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Εκδήλωση ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
Η αποψινή βραδιά είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας τους Πελασγούς , όχι μόνον διότι
θα βραβεύσουμε τους ικανούς σκοπευτές της φετινής περιόδου στο άθλημα, αλλά
και για το ήθος τους την συνέπεια και την Ελληνοπρέπεια τους.
Και λέγω Ελληνοπρέπεια διότι η Παγκόσμια Ιστορία, μας καταγράφει τους Έλληνες
ως Αμυντικό Λαό, και όχι Επιθετικό και Πολεμοχαρή,,, θαρραλέο όμως και Φίλο των
όπλων από αρχαιοτάτων χρόνων.
Κυρίες και κύριοι:
Ο αθλητισμός αποτελεί πηγή ζωής αλλά και κορυφαία έκφραση ενός κοινωνικού και
πολιτιστικού φαινομένου, που συμπυκνώνεται στην περίφημη φράση
νους υγιής εν σώματι υγιή .
Ο σύλλογος μας ΄΄Οι Πελασγοί ΄΄, από το λήμμα Πελασγία, που είναι
η παλαιότατη ονομασία της Ελλάδος, προσπαθεί με κάθε μέσο να συμβάλλει
στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος με το ευγενές άθλημα της σκοποβολής και
όχι μόνο, ενισχύοντας έτσι την σωστή χρήση του όπλου, την γνώση της άμυνας, και
την πειθαρχημένη αυτοσυγκέντρωση που πρέπει να έχει ο αθλητής σκοπευτής.
Σκόπευση σημαίνει αθλητισμός, σημαίνει πολιτισμός, γιατί χωρίς σκόπευση
του όποιου στόχου, δεν υπάρχει αγωνιστική πάλη, δεν υπάρχει Άμιλλα και
διεκδίκηση της Νίκη.
Εμείς ως διοίκηση του συλλόγου υποσχόμαστε στους φίλους και στα μέλη
μας, μια αθλητική συνέχεια, πλούσια και δυναμική σε αθλητικά, κοινωνικά, αλλά και
πολιτιστικά δρώμενα, προς τούτο θεωρούμε ότι θα ήταν σημαντική η
συμπαράσταση της Νομαρχιακής και Δημοτικής αρχής, η οποία μέχρι τώρα
δυστυχώς δεν έχει εκδηλωθεί, εκτιμούμε ότι η παρουσία στην σημερινή μας
εκδήλωση της Δημοτικής αρχής μπορεί να θεωρηθεί σαν απαρχή του έμπρακτου
ενδιαφέροντος σας για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου μας.
Πρόθεση μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου
ευρωπαϊκού κλειστού σκοπευτηρίου στην Πόλη μας τον Πειραιά, ελεγχόμενο
φυσικά από την Αστυνομική διεύθυνση της πόλης μας , η από το αθλητικό τμήμα
του Δήμου μας, που σίγουρα θα κάλυπτε και τις ανάγκες των Σωμάτων ασφαλείας ,
και συνάμα θα πρόβαλε διεθνώς τον Πειραιά με τους Ευρωπαϊκού επιπέδου
Αθλητικούς αγώνες που θα διοργάνωνε προς όφελος των πολλών και του
Έθνους μας .
Δεν υπάρχει αγαπητοί συνδαιτυμόνες ευρωπαϊκή μεγαλούπολη που να μην έχει
το σκοπευτήριο της, Πρόταση μας ήταν προς την περασμένη Δημοτική αρχή αλλά και
στην σημερινή Απόψε, να μας παραχωρήσει η να μας μισθώσει έναν από τους
χώρους της, για να κατασκευάσουμε ένα αθλητικό σκοπευτήριο τέτοιο που θα
κάλυπτε τις αθλητικές μας ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες των Σωμάτων ασφαλείας,
που πολλά οφείλουμε σε αυτά.
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Επιπλέον θα προβάλει και θα θωρακίζει την ευάλωτη Πόλη μας, από πολλούς
κινδύνους που απειλούν την κοινωνική ειρήνη την ασφάλεια των πολιτών και την
κοινωνική συνοχή της Πόλεως μας, όπως η έξαρση της εγκληματικότητας, και η
πληθυσμιακή αλλοίωση της κοινωνίας μας από την πανσπερμία των μεταναστών,
πολλοί από τους οποίους διάκεινται εχθρικά προς την κοινωνία μας και όχι μόνο
λόγω της διαφοράς του βιοτικού επιπέδου, ξέχωρα ότι θα διδάσκει γνώση, σε
συνδυασμό με ψυχραιμία και ευθύνη για την περίπτωση χρήσεως του όπλου που
κατέχουν νομίμως για την ασφάλειά τους οι συμπολίτες μας.
Τέλος θα ήθελα να πω ότι χώροι κατάλληλοι υπάρχουν αρκετοί,
θέληση δεν υπήρχε με την παρελθούσα δημοτική αρχή, όπως και σήμερα δεν
ξέρουμε αν υπάρχει από την νέα Δημοτική Αρχή για να συμβάλλει στην
δημιουργία ενός πρότυπου Πειραϊκού αθλητικού σκοπευτηρίου που θα
θέλαμε να δημιουργήσουμε .
Υποχρέωση και καθήκον μας είναι να θυμίσουμε σε εσάς, αλλά και στην
παρούσα Δημοτική μας Αρχή, ότι ανάμεσα στις προτάσεις που κάναμε , το 2003
ήταν και οι εξής .
1ο ) Η ίδρυση μίας σύγχρονης κεντρικής αγοράς στην Πόλη μας.
Καίριο θέμα που δεν το πήραν σοβαρά οι διοικούντες.
2ο Να βρεθεί τρόπος τμηματικής μίσθωσης του παλαιού κτιρίου της Ραλείου ώστε
να πάψει να είναι σκιάχτρο στο κέντρο της Πόλη μας εισπράττοντας παράλληλα και
κάποια σοβαρά ενοίκια .
Αλλά ούτε και με αυτό ασχολήθηκαν στα σοβαρά .
ΚΑΙ
3 ) Στις πλατείες Τερψιθέας & Αλεξάνδρας να κατασκευαστούν υπόγεια πάρκιν
για την από συμφόρηση των περιοχών, αλλά και με καθημερινός έσοδα .
ο

Σήμερα από αυτή τη θέση υποβάλουμε ακόμα κάποιες προτάσσεις δοθείσης
ευκαιρίας στην Δημοτική μας αρχή και αν θέλουν ας τις αφουγκραστούν.
Καθαρή πόλη είναι αυτή που δεν βλέπεις ακαθαρσίες Ζώων καταγράψτε τους κατοίκους που έχουν ζώα και ρυπαίνουν την Πόλη
και ορίσετε τους πρόστιμα η ετήσιο Δημοτικό τέλος.
Οπλίστε την Δημοτική Αστυνομία με μιας χρήσεως Φωτογραφικές Μηχανές
για καταγραφή συνοδών σκύλων αλλά και για άλλα αδικήματα που ρυπαίνουν τον
Πειραιά μας .
Κλαδέψτε σας παρακαλούμε επιτέλους όλα τα δέντρα που έχουν
απομείνει, από τον αείμνηστο Δήμαρχο Σκυλίτση και ψεκάστε τα, δεν χρειάζεται
πακτωλός χρημάτων γι αυτό ούτε πρόσθετο προσωπικό, και το γνωρίζεται αυτό.
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Ασφαλώς θα αντιληφθήκατε ότι τα μέλη του συλλόγου μας, δεν νοιάζονται
μόνο για το άθλημα που μας αρέσει, αλλά νοιαζόμαστε για κάθε τι που θα έκανε την
Πόλη μας να ξεχωρίσει από το μαραζωμένο και μη αναπλάσιμο, παρελθόν που η
Πρωτεύουσα Αθήνα μας έχει αφήσει, ναι καλά ακούσατε για να μην πω ότι μας
έχει επιβάλει μέχρι εγκαταλείψεως.
Όταν μία πόλη όπως ο Πειραιάς, με το μεγαλύτερο Λιμάνι της χώρας μας, είναι
εγκαταλελειμμένη με δρόμους και πεζοδρόμια που θυμίζουν εποχές του 1950 αν όχι
τριτοκοσμικές χώρες , και με ορατή την Κυβερνητική αδιαφορία γι ΄αυτήν, πως θα
θέλατε εμείς να νιώθουμε σαν πολίτες της και μάλιστα σαν Επίνειο της όπως θέλει
να μας αποκαλεί .
Αγαπητή προσκεκλημένοι, όταν πληθαίνουν οι μετανάστες ανεξέλεγκτα στην Πόλη
μας, και η ανεργία την μαστίζει , το εμπόριο μας βάλλεται από το εισερχόμενο
παραεμπόριο, οι κλοπές και οι διαρρήξεις να πληθαίνουν, ε τότε ήρθε η ώρα να
κοιτάξουμε εμείς τη μπορούμε να κάνουμε για τον Πειραιά μας, και να τον από
Βαλτώσουμε, με κάθε τρόπο που κάθε ομάδα ανθρώπων βρίσκει, Εμείς
προσπαθούμε για την δημιουργία όπως σας προανέφερα του Σκοπευτηρίου,
και ζητούμε συμπαραστάτες τον Δήμο μας και τις Αρχές μας.
Δεν ζητάμε ούτε χρήματα να μας δώσουνε ούτε οικόπεδα να καταπατήσουμε
Ζητάμε την βοήθεια των αρχών για την δημιουργία ενός αθλητικού σκοπευτηρίου,
προς άσκηση αυτού του αθλήματος, για το καλό της Πόλης μας.
Εσείς με τους Συλλόγους που Κοινωνικά η Επαγγελματικά ανήκετε, κάντε κάτι
ο Πειραιάς πεθαίνει , και όλοι μας αδιαφορούμε, και κάνουμε με την Ελληνική
μεγαλοψυχία που μας διέπει και με παραχωρήσεις , Μεταγγίσεις
ΑλβανοΡουμανοΒουλγαρικής εγκληματικότητας, ζητιανιάς ,Φτώχιας, και ανεργίας,
θυμηθείτε το αυτό, και μην βιαστείτε να με κρίνετε Πολιτικά η Ρατσιστικά
( και να με Χρωματίσετε, ) γιατί μόνο το χρώμα της Πατρίδας μας σας
βεβαιώ έχω, (όπως άλλωστε σιγουρότατα και εσείς.)
( Η τυχόν επιθετικότητα που βγάζει ο λόγος μου, έχει να κάνει με την
αγωνία που έχω για την εγκατάλειψη του Πειραιά , την πόλη που γεννήθηκα
πριν 66 χρόνια και ανδρώθηκα μαζί με πολλούς από σας.)
Ο Νομός Αττικής έχει το 45% του πληθυσμού της χώρας το 60% της
δημόσιας Διοίκησης και το 70 % της παραγωγής του όποιου – πολιτισμού και
συμμοριών , με τους πάρα πολλούς κινδύνους. Που κατά ταλαιπωρούν άμεσα τον
Πειραιά μας .
Έτσι έχει μεγάλο δείκτη ρύπανσης, μεγάλο δείκτη εγκληματικότητας,
παρόλες της Φιλότιμες και Υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει
καθημερινός η Αστυνομία μας , το κακό μεγαλώνει, και ο Ιστορικός Πειραιάς
αλλάζει όψη και πεθαίνει .
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Πίστη μου είναι ότι ήρθε η ώρα να
φτιάξουμε καινούρια Μακρά Τοίχη
όχι πέτρινα αυτή τη φορά, αλλά τοίχους αναγκαστικής εργασιακής τιμωρίας
προς όφελος της Πατρίδας μας, τοίχους εγκατάλειψης και βίαιου επαναπατρισμού
κάθε συλληφθέντος κακοποιού και ανθέλληνα .
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, υπάρχουν και άλλες Πόλεις που πρέπει να
ανασυνταχθούν, να προσεχθούν, και να αναπτυχθούν, γιατί όχι και ο Πειραιάς με ένα
Αθλητικό σκοπευτήριο με ένα πνεύμονα πρασίνου όπως τον Εθνικό Κήπο .
Αγαπητοί προσκεκλημένοι ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα η σας
προβλημάτισα με τα όσα ακούσθηκαν όμως ως ελεύθερος και χριστιανικών αρχών
κατέθεσα την γνώμη μου που συμπορεύεται με πολλές άλλες.
Τελειώνοντας ελέω Θεού
1. Θα παρακαλούσα τον ) Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Κύριο ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Να επιδώσει τα 3 πρώτα Κύπελλα σκοπευτικής διάκρισης με την ονομασία
ΗΘΟΣ/ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / ΤΙΜΗ
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Ο ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΤΙΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2. Θα παρακαλούσαμε τώρα τον ) ΥΠΟΥΡΓΟ Κύριο ΒΑΣΙΛ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ

Να επιδώσει Τα επόμενα 2 Κύπελλα σκοπευτικής διάκρισης των αγώνων στην
Μνήμη του Αθλητού μας Γεωργίου ΜΠΟΛΟΛΙΑ που προσφάτως χάσαμε από την
επάρατο νόσο
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας

3. Θα παρακαλούσα επίσης τον ) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Κύριο

Να επιδώσει τα επόμενα 2 Κύπελλα με την ονομασία ΥΠΟΜΟΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας
4. Επίσης Θα παρακαλούσα τον ) Κύριο

Να επιδώσει τα επόμενα 2 Κύπελλα σκοπευτικής διάκρισης με την ονομασία
ΠΙΣΤΗ / ΕΛΠΙΔΑ
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας
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5. Επίσης Θα παρακαλούσα τον ) ΠΡΟΕΔΡΟ Του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΚύριος ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Να
επιδώσει τα επόμενα 2 Κύπελλα
6. σκοπευτικής διάκρισης με την ονομασία
ΖΩΗ / ΦΩΣ
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας
7. Επίσης θα παρακαλούσα τον ) Κυρίο ΕΠΙΤΙΜΩ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ ΚΩΝ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
Να επιδώσουν τα επόμενα 2 Κύπελλα σκοπευτικής διάκρισης με την
ονομασία ΑΓΑΠΗ / ΘΕΛΗΣΗ.
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας
8. Επίσης θα παρακαλούσα τον ) Κυρίους

Να επιδώσουν τα επόμενα 2 Κύπελλα σκοπευτικής διάκρισης με την ονομασία
ΕΠΙΜΟΝΗ / ΧΑΡΑ
Στους Αθλητές Σκοπευτές μας
9. Και τέλος Θα παρακαλούσα τον ) ΑΣΤΥΝ. Διεθυντή Κύριο

Να επιδώσει το επόμενο Κύπελλο σκοπευτικής διάκρισης με την
ονομασία ΝΙΚΗ - ΚΑΡΤΕΡΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΠΡΟΠΟΣΗ

Θα παρακαλούσα να ανυψώσουμε τα ποτήρια μας για να κάνουμε μία πρόποση
Υπέρ του Αθανάτου Ελληνικού Έθνους με την ευλογία πάντα του ΘΕΟΥ ,
υπέρ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας και του συλλόγου μας
οι ΠΕΛΑΣΓΟΙ ιδιαιτέρως.
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Προσφωνήσεις :

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κύριος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Κύριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Κύριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ΄ Διευθυντή Πειραιά , Κύριος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Διευθυντού ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Κύριος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του Δημ. Συμβουλίου ΠΕΙΡΑΙΑ, Κύριος Χρήστος ΡΕΣΒΑΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Κύριος ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Κύριος Κων/ος
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Κύριος Κων/ος. ΑΡΑΟΥΖΟΣ
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