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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.

ΤΕΥΧΟΣ 68 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

λίγα λόγια από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Με τις όποιες δυσκολίες κι αν συναντήσαμε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2020,
φτάσαμε στο καλοκαίρι.

Ύστερα από καθυστέρηση 2,5 μηνών, έγιναν οι εκλογές μας και παρόλες τις αντιξοότητες της 
εποχής, η προσέλευση των μελών μας ήταν συγκινητική και αθρόα. Όλα διεξήχθησαν ομαλά 

και ευχαριστούμε γι αυτό.

Επειδή είμαστε αισιόδοξοι, το «στέκι μας» θα παραμείνει ανοικτό τα Σάββατα του Ιουλίου 
και Αυγούστου, γιατί είναι ωραίο το συναίσθημα να ξέρεις ότι ερχόμενος στο «χώρο μας» 
θα συναντήσεις φίλους και γνωστούς, παλιούς και νεώτερους. Οι  δραστηριότητές μας όμως 

ξεκινούν από Σεπτέμβριο.

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας και γενικά σε όλους τους συντοπίτες και φίλους 
μας, ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με καλή διάθεση, με ουζάκι, μπυρίτσα και μεζεδάκια.

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.

Κυριακή 27/9/20
μεσημεριανή συγκέντρωση, με τόμπολα, φαγητό 
και μουσική.

Σάββατο - Κυριακή 17-18/10/20
διήμερη εκδρομή Καλαμάτα - Πήλιο - Μεθώνη.

Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις 
εκδηλώσεις που θα γίνουν

1. 20/9/20 μεσημεριανή γκάαντα με αρα-
βική κουζίνα, ποτό, μουσική και άλλα.  
Λεπτομέρειες και κρατήσεις στο 210 
3815550 και Γιώργο Μουτζούρη 6974 
462542.

2. Τα μαθήματα Αραβικών ξεκινούν από 
3/10/20 και κάθε Σάββατο. Υπάρχουν 
τάξεις για αρχάριους και προχωρημέ-
νους. Για λεπτομέρειες και πληροφορίες 
επικοινωνείστε με τον Σάκη Αυτουσμή - 
6948827180

3.  Τα μαθήματα  yoga ξεκινούν το Σεπτέμ-
βριο κάθε Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ !!!



ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

ΔΕ ΓΕΡΝΑΣ ΟΤΑΝ ΑΣΠΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ, ΜΑ ΟΤΑΝ ΜΑΥΡΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
Του Κωνσταντίνου Μάνεση

 

Μέχρι σήμερα πίστευες πως με τον καιρό θα αισθάνεσαι να γερνάς και να σε βαραίvουν τα 
χρόνια όλο και πιο πολύ.. Πίστευες πως το να βλέπεις τα μαλλιά σου να ασπρίζουν και το 

δέρμα σου να γεμίζει ρυτίδες είναι ξεκάθαρο σημάδι πως άρχισες να γερνάς..

Η αλήθεια είναι διαφορετική. Δεν είναι τα χρόνια που σε κάνουν να γερνάς, τα χρόνια σε 
κάνουν να ωριμάζεις. Αυτό που σε κάνει να γερνάς είναι όταν σταματάς να αγαπάς και να 

ερωτεύεσαι..!

Ο έρωτας είναι το κυρίαρχο συναίσθημα κυρίως των εφήβων και των νέων. Έπειτα το 
συναίσθημα που κυριαρχεί είναι η αγάπη. Θέλει τόλμη και θάρρος για να μπορείς να αγαπάς 
και να ερωτεύεσαι. Μετά από μια ηλικία, σπάνια εμφανίζονται άνθρωποι που ομολογούν πως 
είναι ερωτευμένοι και αισθάνονται αγάπη για τον άλλο. Αγαπώ σημαίνει πως είμαι έτοιμος να 

ρισκάρω για τον άλλο, πως είμαι έτοιμος να θυσιάσω το «εγώ» μου για το «εμείς».

Πόσοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες για τον άλλο ακόμα και όταν έχουν περάσει
τα χρόνια;

  ΨΗΦΟΙ  
1. Θεοχαρίδης Χαράλαµπος 97 Πρόεδρος 
2. Αντωνάκη-Γαλιάτσου Ευαγγελία  83 Αντιπρόεδρος 
3. Παπαγεωργίου Ειρήνη 69 Γ.Γραµµατέας 
4. Κωνσταντίνου-Μπουλέ Γεωργία  96 Ταµίας 
5. Ραδικοπούλου-Αργυροπούλου Παρασκευή 81 Σύµβουλος 
6. Καπέλλος Κωνσταντίνος 68 Σύµβουλος 
7. Μουτζούρης Γεώργιος 64 Σύµβουλος 
8. Παπαδέλλη Ασπασία 34 Επιλαχούσα 
9. Αυτουσµής Αθανάσιος 30 Επιλαχών 
 

Για την εξελεγκτική επιτροπή 
  

 1 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 72  
 2 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ-ΚΩΣΤΟΜΟΥΔΗ ΝΙΚΗ 50  
 3 ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 Επιλαχών 

	  

Στις αρχιαιρεσίες της 31/5/2020 εψήφισαν συνολικά 113 άτομα. 57 
παρόντες, 56 με εξουσιοδότηση.  3 άκυρα.



ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΜΟΛΟΧΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Κατ΄εξοχήν αιγυπτιακό φαγητό η μολοχία, ιδανικά συνδυασμένη με πιτσουνάκια και ρύζι με 
καβουρδισμένο φιδέ, αποτελεί μία εμβληματική αιγυπτιώτικη χρονομηχανή που ταξιδεύει το νου στο 
χθες και μέσω αρώματος και γεύσεως ξυπνά δεκάδες αναμνήσεις από τη ζωή στη Νειλοχώρα.

Ως φόρο τιμής γι΄ αυτό το εθνικό αιγυπτιακό έδεσμα, ας μεταφερθούμε στο Μάρτη του 1957 όταν η 
εφημερίδα “Γκουμχουρία” αποκάλυψε σε άρθρο της πως η μολοχία προήλθε από την Ελλάδα !
Έγραφε λοιπόν πως: Το φυτό αυτό από το οποίο παρασκευάζεται ένα τόσο εύγεστο φαγητό ήταν γνωστό 
στην ελληνική αρχαιότητα. Οι Αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν κόρκορον, το χρησιμοποιούσαν δε για 
την παρασκευή μιας σούπας πολύ γευστικότερης από όλες τις άλλες τροφές. Η μολοχία εισήχθη στην 
Αίγυπτο από τον Φατιμίτη Χαλίφη Ελ Μόεζ. Ο Χαλίφης υπέφερε από πόνους στομάχου και αναγκάστηκε 
για να θεραπευτεί να χρησιμοποιήσει, κατά σύσταση των ιατρών του, τα φύλλα του κόρκορου, τα 
οποία έφερε από την Ελλάδα. Μετά τη θεραπεία του καλλιέργησε το φυτό στους κήπους του Καΐρου 
και το παράδειγμα του ακολούθησαν οι αξιωματικοί της Αυλής και οι πρόκριτοι. Αργότερα, ο Χαλίφης 
παρατήρησε ότι από τα φύλλα του φυτού αυτού μπορούσε να μαγειρευτεί μία εξαίσια σούπα και διέταξε 
να την προσθέσουν στο βασιλικό εδεσματολόγιο. Η σούπα αυτή ονομάστηκε “μουλουκία”, δηλαδή 
“βασιλική”, η δε ονομασία της με τον καιρό υπέστη ελαφρά παραφθορά και έγινε “μουλουχία”, όπως 
είναι σε όλους γνωστή σήμερα.

ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΞΕΡΗ ΜΟΛΟΧΙΑ
Στην Μικρασίαν, μας λέγει ο δόκτωρ Παπαδόπουλος, την τρώγαμε απολαυστικά ως χορταρικό 
μαγειρευμένο με λάδι.

Όπως οι περισσότερες οικογένειες του Λιβάνου, την κάνομε είτε με ζουμί κόττας, είτε με ζουμί κουνελιού, 
μας λέγει η Κα Αγιάκ. Προσθέτει εν τούτοις ότι για να γίνη ακόμη νοστιμώτερη η γεύσις της, οι λιβάνιες 
οικογένειες προσθέτουν καβουρδισμένο σκόρδο και κορίαντρο (χουσμπάρα).

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Η ΧΑΓΚΙΑ

Μικρόβια και άλλοι μικροοργανισμοί. Ένας από τους πιο περιζήτητους 
μικροπωλητές στο Χαρτούμ την εποχή του πενήντα ήταν ο Σουλεϊμαν 
(το όνομα δεν έχει σημασία). Περνούσε από όλα τα γνωστά στέκια με το 
ποδήλατο κουβαλώντας την “γκούφα” του γεμάτη με μυρωδάτους ξηρούς 
καρπούς. Η “γκούφα” του Σουλεϊμάν έκρυβε με μυστηριώδη τρόπο ζεστά 
φυστίκια, τα “φούλια”, ψημένα στη χόβολη όπως μόνο εκείνος ήξερε να 
ψήνει και νόστιμα “τασάλι”. Τα μικρά σπόρια που όποιος ήξερε να τα ανοίξει 
με ένα απλό τσαφ ανάμεσα στα δόντια δεν του έκανε καρδιά να σταματήσει 
και συνέχιζε ώσπου να αδειάσει όλο το χάρτινο χωνάκι, ως το τελευταίο, 
περιμένοντας με λαχτάρα την επόμενη δόση…. Ο ΣουλεΙμάν με την άσπρη 
του “κελεμπία” άστραφτε από πάστρα. 

Οι συνθήκες υγιεινής βέβαια ήταν το τελευταίο πράγμα που απασχολούσε 
τους πιτσιρίκους της εποχής εκείνης. Η “χάγκια” ή η “φουλού”, όπως την έλεγαν στο σχολείο, ήταν πάντα 
παρούσα την ώρα του μεγάλου διαλείμματος. Μόλις έφθανε έξω από τη μεγάλη καγκελόπορτα, με το 
μωρό της στη πλάτη και τη «γκούφα» της γεμάτη από φούλια ψημένα στη στάχτη, σπόρια μικρά και μεγάλα, 
γλυκόξινα νάμπακ, ντομ και γκογκολέ το σύνθημα έπεφτε και όλη ή πιτσιρικαρία περίμενε ανυπόμονα 
για να τα κάνει ανάρπαστα. Καθισμένη στο χώμα, άπλωνε τα καλάθια της και το μωρό πάνω σε βρώμικα 
κουρέλια, έτοιμη να πουλήσει την πραμάτεια της κρατώντας το μικρό τσίγκινο κονσερβοκούτι που είχε 
για μεζούρα. Τα μικρόβια και οι ιώσεις, μία άγνωστη λέξη σε όλους την εποχή εκείνη, τους άφηναν 
τελείως αδιάφορους μπροστά στην απόλαυση της τραγανής πραμάτειας της «χάγκιας». Πολύ αργότερα, 
η φουλού καθαρή και νοικοκυρεμένη, χωρίς το μωρό, υποχρεώθηκε να πουλά τους ξηρούς καρπούς της 
μέσα στο σχολείο.

ΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΗΡΗΤΑ



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΧΘΕΣ

Επάνω: Καπέλλος Κώστας, Αμυράς Πέρης, Βάλβης Κώστας, Αμυράς Γιώργος
Κάτω: Λημνιός Τίμμυ, Λοΐζος Πέτρος, Κονιδάρης Κώστας

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1963

ΣΟΥΔΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ - ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - 1964



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΣΗΜΕΡΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2020



ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

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.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Παπαδοπούλου - Παντάκη Πολυξένη (Τζένη) | Παπαδέλλης Δημήτρης (Χαρτούμ) |
Ζουμής Θεόδωρος | Μιέστρης Γιώργος.

Παπαδόπουλου Μιλ.  |  από Παπαδοπούλου Βασιλική  • Απέργη Γιώργου |  από  Απέργη Νικόλα • 
Παπαγεωργίου Σωκράτη & Κατίνα, Φάλαρη Κώστα |  από  Παπαγεωργίου Ιρέν. & Δημήτρη

Ρόκα Μπένου-Γιασεμή, Ρεπάνης Νικόλας & Δέσποινα, Ανώνυμοι

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.

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

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


