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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Όλοι μαζί ενωμένοι πραγματοποιήσαμε και αυτή τη φορά τις αρχαιρεσίες μας για την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ., με τη ψήφο σας εκφράσατε την εμπιστοσύνη σας και νάστε βέβαιοι ότι θα καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια για να ανταπεξέλθουμε στο έργο της Ένωσης.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους : Χαράλαμπο Θεοχαρίδη - Πρόεδρο, Ευαγγελία
Αντωνάκη – Γαλιάτσου - Αντιπρόεδρο, Ειρήνη Παπαγεωργίου - Γενική Γραμματέα,
Γεωργία Κωνσταντίνου – Μπουλέ - Ταμία, Κωνσταντίνο Καπέλλο - Σύμβουλο,
Παρασκευή Ραδικοπούλου - Σύμβουλο, Αθανάσιο Αυτουσμή - Σύμβουλο.
Όσες λαμπάδες ανάψουν το βράδυ της Ανάστασης τόσες και οι ευχές μας για
Υγεία και Ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειες σας.

μελλοντικές εκδηλώσεις
• Κυριακή 15/4/18 				

Ημέρα Αγάπης, τσούγκρισμα αυγών και τόμπολα στα
γραφεία μας.

• Σάββατο 5/5/2018-

Μονοήμερη εκδρομή.

• Κυριακή 10/6/2018 -

Εκδήλωση στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών πριν τις καλο-

καιρινές διακοπές.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και των φίλων σας. Αναλυτικές λεπτομέρειες
θα ανακοινωθούν εν ευθέτω.

από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ενώσεως των εκ Σουδάν Ελλήνων
Αρχίζει η συνέλευση με
1. Την επικύρωση Πρακτικών Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 19-3-2014.
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα καθώς και
4μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την
παρούσα Γενική Συνέλευση.
Πριν την έναρξη της καθιερωμένης διαδικασίας
για τον απολογισμό των πεπραγμένων της διετίας
2016-2017, επιβάλλεται να τηρήσουμε ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη των 73 συντοπιτών μας,
μέλη μας και μη, που δεν είναι πια κοντά μας.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
και έγκρισή της από την Τακτική Γ.Σ.
4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη.

5. Λογοδοσία Προέδρου Δ.Σ.
Σε συνέχεια της Έκθεσης της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, μια περιληπτική αναφορά στα
οικονομικά. Η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής και η απογραφή παγίων είναι στη
διάθεσή σας.
Στη διετία 2016-2018, προσπαθήσαμε να
αναβαθμίσουμε την εικόνα του χώρου της
Ένωσής μας με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη
• Ανανεώσαμε σε μεγάλο βαθμό το χώρο μας,
με κόστος περίπου 5.000 ευρώ.
• Καθιερώσαμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία,
τα Σάββατα δωρεάν GAADES με ποτό και
μεζέ.
• Τροποποιήσαμε και τυπώσαμε το
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πρακτικών συνέχεια ....
Καταστατικό για πρώτη φορά σε 50 χρόνια
του καταστατικού και όχι μόνο.
λειτουργίας.
2. Το Μανώλη Σφήκα, τον ηλεκτρολόγο μας που
• Η βοήθεια στους απόρους αυξήθηκε κατά
μας «άλλαξε τα φώτα», με την καλή έννοια,
20%.
που γενικά ήταν και είναι υπεύθυνος για τα
• Λόγω τρίμηνης έκδοσης, αυξήθηκε το
ηλεκτρολογικά, μικροφωνικά και άλλα.
κόστος αποστολής της εφημερίδας αλλά
3. Τον Κώστα Σφήκα για τις φωτογραφίες όλων
και το κόστος των
των εκδηλώσεών μας και την
ταχυδρομικών.
ανάρτησή τους στο facebook.
Απόσπασμα Πρακτικού 4. Τον Κώστα Καπέλλο για την
• Έχουμε μεγάλο κόστος
SMS για ενημέρωση
επιμέλεια της ιστοσελίδας αλλά
της
επαναληπτικής
των μελών μας.
και τις φωτογραφίες όλων των
• Αυξήθηκαν τα
εκδηλώσεών μας.
Τακτικής Γενικής
γενικάέξοδα.
5. Τη Ρενέ Ζαβρίδου για την
Συνέλευσης της
• Η Ένωση είναι
καλλιτεχνική επιμέλεια της
μη κερδοσκοπικός
εφημερίδα μας.
17.03.2018
οργανισμός και
6. Τη Σούλα Παπαδέλλη που
λαμβάνοντας υπόψη την
ανέλαβε την κουζίνα και βοήθησε
οικονομική κρίση που
πολύ και στην ανακαίνιση.
όλοι σχεδόν αντιμετωπίζουμε, καταργήσαμε 7. Τον Σάκη Αυτουσμή που οργάνωσε και
τους λαχνούς και προσπαθήσαμε στις
καθιέρωσε με μεγάλη επιτυχία τα μαθήματα
εκδηλώσεις ειδικά εκτός συλλόγου (ήταν
των Αραβικών και συνέβαλε στην εγγραφή
αρκετές), να επιβαρύνουμε τα μέλη μας με
νέων μαθητών και μελών.
το χαμηλότερο δυνατόν κόστος συμμετοχής, 8. Τον Κούλη (Κυριάκο) που έγινε πρόσφατα
με αντίστοιχο μηδαμινό ή καθόλου κέρδος
αρωγό μέλος για την πάνω από 4 χρόνια
και χωρίς λαχνούς. Οι λαχνοί κάλυπταν
βοήθειά του στην πλήρη ολοκλήρωση και
ένα μεγάλο μέρος των εσόδων μας.
ενημέρωση της μηχανογράφησης της βάσης
των μελών μας αλλά και στο λογιστικό
Τελικά η περιουσία της Ένωσης παρά τα τόσα
πρόγραμμα.
έξοδα που προανέφερα, μειώθηκε στη διετία μόνο
κατά 3.900 ευρώ.
Β.
ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις επώνυμες και
1. Ευχαριστούμε την Εξελεγκτική επιτροπή για
ανώνυμες προσφορές των μελών καθώς και
τη βοήθειά τους με τις εύστοχες παρατηρήσεις
συνδρομές.
και επισημάνσεις τους.
Είμαστε ευγνώμονες και τους οφείλουμε ένα
Αναφέρω ότι ο Πέτρος Κουμέτης μετά από 26
μεγάλο ευχαριστώ. Σας πληροφορώ ότι ένα
χρόνια μεγάλης προσφοράς, μου ανακοίνωσε
μεγάλο μέρος των προσφορών, προέρχεται από
ότι σε αυτές τις εκλογές θα είναι η τελευταία
μέλη μας στο εξωτερικό.
φορά που θέτει υποψηφιότητα.
Ελπίζω να πείσουμε τον διόσκουρό του, Μέμο
Συνηθίζεται στον απολογισμό του Προέδρου του
Ραυτόπουλο να συνεχίσει.
Δ.Σ. να αναφέρεται αναλυτικά στα πεπραγμένα.
2. Στο Δ.Σ. από τα 7 μέλη, τα 2 με δική τους
Αντ΄αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους
επιλογή δεν συμμετείχαν σε καμμία από τις
συνέβαλαν στο έργο της διετίας, το μικρό ή
καθιερωμένες Σαββατιάτικες συνεδριάσεις
μεγάλο, αυτό εσείς το κρίνετε. Κατ’ αρχάς να
μας.
ευχαριστήσω τα μέλη μας που συμμετείχαν σε όλες 3. Τα υπόλοιπα 5 μέλη ξεκινήσαν ένα μακρύ
τις δραστηριότητές μας.
δρόμο για να πετύχουν τους στόχους
που έβαλαν στη διετία. Δυστυχώς στη
Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
διαδρομή χάσαμε τον αγαπημένο μας ΜΑΚΗ
1. Ευχαριστώ τον δάσκαλο μας Ηλία Βολιανίτη για
Ραδικόπουλο.
την πολύτιμη βοήθειά του στην τροποποίηση
Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο
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φωτο του .... χθες
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φωτο του .... σήμερα
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πρακτικών συνέχεια ....
Μάκη που πρωτογνώρισα πριν 4 χρόνια στο
Δ.Σ. της Ένωσης.
Εκείνος εσωστρεφής χαρακτήρας και εγώ
εξωστρεφής και εκρηκτικός. Για ένα διάστημα
παρατήρησα ότι με έβλεπε με καχυποψία όταν
ανακοίνωνα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην
Ένωση.
Γρήγορα όμως κολήσαμε.Στις τελευταίες
εκλογές η κατάσταση του Μάκη είχε
επιβαρυνθεί πολύ. Μας ανακοίνωσε ότι λίγο
πλέον μπορεί να βοηθήσει και αν θέλαμε να
τον αντικαταστήσουμε. Τον πείσαμε όμως να
μείνει.
Σε αυτό το διάστημα σταδιακά ο Μάκης
κατέρρεε όμως τα περισσότερα Σάββατα
βρισκόταν κοντά μας στο Σύλλογο για τις
καθιερωμένες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και
βοηθούσε όσο μπορούσε.
Χαιρόταν πολύ βλέποντας την πρόοδο
στην ανακαίνιση και πάντα βέβαια στις
συγκεντρώσεις αναλάμβανε μόνος το ταμείο
μέχρι τέλους.
Έδωσε μια άνιση μάχη με θάρρος και
αξιοπρέπεια.
Να με συγχωρείτε αν σας ψυχοπλάκωσα, αλλά
άξιζε νομίζω η αναφορά μνημόσυνο σε αυτό το νέο
παιδί που χάσαμε.
Τελειώνοντας πιο ευχάριστα, αισθάνομαι την
ανάγκη να πω ένα μεγάλο-μεγάλο ευχαριστώ στις
τρεις χάριτες του Δ.Σ. που κάνουν για δεκατρείς.
Την Ευαγγελία, τη Γεωργία και την Ιρέν, οι οποίες
αξίζουν το θερμό σας χειροκρότημα. Προσέφεραν
πάρα πολλά και επιπλέον με άντεξαν για δυό
χρόνια.
6. Ερωτήσεις μελών.
• Η κα Μαρία Παπγή ρώτησε πως
λαμβάνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ., όταν
δεν είναι όλοι παρόντες.
Απαντήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κ. Χ. Θεοχαρίδη, ότι βάσει του άρθρου
24, παρ. 4 του καταστατικού, το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 4
από τα 7 μέλη του.
• Ο κ. Νικόλας Απέργης ερώτησε αν υπάρχει
καμμία επαφή με την Ελληνική Κοινότητα
του Χαρτούμ και αν υπάρχουν εξελίξεις με
τα θέματα της Κοινότητας και τι θα γίνει με
την περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χ. Θεοχαρίδης,

7.

8.
9.

ενημέρωσε ότι έχει κατατεθεί υπόμνημα
τον Αύγουστο του 2016 με αρ. Πρωτ.
2955/3.8.16, στη Δ/νση Αποδήμου
Ελληνισμού, χωρίς μέχρι και σήμερα να
έχουμε κάποια απάντηση.
Επίσης και η Ομοσπονδία Σωματείων
Ελλήνων Αφρικής με το 15/3/18 Υπόμνημα
προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών
αναφέρεται και σε αυτό το θέμα. (και τα 2
υπομνήματα είναι στη διάθεση όποιου θέλει
να τα διαβάσει).
Η αιρετική Ελληνική Κοινότητα του
Χαρτούμ μοίρασε από 1.500 δολλάρια στα
μέλη της, από τα ενοίκια του σχολείου.
Δεν πωλείται κανένα ακίνητο της
Ελληνικής Κοινότητας.
Παρουσίαση υποψηφίων.
Έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων και
συνεχίζουμε.
Έλεγχος ταμειακής κατάστασης μελών από
Εφορευτική Επιτροπή.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
και Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου
2018-2020.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Δυο λόγια για το μέλλον και το νέο Δ.Σ.
• Κρίνω απαραίτητη την ανανέωση του Δ.Σ. με
νεώτερα σε ηλικία μέλη, συμπεριλαμβανομένου
και εμένα, διότι ουδείς είναι αναντικατάστατος.
• Προτεραιότητα θεωρώ την εγγραφή νέων
μελών τακτικών αλλά και αρωγών, σύμφωνα με
το τροποποιημένο Καταστατικό άρθρο 5.
• Το όριο των 280-300 ενεργών μελών είναι
κομβικό για το μέλλον της Ένωσης.
• Ενεργοποίηση της γραμματείας νεότητας με
νέες δραστηριότητες και εκδηλώσεις τάξεων
και φίλων εντός και εκτός του χώρου μας.
• Απαραίτητο να υπάρχουν προτάσεις και
εισηγήσεις από όλους για εκδηλώσεις και άλλες
δραστηριότητες.
Ολοκληρώνοντας, η Ένωσή
μας δεν αντιμετωπίζει
κανένα οικονομικό πρόβλημα.
Το πρόβλημά μας είναι η
συμμετοχή των μελών στις
δραστηριότητές μας.
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Μάνγκου Σοφία						

Κωνσταντινίδης Ευάγγελος συζ. Αλίντας Βεργιοπούλου

Καραβαζάκης Ανδρέας (Wad Medani)			

Λίπκοβιτς-Παπαλουκά Πασχαλιά (Λίτσα)

Στρούβαλης Κωσνταντίνος				

Κυριαζής Δημήτρης του Αντωνίου

Ζαχαρίου Άννα (Νίτσα) (El Obeid)				

Μπαμπουλής Στέργιος (Ουγκάντα)

Χιώτου Αγγέλα (Αυστραλία)				

Αϊβαλιώτης Γιώργος (Μυτιλήνη)

Παγώνη Ραφαήλ						

Λαμπρίδη Κερασούλα

Παπαδέλλης Γιώργος					

Υψηλοπάτου-Πλουμή Άννα (Λουλού)

Καραμπέρη-Τσουκαλά Αναστασία				

Φωτεινού Φωτεινή (Θεσ/κη)

Παπαγεωργακοπούλου-Μαυρονικόλα Μιρέττα		

Μαμάκου Ειρήνη του Ιωάννη

Παντελιάς Χριστόφορος του Ιωάννη (Βόλος)		

Ρούσου Αθηνά

Τροιζής Ευστάθιος					

Λουράντου Σόφη

* Εκ παραδρομής στο προηγούμενο τεύχος ο δαίμων του τυπογραφείου έγραψε Νικόλαος Πανέρας του Ιωάννου αντί του Γεωργίου.
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των
συγγενών.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Μιχαηλίδου Δήμητρας			
από
							
							
							
							

Ανώνυμος
Κόκκολα Σόνια
Γεωργιάδου Ιώ
Απέργη Ίρις
Μενεβίση Όλγα

Γεωργαράκη Αθανασίου & Ανθής
από
							

Νικολάου Δημ. & Κρίστυ
Σεβέρη Ιωάννα

Σεβέρη Θεοφίλου & Καλλιθέας		

Σεβέρη Ιωάννα

από

Μαυρονικόλα Θεόδωρου & Ανθής,
από
Παπαγεωργακοπούλου - Μαυρονικόλα		
Μιρέττας

Μαυρονικόλα Ανδρέα-– Θεόδωρο –
Παναγιώτη & Mclesh Amanda

Νούγκοβιτς Στ.				
από
							

Ιωαννίδου Η.
Constantinou Dox

Νεοφύτου Ν.				
από
Πετρέλη Α.					
Οικονόμου Μίρνα

Millet-Πετρέλη Αντρέας & Σόφη
Βασιλάκη-Πετρέλη Μάϊκ & Μαίρη

Λαμπρίδη Κερασούλας			

από

Βερτσώνη-Τσαπακίδου Φωτ.

Ζήση Τάσου & Κλειούς			
Γεωργίου Άννα

από

Ζήση Ανδρέα

Aϊβαλιώτη Γ.				

από

Ανώνυμος

Λουράντου Σοφίας			

από

Καμιναρά Μ.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Παπαδάμ Σάκης
Βυρτσώνη-Τσαπακίδου Φ.
Ανώνυμος
Μπένου-Ρόκα Γιασεμή
Παπαδοπούλου Βασιλική.

•

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.

