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Στη Δράμα  σήμερα  17 Μαρτίου του έτους 2012  
ημέρα της εβδομάδος Σάββατο  και ώρα 12.00 το 
μεσημέρι στην Μονάδα Διανομών του  Συλλόγου 
μας, Φιλιππουπόλεως 37  συνήλθαν τα μέλη του  
Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας   με θέματα 
ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΤΑΤΑΣ

σελίδα 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2012

περισσότερα στη σελίδα 4

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά 
ετών και στη θέση του ταμία. Προσέφερε τα μέγιστα προς 
το Σύλλογο και τις πολύτεκνες οικογένειες και έθεσε
ένα λιθαράκι για το κτίσιμο του Συλλόγου Πολυτέκνων
Νομού Δράμας. Αιωνία του η Μνήμη

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται η Ανάσταση του Κυρίου 
να φέρει στις καρδιές μας την αγάπη και την αλληλεγγύη μεταξύ 

μας για να οικοδομήσουμε την πατρίδα μας μετά από την οικονομική 
καταστροφή στην οποία μας έφεραν αυτοί που δεν σέβονται το Λαό.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
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Της Μαριλης Μαργωμενου
εφημ. Καθημερινή 10/3/2012

Ο Ν. Σμολοκτός δεν μπορούσε 
να τις βλέπει άλλο και να μην 
τις έχει. Τα παιδιά του τις λά-

τρευαν. Ηταν όμορφες, κίτρινες σαν 
το χρυσάφι, και ζήλευαν που τις είχαν 
τα άλλα παιδιά. Εκείνο το πρωί του 
Δεκέμβρη, ο Ν. Σμολοκτός αποφά-
σισε πως κάτι πρέπει να κάνει. Ηταν 
το πρωί που ξεκίνησε ο πόλεμος της 
πατάτας.

Ποιος να το έλεγε πως ένας πρόε-
δρος πολυτέκνων από τη Δράμα θα 
μπορούσε να αναστατώσει χωράφια 
και λαϊκές, να ξεσηκώσει αγρότες και 
λαχαναγορίτες; Και όμως, από την 
ημέρα που ο Ν. Σμολοκτός συμφώ-
νησε μ’ έναν παραγωγό στα 25 λεπτά 
το κιλό και τα ευτυχή παιδιά του συλ-
λόγου του έμαθαν τι θα πει ογκρατέν 

και γιαχνί, ήταν θέμα χρόνου να με-
τατραπεί η χώρα σε χωράφι. Να ξεκι-
νήσει, δηλαδή, το... «πατατα-τράκ». 
Στον μακρύ δρόμο προς τη φριτέζα, 
οι πατάτες θα έβρισκαν εμπόδια που 
κανένα γεώμηλο δεν βρήκε ποτέ.

Από νωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προλάβει 
να εκδώσει ανακοινώσεις που, αν 
τις διάβαζε κανείς, θα πίστευε πως 
οι πατατοπαραγωγοί σήκωσαν ήδη 
στην Αγία Λαύρα λάβαρο κυματιστό, 
σαν τα τσιπς στις διαφημίσεις. Αλλά η 
πατατοσαλάτα άρχισε να κόβει με το 
που μπήκε στο μπολ το ΚΚΕ. Με μια 
πύρινη ανακοίνωση κατευθείαν από 
το Σπίτι του Λαού, οι περιπλανώμε-
νες πατάτες κατηγορήθηκαν πως 
συμμετέχουν σε «ανήθικη εκστρα-
τεία προπαγάνδας», η οποία αποτε-
λεί «συνέχεια του άθλιου εμπαιγμού» 
που στήθηκε από τους «μεγαλοεπι-
χειρηματίες και την κυβέρνηση». Οι 
πατάτες καταδικάστηκαν να ξαναθα-
φτούν στα χωράφια τους, γιατί, όπως 
είπε το ΚΚΕ, «εμείς δεν καλλιεργού-
με ψεύτικες ελπίδες» – μόνο αληθι-
νές πατάτες!

Καθώς σε εφημερίδες και κανάλια 
όλοι αναρωτιούνταν μήπως φυτρώ-
νουν παραισθησιογόνους πατάτες 
στον Περισσό, τα άλλα κόμματα βρή-
καν την ευκαιρία να κάνουν τους συ-
ντρόφους του ΚΚΕ πουρέ. «Λαμπρό 
παράδειγμα αυτοοργάνωσης» είδε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, «ακτιβιστική κίνηση» υπερ-
θεμάτισε η ΔΗΜΑΡ, ενώ ο Κ. Αϊβα-
λιώτης του ΛΑΟΣ, σαν τον Ηρακλή 
Πουαρό, διαπίστωσε πως «κάποιοι 
ενοχλούνται από το κίνημα της πατά-
τας»! Ακολούθησε η βουκολική συμ-
μετοχή της ΔΗΣΥ: «Αφήστε όλα τα 
λουλούδια να ανθίσουν και κόψτε τα 
αγριόχορτα των καρτέλ»! Οι οποιού-
χες πατάτες είχαν μόλις φτάσει από 
το περιβόλι έξω από το σπίτι του 
λαού, στις αρχές της Συγγρού...
Και ενώ τα επιτελεία των κομμάτων 
έψαχναν ατάκες για τη συνέχεια του 
σίριαλ «η πιο καλή πατάτα είμ’ εγώ», 
εκεί έξω συνεχιζόταν ο διαγωνισμός 

για τη «Miss Πατάτα» από τη Θήβα 
ώς την Κύπρο. Και έτσι μάθαμε πως, 
για να αξίζει σε μια πατάτα να της τρα-
γουδήσει ο αγρότης το «Εμείς Ευρώ-
πη και εσείς στο Νευροκόπι», πρέπει 
να είναι της ποικιλίας «αγκρία», όχι 
«μπάμπα» ή «σπούντα».

Διαβεβαιώσεις

Στο ενδιάμεσο, βέβαια, η φυλή των 
πατατοπαραγωγών είχε γίνει ημι–
αγκρία καθώς στα δελτία λασπωμέ-
νοι αγρότες εμφανίζονταν με γυα-
λιστερό μάτι: «Με απειλούν, αλλά 
εγώ αντέχω!», άκουγε ο τηλεθεατής 
μασουλώντας πατατάκια. «Τις έχουν 
βάλει στο χώμα τις πατάτες, να μαυ-
ρίσουν!», φώναζε ο μεσάζων. «Εχου-
νε καρκίνωμα, σας λέω!».
Κάπου εκεί ο υφυπουργός Γ. Δριβε-
λέγκας, σαν γιατρός της πατάτας, 
βγήκε να διαβεβαιώσει τους πατα-
τοφάγους πως οι αγαπημένες τους 
δεν είναι καρκινοπαθείς. Αλλά και 
πριν απ’ αυτό, 30 δήμοι στην Αττική 
ήδη πουλούσαν πατάτες. Μόνο στην 
Παλλήνη, 12.000 πολίτες μπήκαν 
στο site για να πάρουν e-πατάτα. Και 
έπεσε ο σέρβερ! Εν τω μεταξύ, στο 
Μαρούσι πωλείται ήδη λάδι χωρίς 
μεσάζοντες, στην Πιερία το αλεύρι 
ετοιμάζεται για επανάσταση, το ακτι-
νίδιο καιροφυλακτεί και το αρνί παρα-
μονεύει.

Βλέποντας όλα αυτά, η Α. Παπαρή-
γα την Τετάρτη μαλάκωσε σαν την 
κοφτή πατάτα και είπε πως «έπρε-
πε να είναι πιο αναλυτική η πρώτη 
μας ανακοίνωση». Αλλά το γεγονός 
παραμένει. Στην εποχή της ειρήνης, 
η πατάτα στη λαϊκή είχε 60 λεπτά το 
κιλό. Μεσα στη φωτιά του πολέμου, 
πωλείται 30 λεπτά από τον παραγω-
γό. Δηλαδή, στα πέντε κιλά τον μήνα 
που θα αγοράσει μια οικογένεια, 
θα κάνει 1,5 ευρώ οικονομία. Με τα 
οποία μπορεί να αγοράσει μία ολό-
κληρη σοκολάτα από το περίπτερο, 
για επιδόρπιο. Και καλή τους όρεξη.

2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
συνέχεια από τη σελίδα 1
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συνέχεια από τη σελίδα 1

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.  Εκλογή Προεδρείου και εφορευτικής επι-
τροπής
     2.  Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επι-
τροπής.
     3. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογι-
σμός 2011 ψηφοφορία και έγκριση.
     4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012.
     5. Τροποποίηση καταστατικού. 
     6. Έγκριση διενεργείας λαχειοφόρων αγο-
ρών
     7. Έγκριση ίδρυσης Κοινωνικής Συνεται-
ριστικής Επιχείρησης  σύμφωνα με το νόμο.
     8. Προτάσεις για τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου.
ΘΕΜΑ 1ο   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
απαρτία, εκλέχθηκε η Εφορευτική Επιτροπή 
δι’ ανατάσεως των χειρών ως εξής: Πρόε-
δρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται η κ. 
Δομζαρίδου Αναστασία και μέλη της Εφορευ-
τικής Επιτροπής ο κ. Πηγαδάς Δημοσθένης 
και η κ. Γιαμούρογλου Δήμητρα, o κ. Τοκμα-
κίδης Αλέξανδρος και πρακτικογράφος η 
Παπαδοπούλου Δέσποινα. Στη συνέχεια η   
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανά-
γνωσε τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.
ΘΕΜΑ 2ο   Η  Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής ανάγνωσε την Έκθεση ελέγχου 
αφού προηγήθηκε ο έλεγχος στα  οικονομικά 
βιβλία του Συλλόγου από τα μέλη της  εξε-
λεγκτικής επιτροπής. Έγινε ανάγνωση των 
αποτελεσμάτων και ζητήθηκε από την Πρό-
εδρο της Γενικής Συνέλευσης να εγκριθεί ο 
οικονομικός απολογισμός του έτους 2011 
και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβου-
λίου από κάθε ευθύνη. Έγινε ψηφοφορία και 
εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα.
ΘΕΜΑ 3ο   Η   Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής κάλεσε τον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου κ. Σμολοκτό Νικόλαο να 
αναφερθεί στον Διοικητικό   Απολογισμό του 
έτους 2011.
Αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε την τιμή σήμε-
ρα στην γενική μας συνέλευση
να απολογηθούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο 
για τα πεπραγμένα του έτους 2011.
Ο χρόνος που πέρασε άφησε ανεξίτηλα 
αποτυπωμένη την οικονομική επίθεση και 
βαρβαρότητα των οικονομικών δολοφόνων 
της τρόϊκας, που όσο ποτέ άλλοτε δεν δέχτη-
κε η πολύτεκνη οικογένεια. Μια επίθεση από 
την ντόπια συγκυβέρνηση προς τα πενιχρά 
εισοδήματα και επιδόματα της πολύτεκνης 
οικογένειας.
Δεχτήκαμε ανελέητα περικοπές στα επιδό-
ματα και στις συντάξεις των πολύτεκνων μη-
τέρων. 
Δεχτήκαμε καταργήσεις των μετεγγραφών 
των παιδιών μας από την Διαμαντοπούλειο 
εκπαιδευτική πολιτική. 
Δεχτήκαμε φορολογική επίθεση στα εισοδή-
ματα μας.
Μας λοιδώρησαν και μας απαξίωσαν σε 
αποφάσεις που αφορούν την τακτοποίηση 
ημιϋπαίθριων χώρων και αυθαιρέτων, τελών 
κυκλοφορίας κ.λ.π.

Μας εμπαίζουν με την εφεδρεία. 
Μας εμπαίζουν με το χαράτσι.
Μας μείωσαν ακόμη περισσότερο τα επιδό-
ματα θέτοντας νέο πλαφόν για την χορήγηση 
των στο ποσό των 45.000€.
Μέσα σε τέτοια άκρως αντιπολυτεκνική πολι-
τική των κυβερνήσεων της χώρας μας, εμείς 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να δια-
χειριστούμε τα τόσα δύσκολα προβλήματα 
των πολυτέκνων οικογενειών. Θέσαμε ως 
προτεραιότητα την  οικονομική ενίσχυση και 
συμπαράσταση των ασθενεστέρων οικογε-
νειών.
Ενισχύσαμε το θεσμό της αλληλεγγύης με 
την προσφορά αγροτικών προϊόντων προς 
τα μέλη με χαμηλές τιμές.
Διαθέσαμε πολλούς τόννους πατάτας, πορ-
τοκάλια, μέλι και άλλα προϊόντα.(μας είπαν 
ότι ο Πρόεδρος είναι ο πατέρας του κινήμα-
τος της πατάτας).
Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια του καταστατι-
κού κάναμε το καλύτερο για όλους.
Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ώστε ο 
Σύλλογος μας να έχει την αξία και εκτίμηση 
που πρέπει στην κοινωνία.
Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω την απώ-
λεια του συναδέλφου μας Ταμία κ. Παπαμα-
ρίνου Μαρίνου και να εξάρω το έργο του και 
την προσφορά του στο σωματείο. Αιωνία η 
μνήμη του. Συμπληρώθηκε το 7/μελές Δ.Σ. 
από τον πρώτο επιλαχόντα των αρχαιρεσι-
ών της 14-11-2009 κ. Παντσελή Πέτρο. Τα-
μίας ορίστηκε με μυστική ψηφοφορία ο κ. 
Καμπάνταης Νικόλαος. 
     Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο δη-
λαδή τον απολογισμό που κάναμε  θα έχε-
τε μία όσο δυνατόν πληρέστερη εικόνα των 
δραστηριοτήτων μας. Παρά τα κάθε είδους 
εμπόδια πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρό-
νο που πέρασε και είδατε  στην  πράξη το 
έργο που κάναμε. Αφοσιωθήκαμε στην συ-
νετή διαχείριση των οικονομικών πόρων και 
την παροχή διοικητικής υποστήριξης των 
πολύτεκνων οικογενειών, την υπομονή και 
εργατικότητα μακριά από κάθε κομματική 
σκοπιμότητα. Στην Πολυτεκνική ιδέα δώσα-
με όλο μας το χρόνο, όλες τις δυνάμεις πνευ-
ματικές και ψυχικές, όλη την αγάπη μας. Οι 
Πολύτεκνες Οικογένειες του νομού Δράμας 
που αριθμούν περί τις 2.450 με μέσο όρο με-
λών έξι -6-  φθάνουμε στον αριθμό των δέκα 
πέντε 15.000 ανθρώπων που απολαμβά-
νουν την υποστήριξη του συλλόγου. Ο διχα-
σμός, η φιλαυτία και κάθε είδος συκοφαντίες 
για πολύτεκνους είναι ενέργειες που παρα-
πλανούν όσους νόμιζαν ότι ωφελούνται, ενώ 
βραδύνουν επικίνδυνα την πρόοδο του Πο-
λυτεκνικού κινήματος.
      Ας προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον 
εαυτό μας μέσα από την κοινότητα των πο-
λυτέκνων και ας ονειρευτούμε έναν σύλλογο 
πολυτέκνων του νομού Δράμας μαζί με τις 
οικογένειες που τον απαρτίζουν, αδιάρρηκτα 
ενωμένους με όραμα και ελπίδα.
      Τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύ-

ναμη μας.
      Καλυτερεύσαμε και κάναμε ότι μπορού-
σαμε περισσότερο, ώστε να προάγουμε το 
συμφέρον των πολυτέκνων  και του Έθνους 
αγνοώντας κάθε προσπάθεια για την συρρί-
κνωση του πληθυσμού της Ελλάδος. Το δη-
μογραφικό πρόβλημα είναι το μόνο και μέγα 
πρόβλημα της χώρας μας. Πρέπει να ανα-
τραπούν οι δείκτες και να γίνει  αγώνας με  
πίστη στην οικογένεια και στο Έθνος. Πρέ-
πει να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά 
μας.
 Eστάλησαν επιστολές διαμαρτυρί-
ας, στον κ. Πρωθυπουργό για την επιβολή 
πλαφόν εισοδηματικών κριτηρίων των πο-
λυτεκνικών επιδομάτων, καθώς και για την 
διαδικασία πρόσληψης πολύτεκνων εκπαι-
δευτικών, στον Υπουργό Οικονομίας και 
τους τρεις Βουλευτές του νομού μας, για την  
αύξηση τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων 
κατά 150%, που πλήττει την πολύτεκνη οι-
κογένεια.
 Εστάλη επιστολή στον Υφυπουργό 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο οποίος 
είναι και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Αηδόνη 
Χρήστο και βουλευτή κ. Χαρά Κεφαλίδου για 
επιχορήγηση του Συλλόγου μας, αλλά και 
για την υποστήριξη αιτημάτων μας.
 Επετεύχθη μείωση Δημοτικών τε-
λών κατά 50% στις πολύτεκνες οικογένειες 
και στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.
 Χορηγήθηκαν από την Νομαρχία σε 
πολύτεκνους του Δήμου Δράμας, Δοξάτου, 
Προσοτσάνης, Κ. Νευροκοπίου, Σιταγρών 
& Καλαμπακίου, άδειες εκμετάλλευσης περι-
πτέρων.
 Σε συνεργασία με την Σχολή Γονέ-
ων δημιουργήσαμε 2 τμήματα διάρκειας 25 
ωρών, με θεματολογία τις Διαφυλικές Σχέ-
σεις, Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικο-
γένεια. Στους εκπαιδευόμενους χορηγήθηκε 
πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ιν-
στιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. 
 Συμμετοχή του Συλλόγου στην συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας στο εργατικό κέ-
ντρο, για την απαράδεκτη συμπεριφορά της 
κυβέρνησης-τρόϊκας προς τις πολύτεκνες 
οικογένειες να περικοπούν τα πολυτεκνικά 
επιδόματα και η ισόβια τιμητική σύνταξη της 
πολύτεκνης μάνας.
Συμμετοχή του Συλλόγου στην εκδήλωση δι-
αμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη, στην Αίθου-
σα Τελετών του ΑΠΘ.
Οι στόχοι που ετέθησαν από το Διοικητικό 
συμβούλιο   έχουν επιτευχθεί με το παρα-
πάνω λόγω  των μέτρων που ελήφθησαν 
από την Διοίκηση, μετά από ενέργειες  προς 
τους φορείς και  την πολιτεία.  Ενέργειες που 
έφεραν αποτελέσματα με αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολύ-
τεκνους.
 Η αναγνώριση του συλλόγου μας 
για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία 
με πλούσιο φιλανθρωπικό αλλά και κοινωνι-
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κό έργο είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλο. Ανα-
γνώριση του έργου αλλά και η συμμετοχή 
μας σε πολλαπλές δράσεις, όπως παροχή 
κοινωνικής φροντίδας σε πάσχουσες οικογέ-
νειες είναι δεδομένη και αποτυπωμένη.
 Με τον τρόπο αυτό  βοήθησε όλες 
τις περιπτώσεις εκείνες που χρειάστηκαν 
την συμπαράσταση της διοίκησης (περιπτώ-
σεις θανάτου κλπ.).
Προασπίσαμε  με σθένος και θάρρος τα 
κεκτημένα δικαιώματα των πολυτέκνων, δι-
εκδικήσαμε με πείσμα και χωρίς κομματικά 
κριτήρια αυτά που οφείλει να προσφέρει η 
πολιτεία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 
του συντάγματος.
 Οι προσπάθειες στράφηκαν κατά 
κύριο λόγο προς την εξεύρεση πόρων για 
την επίτευξη των στόχων.
 Πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια των προ-
σπαθειών μας για την ανταποδοτικότητα 
των μέτρων από την τοπική αυτοδιοίκηση 
προς όφελος των πολυτεκνικών οικογενειών 
έγιναν παρεμβάσεις στους τοπικούς Δήμους 
και επετεύχθη μείωση  Δημοτικών τελών στο 
νερό, στους παιδικούς σταθμούς, σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις σε ωδεία και αστικά λεωφο-
ρεία και έγιναν μειώσεις σε Δημοτικά τέλη 
στο Δήμο Δράμας-Προσοτσάνης-Καλαμπα-
κίου.
Έχουμε  δημιουργήσει απ’ αρχής έναν ζε-
στό χώρο την  Δανειστική Βιβλιοθήκη μας, 
όπου τα παιδιά μας έχουν την δυνατότητα 
να αντλούν στοιχεία και πληροφόρηση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας εκλέχθηκε  
στο Γενικό Συμβούλιο ΑΣΠΕ καταξιώνοντας 
το όνομα του Συλλόγου ως ένας από τους 
πιο δημιουργικούς στην Ελλάδα. 
 Αναπτύχθηκαν δεσμοί συνεργασίας 

με τις ενορίες και την Ιερά Μητρόπολη Δρά-
μας και Ζιχνών σε επίπεδο κοινωνικής  και  
φιλανθρωπικής  προσφοράς, καθώς έχου-
με την ευθύνη διαχείρισης των προϊόντων 
Ε.Ε.του συσσιτίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Δράμας.
 Εγκρίθηκαν πρωτόκολλα συνεργα-
σίας με ομάδες Παραγωγών.
 Γίνεται προσφορά προς το συσσίτιο 
απόρων της Ιεράς Μητρόπολης με ρύζι –μα-
καρόνια – φρούτα-τυρί και άλλα προϊόντα, 
αλλά κυρίως με την εθελοντική μας προσφο-
ρά.
 Διανομή τροφίμων σε απόρους πο-
λύτεκνους και μη σε ενορίες της Μητροπόλε-
ως σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
και συλλόγους.
  Η Παρουσία του Σεβασμιότατου στις εκ-
δηλώσεις του συλλόγου μας και η αμέριστη 
συμπαράσταση του σ’ ότι ο σύλλογος του 
ζητήσει είναι δεδομένη. 
 Παράσταση στην Διεύθυνση Δασών 
για διάθεση δωρεάν καυσόξυλων σε οικογέ-
νειες παραμεθορίων και μειονεκτικών περιο-
χών στο Νομό Κάτω Νευροκοπίου.
Μετά από ενέργειες του Προέδρου έγινε η 
ένταξη του Συλλόγου μας στο Εθνικό και 
Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων αναγνώρισης 
ως Μ.Κ.Ο. σωματείου κοινωνικής φροντίδας 
με αριθμούς  01101ΣΥΕ12046Ο74Ν - 0585 
και 01101ΣΥΕ12046Ο74Ν – 0513.Ειδική 
πιστοποίηση  ΝΠΔΙ ΦΕΚ 1390/ 6 Σεπτεμ-
βρίου 2010 της Υφυπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, ως φορέων παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα καθώς επίσης απέκτη-
σε και Ευρωπαϊκό κωδικό Μ.Κ.Ο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥ-

ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
     - Έγιναν παρεμβάσεις με έγγραφα 
για την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.
- Παρεμβάσεις και αποστολή σχετι-
κών εγγράφων για προσλήψεις και προτιμή-
σεις τέκνων πολυτέκνων προς τα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας – Υγείας –Παιδείας - Ανά-
πτυξης - ΔΕΗ - ΟΤΕ - και λοιπούς Οργανι-
σμούς.
- Οργάνωση και παρουσίαση για 7η 
χρονιά  μέσω της τηλεόρασης της εβδομα-
διαίας – ωριαίας εκπομπής Βήμα των Πολυ-
τέκνων από τον Πρόεδρο του συλλόγου κ. 
Σμολοκτό Νικόλαο μέσω της TV STAR ΔΡΑ-
ΜΑΣ. 
- Έκδοση της εφημερίδος μας  «Βήμα 
των Πολυτέκνων» με πολλά κοινωνικά θέμα-
τα για  ενημέρωση των συναδέλφων πολυτέ-
κνων. 
- Συχνές συνεντεύξεις προς τα ΜΜΕ 
και επισκέψεις δημοσιογράφων στα γραφεία 
μας, για να αντλήσουν στοιχεία για τις έρευ-
νες τους. Η συνεργασία μας με όλους τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ  είναι εξαιρετική και 
θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
- Έκδοση ετήσιων ημερολογίων και 
αναμνηστικών δώρων.
- Παρουσίαση ιστοσελίδας στο διαδί-
κτυο του συλλόγου ανανεωμένη με προσω-
πική επιμέλεια από τον Πρόεδρο.
- Ανανέωση εξοπλισμού γραφείων 
και μονάδας διανομών.
- Εγκατάσταση ηλεκτρονικού αρχείου 
των μελών.
- Ανακατασκευή – συντήρηση του 
ψυγείου της Αποθήκης-αντικατάσταση κινη-
τήρος.
- Διοικητική Υποστήριξη του γραφεί-
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ου διασύνδεσης γίνεται από τον Πρόεδρο 
του συλλόγου κάθε μήνα στο Επαρχείο του 
Νευροκοπίου.
- Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  και Υπολο-
γιστών στο γραφείο και στις μονάδες διανο-
μών.
- Κατασκευή λάβαρου με έμβλημα 
τον Άγιο Στυλιανό.
- Πάγιες εκδηλώσεις – Βράβευση μα-
θητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ ΤΕΙ –Βρά-
βευση στα πρωτάκια διανομή δώρων, σχο-
λικά είδη – Κοπή Βασιλόπιτας – Βράβευση 
πολύτεκνης μητέρας.
- Διεκπεραιώθηκε αλληλογραφία εγ-
γράφων από το γραφείο, εισερχόμενα (267) 
και εξερχόμενα (619).
- Πραγματοποιήθηκαν με επισημότη-
τα όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
του συλλόγου, όπως η εορτή του Αγίου Στυ-
λιανού.
- Εξεδόθησαν 3.100 πιστοποιητικά 
πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ μέσω 
του γραφείου μας.
- Παρέμβαση στους Δημάρχους για 
την μείωση εισφοράς  τελών  ύδρευσης με 
αποφάσεις Δ. Συμβουλίων των Δήμων.
- Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς δι-
ανομές πορτοκαλιών χειμερινής  περιόδου 
2011-12.  
- Πραγματοποιήθηκαν διανομές τρο-
φίμων Ε.Ε. Ρυζιού – Μακαρονιών –Τυριού- 
Γραβιέρας.
- Δόθηκαν οικονομικές ενισχύσεις σε 
δεκάδες οικογένειες πολύτεκνες και ιδιώτες.
- Δημόσιες σχέσεις – παρεμβάσεις 
στην Τηλεόραση στον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό τύπο με άρθρα και επιστολές για την 
ανάδειξη του συλλόγου ως φορέα θεσμό 
κοινωνικό μέσα στην τοπική κοινωνία του 
Νομού αλλά και με Πανελλήνια εμβέλεια. 
Συζητήσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και 
παρουσία σε περιφερειακό δίκτυο ενημέρω-
σης .
- Όπως διαπιστώνετε η προσπάθεια 
της Διοίκησης του συλλόγου ήταν συνολική 
και δυνατή προς κάθε κατεύθυνση ώστε να 
έχουμε άμεσα αποτελέσματα αλλά και να δη-
μιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις και 
υποδομές, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός και 
οι στόχοι του καταστατικού. Σε σας εναπό-
κειται  η έγκριση ή απόρριψη της συνολικής 
προσπάθειας του Προέδρου και του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.
- Η οικονομική διαχείριση του συλ-

λόγου φαίνεται από  τις εκθέσεις ελέγχου 
της εξελεγκτικής επιτροπής που έκανε τον 
έλεγχο και τα στοιχεία του ισολογισμού και 
απολογισμού αλλά και του υπό ψήφιση και 
έγκριση του νέου προϋπολογισμού του συλ-
λόγου.
- 1. Έσοδα από προηγούμενη χρήση   
   = 88.505,77€
- 2. Έσοδα από 1/1/2011 έως 31/12/2011             
= 55.462,48€
- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    
= 143.968,25€
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - 61.147,95€
- ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ          =82.820,30€
Τα οικονομικά στοιχεία  όπως αναφέρονται 
στον ετήσιο Ισολογισμό – απολογισμό. 
Επίσης οι συνδρομές των συνταξιούχων οι-
κογενειών δεν  εντάχθηκαν στο σύστημα και 
θα γίνεται  η καταβολή τους με την προσέ-
λευση στα γραφεία του συλλόγου.
Θέλω να τονίσω ότι οι διανομές των φρού-
των γίνονται δωρεάν. Πέραν αυτού  πρέπει 
να γίνονται και λαχειοφόρες κληρώσεις για 
να συγκεντρώνονται χρήματα ώστε να ενι-
σχύουμε με τον τρόπο αυτό άπορες – αναξι-
οπαθούντες οικογένειες από το προϊόν των 
κληρώσεων, αλλά και να στηρίζουμε όποιες 
προσπάθειες του Συλλόγου καθώς και την 
εύρυθμη λειτουργία του γραφείου.
Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση όλων 
σας στο δύσκολο έργο μας.
Εκείνο που προέχει είναι ότι όλα  γίνονται για 
ένα κοινό σκοπό την ανύψωση και στήριξη 
της πολύτεκνης οικογένειας. Σας εύχομαι 
υγεία στις οικογένειες σας. Και ο χρόνος που 
περνά να είναι χαρούμενος και με προσωπι-
κές και επαγγελματικές επιτυχίες ο Θεός να 
σας έχει καλά. 
 Πριν κλείσω θέλω  να ευχαριστήσω  το διοι-
κητικό συμβούλιο  και εσάς για την συμπα-
ράσταση και  την εμπιστοσύνη  και την συ-
νεχή στήριξη στις προσπάθειες μου για την 
επίτευξη όλου αυτού του έργου  που τελικά 
είναι δικό σας και των πολυτεκνικών   οικογε-
νειών του συλλόγου μας.
Εύχομαι  καλή συνέχεια, σε σας απομένει 
να εγκρίνετε την συνέχεια των προσπαθειών 
μας με την θετική ψήφο σας το έργο μας.     
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζή-
τησε από το Σώμα την έγκριση ή όχι  των 
πεπραγμένων από το σώμα,  καθώς και την 
απαλλαγή του Δ.Σ. του Συλλόγου,  μετά από 
ψηφοφορία εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ. 
ΘΕΜΑ 4ο      Ο Προϋπολογισμός έτους 2012 

είναι ενσωματωμένος στο Βιβλίο Πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνώσθηκε 
από τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου, και μετά 
από ψηφοφορία εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ. 
ΘΕΜΑ 5ο  Έγινε παρουσίαση  του υπό τρο-
ποποίηση   καταστατικού και μετά από ψη-
φοφορία εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΘΕΜΑ 6ο   Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέ-
λευσης ζήτησε από το Σώμα την έγκριση 
ώστε το Δ.Σ. να προβαίνει στην  διενέργεια 
λαχειοφόρων αγορών-κληρώσεων, εγκρίνε-
ται ΟΜΟΦΩΝΑ μετά από ψηφοφορία.
ΘΕΜΑ 7ο Έγινε παρουσίαση  του νόμου 
που αφορά τις  Κοινωνικές Συνεταιριστικές  
Επιχειρήσεις και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφο-
ρία που  εγκρίθηκε  ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΘΕΜΑ 8ο  Προτάσεις για τις δραστηριότητες 
του Συλλόγου από τα μέλη δεν αναφέρθη-
καν.
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού 
συνεχάρει το Διοικητικό Συμβούλιο για το 
έργο του, κήρυξε την λήξη της  Γενικής Συνέ-
λευσης και υπογράφεται το πρακτικό.

Η Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης

Τ.Υ.
Δομζαρίδου Αναστασία

Η πρακτικογράφος
Παπαδοπούλου Δέσποινα

Τα Μέλη

Τ.Υ.
1. Πηγαδάς Δημοσθένης

Τ.Υ.
2.Γιαμούρογλου Δήμητρα

Τ.Υ.
3.Τοκμακίδης Αλέξανδρος

      
      

  Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο

Δράμα 27/3/2012
 Παπαδοπούλου Δέσποινα

Γραμματέας

ΤΟ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ», ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 65
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ

κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες δη-
λώσεις του  κ. Κουτρουμάνη Γ. 
Υπουργού Εργασίας μάλλον 
(ανεργίας), για τις μαϊμού συντά-
ξεις και  προνοιακά επιδόματα 
,  ατυχώς μάλλον ή  εσκεμμένα 
αναφέρθηκε  και στα πολυτεκνι-
κά επιδόματα και την απονομή 
της Πολυτεκνικής ιδιότητας, ότι 
γίνεται από τους συλλόγους και 
άφησε  υπονοούμενα ότι γίνεται 
με πελατειακή πολιτική. Πρέπει 
να γνωρίζει ο κ. Υπουργός  ότι 
τα πολυτεκνικά επιδόματα τα χο-
ρηγεί ο ΟΓΑ  και την πολυτεκνική  
ιδιότητα την  απονέμει  η ΑΣΠΕ με 
αδιάβλητες  διαδικασίες και τον 
προκαλούμε αλλά και παρακα-
λούμε να κάνει έλεγχο ως  προς 
το διαβλητό. Απλά αντί να κάνει 
το κόπο να μας δεχθεί που τον 
παρακαλούμε να μας δεχτεί για 
ακρόαση εδώ και 2 χρόνια, ως 
κοινωνικό εταίρο για να συζητή-
σουμε τις ραγδαίες εξελίξεις που 
συντελούνται στην ελληνική οικο-
γένεια και που  το δημογραφικό 
πρόβλημα  παραμένει άλυτο, 
εξαπέλυσε μύδρους και συκοφα-
ντίες εναντίων της Πολυτεκνικής 
κοινότητος .Την τακτική αυτή  την 
γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρό-
νια που  έχει ως σκοπό την  διά-
λυση  της Ελληνικής οικογένειας  
και την συρρίκνωση του πληθυ-
σμού και με τον τρόπο αυτό την 
περικοπή αλλά και οσονούπω 
τη κατάργηση των πολυτεκνικών 
επιδομάτων. Έχει κομματιάσει 
τις ελπίδες των παιδιών μας και 
έβαλε στη χοάνη της παγκοσμιο-

ποίησης το μέλλον των παιδιών 
μας και τα όνειρά μαςστην κρε-
ατομηχανή που λέγεται προπα-
γάνδα με μόνη λογική την επί-
τευξη των στόχων του μνημονίου 
και του Αγγλικού δικαίου. Επειδή 
μέχρι τώρα νοιώσαμε στο πετσί 
μας,  από τους συναδέλφους του 
υπουργούς της παιδείας- οικονο-
μικών  και  της υγείας,  τι σημαίνει 
τον προτείνουμε να ανασκευάσει 
τις απόψεις του και  να μη χάνει 
την ψυχραιμία του σε αποφάσεις 
που  αφορούν την Ελληνική  πο-
λύτεκνη οικογένεια για την ανανέ-
ωση και συνέχεια του ελληνικού 
γένους. Με σωφροσύνη και νη-
φαλιότητα πρέπει να μας αντι-
μετωπίσει,  όχι ως εχθρούς αλλά 
ως συνεργάτες στην προσπά-
θεια  που  κάνει για την  επίτευξη 
των στόχων του ως υπουργός . 
Πιστεύουμε στη συνεργασία πε-
ριμένουμε να μας καλέσει  για 
την επίτευξη κοινωνικής ειρήνης 
σε πράγματι δύσκολους καιρούς 
όπως αυτός του μνημονίου.   Η 
δε συνέχιση της ίδιας τακτικής 
μάλλον θα τον δημιουργήσει πο-
λιτικό κακό. Κάτι που διαχρονικά 
το έζησαν όσοι  όποιοι εναντιώ-
θηκαν στα δίκαια της πολύτεκνης 
οικογένειας , γιατί πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι την οικογένεια την  προ-
στατεύει Θεός.

Με τιμή  για το ΔΣ
Ο
Πρόεδρος

 Νικόλαος Σμολοκτός

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1.α) Η παράγραφος 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 682/1977
(Α΄ 244) αντικαθίσταται ως 
εξής:
«3. Ειδικά όσον αφορά τα µα-
θήµατα της πληροφορι-
κής και των ξένων γλωσσών, 
στα υπό του παρόντος νό-
µου προβλεπόµενα σχολεία 
επιτρέπεται η κατανοµή των
µαθητών κάθε τάξης, ανάλογα 
µε το επίπεδο των γνώ-
σεών τους, σε περισσότερα 
τµήµατα. Τα ανωτέρω σχο-
λεία µπορούν να διδάσκουν 
παράλληλα περισσότερες
ξένες γλώσσες και να επιλέ-
γουν ποιες και πόσες, πλέον
της µίας, ξένες γλώσσες θα δι-
δάσκονται.»
Η ισχύς της παρούσας παρα-
γράφου αρχίζει από την έ-
ναρξη του σχολικού έτους 
2011-2012.
β) Το δεύτερο εδάφιο της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 8
του ν. 682/1977, που προστέ-
θηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 3687/2008 (Α΄ 159), καταρ-
γείται.
γ) Στο άρθρο 12 του ν. 
682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται
η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
και το σύνολο των λοι-
πών υποδοµών των ιδιωτικών 
σχολείων δύναται να αξιο-
ποιούνται σε χρόνους εκτός δι-
δακτικού ωραρίου ή και δι-
δακτικών ηµερών, για την πα-
ροχή υπηρεσιών µορφωτι-

κού, επιµορφωτικού, πολιτιστι-
κού, ψυχαγωγικού ή αθλη-
τικού σκοπού, εφόσον οι υπη-
ρεσίες αυτές δεν αντίκει-
νται στη φύση της εκπαίδευσης 
και στο χαρακτήρα του
σχολείου και διασφαλίζεται η 
προσήκουσα παροχή υπη-
ρεσιών γενικής εκπαίδευσης. 
Η άσκηση των ως άνω υπη-
ρεσιών δύναται να γίνεται από 
τα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα που έχουν άδεια λει-
τουργίας ιδιωτικών σχολεί-
ων.».
2. Η υποπερίπτωση ii της περί-
πτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 του ν. 
2525/1997 (Α΄ 188), η οποία
προστέθηκε µε την παράγρα-
φο 11β του άρθρου 59
του ν. 3966/ 2011 (Α΄ 118), 
αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Ο αριθµός των θέσεων ει-
σακτέων των κατόχων α-
πολυτηρίου Γενικού ή Επαγ-
γελµατικού Λυκείου, πέραν
του καθορισθέντος αριθµού 
στην περίπτωση i, στα Τµή-
µατα και τις Σχολές της ίδιας 
περίπτωσης, ως ακολού-
θως:
αα) Υποψηφίων που είναι πο-
λύτεκνοι, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 
(Α΄ 229), όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 6 του ν. 3454/
2006 (Α΄ 75), καθώς και υπο-
ψηφίων τέκνων των ανωτέ-
ρω πολυτέκνων.
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 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
H πολιτική τέχνη “υφαντική” συνταιριάζει τα νήματα των 
κοινωνικών και των ατομικών αναγκών, συμφερόντων, 
βλέψεων για να συντεθεί ένα αρμονικό ύφασμα συλλο-
γικής ζωής. O γνήσιος πολιτικός βρίσκει στην πολιτική 
δραστηριότητα (όχι για την ικανοποίηση της ματαιοδο-
ξίας αλλά για  το νόημα και την πλήρωση της ύπαρξης 
του.

(Πλάτων)

Πολιτική είναι τέχνη του άρχειν αλλά και του άρχεσθαι 
γενικά η τέχνη πως να μετέχει κάποιος αποτελεσματικά 
στα κοινά, στο δημόσιο βίο της χώρας του, είτε σαν άρ-
χοντας είτε σαν αρχόμενος, αφού οι ευθύνες όπως και 
τα έργα μοιράζονται με τρόπο ανάλογο προς τη μορφή 
της πολιτείας) στους διοικούντες και στους διοικούμε-
νους. H κάθε τάξη έχει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά 
της, συνυφασμένα με τις βλέψεις και τα συμφέροντα τα 
δικά της, αλλά και με τις βλέψεις και τα συμφέροντα της 
κοινότητας (πάλι με τρόπο που κάθε φορά προσδιορί-
ζεται από τον τύπο του πολιτεύματος).
Στους αρχαίους χρόνους θεωρία της πολιτικής (τέχνης) 
έχουμε μόνο στην Eλλάδα. Oι μεγάλοι Έλληνες φιλόσο-
φοι, από τον Θαλή και τον Πυθαγόρα έως τον Πλάτωνα 
και τον Aριστοτέλη, ασχολήθηκαν με τα προβλήματα 
του δημόσιου βίου και μάλιστα όχι μόνο θεωρητικά. 
Aυτό δεν είναι τυχαίο, ότι μία από τις κύριες αρετές του 
ανθρώπου οι αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν το ζωηρό εν-
διαφέρον του για το δημόσιο βίο και την προθυμία του 
να μετέχει σ’ αυτόν ενεργητικά “να πράττη τα κοινά”. H 
πολιτική είναι μέρος της ηθικής ενέργειας του ανθρώ-
που. Aυτό βέβαια ακούγεται πολύ άσχημο σε μια επο-
χή σαν την σημερινή όπου η πολιτική ασκείται με τον 
τρόπο που ξέρουμε όλοι, μέσα σ’ ένα ίλιγγο πλεονεξίας 
και σ’ ένα πυρετό ματαιοδοξίας. Στους χρόνους μας η 
πολιτική σ’ όλες δυστυχώς τις χώρες από το ένα μέρος 
καπηλεύεται τις ιδέες και από το άλλο πρακτορεύει τα 
συμφέροντα. Kατά βάθος όμως η πολιτική είναι πρό-
θεση και η πράξη παιδευτική. O πολιτικός παιδεύει αν-
θρώπους την κοινότητα το λαό του· τους καθοδηγεί στο 
σωστό δρόμο της συλλογικής ζωής, για να επιτύχουν 

την ευτυχία και την αρετή σαν άτομα και σαν σύνολο. 
Oι αρχαίοι λαοί τιμούσαν με βαθύ σεβασμό τους με-
γάλους πολιτικούς άνδρες γιατί με την οικονομική και 
διοικητική οργάνωση της πολιτείας, με την ρύθμιση των 
χρεών, με την κοινωνική αλληλεγγύη και τον καθορισμό 
των ορίων της κάθε εξουσίας έβαλαν τις βάσεις για την 
ευημερία και αγωγή του λαού των. Eκείνοι που οι λαοί 
διαχρονικά εστιγμάτισαν ήσαν οι τύραννοι και οι δεσπο-
τικοί άρχοντες που κυβέρνησαν διδακτορικά του “ενός 
ανδρός αρχή” για να κορέσουν την άσβεστη δίψα τους 
για δύναμη ή να ικανοποιήσουν ένα ακατανίκητο πά-
θος πλεονεξίας. Διότι αυτού του τύπου οι άρχοντες όχι 
μόνο δεν ευνοούν αλλά και καταδιώκουν κάθε εκλεκτό 
έξυπνο, ενάρετο και υψηλόφρονα άνθρωπο από φθόνο 
και φόβο τυχόν ανατροπής του. Aυτό το γεγονός δεί-
χνει την ηθική τους ποιότητα. O Περίανδρος τύραννος 
της Kορίνθου άκουγε ότι παντού οι τύραννοι δεν έχουν 
καλό τέλος. Έστειλε λοιπόν στον Πολυκράτη τύραννο 
της Σάμου ανθρώπους για να τον ρωτήσουν πως διοι-
κεί τόσα χρόνια ανενόχλητος. Πήγαν λοιπόν να τον ρω-
τήσουν οι άνθρωποι αλλά γύρισαν άπρακτοι διότι δεν 
τους μιλούσε καθόλου. Aλλά την τελευταία ημέρα, που 
τους πήρε μαζί του στους αγρούς, παρά τις συνεχείς 
πιέσεις, βάδιζε σιωπηλά. Tο μόνο που έκανε ο Πολυ-
κράτης είναι ότι είχε ένα ραβδί και όποιο στάχυ έβλεπε 
ζωντανό, ακμαίο, δυνατό, όμορφο να εξέχει πάνω από 
τα άλλα τούδινε μια με το ραβδί και το έσπαζε. “Kα-
τάλαβα είπε ο Περίανδρος. Tο μυστικό που δεν σας 
είπε με το στόμα, το αποκαλύπτει με αυτή την πράξη 
του.” Mόνο όταν αποκεφαλίζω όσους ξεχωρίζουν από 
το πλήθος των υπηκόων μου για την εφυΐα τους, για 
την αρετή τους, για το θάρρος και τη ζωντάνια τους, 
τότε μπορώ να είμαι ήσυχος στον θρόνο μου. Nα λοι-
πόν που φτάνει η δίψα της δύναμης, η πλεονεξία, όταν 
γίνεται σκοπός της πολιτικής. Mήπως πρέπει σήμερα 
όσο ποτέ άλλοτε να προσέξουμε αυτό το ανέκδοτο του 
Aριστοτέλη που έχει εφαρμογή σε πολλούς άρχοντες 
της πολιτικής ζωής του τόπου μας

Νικόλαος Σμολοκτός
Πρόεδρος Πολυτέκνων ν. Δράμας


