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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητοί μας συντοπίτες,
Το ρεβεγιόν στις 24/12/18 στέφθηκε με επιτυχία. Σε έναν ζεστό χώρο, διασκεδάσαμε και ευχηθήκαμε μεταξύ μας
για τα καλύτερα.
Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 13/1/19 στο Σύλλογο των
Αιγηπτιωτών το πέτυχε ο Χ. Ζαβρίδης. Το φαί ήταν υπέροχο, η μουσική και ο χορός κράτησε μέχρι αργά.
Το ίδιο συνέβει και στο αποκριάτικο πάρτυ μας που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/19 όπου επίσης διασκεδάσαμε
και χορέψαμε πολύ. Οι στολές ήταν πρωτότυπες (οι περισσότεροι φορούσαμε τα κανονικά μας ρούχα), αλλά οι
καλύτεροι ήταν ο Χαλίφης και το Χαλιφάκι του.
Ο χώρος μας εξακολουθεί να σας περιμένει για συγκεντρώσεις αποφοίτων.
Τέλος. για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα που έρχονται θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους το Άγιο Φως της Ανάστασης
να φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

μελλοντικές εκδηλώσεις
Σάββατο-Κυριακή 6-7/4/19
				
				

Διήμερη εκδρομή στην Ανατολική Πελοπόννησο (ΜΥΣΤΡΑ – ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ
– ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Οι συμμετοχές έχουν
συμπληρωθεί.

Κυριακή 5/5/2019 		

Ημέρα Αγάπης, τσούγκρισμα αυγών και τόμπολα. στο χώρο μας

Σάββατο 8/6/2019 		

Μονοήμερη εκδρομή.

Κυριακή 30/6/19 		

Εκδήλωση στο χώρο μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις θα σας σταλούν εν ευθέτω.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.
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

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις της γυναικείας συντροφιάς - μία στο Νομισματικό και μία στο Αρχαιολογικό
Μουσείο με μεγάλη επιτυχία. Οι συμμετέχοντες έμειναν ενθουσιασμένοι.
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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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Ο Νείλος είναι ποταμός
της Αφρικής και ένας από
τους δύο μεγαλύτερους
ποταμούς του κόσμου.
Ο ποταμός αυτός έπαιξε
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της αρχαίας Αιγύπτου
της οποίας ο πολιτισμός οφείλεται στον ποταμό αυτό.
Έτσι, ο Ηρόδοτος αποκάλεσε την Αίγυπτο Δώρο του
Νείλου.
Ο Νείλος έχει δύο μεγάλους παραποτάμους, από τους
οποίους σχηματίζεται:
• το Λευκό Νείλο από τη λίμνη Βικτώρια και του
Αλβέρτου στην Ισημερινή Ανατολική Αφρική και
τα νερά του έχουν λευκό χρώμα εξαιτίας της ύλης
που κουβαλά καθώς περνά μέσα από τη ζούγκλα.
• το Γαλάζιο Νείλο από την Αιθιοπία, που τα νερά
του είναι γαλάζια εξαιτίας των πετρωμάτων του
θειικού χαλκού που συναντούνται στα
υψίπεδα της Αιθιοπίας όπου βρίσκεται
η λίμνη Τάνα.
Ο λευκός και γαλάζιος Νείλος
συναντούνται στο Χαρτούμ κάτω από την
γέφυρα του Ομντουρμάν, όπου κανείς
μπορεί να θαυμάσει την μείξη των δυο
χρωμάτων.
Ο Νείλος χύνεται στη Μεσόγειο θάλασσα,
σχηματίζοντας το γνωστό Δέλτα του
Νείλου. Είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος
ποταμός της Αφρικής, αλλά και του
κόσμου. Πηγάζει νότια του Ισημερινού
και ρέει προς Βορρά δια μέσου της βορειοανατολικής
Αφρικής και εκβάλλει στη Μεσόγειο θάλασσα. Έχει
μήκος 6.669 χιλιόμετρα και αποστραγγίζει έκταση που
υπολογίζεται σε 3.349.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και έχει μέση παροχή νερού 2.830 κυβικών μέτρων το
δευτερόλεπτο. Ο Νείλος είναι ένας «διεθνής» ποταμός,
καθώς τους υδάτινους πόρους του, τους μοιράζονται
8 χώρες, η Τανζανία, το Μπουρούντι, η Ρουάντα, η
Κένυα, η Ουγκάντα, η Αιθιοπία, η Ερυθραία, και το
Νότιο Σουδάν. Συγκε-κριμένα, ο Νείλος είναι η κύρια
πηγή νερού της Αιγύπτου και του Σουδάν. Ο Νείλος
σχηματίζεται από τρία κύρια υδάτινα ρεύματα, το
ρεύμα της Άτμπαρα και του Κυανού Νείλου, που ρέουν
από τα υψίπεδα της Αιθιοπίας, και του Λευκού Νείλου,

που πηγάζει στις λίμνες
Βικτωρίας και Αλβέρτου
και σχηματίζεται κυρίως
από τον Μπαχρ ελ Γκαζάλ
και τον Σιαμπάτ. Υπάρχει
και τέταρτο υδάτινο ρεύμα, ο Κίτρινος Νείλος, του
οποίου απομεινάρι αποτελεί το ρεύμα Ουάντι Χοουάρ.
Η Ονομασία του Νείλου
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία και τη Θεογονία
του Ησιόδου, ο Νείλος ήταν Ποταμός - γιος του
Τιτάνα Ωκεανού και της Τηθύος και αδερφός των
Ποταμών και των Ωκεανίδων, ο οποίος έδωσε το
όνομά του στο μεγάλο ποταμό της Αιγύπτου. Στην
Οδύσσεια και στο έπος του Ομήρου, ο Νείλος
αναφέρεται με το όνομα Αίγυπτος (αρσενικό) και η
χώρα δια μέσου της οποίας ρέει ονομά-ζεται επίσης
Αίγυπτος (θηλυκό). Άλλη εκδοχή θέλει την ονομασία
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του Νείλου πιθανώς να προέρχεται από τη σημιτική
ρίζα νάχαλ, που σημαίνει «κοιλάδα» ή «ποταμίσια
κοιλάδα» και κατ’ επέκταση «ποταμός». Το γεγονός
ότι ο Νείλος, σε αντίθεση με άλλους μεγάλους
γνω-στούς ποταμούς της αρχαιότητας, ρέει από τα
νότια προς τα βόρεια, υπήρξε άλυτο μυστήριο για
τους αρχαίους Αιγυπτίους και Έλληνες. Μετά την
πλήρη γεωγράφηση του πλανήτη, διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν και πολλοί άλλοι ποταμοί που βαίνουν
προς Βορράν, όπως π.χ. ο Ρήνος. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
ονόμαζαν το ποταμό Αρ ή Αούρ (Κοπτικά Ιάρο), ή
«μαύρο» από το χρώμα μεταφερόμενων από αυτόν
ιζημάτων κατά τις πλημμύρες. Η ιλύς του Νείλου είναι
αρκετά σκουρόχρωμη, ώστε να δώσει στη χέρσο την
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φωτο του .... χθες

Γενική Συνέλευση 12 Απριλίου 1992
Η πρώτη Γ.Σ. στα γραφεία μας από το απερχόμενο Δ.Σ., Φιλιππίδης Ν. – Πρόεδρος, Θεοχαρίδης Κ. – Αντιπρόεδρος, Βαλσαμάκη Α. – Γεν. Γραμ., Τσουκαλάς Γ. – Ταμίας, Βολιανίτης Ηλ., Βαλεντή Μ., Ματσούκη Σ.
- Σύμβουλοι

1966
Masque party στο Χαρτούμ
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φωτο του .... σήμερα

13.01.2019 - Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

03.03.2019 - Αποκριάτικος Χορός
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παλαιότερη ονομασία της Κεμ ή Κέμι, η οποία επίσης
σημαίνει «μαύρη» και συμβολίζει το σκότος. Στην
Αίγυπτο και στο βόρειο Σουδάν ο Νείλος ονομάζεται
αλ-Νιλ ή αλ-Μπάχρ (η θάλασσα) και Μπάχρ αλ-Νιλ ή
Ναχρ αλ-Νιλ (ο ποταμός Νείλος).
Σκέψεις του γράφοντος:
Ο Νείλος υπήρξε το θέμα που επέλεξα να ασχοληθώ,
ύστερα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης
των Ελλήνων του Σουδάν. Αν και έχουν περάσει 45
χρόνια από τότε που έφυγα από το Σουδάν, δεν
μπορώ να ξεχάσω τη χώρα αυτή και ιδιαίτερα το
Νείλο. Δεν ξεχνώ το δυστύχημα που συνέβη στο Νείλο
και το θάνατο του συμμαθητή μας Χριστοφόρου που
πνίγηκε στα νερά του Νείλου, καθώς έκανε βόλτα
στο Νείλο με τους φίλους του με μια βενζινάκατο,
ούτε μπορώ να ξεχάσω την μπάντα που συνό-δευε το
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φέρετρο του καθώς βαδίζαμε προς την τελευταία του
κατοικία.
Δεν ξεχνώ τα τηγανητά ψάρια που τρώγαμε στο
Σιαμπάτ, όταν πηγαίναμε όλη η οικο-γένεια εκδρομή
στη περιοχή αυτή που είναι στις όχθες του κίτρινου
Νείλου. Δεν ξεχνώ τα μπάνια που κάναμε με τον
αδελφό μου στο Σιαμπάτ και στο Τούτι περιοχές που
βρέχονται από τα νερά του Νείλου. Δεν λησμονώ τη
προσπάθεια μου να περπατήσω κατά φάρδος του
κίτρινου Νείλου και να βρεθώ από το Σιαμπάτ στο
Τούτι. Όλα αυτά είναι θολές αναμνήσεις, που όμως
ξεπετάγονται στη σκέψη μου ζωντα-νεύοντας το
Σουδάν, τη χώρα του Νείλου.
Κ. Δημητράσκος

Ματούλα
1963, παιδάκια Δημοτικού..... ήμασταν.

έργo! Έγινες γιαγιά, υπέροχη γιαγιά για τα

Ήρθες από την ακριτική Ελλάδα στο

πέντε εγγονάκια σου και πάλι κοντά μας

Χαρτούμ, διορισμένη δασκάλα, νέα,

ήσουν ερχόσουν σε κάθε μας εκδήλωση

όμορφη, χαρούμενη και γεμάτη αγάπη

όλο χαρά, μας έβλεπες, μας θυμώσουν

για τα παιδιά! Βέβαια, πολλά πολλά χρόνια

με τα μικρά μας ονόματα θυμώσουν τις

αργότερα μας εξομολογήθηκες το φόβο

αταξίες που σου κάναμε και γελούσες.

σου για την ξένη αφρικανική χώρα, την

Στο τελευταίο μας reunion των 60 χρόνων

αγωνία σου για το άγνωστο. Αγκάλιασες

μας, ήρθες μαζί με την άλλη μας καλή

όλα τα παιδιά αμέσως, δεν είχε σημασία

δασκάλα τη Ρίτα.. μας αγκάλιασες και

αν ήταν στο δικό σου τμήμα, για σένα

μας είπες ....κορίτσια, να το κάνετε αυτό

όλα είμασταν το ίδιο. Μαζευόμασταν κοντά σου

κάθε χρόνο για να έρχομαι να σας βλέπω και να σας

στα διαλείμματα και θέλαμε να παίζεις μαζί μας στις

χαίρομαι γιατί μεγαλώνω και δεν ξέρω για πόσο ακόμα

εκδρομές. Η διδασκαλία σου παραμύθι, έβγαινε από

θα μπορώ.... Δυστυχώς Ματούλα μας, δεν μπορέσαμε

μέσα σου, κι όταν δεν διαβάζαμε ή δεν ακούγαμε μας

να σου κάνουμε το χατήρι οι συγκυρίες αλλά και

μάλωνες αλλά καταλαβαίναμε το γιατί. Πέρασαν τα

ο θάνατος του Νικόλα μας συγκλόνισε...και έτσι

χρόνια, ανεβήκαμε τα σκαλιά του Γυμνασίου αλλά και

αθόρυβα “έφυγες”. Δεν θέλησες να μας αναστατώσεις

πάλι εκεί κοντά μας ήσουν για να μας βοηθήσεις, να

και να πονέσουμε περισσότερο ...τώρα είσαι με τους

μας ακούσεις και να μας συντρέξεις στα τότε δύσκολά

αγγέλους γιατί υπήρξες Άγγελος για μας τα παιδιά σου.

μας. Μετά κάπου χαθήκαμε, εμείς ήρθαμε στη

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ που υπήρξες στις ζωές μας

Πατρίδα, εσύ έμεινες στο Χαρτούμ, παντρεύτηκες τον

γιατί εκτός από ανάγνωση και γραφή, μας δίδαξες την

Απόστολο ένα όμορφο Eλληνόπουλο, απέκτησες δύο

ανθρωπιά και την αγάπη!!!! Καλό Παράδεισο Ματούλα

πανέμορφες κόρες τη Ρένια και την Αγνή !! Ανέβηκες

μας θα είσαι πάντα μέσα στη καρδιά μας ακριβό

στην ιεραρχία και έγινες Διευθύντρια της Τραμπείου,

φυλαχτό,να φωτίζει τον δρόμο μας....
Γεωργία & Σάντρα

συνέχισες τη διδασκαλική σου πορεία και στην
πατρίδα, εμπλουτίζοντάς την με το συγγραφικό σου
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κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Πέτρου Κώστας						

Καραγιάννη-Τόλκα Σταματία (Ματούλα)

Μπουρμπούλης Σωκράτης (από Άσμαρα)			

Γεωργιάδου-Παπαδημητρίου Κλεοπάτρα (Κλειώ)

Στεργίου Δέσποινα					

Πανέρα Ευριδίκη συζ. Στέλιου Πανέρα

Καλούμενος Γιάννης του Εμμάνουηλ			

Στρούβαλης Κωνσταντίνος

Ρούσσος Κωνσταντίνος					

Λέγκας Γιώργος

Γιαννακάκης Γιώργος					

Λαδή Στέλλα

Γαβριηλίδης Λευτέρης (Χαρτούμ)
Μιχαηλίδου Λέμου Ριρή
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των
συγγενών.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
• Γονέων, Κώστα, Γεωργία Θεοχαρίδη			
και αδελφής Νίτσας Θεοχαρίδη - Ρούμπη 		
• Σωκράτη Παπαγεωργίου, 				
Μαίρης και Άγγελου Φάλαρη
• Δημ. Σοφίας και Κατερίνας Μουτζούρη		
• Κων/νο Πέτρου					
							
• Γιάννη Καλούμενου					
• Παναγιώτη Βαλεντή					
• Τ. Πολυχρονόπουλου 				
(συζ. Αλκμήνης Παπαδοπούλου)
• Στέλλας Λαδή					
							
• Ριρής Λέμου-Μιχαηλίδου				

από Κ. Θεοχαρίδη
από Ανώνυμο
από Ειρήνη Δεριζιώτη & Γιώργο Μουτζούρη
από Γιάννη-Ρέα Τηρητά, Έλσα Χατζηαντώνη,
Τάτια Γαβριηλίδου
από Οικ. Π. Λοϊζου
από Μαρίκα Βαλεντή
από Φ. Τσαπακίδου-Βυρτσώνη
από Χατζαντώνη Ιάκωβο και Βασιλική,
Τάτια Γαβριηλίδου
από Αν. Μαυρονικόλα						

•

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

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ανώνυμοι,
Απόφοιτοι 1969,
Μπένου-Ρόκα Γιασεμή,
Ηλ. Μιχαηλίδης

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

