
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 

 
 

Την Τρίτη στις 27 Απριλίου, η Ντόρα Μπακοπούλου θα βγάλει από νωρίς βόλτα το σκύλο της τον 
Νίκο και θα ταΐσει τον Πούσκιν, το γάτο της, γιατί στις 8:30 μ.μ. θα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη, 
στο κτήριο της οδού Πειραιώς, για να παίξει Σοπέν. Εκείνο το βράδυ θα κάτσει στο πιάνο για κάποιους 
άλλους σκύλους και γάτους, που δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί ώστε να έχουν δικό τους σπίτι, φαγητό, 
χάδια και αγκαλιές.  

Τα σωματεία «Προσασία Ζώων Αίγινας και Αγκιστρίου» και «Φροντίδα Ζώων» σας προσκαλούν να 
παρακολουθήσετε και εσείς το κοντσέρτο της Ντόρας Μπακοπούλου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για 
τους σκοπούς των δύο σωματείων. Βέβαια ο Νίκος και ο Πούσκιν δεν θα είναι εκεί. Άλλωστε αυτοί 
έχουν το προνόμιο να την ακούν κάθε μέρα. 

 
 

To σωματείο «Προστασία Ζώων Αίγινας και Αγκιστρίου» είναι μη κερδοσκοπικό. 
Ιδρύθηκε το 2006 και είναι ιδρυτικό μέλος της «Πανελλήνιας Φιλοζωϊκής Ομοσπονδίας». 
Δραστηριοποιείται στον τομέα της περισυλλογής, διάσωσης και περίθαλψης των 
αδέσποτων ζώων της Αίγινας και του Αγκιστρίου. Κάθε χρόνο σιτίζει, εμβολιάζει, 

θεραπεύει και στειρώνει πάνω από 300 σκυλιά και γύρω στις 500 γάτες. Έχει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση 
της εγκατάλειψης ζώων και τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων, μέσω ενός διαρκούς προγράμματος δωρεάν 
στειρώσεων που προσφέρεται στους ιδιοκτήτες ζώων του νησιού. Διατηρεί επίσης πρόγραμμα υιοθεσιών. 
(www.faz-aegina.de) 

 Ειρήνη Μολφέση 
Πρόεδρος σωματείου «Προστασία Ζώων Αίγινας & Αγκιστρίου» 

 
 

Η «Φροντίδα Ζώων», μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1997. Έχει ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ζώων και την καταγγελία κάθε είδους 
παραβατικής συμπεριφοράς εις βάρος τους. Επίσης διατηρεί πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης 
αδέσποτων γάτων. (www.frontidaz.gr) 

Λουίζα Ζαούση 
Πρόεδρος σωματείου «Φροντίδα Ζώων» 

 
 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ 
ΤΗ ΖΕΝΙΑ ΧΑΣΑΠΗ (210 2822491, zchasapi@oceanida.gr) 

Για την  
Προστασία Ζώων Αίγινας και 

Αγκιστρίου  
και τη  

Φροντίδα Ζώων 
 η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

παίζει Σοπέν 
 

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
ΩΡΑ 8:30 μ.μ. 

 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου 
Τηλ.: 210 3453111 

 
ΕΙΣIΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ  
(ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ  

10:00-18:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-22:00 

ΤΙΜΗ ΕΙΣIΤΗΡΙΟΥ:20€ 


