
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας! 
  
Το ΔΣ της Κοινότητας παίρνοντας υπ´όψιν του την επιδημιολογική εξέλιξη και την άρση των 
περιοριστικών μέτρων για την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού στην Σουηδία αποφάσισε 
την επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. 
Οι δραστηριότητες των γκρούπ είναι δωρεάν για τα μέλη και λειτουργούν ως εξής: 
 

• Σκάκι, ζωγραφική και ραπτική: Κυριακές 11.00-14.00 

• Παραδοσιακοί χοροί: Πέμπτες 19.00-21.00 
 
Η πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση για το Α εξάμηνο, μετά από 2 χρόνια, είναι η γιορτή της 
αποκριάς στις 5/3. Παρά την άρση των μέτρων θα υπάρξει φροντίδα για την αποφυγή 
έντονου συνωστισμού με την αραιή τοποθέτηση των τραπεζιών, την δυνατότητα 
θερμομέτρησης, την ύπαρξη απολυμαντικών κλπ. 
Επειδή ήδη υπάρχει έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την γιορτή σας προτρέπουμε να 
δηλώσετε συμμετοχή με τον τρόπο που αναγράφεται στην αφίσα της Κοινότητας για την 
γιορτή. 
  
Για την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου έχουμε προγραμματίσει τις εξής εκδηλώσεις: 

1.   5/3  Αποκριάτικη Γιορτή/Maskeradfest, kl. 19.30 
2.   6/3  Διεθνής ημέρα της Γυναίκας/International Kvinnodag, ώρα 16.00 
3. 13/3  Παρουσίαση του βιβλίου ”Råttan i huvudet” του Jan Erik Swahn, 

ώρα 17.00 
4. 18/3  Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας ”Οι φούρνοι”, ώρα 18.00 
5. 24/3  Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας ”Το άλλο γράμμα, ώρα 

18.00 
6. 27/3  Γενική Συνέλευση και εκλογές για την Κοινότητα και το Συνέδριο 

της Ομοσπονδίας, ώρα 13.00. 
Προσοχή! Σύμφωνα με το καταστατικό: (Δικαιώματα μελών: Να 
εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Κοινότητας από το 
15ο έτος της ηλικίας τους. Το δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα 
τα μέλη τριάντα (30) ημέρες μετά την εγγραφή τους) 

7. 1/4  Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας ”Ρομ”, ώρα 18.00 
8. 17 & 18/4 Διήμερο βιωματικό εργαστήρι Ελληνικής παράδοσης (μουσική, 

έθιμα, παραδοσιακά κρουστά, μαγειρική, ρυθμοί, τραγούδι και 
χορός). Ο πλούτος της ελληνικής παράδοσης ως βίωμα στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων, με την Ροζαλία Ελευθεριάδου 
και τον Γιώργο Προκοπίου 

9. 1/5  Προβολή κινηματογραφικής ταινίας  
10. 22/5  Παράσταση του ”stand upp” κωμικού Χριστόφορου Ζαραλίκου 
11. 29/5  Ιατρική διάλεξη 

Λεπτομερέστερες ανακοινώσεις θα σταλούν πριν την κάθε εκδήλωση. 

 



 

 
 

 
Είσοδος με φαγητό 200 κρ/Entré 200 kr 

Κάτω των 18 χρ. 100 κρ/Under 18 år 100 kr 

Κρατήσεις/Bokning elkoisto@gmail.com eller 070 012 14 94 

 
 



 
 

Συμμετοχή στο εργαστήριο:100 Kr
Δηλώσεις συμμετοχής:

τηλ. 070 012 14 94 e-mail: elkoisto@gmail.com

Παράσταση Μουσικής και Λόγου:

Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εισηγήτρια: Ροζαλία Ελευθεριάδου

υπ. Διδάκτωρ Μουσικολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου

-Μουσική 

–Έθιμα 

-Παραδοσιακά κρουστά 

-Μαγειρική

-Ρυθμοί 

-Τραγούδι και χορός!

Ο πλούτος της ελληνικής 

παράδοσης ως 

βίωμα στην 

καθημερινότητα των 

ανθρώπων

Κυριακή 17/4/2022:

15:30-18:30: Εργαστήριο

19:00-20:00: Παράσταση Μουσικής 

και Λόγου:

«Από το 1821 στον ελληνισμό του 

1922»

Παίζουν: Ροζαλία Ελευθεριάδου, 

Γιώργος Προκοπίου

Αφήγηση: Έμμα Ραμόλη

Δευτέρα 18/4/2022:

12:00- 16:00: Εργαστήριο και τελετή 

λήξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

GREKISKA 

FÖRENINGEN I STOCKHOLM


