
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ένα όραμα πολλών ετών έγινε πραγματικότητα για τους πολίτες της Δράμας. Μέσω του Συλλόγου Πολυτέκνων και με 
πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Σμολοκτού Νικολάου και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεβλήθη φάκελλος και καταστα-
τικό ίδρυσης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”. Συμμετοχή έχουν όλοι οι πολίτες της 
περιφερειακής ενότητας Δράμας με προτεραιότητα οι οικογένειες των πολυτέκνων και τα μέλη τους.

συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΩΝ ΘΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΧΟΡΩΔΙΑ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-
ΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΙΑ 
(1) ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΑ, ΗΜΕΡΑ ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 
ΕΩΣ ΤΙΣ 19:00. ΠΑΡΑ-
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟ-
ΝΕΙΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.
περισσότερα στη σελίδα 3

ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ - Διμηνιαία έκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012, Αριθ. Φύλλου 45 - Έτος 8ο - Κωδικός 7550-53

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη των 
δημοτικών σχολείων του Νομού Δράμας, στις  8 Σεπτεμβρίου 2012 και ημέρα Σάββατο στη δανειστική βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου μας.  Διανεμήθηκαν σχολικές τσάντες, προσφορά από τον σύλλογο, και γραφικά είδη, προσφορά του Δήμου 
Δράμας,  σ’ όλα τα παιδιά που αριθμούν  τα  εκατόν είκοσι {120}. Επίσης δόθηκαν παγωτά και τυρόπιτες προσφορά της 
βιομηχανίας ΝΕΟΓΑΛ και των αρτοποιείων Αφοί Τσακαλίδη. Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο Δήμαρχος 
Δράμας κ. Κυριάκος  Χαρακίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαριάδης Παύλος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι συλλό-
γων και φορέων. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τους χορηγούς της εκδήλωσης για την αγάπη τους στα παιδιά των 
πολύτεκνων οικογενειών. Το διοικητικό συμβούλιο εύχεται στα παιδιά μια χαρούμενη σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και 
στους γονείς καρτερία και δύναμη για να αντιμετωπίσουν την οικονομική λαίλαπα που απεργάζονται οι ντόπιοι και ξένοι 
δανειστές σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών της Πατρίδος μας, με στόχο την οικονομική  εξαθλίωση της Ελληνικής 
κοινωνίας. Εμείς αντιστεκόμαστε και λέμε ΟΧΙ με κάθε τρόπο στη διάλυση του Ελληνικού έθνους.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΕΗ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ-
ΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΤΟΥΣ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΩΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΤΑΝ 

ΜΕΓΑΛΗ. ΟΙ ΕΚΘΕ-
ΣΕΙΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 
ΣΕ ΤΙΜΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!!
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6974483698

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 

26/11/12



ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Από το Σύλλογο Πολυτέκνων 
Ν. Δράμας ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ¨ ανακοινώνεται ότι 
το Δ.Σ. του Συλλόγου στην 
συνεδρίαση του στις 20/09/ 
2012, αποφάσισε την προκή-
ρυξη εκλογών για την ανάδει-
ξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής για την τριετία 
2012-2015, σύμφωνα με τα 
άρθρα 6,7, 8 και 9 του Κατα-
στατικού.
Όσοι Πολύτεκνοι επιθυμούν 
να θέσουν υποψηφιότητα, 
για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική 
Επιτροπή, μπορούν να κατα-
θέσουν Αίτηση Δήλωσης στο 
γραφείο του Συλλόγου Άρμεν 
24 – 1ος όροφος,
μέχρι την Παρασκευή 
12/10/2012 και ώρα 14.00.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία την 
Παρασκευή 19/10/ 2012, Η 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ στον ίδιο χώρο στις 
20/10/2012, ώρες 10:00-
17:00 στο Δημοτικό Ωδείο 
Δράμας, οπότε θα θεωρηθεί  

απαρτία, οποιοσδήποτε και 
αν είναι ο αριθμός των μελών 
που θα παραβρίσκονται.

ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Της Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου
Πολυτέκνων Ν. Δράμας ¨ο 
Άγιος Στυλιανός της 19ης 
Οκτωβρίου 2012.

1. Εκλογή Προέδρου της Γ. 
Συνέλευσης και πενταμελούς 
Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διοικητικός απολογισμός 
απερχομένου Δ.Σ. από τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου, 
απαλλαγή Διοικητικού Συμ-
βουλίου.
3. Οικονομικός απολογισμός 
της τριετίας 2009-2012 και 
απαλλαγή Δ.Σ., έγκριση Προ-
ϋπολογισμού έτους 2013.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επι-
τροπής για την τριετία 2009-
2012.
5. Έγκριση Υλοποίησης Εθνι-
κών και Ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων.
6. Έγκριση για διενέργεια Λα-
χειοφόρων αγορών.
7. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να 
εκλέγει τους αντιπροσώπους 
του για την ΑΣΠΕ και για άλ-
λες περιπτώσεις.
8. Κριτική πεπραγμένων 
απερχομένου Δ.Σ. παρουσί-
αση υποψηφίων και σύντο-
μες προτάσεις των μελών του 
Συλλόγου.
9. Δευτερολογία του Προέ-
δρου.
10. Εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής για την τριετία 
2012-2015.
11. Ίδρυση Κοινωνικής Συνε-
ταιριστικής Επιχείρησης
(Κοιν.Σ.Επ.)

                                Για το 
Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 20:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 25210.23267 - 37000.

Η ανελέητη φοροεπιδρομή 
που έχει εξαπολύσει η συ-
γκυβέρνηση ντόπια –τρόικα 

και το ΔΝΤ κατά των πολυτέκνων 
και των Ελληνικών οικογενειών 
δεν έχει τέλος. 

Έχει κηρυχτεί  διωγμός κατά των 
Ελληνικών οικογενειών μας, βά-
ζοντας πλαφόν στα επιδόματα και 
ουσιαστικά καταργούν την ισόβια 
σύνταξη της πολύτεκνης Μάνας 
και τα επιδόματα. Η κατοχική κυ-
βέρνηση επιχειρεί  πραξικοπη-
ματικά να ισοπεδώσει την Ελλη-
νική οικογένεια παραφράζοντας 
το σύνταγμα άρθρο 21 παρ.2,3 . 
Χτυπά το μόνο ζωντανό κύτταρο 
της κοινωνίας μας την οικογένεια 
μειώνοντας ή καταργώντας με το 
πρόσχημα της  αναπροσαρμογής 
τα πολυτεκνικά επιδόματα και την 
ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης 
Μάνας βάζοντας όριο εισοδήμα-
τος. Κατήργησαν  ουσιαστικά τις 
μετεγγραφές και δεν δέχονται τα 

παιδιά μας στις εστίες κατοικίας 
και σίτισης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πολιτι-
κοί υπάλληλοι των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που λυμαίνονται τον 
πανεπιστημιακό  χώρο ερμηνεύ-
ουν κατά το δοκούν τον νόμο περί 
πολυτεκνίας και αποκλείουν έτσι 
την πρόσβαση των παιδιών μας 
στην εκπαίδευση. Δεν δέχονται 
ακόμη και αιτήσεις σίτισης, λέγο-
ντας ότι ο νόμος των πολυτέκνων 
δεν ισχύει. Γίνονται και ακούγονται 
ανήκουστα πράγματα από άτομα 
που τρέφουν μίσος και φθόνο για 
τους πολυτέκνους ωσάν να φταί-
με εμείς που το άχρηστο πολιτικό 
προσωπικό που μας κυβερνά μας 
έφερε σ’ αυτή την δύσκολη οικο-
νομική κατάσταση. Τα λαμόγια της 
εξουσίας να θερίζουν τον καρπό 
των Ελλήνων  να υφαρπάζουν με 
ψέματα την ψήφο μας και να μας 
ληστεύουν τον κόπο μιας ζωής. 
Αφού με ιδρώτα, πόνο και κόπο 
αποκτήσαμε λιγοστά χρήματα ήρ-
θαν οι βάρβαροι τροϊκανοί  να μας 

τα «κουρέψουν» όπως  λένε στη 
γλώσσα των οικονομικών δολοφό-
νων. Δεν απομένει πλέον να κα-
ταργήσουν ουσιαστικά την πολυτε-
κνία στην πατρίδα μας, πολυτεκνία 
που απέκτησαν με πόνο και κόπο 
αλλά με δύναμη ψυχής 180.000 
χιλιάδες Ελληνίδες Μάνες. Αρνού-
μαστε τα τετελεσμένα, θα είμαστε 
στις επάλξεις των αγώνων ενάντια 
στην αντιπολυτεκνική και αντιδη-
μογραφική πολιτική της κατοχικής 
κυβέρνησης των δωσίλογων. ΟΧΙ 
στους δολοφόνους  των οικογενει-
ών μας.

ΝΑΙ στην ΕΛΛΑΔΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟ-
ΚΥΨΟΥΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΘΥΜΩΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ 
ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΧΙ.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ



ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 3ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ-
ΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟ

Κάθε μέλος για να εγγραφεί στον 
συνεταιρισμό θα πρέπει να συ-
μπληρώσει την συνημμένη υπεύ-
θυνη δήλωση που θα βρει μέσα 
στην εφημερίδα, να την επικυρώ-
σει για το γνήσιο της υπογραφής 
στο Κ.Ε.Π. και να την αποστείλει 
στον Σύλλογο Πολυτέκνων (Άρ-
μεν 24, 1ος όροφος) ή στην απο-
θήκη διανομών ή στη βιβλιοθήκη 
Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. 
Τα μέλη εγγράφονται τουλάχι-
στον με μία (1) υποχρεωτική συ-
νεταιριστική μερίδα το ύψος της 
οποίας ορίζεται σε πενήντα ευρώ 
(50) ευρώ και μπορούν να αγο-
ράζουν προαιρετικά μέχρι και πέ-
ντε (5) με δικαίωμα μιας (1) ψή-
φου κατά την γενική συνέλευση. 
Η εγγραφή των νέων μελών 
εγκρίνεται από την πρώτη Γε-
νική Συνέλευση που λαμβάνει 
χώρα μετά την αίτηση του ενδι-
αφερόμενου. Μέλος μπορεί να 
είναι κάθε πολίτης που διαμένει  
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. 
Μετά την εγγραφή ικανού αριθ-
μού μελών ώστε να δημιουργη-
θεί κεφάλαιο κίνησης για να είναι 
οικονομικά δυνατή η έναρξη λει-
τουργίας του συνεταιρισμού, θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλα και 
η γενική συνέλευση των μελών 
και θα καταβληθεί το ποσό που 
αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή που 
θα δηλώσει ο μέτοχος. Τα μέλη 
μπορούν να καταθέτουν και σε 
τραπεζικό λογαριασμό την αξία 
της μετοχής  που θα σας κοινο-
ποιηθεί, ή κατά τη διάρκεια της 
γενικής συνέλευσης με έκδοση 
σχετικής απόδειξης. Πρακτικά εί-
ναι καλό να ενημερωθούν όλα τα 

μέλη της πολύτεκνης οικογένειας 
άσχετα εάν είναι προστατευόμε-
να ή έγγαμα, καθώς επίσης και 
συγγενικά ή μη πρόσωπα άσχετα 
εάν είναι πολύτεκνοι. Ο συνεται-
ρισμός βασίζεται στην αλληλέγ-
γυα προσφορά και συμμετοχή 
με την παρατήρηση ότι ΔΕΝ είναι 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ συνεπώς τα 
κέρδη μοιράζονται στους εργα-
ζόμενους ως μπόνους παραγω-
γικότητας και επενδύονται στο 
συνεταιρισμό για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Τα προ-
ϊόντα που θα διατίθενται θα είναι 
αγαθά πρώτης ανάγκης. Επίσης, 
εάν σε υποτιθέμενη αγορά προ-
ϊόντων  εκατό (100) ευρώ από 
άλλο κατάστημα και τα ίδια προϊ-
όντα αγορασθούν από τον συνε-
ταιρισμό μας η επιστροφή χρη-
μάτων μπορεί να φθάσει έως και 
τα τριάντα (30) ευρώ. Η πρόταση 
μας είναι «από το χωράφι στο 
ράφι» και η προμήθεια των προ-
ϊόντων από ντόπιους παραγω-
γούς ώστε να ενισχύουμε την το-
πική οικονομία. Θέλουμε αυτή τη 
πρόταση μας να την αγκαλιάσετε 
με αγάπη και να την ενισχύσετε 
όσο μπορείτε για να βοηθηθούν 
οι οικογένειες μας  σε αυτή την 
κρίσιμη  περίοδο που διανύου-
με . Περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα του γραφείου μας 
25210 37000 και 2521023267. 
Πιστεύουμε ότι βάζουμε τον πήχη 
ψηλά αλλά αξίζει να προσπαθή-
σουμε, σε σας εναπόκειται η 
έναρξη και η λειτουργία του συνε-
ταιρισμού με την ονομασία «ΦΙ-
ΛΑΔΕΛΦΟΣ» ενός οράματος του 
προέδρου και των μελών του ΔΣ 
του Συλλόγου πολυτέκνων νομού 
Δράμας.        

Με  τιμή το ΔΣ
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