ΦΥΛΛΟ 63

ΑΠΡΙΛ ΙΟ Σ - ΜΑ ΙΟΣ - ΙΟΥ Ν ΙΟΣ

20 1 9

ΙΟΥΛΙΟΣ
- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΦΥΛΛΟ
λίγα λόγια
από το64
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.

λίγα λόγια από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

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.

Λόγω θλιβερών γεγονότων της παροικίας μας, η Ημέρα της Αγάπης δεν έγινε.

Το ίδιο συνέβει και στο αποκριάτικο πάρτυ μας που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/19 όπου επίσης διασκεδάσαμε
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Κυριακή 30/6/19

Εκδήλωση στο χώρο μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Καλές Διακοπές .....

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

Φιλική υπενθύμιση:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
• Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε εκδήλωσή μας και τελικώς δεν μπορείτε να παρευρεθείτε,
παρακαλούμε να μας
ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ
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
Η γυνακεία συντροφιά έχοντας
παρακαλούμε να μας ενημερώσουν.
διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις
αποσύρεται και θα επανέλθει μετά το
καλοκαίρι.

ενέργειες γυναικείας συντροφιάς

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις της γυναικείας συντροφιάς - μία στο Νομισματικό και μία στο Αρχαιολογικό
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ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ
ΝΕΟΛΑΊΑΣ

ενημερωθείτε αργότερα.
ενέργειες
της γραμματείας νεολαίας

1.

1. Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται
κάθε Σάββατο.
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2. Τα
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Πέμπτητιςστις
11:00 το πρωί.
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Δηλώστε συμμετοχή !!!
Τα μέλη μας που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση
φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να
μας ενημερώσουν.

2. Τα μαθήματα yoga συνεχίζονται κάθε
Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.
ΔΗΛΏΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΊ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΊΝΟΥΝ ΟΙ ΝΈΟΙ

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
«Ναι, τους αγάπησα τους Σουδανούς, δεν το κρύβω. Τους αξίζει και με το παραπάνω. Δεν συναντάς εύκολα
αλλού τόσο καλοκάγαθο και άδολο πληθυσμό, ειδικά στην Αφρική. Είναι σκληρή η Αφρική, να το ξέρεις, και
πληγώνει πολύ πριν σε αφήσει να την αγαπήσεις. Μα το Σουδάν είναι εξαίρεση, μια όαση προσήνειας, καλοσύνης,
αθωότητας και ανθρωπιάς». Αυτά γράφει η Ισαβέλλα Μπερτράν στο δικό της οδοιπορικό για το Σουδάν. (i)
Υπερβολές, θα μου πείτε! Όχι, καθόλου.
Οποιοδήποτε οδοιπορικό διαβάσετε στο διαδίκτυο για το Σουδάν, περιγράφει τους Σουδανούς με αντίστοιχο τρόπο.
Τα ίδια μου είχε πει και ο φίλος Βασίλης, ο οποίος είχε διατελέσει καθηγητής στο ελληνικό σχολείο του Χαρτούμ για
μία διετία, τα ίδια μου έλεγε και η Κωνσταντίνα, η οποία είχε διασχίσει το Σουδάν παρέα με τον μοτοσικλετιστή Ηλία
Βροχίδη, στην ιστοσελίδα του οποίου διαβάζουμε: «Το είχα ακούσει, αλλά τώρα δεν έχω καμιά αμφιβολία… Οι
Σουδανοί είναι μακράν ο πιο φιλόξενος λαός στην Αφρική!». (ii)

Την ίδια καλοσύνη και φιλοξενία γνωρίσαμε κι εμείς. Ποτέ δεν μας αντιμετώπισαν με αδιαφορία. Πάντα είχαν να
μας πουν μια λέξη καλωσορίσματος και να μας χαμογελάσουν ή και να μας καλέσουν στο σπίτι τους για καφέ. Η
προσήνεια και το χαμόγελό τους δεν εξαντλούνταν ακόμη κι όταν έπρεπε να ποζάρουν βασανιστικά στον φακό
ενοχλητικών, καλοταϊσμένων Ευρωπαίων τουριστών.
Συντάκτης: Γεράσιμος Κακολύρης*
* 28.01.2019, 12:47 | Ετικέτες: ταξίδια, Αφρική, Σουδάν, κοινωνία, Ιστορία

“Alaa Salah, 22-year-old. With war paint on her face, and dressed in the colors of the Sudanese
flag, the woman quickly became an icon of the protest”

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΊ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΊΝΟΥΝ ΟΙ ΝΈΟΙ

Αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω λίγα λόγια για τον ταλαίπωρο λαό της 2ης πατρίδας μας. Τώρα που επιτέλους
έπεσε η δικτατορία του Bashir.
Το Σουδάν στα 60 χρόνια ανεξαρτησίας του, μόνο τα 10 χρόνια είχε εκλεγμένη κυβέρνηση, τα υπόλοιπα ήταν 3
δικτατορίες.
Η πρώτη του Στρατηγού IBRAHIM ABBUD (1956-1959). Μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ μετριοπαθής αν τον
συγκρίνουμε με τους άλλους. Η παραίτησή του με διάγγελμα από την τηλεόραση, επειδή δεν ήθελε αίμα συμπατριωτών
του θα μείνει στην ιστορία (15-20 νεκροί).
Η δεύτερη του GAAFAR NIMEIRY (1969-1985) τη ζήσαμε στο πετσί μας. Στη διάρκειά της χιλιάδες Σουδανοί
σκοτώθηκαν, τα προβλήματα στο Νότιο Σουδάν εκτός ελέγχου και η Αρχή του Τέλους της Παροικίας μας, το 80-85%
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Σουδάν.
Η τρίτη, η πιο σκληρή, αυτή του στιγνού Ισλαμιστή OMAR AL BASHIR (1989-2019), κατάντησε την πιο πλούσια
αφρικανική χώρα (παραγωγή σε γεωργία, κτηνοτροφία, πρώτες ύλες), να εξαρτάται ακόμη και από την εισαγωγή
σιταριού. Σφαγές στο DARFOUR, η ηλεκτροδότηση μερικές ώρες το 24ωρο, έλλειψη καυσίμων ακόμη και
νερού, εσωτερική τρομοκρατία από χιλιάδες πρετοριανούς πράκτορες του καθεστώτος, ελέγχουν τα πάντα και οι
μαυραγορίτες λυμαίνονται τα αγαθά, αυτά και άλλα πολλά περνά ο λαός για πάνω από 30 χρόνια. 5-7 εκατομμύρια
Σουδανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Πατρίδα τους. Όλοι οι πόροι του κράτους πάνε για το στρατό.
Σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια, με πρώτο τον Beshir , τα δισεκατομμύρια που έκλεψαν η σπείρα των στρατιωτικών
με αρχηγό της φοβερής μυστικής υπηρεσίας Kush, αλλά υπάρχουν και τεράστια ποσά των οικογενειών τους που
έστειλαν σε τράπεζες στο εξωτερικό.
Άραγε με όλα αυτά που πέρασε ο ταλαίπωρος αυτός λαός τόσες δεκαετίες, πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του,
η νοοτροπία του, η ψυχή του; Τα γραφόμενα των 2 Ελλήνων ταξιδιωτών στην αρχή του κειμένου, απαντούν στα
ερωτήματα. Ούτε η καλοσύνη, ούτε η φιλία, ούτε η ψυχή τους δεν αλλοιώθηκε, σε αντίθεση μ΄εμάς τους Έλληνες.
Μέσα σε μια 10ετία από το 2008 και με τα μνημόνια, πόσο άλλαξε ο χαρακτήρας μας και η ψυχή μας.
Ας ελπίσουμε πως θάρθουν καλύτερες μέρες για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ίσως η νέα γενιά να βρει λύσεις.
Πάντως εγώ αισθάνομαι περήφανος που και ο πατέρας μου και γω γεννηθήκαμε και ζήσαμε μαζί με αυτόν τον
περήφανο λαό, που εδώ και 6 μήνες βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και διαδηλώνει, με πρωτοστάτες και τις
Γυναίκες, ζητώντας τη διεξαγωγή εκλογών. Τα θύματα εκατοντάδες. Ο δρόμος μακρύς και δύσκολος διότι έχουν
να αντιμετωπίσουν και τον εξωτερικό παράγοντα. Ελπίζω στο τέλος να νικήσει η θέληση και η πίστη του λαού για
την ελευθερία του.

Οι απόψεις του γράφοντος είναι πάντα προσωπικές. Περιμένω και τις δικές απόψεις, παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις.
Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε τα γεγονότα στο Σουδάν, στο διαδίκτυο Sudan News.
										
Χ.Θ.

Μπορείτε να μας ζητήσετε το πλήρες πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το Σουδάν του συντάκτη
από την επίσκεψή του το 2018.

ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΧΘΕΣ

1964.
Όρθιοι από αριστερά: Σ. Σωτηριάδης, Φ. Ρούσσος, Γ. Ρούσσος, Κ. Μητροπούλου, Ν. Λαμπριανού, Θ. Τσιρόπουλος,
Μαϊστρέλλη, Π. Λοΐζος, Βασιλιάς, Ν. Πανέρα, Σ. Μακαρατζή, Γ. Αγγέλικα, Ε. Σλάβου, Ν. Χατζηβασιλείου, Λ. Κατσαρά,
Β. Αντωνάκη, Μ. Λαμπριανού, Μαμάκος, Γ. Κωτάκης, Λ. Μπούρα.
Καθιστοί απο αριστερά: Γ. Καλδέλης, Ν. Μοιρασγέτης, Κ. Δημητράσκος, Μ. Ρεβύνθη, Ιωάννου, Χ. Γεωργαλίδης, Δ.
Ρουσσάλης, Ν. Παναγιωτάκης, Γ. Καματηράς και Μ. Μακρής.

3|5|1969
Κάτω: Γκόλντι Κατσαρά, Κλέα Γεωργιάδου, Γραμματόπουλος.
Πάνω: Ε. Μπούρα, Δ. Πελεντρίδου, Λίζα Γκαμίλη, Ελένη Κωτιάδου, Πελαγία Καλδέλλη, Μ. Μιχαηλίδου, Η. Δανιηλίδου,
Α. Τσουκαλά, Α. Χατζηβασιλείου, Ρεούλα Παπαδάμ, Βασιλιάς.

ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΣΉΜΕΡΑ

8 Ιουνίου 2019 Εκδρομή Λουτράκι

6-7 Απριλίου 2019 Εκδρομή Μυστρά - Σπάρτη

Φοιτήσαντες Κοντομιχαλείου στη Β΄Γυμνασίου το 1952

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Κωνσταντίνου Αικατερίνη (Καίτη) | Σαρίκα Ελβίρα | Φάλλαρης Εμμανουήλ (Μάνος)
| Στεργίου Ιωάννα (Νούσα) | Τρίμπαλης Γιώργος | Τσακοτέλη Άρτεμις |
Χριστοφίδης Χρήστος (Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων)
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των συγγενών.
Στο τεύχος 63 εκ παραδρομής γράφτηκε Μιχαηλίδου Λέμου Ριρή αντί Λέλιου

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
για Καίτη Κωνσταντίνου | Μαλαξιανάκη Ελ., Σιτινά Μαρία-Άντζελα, Κεμιτζόγλου Κασσάρ Ευτ., Κουκούλη Αθηνά,
Βάλβης Βασ., Θεοχαρίδης Χ., Μουστακούδης Χριστ., Κρητικόπουλος Θ., Μανδρίδης
Γ., Σιτινά Νίκη, Κρητικοπούλου Άννα, Καράμαλης Μ., Παπγής Εμμ., Τσαμπαρδά
Φρόσω, Τσαμπαρδά Ιφ., Λεβεντάκης Στεφ., Παπαγρηγοράκη Μαίρη Γιάννης, Latham
Bazil-Frosso, Κονιδάρης Κώστας, Πολυζώη Κατρίν & Βάσια, οικ. Λοΐζου Π.
για Αλέξανδρο & Στέλλα Λαδή | Μαρία και Βασίλης Λαδής, Κωνσταντίνος & Ευδοξία (Λαδή) Βασιλοπούλου
για Μάνο Φάλαρη | Πέτρος & Christine Λοΐζος, Λευκή Πέτρου, Θοδώρα Γουναροπούλου & Δανάη ΓουναροπούλουΠαπαστεργίου
για Μιλτιάδη Παπαδόπουλο | Βασιλική Παπαδοπούλου
για Γεώργιο Τρύμπαλη | Ελένη (συζ.) και κόρη Τατιάνα
για Άννα Μαρία Σιτινά, Μηνά και Αγγελική Σιτινά, Δήμητρα Μιχαηλίδη | Ι. Σιτινάς
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
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.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ανώνυμος, Νικ. Ρεπάνης

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι 20
ΕΥΡΩ.

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
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.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΈΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚ ΣΟΥΔΆΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
Διανέμεται Δωρεάν.
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Τόνια Λαμπριανού
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

