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Λίγα λόγια από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ενέργειες Γυναικείας Συντροφιάς

Ενέργειες της Γραμματείας Νεολαίας

Η επιτροπή της γυναικείας συντροφιάς κάνει διάφορα σχέδια.

Τα μαθήματα Αραβικών συνεχίζονται στο Σύλλογό μας.  Για λεπτομέρειες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στα τηλ.: 2103815550 και 674462542, 6948827180.

Επίσης προσφέρεται για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων 

Φυσικής, Χημείας και Mαθηματικών, μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 674462542, 6948827180.

Η Ένωσή μας λειτουργεί καθημερινά από 10.30 μέχρι 13.00.

Μπήκαμε στο δεύτερο μήνα του 2023, αφήσαμε πίσω μας το 2022 κ ότι στεναχώριες

υπήρξαν. Ο χρόνος κυλάει σαν νερό. Το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων το γιορτάσαμε μαζί

με το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών στο χώρο τους όπου κ δημιουργήθηκε μία πολύ ευχάριστη

ατμόσφαιρα.Η πρώτη μας εκδήλωση ήδη πραγματοποιήθηκε με τη κοπή της πίτας μας .Η

προσέλευση των μελών μας ήταν ικανοποιητική, χαρήκαμε που είδαμε φίλους και

γνωστούς.

Βραβεύτηκαν οι εισαχθεντες. οι 1) Ορέστης Καραμεζέρης, Ηλ.Μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 

εγγονός του Παναγιώτη Τσακοτέλλη και 2) Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, εγγονός Κ. Κωνσταντίνου.

Τιμήσαμε ως Επίτιμα Μέλη, για την προσφορά τους στην Ένωσή μας όλα αυτά τα χρόνια, τις Κυρίες 

Μαρούλα Ποταμίτου και Αφρούλα-Μαρία Σιλιπότι.

Το φλουρί Κωνσταντινάτο "έπεσε" στην Άννα Τσιροπούλου . Ευχόμαστε υγεία και χαρές για το 2023

Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και να σας φέρει υγεία, αγάπη 

και ειρήνη.

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Προγραμματίζουμε διάφορες εκδηλώσεις όπως, τόμπολα, μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή, τουρνουά ταβλιού

και διάφορες άλλες συνκεντρώσεις και εκδηλώσεις. Όταν καταλήξουμε θα σας ενημερώσουμε.
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Η "Ακρόπολη" του Γιώργου Παγουλάτου στο Χαρτούμ

Επιστρέφουμε στην πρώτη εφημερίδα, την 

Süddeutsche Zeitung, που μας μεταφέρει στο Χαρτούμ, 

την πρωτεύουσα του Σουδάν, και έναν Έλληνα που δεν 

ζει πια. Πρόκειται για το Γιώργο Παγουλάτο. Μαζί με τα 

αδέλφια του, Θανάση και Γεράσιμο, διαχειρίζονταν το 

ξενοδοχείο Ακρόπολη. "Η ζωή του αντανακλά την 

πρόσφατη ιστορία του Σουδάν. Κι αυτό δείχνει ότι η 

μετανάστευση κάποτε είχε διαφορετική κατεύθυνση, 

δηλαδή από την Ευρώπη στην Αφρική" σημειώνει η

αρθρογράφος. "Την εποχή εκείνη πολλοί εξαθλιωμένοι 

Έλληνες έφευγαν για την Αίγυπτο και το Σουδάν. Ο 

Παγουλάτος μεγάλωσε στο Χαρτούμ και ανέλαβε από 

τους γονείς του το ξενοδοχείο το 1967, όταν σέρβιρε 

ακόμα αλκοόλ και λέγεται ότι ήταν κάτι σαν νυχτερινό 

κέντρο". Η αρθρογράφος σκύβει όλο νοσταλγία στην 

ιστορία που αναδύεται από το πέρασμα όλων αυτών 

των χρόνων, πρώτη ύλη για μια ταινία. "Το

ξενοδοχείο στέκεται ακόμη εκεί, αλλά όχι η χώρα του 

τότε.

Ο Παγουλάτος και η "Ακρόπολη" βίωσαν 

πραξικοπήματα και την ισλαμική επανάσταση, η μπίρα 

χύνονταν στον Νείλο που κυλούσε μερικές εκατοντάδες 

μέτρα πιο κάτω. Το ξενοδοχείο επιβίωσε από 

κρατικοποιήσεις και αμέτρητες οικονομικές κρίσεις. 

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν μετακόμισε σε συνοικίες της 

πόλης, οι ισλαμιστές ανατίναξαν το κτήριο, αλλά τα 

αδέλφια το ξανάχτισαν απέναντι και επί δεκαετίες 

στέκονταν στη ρεσεψιόν ή κάθονταν στο μικρό 

γραφείο τους κάνοντας το ‘Ακρόπολη’ ένα ξενοδοχείο 

που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους επισκέπτες του, 

όσο κανένα άλλο στην Αφρική".

Το Σύγχρονο Χαρτούμ

Η πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γίνεται με κωδικό-

μετρητή στο γκισέ της εταιρείας διανομής.  

Προπληρώνεις ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε «μονάδες» 

οι οποίες καταμετρώνται στον μετρητή ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος στο κτίριο.

Η καθαρίότητα των δρόμων υποφέρει.  Η απομάκρυνση 

του χώματος από το οδόστρωμα γίνεται με σκούπες και 

πολύ προσωπικό.

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΟΙ ΜΑΣΑΪ ?

Μια ημι-νομαδική Νειλοτική ομάδα 400 περίπου 

χιλιάδων που πιστεύεται ότι προέρχεται από την 

Αίγυπτο, οι Μασάι είναι κυρίως κτηνοτρόφοι, αλλά 

ασκούν μικρής κλίμακας γεωργία σε ορισμένα μέρη. 

Είναι μια από τις νεότερες εθνοτικές ομάδες στην 

Τανζανία, αφού ακολούθησαν τον ποταμό Νείλο προς 

τα κάτω μέσω της Κένυας πριν φτάσουν στην Τανζανία 

πριν από περίπου 300 χρόνια.

Προς επίρρωση της αιγυπτιακής καταγωγής τους, 

σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, αναφέρεται 

τόσο το διάδημα στο κεφάλι -που θυμίζει την αντίστοιχη 

κόμπρα  των Φαραώ, όπως και το χαρακτηριστικό 

αιγυπτιακό βασιλικό περιλαίμιο. Η δε μορφή του 

πολεμιστή των Μασάι, μοιάζει να ξεπηδά από 

ιερογλυφικές απεικο- νίσεις κάποιου αρχαιο-

αιγυπτιακού τάφου ή ναού. Ας μη ξεχνάμε δε και την 25η

Νουβιτική Δυναστεία της Αιγύπτου (744-656 π.Χ.)…

¨. Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

ACROPOLE HOTEL KHARTOUM
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Φωτο του ….. σήμερα

15/1/23 Κοπή Πίτας
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

από το Νίκο Ξένιο

Το θυμήθηκα στον ύπνο μου και ξύπνησα από τα γέλια.  

Μα το Θεό.  Μου συνέβη στο τμήμα ανανεώσεως δια-

βατηρίων, πριν πέντε χρόνια.  Περιττό να αναφέρω πως, 

στον αυτόματο τηλεφωνητή, δεν διευκρινιζόταν πως οι 

γεννηθέντες εν τη αλλοδαπή προσκομίζουν και αντί-

γραφο μητρώου αρρένων.  Αφού, λοιπόν, σαν την άδικη 

κατάρα, πήγα κι ήρθα πέντε φορές, κι αφού είδα κι 

έπαθα να μάθω σε ποιο τμήμα ανήκω βάσει της διεύ-

θυνσής μου, έφτασα κάθιδρος στο αρμόδιο τμήμα και 

παραπονέθηκα.  Τους είπα πως θα έπρεπε να ενημε-

ρώσουν τον τηλεφωνητή τους, δηλαδή.

Τότε, μια νεαρά ξανθειά ένστολος εξέφρασε την απορία 

της.  Γιατί, δηλαδή, θα έπρεπε να προβούν σε τέτοιες 

τιτάνειες μεταρρυθμίσεις.

 Διότι εγώ, για παράδειγμα, γεννήθηκα στο Χαρτούμ.

 Που γεννήθηκες; Ρώτησε η ξανθειά οπτασία, ενώ 

άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια για το τι με περίμενε.  

Τον αγενή της ενικό τον παρέβλεψα.

 Στο Χαρτούμ, επανέλαβα.

 Α, περιορίστηκε να αναφωνήσει η νεαρή υπάλληλος, 

σαν να είχε διαφωτιστεί.  Και έσκυψε με περισυλλογή 

στο δελτίο ταυτότητάς μου, περιεργαζόμενη τη λέξη 

Χαρτούμ για κάπως παραπάνω χρόνο απ’ τον 

κανονικό.

 Τι είναι το Χαρτούμ; είπε αίφνης.

«Συνταγή μαγειρικής», θα απαντούσα, όμως η ιδιότης 

μου ως εκπαιδευτικού είχε πληγεί κατά κράτος.  Με τις 

τύψεις να αρχίζουν να με ζώνουν και κάνοντας και πάλι 

μάθημα, απάντησα:

 Ίσως δεν την ξέρετε επειδή βρίσκεται στο Σουδάν.  

Με τα εν πράγμασι δεομένα που είχα ήμουν υπερ-

αισιόδοξος.  Δώσε αέρα στο χωριάτη να σ’ ανέβει στο 

κρεβάτι.

 Εσύ γεννήθηκες στο Σουδάν: συνέχισε απτόητη η 

ένστολος γλάστρα πρωϊνής εκπομπής της ιδιωτικής 

τηλεόρασης.

 Ναι.

 Στο Σουδάαααν λοιπόν! Κατέληξε συνεχίζοντας να 

κολυμπά στα πελάγη της αμάθειας, που ως πηχτός 

πολτός μας περιέβαλλαν σταδιακά. Η επιεικής προϊ-

σταμένη της από πίσω, κάπως μεγαλύτερης ηλικίας 

και βεβαίως γυμνασιακής τουλάχιστον παιδείας, 

όπως υπέθεσα, της έκανε νεύμα να προχωρήσει τη 

διαδικασία.  Αυτό με παρηγόρησε προς στιγμήν, 

όμως, φεύ, οι δυνάμεις του σκότους επικράτησαν και 

πάλι:

 Που είναι το Σουδάν; Είπε ανερυθρίαστα.

 Στην Αφρική, είπα εγώ, υπερήφανος για την καταγωγή 

μου αφενός, και πεπεισμένος (ο αδαής!) ότι την 

Αφρική τουλάχιστον θα την είχε ακουστά.

 Και γιατί δεν το γράφει στην ταυτότητα;

 Ποιο;

 Την Αφρική!.

.

 Τι εννοείτε; Κάνω κερδίζοντας χρόνο ώστε να μην τη 

χαστουκίσω.

 Εννοώ, κύριε, η δική σας ταυτότητα (αίφνης υιοθέτησε 

έναν αμυντικό πληθυντικό)…. γιατί δεν γράφει Αφρική;

Εκεί εξεμάνην:

 Κυρία μου, στη δική σας ταυτότητα γράφει και την 

ήπειρο;

Ήμουν βέβαιος σχεδόν πως θα μου απαντούσε ότι 

κατάγεται από τη Θεσσαλία, φερ’ειπείν, και όχι από την 

Ήπειρο.  Δεν είχα προβλέψει ότι η νεαρή χόμο είχε 

γεννηθεί στο κλεινόν άστυ:

 Η δική μου ταυτότητα γράφει Αθήνα-Ελλάδα, μου 

απάντησε επίσημα, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίζει 

ανάγνωση και γραφή.

 Πολύ ωραία!

Σε αυτό το σημείο με λυπήθηκε η προϊσταμένη, λέγοντάς 

της εις επήκοον όλων πως ναι υ π ά ρ χ ε ι αυτό το μέρος 

και πως να τελειώνει, της είπε, με την ανανέωση του 

διαβατηρίου μου. Ήμουν ευγνώμων.  Η διαδικασία έβαινε 

προς την ολοκλήρωσή της.

Το βλέμμα της τώρα είχε προσηλωθεί στο λειτούργημά

μου, τα επίχειρα της παταγώδους αποτυχίας του 

οποίου βρίσκονταν μπροστά μου με σάρκα και οστά.

 Καθηγητής ε; είπε χαμογελώντας σαδιστικά.

 Ε…. ναι, είπα εγώ και οι τύψεις μου με έπνιγαν ήδη.

Όμως, η εκπρόσωπος του νεοελληνικού δαφωτισμού δεν 

επτοήθη! Έσκυψε προς το μέρος  μου και μου 

συνέστησε:

 Πολύ σημαντική η δουλειά σας, να μαθαίνετε 

γράμματα στα παιδιά!..

Και, σκύβοντας συνωμοτικά στο αυτί μου και … (να ρίξει 

καλοκαιρινή μπόρα και κεραυνό στο κεφάλι μου ο Δίας αν 

σας λέω ψέμματα) και συμπλήρωσε ανερυθρίαστα:

 …. Γιατί τα σημερινά παιδιά βλέπουν όλο τηλεόραση!  

Είναι αγράμματα!



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

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.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ενημερωτικό Έντυπο της 

Ένωσης των εκ Σουδάν 

Ελλήνων. Διανέμεται 

δωρεάν
Σύνταξη: Ιρέν Παπαγεωργίου                   

Σχεδιασμός: Ιρέν Παπαγεωργίου 

Φωτο: Γιώργος Μουτζούρης & 

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

Κοινωνικά

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παϊσίδης Δημήτρης Κωνσταντίνου Λίτσα Αντύπας Δημήτρης

Ξενέλλη Περσεφόνη (Πέρσα) Πελεγρίνης Φραγκίσκος (Κάρπαθος)

Παπουτσίδης Νικόλας (Ουάου) Παπουτσίδη Μαρίνα (Ουάου)

Οι ανακοινώσεις θανάτου συντοπιτών μας μέσω sms, γίνονται μόνο με τη συγκατάθεση των συγγενών.
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ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ :  Ανώνυμοι, Ζαφειρέλλης Κώστας 

Παπαγεωργίου Ειρ., Κοντομίχαλος Γεράσιμος-Ιωάννης

Τηρητάς Κώστας

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».

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

Οι επαγγελματίες μας

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ     

Μουτζούρη Δημητρίου, Σοφίας, Κάτιας, Σέττα Σωτήρη από     Οικ.Ρένας Μουτζούρη-Δεριζιώτη 

& Κουπετσίδη Νίκου & Οικ. Μουτζούρη Γ.

Παγουλάτου Γιώργου από     Οικ. Π. Παγουλάτου

Ενημέρωση:  

1)  Διατίθενται 3 βιβλία με θέμα το Σουδάν και 1 βιβλίο που αφορά τα 55 χρόνια της Ένωσής μας στην

Ελλάδα, 5 € 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.

Γεώργιος Δ. Μουτζούρης

Mηχανολόγος Μηχ/κός

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄ Τάξης

MGEngineering Consultants

Σύμβουλοι Μηχανικοί 

85 Akadimias str., Athens 10678 

Ath. Tel-Fax: +30 210 6450651

Ath. Mob: +30 697 44 62 542 

Web: www.MGEngineering.gr

Μανώλης Σφήκας

Ηλεκτρολόγος 

Επισκευές Οικιακών Συσκευών

Εγκαταστάσεις - Πίνακες

6977 234 545

email manolis.sficas@hotmail.com

__________________________________

Πάρης Παπγής

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλιστικός Πράκτορας Εταιρικού Δικτύου 

τηλ 6977222491 

email ppagis@ethnikiagency.gr

http://www.sees.gr/
http://www.mgengineering.gr/
mailto:ppagis@ethnikiagency.gr

