Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι,
το νέο ΔΣ της κοινότητας εκλέχτηκε
την 1η Μάρτη και συγκροτήθηκε σε
σώμα στις 9 Μάρτη ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κανακάρης
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης
Παπακώστας
Γραμματέας: Στάθης Ρέππας
Ταμίας: Κώστας Σαββίδης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών:
Αλέξανδρος Αντωνιάδης
Υπεύθυνος αίθουσας: Σάκης
Μάρκου
Σύνδεσμος με τμήμα νεολαίας:
Στάθης Ρέππας
Σύνδεσμος με τμήμα γυναικών:
Παναγιώτης Κανακάρης.
Το συμβούλιο αποτελείται επίσης
από τους τακτικούς συμβούλους
Αντώνη Άννη και Στέφανο Γεναρίδη
και τους αναπληρωματικούς Σάκη
Μάρκου και Παύλο Ξανθόπουλο.

Την Κυριακή 19 Απρίλη, ώρα
16.00 θα γίνει ενημέρωση για
πρακτικά ζητήματα όπως για την
απόκτηση προσωπικού αριθμού, αν
χρειάζεται άδεια παραμονής ή
εργασίας κλπ και την Πέμπτη 14
Μάη (είναι αργία), ώρα 16.00 θα
γίνει συζήτηση για τα δικαιώματα
που έχει ο εργαζόμενος, για το τι
πρέπει κάποιος/α να προσέχει σε
σχέση με την πρόσληψη, τους
μισθούς κλπ.

στις 11.00 στα γραφεία της
κοινότητας. Η συνεδρίαση θα είναι
προγραμματική,
δηλαδή
θα
αποφασιστούν
οι
βασικές
δραστηριότητες μέχρι και τις αρχές
του
επόμενου
χρόνου.
Αν
υπάρχουν
προτάσεις,
από
οποιοδήποτε
μέλος,
είναι
ευπρόσδεκτες να σταλούν με ηλ.
ταχυδρομείο στην κοινότητα μέχρι
και την Παρασκευή 29 Μάη, για να
παρθούν υπόψην από το ΔΣ.

Εκδήλωση για το στεγαστικό
Την Κυριακή 26 Απρίλη, ώρα
16.00, ο Γιώργος Τσιρογιάννης,
πρώην στέλεχος του συλλόγου
ενοικιαστών (ombudsman
hyresgästföreningen), θα μιλήσει
για το στεγαστικό πρόβλημα στη
Στοκχόλμη και ενδεχόμενες λύσεις
του.

Μαθήματα ελληνικών
Τα
μαθήματα
ελληνικών
απευθύνονται σε ενήλικες, οι οποίοι
είναι μέλη της κοινότητας και
επιθυμούν να μάθουν την ελληνική
γλώσσα ή να βελτιώσουν τις
γνώσεις τους πάνω σε αυτή.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη
μεταξύ
18.00
–
19.30

Το γυναικείο τμήμα επίσης έκανε
εκλογές την 1η Μάρτη και η
γυναικεία επιτροπή που εκλέχτηκε
αποτελείται από τις:
Βλάχου Αγγελική, Νάκουλα
Νατάσα, Κερεκλίδου Νικολέττα,
Νικολαίδου Μαρία, Σαββιδου Κούλα
και Χουλιάρα Μαρία.

Την Κυριακή 3 Μάη, ώρα 16.00,
θα παρουσιαστεί η ταινία μικρού
μήκους "Den ofrivillige gästen" του
Γιώργου Σολαρίδη.

Μαθήματα
Ελληνικών
Παραδοσιακών
Χορών
Ενδιαφέρεσαι να μάθεις να χορεύεις
τους παραδοσιακούς μας χορούς:
Μαθαίνουμε χορούς από όλη την
Ελλάδα
ενώ
ταυτόχρονα
γυμναζόμαστε με έναν ευχάριστο
τρόπο.
Κάθε
Τρίτη
18:00
–
20:00

Συνέλευση για το στεγαστικό
Το ΔΣ της Ελληνικής κοινότητας
Στοκχόλμης καλεί τα μέλη της
κοινότητας σε συνέλευση με θέμα
την αναβάθμιση της στέγασης της
κοινότητας, την Κυριακή 24 Μάη
στην αίθουσα της κοινότητας,
Idungatan 4A στις 15.00.
Βοήθεια σε νέους μετανάστες
Συνεχίζεται
η
αφιξη
Ελλήνων
μεταναστών
στη
Σουηδία.
Η
κατάσταση στην Ελλάδα συνεχίζει
να είναι πολύ δύσκολη.
Σ΄αυτήν
την
κατεύθυνση
η
κοινότητα οργανώνει 2 συναντήσεις
με τον Γιάννη Κωνστάντη, πρόεδρο
του συνδικάτου εργαζομένων στο
μετρό της Στοκχόλμης.

Κυριακή, 10 Μάη, ώρα 13.00,
μεγάλη συναυλία του Βασίλη
Λέκκα, στο ABF, Z-salen,
Sveavägen 41, T-Rådmansgatan. Η
συναυλία οργανώνεται από την
κοινότητα Βόρειας Στοκχόλμης σε
συνδιοργάνωση με την κοινότητα
Στοκχόλμης και την Ομοσπονδία
Ελληνικών συλλόγων και
κοινοτήτων Σουηδίας. Εισιτήρια
προπωλούνται από τις κοινότητες
και την Ομοσπονδία. Τιμή: 200
κορώνες κανονικό και 150 για
φοιτητές και ανέργους.
Παρασκευή 19 Μάη, ώρα 20.00,
μουσική βραδυά με αντάρτικα
τραγούδια. Θα τραγουδήσει ο
Κωνσταντίνος και η Λίνα Αντάρα.
Συνεδρίαση του ΔΣ
Το
ΔΣ
έχει
προγραμματίσει
συνεδρίαση το Σάββατο 6 Ιούνη

Τμήμα εκμάθησης εικαστικών
τεχνών
Το τμήμα εκμάθησης ζωγραφικής
και εικαστικών τεχνών λειτουργεί
κάθε Τρίτη 10:30 – 12:30.
Μαθήματα σουηδικών
Τα
μαθήματα
σουηδικών
απευθύνονται κυρίως στους νέους
μετανάστες που δεν έχουν ακόμη
πάρει
τον
προσωπικό αριθμό,
”personnummer”, ο οποίος είναι
απαραίτητος
για
να
παρακολουθήσουν
μαθήματα
σουηδικών (SFI) σε σουηδικό
σχολείο και σε όσους ενδιαφέρονται
να βελτιώσουν το επίπεδο των
σουηδικών
τους.

Δευτέρα:
17.00-19.00,
Τρίτη
16.00-18.00, Πέμπτη 16.00–18.00.
Οι εκδηλώσεις και τα μαθήματα
γίνονται στην αίθουσα της
Κοινότητας, Idungatan 4A.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!
Υπενθύμιση:
Μην ξεχνάτε να πληρώσετε την
συνδρομή σας, (80 κορώνες για
φοιτητές/ανέργους, 150 κορώνες η
ατομική
και
250
κορώνες
η
οικογενειακή)
στο
Plusgiro
της
Κοινότητας 593826-1 ή σε κάποιο
μέλος του ΔΣ.
Για κάποιες εκδηλώσεις, επειδη δεν
έχει καθοροστει η ημερομηνία, θα
ενημερώσουμε μέσω μέηλ και της
ιστοσελιδας. Αν θέλετε να παίρνετε
πληροφορίες μέσω μέηλ, στείλτε ένα
μήνυμα, στο elkoisto@gmail.com
Σημαντικές ημερομηνίες
Την Παρασκευή 1 Μάη είναι η
μέρα
της
εργατικής
Πρωτομαγιάς. Καλούμε όλα τα
μέλη μας να συμμετέχουν στις
πρωτομαγιάτικες
συγκεντρώσεις
που οργανώνονται στη Στοκχόλμη.
Το
Σάββατο
9
Μάη,
συπληρώνονται 70 χρόνια από
το τέλος του Β΄παγκοσμίου
πολέμου και την αντιφασιστική
νίκη των λαών. Ιδιαίτερα σήμερα
είναι ακόμα πιό αναγκαίο να
συνεχίσουμε την πάλη ενάντια στο
φασισμό και το σύστημα που τον
γεννάει. Να οργανωθούμε και να
παλέψουμε ακόμα πιό πολύ για μιά
δίκαιη κοινωνία, χωρίς πολέμους,
φασισμό και καταπίεση ανθρώπου
από άνθρωπο.
Θα διοργανωθούν με αφορμή τα 70
χρόνια της Αντιφασιστικής Νίκης,
εκδηλώσεις
από
διάφορες
σουηδικές
οργανώσεις
στη
Στοκχόλμη
και
καλούμε
τους
Έλληνες
μετανάστες
να
τις
πλαισιώσουν.

