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2019

λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Ευχόμαστε ολόψυχα η νέα χρονιά «2019» να είναι είναι γεμάτη ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ και
ΔΥΝΑΜΗ και να μας φέρει όμορφες στιγμές.
Οι δυσκολίες να είναι περαστικές και ενωμένοι να συνεχίζουμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο
ΑΥΡΙΟ για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που εισήχθησαν στα ΑΕΙ το 2018.
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Δευτέρα 24/12/18 		
				

- το καθιερωμένο μας Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο
ξενοδοχείo ATHENS ATRIUM .

Κυριακή 13/1/19 		
				

- η κοπή της πίτας στο Σ.Α.Ε. - Παρακαλούμε ενημερώστε μας για
τα παιδιά ή τα εγγόνια σας που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ το 2018.

Κυριακή 3/3/19 		

- Αποκριάτικο ξεφάντωμα στο Σ.Α.Ε.

Προς το τέλος Μαρτίου προγραμματίζουμε μια διήμερη εκδρομή στην ανατολική Πελοπόννησο.
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 γυναικείας συντροφιάς
Η τριμελής επιτροπή της γυναικείας συντροφιάς αποτελείται από τις Νίκη Στυλιανίδη, Ευδοξία Λαδή και Βούλα
Ραδικοπούλου.
Για τις μελλοντικές εκδηλώσεις θα ενημερωθείτε μέσω sms.

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 κάθε Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.
			

Δηλώστε συμμετοχή !!!
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ΤΑ ΝΕΑ

για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Φίλοι, φίλες συντοπίτες,
πεσόντες εθελοντές.
Καλώς ορίσατε στη
Απόσπασμα ομιλίας της 28/10/18 για Ο πόλεμος τελείωσε. Η
σημερινή μάζωξη
ομαλότητα επανέρχεται
τα
60
χρόνια
1958-2018
από
την
πρώτη
θύμησης.
και αυξάνοται τα
Οι περισσότεροι
μέλη των Ελληνικών
αποφοίτηση της Κοντομιχαλείου.
γεννηθήκαμε στο Σουδάν
Κοινοτήτων.
και φοιτήσαμε στην
29/12/53 – ο μεγάλος
Κοντομιχάλειο Σχολή. Αναμνήσεις πολλές και κοινές. ευεργέτης Ο αυτοδημιούργητος Γεράσιμος, ο
Θα μου επιτρέψετε μια αναδρομή στο μακρινό
μεγαλύτερος οικονομικός παράγοντας του Σουδάν.
παρελθόν και κυρίως στον Γεράσιμο Κοντομίχαλο.
Ο προσωπικός φίλος του Ελ. Βενιζέλου και άλλων
Το 1936 αποχωρεί μετά από 20 συναπτά χρόνια
πολιτικών και βασιλέων, απεβίωσε.
στην Προεδρία
Τη σκυτάλη παίρνει ο
της Κοινότητας
γυιός του Ελευθέριος
ο μεγαλύτερος
και αναλαμβάνει να
ευεργέτης όλων των
ολοκληρώσει το γυμνάσιο
Ελληνικών Κοινοτήτων
στη μνήμη των γονιών
στο Σουδάν, έχοντας
του. Η Κοντομιχάλειος
βοηθήσει τα μέγιστα
αναγνωρίζεται άμεσα από
για να λειτουργήσουν
το Ελληνικό κράτος ως
στο εσωτερικό της
ισάξιο των αντίστοιχων
χώρας 9 εκκλησίες και
της Ελλάδας.
7 μονοθέσια δημοτικά
Από το 1958 μέχρι το
σχολεία. Αλλά και στο
2013, που διακόπηκε
Χαρτούμ βοήθησε
η λειτουργία της
να λειτουργήσει η Τράμπειος σχολή δημοτικό και
σχολής, πάνω από 670 μαθητές αποφοίτησαν. Οι
3τάξιο γυμνάσιο με 300 μαθητές, να λειτουργήσει
περισσότεροι συνέχισαν ανώτερες σπουδές και
και νυκτερινή σχολή για ενήλικες και φιλόπτωχο
έχουμε καταξιωμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες
αδελφότητα Κυριών.
από τις Η.Π.Α. μέχρι την Αυστραλία, πολλοί είναι
Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του ΟΧΙ. Και οι
μέλη της Ένωσης, μας βοηθούν οικονομικά και τους
Έλληνες του Σουδάν έγραψαν τη δική τους ιστορία
ευχαριστούμε.
στον αγώνα αυτό.
Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε
Επιστρατεύθηκαν εκατοντάδες άτομα ακόμα και
4 από τα εγγόνια του Γεράσιμου Κοντομίχαλου, τους 2
18χρονοι. Μεταξύ αυτών είναι και 5 γιοί του Γερ.
συνονόματους του, τη Μαρίνα και τον Αντώνη.
Κοντομίχαλου, ο οποίος δημιούργησε επιτροπές,
Από το ΜΑΚΡΙΝΟ 1958 βρίσκονται κοντά μας 5
όπως
απόφοιτοι. Οι 4 ήρθαν από το εξωτερικό. Μεταξύ
1. Εθνική Επιτροπή αγώνα
μας είναι ο καθηγητής τους Μαθηματικών Ηλίας
2. Επιτροπή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες
Βολιανίτης. Ο μοναδικός συντοπίτης μας γεννήθηκε
των μαχητών
στο Wad Medani και κατάγεται από τη μεγάλη φαμίλια
Κατόρθωσε να συγκεντρώσει το ποσό των 150.000
Βολιανίτη.
λιρών αλλά και μεγάλη επιδότηση 300.000 λίρες από
Τον παρακαλούμε να κάνει την απονομή
την Ελληνική Κυβέρνηση.
αναμνηστικών πλακετών στους νεαρούς αποφοίτους
Στο πεδίο των μαχών έπεσαν 8 συντοπίτες μας. Αιωνία του 1958!!!
η μνήμη τους.
Και ξαφνικά ή έτσι ξαφνικά, όπως λέει το τραγούδι,
Υπόψην ότι και στους Βαλκανικούς 1912-17 είχαμε 15
το 1957 μπήκε στην Κοντομιχάλειο και κατά κάποιο

ΤΑ ΝΕΑ

φωτο του .... χθες

1968

Περιμετρικά Α σειρά : Φ. Γιαμουγιάννη, Κατσαρά, Κ. Μητροπούλου, Ν. Μακρή, Α. Ζήσης, Γ. Ανδριώτης, ?, Ρ.
Μαίστρου, Γ. Ρούσσος, Β. Μπούρας, Σ. Σέττας, Σ. Ασμάνης
Περιμετρικά Β σειρά : Γ.Καλδέλης, Σ. Ρούσος, Β. Καπέλλου, ?, Ν. Μιρασκεντής, ?, Μ. Ρεβίνθη, Ε. Λαδής, Κ. Καλδέλης,
Γ. Καρβέλας
Κεντρικά Γ σειρά : Μαμάκου, Φ. Ρούσσος, Σ. Μακαρτζή, Κ. Ευαγγελίδης, Κούκης, Ε. Στρουμπέλη, Καρβέλας.

1949

Όρθιοι : Μαρκίδης Χρήστος, Κωνσταντινίδης Τζώνης, Μπουρμπούλης Σωκράτης, Γαληνός Ανδρέας, Κωνσταντίνου Αντώνης, Νικολαΐδης Αντώνης, Ρηγόπουλος Αθανάσιος, Γεωργαράκης Μίνως
Καθιστοί: Ξένης Τζώνης, Ζαβρίδης Χαράλαμπος, Ζαγοριανός Γεώργιος

ΤΑ ΝΕΑ

φωτο του .... σήμερα

28.10.2018 - Εκδήλωση για τα 60 Χρόνια
της Κοντομιχάλειου Σχολής

24.11.2018 - Εκδρομή στην Αράχωβα

ΤΑ ΝΕΑ
τρόπο και στη ζωή μας, ο 30άρης τότε μαθηματικός
Ηλίας Βολιανίτης.
Ο Δάσκαλος με Δ κεφαλαίο και άνθρωπος με Α
κεφαλαίο.
Υπηρέτησε στην Κοντομιχάλειο 5
χρόνια καθηγητής και από το 1972,
στις δύσκολες εποχές του Σουδάν,
άλλα 6 χρόνια ως Γυμνασιάρχης. Και
βέβαια άλλα συναπτά 27 χρόνια στο
τιμόνι της Ένωσής μας.
Το έργο του και η προσφορά του
τεράστια.
Όμως ο Δάσκαλος ως γνωστόν
απεχθάνεται τις φιλοφρονήσεις, τους
επαίνους και τα ευχολόγια.
Δάσκαλε σε ευχαριστούμε για ότι μας
προσέφερες και εξακολουθείς να προσφέρεις. Ελπίζω
να σε έχουμε για πολλά ακόμα χρόνια κοντά μας γιατί
σε χρειαζόμαστε.
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Και δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.
Ευχάριστη έκπληξη μου προκάλεσε η παρουσία
«Νέων Αποφοίτων» (1985-1993), οι σημερινοί
45-55ρηδες. Χάρη σε αυτά τα «παιδιά» βλέπω το
μέλλον της Ένωσής μας με αισιοδοξία,
καθώς ελπίζω ότι σύντομα θα πάρουν από
εμάς τη σκυτάλη στο έργο της Ένωσης
όπως κάναμε κι εμείς, συνεχίζοντας την
αξιέπαινη προσπάθεια των προκατόχων
μας.
Σας θέλουμε παρόντες στις εκδηλώσεις
μας με νέες ιδέες για καλύτερο κι
αποτελεσματικότερο έργο στην Ένωση.
Ο χώρος είναι γεμάτος αναμνήσεις και
περιμένει και τις δικές σας για να γίνει
πλουσιότερος.
Τέλος να ξέρετε ότι ο χώρος διατίθεται για τις
συγκεντρώσεις σας (reunion).

Λιγότερο άγχος, περισσότερο γέλιο σε 6 βήματα
Πότε ήταν η τελευταία φορά που γέλασες τόσο πολύ
μέχρι να σε πονέσει το στομάχι σου ή τα μάτια σου
να γεμίσουν δάκρυα; Aν πρέπει να σταματήσεις και
να σκεφτείς τότε μάλλον πάει καιρός και πρέπει να
προγραμματίσεις άμεσα ένα "laugh session". Ένα καλό
αστείο μπορεί να δώσει μία νέα οπτική στα πράγματα
– όλα ξεκινούν με μία απλή, αστεία σκέψη.
Πώς θα σκέφτεσαι… αστεία;
Άσε τις σκέψεις σου να "τρέξουν" μέσα σε αστεία
σενάρια και "τι κι αν…". Πες το απροσδόκητο. Άφησε
τον εαυτό σου ελεύθερο να γελάσει δυνατά με αυτές
τις αστείες σκέψεις που έχεις στο κεφάλι σου και
έπειτα μοιράσου τες. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες
πως αν βρίσκεις κάτι αστείο, ε δε μπορεί, θα υπάρχει
ακόμα ένας σε αυτό το σύμπαν που θα συμφωνεί.
Να είστε θετικοί!
Ο αρνητισμός είναι σαν δηλητήριο. Μερικοί άνθρωποι
τον χρειάζονται για να κάνουν κι άλλους ανθρώπους
δυστυχισμένους. Μη συμμετέχεις. Οι φίλοι δεν
αφήνουν τους φίλους να παραμένουν αρνητικοί.
Εστίασε στο θετικό και προσπάθησε να κατευθύνεις
τις συζητήσεις θετικά. Αν όλα αποτύχουν, απλά

αποχώρησε.
Mείνετε ασυγκίνητοι (εκτός κι αν πρόκειται για γέλιο)
Προσπάθησε να βγεις έξω από μία αγχωτική
κατάσταση. Από σένα εξαρτάται το πώς θέλεις να
νιώσεις ή να αντιδράσεις κάθε στιγμή.
Παίξε!
Θυμάσαι όταν ήσουν παιδί και όλα ήταν παιχνίδι; Τι
συνέβη; Κάνε αστεία, γίνε εσύ αστεία και θα δεις πως
πάντα θα υπάρχει κάποιος που θέλει να συμμετέχει
και το έχει ανάγκη όσο εσύ.
Οverthinking #not
Μερικές φορές οι σκέψεις μας είναι ο χειρότερος
εχθρός μας. Βγες έξω, πήγαινε μία βόλτα, συνάντησε
έναν φίλο, ξεκίνα κάτι καινούριο.
Sharing is caring!
Άκουσες ένα καλό αστείο; Σου είπαν μία ωραία
ιστορία; Δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για σένα
από το να κάνεις τους ανθρώπους να γελούν.

ΤΑ ΝΕΑ
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Πολυχρονόπουλος Τάσος συζ. Αλκμήνης Παπαδοπούλου (Πορτ Σουδάν)
Παπγή Πέρσα συζ. Αφεντούλη
Γούναρη Λυσιμάχη
Δανιηλίδου Καλυψώ
Ανδρειωτέλλη Πέρσα
Γραμματόπουλος Χρήστος
Λένα Ζαχαρίου Ελματζόγλου
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των
συγγενών.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Παπαστάμου Χρ. 		
από
Α. Λαμπριανού
								

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Παπαδάμ Παναγιώτης, Ανώνυμοι,
Απόφοιτοι 1962,
Απόφοιτοι 1966,
Βάλβης Κ. του Γεωργίου,
Σιτινά Ν.,
Τηρητάς Α.
•

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

