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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι της σκοποβολής,
αγαπητά μέλη.
Ως Πελασγοί και σαν σκοπευτές, για μια ακόμη φορά απόψε, θα
βραβεύσουμε τα μέλη μας, που έχουν διαπρέψει στην σκοποβολή σε
επιδόσεις το 2010, με ήθος και Ελληνοπρέπεια.
Σας εύχομαι καλή υγεία και η δυνατόν, με λιγότερα προβλήματα, να
περάσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε ως Χώρα, με
την πολύ-πολιτισμική κοινωνία που μας επιβάλλουνε.
Η αποψινή εκδήλωση έχει σκοπό την βράβευση των αθλητών μας.
Ως εκ τούτου οι μακροσκελείς λόγοι περιττεύουν, όμως δεν θα
μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην ανάγκη άμεσων
παρεμβάσεων αναπτυξιακού και αθλητικού χαρακτήρα, που πρέπει
να πάρουν οι αρχές μας για το άθλημα της σκοποβολής.
Παρακαλώ τον Πρόεδρό μας να πάρει τον λόγο
------------Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε για την
τιμή που μας κάνατε απόψε με την παρουσία σας .
Κύριε Δήμαρχε , Κύριοι Αντιδήμαρχοι , Κύριοι Βουλευτές και
πολιτευτές, Κύριε Ταξίαρχε , Κύριοι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
, Κύριε ΓΕΝΙΚΕ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ Κυρίες & Κύριοι .
ΗΘΟΣ, ΣΥΝΕΣΗ, ΟΠΛΑ & ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ, ΔΥΝΑΜΗ ΕΣΤΙ.
Χρόνια τώρα κωφεύουν οι αρχές για αιτήματα που αφορούν την
ίδρυση ενός σκοπευτηρίου στην πόλη μας.
Πολλά έχουμε να σας πούμε για την ανυπαρξία της Αθλητικής
μας αρχής, που για να τα απαριθμήσω δεν φτάνουν πολλές ώρες,
γιατί συστηματικά αδιαφορούν για την εκπαίδευση των ανθρώπων
που κατέχουν νόμιμη οπλοφορία, ή αθλητική οπλοκατοχή.

2

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, το άθλημα της σκοποβολής ενώ
είναι Ολυμπιακό αγώνισμα, συστηματικός αγνοείται στην Ελλάδα,
εμπρός σε άλλα αθλήματα που επιμελώς φροντίζουν.
Όπως αγνοούν και τα προβλήματα που ελλοχεύουν με την
ανεξέλεγκτη και παράνομη οπλοφορία και διακίνηση όπλων, κυρίως
από πολλούς λαθρομετανάστες. Και μην μου πείτε ότι καθημερινώς
δεν σας διακατέχει φόβος για την ασφάλεια σας, από την ανεξέλεγκτη
λαθρομετανάστευση.
Οι καιροί αλλάζουν, η εγκληματικότητα έχει πάρει διαστάσεις και
εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να σταθούμε δίπλα στην Αστυνομία μας,
που όπως λέγω πολλές φορές, πολλά της οφείλουμε σαν πολίτες.
Πείτε μου σας παρακαλώ, είναι άτοπο να υπάρχει ένα
σκοπευτήριο στην πόλη μας, όπου τακτικά να εκπαιδεύονται τα
παιδιά μας, τα αδέλφια μας, εμείς όλοι;
Είναι άτοπο οι κατέχοντες - νόμιμα - όπλο να εκπαιδεύονται σε
ένα πολιτισμένο και ασφαλή χώρο και όχι σε βουνά και λαγκάδια που
σήμερα προπονούμεθα ; Σας ερωτώ!!!
Η ανάγκες άμεσης εκπαίδευσης κάθε κατόχου όπλου
είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, αλλά αρκετοί δεν θέλουν να το
καταλάβουν.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Πειραιάς θα πρέπει να στερείται ενός
σκοπευτηρίου, ενώ άλλες πόλεις της Πατρίδας μας, με μικρότερο
πληθυσμό, να διαθέτουν έστω και υποτυπώδη σκοπευτήρια.
Το κράτος ζητάει αθλητές σκοποβολής για να προβάλλεται,
αλλά για τους αθλητές δεν προβλέπει και δεν φροντίζει τίποτα!!!
Ας ενδιαφερθεί επιτέλους κάποιος, που να νοιάζεται για τον
Πειραιά.
Ο Δήμαρχός μας κύριος Βασίλης Μιχαλολιάκος, εδώ και χρόνια
ως υπουργός και βουλευτής, έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται για τα
προβλήματα του Πειραιά, για τα σώματα ασφαλείας και για την
δημιουργία ενός ιδιωτικού σκοπευτηρίου, και περιμένουμε την
δυναμική του θέση και συμπαράσταση, για να αξιωθεί η Πόλη μας να
αποκτήσει και με την συμβολή της Δημοτικής αρχής και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, ένα σύγχρονο σκοπευτήριο που θα αναδείξει τον
Πειραιά, και να σταθούμε παράλληλα και μόνιμοι χορηγοί στην
Αστυνομία μας, ως χώρος εξάσκησης των ανδρών της .
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Εμείς οι Πελασγοί, κύριε Δήμαρχε, δεσμευόμαστε ενώπιόν
σας ότι μετά από 10 χρόνια θα παραχωρήσουμε το σκοπευτήριο
στην τότε δημοτική αρχή, ως αθλητικό χώρο που με την δική
σας βοήθεια δημιουργήσαμε .
Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,
Η χώρα μας, μια χώρα με λαμπρό πολιτισμό, κατρακυλάει στον
κατήφορο της απαξίωσης που τείνει να παγιωθεί σε παρακμή, χωρίς
επιστροφή.
Μόνη δύναμη για την σωτηρία της είμαστε εμείς οι πολίτες της,
τα ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας μας.
Μόνο εμείς μπορούμε, λειτουργώντας ομαδικά ή ατομικά, να
διαψεύσουμε την θλιβερή εικόνα που δίνει η χώρα μας παγκοσμίως.
Όμως για να γίνει αυτό πρέπει οι πολίτες να είναι ενεργοί και
υπεύθυνοι και να μην παραμένουν απλοί παθητικοί υπήκοοι και
εύπιστοι καταναλωτές.
Εμείς οι ενεργοί πολίτες του Πειραιώς θέλουμε να ενωθούμε σε
ένα ανοικτό κίνημα δημιουργίας και προοπτικής, μακριά από
κομματικές δεσμεύσεις, δίπλα στον καταξιωμένο Δήμαρχο μας κύριο
Μιχαλολιάκο.
Αν πιστεύεις Πειραιώτη ,Έλληνα, ότι μαζί μπορούμε να
συμβάλουμε στο να γίνει η Πόλη μας καλύτερη, χωρίς συνεχώς να
ζητάμε από την Δημοτική μας αρχή ή από το Κράτος μας,
στηρίξτε την δημιουργία του σκοπευτηρίου που θέλουμε να
δημιουργήσουμε στην πόλη του Πειραιά με πράξεις.
Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που καθημερινά μας
προβληματίζουν εμάς που αγαπάμε το άθλημα της σκοποβολής
και τον Πειραιά.
Ο ΦΕΡΩΝ ΟΠΛΑ ΓΝΩΣΙΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΝ ΘΕΛΕΙ.
Και εμείς οι Αθλητές διαθέτουμε, και γνώση και λογική και τιμή.
Μιλάμε τακτικά και αναφερόμαστε για την Δημοκρατία μας…
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Για ποια όμως Δημοκρατία
μιλάμε, όταν το ίδιο το κράτος με
την Νομοθεσία του μας αφαιρεί το δικαίωμα της πρακτικής
εξάσκησης, ως νομίμων κατόχων όπλων ή ως αθλητές;
Ας μην ξεχνάμε πόσο εύκολα καταδικάζουμε ένα τυχαίο συμβάν
ή ένα λάθος ενός αστυνομικού, ή ενός νομίμου οπλοκατόχου, όταν οι
Πόλεις δεν παρέχουν χώρους εκπαίδευσης τους.
Αγαπητοί φίλοι δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο με τα
προβλήματα του χώρου μας, όπως δεν θα αναφερθώ ξανά στην
ιστορίας του Τίτλου μας, Οι ΠΕΛΑΣΓΟΙ, ή για τους σκοπούς
ιδρύσεως του.
Θα σας πω μόνο ότι Πελασγός εστί Έλληνας. Αυτό αναγράφουν
και οι εγκυκλοπαίδειες στο λήμμα Πελασγία, « η παλαιοτάτη
ονομασία της Ελλάδος».
Έτσι όλοι εμείς οι Έλληνες, ή αλλιώς Πελασγοί, αγαπάμε με
ένα ιδιαίτερο πάθος την Πατρίδα μας και το αποδεικνύουμε.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι σκοπευτές δεν υπήρξαμε ποτέ πιστολάδες, δολοφόνοι,
αναρχικοί ή μαφιόζοι, εκείνο όμως που θέλουμε είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΣ, την οποία ζητάμε από την στιγμή που γεννιόμαστε και το
δικαίωμα να αθλούμεθα στο άθλημα που επιλέξαμε, σε ένα
αξιοπρεπή χώρο, όπως οι αρχαίοι πρόγονοι μας, σε αθλητικά
στάδια κάλους και ευπρέπειας.
Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας.
…………………………………………………………………….
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Ο σύλλογος μας ξεκινά τις απονομές του με πρώτον τον εξέχοντα και
Δήμαρχο της Πόλης μας Κύριο Βασίλειο Μιχαλολιάκο, πρώην
Υπουργό, για τις πολλαπλές και έντιμες υπηρεσίες του προς την
χώρα μας και ιδιαιτέρως προς τον Πειραιά μας, καθώς και για την
ανιδιοτελή υποστήριξη κάθε δικαίου αιτήματος που του έχει τεθεί.
Ελπίζουμε δε και πιστεύουμε ότι και αυτή την φορά δεν θα μας
απογοητεύσει, και σαν Μαχητής Λάκωνας , θα υπεραμυνθεί των
αναγκών της Πόλης μας από τον ΘΩΚΟ του Δημάρχου που
δικαίως κατέχει.
Έτσι τον καλώ να έρθει κοντά μας για να του επιδώσουμε την
τιμητική διάκριση του συλλόγου μας.
……………………………………………………………………….
Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον καλό φίλο από τα δύσκολα
χρόνια κ. Μάκη Βορίδη, βουλευτή και Γραμματέα της
Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Να πω στην ομήγυρη, ότι ο κ. Βορίδης ήταν ο πρώτος νομικός
σύμβουλος του συλλόγου μας και μέλος των Πελασγών και δεν
ξεχνάμε το ενδιαφέρον του για την πορεία του συλλόγου μας.
……………………………………………………………………..
- ---------Θα καλέσω στο βήμα τον αγαπητό φίλο και πρώτο Γραμματέα των
Πελασγών Χρήστο Χαρίτο, πολιτευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού στην Α’ Πειραιώς. Εύχομαι Χρήστο στην επόμενη
συνεστίαση να σε υποδεχθώ ως βουλευτή του ΛΑΟΣ στον Πειραιά.
…………………………………………………………………………..
Επίσης θέλω να καλέσω τον φίλτατο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας
ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ της Α¨ Πειραιώς και αντιπρόεδρο της ΟΝΝΕΔ
και να του πω ότι την επόμενη συνεστίαση ο Πειραϊκός λαός και οι
Πελασγοί των θέλουν και αυτόν να τον υποδεχθούν ως βουλευτή
της Πόλης μας ,γιατί το ήθος και ο δυναμισμός του καθώς και το
επιτελείο του είναι άτομα που χρειάζονται στην Πόλη μας.
…………………………………………………………………………..
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Στην συνέχεια δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε ως
Νομιμόφρονες πολίτες την προσφορά των αστυνομικών αρχών μας,
που με αυταπάρνηση καθημερινά και με τις πενιχρές δυνάμεις και
εξουσίες που τους παρέχει το Κράτος μας, υποστηρίζουν την Πόλη
μας από πολλά δεινά που την υποβαθμίζουν τα τελευταία χρόνια.
Παράδειγμα η αποψινή επιφυλακή των Αστυνομικών μας ,λόγο
πιθανών επεισοδίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που δεν
επιτρέπει την παρουσία του διευθυντή της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Κωνσταντίνο ΚΟΤΡΩΤΣΟ- να δεχτεί την τιμητική διάκριση του
συλλόγου μας για τις πολυετείς προσφορές του στην Πόλη μας.
Στην συνέχεια καλούμε τον Πρόεδρο της ΣΚ.Ο.Ε Κύριο ΠΑΥΛΟ
ΚΑΝΕΛΑΚΗ που με την σειρά του από τον θώκο του Προέδρου της
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας δίνη καθημερινός την μάχη του για τα
προβλήματα της Σκοποβολής και όχι μόνο.
(Ο ΧΡΗΣΤΟΣ )
Σειρά έχει ένας διακεκριμένος επιχειρηματίας και εκδότης της
εφημερίδας του Πειραιά Δημότης ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ, ο κύριος
Χριστόδουλος Σταυρίδης, που η σεμνότητα και η ειδησεογραφική
δεοντολογία που τον κατέχει τον κάνει να ξεχωρίζει στην Πόλη
μας.
Τον καλούμε να παραλάβει την τιμητική διάκριση.
.
Απονομές Αθλητών.
- - - - - - - - - - ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ μας κύριος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ.
Παράκληση να επιδώσει τα πρότα 2 Κύπελλα στους
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κύριος ΒΟΡΙΔΗΣ
Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κύριος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Παράκληση να επιδώσει

τα Κύπελλα στους

Ο ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ

Κύριος ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Ο κύριος ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Η κυρία ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Ο κύριος

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Ο κύριος ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ/ΚΟΣ ΣΥΜ/ΛΟΣ
Παράκληση να επιδώσει τα Κύπελλα στους
Παράκαλούμε ΤΟΝ ΑΤΥΝ. ΥΠΟΔΥΕΥΘΗΝΤΗ
ΧΑϊΔΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΗΔΗΣ

Ασφαλείας

να επιδώσει τα Κύπελλα στους

ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ
ΕΓΕΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΚΟΠ.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΑΣΓΩΝ , ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
-----------

