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Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, 

 

 

  Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την 

άμεση ανάγκη να τακτοποιήσετε τις ταμειακές σας υποχρεώσεις. Όπως 

γνωρίζετε, οι συνδρομές των μελών αποτελούν τους μοναδικούς πόρους για 

την συνέχιση των δράσεών της «Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας» , και 

αυτή την περίοδο τα έσοδα της εταιρείας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία όλων, το ΔΣ 

αποφάσισε τη μείωση της ετήσιας εισφοράς στα 30,00 Ευρώ που είναι ένα 

μικρό ποσό το οποίο, όμως,  θα επιτρέψει στην Εταιρεία να συνεχίσει και να 

εμπλουτίσει τις δράσεις της.   

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι 

προγραμματίζουμε μία σειρά διαλέξεων πάνω στη προβληματική της κρίσης, 

και σας έχει ήδη αποσταλεί  ξεχωριστά το πρόγραμμα  του Απριλίου.  Επίσης, 

το ερχόμενο φθινόπωρο θα πραγματοποιήσουμε το καθιερωμένο Δ’ Τακτικό 

Συνέδριό μας για το οποίο σύντομα θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες.  

Τέλος, η έκδοση του περιοδικού της εταιρείας  «Κοινωνιολογική Επιθεώρηση» 

βρίσκεται σε τελικό στάδιο και έχετε ήδη λάβει τη σχετική ενημέρωση και  την 

πρόσκληση υποβολής κειμένων.  

 

Για όλα τα προαναφερθέντα αλλά και για να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας χρειαζόμαστε εκτός από τη οικονομική 

σας στήριξη, την παρουσία σας καθώς και άλλων συναδέλφων 



κοινωνιολόγων που γνωρίζετε ότι ενδεχομένως ενδιαφέρονται για τις δράσεις 

της ΕΚΕ.  

 

         Παρακαλούμε όπως αποστείλετε   τη συνδρομή σας στο νέο 

Λογαριασμό της ΕΚΕ στην ALPHA BANK  (κατάστημα Πύργου  Αθηνών 112), 

Αριθμός  IBAN:  GR 92 0140 1120 1120 0210 1400 580, αναγράφοντας το 

ονοματεπώνυμό σας και αιτιολογία «ετήσια συνδρομή ΕΚΕ». Στη συνέχεια  σας 

παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την κατάθεσή σας με ένα e-mail προς 

τον κ. Λελεδάκη στο kanakis.leledakis@gmail.com. Εναλλακτικά , μπορείτε να 

καταβάλλετε τη συνδρομή σας σε μία από τις προσεχείς εκδηλώσεις  μας στις 

οποίες και σας περιμένουμε. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Ταμίας 

 Αργύρης Κυρίδης        Κανάκης Λελεδάκης 
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