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ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΩΝ
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:
1. Ψυγειοκαταψύκτης
15702
2. Ποδήλατο
13364
3. Πρέσσα σιδερώματος
12915
4. Σειρά εκδόσεων
βιβλίων ΔΕΚΠΟΤΑ
6586

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

5. Σειρά εκδόσεων
βιβλίων ΔΕΚΠΟΤΑ
13878
6. Γεύμα για 5 άτομα
χωρίς ποτό στον ΗΔΩΝΑ
15673
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ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
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συνέχεια στη σελίδα 2
Πραγματοποιήσαμε στις 29 Ιαν 2012, την ετήσια εκδήλωση Κοπή Βασιλόπιτας και βράβευσης φοιτητών τέκνων πολύτεκνων οικογενειών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΣΧΟΛΕΣ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Τίμησε με την παρουσία του την πολύτεκνη οικογένεια και τα παιδιά μας που βραβεύτηκαν
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ Παύλος αρωγός και συμπαραστάτης του Συλλόγου μας ο οποίος
ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα και ευχήθηκε στις πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά μας υγεία προκοπή και
πρόοδο στη ζωή τους.
περισσότερα στη σελίδα 3

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
ΠΡΑΞΗ ΚΑΝΕΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΑΤΑΤΑΣ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ,
ΜΕΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
συνέχεια στη σελίδα 7
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ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τίμησε με την παρουσία του την πολύτεκνη οικογένεια και τα παιδιά μας που βραβεύτηκαν ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ Παύλος αρωγός και συμπαραστάτης του Συλλόγου
μας ο οποίος ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα
και ευχήθηκε στις πολύτεκνες οικογένειες και
τα παιδιά μας υγεία προκοπή και πρόοδο στη
ζωή τους. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να κάνει ένα ζευγάρι τέσσερα και περισσότερα παιδιά
είναι άθλος και ηρωισμός, διότι σε μια κοινωνία
που μαστίζεται από την ηθική και οικονομική
κρίση το να κυριαρχεί η αρετή της τεκνογονίας
και να διατηρείται αρραγή η σχέση ανθρώπου
και Θεού μέσω της πίστεως αυτό απαιτεί να
υποκλινόμαστε εμείς στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι αυτές σε εμάς . Συνεχίστε τον αγώ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΜΟΝ. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
(εφόσον υπάρχει)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ

να σας με πίστη στον Θεό και να είστε σίγουροι
ότι θα ανταμειφθείτε. Την εκδήλωση πλαισίωσε
χορευτικό τμήμα της Θρακικής Εστίας Δράμας
,ευχαριστούμε τον Πρόεδρος της κ. Μπέγκα
Φώτη και την υπεύθυνη δασκάλα κ. Σιδερά Χρύσα που με τα παιδιά του χορευτικού μας έδωσαν στιγμές χαράς. Παραβρεθήκαν στην γιορτή
μας ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μιχαηλίδης Κων/νος, ο
περιφερειακός σύμβουλος κ. Καραβάς Κων/νος
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
κ. Μπέσας Θεόδωρος , οι Αντιδήμαρχοι Δράμας
κ. Ζαχαριάδης Παύλος και Προσοτσάνης κ. Τσελεμπής Αθανάσιος, εκπρόσωποι των Δημάρχων
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κ. Χαρακίδη Κυριάκου και Λύσσελη Άγγελου, ο
πρώην Δήμαρχος Δράμας κ.Μαργαρίτης Θωμάς
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παπαεμμανουήλ Γ,
κ. Χαραλαμπίδης Α, κ Χατζηγιάννης Α, κ. Μελισινός Σ, κ. Γεωργιτσόπουλος Χ, οι Πολιτευτές
κ. Κυριαζίδης Δ, και Παπαδόπουλος Σ , εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας,
Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων .

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε η κλήρωση των
λαχνών της λαχειοφόρου αγοράς και παρατέθηκε δεξίωση προς όλους τους παρευρισκομένους. Ευχόμαστε του χρόνου τα παιδιά μας
που θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια να είναι όχι
ενενήντα (90) αλλά διπλάσια.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Δράμα 8 Φεβ. 2012
ΠΡΟΣ Το Προεδρείο και τα
Μέλη Γεν. Συνέλευσης
ΑΣΠΕ 18-2-2012

γούς και τα διαθέτουμε χωρίς
κέρδος στα μέλη μας. Η διαδικασία αυτή καλύπτεται φορολογικά από την έκδοση λαχειοφόρου αγοράς μετά από υπόδειξη
του φοροτεχνικού-λογιστή του
συλλόγου μας.

1. Σας αποστέλλω αντίγραφο
νόμου με αριθμό 4019/2011
του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, που
αφορά την Κοινωνική Οικονομία
και Επιχειρηματικότητα και προτείνω τα παρακάτω:

β. Αυτή η εμπειρία γιγαντώθηκε τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια μας να
βοηθήσουμε “αλληλέγγυα” τα
μέλη μας και τις πολύτεκνες
οικογένειες του συλλόγου μας.
Έγιναν διανομές μεγάλων ποσοτήτων πατάτας, κρεμμυδιών,
μελιού, φασολιών, σάλτσας,
κρασιού-ούζο και άλλων αγροτικών προϊόντων, που μας έφερναν στις αποθήκες πολύτεκνοι
παραγωγοί με την παράκληση
να τα δώσουμε στις οικογένειες
σε τιμές παραγωγού.

α. Εδώ και αρκετά χρόνια και
μέσα από την διαδικασία των
διανομών προϊόντων Ε.Ε. αλλά
και πορτοκαλιών γεννήθηκε η
ιδέα της διανομής και άλλων
αγροτικών προϊόντων σε τιμές
κόστους προς όφελος των μελών του συλλόγου μας. Αγοράζουμε προϊόντα από παραγω-

2. Με τα παραπάνω που σας
έχω εκθέσει, γεννάται αδήριτα
η ανάγκη σε συνδυασμό με τον
πρόσφατο νόμο 4019/2011 που
αφορά την ίδρυση κοινωνικής
συνεταιριστικής
επιχείρησης
μέσω του συλλόγου μας και πάντα με το πνεύμα της συνεργατικότητας και του νόμου.

ΘΕΜΑ:Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι

3. Όσο ποτέ άλλοτε και με την
δυσμενή οικονομική κατάσταση
που έχουν περιέλθει οι πολύτεκνες οικογένειες, σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση για ακόμη περικοπή των
επιδομάτων και ισοβίων συντάξεων, πρέπει να φύγουμε προσωρινά από την δημογραφία
και να μπούμε στην διαδικασία
της κοινωνικής αλληλεγγύης
για όσα χρόνια κρατήσει αυτή
η ύφεση, για να βοηθηθούν οι
πολύτεκνες οικογένειες. Εάν
και εφ’ όσον το όλο εγχείρημα
επιτύχει, σε επίπεδο συλλόγων
μπορούμε να κάνουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο με κέντρο την
ΑΣΠΕ, ανταλλάσσοντας αγροτικά κατ’ αρχήν προϊόντα αλλά
και πρώτης ανάγκης, πώληση
μόνο χοντρικά σε μεγάλες συσκευασίες.
4. Παρακαλώ για τις δικές σας
ενέργειες.

Με τιμή
Νικόλαος Σμολοκτός

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2012

3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

29 Ιανουαρίου 2012
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2012

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5
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ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δημάρχους Ν. Δράμας
2) Την Επιτροπή Ονοματοθεσίας
Οδών και Πλατειών Δήμων
ΘΕΜΑ: Ονομασία Πλατειών-Οδών.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή και σας
γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Πολυτέκνων
Ν. Δράμας και περιχώρων ο Άγιος Στυλιανός είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος του
νομού Δράμας, αφού αριθμεί δυο χιλιάδες
τριακόσιες πενήντα οικογένειες με σύνολο Δεκαπέντε χιλιάδων περίπου μελών(
15.000).
Είναι δε από τις αρχαιότερους Συλλόγους
της πόλεως και του νομού Δράμας με έτος
ιδρύσεως το 1929.
Το έργο που επιτελείται από τον σύλλογο
είναι γνωστό όχι μόνο στο νομό μας αλλά
και πανελλαδικώς.
Επίσης από την πολυτεκνική οικογένεια
του συλλόγου μας έχουν αναδειχθεί στην
πολιτική, κοινωνική, επιστημονική αθλητική κοινότητα αρκετές εκατοντάδες συμπολίτες μας με μεγάλη δράση επ’ ωφελεία της κοινωνίας .
Προτείνουμε και σας παρακαλούμε προς
τιμή των Πολυτέκνων της πόλεως μας να
δοθεί σε μια Πλατεία ή λεωφόρος της πόλεως το όνομα , Πλατεία Πολυτέκνων ή
οδός Πολυτέκνων ,εάν είναι δυνατόν σε
κεντρικό σημείο.
Διατελούμε με τιμή και πιστεύουμε ότι θα
ενεργήσετε τα μάλλα για να μας χαροποιήσετε.
Με εκτίμηση
Πρόεδρος Σμολοκτός Νικόλαος

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Ο

ι γονείς έχουν δικαίωμα να δίνουν στα παιδιά τους όποιο (και
όσα) επώνυμο επιθυμούν, καθώς απαγορεύεται στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης να παρακάμπτουν
τις συνήθειες και την οικογενειακή παράδοση των υπηκόων τους, που έχουν
διαφορετική ιθαγένεια και κατοικούν
σε αυτά. Αυτό αποφάσισε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)
με στόχο την προστασία και τη συνοχή
της οικογένειας, καθιστώντας ουσιαστικά απαράβατη (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) την αρχή της σταθερότητας του
οικογενειακού επωνύμου στα ανήλικα
τέκνα. Οπως επισημαίνεται, με αυτόν
τον τρόπο προλαμβάνεται και «ο κίνδυνος σύγχυσης σχετικά με την ταυτότητα και την καταγωγή των ατόμων».
Σε περίπτωση που κράτος-μέλος θέσει
σχετικό εμπόδιο σε άλλο της Ενωσης,
τότε θα προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με την
οποία απαγορεύονται οι δυσμενείς διακρίσεις των πολιτών, ενώ παράλληλα
προστατεύεται η αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής. Ειδικότερα
σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ,
το επώνυμο αλλά και ο αριθμός (δύο
ή και παραπάνω) επωνύμων στα παιδιά που έχουν διπλή ιθαγένεια δεν
καθορίζεται από τη διοικητική αρχή
κράτους-μέλους στο οποίο κατοικούν, καθώς αυτό οφείλει να σέβεται
τη σχετική επιθυμία των γονιών τους.
Οπως σχολίαζαν δικαστικές και νομικές πηγές, με την εν λόγω απόφασή
του το ΔΕΚ επεκτείνει τη δικαιοδοσία
του και στα οικογενειακά θέματα των
κρατών-μελών, με σαφές κίνητρο τον
περιορισμό της κρατικής παρεμβατικότητας σε ζητήματα του οικογενειακού
δικαίου.

ΠΟΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο

χρόνος
σπουδών
για τους φοιτητές
που θα εισαχθούν
στα ΑΕΙ μετά την ψήφιση
του νόμου 4009/6-9-2011
(ΦΕΚ 195 Α), είναι ίσος με
τον προβλεπόμενο χρόνο
σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά
2 έτη ή 4 εξάμηνα. Για την
περίπτωση των φοιτητών
μερικής φοίτησης ο χρόνος
σπουδών φτάνει ως και το
διπλάσιο από τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών
για τη λήψη πτυχίου.
Για τους φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα
ΑΕΙ πριν από την ψήφιση
του νόμου θα ισχύσουν οι
πιο κάτω τρεις (3) περιπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο
πρώτης εγγραφής και το
χρόνο κανονικών σπουδών.
Ως ορόσημο τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
Α. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
Οι φοιτητές που υπάγονται
στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9α
του άρθρου 80 του νόμου
4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
ΕΤΗ 2004-2005, 2005-2006
ΚΑΙ 2006-2007
Οι φοιτητές που υπάγονται
στην συγκεκριμένη κατη-

γορία , θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9β
του άρθρου 80 του νόμου
4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Γ.ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2007-2008, 20082009, 2009-2010 ΚΑΙ 20102011
Οι φοιτητές που υπάγονται
στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9γ
του άρθρου 80 του νόμου
4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους,
σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2007-2008
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2014-2015
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2008-2009
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015-2016
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016-2017
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2010-2011
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2017-2018

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΕ, ΝΑ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ή ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ
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Μ

Δασκάλα ξεμπροστιάζει
το ανύπαρκτο σύστημα

ια δασκάλα υπέβαλλε
την παραίτηση της σήμερα απο σχολείο του Πειραιά.. Τους λόγους τους εξηγεί
στην γραπτή της επιστολή που
ακολουθεί παρακάτω.. Ένα κείμενο που τα λέει όλα!
“Λαμβάνω την τιμή να υποβάλλω
την παραίτησή μου από τη θέση
μου ως δασκάλας, στο 8ο....Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Οι λόγοι
που μ’ έκαναν να επιλέξω αυτή
την οδό είναι οι εξής:
- Ως δασκάλα πίστευα πάντα
πως η στάση μου είναι παράδειγμα κι ό,τι νιώθω περνάει σαν
αέρας στις ψυχές των παιδιών.
Όχι κούφια λόγια και μπούρδες.
Συναισθήματα και πράξεις, στάση ζωής. Δεν μπορώ ν’ αντικρίζω τα μάτια των παιδιών μου,
χωρίς να ντρέπομαι να υπηρετώ
μία παιδεία που δεν υφίσταται.
Δεν έχω το δικαίωμα, δεν μου
επιτρέπεται. Αρνούμαι να συμμετέχω στο συστηματάκι σας:
«Πρώτα ο μαθητής», «Δωρεάν
δημόσια παιδεία», «Ίσες ευκαιρίες για όλους»; Αρνούμαι τους
φόρους των συμπολιτών μου
να τους προσφέρω αδιαμαρτύρητα στους προδότες της χώρας
μου, χωρίς να μπορώ να αρνηθώ
ή ν’ αντισταθώ στις αποφάσεις

τους.
- Αρνούμαι να συναινώ, να συνεργάζομαι και να διευκολύνω
αυτούς που μάτωσαν τη χώρα.
Τους στυγνούς δολοφόνους,
που δολοφονούν κάθε μέρα κάποιον συμπολίτη μου. (Μεταξύ
των
θυμάτων και ο άντρας μου).
- Δεν συνεργάζομαι μ’ αυτούς
που έκλεψαν τον ιδρώτα των
συνταξιούχων, χωρίς ντροπή και
σεβασμό στα χρόνια τους.
- Δεν συνεργάζομαι μ’ αυτούς
που γέμισαν τη χώρα άστεγους
και τώρα κάνουν τους ελεήμονες
τάχα. Δεν θέλω την ελεημοσύνη τους, δεν αναγνωρίζω τα μιάσματα, τους θρασύδειλους που
παράνομα κυβερνούν τη χώρα
με την πεποίθηση ότι συμφωνούμε. Για όλους αυτούς τους
λόγους,
ΕΠΕΙΔΗ
Η ψυχή μου αλυχτά,
Αποχωρώ και ΑΠΑΙΤΩ, το μόνο
δικαίωμα που μου αφήσατε για
ν’ αντισταθώ, την παραίτησή
μου, να την κάνετε ΑΜΕΣΑ δεκτή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ
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ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;

Μ

ε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,
μετά από αιτήματα πολλών
συναδέλφων, προχωρά στη
σύσταση του κοινωνικού
Επιχειρηματικού Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το νόμο
4019/2011, που προβλέπει
τη λειτουργία σε επίπεδο ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι
πολύτεκνοι.
Η διαδικασία είναι σε καλό
δρόμο και μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών αναμένεται να εκδοθεί σχετική
υπουργική απόφαση που θα
καθορίζει τις λεπτομέρειες
σύστασης και οργάνωσης με
την αιγίδα των συναρμοδίων

υπουργείων. Στόχος του κοινωνικού συνεταιρισμού είναι
το άνοιγμα των θέσων εργασίας και η αλληλοβοήθεια
των μετόχων χωρίς κέρδη,
παρά μόνο τη μισθοδοσία και
τα λειτουργικά έξοδα.
Όσοι θέλετε να συμμετέχετε
στην όλη προσπάθεια θα σας
ανακοινώσουμε στο προσεχές μέλλον τη διαδικασία
και εγγραφή μελών, με την
υπόδειξη του φοροτεχνικού
συνεργάτη μας. Θέλουμε να
δηλώνετε συμμετοχή στα
γραφεία του Συλλόγου, ή
τηλεφωνικά στο τηλέφωνο
25210.37000, χωρίς επιβάρυνση, παρά μόνο να δούμε
την εθελοντική συμμετοχή
σας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2011
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ.
πρακτικού 1/2012 του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας “Ο
Άγιος Στυλιανός” και σύμφωνα με το άρθρο 18 και 19 του
καταστατικού καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση
στις 16 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή 12.00 το μεσημέρι στην
αποθήκη διανομών, Φιλιπποπόλεως 37 στη Δράμα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Εκλογή Προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής
2. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2011
ψηφοφορία και έγκριση.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012.
5. Τροποποίηση καταστατικού άρθρου 1
(αναγραφή του Συλλόγου ως Πολιτιστικού)
6. Έγκριση διενεργείας λαχειοφόρων αγορών
7. Έγκριση ίδρυσης Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης,
σύμφωνα με το νόμο 4019/2011
8. Προτάσεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Εάν δεν θα υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην
Μονάδα Διανομών του συλλόγου μας Φιλιππουπόλεως 37,
στη Δράμα με τα ίδια θέματα.
-ΟΠρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σμολοκτός Νικόλαος

Θεοδωρίδης Θεόδωρος

8

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η εξουσία διαφθείρει, και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η
αυθαιρεσία είναι νόμος. Η διαπλοκή
κυριαρχεί και η διαφθορά έχει παρεισφρήσει σε όλες τις κοινωνικές
τάξεις. Οι πιέσεις προς τα κόμματα
απ’ όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις είναι αφόρητες, ώστε να
αλλάξουν τρόπο λειτουργίας αλλά
κυρίως να αλλάξουν τους πολιτικούς με νέους, άφθαρτους απ’ όλα
τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα να γίνει ένας
μεγάλος συνασπισμός πολιτικών,
με υγιείς δυνάμεις και σκέψη ότι
πρέπει να ‘’δώσουν’’ και όχι να πάρουν.
Να διώξουμε τα λαμόγια την Τρόικα, τους βάρβαρους Ούννους – Γότθους και Βησιγότθους Γερμανούς
φραγκολεβαντίνους
κατακτητές
να οργανώσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα και
όχι των ξένων κατακτητών και υπόπτων συμφερόντων. Να σταματήσουν το λαϊκισμό και τη φοβέρα να

πουν την αλήθεια στο λαό. Να πείσουν τους Έλληνες ότι η Ελλάδα
δεν είναι αυτή με τα δέκα χιλιάδες
(10.000) τρωκτικά παράγωγα της
πολιτικής και των πολιτικών τζακιών που λυμαίνονται το κράτος με
όποιο κόμμα είναι στην εξουσία κάνοντας πράξη τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων .
Πρέπει κάποτε κάποιοι να οδηγηθούν στη φυλακή και να τιμωρηθούν . Ίσως η σκέψη είναι τολμηρή, αλλά η πραγματικότητα εφικτή.
Τέλος να είναι όλοι οι πολίτες ίσοι
μεταξύ τους σ’ ένα κράτος δίκαιο,
διότι όταν το κράτος είναι άδικο και
θέλει τους πολίτες ‘’νάνους’’, να
μην περιμένει από μικρούς πολίτες
να δει μεγάλα πράγματα. Η εμπιστοσύνη του πολίτη πρέπει να είναι
μόνιμη και θέλει κόπο να κτιστεί
από την πολιτεία διότι μέχρι σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η
σχέση κράτους - πολίτη πρέπει να
βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχει άμεση σχέση με τον
τρόπο που φορολογεί το κράτος
τον πολίτη αλλά και με την ίση διανομή αναλογικά του πλούτου που
παράγεται. Μόνον όταν σταματήσει
η σχέση που κυριαρχεί σήμερα, ότι
δηλαδή οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι,
η ελληνική κοινωνία θα ανακάμψει
και θα επικρατήσει ευημερία στα
χαμηλά λαϊκά στρώματα.
Μόνον όταν ο πλούτος διαχέεται
στην κοινωνία, μπορούν οι πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά

του πλούτου και ο λαός θα έχει
αγοραστική δύναμη που να μπορεί να αγοράζει τα προϊόντα των
πλουσίων και ούτω καθ’ εξής. Η
συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα
χέρια και δη των τραπεζών, μόνο
δεινά θα επιφέρει και αναταράξεις
σε μια κοινωνία που μαστίζεται από
την πνευματική ένδεια και την ηθική πτώση. Διότι σήμερα δεν παραβαίνουμε τους ηθικούς νόμους περισσότερο από άλλοτε, αλλά τους
περιφρονούμε, τόσο που ίσως ποτέ
δεν τόλμησαν άνθρωποι άλλης
εποχής. Αυτήν τη νέα ποιότητα έχει
ορισμένως η ηθική διαφθορά του
καιρού μας. Όλα σήμερα τα βάζουμε σε ένα μύλο και τα αλέθουμε σε
μια χοάνη που τα καταπίνει χωρίς
να μπορούμε να διαλέξουμε ή να
κρισάρουμε κάποια, για τα οποία
ίσως είχαμε την ευλογία να τα
προστατεύουμε, είχαμε τη δύναμη
να τα διατηρήσουμε αλώβητα από
τη ‘’χοάνη’’ της πολιτικής και της
παγκοσμιοποίησης. Έξω από την
Πατρίδα τώρα όλοι οι δωσίλογοι
και προδότες που μας πούλησαν
φούμαρα εδώ και τριάντα χρόνια.
Να φύγουν και μη ξαναγυρίσουν.
Ας μας αφήσουν ήσυχους εμείς θα
ξαναβρούμε το δρόμο μας και την
Εθνική υπερηφάνεια που τόσο βάρβαρα μας στέρησαν και ταπείνωσαν η ρεπούσια και διαμαντουπούλεια πολιτική. Δεν θέλουμε να μας
θυμίζουν τίποτε από τα χρόνια μετά
την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου.
Θα νικήσουμε, Έλληνες.

