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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις συμμετοχές σας στις εκδηλώσεις μας.
•

Στην εκδρομή στις Μυκήνες, φρεσκάραμε τις ξεχασμένες γνώσεις μας, είχαμε πλούσιο φαγητό και χορό
στο Τολό.

•

Η συνάντηση των αποφοίτων της Κοντομιχαλείου Σχολής, πολύ συγκινητική. Συναντήσαμε συμπατριώτες
μας που ήλθαν από το εξωτερικό, ειδικά για να βρεθούνε σ΄αυτήν την εκδήλωση.

«Στο facebook και στην ιστοσελίδα της Ένωσης αναρτήθηκαν όλες οι φωτογραφίες».
Σας ενημερώνουμε ότι με τη βοήθεια της πλειοψηφίας του Δ.Σ. αλλά και με τον εθελοντισμό ορισμένων μελών
μας, ανακαινίσαμε το χώρο μας, και ειδικά το αίθριο.
Τα Σάββατα πλέον έχουν καθιερωθεί σαν ημέρες συνάντησης και από το Σεπτέμβριο θα έχουμε διάφορες
εκδηλώσεις, για τις οποίες θα έχετε έγκαιρα ενημέρωση.
Τέλος, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που εισήχθησαν φέτος στα ΑΕΙ.
Ευχόμαστε σε όλους σας ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ !

μελλοντικές εκδηλώσεις
• Το Σάββατο 10/9 στις 8:30 το βράδυ θα συγκεντρωθούμε στον ανακαινισμένο χώρο της
Ένωσης για να γιορτάσουμε με ζωντανή μουσική, φαί και ποτό την έναρξη της χειμερινής
περιόδου Την Κυριακή 18/9 στις 11:00 το πρωί συγκέντρωση για τόμπολα με φουλάδα.
• Το Σάββατο 1/10 προγραμματίζουμε μονοήμερη εκδρομή στην Κόστα – Σπέτσες.
Αναχώρηση 07:20. Περισσότερες πληφοροφίες θα ακολουθήσουν.
• Το Σάββατο 22/10 μεσημεριανό γλέντι με ρεμπέτικη
κομπανία στο
χώρο της Ένωσης.
Περιμένουμε την έγκαιρη συμμετοχή όλων σας.
Πληροφορίες : Ευαγγελία (6945 632 595) ή/και Ένωση (210 38 15 550).

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
Από την 1η Σεπτεμβρίου:
1. Κάθε Πέμπτη στις 10:00 το πρωί γίνονται μαθήματα yoga. Ελάχιστες θέσεις κενές. Δηλώστε συμμετοχή.
2. Κάθε Τετάρτη πρωί μετά τις 10:00, για τα μέλη μας που έχουν ελεύθερο ελεύθερο χρόνο,
θα μπορούν να συμμετέχουν σε σεμινάρια καλλιτεχνίας, με σκοπό τη βοήθεια της Ένωσης και
την
αισθητική καλυτέρευσή της. Υπεύθυνη σεμιναρίων : Ρόη Παντάκη (τηλ. 6944908621).
kalaisthisiaroi@gmail.com.
3. Μέχρι την Πέμπτη 15/9 δηλώστε συμμετοχή για μαθήματα Αραβικής γλώσσας.
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΜΕ ΑΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ
Το 1956-1957 το Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του.
Η Ελληνική Πρεσβεία λειτούργησε
από τις πρώτες στο Χαρτούμ.
Ο κ. Καλογεράς, ένας δραστήριος
κοσμοπολίτης (μάλλον υποβαθμισμένος στο Σουδάν) ήταν ο πρώτος
Έλληνας Πρέσβυς.
Στη διάρκεια της τρίχρονης θητείας
του στο Χαρτούμ βοήθησε αρκετά
την ομογένεια. Ένα μικρό παράδειγμα, η καθιέρωση της μεγάλης
δεξίωσης στην Πρεσβεία την 25η

Μαρτίου, με συμμετοχή, όχι μόνο
διπλωματών αλλά και υπουργών και
επιχειρηματιών του Σουδάν.
Οι καλεσμένοι εντυπωσιαζόντουσαν
από τις αμαλίες και τους τσολιάδες
μαθητές της Κοντομιχαλείου, που
σέρβιραν τα ποτά και τους μεζέδες.

Η φωτογραφία είναι από το 1958.
Στο κέντρο ο κ. Καλογεράς και δίπλα
του η εκπληκτικής ομορφιάς Αυστριακή
σύζυγός του.
Μαντέψτε τους υπολοίπους.

Μάρτιος 1960 - ο Τζιόβας-

λυκειάρχης- μας ανακοινώνει
ότι θα πραγματοποιήσουμε την
τελευταία εκδρομή της χρονιάς,
οι τρεις τελευταίες τάξεις στην
Γκεμπελάουλια.
Αμέσως άρχισαν οι συζητήσεις για ρεφενέ, τρόφιμα και
ποτά. Εγώ ανακοινώνω με
τον κολλητό μου Γ. Πορτίδη
ότι θα φέρουμε τις νταμιτζάνες με την pepsi-cola. Την επόμενη μέρα στο σπίτι του Γιώργου
ετοιμαζότανε να τα γεμίσει και
εκεί αρχίζουν «τα όργανα».
Πάμε στην κάβα του λέω, εννοώντας το απέναντι σπίτι του μπάρμπα του του Σλαύου (ο μεγαλύτερος εργολάβος του Χαρτούμ), που
είχε τη μεγαλύτερη κάβα-μπαρ σε
σπίτι στο Χαρτούμ, το οποίο ενίοτε
επισκεπτόμαστε για ιδίαν χρήση.
Παίρνω δύο μπουκάλια βότκα και
δύο τζιν. Ο Γιώργος σε απόγνωση έχει υποψιαστεί τι θα γίνει και

έντρομος μου λέει aυτή τη φορά
θα μας διώξουν τελειωτικά, δεν
την γλυτώνουμε. Βλέπετε, είχαμε
ήδη από μία πενθήμερη αποβολή
επειδή ήμασταν παρόντες στην

ΜΙΑ
ΜΕΘΥΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ανόητη πράξη συμμαθητή μας και
δεν τον καρφώσαμε.
Γι΄αυτό είχαμε την ίδια τιμωρία
με τον φταίχτη!!! Δικαιοσύνη
Κοντομιχαλείου 1960.
Τελικά αφού δοκίμασε μια δόση
του κοκταίηλ, τελικά τον έπεισα ότι δεν υπάρχει
φόβος. Οι νταμιτζάνες γεμίζονται με
12 λίτρα pepsi και 1
λίτρο ποτό, πολύ γλυκόπιοτο ποτό.
Έρχεται η μέρα της αναχώρησης,

φτάνουμε στη Γκεμπελάουλια με
μεγάλη ζέστη και η pepsi ρέει
και μέχρι το μεσημέρι είχε αδειάσει. Το γλέντι στο ζενίθ!! Οι πιο
μικροί φαίνονται λίγο νυσταγμένοι,
οι τελειόφοιτοι και ειδικά οι
δάσκαλοι συνοδοί, το έχουν ρίξει
στο χορό, τραγούδι και γέλιο, με
μας τους δύο να παρακολουθούμε.
Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε
όλοι πανευτυχείς. Για μέρες συζητούσαν για την πιο πετυχημένη
εκδρομή.
56 χρόνια πέρασαν, δυστυχώς ο
κολλητός μου έφυγε από το μάταιο
αυτό κόσμο πολύ νωρίς, πάντα οι
καλοί φεύγουν νωρίς, και γω σας
εκμηστηριεύομαι τη μικρή μας αταξία.
Ελπίζω ο αγαπημένος μου δάσκαλος, Ηλίας Βολιανίτης - που συμμετείχε στην εκδρομή - να μην μου
κακιώσει.
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1η Σειρά από πάνω: Μ. ΠΑΝΤΑΚΗΣ - ΜΟΔΕΝΑ - Τ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
2η Σειρά: Ε. ΤΖΟΒΑ - ΑΓΝΩΣΤΗ - ΚΜ. ΜΗΛΕΑ
3η Σειρά: ΑΓΝΩΣΤΗ - Ε. ΦΛΑΓΚΙΝΗ - ΑΓΝΩΣΤΗ - Ρ. ΠΕΤΡΟΥ
4η Σειρά: Ε. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΡΑΚΗ - Ν. ΖΑΡΑΦΤΗΣ ( ΜΑΕΣΤΡΟΣ) - Ρ. ΖΑΒΟΛΑ - ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ
5η Σειρά: ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ - Ζ. ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ - ΑΓΝΩΣΤΗ - ΒΕΛΛΑΣ - ΚΑΣΣΑΡ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ
6η Σειρά: ΑΓΝΩΣΤΟΣ - ΑΓΝΩΣΤΗ - Σ. ΜΗΛΕΑ - Λ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ - ΑΓΝΩΣΤΗ - ΑΘ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΑΓΝΩΣΤΗ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ

1980 - ΕΑΣ Volleyball Team
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απόφθεγμα
Την έχω δει να ξεχωρίζει ανάμεσα σε τόσες
ίδιες. Την έχω δει να περπατάει και να μοιράζει
καθημερινά χαμόγελα. Την έχω δει να αγωνίζεται
σε κάθε της βήμα. Την έχω δει ανίκητη σε κάθε
της μάχη. Την έχω δει σου λέω να ξεχειλίζει
αξιοπρέπεια σε κάθε της βλέμμα.
Δεν θυμάμαι το όνομά της, μα την έλεγαν
ΓΥΝΑΙΚΑ….
ο αλχημιστής

κοινωνικά
ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Γεωργιάδου – Βέτσου Δήμητρα
Γρύλλη Μαρία (Καναδάς)
Δεληβόλα – Ξυνορόδου Μαίρη
Ζήση Κλειώ
Καλλιδάκης Εύανθος
Στρουμπέλης Δημήτρης
Φιλιππίδη Μεταξία

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ζρεϊκάτ Δημήτρης
Λύκου Αγγελική
Μουστακούδη Μαίρη
Παγουλάτος Αθανάσιος
Παπγής Εμμανουήλ
Τσιρόπουλος Νίκος
Χατζημηνά – Samek Νίνα

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Κ. Μαργέτη από Νίνα Χατζημηνά Samek

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Κανατσούλη Νόρα
Μουστακούδη Μαίρη
Μπάζιλ Λάθαμ
Πανέρας Κώστας του Στέλιου
Παπαπέτρου Πέρσα

•

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

•

Η ΟΣΕΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Αφρικής) πρότεινε κι έγινε αποδεκτό, η δημιουργία «ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ για τα μέλη ΟΣΕΑ». Στην υπηρεσία αιμοδοσίας στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση
για αιμοδοσία το Σάββατο 15/10/16 και Κυριακή 16/10/16. Παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

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 την βοήθεια και την
συνδρομή σας.
Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε.

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι 20 ΕΥΡΩ.

Ταυτότητα
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.

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
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Όταν διαβάσετε την ακόλουθη ιστορία μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Μην πείτε «ωραίο για
παραμυθάκι, αλλά στην πραγματική
ζωή τι γίνεται;» Γιατί είναι αλήθεια
πως ... «όποιος είναι έξω
από το χορό πολλά τραγούδια
ξέρει!» Άλλωστε τι μπορείς
να πεις σε έναν άνεργο, σε
έναν που δεν έχει να φάει,
σε κάποιον που χρωστάει, σε αυτόν
που του παίρνουν το σπίτι, σε έναν
που αδικήθηκε ή σε έναν άρρωστο;
Επειδή, όμως, όλοι είμαστε στο
«χορό» αυτό με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, χρειαζόμαστε λίγη
δύναμη, λίγη αισιοδοξία,
λίγο κουράγιο για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω...
Λόγια θα μου πείτε ...
Ελπίδα, θα σας πω εγώ...
«Μια μέρα ο γάιδαρος
ενός αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι.
Το ζώο φώναζε απελπισμένα για

ώρες και ο αγρότης προσπαθούσε
να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει.
Τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο ήταν
γέρικο και τα έξοδα που απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ &
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ήταν πολλά. Δεν άξιζε τον κόπο να
προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο.
Το μόνο που σκέφτηκε να κάνει ήταν
να τον θάψει ζωντανό. Κάλεσε ...
όλους τους γείτονές του να έρθουν
και να τον βοηθήσουν. Πήραν
όλοι, λοιπόν, από ένα φτυάρι
και άρχισαν να πετάνε χώματα στο πηγάδι. Στην αρχή, ο
γάιδαρος συνειδητοποίησε τι
συνέβαινε και φώναξε φρικτά,
ούρλιαξε... Μετά όμως, προς
έκπληξη όλων, ησύχασε. Λίγα φορτία
χώμα είχαν πέσει στο πηγάδι, όταν

ο γεωργός κοίταξε κάτω και έμεινε
έκπληκτος με αυτό που είδε. Ήταν
κάτι καταπληκτικό!!! Με κάθε φτυαριά χώμα που έπεφτε στην πλάτη
του, ο γάιδαρος τιναζόταν και έκανε
ένα βήμα προς τα πάνω. Οι
γείτονες του αγρότη συνέχισαν
να πετάνε φτυαριές χώμα πάνω
στο ζώο και αυτό κάθε φορά
τιναζόταν και έκανε ένα βήμα
προς τα πάνω. Πολύ σύντομα, όλοι
ήταν έκπληκτοι με το γαϊδούρι που
έχει φτάσει πια στην επιφάνεια του
πηγαδιού»!
Ηθικό δίδαγμα: Η ζωή μπορεί
να φέρει σε σας πολλές «φτυαρές»
από σκουπίδια μέσα στο πηγάδι της
ζωής σας. Να θυμάστε, όμως, πως
καθένα από τα προβλήματά σας αυτά
είναι ένα εφαλτήριο. Μπορούμε να
βγούμε από τα βαθύτερα πηγάδια
απλά με ένα τίναγμα. Πατάμε πάνω
στο πρόβλημα και κάνουμε ένα βήμα
πάνω!!

η συνταγή μας
K'NAFA BI JIBNA - ΚΟΥΝΑΦΑ ΜΠΙ ΤΖΙΜΠΝΑ
(ΚΑΝΤΑΪΦΙ ΜΕ ΤΥΡΙ)
Υλικά
500 γραμ. Κανταΐφι, 1 φλυτζάνι βούτυρο φρέσκο (ή σάμνα)
Γέμιση
500 γραμ. τυρί κοτέτζ ή μυζήθρα ή ρικότα και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη
Σιρόπι (Ατάρ)
3 φλυτζάνια ζάχαρη,
2 1/2 φλυτζάνια κρύο νερό,
1 κουταλιά της σούπας λεμόνι,
1 έως 2 κουταλιές ανθόνερο.
Βράζουμε όλα τα υλικά για 12 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει.
Εκτέλεση
Ξεχωρίζουμε το καταΐφι με τα χέρια μας και το βάζουμε σε ένα πώλ.
Περιχύνουμε με λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά.
Βάζουμε τη μισή ποσότητα από το καταΐφι στο ταψί.
Ανακατεύουμε το τυρί με τη ζάχαρη και το βάζουμε πάνω από το καταΐφι και τέλος το υπόλοιπο καταΐφι από πάνω.
Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να ροδίσει. Όταν είναι έτοιμο βάζουμε το σιρόπι κρύο.
Ένας άλλος τρόπος να βάλουμε το σιρόπι είναι όταν σερβίρουμε να βάλει ο καθένας όσο σιρόπι θέλει και έτσι το
καταΐφι μένει τραγανό.
Καλή 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 !

