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Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιούλιος 2022, ήρθε και φέτος το καλοκαίρι που ελπίζουμε να κυλίσει με ηρεμία χωρίς πυρκαγιές με τα
καταστροφικά τους αποτελέσματα για την όμορφη πατρίδα μας. Μακάρι ακόμα, να επικρατήσει η λογική και
να πέσουν οι εμπρηστικές δηλώσεις των εξ ανατολών γειτόνων μας και να πρυτανεύσει η λογική κι ο
σεβασμός στις σχέσεις των χωρών μας.
Προ ολίγων ημερών διεξήχθησαν οι εκλογές ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου στην Ένωσή μας.
Ευχαριστούμε τα μέλη μας που προσήλθαν κι άσκησαν το δικαίωμά τους. Η παρουσία τους βοηθά τη
λειτουργία της Ένωσής μας και το μέλλον της.
Από το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η απονομή του τιμητικού τίτλου
«επίτιμο μέλος» στην κα Μαρίκα Βαλεντή για τη συνεχή προσφορά της στην Ένωσή μας από την ίδρυσή
της και τη λειτουργία της μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση των νεότερων μελών μας στην παραίνεση να
συμμετάσχουν ενεργά στη λειτουργεία της Ένωσης βάζοντας υποψηφιότητα για το νέο διοικητικό
συμβούλιο. Ευχαριστούμε όσους το τόλμησαν και είτε εκλέχθησαν είτε είναι επιλαχόντα μέλη. Θα πρέπει
να μην απογοητεύονται και στις επόμενες αρχαιρεσίες η συμμετοχή τους να είναι πιο δυναμική και πιο
ενθουσιώδης. Εξάλλου όλοι μπορούμε να προσφέρουμε στην Ένωσή μας είτε κατέχουμε κάποιο πόστο
είτε όχι.
Οι σκοποί του νέου διοικητικού συμβουλίου πρωτίστως είναι η συμπαράσταση , όσον είναι δυνατόν, στα
μέλη μας που έχουν ανάγκη, η εκκαθάριση της κληρονομιάς του Κώστα Ρούσσου και βέβαια οι εκδηλώσεις
που μας φέρνουν κοντά.
Επισυνάπτονται τα πρακτικά των εκλογών.
Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι

Ενέργειες Γυναικείας Συντροφιάς
Η επιτροπή της γυναικείας συντροφιάς κάνει διάφορα σχέδια και το Σεπτέμβριο
θα μας τα ανακοινώσει.

Ενέργειες της Γραμματείας Νεολαίας
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξαναρχίζουν τα μαθήματα Αραβικών στο Σύλλογό
μας τον Οκτώβριο. Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου συνάντηση «μαθητών» και οργάνωση του
προγράμματος. Για λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο για
προεγγραφή στα τηλ.: 2103815550 και 674462542, 6948827180.
Επίσης προγραμματίζεται για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής,
Χημείας και Mαθηματικών.
Μην ξεχνάτε κάθε Σάββατο στο Σύλλογο μετά τις 11:00 προσφέρουμε καφέ, ποτό και
κουβεντούλα.
Μπορείτε να οργανώσετε τα reunion σας στο χώρο μας, σύμφωνα πάντα με τις νέες οδηγίες
περί υγείας.
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Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Αθήνα 10 Μαΐου 2022
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νέου Καταστατικού της Ένωσης των εκ Σουδάν Ελλήνων, ενεργήσαμε
οικονομικό έλεγχο της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2021.
Διαβεβαιώνουμε την Γενική Συνέλευση ότι ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία ως και τα σχετικά δικαιολογητικά και τα
βρήκαμε σε πλήρη τάξη και ακρίβεια. Αναφέρουμε ότι:
(α) Η Ένωση ως δωρεοδόχος απόκτησε πλήρη κυριότητα επί ακινήτου κληρονομίας Κωνσταντίνου Ρούσσου
ήτοι ένα κατάστημα ισογείου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Στουρνάρη 9 με επιφάνεια 56 τ.μ.
Σημειώνουμε ότι βούληση του ως άνω διαθέτη όπως αναγράφεται στη διαθήκη του είναι "Το κατάστημα στην
οδό Στουρνάρη στην Αθήνα το αφήνω στην 'Ενωση των εκ Σουδάν Ελλήνων για τους σκοπούς της 'Ενωσης με
την προϋπόθεση ότι δεν θα πωληθεί αλλά θα παρέχει ένα έσοδο μέσω των ενοικίων στην Ένωση".
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, υπογράφηκε Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας με την οποία η 'Ενωση
αποδέχεται αυτήν την κληρονομία ρητά και ανεπιφύλακτα και κατ' επέκταση τους όρους αυτής.
Με απόφαση του Δ.Σ. της 'Ενωσης το κατάστημα αυτό είναι ενοικιασμένο σε εμπορική επιχείρηση
ηλεκτρονικών ειδών. Σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο η διάρκεια της μίσθωσης είναι τρία έτη από 1η
Ιουλίου 2021 έως 30η Ιουνίου 2024 και το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό 450 Ευρώ.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (κάθε είδους
σωματεία και ιδρύματα) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα έσοδα που αποκτούν από
δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους όπως έσοδα που
προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία κ.λπ.). Τα καθαρά εισοδήματα από
ακίνητα, δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν από την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
ποσά εισοδημάτων από ακίνητα, φορολογούνται αυτοτελώς, με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές
φόρου ήτοι 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 Ευρώ.
(β) Λόγω της απόκτησης του ως άνω ακινήτου έχει γίνει αλλαγή λογιστικής αρχής στην αποτίμηση των
ακινήτων της Ένωσης με σκοπό την επικαιροποίηση της καθαρής Θέσης της ήτοι: Στα προηγούμενα χρόνια το
ακίνητο ιδιοκτησίας της Ένωσης στην οδό Ακαδημίας είχε αποτιμηθεί με τιμή κτήσης ενώ στο παρόντα
απολογισμό και τα δύο ακίνητα πλέον απεικονίζονται σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες, όπως αυτά
αποτυπώνονται στον πίνακα ΕΝΦΙΑ του έτους 2020 της Ένωσης, η συνολική αξία των οποίων φθάνει τις
223.428,80 Ευρώ.
Συστήνουμε η αποτίμηση των ακινήτων να γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές αξίες.
(γ) Σημειώνεται επίσης ότι στο κληροδότημα του Κωνσταντίνου Ρούσου συμπεριλαμβάνεται χρηματικό ποσό
40.000 Ευρώ. Λόγω νομικών περιπλοκών εκκρεμεί η είσπραξη του ποσού αυτού.

(δ) Σημειώνεται η απώλεια εσόδων από συνδρομές μελών της τάξεως 33% περίπου σε σύγκριση με τις δύο
προηγούμενες διετίες.
(ε) Στα έπιπλα και σκεύη έγινε 10% απόσβεση της αξίας
των σε σχέση με την διετία 2018 -2019.
Η καθαρή Θέση της 'Ενωσης την 31η Δεκεμβρίου 2021
ανέρχεται στις 356.144,41 Ευρώ και είναι αυξημένη
κατά 165.823,62 Ευρώ σε σύγκριση με τον ισολογισμό
της διετίας 2018 -2019 λόγω της επικαιροποίησης
της αποτίμησης των ακινήτων, ως εξής:

ΤΑ ΝΕΑ
Ανάλυση και Απολογισμός διετίας 2020-2021
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Με δυο λόγια …

Δάκης, ένα όνομα συνδεδεμένο με γλυκιές αναμνήσεις της νιότης μας. Χορέψαμε, ερωτευτήκαμε, και
συγκινηθήκαμε με τα τραγούδια του. Όσοι τον γνωρίσαμε έχουμε να πούμε μόνο καλά λόγια για τον συνάδελφο.
Ηθικό στοιχείο, ευγενικός και πάντα μειλίχιος.
Ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1943. Από την πλευρά της οικογενείας
της μητέρας του, εξάδελφός του ο Ντέμης Ρούσσος. Συνεργάστηκε σχεδόν με όλους τους επιφανείς Έλληνες
συνθέτες με ιδιαίτερη μνεία στη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα. Τόσα καλοκαίρια, Εκείνο το πρωί στην
Κηφισιά και άλλα. Τραγουδούσε με χαρακτηριστική άνεση γαλλικό , αγγλικό, ιταλικό, ισπανικό και φυσικά αραβικό
ρεπερτόριο.
Ειδικότερα εμάς τους Σουδανούς μας αγγίζει ένα τραγούδι από τα νεώτερα του, με τον περίφημο στίχο
« Αλαλούμ, αλαλούμ μάζεψέ τα να πάμε πιο καλά στο Χαρτούμ». Σε όλες τις χορευτικές εκδηλώσεις μας είναι
απαραίτητο στο μουσικό ρεπερτόριο.

Καλό παράδεισο.
Γ. Μουτζούρης

.............................................. .
ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ - Ο Εκπαιδευτικός & Συγγραφέας Ο Ερρίκος Μιχ. Χατζηανέστης, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια στις 20/9/1917. Φοίτησε στο Αβερώφειο Γυμνάσιο, στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακά στη Σορβόννη. Η
επαγγελματική του καριέρα είχε ως εξής : Καθηγητής (1939-1954) και στη συνέχεια
Γυμνασιάρχης (1954-1955, 1963-1964) στο Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξανδρείας. Έκτακτος Καθηγητής
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας (1955-1964).
Διευθυντής στο Κοντομιχάλειο Γυμνάσιο Χαρτούμ και επίτιμος Μορφωτικός Ακόλουθος στην εκεί
ελληνική πρεσβεία (1964-1972). Διευθυντής στην Αμπέτειο Σχολή Καΐρου (1972-1975). Διευθυντής
σπουδών στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (1979-1981). Υπήρξε
ακόμη φιλολογικός συνεργάτης της εφημερίδας ¨Καθημερινή¨ (1976-1984) και φιλολογικός κριτικός στα
περιοδικά ¨Νέα Εστία¨ και ¨Σύγχρονη Σκέψη¨. Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, της Εθνικής
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Λέσχης Λάιονς Αθηνών, της αλεξανδρινής Τεκτονικής Στοάς ¨Μέγας
Αλέξανδρος¨, του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, του
Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, του Συλλόγου Επιστημόνων Αλεξανδρείας ¨Πτολεμαίος Α΄¨,
κ.ά., ενώ αφιέρωνε ολόκληρους μήνες για μελέτη στις βιβλιοθήκες του Λονδίνου, της Γενεύης και άλλων
ευρωπαϊκών πόλεων.
Όπως γράφει ο Ευθύμιος Σουλογιάννης ¨πέραν του εκπαιδευτικού του έργου, θα μείνει στα κλασικά γράμματα
ως ένας εκ των διασημότερων και εγκυρότερων κλασικών φιλολόγων με παγκόσμια προβολή. Και τούτο γιατί
η μελέτη του στον Αισχύλο υπήρξε η πλέον αξιόλογη στον επιστημονικό κόσμο της Ευρώπης και της
Αμερικής. Οι μελέτες του γραμμένες ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά είχαν την εγκυρότητα του ενσυνείδητου
φιλόλογου και αποτελούσαν αντικείμενο παραπομπών και αναφοράς¨. Από τα έργα του σημειώνουμε τις
μεταφράσεις με εισαγωγή και σχόλια : ¨Αγαμέμνων¨ Αισχύλου (Αθήνα 1954), ¨Χοηφόροι¨ Αισχύλου (Αθήνα
1957), ¨Ευμενίδες¨ Αισχύλου (Αθήνα 1958), ¨Ικέτιδες¨ Αισχύλου (1979), ¨Ανδρομάχη¨ Ευριπίδη (1981),
¨Ελένη¨ Ευριπίδη (1989), καθώς και τα : ¨Dionysos Persecute¨ (1959), ¨Zeus dans le Promethee enchaine d΄
Eschyle¨ (1959), ¨Τα κλασικά γράμματα και η εποχή μας¨ (Αλεξάνδρεια 1960), ¨Ancient Creek Religion and the
God Dionysos¨ (1960), ¨Στιγμές του ελληνισμού κατά την Τουρκοκρατία¨ (Αλεξάνδρεια 1962), ¨Προσκοπισμός
και Σχολείον¨ (1962), ¨Προεπαναστατικές εκδηλώσεις. Ένας υμνητής του αγώνος¨ (Αλεξάνδρεια 1963), ¨Η
τριλογία του Προμηθέως του Αισχύλου και ο Premetheus Unbound de Shelley¨ (Αλεξάνδρεια 1964), ¨Οι
Αρχαίοι και εμείς¨ (1970), ¨Η εφηβεία¨ (Αλεξάνδρεια 1973), ¨Μνήμες¨ (Αλεξάνδρεια 1973), ¨Η νεολαία και
εμείς¨ (1974), ¨Νεολαία και Κοινωνία¨ (Αλεξάνδρεια 1975), ¨Η πατριωτική ποίηση και το βαθύτερο νόημα της
τραγωδίας ¨Πέρσαι¨ του Αισχύλου ¨ (1975), ενώ είχε μεταφράσει και έργα των Clifford Leech (¨Τραγωδία¨) και
Huguette Junod (¨Η επιστροφή της Περσεφόνης¨, ¨Ποιήματα εμπνευσμένα από την Ελλάδα¨). Πέθανε στην
Αθήνα τον Ιανουάριο του 2001.

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ
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Ανέκδοτα

4 ναυαγοί 20-40-50 και 70 ετών και σε απόσταση
αναπνοής από 4 πανέμορφα μοντέλα.
Ο 20άρης : Γρήγορα να κολυμπήσουμε να πάμε απέναντι
Ο 40άρης : Καλά, μη βιάζεσαι και τόσο
Ο 50άρης : Εγώ λέω να κατασκευάσουμε μια σχεδία
Ο 70άρης : Για σταθείτε βρε παιδιά. Γιατί να τα κάνουμε
όλα αυτά, αφού και από εδώ βλέπουμε

Κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Λαμπριανός Αρκάδιος, Νούγκοβιτς Παρασκευή (Κύπρος),
Τσιρόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου (Παρίσι) και Μοιρασγέτη Σταυρούλα
(Λούλα)

Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με τη συγκατάθεση των συγγενών.
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

Κουτουφά Γεωργίου και
Κατερέλου Κων/νου
Λαμπριανού Αρκάδιου

Σεβέρη Θεόφιλου και Καλλιθέας
Κατερέλου Κων/νου και Νίνας
Πετρέλη Μαίρης
ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ :

από
από

από
από

Κατερέλου Σοφία
Λαμπριανού Καίτη,
Λαμπριανού Άννα, Γιώργο, Μαρίζα
Έρρικα, Θεοδοσόπουλο Δημήτρη
Χριστοδουλίδου Μαριάννα,
Αντωνίου Αντώνη και Ιωάννη
Σεβέρη Ιωάννα
Χατζαντώνη Έλσα

Ακάμας Ανδρέας, Ρεπάνης Νικόλας, Γ. Μιχαηλίδης και
αρκετοί Ανώνυμοι

Μην διστάζετε να μας ενημερώνετε για τους συντοπίτες μας που χρειάζονται βοήθεια.
•

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

.Ενημέρωση:
............................................. .
1) Διατίθενται 3 βιβλία με θέμα το Σουδάν και 1 βιβλίο που αφορά τα 55 χρόνια της Ένωσής μας στην
Ελλάδα, 10 € έκαστο για την ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας.
2) Τα μέλη που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ενδιαφέρονται να προβάλλουν τη δραστηριότητά τους
στην εφημερίδα, να μας ενημερώσουν μέσω email.

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. Ζητάμε να μην ξεχνάτε τη
στήριξή 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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ενημερωτικό Έντυπο
της Ένωσης των εκ
Σουδάν Ελλήνων.
Διανέμεται δωρεάν
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Ιρέν
Παπαγεωργίου
Φωτο: Γιώργος Μουτζούρης
Site: Κώστας Καπέλλος
Ένωση των εκ Σουδάν
Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 – 210
3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr

Με την κατάθεση στην Τράπεζα της συνδρομής ή της δωρεάς σας παρακαλούμε να ενημερώνετε το
γραφείο της Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα 210-3815550 & 210-3827106 για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

