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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

Το καλοκαίρι πέρασε αλλά ο κορωναϊός δεν λέει να μας αποχαιρετήσει και
δυστυχώς προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας και χωρίς τις εκδηλώσεις μας.

Η ατζέντα μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Η Ένωσή μας, πιστή στα μέλη της, παραμένει ανοικτή καθημερινά και ειδικά τα Σάββατα μετά 
τις 11:30, στο αίθριό μας, όπου υπάρχει από καφέ μέχρι μεζέ, φαγητό και ποτό με μουσική

και ζύμη για τααμίες κατά παραγγελία.  

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε να ανταλλάξουμε ιδέες, προτάσεις
και να θυμηθούμε παλιές χαρούμενες μέρες.

Η Ένωσή μας 
άνοιξε σελίδα στο 
INSTAGRAM, με σκο-
πό τη δημιουργία 
ενός φωτογραφικού 
ALBUM στο οποίο 
θα περιλάβουμε τις 
αναμνήσεις μας από 
τη χώρα που γεννη-
θήκαμε. Στόχος μας 
είναι να θυμούνται 
οι παλιοί και να 

γνωρίζουν οι νέοι μας. Η αρχειοθέτηση θα γίνεται 
ανά 10ετία.

Για το λόγο αυτό στείλτε μας στο info@sees.gr, 
φωτογραφίες με ονόματα και χρονολογίες.

Δυστυχώς οι μελλοντικές δραστηριότητές μας 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες, λόγω COVID 19.

Οι εκδηλώσεις αναβάλλονται
μέχρι νεωτέρας.

1. Τα μαθήματα Αραβικών θα γίνονται 
κάθε Σάββατο και ξεκινούν στις 3/10/20. 
Λεπτομέρειες και πληροφορίες επικοι-
νωνείστε με τον κ. Σάκη Αυτουσμή (τηλ.: 
6948827180).

2.  Τα μαθήματα  yoga  ξεκινούν τον Οκτώ-
βριο κάθε Πέμπτη στις 11:00 το πρωί.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ !!!



ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Το Πανεπιστήμιο 
Χαρτούμ (Γκαμα’ατ 
Αλ Χαρτούμ) είναι 
το αρχαιότερο και 
μεγαλύτερο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης του Σουδάν, 
είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα πανε-
πιστήμια της μέσης 
ανατολής και της 
Αφρικής γενικά με 

αναγνωρισμένο υψηλό επιπεδο παγκοσμίως που το συ-
γκατατάσσει μεταξύ των 5% των καλύτερων Πανεπιστη-
μίων του κόσμου (πηγή «Statesman»).
 
Το Πανεπιστήμιο Χαρτούμ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της εκπαιδευτικής, πολιτικής, πολιτιστικής και κοινω-
νικής ζωής του τόπου. Η ιστορία του, οι δράσεις του 
καθώς  και ο μακρύς κατάλογος των διακεκριμένων 
αποφοίτων του που διέπρεψαν στον πολιτικό και πολι-
τιστικό  στίβο αντικατοπτρίζουν την ιστορία του Σου-
δάν σε όλους  τους τομείς τους δυο τελευταίους αιώνες 
κατά τους οποίους συστάθηκε το κράτος του Σουδάν 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης απόσχισης 
του Νότιου Σουδάν.

Η ίδρυση του ΠΧ ανάγεται στο 1902 οπότε και ο Λόρ-
δος Κίτσενερ, ο τότε διοικητής του Αγγλο- Αιγυπτια-
κού Σουδάν ίδρυσε το Γκόρντον Μεμόριαλ Κόλλειτζ 
εις μνήμη του Στρατηγού Γκόρντον  ο οποίος  έπεσε 
στη μάχη του Χαρτούμ προασπιζόμενος την Αγγλοαι-
γυπτιακή κυριαρχία ενάντια στις Σουδανικές δυνάμεις 
του Μάχντι.  Μάλιστα η χήρα του Στρατηγού Γκόρντον 
προσέφερε για το σκοπό αυτό ολόκληρο το ποσό των 
100.000 λιρών εποχής που της ειχε καταβληθεί ως 
αποζημίωση για -όπως θεωρήθηκε- τη δολοφονία του 
συζύγου της. Μια καθ’ όλα δίκαιη προσφορά  εφόσον 
η εν λόγω αποζημίωση κατεβλήθη από  τους πόρους 
του Σουδάν.

Σημειώνω ότι αρχιτέκτονας του εντυπωσιακού νεο-
γοτθικού κτιρίου ήταν ο Έλληνας Δημήτριος Φαμπρί-
κιος, αρχιτέκτονας του Χεδίβη της Αιγύπτου.  Το αρχικό 
κτίριο είναι το εμβληματικό κτίριο του Πανεπιστημίου.  
Σήμερα στεγάζει την κύρια βιβλιοθηκη.

Το Γκόρντον Μεμόριαλ Κόλλειτζ λειτούργησε αρχικά 
ως ίδρυμα πρωτοβάθμιας και ακολούθως δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, σύντομα ιδρύθηκε διδασκαλείο 
και βαθμιαία συστάθηκαν διάφορες σχολές.  Ορόσημο 
υπήρξε η δημιουργία  της Ιατρικής Σχολής το 1924. Η 
Χάλεντ Ζάχε ήταν η πρώτη γυναίκα απόφοιτος της σχο-
λής το 1952! 

Ακολούθησε η σύσταση της Σχολής Νομικής το 1936.  
Το 1947 το ίδρυμα συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιο  
Λονδίνου με έκδοση από το 1950 ισότιμων πτυχίων, 
μια σημαντική απόφαση για το επίπεδο και την ανα-
γνώριση του ίδρυματος. 

Με την  ανεξαρτησία του Σουδάν  το 1956, το Γκόρντον 
Μεμόριαλ Κόλλειτζ μετονομάστηκε και ανακυρήχθηκε 
σε Πανεπιστήμιο  Χαρτούμ  -24 Ιουλίου 1956, το κατ΄ε-
ξοχήν κρατικό Πανεπιστήμιο. Λειτουργεί σήμερα με, 
μεταξύ αλλων , 21 Σχολές, 6 Ερευνητικά κέντρα, Κέντρα  
Τεχνολογίας Πληροφόρησης και πλουσιότατες βιβλι-
οθήκες. 

H κύρια γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Χαρ-
τούμ ήταν η Αγγλική μέχρι τη δεκαετία του 1990 οπότε 
και καθιερώθηκε επίσημα η Αραβική. Το γεγονός της 
Αγγλικής γλώσσας ως μέσο διδασκαλίας πέραν του 
ιστορικού υπόβαθρου ήταν καταλυτική για το ίδρυ-
μα με πρακτικές παραμέτρους διότι  υπήρχε ευχέρεια 
πρόσβασης σε πληθώρα συγγραμμάτων  καθώς και 
ευελιξία σε διορισμό καθηγητών από  παγκόσμιο φά-
σμα επιστημόνων. Ας θυμηθούμε ότι  μεγάλος αριθμός 
καθηγητών εδιορίζοντο υπό μορφή πολιτιστικής βοή-
θειας από  ξένες χώρες. Τη δεκαετία του 1960  υπήρχαν 
καθηγητές από τις ΗΠΑ στο τμήμα Μαθηματικών, από  
τη Γιουγκοσλαβία στο τμήμα Χημείας, από Ινδία και 
Πακιστάν σε τμήματα Φιλοσοφίας και Οικονομικών 
για να αναφέρω μερικούς. Και βέβαια Βρετανοί και 
Γάλλοι καθηγητές στα αντίστοιχα τμήματα γλωσσών.

Το Πανεπιστήμιο  Χαρτούμ  είναι προσβάσιμο σε όλους  
με προϋποθέσεις εισδοχής. ́ Οσον αφορά τους Σουδα-
νούς, οι φοιτητές προέρχονται από  όλες τις περιοχές 
της αχανούς αυτής χώρας. Οι φυλές αυτές έχουν δια-
φορετικό υπόβαθρο όσον αφορά πολιτισμό, ήθη και 
έθιμα, γλώσσα η γλωσσικό ιδίωμα και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις (βέβαια η παγκοσμιοποίηση έχει διαφο-
ροποιήσει την εικόνα). Υπήρξε λοιπόν το Πανεπιστή-
μιο  του Χαρτούμ  ένα  συνδετικό στοιχείο δημιουργί-
ας Σουδανικής συνείδησης και παρ’ όλες τις διαφορές 
υπήρξε -και υπάρχει τηρουμένων των αναλογιών- 
υψηλός βαθμός συνεργασίας και συναίνεσης.  Ας ση-
μειωθεί ότι μετά την ανακήρυξη του Νότιου Σουδάν  
ως ανεξάρτητης χώρας, αρκετοί ηγέτες των δυο πλέον 
χωρών υπήρξαν συμφοιτητές και πολύ πιθανόν φίλοι.

Οι Σουδάνοι φοιτητές διακρίνονται για τη φιλομάθεια 
και τη σοβαρή αντιμετώπιση των σπουδών τους. Πη-
γάζει βέβαια αυτό από το γεγονός ότι είχαν να αντιμε-
τωπίσουν πολλές προκλήσεις για ανάπτυξη και δημι-
ουργία  ενός καλύτερου αύριο.

Όσο για την Ελληνική Παροικία, παρόλο ότι  υπήρχαν 
στενοί δεσμοί με την φιλοξενούσα χώρα δεν ήταν  το 
Πανεπιστήμιο Χαρτούμ συχνή επιλογή για σπουδές.  
Αρκετοί Έλληνες μάλλον δεν αναγνώριζαν το επίπεδο 
και τα ωφέλη του Πανεπιστημίου αλλά βέβαια κύριος 
λόγος ήταν  η επιλογή της μητέρας πατρίδας για σπου-
δές έναντι της θετής.  Εν τούτοις αρκετοί Έλληνες φοί-
τησαν στο Πανεπιστήμιο του Χαρτούμ.

Ενδεικτικά παραθέτω όσα ονόματα μπορώ να θυμηθώ 
κατ’ αλφαβητική σειρά.
 
Αδάμ Μαίρη, Βούρου Σοφία, Διακίδου Αθηνά, Ζη Ρίτα, 
Ευαγγελίδης Κώστας, Καλιδάκης Τρύφων, Κατσαρά 
Νίνα, Κεσσές Ηλίας, Κουμέτης Πέτρος, Λαδή Ευδοξία, 
Λαμπριανός Χρήστος, Λέγκας Γεώργιος, Μακρής Γε-
ράσιμος, Μαμάκου Βασιλική, Μανδρίδης Γεώργιος, 
Μαρκέτου Ν., Μαυρίκιος Κώστας, Μητροπούλου Αι-
κατερίνη, Μιχαηλίδης Τάκης, Παϊσίδης Κώστας, Παπα-
δόπουλος Γεώργιος, Πέτρου Κώστας, Πιτσιλαδή Μα-
ρίκα, Πορτίδης Κυριάκος, Πορτίδου Ελπίδα, Προβατά 
Παρασκευή, Ραυτόπουλος Μέμος, Ρούσσος Φώτης, 
Σημαντήρα Ελένη, Τηρητάς Κώστας, Τούλμπας Τάκης, 
Χαζανδρά Βασιλεία, Χριστοφόρου Πηνελόπη.
      

     Γ. Παπ.



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΧΘΕΣ

1956. Κόκκολας Δημήτρης, Φάλαρης Άγγελος, Τσανάκας Αλέκος, Λαμπριανός 
Χρήστος, Παντάκης Μ., Βανδώρος Κώστας, ?, Βανδώρος Γιώργος.

1956. Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Χαρτούμ
με τον Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδος Ευάγγελο Αβέρωφ.



ΦΩΤΟ ΤΟΥ .... ΣΗΜΕΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ;;;;;;;

Φωτογραφίες από πρόσφατες εκδηλώσεις δεν υπάρχουν. Αντ΄αυτού σας προτείνουμε τον 
παρακάτω χρήσιμο δεκάλογο για

ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτήν την περίοδο της απειλής, από τον κοροναϊό, δυο λόγια για να καλλιεργήσουμε
την ψυχική μας ανθεκτικότητα:

1.  Αναζητείστε ακριβείς πληροφορίες, από έγκυρες πηγές: www.eody.gov.gr, www.who.int.

2.  Μην εκτίθεστε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

3.  Φροντίστε τον εαυτό σας: προσωπική υγιεινή, διατηρείστε την καθημερινή ρουτίνα και 
τις αγαπημένες σας ασχολίες, να τρώτε καλά και να κοιμάστε χωρίς ενοχές!

4.  Κρατήστε τα χόμπι σας, μην παραμελήσετε τη σωματική σας άσκηση.  Ενισχύστε το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα.

5.  Κρατήστε την επικοινωνία με τους αγαπημένους σας, να μοιράζεστε τις σκέψεις και 
τις ανησυχίες σας.  Να νοιώσετε ότι βοηθιέστε, αλλά ότι βοηθάτε και τους άλλους, όπως 
μπορείτε.

6.  Συντηρείστε το αίσθημα της ελπίδας, των θετικών συναισθημάτων, των ωραίων 
αναμνήσεων.

7.  Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας.  Είναι φυσικό να νιώθετε άγχος, ανησυχία, 
αδιέξοδα.  Αναζητήστε την ελπίδα με όσα θετικά βλέπετε και βιώνετε στο περιβάλλον σας.

8.  Αφιερώστε χρόνο στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, δια ζώσης, διαδικτυακά, 
αλληλογραφώντας.  Μοιραστείτε μαζί τους τρόπους, που βρήκατε, να αντιμετωπίσετε τα 
δικά σας ερωτηματικά.

9.  Τηρώντας τους κανόνες, δικτυωθείτε με τη γειτονιά σας, αλληλο-υποστηριχθείτε και 
αλληλο-εξυπηρετηθείτε, ιδίως αν υπάρχει γείτονας με αναπηρία.

10.  Σε πιο σοβαρές καταστάσεις αναζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μην 
αφήσετε τον πανικό να σας κυριεύσει.

Πηγή του άρθρου είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Mental Health Europe,
η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και άρθρο του Σάββα Σαββόπουλου.

Καλή δύναμη και κουράγιο!
Που θα πάει, θα περάσει και αυτό.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αγαπητά Μέλη,

Το καλοκαίρι πέρασε αλλά ο κορωναϊός δεν λέει να μας αποχαιρετήσει
και δυστυχώς προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας, χωρίς τις εκδηλώσεις μας.

Η συνεχής παραμονή στο σπίτι είναι κουραστική και παραμονεύει η κατάθλιψη.
Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε να σας προτείνουμε μια ενδιαφέρουσα ολοκληρωμένη

πρόταση που μπορεί να γίνει το hobby σας κατ΄οίκον.

Κομποστοποίηση οικιακής χρήσης σε κουζίνα ή μπαλκόνι.

Γνωρίζετε ότι το 35-40% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν, και 
τα φυτά σας θα αποκτήσουν βιολογικό λίπασμα!!!! Ταυτόχρονα βοηθάτε το περιβάλλον και 

την ανακύκλωση.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ CAN-O-WORMS

Γεωσκώληκες Κομποστοποίησης 
(Αυστραλέζικος κάδος κατάλληλος για μπαλκόνια διαμερισμάτων. 
Διαθέτει συλλέκτη υγρών, 1 βρύση συλλογής υγρού κομπόστ, 2 
επίπεδα κομποστοποίησης, καπάκι, 5 πόδια στήριξης, κύβο από 
ίνες κοκκοφοίνικα για το αρχικό υπόστρωμα κομποστοποίησης. 
Το κυκλικό σχήμα του κάδου δεν ευνοεί την δημιουργία εστιών 
ανεπιθύμητων βακτηριδίων.)

Αν ενδιαφέρεστε για κομποστοποίηση, επισκεφθείτε μας τα Σάββατα για να λάβετε
μια ολοκληρωμένη ενημέρωση από μέλος μας, με μεγάλη εμπειρία.

Περιμένουμε και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις.



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

Καλλιαντζής Γεώργιος του Αθανασίου | Κουπετσίδης Νικόλαος (γιός Νίνας Σέττα) |
Χατζηξηρού Σουλτάνα | Περδίκης Σοφοκλής | Κουμέτη Ρένα | Παντάκης Μένος.

Μιέστρη Γιώργου |  από Κυριακού Αλέκο και Ειρήνη • Μιχαηλίδου Δήμητρας και Σιτινά Μηνά |  από 
Γαβριηλίδου Τ. • Φάλαρη Κώστα |  από  Παπαστεργίου Δ. και Γουναροπούλου Θεοδώρα • Ιωαννίδη Αθανάσιου 

(Σάκης) |  από  Ιωαννίδου Ήβη • Μυστεγνιώτη Τερψιθέα |  από Μυστεγνιώτη Παν. • Κουμέτη Ρένας |  από 
Κουμέτη Πέτρο και Ρίτσα, Χάϊμ Φελίτσια • Μουτζούρη Δημητρίου & Σοφίας |  από Μουτζούρη Γιώργο και Ειρήνη

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.

Το μυαλό σου μπορεί να γίνει
είτε η φυλακή σου είτε το παλάτι σου.

Αυτό όμως είναι δική σου επιλογή.

Ανεξάρτητα του ποιός σε παρατάει, εσύ 
μην παρατήσεις ποτέ τον εαυτό σου.

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


