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λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο

μελλοντικές εκδηλώσεις

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας
Τα μαθήματα Αραβικών με καθηγητή τον Σάκη Αυτουσμή συνεχίζονται κάθε Σάββατο, με τμήματα για 1. 
αρχάριους και προχωρημένους. 
Τα μαθήματα γιόγκα κάθε Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.2. 

   Δηλώστε συμμετοχή !!!

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.

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. 

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.
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λίγα λόγια από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα του καλοκαιριού που πέρασε  επηρέασαν ανάλογα τον κάθε 
ένα από εμάς.

Αισιοδοξούμε ότι τα προβλήματα που ενέσκηψαν στις δύο πατρίδες μας μπορούν να 
ξεπεραστούν.

Τα καλοκαιρινά happenings μας ήταν δύο πολύ όμορφες συγκεντρώσεις, η πρώτη με 
“τόμπολα”, φαγοπότι, τους υπέροχους ρεμπέτες και πολύ χορό. Η δεύτερη με πολύ συγκίνηση 

γιατί ύστερα από πολλά χρόνια συναντήθηκαν και διασκέδασαν οι απόφοιτοι του 1972.

Μη ξεχνάμε ότι το φθινόπωρο είναι η επιλόχεια κατάθλιψη για όσα γέννησε το καλοκαίρι.

Μη ξεχνάμε ότι συμμετέχοντας στις μελλοντικές εκδηλώσεις μας, βλέποντας γνωστούς 
και φίλους η διάθεσή μας όλο και θα βελτιώνεται. Οι συναντήσεις αυτές που είναι πάντα 

γεμάτες όμορφες αναμνήσεις, μας γεμίζουν ακριβά συναισθήματα χαράς και δύναμης για να 
προχωρήσουμε τη ζωή μας, όσο κι αν αυτή δυσκόλεψε. Αξίζουμε ένα μπράβο στους εαυτούς 

μας για όλες εκείνες τις φορές που ήμασταν χάλια και τα βγάζαμε πέρα.

Φιλική υπενθύμιση:
Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποια εκδήλωσή μας 
και εφόσον σας συμβεί κάτι και δεν μπορείτε να έλθετε, 
ειδοποιείστε έγκαιρα για να κάνουμε τις ανάλογες 
οικονομικής φύσεως ενέργειες.
Τα μέλη μας που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση 
φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να 
μας ενημερώσουν.

Σαββατοκύριακο 19-20/10/19
διήμερη εκδρομή στους Δελφούς, Ιτέα, Γαλαξίδι, 
όπου θα διανυκτερεύσουμε, Ναύπακτο και 
Διακοπτό.

Κυριακή 24/11/19
Τόμπολα και ακολουθεί φαγητό και διασκέδαση
με ρεμπέτικη κομπανία.

Τρίτη 24/12/19
Ρεβεγιόν. Λεπτομέρειες θα σας
ανακοινωθούν εν καιρώ.

Κυριακή 12/1/20
Κοπή πίτας στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών.
Ενημερώστε μας ποιοί είναι οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ.

Η γυναικεία συντροφιά επανέρχεται 
διοργανώνοντας την

Κυριακή 6/10/19 στις 11:30,
περίπατος στο αρχοντικό των Μπενιζέλων, 
το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης στην Πλάκα.

1. Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται   
 κάθε Σάββατο.
 Υπάρχουν τάξεις για αρχάριους και  
 προχωρημένους.

2.  Τα μαθήματα  yoga μετά τις καλοκαιρι-
νές διακοπές ξεκινάνε 3/10/19 και κάθε 
Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ !!!
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΣ (Κ.Σ.), 
1973 – 1974

Μετά από σαράντα πέντε (45) έτη σιωπής και ανεκδήλωτης επιθυμίας των σημερινών (Εξήντα – πέντε - άρηδων/
δες)τελειόφοιτων της  (Κ.Σ.) εκ Χαρτούμ – Σουδάν, εις το να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί, αυτή,η «ιστορική» 
συνάντησή, η οποία, τελικά πραγματοποιήθηκε, κατόπιν, μαραθώνιου αγώνα που κατέβαλαν, ως πρωτεργάτες, 
με όλες τις απομείναντες ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των, οι αξιολάτρευτοι συμμαθητές μας. (Νικόλαος 

Ρεπάνηςκαι Βάσω Γρύλλη).

Οι συγκινήσεις πολλαπλές, τα γέλια άφθονα, η χαρά απερίγραφτη, η δε αμηχανία κυριαρχούσε παντού σε όλα τα 
επίπεδατων εκφράσεων ενθουσιασμού μας.

Αν θελήσουμε να περιγράψουμε τις συγκινήσεις εν συντομία, χωρίζοντάς τες σε τρία επίπεδα ή φάσεις, σχηματίζουν 
το τρίπτυχο: [ Είσοδο – Ομάδες (Πηγαδάκια) – Συμπόσιο ].

1) Είσοδος :
Κατά την είσοδο των κάθε ένα ξεχωριστά συνοδευόταν με επιφωνήματα, κραυγές ενθουσιασμού και πολλές απο-
ρίες να στριφογυρίζουν, με αποτέλεσμα οι εναγκαλισμοί και τα φιλιά για τους πιο ένθερμους, ενώ για τους διστα-

κτικούς οι μεμονωμένες χειραψίες, να αποκαλύπτουν την εικόνα της νοσταλγίας και αποδοχής .

2) Ομάδες (Πηγαδάκια) :
Στην συνέχεια οι σύντομες και άτακτες συγκεντρώσεις των δύο, τριών και τεσσάρων σχηματισμών, καταλαμβάνο-
ντας τον ακάλυπτο χώρο, όπου η ανταλλαγή απόψεων, «ιστορικών» γεγονότων και αφηγημάτων κατείχε την πρώ-
τη θέση των συζητήσεων, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς δισταγμούς και ενοχές. Επιπλέον, 
οι αποκαλούμενες αναμνήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο, το πώς είμασταν τότε σε ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών σε 
σύγκριση με την παρούσα ηλικιακή εμφάνιση μας. Βέβαια, οι αντιδράσεις ήταν πολύχρωμες και προς αποφυγήν, 
διότι η απώλεια της ακμαιότητας δεν είναι αποδεκτή από τους Νέους - γέροντες, που τυγχάνει οι περισσότεροι να 

τιτλοφορούνται ως (Παππούδες και Γιαγιάδες) 

3) Συμπόσιο (Τράπεζα) :
Το κάλεσμα για την εστίαση, προσέφερε την δέουσα ιερή στιγμή να καθίσουμε όλοι μαζί για να ανταλλάξουμε 
αείμνηστες στιγμές κάτω από τον φωτογραφικό φακό μέσω των κινητών τηλεφώνων της νέας γενιάς τεχνολο-
γίας. Βέβαια, ο συνδυασμός των συζητήσεων και εδεσμάτων ήταν απερίγραπτος. Η πολυφωνία ξεπερνούσε τα 
φυσιολογικά όρια αντοχής σε βαθμό να μην ακούμε τον διπλανό ομιλητή και να αναγκαζόμαστε να υψώνουμε τις 
φωνητικές χορδές στο διαπασών. Το σίγουρο, ήταν ότι, όλοι γελούσαμε, όλο και περισσότερο με ικανοποίηση. 
Βέβαια, υπήρξαν και στιγμές βαθιάς λύπης για τους απόντες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν σε αυτή 
την χαρά, λόγω προσωπικών δυσκολιών, αλλά δεν παραλείψαμε να τηλεφωνήσουμε στο αγαπημένο μας Χαρτούμ 
στον Τόλη Ασμάνη και με την Κύπρο στον Ν. Παπαδόπουλο, καθώς και για τους πρόωρα εκλιπόντες, τους οποίου 
θα θυμόμαστε για πάντα. Φεύγοντας, από αυτή την συνάθροιση, δώσαμε υπόσχεση ότι θα επαναληφθεί το συντο-

μότερο δυνατόν με περισσότερες παρουσίες. 

Τελειώνοντας, χρωστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο και στην Επιτροπή της Ένωσης εκ των Σουδάν 
Ελλήνων που μας παραχώρησαν τον χώρο της Ένωσης και την φανταστική και άρτια προετοιμασία υποδοχής για 

την εκπλήρωση αυτής της Συνάντησης των Τελειόφοιτων της Κ.Σ.

Α.Α.
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TIPS !

Ενας Αξιόλογος άνθρωπος κυκλοφορεί στην γειτονία των αγγέλων.  

΄Εφυγε έχοντας δυνατότητες να κάνει και να προσφέρει πολλά ακόμα
στην κοινωνία. 

Ήτανε αξιαγάπητος από όλους ανεξαιρέτως. Δεν είχε εχθρούς παρά μόνο 
φίλους. Ακέραιος με αγνότητα και περιέργεια μικρού παιδιού, απέραντη 
καλοσύνη, τρυφερότητα, σπάνια ευγένεια και μεγάλη αγκαλιά για τους 
φτωχούς συνάνθρωπους μας. Με τον πιο διακριτικό τρόπο κατάφερνε να 
βρίσκει τη λύση σε κάθε πρόβλημα.  Δούλευε αθόρυβα, σεμνά, προσφέροντας 
όσο περισσότερο μπορούσε. Άριστος επαγγελματίας, πάντα ενημερωμένος 

και συστηματικός. Δεν ακολούθησε ποτέ του υπόγεια διαδρομή. 

Το έτος 1973 αποφοιτάει από την Κοντομιχάλειο σχολή Χαρτούμ, στη συνέχεια 
αποκτάει την πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας από το Comboni school, 
και να συνεχίσει τις σπουδές του εις την Σκωτία σαν μηχανικός αεροσκαφών 
εδάφους. Επιστρέφοντας στο Χαρτούμ εργάστηκε εις την αεροπορική εταιρία 
SUDAN Airways, για να καταλήξει από το 1987 εις την Ελληνική Αεροπορική 
Βιομηχανία (ΕΑΒ Τανάγρας). Μετά από πολύ προσπάθεια  ζήλου προς μάθηση 

κατάφερε να γίνει υπεύθυνος εις το τμήμα σχεδιάσεων της εταιρείας. 

Πάντα θα σε θυμόμαστε και θα σε ευγνωμονούμε, που και μετά τον θάνατο 
σου βοήθησες αρκετές οικογένειες. 

Δεν φανταζόμουνα ποτέ ότι θα ερχόταν η ώρα να σε αποχαιρετίσω.
Ρεπάνης Νικόλαος

Ως γνωστό ο Κώστας μας άφησε μεγάλο κληροδότημα.
Μετά τις νομικές διευθετήσεις θα σας ενημερώσουμε.

Αφιερωμένο στον αείμνηστό μας φίλο
Ρ Ο Ύ Σ Σ Ο  Κ Ω Σ ΤΑ Ν Τ Ί Ν Ο

Το καλάθι με τα άπλυτα έχει συχνά περίεργες οσμές;
Βάλτε σ΄ένα σακουλάκι λίγες κιμωλίες και τοποθετήστε το μέσα στο καλάθι.

Βάλτε στην υποδοχή της καφετιέρας που βράζουμε νερό, 2 φλυτζάνια ξύδι
και αφήστε να λειτουργήσει κανονικά.  Επαναλάβετε ακόμη μια φορά.

Βουλωμένο σιφόνι;  Ρίξτε μέσα βραστό ξύδι.



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΧΘΕΣ

ΤΑΞΗ 1973

HALFAYA BRIDGE



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΣΗΜΕΡΑ

ΦΟΥΛΑΔΑ 30|6|2019

REUNION
ΤΑΞΗ

1973 !!!



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τις επώνυμες και ανώνυμες προσφορές τους για το 
ταμείο της “ΠΡΟΝΟΙΑΣ”.

Αν γνωρίζετε κάποιο συντοπίτη μας που αντιμετωπίζει, πρόβλημα μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ευχαριστούμε τη Ρενέ Ζαβρίδου για τη βοήθειά της 
στο σχεδιασμό της εφημερίδας μας τα τελευταία 

χρόνια.

Της ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία
στα καθήκοντά της.

Χριστοφόρου Λίλιαν  |  Μυστεγνιώτη Τερψιθέα (Μυτιλήνη)  |  Δελαπόρτας Διονύσης 
|  Σταματίου-Ροφαήλ Ελένη  |  Τσαμουργιέλλη Ειρήνη

Σταματίου-Ροφαήλ Ελένης  |  από Οικ. Ιωάννη, Βασίλη & Χριστίνας Χριστοφόρου

Μυστεγνιώτη Τερψιθέας  |  από  Μυστεγνιώτη Παναγιώτη

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.

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωσή μας είναι
20 ΕΥΡΩ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
Αρ. Λογ/μού 813002002000295

ΙΒΑΝ GR 6401408130813002002000295

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/μού 5029-039506-242

ΙΒΑΝ GR 4401720290005029039506242

Με την κατάθεση στην Τράπεζα της συνδρομής ή της δω-
ρεάς σας παρακαλούμε να ενημερώνετε το γραφείο της 
Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα 210-3815550 & 210-3827106 

για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

Ανώνυμοι,  Γρύλλη Βάσω

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚ ΣΟΥΔΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ


