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Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Μελλοντικές Εκδηλώσεις 

Ενέργειες Γυναικείας Συντροφιάς 

Ενέργειες της Γραμματείας Νεολαίας 

 

Με τον κορωνοϊό, αναγκαστήκαμε να αδρανήσουμε.  Γι αυτό δειλά, δειλά προγραμματίζουμε στο τρίμηνο 

Οκτωβρίου – Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου  

 

 τριήμερη εκδρομή τον Οκτώβριο   και 

 

 

 Κυριακάτικες μεσημεριανές μαζώξεις με μουσική   

 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες των εκδηλώσεων και μέχρι νεωτέρας,  θα συμμετέχουν μόνο οι εμβολιασμένοι.   

Η γυναικεία συντροφιά θα μας ενημερώσει εγκαίρως για τις ενέργειές της. 

Μην ξεχνάτε κάθε Σάββατο στο Σύλλογο μετά τις 11:00 για καφέ και κουβεντούλα. 

Μπορείτε να οργανώσετε τα reunion σας στο χώρο μας, σύμφωνα πάντα με τις  

νέες οδηγίες περί υγείας. 

 

Η Γιόγκα θα αρχίσει πάλι από Οκτώβριο. 

Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, σκεπτόμαστε πώς περάσαμε το καλοκαίρι μας. Περάσαμε όμορφα στη διήμερη 

εκδρομή μας στη Καλαμάτα όπου θαυμάσαμε εκτός των άλλων, το σπουδαιότερο Μουσείο παραδοσιακών 

ενδύματων της Ελλάδας (συλλογή Καρέλια) και την Πύλο, θυμηθήκαμε την ιστορία και είδαμε τη προτομή των 

τριών ναυάρχων.  

 

Αυτό που περισσότερο μας έρχεται στο μυαλό μας είναι ο Αύγουστος γεμάτος με θλίψη, στάχτη και κάπνα. Κρίμα 

που από ανθρώπινο λάθος, ή δεν ξέρω ΤΙ άλλο φτώχυνε η Ελλάδα μας από πανίδα και χλωρίδα. Δυστυχώς 

"αποχαιρετήσαμε« και έναν Αληθινό Αθάνατο Έλληνα....Μίκη Θεοδωράκη.  

 

Ειδικά τώρα μετά από τόσα που περάσαμε και περνάμε, πανδημία, ανασφάλεια, κλεισούρα, πυρκαγιές, καύσωνα 

κτλ, και η ψυχική μας υγεία έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα αισιοδοξούμε και ξεκινάμε καινούργια σεζόν με όμορφα 

πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί.. Ας θυμηθούμε και το ποίημα του Κ.Π.Καβάφη:. "Δεν έχουν σημασία μόνο 

αυτά που ζήσαμε. Ίσως μεγαλύτερη σημασία έχουν αυτά που δεν ζήσαμε. Ίσως τα «όχι» μας μας έκαναν 

αυτό που είμαστε, όχι τα «ναι» μας. Ίσως ".    

 

 Καλό αποκαλόκαιρο  ή καλό φθινόπωρο............ 



Είμαι ο Τόλης Ασμάνης και με τη συζυγό μου ζούμε στο 

Χαρτούμ, τα τελευταία δέκα χρόνια. Μου ζητήθηκε να 

στέλνω στην εφημεριδούλα διάφορα νέα από το Σουδάν 

ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μια στοιχειώδης επαφή με 

την εναπομείνασα. Η αγαπημένη μας χώρα που άνθησε η 

παροικία μας έχει  μοιραία αλλάξει σε όλα τα επίπεδα 

μετά από βίαιες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

παρεμβάσεις που την ισοπέδωσαν κυριολεκτικά. Ειδικά 

τον παλιό κάτοικο, λίγα είναι τα μέρη που θα του 

θυμήσουν το παλιό όμορφο Χαρτούμ και των παιδικών 

μας χρόνων καθώς η  καινούργια πραγματικότητα 

εισέβαλε βίαια στην καθημερινότητα. Η κουλτούρα καθώς 

και η αισθητική της πόλης αλλά και γενικά όλης της χώρας 

αλλάζει ριζικά και αυτή υποχωρώντας σε νέα άγνωστα για 

τον τόπο δεδομένα.  Ο καλός μας Σουδανός ξαφνικά 

βρέθηκε απροετοίμαστος στο έλεος μιας καταιγίδας, η 

οποία υποχωρώντας  του άφησε πολλές και μεγάλες 

ανοικτές πληγές. Σήμερα, η χώρα βγαίνει πια από μια 

πολύχρονη χαώδη κρίση καθώς  με διεθνή βοήθεια 

προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην οποία 

περιήλθε, σκοπεύοντας σε ένα πολλά υποσχόμενο 

μέλλον. Βέβαια μέσα από αυτήν τη λαίλαπα αξιοσημείωτο 

είναι ότι ο λαός ακόμα θυμάται και αγαπάει πολύ τους 

Έλληνες και δεν ξεχνάει εύκολα τη μεταξύ τους αδελφική 

σχέση που είχε πάντα. Η  ελληνική κοινότητα εδώ είναι 

δυστυχώς σε μαρασμό για πολλούς λόγους. Τα μέλη της 

αριθμούνται πια σε λίγες δεκάδες, δεν υπάρχει  νεολαία 

και οι τελευταίοι εναπομείναντες ελπίζουν στην επιβίωσή 

της. Ο κοινωνικός ιστός έχει αλλάξει δραματικά καθώς οι 

εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Δεν υπάρχουν πια ελληνικές 

εταιρίες ή άξιοι νέοι επιχειρηματίες, ούτε πρόοδος 

σχέσεων εκατέρωθεν. Δυστυχώς αυτό κάνει γενικά τη 

συνέχεια της παροικίας πολύ  δύσκολη. Παρ' όλα αυτά 

όμως το Σουδάν  μας τιμά και ανεξαρτήτως των 

τεραστίων οικονομικών προβλημάτων του, εξακολουθεί 

να διατηρεί την πρεσβεία και το προξενείο του στην 

Ελλάδα. Οι παλιοί γνώριμοι τόποι που πηγαίναμε και 

διασκεδάζαμε στο μακρινό παρελθόν έπαψαν να 

υπάρχουν και γίνανε φαντάσματα μιας άλλοτε 

ξέγνοιαστης εποχής . Οδηγώντας για παράδειγμα προς το 

πάρκο του Μόγκρεν βλέπεις μέσα παρατημένο να 

σκουριάζει ένα παλιό Λούνα Παρκ, ενώ ο κήπος και η 

διαρρύθμισή  του έχουν και αυτά αλλάξει με αταίριαστα 

καλλωπιστικά αδικώντας μια μοναδική γεωγραφική 

τοποθεσία και αντανακλώντας πολύ  φτωχές επιλογές. 

Απέναντί του, το παλιό Χίλτον μετονομάστηκε σε Κόραλ, 

μια θλιβερή συνέχεια μιας κάποτε λαμπρής παρουσίας. 

Περιτριγυρίζεται από μοντέρνους πανύψηλους γυάλινους 

πύργους που προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα που 

γνωρίζαμε. Ο πανέμορφος δρόμος του Νείλου έχει και 

αυτός μεταμορφωθεί σε λεωφόρο μπαζωμένος σε πολλά 

σημεία ενώ εκεί που κάναμε βόλτες και ποδηλατάδες 

έχουνε απαγόρευση εισόδου λόγω ασφαλείας. Η 

διαδρομή του βέβαια είναι ακόμα όμορφη, οι πολλές όμως 

παρεμβάσεις του αφαίρεσαν το μοναδικό ρομαντισμό 

της εξαιρετικής ομορφιάς του.  Πιο πέρα παράλληλα με 

τη μεταλλική γέφυρα που οδηγεί στο Ομντουρμάν είναι 

χτισμένη από Κινέζους μια ακόμη τσιμεντένια που μαζί 

με ακόμα άλλες                                πέντε συνδέουν τις 

τρεις πόλεις                                       Χαρτούμ, 

Ομντουρμάν,                                     Μπάχρι 

σχηματίζοντας                                   μια τεράστια 

μητρόπολη με                                    πλυθησμό που 

κυμαίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μεταξύ εννέα με 

δέκα εκατομμύρια κατοίκους. Καινούργια προάστια 

έχουνε ξεπεταχτεί παντού σε μέρη που πριν μερικές 

δεκαετίες πηγαίναμε οικογενειακές εκδρομές ή ακόμα 

ψάρεμα και κυνήγι. Οι τιμές των ακινήτων έχουν 

εκτιναχτεί στα ύψη και μαζί τους και τα ενοίκια. Παντού 

έχουν φυτρώσει πολυόροφες πολυκατοικίες παίρνοντας 

τη θέση των ωραίων σπιτιών που ζήσαμε και γνωρίσαμε. 

Το πλείστον της επαρχίας έχει μετακομίσει στην 

πρωτεύουσα αναζητώντας μια καλλίτερη τύχη, 

ερημώνοντας έτσι την ύπαιθρο και αλλάζοντας το 

χαρακτήρα της πρωτεύουσας. Σκεφτείτε μόνο πως 

πηγαίνοντας για Γκέμπελ Αουλία ο δρόμος είναι 

διάσπαρτος με συνεχόμενους οικισμούς, εκεί που παλιά 

υπήρχε παντού μόνο έρημος. Όλοι οι δρόμοι δυστυχώς 

είναι σε άσχημη κατάσταση, για να μην αναφερθώ στις 

μακροχρόνιες ελλείψεις βασικών αγαθών και στον 

ανεξέλεγκτο καλπάζοντα  πληθωρισμό της τάξης του 

390% ετησίως. Όλα αυτά όμως ευτυχώς έχουν φτάσει 

στο τέλος τους. Υπάρχει  μια νέα πνοή, μια ελπίδα και 

ένα καινούργιο ξεκίνημα στη χώρα. Ο τόπος που μοιραία 

είναι διάσπαρτος με ΜΚΟ βλέπει πρώτη φορά ξένο 

ενδιαφέρον για επενδύσεις από εταιρίες κολοσσούς σε 

όλους τους τομείς. Υπάρχουν μερικά πράγματα 

αναλλοίωτα στο χρόνο που είναι ελπιδοφόρα και θετικά,. 

αρχίζοντας με τη ντόπια παραγωγή κρεάτων, λαχανικών 

και φρούτων που είναι ακόμα στην  πλειονότητα 

βιολογικά. Τα γκρέιπ φρουτ, τα μάγγο, οι γκουάβες, οι 

υπέροχες μπανάνες, οι γκίστες, τα καρπούζια και όλα 

τα άλλα ακόμα γνήσια στην πλειονότητα τους με την 

παλιά εκείνη γλυκιά μυρωδάτη γεύση. Τα υψηλής 

ποιότητας κρέατα και ψάρια. Επίσης σε μεγάλο βαθμό 

καλά κρατεί η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους ξένους. 

Ποτέ δεν υπήρξε ξενοφοβία στη χώρα που έχει  κύριο 

γνώρισμα την ανεκτικότητα και τη χαμηλή 

εγκληματικότητα. Το παραδοσιακό αίσθημα της 

φιλοξενίας δεν έχει αλλάξει. Παράδειγμα πως όπου και αν 

βρεθείς οι πόρτες είναι ανοιχτές για να μοιραστούν έστω 

και μέσα από ένα γεύμα το ζεστό τους χαμόγελο 

συνοδευόμενο από τη γλυκιά λέξη 'φάνταλ'. Ο φτωχός 

αλλά υπερήφανος Σουδανός με τις παράξενες 

ιδιοτροπίες του, που δεν είναι Άραβας, αλλά ούτε και 

Αφρικανός. Η ευλογία και συνάμα η δυσκολία να 

συνδυάσει διαφορετικές κουλτούρες είναι η μεγαλύτερη 

πρόκληση στη χώρα που προσωπικά πιστεύω θα βγει 

στο τέλος νικήτρια από τη δοκιμασία αυτή. Γιατί δεν έχει 

άλλες επιλογές. Ο μισός σχεδόν πληθυσμός της χώρας 

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 

2 ΤΑ ΝΕΑ 



ΤΑ ΝΕΑ 

Φωτο του ….. σήμερα 

27-28/6/21 
Εκδρομή Καλαμάτα -  Πύλο 

10/6/21 
Μεσημεριανή Κυριακάτικη 

μάζωξη 



3 ΤΑ ΝΕΑ 

Θυμάμαι σαν και τώρα,  όταν αρχίσαμε να 

επισκεπτόμαστε ο ένας το σπίτι του άλλου, αυτός να 

έρχεται στη Νέα Σμύρνη κι εγώ στο Παγκράτι, τα καυτά 

μεσημέρια του θέρους  του 1946, μόνοι μας στα τελευταία 

καθίσματα του λεωφορείου που ανέβαινε τη Συγγρού. 

Κάθε μεσημέρι η μητέρα μου μας έκανε το τραπέζι και 

μετά πηγαίναμε για  σπουδές  ή για το μεροκάματο,  

εκείνος  δούλευε  στου Fix, στο εργοστάσιο πάγου κι εγώ 

εφημεριδοπώλης, η αλήθεια είναι ότι ο δικός μου πατέρας 

μού εξασφάλιζε το καθημερινό πιάτο,  ενώ ο Μάνος ήταν 

ο ίδιος πατέρας, γιος και αδελφός, έπρεπε  να δουλέψει 

για να ζήσει την οικογένεια του, κάτι που θα τον 

απομακρύνει από τη μεγάλη του αγάπη, τη συμφωνική 

μουσική, είχε  μια από τις καλύτερες δισκοθήκες στον 

κόσμο, χιλιάδες δίσκοι, κυρίως «κλασικοί». Και το 

σπουδαιότερο: τους άκουγε όλους!  κανείς στην Ελλάδα 

(πέραν των κλασικών ) δεν γνώριζε καλύτερα τη μουσική 

του 20ού αιώνα τους ερμηνευτές, τις  ορχήστρες, τις 

μουσικές σχολές  από τον Μάνο, μού μιλούσε 

ασταμάτητα  για τους πιο απίθανους συνδυασμούς 

οργάνων που θα χρησιμοποιούσε π.χ, τρία τρομπόνια και 

δύο άρπες για το ένα, ορχήστρα πνευστών με σόλο τσέλο 

για το άλλο... 

 

Ο  Μάνος εμπιστευόταν το ένστικτο και την ιδιοφυΐα του, 

εγώ εργάσθηκα σκληρά για να αποκτήσω τεχνική. Όταν 

είδα τη «Στέλλα»,  μέθυσα κυριολεκτικά με τις μελωδίες 

του, πήγα και ξαναπήγα έως ότου τις μάθω καλά για να 

τις παίζω στο πιάνο. 

 

Στο σπίτι του στο Παγκράτι, με έκρυβε ενώ ήμουν στην 

παρανομία, μετά την  μουσική ακολουθούσε  συζήτηση 

για τα πολιτικά, ανταλλάσσαμε απόψεις και όνειρα, 

επιθυμίες και σχέδια,  εγώ ήμουν φανατισμένος, δεν 

ήθελα να δω την πραγματικότητα που μου ανέλυε με την 

τετράγωνη λογική του ο Μάνος, όμως αυτές οι διαφωνίες 

μας έφερναν πιο κοντά,  ο Μάνος αποδείχτηκε τελικά 

περισσότερο ρεαλιστής απέναντι στην έννοια «Λαός» 

από μένα που εγώ  την αντιμετώπιζα με ρομαντική 

διάθεση σαν απόλυτη ηθική και πολιτιστική αξία. 

Προσωπικός φίλος του Καραμανλή, δεν δίσταζε να 

υποστηρίζει θέσεις πιο τολμηρές και ριζοσπαστικές από 

αυτές των  επισήμων απόψεων της Αριστεράς.  Η σχέση 

τους περιπετειώδης, οι τσακωμοί τους παροιμιώδεις, μια 

φορά τους άκουσε όλος ο «Μαγεμένος Αυλός» το 

αγαπημένο εστιατόριο  του Μάνου, σε διπλανό τραπέζι 

καθόταν η Ελένη Αρβελέρ, σηκώθηκε από την θέση της 

και τους μάλωσε «δεν ντρέπεστε, είστε τα ινδάλματα όλης 

της Ελλάδας και τσακωνόσαστε σαν μαθητούδια» 

Συνεχίζει ο Μίκης: ανεξάρτητα από τις περιπέτειες των 

σχέσεων μας, ένιωθα πάντα μια απέραντη τρυφερότητα 

για τον ευάλωτο Χατζιδάκι που προσπαθούσε με κάθε 

τρόπο να κρύψει την αγάπη που στερήθηκε, μου άρεσε 

να τον ακούω να μιλάει, δεν τον διέκοπτα ποτέ, όταν 

μιλούσε, διατύπωνε τόσο άρτια, με τόσο άψογα Ελληνικά 

και τόσο τέλεια τεκμηριωμένα οτιδήποτε έθιγε, που σε 

έπειθε χωρίς δεύτερη σκέψη, σε καθήλωνε μονάχα με ένα 

βλέμμα, ήταν ένας γόης, ως άνθρωπος, ως διανοούμενος 

και ως συνθέτης. Ένα δώρο των Θεών στη χώρα μας. 

Πολιτική είναι οποιαδήποτε πράξη επηρεάζει την 

κοινωνία, αν σας ρωτήσουν λοιπόν ποιοι είναι οι 

κορυφαίοι  Έλληνες πολιτικοί, πείτε αυτοί οι δύο, σε 

αντίθεση με τους επαγγελματίες της πολιτικής που 

ιδιοτελώς μας χρεοκόπησαν, μας ντρόπιασαν,  μας 

δίχασαν , αυτοί έκαναν περήφανο ένα ολόκληρο λαό, όλη 

η οικουμένη ταύτισε την μουσική τους με την Ελλάδα, 

ένωσαν ένα ολόκληρο  λαό,  τους τραγουδούσαμε και οι 

αποστάσεις μεταξύ μας εκμηδενίζονταν!  

 

Στις  15 Ιουνίου του 1994,  μας άφησε το «δώρο των 

Θεών στη χώρα μας», ο Μίκης σπεύδει  στο 

Νεκροτομείο  του Ευαγγελισμού και παρακαλεί τη 

Διευθύντρια να τους αφήσει μόνους τους, ο Μάνος 

γυμνός στο τραπέζι του νεκροτομείου, είχε  χάσει πολλά 

κιλά  από την περιπέτεια της υγείας του και ήταν 

πανέμορφος, έμεινε μαζί του περίπου μισή ώρα 

χαιδεύοντας του το κεφάλι,  μιλώντας του τρυφερά, όλα 

όσα δεν του είχε πει ολόκληρες δεκαετίες, στο τέλος «του 

έκλεισα τα μάτια και του είπα, Καλή Αντάμωση Μάνο 

μου, και έφυγα  δακρυσμένος». 
 Πηγή: ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ.gr (απόσπασμα) 

είναι στη Διασπορά. Ο επαναπατρισμός της μορφωμένης 

τεχνοκρατικής μερίδας θα διδάξει το μέλλον στη νεολαία 

που αναζητεί να ακολουθήσει με επιτυχία όλες τις 

παγκόσμιες τάσεις. Το Σουδάν έχει το μεγαλύτερο αριθμό 
νεολαίας σε όλη την Αφρική. Και εκεί είναι η ελπίδα.  

Όλων μας οι ευχές είναι να δούμε την ταλαίπωρη χώρα 
που μεγαλώσαμε να 
επανέρχεται σύντομα στο προσκήνιο της ευημερίας που 

της αξίζει. Με ειλικρινή αγάπη, καλό χειμώνα  
              Τ. Ασμάνης 

Τα 2Μ του Ελληνικού Πολιτισμού, ο Ψηλός και ο Χοντρός,  αφηγείται  ο Μίκης   



Κοινωνικά 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 

Αικατερίνη Φλαγγίνη του Νικολάου,      Ξενοφών (Φωφώνης) Γεωργιάδης,     Λούλα Ρηγοπούλου-Παπακώστα, 

Χριστόφορος (Φορίνο) Μπαμπουλής,    Παύλος Κυριαζής,     Δημήτρης (Μίμης) Κωνσταντίνου του Μιχαήλ 

(Κύπρος) 

 

Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με συγκατάθεση των συγγενών.             

 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Παρακαλούμε τα μέλη που οφείλουν συνδρομές να τις καταβάλουν μιας και οι  

υποχρεώσεις της Πρόνοιας έχουν αυξηθεί. Για να συνεχίσει η Ένωση τη λειτουργία της  

χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη συνδρομή σας. 

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι 20 ΕΥΡΩ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 
Αρ. Λογ/μού 813002002000295     ΙΒΑΝ GR 6401408130813002002000295 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αρ. Λογ/μού 5029-039506-242      ΙΒΑΝ GR 4401720290005029039506242 

Με την κατάθεση στην Τράπεζα της συνδρομής ή της δωρεάς σας παρακαλούμε να ενημερώνετε  

το γραφείο της Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα 210-381550 & 210-3827106 για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη. 

  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Ενημερωτικό Έντυπο της 

Ένωσης των εκ Σουδάν 

Ελλήνων. Διανέμεται 

δωρεάν 
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου                   

Σχεδιασμός: Ιρέν Παπαγεωργίου  

Φωτο: Κώστας Σφήκας                                      

Site: Κώστας Καπέλλος 

Ένωση των εκ Σουδάν Ελλήνων              

Ακαδημίας 84, Αθήνα                                         

Τηλ. 210 3827106 – 210 381550          

www.sees.gr                                                          

e-mail: info@sees.gr 

4 ΤΑ ΝΕΑ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Δημιουργήσαμε νέα στήλη στα κοινωνικά με Γάμους και Βαπτίσεις, ενημερώστε μας ανάλογα. 

 . 

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Ανώνυμος, Ν. Ρεπάνης 

• Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τις επώνυμες και ανώνυμες προσφορές τους για το ταμείο της «ΠΡΟΝΟΙΑΣ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Χρηστικά 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η μεταβατική περίοδος των βεβαιώσεων μηχανικού και από 1ης Οκτωβρίου 2021 

αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. 

Παράλληλα για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», που θα προκηρυχθεί το Φθινόπωρο του 2021, 

εντάσσεται και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα είναι υποχρεωτική για την αίτηση, ενώ θα επιδοτείται το 

κόστος της. 

Επιπλέον  για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να 

συνταχθεί ταυτότητα κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα. Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν 

τακτοποίησαν το αυθαίρετο, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις.  

Υπενθυμίζεται ότι από 1ης/1/2022 θα ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα επηρεάσουν το φόρο μεταβίβασης 

(γονικές παροχές), και αγοραπωλησιών. Θα επηρεαστεί  επίσης ο ΕΝΦΙΑ και τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί 

φόροι.   

Για το τι είναι και τι περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου  θα αναφερθούμε σε επόμενο τεύχος. Όσοι όμως 

επιθυμούν να ενημερωθούν νωρίτερα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας είτε e- mail (info@sees.gr) , ή 

να τηλεφωνήσουν στην  Ένωσή μας info@sees.gr ή τηλεφωνικώς στην Ένωσή μας. Τηλ. 210 3815550   

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ 

  

Γιάννη Κωνσταντίνου     από Οικ. Αρκάδιου - Ρούλας Λαμπριανού 
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