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Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο

Εμβολιαστήκαμε ……., ελπίζουμε οι περισσότεροι, κι έτσι είμαστε έτοιμοι για την επάνοδό μας στην 

καθημερινότητα και κυρίως στο να μπορέσουμε να ιδωθούμε. Πόσο μας έλειψαν, έστω και υπό την πίεσή 

μας, οι συναντήσεις μας και οι εκδηλώσεις μας.

Η πανδημία μας απομάκρυνε γιατί οι επαφές και οι συναθροίσεις με τους συνανθρώπους μας ήταν

επικίνδυνες λόγω του ιού.

Τέλος, ας ελπίσουμε ότι πέρασε ο κίνδυνος. Είμαστε εδώ, είμαστε καλά και ξεκινάμε.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ πάντα με προσοχή.

Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ήδη δεν πραγματοποιήσαμε εκδρομή, αποκριάτικο πάρτυ και τσούγκρισμα αυγών.

Όμως σχεδιάζουμε

1. Διήμερη εκδρομή τον Οκτώβριο

2. Μονοήμερη ξενάγηση στο Τατόϊ

3. Μονοήμερη εκδρομή

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

- Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

- Επίσκεψη για χαλάρωση στο Χαμάμ

- Λαϊκή ποίηση Λέσβου

Μην ξεχνάτε κάθε Σάββατο στο Σύλλογο μετά τις 11:00 για καφέ και κουβεντούλα.

Μπορείτε να οργανώσετε τα reunion σας στο χώρο μας.

Τα Αραβικά και η Γιόγκα θα αρχίσουν πάλι το Σεπτέμβριο.

Ενέργειες Γυναικείας Συντροφιάς

Ενέργειες της Γραμματείας Νεολαίας



Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι

Ποδηλατική Εκδρομή στο Shaabat

Καλοκαίρι Κυριακής, δεκαετία του ’50, ώρα 06:00 

ανατολή του ηλίου και ξεκινάμε για την 

καθιερωμένη εκδρομή μας με ποδήλατα. Σημείο 

συνάντησης το Comboni. Η σημερινή εκδρομή 

έχει προορισμό το Shaabat. Εφόδια εκδρομής, 

σιλασιόν τρόμπα κι ανταλλακτικό λάστιχο για τα 

ποδήλατα, πάγο, φωνόγραφο, χειροποίητα 

κεφτεδάκια, τυροπιτάκια και άλλα και κουβέρτες, 

όλα φορτωμένα στα ποδήλατα, είτε κρεμασμένα 

στα πλάγια είτε σε μασούρι στη σχάρα ….. αααα 

και κόφες για να μαζέψουμε μάνγκο και μπανάνες 

από τα δέντρα στα μεγάλα σπίτια των Εγγλέζων. 

Φτερά γίνονται τα ποδαράκια μας για να μη μας 

πιάσει η μεγάλη ζέστη. Περνάμε τη γέφυρα της 

Χαλφάγιας και σταματάμε για το καθιερωμένο 

φατούρ, shai ου λέμπεν και πίτα με ζεστή 

μοσχομυριστή φουλάδα και ψιλοκουβεντούλα με 

τους Σουδανούς μαγαζάτορες. Συνεχίζουμε και 

προσέχουμε γιατί ο δρόμος (!!!!) είναι γεμάτος 

αγκάθια. Αλλά, ουπς, αλλοίμονο πέφτει ο 

Απόστολος, ο οποίος και συνεχίζει πεζός 

αδυνατώντας να καθίσει στη σέλλα. Γέλια εμείς 

και κλάμα αυτός.

Φτάσαμε, άλλοι καθαρίζουμε με κλαδιά το χώρο 

και στρώνουμε τις μπατανίες, άλλοι 

ξεφορτώνουμε τα ποδήλατα κι άλλοι 

«φροντίζουμε» να βγάλουμε τ’αγκάθια από τον 

π_π_ του Απόστολου. Πολύ παιχνίδι, ότι μπορείς 

να φανταστείς αλλά και γέλιο και πειράγματα. 

Θυμάμαι την έκπληξη του Τάκη που στο άψε 

σβύσε μας ετοίμασε λουκουμάδες. Ακόμη, 

θυμάμαι τη γλύκα τους και το Μιλτιάδη να παίζει 

φυσαρμόνικα.

Αλλά όπως όλα τα ωραία, έτσι έφτασε κι η ώρα 

της επιστροφής, λύπη αλλά και προσδοκία για 

την επόμενή μας εκδρομή. Στο σπίτι μας 

περιμένει ζεστό φαγητό και κρέμα καραμελέ.

Σήμερα ύστερα από τόοοοοσα χρόνια, θυμάμαι και 

δεν μπορώ παρά να δακρύσω. Θυμάμαι την 

ανατολή μέσα στο Νείλο, τη μυρωδιά από τα φούλια 

στις αλέες του δρόμου, τη φουλάδα στην καντίνα της 

γειτονιάς, τον ανεμιστήρα οροφής που προσπαθεί 

να δροσίσει, τον ύπνο στην αυλή και τον ξάστερο 

ουρανό, το χαμπούμπι αλλά κυρίως την αγκαλιά 

των ανθρώπων του τόπου που μας φιλοξένησε 

τόσα χρόνια. Αυτό το Σουδάν θυμάμαι κι αγαπώ. 

Έζησα και κατάλαβα ότι τα ωραιότερα χρόνια μου 

τα έζησα εκεί, στο Χαρτούμ, χωρίς άγχος κάτι που 

μου το δίδαξαν οι Σουδανοί, γιατί δεν είχαν χρόνο 

ν’ασχοληθούν μ’αυτό.

Θυμάμαι τους συνοδοιπόρους μου στις εκδρομές 

μας, που δεν είναι πια μαζί μας, τον αδελφό μου 

Γιάννη και τους φίλους Τάκη Χριστοδούλου, Αντώνη 

Πετρέλη, Χρήστο Μαρκίδη, Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, 

Μιχάλη Σταματίου, Απόστολο Καλλιπέτη, Χάρτζο 

Μπουλουκιάν.

Τις θυμάστετις εκδρομές μας;;; Γαβριήλ 

Χριστοδούλου, Αντώνη Κωνσταντίνου, Χαράλαμπε 

Ζαβρίδη, Ανδρέα Μαυρονικόλα, Αντώνη Νικολαΐδη 

και Γεράσιμε Μουντζουράνη;;

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στη σελίδα σας και τη 

δυνατότητα να μοιραστώ αυτήν την ανάμνησή μου 

μαζί σας.

Κ. Π. Κων.
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1953
Στάμη, Χρυσοστόμου, Γιάννης 

Κωνσταντίνου,

Χαρ. Ζαβρίδης, ? ? ? , Αντώνης Πετρέλλης,

Μιλ. Παπαδόπουλος, ?, Κ. Κωνσταντίνου,

Μ. Ανδρουλιδάκης, Α. Νικολαΐδης,

Α. Μαυρονικόλας, Α. ......,

Α. Κωνσταντίνου

1960
?, Μ. Παντάκης, Χαρ. Κορφιός,

Χαρ. Μηλέας, Γιώργος Βανδώρος, ?,

Κ. Τιριτάς, Καιτούλα Μηλέα, Δ. Κόκκολας,

Κ. Χατζηπέτρου, Α. Τσανάκας, ?, Κ. 

Βανδώρος

1969
Κ. Μαΐστρου, Χ.Σουρή, Μ. Ραυτοπούλου, 

Μαίρη Ρεβύνθη, Βίλμα Καπέλλου, 

Γεωργία Κωνσταντίνου,Καίτη Χατζόγλου

Φωτο του ….. χθες



Οι πυραμίδες 

του Σουδάν

Το Σουδάν είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της 

Αφρικής, η χώρα της απέραντης ερήμου ανάμεσα στην 

Αίγυπτο και την Αιθιοπία και έχει πιο πολλές πυραμίδες 

από την Αίγυπτο. Είναι η γη των «Μαύρων Φαραώ» 

στην περιοχή της Αρχαίας Νουβίας και παρουσιάζει 

φοβερές εναλλαγές τοπίων, με ερήμους, οάσεις, δάση 

και θάλασσες σε σχέση με τους γείτονές της, ενώ ναοί 

και νεκροπόλεις συνθέτουν την ιστορική και πολιτιστική 

«φυσιογνωμία» της χώρας.

Αυτό, όμως, που τραβάει την προσοχή του επισκέπτη 

είναι ο μεγάλος αριθμός των πυραμίδων που θα 

συναντήσει σε όλη τη χώρα – πάνω από 1.000 σε 

ολόκληρο το Σουδάν και περίπου 223 στις πόλεις 

Ναπάτα, Μερόε, Κούρου και Νούρι. Αυτός ο 

απίστευτος αριθμός καθιστά το Σουδάν πρώτο στη λίστα 

των χωρών με τις περισσότερες πυραμίδες, αφήνοντας 

πολύ πίσω τη γνωστή σε όλους μας Αίγυπτο.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των Σουδανικών 

πυραμίδων που είναι νεότερες από αυτές της Αιγύπτου 

αποτελεί το γεγονός ότι έχουν χτιστεί σε ψηλό έδαφος, 

σαν να προσπαθούσαν οι κατασκευαστές με τον τρόπο 

αυτό να διορθώσουν τη «μειονεξία» τους έναντι των 

αιγυπτιακών πυραμίδων. Είναι χτισμένες από αμμόλιθο, 

έχουν λείες πλευρές και το ύψος τους ποικίλλει από 20-

30 μέτρα, ενώ οι ταφικοί θάλαμοι, που ήταν κάτω από 

την πυραμίδα, προσεγγίζονταν μέσω μιας σκάλας που 

υπήρχε στο εσωτερικό των πυραμίδων. Ανάγλυφες 

παραστάσεις και ζωγραφικές διακοσμήσεις στο 

εσωτερικό θυμίζουν κατά πολύ τα αντίστοιχα των 

αιγυπτιακών πυραμίδων, παρόλο που πολλά έχουν 

αφρικανικό χαρακτήρα. 

Οι Νούβιοι Φαραώ συνέχιζαν να χτίζουν πυραμίδες σαν 

ταφικά μνημεία τουλάχιστον για 500 χρόνια μετά, αφότου 

οι Αιγύπτιοι είχαν σταματήσει τις κατασκευές. 

Οι νουβικές πυραμίδες είναι κατασκευές της 2ης και 1ης 

χιλιετίας π.Χ. οι οποίες χτίστηκαν από τo αρχαίo 

βασίλειo των Kush, νότια της Αιγύπτου, στην 

Νουβία (σημερινό Σουδάν). Πρώτα ήταν ο πολιτισμός

Κέρμα (2600–1520 π.Χ.), ύστερα της Ναπάτα (1000–

300 π.Χ.) η οποία είχε αρχίσει να δέχεται αιγυπτιακές 

επιρροές, και τέλος της Μερόης (300 π.Χ.–300 μ.Χ.).

Υπάρχουν περίπου 255 πυραμίδες οι οποίες ανήκουν 

στους πολιτισμούς της Ναπάτα και της Μερόης, και 

χτίστηκαν ως τάφοι για τους ηγεμόνες τους. Διαφέρουν 

από τις αιγυπτιακές καθώς είναι μικρότερες και με 

μεγαλύτερη κλίση. Οι πυραμίδες της Μερόης και της 

Ναπάτα έχουν αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς τηςς ΟΥΝΕΣΚΟ.

Η πρώτη από αυτές κτίστηκε στην περιοχή Ελ Κουρρού, 

μαζί με τους τάφους των βασιλέων Κάστα και Πιανκί και 

των βασιλέων που ακολούθησαν. Άλλες 14 πυραμίδες 

κατασκευάστηκαν για τις βασίλισσές τους, μερικές από τις 

οποίες ήταν πολεμίστριες. Μεταγενέστερες πυραμίδες 

κτίστηκαν στην περιοχή Νουρί, στη δυτική όχθη 

του Νείλου στην άνω Νουβία. Η εκεί νεκρόπολη 

αποτέλεσε το ταφικό σημείο για 21 βασιλείς και 52 

βασίλισσες, και τα σώματα τους τοποθετήθηκαν μέσα σε 

τεράστιες σαρκοφάγους από γρανίτη. Όλες οι πυραμίδες 

λεηλατήθηκαν ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Τα 

ανάγλυφα εντός τους δείχνουν πως οι βασιλείς είχαν 

μουμιοποιηθεί και μαζί τους είχαν τοποθετηθεί χρυσαφικά 

και άλλοι θησαυροί στους νεκρικούς θαλάμους τους. Κατά 

τις αρχαιολογικές εξερευνήσεις του 19ου και 20ού αιώνα 

ανακαλύφθηκαν κάποια απομεινάρια από τόξα και βέλη, 

χαλινάρια αλόγων, ξύλινα κουτιά, αγγεία, και άλλα 

μικροαντικείμενα τα οποία δείχνουν πως υπήρχε 

ανεπτυγμένο εμπόριο μεταξύ των Νουβίων και 

των Αιγυπτίων, καθώς και της 

μετέπειτα Ελληνιστικής Αιγύπτου.

Οι πυραμίδες υπέστησαν σοβαρές καταστροφές κατά τη 

δεκαετία του 1830 όταν ο ερασιτέχνης 

αρχαιολόγος Τζουζέπε Φερλίνι ανατίναξε μεγάλα τμήματα 

σε 40 από αυτές κατά την αναζήτηση του για χρυσό. 

Ανακάλυψε θησαυρό με χρυσαφικά και διάφορα πολύτιμα 

αντικείμενα σε κάποιες, τα οποία αργότερα πούλησε στις 

γερμανικές αρχές και στεγάζονται πλέον στο Κρατικό 

Μουσείο Αιγυπτιακής Τέχνης του Μονάχου.

Μ. Προβάτου - Σιλιπότι 
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Κοινωνικά

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ασημέλλης Χαράλαμπος (Μαλακάλ)                          Κωνσταντίνου Ιωάννης του Παναγιώτη                                   

Βάλβης Κωνσταντίνος του Γεωργίου                          Μακρής Γεώργιος του Κωνσταντίνου                                   

Δημητράσκος Κώστας                                                Μενεβίσση Αμαλία (Αγγλία)                                  

Ευσταθιάδης Αντώνης (Τόνι) (Μέντανι)                      Μπαμπουλής Ντόρις (Κρήτη)                                          

Ιωαννίδου Γεωργία                                                      Πετρέλη-Βασιλάκη Μαίρη (ΗΠΑ)                             

Ιωάννου-Βολιανίτου Κλεοπάτρα Τσαπακίδης Γιώργος συζ. Φωτ. Βυρτσώνη                                                        

Κανελλόπουλος Πέτρος (JNB) (Πορτ Σουδάν)           Ψαθάς Ευγένιος συζ. Έλσας Ασβεσταδέλλη                                                   

Κανελλόπουλος Βασίλειος,                                         Ψάλτης Ιωάννης (Ζανό)                                       

γιός Κώστα Μαζαράκη (Πορτ Σουδάν)    

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

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 δωρεάς σας παρακαλούμε να ενημερώνετε 

το γραφείο της Ενώσεώς μας στα τηλέφωνα 210-381550 & 210-3827106 για να σας σταλεί η σχετική απόδειξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ενημερωτικό Έντυπο 

της Ένωσης των εκ 

Σουδάν Ελλήνων. 

Διανέμεται δωρεάν
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου                   

Σχεδιασμός: Σοφία Μουτζούρη 

Φωτο: Κώστας Σφήκας                                      

Site: Κώστας Καπέλλος

Ένωση των εκ Σουδάν 

Ελλήνων              Ακαδημίας 

84, Αθήνα                                         

Τηλ. 210 3827106 – 210 

381550          www.sees.gr

e-mail: info@sees.gr
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Δημιουργούμε νέα στήλη με Γάμους και Βαπτίσεις

Αναγγελία γάμου του Νικολάου Στελ. Καραβαζάκη με την ιατρό Παναγιώτα Χατζηαλεξιάδη.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ 
 

  

 Άννα-Μαρία, Νικόλα, Αγγελικής, Μηνά και 
Δήμητρα Μιχαηλίδη 

 Περδίκη Σοφοκλή 
 Μητροπούλου Πιπίνα 
 Χατζαντώνη-Λιβανίου Βασιλικής, 

Αλέξανδρο, Στέλλα (γονείς) & Αντώνη 
Βασιλόπουλο (αδελφός) 

 Τσαπακίδη Γιώργου 
 Priebus Richard  
 Βολιανίτη-Ιωάννου Κλεοπάτρα 

 
 

 Νικολάου Στέλιου, Μαρίκας, Πάρη, Αντρέα, 
Λίτσας, Αθανασίας & Βασιλικής 

 Κωνσταντίνου Γιάννη, Πετρέλη Αντ., 
Παπαδόπουλο Μιλτ., Παντάκη Μεν. και 
Ζαγοριαννό Γιώργο 

 Βάλβη Κωνσταντίνου 
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Ι. Σιτινά 
 
Κυριακού Αλέκο & Ειρήνη 
Βέλλα Σπύρο 
Ευδοξία (Λαδή) Βασιλοπούλου & Κωνσταντίνο 
Βασιλόπουλο 
 
Βυρτσώνη-Τσαπακίδου Φωτεινή 
Άγνωστος 
Αντωνίου Αντώνη & Ιωάννη, Μαριάννα Αντωνίου-
Χριστοδούλου, Δημήτρη-Νικόλα-Αικατερίνη-Ντόλυ & 
Μαρίνα Λαμπριανού 
Καραβαζάκη Νικόλαο 
 
Μαυρονικόλα Ανδρέα, Χριστοδούλου Γαβριήλ και 
Κωνσταντίνου Κώστα 
 
Λοΐζο Πέτρο & Christine 

 
ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λοΐζος Πέτρος & Christine, Ανώνυμος, Millet Andrew & Σόφη (Πετρέλη)

• Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τις προσφορές τους για το ταμείο της «ΠΡΟΝΟΙΑΣ».
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http://www.sees.gr/

