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Παρακαλώ θερμά να δημοσιεύσετε στην έγκριτη εφημερίδα σας την επιστολή μου, που έχει σχέση με την εγκατάσταση ή
μη εφήβων προσφύγων στον Παπάδο.

Παρακαλώ θερμά να δημοσιεύσετε στην έγκριτη εφημερίδα σας την επιστολή μου, που έχει σχέση με την εγκατάσταση ή μη εφήβων προσφύγων στον Παπάδο.

Πριν από αρκετά χρόνια ο τότε κοινοτάρχης Παπάδου κ. Γ. Ταμβακέρας και η πλειοψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου,
συνεπικουρούμενοι από τον τότε βουλευτή κ. Σηφουνάκη, έφεραν και εγκατέστησαν μόνιμα στο χωριό ομάδα τσιγγάνων.
Μάλιστα, τους έγραψαν στα Μητρώα και τους εκλογικούς καταλόγους και τους έκαναν ψηφοφόρους τους...

Ουδείς εκ των κατοίκων του Παπάδου αντέδρασε. Αργότερα, ήρθαν οι Αλβανοί, ζητώντας άσυλο και δουλειά. Τους
δεχτήκαμε και τους περιθάλψαμε μέχρι να ορθοποδήσουν. Ο πόλεμος στη Σερβία κατέκλυσε την Ελλάδα και τον Παπάδο
με προσφυγόπουλα. Τα πήραμε στα σπίτια μας και τα φροντίσαμε σαν να ήταν δικά μας παιδιά.

Μ’ αυτές τις αναφορές, κ. διευθυντά, θέλω να καταδείξω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων του Παπάδου δεν είναι ρατσιστές.
Ούτε και αυτοί που υπέγραψαν και διαμαρτυρήθηκαν για να μην εγκατασταθούν προσφυγόπουλα είναι στην πλειοψηφία
τους ρατσιστές. Η χώρα μας έζησε την προσφυγιά στο πετσί της και συμπονά κάθε κατατρεγμένο και θύμα του πολέμου.

Σας στέλνω αυτήν την επιστολή, γιατί επιθυμώ να διαχωρίσω τη θέση μου απ’ όλους αυτούς που αντιδρούν για την
εγκατάσταση των έφηβων προσφύγων στον Παπάδο και να δηλώσω ότι μετά το Νοέμβριο μπορώ να φιλοξενήσω στο σπίτι
μου προσφυγόπουλο σχολικής ηλικίας και να του διδάξω τη γλώσσα. Αν ήμουν μικρότερος σε ηλικία, θα μπορούσα να
φιλοξενήσω και έφηβο.

Οι πρωταίτιοι της αντίδρασης για τη μη εγκατάσταση των προσφύγων, αφού ξεσήκωσαν μερικούς ευκολόπιστους,
έβγαλαν γρήγορα την ουρά τους έξω και αποχώρησαν...

Συν τοις άλλοις, χάσαμε και αρκετές θέσεις εργασίας, μέρες που είναι...

Το ρεπορτάζ της κ. Ανθής Παζιάνου με ικανοποιεί απόλυτα.
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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