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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες Καλή Χρονιά,
Διάφορα γεγονότα σκίασαν το ρεβεγιόν του 2016, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με αποτέλεσμα να γίνει μια
αρκετά μεγάλη προσπάθεια για να περάσουμε καλά.
Όμως στην κοπή της Βασιλόπιτας στο Σύλλογο των Αιγυπτιωτών, η προσέλευση των μελών μας ήταν μεγάλη,
με πολύ φαί, κέφι και χορό με το πλούσιο ρεπερτόριο του μαέστρου Θεοδωρόπουλου.
Το φλουρί ευρέθη από τον κ. Ηλ. Βολιανίτη, ο οποίος με πολύ συγκίνηση βράβευσε και τους νέους σπουδαστές, εγγόνια των μελών μας.
Ελπίζουμε το 2017 να είναι καλυτερότερο, γεμάτο ευτυχία, Υγεία, ευημερία και ότι άλλο επιθυμούμε ...... και
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Μαρτίου
2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Ένωσης, με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού». Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 19 Μαρτίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Κυριακή 19/2/2017
					
					

Απογευματινό Αποκριάτικο γλέντι στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών,
Γ΄Σεπτεμβρίου 56, με πολύ αποκριάτικη διάθεση να φάμε και να
διασκεδάσουμε με το μαέστρο Θεοδωρόπουλο. Κάντε ΑΜΕΣΑ κράτηση.

Σάββατο 4/3/2017 		

Μονοήμερη εκδρομή.

Κυριακή 2/4/2017 		
					

Μεσημεριανή συγκέντρωση στο Σύλλογό μας για χορό με τη
μουσική του μαέστρου μας

Λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.
Πληροφορίες: Ένωση (210 38 15 550) ή/και Ευαγγελία (6945 632 595).
Σημείωση:
1. Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε εκδήλωσή μας και τελικώς δεν θα μπορέσετε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε
να μας ειδοποιείτε εγκαίρως ώστε να κάνουμε τις ανάλογες οικονομικής φύσεως ενέργειες.
2. Τα μέλη μας που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
παρακαλούμε να μας ενημερώσουν.

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
1.

Τα μαθήματα Αραβικών με καθηγητή τον Σάκη Αυτουσμή, συνεχίζονται με ενθουσιασμένους μαθητές και με
τάξεις για αρχάριους και προχωρημένους.
2. Κάθε Πέμπτη και ώρα 10:30 συνεχίζονται τα μαθήματα γιόγκα.
3. Μικροί και μεγάλοι που ενδιαφέρεστε για μουσική και χορωδία, δηλώστε συμμετοχή.
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Σε συνέχεια του
χαμόγελο, δεν θύμωνε
Εκλεκτοί Καθηγητές
προηγούμενου τεύχους
ποτέ με τις αταξίες μας.
της Κοντομιχάλειου Σχολής
μας, λίγα λόγια για
Μεγάλη η επιρροή της
1958 – 1962
τους δασκάλους που με
στο να γίνει ο γιός της
επηρέασαν θετικά.
Νικόλας ένας από τους
Μ. Κατσαράς: Ο Φυσικός μας με το αυστηρό
καλύτερους μαέστρους μουσικούς της Ευρώπης.
παρουσιαστικό αλλά κατά βάθος γεμάτος ευαισθησίες, Η γλυκειά Πένη μέχρι το τέλος σχεδόν της ζωής της
καλοσύνη, δικαιοσύνη. Το σαρκαστικό του χιούμορ
παρά τα κινητικά της προβλήματα συμμετείχε στις
ανεπανάληπτο, είχε το χάρισμα να σου μεταδίδει την
εκδηλώσεις της Ένωσής μας.
αγάπη του για τη φυσική.
Κ. Ευαγγελίδης : Τον αδελφικό μου φίλο, δεν τον
Δική του επιλογή να μην κάνει δική του οικογένεια.
πρόλαβα ως καθηγητή στην Κοντομιχάλειο. Όμως σε
Ήταν απλός. Κυκλοφορούσε μόνο με ποδήλατο αν και
διάστημα 3 μηνών, το καλοκαίρι του 1958 και ενώ
οι φίλοι του προέρχονταν από την υψηλή κοινωνία του «ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Χαρτούμ» με
Χαρτούμ.
πίεση και αφιλοκερδώς μου έμαθε Αγγλικά και τον
Πιστεύω ότι άξιζε να γίνει νωρίτερα λυκειάρχης.
ευγνωμονώ.
Ζρεϊκάτ: Τα μαθήματα των αραβικών τα θεωρούσαμε
Η πορεία του Κώστα είναι γνωστή. Στην Ελλάδα
χαμένο χρόνο. Πόσο λάθος είχαμε! Προσωπικά με
βοήθησε πολύ επαγγελματικά.
Οι γνώσει του και εμπειρίες του τεράστιες. Κάλλιστα
θα μπορούσε να γίνει καθηγητής Θεολογίας ή γιατρός
εναλλακτικής ιατρικής.
Ο σπαρτιάτικος τρόπος ζωής του, «καθημερινή
πεζοπορία, η εναλλακτική αντιμετώπιση προβλημάτων
υγείας και η ηρεμία του» είχαν θετική επιρροή σε
μένα αλλά και σε άλλους μαθητές.
Π. Αθηναίου : Η φιλόλογος με το αγγελικό
πρόσωπο, την ευγενική ψυχή και πάντα με το

ξεκίνησε από το Βρεττανικό Συμβούλιο. Κατόρθωσε
με τις ικανότητές του και μόνο να μπει στο άβατο
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και τέλος
Αντιπρύτανης, πρώτη φορά σε καθηγητή Ξένων
Γλωσσών.
Μεγάλο του προσόν η αγάπη στο πρόσωπο του όλων
των μαθητών και φοιτητών του.
Η συμβολή του στην ίδρυση του Πανεπιστημίου
Κύπρου, μεγάλη.
Κρίμα που μας έφυγε νωρίς.

Ο νέος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, γιός της Ρούλας Πιτσιλαδή
Η οικογένεια του Ηρακλή
Πιτσιλαδή απέκτησε 4 κόρες
στο Χαρτούμ. Η Ρούλα ήταν
η τρίτη. Εφοίτησε στην
Κοντομιχάλειο, παντρεύτηκε
το γερμανοαμερικανό Primpus
και εγκαταστάθηκε στις
Η.Π.Α. και είχε πετυχημένη
επαγγελματική καριέρα ως
μεσίτρια.
Πολλά καλοκαίρια τα
περνούσαν στο σπίτι τους στο
Πλωμάρι.
Αναδημοσίευση αποσπάσματος από real.gr
Oυάσιγκτον του Θανάση Κ.Τσίτσα
Ο ομογενής στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ
κατά την διάρκεια εκδήλωσης της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας την παραμονή της ορκωμοσίας του 45ου
Αμερικανού προέδρου και αποδεχόμενος βραβείο

από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αναγνώριση
των υπηρεσιών του, αναφέρθηκε στην σχέση του
με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και παράγοντες της
ομογένειας που βοήθησαν, όπως είπε, να σωθεί το
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Αναφερόμενος στα θέματα του Πατριαρχείου και
των θρησκευτικών ελευθεριών ο κ. Πρίμπους
εμφανώς συγκινημένος είπε: «Η ανεξιθρησκία,
η Κωνσταντινούπολη και η αναγνώριση των
δυσκολιών που έχει περάσει η Ορθόδοξη εκκλησία
θα απασχολήσει τον Λευκό Οίκο» για να συνεχίσει:
“Θα λαχταρούσα να δω την ημέρα που πρόεδρος
των ΗΠΑ θα εμφανιστεί στην Κωνσταντινούπολη
στην εκκλησία. Δεν αποτελεί σύμβολο μόνο για την
Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και για ανθρώπους της
πίστης σε όλο τον κόσμο».
Ο Ρέινς Πρίμπους κλείνοντας την ομιλία του
αναφέρθηκε και στις ρίζες του και στον αγαπημένο

φωτο του .... χθες
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φωτο του .... σήμερα
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Ρεβεγιόν Χριστουγέννων

Κοπή Πίτας
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του παππού, τον Ηρακλή. «Δε νομίζω ότι θα ήμουν
εδώ αν δεν ήταν ο παππούς μου. Το όνομα του
ήταν Ηρακλής και από εκεί πήρα το όνομά μου.
Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο θαύμαζα
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη ζωή μου.
Δεν ξέρω ακριβώς πως συνέβη όλο αυτό, αλλά για
εσάς εκεί έξω που θυμάστε τους παππούδες σας
για οποιονδήποτε λόγο, για οτιδήποτε έκαναν, τις
σημειώσεις, τα χαρτιά, τις ρουτίνες τους, απλά ήθελα
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να γίνω σαν εκείνον. Ως μικρό παιδί, ο άνθρωπος
τον οποίο θαύμαζα περισσότερο, ο παππούς μου,
αγαπούσε ένα μέρος απ’ το οποίο δεν καταγόταν
πάρα πολύ και αυτό με έκανε περήφανο που είμαι
Αμερικάνος. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

κοινωνικά
ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Καβούλας Δημήτρης		
		
Λαγογιάννη Ευδοξία σύζ. Γιώργου Τσουκαλά
Σλάβος Γεώργιος (Γιοχάνεσμπουργκ)		
Τσούκας Νικόλας				

Κρητικοπούλου Κούλα (Λονδίνο)
Κυριαζή Σωτηρία
Μανδρίδης Νικόλας (Η.Π.Α.)
Τυροπώλη Αικατερίνη		

Φάλαρη Μαίρη					

Φεργαδιώτη-Καμάμη Αντωνία

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Φωτεινή Τσαπακίδου
Παναγιώτης Δεληγιάννης

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Μανδρίδη Νικόλα 		
από
						
						
						

Πέτρος και Christine Loisos
Κρητικοπούλου Α., Βάλβη Σ., Μοιρασκεντής Γ.,
Κρητικόπουλος Θεόδωρος και Ιωάννα, Λουράνδου Σ.,
Μπουλέ Γ, Βάλβης Β.

Αναστάση και Κλειώ Ζήση
και Άννα Γεωργίου

από

Ζήσης Ανδρέας

Τρίμπαλη Αλ.			

από

Βαρτής Παν.

Φεργαδιώτη Αντωνία 		
από
Φάλαρη Μαίρη 			
από
						
•

Ανώνυμος			
Πέτρος και Christine Loisos
A. & S. Petrellis-Millet						

Μη διστάσετε να επικοινωνείστε μαζί μας για συντοπίτες μας που χρήζουν βοηθείας.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Παρακαλούμε τα μέλη που οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών να τις καταβάλουν μιας και οι υποχρεώσεις της Πρόνοιας έχουν αυξηθεί.
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αποστολή εφημερίδας σε όσους
οφείλουν από το 2015.
Ταυτότητα
Για να συνεχίσει η Ένωση τη λειτουργία της χρειαζόμαστε την βοήθεια και την
Ενημερωτικό Έντυπο της Ένωσης
συνδρομή σας.
των εκ Σουδάν Ελλήνων
Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε.

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι 20 ΕΥΡΩ.

Τράπεζα Alpha – Αρ. Λογ/μού			
813002002000295
ΙΒΑΝ			
GR 6401408130813002002000295
Τράπεζα Πειραιώς – 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 210-3815550 & 210-3827106 για να σας σταλεί η
σχετική απόδειξη.

Διανέμεται Δωρεάν.

Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Ρενέ Ζαβρίδου
Φωτό: Κώστας Σφήκας
Ένωση των εκ Σουδάν Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 - 210 3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr
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Οι 4 λόγοι που ένας περίπατος είναι... το καλύτερο «φάρμακο» για το
μυαλό και τη διάθεση μας
Ενας ωραίος περίπατος στην πόλη, μια ηλιόλουστη μέρα
ή κάποια δροσερή νύχτα, συνήθως μας γεμίζει
με αισθήματα ευφορίας.
Γιατί όμως μια βόλτα με τα πόδια είναι τόσο
ευεργετική για τη διάθεση μας;
Οι έρευνες δείχνουν ότι... δικαιολογημένα
αισθανόμαστε ωραία, αφού τα οφέλη μιας μικρής
βόλτας με τα πόδια είναι τεράστια.
Δείτε παρακάτω τα 4 βασικότερα:
1. Φτιάχνει τη διάθεση. Σε μια πρόσφατη μελέτη
που πραγματοποιήθηκε, οι ερευνητές εκτέλεσαν τρία
πειράματα σε εκατοντάδες φοιτητές για να εξετάσουν
αν το περπάτημα τους δίνει ένα... boost στη διάθεση.
Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν το σκοπό του
πειράματος, αφού είχαν ενημερωθεί πως συμμετέχουν
σε άλλο είδος έρευνας. Ενας μικρός περίπατος
διάρκειας μόλις 12 λεπτών εμφάνισε αποτελέσματα
που εντυπωσίασαν τους επιστήμονες. Αυξημένη
αυτοπεποίθηση, διαχυτικότητα αλλά και ενεργητικότητα
ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που εμφάνισαν όσοι
περπάτησαν, αντί να κάνουν το τεστ καθιστοί.
2. Αυξάνει τη δημιουργικότητα, ειδικά όταν
ψάχνουμε να βρούμε κάποια λύση. Σύμφωνα με
μια έρευνα από το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ το
περπάτημα αυξάνει σημαντικά τη δημιουργικότητα,
δίνοντας έμπνευση σε αντίθεση με την καθιστική

ζωή. Μια βόλτα λίγων λεπτών μπορεί να βοηθήσει να
δούμε τα πράγματα πιο... καθαρά, να σκεφτούμε
σφαιρικά και να βρούμε τη λύση σε αυτό που
ψάχνουμε. Η αύξηση της δημιουργικότητας στην
έρευνα εμφάνισε ποσοστά που άγγιξαν έως και το
60%, όταν οι συμμετέχοντες περπατούσαν.
3. Ενεργοποιεί τις συνδέσεις των
εγκεφαλικών κυττάρων. Μπορεί μια απλή
βόλτα στην πόλη, μια απλή καθημερινή διαδικασία,
να βοηθήσει την εγκεφαλική λειτουργία; Σύμφωνα με
μελέτες που έγιναν κυρίως σε ανθρώπους μεγάλης
ηλικίας, ένας περίπατος μπορεί να ενεργοποιήσει τις
συνδέσεις των νευρώνων του εγκεφάλου, που τείνουν
να ασθενούν κατά τη γήρανση. Οι βόλτες μας κρατάνε
νέους.
4. Δίνει κατάλληλο... ρυθμό στην σκέψη. Η
συγκεκριμένη έρευνα γύρω από το περπάτημα είναι
ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα. Μερικές φορές το
μυαλό μας «τρέχει», ενώ κάποιες άλλες «κολλάει».
Ο ρυθμός του βαδίσματος, σύμφωνα με τα ευρήματα
των επιστημόνων, είναι ο κατάλληλος οδηγός για τη
σκέψη μας. Όταν περπατάμε, διατηρούμε ένα σταθερό
ρυθμό που βοηθάει το μυαλό μας να συντονιστεί επίσης
σε μια... συγκεκριμένη ταχύτητα. Αν λοιπόν θέλουμε
να σκεφτούμε ήρεμα και καθαρά, ένας περίπατος θα
βοηθούσε αρκετά.

η συνταγή μας
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ
Υλικά
1 μικρό μπρόκολο κομμένο σε μικρές φουντίτσες
1 πακέτο μικρά μανιτάρια κομμένα στα δύο
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο
1 φλιτζανάκι του καφέ λευκό κρασί
1 μικρή κρέμα γάλακτος
Μακαρόνια Βίδες
Τυρί παρμεζανα
Εκτέλεση
Σωτάρουμε χωριστά τα μπρόκολα και τα μανιτάρια.
Μόλις είναι έτοιμα προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο .
Σβήνουμε με το λευκό κρασί και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος.
Όταν βράσουν τα μακαρόνια σουρόνουμε και τα βάζουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα και ανακατεύουμε.
Σερβίρουμε σε πιατέλα και πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί.
											
Καλή σας όρεξη Μαρία Σιλιπότι
Η εφημερίδα μας περιλαμβάνει φωτογραφίες του σήμερα και του χθές.
Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες, ιστορίες και εμπειρίες για τα επόμενα τεύχη !

