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ΤΕΥΧΟΣ
66Διοικητικό
λίγα λόγια
από το
Συμβούλιο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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.

Για να δούμε πως περάσαμε το τρίμηνο .....
1) 2ήμερη
εκδρομή
στο πανέμορφο
με σταθμούς στις
σε Δελφούς,
ομφαλό
Γης, και τη
Το ίδιο
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καλύτεροι ήταν ο Χαλίφης καιαγαπημένη
το Χαλιφάκι του.
συντοπίτισσα, και περάσαμε όμορφα.
Ο χώρος μας εξακολουθεί να σας περιμένει για συγκεντρώσεις αποφοίτων.

2) Ο αξιότιμος Πρέσβυς του Σουδάν, έδωσε ένα κοκτέϊλ προς τιμήν του Ελληνισμού του
Σουδάν.
καινατιμήθηκαν
άτομα.
Τέλος. για τις Άγιες ημέρες
τουΉταν
Πάσχασυγκινητική
που έρχονταιβραδιά
θα θέλαμε
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Άγιο Φως της Ανάστασης
να φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

3) Το μουσικό μας μεσημέρι – τόμπολα, κύλησε όμορφα, διασκεδάσαμε και χορέψαμε υπό
τους ήχουςεκδηλώσεις
μουσικής της Πουπέττας (Πηνελόπη Λάππα, κόρη της Μαριγής Βάλβη).
μελλοντικές
Μπήκαμε στις τελευταίες μέρες του χρόνου. Μέσα σε λίγα λεπτά περνάμε από το πέρυσι στο
Σάββατο-Κυριακή 6-7/4/19 Διήμερη εκδρομή στην Ανατολική Πελοπόννησο (ΜΥΣΤΡΑ – ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ
φέτος, στο άγνωστο που είναι γεμάτο μυστήριο.
– ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Οι συμμετοχές έχουν
συμπληρωθεί.

Ολόψυχα σας ευχόμαστε κάθε Ελπίδα, Υγεία, Θάρρος και Αισιοδοξία για το 2020.

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.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις θα σας σταλούν εν ευθέτω.
Παρακαλούμε
να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.
Κυριακή 12/1/20
Η γυναικεία συντροφιά ετοίμασε
Κοπή πίτας στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών.
τα γούρια για το 2019.
Φιλική υπενθύμιση:
Κυριακή
23/2/20
Από τον καινούργιο
χρόνο παρακαλούμε
θα ξεκινήσει και
• Όταν
δηλώνετε
συμμετοχή σε εκδήλωσή μας και τελικώς δεν μπορείτε
να παρευρεθείτε,
να μας
πάλι
την
οργάνωση
μικρών
ο
Αποκριάτικος
χορός
μας
στο
Σύλλογο
ειδοποιείτε εγκαίρως ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες, οικονομικής φύσεως, ενέργειες. αποδράσεων.
Αιγυπτιωτών.
• Τα μέλη μας που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
παρακαλούμε να μας ενημερώσουν.

ενέργειες γυναικείας συντροφιάς

ενέργειες της γραμματείας
νεολαίας

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις της γυναικείας συντροφιάς - μία
στο Νομισματικό
και μία στο Αρχαιολογικό
1. Στις
12/10/19 συγκεντρώθηκε
μια ομάδα
Μουσείο με μεγάλη επιτυχία. Οι συμμετέχοντες έμειναν ενθουσιασμένοι.
νέων στα γραφεία μας, όπου συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις και ιδέες και
περιμένουμε την υλοποίησή τους.
Για τις μελλοντικές εκδηλώσεις θα ενημερωθείτε μέσω sms.
2. Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται
κάθε Σάββατο.
Υπάρχουν τάξεις για αρχάριους και
Φιλική υπενθύμιση:
1. Τα μαθήματα Αραβικών με καθηγητή τον Σάκη Αυτουσμή συνεχίζονται
κάθε Σάββατο, με τμήματα για
προχωρημένους.
Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποια εκδήλωσή μας
αρχάριους
και συμβεί
προχωρημένους.
και εφόσον σας
κάτι και δεν μπορείτε να έλθετε,
ειδοποιείστε έγκαιρα για να κάνουμε τις ανάλογες
3. Τα μαθήματα yoga συνεχίζονται κάθε
2. Τα
μαθήματα γιόγκα κάθε Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.
οικονομικής φύσεως ενέργειες.
Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.
Δηλώστε τη
συμμετοχή
!!!
Τα μέλη μας που δεν επιθυμούν
δημοσιοποίηση

ενέργειες της γραμματείας νεολαίας

φωτογραφιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να
μας ενημερώσουν.

Δηλώστε συμμετοχή !!!

για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Μετά τη 30χρονη σκληρή χούντα του EL BESHIR, αρκετά μέλη
μας ρωτούν για τη σημερινή κατάσταση.
Περιληπτικά αναφέρω τα παρακάτω:
Ο EL BESHIR βρίσκεται φυλακισμένος στο Χαρτούμ. Η προσωρινή κυβέρνηση του HAMDOK δεν
αποφάσισε ακόμα αν θα τον παραπέμψει στη Χάγη, ή θα δικαστεί στο Σουδάν. Υπάρχει πίεση από τους
στρατιωτικούς για το πρώτο.
Επτά μήνες από την επανάσταση στις 7/11, με νόμο καταργήθηκε το ισλαμικό καθεστώς του NATIONAL
CONGRESS PARTY και αποφασίστηκε η δήμευση της περιουσίας του.
Σταδιακά καταργήθηκαν οι διατάξεις και οι νόμοι που αφορούν την ελευθερία για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο κράτος, στα δικαστήρια και στην αστυνομία.
Τοποθετήθηκε γυναίκα γνωστή ακτιβίστρια, ως Πρόεδρος του Αν. Δικαστηρίου, πρώτη φορά όχι μόνο
στο Σουδάν αλλά και σε όλη την Αφρική. (η επιρροή και συμμετοχή της Σουδανέζας είναι εμφανής),
αφού 3-4 υπουργοί είναι γυναίκες στην προσωρινή Κυβέρνηση και το 45-55% είναι στρατιωτικοί.
Ο HAMDOK επισκέφτηκε το Darfour (όπου ως γνωστό εκτελέστηκαν χιλιάδες και σφαγιάστηκαν από
τους παραστρατιωτικούς GIANGIOUI, εκατομμύρια εκδιώχθηκαν από τα χωριά τους).
Είναι η πρώτη επίσκεψη Πρωθυπουργού μετά από 20 χρόνια και ο ντόπιος πληθυσμός τον υποδέχθηκε
με πολύ θέρμη.
Ξεκίνησε η αντικατάσταση των περιφερειαρχών GOVERNORS σε όλη τη χώρα που είναι και στρατιωτικοί
και για το Χαρτούμ προτάθηκε να τοποθετηθεί γυναίκα.
Στις 23/11 η Σουδανική ανθρωπιστική ένωση αποφάσισε τη διάλυση, ακύρωση 24 οργανώσεων Μ.Κ.Ο.
που είχαν άμεση σχέση με το καθεστώς EL BESHIR. Για δεκαετίες μέσω αυτών των οργανώσεων γινόταν
πλιατσικολόγηση, έκλεβαν το Κράτος και το λαό. Ποτέ δεν πλήρωσαν εφορία. Τους είχε παραχωρηθεί
δωρεάν γη και άτοκα δάνεια. Ισλαμιστές του καθεστώτος επωφελήθηκαν για την εισαγωγή αφορολόγητων
αγαθών, με τα οποία και χρηματοδοτήθηκε και το κόμμα του EL BESHIR. Ενδεικτικά οι πιο γνωστές
Μ.Κ.Ο. ήταν η SANAD FOUNDATION με Πρόεδρο τη γυναίκα του EL BESHIR και η HASSAN AHMED EL
BESHIR με Πρόεδρο τον αδελφό του.
3/12 μεγάλη διαδήλωση στο Χαρτούμ και άλλες πόλεις για να συλληφθούν και να καταδικαστούν
οι παραστρατιωτικοί που σκότωσαν εκατοντάδες διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της εξέργερσης.
Ο Υπουργός εξωτερικών των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι μετά από μια 20ετία επαναλειτουργεί η Πρεσβεία
στο Χαρτούμ και η αντίστοιχη Σουδανική στη Ουάσιγκτον.
Στην πρόσφατη επίσκεψη του HAMDOK στις Η.Π.Α. και την ομιλία του στο ATLANTIK COUNCIL,
αναφέρθηκε στο θέμα της διαγραφής του Σουδάν από τη λίστα χωρών από την terror-list. Το πρόβλημα
είναι η συμμετοχή των Στρατιωτικών στην Κυβέρνησή του.
Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Σουδανός Πρέσβυς
και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει αντικαταστάτης.

TIPS !

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

1962 - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΥΜ

1988 - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

φωτο του .... σήμερα

19|10|19 - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

19|10|19 - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

24|11|19
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

2019
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΝΤΟΡΦΙΑ
ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΑ ΓΟΥΡΙΑ

κοινωνικά

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Σωτηριάδης Όμηρος | Κονιδάρης Κώστας | Χριστοδούλου Αδαμαντία (Ματούλα)
| Νικολάου Σταύρος συζ. Λητούς Φελλά | Τσουκαλάς Δημήτρης (Τάκης) | Παπαγεωργακόπουλος
Κώστας συζ. Μαυρονικόλα Μιρέττας και Λευτέρης Μπατής (Πορτ Σουδάν)
Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με την συγκατάθεση των συγγενών.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Κονιδάρη Κώστα | από Π. Λοΐζο
Κατερέλου Κ. και Κατουφά Γιώργου | από Σ. Κατερέλου
Νικολάου Σταύρου | από Ανδρέα Ακάμα

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εμμανουήλ Κων/νος, Χρυσοχού Μιχαηλίδου Κλεοπάτρα, Μ. Ποταμίτου, Ανώνυμος.

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.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ

Παρακαλούμε τα μέλη που οφείλουν συνδρομές
να τις καταβάλουν μιας και οι υποχρεώσεις
της Πρόνοιας έχουν αυξηθεί.

Ο Δεκέμβρης φτάνει στο τέλος του, μυρίζει Χριστούγεννα, μιά εποχή που η σκέψη
μας τριγυρίζει στους συντοπίτες μας που
έχουν ανάγκη από τη φροντίδα μας.

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.

Το κοινωνικό μας έργο, βασικά, στηρίζεται στις συνδρομές. Μη ξεχνάτε λοιπόν
να καταβάλλετε και τη δική σας.

Ταυτότητα
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

