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Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι! 
 
Το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης 
έχει προγραμματίσει για την επόμενη 
περίοδο, φθινόπωρο-χειμώνα του 2018 τις 
εξής εκδηλώσεις:  
 
Συμμετέχει μαζί με το ABF Στοκχόλμης στην 
εκδήλωση που συνδιοργανώνει το σουηδικό 
τμήμα των φίλων του Νίκου Καζαντζάκη με 
την Ελληνική πρεσβεία στην προβολή της 
ταινίας της Τάνιας Χατζηγεωργίου 
”Πάνω απ΄όλα το έργο” για τη ζωή και το έργο 
του Νίκου Καζαντζάκη. Η Κοινότητα σας καλεί 
να πάρετε μέρος το Σάββατο 13/10, ώρα 
13.30, στην αίθουσα Katasalen στο ABF, 
Sveavägen 41. 
 

 
 
Μουσική βραδιά με την ορχήστρα ”Ζορμπάς” 
(Γιάννης Κουπουρτιάδης στο μπουζούκι, 
Γιώργος Αναστασιάδης στην κιθάρα, 
Παναγιώτης Λιούφας στα κρουστά και Νίκος 
Θεοδώρου στο τραγούδι). Μουσική από όλη 
την Ελλάδα, λαικά, ρεμπέτικα, νησιώτικα, 
ποντιακά κλπ. το Σάββατο 27/10, ώρα 19.30, 
στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 
4. 

 
 

 
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου την 
Κυριακή 28/10, ώρα 16.00, στην 
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 4. 
 
 

 
 
 

http://www.grefis.se/


 

Datum: 2018-10-09 

 

 
Grekiska Föreningen i Stockholm, Idungatan 4, 113 45 STOCKHOLM, PG 593826-1 

 www.grefis.se, elkoisto@gmail.com   

Sida 2 av 3 

 
 
Εορτασμός της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο 
την Κυριακή 18/11, ώρα 16.00 στην 
Ελληνική Πολιτιστική, Idungatan 4. 
 

 
 
 
Διάλεξη με θέμα τον καρκίνο του μαστού την 
Κυριακή 9/12, ώρα 16.00 στην 
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 4. 
 

  
 

 

 
 
Ιστοσελίδα 
Για την άμεση πληροφόρηση σας 
παρακολουθείστε την ιστοσελίδα της 
Κοινότητας στο: www.grefis.se 
Άν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώστε μας 
στο elkoisto@gmail.com 
 
 
Μαθήματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
Ενδιαφέρεστε να μάθετε να χορεύετε τους 
παραδοσιακούς μας χορούς; Μαθαίνουμε 
χορούς από όλη την Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα 
γυμναζόμαστε με έναν ευχάριστο τρόπο. 
Κάθε Πέμπτη 18:30 – 21:00. 
 

 
 
 
Ζωγραφική 
Μαθήματα ζωγραφικής κάθε Πέμπτη 15:00 – 
18:00. 
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Ραπτική  
Κάθε Κυριακή 11:00 – 14:00. 
 

 
 
 
Tο Ιδρυμα της Πολιτιστικής Στέγης έχει 
ξεκινήσει ένα τμήμα παιδικής χορωδίας για 
παιδιά ηλικίας 5 ως 12 χρονών υπο την 
επιμέλεια της κας Κατερίνας Ρούσσου. 
Πρόθεση του Ιδρύματος και της κας Ρουσσου 
είναι να ξεκινήσει ακόμα ένα τμήμα για νέους 
απο 13 ως 20. 
Αν επιθυμείτε συμμετοχή σε κάποιο απο τα 
τμήματα δηλώστε συμμετοχή στην κα 
Ρούσσου, kroussou@yahoo.com  
Η Πολιτιστική Στέγη χρηματοδοτεί όλο το 
κόστος και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
 
 
 

Βοήθεια σε νέους μετανάστες 
Ακόμα συνεχίζουν να έρχονται στη Σουηδία 
και ιδίως στη Στοκχόλμη αρκετοί Έλληνες 
μετανάστες. Η κατάσταση στην Ελλάδα όπως 
ξέρουμε είναι πολύ δύσκολη. 
Ελάτε σε επαφή με την Κονότητα και 
ενημερώστε μας σε περίπτωση που έχετε να 
νοικιάσετε κάποιο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή 
έχετε τυχόν κάποια δουλειά να προσφέρετε σε 
νεοφερμένο συμπατριώτη ή συμπατριώτισσα. 

 
 
 
 
Υπενθύμιση:  
Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής μέλους, 
(100 κορώνες για φοιτητές, άνεργους και 
συνταξιούχους, 200 κορώνες η ατομική και 300 
κορώνες η οικογενειακή) γίνεται ηλεκτρονικά 
στο Plusgiro της Κοινότητας 593826-1 ή σε 
κάποιο μέλος του ΔΣ. 

 

Το ΔΣ 
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