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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας φίλοι συντοπίτες,
Είναι πλέον κανόνας όταν συναντιώνται τα «παιδιά του Νείλου» να περνάνε όμορφα.
Έτσι και έγινε στις 19/2 στον αποκριάτικο χορό μας με τον πλούσιο μπουφέ την καλή μουσική και πάνω απ’όλα το πολύ κέφι.
Το Σάββατο 19/3 μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα με τη πλούσια πράσινη βλάστιση να προδίδει το ξύπνημα της
φύσης από το χειμωνιάτικο ύπνο πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή μας στην Ερέτρια, την παραλιακή
κωμόπολη της Εύβοιας, που κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη του ελληνικού
κόσμου (6ος-5ος αιώνας π.Χ.).
Εκεί ανακαλύψαμε άλλο ένα πλούσιο σε αρχαιολογικά ευρήματα, διαφόρων εποχών, μουσείο.
Επισκεφτήκαμε το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην άνω Βάθεια Ερέτριας, κατάλευκο και πεντακάθαρο, με τις βυζαντινές καμάρες του. Η θέα εκπληκτική. Βλέπεις της Αμάρυνθο, την Ερέτρεια με το
Πεζονήσι και όλο, σχεδόν, το Νότιο Ευβοϊκό. Στην αυλή του μοναστηριού ο υπεραιωνόβιος πλάτανος, ηλικίας
περίπου 1000 ετών. Στο Καθολικό (κεντρικός ναός του μοναστηριού) είδαμε τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.
Τέλος, την Κυριακή 2/4, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία και ψηφίστικε η τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσής μας, η πρώτη από την Ίδρυσή της.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Κυριακή 14/5/2017 μεσημέρι

Τόμπολα με φουλάδα και μουσική, τάβλι και άλλα.

Κυριακή 11/6/2017 μεσημέρι
				

Συνάθροιση στο Σύλλογό μας και με τη μουσική του
μαέστρου μας για χορό.

Κυριακή 2/7/2017

Μονοήμερη κρουαζιέρα.

Αναλυτικές λεπτομέρειες για την κάθε εκδήλωση θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Για πληροφορίες: Ένωση (210 38 15 550) ή/και Ευαγγελία (6945 632 595).
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 με καθηγητή τον Σάκη Αυτουσμή, συνεχίζονται κάθε Σάββατο με ακόμη
περισσότερους μαθητές.
2. Επίσης συνεχίζονται και τα μαθήματα yoga κάθε Πέμπτη στις 10:30 το πρωί.
3. Προγραμματίζονται σεμινάρια καλλιτεχνίας, με σκοπό τη βοήθεια της Ένωσης και την
αισθητική καλυτέρευσή της, για τα μέλη μας που έχουν ελεύθερο ελεύθερο χρόνο. Υπεύθυνη
σεμιναρίων : Ρόη Παντάκη (τηλ. 6944908621). kalaisthisiaroi@gmail.com.
4. Δηλώστε τα παιδιά ή τα εγγόνια σας στην παιδική μαντολινάτα.
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Αναμνήσεις μέσα από ένα
εκτάριων από το
Έκθεση μαθήτριας Ε΄Γυμνασίου 1960,
παλιό τετράδιο εκθέσεων
Χαρτούμ μέχρι το Κώστι
της Κοντομιχαλείου Σχολής
και μια ξεθωριασμένη
και το Σενάρ, λέγεται
φωτογραφία. Γύρω στις
Γκεζίρα (νησί). Ανάσα
Μια
Εκδρομή
αρχές της δεκαετίας του
ζωής, όπου δούλευαν και
εξήντα, τα παιδιά της
δημιουργούσαν ντόπιοι
Ε! Γυμνασίου της Κοντομιχάλειου Σχολής μαζί με
και ξένοι -ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί Έλληνες.
τον καθηγητή Μαυρίκιο Κατσαρά, ένα πρωινό, πριν
Απόσπασμα σχολικής έκθεσης (με τη χαρακτηριστικό
ακόμη φέξει, μπήκαν σ’ ένα λεωφορείο και ξεκίνησαν
ύφος της εποχής)
νότια για την Χασαχέισα. Στο δρόμο τους μέσα στο
«….η άγονη και έρημος περιοχή διακόπτεται από
ερημικό άγονο τοπίο πολλά μικρά χωριά με μικρές
το πρώτο ίχνος νερού, το πρώτο σημάδι της
καλύβες φτιαγμένες από λάσπησαν μυρμηγκοφωλιές
ζωής…. απέραντες φυτείες βάμβακος…. και κατά
που λες και ξεπετάχτηκαν μέσα από τη γη. Πού και
αραιά διαστήματα μικρά χωριουδάκια με σπίτια
πού ένας αγκαθωτός θάμνος, μιά ακακία της ερήμου,
χτισμένα από λάσπη… προχωρώντας Β.Α. βλέπει
που απλώνει τα γυμνά κλαδιά της και προσπαθεί να
κανείς αποτυπωμένα παντού τα ίχνη του μάγου
επιβιώσει σε αυτές τις άγονες και άνυδρες περιοχές.
Ευρωπαίου, που κατόρθωσε να μεταβάλει μία
Ύστερα από ώρες δύσκολης και σκονισμένης
απέραντο έρημο περιοχή σ’ ένα από τα μεγαλύτερα
διαδρομής έφτασαν αργά το απόγευμα στο σπίτι
κέντρα επεξεργασίας του βάμβακος… ο πολιτισμός
όπου ζούσε ο Πάμπος Ποταμίτης. Ο κ.Πάμπος τους
έχει ξυπνήσει τον πρωτόγονο χωρικό από τη
υποδέχτηκε φιλόξενα με τον καλό του λόγο και όπως
μαλθακότητα και τον έχει ανεβάσει σε άλλο επίπεδο.
συνήθιζε με τα πειράγματα του.Τους φίλεψε απλόχερα Είναι πλέον ο σύγχρονος Σουδανός που κρατά στα
με ό,τι πιο καλό είχε μαγειρέψει ο μάγειρας στη
χέρια του τη δύναμη που λέγεται βαμβάκι. Μετά τη
κουζίνα. Ανάμεσα στις λιχουδιές που είχε ετοιμάσει
συλλογή θα μεταφερθεί στα τέσσερα εργοστάσια των
του είχε ζητήσει να φτιάξει ακόμη και σούπα τραχανά
εκκοκκιστικών μηχανών για επεξεργασία και καθαρό
με κομματάκια χαλούμι (λιχουδιά που την είχε φέρει
πια από τους σπόρους μεταφέρεται στα πιεστήρια
από την πατρίδα του τη Κύπρο). Εκείνη η σούπα
όπου πιέζεται σε τσουβάλια …
ήταν για όλους πολύ ευπρόσδεκτη ύστερα από την
Ιδιαιτέρα εντύπωση μας έκανε το ένα από τα
ταλαιπωρία του ταξιδιού. Στη μεγάλη βεράντα με
εργοστάσια εις το οποίον η όλη επεξεργασία του
την «ναμλία», τη λεπτή σήτα για τα κουνούπια, είχε
βάμβακος γίνεται αυτομάτως. … επίδειξη δυνάμεως
στρώσει μια σειρά κρεβάτια για τα αγόρια, ενώ μάζεψε της μηχανικής τελειοποιήσεως του σύγχρονου
όλα τα κορίτσια μέσα στη μεγάλη κάμαρα με τους
ανθρώπου… το εμπόριο αυτού είναι ο κυριότερος
ανεμιστήρες. Η βραδιά βέβαια κύλησε με αστεία,
οικονομικός πόρος του κράτους …“
πειράγματα και καντάδες από τη μεριά της βεράντας
Ρέα Πέτρου Τηρητά
προς την κλειδωμένη πόρτα των κοριτσιών.
Την άλλη μέρα ακολούθησε ξενάγηση στις φυτείες με
τα φυτά φορτωμένα με λουλούδια από βαμβάκι και
τις εργάτριες να το μαζεύουν με προσοχή σε πάνινες
σακούλες που τις έπαιρναν στις εκκοκκιστικές
μηχανές για να φορτωθεί σε μεγάλες μπάλες και
να μεταφερθεί στο εξωτερικό για την περαιτέρω
επεξεργασία.
Είναι γεγονός ότι η προσφορά των Αγγλων σε αυτή τη
χώρα ήταν το σχέδιο εκμετάλλευσης του νερού από
το Νείλο με την κατασκευή πολυάριθμων καναλιών
που πότιζαν απέραντες εκτάσεις με βαμβακοφυτείες.
Κατά μήκος αυτής της υδάτινης δύναμης ένα σπουδαίο
έργο υδροδότησης χαράχτηκε. Έτσι από το 1904 σε
διάστημα 50 χρόνωντο βαμβάκι έγινε (μαζί με τη
Τα κορίτσια της τάξης του 1961: ΑλεξανδραΧάμαουη,
γόμα) η βασική οικονομική πηγή της χώρας. Η μεγάλη
Νίτσα Θεοχαρίδου, Αλίκη Ποταμίτου, Ρέα Πέτρου
αυτή έκταση, που καλύπτει μία περιοχή 50.000.000
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φωτο του .... χθες
1935

Πάνω από αρ : Μαρίκα Φάλαρη – Άγνωστη – Κική Σαβαΐδου (?) – Άγνωστη
– Διακίδου – Μηλέα – Χαμάουι
Μεσαία από αρ : Καλλιδάκη – Ρηνούλα Ρηγοπούλου (Ζαρακάτη) – Άγνωστη
– Άγνωστη – Άγνωστη – Άγνωστη – Άγνωστη – Μερώπη ΚουντουράτουΚαμιναρά.
Κάτω από αρ. : Άγνωστη – Άγνωστη – Ελένη Πανέρα-Γκαμίλη – Άγνωστη –
Μαριάννα Λημνιού (?) – Άγνωστη

1965 - Ε’ Γυμνασίου

Αγόρια : Φεργαδιώτης, Χατζημιχάλης, Μπαλάδης Κώστας, Σιταράς, Βούρος, Μπαλάδης Βαγγέλης, Προβατάς, Ιωάννου.
Κορίτσια : Μιχαηλίδου, Παπακώστα, Ζαρακάτη, Κρυσταλλίδου,
Ζουμή, Κοντή, Γκαμίλη, Χατζηβασιλείου, Μητροπούλου, Χριστοδούλου.

Όποιος γνωρίζει χρονο, τόπο και πρόσωπα παρακαλούμε να μας ενημερώσει

φωτο του .... σήμερα

ΤΑ ΝΕΑ
19/2 Αποκριάτικη Εκδήλωση

19/3 Εκδρομή στην Ερέτρια

ΤΑ ΝΕΑ
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η Ελληνική γλώσσα
Απόσπασμα από άρθρο της Ευαγγελίας Βαλάτα

GOETHE (ο κορυφαίος Γερμανός ποιητής): «Η Ελλάδα

(Ιστορικός-Ερευνήτρια)

είναι ο νους και η καρδιά της οικουμένης»

Ελληνική Γλώσσα : Το τελειότερο εργαλείο που

KARL MARX (ο θεμελιωτής του Μαρξισμού): «Οι

επινόησε ποτέ ο ανθρώπινος εγκέφαλος

αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού παραμένουν άφθαστα

Είπαν για την Ελληνική γλώσσα...

πρότυπα»

ΚΙΚΕΡΩΝ (ο ενδοξότερος ρήτωρ της αρχαίας Ρώμης):

BERNARD SHAW (Ιρλανδός συγγραφέας): «Αν στη

«οι θεοί διαλέγονται, τη των Ελλήνων γλώτι χρώντα»

βιβλιοθήκη σας δεν έχετε έργα των αρχαίων Ελλήνων

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (Γάλλος διανοητής): «Είθε η Ελληνική

συγγραφέων, τότε μένετε σ΄ένα σπίτι χωρίς φως»

γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών»

κάρτα Κ.Α.Π.Η.
Τα παρακάτω ισχύουν σε γενικές
γραμμές για εγγραφή σε ΚΑΠΗ, με
ελάχιστες διαφοροποιήσεις από Δήμο
σε Δήμο.
Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά
εγγραφής νέου μέλους :
• Να είσαι κάτοικος ή δημότης
• Να είσαι άνω των 60 ετών ή και
μικρότερης ηλικίας αν είσαι ήδη
συνταξιούχος
• Να είσαι σύζυγος μέλους Κ.Α.Π.Η.
ανεξαρτήτου ηλικίας
• 2 φωτογραφίες μεγέθους
ταυτότητας

• Αστυνομική ταυτότητα
Καλό είναι να επισκεφθείτε το ΚΑΠΗ
της γειτονιάς σας για να πάρετε
έγκυρες πληροφορίες.
Η εγγραφή νέου μέλους στο Κ.Α.Π.Η.
είναι δωρεάν ή έχει ελάχιστη ετήσια
συνδρομή (π.χ. 5€).
Η κάρτα μέλος σε Κ.Α.Π.Η. δίνει τη
δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε
Μουσεία, μειωμένη τιμή εισόδου σε
κινηματογράφους ή θέατρα (όπου τη
δέχονται).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ
του Αντώνη Χαλδαίου
Διατίθεται περιορισμένος
αριθμός αντιτύπων στα
γραφεία της Ένωσης

η συνταγή μας
Η ΣΟΥΠΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
Υλικά
1 πατάτα με τη φλούδα
2 καρότα
2 κολοκυθάκια
2 κρεμμύδια
4 κλωνιά φρέσκο σέλινο
½ μάτσο μαϊντανό
5-6 φύλλα μαρουλιού ή παντζαρόφυλλα
Εκτέλεση
Επιλέξτε τα λαχανικά, τα οποία θα κόψετε σε κομμάτια και θα τα σιγοβράσετε για 1 ώρα σε εμφιαλωμένο νερό.
Καταναλώνετε τη σούπα ή μόνο το ζωμό των λαχανικών με 1 κουταλάκι ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι.
Καλή σας όρεξη !
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
Αποστόλου Τάκης (Παναγιώτης)
Ζουμής Κώστας				
Ιωαννίδης Κ. Μιχάλης (Μάϊκ) – (Κύπρος)
Ιωαννίδης Κ. Λούης - (Κύπρος)		
Κανελλοπούλου Αθανασία (Πορτ Σουδάν)
Κυριαζή Σωτηρία (Ουάου)

Κωτιάδης Γιάννης
Μακρή Σοφία (Κρήτη)
Μάτη Αγγελική
Μπαρμπέρογλου Κλειώ γένος Κορφιά
Τσανάκας Αλέκος

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

Ανώνυμος
Δ. & Σ. Αντύπας
Ανώνυμος
Π. Κοντόπουλος
Κλεάνθης Λαμπριανός
Ηλ. Μιχαηλίδης
Κ. Πανέρας

Θεοχαρίδου Κωνσταντίνου 		
από
Θεοχαρίδης Κ.
& Γεωργίας 						
Ρούμπη Θεοχαρίδου Νίτσας		
από
Θεοχαρίδης Κ.
Ιωαννίδη Λούη				

από

Οι συμμαθητές απανταχού

Λαμπριανό Χρήστο			

από

Λαμπριανού Καίτη

Σεβέρη Θεόφιλου & Καλλιθέας		

από

Σεβέρη Ιωάννα

Τσανάκα Αλέκου			

από

Απέργης Νικόλας

Τσουκαλά Γεωργίου & Αικατερίνης

από

Τσόπελα-Τσουκαλά Αργυρώ

Φεργαδιώτη Καμάμη Αντωνίας 		
από
							
		
Φάλαρη Μαίρης				
από
							
							

Λαμπριανού Καίτη,
Δ&Σ Αντύπα

•

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.

Λουράνδου Σ.,
Ανώνυμοι
Γουναροπούλου Δ.

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.
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

