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20:e KONGRESSEN 

3 december 2011 

 

PROTOKOLL 
 

 

1. Kongressen öppnas 

Grekiska Riksförbundets avgående ordförande K. Chaideftos hälsar delegaterna och gästerna 

välkomna och öppnar kongressen.  

Legalisering av kongressombud: enl. stadgarna§ 8, pkt 7, de som valts som kongressombud 

av medlemsföreningar uppgår till 82, varav 79 är närvarande. 

 

 

2. Val av presidium, protokollförare och justerare 

Till presidiet valdes:  

Mavrokefalidis Iosif 

Papadopoulos Kostas 

Papoutsis Alekos 

Tsilfoglou Giannis 

 

Till protokollförare valdes: 

El. Aloutzanidou 

 

Till justerare valdes: 

Kaneli Gianna 

  

 

3. Val av arbetsgrupp som ska redovisa kongressens beslut 

Till arbetsgruppen valdes: 

Gogos Spiros 

Kandila Eleni 

Konstantis Giannis 

Fantelas Sakis 

 

 

4. Val av arbetsgrupp som ska föra statistik 

Till arbetsgruppen valdes:  

Fotiadis Kostas 

Christaki Elli 
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5. Styrelsens verksamhetsberättelse     

Grekiska Riksförbundets avgående ordförande K. Chaideftos gick igenom GR:s verksamhets-

berättelse som samtliga kongressombud skriftligen tagit del av. 

 

 

Ärade kongressledamöter! 

Den 20:e kongressen äger rum under en period då situationen i Grekland och Europa i övrigt 

är osäkrare än någonsin. På föregående kongress år 2009 kunde vi konstatera att den globala 

ekonomiska krisen förorsakade problem i Europa och i synnerhet i Grekland men även här i 

Sverige. Vi kunde också se att denna kris inte kunde lösas med åtgärder som riktas mot 

befolkningen i olika länder. Tyvärr har utvecklingen inneburit att vi hade rätt och att de 

svåraste åren tyvärr ligger framför oss. Därför är det nödvändigt att våra organisationer 

är alerta och kämpar för att lösa problemen för arbetande och pensionerade greker i Sverige. 

Nästa år fyller GR år och detta måste vi självklart fira på många olika sätt. Viktigt är att vi då 

tar itu med de många olösta problem vi dragits med under ett antal år. Det är på tre 

huvudpunkter som såväl vi som våra medlemmar och andra organisationer måste fokusera på: 

 

 

UTBILDNINGSFRÅGOR 

Detta har varit en fråga av högsta prioritet för GR. Under ett antal år har undervisningen i 

grekiska radikalt försämrats och därför måste vi tillsammans med föräldraföreningarna arbeta 

för att denna negativa trend snarast vänder uppåt igen. I och med den nya lagen har 

undervisningsbidraget nästan halverats och kommer att ytterligare minska redan under 

innevarande år. Lärarantalet under föregående år var 2350 och i år blir det mindre än 1500. 

Kontraktstiden för dessa lärare kommer att vara korttidsbegränsad vilket får till följd att 

inga lärare kommer att söka dessa tjänster. Den nya lagen kommer även få andra negativa 

konsekvenser och samtliga utlandsgreker har krävt att lagen omedelbart ska dras tillbaka. 

 

 

NYA INVANDRARE 

Under de senaste åren har ett stort antal högutbildade greker kommit hit till Sverige, i 

synnerhet läkare som tagit höga examina inom sina specialistområden. Nuförtiden anländer 

landsmän som lätt utnyttjas på arbetsmarknaden. 

Många av dessa nyanlända söker sig till våra föreningar och ber om hjälp. Tack vare vårt 

breda kontaknät försöker vi bistå dessa med att lösa bostadsfrågan men även hjälpa till med 

att hitta sysselsättning åt dem. Vår önskan är att dessa personer blir aktiva medlemmar i 

föreningarna så att vi tillsamman på ett organiserat sätt kan hjälpa dem att ta vara på sina 

samhälleliga rättigheter. 

 

 

DUBBEL BESKATTNING 

Den nya fastighetsskatten i Grekland innebär en tung ekonomisk börda för utlandsgreken. 

Lagen för utlandsgreker har ändrats och därför kommer dessa att drabbas av 

dubbelbeskattning. GR måste kämpa för att fastighetsskatten skall ändras, att skattebefrielsen 

för fastighetsköp återinförs och att ett tak införs för arbete som utlandsgreker utför i Grekland. 

 

 

Ärade kongressledamöter! 

Ovanstående tre punkter utgör de viktigaste ur prioriteringssynpunkt för greker i Sverige. 
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Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen för tiden 2009-2011: 

 
 

2009 

 
Efter konstitueringsmötet den 17 maj 2009 fördelades styrelseposterna enligt följande: 

 

Ordinarie  

Chaideftos Komninos, ordförande 

Foukakis Konstantinos, v. ordförande, ansvarig för ecklesiastiksfrågor 

Oulis Panos, sekreterare, ansvarig för utbildningsfrågor 

Terzakis Manolis, kassör 

Gogos Spiros, pressansvarig 

Kalaris Giorgos, kulturansvarig 

Papadopoulou Frantzeska, ansvarig för jämställdhets- och kvinnofrågor 

Fantelas Sakis, ansvarig för ungdomsfrågor 

Karapalas Leonidas, idrottsansvarig 

Aloutzanidou Lena, ansvarig för SIOS och frågor rörande äldre personer 

Konstantinidis Nikos, Internetansvarig 

Kelekidis Paschalis, medlem 

Psomas Kosttas, medlem 

 

Suppleanter 

Iordanidou Konstantina 

Kiriazis Nikos 

Papathanasiou Thomas 

Christaki Elli 

 

 

RIKSFÖRBUNDETS MEDLEMSORGANISATIONER 

Under den gångna perioden har ett av våra mål varit att bidra till att utveckla föreningarnas 

verksamhet så att de når tillfredställande nivåer. Detta är en pågående process och mycket 

återstår att göra. Trots de ekonomiska svårigheterna som drabbar GR och dess 

medlemsföreningar, fortsätter verksamheten och de kulturella aktiviteterna. Vi är medvetna 

om den hjälp de mindre föreningarna behöver och därför kommer vi att bistå dem så mycket 

vi kan. Alla är överens om att om det inte finns aktiva föreningar kommer samtliga greker att 

drabbas. 

 

 

UBILDNINGSFRÅGOR 

Hemspråksundervisningen har drabbats hårt av de nedskärningar som den grekiska regeringen 

gjort. Situationen är mycket kritisk eftersom lärarantalet drastiskt har minskat. Lördagsskolan 

i Stockholm med cirka 250 elever har endast sex lärare och undervisningen tvingas bedrivas i 

dubbla pass. GR har i ett antal skrifter till den grekiska utbildningsministern framfört de stora 

problem som uppstått i undervisningen och krävt utökning av lärare men ännu ingen 

förändring har skett. Behovet av lärare ökar i och med att flera greker invandrat till Sverige de 

senaste månaderna. 
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KVINNOSEKTIONEN 

Kvinnornas engagemang inom föreningarna fortsatte och utvecklades även under den gångna 

perioden (se nedan) 

 

 

KULTUR 

Dansgruppen Hellas, kören Orfeas och teatergruppen Ipo krisin fortsätter sina aktiviteter. GR 

har bidragit och kommer att fortsätta stödja gruppernas aktiviteter. De kulturella 

evenemangen fortsätter. (se nedan) 

 

 

FÖRBUNDETS HEMSIDA 

Vår hemsida har gjorts om och blivit en attraktiv och modern hemsida. Det är användarvänlig 

och har ett tillfredställande antal besökare. Vi måste finna ett arbetssätt så att hemsidan 

kontinuerligt uppdateras. 

 

 

TIDSKRIFTEN ”GREKER I NORDEN” 

Vår tidskrift, Greker i Norden fick en rejäl ”layoutförändring” vilket mottogs med många 

positiva reaktioner. Det ekonomiska läget hindrade den planerade utgivningen av tidskriften 

och därför utkom det senaste numret 

sommaren 2010. Vi hoppas att detta var tillfälligt och att tidskriften ska fortsätta att ges ut. 

 

 

FÖRBUNDETS EKONOMI 

Bidragens ständiga minskande av både Sverige och Grekland har begränsat GR:s aktiviteter. 

Vi försöker skaffa ekonomiska medel för att genomföra specifika projekt. 

Det råder ordning och reda i förbundets ekonomiska räkenskaper enligt gällande svensk 

lagstiftning. Förutom våra egna revisorer som väljs av Kongressen har vi en bokförare och en 

godkänd revisor som ålägger sina årliga revisioner.  

 

 

SIOS 

SIOS har under åren 2009-2011 med stort engagemang arbetat vidare med invandrarfrågor 

och är Sveriges största invandrarorganisation där vi i dess styrelse representeras av Kostas 

Psomas som ordinarie styrelsemedlem. Eleni Aloutzanidou är ordinarie medlem i Kvinno-

SIOS. Relationen mellan SIOS och Grekiska Riksförbundet har under alla år varit och är 

mycket god och stark. 

Under de gångna två åren har vi från GR medverkat i flertalet olika projekt och påverkat 

beslut om regeringsremisser som rör olika områden inom invandrarfrågor som bl.a. SFI, 

Språkundervisning i skolan, cirkulär, migration, m.m. 

Kontakten och samarbetet med Folksam återupptogs för att stärka representationen i den 

flerspråkiga rikskundtjänsten samt erbjudande för bra och förmånliga lokalförsäkringar till 

våra medlemmar. 

Vidare pågår en diskussion med Folksam om ett projekt där målet är att finna en byggnad som 

är lämplig för alla riksförbund att kunna ha kontor i samt gemensamma mötes- och 

konferenslokaler. 

Ett stort projekt som precis startat och håller på att utvecklas är ett samarbete med Sveriges 

Begravningsförbund där vi ska bistå med kunskap inom våra tros- och kulturseder till utvalda 

kontor som i sin tur ska kunna bemöta våra medlemmar på ett värdigt och passande sätt. 
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ABF 

Ett antal möten har ägt rum mellan GR:s och ABF:s representanter då samarbetsformer har 

diskuterats. Det gäller både i Stockholm och i övriga landet. Gemensamma aktiviteter 

kommer att äga rum under 2012 då ABF firar 100- årsjubileum och GR 40 år. 

 

 

KONTAKTER MED ANDRA GREKISKA ORGANISATIONER I SVERIGE 

Generellt är våra relationer till andra föreningar mycket goda. Främst gäller det 

föräldraföreningar, idrottsföreningarna och Panipirotiska Brödraskapet. 

 

 

GREKISKA OCH CYPRIOTISKA AMBASSADERNA 

Kontakterna med den nya grekiska ambassadören och Pressavdelningen har varit mycket 

tillfredsställande. Även med Cyperns ambassadör och dess pressavdelningen har kontakterna 

varit goda. 

 

 

GREKISK-ORTODOXA KYRKAN 

Kontakterna med präster och Metropoliten Pavlos i Skandinavien har som vanligt varit 

givande. 

 

 

GREKISKA UNGDOMSFÖRBUNDET 

Riksförbundets samarbete med ungdomarna har fortsatt och vi har genomfört ett antal 

evenemang tillsammans. Vi har konstaterat att gemensamma aktiviteter inte är tillräckligt, det 

måste komma till andra sätt för att locka fler ungdomar till föreningarna. En sådan diskussion 

pågår mellan Ungdomsförbundets styrelse och de lokala föreningarnas styrelser. 

 

 

STIFTELSEN GREKISKA KULTURHUSET I STOCKHOLM 

Det Grekiska Kulturhuset i Stockholm förblir ett öppet sår för grekerna i Stockholm. Efter tio 

månader, då nuvarande styrelsens mandat hade gått ut, kallades de grekiska organisationernas 

representanter till konstituering av ny styrelse. Under ytterst odemokratiska, auktoritära 

former och i närvaro av uniformerade vakter (!) upplöstes mötet och organisationernas 

representanter lämnade lokalen. GR samt de andra organisationerna kommer att fortsätta 

värna om Kulturhusets välbefinnande och korrekt fungerande organisation för att bibehålla 

och utveckla sin verksamhet som under nuvarande styre helt har avstannat. 

 

 

SAE - UTLANDSGREKERNAS INTERNATIONELLA RÅD 

Än en gång tvingas vi konstatera att SAE inte fyller någon som helst funktion. Vare sig den 

nya lagstiftningen eller SAE:s olika organ motsvarar utlandsgrekernas förväntningar och 

önskemål. GR tillsammans med andra grekiska organisationer runt om i världen medverkar så 

mycket som möjligt - förgäves. SAE har bildats för att förbli en organisation utan vare sig 

befogenheter eller funktioner. 
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SAMARBETSORGANET FÖR GREKISKA RIKSFÖRBUND I EUROPA 

I april 2008 valdes ett sekretariat för detta organ i Stockholm. De har sammanträtt ett antal 

gånger och diskuterat frågor som rör utlandsgreker. Ett antal möten har ägt rum med 

representanter från olika ministerier där man har framfört utlandsgrekernas önskemål. 

Under den pågående krisen i Grekland har frågor som rör utlandsgrekerna tyvärr kommit i 

skymundan och ingen lösning syns inom den närmaste framtiden. Dock fortsätter 

Samarbetsorganet sina aktiviteter och kommer att vara berett om och när situationen 

förändras. 

 

 

VÅRA SENIORER 

Under GR:s regi har ett antal evenemang ägt rum på några av Stockholms sjukhus där äldre 

greker befinner sig. De närvarande Dagscentra för äldre greker fortsätter sina aktiviteter. Det 

har inte varit möjligt att utöka deras antal. 

 

 

Styrelsemöten 

GR:s styrelse har sammanträtt följande datum: 

- 9 och 13 januari  

- 22 februari 

- 17 maj 

- 5 och 20 september  

- 31 oktober  

Samtliga möten har protokollförts.  

 

 

Presidiummöten 

Presidiet består av följande ordinarie styrelsemedlemmar: 

Chaideftos Komninos 

Foukakis Kostas 

Oulis Panos 

Terzakis Manolis 

Gogos Spiros 

 

Presidiet har sammanträtt följande datum: 

- 11, 13 , 18, 25 januari    

- 22 februari 

- 8, 22 mars  

- 27 april 

- 3, 18, 20, 24 maj 

- 1, 16 juni 

- 17, 24 augusti 

- 7, 14, 28 september 

- 12, 14, 23 oktober 

- 1, 16, 30 november 

- 6 december 

Samtliga möten har protokollförts.  

Vid flera tillfällen har även andra styrelsemedlemmar deltagit i möten. 
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AKTIVITETER  

 
- Sekretariatet för Greker i Europa sammanträdde i Düsseldorf den 9:e maj då även Aleka 

Papariga, generalsekreteraren i grekiska kommunistpartiet KKE var närvarande. GR:s 

ordförande deltog i mötet. Vid ett separat möte GR:s ordförande informerade Aleka Papariga 

om grekernas situation i Stockholm. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i Grekiska Ungdomsförbundets Kongress som ägde rum i 

Åhus i Skåne 15-17 maj. 

- Xenofon Pagalias föreläste om Nikos Kazantzakis verk som har översatts till svenska. 

Arrangemanget anordnades av Svenska avdelningen i Internationella sällskapet Nikos 

Kazantzakis vänner, GR, Grekiska Ungdomsförbundet och Grekiska Föreningen i Stockholm. 

- GR:s ordförande träffade (11/8) ansvarig för kvinnosektionen och gick igenom de planerade 

aktiviteterna för programmet Lysistrates. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i musikkonsert i Sofia kyrka (22/8) 

- GR:s ordförande deltog (7/9) i en telefonkonferens som arrangerats av den Grekiska 

Sekretariatet för Utlandsgreker. I konferensen deltog ordförandena för de grekiska 

riksförbunden i Europa. 

- Meri Sfakianoudi-Liodimou, författare till boken "Jag kommer från Poli och recept har jag 

med mig" föreläste om grekiska maträtter i såväl Stockholm som Uppsala. Efter 

föreläsningarna fick alla smaka på Liodimous delikatesser. Dessa arrangemang hade 

anordnats av GR, Grekiska Föreningen i Stockholm och Grekiska kulturhuset i Uppsala. 

Meri Sfakianoudi-Liodimou föreläste även på Medelhavsmuseet i Stockholm. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i mötet angående utbildningsfrågor för grekiska ungdomar. 

I mötet deltog de grekiska organisationerna i Stockholm samt de grekiska 

föräldraföreningarrna. 

- Lefteris Kotsel, pensionerad professor föreläste på nationaldagen 28 oktober. Detta ägde 

rum i Stockholmsföreningens lokaler och hade arrangerats av föreningen, GR och Grekiska 

Ungdomsförbundet. 

- GR:s ordförande träffade (16/10) den grekiske konsuln på grekiska ambassaden. 

- GR:s styrelsemedlemmar var närvarande vid D. Vandis konsert i Solna (16/10) 

- GR:s ordförande var närvarande (27/10 - 30/10) vid flera möten med olika grekiska 

myndigheter i Thessaloniki, då ett antal olika ärenden som rör utlandsgreker diskuterades. En 

huvudfråga var Norra Greklandministeriets fortsatta existens. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i årliga festen som anordnades av Kretensiska Föreningen i 

Stockholm (31/10) 

- GR:s ordförande deltog i årsmötet vid Grekiska Föreningen i Kristianstad (7/11) 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog vid ett extra årsmöte hos Grekiska Föreningen i Stockholm 

(8/11) 

- GR:s presidium träffade Kretensiska Föreningens styrelse där olika samarbetsformer 

diskuterades (12/11) 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog vid Grekiska ambassadens evenemang angående firandet av 

17:e november 

- Firandet av 17:e november ägde rum i Grekiska Föreningen norra Stockholms lokaler (ett 

samarbete mellan GR, Grekiska Ungdomsförbundet och de grekiska föreningarna i norra, 

centrala och södra Stockholm). Dimitris Papachristou, en av de som deltog i studenternas 

revolt mot juntan, var huvudtalare. GR:s kör Orfeas medverkade. 
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- 29:e november arrangerades ett kulturell afton till minne av den grekiska nationalskalden 

Giannis Ritsos. Huvudtalaren om Ritsos liv och verk var Giorgis Giatromanolakis, professor 

vid Athens universitet, skådespelaren Michalis Koutsogiannakis läste några av Ritsos dikter 

och den grekiska kören Orfeas framförde sånger av Ritsos dikter tonsatta av Mikis 

Theodorakis. 

- Under titeln "Musiken som förenar" arrangerades en musikkväll på restaurang Eyubi. Där 

medverkade den svenska 

rebetikogruppen Meraklides, den grekiska kören Orfeas, Stockholms Bulgariska Damkör och 

Dansgruppen Al Dunia. Den superba maten följdes av musik och dans från flera länder där 

även publiken fick medverka. 

- GR:s ordförande deltog vid ett möte angående kulturaktiviteter som arrangerades av 

samtliga grekiska föreningar i Stockholm. Planeringen av dessa för 2010 genomgicks och 

fastslogs (13/12). 

- GR:s styrelsemedlemmar var närvarande i Luciafirandet vid Grekiska Föreningen i Norra 

Stockholm (13/12) 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog vid julfirandet vid olika grekiska föreningar runt om i 

landet (17-23/12) 

 

 

Medarrangörer 

Grekiska Riksförbundets aktiviteter och evenemang genomförs i samarbete med olika 

organisationer, myndigheter och fysiska personer. Vi tackar alla dessa organisationer och 

personer. GR medverkar även i olika evenemang som anordnas av medlemsföreningarna 

utanför Stor-Stockholm. 

 

Grekiska Föreningen i Stockholm 

Grekiska Föreningen i norra Stockholm 

Grekiska Föreningen i södra Stockholm 

Grekiska Föreningen i Nacka 

Grekiska Ungdomsförbundet 

Grekiska Kulturhuset i Uppsala 

Svenska avdelningen av Internationella sällskapet Nikos Kazantzakis vänner 

Grekiska ambassaden i Sverige 

Cypriotiska ambassaden i Sverige 

Grekiska Pressattachén 

Cypriotiska Pressattachén 

Kretensiska Föreningen i Stockholm 

Stockholmskontoret för Greklands turistorganisation i Skandinavien 

Makedoniens och Athens nyhetsagentur 

Dansgruppen Hellas 

Kören Orfeas 

Teatergruppen Ipo Krisin 

Medelhavsmuseet 

Rebetikogruppen Meraklides 

Dansgruppen Al Dunia 

Stockholms Bulgariska Damkör 

Stockolms Filmfestival 

ABF, (Centralorganisation) 

SIOS 
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Andra grupper som hör till Grekiska Riksförbundet 

 

Kvinnosammanslutningen 

Under årets första kvartal arbetade kvinnosektionen för att fler kvinnor skall engageras i 

föreningsarbetet inför GR:s kongress. För detta ändamål anordnades möten hos de olika 

föreningarna runt om i landet. Samtidigt diskuterades ett antal andra punkter som berör 

kvinnorna. 

Ett annat stort tema har svenskundervisningen varit. Flera lärare hade inbjudits och deltog i 

seminarier hos de olika föreningarna. Barn- och ungdomslitteratur har varit ett inslag i dessa 

seminarier. 

Ansvarig i GR:s styrelse för kvinnosektionen har besökt ett stort antal lokala föreningar och 

medverkat i ett flertal evenemang. Hon har dessutom deltagit i sammankomster som 

anordnats av Sekretariatet för utlandsgreker. 

Vid ett flertal tillfällen har kvinnosektionen medverkat i kulturella arrangemang som både GR 

och lokala föreningar har anordnat. Medlemmar ur kvinnosektionen deltog i Grekiska 

Ungdomsförbundets kongress. 

 

Den ansvariga i GR:s styrelse för kvinnosektionen har deltagit i följande evenemang: 

- Seminarium: "Men fråga inte bara", (8/11 i Stockholm) där temat var sexuella utnyttjanden 

av barn. 

- Seminarium om hedersmord (14-16 januari i Västerås) 

- Ungdomsstyrelsens Rikskonferens (1-2 december i Stockholm) 

- Dialogdagarna (18 september i Stockholm) 

- TCO seminarium: Jämställdhet i högskolan och på arbetsmarknaden (9 juni i Stockholm) 

- SIDA seminarium: Jämställdhet och den ekonomiska krisen (6 mars i Stockholm) 

 

Kvinnosektionen har för sin verksamhet erhållit bidrag av Ungdomsstyrelsen. 

Verksamheten som har genomförts rör följande: 

- Stöd för kvinnoorganisering på lokal nivå 

- Kvinnokommitténs sammanträde 

- Möte med lokala kvinnosektionerna 

- Möte med andra kvinnoorganisationer i Sverige och Europa 

- Deltagande i kvinnonätverk 

- Föreläsningar/konferenser och seminarier med ämnen som berör kvinnor med grekiskt 

ursprung 

- Praktiskt stöd till våra medlemmar (juridisk, socialt m.m.) 

- Andra kostnader för kvinnosammanslutningens verksamhet (tel., post, administrativa 

kostnader) 

 

En stor del av vår verksamhet har ägnats åt att stödja kvinnornas organisering både på lokal 

samt på nationell nivå. Vi 

har besökt lokala föreningar, utvecklat mallar för medlemsregister, bokföring m.m.. Vi har 

hjälpt till med att utveckla rutiner för lokala föreningar men även för kvinno-

sammanslutningen i sin helhet. Det administrativa har ofta varit ett problem och därför har vi 

hjälpt till med det praktiska och även försökt lära ut genom kurser, träffar m.m. 

Vi inom sammanslutningen har jobbat aktivt med att öka medvetandet bland våra medlemmar 

vad beträffar rättigheter i Sverige och Grekland. Vi har även jobbat med att marknadsföra 
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begreppet jämställdhet som en rättighet och krav gentemot samhället men framför allt 

gentemot familjen. I det avseende har vi haft stor nytta av projekt Lysistrate. 

Sammanslutningen består av medlemmar i våra lokala kvinnosektioner. Demokratin samt 

inflytande över hur bidraget använts säkerställs på två nivåer - både lokalt och centralt. Lokalt 

då medlemmar väljer sina representanter till kvinnosektionernas styrelse och centralt då 

medlemmarna väljer ut kvinnosammanslutningens kommitté. Alla aktiviteter som 

kvinnosammanslutningen gör förankras hos medlemmarna.  

 

Medlemmarna och kvinnosammanslutningen har alltid en öppen dialog. Sammanslutningens 

verksamhet är skild från organisationens verksamhet då man har en helt annan 

verksamhetsfokus. Sammanslutningen jobbar endast med kvinnors organisering och 

verksamheten kring de lokala kvinnosektionerna. 

Grekiska Riksförbundet har en mycket bredare verksamhet. Kvinnosammanslutningen har 

egna aktiviteter, eget konto, egna styrorgan, konferenser och möten. Kvinnosamman-

slutningen har egen prioriteringslista och målstyrningspolicy. 

 

 

Kören Orfeas 

Kören Orfeas bildades 2005. Gruppen består av 30 personer och dess ledare är maestro 

Rolando Pomo. Orfeas har även samarbetat med musiken Georgios Tsiampazis (piano) och 

Michalis Pappas (bouzouki) m.fl. Under årens lopp har kören medverkat i åtskilliga 

evenemang både i Stockholm och andra städer i Sverige. 

Repertoaren består av folksånger samt moderna verk tonsatta av Theodorakis, Chatzidakis, 

Xarchakos m fl. 

Kören träffas en gång i veckan i Grekiska Föreningen Stockholms lokaler. 

 

 

Dansgruppen Hellas 

Dansgruppen - under ledning av Elli Christaki - bildades 1997. Gruppen har idag 35 

medlemmar. Gruppen har deltagit i ett stort antal evenemang såväl i Sverige som utomlands. 

Sedan 2005 deltar regelbundet i det årliga folkdansarrangemanget i Sveriges Riksdag. Under 

sommaren arrangeras den årliga resan till Grekland då gruppen uppträder i olika 

dansfestivaler och samtidigt genomgår utbildning i både dans och kultur på den plats som 

varit årets resmål. 

 

 

Teatergruppen Ipo krisin 

Teatergruppen bildades 2008 och efter ett antal träffar bestämde medlemmarna att framföra 

Dimitris Psathas pjäs "Att finna en lögnare". 

Teatermedlemmarna uppgår till sju samt regissör, fotograf och tekniskt ansvarig. 

 

 

PUBLIKATIONER 

 

Tidskriften Greker i Norden 

Vår tidskrift, Greker i Norden, som oavbrutet ges ut sedan 1976, utkom med tre nummer 

under året. Greker i Norden är den enda grekiska tidskrift i norra Europa och vår 

huvudmålsättning är att fortsätta ge ut den även om vi kommer att möta många svårigheter. 

Tidskriften är etablerad bland grekerna i Sverige och har dessutom många svenska läsare 

eftersom en del av innehållet är på svenska. 
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Utgåva 

I samband med firandet av nationalskalden Giannis Ritsos, har GR givit ut en bok med titeln 

"Giannis Ritsos, en approach". Författare är Kostas Koukoulis. 

En kort presentation av boken gjordes då evenemanget om Giannis Ritsos ägde rum. 

 

 

2010 
Styrelsemöten 

GR:s styrelse har sammanträtt följande datum: 

- 13 februari 

- 30 maj 

- 2 oktober 

Samtliga möten har protokollförts.  

 

 

Presidiummöten 

Presidiet har sammanträtt följande datum: 

- 11, 18, 25 januari    

- 22 februari 

- 8, 22 mars  

- 27 april 

- 3, 17 maj 

- 16 juni 

- 6, 20 september 

- 25 november 

- 6 december 

Samtliga möten har protokollförts. 

 

 

AKTIVITETER  

 
- Det nya året firades i GR:s lokaler med traditionella bakelser, en grekisk musikgrupp som 

framförde sånger. Greklands och Cyperns pressattachéer, GR:s styrelsemedlemmar samt 

många representanter för de grekiska föreningarna i Stor-Stockholm var närvarande. 

- En musikkväll arrangerades med verk av 60-talsartister 

- GR:s styrelsemedlemmar träffade representanter för samtliga föreningar som sitter i 

Grekiska Kulturhusets styrelse. Ett antal aktiviteter planerades. 

- Firandet av kvinnodagen ägde rum i ett antal grekiska föreningar där GR:s 

styrelsemedlemmar deltog. 

- GR:s styrelsemedlemmar var närvarande vid Kretensiska Föreningens evenemang. 

- Styrelsemedlemmarna Kostas Psomas och Lena Aloutzanidou sitter som ordinarie 

medlemmar i respektive styrelse för Sios och Kvinno-Sios. De har deltagit i samtliga 

styrelsemöten och arbetsmöten under 2010. 

- GR:s styrelsemedlemmar närvarande vid Stockholms Grekiska Föreningens årsmöte. 

- GR:s ordförande deltog i Grekiska Ungdomsförbundets styrelsemöte. Olika 

samarbetsformer diskuterades. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i styrelsemötet vid Greksiska Föreningen i Göteborg 



 12 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i evenemanget som anordnades av grekiska ambassaden i 

Stockholm för att fira grekiska nationaldagen (25/3). Ett antal andra evenemang anordnades 

av de grekiska föreningarna runt om i landet. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i påskfirandet som ägde rum i ett antal grekiska föreningar 

runt om i landet. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog i årliga festen som anordnades av Kretensiska Föreningen i 

Stockholm. 

-Grekland i hjärtat av Uppsala. Evenemanget pågick under en hel vecka med diverse 

aktiviteter där den grekiska föreningen i Uppsala och GR medverkade. Föredrag hölls av EU 

parlamentarikern Cecilia Wikström, författaren Theodor Kallifatides och professorn Eva-

Carin Gerös. 

- GR:s ordförande deltog i årsmötet vid Grekiska Föreningen i Kristianstad. 

- Överstarnas junta. Ett antal evenemang ägde rum i de grekiska föreningarna runt om i 

landet. GR:s styrelsemedlemmar medverkade. 

- Ambelokipi - musikgruppen från Thessaloniki - gästade Stockholm. Flera dansuppvisningar, 

danslektioner och workshops ägde rum i flera av Stockholms och Uppsalas grekiska 

föreningar. 

- Konstutställning med verk av fyra grekiska konstnärer (samtliga professorer vid 

Thessalonikis universitet) under titeln ”4 x Thessaloniki” i samarbete med Huddinge 

Konstnärsklubb ägde rum under en vecka i Huddinge. 

- Teaterpjäsen ”Angela Papazoglou” framfördes av den grekiska skådespelerskan Anna 

Vagena i Stockholm. GR stod för detta evenemang. 

- ”Grekisk film under 60-talet”. Ett par filmer visades och därefter diskuterades dessas 

innehåll. GR stod för detta evenemang. 

-Den grekiska nationaldagen (28/10) firades i ett antal grekiska föreningar runt om i landet. 

GR:s styrelsemedlemmar medverkade. 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog vid Grekiska ambassadens evenemang angående firandet av 

17:e november 

- Firandet av 17:e november ägde rum i Grekiska Föreningen norra Stockholms lokaler (ett 

samarbete mellan 

GR, Grekiska Ungdomsförbundet och de grekiska föreningarna i norra, centrala och södra 

Stockholm). Dimitris Papachristou, en av de personer som deltog i studenternas revolt mot 

juntan, var huvudtalare. GR:s kör Orfeas medverkade. 

- Firandet av 17:e november ägde rum även i den grekiska lördagsskolan på Åsö gymnasium. 

Flera av GR:s styrelsemedlemmar deltog. Dimitris Papachristou var huvudtalare. 

- ”Rebetikomusikens vidare utveckling”. Panagiotis Kounadis, en av Greklands främsta 

rebetikospecialister, föreläste om temat. GR i samarbete med Grekiska föreningen i norra 

Stockholm stod för detta evenemang 

- GR:s styrelsemedlemmar var närvarande i Luciafirandet vid Grekiska Föreningen i 

Stockholm 

- GR:s styrelsemedlemmar deltog vid julfirandet vid olika grekiska föreningar runt om i 

landet (17-23/12) 
 

 

 

 

Andra grupper som hör till Grekiska Riksförbundet 

 

Kvinnosammanslutning 

Under 2010 har Grekiska Riksförbundets kvinnokommitté arbetat med följande: 
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1. Kontakt och stöd till lokala kvinnokommittén 

Vi har under 2010 besökt och haft möte med majoriteten av våra lokala kvinnokommittéer: 

Möten vi haft: 

- mars: besök hos kvinnokommittén i Göteborg och Borås 

- april: besök i Kalmar, Norrköping 

- maj: besök i Uppsala 

- juni: besök i Anderstorp 

- september: gemensamt möte med kvinnoorganisationerna i Mälardalen 

- oktober: möten i Kristianstad, Malmö och Lund 

Under mötena satsar vi på att informera medlemmarna och svara på ev. frågor. En annan 

viktig del av dessa möten är att stödja de lokala kvinnokommittéernas arbete, komma med 

förslag till aktiviteter, presentera Kvinnosammanslutningens verksamhet för det kommande 

året och stödja med det praktiska arbetet (medlemsregister, projektansökningar m.m.). 

 

2. Internationella Kvinnodagen 

GRF:s kvinnosammanslutning firade den internationella kvinnodagen centralt i Stockholm 

och även på lokal nivå där hjälpt medlemsorganisationerna med idéer samt det praktiska 

arbetet. Representanter från Kvinnokommittén har deltagit i många av de lokala firandena och 

presenterat Kvinnosammanslutningens arbete. 

Firandet i Stockholm bestod både av en konstutställning med verk av de som deltog i 

kvinnosammanslutningens konstworkshops året innan, seminarier och debatt kring 

internationella kvinnodagens betydelse då och nu. 

 

3. Projekt och finansiering 

Vi har anordnat seminarier och workshops som berör projektering, finansiering av 

verksamheten där de lokala kvinnokommittéerna deltagit i. De lokala kvinnoorganisationerna 

har visat stort intresse för att undersöka olika finansieringsmöjligheter och fått hjälp av 

Kvinnosammanslutningen med att skapa projektansökningar och driva projekt. 

 

4. ”Att lära känna Sverige” 

Vi har under 2010 satsat mycket på vårt internprojekt ”Att lära känna Sverige”. Projektet går 

ut på att besöka museer i Sverige, lära sig mer om svensk historia och litteratur samt besöka 

Operan och teatrar. 

Inom ramen för projektet har vi anordnat: 

- Föreläsningar om svensk historia i våra lokala föreningar 

- Operan Rigoletto för medlemmar i Stockholmsregionen den 5 oktober 2010 

- Besökt kinesiska Terracottaarmén 

- Deltagit i Medelhavsmuseets föreläsningar om Rom och det antika Grekland 

- Besökt museer som ligger nära våra lokala föreningar 

 

5. ”Att må bra” 

Inom ramen för vår ”att må bra”-aktivitetsgren har vi anordnat: 

- yoga-workshops 

- teater-workshops 

- dans för alla åldrar 

- dietistråd 

- bokcirklar 

Vår målsättning är att öka antalet sådana aktiviteter och stödja våra medlemmar i att må bättre 

och träna mer. Det är någonting vi gärna vill jobba mer med även i framtiden. Det är lika 
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viktigt för äldre kvinnor som för våra yngsta medlemmar, 15-25 år. 2011 kommer vi att satsa 

på den åldersgruppen. 

Våra teaterworkshops har varit mycket uppskattade och ambitionen är att bilda en teatergrupp 

inom ramen för kvinnosammanslutningen. Teatergruppen kommer att arbeta med en pjäs som 

heter ”Resväskor”och som beskriver kvinnornas utvandring sedan 1920-talet. 

 

6. Nyanlända kvinnor med grekisk ursprung 

Under 2010 har antalet nyanlända ökat mycket. Vår organisation har hjälpt till med praktisk 

information, vägledning men framför allt stöd till de ”nya” medlemmarna. Vi har anordnat 

undervisning i svenska i ett antal lokala föreningar samt informationsmöten med olika teman. 

Vi avser fortsätta med det detta spår under 2011 och utöka aktiviteter för just den målgruppen. 

 

7. Samarbete med andra organisationer: 

Vi har under 2010 samarbetat med: 

- Grekiska Riksförbundet 

- Grekiska Ungdomsförbundet 

- Kvinno-SIOS 

- SAE Europe 

 

 

Kören Orfeas 

Kören Orfeas fortsatte sina aktiviteter även detta år. 

Under 2010 har kören medverkat i ett antal evenemang både i Stockholm och andra städer i 

Sverige. Repertoaren, förutom moderna verk tonsatta av Theodorakis, Chatzidakis, 

Kougioumtzis, Xarchakos m. fl., har utökats och inkluderar nu även folksånger. 

 

 

Dansgruppen Hellas 

Dansgruppen medverkade i det årliga folkdansarrangemanget i Sveriges Riksdag. Under 

sommaren arrangeras den årliga resan till Grekland då gruppen uppträder på diverse 

dansfestivaler och samtidigt genomgår utbildning i både dans och kultur på den plats som 

varit årets resmål. Under 2010 reste dansgruppen till ön Lesvos. 

 

 

Teatergruppen Ipo krisin 

Teatergruppen framförde Dimitris Psathas pjäs ”Att finna en lögnare” i Stockholm och södra 

Stockholm. 

 

 

Tidskriften Greker i Norden 

Vår tidskrift, Greker i Norden ,fick en rejäl ”layoutförändring” vilket mottogs med många 

positiva reaktioner. Det ekonomiska läget hindrade utgivningen av tidskriften enligt plan och 

därför utkom den med endast två nummer under första halvåret. 

 

 

 

Medarrangörer 

Grekiska Föreningen i Stockholm 

Grekiska Föreningen i norra Stockholm 

Grekiska Föreningen i södra Stockholm 



 15 

Grekiska Föreningen i Nacka 

Grekiska Ungdomsförbundet 

Grekiska Kulturhuset i Uppsala 

Greklands ambassad i Sverige 

Cyperns ambassad i Sverige 

Grekiska Pressattachén 

Cypriotiska Pressattachén 

Uppsalas Stadsbibliotek 

Huddinge Konstnärsklubb 

Kretensiska Föreningen i Stockholm 

Makedoniens och Athens nyhetsagentur 

Dansgruppen Hellas 

Kören Orfeas 

Teatergruppen Ipo Krisin 

ABF (Centralorganisation) 

SIOS 

 
2011 

 
Styrelsemöten 

GR:s styrelse har sammanträtt följande datum: 

-9 januari 

-15 april 

- 6 juni 

- 24 september 

- 26 november 

Samtliga möten har protokollförts.  

 

 

Presidiummöten 

Presidiet har sammanträtt följande datum: 

- 17 januari 

- 29 mars 

- 16 maj 

- 22 augusti 

Samtliga möten har protokollförts.  

 

 

AKTIVITETER  

 
- Det nya året firades i GR:s lokaler med traditionella bakelser, en grekisk musikgrupp som 

framförde sånger. Greklands och Cyperns pressattachéer, GR:s styrelsemedlemmar samt 

många representanter för de grekiska föreningarna i Stor-Stockholm var närvarande. 

- Ett antal danslektioner och seminarier ägde rum i Stockholm under tiden 16-21 januari. 

Aktiviteterna leddes av danslärare Z. Malakou och B. Baltsiou. 

- Musikkväll tillägnad Manos Chatzidakis. Presentation, utställning och framförande av 

musikaliska verk. 

- ”Odysseas Elytis - 100 år sedan hans födelse” 

Presentation av Elytis verk samt dikter som har tonsatts av ett antal kända kompositörer. 
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- Ett antal evenemang anordnades av de grekiska föreningarna runt om i landet för att fira 

grekiska nationaldagen. 

- Teatergruppen Ipo krisin framförde Dimitris Psathas pjäs ”Att finna en lögnare” i Grekiska 

Föreningen i norra Stockholm. Pjäsen framfördes även i Grekiska Föreningen i södra 

Stockholm 

- Ett antal evenemang med tema ”Översternas statskupp” ägde rum i de grekiska föreningarna 

runt om i landet. 

- 1:a maj firades i flera grekiska föreningar 

- Dansgruppen Hellas vistades en vecka på Kreta där den deltog i ett antal kulturella 

arrangemang. Gruppen hade två uppvisningar med traditionella grekiska danser. 

- Seminariet med titeln ”Dansen som terapi” ägde rum i Stockholm. Målet med seminariet är 

att visa hur dansen påverkar vår vardag. 

- Den grekiska nationaldagen (28/10) firades i ett antal grekiska föreningar runt om i landet. 

GR:s styrelsemedlemmar medverkade. 

- Firandet av 17:e november firades i ett antal grekiska föreningar runt om i landet. GR:s 

styrelsemedlemmar medverkade. 

 

Den avgående ordföranden Komninos Chaideftos tackade för visad uppmärksamhet och 

avlutade styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

 

6. Revisorernas berättelse 

De interna revisorerna samt den godkände revisorn hade inga anmärkningar och därför 

föreslog de styrelsens ansvarsfrihet (se. bil. 1-4) 

 

 

7. Hälsningsanföranden 

Följande personer höll  hälsningsanförande: 

Aliki Chatzi, Greklands ambassadör 

Georgios Siakalis, Cyperns ambassadör 

Bijan Shafiei, SIOS ordförande 

Ceclia Öberg, ABF Stockholm 

Eva Landt, ABF Stockholm 

 

Hälsningsanföranden som skriftligen skickats av (lästes upp av presidiet): 

Centralkommittén KKE 

Al. Tsipras ordförande i SYRIZA 

  

 

8. Frågor angående Verksamhetsberättelsen 

Frågor som ställdes besvarades av avgående styrelsens ledamöter. 

 

 

9. Anföranden, ställningstaganden av kongressombud 

Kongressombud framförde sina anföranden och ställningstaganden (återges nedan i punkt 

form). 

 

- Bildandet av en teatergrupp med medverkande i alla åldrar. 

 



 17 

- Invändningar mot den grekiska ambassadörens anförande. 

 

- Den ekonomiska krisen drabbar i synnerhet arbetarna i Europa. 

 

- Denna kris beror på det ekonomiska systemet. 

 

- De nya invandrarna är de som drabbas mest och utnyttjas hårt. 

 

- Det måste skapas stödgrupper inom de grekiska föreningarna för att bistå de nya  

invandrarna. 

 

- Föreningsmedlemmar som på grund av sjukdom inte kan närvara vid föreningsvalen ska ges 

möjlighet att rösta genom ombud. 

 

- Det goda samarbetet som har funnits i den gamla styrelsen måste fortsätta även i den nya. 

 

- Den nya generationens utbildning ska ske utan diskriminering. 

 

- Det grekiska språket och kulturen måste till varje pris bevaras. 

 

- Vi fördömer den nya grekiska lagstiftningen angående det grekiska språket i utlandet vilket 

kan få till följd att utbildningen helt kommer att ta slut. 

 

- De nynazistiska och fascistiska partiernas framfart både i Sverige och Grekland måste 

bekämpas. 

 

- De grekiska politikernas negativa uttalanden både i Grekland och utomlands om grekerna 

accepteras inte och måste därmed fördömas. 

 

- Utlandsgrekerna har ingen möjlighet att försvara Grekland eftersom dess politiker har en 

negativ inställning. 

 

- Det orättvisa skattesystemet i Grekland drabbar även utlandsgrekerna i större utsträckning 

än grekerna i hemlandet (ett antal exempel på detta framfördes). 

 

- Den ekonomiska krisen kommer även att drabba Sverige och effekterna blir negativa när det 

gäller skatter, pensioner, försäkringar och sociala förmåner.  

 

- Riksförbundet och dess medlemsföreningar måste eftersträva samarbete med andra 

invandrargrupper, folkrörelser, fackföreningar mm. 

 

- De som ska betala skulden är bankirer och andra kapitalister – inte de vanliga medborgarna. 

 

- Alla evenemang som äger rum hos medlemsföreningarna bidrar till att öka förståelsen 

mellan greker och svenskar. 

 

- Det ska bildas regionala arbetsgrupper som ska ha till syfte att utbyta erfarenheter och 

diskutera gemensamma problem. 
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- Vi måste sträva efter att deltagarantalet vid kongressvalet ökar. 

 

- Minskningen av lärare i grekiska kommer att orsaka katastrofala följder för våra barn. 

 

- Vi måste finna olika vägar för att förstärka ekonomin för förbundet och 

medlemsföreningarna. 

 

- En förnyelse av styrelsemedlemmar skulle bidra till en ökning av deltagandet inom olika 

aktiviteter. 

 

- SAEs bildande och dess mål var endast tomma ord och inget annat. 

 

- Invandrarpolitiken i Europa har som mål att öka antalet invandrare som efter hårt 

utnyttjande kommer att helt ignoreras. 

 

- Ingenting i våra liv är opolitiskt, alla våra handlingar styrs av politiken. 

 

- Vi måste locka ungdomar och kvinnor till våra föreningar efter deras behov och önskemål. 

 

- Vi måste sträva efter att de nya akademikerna som kommit till Sverige de senaste åren ska 

delta i föreningslivet. 

 

- Medlemsantalet i våra föreningar har minskat de senaste åren beroende på att antalet greker i 

Sverige också har minskat och att förhållandena i dag är helt annorlunda än de var på 1980-

talet. 

 

- Alla vill ha förändringar bland styrelsemedlemmarna men vad gör vi när utbudet inte är så 

stort. 

 

- Riksförbundet är en av två grundare till SIOS men hur många känner verkligen till denna 

samarbetsorganisation. 

 

- Vi vill gärna besöka våra äldre men tyvärr är det svårt att veta var de befinner sig. Vi vore 

tacksamma för att få information om detta. 

 

- Medlemsföreningarnas kvinnogrupper har bedrivit stor verksamhet på såväl lokal som 

regional nivå. 

 

- Kvinnornas medverkan har medfört positiva förändringar i medlemsföreningarna. 

 

- Kvinnosammanslutningen har erhållit ekonomiskt bidrag och har på så sätt inte belastat 

riksförbundets och medlemsföreningarnas ekonomi. 

 

- Många kvinnor är i dag styrelseledamöter i medlemsföreningarna. 

 

- Kvinnosammanslutningens kontakter med andra kvinnoorganisationer i Sverige och 

Grekland fortsätter. 
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- Det finns ett stort behov av frivilliga tolkar i Stockholm då antalet grekiska uteliggare 

drastiskt har ökat. 

 

- Det ryktas att föreningarnas ekonomiska bidrag kommer att baseras på helt andra premisser 

än hittills. Bidraget kommer att baseras på föreningarnas kulturella aktiviteter och drivas i 

projektform vilket radikalt kommer att förändra föreningslivet i Sverige. 

 

- I klassamhället vi lever måste vi agera efter våra egna intressen och de som är oss 

jämbördiga.  

 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Kongressombuden godkände enhälligt verksamhetsberättelserna och beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

 

11. Val av valberedning 

Följande personer valdes till valkommittén:  

Savvidis Kostas 

Tsilfoglou Theopisti 

Chavrouzas Thomas 

 

 

12. Kongressens beslut 

Kongressens förslag ang. det Politiska Beslutet som skall vara den nya styrelsens 

verksamhetsplan, lästes upp av den utsedda arbetsgruppen. Innehållet diskuterades och efter 

diverse småändringar antogs förslaget. 

 

 

13-14. Val av styrelse och revisorer 

Val av styrelse och revisorer skedde enligt Grekiska Riksförbundets stadgar. 79 kongres-

sombud deltog i valet som gav följande resultat: 

 

ASEM  34  röster 6 platser 

DAKES 21     ” 3     ” 

ΕΑΣ 14     ” 2     ” 

PAMKE 10     ”           2     ” 

 

Kongressledamöterna valde följande personer i Grekiska Riksförbundets styrelse för perioden 

2011-2013 (6 av de ordinarie styrelseledamöterna är kvinnor): 

 

Ordinarie 

Chaideftos Komninos 

Papadopoulou Frantzeska 

Aloutzanidou Eleni 

Kaneli Gianna 

Christaki Elli 

Tsirabidis Christos 

Terzakis Emmanouil 

Zotiadou Anna 
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