«Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
και εμείς γελούσαμε» ΒΙΝΤΕΟΓυαλόχαρτο σε όσους μιλούν
για «κακόμοιρους πρόσφυγες»
του Νεκτάριου Αρχοντίου

Το πρόβλημα δεν είναι άλλο, από όλους εκείνους που έχουν
δεχτεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ και πιστεύουν πως αυτοί οι
άνθρωποι, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι νεαροί
άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, είναι κατατρεγμένοι πρόσφυγες.

Παρά το ότι έρχονται όλοι με πανάκριβα κινητά και όλως τυχαίως
χωρίς χαρτιά στη χώρα μας, κάποιοι επιμένουν να αρνούνται να
δουν την αλήθεια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τάσσονται «υπέρ των προσφύγων»,
δίχως να ανήκουν σε κάποιο αριστερό χώρο, μονάχα επειδή έχουν
δεχθεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ πως πρόκειται για ακίνδυνους
ταλαιπωρημένους ανθρώπους, κυρίως οικογένειες, που έχουμε την
υποχρέωση να βοηθήσουμε.

Την ιδέα αυτή προωθούν και εκκλησιαστικοί κύκλοι
επικαλούμενοι…την αγάπη και τη διδασκαλία του Χριστού. Θέλουν
έτσι να απευθυνθούν στο θρησκευτικό συναίσθημα των
περισσοτέρων με σκοπό να «αγκαλιάσουν» τους «μετανάστες»,
ιδίως στις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά όποιος ιερέας τολμήσει να
μιλήσει και να πει την αλήθεια, τότε «πέφτουν να τον φάνε».

Δείτε λοιπόν ακόμη ένα βίντεο, από τους «κακόμοιρους
πρόσφυγες» που έρχονται στην Ελλάδα, περιμένοντας να τα βρουν
«όλα στο πιάτο», όπως τους έχουν υποσχεθεί εκείνοι που
διαφημίζουν τη χώρα μας ως «επίγειο παράδεισο» για κάθε
τυχοδιώκτη.

Την ίδια ώρα, Έλληνες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου, μιλώντας για ένα ΕΘΝΙΚΟ πρόβλημα, το
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα!

Οι «κατατρεγμένοι πρόσφυγες» του βίντεο που θα δείτε αρχικά,
το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις έφτασαν στην Ελλάδα απ την
Τουρκία, ήταν να τραβήξουν LIVE βίντεο με τα πανάκριβα κινητά
τους!

Στο δεύτερο βίντεο, παράτυποι μετανάστες περνούν στην Ελλάδα
και κατόπιν φτιάχνουν βίντεο με χάρτες, δίνοντας οδηγίες
σε…συμπατριώτες τους να έρθουν και εκείνοι στο…«ξέφραγο
αμπέλι».

Αυτοί είναι οι…«κατατρεγμένοι πρόσφυγες» που μας λένε ότι
πρέπει να…αγκαλιάσουμε;

Πόσο επίκαιροι είναι σήμερα οι παρακάτω στίχοι:

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί κι
εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην
πόλη οι οχτροί αδέρφια πήραν οι οχτροί κι εμείς κοιτούσαμε τις
κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί φωτιά μας
ρίξαν οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί κι εμείς
τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι
οχτροί μοιράσαν δώρα οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε σαν τα
παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί κρατούσαν
δίκιο οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα.

Δείτε και διαδώστε τα βίντεο:

el.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/mpikan-stin-poli-oi-ochtroi-ka
i-emeis-gelousame-vinteo-gyalocharto-se-osous-miloun-giakakomoirous-prosfyges/

Άρθρο
Αντιδημάρχου
κ.
Βασιλόπουλου ” Ας επιτρέψουμε
στο φως του ήλιου, να φωτίσει
το μέλλον της πόλης μας”
Ας επιτρέψουμε στο φως του ήλιου, να φωτίσει το μέλλον της
πόλης μας.
Από όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση
προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε και να υιοθετούμε συνεχώς τις

καλές πρακτικές. Έτσι λοιπόν, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
υπερψηφίσαμε τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου.

Μια ενεργειακή κοινότητα, η οποία αποτελείται από το Δήμο, το
ΔΟΠΑΠ, το ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καρβουνίδης, το ΝΠΙΔ ΔΕΑΑΠ – ΜΑΕ, τις
σχολικές επιτροπές Α/Βαθμιας και Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4513/2018 δόθηκε η δυνατότητα σε Δήμους,
όπως είναι ο δικός μας, να προχωρήσουν σταδιακά σε ενέργειες
που μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να
επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τελικός ωφελούμενος είναι το περιβάλλον μας και τα νοικοκυριά
που θα μπορούν να έχουν δωρεάν ή μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού
ρεύματος. Η χρηματοδότηση προβλέπεται μέσω ΕΣΠΑ σε ποσοστό
περίπου 40%, μέσω του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, καθώς
και μέσω αξιοποίησης ιδίων πόρων.

Όλα αυτά με απλά λόγια σημαίνουν:

1. Δράσεις για την ενεργειακή υποστήριξη νοικοκυριών με
κοινωνικά κριτήρια
2. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας
3. Προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων
4. Μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο)
5. Καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ο Δήμος μας, στο σύνολό
του, πρέπει να περάσει στη καθαρή πράσινη ανάπτυξη και να
συμβάλει στη προστασία του Περιβάλλοντος.

Όχι στα λόγια, αλλά με ουσιαστικές πράξεις. Συγχαρητήρια σε
όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία
μακάρι το δημοτικό συμβούλιο να είχε στηρίξει ομόφωνα και όχι
μόνο με απλή πλειοψηφία.

Ανδρέας Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Παιδείας,
Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ψηφιακής Πολιτικής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΗΓΗ: EASTRUNNER.GR

Νέο φεστιβάλ στην Αθήνα -Μία
εβδομάδα
αφιερωμένη
στη
μουσική σε 40 σημεία της
πόλης
Μία εβδομάδα αφιερωμένη στη μουσική έρχεται τον Ιούνιο στην
Αθήνα με συνέδρια, εκθέσεις και συναυλίες.

Η ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ (Εθνικός Συντονιστής του Ελληνικού δικτύου της
Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής) σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας δήμου Αθηναίων, την
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το JUMP – The European Music
Market Accelerator, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη, παρουσιάζουν το Athens Music Week.

Εναν νέο μουσικό θεσμό που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως
τις 23 Ιουνίου 2019 και ο οποίος φιλοδοξεί να αναδείξει την
μουσική πολυμορφία της Ελλάδας τόσο στην εγχώρια όσο και στη
διεθνή αγορά.

To Athens Music Week, η Μουσική Εβδομάδα της Αθήνας αποτελεί
μία πλατφόρμα για δικτύωση, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, αλλά
και μία καλή αφορμή για νέες φιλίες και απρόσμενες μουσικές
ανακαλύψεις.

Συνέδριο – εκθέσεις – συναυλίες
Μέσα από τέσσερις αλληλένδετες ενότητες – Music & the City,
Athens Music Convention, Athens Music Walk, Music Innovation
Hub – θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από δράσεις που θα
απλωθούν, για μία εβδομάδα, σε περισσότερα από 40 σημεία της
Αθήνας περιλαμβάνοντας ένα διεθνές μουσικό συνέδριο, round
tables, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκθέσεις, συναντήσεις με
καλλιτέχνες και εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας,
παρουσιάσεις μουσικών έργων και showcase συναυλίες.

Μουσικός Μαραθώνιος
To Athens Music Week είναι ένας μουσικός μαραθώνιος που
προσφέρει ερεθίσματα και κίνητρα στο ευρύ κοινό, στους
καλλιτέχνες και στους επαγγελματίες του μουσικού κλάδου από
την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να αναδείξει την
δημιουργικότητα και να φέρει σε επαφή την εγχώρια με τη διεθνή
αγορά, ενώ το πρόγραμμα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί τον
Μάιο.

To Athens Music Week θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 23
Ιουνίου
Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το Μάιο

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με την
υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας
δήμου Αθηναίων, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και την Ειδική
Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων, καθώς και σε
συνεργασία με την European Music Day Association (Βρυξέλλες),
το Linecheck Festival & Meeting (Μιλάνο), το MamA Festival &
Convention (Παρίσι), το Music International Lisboa (Λισαβόνα),
το Nouvelle Prague Showcase Conference (Πράγα) και το UN
Convention (Μάντσεστερ), η διοργάνωση Athens Music Week 2019
(AMW) θέτει τα πρώτα θεμέλια για συνέργειες διεθνούς απήχησης.

Χάρη στον ενοποιητικό χαρακτήρα της μουσικής, τη γεωγραφική
θέση και το ιστορικό υπόβαθρο της Αθήνας, το AMW οραματίζεται
να συνδέσει τις μουσικές αγορές της Ανατολικής και της Δυτικής
Ευρώπης με αυτές της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο.

ΠΗΓΗ:https://www.iefimerida.gr/politismos/moysiki-ebdomada-se40-simeia-tis-athinas

