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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο

μελλοντικές εκδηλώσεις

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας

Αγαπητοί μας φίλοι συντοπίτες,

Το Φθινόπωρο έφτασε, βροχούλα μύρισε, περάσαμε ένα ακυμάτιστο καλοκαίρι, προβληματισμένοι από τις 
περιβαλλοντολογικές, και όχι μόνο, καταστροφές που έπληξαν τον πλανήτη και τη χώρα μας.  
Αισιοδοξούμε όμως και προχωράμε.
Οι μεσημεριανές μας συγκεντρώσεις τα Σάββατα στο στέκι μας έγιναν θεσμός με πολλές 
εκπλήξεις από τα μέλη μας αλλά και με τάξεις αποφοίτων.  Η τελευταία συγκέντρωση των 
τελειοφοίτων του ’71 συνοδεύτηκε από πολύ χαρά και γέλιο.
Ο χώρος μας είναι ανοικτός καθημερινά 10:30 – 13:30 και σας περιμένει έστω και για έναν 
καφέ όταν είστε περαστικοί από το κέντρο.
Είμαστε εδώ και θέλουμε οι παρέες σας να γεμίσουν το χώρο με γέλια και αναμνήσεις.

1)    Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται κάθε Σάββατο. Υπάρχουν τάξεις για  αρχάριους και 
       προχωρημένους.

2)    Τα μαθήματα  yoga ξεκίνησαν και διεξάγονται  κάθε Πέμπτη στις 10:30 το πρωί.

Δηλώστε συμμετοχή.

Κυριακή 12/11/17•  - μεσημεριανή συγκέντρωση στην Ένωση με ρεμπέτικη κομπανία, φαγητό και ποτό.

Σάββατο 2/12/17•  -  μονοήμερη εκδρομή «Γύρος της Σαλαμίνας»

Κυριακή 24/12/2017•  - το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Κυριακή 14/1/2018•   - απόγευμα, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας στο 

                   Σύλλογο Αιγυπτιωτών (ΣΑΕ).

Αναλυτικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη δική σας συμμετοχή αλλά και των φίλων σας.

Φιλική υπενθύμιση. 
1. Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε εκδήλωσή μας και τελικώς δεν μπορείτε 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.  
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι

ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Β΄ Μέρος 

Ανάπτυξη και Καταξίωσή της

Στο Α΄ μέρος 
αναφέρθηκα στα δύσκολα 
πρώτα 15 χρόνια, τα 
πέτρινα, της Ένωσής μας.
Η συνέχεια και πάλι από 
τα πρακτικά της Ένωσης.
Το Δ.Σ. έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι οικονομική 
βοήθεια από Χαρτούμ για αγορά στέγης δεν θα 
υπάρξει και στρέφεται στα μέλη της.

17/3/85. Έκτακτη Γ.Σ.   Σκοπός η απόκτηση στέγης.  
Εγκρίνεται η πρόταση και συστήνεται επιτροπή για το 
σκοπό αυτό. Αρκετά μέλη δήλωναν ότι είναι πρόθυμοι 
να προσφέρουν οικονομικά για το σκοπό απόκτησης 
της στέγης.

21/4/86. Πρακτικά Γ.Σ.
Πρόνοιας βοηθήματα διετίας 1984-85 370.000 δρχ., 
Προς σεισμοπαθείς Καλαμάτας  50.000 δρχ. 
Περιουσία Ένωσης  3.250.000 δρχ.
Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την 
επίλυση του συνταξιοδοτικού κ.ά. θεμάτων.

24/4/88.  Πρακτικά Γ.Σ.
Πρόνοια 86-87 530.000 δρχ. Περιουσία 6.460.000 
δρχ. (Αναφέρθηκε ότι για αγορά στέγης χρειάζονται 
τουλάχιστον 10.000.000 δρχ. Η περιουσία της 
Ένωσης, σε μια 2ετία διπλασιάστηκε).  Ταμειακώς 
εντάξει 98 μέλη. Είναι συγκινητική η κινητοποίηση 
και προσφορά των μελών με μικρά ή μεγάλα ποσά. 
Είσοδος στο Δ.Σ. του Ηλ. Βολιανίτη.

12/12/89. Έκτακτη Συνεδρίαση για έγκριση αγοράς 
στέγης.
Προτείνονται διάφορα διαμερίσματα για τη στέγαση 
της Ένωσης.  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Ν. 
Φιλιππίδης να προσφέρει μέχρι 8.500.000 δρχ. για 
αγορά. Με μεγάλη επιτυχία οργανώνονται διάφορες 
εκδηλώσεις.

24/4/90. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι ιδιοκτήτες 
διαμερίσματος στην Ακαδημίας 84 (111 τ.μ.), 
συμφώνησαν να περιμένουν να γίνει η αγορά μετά την 
εξουσιοδότηση από τη Γ.Σ. της Ένωσης.

29/4/90. Πρακτικά Γ.Σ.
Ταμειακώς εντάξει 75 μέλη.  Παρέστησαν 48.
Πρόνοια 600.000 δρχ. τη διετία 88-89, 100.000 δρχ. 
υπέρ των πλημμυροπαθών στο Σουδάν.
Περιουσία. Η χρηματική περιουσία της Ένωσης 
από 6,5 εκατομμύρια που ήταν στο τέλος των 

προηγούμενων χρήσεων, 
αυξήθηκε σε πάνω από 
11,5 εκατομμύρια.
Αυτό οφείλεται σε 
σημαντικά ποσά που 
προσφέρθηκαν από τα 

μέλη αλλά και σε τόκους καταθέσεων.
Εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετοχή. Χοροί, παιδικοί 
χοροί, τσάι. Εκδήλωση προς τιμήν των παλαιμάχων 
καθηγητών Ζρεϊκάτ και Κατσαρά.
Θέμα στέγης. Προτείνεται η αγορά του 
διαμερίσματος των 111 τ.μ. στην Ακαδημίας 84, με το 
ποσό των 10.000.000 δρχ.
Η Γ.Σ. δέχεται ομόφωνα την πρόταση.

6/6/90. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έγινε η 
αγορά επιτέλους, ανήλθε στο ποσό των 11.309.880 
δρχ.
Το οίκημα θα εκκενωθεί και θα παραδοθεί σε 20 
μήνες από 1/6/90, δηλ. 9/1/92.
Παραδόθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος.
25 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης 1967, 
επιτέλους έχουμε στέγη.  Οι προσπάθειες των 6 
τελευταίων χρόνων 1985-1991, πέτυχαν.
Μεγάλη και συγκινητική η οικονομική προσφορά της 
πλειοψηφίας των μελών από μικρά μέχρι μεγάλα ποσά, 
αλλά και 15 μελών που προσέφεραν πάνω από 50.000 
δρχ. ο καθένας
Αξίζει να αναφερθούν τα ονόματα των μεγάλων 
ευεργετών  Ι. Σιτινά, Π. Περδίκη και Ε. 
Γουναρόπουλου.
Ο Ι. Σιτινάς ακόμα συνεχίζει να προσφέρει με 
διακριτικότητα στην Ένωση, αλλά και όποτε του 
ζητηθεί, και τον ευχαριστούμε θερμά.

3/2/92.  Πρώτη συνεδρίαση Δ.Σ. στην ιδιόκτητη 
στέγη.  Θα ζητηθούν προσφορές για αγορά επίπλων, 
ηλ/κών συσκευών κλπ. και διατίθενται 450.000 δρχ. 
Για την αγορά καρεκλών και τραπεζιών 650.000 δρχ. 

12/4/92. Πρακτικά Γ.Σ.
Πρώτη Γ.Σ. στην ιδιόκτητη στέγη.  Ο Πρόεδρος 
Φιλιππίδης κάνει τον αποχαιρετιστήριο μακροσκελή 
απολογισμό, με εκτενή αναφορά στο έργο της 
Ένωσης για την εικοσαετία 1972-1992, αφήνοντας 
παρακαταθήκη στους νεώτερους. Αντίγραφα της 
ομιλίας του βρίσκονται στη διάθεση των μελών.
Αξίζει να αναφερθούμε στην 20ετία 1972-1992 
ως ελάχιστο φόρο τιμής.  Η Ένωση με Πρόεδρο το 



ΤΑ ΝΕΑ
φωτο του .... χθες

1959

1969

Από αριστερά  Άγνωστη – Διακίδου – Χριστοφόρου – Τυροπώλη – Χαμάουϊ – Μηλέα – Παπαλουκά 
– Θεοχαρίδου – Πέτρου – Γεράκη – Ραυτόπουλος – Ζαχαριάδης – Κωνσταντίνου – Χαμάουϊ – Παπγής - 
Παντελιάς

Άπό αριστέρα Σ. Πετρέας - Α. Φαφούτης - Κ. Κωνσταντίνου, Ν. Ποθητός 
και ο μοναδικός επιζών Χ. Θεοχαρίδης



φωτο του .... σήμερα
ΤΑ ΝΕΑ

Συγκεντρώσεις τα Σάββατα   του Σεπτεμβρίου 2017

Συγκέντρωση αποφοίτων 1971
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Η εφημερίδα μας περιλαμβάνει φωτογραφίες του σήμερα και του χθές. 
Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες, ιστορίες και εμπειρίες για τα επόμενα τεύχη !

Ν. Φιλιππίδη, Αντιπρόεδρο Κ. Θεοχαρίδη, Γ.Γ. Α. 
Βαλσαμάκη και των άλλων μελών, που βοήθησαν τα 
μέγιστα για να δημιουργηθεί, να λειτουργήσει και να 
αναπτυχθεί η Ένωση, παρά τις τεράστιες οικονομικές 
αλλά και άλλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν.  
Κατώρθωσαν να ολοκληρώσουν το έργο τους με 
επιτυχία.
Ευτυχής συγκυρία η παράδοση της Ένωσης στη νέα 
γενιά των 48-53 ετών, Κ. Ευαγγελίδη, Α. Κουμέτη, 
Β. Λαδή και Μ. Ποταμίτου, που μαζί με τον κ. Η. 
Βολιανίτη θα δώσουν τη νέα πνοή που χρειαζόταν η 
Ένωση.
Οι δραστηριότητες πολλαπλασιάζονται όπως και τα 
νέα μέλη.  Ακόμα και από την Κοινότητα του Χαρτούμ 
είχαμε μια προσφορά για την πρόνοια 360.000 δρχ.
Οι Χριστουγεννιάτικοι χοροί συγκέντρωναν 250-350 
άτομα και οι εκδρομές μέχρι 100 άτομα.
Με Πρόεδρο τον Κώστα Ευαγγελίδη και Αντιπρόεδρο 
τον Η. Βολιανίτη, ενοποιήθηκε ο χώρος μας. Η 
Ένωση πορεύεται με μεγάλη επιτυχία  αυξάνοντας και 
τα μέλη της.
Ο ξαφνικός θάνατος του Κώστα Ευαγγελίδη το 2005, 
ήταν μεγάλο πλήγμα.
Το επόμενο Δ.Σ. με Πρόεδρο το Μ. Καμιναρά 
συνεχίζει με επιτυχία την πορεία του προκατόχου 
του.
Προκύπτει θέμα χώρου και όλοι ζητούν να αγοραστεί 
μεγαλύτερος χώρος διότι ο υπάρχων είναι και μικρός 
και καταθλιπτικός.
Ξαναρχίζουν οι επαφές με την Κοινότητα του Χαρτούμ 
για οικονομική βοήθεια. (Μάλλον δεν διάβασαν καλά 
τα πρακτικά της Ένωσης και τις εμπειρίες των 
παλαιών μελών Δ.Σ.).
Οι δραστηριότητες συνεχίζονται, πάντα με επιτυχία.  

Εκδίδεται το εφημεριδάκι τα ΝΕΑ, με αναφορές 
στο Χαρτούμ και διάφορα άλλα άρθρα από την Μ. 
Σιλιπότη.
Αξίζει να αναφερθεί η εκδρομή που έγινε στην Κύπρο 
το 2007 επί τη ευκαιρία των γενεθλίων, 100 χρόνων, 
της αγαπημένης δασκάλας Κρυστάλλας Γαβριηλίδου 
και η μεγάλη δεξίωση με τους 180 συντοπίτες μας από 
Αθήνα και Κύπρο.  Σημαντικές στιγμές, αναμνήσεις 
και συγκίνηση.
Το 2010 ο Ηλ. Βολιανίτης αποχωρεί από το 
Δ.Σ. μετά από 23 συναπτά χρόνια.  Το έργο και η 
προσφορά του τεράστια.
Όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν καθημερινά στην 
Ένωση αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημά της, ενώ 
ταυτόχρονα επιμελήθηκε και εξέδωσε 2 βιβλία για 
τους Έλληνες του Σουδάν.
Η μεγάλη προσφορά του Δασκάλου –πάντα έτσι 
τον προσφωνώ – συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αφού 
πάντα ζητάμε τη γνώμη του στα θέματα που μας 
απασχολούν.
Τελευταίο έργο του η βοήθεια στην τροποποίηση του 
Καταστατικού μας.
Του ευχόμαστε υγεία και δύναμη.  Η Ένωση τον 
χρειάζεται.
Οι προσπάθειες για αγορά καινούργιας στέγης 
συνεχίζεται.  Βρέθηκε χώρος 250 τ.μ., στα Πατήσια. 
Όμως στη Γ.Σ. απορρίπτεται η αγορά.  Ουδέν κακό 
αμιγές καλού.
Η οικονομική κρίση της Ελλάδας επηρεάζει άμεση και 
την Ένωση.  Οι εκδηλώσεις λιγοστεύουν και σε αριθμό 
και σε συμμετοχές.
Το μέλλον αβέβαιο ......
      Χ.Θ.

Το Γ’ και τελευταίο μέρος στο επόμενο τεύχος

Ο Αισχύλος ετών 69 εις την εξορίαν   
Ο Ευριπίδης ετών 77 εις την εξορίαν
Ο Ηρόδοτος ετών 79 εις την εξορίαν
Ο Αναξαγόρας ετών 72 εις την εξορίαν
Ο Αριστοφάνης ετών 63 εις την εξορίαν από την 
πείνα
Ο Πυθαγόρας ετών 70 εις την εξορίαν από την πείνα
Ο Πλάτων ετών 80 εις την εξορίαν
Ο Ισοκράτης ετών 99 εις την εξορίαν
Ο Σωκράτης ετών 71 ήπιε το κόνιον

Ο Σοφοκλής εις την εξορίαν από την πείνα
Ο Αριστείδης εις την εξορίαν από την πείνα
Ο Θεμιστοκλής εις την εξορίαν
Ο Περικλής παρητήθη λόγω κατηγορίας
Ο Φειδίας εις την φυλακήν
Ο Ικτίνος εις την εξορίαν
Ο Θουκυδίδης εις την εξορίαν
Ο Αλκιβιάδης εις την εξορίαν
Ο Δημοσθένης πήρε δηλητήριον

η αχαριστία των Ελλήνων
Το τέλος Μεγάλων Ανδρών της Ελλάδος μεταξύ  του 456 και 322 π.χ
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Ηλιού Χρυσούλας  από Σκοπελίτη Πολυξένη (αδελφή)
      οικ. Μαράντου Ευαγγελία
      οικ. Σαρέλλη Μαρία       (ανηψιές) 
      οικ. Μιχαλά Αικατερίνη   
   
Ιωαννίδη Λ.    από  Αντωνίου Γ. 

Μιχαηλίδη Μ.    από Μιχαηλίδη Ηλ. 

Φεργαδιώτου Αν.  από  Μιχαλακέλλη-Hans Μ.
       
Ιωαννίδη Σ.   από  Κωνσταντίνου Χαρ. & Δοξούλα
      Ιωαννίδου Ήβη

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να  στέλνουμε την 
εφημερίδα σε όσους δεν έχουν πληρώσει από το 2015. 
Για να συνεχίσει η Ένωση τη λειτουργία της χρειαζόμαστε την βοήθεια 
και την συνδρομή σας.
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.

Ταυτότητα
Ενημερωτικό Έντυπο της Ένωσης 
των εκ Σουδάν Ελλήνων
Διανέμεται Δωρεάν.

Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Ρενέ Ζαβρίδου
Φωτό: Κώστας Σφήκας
Διαχειριστής site: Κώστας
                         Καπέλλος

Ένωση των εκ Σουδάν Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 - 210 3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr

κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Βέργου Μάλαμα  Καλπακιάν Τερέζα
Ηλιού Χρυσούλα  Καμινίτη Ροζμαρί 

Κωνσταντίνου Εμμανουήλ
Τηρητάς Αντώνιος
Σαρίκα Ε.
Σουρή-Μορφοπούλου Τ.
Μαυρονικόλας Ανδρέας 
(Καναδάς)
Ανώνυμοι

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

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

Αν γνωρίζετε κάποιο συντοπίτη • 
μας που αντιμετωπίζει παρόμοιο 
πρόβλημα, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

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

Αρωματικό Χώρου

Μπουκάλι ψεκασμού• 
1 κ.σούπας μαγειρική σόδα• 
3 φλ. χλιαρό νερό• 
3 κ. γλ. μαλακτικό ρούχων• 

Τοποθετούμε το μαλακτικό στο μπουκάλι, προσθέτουμε το νερό, τη σόδα.  Ανακατεύουμε πολύ καλά και ψεκάζουμε.

η συνταγή μας




