, Slides, 
όλα τα USB

• Φωτογραφίες Διαβατηρίου 
& Αστυνομικής Ταυτότητας

• Εκτύπωση Φωτογραφιών άμεσα
• Πορτραίτο, οικογενειακές φωτογραφίες
• Φωτογράφηση Γάμου, Βάπτισης και 

κοινωνικών εκδηλώσεων

Επεξεργασία φωτογραφιών 
με άριστο αποτέλεσμα:

• Eπιδιόρθωση παλαιών φωτογραφιών, 
χρωματικές διορθώσεις, μοντάζ, 
απομόνωση προσώπων, αλλαγή φόντου

Βιντεοσκοπήσεις 
•  Γάμους, Βαπτίσεις, Επαγγελματικές 

Εκδηλώσεις, Κοινωνικές εκδηλώσεις, 
Θεατρικές παραστάσεις, σχολικές γιορτές. 

Μοντάζ - Τίτλοι - Ειδικά εφέ
•  Αντιγραφή και τροποποίηση 

βιντεοκασετών όλων των τύπων και 
κινηματογραφικών ταινιών σε DVD.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟY & ΠΕYΚΩΝ 1, ΕΝΑΝΤΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΤΗΛ: 210 6846.018 • ΤΗΛ/FAX: 210 2717.807 • www.photoalexis.gr • e-mail: photoalexis@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ευτέρα-Παρασκευή: 8:30-21.00 

Σάββατο: 9:00-16:00

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιανοµή 

στο χώρο σας


