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∆ιανύουµε µια περίοδο κοινωνικοοικονοµικών
στενωπών από τις οποίες οφείλουµε σε µας
και τα παιδιά µας να περάσουµε, µένοντας
αλώβητοι ή µε όσο το δυνατόν λιγότερες
“αµυχές”.
Για να το επιτύχουµε αυτό µόνο ένας τρόπος
υπάρχει. Να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλο.
Ο σύλλογός µας έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει σε οικογένειες µέλη, που ήδη
χτυπήθηκαν από την κρίση, είδη πρώτης
ανάγκης, κερδίζοντας χρόνο µέχρι τις
καλύτερες µέρες.
Αν χρειάζεστε αυτή την ελάχιστη βοήθειά µας,
µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας...
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editorial

03

Μια νέα αρχή

editorial

Αγαπητοί τρίτεκνοι και αγαπητοί φίλοι,

ς

Ο λόγος είναι η αρχή της δηµιουργίας.
Για την έκδοση της δικής µας εφηµερίδας είναι:
Να κερδίσουµε το ενδιαφέρον σας.
Να επικοινωνήσουµε και να ανταλλάξουµε απόψεις, συναισθήµατα, ιδέες,
σκέψεις…να προβληµατισθούµε.
Να µάθετε το κοινωνικό έργο του Συλλόγου µας, για να βοηθηθείτε
και να βοηθήσετε.
Να ακουστούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα των τριτέκνων.
Να ακουστεί στεντόρεια η φωνή των διεκδικήσεων και της αγανάκτησής µας.
Να ακουστούν οι δράσεις µας, για να συστρατευτείτε στον αγώνα µας.
Να ακουστούν δράσεις άλλων φορέων.
Να σας προσφέρουµε στιγµές γέλιου, χαλάρωσης, κ.λ.π
Να γράψετε όλοι στην «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ», γιατί ΟΛΟΙ, µας είστε ξεχωριστοί
και πολύτιµοι.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η Εφηµερίδα µας θα έχει τη χαρά, να φιλοξενεί στις στήλες κάθε τεύχους της, τις σάτιρες
του κ. Γρηγόρη Κριµπά.
Με την µαγική του πένα θα σατιρίζει επίκαιρα γεγονότα.
Σαρκάζοντας θα ξορκίζουµε την σκληρή πραγµατικότητα που βιώνουµε αυτόν τον καιρό.
Κάποιοι τον λένε νέο Σουρή, σας αφήνουµε να το διαπιστώσετε.
Για να πάνε καλύτερα τα πράγµατα στην Πατρίδα µας και στον Κόσµο, απαιτείται να
ακούσουµε και να εµπιστευτούµε το «Καθαρό Πρόσωπο της Νιότης», Εµείς αυτό κάνουµε
στο Σύλλογό µας και σας διαβεβαιώνουµε ότι αυτή η φρεσκάδα µας έδωσε άλλη πνοή,
γι’αυτό οι νέοι και στην «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ» εκφράζονται ελεύθερα έχοντας το δικό τους
χώρο.
Πιστεύουµε ότι η ανθρωπιά, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, το θάρρος, η αποφασιστικότητα,
πρέπει να µας συνοδεύουν σ΄όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας. Στο Σύλλογό µας, η τήρηση
των αρχών και η µεταξύ µας συνεργασία, χρωµατίζουν όµορφα την καθηµερινότητά µας,
έτσι άλλου είδους χρώµατα και ΚΟΜΜΑΤΑ δεν έχουν θέση...
Ευχαριστώ µέσα από τα βάθη της ψυχής µου, τους συντρόφους µου, που µαζί τους βιώνω
καθηµερινά την χαρά της δηµιουργίας και της προσφοράς.
Λοιπόν ας ξεκινήσουµε όλοι µαζί µε καθαρή καρδιά το ταξίδι για την «∆ΙΚΗ ΜΑΣ
ΙΘΑΚΗ»… που βλέπουµε.
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8 Μαϊου

04

Ημέρα της μάνας

15 Μαϊου Ημέρα της οικογένειας

οικογένεια
Την

15η Μαϊου κάθε έτους γιορτάζουν όλες οι οικογένειες του
κόσµου, ανεξάρτητα από την διαφορετική δοµή που έχει η καθεµιά, τον
διαφορετικό κώδικα αξιών της, τον πολιτισµικό χαρακτήρα της.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΥΓΕΙΑ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟ!

Υπόκλιση Σεβασμού
• Στη μάνα που μαθαίνει το παιδί της να σέβεται
τον συνάνθρωπο.
• Στην μάνα που μιλά στο παιδί της για την αγάπη,
τον σεβασμό, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την ευαισθησία,
την διαφορετικότητα, την συλλογικότητα, την προσφορά.
• Στην μάνα που μιλά στο παιδί της για την ιστορία και τον
πολιτισμό της Πατρίδας μας.
• Στη μάνα που μαθαίνει το παιδί της να διακρίνει, να μην
κατακρίνει, που το μαθαίνει να συνυπάρχει, να συναγωνίζεται,
να συνδημιουργεί, που το μαθαίνει να μην μιμείται
να μην ομαδοποιείται που το βοηθά εν τέλει να γίνει
πρόσωπο χωρίς προσωπείο.
Η Πρόεδρος // Ευαγγελία Μάργαρη-Σαραντή

«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»

«Μάνα, το µάννα τ΄ ουρανού
και τα καλά του κόσµου»
Έτσι έλεγε µια µανούλα
Που δεν υπάρχει πια…η δική µου.
∆εν είναι καθόλου τυχαία, αυτή η µαγική λέξη.
Η Εκκλησία ονόµασε «µάννα»
την βοήθεια, την τροφή και την ευλογία
που έστειλε Ο Θεός στην έρηµο.
Έτσι λοιπόν και σ΄εµάς Ο Θεός έχει δώσει τη ΜΑΝΑ,
που σηµαίνει αγάπη, ζωή, ευτυχία, στήριγµα.
΄Οποιος την έχει ας µην ξεχνάει
να την κλείνει συχνά µέσα στην αγκαλιά του
και όποιος δεν την έχει πιά, ας την φυλάει,
σαν θησαυρό πολύτιµο, βαθιά µές΄ στην ψυχή του.
Γεωργία Παναγιωτακοπούλου
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Το κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια.
Η συνισταµένη διαφορετικών δοµών, αρχών και αξιών, πολλών
οικογενειών µαζί , δηµιουργεί το κοινωνικό περιβάλλον, που µε την σειρά
του επηρεάζει την κάθε µία οικογένεια ξεχωριστά µε σχέση αµφίδροµη
συνεχώς ανατροφοδοτούµενη. Μάλιστα η εξάπλωση της χρήσης του
διαδικτύου και η δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρει αλλάζει σε
παγκόσµιο επίπεδο και µε ραγδαίους ρυθµούς την κοινωνική, πολιτική,
οικονοµική και πολιτιστική ζωή.
Η έλλειψη διάκρισης, πνευµατικής καλλιέργειας και ουσιαστικού
νοήµατος στη ζωή, οδήγησαν τους περισσότερους στο κυνήγι της
επιβεβαίωσης µέσω του εύκολου πλουτισµού, των αξιωµάτων,
της απόκτησης υλικών αγαθών, της καλοπέρασης. Σύµπτωµα της
πνευµατικής νόσου των καιρών µας, είναι η έκπτωση ηθικών αξιών και
αποτέλεσµά της η οικονοµική κρίση που τώρα ταλανίζει την χώρα και
οδηγεί στην απελπισία και την απόγνωση χιλιάδες οικογένειες.
Ο ρόλος της οικογένειας και κυρίως των γονέων είναι σηµαντικός στη
διάπλαση των µικρότερων µελών-παιδιών. Η κατάσταση στην Πατρίδα
µας και στον κόσµο θα ήταν διαφορετική εάν κάποιοι, που είχαν και
έχουν τις τύχες µας και τις τύχες των παιδιών µας στα χέρια τους, είχαν
µεγαλώσει σε οικογένειες µε αξίες και αρχές.
Άραγε πως θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε αυτούς που µεγάλωσαν
αυτούς τους «ΓΝΩΣΤΟΥΣ-ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ» αδιάφορους, διεφθαρµένους,
κλέφτες και προδότες της Πατρίδας µας;
Η αδιαφορία και η απραξία αυτή τη χρονική στιγµή γι αυτούς που
µπορούν είναι κακούργηµα. Μπορούν οι κυβερνώντες έστω και τώρα
την ύστατη στιγµή να δώσουν κυριολεκτικά ζωή στις οικογένειες που
ασφυκτιούν διαβιώνοντας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Μπορούν
ΝΑ ΚΛΑ∆ΕΨΟΥΝ… ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ τα ζιζάνια, για να ανασάνουν οι
οικογένειες που λιµοκτονούν και η κοινωνία, που πια δεν ΑΝΤΕΧΕΙ
ΑΛΛΟ ΤΗΝ Α∆ΙΚΙΑ.
Τώρα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να διευρυνθούν και υλοποιηθούν τα
κοινωνικά δικαιώµατα για όλο τον πληθυσµό της γης.
∆ίνοντας
• Σάρκα και οστά στην αλληλεγγύη.
• Εργασία στους γονείς για να ταΐσουν τα παιδιά τους
µε αξιοπρεπή µισθό που θα καλύπτει τις ανάγκες τους.
• Χρόνο στους εργαζόµενους γονείς για να διαπαιδαγωγήσουν
σωστά τα παιδιά τους, µε την πάταξη της καταστρατήγησης του
ωραρίου στα σκλαβοπάζαρα του ιδιωτικού τοµέα.
• ∆ωρεάν Ποιοτική Παιδεία για να τα µορφώσουν.
• ∆ωρεάν Ποιοτική Υγεία για να ζήσουν και να τα χαρούν.
Είθε στις 15 Μαϊου 2012 να έχουµε προχωρήσει µε αγάπη, ένα βήµα
πιο πέρα από το «οικογενειακό εµείς» στο ζούµε «ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΟΛΟΙ
ΜΑ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» την δηµιουργία, την συνύπαρξη, τη δικαιοσύνη, την
ανθρωπιά και την ειρήνη, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

η ιστορία μας

Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ
Σαν τρίτεκνοι ζούσαµε και ζούµε τις καθηµερινές δυσκολίες µιας πολυµελούς

οικογένειας, σαν Έλληνες βλέπαµε και βλέπουµε τις κυβερνήσεις να
αδιαφορούν για την επίλυση του µεγαλύτερου προβλήµατος της Πατρίδας µας,
που είναι το δηµογραφικό. Από το 1993 η Ελλάδα στην εντατική νοσεί σοβαρά,
µε γήρανση πληθυσµού, υπογεννητικότητα, ανεξέλεγκτη εισροή µεταναστών
και το Κράτος µε νοσοκόµα τη « ∆ιακοµµατική Επιτροπή για την αντιµετώπιση
του δηµογραφικού προβλήµατος», που συνεστήθη το 1993 στη Βουλή,
εξακολουθεί να της δίνει ασπιρίνες για να την ιάνει. Τελευταία ακούµε ότι θα
τις κόψει και αυτές για να την πεθάνει. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΕΣ»!!!
Γνωρίζουµε ότι τα προβλήµατα επιλύονται µε συσπείρωση δυνάµεων
και αγώνες. Έτσι το 2006 ιδρύσαµε την Ένωσή µας, που καθηµερινά
γιγαντώνεται.
Θέσαµε στόχους και πραγµατοποιήσαµε ουσιαστικές δράσεις, όπως
συναντήσεις µε Βουλευτές, Νοµάρχη, ∆ηµάρχους και άλλα πρόσωπα της
πολιτικής σκηνής, τα οποία εγγράφως δεσµεύτηκαν ότι στηρίζουν το αίτηµά
µας, που είναι ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ = ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ. Πιστεύουµε ότι στα δύσκολα που
ακούµε πως έρχονται, θα αποδείξουν έµπρακτα ότι είναι κοντά µας.
Πραγµατοποιήσαµε 3 πολυπληθείς συγκεντρώσεις τα έτη
2007, 2008, 2009.
Συντονισµένα αγωνιστήκαµε µε άλλους Συλλόγους Τριτέκνων Πανελλαδικά και
εκτός των θεσµικών παροχών, το 2008 πετύχαµε την αύξηση του ποσού του
οικογενειακού επιδόµατος και την αύξηση του ορίου ηλικίας του τρίτου παιδιού
από τα 6 στα 23. Άλλη ουσιαστική παροχή ήταν και η µείωση στα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, που δόθηκε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πιστεύουµε ότι το καλό
παράδειγµα αυτών θα ακολουθήσουν και άλλες.
Το Γενάρη του 2010 εξοπλίσαµε και εγκαινιάσαµε τον όµορφο χώρο που µας
παραχωρήθηκε από τον ∆ήµαρχο Κορυδαλλού κ. Σταύρο Κασιµάτη.
Τον Μάρτη του 2010 η ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
συγκρότησε την «Ανοιχτή Κοινωνική Επιτροπή Αλληλεγγύης Τριτέκνων
Πειραιά», αποτελούµενη από τρίτεκνους γονείς και παιδιά τριτέκνων
οικογενειών.
Η πρωτοβουλία και η νέα µορφή δράσης µέσα από ένα διεκδικητικό Σύλλογο
προέκυψε από την διαπίστωση ότι στις δύσκολες στιγµές που διέρχεται η
ελληνική κοινωνία, εµείς οι ίδιοι οι τρίτεκνοι βγαίνοντας δυναµικά προς τα
έξω και ξεφεύγοντας από το «εγώ» µας, στεκόµαστε δίπλα στο συνάνθρωπο
που πλήττεται οικονοµικά και προσπαθούµε να του συµπαρασταθούµε, να τον
βοηθήσουµε ποικιλοτρόπως.
Για το σκοπό αυτό η επιτροπή έθεσε προς υλοποίηση τους εξής στόχους:
1. ∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε άπορες τρίτεκνες οικογένειες των ∆ήµων
του Πειραιά και των Νησιών
2. Καταγραφή ανέργων ατόµων µέσα στις τρίτεκνες οικογένειες,αξιολόγηση
από την επιτροπή και προσπάθεια πολύπλευρης στήριξης.
3. ∆ιερεύνηση περιπτώσεων έντονης κοινωνικής αδικίας που χρήζουν
άµεσης αντιµετώπισης ( όπως του να χαρακτηρισθεί πολύτεκνη
η τρίτεκνη οικογένεια που έχει παιδί µε αναπηρία).
4. Εκδηλώσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα πάνω σε φλέγοντα κοινωνικά
προβλήµατα (βία, ναρκωτικά, προληπτική ιατρική κ.λ.π).
5. Έκδοση οδηγού παροχών τρίτεκνων οικογενειών.
Η ανάγκη προσφοράς στο συνάνθρωπο, η δηµιουργία, οι δράσεις, οι γνώσεις,
αλλά κυρίως το ήθος και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που στηρίζουν την
Ένωσή µας, έφεραν και τους αναµενόµενους καρπούς.
Εκδώσαµε τον οδηγό παροχών για την τρίτεκνη οικογένεια, του οποίου όλο
το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο συνέταξε το µέλος του Συλλόγου και της
Κοινωνικής Επιτροπής, η κυρία Ελένη Πασαµιχάλη-Λεκκάκου, που είναι
Πάρεδρος στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
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Η βασική αρχή λίγα λόγια και πολλές πράξεις, που θα µας αγκαλιάζουν
όλους… ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… και µετά την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 25/2/2011.
Στο τρίµηνο που µεσολάβησε υλοποιήσαµε τον προγραµµατισµό δράσης µας :
Α. Συναντήσαµε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γρηγόρη Νιώτη, τον Υπουργό κ.
Γιάννη ∆ιαµαντίδη, τον Βουλευτή κ. ∆ηµήτρη Λιντζέρη , τον Αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά κ. Στέφανο Χρήστου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. ∆ηµήτρη
Κατσικάρη, τον ∆ήµαρχο Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργο Ιωακειµίδη.
Όλοι δήλωσαν ότι θα συµπαρασταθούν ποικιλότροπα στις οικογένειες των
τριτέκνων των ∆ήµων του Πειραιά και των Νησιών.
Επισκεφθήκαµε την εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο Πρόνοιας και Κοινωνικής
Ωφέλειας ∆ήµου Πειραιά, κα Πασχαλίνα Καλαγιά, η οποία ανταποκρίθηκε
θετικά προσφέροντάς µας τρόφιµα.
Λειτουργώντας συλλογικά µε διαφάνεια και δικαιοσύνη αποκτήσαµε εθελοντές
και χορηγούς που ενστερνίζονται τις αρχές µας και µας βοηθούν µε κάθε
τρόπο. Έτσι την Μεγάλη Τετάρτη µοιράσαµε τρόφιµα σε άπορες τρίτεκνες
οικογένειες.
Κορυφαίο γεγονός ήταν η εκδήλωση µε θέµα: «ΒΙΑ… «παιδική-σχολική βία»
που πραγµατοποιήσαµε στην αίθουσα «Πλειάδες» του Πολιτιστικού Κέντρου
του ∆ήµου Κορυδαλλού, στις 9 Μαϊου 2011.
Εισηγητής ήταν ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ
Παύλος.
Όσοι πήραν µέρος τον άκουσαν …..και κέρδισαν.
Όσοι δεν µπόρεσαν να είναι παρόντες, µπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο
το βίντεο της εκδήλωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.triteknoi.gr.
Αδήριτη ανάγκη είναι η αναφορά στα πρόσωπα που διαχρονικά µε περίσσευµα
ψυχής καταθέτουν τις δυνάµεις τους στο Σύλλογο, είτε ως Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, είτε ως µέλη της Κοινωνικής Επιτροπής.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που πλαισιώθηκε
και από µέλη της Κοινωνικής Επιτροπής
Παναγιωτακόπουλο Αναστάσιο >> Αντιπρόεδρο,
Σταθάκο Νικόλαο >> Γεν. Γραµµατέα,
Χαλκιαδάκη Μαρία >> Ταµία,
Τυράκη Μαρία >> Μέλος,
Κανελλοπούλου Μαρία >> Μέλος,
Τζούλη Σλάτερ - Σιοροβίγκα >> Μέλος.

Τα µέλη του 1ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (2007-24/2/2011)
Κουκλάδα Αικατερίνη, Σπανού Σοφία, Κόκκου ∆έσποινα,
Γκουτζαµάνη Ευανθία.

Τα µέλη της Κοινωνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης Τριτέκνων Πειραιά
Βουγλάνη Παναγιώτη, Ηρειώτη Αγγελική, Λυράκο Γεώργιο, Μάγκου Μαρία,
Μαλούχο Μιχαήλ, Μάρτο Χρήστο, Μουρούτη Ιωάννα, Μπαµπαδέλη Ειρήνη,
Παναγιωτακόπουλο Αναστάσιο, Παναγιωτακοπούλου Γεωργία, Παναγιωτίδη
Σωτήριο, Παπαδηµητρίου-Μυλωνάκη Άννα, Παπαµεθοδίου ∆ηµοσθένη,
Πασαµιχάλη-Λεκκάκου Ελένη, Πολίτου Μαρία, Ρουσσάκη Αικατερίνη,
Σιοροβίγκα-Σλάτερ Τζούλη, Σούγλη Καλλιόπη, Σταµπουλίδη Αναστάσιο,
Τσανέλη Περιστέρα, Τυράκη Μαρία, Χαλκιαδάκη Μαρία, Χαλκιαδάκη Όλγα,
Χαρίτωνος Αθανάσιο.
Συνεχίζουµε…

Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Μάργαρη-Σαραντή

Προσπαθώντας να αναδείξουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
«ανάπηροι» στην καθηµερινότητά τους, πραγµατοποιήσαµε:
Στις 3 Μαΐου 2010 εκδήλωση µε θέµα «ΑΝΑΠΗΡΙΑ…επειδή ο πόνος µας
αφορά όλους και η αγάπη δεν έχει όρια». Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης,
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίσαµε την λήψη δύο ψηφισµάτων τα οποία κοινοποιήσαµε
στους αρµόδιους φορείς, τα θωρούµε σηµαντικά γι αυτό τα συµπεριλάβαµε
στην εφηµερίδας µας.
Στις 31 Μαΐου 2010 εκδήλωση µε θέµα «Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ σαν εργαλείο
αυτογνωσίας και ψυχοθεραπείας» µε οµιλητή τον Αρχιµανδρίτη π. Νίκανδρο
Καρακωστόπουλο.
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ΨΗΦΙΣΜΑ (1)

η ιστορία μας

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ • 3/05/2010

Με τη συναίσθηση της εξαιρετικά κρίσιµης κατάστασης και οικονοµικής
δυσπραγίας στη χώρα µας, αλλά και ως ευαισθητοποιηµένη κοινωνική οµάδα,
αισθανόµαστε αδήριτη την ανάγκη να εκφράσουµε την έντονη αγωνία µας
για το µέλλον της χώρας µας και ποιες οι συνθήκες αυτής µε τις οποίες θα
ζήσουν τα παιδιά µας.
Προσπαθώντας να µετατρέψουµε τον φόβο για την τύχη της χώρας µας
σε ελπίδα και τον θυµό που µας διακατέχει σε δράση, αποφεύγοντας την
ισοπέδωση των πολιτικών και για να λάµψει την ώρα της κρίσης η αλήθεια
που τόσο έλειψε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας.
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Στάλθηκαν προς:
1. Τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου
2. Τον Πρόεδρο της Ν.∆. κ. Αντώνη Σαµαρά
3. Την Γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. κ. Αλέκα Παπαρήγα
4. Τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γιώργο Καρατζαφέρη
5. Τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Αλέξη Τσίπρα
6. Toν Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

7. Τους κ.κ. Υπουργούς και Υφυπουργούς

• Την κάθαρση του πολιτικού συστήµατος.
• Την αναδροµική εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους πολιτικούς,

8. Τους κ.κ Βουλευτές των Κοµµάτων Α & Β εκλ.

τους δηµοσίους λειτουργούς σε όλες τις βαθµίδες διοίκησης της χώρας,
µελών επιτροπών και όσων άσκησαν εξουσία µε οποιονδήποτε τρόπο.

περ. Πειραιά
9. Τον Νοµάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα
10. Τους κ.κ ∆ηµάρχους Νοµαρχίας Πειραιά

• Την παύση της ατιµωρησίας.
• Την κατάργηση των νόµων που αφήνουν «παράθυρα» και δίνουν στους
προδότες της χώρας ως άλλοθι την προκλητική ταύτιση του νόµιµου
µε το ηθικό.

• Την παύση αλόγιστων δαπανών, όπως επιδότηση βουλευτών

µε 5.000 € στον καθένα για αγορά laptop, πρόσληψη νέων υπαλλήλων
στη βουλή κ.λ.π

• Την λήψη µέτρων για τις αδικίες, δυσκαµψίες και τις µονοµέρειες.
• Την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, των υπερκοστολογήσεων
των έργων κ.λ.π

• Την άµεση λειτουργία Α∆ΙΑΒΛΗΤΩΝ ελεγκτικών µηχανισµών.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ:
Ότι δεν είναι δυνατόν να καλούνται µισθωτοί και συνταξιούχοι να περικόψουν τους πενιχρούς µισθούς τους, τη στιγµή που οι
βουλευτικές αποζηµιώσεις και πολλές άλλες είναι άπιαστο όνειρο για τους εργαζόµενους των 600 € και 700 € τον µήνα.
ΚΑΛΟΥΜΕ:
Τους βουλευτές αναλογιζόµενοι την κρισιµότητα της κατάστασης, να δείξουν εµπράκτως ότι συναισθάνονται τους δοκιµαζόµενους τώρα
πολίτες, που τους εµπιστεύθηκαν την χρηστή διακυβέρνηση της χώρας και να προτείνουν την µείωση των βουλευτικών τους αποζηµιώσεων
καθώς και την µείωση των παχυλών µισθών όλων των διοικούντων. Ώστε να γίνει καταληπτό στον ελληνικό λαό, ότι ο πολιτικός κόσµος, µε
αίσθηµα ευθύνης, προσπαθεί να διορθώσει, να µην επαναλάβει, τα λάθη των συναδέλφων του και έτσι να αποκαταστήσει την εικόνα που έχει
πλέον ο Έλληνας για τους έχοντες την οποιαδήποτε µορφή εξουσίας.
Για να αποδείξουµε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ παγκοσµίως ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ µαθαίνουν από τα λάθη τους, ενωµένοι θα συνεχίσουν την ιστορία τους και δεν
θα αφήσουν ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ!!!

ΨΗΦΙΣΜΑ (2)
Στην εκδήλωση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, στις 3/5/2010 µε θέµα:

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ…επειδή ο πόνος µας αφορά όλους και η αγάπη δεν έχει όρια»
Αφού λάβαµε υπ΄όψιν:
1. Την τραγική οικονοµική κατάσταση της χώρας και την επιτακτική ανάγκη αλλαγών
για τη σωτηρία της.
2. Την αναδιανοµή παροχών και διευκολύνσεων µε δικαιοσύνη και όχι µε ρουσφέτια και φακελάκια.
3. Την ποικιλότροπη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων και των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ:

• Άµεσα να χαρακτηρισθούν πολύτεκνες, οι τρίτεκνες οικογένειες που έχουν παιδί µε αναπηρία.
• Να γίνει λίστα των µη ιάσιµων ασθενειών και να σταµατήσει στους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
η δοκιµασία που προκαλείται από τους επανελέγχους.

• Να διεξαχθεί αυστηρότατος έλεγχος στις επιτροπές και στους γιατρούς που παρέβησαν ή
παραβαίνουν τα προβλεπόµενα, να επιβληθούν αυστηρότατες ποινές όπως: στέρηση άσκησης
επαγγέλµατος, καταβολή υψηλότατου χρηµατικού ποσού και ποινή φυλάκισης.
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απόψεις

Καλά Νέα... Η «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ» φτερουγίζει…
Το τέταρτο παιδί µας-παιδί όλων των τριτέκνων –µπαίνει στα
σπίτια µας. Με την γέννηση της «ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΑΡΑΣ» γινόµαστε
πολύτεκνοι.
Ένα πολύ σηµαντικό γεγονός «φωτίζει» τη ζωή µας. Λένε οι σοφοί
αυτού του κόσµου, ότι «όταν η χαρά µοιράζεται γίνεται διπλή
χαρά!!!
Τώρα που εµείς θα µοιραστούµε την «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ» πόση χαρά
δίνουµε και παίρνουµε;
Καλό «πρόβληµα» για δυνατούς λύτες. Ας είναι όµως «Η ΕΝΩΣΗ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ» αποκτάει ένα πολύ σηµαντικό όπλο στην προσπάθεια
που γίνεται.
Αντικειµενικά, δίκαια, ολοκληρωµένα, αληθινά θέλουµε η αλήθεια
να πάει σ΄όλα τα σπίτια.
Σε φίλους και «εχθρούς» Να µπει παντού.
• Να φωτίσει αιτίες και προβλήµατα
«που µας αφήνουµε µισούς»
• Να εγείρει συνειδήσεις
• Να συλλογικοποιήσει δράσεις
• Να δηµιουργήσει αναχώµατα και αντιστάσεις
• Να βγάλει τις ανάγκες και θέλω µας «στο κλαρί»
Είναι φανερό ότι τα πράγµατα στην Πατρίδα µας δεν πάνε καλά.
Οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια οδηγούν το σκάφος που λέγεται
ΕΛΛΑΣ «στην κακιά τη σκάλα». Ακολουθήσαµε την παροιµία που
λέει «θα πάθεις για να µάθεις» Και λησµονήσαµε αυτήν που λέει:
«Των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν»
Και φθάσαµε εδώ που φθάσαµε
• Οι κλέφτες φωνάζουν και κλέβουν
• Οι ληστές φωνάζουν και ληστεύουν
• Οι πλούσιοι κλαίγονται για τα πλούτη τους.
• Οι φτωχοί «βράζουν µε το ζουµί τους»
• Οι χορτάτοι µας «σκούζουν» ότι πεινάνε

Από µικρό και από…
Χαλκιαδάκης
τρίτεκνο! Κωνσταντίνος
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής
Μέσα στη µουντή καθηµερινότητα που
βιώνουµε, επιτέλους, βρήκαµε τη δική µας γωνιά
έκφρασης.
Το τέταρτο παιδί της µεγάλης οικογένειας των
τριτέκνων είναι γεγονός και θα χαρίσει σε
όλους εµάς τους νέους έναν ξεχωριστό χώρο
έκφρασης µακριά από εξαρτήσεις, συµφέροντα
και λογοκρισία.

Από τούτη εδώ τη στήλη αλλά και από το site www.triteknoi.gr, θα
κουβεντιάζουµε για τα θέµατα που µας απασχολούν µακριά από την
ξύλινη γλώσσα που χρησιµοποιεί κατά γενική οµολογία ο Τύπος, θα
καυτηριάζουµε τα κακώς κείµενα και φυσικά θα προσπαθούµε µέσα
από απλές κινήσεις ή δράσεις να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη.
Όπως σωστά παρατηρήσατε η χρήση α’ πληθυντικού δεν είναι
τυχαία. Σε µία εποχή που η αποξένωση και ο ωχαδερφισµός µας
πλήττουν βάναυσα και έχουν γίνει σχεδόν τρόπος ζωής για πολλούς
συνανθρώπους µας, εµείς έχουµε το δικό µας βήµα για να φτιάξουµε
τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσουµε συλλογικά µε βάση το
«εµείς» και όχι το «εγώ».
Είναι καιρός να πάψουµε να λειτουργούµε ως «ιδιώτες» και να
λειτουργήσουµε υπό ένα νέο πρίσµα: την συλλογικότητα και
το ενδιαφέρον για τον διπλανό µας. Προσπαθήστε, αγαπητοί
αναγνώστες, να ανακαλέσετε στη µνήµη σας, ιστορικές αλλαγές που
επετεύχθησαν από έναν και µόνο άνθρωπο. ∆εν θα βρείτε καµία…
Το αίµα µας βράζει, θέλουµε να αλλάξουµε όσα µας στεναχωρούν
και µας κόβουν τα φτερά. ∆εν αρκεί να εντοπίζουµε τα κακώς
κείµενα και ενδεχοµένως να… σιχτιρίζουµε. Το ζητούµενο είναι πώς
µπορούµε να ενεργοποιηθούµε και µέσα από δράσεις να ανέβουµε
ένα σκαλοπάτι πιο πάνω.
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Πρώτα σε ατοµικό επίπεδο και εν συνεχεία σε επίπεδο κοινωνίας.

ΩΣ Ε∆Ω ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!
Πρέπει να ξυπνήσει µέσα µας ο αητός της Ρωµιοσύνης.
Το γεράκι που κρύβει η καρδιά µας
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ. Η Βέρµαχτ των Βρυξελλών
δεν θα περάσει
ΛΕΜΕ ΟΧΙ…ΟΧΙ
• Σε εφιάλτες και διλήµµατα
• Σε µονόδροµους και δουλείες καθεστωτικές
• Στον ολετήρα της Παγκοσµιοποίησης
Η «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ» ένα δρόµο έχει:
Να υπηρετήσει τον έντιµο και καλόν αγώνα.
Έχουµε παιδιά. Έχουµε καθήκοντα.
Έχουµε αξιοπρέπεια και θέληση.
∆εν θα γίνουµε η γενιά «Των µοιραίων και άβουλων»
«Η σιωπή των αµνών» δεν θα περάσει. Τέρµα, ο ωχαδελφισµός, η
µοιρολατρία «το ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν», «Το κλέψε
να φας και άρπαξε νά’χεις».
Αυτός ο υποπολιτισµός δεν µας ταιριάζει, δεν µας ανήκει. Επιστρέφουµε
λοιπόν στα αυτονόητα, στα θεµελιώδη αυτής της ζωής. Η ΤΡΙΠΛΗ
ΧΑΡΑ µε την βοήθεια όλων µας επιδιώκει να ρίξει σταγόνες καθαρού
νερού στο τοπίο της καρδιάς µας, που αυτή την περίοδο πλήττεται από
πολύ άγρια ξηρασία. Αυτά είχαµε να πούµε και αµαρτία ουκ έχουµε.
Ευχόµαστε σε όλους «ΦΩΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ»...

Νίκος Σταθάκος // Γεν. Γραµµατέας
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής

Πρώτα σε ατοµικό επίπεδο και εν συνεχεία σε επίπεδο κοινωνίας.
Όπως είχε πει σε διάγγελµά του, το 1961, ο ιστορικός ηγέτης των
ΗΠΑ, Τζών Φιτζέραλντ Κένεντι, απευθυνόµενος στον Αµερικανικό
λαό: «Μην κοιτάς τι µπορεί να κάνει η χώρα σου για εσένα, κοίτα τι
µπορείς να κάνεις εσύ για την χώρα σου». Αν περιµένουµε από τους
σηµερινούς πολιτικούς τότε… «ζήτω που καήκαµε»! Φυσικά και δεν
είναι όλοι, οι πολιτικοί ίδιοι, αλλά το ρεζουµέ της υπόθεσης είναι πως
η δύναµη είναι κρυµµένη µέσα µας.
«Για να… συστηθούµε, το όνοµά µου είναι Κωνσταντίνος και είµαι
ο λόγος για τον οποίο η οικογένειά µου κατέστη τρίτεκνη πριν από
περίπου 23 χρόνια. Τα τελευταία πέντε, περίπου, χρόνια ασχολούµαι
µε το… λειτούργηµα της δηµοσιογραφίας έχοντας εργαστεί σε αρκετά
έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης, πάντα µε σεβασµό στον
αναγνώστη.»
Στόχος της συγκεκριµένης στήλης είναι, µέσα στο προσεχές διάστηµα,
να λάβετε το δικό σας βήµα, τη δική σας «φωνή» και να κουβεντιάζουµε
για όλα εκείνα που σας απασχολούν. Αν αναρωτιέστε, ποια στην ευχή
είναι η θεµατολογία, τότε πρέπει να µάθετε πως τη θεµατολογία την
καθορίζετε εσείς οι ίδιοι. Φερ’ειπείν, η έκθεση ζωγραφικής που
πραγµατοποιείται στη γειτονιά σας, µία ταινία που σας κέντρισε το
ενδιαφέρον ή µία άλλη που ήταν «πατάτα», ένα video game που σας
έκανε να… «κολλήσετε», τα προβλήµατα που αντιµετωπίζεται στο
σχολείο ή τη σχολή σας.
Ακόµα, θα µας δίνεται µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναλύσουµε επί
της ουσίας θέµατα όπως η βία (σε όλες τις µορφές της), τα ναρκωτικά
και -το σηµαντικότερο- να προτείνουµε λύσεις που θα βοηθήσουν
τόσο εµάς όσο και άλλους συνοµήλικους µας. Ναι, καλά καταλάβατε,
θα µιλήσουµε από µπάλα µέχρι πολιτική! Στη δική µας παρέα, όλα
επιτρέπονται και δεν περισσεύει κανείς… Το µεγάλο στοίχηµα είναι να
µπορέσουµε να βγούµε από την απραξία και την βόλεψή µας.
Καιρός να οργανωθούµε λοιπόν… Περιµένω τις δικές σας προτάσεις
στο chalkiadakisonline@gmail.com.
Άντε, και… καλή µας αρχή!
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ΜΗΝΥΜΑ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ»
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Με ιδιαίτερη τριπλή χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω το πρώτο τεύχος της
έκδοσης σας µε τον τίτλο «ΤΡΙΠΛΗ ΧΑΡΑ» µε την οποία εµπλουτίζεται και
ενισχύεται η πολύπλευρη για την κοινωνία και τον άνθρωπο παρεµβατικότητα
της Ενώσεως σας που τιµά το όνοµα του Πειραιά.
Θα ήθελα να επισηµάνω και να εξάρω το πολυσχιδές έργο της Ενώσεως σας
που πέρα από την επιτέλεση των σκοπών σας για τις τρίτεκνες οικογένειες
συµπαραστέκεται στους αναξιοπαθούντες κρατώντας ένα µέτρο υψηλής
αξιοπρέπειας για τους άµεσους και τους ευρύτερους αποδέκτες του έργου σας.
Θα ήθελα επίσης, να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια για το δίκτυ
ευαισθησίας που έχετε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, που ήδη αποτελεί ένα
σηµαντικό συντελεστή κοινωνικής αλληλεγγύης σε µέρες δύσκολες πράγµατι,
για την ελληνική οικονοµία, την κοινωνία µας και τους συνανθρώπους µας, όπως
το αποδείξατε άλλωστε, µε την διανοµή τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης και
άµεσης ανάγκης και πρόσφατα ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Θερµά συγχαρητήρια σε όλα τα µέλη του Προεδρείου και στα ενεργά µέλη που
πλαισιώνουν αθόρυβα και δυναµικά τις προσπάθειες της Ενώσεως.
Τέλος, θα ήθελα ξεχωριστά να δηλώσω το αυτονόητα αµέριστο ενδιαφέρον µου
καθώς και την υποστήριξη µου στην Ένωση σας για την εθνική υπόθεση την
οποία υπηρετείτε, που δεν είναι άλλη παρά το κορυφαίο για την επιβίωση της
πατρίδας και της κοινωνίας το ∆ηµογραφικό µας ζήτηµα. Συγχαρητήρια για
άλλη µια φορά και καλή δηµιουργική συνέχεια στις αναβαθµισµένες τώρα µε
την έκδοση σας, δράσεις.

Γρηγόρης Νιώτης

ΜΗΝΥΜΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΡΙΠΛΗ
ΧΑΡΑ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Η δηµιουργία ενός εντύπου ως άµεσου τρόπου επικοινωνίας πάντα είναι

ευπρόσδεκτη και έχει την αµέριστη υποστήριξη µου.
Ιδιαίτερα η εφηµερίδα <<Τριπλή Χαρά>> έρχεται να συµπληρώσει το κενό
που υπάρχει στα θέµατα που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες και τα
οποία έχουν άµεση επίπτωση στο πρόβληµα της υπογεννητικότητας που
αντιµετωπίζει η χώρα µας.
Έρευνες δείχνουν πως υπάρχει σαφής µείωση των γεννήσεων αλλά και της
θνησιµότητας, γεγονός που δηµιουργεί µια δηµογραφική επανάσταση, δηλαδή
λιγότερα παιδιά περισσότεροι ηλικιωµένοι.
Το 1996 για πρώτη φορά στην µεταπολεµική περίοδο οι θάνατοι άρχισαν να
ξεπερνούν τις γεννήσεις και η διαφορά αυξάνει κάθε χρόνο.
Το 2000 περίπου το 20% του πληθυσµού της Ελλάδας ήταν άνω των 65 ετών
και το 2030 θα είναι το 25% Είναι σαφές ότι η συνεχής γήρανση του πληθυσµού
έχει και ως επίπτωση την χαµηλή αναλογία εργαζοµένων / συνταξιούχων.
Αυτή επηρεάζει όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνικής ζωής
όπως επίσης και την λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια εισέρχονται θέµατα όπως η κοινωνική ασφάλιση, τα
σχολεία που κλείνουν λόγω έλλειψης µαθητών, η εσωτερική καταναλωτική
αγορά, η µικρή φορολογική βάση εφόσον λιγοστεύουν οι εργαζόµενοι και άλλα
έχουν απασχολήσει την πολιτεία και τελευταία έχει καταβληθεί προσπάθεια για
εύρεση λύσης. Αιτία της υπογεννητικότητας είναι και ο έλεγχος των γεννήσεων.
Συνήθης µορφή οικογένειας σήµερα είναι γονείς µε ένα παιδί.
Τα αίτια αυτής της δοµής της οικογένειας µπορεί να είναι πολλά αλλά ως
κυριότερα θεωρούνται:
• Οικονοµικοί λόγοι
• Επαγγελµατικοί λόγοι κυρίως της µητέρας
• Έλλειψη βοήθειας προς την µητέρα
• Ανεργία
• ∆υσκολία στο επαγγελµατικό περιβάλλον της σηµερινής γυναίκας
• ∆υσλειτουργία στην σχέση του ζευγαριού και λοιπά
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θ.Υ.Ν.ΑΛ. κ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
Αγαπητή Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο
νέο σας εγχείρηµα, την έκδοση της εφηµερίδας «Τριπλή Χαρά».
Όπως γνωρίζεται είµαι και εγώ τρίτεκνος και µέλος της Ένωσής
σας και καταλαβαίνω τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες της χώρας µας.
Όλοι γνωρίζουµε την δηµογραφική κατάσταση της χώρας µας και
αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, η Ελλάδα σε λίγες δεκαετίες θα
αντιµετώπιση σοβαρό πρόβληµα.
Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
γνωρίζουν αυτό το τεράστιο πρόβληµα και προσπαθούν να
δώσουν κοινωνικά κίνητρα, προκειµένου να βοηθήσουν την
Ελληνική οικογένεια, παρόλο την δυσχερή οικονοµική κρίση που
περνάει η χώρα µας.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι µέλλον της χώρας µας στηρίζεται
στους νέους και η στήριξή τους αποτελεί ηθικόν καθήκον της
Κυβέρνησης. Με την ευκαιρία αυτή της πρώτης έκδοσης της
εφηµερίδας σας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και ως
Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, αλλά και
ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Β’ Πειραιά, θα είµαι πάντα στην
διάθεσή σας.

Με φιλία, Γ. ∆ιαµαντίδης

Nίκαια, 24 Μαΐου 2011
∆.Σ.
Ένωσης Τριτέκνων Νοµού Πειραιώς & Νήσων

Αγαπητοί µου,
Έλαβα την, από 11/5/2011, επιστολή σας και σας ευχαριστώ.
Σας αξίζουν συγχαρητήρια και για την ανάληψη της πρωτοβουλίας
για µια τέτοια προσπάθεια και για την προώθηση αυτής.
Είναι, εξάλλου, εξαιρετικά θετικό το γεγονός της έκδοσης εφηµερίδας.
Για όλα αυτά σας αξίζει κάθε έπαινος και εξακολουθώ
να είµαι πρόθυµος συµπαραστάτης σας.

Φιλικά, Τάσσος Νεράντζης
Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο κοινωνικά περιβάλλον η συντεταγµένη
πολιτεία πρέπει να σταθεί συµπαραστάτης, να ενισχύσει τις
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες µε κάθε διαθέσιµο µέσο
ούτος ώστε να αναπτυχθεί σε ένα υγιές περιβάλλον.
Η αυτοδιοίκηση ως φορέας πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες
του είχε και έχει ιδιαίτερο ρόλο υποστήριξης, ενίσχυσης και
ενδυνάµωσης τις τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογενείας. ∆οµές
για βρέφη και νήπια, δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές
γονέων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες κάθε τοπικής
κοινωνίας. Ως ∆ήµαρχος Κορυδαλλού είχα µε συγκεκριµένες
παρεµβάσεις στηρίξει τα θέµατα των τρίτεκνων οικογενειών µε
την αναγνώριση εκτός όλων των άλλων των τριτεκνων οικογενειών
ως πολυτέκνων πάγια διεκδίκηση του χώρου.
Φίλοι µου,
Η έκδοση της εφηµερίδας σας είµαι σίγουρος ότι θα συµβάλει στην
ενηµέρωση και θα ευαισθητοποιήσει και την ευρύτερη κοινότητα
για θέµατα που δεν αφορούν µόνο τους άµεσα ενδιαφερόµενους
αλλά διαπερνούν ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Καλή επιτυχία στο
νέο εγχείρηµα!

Στέφανος Γ. Χρήστου, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
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εκδηλώσεις

«Στοπ» στη βία είπαν
οι Τρίτεκνοι

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης:
O Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος γεννήθηκε στην Χαλκίδα το 1947.
Μετά το τέλος των πανεπιστηµιακών του σπουδών χειροτονήθηκε ∆ιάκονος το 1973
και Πρεσβύτερος το 1974. Από το 1998 ανέλαβε την Γραµµατεία της Συνοδικής
Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, της Συνοδικής Υποεπιτροπής δια την
χρηµατοδότησιν των Χριστιανικών οικογενειών της Θράκης δια την απόκτησιν 3ου
τέκνου, της Συνοδικής Υποεπιτροπής επί των Ολυµπιακών Αγώνων, της Συνοδικής
Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής
Γάµου, Οικογενείας, Προστασίας Παιδιού και ∆ηµογραφικού Προβλήµατος. Επίσης
εξελέγη Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος «Τάσος Γεωργιάδης». Για την
πλούσια κοινωνική του δράση έχει βραβευθεί από το Εµπορικό Επιµελητήριο Νοµού
Ευβοίας και πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μητροπολίτης εξελέγη την 28η Φεβρουαρίου 2006.

Του Κωνσταντίνου Χαλκιαδάκη

Μ
όνο ανησυχία προκαλεί η συνεχώς αυξανόµενη ενδοσχολική και κατ’
επέκταση παιδική βία. Όλοι παραδέχονται πως πρέπει να µπει «φρένο» στην

έξαρση του φαινοµένου αλλά κανείς δεν κουνά το µικρό του δακτυλάκι.
Την ώρα που η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα η Ένωση Τριτέκνων Πειραιά
και Νήσων, διοργάνωσε πολύ µεγάλη εκδήλωση µε θέµα την παιδική και
σχολική βία. Ως γνωστόν, το µεγαλύτερο «όπλο» ενάντια στην οποιαδήποτε
παθογένεια είναι η πρόληψη και σε αυτό τον τοµέα οι Τρίτεκνοι φρόντισαν
να παραδώσουν µεγάλο µάθηµα σε µικρούς και µεγάλους.
Συγκεκριµένα, την ∆ευτέρα 9 Μαΐου, το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου
Κορυδαλλού κατακλύστηκε κυριολεκτικά από κόσµο. Άνθρωποι όλων των
ηλικιών συνέρρευσαν πολύ πριν τις 19:00 στην αίθουσα «Πλειάδες» µε
σκοπό να παρακολουθήσουν την ηµερίδα που οργάνωσαν µε θρησκευτική,
κυριολεκτικά, ευλάβεια τα µέλη του Συλλόγου Τριτέκνων.
Το µεγαλύτερο κατόρθωµα της βραδιάς εδράζεται στο γεγονός πως
στο Πνευµατικό Κέντρο έδωσαν βροντερό «παρών» νεαρά παιδιά που
συνήθως… σνοµπάρουν εκδηλώσεις τέτοιου είδους. Παρέες νεαρών
κάθισαν µαζί µε τους «καθωσπρέπει» ενδεδυµένους µεγαλύτερούς τους
και παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την εκδήλωση. Αυτό ήταν το µεγάλο
στοίχηµα για τους ανθρώπους του Συλλόγου και απ’ότι διαφάνηκε, το
κέρδισαν!
Νέοι άνθρωποι που έχουν βιώσει, εκ των έσω, τι εστί ενδοσχολική βία,
είτε ως θύτες είτε ως θύµατα είτε ως απλοί παρατηρητές, πλαισίωσαν την
πλειάδα των κοινωνικών φορέων και αντιπροσώπων που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµα της Προέδρου, Ευαγγελίας Μάργαρη και των υπόλοιπων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η αίθουσα «Πλειάδες» καθ’όλη τη διάρκεια της ηµερίδας, θύµιζε
περισσότερο µεγάλη παρέα παρά εκδήλωση. Και τούτο ήταν ξεκάθαρο
αν ένας «τρίτος» κοιτούσε τα πρόσωπα των παρευρισκόµενων. Στη
δηµιουργία πολύ καλού κλίµατος συνετέλεσαν όλοι και αυτό πρέπει να
υπογραµµιστεί.
Όπως ήταν φυσικό, από µία τόσο σηµαντική βραδιά, δεν θα µπορούσαν να
λείψουν προσωπικότητες από όλο το µήκος και το πλάτος της πολιτικής
ζωής του τόπου. Εξέχουσες προσωπικότητες από την κεντρική πολιτική
σκηνή αλλά και την Αυτοδιοίκηση παραµέρισαν τις επαγγελµατικές τους
υποχρεώσεις ώστε να µη λείψουν από ένα τόσο σηµαντικό γεγονός.
Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ.
Παύλος ενώ από το βήµα έλαβαν το λόγο προσωπικότητες της τοπικής
Αυτοδιοίκησης όπως ο Αντιπεριφερειάρχης και πρώην ∆ήµαρχος
Κορυδαλλού, Στέφανος Χρήστου.

«Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται»
Ο Σεβασµιότατος, µε ορθό λόγο κατάφερε να σκιαγραφήσει µε τον πλέον
απλό τρόπο το πρόβληµα της παιδικής βίας. Εντόπισε την «πηγή του κακού»,
που δεν είναι άλλη από τους φορείς κοινωνικοποίησης και δεν παρέλειψε
να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δραµατικές διαστάσεις που
λαµβάνει η ενδοσχολική βία τα τελευταία χρόνια.
Εν πρώτοις, ο Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης υπογράµµισε: «Το
φαινόµενο της παιδικής βίας, παλαιότερα, ήταν άγνωστο. Τα τελευταία
χρόνια λαµβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Έχει τάσεις επέκτασης.
Εδώ χρειάζεται να προσέξουµε πολύ. Είναι ένα φαινόµενο µε πολλές
προεκτάσεις. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβληµα των ναρκωτικών στα
σχολεία έγραψα ένα σκληρό άρθρο. Συγκεκριµένα έγραψα: “Ώστε
ξαφνιαστήκατε; Τι κάνατε εδώ και µία δεκαετία για να µην µπουν τα
ναρκωτικά στο σχολείο; Συγχαρητήρια επιτύχατε”. Είναι σηµαντικό να
µπορείς να προβλέπεις. Τα ναρκωτικά τα “συνηθίσαµε”. Φοβάµαι πως έτσι
θα συνηθίσουµε όσα σήµερα µας εκπλήσσουν».
Εντοπίζοντας το επίκεντρο του προβλήµατος, διαµήνυσε σε όλους τους
τόνους: «Η παραµέληση των παιδιών από την οικογένεια,

πρωτίστως, είναι η κύρια αιτία της παιδικής βίας».

Εν συνεχεία, ο Σεβασµιότατος αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραµατίζει
το σχολείο. Σηµείωσε: «Προσφέρει σήµερα το σχολείο αγωγή; Οι
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως δεν µπορούν να το κάνουν.
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Πρέπει να οραµατιζόµαστε ένα σχολείο που θα έχει ως επίκεντρο
την προσωπικότητα του µαθητή και όχι µόνο το µυαλό του.

Προσφέρει πνευµατικά εφόδια το σχολείο; Άλλο

πράγµα η εκπαίδευση και άλλο η παιδεία. Η παιδεία είναι ο µεγάλος
απών και από το σχολείο και από την οικογένεια. Η τάξη είναι µία
θαυµάσια κοινωνική οµάδα αν την καλλιεργήσουµε. Η κοινωνία
δεν προβληµατίζεται αλλά ξαφνιάζεται µπροστά στα γεγονότα
χωρίς να προβληµατίζεται για τα αίτια που τα προκάλεσαν. Στην
κοινωνία µας δυστυχώς, ιδιωτεύουµε…»
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να καυτηριάσει το ότι οι γονείς αφήνουν
ανεξέλεγκτα τα παιδιά τους να παρακολουθούν τηλεόραση:
«Η κοινωνία αδιαφορεί για τα σκουπίδια που σερβίρει η τηλεόραση.
Οι γονείς βλέπουν την τηλεόραση ως πάρκινγκ. Αφήνουν τα παιδιά
να βλέπουν χωρίς όριο. ∆εν κουβεντιάζουµε µε τα παιδιά µας. Αν
αύριο δηµιουργήσουν πρόβληµα στην οικογένειά τους, τότε θα
ξαφνιαστούµε. Τα παιδιά είναι λογικότατα. Τα εµπιστεύοµαι γιατί
αναγνωρίζουν τα λάθη τους αν βέβαια τους τα δείξεις ».
Επίσης, εξήγησε πως το παιδί: «Κάποιες φορές το παιδί ασκεί
βία όταν θέλει να το προσέξουν ή ακόµα για να δώσει νόηµα στη
ζωή του ή για να επιβιώσει. Έχετε σκεφτεί πόσα προβλήµατα
αντιµετωπίζουν τα παιδιά»;
Υπογραµµίζοντας τον ρόλο της φιλίας και της επικοινωνίας,
κατέστησε σαφές: «Η απουσία φιλίας είναι µίας µορφή αναπηρίας
για το παιδί. Η έλλειψη επικοινωνίας και το αβέβαιο µέλλον
στρέφουν τα παιδιά σε βίαιες συµπεριφορές. Τα παιδιά δεν
αµφισβητούν την αλήθεια, αλλά την προδοσία της αλήθειας. Η
νεολαία νιώθει το ασφυκτικό παρόν που δηµιουργήσαµε αλλά
ανησυχεί για την υποθήκευση του µέλλοντος».
Εν τέλει, συµπλήρωσε: «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Αυτό είναι
ένα αίτιο της κατάστασης που βιώνουµε σήµερα. Η αλαζονεία
και ο εγωισµός όλων µας οδήγησαν στην κρίση που ζούµε. Αν
συνθηµατολογήσουµε για την παιδική ή τη σχολική βία τότε,
έπειτα από µερικά χρόνια θα έχει γίνει καθεστώς και δεν θα
κουβεντιάζουµε γι’αυτή. Όπως συµβαίνει σήµερα µε τα ναρκωτικά.
Αν µας ενδιαφέρουν τα παιδιά µας, πρέπει να σοβαρευτούµε,
να συνεργαστούµε. Η βασική αιτία της βίας είναι η παραµέληση
των παιδιών. Εύχοµαι να µην είναι ήδη αργά για τα σπίτια, για τα
παιδιά και την κοινωνία µας».
Στόχος επετεύχθη: Μικροί και µεγάλοι αποχώρησαν από το
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Κορυδαλλού όντας… «σοφότεροι».
Το πρόβληµα δεν λύνεται από τη µία µέρα στην άλλη αλλά η αρχή
είναι το ήµισυ του παντός, σύµφωνα µε τον θυµόσοφο λαό. Και
η αρχή έγινε…
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«Να διατηρήσουµε την κοινωνική συνοχή»
Μετά τον Σεβασµιότατο, το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και
πρώην ∆ήµαρχος Κορυδαλλού, Στέφανος Χρήστου. Αφού διαπίστωσε την
ανάγκη επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής βίας, ανέλυσε τα αίτια που
οδήγησαν σε αυτό και πρότεινε λύσεις για την επίλυση του ζητήµατος.
Εντοπίζοντας πως η βία από την έλλειψη αγάπης απορρέει, σηµείωσε:
«Οι ηθικολογίες και οι συνεχείς διαπιστώσεις έχουν κουράσει πια και έχουν
κορέσει τις συνειδήσεις. Οι νέοι και οι νέες έχουν ανάγκη από ζωντανά
παραδείγµατα και έµπρακτη εκδήλωση της αγάπης σε όλα τα πόστα».
Εν συνεχεία, εξήρε τη σηµαντικότητα του έργου δύο «λαϊκών κληρικών»,
όπως τους χαρακτήρισε: «∆είτε πόσο διψάει η ανθρώπινη καρδιά και πως την
ποτίζουν αυτοί που πρέπει. Χαίροµαι που έχω απέναντί µου τον πατέρα ∆αµιανό
και τον πατέρα Αλέξανδρο. ∆ύο λαϊκούς κληρικούς… ∆ύο ανθρώπους που
“όργωσαν” τον Κορυδαλλό. Γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και άκουγαν τον πόνο
των ανθρώπων και των παιδιών. Πόσο έχουµε ανάγκη ενός επανευαγγελισµού.
Πόσο έχουµε ανάγκη την επαναπροσέγγιση της εκκλησίας µε το ποίµνιό της»,
διερωτήθηκε ο κ. Χρήστου και συνέχισε λέγοντας:
«Μιας εκκλησίας που θα πρέπει να επαναπροσεγγίσει τα ουσιαστικά της
καθήκοντα. Επίσης, έχουµε ανάγκη µια πολιτεία που θα έρθει ξανά στο ύψος
των περιστάσεων, ανταποκρινόµενη στα λόγια της µε έργα και έχοντας στους
κόλπους της φωτεινά παραδείγµατα πολιτικών», ανέφερε.
Εστιάζοντας στο φαινόµενο της παιδικής (και όχι µόνο) βίας, διαµήνυσε σε
όλους τους τόνους: «Έχουµε αποκοινωνικοποιηθεί. Ο καθένας στο µετερίζι,
στην στείρα ανταγωνιστικότητά του και στην επανάπαυσή του. ∆εν συζητούµε.
Όµως, το παιδί κοινωνικοποιείται είτε το θέλουµε είτε όχι. Συνεπώς, θα έρθει
αντιµέτωπο µε τη δική µας επεκτεινόµενη αδιαφορία».
Βέβαια, δεν παρέλειψε να τονίσει τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής και
συγκεκριµένα της Περιφερειακής Ενότητας που προΐσταται: «Ήδη ξεκινήσαµε
συνεργασία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και τον Ιούνιο θα κάνουµε µία ηµερίδα
για τον εθελοντισµό που υπακούει σε συγκεκριµένες αρχές αλλά έχει ως
πυρήνα την αγάπη του ενός για τον άλλο.
Η απάντηση προς τη βία είναι η κοινωνικού χαρακτήρα διαµεσολάβηση ως
θεσµός σε επίπεδο σχολείου για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Αυτό
εφαρµόσαµε πρωτοτύπως στον Κορυδαλλό. Για την άµβλυνση των διαφορών
µεταξύ των πολιτών µέσω της συζήτησης. Για να διατηρήσουµε τη συνοχή και
τις σχέσεις µεταξύ των δηµοτών. Έφθινε ο θεσµός. Αυτό το θεσµό θέλουµε
να αναβιώσουµε σε συνεργασία µε τους ∆ήµους. ∆ιαµεσολαβητές θα είναι
ο απλός κόσµος που έχει διάθεση να εκπαιδευτεί για να µεσολαβεί στην
επίλυση των διαφορών µεταξύ των δηµοτών. Το ίδιο θα συµβεί και µεταξύ
των παιδιών».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο της
εκδήλωσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.triteknoi.gr.
Αγαπητοί φίλοι,

Οι εκπαιδευτικοί γράφουν…

Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και επιτρέψτε µου - δυσκολευόµενος
να παρευρεθώ - τρείς τηλεγραφικές σκέψεις. Πρώτο, στο βαθµό που µειώνουµε
τη βία στην κοινωνία, µειώνουµε την εξαγωγή της στο σχολείο. Αν ο πατέρας
δεν πίνει γιατί απολύθηκε, αν η µάνα δεν κλαίει γιατί κόπηκαν τα αγγλικά της
µικρής, αν ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να κυνηγάει φροντιστήρια για να τα
βγάλει πέρα, το φορτίο άγχους, βίας και ανηθικότητας στο σχολείο είναι πολύ
µικρότερο. ∆εύτερο, στο βαθµό που κατανοούµε ότι η βία δεν αντιµετωπίζεται
εξωτερικά, τότε µόνο µπορούµε να προσεγγίσουµε το θέµα στα θεµέλια του,
στον ψυχισµο του παιδιού. Κάµερες στα σχολεία, τιµωρητικό παιδαγωγικό
σύστηµα, εκφοβισµός θα ενεργοποιήσουν την αντιβία. Τρίτο, στο βαθµό που
µπορούµε να περάσουµε από το βαθµοθηρικό, ανταγωνιστικό, ιεροεξεταστικό
σχολείο στο σχολείο της συλλογικής προσπάθειας, της οµαδικής εργασίας, της
αλληλεγγύης, της ανοικτής συζήτησης µπορούµε να φέρουµε στην επιφάνεια
την ανθρώπινη διάσταση του παιδικού κόσµου µε τις ασύλληπτες δυνατότητες
που έχει.
Καλή επιτυχία, Αλέκος Αλαβάνος
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«Η οµιλία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ
Παύλου την 9η Μαΐου 2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Κορυδαλλού
«Μελίνα Μερκούρη» ήταν ένας εµπεριστατωµένος λόγος.
Ένα τρυφερό και συνάµα αυστηρό µήνυµα προς τους τρίτεκνους γονείς,
αλλά και σε όσους Ο Θεός αξίωσε να γευτούν το ιερό αγαθό της µητρότητας
και πατρότητας.
Ιδιαίτερα εµείς οι Ελληνορθόδοξοι εκπαιδευτικοί µε πόνο και ευθύνη
διακρίναµε στις απόψεις του κάτι από την προσωπική µας πορεία στην
εκπαίδευση.
Η υιοθέτηση της στάσης «σιδερένιο χέρι µε βελούδινο γάντι» µας εκφράζει
απόλυτα στη συνεργασία του δασκάλου µε παιδιά και εφήβους και η
γαλούχηση στις αξίες της Πατρίδας και της Θρησκείας µας και γενικά στις
πανανθρώπινες αξίες.
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

Ευχαριστούµε θερµά…
• Τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης κ.κ.
Παύλο, ο οποίος ήταν κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωσή µας.
• Τον Παιδοψυχίατρο κ. Γιάννη Χουστουλάκη που µας
παρουσίασε την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισµό στο σχολικό
περιβάλλον bullying.

«ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ»
∆ια της… παρουσίας τους έδειξαν τον σεβασµό τους στο πρόσωπο του
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ Παύλου και την διάθεση
συνεισφοράς τους, στην εξάλειψη του φαινοµένου της ΒΙΑΣ…
• Ο Χριστιανουπόλεως Βοηθός Επίσκοπος Νικαίας κ. Προκόπιος εκπροσωπώντας
τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας κ.κ Αλέξιο
• Ιερείς
• Ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη
• Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γρηγόρης Νιώτης
• Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Τραγάκης
• Ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Νεράντζης
• Ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Μελάς
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου, ο οποίος τοποθετήθηκε
• Ο ∆ήµαρχος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Γεώργιος Ιωακειµίδης
• Ο ∆ήµαρχος Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής
• Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Σ/λίου Κορυδαλλού κ. Θεόδωρος Μερεντίτης
• Ο Αντιδήµαρχος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Προκόπης Τριανταφυλλίδης
• Ο Πρόεδρος Άθλησης & Πολιτισµού Κορυδαλλού κ. Κωνσταντίνος Καλούδης
• Ο Πρόεδρος ∆ΕΠ Κορυδαλλού κ. Γεώργιος Μακρυνός, ο οποίος τοποθετήθηκε
• Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού
κ. Αλέξης Θανόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε.
• Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού
κα Ιωάννα Καλοµπράτσου
• Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης Νικαίας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη κα Μαρία Αραβαντινού
• Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης Νικαίας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Μιχάλης Λαγουµιτζής
• Η Περιφερειακή Σύµβουλος Μαρία – Χρυσούλα Μαρούλη
• Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κορυδαλλού κ. Κωνσταντίνος Βράκας
• Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κα Μαρία Σενικίδου
• Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας κ. ∆ιονύσιος Θεοχάρης
• Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας κα Μαρία Μαντούβαλου
• Η Προϊσταµένη του 2ου Γραφείου Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά κα Ντία
Παπαδοπούλου
• Ο Προϊστάµενος του 4ου Γραφείου Α/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά κ. Γεώργιος
Λαχανάς
• Το µέλος του Μικτού Σ/λίου της ΕΣΗΕΑ , συγγραφέας και πρώην αρχισυντάκτης
της ΕΡΤ κ. Μπάµπης Γεωργούλας
• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων ∆ήµου Αθηναίων κ. Γεράσιµος
Πουλάκης
• κα Ελένη Πασαµιχάλη - Πάρεδρος του Νοµικού Σ/λίου του Κράτους
• κ. Γεώργιος Λυράκος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
• κ. Αναστάσιος Σταµπουλίδης - Επίτιµος Σχολικός Σύµβουλος
• κα Χρύσα Νοµίδου – π. ∆ιευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Κορυδαλλού
• κ. Άγγελος Σπυρόπουλος – Ψυχολόγος Κ.Κ.Π ∆ήµου Κορυδαλλού
• κα Άννα Μυλωνάκη- Εκπαιδευτικός
• κα Άννα Καρακυριάκου - Εκπαιδευτικός
• κα Αικατερίνη Κουκλάδα – Εκπαιδευτικός
• κα Πηνελόπη Κουκλάδα – Εκπαιδευτικός
• κα Βηθλεέµ Χονδρονικόλα – Εκπαιδευτικός
• κα Μαρία Κόκκορη - Εκπαιδευτικός
• κα Θεώνη Σουπιωνά - Εκπαιδευτικός
• κα Ελένη Πιλούση – Εκπαιδευτικός
• κ. Αλέξανδρος Αβαγιανός - Εκπαιδευτικός
• κα Καλλιόπη Αγκοπιάνη – Εκπαιδευτικός
• κα Ευγενία Κόκκορη – Εκπαιδευτικός
• κα Μανταλένα Κοτσολάκη
• κ. Παναγιώτης Ματζαβίνος
• κα Χαρούλα Χατζηµπύρου
Παρέστησαν επίσης και άλλοι
εκπαιδευτικοί και πλήθος κόσµου.
Στην Γραµµατεία της εκδήλωσης ήταν:
Ο κ. Μιχάλης Μαλούχος και οι κ.κ Γεωργία
Παναγιωτακοπούλου, Όλγα Χαλκιαδάκη,
Αγγελική Ηρειώτη, Φωτεινή Ηρειώτη.
Όλους τους ευχαριστούµε θερµά,
όσοι όµως δεν µπόρεσαν να είναι παρόντες
θα ωφεληθούν αν παρακολουθήσουν
προσεκτικά την οµιλία του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Σισανίου και Σιατίστης κ.κ Παύλου, στην ιστοσελίδα µας www.triteknoi.gr.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ντροπή και αίσχος!!!
Η Οµοσπονδία εκπροσωπεί τους εργαζόµενους στα Ιδρύµατα/Σωµατεία/

Κέντρα Ν.Π.Ι.∆ που λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70
επιχορηγούµενοι από το υπουργείο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τότε ιδρύθηκαν για να καλύψουν το κενό της Πολιτείας που υπήρχε
και εξακολουθεί έως και σήµερα. Όλα αυτά τα χρόνια µε συνέπεια
παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, εφαρµόζουν καινοτόµες δράσεις,
υλοποιούν αποτελεσµατικά ευρωπαϊκά προγράµµατα και έχουν να
παρουσιάσουν σηµαντικό έργο, τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδοµή.
Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν µεγάλο αριθµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες
( νοητική υστέρηση, αυτισµό, αναπτυξιακές διαταραχές, µαθησιακές
δυσκολίες, κινητικές αναπηρίες κ.α) όπου συνολικά ξεπερνούν τις 1000
οικογένειες στην Αττική.
Οι εργαζόµενοι σ΄αυτά τα εξειδικευµένα κέντρα, µε αφοσίωση, γνώσεις
και εµπειρία προσφέρουν εκπαίδευση, συµβουλευτική, επαγγελµατική
κατάρτιση και αποκατάσταση, ψυχολογική-κοινωνική στήριξη στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές τους.
Σήµερα παρότι είναι απλήρωτοι επί σειρά µηνών συνεχίζουν να
εργάζονται καθηµερινά χωρίς καµία έκπτωση στις υπηρεσίες τους,
προσπαθώντας να µην κλείσουν οι χώροι αυτοί γιατί γνωρίζουν πολύ
καλά, πως οι εξυπηρετούµενοί τους θα υποστούν τη µεγαλύτερη
συνέπεια.
Παράλληλα οι εργαζόµενοι υποστηρίζουν ότι όπως συµβαίνει και στην
τυπική εκπαίδευση το ίδιο οφείλει να είναι και στην εκπαίδευση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, δωρεάν και δηµόσια παροχή.
185.000 παιδιά µε αναπηρίες και µαθησιακές δυσκολίες είναι εκτός
ειδικής αγωγής , 600 κωφά-βαρήκοα πήγαιναν σε ειδικά σχολεία πριν
25 χρόνια. Σήµερα πηγαίνουν µόνο 250 από τα 2.000 τουλάχιστον που
έχουν ανάγκη την ειδική εκπαίδευση και θέλουν να κλείσουν το ένα
από τα τρία ειδικά δηµοτικά σχολεία της Αθήνας, το πιο παλιό και πιο
ιστορικό.
Η ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση για όλους, ξεκίνησε να δηµιουργείται
όταν από τις αρχές του 2010 οι φορείς είχαν υποστεί σηµαντικές
περικοπές στις επιχειρήσεις τους µε αποκορύφωµα την τελευταία
δόση που έφτασε κατά πολύ µειωµένη. Η δύσκολη αυτή κατάσταση
κορυφώθηκε ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά
ταµεία επί σειρά µηνών, οφείλουν µεγάλα ποσά. Από 1/1/2011 µε την
εφαρµογή του «Καλλικράτη» έως και σήµερα δεν έχει διευκρινιστεί σε
ποιόν ανήκει η αρµοδιότητα της διάθεσης της κρατικής επιχορήγησης
προς τους φορείς. Αρχικά αναφέρθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη
συνέχεια το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
προσφάτως στις 24/3/2011 ανατέθηκε η αρµοδιότητα στην Περιφέρεια
Αττικής χωρίς να είναι γνωστό εάν θα παραµείνει εκεί.
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Σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη και γι αυτό ζητάµε:
• Την παρέµβαση και συνδροµή του κράτους.
• Την άµεση εξόφληση των οφειλών
προς τους εργαζόµενους.
• Την πάγια χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων
µε πλήρη κάλυψη λειτουργικών
και µισθοδοτικών δαπανών.
• Την κατάργηση οποιασδήποτε οικονοµικής συνδροµής
των οικογενειών.
Είναι φανερή η απουσία θεσµικού πλαισίου, η µετακύληση
ευθυνών από τη µία Υπηρεσία στην άλλη και η άρνηση της
Πολιτείας για ανάληψη ευθυνών, η οποία δεν συνδέεται
µε την οικονοµική κρίση αλλά µε την ανυπαρξία πολιτικής
βούλησης.
Τέλος, όχι στο κλείσιµο του σχολείου.
• Πάλη για ανατροπή και άλλη κοινωνία
• Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν και υψηλής
ποιότητας υγεία, πρόνοια και ειδική αγωγή.

ΤΖΟΥΛΗ ΣΛΑΤΕΡ – ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑ
ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
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ΠΝΥΚΑ
Για την Πανελλήνια Συντονιστική
Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωµατείων

Φροντίδα για τα ζώα,
αλλά και τη δηµόσια υγεία!

∆εν είναι η πρώτη φορά που διαβάζω σε διάφορες ανακοινώσεις για την προστασία
των ζώων οικόσιτων και αδέσποτων.
Την τελευταία φορά διάβασα στην «Εν Πειραιεί» την καταγγελία της Πανελλήνιας
Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωµατείων για την δολοφονία αδέσποτων
ζώων. Συµφωνώ κι εγώ απόλυτα, δεν είναι σωστό να δηλητηριάζονται ζώα.
Είµαι κι εγώ φιλόζωος αλλά δεν έχω στο σπίτι µου ζώα.

Τα ζώα πρέπει να ζουν σε σπίτια µε κήπους ή στους αγρούς.

Χρειάζονται καθαριότητα, φαγητό & βόλτα, δηλαδή συνεχή φροντίδα και δέσµευση
που πρέπει να λάβει κανείς σοβαρά υπ΄όψιν του πριν την απόκτηση σκύλου.
Ας προτείνουµε κυρίες και κύριοι στην Κυβέρνηση, την τροποποίηση του ισχύοντος
νόµου ώστε η δολοφονία ζώου να υπαχθεί σε κακούργηµα µε ποινή φυλάκισης και
σοβαρών προστίµων µέχρι 10.000 € και πολλά άλλα.
Ας προτείνουµε την τιµωρία του κάθε ασυνείδητου - απολίτιστου, που βγάζει το
σκύλο του στις πλατείες και στους δρόµους και δεν φροντίζει για την αποκατάσταση
της καθαριότητας των χώρων που ρυπαίνει, που αδιαφορεί για την υγεία όλων
και ιδιαίτερα των µικρών παιδιών. Ας προτείνουµε την τιµωρία των ανεύθυνων
εγωπαθών ατόµων που αγοράζουν σκυλιά για να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους και
τα αφήνουν στην τύχη τους µόλις τα βαρεθούν. Για τα αδέσποτα σκυλιά η Πολιτεία
οφείλει ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΛΥΣΗ, λαµβάνοντας σοβαρά υπ΄όψιν της, τα παιδιά που έχουν
δαγκώσει, τα παιδιά που έχουν φοβηθεί, τις γυναίκες που έχουν αποβάλει το
κυοφορούµενο από το φόβο τους και την άκρως επικίνδυνη για την υγεία ρύπανση
των κοινόχρηστων χώρων απ΄αυτά.
Ας αναλάβουµε ως φιλόζωοι µε ευθύνη τα αδέσποτα σκυλιά σεβόµενοι τον φόβο
του άλλου και το δικαίωµα που έχει ο καθένας από εµάς να ζει µε ασφάλεια σε µια
καθαρή πόλη.

Αναστάσιος Παναγιωτακόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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«σιγά…µην ξυπνήσουν
οι Έλληνες»…
κι΄ όµως…
«Όµορφη και παράξενη πατρίδα,
σαν αυτή που µου ΄λαχε δεν είδα…»…

Mεγάλη η αλήθεια του Οδυσσέα Ελύτη. Είµαστε περίεργος λαός,
αλλόκοτος. Αν δεν µας «κουρντίσουν» δεν παίρνουµε µπροστά.
∆εν ξυπνάµε.

Ένα πανό σε χέρια ισπανικά «σιγά… µην ξυπνήσουν οι Έλληνες» έλεγε
…και ωπ! Στα όπλα! Αµέσως να απαντήσουµε. Ότι είµαστε εδώ. Ότι
δεν κοιµόµαστε … Κοιµόµαστε εµείς; Μεγάλη ντροπή για τη διεθνή
κοινή γνώµη.
Μας πάτησαν κάτω οικονοµικά! Μας λιώσαν εργασιακά. Μας
ξεπούλησαν ηθικά. Κι εµείς εκεί! Απτόητοι! Οι Κύριοι και οι Κυρίες
της Ευρώπης. Μας χειρούργησαν εν ψυχρώ, χωρίς αναισθητικό και
µείς δαγκώσαµε την αλήθεια µας σφιχτά για να µην φωνάξουµε.
Kουβέντα δε βγάλαµε! Σα να µην έγινε τίποτα. Στωικά και γενναία «σα
να ΄µαστε άλλοι κι όχι εµείς µες στη ζωή πορευτήκαµε».
Μόλις όµως µας θίξαν για κοιµίσηδες κι υπναλέους…γεµίσαµε το
Σύνταγµα. Αν δε λειτουργήσει µέσα µας το «τώρα θα σου δείξω εγώ»,
τίποτα δε γίνεται. Αυτό είναι στο εθνικό µας DNA δεν αλλάζει.
Και δε φταίµε εµείς που καµιά φορά ακουµπάµε στο προσκεφάλι
µας αποκαµωµένοι και µας παίρνει ένας ύπνος γλυκός της λήθης ή
όπως λένε σήµερα τα παιδιά «όποιος φοβάται πέφτει και κοιµάται»…
Φταίνε η κάθε απόχρωσης ηγετικές φάτσες που δεν µας εµπνέουν …
να ξυπνήσουµε! Καλύτερα λοιπόν να µας κυβερνούσε ένα ισπανικό
πανό!!! Σίγουρα έχει πιο πολλά να µας πει…

Λώρα Σταµατάκη /// ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα
μας μπορείτε από τούδε και στο εξής
να απευθύνετε ερωτήσεις επί νομικών
θεμάτων που αφορούν τους τρίτεκνους.
Επί των ερωτήσεων σας αυτών θα δίδονται
απαντήσεις , μέσω της ίδιας ιστοσελίδας,
το αργότερο εντός μηνός από της υποβολής
τους από το μέλος μας Ελένη Πασαμιχάλη
– Λεκκάκου, Πάρεδρο ΝΣΚ. Παρακαλούμε
επίσης όπως πριν από την διατύπωση
των ερωτήσεών σας να ενημερώνεστε
πρώτα επί των ήδη υπαρχόντων
ερωταπαντήσεων, καθόσον το θέμα
σας μπορεί να έχει απαντηθεί.

Νοµικό Βήµα

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και
την συνεργασία σας.
To Διοικητικό Συμβούλιο

www.triteknoi.gr

email: triteknoi_peraia@yahoo.gr
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Πονά η ψυχή µου
όταν στερούνται τα παιδιά µου!
Η σηµασία του να γίνεσαι γονιός για τέταρτη φορά µε τα προβλήµατα της

καθηµερινότητας και την αγωνία της επιβίωσης είναι πολύ σηµαντική.
Εγώ σαν µητέρα ήδη τριών παιδιών βίωσα το θαύµα να ξαναγίνω µητέρα
ενός ακόµα παιδιού - ενός πανέµορφου αγοριού. Τολµώ µε λύπη να πω
πως αν καταλάβαινα πιο νωρίς την εγκυµοσύνη ίσως αυτό το πλασµατάκι
να µην ερχόταν στον κόσµο. Κοιτώντας τον τώρα χαίροµαι που νίκησε η
ζωή!!! που ζει το παιδί µου.
Τον κρατάω στην αγκαλιά µου και µου δίνει την δύναµη να ελπίζω πως
όλα θα πάνε καλά. Μέσα από τα αθώα µατάκια του που µε κοιτούν ξέρω
πως περιµένει από µένα τα πάντα . Οι καιροί όµως είναι πολύ δύσκολοι
!!! Τέσσερα παιδιά περιµένουν να µεγαλώσουν και να επιβιώσουν από
δύο χέρια. Όµως ο σύζυγός µου είναι άνεργος τους τελευταίους 7 µήνες.
Προσπαθεί µε νύχια και µε δόντια να µη λείψει τίποτα από τα αγγελούδια
µας. Η αναλγησία και η υποκρισία στην σηµερινή εποχή περισσεύει. Τελικά
λες ότι σε όλα είσαι µόνος …ότι πρέπει να παλέψεις µόνος. Aλλά πως;
Η µεγαλύτερη µου κόρη είναι 15 ετών, στην εφηβεία, θέλει κι εκείνη τα
δικά της έξοδα. Σαν µητέρα αισθάνοµαι τόσο άσχηµα που δεν µπορώ να της
προσφέρω αυτά που είναι δεδοµένα για κάθε παιδί. Στα παιδιά µου µέχρι
πρότινος προσφέραµε αυτά που είναι αναγκαία και είµαστε ευτυχισµένοι,
όµως ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο, µπήκε στο σπιτικό µας η ανεργία και
όλα άλλαξαν.
Το βιωτικό µας επίπεδο έπεσε χαµηλά, βέβαια θα µου πείτε πως όλος ο
κόσµος έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Όµως τα παιδιά ποιών τις
αµαρτίες πληρώνουν; έφταιξαν σε κάτι; Τα παιδιά είναι η οµορφιά της ζωής,
το δώρο της. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη.
Ζητώ από το κράτος που κολυµπά στην αναλγησία, να σεβαστεί το δικαίωµα
µας να ζούµε µέσα από την δουλειά µας.
Ο σύζυγός µου δούλευε σε νταλίκες για 1.200 € και έχασε την δουλειά του
από Αλβανό που παίρνει 900 €.
Είναι δικαίωµα µας, η δουλειά του πατέρα στην οικογένεια, για να
επιβιώσουµε και να µεγαλώσουµε τα αγγελούδια µας, όπως τα µεγαλώναµε
µέχρι τώρα. Είναι δικαίωµά µας να ζούµε και να επιβιώνουµε στη χώρα που
γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε. Γνωρίζουν όλες οι µανούλες πως το θαύµα
να γίνεσαι γονιός είναι παρ΄ όλα τα προβλήµατα «∆ΩΡΟ ΘΕΟΥ».
Εγώ κοιτάζοντας τα παιδιά µου παίρνω δύναµη και ζω από αυτά, ελπίζοντας
σε ένα καλύτερο µέλλον για αυτά και όλου του κόσµου τα παιδιά.
Σαν µάνα δεν µετανιώνω ούτε για µια στιγµή που εγκατέλειψα την δουλειά
µου για να αφοσιωθώ στα παιδιά µου και στον σύζυγό µου, τα λατρεύω και
τον λατρεύω και τον ευχαριστώ που µε ολοκλήρωσε σαν άνθρωπο.
Θέλω να πω στους πολιτικούς αυτού του κράτους που δυστυχώς δεν
κοιτάζουν δίπλα τους ότι «µια µεγάλη οικογένεια είναι χαρά και όχι
αµαρτία». Καλό θα ήταν να κοιτάξουν τις πολυµελείς οικογένειες γιατί είναι
το µέλλον αυτής της χώρας.
Αν βέβαια θέλουν µέλλον για αυτή τη χώρα.
Στις µανούλες εύχοµαι να έχουν την δύναµη να κάνουν παιδιά και να τα
µεγαλώνουν, γιατί την ευτυχία και το νόηµα της ζωής µπορεί µόνο ένα παιδί
να τα δώσει.

Στο επόµενο
τεύχος,
θα έχετε
τη δυνατότητα
να δηµοσιεύσετε
αγγελία σας,
προσφέροντας
ή ζητώντας
εργασία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ-ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Αληθινές
Οικογενειακές
Ιστορίες

Μια Πολύτεκνη Μανούλα
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ-ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδηµοσίευση από το περιοδικό Serious τεύχος 15.
Το άρθρο παρέχεται υπό την άδεια χρήσης Creative Commons
Attribution-ShareAlike License version 3.0

Ενάτη... Αίσθηση

15

Για ποιο λόγο, το σύστηµα δεν είναι ικανό να εντοπίσει, να καλλιεργήσει και να αναδείξει τα ποικίλα ταλέντα των
παιδιών; Γιατί δεν υπάρχει περισσότερη µουσική, ζωγραφική και µαστορέµατα στα σχολεία, όταν µετά από κάθε
περίοδο παρακµής ήταν πάντοτε η τέχνη εκείνη που ενέπνεε την επιστήµη και την πολιτική; Γιατί η µάθηση δεν
είναι πιο βιωµατική;

Φονεύοντας το ταλέντο και το πάθος
ΚΕΙΜΕΝΟ: Πάνος ∆ραµυτινός, ∆ιδάσκων στο Παν/µιο Αιγαίου
panos@dramitinos.gr
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Βασίλης Ευδοκιάς

Κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης καλλιεργεί τους ανθρώπους σε διαφορετικό
επίπεδο. Για παράδειγµα, η ανώτατη εκπαίδευση προσφέρει τα εργαλεία για
κάποια µορφή µελλοντικής απασχόλησης, ενώ το νηπιαγωγείο µαθαίνει στα
παιδιά την αξία της ευγνωµοσύνης, του σεβασµού, της οµαδικότητας και της
κοινωνικότητας. Κάπου εκεί, µετά το νηπιαγωγείο, τα παιδιά φορτώνονται 5
κιλά βιβλία και πέφτουν στο διάβασµα. Όταν σηκώσουν κεφάλι, οι γονείς και
το σχολείο τούς ενηµερώνουν σχετικά µε την ωµή πραγµατικότητα, εκείνα
εγκαταλείπουν τα ταλέντα τους στο παιδικό δωµάτιο, δηλώνουν πλήρη
υποταγή στο φόβο και µπαίνουν για τα καλά στο τούνελ της απελπισίας (βλέπε
συσσωρευµένη οργή, τον ∆εκέµβρη του 2008). Αργότερα, ως ενήλικες,
κάνουν το ίδιο µε τη µιζέρια της συµβατικότητας και του κοµφορµισµού.
Τριανταπέντε χρόνια αυτού του διεφθαρµένου παραµυθιού δεν ήταν αρκετά
για να αντιληφθούν οι άνθρωποι της πολιτικής εξουσίας πως η απουσία
ευθυκρισίας, σεµνότητας, σύνεσης και τιµιότητας είναι συνέπεια της
αµέλειας που έδειξαν όταν καλλιεργούσαν τις αξίες αυτές σε αποδέκτες
µικρής ηλικίας, τότε που τα διδάγµατα αποδίδουν.
Κάποιοι λένε πως η κρίση των αξιών προηγείται της οικονοµικής κρίσης. Αν η
φασαρία κοπάσει, ίσως αυτό το ζήτηµα αναδυθεί. Προς το παρόν, η συζήτηση
για την παιδεία περιορίζεται στις εισαγωγικές εξετάσεις, στην ανώτατη
εκπαίδευση, στην εύρεση εργασίας και στον εκπαιδευτικό Καλλικράτη.
Συζητάµε, δε, για την παρούσα κατάσταση σαν να είναι αποκοµµένη από το
παρελθόν και σαν να µην πρόκειται να έχει συνέπειες στο µέλλον.
Όταν αναφερόµαστε στην ανάπτυξη, πολύ συχνά εννοούµε την εξέλιξη της
τεχνολογίας, την κατανάλωση, τη διόγκωση της παραγωγής αγαθών, τη
σύσταση θεσµών κ.ά.. Με άλλα λόγια, εννοούµε το πνευµατικό ή υλικό προϊόν
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όταν δεν υπάρχει προϊόν, θεωρείται πως
δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Εκείνο που λησµονούµε όµως είναι η ανάπτυξη
της ανθρώπινης ψυχής. Η ανάπτυξη, δηλαδή, που γεννάει τις ανθρώπινες
προθέσεις προς εαυτούς και άλλους.
Αν θέλουµε µια κοινωνία ευσυνείδητων πολιτών, θα πρέπει να επέµβουµε
στις προθέσεις του ατόµου και ως εκ τούτου, στη συνείδησή του και στο
πρωτογενές σύστηµα αξιών του. Το τελευταίο προκύπτει σε µικρή ηλικία,
όταν οι άνθρωποι µαθαίνουν τα όριά τους, µετράνε τις δυνάµεις τους,
παραδειγµατίζονται από τους άλλους και γεύονται την πολύπτυχη ζωή
τους.
Αν το κράτος προτίθεται να επενδύσει στην ποιότητα των µελλοντικών πολιτών,
τότε θα πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση των παιδικών ερεθισµάτων: αυτά
που βλέπουν, που ακούν και µαθαίνουν, δε µπορεί παρά να είναι αντικείµενο
καθηµερινής, αυστηρής, απόλυτης και αδιάκοπης παρακολούθησης,
ανταλλαγής απόψεων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σχεδιασµού. Είναι εύκολο
να διαπιστώσει κανείς εάν αυτό ισχύει σήµερα, εάν για παράδειγµα ανοίξει
την τηλεόραση το µεσηµέρι ή αν µετρήσει τους άδειους χώρους άθλησης σε
µια χώρα µε τόσο καλό καιρό, βουνά, θάλασσα και ζωντάνια.
Τα πιο συχνά επιχειρήµατα είναι πως φταίνε και οι γονείς και πως υπάρχει
ελεύθερη βούληση των παιδιών (ή των γονέων τους) να κλείσουν την
τηλεόραση ή να ασχοληθούν µε αθλητικές δραστηριότητες. Με αυτό τον
τρόπο η πολιτική αρχίζει µε το να επιτρέπει τα πάντα και τελειώνει όταν τα
εγκαινιάσει! Ωστόσο, µία από τις εξυπνότερες καµπάνιες που θυµάµαι είναι
εκείνη για την χρήση της ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο και τη φράση
“Μπαµπά φόρα ζώνη”. Η καµπάνια αφορούσε τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις
και την ενηµέρωση στο σχολείο. Σε µικρή ηλικία δοκίµασα τη φράση και
πέτυχε: Ο πατέρας µου µετά από λίγη γκρίνια φόρεσε ζώνη και δεν την
ξαναέβγαλε ποτέ. Άρα, το σχολείο είναι απόλυτα ικανό να διορθώσει και να
καλλιεργήσει νοοτροπίες που τελικά επηρεάζουν και τους γονείς.

Να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους
δασκάλους να επικοινωνούν µε τους γονείς των παιδιών και να αναλάβουν
το ρόλο του διαµορφωτή συνειδήσεων, του προστάτη και του µέντορα.
Όλες αυτές είναι απλές σκέψεις, που όλοι κάνουµε, αφού προκύπτουν σε
καθηµερινές συζητήσεις σχετικά µε την κατάντια του κράτους. ∆ιαρκούν
όµως λίγο, γιατί αυτές οι συζητήσεις γίνονται από ενήλικες που καίγονται για
πιο εφήµερα θέµατα, βιοπάλης στην καλύτερη περίπτωση και µαταιοδοξίας
στη χειρότερη. Επίσης, αν τις γνωρίζουµε εµείς, τότε τις γνωρίζουν και
όσοι είναι σε θέση ισχύος. Πολίτες µε το δικαίωµα να αποφασίζουν για
το συµφέρον όλων και την υποχρέωση να προάγουν την κοινή πρόοδο.
Γιατί τότε δεν γίνεται τίποτα; Αν ισχύει πως οι πολιτικοί φορείς γνωρίζουν,
τότε η απουσία ισχυρής βούλησης για αντικατάσταση της νοοτροπίας που
αποδεικνύεται καθηµερινά καταστροφική για τους µελλοντικούς πολίτες,
µπορεί να ονοµαστεί αµέλεια, και αν λάβει κανείς υπόψη τις συνέπειες
που έχει αυτή η αµέλεια, τον ασυγκράτητο καταναλωτισµό που οδηγεί στη
χρεοκοπία και στη φυλακή, τη διαφθορά που οδηγεί στην αδικία και τον
ατοµισµό και σε ακραίες περιπτώσεις στην απόγνωση και στον ψυχίατρο,
τότε η αµέλεια αυτή µπορεί να ονοµαστεί και εγκληµατική. Κάποιοι θα
τολµούσαν να την ονοµάσουν προδοσία, κάθε φορά που µια επιπόλαια
πολιτική απόφαση µας οδηγεί προς τα πίσω ή κάθε φορά που το κράτος
επιβραδύνει ή ανακόπτει µια θετική προσπάθεια προς το κοινό καλό.
Τα σχολεία της χώρας, δηµόσια και ιδιωτικά, είναι γεµάτα φορείς της
ελπίδας και της προόδου. Τι κερδίζει σήµερα το διανοητικά ανάπηρο κράτος
µας µε τον αδιάκοπο εξαναγκασµό των παιδιών στο διάβασµα και µε τον
ανταγωνισµό στη βραχύβια αποµνηµόνευση πληροφοριών; Για ποιο λόγο,
το έτος 2010, το σύστηµα δεν είναι ικανό να εντοπίσει, να καλλιεργήσει και
να αναδείξει τα ποικίλα ταλέντα των παιδιών; Γιατί δεν υπάρχει περισσότερη
µουσική, ζωγραφική και µαστορέµατα στα σχολεία, όταν µετά από κάθε
περίοδο παρακµής ήταν πάντοτε η τέχνη εκείνη που ενέπνεε την επιστήµη
και την πολιτική; Γιατί η µάθηση δεν είναι πιο βιωµατική; Ποιος πιστεύει
σήµερα πως είναι δείγµα προόδου η θεσµοθετηµένη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στα σχολεία; Όταν το κράτος οδεύει στη χρεοκοπία ούτως ή
άλλως, είναι απλά θέµα θαρραλέας απόφασης (απ’ ότι θυµάµαι το θάρρος
είναι αρετή) η επένδυση, όχι του 5%, αλλά του 20% του ΑΕΠ στην παιδεία.
Αν θέλουµε µέλλον, τότε περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό και περισσότεροι
υλικοί πόροι πρέπει να επενδυθούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για
χρονικό διάστηµα ικανό ώστε να εδραιωθεί η αναπτυξιακή νοοτροπία που
µας λείπει και ύστερα να αφήσουµε το σύστηµα να αναπαράγεται και να
προοδεύει.
Κάθε µέρα φονεύεται το ταλέντο και το πάθος αναρίθµητων νέων ανθρώπων,
που είναι την ίδια στιγµή το µέλλον του τόπου.

Αν οι πολιτικοί φορείς δεν έχουν την τεχνογνωσία για τη σοφή ανασυγκρότηση
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ας γίνει τουλάχιστον ορατή η πρόθεσή
τους να σχεδιάσουν το µέλλον και να θεµελιώσουν την πρόοδο µε το χρήµα.
Σίγουρα ο τόπος δεν πρόκειται να δει προκοπή σε 30 χρόνια, στην περίπτωση
που σήµερα το κράτος αγοράσει 15 νέα πολεµικά αεροσκάφη. Θα δει όµως
προκοπή, εάν επενδύσει σε περισσότερο διδακτικό προσωπικό, δίνοντας
έτσι την ευκαιρία στους ικανούς δασκάλους να αφιερώσουν περισσότερη
από την ενέργειά τους στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.
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Γ.Κριµπάς

“Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΤΙΡΙΚΗ
ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΡΙΜΠΑ”.

ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΣΤΡΟΣ – ΚΑΝ…

Ως γνωστόν σέρνει καράβι…και τον Ντομινίκ
ανάβει!
Φλογερός, αψύς και λάβρος, όρμησε σα να΄ ταν
ταύρος
μια κυρία για να πιάσει ξέφρενος να τη βιάσει…
Μα εκείνη δεν τσιμπάει και ο …γόης την πατάει.
Και το ροζ το παρελθόν του προδικάζει το παρόν
του
και το μέλλον του, ακόμη, λέει η κρατούσα γνώμη.
Τα κατάφερνε ως τώρα, ώσπου ήρθε η μαύρη ώρα.
Ενώ ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι τ΄ ακουμπάει και
Μέσα στον άγριο πανικό και τη μεγάλη κρίση,
γλιτώνει.
θέλουνε … αναδρομικά και φούρνος μην καπνίσει!
Του Μπίλ Κλίντον τα ζακόνια* εμιμήθη στα
Δεν ντρέπονται, δεν ορρωδούν, ούτε και
σεντόνια
και στης Μόνικας τη θέση, καμαριέρα έχει θέσει. κοκκινίζουν
Η Ελλάδα χρεωμένη θα΄ταν τώρα…γκαστρωμένη και ένα τους απασχολεί: το πώς θα θησαυρίζουν…
εάν ήτανε γυναίκα παιγνιδιάρα και μπεμπέκα…
φαίνεται πως δεν χόρτασαν μ΄ αυτά που΄ χουν
Αν για κάποια συγκυρία ήταν από ΄δω η κυρία,
σουφρώσει
τώρα θα ΄τανε δεμένη και στη φυλακή κλεισμένη! κι άλλα η Ψωροκώσταινα γυρεύουν να τους δώσει!
Και για να βεβαιωθείτε, το Ζαχόπουλο θυμηθείτε… Με πάθος το συμφέρον τους έχουν θεοποιήσει
Την κυρία Οφηλία*, ο Στρος – Καν σ΄ ανωμαλία και δεν τους καίγεται καρφί, κανένα, για την
θέλοντας ή μη τη βάζει, ώστε την εξαναγκάζει
κρίση…
στις αρχές να καταφύγει, να τον πιάσουν πριν να
Αν κάποιοι διαμαρτυρηθούν πως το ψωμί δεν
φύγει…
φτάνει,
Στην Αμερική ο νόμος, όπως και ο αστυνόμος,
δεν χαρίζει, ούτε παίζει, ούτε κάτω απ΄το τραπέζι δεν το΄ χουν τίποτα να πουν: «Να τρώτε…
παντεσπάνι*!».
παραβάτες κουκουλώνει, αλλά στη…στενή τους
Όταν πολλά αρπάζουνε, ευφραίνεται η καρδιά
χώνει!
τους,
Τ΄ απροσδόκητο συμβάν, βγάζει…οφσάιντ τον
να ντερλικώνουνε καλά είναι το πρόβλημά τους…
Στρος – Καν.
Για μια κάποια καμαριέρα πάει στράφι μια
Πάγκαλε, οι τεμπέληδες και του λαού οι θύτες
καριέρα…
βρίσκονται όλοι γύρω σου, αυθεντικοί …κοπρίτες!
Σε μια νύχτα έχει γεράσει κι απ΄το άγχος του θα
Αν συμφωνείς κι εσύ μ΄ αυτά, εγώ βέτο θα βάλω,
σκάσει
αρχικοπρίτες θα τους πω, το άχτι μου να βγάλω.
μ΄ένα παταγώδες, μπάμ! Σερσέ λα φαμ, σερσέ λα Αναίσχυντοι, αδίστακτοι, αισχροί και αδηφάγοι,
φαμ…
ύαινες ανθρωπόμορφες, γύπες πτωματοφάγοι,
Μα η σύζυγος Σενκλέρ, ψεύτρα λέει την παρτενέρ
εκατομμύρια ΕΥΡΩ γυρεύουν να εισπράξουν
δηλαδή την Οφηλία, ως προς την καταγγελία,
που το σύζυγο σπιλώνει και βαθιά τον χαντακώνει. και όρμησαν ακάθεκτοι να μας κατασπαράξουν.
Δεν κάνω λόγο για ληστές, ούτε και για
Ερωτώ για την κυρία: Κουβαλάει τόση μωρία;
κουρσάρους,
Σε βαθύ σκοτάδι ζει; Ή σε λάκκο Σαρκοζί
αλλά για πρώην βουλευτές τους πιο θρασείς
Ο Στρος –Καν έχει βαλτώσει και παλεύει να τον
βαρβάρους,
σώσει;
που είναι τρισχειρότεροι και πιο ωμοί ακόμα,
Προσεχώς, ευελπιστούμε την αλήθεια πως θα
δούμε.
γιατί οι άθλιοι ασελγούν στο άταφο το πτώμα
μιας χώρας που τη ρήμαξαν με βάναυση
Υ.Γ
μανία και τώρα, κοροϊδεύουνε λαό και
κοινωνία!... Φουντώνει η αγανάκτηση
Είχε ΄πει για το λαό μας και το μαύρο ριζικό μας κι η πίκρα γιγαντώνει κι ο προδομένος μας λαός
Ότι στα σκατά χωμένος είναι καταδικασμένος!
τούς φτύνει και μουντζώνει.
Τώρα πια φυλακισμένος είναι και αυτός …
χεσμένος,
Διεθνώς, ρεζιλεμένος, άκρως εξαθλιωμένος!
6/5/2011
16/5/2011
* Φράση της Μαρίας Αντουανέτας
που πέρασε στην ιστορία.
*Ζακόνια= Συνήθειες
*Οφηλία = Το όνομα της αφρικανής καμαριέρας.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ…
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Γ. Κριµπάς

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗΤΕ
ΤΡΕΞΤΕ Ν΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘΗΤΕ.
«Αναδιάρθρωση» ο ένας, «αναδιάρθρωση» ο άλλος
και μας πνίγει σαν τσουνάμι του βερμπαλισμού ο σάλος.
Άσχετοι μ΄ άλλους ασχέτους, δήθεν οικονομολόγοι
τα κατάφεραν να είναι σκέτοι καταστροφολόγοι.
Τι κι αν λεν΄οι κυβερνώντες πως αυτά βλάφτουν τη χώρα;
Το κακό δε σταματάει και φουντώνει κάθε ώρα…
Αναβαίνουνε οι τόκοι, καταβαίνουν οι ελπίδες
και τη χώρα απειλούνε νέες άγριες καταιγίδες.
Όλοι θέλουν, παθιασμένα, να μας αναδιαρθρώσουν
και τη ρημαγμένη χώρα να την καταβαραθρώσουν.
Δεν αρκούσαν τόσοι άλλοι κι εμφανίστη
σαν κομήτης αναδιάρθρωση να φέρει
και ο βομβιστής Σημίτης!
Διαφωνούν, με όσα λέει, πρώην υπουργοί δικοί του
κι επιζήμια θεωρούνε τη σκληρή πολιτική του.
Προηγήθηκε η Βάσω, μήνες πριν, όπως μας λένε.
Κρίνει, βρίζει και γκρινιάζει και τα ρούχα της, της φταίνε.
Για ανάπτυξη ο Αντώνης κάθε μέρα μάχες δίνει,
αλλά τελικά δεν λέει πως το θαύμα αυτό θα γίνει…
Η Αλέκα ξεφωνίζει, διαρκώς, ίδια κορώνα:
Έλληνες ξεσηκωθήτε και ριχτείτε στον αγώνα.
Ο αγώνας που μας πάει; Πώς και πού θα καταλήξει;
Μόνο τέτοια μη ρωτάτε. Τ΄ αποτέλεσμα θα δείξει…
Δηλαδή δεν αποκλείω, αν η μοίρα μας το γράφει,
και τη χώρα μας να δούμε σαν τη χώρα του Καντάφι…
Ο Αλέξης την καρδιά μας την μαυρίζει κάθε μέρα
κι όλο άγχος μας φορτώνει με ινάτι και φοβέρα.
Η Αλέκα του προσάπτει ότι θέλει αναμπουμπούλες
και τη σωτηρία βλέπει σε… γιαούρτια και κουκούλες!
Ο πολύς Καρατζαφέρης και στηρίζει και ερίζει.
Όπως θέλει μας τα λέει για να επαμφοτερίζει.
Ο Κουβέλης με τη Ντόρα μας προτείνουν να τα βρούμε,
να προλάβουμε το χάος και να μην καταστραφούμε.
Κερδοσκοπικά κοράκια στη μιζέρια μας ποντάρουν
και διαδίδουν μαύρες φήμες με σκοπό να μας φουντάρουν.
Τόκοι έλλειμμα και χρέη στο βυθό θα μας ποντίσουν
ώστε με αναδιαρθρώσεις στο λαιμό να μας πατήσουν…
Οι μισθοί και οι συντάξεις είναι χρήματα δικά τους
κι αν δεν πάρουνε τις δόσεις θα κοπούν τα δανεικά τους!
Όλοι δίχως το μισθό μας θα δεινοπαθήσουμε
και στης κατοχής τα χρόνια θα ξαναγυρίσουμε.
Του λαού μας η σοφία μαρτυρεί και βεβαιώνει:
Από ΄κείνο που φοβάσαι τίποτα δεν
σε γλιτώνει…
Αρχηγοί και αρχηγίσκοι δεν βοηθάει να διαφωνούνε.
Είναι ώρα να συνέλθουν και να κάτσουν να τα βρούνε.
Δεν μας παίρνει τιποτ΄ άλλο να γινεί αυτή την ώρα.
Πρέπει να συμπορευτούμε μήπως και σωθεί η χώρα.

19/4/2011
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Γρηγόρης Κριµπάς
Γεννήθηκε το 1934 στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας.
Τελείωσε το Α΄ Γυµνάσιο Τρίπολης και στη
συνέχεια κέρδισε υποτροφία ενός έτους από
τη BE FOUR.
Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδηµία
της ίδιας πόλης και διορίστηκε δάσκαλος.
Εγκαταστάθηκε στην Καλαµάτα. Παντρεύτηκε
την Αντωνία Αντώνακα, υπάλληλο του
υπουργείου Πρόνοιας και απέκτησαν δύο
παιδιά, τον Γιώργο, πτυχιούχο της Σχολής
Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
την Άννα, πτυχιούχο της Παιδαγωγικής Σχολής
του ιδίου Πανεπιστηµίου. ∆ιετέλεσε επί σειρά
ετών πρόεδρος του Συλλόγου ∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών Μεσσηνίας. Εξέδιδε επί αρκετά
χρόνια το περιοδικό «Φωνή του Θρανίου» σε
5.000 αντίτυπα για τους µαθητές της Μεσσηνίας.
Υπήρξε µέλος της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού «ΚΑΛΑΜΑΤΑ». ∆ηµιούργησε το
περιοδικό «ΕΚΦΡΑΣΗ» του οποίου υπήρξε επί
δεκαετία υπεύθυνος και κατά νόµο εκδότης,
όπου δηµοσίευε λογοτεχνικά και λαογραφικά
κείµενα καθώς επίσης και σάτιρες µε τις
οποίες σχολίαζε την τοπική και γενικότερη
επικαιρότητα. Τις σάτιρες υπέγραφε µε το
ψευδώνυµο «ΠΛΑΤΩΝ».
Έργα του: Η νουβέλα «ΚΑΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑ∆Α»,
Καλαµάτα 1987. Η ιστορική µονογραφία
«ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ» εκδόσεις Σµυρνιωτάκη, Αθήνα
1988 (4 εκδόσεις). Χαρακτηρίσθηκε από το
Σαράντο Καργάκο «BEST SELLER» Της Εθνικής
Αντίστασης. Η ιστορική έρευνα «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ», Καλαµάτα. Πήρε Α΄ Βραβείο
αντιστασιακού βιβλίου το 2000. Αντίγραφο
του βραβείου έχει αναρτηθεί σε αίθουσα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ( 2 εκδόσεις).
Την ιστορική έρευνα «ΕΜΦΥΛΙΟΣ», Καλαµάτα
2004 σε δύο τόµους.
Την ιστορική µονογραφία «Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ» Καλαµάτα
2007. Το βιβλίο «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ», Καλαµάτα
2008.Την ιστορική µονογραφία «ΜΑΝΩΛΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ οι αγώνες και οι αγωνίες του»,
Καλαµάτα 2011. Με το διήγηµα «Η ΠΙΟ ΤΡΑΝΗ
ΧΑΡΑ» κέρδισε το 2ο βραβείο διηγήµατος σε
πανελλήνιο διαγωνισµό το 2003.
Είναι µέλος της «Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών», της «Εταιρείας Ιστορικών
Συγγραφέων», της Εταιρείας Πελοποννησιακών
Σπουδών» καθώς και ιδρυτικό µέλος του
«Συλλόγου Μεσσηνίων Συγγραφέων» Τέλος
είναι αντιπρόεδρος της «Εταιρείας ∆ιάσωσης
Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου.
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τρισυπόστατη
ενημέρωση

Συµβουλευτική γονέων για τη βελτίωση ροής
του λόγου παιδιών και εφήβων
Στην αρχή του λόγου τους τα παιδιά έχουν πολλά πράγµατα να πουν και δεν µπορούν ακόµα να συντονίσουν τους αρθρωτές
τους (χείλια, δόντια, γλώσσα, λάρυγγα και αναπνοή). ∆υσκολεύονται, έτσι, να διατηρήσουν µία οµαλή ροή στην οµιλία
τους.
Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας που έχουν διαταραχές ροής.
Παρακάτω αναφέρονται αδρές συµβουλές που µπορούν οι γονείς να ακολουθήσουν προκειµένου να βοηθήσουν στη
βελτίωση της ροής του λόγου του παιδιού τους.
Αν παρατηρηθεί όντως έντονο πρόβληµα, οι γονείς καλούνται να επισκεφθούν κάποιο λογοθεραπευτή για αξιολόγηση.
Το πρόγραµµα που ακολουθεί είναι προτρεπτικό και όχι απαγορευτικό ή παρεµβατικό. Πιστεύεται ότι ενισχύει την
αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα του παιδιού δρα ελεύθερο µόνο του, διακριτικά καθοδηγούµενο από τους γονείς του.

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΡΟΗΣ
(Τι δεν πρέπει να κάνουµε)
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

∆ιακόπτω
Τελειώνω τις προτάσεις
Μιλάω για το παιδί αντί να µιλήσει αυτό
Παραπονιέµαι
Κατσαδιάζω
Κατηγορώ
Κριτικάρω
Βιάζοµαι
Συγκαταβατικό κούνηµα κεφαλιού
Ανυποµονώ να τελειώσει το παιδί την πρότασή του
Μιλάω νευριασµένος
Απαιτώ
Απαγορεύω
Σαρκάζω
Θέτω διλήµµατα
∆ιορθώνω
Ρωτάω ξανά
Μιλάω γρήγορα και περίπλοκα
Μιλάω µε ανησυχία
∆ασκαλεύω
Παρεµβαίνω
Λέω συνέχεια «µη». «όχι», «δεν πρέπει»
Αρνούµαι να κάνω κάτι

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΡΟΗΣ
(Τι πρέπει να κάνουµε)
°

Περιµένω το παιδί να τελειώσει τη φράση του
όσο χρόνο χρειαστεί

°

Επιβραβεύω όταν χρειάζεται, επιδοκιµάζω

°

Περιµένω το παιδί να τελειώσει τη φράση του
και ΑΚΟΥΩ

° Μιλάω ήρεµα και προτείνω
°
°
°

°
°
°

ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ χρειάζεται,
επαναλαµβάνω σωστά
Λέω αυτό που λέει το παιδί µε άλλα λόγια
Εξηγώ τι έγινε λάθος και το παιδί
καταλαβαίνει µόνο του αν χρειάζεται
να απολογηθεί εφόσον βέβαια έχει αντιληφθεί
τη διαδικασία: σφάλλω,
µετανιώνω, απολογούµαι, δεν το ξανακάνω.
Το παιδί µπορεί να το καταλάβει αυτό µόνο
όταν απολογούνται οι γονείς για τα δικά τους
λάθη!
Μιλάω µε µικρές προτάσεις στο παιδί,
κάνω παύσεις, µιλάω αργά
Συµβουλεύω ήπια και διακριτικά
Προτείνω κάτι άλλο από αυτό που
δεν γίνεται σωστά, τεµπελιάζω,
βάζω απαλή µουσική για να ηρεµήσουν
τα πνεύµατα

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
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ΑκρογωΝιΕΟ

Ως μαθήτρια της β’ λυκείου βιώνω αρκετά προβλήματα και συχνά έχω ανησυχίες όσον
αφορά το μέλλον μου. Η ανεργία, οι σπουδές και η εργασιακή ανασφάλεια είναι μόνο
μερικές από τις σκέψεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου καθημερινά. Είμαι ενήμερη
για το μέλλον μου. Στις μέρες μας το να βρεις μια δουλειά γίνεται ολοένα και πιο
δύσκολο. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια για να περάσω τις εξετάσεις και να πάω στο
πανεπιστήμιο. Μαθαίνω όλο και περισσότερα για την ανεργία και φοβάμαι για το τι
σπουδές θα διαλέξω τελικά. Είμαι αγχωμένη για τις εξετάσεις γιατί δεν ξέρω αν
θα πετύχω. Οι μαθητές έχουν άγχος την περίοδο αυτή και κουράζονται περισσότερο
παρόλο που στο τέλος δείχνουν ικανοποιημένοι από τις συνειδητοποιημένες προσπάθειες
που κατέβαλαν. Σαφώς επιβαρυμένα ψυχολογικά είναι τα παιδιά στις Πανελλήνιες
που από τη Β΄ Λυκείου κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις τους και βρίσκονται σε μια
διαρκή υπερένταση.
Για δυο χρόνια διακατέχονται από άγχος και διαρκές στρες εν όψη των Πανελλήνιων.
Οι μαθητές γίνονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί με συνέπεια αυτό να προάγει έναν
ατομικισμό. Μάλιστα το ίδιο το σχολικό σύστημα τους ωθεί να είναι στραμμένοι
κυρίως στον εαυτό τους και να προέχει πάντα ο ατομικός τους σκοπός. Η ελληνική
πραγματικό-τητα αναγκάζει τους μαθητές να μην έχουν ελεύθερο χρόνο να περάσουν
με τους φίλους τους και να κοινωνικοποιηθούν ορθά. Οι γονείς, από την άλλη
πλευρά, θα πρέπει να είναι υποστηρικτικοί και να βοηθούν το παιδί σε ψυχολογικό και
οικονομικό επίπεδο. Ο κάθε μαθητής, λοιπόν, χρειάζεται να ελέγξει το άγχος του, να
συγκεντρωθεί στον εαυτό του και να σκεφτεί ότι αυτές οι εξετάσεις αφορούν εκείνον
και μόνο, ότι εάν είναι ικανοποιημένος ο ίδιος θα είναι και οι γονείς του, και φυσικά
να μη συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους.
Βαρβάρα Σαραντή
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Νέα για το... σόι µας!

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ , ΤΕΙ.
Άρθρο 59
Λοιπές διατάξεις
11. α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄ 188),
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄
98),αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν
προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το
άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των
βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων
αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και
κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή
τμήματος.
Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα
ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων
προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον
αντίστοιχο συντελεστή.»
β) Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄
188), όπως διαμορφώνεται ανωτέρω, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο,
ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των
υποψηφίων:
i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές των
Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η
απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου,
του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρμόδιων Συμβουλίων
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που υποβάλλονται
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή
Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση
i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του
ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα
τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή
υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας
του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη
αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.
γγ) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή
Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης
κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή
τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς,
τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne
ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων
της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α΄ 120).
Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ στα
Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας που βρίσκονται στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους
υποψηφίους των περιπτώσεων αα΄ έως και γγ΄ του προηγούμενου της εισαγωγής
τους οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα
που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του από
κάθε πηγή, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει
με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.) φορολογούμενο ή
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου.
Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται
ο οικονομικός περιορισμός των προηγουμένων εδαφίων.
Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται με
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.
iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης
i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων:
α) 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών
με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
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β) 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 2525/1997(Α΄ 188), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90)
και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) που αφορούν
στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών – αλλοδαπών
και υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της
Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) που
αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων
αα΄ έως και γγ΄ της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες
θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του
παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση
το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση
προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της
γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει
πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές
θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών
περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο
τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του
υποψηφίου, τόσο στη γενική σειρά όσο και στην ειδική.
Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την
ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά
προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος
ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.
Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί
σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη
τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης
υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος
και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των υποψηφίων στις κατηγορίες
της περίπτωσης ii.
Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα΄ έως και
γγ΄ της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών,
οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται
κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής
σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των
διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.»

Πρόγραµµα Ε.Ε ∆ιανοµή Τροφίµων ΕΤΟΥΣ 2011
Η ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, γνωστοποιεί
στους γονείς µε τρία τέκνα ότι συγκεντρώνει δικαιολογητικά για την
συµµετοχή στο πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
«∆ωρεάν διανοµή τροφίµων σε άπορες οικογένειες».
Όσοι γονείς µε τρία τέκνα, µέλη του Συλλόγου, ενδιαφέρονται να
ενταχθούν στα σχετικά προγράµµατα διανοµής προϊόντων για το
2011 εφ’ όσον έχουν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις θα πρέπει
να προσκοµίσουν έγκαιρα στο Σύλλογο:
• ∆ήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συµµετοχή του στο
πρόγραµµα,
• Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νοµίµου
εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
• Θεωρηµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου
Εισοδήµατος του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση που ο
δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή
φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Εφόσον κατά τη
διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να
το προσκοµίσει άµεσα,
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
• Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και
σπουδάζει,
• Βεβαίωση από την µονάδα του(ους) αν υπηρετεί(ουν) την θητεία
του(ους), για άρρεν(α) τέκνο(α) και είναι κάτω των 25 ετών,
• Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες βάσει δικαιολογητικών
οικείων πολυτεκνικών φορέων, θα έχουν µείωση 50% για
καταναλώσεις έως 80 κ.µ.
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Προς
ους
Τους κ.κ Δημάρχ
ς & Νήσων
Δήμων Πειραιώ
Κορυδαλλός 2-2-2009
Αριθμ. Πρωτ. 1
Κύριε Δήμαρχε,
Σας γνωρίζουμε ότι τον Νοέμβρη του 2006 τρίτεκνοι του
Πειραιά αποφασίσαμε την ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, με σκοπό την εξομοίωσή
μας με τους πολύτεκνους.
Η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε πριν τις εκλογές του
2004, ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηρισθούν
πολύτεκνες Όμως ο νόμος 3454/2006 και τα επιδόματα που
δόθηκαν στους τριτέκνους από 1-1-2008 δεν μας εξομοίωσαν
με τους πολύτεκνους, χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην
τρίτεκνη μάνα δεν δόθηκε η ισόβια σύνταξη που δίδεται στην
πολύτεκνη.

1

ιεί
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Η υπογεννητικότητα είναι εθνικό ζήτημα με μεγάλες
επιπτώσεις στην οικονομία, στο ασφαλιστικό , στην ύπαρξη
της χώρας στο μέλλον.

το

ου

ου
ο
λή
Ν.
τη
να

και

εία

ρα

21

ΕΝΩΣΗ
ΤΡΙΤΕΚΝ
ΩΝ
ΝΟΜΟΥ
ΠΕ
ΚΑΙ ΝΗΣ ΙΡΑΙΩΣ
ΩΝ

Στο κομβικό αυτό χρονικό σημείο, η βοήθειά σας θα είναι
καταλυτική στην επίλυση του προβλήματός μας, γιατί είναι
πλέον επιτακτική η ανάγκη χαρακτηρισμού της τρίτεκνης
οικογένειας ως πολύτεκνης.
Η στήριξη των τριτέκνων οικογενειών ΠΡΕΠΕΙ να γίνει το
σημαντικότερο εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής
στη χώρα μας, που παρουσιάζει μεγάλη υπογεννητικότητα.

να
το
πει

η αλληλογραφία µας

ΚΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕ
ΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Το Έθνος πρέπει να θεωρεί Εθνικό ότι είναι αληθές, μας
δίδαξε ο Διονύσιος Σολωμός και είναι αληθές το πρόβλημα
της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
Κύριε Δήμαρχε,
Ο δικός μας αγώνας θα είναι πολύπλευρος, σθεναρός και
αδιάλειπτος μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά μας που είναι
ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ.
Δύο εκ των βασικών μοχλών άσκησης του αγώνα μας θα
είναι:
• Η διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στις τρίτεκνες
οικογένειες των Δήμων της Νομαρχίας Πειραιά, στο οποίο με
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο θα παρουσιάσουμε ότι μέχρι
στιγμής μας έχει δοθεί, την θέση και στάση των Κομμάτων,
των Βουλευτών Α και Β Πειραιά, των Δημάρχων, των φορέων
και άλλων προσώπων που ασχολούνται με τα κοινά.
• Κάλεσμα των φορέων να συνυπογράψουν ψήφισμα, με θέμα
την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.
Εμείς με χαρά μέσω του ενημερωτικού μας φυλλαδίου θα
γνωστοποιήσουμε στους τριτέκνους των Δήμων του Πειραιά
την τοποθέτησή σας στο ψήφισμά μας, τις παροχές που ήδη
προσφέρετε στους τριτέκνους δημότες σας, καθώς και τις
παροχές που προτίθεσθε να προσφέρετε στο άμεσο μέλλον.
Η ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την απαλλαγή των τριτέκνων
δημοτών σας από την καταβολή χρηματικών ποσών στις
διάφορες δομές του Δήμου, όπως:
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• Προτεραιότητα και δωρεάν συμμετοχή
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
• Προτεραιότητα και δωρεάν συμμετοχή στα
πολιτιστικά και αθλητικά τμήματα.
• Προτεραιότητα σε όλες τις κοινωνικές δομές.
• Απαλλαγή από κάθε οικονομική εισφορά στα
ΚΑΠΗ (π.χ καταβολή αντιτίμου στο κυλικείο,
στις εκδρομές, στις συνεστιάσεις κ.λ.π) .
• Δωρεάν συμμετοχή στους Δημοτικούς
κινηματογράφους.
• Παρέμβαση ή και έκτακτη οικονομική
ενίσχυση του Δήμου στις τρίτεκνες εκείνες
οικογένειες που διαπιστωμένα αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
• Απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη.
• Το 20% των συμβάσεων έργου στους
Δήμους να καλύπτεται από άτομα τριτέκνων
οικογενειών

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σε Πανελλήνια σύσκεψη των Συλλόγων
Τριτέκνων Οικογενειών, η ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ πρότεινε εντός του διεκδικητικού πλαισίου
να συμπεριληφθούν και οι προσλήψεις με σύμβαση έργου στους
Δήμους. Συγκεκριμένα το 20% των συμβάσεων έργου στους Δήμους
να καλύπτεται από άτομα τριτέκνων οικογενειών. Οι προσλήψεις
αυτές να αποφασίζονται από διαπαραταξιακή επιτροπή στην
οποία θα συμμετέχουν κοινωνική λειτουργός του Δήμου και
εκπρόσωπος του Συλλόγου της κάθε περιφέρειας, με μοναδικό
σκοπό να προηγούνται οι τρίτεκνοι που την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Κύριε Δήμαρχε,
Η συστράτευσή σας στον αγώνα της πολυάριθμης οικογένειας των
τριτέκνων του Πειραιά και η θετική τοποθέτησή σας στο αίτημά
μας ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ είναι σημαντικές για την
έκβασή του.
Σας ευχαριστούμε θερμά, ελπίζοντας ότι σύντομα θα μας
απαντήσετε σε όσα σας εκθέσαμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΡΓΑΡΗ – ΣΑΡΑΝΤΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚ. ΚΟΥΚΛΑΔΑ

5/30/11 9:01:01 PM
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ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤ
ΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑ
ΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Προς
Τους κ.κ. Β
ουλευτές
Α΄ και Β΄
Πειραιά

Κορυδαλλός 2-2-2009

Σας γνωρίζουμε ότι δύο εκ των βασικών μοχλών άσκησης του
αγώνα μας θα είναι :

Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
Ήδη γνωρίζετε τον δίκαιο αγώνα μας, που σκοπό του έχει την
εξομοίωση μας με τους πολύτεκνους.
Η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε πριν τις εκλογές του
2004, ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηρισθούν
πολύτεκνες. Όμως ο νόμος 3454/2006 και τα επιδόματα που
δόθηκαν στους τρίτεκνους από 1-1-2008 δεν μας εξομοίωσαν
με τους πολύτεκνους, χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στην
τρίτεκνη μάνα δεν δόθηκε η ισόβια σύνταξη που δίδεται στην
πολύτεκνη.
Στο κομβικό αυτό χρονικό σημείο, ζητάμε την συστράτευσή
σας στον αγώνα μας, θεωρώντας ότι η βοήθειά σας θα είναι
καταλυτική στον χαρακτηρισμό της τρίτεκνης οικογένειας ως
πολύτεκνης.
H στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών ΠΡΕΠΕΙ να γίνει το
σημαντικότερο εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής
στη χώρα μας , που παρουσιάζει μεγάλη υπογεννητικότητα.
Η υπογεννητικότητα όπως γνωρίζετε, είναι εθνικό ζήτημα με
μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία, στο ασφαλιστικό , στην
ύπαρξη της χώρας στο μέλλον.

• Η διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στις τρίτεκνες οικογένειες
των Δήμων της Νομαρχίας Πειραιά, στο οποίο με διαφανή και
αμερόληπτο τρόπο θα παρουσιάσουμε ότι μέχρι στιγμής μας έχει
δοθεί, την θέση και στάση των Κομμάτων, των Βουλευτών Α΄ και
Β΄ Πειραιά, των Δημάρχων, των φορέων και άλλων προσώπων
που ασχολούνται με τα κοινά.
• Κάλεσμα των φορέων να συνυπογράψουν ψήφισμα, με θέμα
την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.
Πιστεύουμε ότι η συστράτευσή σας στον αγώνα μας, και οι θετικές
και συνεχείς παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο των Βουλευτών του
Πειραιά, είναι ικανές να μας εντάξουν στην οικογένεια των
πολυτέκνων.
Κλείνοντας σας ευχαριστούμε γιατί μέχρι τώρα ανταποκριθήκατε
πρόθυμα σε κάθε καλέσμά μας, η πολυάριθμη οικογένεια των
τριτέκνων του Πειραιά είναι βέβαιη ότι για μία ακόμα φορά θα
σας έχει δίπλα της.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΡΓΑΡΗ – ΣΑΡΑΝΤΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚ. ΚΟΥΚΛΑΔΑ

Κορυδαλλός 29/3/2011

ΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Προς
Τους κ.κ Δημάρχους
Δήμων Πειραιώς & Νήσων
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Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Η «Ένωση Τριτέκνων Νομού Πειραιώς &
Νήσων»
σας εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Με τον Καλλικράτη φαίνεται ότι τουλάχιστον
Διοικητικά-Τεχνικά ήρθαμε όλοι πιο κοντά.
Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα:
• Ενώσει δυνάμεις
• Αφαιρέσει προβλήματα
• Προσθέσει λύσεις
Εκτίμησή μας παραμένει ότι όλα τα σχήματα
τα υπηρετούν άνθρωποι. Εξακολουθεί να
παραμένει
θεμελιακό μέγεθος η προσωπική-ατομική
ευθύνη. Δυστυχώς στις μέρες μας συμβαίνει το
παρακάτω:
Οι θέσεις να υπηρετούν τους ανθρώπους και
όχι οι άνθρωποι τις θέσεις.
Έτσι όλα πηγαίνουν προς το χειρότερο.
Οι τρίτεκνοι κύριε Δήμαρχε λέμε προς κάθε
κατεύθυνση ότι δεν έχουμε καιρό.
Τα πράγματα στην Πατρίδα μας είναι:
«Στο μη παρέκει»!!! Χρειάζονται συνεργασίες
Απαιτούνται δράσεις. Ο λαός μας υποφέρει..
Οι τρίτεκνοι έχουν παρά πολλά προβλήματα
• Μεγάλωμα και ανατροφή παιδιών
• Επαγγελματική αποκατάσταση
• Γενικότερη κοινωνική κατάσταση «και πάει
λέγοντας»…

Επιδιώκουμε να κάνουμε μέλη μας ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ.
• Να επεξεργαστούμε λύσεις και να καλύψουμε
ανάγκες και προβλήματα.
• Να συντονισθούμε και να δράσουμε Συλλογικά.
• Να σταματήσουμε τον κατήφορο και την
καταστροφή που μας απειλεί όλους.
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε ζητάμε από σας,
•
•
•
•
•

Να μας ακούσετε
Να συνεργαστείτε μαζί μας
Να μας βοηθήσετε
Να μας διευκολύνετε
Κανείς δεν έχει να χάσει

Σας χαιρετούμε φιλικά
Αναμένουμε...
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΡΓΑΡΗ-ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΑΚΟΣ

5/30/11 9:01:11 PM
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ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Προς
1) Τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
κ. Στέφανο Χρήστου
2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
κ. Δημήτριο Κατσικάρη

ΚΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕ
ΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

22/3/2011
Αξιότιμε Αντιπεριφερειάρχα κ. Χρήστου,
Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε μαζί σας συνάντηση στα
Γραφεία της Περιφέρειας, στις αρχές του χρόνου.
Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία και γι΄ αυτό σας
ευχαριστούμε, να σας θίξουμε ορισμένα προβλήματα
που σαν τρίτεκνοι αντιμετωπίζουμε και που εσείς
γνωρίζετε από «πρώτο χέρι». Επικαιροποιούμε λοιπόν
όλα όσα αντιμετωπίζουμε

…

18/3/2011
Αξιότιμε Αντιπεριφερειάρχα κ. Κατσικάρη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές
στις 25-2-2011 είχε μαζί σας την πρώτη συνάντηση στα
Γραφεία της Περιφέρειας την 4η Μαρτίου 2011.
Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία και γι΄αυτό σας
ευχαριστούμε, να σας θίξουμε ορισμένα προβλήματα
που σαν τρίτεκνοι αντιμετωπίζουμε

…

……

Συμπερασματικά τα ανακεφαλαιώνουμε και
τα καταγράφουμε, αυτά είναι:
• Συγκοινωνίες με νησιά πλησίον του Λεκανοπεδίου,
Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες,
δεν υπάρχει προς τους τρίτεκνους καμιά έκπτωση ή
ελάφρυνση στα εισιτήρια με φωτεινή εξαίρεση την
εταιρεία AEGEAN(ιπτάμενα δελφίνια). Αντίθετα στις
κρητικές γραμμές, οι πλοιοκτήτες έχουν δεχθεί τους
τρίτεκνους ισότιμα με τους πολύτεκνους με ότι αυτό
θετικά συνεπάγεται!!!
Ας σημειωθεί ότι η ζωή στα νησιά του Αργοσαρωνικού
απαιτεί την επικοινωνία με τον Πειραιά όπου
μετακινούνται εργαζόμενοι, είναι Δημόσιες Υπηρεσίες,
Νοσοκομεία κ.λ.π. με αποτέλεσμα να δαπανώνται
σημαντικά ποσά, που ο ήδη επιβαρυμένος οικογενειακός
προϋπολογισμός δεν αντέχει.
• Συνεργασία μαζί σας ώστε εύποροι συμπολίτες μας
να αναλάβουν την συστηματική βοήθεια τρίτεκνων
οικογενειών που αντιμετωπίζουν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
• Δυνατότητες συνεργασίας με τους Δήμους ώστε να
αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης συνεργασίας
που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και όχι στα λόγια
την ζωή των συμπολιτών μας τριτέκνων που έχει γίνει
αβάσταχτη.
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Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
Οι τρίτεκνοι δεν έχουν αυταπάτες. Σήμερα που σαρώνονται
δικαιώματα και κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα, ο καθένας
πρέπει ν΄αναλάβει στο μέτρο που του αναλογεί τις ευθύνες του.
• Να οργανώσει δράσεις.
• Να συγκρουσθεί.
Η Περιφέρεια μέσα στο γενικότερο τοπίο έχει τεράστιες
δυνατότητες. Εμείς ζητάμε να τις εξαντλήσετε σε ότι μας αφορά
σαν πολίτες αλλά και σαν οικογενειάρχες τρίτεκνων οικογενειών
και δηλώνουμε ότι:
Θα μας βρείτε εξαιρετικά συνεργάσιμους και σταθερά δίπλα σας
σε ότι καλό και ωφέλιμο προσπαθήσετε.
Όμως θέλουμε να κάνουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση τα
παρακάτω:
• Είμαστε καλόπιστοι αλλά όχι αφελείς.
• Είμαστε αισιόδοξοι αλλά όχι μοιραίοι και άβουλοι.
Ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα πρέπει να σταματήσει και
θα σταματήσει!!!
Καθημερινά οικογένειες καταστρέφονται. Λίγα πράγματα
έχουν μείνει όρθια. Όμως αυτά είναι πολύτιμα και εμείς τα
διαθέτουμε σαν οικογενειάρχες και σαν Έλληνες. Αυτά είναι:
• Απέραντη αγάπη για τα παιδιά αλλά και Την Πατρίδα μας.
• Απόφαση ζωής να παλέψουμε για να πάνε καλύτερα
τα πράγματα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΡΓΑ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ
• Αφήσαμε για τελευταία μια θεμελιώδη αρχή που έχουμε
και καθορίζει όλες τις ενέργειες και τις σκέψεις μας.
Αυτή είναι:
Απαιτούμε και παλεύουμε για Δημόσια Παιδεία, Υγεία,
Ασφάλιση, Συγκοινωνία. Για σταθερή εργασία, ελεύθερο
χρόνο και φυσιολογική ζωή.
Για την θέλησή μας κανείς να μην αμφιβάλλει .
Αναμένουμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΡΓΑΡΗ-ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΑΚΟΣ
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ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ

24 η αλληλογραφία µας

ΕΝΩΣΗ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ!

Προς

Κορυδαλλός 15/4/2011

Την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα Άννα Διαμαντοπούλου

Aριθμ. Πρωτ.: 50
Θέμα: Μετεγγραφές, παιδιών-φοιτητών, τριτέκνων οικογενειών
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Οι τρίτεκνοι γονείς σας λέμε με όση δύναμη έχουμε:
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ!
Η αφαίρεση δικαιωμάτων που έχουν χαρακτήρα αναγνώρισης της
προσφοράς μας στην Πατρίδα ισοδυναμεί με προμελετημένο έγκλημα.
Οι τρίτεκνοι- ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-χωρίς μετρήσεις εισοδημάτων
και άλλων δολιχοδρομικών κριτηρίων, έχουμε το δικαίωμα
να σπουδάζουν τα παιδιά μας στην Περιφέρεια που μένουμε μόνιμα.
Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Αν κάποιος τρίτεκνος είναι
άνεργος, κάποιος άλλος έχει δουλειά και κάποιος άλλος έχει μεγαλύτερο
εισόδημα, αυτό είναι ευθύνη του Κράτους να δει ξεχωριστά δηλαδή την κάθε κατηγορία.
Πιο απλά:
• Δουλειά και στήριξη στον άνεργο.
• Δίκαιη φορολογία κ.λ.π στους εργαζόμενους και πάει λέγοντας.
• Όμως τα τρία παιδιά, για τον τρίτεκνο άνεργο που δεν έχει «που την κεφαλήν κλίνε»,
αλλά και για τον τρίτεκνο εργαζόμενο που τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, έχουν όλοι τα αυτοτελή
σοβαρότατα προβλήματα μιας πολυμελούς οικογένειας.
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Σας προειδοποιούμε

Είσαστε σε τελείως ολισθηρό και άκρως επικίνδυνο δρόμο για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά μας.
Ακούμε σαν μα μην φθάνουν όλα αυτά ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση να κόψει τα επιδόματα τριτεκνίας.
Που μας οδηγείτε; Εμείς να μην έχετε καμιά αμφιβολία θα αντιδράσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Απαιτούμε

• Περισσότερα δικαιώματα για τους τρίτεκνους.
• Αναγνώριση με έργα από την μεριά σας της προσφοράς μας.
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
• Αναρωτιόμαστε ποιοί νοσηροί εγκέφαλοι μελετάνε, «εισηγούνται» αυτά τα
καταστροφικά μέτρα; Έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα;
Σε καιρούς χαλεπούς που τα Ελληνόπουλα λιγοστεύουν και όλοι ξορκίζουν
τον εφιαλτικό κίνδυνο του δημογραφικού προβλήματος που απειλεί την Πατρίδα μας, εμείς σας λέμε ως
εδώ!!!
Αυτά προς το παρόν.
Με « τρίτεκνους οργισμένους» χαιρετισμούς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ-ΣΑΡΑΝΤΗ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Γεώργιο Παπανδρέου
ΠΡΟΕΔΡΟ Ν.Δ κ. Αντώνιο Σαμαρά
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κ.Κ.Ε κα Αλέκα Παπαρήγα
ΠΡΟΕΔΡΟ ΛΑΟΣ κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ κ. Φώτη Κουβέλη
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ κα Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ κ. Αλέκο Αλαβάνο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη
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ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
κ. Ιωάννη Διαμαντίδη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΒΟΥΛΗΣ κ. Γρηγόριο Νιώτη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Δημήτριο Καρύδη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Εμμανουήλ Μπεντενιώτη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Παναγιώτη Μελά
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κα Διαμάντω Μανωλάκου
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Βαϊτση Αποστολάτο
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Θεόδωρο Δρίτσα
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Δημήτριο Λιντζέρη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Ιωάννη Τραγάκη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Αναστάσιο Νεράντζη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ κα Βέρα Νικολαϊδου
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Γεώργιο Αποστολάκη
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Στέφανο Χρήστου
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ κ. Δημήτριο Κατσικάρη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Βασίλειο Μιχαλολιάκο
ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ κ. Γεώργιο
Ιωακειμίδη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ κ. Λουκά Τζανή
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ κ. Σταύρο Κασιμάτη
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ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ κ. Παντελή Ζουμπούλη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ κ. Ιωάννη Αθανασίου
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΙΝΑΣ κ. Θεοδόσιο Σακκιώτη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. Θεόδωρο Κουκούλη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΡΟΥ κ. Δημήτρο Στρατηγό
ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κ. Ιωάννη Τσαβαρή
ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΠΕΤΣΩΝ κ. Παναγιώτη Λυράκη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ κ. Ιωάννη Σαμπάνη
ΔΗΜΑΡΧΟ ΥΔΡΑΣ κ. Άγγελο Κοτρώνη
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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