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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας φίλοι συντοπίτες,
Από τις εκδηλώσεις του τριμήνου Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, οι δύο από τις τρεις πραγματοποιήθηκαν.
Η εκδήλωση του Ιουνίου στα γραφεία της Ένωσής μας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη συμμετοχής.
H μονοήμερη κρουαζιέρα μας, στα όμορφα νησιά του Αργοσαρωνικού, δεν είχε μεγάλη συμμετοχή
λόγω του καύσωνα, ΑΛΛΑ οι λίγοι που πήγαμε ευχαριστηθήκαμε με τη δροσιά της θάλασσας.
Ύδρα, κοσμοπολίτικο νησί με όμορφα αρχοντικά και μεγάλη ιστορία.
Πόρος, το νησί που φιλοξένησε συγγραφείς και γνωστό από το Λεμονοδάσος που βρίσκεται απέναντι.
Αίγινα, Άγιος Νεκτάριος.....φυστίκια...... ουζάκι και το νησί που φιλοξένησε το Ν.Καζαντζάκη για 20 χρόνια.
Φυσικά η αφόρητη ζέστη δεν μας επέτρεψε να περιηγηθούμε στα σοκάκια των νησιών αλλά μπορούμε να πούμε
ότι επεράσαμε όμορφα ...όμορφα....όμορφα
Περιμένουμε ύλη για την εφημερίδα μας, με τις αναμνήσεις σας, γιατί όποιος ξεχνά το παρελθόν του οπωσδήποτε δεν έχει μέλλον.
Το Δ.Σ. εύχεται καλές διακοπές σε αυτούς που μπορούν και καλό καλοκαίρι για
όλους μας.
Τα γραφεία μας θα υπολειτουργούν τον Αύγουστο.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Με την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου 2017 συναντιόμαστε:
• Κυριακή 10/9/2017 το μεσημέρι με καλή μουσική, χορό και φαγοπότι στα γραφεία της Ένωσης
• Σάββατο7/10/2017 για μονοήμερη εκδρομή - περισσότερες πληροφορίες εν ευθέτω.

Φιλική υπενθύμιση.
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 σταματούν και θα ξεκινήσουν πάλι κάθε Σάββατο από τον
Σεπτέμβριο.
2. Όπως επίσης και τα μαθήματα yoga κάθε Πέμπτη στις 10:30 το πρωί, θα ξεκινήσουν τον
Σεπτέμβριο.
Τα παραπάνω ισχύουν για αρχάριους και προχωρημένους.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Η εντυπωσιακή πορεία
Στα πρώτα χρόνια
ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
των Ελλήνων στο
1967-1985, τα
Α΄ Μέρος
Σουδάν από το 1885
πέτρινα, πιστεύω ότι
έχει καταγραφεί με
θα συμφωνήσετε και
1967-1985, Τα ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
λεπτομέρειες σε 4 βιβλία
εσείς με τον όρο αυτό
(3 από αυτά διατίθενται
διαβάζοντας τη συνέχεια.
προς πώληση στα γραφεία μας).
4/11/66.
Σε αίθουσα εργατικού κέντρου
Σύντομες ιστορικές επισημάνσεις, που οφείλουμε και
στην Αριστείδου, 33 συντοπίτες μας εξέλεγξαν την
αξίζει να αναφέρουμε είναι οι εξής:
προσωρινή επιτροπή της Ένωσης.
• Μόνο στο Χαρτούμ το 1965—69 ζούσαν 7.500 –
19/10/67.
Πραγματοποιείται η πρώτη Γ.Σ. όπου
8.000 Έλληνες.
εκλέγεται ο πρώτος Πρόεδρος Ν. Λαμπρίδης. Για την
• Συνολικά ιδρύθηκαν 13 σωματεία – 2 αθλητικοί
εγγραφή μελών, τα μέλη του Δ.Σ. επισκέπτονται τα
σύλλογοι – καθώς και 5 ελληνικές λέσχες.
σπίτια των συντοπιτών μας.
• Κτίστηκαν και λειτούργησαν 9 χριστιανικές
28/1/68.
Η πρώτη επιστολή στην Κοινότητα
εκκλησίες σε όλο το Σουδάν, όπου ζούσαν
Χαρτούμ και τις λέσχες για οικονομική βοήθεια για
Έλληνες.
την απόκτηση στέγης.
•

Λειτούργησαν 7 δημοτικά σχολεία και βέβαια το
πλήρες Γυμνάσιο – Λύκειο της Κοντομιχάλειου
σχολής. Όλες αναγνωρισμένες από το ΥΠΕΠΘ
της Ελλάδος.
• Ιδρύθηκαν 12 Ελληνικές Κοινότητες με τεράστια
ακίνητη περιουσία.
Όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δωρεές των
μεγάλων ευεργετών (128 άτομα της Κοινότητας
Χαρτούμ – από το βιβλίο του Ηλ. Βολιανίτη), αλλά και
άλλων μελών της ελληνικής παροικίας.
Τα ραγδαία γεγονότα με το καθεστώς Νιμέρι είναι ήδη
γνωστά. Το 70-85% των Ελλήνων αναγκάστηκαν υπό
ιδιαίτερες δυσμενείς συνθήκες, να εγκαταλείψουν το
Σουδάν. Όλες οι περιφερειακές κοινότητες διέκοψαν
τη λειτουργία τους και αρκετές παρέδωσαν την κινητή
περιουσία τους στην Κοινότητα Χαρτούμ.
Ταυτόχρονα η αρρώστια της φυλής των Ελλήνων,
η διχόνοια, το εγώ πάντα μπροστά από το εμείς,
αλλά και το προσωπικό συμφέρον, επικρατεί στην
τελευταία Ελληνική Κοινότητα που έχει απομείνει στο
Χαρτούμ. Η σταδιακή αποχώρηση από τα Κοινοτικά,
των παλαιών μεγάλων οικογενειών χειροτερεύει την
κατάσταση.Αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και η
πρεσβεία.
Πλέον το Ελληνικό στοιχείο στο Σουδάν δεν
ξεπερνάει τα 70 άτομακαι αυτά βαθειά διχασμένα.
Αντιστρόφως ανάλογη είναι η πορεία της Ένωσής
μας.
Σε αυτό το τεύχος θα αναφερθώ περιληπτικά σε
ορισμένα βασικά στοιχεία, από τα πρακτικά της
Ένωσής μας.

1968-1971. Η πιο δύσκολη τριετία. Προεδρία
Τσιμένογλου. Το Δ.Σ. επισκέπτεται επανειλημμένα
τα διάφορα Υπουργεία για το συνταξιοδοτικό,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στρατιωτική απαλλαγή
κ.ά. Το τσουνάμι των ομαδικών επιστροφών από το
Σουδάν λόγω Νιμέρι, μεγαλώνει τα προβλήματα.
Οργανώνονταιέρανοι για παροχή οικονομικής
βοήθειας στους επαναπατρισθέντες απόρους.
2η, 3η, 4ηεπαφή με την Ελληνική Κοινότητα και
Λέσχες για οικονομική βοήθεια, αγορά στέγης και
άλλα οικονομκά θέματα, χωρίς αποτέλεσμα.
15/1/72.
Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας
της Ένωσης και συναντήσεις και συνελεύσεις σε
καφενεία και εντευτκτήρια, επιτέλους, ενοικιάζεται
γραφείο. Συνεχίζονται οι έρανοι μεταξύ μελών για
επίδομα στους απόρους.
72-73-74-75. Συνεχίζονται οι επισκέψεις
στα Υπουργεία για λύση συνταξιοδοτικού και
ιατροφαρμακευτικού.
Προκύπτει και θέμα δεσμευμένων τραπεζικών
λογαριασμών μελών μας στο Χαρτούμ.
Για το θέμα απόκτησης στέγης, προτείνονται (α) να
γίνει η αγορά από την Κοινότητα ακινήτου στην Αθήνα
και επινοικίαση στην Ένωσή μας, (β) η παραχώρηση
Κοινοτικού χώρου στην Ελληνική Πρεσβεία για
στέγασή της και το ενοίκιο ή μέρος να καταβάλλεται
στην Ένωση. (5η προσπάθεια).
Τελικά η Πρεσβεία εγκαταστάθηκε στην Κοινότητα, τα
δε ενοίκια εισέπραττε η Κοινότητα.
16/2/73.
Μετά το θάνατο του Προέδρου
Τισμενόγλου, αναλαμβάνει Πρόεδρος ο Ν. Φιλιππίδης.
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φωτο του .... χθες

Από αρ. προς δεξιά : Χ. Χρυσάφη, Η. Λάμπρου, Α. Γαβριηλίδου, Ι. Χρυσόπουλος, Π. Ξανθοπούλου, Β. Βέτσου,
Χλόη Ευσταθιάδου, Μ. Ανδρουλιδάκης, Ευαγγελία Φάλαρη, Α. Ρηγόπουλος, Ιωαννίδου, Α. Πετρέλης, Α. Ριτσιώλης,
Χ. Φραγκούλης, Γ. Μαργρηνός, Γ. Χριστοδούλου.

ΚΑΘΙΣΤΟΙ από δεξιά : Άγνωστη – Ρίτσα Φάλαρη – Μαίρη Φάλαρη – Άγνωστος – Σοφία Πετρέλη –
Τσανάκας – Τζωρτζόπουλος – Άγνωστη – Ν. Βάλβης – Παν. Στεργίου
2η σειρά από δεξιά : Ερμ. Βασιλείου-Μουστακούδη – Άγνωστη – Άγνωστη – Τσαντής – Άγνωστη –
Ελευθ. Γεωργαλίδου-Δεληγιάννη
3η σειρά από δεξιά : Άγνωστος - Άγνωστη – Άγνωστη – Μιμή Ρεβύνθη – Δημ. Μυλωνάκου – Έλλη
Βασιλειάδου – Μαρία Πασγιάνου – Άγνωστη – Άγνωστη – Άγνωστη – Άγνωστος
4η σειρά από δεξιά : Άγνωστος – Άγνωστος – Γεωργαράκης – Άγνωστος – Άγνωστος - Άγνωστος

φωτο του .... σήμερα
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14/5 Φουλάδα και Τόμπολα

2/7 Κρουαζιέρα

ΤΑ ΝΕΑ
28/3/76.
Δέκα χρόνια από την ίδρυση της
Ένωσης, Ταμειακός απολογισμός: έξοδα 172.609 δρχ.,
εισπράξεις 201.483 δρχ., πλεόνασμα 28.893 δρχ.
28/1/80.
Το αποθεματικό φθάνει τις 200.000
δρχ. Γίνεται διάβημα με επιστολή προς το Νιμέρι
για ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών.
Συνεχείς συναντήσεις με παράγοντες για ασφάλιση
και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κ.ά. Οι Προνοιακές
ανάγκες για παροχή στους απόρους αυξάνονται.
27/4/80.
Ο Πρόεδρος Φιλιππίδης επισκέπτεται
το Χαρτούμ και πετυχαίνει τη μερική αποδέσμευση
λογαριασμών αλλά σε λίρες Σουδάν. Οι προσπάθειες
για οικονομική βοήθεια για αγορά στέγης συνεχίζονται
χωρίς αποτέλεσμα.
15/7/81.
Το Δ.Σ. της Ένωσης ενημερώνεται
ότι η Λέσχη Απόλλων διαθέτει μεγάλο αποθεματικό.
Παρατίθεται και σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο
του Ηλ. Βολιανίτη- Μ. Παπγή.
«Στην Ελληνική Παροικία του Χαρτούμ ετέθη στις
15-7-1981 το θέμα της επένδυσης του αποθεματικού
της Λέσχης (Απόλλων). Προτείνονται διάφορες
σκέψεις και υποβάλλονται διάφορες προτάσεις.
Θεωρούν μία αξιόλογη πρόταση, να αξιοποιηθεί ο
προσφερόμενος χώρος, άνω των καταστημάτων επί
της οδού Ghumhouriaavenue, περίπου 1000 μ2, για
την ανέγερση διαμερισμάτων. Αποφασίζετι να γίνει
μία οικονομοτεχνική μελέτη.
Στέλνεται επιστολή στο Απόλλων, για οικονομική
βοήθεια χωρίς απάντηση. Μήπως κανείς γνωρίζει τι
απέγινε το αποθεματικό???!!!!
12/1/83.
Συνάντηση ΔΣ. της Ένωσης με Ε.
Κοντομίχαλο, με θέμα τη βοήθεια απόκτησης στέγης.
Περιμένουμε απάντησή του μετά την επιστροφή του
από Χαρτούμ.
27/9/83.
Ανακοινώνεται ότι δεν υπάρχει
απάντηση από τη λέσχη Απόλλων για βοήθεια.
30/4/84.
Νέο υπόμνημα (Νο 8) προς Κοινότητα
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Χαρτούμ. Γνωρίζουμε ότι έχουν εισπράξει 200.000 $
από παραχωρήσεις της εκκλησίας στη Juba.
Σημείωση: Το ποσό των 200.000 $ μεταφέρθηκε
στη CITIBANK Αθηνών στο όνομα Ε. Κ. Χαρτούμ.
Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιήθηκε
για ανακαινίσεις της πισίνας του Συλλόγου. Στην
Ένωση όμως ούτε 1 $.
9/10/84. Σε επίσκεψη του Προέδρου της
Κοινότητας Γ. Βάλβη στα γραφεία της Ένωσης,
απάντησε ότι το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό. «Εμείς
ελπίζουμε και περιμένουμε» (αντίγραφο Πρακτικών).
Σε όλη αυτήν τη περίοδο των 15 χρόνων, η Ένωση
καλύπτει ανάγκες Πρόνοιας μέχρι 170.000 δρχ.
Ετησίως.
Οργανώνει εκδρομές, χορούς, τσάγια, παιδικά πάρτυ, κ.ά.
Εξακολουθούν οι επισκέψεις στα διάφορα Υπουργεία
για εξεύρεση λύσεων για το πρόβλημα των μελών.
Ελπίζω να συμφωνείτε με την αναφορά μου σε αυτά
τα χρόνια ως ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, στην αρχή του
κειμένου.
Κλείνοντας το Α΄μέρος παραθέτω μερικά από
τα πρώτα ηρωϊκά μέλη του Δ.Σ., που έδωσαν για
μεγάλο διάστημα, το μεγάλο αγώνα για τη δημιουργία,
επιβίωση και ανάπτυξη της Ένωσής μας. Χωρίς
καμμία βοήθεια από το Χαρτούμ.
Α. Λαμπρίδης
Δ. Τσιμένογλου
Ν. Φιλιππίδης		
1975-1996
Σ. Καραβαζάκης
Κ. Θεοχαρίδης		
1976-1996
Στ. Ματσούκη
Αν. Βαλσαμάκη και
Μ. Βαλεντή, η μοναδική εν ζωή, την οποία
ευχαριστούμε θερμά για τις πολύχρονες υπηρεσίες
της και της ευχόμαστε υγεία.
Χ.Θ.		

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.

άσσος στο τιμόνι
Δύο φίλες συναντώνται τυχαία στο δρόμο:
- "Τα έμαθες τα νέα; Χθες πήρα για πρώτη φορά το αυτοκίνητο του άντρα μου και έπαθα
μεγάλη ζημιά. Ένας ατζαμής έπεσε πάνω στο αμάξι και το έκανε σμπαράλια!"
- "Αλήθεια! Μα πως έγινε αυτό; Μήπως έτρεχες;"
- "Αντιθέτως! Πήγαινα μόνο με εξήντα χιλιόμετρα."
- "Τότε; Έτρεχε εκείνος;"
- "Και να `θέλε δε μπορούσε. Ήταν σταματημένος και δεν ήταν καν μέσα στο αυτοκίνητο
του!"
Η εφημερίδα μας περιλαμβάνει φωτογραφίες του σήμερα και του χθές.
Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες, ιστορίες και εμπειρίες για τα επόμενα τεύχη !

ΤΑ ΝΕΑ
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Βέργος Ντίνος (Ν. Αφρική)				

Γεωργαράκη Ανθούλα

Ιατρού Αλέκος (Αιθιοπία)					

Ιωάννίδης Αθανάσιος (Σάκης)

Κουφάκης Γεώργιος					

Κωνσταντίνου Στέλιος (Κύπρος)

Μακαρατζή-Απολλωνάτου Εύα (Γιοχάνεσμπουργκ)		

Μιχαηλίδης Μάνος

Παπαχριστοφόρου Ζερβού Καλλισθένη (Αυστραλία)		

Ραδικόπουλος Γεράσιμος

Φλαγγίνης Παναγιώτης

Το Δ.Σ. με λύπη του αποχαιρέτισε το μέλος του Γεράσιμο (Μάκη) Ραδικόπουλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον
σκεπάζει.
Ήταν σωστός και δίκαιος χωρίς κακία για κανέναν ! Έτσι θα τον θυμόμαστε για πάντα.
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των
συγγενών.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Κωτιάδη Γιάννη				
						
Ιατρού Αλέκου				

από

Λοϊζο Πέτρο και Χριστίνα

από

Μιχαηλίδη Η.

Λαμπριανού Χρήστου			

από

Ανώνυμος

Ραδικόπουλου Μάκη			
από
							

Καράλης Νίκ.,
Παπαδάμ Παναγ.
•

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.

Δ.Σ. της Ένωσης
Ι. Κωνσταντίνου

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

