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Καλές Γιορτές.....
µε πολύ αγάπη .....
κι ευχές για ένα ειρηνικό 2005...
Η εκδήλωση – αφιέρωµα στο Νίκο Καζαντζάκη είχε µεγάλη
επιτυχία, η παρουσίαση της ταινίας Αλέξης Ζορµπάς ήταν σε κατάµεστη αίθουσα,
µε αρκετά άτοµα να κάθονται στους διαδρόµους, η διαχρονικότητα αυτού του
έργου και της σκέψης του Νίκου Καζαντζάκη αποδεικνύεται σε καθηµερινή βάση.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους παράγοντες που βοήθησαν στην
επιτυχία της εκδήλωσης, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου του Αµµάν για
την ευγενική τους φιλοξενία, την Ελληνική Πρεσβεία που έθεσε την εκδήλωση
υπό την αιγίδα της και πάντα συµπαραστέκεται στις δραστηριότητες µας, τον Κο
Γεώργιο Στασινάκη, Πρόεδρο της ∆ιεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν.Καζαντζάκη, και
στον οποίον οφείλουµε και µία µεγάλη συγγνώµη για την κακοκαιρία που είχαµε
και δεν µπορέσαµε να του δείξουµε πολλές απο τις οµορφιές αυτού του τόπου,
και τον Λέκτορα Βασίλιο Οικονοµίδη, του Πανεπιστηµίου της Ιορδανίας που µε
την τόσο ενεργό δράση του έχει αλλάξει πολλά στο πολιτιστικό σκηνικό που
παρουσιάζει η Ελλάδα στη τοπική κοινωνία.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Κο. Παναγιώτη
Σκανδαλάκη, Υφυπουργό Υπεύθυνο για τα Θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού που
γενναιόδωρα στήριξε την εκδήλωση αυτή και υλικά και ηθικά.
Τί µπορούµε να πούµε για την ΕΡΤ3 το πρόγραµµα ∆ΙΑΣΠΟΡΑ, οι καλοί µας αυτοί
φίλοι, κάλυψαν την Ιορδανία και την εδώ Ελληνική Κοινότητα µε ένα υπέροχο
δορυφορικό ρεπορτάζ, µέσα στο περιορισµένο χρονικό περιθώριο που είχαν και
µε πρωτοφανείς βροχές για την Ιορδανία, έδωσαν όλη τους τη ψυχή µε ένα
αποτέλεσµα που µας συγκίνησε όλους. Χρύσα, Γιώργο, Γιάννη και Βασίλη σας
ευχαριστούµε και είµαστε σίγουροι ότι η ∆ΙΑΣΠΟΡΑ θα είναι γαι τους απόδηµους
η πρώτη σε ακροαµατικότητα εκποµπή.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ και στη ΕΡΑ5 – Τη Φωνή της Ελλάδας που κάλυψε
ραδιοφωνικώς την εκδήλωση και που µας έστειλαν υλικό ακουστικό και οπτικό
απο τα αρχεία τους για την επόµενη εκδήλωση, συνέχεια του αφιερώµατος στον
Νίκο Καζαντζάκη.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Το Σχολείο Μητρικής Γλώσσας διοργανώνει τη παραδοσιακή
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, στις 23/12/04, ώρα 0730µµ. στην αίθουσα της
εκκλησίας του Σουεφιε.
Ελάτε µε τις οικογένειες σας να γιορτάσουµε µαζί µε τα παιδιά µας.
Φέρτε κι ένα γλυκό για τον µπουφέ που οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων του σχολείου.
Χρόνια Πολλά.....

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
•

•

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Hussein Society που
φέτος θα γίνει στις 19 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Κυριακη, στο
Μάριοτ. Η ζήτηση που έχουµε κάθε χρόνο για κουραµπιέδες
και µελοµακάρονα είναι πάντα περισσότερη απο τη προσφορά.
Όσα και να χουµε θα πουληθούν........
Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που έγινε στις 3 ∆εκεµβρίου,
στο Μάριοτ,ήταν επιτυχηµένο οι πωλήσεις µας έφτασαν τα 587
δηνάρια, και η Κα Καίτη Τζάσσερ κέρδισε το 1ο Λαχνό της
λοταρίας, εισιτήριο για Παρίσι.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Νεολαίας Ιορδανίας, θα
µας πεί τα κάλαντα.......
Στις 24/12/2003, παραµονή Χριστουγέννων τα παιδιά θα
γυρίσουν τα σπίτια να µας πουν τα κάλαντα, όπως κάθε χρόνο,
ενισχύστε µεγαλόψυχα την προσπάθειά τους.......!!!!!!
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Οικονοµικός απολογισµός του µήνα
ΕΞΟ∆Α & ΕΣΟ∆Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

ΝΕΡΟ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

75,790
15,400
120.000
575,390

ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΦΥΛΑΚΑ/ΜΙΣΟ Α∆ΕΙΑΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΞΟ∆Α ΤΗΛ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ

36,500
2,100
10,450

ΣΥΝΟΛΟ

49,050

ΕΛΛΕΙΜΑ/ΑΠΟΘΕΜΑ

-737,530

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος – Καραθανάση, Άννα
Αντιπρόεδρος - Νάσσερ, Ματίνα
Γραµµατέας – ∆ραγατάκη, Μαρία
Ταµίας - Τζάσσερ, Καίτη
Βιβλιοθηκάριος – Μασάντε, Ελένη
Κοσµήτωρας – Νόκουλ, Μαίρη
Αποθηκάριος - Σίµπερ , Ελισσάβετ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
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