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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Κάτω από πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι εκδρομές μας στην «Ελβετία της
Κορίνθου», στη λίμνη Δόξα και στη Σαλαμίνα, όπου θαυμάσαμε για άλλη μια φορά τις ομορφιές της
πατρίδας μας και τον ηρωϊσμό των προγόνων μας. Φρεσκάραμε τις γνώσεις μας, διαβάσαμε στην προτομή
του Α. Σικελιανού τη φράση «Στη μέση από τα σπλάχνα μου όχι η καρδιά η Ελλάδα».
Εντυπωσιαστήκαμε από την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου.
Για όσους πάνε διακοπές σας ευχόμαστε καλά να περάσετε, όσοι δε παραμείνετε στο κλεινόν
άστυ σας πληροφορούμε ότι το εντευκτήριό μας θα παραμείνει ανοικτό τα Σαββατιάτικα
μεσημέρια καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από λάθος δεν αναφέρθηκε στο προηγούμενο τεύχος η
Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2018-2020 ειναι οι κ.κ. : Κουμέττης Πέτρος και Ραυτόπουλος Γεράσιμος.
Καλό Καλοκαίρι σε όλους σας ! και καλές διακοπές.

προσωπικά δεδομένα - νέος Κανονισμός
Ενόψει των νέων εξελίξεων σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που
τηρεί και χρησιμοποιεί το σωματείο μας, είναι αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για τις εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις του.
Το σωματείο μας δεν κάνει άλλη χρήση και ουδέποτε έχει κοινοποιήσει και
ούτε θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε οιονδήποτε. Τα στοιχεία σας μας
δόθηκαν με τη συγκατάθεσή σας για τους παραπάνω σκοπούς.
Αν δεν επιθυμείτε να κάνουμε εφεξής χρήση αυτών των στοιχείων για τις δράσεις του σωματείου μας ή
επιθυμείτε να σας διαγράψουμε από τη λίστα των προσώπων επικοινωνίας μας, παρακαλούμε όπως μας
αποστείλετε μήνυμα στο info@sees.gr.
Σε περίπτωση που έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2103815550.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Βρισκόμαστε στη διαδικασία προγραμματισμού και οργάνωσης των επόμενων εκδηλώσεών μας για τις
οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
Για το Σεπτέμβριο ωστόσο, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των αποφοίτων 1962 και 1967 στο χώρο
της Ένωσής μας.
Φιλική υπενθύμιση:
1. Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε εκδήλωσή μας και τελικώς δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε
να μας ειδοποιείτε εγκαίρως ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες, 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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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Έχουν περάσει κιόλας
50 τοοοοόσα χρόνια από

το δείλι μου φέρνει αναμνήσεις ....

έναστρο ουρανό που δεν
έχω δει ποτέ μου από

τότε που ήμουν «παιδί»

τότε. Πίστευα ότι μπο-

κι έφυγα από τον τόπο

ρούσα να αγγίξω τ΄αστέ-

που γεννήθηκα, μεγάλωσα κι αγάπησα, κι ακόμα

ρια – τόσο κοντά μου τα έβλεπα. Θυμάμαι το χα-

συνεχίζω να νοσταλγώ μ’αγάπη. Δυστυχώς δεν θα

μπούμπ που σαν τρελλοί τρέχαμε να προφυλαχθούμε

ξαναδώ το Σουδάν που ήξερα, ούτε τόσους φίλους,

και αμέσως μετά τη βροχή, τη μυρωδιά του χώματος

συγγενείς και γνωστούς που τους έχω χάσει για

όταν η «βρόχα έπεφτε right through” που έλεγε

πάντα.

και ο μεγάλος Ζαμπέτας. Πολλές φωτεινές μνήμες

Περνάνε όμως από τη μνήμη μου και λυπάμαι που δεν

για εκείνα τα χρόνια που δεν με φτάνει ο χώρος να

μπόρεσα να μοιραστώ μαζί τους τις

απαριθμήσω. Είχαμε ωραία κοινωνική

αναμνήσεις μας από τα παλιά ανέ-

ζωή, Αθλητικό Σύλλογο, Λέσχη, χριστου-

μελα χρόνια. Πραγματικά μεγαλώ-

γεννιάτικοι χοροί μ΄ονομαστές ορχήστρες

σαμε με την ομαλότητα των χρόνων

από Ελλάδα (IDOLS, TAMMY, CHARMS,

– παιδικά – εφηβικά χρόνια.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, PLAYBOYS, ΚΟΥΚΑ

Δυστυχώς ενώ οι μεγαλύτεροι

.......)

έβλεπαν κι άκουγαν τι γινότανε στην Αίγυπτο, ούτε

Οι γηραιότεροι από μας «τα

καν σκέφθηκαν ή προνόησαν ότι το ίδιο αργά ή λιγό-

παιδιά» γνώρισαν μπορώ να πω

τερο γρήγορα θα ακολουθούσε και στο Σουδάν. Δεν

καλύτερα χρόνια από μας και

μπορούσαν να το πιστέψουν κι έτσι ούτε οι ίδιοι αλλά

διασκέδασαν περισσότερο.

ούτε και μεις «τα παιδιά» προετοιμαστήκαμε.

Περιμέναμε τα Χριστούγεννα,

Κι έτσι έγινε αυτό που δεν θέλαμε να πιστέψουμε,

22/12 οι τελευταίες εξετάσεις

φιλίες διαλύθηκαν λόγω αποστάσεων – χάθηκαν άν-

και έκλεινε το σχολείο – ουφ

θρωποι που ποτέ δεν μάθαμε τα ονόματά τους γιατί

πως το περιμέναμε για να ξεχυ-

τους είχαμε δεδομένους με τα παρατσούκλια τους.

θούμε στους δρόμους SWEET

Μερικές φορές σκέπτομαι που είμαι. Είμαι εδώ ή

ROZANNA, Μούγκρεν, Omdurman, φιλικά σπίτια και

είμαι εκεί; Θυμάμαι το σχολείο μας, τις μεγάλες

parties. Περιμέναμε να πάμε να «κοιμηθούμε» με

φωτεινές ψηλοτάβανες αίθουσες με τα ξύλινα θρα-

τις φίλες μας και ν΄ακούμε τις μαμάδες μας να μας

νία. Η κάθε τάξη είχε στο δημοτικό δύο τμήματα.

φωνάζουν να κοιμηθούμε.

Στο Γυμνάσιο ενώθηκαν τα τμήματα, σμίξανε φιλίες

Ωραίες μέρες, όμορφα χρόνια. Ευχαριστώ τη Χώρα

που μερικές δεν έσβησαν με το πέρασμα του χρό-

που με φιλοξένησε 18 χρόνια και τους Σουδανούς,

νου. Τεράστιος αυλόγυρος, η Εκκλησία αριστερά του

άνθρωποι υπερήφανοι, που σεβαστήκαμε και μας

Σχολείου, το θέατρο στο βάθος και το υπόστεγο με

σεβάστηκαν.

την καντίνα και τη χαμπόμπα που πουλούσε φούλια,

Ευτυχώς που υπήρξαν μερικοί συντοπίτες μας στις

νάμπακ, τασάλι. Όταν επισκέφθηκα το Χαρτούμ το

αρχές του 1960 που προνόησαν και με πολύ αγώ-

2005 για 5 μέρες και πήγα στις τάξεις μου, Ωωωωω

να ίδρυσαν την Ένωσή μας κι έτσι μπορούμε να

τι απογοήτευση. 5-10 θρανία σε κάθε τάξη.

συναντιόμαστε και να θυμόμαστε.

Θυμάμαι το δυνατό ήλιο και τις μυρωδιές του τόπου,

Γιατί η λήθη είναι το χειρότερο για έναν λαό.

το φούλι που υπήρχε παντού φυτεμένο, τη φουλάδα

ΓΚΜ

της καντίνας που σιγόβραζε από τα χαράματα για να
μπορέσουμε να έχουμε τα φατούρ. Θυμάμαι να κοιμάμαι έξω στην αυλή, στα αγκαρέμπ, κάτω από έναν

Περιμένουμε τις δικές σας αναμνήσεις
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φωτο του .... χθες

Η τάξη του 1966

Η τάξη του 1969
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φωτο του .... σήμερα

από τις εκδρομές μας ...

.... στη Λίμνη Δόξα - 5.5.2018

.... στη Σαλαμίνα - 9.6.2018
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σοφά λόγια

γιατί η Ελληνιστική Αλεξάνδρεια
Το αποκορύφωμα του ελληνιστικού πνεύματος που απο-

ξάνδρεια γεννιέται και η επιστήμη της απροσδιοριστίας στα

τέλεσε το έναυσμα της αναγέννησης και του διαφωτισμού

μαθηματικά από τον Διόφαντο και οι θεωρίες του Πάππου.

της Ευρώπης, έχει τις ρίζες του στην Αλεξάνδρεια. Εκεί

Γεννιέται η Φυσιολογία ως θεμέλιο της Ιατρικής Επιστή-

δημιουργήθηκε το πρώτο Πανεπιστήμιο όπου ελατρεύοντο

μης από τον Ηρόφιλο και αναπτύσσεται από τη Σχολή του

οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες, στον περίφημο

το αποτέλεσμα της ώσμωσης των γνώσεων από τη φαρα-

χώρο των Μουσών, το Μουσείο.

ωνική ταρίχευση μέχρι τη δημιουργία της Ανατομίας ως

Αν στη Σάμο γεννήθηκε το Πυθαγόρειο Θεώρημα τον 5ο

πειραματικής επιστήμης. Αναπτύσσεται η Φαρμακολογία,

π.Χ. αιώνα, στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε η Γεωμετρία από

σε τέτοιο βαθμό ώστε προς τη δύση της Ελληνιστικής Πε-

τον Ευκλείδη καθώς και η στερεομετρία των κωνικών το-

ριόδου η Κλεοπάτρα να έχει βαθύς γνώσεις Βοτανικής και

μών του Απολλωνίου και του Θέονος. Στην Αλεξάνδρεια

Φαρμακολογίας. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε η επιστήμη

γεννήθηκε η Στατική και η Μηχανική Συστημάτων από

της Γεωγραφίας και οι συντεταγμένες. Ο Κλαύδιος Πτολε-

τον Αρχιμήδη. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκαν τα αυτόμα-

μαίος στην αυτοκρατορική πλέον Αλεξάνδρεια γράφει την

τα και μεταλαμπαδεύτηκε η ηλιοκεντρική Αστρονομία του

περίφημη «Μαθηματική Σύνταξη», η οποία μεταφράστηκε

Αριστάρχου από τη Σάμο. Στην Ελληνιστική Αλεξάνδρεια

ως “Al Magest” (Η Μεγίστη) από τους Άραβες λόγιους αι-

γεννήθηκε η Οπτική και η Υδροδυναμική ως επιστήμες από

ώνες αργότερα. Οι Τέχνες συνεχίζουν την παράδοση της

σπουδαίους επιστήμονες όπως ο Αρχιμήδης, ο Ευκλεί-

κλασσικής Ελλάδας, η δε Μουσική αναπτύσσει νέα όργα-

δης, ο Κτησίβιος και πολλοί άλλοι. Στον κολοφώνα της

να. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε το πρώτο πληκτροφόρο

ανάπτυξης της Οπτικής Επιστήμης κτίζεται το ένα από

πνευστό όργανο, η ύδραυλις από τον Κτησίβιο. Η Σκηνο-

τα επτά θαύματα του κόσμου, ο Φάρος της Αλεξανδρεί-

γραφία, το Θέατρο και όλες οι εκφάνσεις του πολιτισμού

ας, η φήμη του οποίου οφείλετο στο κατοπτρικό σύστημα

δεν μπορούσαν να βρουν πιο πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης

μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση φωτός είτε από τον ήλιο

από εκείνο της Ελληνιστικής Περιόδου.

είτε από πυρά. Δυστυχώς ο καταστροφικός σεισμός του
365 μ.Χ. και οι προσπάθειες επισκευής του Φάρου 1.000

Απόσπασμα ομιλίας του ακα-

χρόνια μετά από την ίδρυσή του κατέστρεψαν κάθε ίχνος

δημαϊκού Χρήστου Σ. Ζερεφού

του περίφημου μηχανισμού ο οποίος αποτέλεσε και κρατικό

γεννηθέντα στο Καΐρο, από το

μυστικό, όπως προκύπτει από την έλλειψη πηγών που να

περιοδικό ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑ

ερμηνεύουν το θαύμα αυτό της τότε επιστήμης. Στην Αλε-

Ιουνίου 2018.
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ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
1.

Τα μαθήματα Αραβικών με καθηγητή τον Σάκη Αυτουσμή συνεχίζονται κάθε Σάββατο, με τμήματα για
αρχάριους και προχωρημένους.
2. Συνεχίζονται κάθε Πέμπτη και ώρα 10:30 τα μαθήματα γιόγκα.

κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ερημάκης Αναστάσιος (Κύπρος)
Καλλιδάκης Τρύφων
Παλαιοχωρίτης Νικόλας			

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

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λουράντου Σόφης				
από
								

Οικ. Λουράντου,
Ευμολπίδου Μαργαρίτα

Σουρής Ι.,

Καλλιδάκη Τρύφωνα				

από

Οικ. Καλλιδάκη

Δεληγιάννης Π.,

Σεβέρη Θεοφίλου & Καλλιθέας			

από

Σεβέρη Ιωάννα

Καραβαζάκη Στέλιου & Μαρίκας (γονείς),
αδελφού Πάρη και θείων Ανδρέα & Λίτσας

από

Καραβαζάκη Νικόλαο

Ασλανιδου - Δασκαλοπούλου Κυριακής		

από

Ασλανίδη Βλάση

Ανώνυμοι

•

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.

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.

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
Φωτο: Κώστας Σφήκας
Site: Κώστας Καπέλλος
Ένωση των εκ Σουδάν Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 - 210 3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr

