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Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες εκ Σουδάν, μέλη της Ένωσης ή μή,
η Ανάσταση του Θεανθρώπου να αποτελέσει Ανάσταση ελπίδας για όλους μας.
Για ένα κόσμο ειρηνικό, δημιουργικό & ευτυχισμένο.
Ένα κόσμο πλημμυρισμένο από αγάπη & κοινωνική δικαιοσύνη.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα !

λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Στους δύσκολους καιρούς που όλοι περνάμε, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την επαφή με τους συμ-

μαθητές μας, τους γείτονες μας, τους φίλους μας απ’ τα παλιά.
Το νέο Δ.Σ. έβαλε αρκετά φιλόδοξους στόχους για την επόμενη διετία. Για να τους πετύχει όμως, πιστεύουμε
στο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» γιατί κανείς δεν περισσεύει.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χάρης Θεοχαρίδης			
Ευαγγελία Αντωνάκη			
Ιρέν Παπαγεωργίου			
Γεωργία Μπουλέ			
Μάνος Παπγής				
Μάκης Ραδικόπουλος			
Ιωσήφ Βέλλας				

Πρόεδρος		
Αντιπρόεδρος		
Γ. Γραμματέας		
Ταμίας
Σύμβουλος		
Σύμβουλος		
Σύμβουλος

6977185131
6945632595, 210 9344108
6945873872
210 9354786
6978213224

μελλοντικές εκδηλώσεις
1. Το Σάββατο 14/5/16 θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο. 1η στάση
στις Μυκήνες, 2η στάση γεύμα στο Τολό, 3η στάση για καφέ στο Ναύπλιο αν το επιτρέψει ο χρόνος. Κόστος εκδρομής 16 ευρώ. Το κόστος δεν περιλαμβάνει την είσοδο στους αρχαιολογικούς
χώρους που είναι 6 ευρώ για άνω των 65 και το γεύμα στο Τολό.
2. Το Σάββατο 4/6/16 προγραμματίζουμε συγκέντρωση στη ΣΑΕ των φοιτησάντων ή αποφοιτησάντων από την Κοντομιχάλειο Σχολή.
3. Την Κυριακή 3/7/16 θα γίνει η καλοκαιρινή μας βραδυνή αποχαιρετηστήρια εκδήλωση στον
Αγ. Κοσμά ΝΟΑ.
Για τις εκδηλώσεις 2 και 3 θα υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση.

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
Από το Σάββατο 7/5/16 και κάθε Σάββατο από τις 10:00 έως τις 11:00 θα πραγματοποιούνται
στα γραφεία της Ένωσης μαθήματα γιόγκα από εξειδικευμένο δάσκαλο.
Από τις 12:30 ακολουθεί μουσική, καφές, ποτάκι και μεζές, μέχρι όπου πάει.
Έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία να καθιερώσουμε την Ένωση σαν σημείο συνάντησης.
Σημειωτέον ότι έχει ήδη ξεκινήσει η ανακαίνιση του χώρου.
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
ιερωμένου και λειτουργεί όλες τις
Θρησκευτικές Εορτές. Δυστυχώς το
σημαντικό εμπορικό και διαμετα1960 με τα έργα του φράγματος
κομιστικό κέντρο στην αριστερή
Νάσερ στο Ασουάν,η πόλη αδειάζει
όχθη του Νείλου και σχεδόν στα
και μεταφέρονται οι κάτοικοι στο
σύνορα με την Αίγυπτο, ζούσαν
Χάλφα περιοχή κοντά στη Κάσαλα
οι Νούβιοι (Barabra) λαός με
–σύνορα Ερυθραίας. Άδεια πλέον
δικό τους πολιτισμό κουλτούρα
η πόλη πλυμμηρίζει βυθίζεται και
και διάλεκτο –Ρουτάνα (Rutana)όταν φαίνεται μόνο ο Τρούλος και
δύσπιστοι όμως και επιφυλακτικοί
ο Σταυρός της Εκκλησίας,αποχωρεί
με τους ξένους,φθάνει το 1918
και ο Γιαννής με την Αργυρούλα.
ο Κύπριος 17χρονος Γιαννής
΄Εχουν επιμελώς μαζέψει και φυλάΠλατρίτης, όπου και παρέμεινε 48
ξει τα Ιερά της Εκκλησίας,και σχεχρόνια.
δόν άπορος, έρχεται στο Χαρτούμ
Στην αρχή τον δέχθηκαν επιφυκαι τα παραδίδει στον ανεκδιήγητο
λακτικά αλλά γρήγορα ο Γιαννής
Συνέσιο-Μητροπολίτη, μαζί με το
κατάφερε να μάθει τη διάλεκτό
παγκάρι της ενορίας του με το
τους και ενσωματώθηκε στν
τεράστιο για την εποχή ποσό των
Από αριστερά η Αντωνία
τρόπο ζωής τους, οι ντόπιοι τον
Βαλσαμάκη (Γ.Γραμ. επί 20ετία
9000 λιρών Σουδάν!!!!
αγάπησαν,πρόσφερε -αφιλοκερτης Ένωσής μας, η Αργυρούλα
Είναι όμως πολύ στεναχωρημένος,
δώς -πάσης φύσεως συμβουλές
και ο Γιαννής
έχει μεγάλο μαράζι και μελαγχοειδικά ιατρικές- με γνώσεις από
Το σπίτι τους πάντα ανοιχτό ήταν
λία για την αγαπημένη του πόλη
ιατρικούς οδηγούς, οι ντόπιοι
κέντρο φιλοξενίας τόσο των ντόπιων που βυθίστηκε και εγκαταλείπει το
γιατροί ήταν βέβαια εναντίον
όσο και των διερχομένων ταξιΣουδάν έρχονται στην Ελλάδα και
του. Γρήγορα έγινε ο δικός τους
διωτών που είχαν κατεύθυνση την
εγκαταστάθηκαν στο πατρικό σπίτι
Γιαννής,η άποψη του ήταν Νόμος Ελλάδα και Αίγυπτο.
της Αργυρούλας στην Κάσο, όπου
και απεφάσισαν παμψηφεί και
1950, οι ελληνικές οικογένειες στο
και σε ηλικία 88 ετών «έφυγε»
τον διόρισαν ισόβιο Ειρηνοδίκη (ο WadiHalfa είναι 7-8, Πασιούρας,
από τη ζωή, σε λίγα χρόνια τον
μόνος ξένος δικαστής του Σουδάν) Βαλσαμάκης, Υψηλοπάτης,
ακολούθησε και η Αργυρούλα. Δύο
με εξουσία να δίνει ποινές μέχρι
Λαζίδης, Σιδέρης, Χριστοδουλίδης,
Υπέροχοι Ανθρωποι γεμάτοι Αγάπη
3 έτη, του έδωσαν δε και το επίΘεοχαρίδης και συγνώμη αν έχω
που πρόσφεραν χωρίς αντάλλαγμα
θετο Ντιμπέρα,παρθένα περιοχή
ξεχάσει κάποιους. Στην εκκλησία η
στους συνανθρώπους τους.
στη δεξιά πλευρά του Νείλου, που του Θεού Σοφία, όπου ο Γιαννής
Χ.Θ.
ο Γιαννής αγαπούσε να περνά τις
με βοηθό ψάλτη την αγαπημένη
ελεύθερες ώρες του.
του Αργυρούλα εκτελεί καθήκοντα

Στο Ουάντι Χάλφα (WadiHalfa)

Γνωρίζει και παντρεύεται το υπέροχο
πλάσμα γεμάτο αγάπη και καλοσύνη, αρχόντισσα, Αργυρούλα από
την Κάσο και έζησαν στο WadiHalfa,
χωρίς να αποκτήσουν απογόνους.

ανέκδοτο
Ένα πρωί ένας ανθοπώλης πηγαίνει για κούρεμα. Όταν τελείωσε ζήτησε το λογαριασμό.
Τότε ο κουρέας του λέει:
• Ευχαριστώ αλλά δεν θα σας πάρω χρήματα για το κούρεμα. Αυτή τη βδομάδα προσφέρω δωρεάν υπηρεσία στην κοινότητα.
Ο ανθοπώλης ευχαρίστησε για την ευγένεια και έφυγε.
Το άλλο πρωί όταν ο κουρέας πήγε να ανοίξει είδε μια δωδεκάδα τριαντάφυλλα στην
πόρτα με ένα ευχαριστήριο σημείωμα από τον ανθοπώλη.
Λίγο αργότερα έρχεται για κούρεμα ένας ζαχαροπλάστης.
Την ώρα του λογαριασμού έκπληκτος ακούει τον κουρέα να εξηγεί:
• Ξέρετε αυτή τη βδομάδα προσφέρω δωρεάν υπηρεσία στην κοινότητα.
Το άλλο πρωί όταν ο κουρέας πήγε να ανοίξει είδε ένα κουτί με μια δωδεκάδα φρεσκότατα γλυκά στην πόρτα
με ένα ευχαριστήριο σημείωμα από τον ζαχαροπλάστη.
Λίγο αργότερα καταφθάνει ένας βουλευτής, μετά το κούρεμα η σκηνή επαναλαμβάνεται.
Ο βουλευτής φεύγει ικανοποιημένος, ευχαριστώντας τον κουρέα.
Το ίδιο απόγευμα όταν ο κουρέας πηγαίνει να ανοίξει βρίσκει στην πόρτα του κουρείου μια δωδεκάδα βουλευτές να περιμένουν για κούρεμα.
Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πολιτών και πολιτικών .......
Και να θυμάστε!!!
Οι πολιτικοί και οι πάνες πρέπει να αλλάζονται τακτικά για τον ίδιο ακριβώς λόγο!
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κοινωνικά
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Νασίφ Παναγιώτης (Αγγλία)
Γιοβά Ανδρομάχη
Αμοργιανού Κλεοπάτρα
Γεωργιάδου Κλειώ
Πέρδιος Παντελής
(σύζ. Τίνας Βολιανίτη)
Χατζηξηρού Αικατερίνη
Μακρή Ουρανία
Τυροπώλης Ιωάννης
Αξαρλή Σπ. Αικατερίνη
Κοντόπουλος Β. Αθανάσιος
Καπτανής Σαράντος
Διακίδης Κ. (Ν.Αφρική)
Βασιλιάς Γεώργιος (Ν. Αφρική)
Πετρίδου Ισμήνη
Μανδρίδη Βικτώρια
Σπαρτάλη Σκοπελίτη Αικατερίνη
Παπουτσίδης Ηλίας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Φαχάμ Άννα-Μαρία
Παντάκης Γεώργιος
Κυριαζή-Κυριακίδου Δημ.

Κλειούς Γεωργιάδη
Δ. Κόκκολας
Ν. Απέργης
Γ. Σιτινάς
Γ. Δημητρίου
Ρ. Πατρζικιάν
Ι. Κωνσταντίνου και Λίτσα
Η. Μιχαηλίδης
Σ. Νανοπούλου
Ν. Σιτινά
Α. Λαμπριανού
Ε. Παϊσίδη
Π. Κοντόπουλος

Οικ. Ν. & Παρ. Βαμβουλή
Ευαγγελία Γαλιάτσου-Αντωνάκη

Σαράντη Καπτανή
Χρυσούλα Ηλιού
Ιωάννης Βοργίας
Ελευθερία Σοφιανού

Βικτώριας Μανδρίδη
Ανώνυμος

Παντελή Περδίου
Πατρίτσια Παντή
Καλλιόπη Ασλανίδου
Ευάγγελος Τρεμούλης
Κων/να Βολιανίτη
Αικατερίνης Σπαρτάλη-Σκοπελίτου
Χρυσούλα Ηλιού
Δέσποινα Σταυροπούλου
Ευαγγελία Ελευθερίου

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τσαπακίδου-Βυρτσώνη Φωτεινή
Μιχαηλίδης Ηλίας & Δήμητρα
Millet-Πετρέλη Σόφη
Κωνσταντίνου Ιωάννης & Λίτσα

Μπουλέ Γεωργία
Δημήτρης & Ρένα Λαμπριανού

Ανώνυμος

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αγαπημένοι μου φίλοι,
Σας ενημερώνω ότι δεν θα είμαι πλέον υπεύθυνη για την εφημερίδα. Ήλθε η ώρα να την αναλάβουν νέα παιδιά με νέες ιδέες που θα την φρεσκάρουν και θα την ανανεώσουν.
Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια.
Φιλικά,
Μαρία Σιλιπότι
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αφρούλα σε ευχαριστούμε θερμά για την πολυετή σου προσφορά όχι μόνο στην έκδοση της εφημερίδας αλλά
και στις υπηρεσίες σου ως μέλος του Δ.Σ. Περιμένουμε όμως να τηρήσεις την υπόσχεσή σου ότι θα βρίσκεσαι
πάντα κοντά μας, να μας βοηθήσεις να εκπληρώσουμε τους στόχους μας.
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Τον Νοέμβριο του 1966, 33 πατριώτες μας αποφάσισαν
να ιδρύσουν την Ένωσή μας. Το έργο τους δύσκολο αλλά
με πίστη και θέληση τα κατάφεραν.
Φέτος το 2016 γιορτάζουμε τα 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ένωσης.
Θεωρούμε καθήκον μας να τιμήσουμε αυτούς τους πρωτοπόρους ιδρυτές και τους μεγάλους δωρητές.
Μέσα στο 2016 θα τυπώσουμε ένα μικρό φυλλάδιο με τα
κυριότερα πεπραγμένα από τα Πρακτικά ειδικά των πρώτων 30 χρόνων.

4

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

η συνταγή μας
ΜΑ' ΑΛΟΥΜΠΑΤ ΜΠΙΤΙΝΤΖΑΝ / ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΡΥΖΙ
Υλικά
• 1 1/2 κιλό μεγάλες στρογγυλές μελιτζάνες
• 1/2 κιλό κρέας μοσχαρίσιο (χτένι, σπαλομύτα ή σπάλα) κομμένο σε κυβάκια
•
4 φλιτζάνια νερό
• 1 κουταλιά της σούπας αλάτι
• 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού κουκουνάρια
• 1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού μακρήκορκο ρύζι
• 1/4 φλ. βούτυρο για να σωτάρουμε τα κουκουνάρια
• 1/2 κουταλάκι πάπρικα
• 1/2 κουταλάκι κανέλα
• 1/2 κουταλάκι σαφράν
• 2 1/2 φλιτζάνια ηλιέλαιο για το τηγάνισμα της μελιτζάνας
Εκτέλεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες στο μάκρος σε λεπτές φέτες και τις τηγανίζουμε σε καυτό λάδι
μέχρι να ροδίσουν και στραγγίζουμε πάνω σε χαρτί.
Βράζουμε το κρέας με το νερό για 40 λεπτά και αφού ξαφρίσουμε βάζουμε το αλάτι.
Όταν βράσει το κρέας το βγάζουμε από το νερό και κρατάμε το ζουμί.
Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε κάτω κάτω τα κομμάτια κρέας με δύο κουταλιές ρύζι.
Μετά τοποθετούμε τις μελιτζάνες, αφού τις αλατίσουμε, σε στρώσεις και στα πλάγια της κατσαρόλας.
Ρίχνουμε το υπόλοιπο του ρυζιού με τα μπαχαρικά και το ζουμί.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 40 λεπτά.
Όταν είναι έτοιμο βάζουμε μια στρογγυλή πιατέλα πάνω από την κατσαρόλα και αναποδογυρίζουμε.
Ρίχνουμε πάνω τα τσιγαρισμένα κουκουνάρια.
Συνοδεύουμε με γιαούρτι και ψιλοκομμένη ντομάτα.
Καλή σας όρεξη. Μαρία Σιλιπότι.
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Παρακαλούμε τα μέλη που οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών να τις καταβάλουν μιας και οι υποχρεώσεις της Πρόνοιας έχουν αυξηθεί.
Για να συνεχίσει η Ένωση τη λειτουργία της χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη 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 και
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
Ένωση των εκ Σουδάν Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 - 210 3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr

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

