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Σας ανακοινώνουμε  ότι μετά τις αρ-
χαιρεσίες που έγιναν στις 20 Οκτ 2012 
στο Σύλλογο Πολυτέκνων για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 
εξελεγκτικής επιτροπής για την τριετία 
2012- 2015, μετά από πρόσκληση του 
πλειοψηφίσαντος  συμβούλου  συγκρο-
τήθηκε σε σώμα  το Δ.Σ., έγινε η κατα-
νομή των αξιωμάτων στους συμβού-
λους μετά από μυστική ψηφοφορία  ως 
εξής:
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ - Διμηνιαία έκδοση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013, Αριθ. Φύλλου 46 - Έτος 9ο - Κωδικός 7550-53

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΚΟΠΗ
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήσαμε εκδήλωση βρά-
βευσης φοιτητών που εισήχθησαν  σε ΑΕΙ- ΤΕΙ κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2012 -2013  στο δημοτικό ωδείο Δράμας την 
18 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, και παράλληλα έγινε κοπή της 
αγιοβασιλόπιτας.

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 26 Νοε. 2012 εορτάσαμε τον προστάτη του Συλλόγου μας  άγιο 
Στυλιανό στον Ιερό Ναό αγίου Νικολάου Δράμας. Τελέστηκε Θεία λειτουργία με αρτοκλασία .
Οι  εγκάρδιες ευχές  του αρχιμανδρίτη  π. Διονυσίου και ο παρακλητικός λόγος  του κατά το κή-
ρυγμα  του προς τις πολύτεκνες οικογένειες μας έδωσαν δύναμη και θάρρος ώστε με υπομονή 
να αντιμετωπίσουμε την νέα βάρβαρη φοροεπιδρομή εναντίον των οικογενειών μας.  
Τις ευχές και την αμέριστη  συμπαράσταση του προς τις οικογένειες του συλλόγου και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Σεβασμιότατου  Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου  μετέφερε ο  προ-
ϊστάμενος του Ιερού ναού Αγίου Νικολάου. Παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους , 
ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χαρακίδης κ, ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαριάδης Π, ο Περιφερειακός σύμ-
βουλος κ. Πατακάκης Α, Παπαδόπουλος Γ, οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παπαεμμανουήλ Γρ, 
Χαραλαμπίδης Α, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Δράμας κ. πρόεδροι συλλόγων 
και φορέων και σύσσωμο το ΔΣ΅ του συλλόγου.
Μετά το πέρας της τελετής παρατέθηκε δεξίωση προσφορά του π. Διονυσίου τον ευχαριστούμε 
για μια ακόμη φορά για τις ευλογίες του. Ευχόμαστε σ ο όλες τις οικογένειες του συλλόγου μας 
υγεία και δύναμη για να ανταπεξέλθουμε όλοι μαζί  τις δυσκολίες που μας περιμένουν .  

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η ΚΛΗΡΩΣΗ 
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ 
ΔΩΡΑ ΔΥΟ ΘΕΡ-
ΜΟΠΟΜΠΟΥΣ.
 ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 
ΠΟΥ ΚΕΡΔΙ-
ΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ: 
16113 ΚΑΙ 

18485.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

“ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ 
ΑΓΑΠΗ”
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ “ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ”
    Με πρωτοβουλία του  Προέδρου 
του Συλλόγου μας κ. Σμολοκτού 
Νικολάου και του συναδέλφου μας 
πολύτεκνου κ. Μυλωνίδη Θεόδω-
ρο που ζει με την οικογένεια του 
στη Γερμανία, αποφασίστηκε να 
συγκεντρωθούν τρόφιμα και ρού-
χα από  τους Έλληνες που διαμέ-
νουν σε ελληνικές παροικίες στην 
Στουτγκάρδη για να τα προσφέ-
ρουν στο Σύλλογο μας και κατόπιν 
σε άπορες οικογένειες και όχι μόνο 

πολύτεκνες στη Δράμα. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο απέστειλε την 
παρακάτω επιστολή για να ευχα-
ριστήσει τους  αδελφούς μας Έλ-
ληνες που ζουν και εργάζονται στη 
Γερμανία για την προσφορά τους.

Αγαπητά αδέλφια μας,
Συνέλληνες 

    Με ομόφωνη απόφαση του  Δι-
οικητικού Συμβουλίου σας απο-

στέλλουμε τη παρούσα επιστολή 
για να εκφράσουμε εκ μέρους 
των πολύτεκνων οικογενειών 
του συλλόγου μας την απόλυ-
τη ευαρέσκεια και ευχαριστίες 
μας προς όλα τα μέλη του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων 
Kirchheim , που από το  υστέ-
ρημα σας συγκεντρώσατε τρό-
φιμα και ρούχα για να τα στεί-
λετε στη πατρίδα  Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στο Νομό Δρά-
μας και  στον σύλλογο πολυτέ-
κνων <ο άγιος Στυλιανός>. 
Ο σύλλογος μας λειτουργεί 
από το 1929 και αριθμεί περί-
που 2.300 οικογένειες . Σήμε-
ρα όσο ποτέ άλλοτε η Πατρί-
δα βιώνει την ποιο αδίστακτη 
οικονομική κρίση και από τη 
κατοχή του 1940. Καθημερινά  
Ελληνικές οικογένειες βυθίζο-
νται στην εξαθλίωση και στην 

ανέχεια λόγω της ανεργίας και της 
περικοπής των μισθών συντάξε-
ων  και επιδομάτων ,αλλά και την 
απαξίωση  από την πολιτεία του 
κοινωνικού κράτους . Ο πόνος  η 
πείνα και η φτώχεια εξωθούν κα-
θημερινά πολλούς συμπατριώτες 
μας στην αυτοκτονία . Η κατάστα-
ση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο γιατί με τους φόρους και 
τα χαράτσια είναι πλέον πολύ δύ-
σκολο να ζει κάποιος με αξιοπρέ-
πεια. Όλα αυτά και πολλά άλλα 
που συμβαίνουν  στη Πατρίδα μας 
οδηγούν πλέον να φύγουμε  στη 
ξενιτιά όπως  τότε τη περίοδο του 
1960.
    Όμως εμείς ελπίζουμε και υπο-
μένουμε γιατί έχουμε πίστη στο 
Θεό και είναι το μόνο που δεν 
μπορούν να μας στερήσουν. Η 
αλληλέγγυα συμπεριφορά  και 
η αγάπη προς τους πάσχοντες 
αδελφούς  μας που υποφέρουν 
έγινε καθημερινή πράξη ,μια  έν-
νοια που τα τελευταία χρόνια την 
είχαμε ξεχάσει λόγω της ευμάρει-
ας και της καλοπέραση μας .

    Όμως κάποιοι ,που ένοιωσαν το 
πόνο της ξενιτιάς και όπως λέει ο 
Λαός μας< την ξενιτιά και την ορ-
φάνια την έβαλαν στη ζυγαριά και 
ποιο βαριά ήταν η ξενιτιά >δεν μας 
ξέχασαν. Χάρις στον αγαπητό μας 

αδελφό και  πολύτεκνο συνάδελφο 
Θεόδωρο Μυλωνίδη  άναψε την 
φλόγα της αγάπης και προσφο-
ράς σε εσάς τα αδέλφια μας  στην 
Ελληνική κοινότητα   της περιοχής 
Kirchheim που νοιάζονται για την 
Πατρίδα. Το αποτέλεσμα αυτής 
της κινητοποίησης σας να προ-
σφέρετε  την αγάπη σας το νοιώ-
σαμε εδώ στην Ελλάδα στο σύλ-
λογο πολυτέκνων στη Δράμα στη 
Πατρίδα σας με τη αποστολή αυ-
τών των δεμάτων με τρόφιμα και 
ρούχα. Η πρώτη διανομή τροφί-
μων και ρούχων έγινε πριν τα Χρι-
στούγεννα και η δεύτερη πριν τη 
πρωτοχρονιά σε περίπου τριακό-
σιες (300) οικογένειες πολύτεκνες 
και μη. Εμείς σας ευχόμαστε να 
είστε αγαπημένοι και ενωμένοι και 
ο καλός Θεός να χαρίζει υγεία στις 
οικογένειες σας. Πάντοτε οι Έλ-
ληνες της διασποράς  ήταν αυτοί 
που διαχρονικά με τις προσφορές 
και δωρεές τους βοήθησαν την μη-
τέρα Πατρίδα να ανταπεξέλθει σε 
δύσκολούς και χαλεπούς καιρούς 
όπως είναι  και η σημερινή οικο-
νομική κρίση που βιώνουμε εδώ 
στην Ελλάδα. Είθε  Ο Θεός να σας 
σκέπει και να σας χαρίζει όλα τα 
αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ. 
Σας ευχόμαστε  Καλή Πρωτοχρο-
νιά  και ευλογημένο το νέο έτος.
Με αδελφικούς ασπασμούς .

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 185/2012 απόφα-
ση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας ΑΠΕΡΡΙΦΘΕΙ η 
αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που κατέθεσαν οι:
1. Βασίλειος Γραμματικόπουλος του Κυριάκου
2. Ελένη Στόγια συζ. Νικόλαου Κολοβή
3. Ελένη Παντελίδου συζ. Ηλία Παντελίδη –και-
4. Αλέξανδρος Τοκμακίδης του Δημητρίου

Σε βάρος του Συλλόγου και κατά του κύρους της απόφα-
σης του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Οκτω-

βρίου 2012 με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό  Συμ-
βούλιο του Σωματείου και τα λοιπά όργανα της διοίκησης 

του.        
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Σμολοκτός Νικόλαος - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
2. Στάϊκος Αντώνιος - Γενικός Γραμματέας
3. Θεοδωρίδης - Θεόδωρος  Αντιπρόεδρος
4. Κωνσταντινίδης Σάββας - Ταμίας
5. Παντσελής Πέτρος - Μέλος
6. Κελέογλου Μιχαήλ - Μέλος
7. Καμπάνταης Νικόλαος - Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γεωργίου Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
2. Δομζαρίδης Κωνσταντίνος - Μέλος
3. - Καρασαββίδης Γεώργιος - Μέλος
Με πίστη στο Θεό και με τη σκέψη μας πάντα να υπηρετούμε τις πολύτεκνες οικο-
γένειες του συλλόγου μας, θα συνεχίσουμε το έργο μας με περισσότερη δύναμη 
για την επίτευξη του συλλογικού σκοπού  που επιτάσσει το καταστατικό μας.

συνέχεια από την πρώτη σελίδα
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Αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε την 
τιμή σήμερα στην γενική μας συ-
νέλευση να απολογηθούμε ως 
Διοικητικό Συμβούλιο για τα πε-
πραγμένα της τριετίας 2009-2012.
Η τριετία  που πέρασε άφησε ανε-
ξίτηλα αποτυπωμένη την οικονο-
μική επίθεση και βαρβαρότητα 
των οικονομικών δολοφόνων της 
τρόϊκας, που όσο ποτέ άλλοτε 
δεν δέχτηκε η πολύτεκνη οικογέ-
νεια. Μια επίθεση από την ντόπια 
συγκυβέρνηση προς τα πενιχρά 
εισοδήματα και επιδόματα της πο-
λύτεκνης οικογένειας.
Δεχτήκαμε ανελέητα περικοπές 
στα επιδόματα και στις συντάξεις 
των πολύτεκνων μητέρων. 
Δεχτήκαμε καταργήσεις των με-
τεγγραφών των παιδιών μας από 
την Διαμαντοπούλειο εκπαιδευτική 
πολιτική. 
Δεχτήκαμε φορολογική επίθεση 
στα εισοδήματα μας.
Μας λοιδώρησαν και μας απαξίω-
σαν σε αποφάσεις που αφορούν 
την τακτοποίηση ημιϋπαίθριων 
χώρων και αυθαιρέτων.
Μας εμπαίζουν με την εφεδρεία. 
Μας εμπαίζουν με το χαράτσι.
Μας μείωσαν ακόμη περισσότερο 
τα πολυτεκνικά επιδόματα θέτο-
ντας νέο πλαφόν για την χορήγη-
ση των. 
Μέσα σε τέτοια άκρως αντιπολυτε-
κνική πολιτική των κυβερνήσεων 
της χώρας μας, εμείς κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε και να διαχει-
ριστούμε τα τόσα δύσκολα προ-
βλήματα των πολυτέκνων οικογε-
νειών απόρροια της παραπάνω 
πολιτικής. Θέσαμε ως προτεραιό-
τητα την  οικονομική ενίσχυση και 
συμπαράσταση των ασθενεστέ-
ρων οικογενειών.
Ενισχύσαμε το θεσμό της αλλη-
λεγγύης με την προσφορά αγρο-
τικών προϊόντων προς τα μέλη με 
χαμηλές τιμές.
Διαθέσαμε πολλούς τόνους πα-
τάτας, πορτοκάλια, μέλι, αλεύρι, 
ελαιόλαδο, ψωμί, αυγά και άλλα 
προϊόντα.
Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια του 
καταστατικού κάναμε το καλύτερο.
Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις 
ώστε ο Σύλλογος μας να έχει την 
αξία και εκτίμηση που πρέπει στην 
κοινωνία.
Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω 

την απώλεια του συναδέλφου μας 
Ταμία κ. Παπαμαρίνου Μαρίνου 
και να εξάρω το έργο του και την 
προσφορά του στο σωματείο. Αι-
ωνία η μνήμη του. Συμπληρώθη-
κε το 7/μελές Δ.Σ. από τον πρώτο 
επιλαχόντα των αρχαιρεσιών της 
14-11-2009 κ. Παντσελή Πέτρο. 
Ταμίας ορίστηκε με μυστική ψηφο-
φορία ο κ. Καμπάνταης Νικόλαος. 
     Πιστεύουμε ότι με την έκδοση 
της εφημερίδας δηλαδή της έντυ-
πης ενημέρωσης  θα έχετε μία 
όσο δυνατόν πληρέστερη εικόνα 
των δραστηριοτήτων μας. Παρά 
τα κάθε είδους εμπόδια, πραγμα-
τοποιήθηκαν μέσα στο χρόνο που 
πέρασε και είδατε  στην  πράξη 
ότι μετουσιώσαμε  τα ιδανικά που 
είναι ταγμένα για να υπηρετούν 
τους πολύτεκνους. Με αφοσίωση 
και την συνετή διαχείριση των οι-
κονομικών πόρων και την παροχή 
υποστήριξης προς τις πολύτεκνες 
οικογένειες, με υπομονή και εργα-
τικότητα. Στην Πολυτεκνική ιδέα 
δώσαμε όλο μας το χρόνο, όλες 
τις δυνάμεις πνευματικές και ψυ-
χικές, όλη την αγάπη μας. Οι Πο-
λύτεκνες Οικογένειες του νομού 
Δράμας που αριθμούν περί τις 
2.450 με μέσο όρο μελών έξι -6-  
φθάνουμε στον αριθμό των δέκα 
πέντε 15.000 ανθρώπων που 
απολαμβάνουν την υποστήριξη 
του συλλόγου. Ο διχασμός, η φι-
λαυτία και κάθε είδος συκοφαντίες 
για πολύτεκνους είναι ενέργειες 
που παραπλανούν όσους νόμιζαν 
ότι ωφελούνται, ενώ βραδύνουν 
επικίνδυνα την πρόοδο του Πολυ-
τεκνικού κινήματος.
      Ας προσπαθήσουμε να αγα-
πήσουμε τον εαυτό μας μέσα από 
την κοινότητα των πολυτέκνων και 
ας ονειρευτούμε έναν σύλλογο 
πολυτέκνων του νομού Δράμας 
μαζί με τις οικογένειες που τον 
απαρτίζουν, άρρηκτα ενωμένους.
      Τίποτε δεν μπορεί να αντιστα-
θεί στη δύναμη μας.
      Καλυτερεύσαμε και κάναμε 
ότι μπορούσαμε περισσότερο, 
ώστε να προάγουμε το συμφέρον 
των πολυτέκνων  και του Έθνους 
αγνοώντας κάθε προσπάθεια για 
την συρρίκνωση του πληθυσμού 
της Ελλάδος. Το δημογραφικό 
πρόβλημα είναι το μόνο και μέγα 
πρόβλημα της χώρας μας. Πρέ-
πει να ανατραπούν οι δείκτες και 
να γίνει  αγώνας με  πίστη στην 
οικογένεια και στο Έθνος. Πρέπει 
να αφήσουμε παρακαταθήκη στα 
παιδιά μας.
 Eστάλησαν επιστολές 
διαμαρτυρίας, στον κ. Πρωθυ-
πουργό για την επιβολή πλαφόν 
εισοδηματικών κριτηρίων των πο-
λυτεκνικών επιδομάτων, καθώς 
και για την διαδικασία πρόσληψης 
πολύτεκνων εκπαιδευτικών, στον 
Υπουργό Οικονομίας και τους 
τρεις Βουλευτές του νομού μας, 
για την  αύξηση τελών κυκλοφο-
ρίας ΙΧ αυτοκινήτων κατά 150%, 

που πλήττει την πολύτεκνη οικο-
γένεια.
 Εστάλη επιστολή στον 
Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για επιχορήγηση του 
Συλλόγου μας, αλλά και για την 
υποστήριξη αιτημάτων μας.
 Επετεύχθη μείωση Δημο-
τικών τελών κατά 50% στις πολύ-
τεκνες οικογένειες και στον Δήμο 
Κάτω Νευροκοπίου.
 Χορηγήθηκαν από την 
Νομαρχία σε πολύτεκνους του Δή-
μου Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσά-
νης, Κ. Νευροκοπίου, Σιταγρών & 
Καλαμπακίου, άδειες εκμετάλλευ-
σης περιπτέρων.
 Σε συνεργασία με την 
Σχολή Γονέων δημιουργήσαμε 2 
τμήματα διάρκειας 25 ωρών, με 
θεματολογία τις Διαφυλικές Σχέ-
σεις, Στερεότυπα και Διακρίσεις 
στην Οικογένεια. Στους εκπαιδευ-
όμενους χορηγήθηκε πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης από το 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων της Γενικής Γραμματεί-
ας Διά Βίου Μάθησης. 
 Συμμετοχή του Συλλόγου 
στην συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας στο εργατικό κέντρο, για την 
απαράδεκτη συμπεριφορά της κυ-
βέρνησης-τρόϊκας προς τις πολύ-
τεκνες οικογένειες να περικοπούν 
τα πολυτεκνικά επιδόματα και η 
ισόβια τιμητική σύνταξη της πολύ-
τεκνης μάνας.
Συμμετοχή του Συλλόγου στην εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας στην Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, για τα μέτρα που 
παίρνονται από την  Κυβέρνηση 
κατά της πολύτεκνης οικογένειας.
 Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ερ-
γασίας  κοινωνική συνεταιριστι-
κή επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ».Ο συνεταιρι-
σμός βασίζεται στην αλληλέγγυα 
προσφορά και συμμετοχή με την 
παρατήρηση ότι ΔΕΝ είναι ΚΕΡ-
ΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ συνεπώς τα όποια 
κέρδη  είναι για τη κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών και επεν-
δύονται στο συνεταιρισμό για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας. Τα προϊόντα που θα διατίθε-
νται θα είναι αγαθά πρώτης ανά-
γκης. Η πρόταση μας είναι «από 
το χωράφι στο ράφι» και η προ-
μήθεια των προϊόντων κατ αρχάς  
από ντόπιους παραγωγούς ώστε 
να ενισχύουμε την τοπική οικονο-
μία. Πιστεύουμε ότι βάζουμε τον 
πήχη ψηλά αλλά αξίζει να προ-
σπαθήσουμε, σε σας εναπόκειται 
η έναρξη και η λειτουργία του συ-
νεταιρισμού, ενός οράματος του 
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. 
του Συλλόγου.
Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του 
προγράμματος κοινωνικής εργα-
σίας,   από την ΑΜΚΕ Επιμένουμε 
Δράμα σε συνεργασία με τον σύλ-
λογο μας . Η απασχόληση σαρά-
ντα (40) Εκπαιδευτικών διαφόρων 
ειδικοτήτων σε (110)  εκατόν δέκα 
και πλέον πολύτεκνες οικογένειες 

για πρόσθετη διδακτική υποστήρι-
ξη στα παιδιά τους με επισκέψεις 
στο σπίτι κάθε μέρα.
Πραγματοποιήθηκε  παράσταση 
διαμαρτυρίας προς τον Έφορο 
Δράμας το πρωί στις 02 Οκτωβρί-
ου 2012. Διαμαρτυρία προς πάσα 
κατεύθυνση για τα επαχθή και 
δυσβάσταχτα χαράτσια και  την 
φορολογία που μας επιβάλλουν 
οι ντόπιοι πρόθυμοι και κατοχικοί 
της συγκυβέρνησης. Έντονη πα-
ρουσία των πολύτεκνων μητέρων 
με τα καροτσάκια και τα παιδιά 
τους μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Πολυτέκνων Δράμας 
κ. Σμολοκτό Νικόλαο και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο προέβησαν σε 
συμβολική κατάληψη της εφορίας 
Δράμας και στη παράδοση των 
παιδιών τους στον έφορο Δράμας 
με πρωτόκολλο παραλαβής παρά-
δοσης για να συνεχίσει το κράτος 
στο εξής να μεγαλώνει τα παιδιά 
μας αφού έβαλε τεκμήριο διαβίω-
σης για κάθε παιδί. 
 Διοργανώθηκε παιδική 
χορωδία  σε συνεργασία με καθη-
γητή μουσικής για τα παιδιά των 
πολύτεκνων οικογενειών. Τα μα-
θήματα θα είναι δωρεάν.
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν την βυζαντινή μου-
σική
αλλά και να μάθουν τα μοναδικά 
ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια.
Διοργανώθηκε τελετή βράβευσης 
με  χρηματικά βραβεία, πολύτε-
κνων μαθητών που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό καλύτερης έκθε-
σης  που προκηρύσσει ο Σύλλο-
γος κάθε χρόνο για τα παιδιά της  
Α΄βάθμιας και Β΄Βάθμιας εκπαί-
δευσης του νομού Δράμας
Οι στόχοι που ετέθησαν από το 
Διοικητικό συμβούλιο   έχουν επι-
τευχθεί με το παραπάνω λόγω  
των μέτρων που ελήφθησαν από 
την Διοίκηση, μετά από ενέργειες  
προς τους φορείς και  την πολι-
τεία.  Ενέργειες που έφεραν απο-
τελέσματα με αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολύτεκνους.
 Η αναγνώριση του συλ-
λόγου μας για την προσφορά του 
στην τοπική κοινωνία με πλούσιο 
φιλανθρωπικό αλλά και κοινωνικό 
έργο είναι αδιαμφισβήτητα μεγά-
λο. Αναγνώριση του έργου αλλά 
και η συμμετοχή μας σε πολλα-
πλές δράσεις, όπως παροχή κοι-
νωνικής φροντίδας σε πάσχουσες 
οικογένειες είναι δεδομένη και 
αποτυπωμένη.
 Με τον τρόπο αυτό  βοή-
θησε όλες τις περιπτώσεις εκείνες 
που χρειάστηκαν την συμπαρά-
σταση της διοίκησης (περιπτώσεις 
θανάτου κλπ.).
Προασπίσαμε  με σθένος και θάρ-
ρος τα κεκτημένα δικαιώματα των 
πολυτέκνων, διεκδικήσαμε με πεί-
σμα και χωρίς κομματικά κριτήρια 
αυτά που οφείλει να προσφέρει η 
πολιτεία σύμφωνα με το άρθρο 21 

Απολογισμός
Διοικητικός και οικονομικός από 14 Νοεμ. 2009

εώς 30 Σεπ. 2012
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παρ. 2 του συντάγματος.
 Οι προσπάθειες στρά-
φηκαν κατά κύριο λόγο προς την 
εξεύρεση πόρων για την επίτευξη 
των στόχων.
 Πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια 
των προσπαθειών μας για την 
ανταποδοτικότητα των μέτρων 
από την τοπική αυτοδιοίκηση 
προς όφελος των πολυτεκνικών 
οικογενειών έγιναν παρεμβάσεις 
στους τοπικούς Δήμους και επε-
τεύχθη μείωση  Δημοτικών τελών 
στο νερό, στους παιδικούς σταθ-
μούς, σε διάφορες εκδηλώσεις σε 
ωδεία και αστικά λεωφορεία και 
έγιναν μειώσεις σε Δημοτικά τέλη 
στο Δήμο Δράμας-Προσοτσάνης, 
Δοξάτου, Νευροκοπίου.
Έχουμε  δημιουργήσει απ’ αρχής 
έναν ζεστό χώρο την  Δανειστι-
κή Βιβλιοθήκη μας, όπου τα παι-
διά μας έχουν την δυνατότητα να 
αντλούν στοιχεία και πληροφόρη-
ση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
εκλέχθηκε  στο Γενικό Συμβούλιο 
ΑΣΠΕ πρώτος 1ος Γενικός Σύμ-
βουλος. 
 Αναπτύχθηκαν δεσμοί 
συνεργασίας με την Ιερά Μητρό-
πολη Δράμας και Ζιχνών σε επί-
πεδο κοινωνικής  και  φιλανθρω-
πικής  προσφοράς, καθώς έχουμε 
την ευθύνη διαχείρισης των προ-
ϊόντων Ε.Ε.του συσσιτίου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Δράμας.
 Εγκρίθηκαν πρωτόκολλα 
συνεργασίας με ομάδες Παραγω-
γών.
 Γίνεται προσφορά προς 
το συσσίτιο απόρων της Ιεράς 
Μητρόπολης με ρύζι –μακαρόνια 
– φρούτα-τυρί.
 Διανομή τροφίμων σε 
απόρους πολύτεκνους και μη σε 
ενορίες της Μητροπόλεως σε συ-
νεργασία με τους τοπικούς φορείς.
  Η Παρουσία του Σεβασμιότατου 
στις εκδηλώσεις του συλλόγου 
μας και η αμέριστη συμπαράστα-
ση του σ’ ότι ο σύλλογος του ζητή-
σει είναι δεδομένη. 
 Παράσταση στην Διεύ-
θυνση Δασών για διάθεση δωρεάν 
καυσόξυλων σε οικογένειες παρα-
μεθορίων και μειονεκτικών περιο-
χών στο  Κάτω Νευροκοπί.
Παραστάσεις και επισκέψεις 
στους Διευθυντές Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και Υγείας για θέματα του 
συλλόγου. Μετά από ενέργειες 
του Προέδρου έγινε η ένταξη του 
Συλλόγου μας στο Εθνικό και 
Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων 
αναγνώρισης ως Μ.Κ.Ο. σωμα-
τείου κοινωνικής φροντίδας με 
αριθμούς  01101ΣΥΕ12046Ο74Ν 
- 0585 και 01101ΣΥΕ12046Ο74Ν 
– 0513.Ειδική πιστοποίηση  ΝΠΔΙ 
ΦΕΚ 1390/ 6 Σεπτεμβρίου 2010 

της Υφυπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, ως φορέων 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 - Έγιναν παρεμβάσεις με έγγρα-
φα για την στήριξη της πολύτεκνης 
οικογένειας.
- Παρεμβάσεις και αποστολή σχε-
τικών εγγράφων για προσλήψεις 
και προτιμήσεις τέκνων πολυτέ-
κνων προς τα Υπουργεία Εθνικής 
Άμυνας – Υγείας –Παιδείας - Ανά-
πτυξης - ΔΕΗ - ΟΤΕ - και λοιπούς 
Οργανισμούς.
- Οργάνωση και παρουσίαση για 
7η χρονιά  μέσω της τηλεόρασης 
της εβδομαδιαίας – ωριαίας εκ-
πομπής Βήμα των Πολυτέκνων 
από τον Πρόεδρο του συλλόγου 
κ. Σμολοκτό Νικόλαο μέσω της TV 
STAR ΔΡΑΜΑΣ. 
- Έκδοση της εφημερίδος μας  
«Βήμα των Πολυτέκνων» με πολ-
λά κοινωνικά θέματα για  ενημέρω-
ση των συναδέλφων πολυτέκνων. 
- Συχνές συνεντεύξεις προς τα 
ΜΜΕ και επισκέψεις δημοσιο-
γράφων στα γραφεία μας, για να 
αντλήσουν στοιχεία για τις έρευνες 
τους. Η συνεργασία μας με όλους 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ  εί-
ναι εξαιρετική και θα συνεχιστεί και 
στο μέλλον.
- Έκδοση ετήσιων ημερολογίων 
και αναμνηστικών δώρων.
- Παρουσίαση ιστοσελίδας στο δι-
αδίκτυο του συλλόγου ανανεωμέ-
νη με προσωπική επιμέλεια από 
τον Πρόεδρο.
- Ανανέωση εξοπλισμού γραφείων 
και μονάδας διανομών.
- Εγκατάσταση ηλεκτρονικού αρ-
χείου των μελών.
- Ανακατασκευή – συντήρηση του 
ψυγείου της Αποθήκης-αντικατά-
σταση κινητήρος.
- Διοικητική Υποστήριξη του γρα-
φείου διασύνδεσης γίνεται από 
τον Πρόεδρο του συλλόγου κάθε 
μήνα στο Επαρχείο του Νευροκο-
πίου.
- Πραγματοποιήθηκε αντικατάστα-
ση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε-
ων  και Υπολογιστών στο γραφείο 
και στις μονάδες διανομών.
- Κατασκευή λάβαρου με έμβλημα 
τον Άγιο Στυλιανό.
- Πάγιες εκδηλώσεις – Βράβευση 
μαθητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ 
ΤΕΙ –Βράβευση στα πρωτάκια 
διανομή δώρων, σχολικά είδη – 
Κοπή Βασιλόπιτας – Βράβευση 
πολύτεκνης μητέρας.
- Διεκπεραιώθηκε αλληλογραφία 
εγγράφων από το γραφείο, ει-
σερχόμενα (267) και εξερχόμενα 
(619).
- Συμμετοχή του Προέδρου στο 

Ευρωπαϊκό  συνέδριο Δημογραφί-
ας στην Κύπρο.
- Πραγματοποιήθηκαν με επισημό-
τητα όλες οι προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις του συλλόγου, όπως 
η εορτή του Αγίου Στυλιανού.
- Εξεδόθησαν 3.100 πιστοποιητι-
κά πολυτεκνικής ιδιότητας από την 
ΑΣΠΕ μέσω του γραφείου μας.
- Παρέμβαση στους Δημάρχους 
για την μείωση εισφοράς  τελών  
ύδρευσης με αποφάσεις Δ. Συμ-
βουλίων των Δήμων.
- Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς 
διανομές πορτοκαλιών χειμερινής  
περιόδου 2010-11.  
- Πραγματοποιήθηκαν διανομές 
τροφίμων Ε.Ε. Ρυζιού – Μακαρο-
νιών –Τυριού- Γραβιέρας.
- Δόθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 
σε δεκάδες οικογένειες πολύτε-
κνες και ιδιώτες.
- Δημόσιες σχέσεις – παρεμβάσεις 
στην Τηλεόραση στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο με άρθρα και 
επιστολές για την ανάδειξη του 
συλλόγου ως φορέα θεσμό κοι-
νωνικό μέσα στην τοπική κοινωνία 
του Νομού αλλά και με Πανελλή-
νια εμβέλεια. Συζητήσεις σε ραδιο-
φωνικούς σταθμούς και παρουσία 
σε περιφερειακό δίκτυο ενημέρω-
σης .
- Όπως διαπιστώνετε η προσπά-
θεια της Διοίκησης του συλλόγου 
ήταν συνολική και δυνατή προς 
κάθε κατεύθυνση ώστε να έχουμε 
άμεσα αποτελέσματα αλλά και να 
δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋ-
ποθέσεις και υποδομές, ώστε να 
επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι 
του καταστατικού. Σε σας εναπό-
κειται  η έγκριση ή απόρριψη της 
συνολικής προσπάθειας του Προ-
έδρου και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.
- Η οικονομική διαχείριση 
του συλλόγου 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 προ-
ϋπολογισμού του συλλόγου.
- 1. Έσοδα από προηγού-
μενη χρήση 2011                     = 
82.820,30€
- 2. Έσοδα από 1/1/2012 
έως 30/09/2012                       = 
31.452,23€
- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
    
           = 114.272,53€
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ έως 30/09/2012                   
-45.240,0€
- ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗ-
ΣΗ     = 69.032,53€
Τα οικονομικά στοιχεία  όπως ανα-
φέρονται στον ετήσιο Ισολογισμό 

– απολογισμό. 
Επίσης οι συνδρομές των συντα-
ξιούχων οικογενειών δεν  εντάχθη-
καν στο σύστημα και θα γίνεται  η 
καταβολή τους με την προσέλευ-
ση στα γραφεία του συλλόγου.
Θέλω να τονίσω ότι οι διανομές 
των φρούτων γίνονται δωρεάν. 
Πέραν αυτού  πρέπει να γίνονται 
και λαχειοφόρες κληρώσεις για να 
συγκεντρώνονται χρήματα ώστε 
να ενισχύουμε με τον τρόπο αυτό 
άπορες – αναξιοπαθούντες οικο-
γένειες από το προϊόν των κλη-
ρώσεων, αλλά και να στηρίζουμε 
όποιες προσπάθειες του Συλλό-
γου καθώς και την εύρυθμη λει-
τουργία του γραφείου.
Σας ευχαριστώ για την συμπα-
ράσταση όλων σας στο δύσκολο 
έργο μας.
Εκείνο που προέχει είναι ότι όλα  
γίνονται για ένα κοινό σκοπό την 
ανύψωση και στήριξη της πολύ-
τεκνης οικογένειας. Σας εύχομαι 
υγεία στις οικογένειες σας. Και ο 
χρόνος που περνά να είναι χα-
ρούμενος και με προσωπικές και 
επαγγελματικές επιτυχίες ο Θεός 
να σας έχει καλά. 
 Πριν κλείσω θέλω  να ευχαριστή-
σω  το διοικητικό συμβούλιο  και 
εσάς για την συμπαράσταση και  
την εμπιστοσύνη  και την συνεχή 
στήριξη στις προσπάθειες μου για 
την επίτευξη όλου αυτού του έρ-
γου  που τελικά είναι δικό σας και 
των πολυτεκνικών   οικογενειών 
του συλλόγου μας.
Εύχομαι  καλή συνέχεια, σε σας 
απομένει να εγκρίνετε την συνέ-
χεια των προσπαθειών μας με την 
θετική ψήφο σας το έργο μας.     

ο Πρόεδρος
Τ.Υ.Σ.

Σμολοκτός Ν.

ο Αντιπρόεδρος
Τ.Υ.

Στάικος Α.

ο Γραμματέας
Τ.Υ.

Θεοδωρίδης Θ.

ο Ταμίας
Τ.Υ.

Καμπάνταης Ν.

τα Μέλη
Τ.Υ.

α. Κελέογλου Μ.
Τ.Υ.

β. Κωνσταντινίδης Σ.
Τ.Υ.

γ. Παντσελής Π.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Δράμας πατέρας 
Γεώργιος, ο βουλευτής Δράμας κ .Κυριαζίδης Δη-
μήτριος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ξανθό-
πουλος Ιωάννης, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χαρα-
κίδης Κυριάκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
κ. Γεωργιάδης Στέφανος, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ. Κάργας Γ, κ. Μελισσινός Σ., κ. Χρυσοχοϊδης 
Ε. εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 
τοπικοί σύμβουλοι ,  ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξκών Δράμας Πρόεδροι  σωματεί-
ων και οργανώσεων, Πρόεδροι και μέλη των Συλ-
λόγων Πολυτέκνων Κοζάνης , Σερρών και Καβά-
λας , πλήθος κόσμου με αποτέλεσμα  να μη μας 
χωρέσει η αίθουσα του ωδείου. Μετά το πέρας 
της εκδήλωσης παρατέθηκε μικρή δεξίωση σε 
όλους τους παρευρισκομένους .Μεγάλη εντύπω-
ση προκάλεσε η όμορφη χορωδία της ΓΕΧΑ με 

την υπεύθυνη  δις Ζαχαράκη, που πλαισίωσε  την 
εκδήλωση  με κάλαντα  και χριστιανικά τραγούδια 
και απέσπασαν  τα περισσότερα χειροκροτήμα-
τα των πολυτέκνων. Τα παιδιά που βραβεύσαμε 
ήταν  εκατόν τρία  [ 103] τον αριθμό τους απο-
νεμήθηκε τιμητικός έπαινος και χρηματικό ποσό. 
Ευχόμαστε σ όλα τα παιδιά φοιτητές πολύτεκνων 
οικογενειών  καλή πορεία στον αγώνα που κά-
νουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές της 
Ελλάδος. Στις πολύτεκνες οικογένειες του Συλλό-
γου μας ευχόμαστε καλή χρονιά και πάντα υγεία. 
Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε 
ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  8/14-01-2013 επι-
στολή  της ΑΣΠΕ προς τους βουλευτές της αρ-
μόδιας επιτροπής της βουλής δεν ζήτησε ποτέ η 
Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, 
να τεθεί όριο εισοδήματος όπως διατείνεται ο 
Βουλευτής Δράμας κ. Κυριαζίδης Δημήτριος. Η 
εισήγηση της Α.Σ.Π.Ε. για τις μετεγγραφές των 
σπουδαστών  είναι να ισχύουν τα κριτήρια που 
ίσχυαν χωρίς ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ 2,3 του Συντάγματος και τη 
γνωμάτευση της επιστημονικής επιτροπής της 
βουλής .
  α ποσά που αναφέρονται στην δημόσια 
ανακοίνωση Δελτίο τύπου του βουλευτή  ανάρ-
τηση είναι εκτός πραγματικότητας και επίσης η 
ΑΣΠΕ και το Γενικό Συμβούλιο  πάντοτε τόνιζε 
ότι η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων είναι 
αντισυνταγματική, όπως αναφέρει συνεχώς  και 
που τη γράφουν δυστυχώς οι κ. Βουλευτές στα 

παλαιότερα των υποδημάτων τους… Τα σωστά 
ποσά, είναι αυτά που αναφέρονται ακολούθως, 
εντός παρενθέσεως και συγχρόνως παραθέτου-
με και το φόρο που αντιστοιχεί σε αυτά τα ποσά 
(για μισθωτό – συνταξιούχο) Απόσπασμα από  τα 
όσα υποστήριξε ο Βουλευτής «...Πιο συγκεκριμέ-
να θέτοντας εισοδηματικά κριτήρια, ενίσχυσε την 
πολύτεκνη οικογένεια με εισόδημα έως 12.000 
ευρώ με 4.000{2.920 και θα πληρώσει φόρο 540 
- έναντι 1584  έως 3.180 ευρώ(αν είχε παιδί μι-
κρότερο των 6 ετών)  που εισέπραττε πέρυσι και 
με φόρο εισοδήματος ΜΗΔΕΝ} ευρώ ετησίως, με 
εισόδημα έως 24.000 ευρώ με 3.500(2.280 και 
θα πληρώσει φόρο 3.480) ευρώ ετησίως, με ει-
σόδημα έως 36.000 ευρώ με 3.000(1.640 και θα 
πληρώσει φόρο 8.420) ευρώ ετησίως και με ει-
σόδημα έως 45.000 ευρώ με 2.000(1.000 και θα 
πληρώσει φόρο 12.500)ευρώ ετησίως. Υπήρξε 
επιπλέον ρύθμιση για τις μεταγραφές φοιτητών, 
θέτοντας όριο για κάθε μέλος της οικογένειας από 
6.000 ευρώ που ίσχυε κατά το παρελθόν{ΔΕΝ 
ΙΣΧΥΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΜΟΝΟ το 2011 η κ. Διαμα-
ντοπούλου  έβαλε 13.330(80.000 σε οικογένεια 
με 4 παιδιά + 10.000 για κάθε επί πλέον παιδί... 
για Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και το 2012 ΚΑΘΟ-
ΛΟΥ}, σε 7.500 ευρώ.» Τα 500€ επιπλέον, είναι 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ το 3ο και άνω τέκνο και όχι δυστυχώς 
για όλα τα τέκνα κ. Βουλευτά, όπως τα ψηφίσατε 
και μέχρι τα 45.000€..., από εκεί και πάνω Τ  Ι  Π  
Ο Τ  Α(είτε έχει 3, είτε 13, είτε 33 παιδιά)!!! 

συνέχεια από την πρώτη σελίδα
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Βραβεύτηκαν από το Δήμο Δράμας τρεις μαθητές από πολύτεκνες 
οικογένειες στο πλαίσιο της γιορτής των Τριών Ιεραρχών

Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο της γιορτής των 

Τριών Ιεραρχών,  πραγματοποίησε εκδήλωση 
βράβευσης τριών μαθητών πολυτέκνων οικογε-
νειών, που διακρίθηκαν στις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Στους  τρείς βραβευθέντες επιδόθηκαν αντί-
στοιχα τρείς φορητοί υπολογιστές χορηγία της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.  
    Ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης σε 
δηλώσεις του ανέφερε: «Οι Τρεις Ιεράρχες με το 
παράδειγμα τους,  σε μια εποχή δύσκολη πρό-
σφεραν σημαντικό έργο στην κοινωνία. Σήμερα 
όχι μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και όλοι 
εμείς  με αφορμή αυτή την γιορτή,  θα ήταν χρή-
σιμο να διδαχτούμε από το έργο τους  που ήταν 

εμπνευσμένο  από τις πνευματικές αξίες. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι και σήμερα ο Δήμος Δράμας τιμά 
μαθητές που ξεχώρισαν από ειδικές πληθυσμι-
ακά ομάδες.  Για φέτος τιμούμε παιδιά από την 
πολυτεκνική κοινότητα. Μια κοινότητα με πολ-
λαπλή προσφορά στην χώρα μας,  που χάρισε 
στον Ελληνισμό,  μεγάλες μορφές του πνεύμα-
τος,  των γραμμάτων και των επιστημών. Τρία 
παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που εισήχθησαν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποδείχθηκαν 
από τον Σύλλογο Πολυτέκνων της Δράμας Ο Άγι-
ος Στυλιανός».



ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ6 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Στην εγκύκλιο θα αναφέρονται τα εξής:
α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις 
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολι-
κού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση 
εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς 
της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή 
ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/
Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της 
υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 7.7.2006 απόφασης του 
ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως αυτές τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά 
το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου 
και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερ-
νά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
(7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονε-
ϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πά-
σχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα 
της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) 
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή 
έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυ-
ελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή 
οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο 
ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα 
συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός 
του έ-
τους 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται 
στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 
ευρώ κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης 
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και επιτρέπεται  μόνο από Πανεπι-
στήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. 
Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν 
επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού 
αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα 
που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσα-
λονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των 
εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υπο-
βάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πα-
νεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιού-
χων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτε-
ραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου 
και των ελών της οικογενείας του κατά το έτος 
2011, κατά αύξουσα κατανομή, ββ) ο δικαι-
ούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο 
παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 
(Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης 
παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά ορ-
γάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή 
β΄ βαθμού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, 
ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχί-
ου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που 
φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτα-
τες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώ-
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης 
της
μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαι-
ούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυ-
μων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό 
έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, 

ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες 
στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 
(Β΄1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης 
παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά 
οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ 
ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και 
από τους δύο γονείς, 
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων 
της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), 
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαι-
ούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη 
μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση 
των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου κα-
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ-
ΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ  ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗ-
ΜΑΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΩΝ
1. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους 
σε ηλεκτρονική φόρμα που θα υφίσταται στην 
Κεντρική Ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ. Η αίτηση 
αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για την 
ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή. Η δήλω-
ση ψευδών γεγονότων επισύρει τις προβλε-
πόμενες νομικές κυρώσεις. Οι δικαιούχοι επι-
λέγουν με την υποβολή της αίτησης έως  δύο 
αντίστοιχα Τμήματα - Πανεπιστημίων για τους 
επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους 
επιτυχόντες σε ΤΕΙ - με το Τμήμα στο οποίο πέ-
τυχαν,  στις Πανελλαδικού επιπέδου Εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επι-
θυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους. 
Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
2. Μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 
αίτησης ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει 
τα δηλωθέντα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση 
των στοιχείων η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙ-
ΘΠΑ  προβαίνει στην επιβεβαίωση της παρα-
λαβής της αίτησης.
3.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο-
βολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφού η 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ αξιολογήσει 
αν ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια της διάταξης 
των μετεγγραφών,  δημιουργείται  η ομάδα των 
δυνητικών δικαιούχων  για τη μεταφορά της θέ-
σης τους.
4. Έκαστος υποψήφιος κατανέμεται   σε δύο 
Τμήματα τα οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, με βάση  
το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου και των 
μελών της οικογένειάς του, κατά το  οικονομικό 
έτος 2011 και την 1η και 2η επιλογή, όπως αυτή 
δηλώθηκε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης.
Για παράδειγμα υποψήφιος με κατά κεφαλήν 
εισόδημα 2300 ευρώ  κατατάσσεται σε ανώ-
τερη θέση επιλογής από κάποιο υποψήφιο με 
κατά κεφαλήν εισόδημα 2301 ευρώ.
5. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψη-
φίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση το 
εισοδηματικό κριτήριο,  τότε αποκτούν προτε-
ραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι 
τυφλοί ή κωφάλαλοι ή  νεφροπαθείς που υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υπο-
βληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή 
πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή 
ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών ανα-
γκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας 
άνω του 67%.
Για παράδειγμα  αν υπάρχουν υποψήφιοι με 
κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ  και οι δύο 

αλλά που ένας εκ των οποίων είναι τυφλός ή 
κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται 
σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή 
δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία 
ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλή-
ματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%, τότε αυ-
τός και κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση από 
αυτόν που έχει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο.
6.  Σε περίπτωση  που κάποιοι εκ των υπο-
ψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση 
των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα 
στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό 
ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου 
σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοι-
τά σε ΑΕΙ της ημεδαπής και βρίσκεται σε δια-
φορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέ-
ων ή ανήκουν στην κατηγορία των πολύδυμων 
τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος 
στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψη-
φίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των 
ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην 
κατάταξη οι υποψήφιοι  που έχει γονείς, τέκνα, 
αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφά-
λαλοι ή  νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μετα-
μόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από 
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην 
κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητι-
κά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67% 
ή  είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
8. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψη-
φίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των 
ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην 
κατάταξη οι υποψήφιοι που  είναι τέκνα θυμά-
των της τρομοκρατίας  που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1897/1990.
9. Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψη-
φίων κατατάσσονται στην ίδια θέση  παρά την 
αξιολόγηση όλων των ανωτέρω κριτηρίων τότε  
αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι δι-
καιούχοι που έχουν  τα περισσότερα μόρια ει-
σαγωγής κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με 
βάση το τμήμα εισαγωγής του.
10. Όταν πλέον ολοκληρωθεί η κατάταξη των 
υποψηφίων δικαιούχων  η αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΑΙΘΠΑ, εφόσον κάποιος υποψήφιος 
έχει καταταγεί  στο τμήμα 1ης επιλογής του 
αλλά και σε αυτό της 2ης επιλογής του τότε τον 
διαγράφει αυτομάτως  από το τμήμα της δεύτε-
ρης επιλογής του.
11. Οι έχοντες καταταγεί σε επιλέξιμη για μετα-
φορά θέση θα ενημερωθούν από το  site του 
ΥΠΑΙΘΠΑ σε  ποιο εκ των δύο Τμημάτων της 
επιλογής τους τοποθετούνται.
12. Καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο των 
δικαιολογητικών, με βάση τα οποία κατέστη-
σαν επιλέξιμοι, για μεταφορά της θέσης τους.
13. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτη-
τές σε κάποιο τμήμα καλούνται να προσέλθουν 
στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν 
το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμή-
μα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την 
βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο 
οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους 
επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων 
εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν 
στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν 
εισέλθει  καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα 
υποδοχής για να καταθέσουν το φάκελο με τα 
δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίω-
ση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο 
μεταφέρεται η θέση τους.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
“ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗ”

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
10/11/2012  στις 12:00 εκδήλωση  από 
το Σύλλογο Πολυτέκνων σε συνεργασία 
με την LG Hellas electronics και τον Φι-
λανθρωπικό Οργανισμό  Θεόφιλο. Τα 
δώρα που διανεμήθηκαν μετά από κλή-
ρωση ήταν:

• Τέσσερα πλυντήρια LG
• Ένα πλυντήριο στεγνωτήριο
• Ένα στεγνωτήριο
• Τριάντα έξι (36) συσκευασίες απορρυ-
παντικών
Η κλήρωση έγινε δωρεάν και συμμετεί-
χαν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλ-

λόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας.
Ευχαριστούμε τον κ. Λαζαρίδη Ν και κ. 
Μανωλεσάκη Γ. για την προσφορά των 
κρασιών. 
Επίσης την εκδήλωση πλαισίωσαν  Δρα-
μινοἰ παραγωγοί που είχαν αγροτικά 
προϊόντα  προς πώληση.

ΔΕΗ - Κοινωνικό Τιμολόγιο (είναι εμπαιγμός;)

Βασικές Προϋποθέσεις 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρ-
μόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας 
κατανάλωσης, εφόσον: 

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη 
αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαι-
ούχου 

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα 
του δικαιούχου ή του/της συζύγου 

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση 
με 200 kWh ανά τετράμηνο 

4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλω-
ση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης 
που ορίζονται για 
κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh 
ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης 
δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού 
τιμολογίου. 

Δικαιούχοι 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι: 

Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτω-
ση έως 42% έναντι του οικιακού τιμολο-
γίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, 
στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανά-
λωσης σε: 
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα 
που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
μα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, 
προσαυξημένο κατά   3.000€ ανά τέκνο 
για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία 
κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 
kWh
• Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο 
από το ποσό των 23.500€ και με τετρα-
μηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 
1.700 kWh
• Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που εί-
ναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστη-
μα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το 
ποσό των 12.000€, προσαυξημένο κατά 
3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα 
στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το ει-
σόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την 
περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου 
ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλω-
ση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh
• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπη-
ρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύ-
νουν προστατευόμενα μέλη με αναπη-
ρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 
23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλω-
ση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh

Αλλαγή παροχής

Όσοι δεν έχουν στο όνομά τους παροχή 
ρεύματος μπορούν να κάνουν αλλαγή 
χωρίς να χρειάζεται να προπληρώσουν 
τη λεγόμενη «εγγύηση». Το ύψος αυτής 
δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμε-
ρίζεται σε έξι ισόποσες διμηνιαίες άτοκες 
δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επό-
μενους λογαριασμούς.

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τι-
μολόγιο υποβάλλονται :
-  ηλεκτρονικά 
-  Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστι-
κή χρέωση:
i. Δευτέρα έως Παρασκευή :    7 π.μ.-10 
μ.μ.
ii. Σάββατο :                            7 π.μ.- 3 μ.μ.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αί-
τησης του δικαιούχου
Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν 
αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρί-
ζουν είναι:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδι-
κό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα 
Αριθμό λογαριασμού) 

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυ-
τότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συ-
ζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες 

στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι 
υλοποίησαν τη δράση της πρόσθετης διδακτικής στήριξης κατ’οίκον

σε πολύτεκνες οικογένειες του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία.
Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας ενημε-
ρώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
στο οποίο και η δική σας οικογένεια είχε δεχθεί την διδακτική 
στήριξη τέκνων στο σπίτι.
Στα πλαίσια συνέχισης αυτής της προσπάθειας μας και μετά 
από επιθυμία αρκετών εκπαιδευτικών θέλουμε να μας απα-
ντήσετε έστω και τηλεφωνικά στο 25210-37000 εάν επιθυ-
μείτε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα.
 Επίσης θέλουμε να μας ενημερώσετε ποια ειδικό-
τητα καθηγητού ή δασκάλου επιθυμείτε και πόσες ώρες να 
κάνει φροντιστήριο στα παιδιά σας 
 Σας επισημαίνουμε ότι η παροχή πρόσθετης διδα-
κτικής στήριξης θα είναι με ελάχιστη αμοιβή, που θα καθορι-
στεί μεταξύ των εκπαιδευτικών και εσάς αλλά και  του Συλλό-
γου.
 

Για το Δ.Σ.
-Ο-

Πρόεδρος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέχρι τις 20 Φεβρου-
αρίου 2013, για το τμήμα παραδοσιακής
και βυζαντινής μουσικής που λειτουργεί στη βιβλιοθήκη του 
συλλόγου μας για να στείλετε τα παιδιά σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210.37000
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτ.2012 ημέρα Δευ-
τέρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου 
Δράμας εκδήλωση  βράβευσης καλύτερης έκθε-
σης στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής 
εργασίας που υλοποιεί ο Σύλλογος ως συμπράτ-
των φορέας με το πρόγραμμα του υπουργείου ερ-
γασίας και φορέα διαχείρισης  την    . Στην εκδή-
λωση βραβεύθηκαν οι πρώτες τρείς(3) εκθέσεις 
που έγραψαν παιδιά πολύτεκνων  οικογενειών  
από την Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση των 
σχολείων της Δράμας. Παρέστησαν και τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Δράμας κ. Παύλος, ο Δήμαρχος Δράμας 
Κυριάκος Χαρακίδης, ο Πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης κ. Μιχαηλίδης  Κωννος, ο Αντιδήμαρχος 
Δράμας κ. Ζαχαριάδης Παύλος, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Γεωργιάδης Στέφανος, ο Πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Ξαν-
θόπουλος Θεόφιλος, και Πρόεδρος της ΑΜΚΕ, 
Περιφερειακοί και  Δημοτικοί σύμβουλοι ,Πρόε-
δροι συλλόγων και φορέων οι γονείς τα παιδιά και 
όλοι οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος σαράντα 
(40) τον αριθμό. Τα βραβεία που δόθηκαν ήταν 
χρηματικά των πενήντα, σαράντα και τριάντα 
ευρώ αντίστοιχα για την πρώτη ,δεύτερη, τρίτη. 
κατηγορία. 

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν από την Α΄Βάθμια 
είναι:

1. Χατζηθεοδώρου Σοφία
2. Κανσίζογλου Μαρία
3. Ξάνθη Αθανασία
Από την Β΄ Βάθμια είναι:
1. Γεωργαντζής Βασίλειος
2. Παπαδοπούλου Γεωργία
3. Κιττάκης Αλκιβιάδης
Σε όσα παιδιά έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
δόθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι. Ευχαριστούμε 
όλους τους εκπαιδευτικούς που με πολύ μεράκι 
αγκάλιασαν την προσπάθεια του συλλόγου μας 
και κάθε ημέρα δίνουν αγώνα στον στίβο της εκ-
παίδευσης βοηθώντας τα παιδιά των πολύτεκνων 
οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
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ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2012

H εκδήλωση “ Μια αγκαλιά παιχνίδια « που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων  « Άγιος Στυλιανός « με την Διαφημιστική εταιρία της 
Δράμας «66100.gr « στην Ονειρούπολη Δράμας την Κυριακή 23-12-2012 είχε μεγάλη επιτυχία. Μοιράστηκαν παιχνίδια και ρούχα σ’ όλα τα 
παιδιά και κληρώθηκαν δώρα από επιχειρήσεις της Δράμας.
  Ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Νίκος Σμολοκτός ευχήθηκε στα παιδιά και στους  γονείς  “Η Γέννηση του Χριστού να φέρει στις οικο-
γένειες αγάπη ειρήνη και ελπίδα και το όνειρο της αναγέννησης των Ελλήνων από την οικονομική  κατοχή να γίνει πραγματικότητα”. Δείτε 
μερικές φωτογραφίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής 

τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης»
ΔΕΙΞΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από 
τις πολύτεκνες οικογένειες που είχαν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις και επιθυμούσαν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα των προϊόντων παρεμβάσεως 
της Ε.Ε. λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013.
             Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Δράμας θα επιστρέψει τα δικαιολογητικά στους 
Συλλόγους και θα γνωρίσουν τους δικαιούχους, 
οπότε αυτοί θα παραλάβουν προϊόντα μέσω των 
Συλλόγων που ανήκουν, χωρίς οι Σύλλογοι να 
έχουν καμία περαιτέρω ανάμειξη στην επιλογή 
των δικαιούχων οικογενειών.
------------------------
α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφί-
μων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτο-
μα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε.  Ως εισόδημα 

νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρ-
τό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 
50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά 
ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε πε-
ρίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
I.  Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συμμε-
τοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φο-
ρέα Υλοποίησης ( ΟΧΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΜΜΕΝΟΙ)
II. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου 
νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δι-
καιούχου
IΙΙ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, 
πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογέ-

νειες)
ΙV. Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φό-
ρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρ-
μογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο 
τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθα-
ριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται 
να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του 
δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επί-
σης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υπο-
χρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση 
απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον 
αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δι-
καιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα
V. Έγγραφα από Κρατικούς ΦορείςΥγείας (Νοσο-
κομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρί-
ζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη 
σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-
ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Ε. 
2013 ΛΗΓΕΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΤΑ ΕΙΣΟ-
ΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠ.ΑΓΡ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚ.ΕΙΣΟΔ. ΣΤΙΣ 7500€..!
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟ-
ΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Πρωτ. 28                                                                                                                                   
Αθήνα, 1/2/2013
Αξιότιμο                                                                                                                                              
          ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κύριο Αθανάσιο Τσαυτάρη  
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76
 
ΘΕΜΑ: Προϊόντα Παρεμβάσεως της Ε.Ε.
 ΣΧΕΤ. α. Η υπ’ αριθμ. 221/11-10-2012 
δική μας
            β. Υπ’ αριθμ. 22830/2011 ΚΥΑ
            Κύριε Υπουργέ
1.         Με την  παραπάνω σχετική μας, 
σας γνωρίζουμε πως με δεδομένη τη 
δυσμενή οικονομική συγκυρία που όλοι 
βιώνουμε, περισσότερο πλήττονται οι 
πολύτεκνες οικογένειες λόγω του βεβα-
ρημένου οικογενειακού τους προϋπολο-
γισμού και σας ζητούσαμε να αυξήσετε 
το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα των 
12.000 ευρώ, που προβλέπεται στην β’ 
σχετική, προκειμένου να ενταχθούν στα 
προγράμματα της Ε.Ε. περισσότερες 

πολύτεκνες οικογένειες.
2.         Αντ’ αυτού, δυστυχώς εσείς, Κύ-
ριε Υπουργέ, ευθυγραμμισθήκατε απο-
λύτως με την τακτική της Κυβερνήσεως 
η οποία απροκάλυπτα πλέον αποσκοπεί 
στην εξόντωση και εξαθλίωση των πολυ-
τέκνων οικογενειών κι αυτό γιατί φημο-
λογείται ότι προτίθεστε να καθιερώσε-
τε το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σε 
7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένει-
ες, προκειμένου αυτές να ενταχθούν στα 
προγράμματα αυτά.
3.         Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να με-
θοδεύετε τη λήψη αυτού του μέτρου, 
τη στιγμή κατά την οποία οι Κοινοτικές 
αποφάσεις αναφέρονται επί του προκει-
μένου σε άπορες οικογένειες και η Στα-
τιστική Υπηρεσία γνωστοποίησε πως το 
κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο 
ανέρχεται σε 7.178 ευρώ και για νοικο-
κυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμε-
να παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών σε 
15.073 ευρώ.
Για το όριο της φτώχειας των πολυτέ-
κνων και υπερπολυτέκνων οικογενειών 
καλύτερα να μη γίνει λόγος!!!
         Φαίνεται πως μεθοδεύετε να χο-

ρηγούνται τα προϊόντα αυτά μόνο στους 
κατοικο-εδρεύοντες στα Νεκροταφεία, 
γιατί άλλη ερμηνεία δεν μπορεί να δώσει 
κανείς στην αντιδημογραφική, αντιπολυ-
τεκνική και αντιοικογενειακή τακτική σας.
           Όμως, σας επισημαίνουμε, Κύριε 
Υπουργέ, πως οι πολύτεκνες μητέρες 
δεν αξίζουν αυτής της μεταχειρίσεως την 
οποία εσείς τους επιφυλάσσετε, αλλά 
αξίζουν το διεθνή έπαινο όχι μόνο γιατί 
αναζωογονούν το έθνος με νέους πολί-
τες αλλά και γιατί γεμίζουν  την Ελλάδα 
με πολίτες παραγωγικούς και περισσό-
τερο προσανατολισμένους στις Εθνικές 
και πνευματικές αξίες. Κι’ αυτό γιατί υπό-
κεινται λιγότερο στη φθοροποιό επίδρα-
ση του υλικού πλούτου και της ακοινω-
νησίας του μοναχοπαιδισμού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος - Βασίλειος Θεοτοκάτος

Ο Γεν. Γραμματέας - Εμμανουήλ
Χρυσόγελος

Ο Διευθυντής - Χαραλ. Παύλoς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου 
τροποποιήθηκε η φορολόγηση, με αποτέλεσμα να ανατραπούν  τα οικονομικά 
δεδομένα του κοινωνικού συνεταιρισμού. 
  Παρά την  αμετροέπεια που έδειξε το κράτος για την σύσταση και λειτουρ-
γία των κοινωνικών συνεταιρισμών και σε μια νύκτα άλλαξε την φορολόγηση (δί-
κην απατεώνα),είχε ως αποτέλεσμα να μας εξαπατήσει. Εμείς παρόλο τις αντίξοες  
συνθήκες που δημιουργήθηκαν εις βάρος του κοινωνικού συνεταιρισμού, θα το 
λειτουργήσουμε σύντομα, από την αποθήκη του Συλλόγου Πολυτέκνων.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ 
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ,ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΕΣΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ   Ε.Ι.Χ.
7  ΕΩΣ 8   ΙΠΠΟΙ ΑΠΟ 110 €
9  ΕΩΣ 10 ΙΠΠΟΙ ΑΠΟ 125 €
11 ΕΩΣ 12 ΙΠΠΟΙ ΑΠΟ 130 €
13 ΕΩΣ 14 ΙΠΠΟΙ ΑΠΟ 135 € ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Σ.Β – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΡΟΣ-ΑΤΥΧ. ΟΔΗΓΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β-Μ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 
1ης ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ  
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ .

 TRUST CARE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ) ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛ. : 2521048601 , 48529
ΚΙΝ : 6932290337
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ Θ.
                        : ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Με τους Νόμους που ψηφίσθηκαν πρόσφατα από τη Βου-
λή (Ν. 4093/2012 και το Φορολογικό) θεσπίσθηκαν διατά-
ξεις που αφορούν τους πολυτέκνους, οι οποίες είναι αντι-
συνταγματικές, όπως επεσήμανε σε σχετική γνωμοδότηση 
η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. 
Κατόπιν τούτου, μπορούν να κάνουν αγωγή οι πολύτεκνοι 
που θίγονται από τις διατάξεις αυτές, όπως 
α. Οι πολύτεκνες μητέρες που τους κόπηκε η ισόβια σύντα-
ξη, δεδομένου ότι καταργήθηκε πλέον η χορήγησή της από 
1/11/2012. 
β. Όσες δεν θα πάρουν το πολυτεκνικό επίδομα των 500 
ευρώ το χρόνο για κάθε προστατευόμενο παιδί, εάν το ει-
σόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ και 
γ. Όσοι έχουν 1 ή 2 παιδιά εξαρτώμενα και δεν θα πάρουν 
το παραπάνω πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ ετησί-
ως, γιατί αυτό προβλέπεται να χορηγείται από το 3ο εξαρ-
τώμενο παιδί και άνω. 
δ. Όσοι ελάμβαναν την ισόβια σύνταξη που καταργήθηκε 
και ΔΕΝ είναι πολύτεκνες γιατί έχουν μεγάλα παιδιά. 

Όσες ενδιαφέρονται να κάνουν αγωγές για τις παραπάνω 
περιπτώσεις να επικοινωνούν με τα Γραφεία του συλλό-
γου.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Με το Ν.4093/2012, από 1/11/2012 καταργήθηκαν η ισό-
βια σύνταξη της πολύτεκνης μάνας και η εφάπαξ παροχή των 
2.000 ευρώ, ενώ από 1/1/2013 καταργήθηκε και το πολυτεκνικό 

επίδομα.
Κατόπιν τούτου, δεν θα γίνεται από τον Ο.Γ.Α. η παρακράτηση 
της συνδρομής για όσους έπαιρναν πολυτεκνικό επίδομα και θα 
πρέπει να προβούν στη θεώρηση των βιβλιαρίων  για ένα χρόνο, 
προκειμένου να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Σύλλογο 
(χορήγηση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας, παραλαβή 
προϊόντων κ.λπ.) καταβάλλοντας τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 18 ΕΥΡΩ
2. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2Χ2.5 = 5 ΕΥΡΩ

3. ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 2 ΕΥΡΩ
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 14 ΕΥΡΩ

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΕ COURIER 5 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΣΠΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ποίημα έγραψε ο Γιώργος 
Σουρής (1853-1919) σατιρίζοντας 
την περίοδο της πρώτης χρεοκοπίας 
της Ελλάδας, με τότε πρωθυπουργό 
το Χαρίλαο Τρικούπη.
Από τότε 118 χρόνια μετά, η πολιτι-
κή σκηνή της Ελλάδας έχει δει πολ-
λές αλλαγές, δεκάδες διαφορετικούς 
πρωθυπουργούς και βουλευτές. Η 
ίδια η Ελλάδα έχει αλλάξει πλήρως 
φυσιογνωμία και μέγεθος, αλλά το 
ποίημα του Γιώργου Σουρή είναι 
τόσο δραματικά επίκαιρο.
Ο Γιώργος Σουρής σατιρίζει με καυ-
στικό τρόπο την Ελλάδα του «δε βα-
ριέσαι» και «ωχ αδερφέ» που έχει 
καταφέρει «να ξοδεύει εκατό και πε-
νήντα να μαζεύει» και όλα αυτά για 

«να τρέφει όλους τους αργούς».
Και επειδή όπως φαίνεται η νοοτρο-
πία όσα χρόνια και αν περάσουν 
δεν αλλάζει, δυστυχώς τα λόγια του 
Γιώργου Σουρή για την χρεοκοπία 
του 1893 προβλέπουν τη χρεοκοπία 
του σήμερα.
Διαβάστε τους στίχους του Γιώργου 
Σουρή «Ἀνθολογία τῆς Οἰκονομίας, 
συλλεγέντα καὶ ἀναρτηθέντα ἐπὶ τῇ 
πανηγυρικῇ ἐλεύσει τοῦ ΔΝΤ»:

Ποιός είδε κράτος λιγοστό
σ” όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά “χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά “χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ” αυτή τη γη μασκαρευτή-
καν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινή-
καν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από 
παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-

να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 
“χει
στο “να λουστρίνι, στ” άλλο τσα-
ρούχι.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντά-
ρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!


