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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Το Φθινόπωρο έφτασε μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι για την Ελλάδα.
Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Ένωσής μας τρείς (3) συγκεντρώσεις αποφοίτων διαφόρων
τάξεων της Κοντομιχαλείου Σχολής, με μεγάλη συμμετοχή, πολύ κέφι και νοσταλγία.
Τον Οκτώβρη ξεκινούν οι πρώτες πρωϊνές δραστηριότητες στην Αθήνα, που οργανώνει η
γυνακεία συντροφιά μας (στη σελίδα 3 περισσότερες λεπτομέρειες).
1η επίσκεψη στο ιστορικό μουσείο Αθηνών στην Παλαιά Βουλή - στις 7/10 και ώρα 11:00.
2η επίσκεψη στο νομισματικό μουσείο.
Για συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε στο 2103815550, ή 6979641846 Νίκη Στυλιανίδη.
Ο χώρος της Ένωσής μας παραμένει πάντα ανοιχτός από τις 10:30 μέχρι τις 1:30 μ.μ. και σας περιμένουμε για
ένα καφέ, αν ο δρόμος σας φέρει από το κέντρο.
Σας ευχόμαστε καλό Φθινόπωρο !

μελλοντικές εκδηλώσεις

Κυριακή 28/10/18 στις 18:00,
						
						
				
		
						

επ΄ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων 1958-2018 από την πρώτη
αποφοίτηση του εξαταξίου Γυμνασίου της Κοντομιχάλειου Σχολής,
συγκέντρωση στον Σύλλογο Αιγιπτιωτών όλων των φοιτησάντων σε
αυτήν
Δηλώστε έγκαιρα τις παρέες σας.

Σάββατο 24/11/18 			

ολοήμερη εκδρομή της οποίας λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δευτέρα 24/12/18 			

το καθιερωμένο ρεβεγιόν μας.

Φιλική υπενθύμιση:
• 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.
• 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 τμήματα για
αρχάριους και προχωρημένους.
2. Τα μαθήματα γιόγκα ξεκινούν από 4/10 και κάθε Πέμπτη στις 12:00 το
πρωί.
			
Δηλώστε συμμετοχή !!!
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Αρκετά μέλη μας
ξενόγλωσσου
Ελληνική Κοινότητα Χαρτούμ
ζητούν να μάθουν τι
σχολείου με σουδανικό
μέλλει γενέσθαι με την
εκπαιδευτικό οργανισμό,
ή ότι απέμεινε
Κοινότητα Χαρτούμ
παραχωρώντας σε αυτό
και τη μεγάλη ακίνητη
όλα τα σχολικά κτίρια,
Μια πολύ θλιβερή ιστορία.
περιουσία της. Στα
ξενώνες καθηγητών,
γραφεία μας μπορείτε
γραφεία κοινότητας,
να διαβάσετε τα υπομνήματα που καταθέσαμε
γήπεδα, θέατρο κ.ά.
στο Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς.
• Σην πώληση, όπως πληροφορηθήκαμε, όλων των
Περιληπτικά αναφέρουμε :
ταμάτων της εκκλησίας που φυλάσσονταν στο
χρηματοκιβώτιο της Κοινότητας.
1. Το από 21/3/2016 5-σέλιδο υπόμνημα στη Δ/
• Στην προσπάθεια πώλησης – κατά παράβαση του
νση Αποδήμου Ελληνισμού, όπου μεταξύ άλλων
Άρθρου 29 του Καταστατικού – ενός μεγάλου
αναφερόμαστε στην απαράδεκτη και ύποπτη
κτιρίου ιδιοκτησίας της Κοινότητας (Τράπεζα NILπαράδοση της Κοινότητας στην κα Πατεράκη
EIN). Το υποθηκοφυλακείο του Χαρτούμ ωστόσο
από τον τελευταίο πρέσβυ κ. Μπάζα, αλλά κατ΄
απέρριψε τη μεταβίβαση/πώληση.
ουσία παράδοση στο Σουδανό σύζυγό της. (Η κα
• Στην αύξηση - για ευνόητους λόγους - της
Πατεράκη ζει τα τελευταία χρόνια στο Χαρτούμ).
συνδρομής για νέα μέλη της Κοινότητας από $ 15
Κατόρθωσε να γίνει και Πρόεδρος στον ΕΑΣ, τον
στα $ 1.000, δυσκολεύοντας έτσι τη δυνατότητα
οποίο συγχώνευσε με την Κοινότητα. Ως γνωστόν
εγγραφής νέων μελών. Με τον τρόπο αυτό
από το 2014 έκλεισε η πρεσβεία, το σχολείο
περιόρισε και έθεσε υπό έλεγχο τον αριθμό
και δεν έχουν γίνει εκλογές εκτός από μια
ψηφοφόρων της Ελληνικής Κοινότητας
παρωδία συγκέντρωση το 2016.
• Το 2017 - στην διανομή – κατά παράβαση του
2. Το από 29/3/2018 υπόμνημα της ΟΣΕΑ
Άρθρου 21 του Καταστατικού - του ποσού των
(Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Αφρικής)
$ 1.000 επιλεκτικά σε μέλη τα περισσότερα εκ
προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών,
των οποίων έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια,
Υπεύθυνο για τον Απόδημο Ελληνισμό,
με την αιτιολογία ότι είναι προκαταβολή του
κ. Τέρενς Κουΐκ, ο οποίος ενημερώθηκε
μερίσματος από τα κέρδη του σχολείου, εν
και ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τα θέματα του
αναμονή της κατάθεσης του τελικού ποσού μετά
Χαρτούμ και μας έφερε σε επαφή με στελέχη
από σχετικό απολογισμό. Μερικά από αυτά τα
του Υπουργείου αλλά και τον πρέσβυ Ελλάδος
μέλη που είναι και μέλη της Ένωσης μας, δώρισαν,
στην Αίγυπτο υπεύθυνο και για το Σουδάν. Όλοι
προς τιμήν τους, το ποσό αυτό για την πρόνοια.
ενημερώθηκαν πλήρως για το θέμα μας.
3. Το από 19/7/2018 έγγραφο μας προς το
Στον αντίποδα αυτών που περιληπτικά αναφέραμε, σε
Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας την γνωμάτευσή συνάντηση με τον Μητροπολίτη Νουβίας Σάββα στα
του αν δικαιούνται να γίνουν μέλη του Δ.Σ. άτομα
γραφεία της Ένωσης μας, μας ανέφερε την δυσκολία
που δεν είναι Έλληνες ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ και κατά
διαβίωσης των οικονομικά απόρων Ελληνικής
πόσο είναι νόμιμο να λειτουργεί η Κοινότητα του
Εθνότητας.
Χαρτούμ χωρίς εκλεγμένη Διοίκηση.
Σε ερώτησή μας δε για το τι προσφέρει η διοίκηση
Πατεράκη σε αυτούς, ο Μητροπολίτης μας απάντησε
Η διοίκηση Πατεράκη αυτοβούλως και χωρίς
ότι δεν λαμβάνει καμμία βοήθεια. Η Μητρόπολη
ενημέρωση των μελών της Κοινότητας προχώρησε :
λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 3.000 λιρών (€ 60)
συνολικά και το οποίο το διαθέτει για τους άπορους !
• Το 2016 - στην ίδρυση εμπορικής επιχείρησης
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας ζήτησε από τον Μητροπολίτη
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φωτο του .... χθες

ΤΑ ΝΕΑ

φωτο του .... σήμερα

ΤΑ ΝΕΑ
την αποστολή ονομαστικής κατάστασης των απόρων,
την οποία και λάβαμε, με 17 ονόματα ηλικίας από
10 έως 22 ετών, αλλά και μερικούς μεγαλύτερης
ηλικίας. Σημειώνεται ότι σε αυτούς τους άπορους έχει
απαγορευτεί η είσοδος στον ΕΑΣ.
Ο Μητροπολίτης Νουβίας μας ενημέρωσε επίσης
ότι με δική του πρωτοβουλία, συγκεντρώνει λεφτά
από Έλληνες της Ελλάδος, οι οποίοι δεν έχουν
καμμία σχέση με το Σουδάν, για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών αναγκών των
απόρων νέων.
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφάσισε ομοφώνως
ότι το ποσό που συγκεντρώσαμε με από τα μέλη
μας και αφορούν το προαναφερθέν μέρισμα, να
παραδοθεί στον Μητροπολίτη για την ανακούφιση
των συντοπιτών μας, ενημερώνουμε δε τα μέλη μας
ότι πέρα από την πρόνοια η Ένωσή μας θα δέχεται και
δωρεές για τους άπορους Έλληνες συντοπίτες μας του
Χαρτούμ.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ένωσής
μας έχουν ρίζες 2-3 γενεών από το Σουδάν. Περίπου
50 εξ αυτών εξακολουθούν και βρίσκονται ακόμη στο
Σουδάν.
Γι΄αυτό έχουμε έννομο και εύλογο συμφέρον να
απαιτούμε να γίνουν εκλογές.
Θα αποδεχθούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ακόμη
και τη συνέχιση της σημερινής διοίκησης, με την
προϋπόθεση ότι (α) θα υπάρξει επίσημος οικονομικός
έλεγχος όλων των πεπραγμένων και (β) θα υπάρξει
πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς τους άπορους
συντοπίτες μας που ζουν κάτω από δύσκολες
συνθήκες.
Άραγε έφτασε ο καιρός να συνειδητοποιήσουν το
αυτονόητο όλοι στο Χαρτούμ, ότι δηλαδή θα πρέπει
να υπάρξει επιτέλους ομόνοια και σύνεση για το καλό
της Κοινότητας :

η γυναικεία συντροφιά μας
Ακολουθώντας τα πρό-

Στις 13/9/18 έγινε μια

τυπα του ΣΑΕ (Σύλλογος

πρώτη συνάντηση από 20

Αιγυπτιωτών Ελλάδος),

άτομα που δήλωσαν ενδια-

που λειτουργεί εδώ και 40

φέρον για να οργανώσουν

χρόνια και διοργανώνει

διάφορες εκδηλώσεις και

πολλές εκδηλώσεις και

δραστηριότητες, εντός και

άλλες δραστηριότητες για

εκτός της Ένωσης.

τα μέλη της, αποφασίσαμε
να δημιουργήσουμε τη

Περιμένουμε τις δικές σας

δική μας γυνακεία συ-

προτάσεις. και τη συμμε-

ντροφιά, αφού οι γυναίκες

τοχή σας στην επόμενη

ούτως ή άλλως αποτελούν

συνάντηση που θα γίνει

τη μεγάλη πλειοψηφία που

την Τετάρτη 17/10/2018

συμμετέχει στις εκδηλώ-

στις 17:00 στα γραφεία

σεις μας.

της Ένωσής μας.

ΤΑ ΝΕΑ
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ασβεσταδέλη Μαρία (από Πόρτ Σουδάν)
Γούναρης Γιώργος
Καλδέλλη-Κουτσούδη Άννα
Κουτσούδης Γιώργος
Παπαδέλλης Γιώργος (Ν. Αφρική)
Τσιμπούκης Αλέκος		
Παπαστάμου Χρήστος (σύζηγος Κλειούς Απέργη)
Γρηγοράκης Άρης (σύζηγος Μαρίας Σουρή Μορφοπούλου)

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

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Λαμπριανού Χρήστου				
από
								
Κουτσούδη Γ.					
από

Άγνωστο

Γαβριηλίδου Χρυστάλας				

από

Γαβριηλίδου Τάτια

Παπαστάμου Χρήστου				

από

Λαμπριανού Άννα

Γούναρη Γ.					

από

Λοίζο Π.

Σιτινά Νικόλαου και Αγγελικής (γονέων),
Δήμητρας και Μηνά (αδελφών) και
Άννας-Μαρίας (κόρη)

από

Σιτινά Γιάννη

Λοΐζο Π. και Χρ

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Παπαδάμ Παναγιώτης
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.
Ταυτότητα

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι 20 ΕΥΡΩ.

Ενημερωτικό Έντυπο της Ένωσης
των εκ Σουδάν Ελλήνων
Διανέμεται Δωρεάν.

Τράπεζα Alpha – Αρ. Λογ/μού			
813002002000295
ΙΒΑΝ			
GR 6401408130813002002000295
Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογ/μού
5029-039506-242
ΙΒΑΝ 			
GR 4401720290005029039506242

Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Ρενέ Ζαβρίδου
Φωτο: Κώστας Σφήκας
Site: Κώστας Καπέλλος

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.

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

