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Πρόγραμμα
Σάββατο 9 Απριλίου
12.00 - 14.00: Προσέλευση αντιπροσώπων. Παραλαβή καρτών
14.00 - 14.10: Έναρξη συνεδρίου
14.10 - 14.20 - Κατ΄αρχήν σώμα του συνεδρίου
14.20 - 14.30 Τελικό σώμα του συνεδρίου.
14.30 - 14.40: Εκλογή προεδρείου και πρακτικογράφων.
14.40 – 14.50 Εκλογή επιτροπής πολιτικής απόφασης.
14.50 – 15.00 Εκλογή επιτροπής στατιστικών στοιχείων.
15.00 – 15.40: Έκθεση δράσης (Απολογισμός) του ΔΣ και οικονομικός απολογισμός.
15.40 – 16.00: Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
16.00 – 16.30:

Διάλειμμα

16.30 – 17.00: Ερωτήσεις στους απολογισμούς.
17.00 – 19.15: Ομιλίες
19.15 – 19.30 Κλείσιμο και απαλλαγή του ΔΣ.
20.00:

Δείπνο

Κυριακή 10 Απριλίου
09.00 - 09.15: Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
09.15-11.00: Συζήτηση πολιτική απόφαση του συνεδρίου
12.00-14.00: Εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Λήξη του
συνεδρίου
14.00:

Γεύμα
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Καλωσορίσατε
Αγαπητοί σύνεδροι
Το διοικητικό σύμβούλιο της ΟΕΣΚΣ
σας καλωσορίζει στο 22ο σύνεδριο που διεξάγεται
στη Στοκχόλμη 9-10 Απριλίου 2016

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας
και με την ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του
συνεδρίου να συμβάλετε στην επίτευξη
των στόχων της ΟΕΣΚΣ.

Το διοικητικό συμβούλιο
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Έκθεση δράσης του ΔΣ
22ο συνέδριο
9-10 Απριλίου 2016

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αγαπητοί καλεσμένοι.
Το συνέδριο μας, το 22ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών συλλόγων
και κοινοτήτων Σουηδίας, πραγματοποιείται σε μιά δύσκολη κατάσταση για
τους λαούς, ιδίως τον ελληνικό, με συνέχεια της οικονομικής κρίσης. Οι
πρόσφυγες και μετανάστες (Συρία, Αφγανιστάν κλπ) συνεχίζουν να ζητάνε
προστασία και μια καλύτερη ζωή, στην Ελλάδα, Σουηδία και σε όλη την ΕΕ.
Βέβαια υπεύθυνοι δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για τους
πολέμους και την κατάσταση συνολικά αλλά οι πολιτικές που δημιουργούν
την προσφυγιά και την μετανάστευση.
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Τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, είναι κάτω από την επίθεση των
κυβερνήσεων στην ΕΕ ενώ συνεχίζονται και οι ιδιωτικοποιήσεις, η
προσπάθεια κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων κλπ, με συνέπεια οι
εργαζόμενοι στην Ελλάδα να ζουν δραματικές στιγμές. Και στη Σουηδία
βέβαια έχουμε παρόμοιες καταστάσεις, δηλαδή ακολουθείται ο ίδιος
δρόμος.
Η θέση μας σαν οργανωμένο κίνημα ήταν και είναι ότι πρέπει να δείχνουμε
την αλληλεγγύη μας στον εργαζόμενο λαό και τα αιτήματα που διεκδικεί
για μια καλύτερη ζωή, ενάντια στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία, για
δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και περίθαλψη για όλους.
Η ΟΕΣΚΣ θα συνεχίσει να παλεύει για τα δικαιώματα των Ελλήνων
μεταναστών στη Σουηδία σε συνεργασία και με άλλους μαζικούς φορείς.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα σε δύο συνεδριάσεις στις 18/4
και στις 2/5/2014 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Πρόεδρος: Γιάννης Κωνστάντης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Ιωαννίδης
Γραμματέας: Ηλίας Κανδήλας
Ταμίας: Χρήστος Τσιραμπίδης
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων: Δημήτρης Παναγιωτίδης
Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων: Γιάννα Κανέλλη
Υπεύθυνος πολιτιστικών: Γιάννης Τεγκελίδης
Υπεύθυνος τύπου και ιστότοπου: Νίκος Κωνσταντινίδης, Η/Τ
Σύνδεσμος με την ΕΟΝΣ: Ελένη Γελαλή
Υπεύθυνοι αθλητικών: Γιάννης Τεγκελίδης και Νίκος Κωνσταντινίδης
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Αναπληρωματικοί:
Ελένη Αράπογλου
Κωνσταντίνος Ηλιάδης
Κυριάκος Λουκαράς
Κατά την διάρκεια της θητείας του ΔΣ έγιναν κάποιες αλλαγές. Η Γιάννα
Κανέλλη παραιτήθηκε και στη θέση της μπήκε η Ελένη Αράπογλου σαν
τακτική στο ΔΣ. Αναπληρωματικός έγινε ο Θεόδωρος Καλαιτζίδης.
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Πολυχρόνης Ουζούνης
Κώστας Φωτιάδης
Προεδρείο
Γιάννης Κωνστάντης
Δημήτρης Παναγιωτίδης
Νίκος Κωνσταντινίδης
Κώστας Ιωαννίδης
Αρμοδιότητες σε άλλους φορείς
SIOS
Σπύρος Γκόγκος, τακτικό μέλος
Γιάννης Κωνστάντης, αναπληρωματικό μέλος
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη
Τακτικά μέλη
Σπύρος Γκόγκος
Νίκος Κωνσταντινίδης
Παναγιώτης Κανακάρης
Αναπληρωματικά μέλη
Ελλη Χρηστάκη
Κώστας Ιωαννίδης
Χρήστος Μαυρούδης
Ομάδες της ΟΕΣΚΣ
Επιτροπή Γυναικών
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, παρά την προσπάθεια μερικών γυναικών να
δραστηριοποιήσουμε την επιτροπή γυναικών της Ομοσπονδίας, πέρα από
την παρουσία μας σε κάποιες συνεδριάσεις του Kvinno-SIOS, παρότι
υπάρχουν δραστήρια τμήματα γυναικών στις κοινότητες-μέλη μας.
Ελπίζουμε το επόμενο ΔΣ να το καταφέρει.
Χορευτική ομάδα Ελλάς
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Η χορευτική ομάδα είχε ένα πλούσιο πρόγραμμα, που το καταθέτουμε στις
δραστηριότητες της ΟΕΣΚΣ για το 2014 και 2015.
Θεατρική ομάδα
Η Θεατρική ομάδα προετοιμάζει να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο το 2016.
Λόγω προβλημάτων με έλλειψη αίθουσας για πρόβες το 2015, η
δραστηριότητα της ομάδας είχε ατονίσει.
Κοινότητες
Η ΟΕΣΚΣ παρόλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ένα
διάστημα, προσπάθησε να συνδιοργανώσει εκδηλώσεις με τις κοινότητεςμέλη που το ζήτησαν, και με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουμε οικονομικά,
αυτές τις κοινότητες. Η ΟΕΣΚΣ με αυτό τον τρόπο, βοήθησε τις κοινότητες
του Malmö, Göteborg, Norrköping, Nybro κι άλλες. Η κοινότητα του Nybro
ζητούσε κι άλλη οικονομική βοήθεια που δεν μπορούσε δυστυχώς η ΟΕΣΚΣ
να δώσει και για αυτόν τον λόγο, τον Δεκέμβρη του 2015, αποφάσισε να
αποχωρήσει από την ΟΕΣΚΣ.
Οικονομικά
Η ΟΕΣΚΣ όλο το 2014 και στην αρχή του 2015, είχε να αντιμετωπίσει
μεγάλα οικονομικά προβλήματα, επειδή προηγουμένα το 2013, δεν είχε
εγκριθεί το επίδομα από την κρατική υπηρεσία, MUCF. Παρόλα αυτά, τώρα
η οικονομική κατάσταση της ΟΕΣΚΣ είναι σταθερή με μικρότερα όμως
έσοδα, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό συνέβαλλε και η
πολιτική του σουηδικού κράτους και των δήμων με περικοπές στα
επιδόματα στις μεταναστευτικές οργανώσεις, ιδίως στις κοινότητες.
Εκπαιδευτικό
Η ΟΕΣΚΣ προσπάθησε να καταγράψει τα προβλήματα, που έχουν τα
τμήματα Ελληνικής γλώσσας αλλά και τα τμήματα μητρικής γλώσσας, που
είναι πάρα πολλά. Έλλειψη εκπαιδευτικών, βιβλίων, χρηματοδότησης κλπ.
Βοηθήσαμε από την ΟΕΣΚΣ να πάρουν βιβλία στην Ελληνική κοινότητα
Ουπσάλας και παράλληλα κάναμε κάποιες συναντήσεις με συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας.

Πολιτισμός
Η ΟΕΣΚΣ οργάνωσε και συνδιοργάνωσε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις
σε συνεργασία με διάφορους φορείς και Ελληνικές κοινότητες που
αναφέρονται στις δραστηριότητες για το 2014 και το 2015.
Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα της ΟΕΣΚΣ ανανεώνονταν σποραδικά με ποικίλο περιέχομενο,
αν και χρειάζεται πιό τακτική ανανέωση των ειδήσεων.
SIOS
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Η ΟΕΣΚΣ συμμετείχε στις συνεδριάσεις του οργάνου.
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη Στοκχόλμης (ΕΠΣ)
Η ΟΕΣΚΣ το 2015 μετακόμισε σε αίθουσα της ΕΠΣ και στην αρχή του 2016
μετακομίσαμε στον 3ο όροφο της ΕΠΣ. Η κατάσταση στο συμβούλιο της
ΕΠΣ έχει σταθεροποιηθεί.
Σχέσεις με άλλους φορείς
Οι σχέσεις μας με τους άλλους φορείς είναι πολύ καλή, με όλους τους
συλλόγους και οργανώσεις.
ABF
Η επαφή της ΟΕΣΚΣ με το ABF συνεχίζεται να είναι πολύ καλή.
Νεολαία
Δυστυχώς η ΕΟΝΣ έχει πάψει να λειτουργεί, μιας και τα τμήματα νεολαίας
που συμμετείχαν ήταν πολύ λίγα. Η ΕΟΝΣ γιαυτό το λόγο δεν έκανε αίτηση
χρηματοδότησης. Το καινούριο ΔΣ καλό είναι να συμβάλλει στο να
ξαναζωντανέψει η ΕΟΝΣ και τα τμήματα νεολαίας στις κοινότητες.
Νέοι μετανάστες
Η ΟΕΣΚΣ συμμετείχε σε συνεργασία με άλλες μεταναστευτικές
Ομοσπονδίες (Ιταλική, Πορτογαλική, Ισπανική, Πολωνική) να πιέσει για τα
δικαιώματα των μεταναστών στη Σουηδία, από χώρες-μέλη της ΕΕ. Η
ΟΕΣΚΣ επίσης, βοήθησε όσο μπορούσε και πρακτικά νέους μετανάστες και
διακίνησε ένα ενημερωτικό δελτίο με πρακτικές συμβουλές για τους νέους
μετανάστες.
Παράλληλα αρκετές κοινότητες βοήθησαν από την δική τους μεριά νέους
μετανάστες με πρακτικές πληροφορίες αλλά και με άλλους τρόπους.

Δραστηριότητες 2014

Ιανουάριος
- Οργάνωση της εκδήλωσης ΄΄ Κ.Π.Καβάφης – απ΄έξω και τραγουδιστά΄΄,
μια μουσικοποιητική παράσταση.
- Συνάντηση με τον Σουηδοκυπριακό σύλλογο.
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Φεβρουάριος
- Συνάντηση με την αντιδήμαρχο Βόλου, Μπαρζιώκα Κερασία Καμαρίου,
υπεύθυνη για θέματα παιδείας και τουρισμού, στους χώρους της
Ομοσπονδίας
- Κοπή της βασιλόπιτας
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Μάρτιος
- Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, Από την Μακεδονία στη
Θράκη του Ορφέα! Με τον Ομηριάδη Αλέξανδρο, αντιπρόεδρος του
Σωματείου «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ» και Κουρουμπατζιάκη Βασιλική
Εκπαιδεύτρια στα τμήματα παραδοσιακού χορού.
- Συνάντηση με τη Θεατρική ομάδα την Πέμπτη 6/3 και ώρα 18.00 στα
γραφεία της Ομοσπονδίας.
- Συνάντηση με το ΔΣ της κοινότητας Στοκχόλμης
- Συνδιοργάνωση της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου μαζί με άλλες
ελληνικές οργανώσεις (Κοινότητα Στοκχόλμης, Πολιτιστική Στέγη,
Ελληνικό σχολείο κλπ)

Απρίλιος
- Συμμετοχή σε Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με την συμμετοχή
ελληνικών, κουρδικών, λατινοαμερικάνικων και αφρικάνικων ομάδων, στο
ABF.
- Συμμετοχή σε συνάντηση και σεμινάρια στην Άνδρο με διάφορα
χορευτικά γκρούπ.
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- 19ο συνέδριο της ΟΕΣΚΣ στο Γκέτεμπορκ
- Συνδιοργάνωση με την Ελληνική κοινότητα Νότιας Στοκχόλμης
εκδήλωσης με χορευτικές ομάδες.
- Συγκρότηση νέου ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Ιούνιος
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Αύγουστος
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Σεπτέμβριος
- Καμπάνια με συλλογή υλικού και χρημάτων για τα παιδιά της
Παλαιστίνης.
- Συμμετοχή της ΟΕΣΚΣ στο πρόγραμμα του SIOS, Agera Tillsammans,
ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις, με συμμετέχοντες επίσης τις
κοινότητες Γκέτεμποργκ και Μάλμε.
- Επαφή με το Grekiskt kulturcentrum για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει.
- Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου με συμβουλές και οδηγίες για τους
νέους Έλληνες μετανάστες.
- Συνδιοργάνωση εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου με την κοινότητα του
Nybro
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Οκτώβριος 2014
- Επαφές με τα σχολεία ελεύθερου χρόνου στη Νότια Σουηδία, για
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
- Αποστολή συγχαρητηρίων στον ηθοποιό κ. Κουτσογιαννάκη για την
βράβευση του στη Σουηδία.
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- Συμμετοχή στην εκδήλωση για την εθνική επέτειο, 28η Οκτωβρίου στην
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη μαζί με Ελληνικούς φορείς (Κοινότητα
Στοκχόλμης, Πολιτιστική Στέγη, Ελληνικό σχολείο κλπ).
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Νοέμβριος 2014
- Παρέμβαση και υλική βοήθεια στο σχολείο ελεύθερου χρόνου της
Ουπσάλα για να έχουν οι - μαθητές τα βιβλία που χρειάζονται. Έγιναν
επαφές με το γραφείο εκπαίδευσης στο Λονδίνο.
- Αρχή καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλα τα σχολεία
ελεύθερου χρόνου στη Σουηδία.
- Διεθνές φεστιβάλ χορού στο Åsö gymnasium με συμμετοχή πολλών
χορευτικών ομάδων.
- Επιστολή στην Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης για το Ελληνικό προξενείο
στο Göteborg.
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- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Δεκέμβριος 2014
- Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Δραστηριότητες 2015
Ιανουάριος 2015
-

Συνάντηση με το ABF της Στοκχόλμης
Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ
Κοπή της βασιλόπιτας
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Φεβρουάριος 2015
-

Ήθη και έθιμα του γάμου στη Στερεά Ελλάδα
Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Μάρτιος 2015
-

Ημεριδα η θέση της γυναίκας στον παραδοσιακό χορό.
Θρακιώτικο- Λαικό Ποντιακό γλέντι 2015
Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Απρίλιος 2015
-

Ημερίδα για την Παγκόσμια ημέρα χορού. Σήμερα, όλοι γιορτάζουμε!
Ημερίδα για τα κάλαντα του Λαζάρου
Συνάντηση με την Ελληνική κοινότητα Ουπσάλας
Συνάντηση με την Ελληνική κοινότητα βόρειας Στοκχόλμης

Μάιος 2015

-

Εκπαιδευτικό σεμινάριο χορού Κωνσταντινούπολη
Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ
Συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σαββατιάτικου
σχολείου στη Στοκχόλμη.
Συνάντηση με την Ελληνική κοινότητα Στοκχόλμης
Συμμετοχή της ΟΕΣΚΣ στην συνεδρίαση του SIOS και KvinnoSIOS.
Συναυλία με τον Βασίλη Λέκκα με συνδιοργάνωση της Ελληνικής
κοινότητας Βόρειας Στοκχόλμης, Στοκχόλμης και ΟΕΣΚΣ, με θέμα το
εργατικό τραγούδι και την εργατική Πρωτομαγιά
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Ιούνιος 2015
-

Η Γενική αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης κι ο Ελληνικός
λαογραφικός σύλλογος Σουηδίας σε συνεργασία με την ΟΕΣΚΣ και
την κοινότητα νότιας Στοκχόλμης διοργανώνει μια φιλανθρωπική
συναυλία, στις 3 του Ιούνη του 2015 στο Göta Lejon 19.00. Στην
συναυλία συμμετείχε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιάννης
Πλούταρχος.

Σεπτέμβριος 2015
-

Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ

Οκτώβριος 2015
-

Συμμετοχή στην εκδήλωση για την εθνική επέτειο, 28η Οκτωβρίου
στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη
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Νοέμβριος 2015
-

Ημερίδα για το έθιμο Μπόλια
Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ
Εκδήλωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σε συνεργασία της
ΟΕΣΚΣ με τις ελληνικές κοινότητες Στοκχόλμης, βόρειας και νότιας
Στοκχόλμης, Ελληνικού σχολείου και Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.
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Δεκέμβριος 2015
-

Ημερίδα για το έθιμο της «Βαρβάρας»
Ποντιακός – Λαικός φιλανθρωπικός χορός
Συμμετοχή της ΟΕΣΚΣ για δημιουργία μνημείου για το ολοκαύτωμα,
Αρμενίων, Ποντίων κλπ στο Västerås

Ιανουάριος 2016
-

Τακτικό ΔΣ της ΟΕΣΚΣ
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του θεατρικού τμήματος
Η ΟΕΣΚΣ διοργανώνει συναυλία με την Ηρώ
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