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Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο
Φθινόπωρο μύρισε για τα καλά και γυρίσαμε στην κανονικότητά μας για να
αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή, οικονομική και άλλες κρίσεις. Υγεία να έχουμε και
αισιοδοξία.
 Στο στέκι μας η μεσημεριανή μάζωξη για τόμπολα, αραβικό γεύμα και ζωντανή μουσική με τους Βασίλη
και Χρήστο είχε πολύ κέφι και θα επαναληφθεί στις 20/11/22.

 Το 3ήμερο πολύ επιτυχημένο οδοιπορικό στο ιστορικό Σούλι, τις πηγές-εκβολές του Αχέροντα και το
νεκρομαντείο καθώς και η παραμονή στην πανέμορφη Λευκάδα, το μαγευτικό Νυδρί, το ιστορικό
Μεσολόγγι και όσα μέρη επισκεφθήκαμε, με σύμμαχο τον καλό καιρό, θα μας μείνει αξέχαστο.
Καλό φθινόπωρο με υγεία, αγάπη και διάθεση να συναντιόμαστε.

Μελλοντικές Εκδηλώσεις
Κυριακή 20/11/22 : Τόμπολα με αραβικό γεύμα και ζωντανή μουσική στο στέκι μας.
Σάββατο 24/12 : Ρεβεγιόν στο ΣΑΕ. ***
Σάββατο 31/12 : Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στο ΣΑΕ. ***
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 10/12 και για τα δύο ρεβεγιόν
Κυριακή 15/1/23 : Κοπή πίτας στο ΣΑΕ.
*** Οι θέσεις και για τα δύο ρεβεγιόν είναι περιορισμένες.
Συγκροτείστε τις παρέες σας και ενημερώστε μας στο τηλ. 2103815550..

Ενέργειες Γυναικείας Συντροφιάς
Η επιτροπή της γυναικείας συντροφιάς κάνει διάφορα σχέδια και τοΝοέμβριο
θα μας τα ανακοινώσει.

Ενέργειες της Γραμματείας Νεολαίας
Τα μαθήματα Αραβικών ξεκίνησαν στο Σύλλογό μας. Για λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στα τηλ.: 2103815550 και 674462542, 6948827180.
Επίσης προγραμματίζεται για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής,
Χημείας και Mαθηματικών.
Η Ένωσή μας λειτουργεί καθημερινά από 10.30 μέχρι 13.00.
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
ΜΠΙΣΑΡΙΝΟΙ
Σε αρκετές αιγυπτιακές καρτ-ποστάλ των αρχών του
20ου αιώνα εμφανίζονται οι Μπισαρίνοι (Bicharis ή
Bicherin). Οι Μπισαρίνοι ήταν νομάδες που κάποτε
ζούσαν στην περιοχή νότια της Αιγύπτου και βόρεια του
Σουδάν. Εξαιτίας της κατασκευής του Φράγματος του
Ασσουάν έπρεπε να μετακομίσουν στο Wadi Halfa και
σκορπίστηκαν στην περιοχή του Ασσουάν. Διέφεραν
από τους υπόλοιπους Αιγυπτίους και συνήθως
φορούσαν ένα βαμβακερό ρούχο όπως οι Αιθίοπες και
το στυλ των μαλλιών τους αργότερα έγινε γνωστό σαν
αφρο-στυλ. Ένας από τους πιο διάσημους χορούς τους
ήταν αυτός με το μπαστούνι (ναμπούτι), φορώντας
ζώνη με ξερά φρούτα.
Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει το άρθρο με τίτλο
¨Μπισαρίνοι¨
που
δημοσίευσε
στη
στήλη
¨Ταξιδεύοντας¨ στις 11/1/1946 ο δημοσιογράφος του
αλεξανδρινού ¨Ταχυδρόμου¨ Ντίνος Κουτσούμης, αφού
μέσα από αυτό μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά για τη
ζωή και τις συνήθειες τους, άρθρο που παραθέτουμε,
διατηρώντας την ορθογραφία της εποχής :
¨Γύρω από
το
Ασουάν,
έχομε
ηρωικούς
συμπατριώ
τες. Είναι μία
περίεργη
φυλή μαύρων
που γυρίζει
ημίγυμνη
μέσα στην
Έρημο
και
που
διατείνεται ότι
κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Οι Μπισαρίνοι
– είναι το όνομα τους – έχουν πράγματι στη μορφή
μερικά από τα χαρακτηριστικά που θυμίζουν
χαλκογραφίες στρατιωτών του Αλεξάνδρου.
Επεσκεφθήκαμε ένα τους συνοικισμό. Οι τέντες τους
είναι καμωμένες από ψάθες λεπτές και έχουν ένα
περίεργο σχήμα σαν κουβούκλι εκκλησίας. Με ιδιαίτερη
υπερηφάνεια ο αρχηγός τους, εξηγεί την καταγωγή της
φυλής : ότι προέρχεται από τα στρατεύματα που άφηνε
στο πέρασμα του ο Αλέξανδρος στις διάφορες χώρες
για φρουρές. Πάντως αν ο μεγάλος στρατηγός έβλεπε
τώρα τους στρατιώτες του, δεν θα τους αναγνώριζε.
Είναι περίφημοι για την βρωμεσιά τους. Το θεωρούν
αμάρτημα το πλύσιμο και για να γίνη αυτό χρειάζονται
ωρισμένες ιεροτελεστίες προηγουμένως.
Κυκλοφορώντας μέσα στο συνοικισμό, είδαμε και τις
ωραίες του. Εδώ δεν υπάρχουν τα παραβάν που
εφεύρε ο πολιτισμός για να καλύψη τη γυναικεία
ωμορφιά. Ελάχιστα είναι τα τηρουμένα προσχήματα…
Πάντως, αυτά τα σώματα των γυναικών των
Μπισαρίνων θα τα εζήλευαν πολλές από τις δικές μας
που τρέχουν στα ινστιτούτα για να διορθώσουν το
σώμα τους… Πόσο καλύτερα έχει κάνει τη δουλειά της
η φύσις.

Εφθάσαμε στο συνοικισμό την ώρα που έρχονταν ένα
καραβάνι Μπισαρίνων από το Σουδάν. Δεκάξη ημέρες
ταξείδι με τη καμήλα ! Τίποτε δεν έχει αλλάξει εδώ τη
ζωή από την αρχαία της μορφή. Δεκάξη μέρες ανάμεσα
σε ερημικούς τόπους, περνώντας απάτητα βουνά, για
να κουβαλήσουν κάρβουνο. Τους υποδέχονται με μια
λύρα πρωτότυπη : μερικές χορδές αλόγου και ένας
λουλές στο κάτω μέρος για να αντιλαλή τον ήχο.
Παρ΄ όλα αυτά όμως το γύρω τοπίο δεν χάνει τίποτε
από την αγριότητα του. Είναι πάντα ο καταθλιπτικός
γρανίτης που δίνει θέση που και που σ΄ ένα καραβάνι
που έρχεται να συμπληρώση την βαρειά ατμόσφαιρα.
Και όμως μέσα σ΄ αυτήν υπάρχει ένας πελώριος βράχος
αλαβάστρου. Κάτασπρο το μάρμαρο, φαντάζει σαν
διαμάντι στέμματος. Εδώ η φύσις κάνει διαρκώς τέτοιες
εκπλήξεις. Μοιάζει σαν τον ζωγράφο που σε στιγμές
κεφιού, έξω από τους κανόνες της τέχνης πετά μερικές
ακαταλαβίστικες πινελιές. Τι ήθελε τώρα το αλάβαστρο,
αυτό το εκτυφλωτικό λευκό μέσα στον σκοτεινόχρωμο
γρανίτη ;
Αυτή την ιδιοτροπία ίσως θέλησε να συνεχίση και ένας
Γερμανός, ο Νόφιλντ, που το όνομα του έχει βαπτίσει
μια ολόκληρη περιοχή. Πριν από κάμποσα χρόνια έκαμε
ανάμεσα στους γρανίτες ένα στρατόπεδο πολυτελείας,
όπου έρχονταν από τη Γερμανία, κι ανάμεσα στους
βράχους η ζωή κυλούσε με τις χαρές της και τους
έρωτες της, όπως ήξεραν να την ζουν οι πλούσιοι
Γερμανοί… Τώρα όλα έχουν ερειπωθή εκεί… Η φύσις
ξαναβρήκε την αγριότητα της. Οι Μπισαρίνοι με τα
φουντωτά σγουρά μαλλιά τους προβάλλουν ανάμεσα
στις πτυχές τους βουνού, ζωντανεύοντας τις παληές
χαλκογραφίες και κάτι πουλιά περίεργα, γεράκια με ένα
τραγουδιστό κρωγμό, βουτούν ανάμεσα στη χαράδρα
κάνοντας τα γαϊδουράκια που μας μεταφέρουν να
ανεβοκατεβάζουν τα αυτιά τους από φόβο ίσως ή
χαιρετισμό…¨.
Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ
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17/9/22
Τόμπολα

8/10/22
3ήμερη εκδρομή Λευκάδα

Πηγές Αχέροντα

Σούλι

Νεκρομαντείο
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Απλές συμβουλές
Για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μας
Ας αρχίσουμε από τις ηλεκτρικές μας συσκευές.
Δεν αφήνουμε τις συσκευές σε λειτουργία standby διότι εξακολουθούν να καταναλώνουν ρεύμα. Στερεοφωνικά,
τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και φορτιστές κινητών τηλεφώνων, είναι μόνο μερικοί από τους…
συνήθεις υπόπτους που ευθύνονται για την υπερβολική και ουσιαστικά αχρείαστη κατανάλωση ενέργειας.
Προτείνουμε την χρήση πολύμπριζου με διακόπτη.
Καθαρίζουμε τακτικά το ψυγείο μας, κρατάμε καθαρό το λαστιχάκι της πόρτας ή το αντικαθιστούμε εάν δεν
εφαρμόζει απόλυτα, κάνουμε απόψυξη για να λειτουργεί στο βέλτιστο, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του ψυγείου
και του καταψύκτη στη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή θερμοκρασία. Δεν γεμίζουμε ασφυκτικά το ψυγείο για να
κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Αντίθετα γεμίζουμε τα ράφια της κατάψυξης.
Για το κλιματιστικό μας, ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 20ο C τον χειμώνα, καθαρίζουμε τα φίλτρα του
τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, και δεν παραλείπουμε το ετήσιο σέρβις του από πιστοποιημένο ψυκτικό.
Ο απορροφητήρας στην κουζίνα θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και ειδικά το φίλτρο του κάθε μήνα. Η αντίσταση
των σωματιδίων τα οποία επικάθονται στο φίλτρο δυσχεραίνουν την απαγωγή του αέρα και έτσι ο
ανεμιστήρας καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
Γεμίζουμε πάντα το κάδο του πλυντηρίου και ρυθμίζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία πλύσης.
Κλείνουμε τα φώτα στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε. Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με LED.
Προσοχή στο λευκό. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία εκπεμπόμενου φωτός, τόσο πιο λευκό είναι (γαλακτερό).
Η θερμοκρασία των 3500ο Κ – 4000ο Κ δίνει ένα «γλυκό» λευκό σαν το φως της ημέρας.
Για την θέρμανση, ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 19ο -20ο C, δεν αφήνουμε ανοικτά παράθυρα και το βράδυ
κλείνουμε και τα ρολά εξώφυλλα των παραθύρων.
Οι περίφημες αντλίες θερμότητας νερού- αέρα είναι αποδοτικές σε καλά θερμομονωμένα σπίτια και
συνεργάζονται άψογα με ενδοδαπέδια θέρμανση, δηλαδή εκεί που απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής
του νερού που κυκλοφορεί στις σωληνώσεις.
Γ. Μουτζούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός

.............................................. .

Κρυολόγημα: 7 τρόποι να μην «κολλήσουμε»
 Μένουμε μακριά από τους κρυωμένους. Δεδομένου ότι τα σταγονίδια που εκτοξεύονται με το βήχα ή το φτέρνισμα
φτάνουν σε μια απόσταση άνω των 4,5 μέτρων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο καλό είναι να τηρούμε μια απόσταση
ασφαλείας. Εννοείται βέβαια ότι δεν κάνουμε χειραψίες, ούτε αγκαλιάζουμε όποιον είναι εμφανώς συναχωμένος.
 Κοιμόμαστε καλά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού είναι οι επαρκείς ώρες
ύπνου (7-9 ώρες αναλόγως τις ανάγκες μας).
 Αερίζουμε τους κλειστούς χώρους στους οποίους περνάμε πολλές ώρες καθημερινά. Ο συνωστισμός σε ανεπαρκώς
αεριζόμενους χώρους αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για τη μετάδοση των ιών τους χειμωνιάτικους μήνες.
 Ντυνόμαστε ζεστά αλλά όχι βαριά, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αφαιρούμε ένα – ένα όταν χρειαστεί. Επίσης καλό
είναι να αποφεύγουμε τις απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας.
 Αποφεύγουμε το συνωστισμό και τους κλειστούς χώρους, με ανεπαρκή αερισμό . Μέσα στο λεωφορείο και το μετρό
φοράμε πάντα μάσκα – ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε αυτά χωρίς μάσκα.
 Πλένουμε συχνά τα χέρια για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό.. Το σημαντικότερο ίσως μέτρο για
την αποφυγή της μετάδοσης των ιών. Εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τρεχούμενο νερό και σαπούνι τότε
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντισηπτικό τζελ ή μαντηλάκια καθαρισμού. Επίσης καλό είναι να
θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να ακουμπάμε με τα χέρια το πρόσωπό μας.
 Κάνουμε γυμναστική. Η φυσική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι
ειδικοί συνιστούν 20 έως 30 λεπτά, καθημερινής άσκησης. Η πιο απλή επιλογή είναι το καθημερινό περπάτημα.
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Σοφά Λόγια

Κοινωνικά
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παγουλάτος Γιώργος, Μπουρμπούλης Ευάγγελος, Ρόκα Μαρίτσα, Τσαπράζης
συζ. Νίκης Πιτσιλαδή, Κωνσταντίνου Κώστας του Παναγιώτη, Καλουμέρη Αρετή,
Αλεξανδράκη-Κοντομίχαλου Νικόλ, Πανέρα Ευφροσύνη, Νικολαΐδης Αντώνης
(ΗΠΑ), Ευσταθιάδου Μαρίνα (ΗΠΑ), Ιωάννης Αργυρόπουλος του Αντωνίου,
Στάθης Λιζάρδος συζ. Δάφνης Χέλμη, Μαρία Βερροιοπούλου, Σωτήρης Σέττας,
Γιώργος Παπαδόπουλος (Κύπρος), Καίτη Χρυσοπούλου Μελκονιάν (Αγγλία)

Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με τη συγκατάθεση των συγγενών.
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

Μαυρονικόλα Α.
Παγουλάτου Γιώργου

από
από

Τσαπράζη Ι. συζ. Νίκης Πιτσιλαδή

από

Αντώνη και Μαίρη Πετρέλη
Δημουλά Μαρία

από
από

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ :

Κασσιάκο Κίμωνα
Λοΐζο Πέτρο, Βυρτσώνη Φ. και
Τσαπακίδου
Χατζαντώνη Έλσα και
Γαβριηλίδου Τάτια
Millet-Petrelli Sophie-Andrea
Vand Rizzoto (κόρη)

Παπαδόπουλος Βασ. και Μαρία, Μιχαηλίδης Γ., και
αρκετοί Ανώνυμοι

Μην διστάζετε να μας ενημερώνετε για τους συντοπίτες μας που χρειάζονται βοήθεια.
•

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

.............................................. .
Ενημέρωση:
1) Διατίθενται 3 βιβλία με θέμα το Σουδάν και 1 βιβλίο που αφορά τα 55 χρόνια της Ένωσής μας στην
Ελλάδα, 10 € έκαστο για την ενίσχυση του Ταμείου Πρόνοιας.

2) Τα μέλη που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ενδιαφέρονται να προβάλλουν τη δραστηριότητά τους
στην εφημερίδα, να μας ενημερώσουν μέσω email.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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. Ζητάμε να μην ξεχνάτε τη
στήριξή 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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ενημερωτικό Έντυπο
της Ένωσης των εκ
Σουδάν Ελλήνων.
Διανέμεται δωρεάν
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός: Ιρέν
Παπαγεωργίου
Φωτο: Γιώργος Μουτζούρης
Site: Κώστας Καπέλλος
Ένωση των εκ Σουδάν
Ελλήνων
Ακαδημίας 84, Αθήνα
Τηλ. 210 3827106 – 210
3815550
www.sees.gr
e-mail: info@sees.gr

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.

