ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας σας καλοσωρίζουμε στις δραστηριότητες της Κοινότητας γιά την επόμενη
περίοδο.
Ήδη λειτουργούν τα εξής γκρούπ: Ελληνικών παραδοσιακών χορών, Ζωγραφικής, Ραπτικής και συναντήσεων Νέων
Μητέρων ενώ η νέα περίοδος άρχισε με μουσική βραδιά στις 7/10.
Το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου περιλαμβάνει δύο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σε
συνεργασία με το ίδρυμα της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης και με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και
Κοινοτήτων Σουηδίας.
Έτσι στις 11/11 θα φιλοξενήσουμε τον Φοίβο Δεληβοριά με την παρέα του σε μιά ελπίζουμε αξέχαστη ποιοτική
μουσική βραδιά ενὠ στις 16/12 θα έχουμε και πάλι μαζί μας την γνωστή μας και από την περασμένη περίοδο υπέροχη
ορχήστρα ”Κουρελού” σε μιά βραδιά με δύο μέρη, ένα συναυλιακό και ένα μουσικοχορευτικό πού, είμαστε βέβαιοι,
θα θυμόμαστε γιά πολύ καιρό.
Την 28η Οκτωβρίου και την 44η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα τιμήσουμε με δύο διαλέξεις, η πρώτη με
εισηγήτρια την Ολγα Μαργέτη και με θέμα την συμμετοχή και προσφορά της Γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση κατά την
διάρκεια της εκρηκτικής δεκαετίας 1940-1950. Γιά την εκδήλωση του Πολυτεχνείου θα επανέλθουμε με e-mail και
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στο facebook.
Στις 26 Νοεμβρίου θα έχουμε την ”Καταστατική Συνέλευση” πού είχε αποφασιστεί στην τελευταία μας Γενική
Συνέλευση. Το ισχύον καταστατικό μπορείτε να προμηθευτείτε απο την ιστοσελίδα της Κοινότητας: www.grefis.se.
Προτάσεις γιά αλλαγές σε άρθρα του καταστατικού μπορείτε να στείλετε είτε στο e-mail της Κοινότητας:
elkoisto@gmail.com είτε στην Γραμματεία (evaflorou@hotmail.com), είτε τηλεφωνικά στα μέλη του ΔΣ (070 012 14 94)
είτε με γράμμα στην διεύθυνση:
Grekiska Föreningen i Stockholm, Idungatan 4, 113 45, Stockholm, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την Συνέλευση
(το αργότερο την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00).
Προσοχή! Αυτή η ανακοίνωση είναι ταυτόχρονα και η επίσημη πρόσκληση γιά την Καταστατική Συνέλεση με την εξής
ημερήσια διάταξη:
1. Εκλογή διμελούς προεδρείου και ενος (1) επικυρωτή.
2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης.
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων του ΔΣ και των μελών της Κοινότητας γιά την αλλαγή άρθρου η
άρθρων του καταστατικού. (Όλες οι αλλαγές ή τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία 2/3 των
παρευρισκομένων μελών).

4. Λήξη της Συνέλευσης.
Θα θέλαμε και μέσα από αυτό το γράμμα μας να ευχαριστήσουμε ονομαστικά όλους όσους μας βοήθησαν με
αρχειακό υλικό γιά την εκδήλωση της άνοιξης με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από το χουντικό πραξικόπημα
το 1967 αλλά και όσους βοήθησαν με άλλο τρόπο γιά την επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τους:
Βαγγέλη Άνδροβικ, Παναγιώτη Καλογιάννη, Πάνο Κανακάρη, Ηλία Καντίλα, Σοφοκλή Καραγιάννη, Ζωή Καρκαμάνη,
Δημήτρη και Lisbet Κοσκινά, Χρυσόστομο Kοτσίνα, Δημήτρη Λαδόπουλο, Γιώργο Λογοθέτη, Κώστα Ματαράγκα, Όλγα
Μαργέτη, Αντώνη Μωισιάδη, οικογ. Κώστα Συνοδινού, SVT, Καριοφύλλη Χατζόπουλο, (ζητάμε προκαταρκτικά
συγνώμη εάν εκ παραδρομής ξεχάσαμε κάποιον!). Υλικά πάρθηκαν επίσης από τα παλιά περιοδικά ”Τα
μεταναστευτικά Νέα” της Ομοσπονδίας και ”Μετανάστης” της Κοινότητας.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά την ομάδα από τον ”Ορφέα” (Bibbi Andersson, Μαρία Gullberg, Σοφία Μαγκριοτέλη,
Γιάννη Μάτο, Χρήστο Σαβλάκη και Κούλα Υφαντίδου) και απο το ”Θέατρο υπο Κρίσιν” (Χρήστο Σαβλάκη) γιά την
συμμετοχή τους στην εκδήλωση με τραγούδια και απαγγελία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Στην εκδήλωση παραυρέθηκε και ο σουηδός ποιητής Peter Curman ο οποίος και τιμήθηκε με δίπλωμα γιά την θερμή
του συμπαράσταση στον αγώνα εναντίον της χούντας την περίοδο εκείνη. Ο Peter ανακυρήχτηκε επίτημο μέλος της
Κοινότητας.
Η προσπάθεια γιά την επανασυλλογή και την ψηφιοποίηση του αρχείου της Κοινότητας που άρχισε με αφορμή την
παραπάνω εκδήλωση θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Το ΔΣ καθόρισε επιτροπή με επικεφαλής την Όλγα
Μαργέτη γιά αυτό τον σκοπό. Παρακαλούμε όλους όσους έχουν αρχειακό υλικό η μπορούν να βοηθήσουν με άλλο
τρόπο να επικοινωνήσουν είτε μαζί μας είτε με την Όλγα.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις γιά την επόμενη περίοδο:
Κυριακή 29 Οκτώβρη, ώρα 16:00, εκδήλωση γιά την 28η Οκτωβρίου 1940 με θέμα: ”Η γυναίκα στην
αντίσταση”. Εισηγήτρια η Όλγα Μαργέτη.
Κυριακή 5 Νοέμβρη, ώρα 13:30, συνάντηση νεολαίας γιά ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασύστασης του
τμήματος νεολαίας.
Σάββατο 11 Νοέμβρη, ώρα 20:00, μουσική βραδιά με τον Φοίβο Δεληβοριά και την παρέα του. Τιμή
εισιτηρίου 200 κορ.
Κυριακή 19 Νοέμβρη εκδήλωση γιά τα ”44 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου”.
Κυριακή 26 Νοέμβρη, ώρα 14:00, ”Καταστατική Συνέλευση”.
Σάββατο 16 Δεκέμβρη ώρα 20:00, ”Κουρελού”. Τιμή εισιτηρίου 200 κορ.
Κυριακή 7 Γενάρη, ώρα 15:00, κοπή βασιλόπιττας και δώρα στα παιδιά.
Κυριακή 25 Φλεβάρη, ώρα 14:00, ”Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές”.

Φοίβος Δεληβοριάς

Κουρελού

Το ΔΣ
Στοκχόλμη, 2017-10-20
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