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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας φίλοι συντοπίτες,
Η γέννηση του Ιησού Χριστού θεωρείται ένα γεγονός από τα σημαντικότερα της
ανθρωπότητας, είναι η εορτή της χαράς, της ελπίδας, της αλληλεγγύης και γενικότερα
της Αγάπης.
Η ελπίδα πρέπει να υπάρχει ζωντανή παντού κι εξαρτάται από τον κόπο, το θάρρος και
την αισιοδοξία που θα επιδείξουμε για το μέλλον.
Ελπίζουμε ότι περάσατε όμορφα και χαρούμενα τα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε
ολόψυχα για το 2018
Υγεία, Αγάπη, Ομόνοια και Χαρά.

ανασκόπηση των εκδηλώσεων του τριμήνου που πέρασε
Η «ελαφρολαϊκορεμπέτικη» Κυριακή στις 19 Νοεμβρίου διέθετε πολύ κέφι, καλό
φαγητό και σφραγίστηκε από την μεγάλη συμμετοχή από τους συντοπίτες μας. Με
λίγα λόγια περάσαμε πολύ όμορφα.
Το ρεβεγιόν στις 23/12 στο Σ.Α.Ε. μας θύμησε παλιές καλές εποχές. Είχαμε μεγάλη
συμμετοχή - 150 άτομα, πολύ κέφι-χορό από τον μαέστρο Garo και την φωνή της
Βαλεντίνης αλλά και πλούσιο πεντανόστιμο μπουφέ. Και του χρόνου με υγεία.

μελλοντικές εκδηλώσεις
• Κυριακή 14/1/2018 - 18:30
					
• Κυριακή 11/2/2018 - 18:30
					

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας στον Σύλλογο Αιγυπτιωτών 		
(ΣΑΕ). Ακολουθεί μπουφές και διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
Αποκριάτικος χορός στο Σ.Α.Ε. με μπουφέ και διασκέδαση με ζωντανή
μουσική.

• Σάββατο 3/3/2018 		

Μονοήμερη εκδρομή. Ο γύρος της Σαλαμίνας.

						

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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ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
1. Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται κάθε Σάββατο. Υπάρχουν τάξεις για αρχάριους και προχωρημένους.
2. Τα μαθήματα yoga συνεχίζονται κάθε Πέμπτη στις 10:30 το πρωί.
3. Από την Παρασκευή 12/1/18 και κάθε Παρασκευή, υπό την καθοδ ήγηση του μαέστρου Ι. Θεοδωρόπουλου,
θα γίνει η έναρξη μικτής χορωδίας, στα γραφεία της Ένωσης, και ώρες 6:00 – 8:00 μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή.

σοφά λόγια
........ για δουλειά -αυτό είναι το

....... ν΄αγαπάς και ν΄αγαπιέσαι -αυτό

τίμημα της επιτυχίας.

είναι το προνόμιο των Θεών.

........ για σκέψη -αυτό είναι η πηγή

...... να κοιτάς ολόγυρά σου -είναι πολύ

της δύναμης.
.......για παιχνίδι -αυτό είναι το
μυστικό της αιώνιας νιότης.
....... για διάβασμα -αυτό είναι το

Βρες χρόνο .....
Γιάννης Ρίτσος

σύντομη η μέρα για να ΄σαι εγωιστής.
........ να γελάς -αυτό είναι η μουσική της
ψυχής.
...... να είσαι παιδί -για να νιώθεις

θεμέλιο της γνώσης.

αυθεντικά ανθρώπινος.

...... να είσαι φιλικός -αυτός είναι ο

....... να Ανταμώνεις Φίλους Καρδιακούς.

δρόμος προς την ευτυχία.
...... για όνειρα -αυτά θα τραβήξουν
το όχημά σου ως τ΄αστέρια.

οι συμβουλές της γιαγιάς ..
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φωτο του .... χθες
1973 - Εκδρομή - 4η Γυμνασίου

1975 - Εκδρομή - 5η Γυμνασίου
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φωτο του .... σήμερα
14.10.2017 Εκδρομή στο Σπήλαιο Παιανίας

19.11.2017 Ρεμπέτικο μεσημέρι στη λέσχη μας

23.12.2017 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Πριν από δύο

ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

(2) χρόνια σε

Γ΄ Μέρος και τελευταίο

μια σύσκεψη
της Ο.Σ.Ε.Α.

Αργά ... αργότερα ή γρήγορα ... το τέλος ;;;;;

(Ομοσπονδία
Συλλόγων Ελλήνων

6. Τροποποιήσαμε το καταστατικό μας, με

Αφρικής – 14 χώρες), άκουσα αυτήν τη φράση

σκοπό την προσέλευση νέων μελών-φίλων της

από όλα σχεδόν τα μέλη, και αρκετοί δήλωναν ότι

Ένωσης.

σχεδόν έχουν βάλει τέλος στη δραστηριότητά τους.

7. Έχουμε συχνές τηλεφωνικές επαφές με

Προβληματίστηκα και ξεκίνησα μια ανάλυση στα

τελειόφοιτους της Κοντομιχαλείου Σχολής με

στοιχεία των μελών μας, με τα εξής αποτελέσματα:

σκοπό τη συμμετοχή τους στην Ένωση.

•

Ενεργά μέλη : 340 περίπου

Σίγουρα για να πετύχουμε το στόχο μας έχουμε

Ηλικίες : άνω των 70 ετών το 74%

•

65-69 ετών

8%

40-64 ετών

18%

ακόμα πολύ δρόμο.
Όμως η αρχή είναι το ήμισυ το παντός.
Στα 2 προηγούμενα τεύχη των εφημερίδων μας,

Κάθε χρόνο, δυστυχώς, φεύγουν από κοντά μας

αναφέρθηκα πως δημιουργήθηκε η Ένωση, πόσο

περίπου 40 άτομα.

πολύ προσπάθησαν και πάσχισαν οι παλαιοί να

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την οικονομική

μας παραδώσουν αυτόν το Σύλλογο, δραστήριο και

κρίση που περνάμε όλοι μας, τότε τα συμπεράσματα

οικονομικά ανεξάρτητο.

για το μέλλον της Ένωσης?..... δικά σας!!!!!!!

Τους χρωστάμε να το διατηρήσουμε όσο το δυνατόν

Προτεραιότητά μου από την πρώτη μέρα που

περισσότερο.

ανέλαβε το νέο Δ.Σ., ήταν και παραμένει, να

Η λέξη ΝΟΣΤΟΣ που ακούστηκε από νέα μέλη

φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα μέλη-

κατά την εγγραφή τους, μας δίνει ελπίδα.

νέους ανθρώπους.

Συντοπίτες μου ......... έχουμε δύο κοινά :

Για το λόγο αυτό:

1.

1.

Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε,

Ανακαινίσαμε το χώρο μας. Μπορούμε πλέον

δουλέψαμε στην ΙΔΙΑ χώρα και η πλειοψηφία

και μαζευόμαστε 80-90 άτομα.

έφυγε με αναγκαστικό τρόπο.............

2. Καθιερώσαμε με επιτυχία τις Σαββατιάτικες
γκάαντες, ανοιχτές για όλους.
3. Ανανεώσαμε την ύλη και το «στήσιμο» της
εφημερίδας, που εκδίδεται πλέον κάθε τρίμηνο.
4. Προσπαθούμε να οργανώσουμε περισσότερες
εκδηλώσεις.

2. Δεν έχουμε ΧΩΡΙΟ.
Ας προσπαθήσουμε έστω και νοερά,να θεωρήσουμε
την Ακαδημίας 84, το δικό μας χωριό όπου
μπορούμε να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς
να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτήρι κρασί .
Δεν είμαι αιθεροβάμων απλά πιστεύω ότι το τέλος

5. Βρήκαμε ανταπόκριση στα μαθήματα Αραβικών

μπορεί να έλθει αργότερα από νωρίτερα για να

και γιόγκα και από Παρασκευή 12/1/18 και

γιορτάσουν τη 60η επέτειο της Ένωσης μας το

κάθε Παρασκευή, υπό την καθοδήγηση του

2027!!!!!!!!!!

μαέστρου Ι. Θεοδωρόπουλου, θα γίνει η έναρξη

Σας εύχομαι υγεία και δύναμη.

μικτής χορωδίας, στα γραφεία της Ένωσης, και
ώρες 6:00 – 8:00 μ.μ.

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

Χ.Θ.
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Μιχαηλίδου-Σιτινά Δήμητρα		

Παναγιωτάκης Νικόλαος

Πανέρας Νικόλαος του Γεωργίου 		

Λάμπρου Ανδρέας (Πρωτοπρεσβύτερος)

Νούγκοβιτς Σταύρος			

Καραπαναγιώτη Άννα (κόρη)

Μιχαηλίδη Μαρίκα

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

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Παναγιωτάκη Ν.		
από
						
						
						
						
						
						
Φάλαρη Μ.
Παπαγεωργίου Σ.		
από

οικ. Γ. Κωνσταντίνου
Τζένη Κωνσταντίνου-Κοροβέση
Ν.Βέλλας, Ν.Κωστομούδη-Θεοχαρίδη,
Γ.Κουβαρά-Αλιάγα,
Ε.Κωνσταντίνου-Μαλαξιανάκη, 		
Τζ.Λουράνδος, Μ.Κοντή-Λεβεντάκη,
Ευάγ.Στρούβαλης, Χρ.Φάλαρης

Μιχαηλίδη Δημ. 		
από
						
						
						
						
						
						
						
						
						

οικ. Λοίζου Π.
οικ. Παπγή Ε.
Κουμέτης Π.
Θανοπούλου-Λαδή Στ.
Λαδής Β.,
Μιχαηλίδης Η.
Χατζαντώνη Ε.
Γαβριηλίδου Τ.,
Θεοχαρίδης Χ.
Τηρητάς Γιάννης-Ρέα

Λαμπριανού Χρ.		

Ανώνυμος

από

Π. Κοντόπουλος,
Ανώνυμοι

Ανώνυμος

Κωνσταντίνου Στ.		
από
Χατζαντώνη Έλσα
						
Γαβριηλίδου
Τ. Κωνσταντίνου & Γεωργίας Θεοχαρίδη
από
Κ. Θεοχαρίδη
Θεοχαρίδη-Ρούμπη Νίτσας
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 & 2103827106 για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

•

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.

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

