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Πρώτη δημοσίευση 08/10/06. Τελευταία ενημέρωση 11/8/07.    Αρχική   Επικαιρότητα   Δικαστικά

 Να τιμωρηθούν και να πληρώσουν οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι 
ανίκανοι και οι άχρηστοι που κυβερνούσαν!  

Καταχωρήσεις στο 
karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

 

Ρεσιτάλ Ροκ-Κακοήθειας  
στις δημοτικές του Παλαιού Ψυχικού!!! 

Η παρούσα δημοσίευση έγινε με αφορμή την από 18-8-06 
μήνυση της κας Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη, στην οποία 
επικαλείται καταχώρησή μου στην "αμερόληπτη" και 

"αξιόπιστη" ιστοσελίδα του Φιλοθέη-Πρες: www.philothei-press.com.  

 
Η κατωτέρω αντικειμενική κριτική δεν αφορά ούτε στην προσωπική ούτε στην επαγγελματική ζωή 
των αναφερομένων, αλλά στις δημόσιες πράξεις τους κρινόμενων ως δημοσίων προσώπων και άρα 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κοινού να την πληροφορείται και καθήκον του τύπου να την 

δημοσιοποιεί στα πλαίσια του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης! 

 
 24-8-2006:  Με την 3433/24-8-2006 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 

ακυρώνονται οι παράνομες εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, 
που "σκηνοθέτησαν" την 14-8-2005 ο δάσκαλος καράτε Παναγιώτης ∆ρακόπουλος, η 

δικηγόρος του και "πρόεδρος-μαϊμού της ΠΟΠΚ" (διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος και ποτέ 
δεν λειτούργησε ως πρόεδρος, εφόσον οι εκλογές αυτές ακυρώθηκαν) κα Ελένη Ζέππου-
Χαρλαύτη και ο έτερος δάσκαλος καράτε Γιώργος Τσόγκας, και δικαιώνεται με αυτόν τον 

τρόπο ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΚ ηλ/γος-μηχ/γος Θύμιος Περσίδης, που είχε 
προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης από το karate.gr!  

 
21-5-2007:  Με την 3121/21-5-2007 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζεται νέο 

προσωρινό διοικητικό συμβούλιο για την ΠΟΠΚ με αρμοδιότητες να αντιμετωπίσει τα 
επείγοντα θέματα της ομοσπονδίας και να διενεργήσει νόμιμες εκλογές, στο οποίο 

περιλαμβάνεται και ο Ευθύμιος Περσίδης. Με το Πρακτικό 1/2-6-07 το προσωρινό ∆Σ της 
ΠΟΠΚ συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο τον κ. Ε. Περσίδη! Επομένως, ουδέποτε υπήρξε 
"πρόσωπο κοινής αποδοχής" η κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, ουδέποτε διοίκησε νόμιμα την 

ΠΟΠΚ ως πρόεδρος, ουδέποτε διοίκησε έστω και παράνομα την ΠΟΠΚ, ουδέποτε 
λειτούργησε προς το συμφέρον της ΠΟΠΚ, παρά μόνο πάντα είχε σαν σκοπό να καλύπτει τα 

συμφέροντα και τις ενέργειες του πελάτη της Π. ∆ρακόπουλου!!! 
 

http://www.cybergym.gr/16-gyms/160101.htm
http://www.philothei-press.com/


 11-8-2007: Ας σημειωθεί εδώ επίσης ότι, μετά από την εκπομπή "Αποδείξεις" του 
Νίκου Ευαγγελάτου από τον ΑΝΤ1 την 30-5-2007 (βλέπε με κλικ λεπτομέρειες), 

ξεκαθαρίζει και η απάτη του Π. ∆ρακόπουλου ως "διαιτολόγου-διατροφολόγου", την 
επιστημονική επάρκεια του οποίου διεκδικούν ... λυσσαλέα-νομικά οι δύο πληρεξούσιες 
δικηγόροι του κυρίες Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και ∆ροσιά Μπάκου (βλέπε δικονομικό 

ιστορικό δικαστικής καταδίωξης μέχρις εξόντωσης του Ε. Περσίδη)!  
 

  
  Α Β Γ Σύν-Ψ Σύν-Φ α-Α α-Β α-Γ  
26-7-06 15 9 13 37          
27-7-06 18 9 15 42   3 0 2  
28-7-06 21 9 17 47   3 0 2  
29-7-06 25 9 19 53 * 4 0 2  
30-7-06 33 10 29 72   8 1 10  
31-7-06 42 10 39 91   9 0 10  
1-8-06 47 12 44 103   5 2 5  
2-8-06 59 21 48 128   12 9 4  
3-8-06 61 22 48 131   2 1 0  
4-8-06 66 23 52 141   5 1 4  
5-8-06 72 26 105 203   6 3 53  
6-8-06 78 26 110 214 206 6 0 5  
7-8-06 84 27 123 234   6 1 13  
8-8-06 84 31 126 241   0 4 3  
9-8-06 85 33 127 245   1 2 1  
10-8-06 85 35 128 248 * 0 2 1  
11-8-06 86 38 132 256   1 3 4  
12-8-06 86 40 134 260   0 2 2  
13-8-06 87 42 135 264 * 1 2 1  
14-8-06 87 44 137 268   0 2 2  
15-8-06 87 45 139 271   0 1 2  
16-8-06 88 47 142 277 * 1 2 3  
17-8-06 88 49 144 281   0 2 2  
18-8-06 89 52 147 288   1 3 3  
19-8-06 90 68 157 315   1 16 10  
20-8-06 91 85 167 343 * 1 17 10  
21-8-06 91 98 173 362   0 13 6  
22-8-06 92 112 179 383   1 14 6  
23-8-06 92 126 185 403   0 14 6  
24-8-06 95 134 193 422   3 8 8  
25-8-06 97 243 298 638 262 2 109 105  
26-8-06 100 320 315 735   3 77 17  
27-8-06 103 396 331 830   3 76 16  
28-8-06 105 469 506 1080   2 73 175  
29-8-06 107 494 686 1287   2 25 180  
30-8-06 114 537 847 1498   7 43 161  
31-8-06 115 576 1016 1707   1 39 169  
1-9-06 118 597 1133 1848   3 21 117  
2-9-06 121 628 1134 1883   3 31 1  
3-9-06 125 651 1135 1911   4 23 1  
4-9-06 128 666 1280 2074 296 3 15 145  
5-9-06 131 681 1281 2093   3 15 1  
6-9-06 135 696 1282 2113   4 15 1  



"Όσκαρ Κακοήθειας" θα πρέπει να δοθεί στους 
πρωταγωνιστές μιας "πεζοδρομιακής" προεκλογικής 
εκστρατείας για τη δημαρχία του Παλαιού Ψυχικού! 

Εμείς εδώ θα εκθέσουμε αναντίρρητα γεγονότα και 
πραγματικά περιστατικά, για τα οποία έχουμε 
εκτυπωμένες αποδείξεις, και εσείς μπορείτε να βγάλετε 
τα συμπεράσματά σας. 

 
Υπάρχει ένα έντυπο που (αυτο)-αποκαλείται από 

άλλους "εφημερίδα" και από άλλους "περιοδικό", αλλά δεν 
είναι παρά ένα απλό διαφημιστικό των 12 σελίδων, και 
κυκλοφορεί στις περιοχές Φιλοθέης και Παλαιού Ψυχικού: 
είναι το "Philothei-Press". Ο εκδότης του μάλιστα κ. Ε. 
Μουτζούρης διατηρεί και την ομώνυμη ιστοσελίδα στο 
Ίντερνετ www.philothei-press.com.  

  
Την ιστοσελίδα του κ. Μουτζούρη τη βρήκα τελείως 

τυχαία ψάχνοντας για δημοσιεύσεις στο όνομα "Ελένη 
Ζέππου-Χαρλαύτη" στο Διαδίκτυο, οπότε και βρήκα στο 
τέλος Ιουνίου 2006 μια συνέντευξη που είχε δώσει η κα 
Χαρλαύτη ως υποψήφια δήμαρχος του Παλαιού 
Ψυχικού στο τεύχος του Φιλοθέη-Πρες του Ιουνίου 2006! 
Την είδηση αυτή την είχα μεν ακούσει νωρίτερα, αλλά την 
είχα απορρίψει ως ... "ράδιο αρβύλα", διότι με τα δικά μου 
κριτήρια και από την δική μου εμπειρία στις σχέσεις μου με 
την κα Χαρλαύτη θεωρούσα θράσος την από μέρους της 
διεκδίκηση της δημαρχίας του αριστοκρατικότερου δήμου 
της Αθήνας! (δεν γνώριζα καν ότι ήδη ήταν δημοτική 
σύμβουλος Ψυχικού!!!). Τώρα όμως το εμπέδωσα ότι για 

υποψήφιος δήμαρχος αρκεί να είσαι ... κάτοικος του δήμου! 
 

  
Παρατήρηση πρώτη: Όλους τους επόμενους μήνες έψαχνα αν το "περιοδικό" πήρε συνεντεύξεις και από 

τους άλλους δύο υποψήφιους δημάρχους του Π. Ψυχικού και δεν βρήκα τίποτα τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι η 
"συνέντευξη" δεν ήταν συνέντευξη, αλλά αποκλειστική 
πληρωμένη διαφήμιση της κας Χαρλαύτη, με δεδομένο 
μάλιστα ότι το συγκεκριμένο τεύχος μοιράστηκε δωρεάν σε 
όλα τα σπίτια Φιλοθέης και Ψυχικού. 

 
  
Παρακολουθώντας την ιστοσελίδα του Philothei Press, 

παρατήρησα και δύο διαδικτυακές ψηφοφορίες που είχε 
"ανεβάσει" ο εκδότης κ. Μουτζούρης, μια για τη Φιλοθέη και 
μια για το Ψυχικό, όπως τις βλέπετε στις φωτό.   

Με απλή ανάγνωση διαπιστώνουμε ότι στον φέρελπι 
ψηφοφόρο η ψηφοφορία της Φιλοθέης του διαθέτει οκτώ 
υποψήφιους και μια επιλογή "Κανένας από τους 
αναφερόμενους", ενώ στην ψηφοφορία για το Π. Ψυχικό 
υπάρχουν μόνο τρεις περιοριστικές επιλογές: Κατσαρού, 
Καριώτης, Χαρλαύτη! Γιατί αυτή η διαφοροποίηση στις 
εκλογές του Ψυχικού? Είναι φανερό ότι υπάρχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για αυτές και για τον κόσμο του Ψυχικού! 

 
  
Παρατήρηση δεύτερη: Όπως καταλαβαίνει ο καθέν

πρόκειται για ψηφοφορίες μαϊμούδες, διότι η ιερή λέξη 
"ψηφοφορία" εμπερικλείει το "δικαίωμα και την 
υποχρέωση της ΜΙΑΣ ψήφου", ενώ στις προκείμενες ψηφ

ας 

οφορίες μπορούσε να ψηφίσει όποιος ήθελε είτε είναι 

7-9-06 138 707 1282 2127   3 11 0  
8-9-06 141 720 1284 2145   3 13 2  
9-9-06 142 730 1284 2156   1 10 0  
10-9-06 144 741 1285 2170   2 11 1  
11-9-06 146 762 1286 2194   2 21 1  
12-9-06 149 775 1286 2210   3 13 0  
13-9-06 150 789 1286 2225   1 14 0  
15-9-06 154 818 1289 2261 320 4 29 3  
17-9-06 155 824 1290 2269   1 6 1  
18-9-06 158 846 1290 2294   3 22 0  
19-9-06 161 858 1291 2310   3 12 1  
20-9-06 162 871 1293 2326   1 13 2  
21-9-06 164 885 1294 2343   2 14 1  
22-9-06 166 899 1295 2360   2 14 1  
23-9-06 167 907 1295 2369   1 8 0  
24-9-06 169 924 1295 2388   2 17 0  
25-9-06 170 943 1295 2408   1 19 0  
26-9-06 171 956 1296 2423   1 13 1  
27-9-06 172 968 1297 2437 346 1 12 1  
28-9-06 173 975 1298 2446   1 7 1  
29-9-06 174 986 1298 2458   1 11 0  
30-9-06 175 1000 1299 2474   1 14 1  
1-10-06 176 1012 1300 2488   1 12 1  
2-10-06 178 1025 1301 2504 368 2 13 1  
3-10-06 180 1035 1301 2516   2 10 0  
4-10-06 181 1048 1302 2531   1 13 1  
5-10-06 182 1062 1303 2547   1 14 1  

http://www.philothei-press.com/


δημότης του Π. Ψυχικού και μένει στο Ψυχικό είτε όχι και μένει στην ... Αυστραλία, όσες φορές ήθελε, ακόμα και 
10 κάθε ημέρα, και από τον ίδιο υπολογιστή χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να 
απορρίπτεται κάθε άλλη πέραν της πρώτης ψήφιση από τον ίδιο υπολογιστή!!! Απάτη πιθανόν ποινικά 
κολάσιμη, διότι είναι φανερό ότι στήθηκε για να χειραγωγήσει τους ψηφοφόρους του Π. Ψυχικ
διενεργεί θρασύτατα συκοφαντικό θάψιμο της Κατσαρού. 

ού και 

 
 Από τότε που τα παρατήρησα όλα αυτά (25 Ιουλίου 

2006)  

νωση 

ε!  

αφνικά, όμως, άρχισε να ανεβαίνει η ... κα Χαρλαύτη! 
"Μάλλ

ύ ... 5-6 

" από 

γήσει εφέ
αι κάτι που θα το δούμε στα αποτελέσματα!  

ηφοφορίας του Φιλοθέη-Πρες για δήμαρχο του 
Ψυ ηση της βλακείας των ανθρώπων. Στον 

Πίν ο 

Ημέ τα: 

, άρχισα να μπαίνω στην ψηφοφορία του Ψυχικού και
να ... ψηφίζω Κατσαρού κάθε μέρα. Κανονικά η ψηφοφορία, 
μόλις διαπίστωνε ψήφο από υπολογιστή, που ήδη είχε 
ψηφίσει, έπρεπε να την αποκλείει! Αλλά μιλάμε για οργά
αξιοθρήνητη και "πουλημένη"! Έτσι η Κατσαρού ερχόταν 
αρχικά πρώτη δεδομένου ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για 
τέτοιες ψηφοφορίες και μάλλον ήμουν ο μόνος που ψήφιζ

  
Ξ
ον με πήρανε χαμπάρι", είπα μέσα μου και ... 

φουλάρανε τις μηχανές! Άρχισα να ψηφίζω Κατσαρο
φορές την ημέρα στην ψηφοφορία της απάτης! Αλλά που 
να τα βγάλω πέρα με τον ... Μουτζούρη! Με την ιστοσελίδα 
στα χέρια του έριχνε τις ψήφους ... δέκα-δέκα στην κα 
Χαρλαύτη! Μάλιστα για να "καλύψει τα ίχνη της απάτης
κάποτε και μετά άρχισε να ρίχνει δέκα-δέκα και στον Καριώτη. 
Το έκανε ... "κυνοδρομίες" το πανηγύρι για να δημιουρ
πράμα, έχεις χάσει κάθε ελπίδα για τις εκλογές!!! Αυτό είν

 Αυτή η γελοία κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα 7-10-2006.  
 Κάνοντας ένα μικρό "ζεσταματάκι" μάζεψα τα στοιχεία της ψ

! Αλλά όταν σε "ψηφίζει" ο Μουτζούρης, όνομα και 

χικού και τα έκανα πίνακα και δύο διαγράμματα για εύκολη κατανό
ακα είναι Α = Κατσαρού, Β = Καριώτης και Γ = Χαρλαύτη, Σύν-Ψ = Σύνολο Ψήφων Ψυχικού, Σύν-Φ = Σύνολ
Ψήφων Φιλοθέης, α-Α = "καθημερινή αύξηση Κατσαρού", α-Β = "καθημερινή αύξηση Καριώτη" και α-Γ = 

"καθημερινή αύξηση Χαρλαύτη" και στα διαγράμματα δίνονται οι Ψήφοι ανά Ημέρα και οι Αυξήσεις Ψήφων ανά 
ρα για περαιτέρω μελέτη. Από τα στοιχεία του πίνακα παίρνουμε με το Excel τα επόμενα διαγράμμα

 

 



  
Στο πρώτο (άνω) διάγραμμα παρατηρούμε ότι:  
1 - Οι ψήφοι για την κα Κατσαρού (Α), η οποία είναι και το φαβορί των εκλογών παρουσιάζουν μια αργή 

φυσιολογική άνοδο, πράγμα που αποδεικνύει αν μη τι άλλο την απόλυτη αδιαφορία και της ίδιας, αλλά και 
των ψηφοφόρων του Παλαιού Ψυχικού για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

2 - Οι ψήφοι για τον κ. Καριώτη παρουσιάζουν αρχική αδιαφορία μέχρι έστω το (Β) και ξαφνικό 
"φουλάρισμα" (Β-Ω-Γ-Δ), δηλαδή δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Μάλιστα στο (Ω) ξεπερνάει για τα μάτια και 
λίγο και αυτήν την ... Χαρλαύτη! 

3 - Οι ψήφοι για την κα Χαρλαύτη (!), έ! αυτοί αποτελούν το ... "Σύνδρομο της Κίνας"!  
(Θυμίζω την ομώνυμη παλιά ταινία με τον Τζακ Λέμον και την Τζέην Φόντα με θέμα το επικίνδυνο πυρηνικό 

εργοστάσιο των ΗΠΑ στην έρημο της Νεβάδα, που έγινε το κέντρο του ενδιαφέροντος των Αμερικανών μετά από 
ατύχημα διαρροής ραδιενέργειας, στο οποίο εργοστάσιο ένα πιθανό πυρηνικό ατύχημα μπορεί να είχε σαν 
αποτέλεσμα μια έκρηξη που θα άνοιγε μια τρύπα στη γη μέχρι την αντιδιαμετρική ... Κίνα.) 

Η πρώτη φάση της έκρηξης των ψήφων υπέρ Χαρλαύτη γίνεται στο διάστημα (Ε-Ζ-Β) και από το (Β) 
πετάγεται κατακόρυφα (Β-Η-Θ-Ι-Κ) μέχρι την ... Κίνα (Κ !) (1100 ψήφους σε 10 ημέρες) για να ηρεμήσει στη ... 
μοναξιά της κορυφής της προτίμησης των ψηφοφόρων στο διάστημα (Κ-Λ-Μ)! Εκεί άλλωστε πήρανε χαμπάρι 
ότι το παρατραβήξανε και δεν πήγαινε άλλο το παραμύθι! 

  

 
  

Στο δεύτερο διάγραμμα (αυξήσεις ή προσθήκες ψήφων ανά ημέρα) παρατηρούμε ότι: 
1 - Η Κατσαρού παρόλο που εγώ για δέκα μέρες στην αρχή του Ιουλίου την ψήφιζα πέντε-δέκα φορές την 

ημέρα (!), έχει δείξει απόλυτη περιφρόνηση για την ψηφοφορία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας! 
2 - Στις ψήφους του Καριώτη (εδώ σημειώνω ότι αμφιβάλω ότι γνωρίζει την ύπαρξη της ιστοσελίδας ο 

άνθρωπος!) παρουσιάζονται ξαφνικές και αδικαιολόγητες αιχμές (Α-Β-Γ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι) που αν μη τι άλλο 
επιδεικνύουν ένα τελείως "ανώμαλο" κοινό απροσάρμοστων ψηφοφόρων με νοητικές διαλείψεις και άλλα 
παρόμοια! Τέτοιο κοινό ΔΕΝ υπάρχει! 

3 - Για την τρίτη περίπτωση να μου επιτρέψετε να διατυπώσω τη φτωχή μου άποψη ότι όλο το κοινό της 
κας Χαρλαύτη είναι ο ... Φιλοθέη-Πρες κύριος Ε. Μουτζούρης!!! Κανένα πλήθος άγνωστων μεταξύ τους 
ψηφοφόρων, όσο τρελό κι αν είναι,  δεν ψηφίζουν όλοι ταυτόχρονα ομού μαζί και δεν απέχουν επίσης όλοι 
ταυτόχρονα ομού μαζί, ώστε να δικαιολογούνται οι χαμηλότατες ψηφοφορίες της κόκκινης γραμμής σε συνδυασμό 
με τις κατακόρυφες εξάρσεις, όπως είναι η σχεδόν μηδενική αρχή, έξαρση στο (Α), "πτώση στο μηδέν" μέχρι πριν 



το (Β), έξαρση στο (Β) και άμεση πτώση μετά, έξαρση στο (Κ, Λ, Μ), άμεση πτώση, έξαρση στο (Ν, Ξ), οι οποίες 
"εξασφαλίζουν" την πρωτιά στην κα Χαρλαύτη και τελική "ξεκούραση" για 30 ολόκληρες ημέρες του "νικητή 
συνδυασμού!!!  

Ρε, τι λέτε ρέεεε!!! Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε???  
Είναι φανερό ότι οι ψήφοι αυτές είναι ψήφοι του Ενός ατόμου! 
4 - Και μερικά ακόμα περίεργα με δεδομένο ότι το σύνηθες επίπεδο ψήφων ήταν 2-4 την ημέρα: 

α) Την 5-8-06-Σαββάτο η κα Χαρλαύτη πήρε 53 ψήφους! (Ζεσταματάκι Μουτζούρη!) 
β) Την 25-8-06-Παρασκευή, όπου τα 4/5 του Ψυχικού έχουν φύγει για τα εξοχικά τους ο κ. Καριώτης 

και η κα Χαρλαύτη πήραν από 110 ψήφους! (Ο Μουτζούρης είχε κέφια!) 
γ) Από 28-8-06 μέχρι και 1-9-06 έσπασαν τα κοντέρ! Η κα Χαρλαύτη έπαιρνε 100 με 180 ψήφους την 

ημέρα! (Ο Μουτζούρης δίνει ρέστα!) 
δ) Την 4-9-06, Δευτέρα, η κα Χαρλαύτη πήρε 145 ψήφους, 15 ο Καριώτης και 3 η Κατσαρού!!! (Ο 

Μουτζούρης υποκλίνεται και βγαίνει !)   
...................... Να μην τρελαθούμε κιόλας! 

 
Παρατήρηση τρίτη: Δεν μου έμεινε τίποτα άλλο να κάνω παρά να κρατήσω σημειώσεις την καθημερινή 

ψηφοφορία του "Μουτζούρη-Site" για να σας την παρουσιάσω σε διαγράμματα πιο πάνω για να γελάσουμε! 
Βγαίνει όμως και κάποιο συμπέρασμα! Ο Μουτζούρης ΔΕΝ είναι υποψήφιος! Είναι "μισθοφόρος"! Ποίος πληρώνει 
τον Μουτζούρη για την απάτη, παρακαλώ?  

  
Πώς έθεσε ο Κικέρωνας το νομικό κίνητρο του ενόχου για ένα έγκλημα? QUI BONO? Ποίος ωφελείται? 
Και εγώ στενοχωριόμουνα για τις εκλογές της ΠΟΠΚ! Και στους δήμους οι ίδιες ... να μην πω ...γίνονται!!! 

 
Παρατήρηση τέταρτη: Πολύ 

φανατικοί του Ίντερνετ είναι αυτοί στο 
Παλιό Ψυχικό (με προηγούμενη αποχή 
και άκυρα 37% !!!), όταν ένα μήνα πριν
από τις εκλογές έχουν ήδη ψηφίσει στο

μα σε σύνολο 6400 

ές, όπως βλέπετε 

 

σαρού ήταν αντιδήμαρχος στο συνδυασμό του επί 12 χρόνια δήμαρχου 
Νεόφυ

ωνικού μέτρου δεν είναι και ευκαταφρόνητη!!! 

 
 

Διαδίκτυο 2500 άτο
ψηφοφόρων που έριξαν έγκυρα στις 
προηγούμενες εκλογ
και στα αποτελέσματά τους αριστερά 
του 2002!!! Και οι γιαγιάδες εκεί με το ... 

LAPTOP στη μασχάλη θα πηγαίνουν στη λαϊκή!  
Για τους μη γνωρίζοντες, η Κατ
του Ερωτόκριτου και μάλλον συνεχίζει  την ίδια πορεία, και η κα Χαρλαύτη σύμβουλος στον ίδιο 

συνδυασμό που έκανε την "κατάλληλη στιγμή" τη φιλόδοξη επανάστασή της, όπως και με την Ομοσπονδία 
Παραδοσιακού Καράτε, όπου "έφαγε πόρτα" με δικαστική απόφαση.  

Ο Καριώτης έχει το δικό του έρεισμα στους ψηφοφόρους και είναι φανερό ότι η κα Χαρλαύτη ανέλαβε να 
σπάσει "από μέσα" το 67% της παράταξης Νεόφυτου-Κατσαρού!!! Ίσως να δουλεύει και για τον Καριώτη! Θα 
δείξει! Πάντως οι κάτοικοι του Παλαιού Ψυχικού διαμαρτύρονται για κρυφές ενέργειες μεγαλοεργολάβων, για 
ιδιωτικοποίηση δημοτικών πάρκων για συντελεστές δόμησης, για παράνομα κτίσματα κτλ. σε ένα προάστειο όπου 
η τιμή του τετραγ

 
ι και οι ψηφοφόροι χειραγωγούνται, έτσι 

ώστε ιώτη για να 
κερδίσουν μ

Η προ
από τ αρχήν αντικειμενικό προάστιο του 
Φιλοθέη-Πρ
τις 25 ερνετ τη Χαρλαύτη!!! 

Παρατήρηση πέμπτη: Η δουλειά, όπως είναι φανερό, κατευθύνετα
αν δεν βγει η Κατσαρού με την πρώτη Κυριακή, τότε να συνεργαστούν η Χαρλαύτη με τον Καρ

αζί τη δεύτερη Κυριακή!  
σπάθεια χειραγώγησης του κοινού από την ιστοσελίδα του Φιλοθέη-Πρες αποδεικνύεται άλλωστε και 

ο ότι η παράλληλη ψηφοφορία για τη Φιλοθέη, που είναι και το κατ' 
ες, έχει 370 συμμετοχές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που στο Ψυχικό οι "εικονικές ψήφοι" έφτασαν 

00! Με τα ντουφέκια ψηφίζανε στο Ίντ
 

Όταν η Ανηθικότητα βαφτίζεται Πολιτική! 
Το σκ ι λογικά πιθανολογούνται τα επόμενα υποκρυπτόμενα 

σενάρια
ηνικό του έργου είναι, λοιπόν, δεδομένο κα

 για τις δημοτικές εκλογές του πλούσιου Δήμου του Παλαιού Ψυχικού! 
Σενάριο Πρώτο: Η φιλόδοξη κα Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, στοχεύοντας το δημόσιο αξίωμα της 

Δημάρχου του Παλαιού Ψυχικού, θέλει να απαλλαγεί από το βάρος της ιεραρχίας στο συνδυασμό του 



απερχόμενου Νεόφυτου, "σπάει τα δεσμά της" με το συνδυασμό που την ανέδειξε δημοτική σύμβουλο και 
ακολουθεί το δικό της δρόμο (το λέει όραμα για την πόλη!) προς τη δημαρχία δηλώνοντας πρόθυμη σε 
συνεργασία με τον Καριώτη σε δεύτερη φάση (από πληροφορίες από δημότες του Π. Ψυχικού). Οι συμμαχίες και 
οι αντ δή 
και στ

Σενάριο Δεύτερο: Ο Καριώτης βλέπει αδύνατο να σπάει το 67% του συνδυασμού Νεόφυτος-Κατσαρού
βρίσκει  τ

Χαρλαύτη. Η υποψηφιότητά της θα σπάσει τον συμπαγή αντίπαλο, 
αφαιρέσει ψηφοφόρους και θα δημιουργήσει έναν τρίτο πόλο έλξεως για
το ποσοστό της Κατσαρού κάτω από το 42%, τότε θα έχει μια δεύτερη ε
δήθεν αντίπαλο Χαρλαύτη. Ακόμα και να χάσουν, θα έχουν ανέβει σε 
κερδίσουν. Οι συμμαχίες και οι αντιπαλότητες έρχονται σε δεύτερη μοίρα
οποιοδήποτε τρόπο. (Όπως δηλαδή και στην ομοσπονδία καράτε!) 

Σενάριο Τρίτο: Το σκέφτομαι! (Όπως δηλαδή και στην ομοσπονδία

ιπαλότητες έρχονται σε δεύτερη μοίρα με κυρίαρχο το τελικό όφελος με οποιοδήποτε τρόπο. (Όπως δηλα
ην ομοσπονδία καράτε!) 

. 
Θέλει μια "έξυπνη βόμβα από μέσα" στον ισχυρό αντίπαλό του. Τη στο πρόσωπο ης φιλόδοξης κα 

θα του αφαιρέσει συμβούλους, θα του 
 τους ουδέτερους ψηφοφόρους. Αν ρίξει 
υκαιρία, στην οποία θα πάει μαζί με την 
πλήθος συμβούλων. Αλλά ελπίζουν να 
 με κυρίαρχο πάντα το τελικό όφελος με 

 καράτε!) 
 

Σάββατο, 14-10-2006, μία ημέρα πριν από ικές εκλογές: 
Δεν ντρεπόσαστε λιγάκι λέω εγώ!  Αλλά έρχονται τα

 τις δημοτ
 πραγματικά αποτελέσματα! Προφανώς και δεν 

τα ξέρω και δεν μπορώ να τα προσδιορίσω. Αν όμως σας διαψεύσουν παταγωδώς, τι θα πείτε στο κοινό 
σας??? 

Έως εδώ γράφω τις απόψεις μου πριν από τις εκλογές για να μη μου πείτε το περίφημο "όλοι 
στρατηγοί μετά τη μάχη!" αν τις έγραφα μετά!  

 

Δευτέρα, 16-10-2006: Η πραγματικότητα με 
επιβεβαιώνει !!! 

  

 
  

Συγκρίνετε τα ανωτέρω αληθινά ποσοστά των πραγματικών εκλογών 
με την κατωτέρω παρωδία του Φιλοθέη-Πρες της ίδιας ημερομηνίας ...  

  



 

(ιδού και αντίγραφο της ιστοσελίδας!)
... τα οποία ίσως και να αποτελούν ικανό αίτιο για μήνυση από την 

Κατσαρού κατά του Μουτζούρη και παντός άλλου υπευθύνου που κρύβεται 
πίσω από αυτόν για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου ή παραπλάνηση 

και χειραγώγηση ψηφοφόρων!!! (τζά!) 

 
Ποιός κρύβεται πίσω απο τον Μουτζούρη? Μαγική εικόνα στα τεύχη του 

Φιλοθέη-Πρες: 

Τεύχος Ιουνίου 2006 = http://www.philothei-press.com/newspaper_pages/2006/june/june2006.pdf  

Τεύχος Σεπτεμβρίου 2006 = http://www.philothei-

press.com/newspaper_pages/2006/september/september2006.pdf 

Τεύχος Οκτωβρίου 2006 = http://www.philothei-press.com/newspaper_pages/2006/october/october2006.pdf  

Τεύχ .pdfος Νοεμβρίου 20006 = http://www.philothei-press.com/newspaper_pages/2006/november/november2006   
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