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Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας! 
 
Το Δ.Σ. και το Γ.Τ. με χαρά σας αναγγέλλουν ότι μετά πάροδο 17 περίπου μηνών, λόγω 
κορωνοϊού, ξαναρχίζει η δραστηριότητα της Κοινότητας. 
 
Την χαρά μας αυτή επισκιάζει ο χαμός δύο μελών μας που είχαν νοσήσει στην αρχή της 
επιδημίας όπως σας είχαμε ενημερώσει τότε. Στους συγγενείς των θυμάτων εκφράζουμε 
για άλλη μια φορά την αμέριστη συμπάθειά μας. 
 
Όπως γνωρίζετε οι επιπτώσεις από την πανδημία, ιδίως ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα 
με τις αρχές, έχουν μειωθεί αρκετά σε σύγκριση με αρκετούς μήνες πριν, κυρίως λόγω του 
σχετικά μεγάλου αριθμού των εμβολιασμένων. 
Παρ όλα αυτά και επειδή η πανδημία και ο κίνδυνος διασποράς είναι ακόμη εδώ η 
Κοινότητα σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις της θα φροντίσει να υπάρχουν 
αντισηπτικά και μάσκες για όσους το επιθυμούν και κάνει σύσταση σε όσους έχουν 
συμπτώματα που αναγάγουν στην πιθανότητα μόλυνσης από κορωνοϊό να παραμένουν στο 
σπίτι και να απέχουν από τις δραστηριότητες όσο διαρκούν αυτά τα συμπτώματα. 
 
Για την κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα θα ισχύουν και διαφορετικά μέτρα που θα 
αποφασίζονται από το ΔΣ σε συνεργασία με τα μέλη που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

Το ΔΣ με πρωτοβουλία του κατά την διάρκεια των πυρκαγιών το καλοκαίρι προκήρυξε 
καμπάνια για τους πυρόπληκτους. Συνολικά μπήκαν στο PG της Κοινότητας 25 600 κορ από 
13 μέλη, 1 σύλλογο (τον Κυπριακό) και 1 εταιρεία (Cigell). 
Σε αυτά τα χρήματα η δική μας Κοινότητα πρόσθεσε 5 639 κορ για να συμπληρωθεί το ποσό 
των 3 000 ευρώ που στείλαμε στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου για να το προωθήσει στους 
πυροπαθείς της Βόρειας Εύβοιας. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην συγκέντρωση αυτών των χρημάτων, η 
συμβολική τους αξία σαν δείγμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους πληγέντες 
πυροπαθείς συμπατριώτες μας είναι φυσικά πολλαπλάσια της αριθμητικής τους αξίας. 
 
Παραθέτουμε παρακάτω τις αντίστοιχες αποδείξεις: 
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Σε συνεδρίασή του το ΔΣ αποφάσισε την δωρεάν συμμετοχή όλων των μελών στις 
δραστηριότητες της Κοινότητας και την εθελοντική (χωρίς αμοιβή) βοήθεια/προσφορά 
όλων των δασκάλων/υπευθύνων προς την Κοινότητα και τα μέλη των διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Στα νέα αυτά πλαίσια αποφασίστηκε η αλλαγή δασκάλας του χορευτικού 
που θα είναι πλέον η Όλγα Μαργέτη με την βοήθεια του Δημήτρη Αβραμιώτη. 
Επίσης ενέκρινε εσωτερικό κανονισμό που θα ισχύει προσαρμοσμένος για όλες τις ομάδες 
της Κοινότητας. 
 

Η Ομοσπονδία συγκάλεσε έκτακτο συνέδριο για την έγκριση του οικονομικού της 
απολογισμού για το 2020 το Σάββατο 25/9 κατόπιν απαίτησης των αρχών που την 
χρηματοδοτούν. Από την Κοινότητα συμμετείχαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της στο 24ο 
συνέδριο Ομοσπονδίας. 
Επίσης η Ομοσπονδία συγκάλεσε το 25ο τακτικό της συνέδριο στις 4 και 5 του Δεκέμβρη 
στην Στοκχόλμη. 

Έναρξη δραστηριοτήτων και προγραμματισμός εκδηλώσεων για το Φθινόπωρο 2021 
 

• Χορευτικό, Πέμπτη 14/10, ώρα 19.00-21.00. Δασκάλα: Όλγα Μαργέτη. 
• Ραπτική, Κυριακή 17/10, ώρα 11.00-14.00. Υπεύθυνη: Μαρία Χουλιάρα. 
• Σκάκι, Κυριακή 17/10, ώρα 11.00-14.00. Υπεύθυνος: Δημήτρης Καλίγκας. 
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• Ζωγραφική, Κυριακή 17/10, ώρα 12.00-15.00. Υπεύθυνος: Βαγγέλης 
Παπακώστας. 

• Προβολή ταινίας σχετικής με την 28η Οκτώβρη 1940, Κυριακή 31η Οκτωβρίου, 
ώρα 16.00. 

• Εκδήλωση για τον Μίκη Θεοδωράκη, Κυριακή 14 Νοέμβρη, ώρα 16.00. 
(Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εκδήλωσης σε προσεχή μας 
ανακοίνωση).  

• Δωρεάν προβολή παλαιών και νεότερων ποιοτικών ελληνικών ταινιών σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου, 
το Ελληνοσουηδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και την Ελληνική Πολιτιστική Στέγη. 
(Περισσότερα σε προσεχή μας ανακοίνωση).  

• Γενική Συνέλευση και εκλογές για το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, Σάββατο 
27/11, ώρα 13.00. (Περισσότερα σε προσεχή μας ανακοίνωση). 

• Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για το ΔΣ, την Εξ.Ε. και το Γ.Τ. της Κοινότητας 
θα γίνουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους όπως ορίζεται από το 
καταστατικό της Κοινότητας. 

 
 
Παρουσίαση δραστηριοτήτων της Κοινότητας 
 
Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940, φέτος προβολή ταινίας. 

 
 
Εκδήλωση για το Πολυτεχνείο, φέτος αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη 
και τον ρόλο που έπαιξε η μουσική του στον ηρωϊκό ξεσηκωμό. 
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Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί κάθε Πέμπτη 19.00-21.00. 

  
 
Ζωγραφική κάθε Κυριακή 12.00-15.00. 
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Ραπτική κάθε Κυριακή 11.00-13.00 

 
Σκάκι για μικρούς και μεγάλους κάθε Κυριακή 11.00-13.00 

 
 
 
Η συμμετοχή σε όλα τα γκρούπ είναι δωρεάν για τα μέλη της Κοινότητας. 
 
Όλες οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες γίνονται στην αίθουσα του 3ου ορόφου της Ελληνικής 
Πολιτιστικής Στέγης, Idungatan 4. 
 
Ιστοσελίδα 
Για την άμεση πληροφόρηση σας παρακολουθείστε την ιστοσελίδα της Κοινότητας στο: 
www.grefis.se και στο facebook.com: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης - Grekiska föreningen i 
Stockholm. 
 
Υπενθύμιση:  
Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής μέλους, (100 κορώνες για φοιτητές, ανέργους 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     Στοκχόλμη, 2021-10-10 


