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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στοκχόλμη, 2021-03-24 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας! 
 
Το ΔΣ της Κοινότητας, παίρνοντας υπ´ όψιν του την  επιδημιολογική κατάσταση που δεν 
είναι καλή, αποφάσισε να αναβάλλει την ετήσια Γενική Συνέλευση μέχρι οι συνθήκες να 
επιτρέψουν και πάλι την πραγματοποίησή της.  
 
Επίσης αναβάλλονται οι εκδηλώσεις της Κοινότητας για την 25η Μαρτίου και τα 200 χρόνια 
από την επανάσταση του 1821. 

Ελπίζουμε αυτό να συμβεί σύντομα πριν απ’ όλα για την υγεία όλων των ανθρώπων και 
βέβαια για τα μέλη και τους φίλους της Κοινότητας ώστε να μπορούν να ξανασυναντηθούν 
και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. 
 
Σε μέλη και φίλους της Κοινότητας που πλήγηκαν από την πανδημία το ΔΣ της Κοινότητας 
εκφράζει και μέσα από αυτή την ανακοίνωση την συμπάθεια και την συμπαράστασή του. 
 
Οι εξελίξεις αυτές κατέδειξαν τις μεγάλες ελλείψεις των υγειονομικών συστημάτων της 
Ελλάδας αλλά και της Σουηδίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης ακόμα και των πιο 
”αναπτυγμένων”. Οι ανταγωνισμοί και οι οικονομικοί πόλεμοι των φαρμακευτικών 
εταιριών και των εμπλεκόμενων χωρών στην παρασκευή, την εμπορία και την διανομή των 
εμβολίων με σχεδόν μηδενική παροχή σε πολλές φτωχές χώρες προκαλούν αλγεινή 
εντύπωση, είναι απάνθρωποι και θα γυρίσουν σαν μπούμερανγκ και εναντίον των 
πλούσιων κεφαλαιοκρατικών χωρών σύμφωνα ακόμη και με ανακοίνωση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας! 
 
Οι αποκαλύψεις στην Ελλάδα για βιασμούς και κακομεταχειρίσεις μέχρι βασανισμού 
νεαρών ή και ανήλικων αθλητριών, ηθοποιών, νεαρών μεταναστών  κλπ. καταδεικνύουν την 
μεγάλη σήψη που επικρατεί σε εργασιακούς χώρους και σε άλλα μέρη της κοινωνίας σαν 
επακόλουθο της ανισότητας, της δυνατότητας χρήσης βίας και εκβιασμού από τους 
ισχυρούς προς τους αδύνατους, σαν επακόλουθο των συνθηκών εργασιακής εξάρτησης για 
πολλές νέες και νέους αλλά και της χρήσης βίας γενικότερα στην κοινωνία που είναι έκδηλη 
τελευταία και εφαρμόζεται σε κάθε ευκαιρία εναντίον κάθε διαμαρτυρίας, διαδήλωσης 
κλπ. με πρόσχημα την πανδημία. 
 
Διαδεδομένη είναι η πεποίθηση ότι μέχρι στιγμής ελάχιστα έχουν αποκαλυφθεί και ότι το 
φαινόμενο είναι διαδεδομένο σε πολλούς τομείς της κοινωνίας όπως έχει αποκαλυφθεί και 
σε πολλές άλλες χώρες. 
Η Κοινότητα είναι ξεκάθαρα στο πλευρό των θυμάτων, των αδύνατων, των εξαρτημένων.  
Είναι απέναντι στους θύτες, στους εκβιαστές, στους εκμεταλλευτές. 
Είναι υπέρ μιας κοινωνίας ισότητας όπου θα υπάρχουν οι συνθήκες που θα περιορίσουν 
μέχρι την εκμηδένιση τέτοια φαινόμενα. 
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Μεγάλη ανησυχία, αποτροπιασμό και καταδίκη προκαλούν η αστυνομοκρατία και η έξαρση 
της κρατικής καταστολής σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα με τις απίθανες 
σκηνές άγριων ξυλοδαρμών και εξευτελιστικών συμπεριφορών απέναντι σε  πολίτες όλων 
των ηλικιών από την αστυνομία, συμπεριφορές που φέρνουν στην μνήμη ανάλογες στιγμές 
”απείρου κάλους” από παρόμοιες πρακτικές της εποχής της Χούντας. 
 
Στην Ανατολική Μεσόγειο μαζεύονται απειλητικά τα σύννεφα του πολέμου και τα 
αεροπλανοφόρα. Οι διεθνείς αγορές τρίβουν τα χέρια τους για την επερχόμενη λεία. Οι 
λαοί θα πρέπει να ανησυχούν και να επαγρυπνούν, ιδιαίτερα όταν οι πρωθυπουργοί τους 
επισκεπτόμενοι τα αεροπλανοφόρα κραδαίνουν τον πέλεκυ του πολέμου τάχα για την 
προστασία της ειρήνης. 
 
Ενημερωτικά: 
 

• Το ΔΣ έχει κάνει διαδικτυακές συνεδριάσεις για αντιμετώπιση των τρεχόντων 
ζητημάτων. 
 

• Η Ομοσπονδία έχει αναβάλλει για το Φθινόπωρο το τακτικό της 25ο συνέδριο που 
κανονικά θα έπρεπε να γίνει στην διάρκεια του Απρίλη, πιθανά για τον Νοέμβριο. 
 

• Επίσης η πλειοψηφία στο ΔΣ της Ομοσπονδίας έχει εξαγγείλει έκτακτο συνέδριο για 
τις 27 του Μάρτη με κύριο θέμα την αλλαγή της πολιτικής απόφασης του τελευταίου 
(24ου) συνεδρίου της με συμμετοχή των ίδιων αντιπροσώπων που είχαν ψηφίσει την 
πολιτική απόφαση που ισχύει σήμερα!!! 
Αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία όχι μόνο της Ομοσπονδίας αλλά ούτε και 
κανενός άλλου φορέα τουλάχιστον εδώ στην Σουηδία. Δεν καλύπτεται καταστατικά, 
υποσκάπτει το κύρος και τις αποφάσεις των κανονικών συνεδρίων αφού θα 
δημιουργήσει προηγούμενο καθώς ευκαιριακές πλειοψηφίες που θα προκύπτουν 
για την σύσταση πλειοψηφιών στο ΔΣ μετά ένα συνέδριο (συνηθισμένο φαινόμενο)  
θα μπορούν να καλούν ένα έκτακτο συνέδριο μετά το κανονικό και να αλλάζουν τις 
αποφάσεις του κυρίαρχου οργάνου που είναι το κανονικό συνέδριο. 
 
Όχι βέβαια ότι η Ομοσπονδία εφάρμοσε έστω και για το θεαθήναι κάποιες η έστω 
και μία, μία μόνο από τις πολιτικές αποφάσεις του συνεδρίου. Οι κοινότητες δεν 
ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με έκτακτο συνέδριο για αυτό μόνο το θέμα! 
Ποιοι σκοποί και ποιες τυχόν διεργασίες οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, μας είναι 
άγνωστο.  
 
Η Κοινότητα  θα επανέλθει σε επόμενη ενημέρωση για αυτό το θέμα. 
 

Το ΔΣ 
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