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Στοκχόλµη 10 Μαρτίου 2009 
Αριθ. πρωτ.:1000 

 
Προς 
 
τον Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης κ. Γιώργο Αµαραντίδη  
 
Κοινοποίηση προς: 
 
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίµη 
Γενικό ∆ιευθυντή ΓΓΑΕ κ. Γιάννη Κυπαρισσίδη 
Πρόεδρο ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής κ. Νικόλαο Τσιαρτσώνη 
Α΄ Αντιπρόεδρο ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής κ. Γ. Νιώτη 
Β΄ Αντιπρόεδρο ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής κ. Ν. Γκατζή 
Γραµµατέα ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής κ. Α. Κουράκη 
Πρόεδρο του ΣΑΕ κ. Στ. Ταµβάκη 
Γραµµατέα του ΣΑΕ κ. Όλγα Σαραντοπούλου 
Ταµία του ΣΑΕ κ. Κ. ∆ηµητρίου 
Συντονιστές Περιφερειών του ΣΑΕ 
Οµοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων Ευρώπης 
Συντονιστικό Όργανο των Οµοσπονδιών ΕΚ Ευρώπης 
Μέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 
Συλλόγους και Κοινότητες µέλη της ΟΕΣΚΣ 
 
Κύριε Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης! 
 
Η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, ΟΕΣΚΣ, που είναι ένα από τα 
ιδρυτικά µέλη του ΣΑΕ µε σηµαντική παρουσία στα δρώµενα του οργανωµένου ελληνισµού στην 
Ευρώπη, αναγκάζεται να απευθύνει την επιστολή αυτή προς εσάς, έχοντας πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών που αυτή µπορεί να έχει. Είµαστε όµως αναγκασµένοι, γιατί το οργανωµένο κίνηµα και 
η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας θεωρεί ότι οι δυο απεσταλµένοι 
σας στη Στοκχόλµη, ο Αστέριος Μπρατάνης και ο Νίκος Τσιτσίγκος, µέλη του Συντονιστικού 
Συµβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, υπέπεσαν σε ατόπηµα που µόνο σαν πρόκληση 
ενάντια στο οργανωµένο κίνηµα των Ελλήνων της Σουηδίας µπορεί να εκληφθεί. 
 
Τα δυο λοιπόν αυτά άτοµα που στείλατε στη Στοκχόλµη για να έχουν συνοµιλίες µε το Κέντρο 
Ελληνικού Πολιτισµού, ΚΕΠ, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε, δεν έφεραν εις πέρας 
τίποτε άλλο παρά µια προτροπή των δύο κυρίων αυτών προς το ΚΕΠ να στείλει αυτό προς το ΣΑΕ 
πρόταση για κοινές δραστηριότητες, οι οποίες θα συζητηθούν (πότε άραγε;) στο Συντονιστικό 
Συµβούλιο του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης. 
 
Κύριε Συντονιστή! 
 
Είµαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουµε για µια ακόµη φορά, ότι το ΣΑΕ δεν είναι τίποτε 
άλλο από µια οµάδα ανθρώπων που γυροβολούν µε τα ΧΡΗΜΑΤΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ και να προκαλούν µε τη στάση τους τον οργανωµένο ελληνισµό. Αλήθεια 
µε ποιο σκεπτικό ξοδεύτηκαν τόσα χρήµατα για να έρθει στη Στοκχόλµη ένα άτοµο από το Βέλγιο 
και άλλο ένα από το Μάλµε της Σουηδίας (απόσταση πάνω από 700 χιλιόµετρα από τη 
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Στοκχόλµη), όταν στη Στοκχόλµη υπάρχει µέλος του Συντονιστικού Συµβουλίου, η Φραντζέσκα 
Παπαδοπούλου, η οποία θα µπορούσε να κάνει αυτή την επίσκεψη στο ΚΕΠ χωρίς κανένα κόστος; 
Αντιθέτως, όπως καταγγέλλει η ίδια η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου, κανείς εδώ δεν την ενηµέρωσε, 
παρά την τελευταία µέρα πριν από την επίσκεψη αυτή. Ούτε βέβαια ήρθαν σε επαφή οι 
εκπρόσωποι του ΣΑΕ µε την Οµοσπονδία και τις Κοινότητες, παρόλο που το θέµα, όπως 
ισχυρίζονται, ήταν τα πολιτιστικά. Σηµειωτέον ότι, όπως είναι σε όλους γνωστό, το σύνολο σχεδόν 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Σουηδία γίνονται από τις Κοινότητες και την Οµοσπονδία. 
 
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι ο Νίκος Τσιτσίγκος µε απαράδεκτο ύφος, σε τηλεφώνηµα που του 
έκανε η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου και του ζητούσε εξηγήσεις για το ποιος αποφάσισε να πάνε οι 
εκπρόσωποι του ΣΑΕ να συναντήσουν το γραµµατέα και τον υπεύθυνο πολιτιστικών της 
Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος), ΕΠΣ, της είπε επί λέξει τα εξής: 
 
«Εγώ είµαι υπεύθυνος για τα πολιτιστικά και θα δω αυτούς που κάνουν πολιτισµό στη Στοκχόλµη. 
Επειδή εσύ έχεις πρόβληµα µε κάποιους ανθρώπους, δεν σηµαίνει ότι εγώ δεν θα τους δω». 
 
Επειδή δεν θέλουµε να πιστέψουµε ότι ο Αστέριος Μπρατάνης είναι ανενηµέρωτος για το τι 
συµβαίνει στην Στέγη της Στοκχόλµης, αντίθετα µάλιστα, πιστεύουµε ότι έπρεπε να ενηµερώσει 
σχετικά και το Νίκο Τσιτσίγκο, θεωρούµε ότι η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη και για τους εξής 
παρακάτω λόγους: 
 
Η µικρή οµάδα της Γραµµατείας που αποφασίζει σήµερα στην Στέγη είναι αντιδηµοκρατική, γιατί 
δεν συγκαλεί συνεδρίαση του ∆Σ εδώ και ένα χρόνο, και φασιστοειδής στη συµπεριφορά της. Ο 
Γραµµατέας της Στέγης, Γιάννης Καστρινάκης, µε τον οποίο συναντήθηκαν οι απεσταλµένοι του 
ΣΑΕ, καθηµερινά βάλλει, λασπολογεί και συκοφαντεί το οργανωµένο ελληνικό κίνηµα και τα 
στελέχη του, την Οµοσπονδία, τις Κοινότητες και τα Κόµµατα. Καθηµερινά τηλεφωνεί στις 
σουηδικές υπηρεσίες και συκοφαντεί τις ελληνικές οργανώσεις. Άλλωστε γι΄ αυτό το λόγο 
εκδιώχτηκε, διαγράφηκε πριν από 3 χρόνια από την Κοινότητα Στοκχόλµης, την Κοινότητα 
Βόρειας Στοκχόλµης και την Κρητική Κοινότητα. Η απερίγραπτη κατάσταση που επικρατεί στη 
Στέγη, όπου οι συκοφάντες της Γραµµατείας της, εκµεταλλευόµενοι ένα παλιό καταστατικό και 
χρησιµοποιώντας µια πεθαµένη ενορία, πήραν πριν από ένα χρόνο οριακά την πλειοψηφία και από 
τότε σταµάτησαν να συνεδριάζουν. Σας επισυνάπτουµε ορισµένα έγγραφα που αποτελούν δείγµα 
του «ήθους» των ανθρώπων αυτών. 
 
Σηµειωτέον ότι σχεδόν όλοι οι φορείς της Στοκχόλµης, σε σύσκεψη µε την Οµοσπονδία 
καταδίκασαν τις ενέργειες αυτής της οµάδας και πρότειναν στη Νοµαρχία Στοκχόλµης, που έχει 
την εποπτεία του Ιδρύµατος της Πολιτιστικής Στέγης, να αλλάξει το κατασταστικό και να 
συµµετέχουν στη Στέγη όλοι οι υπαρκτοί φορείς του ελληνισµού της Στοκχόλµης (επισυνάπτουµε 
τη σχετική ανακοίνωση). 
 
Η ΕΠΣ δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε στον τοµέα των πολιτιστικών. Κατέληξε να είναι ένα 
Ίδρυµα που η µόνη του δραστηριότητα είναι να διαχειρίζεται το κτίριο µε τα διαµερίσµατα και τις 
αίθουσες, του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Η συγκεκριµένη οµάδα που το διοικεί τώρα προσπαθεί 
εξάλλου µε διάφορους αθέµιτους τρόπους να εκδιώξει την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλµης, η 
οποία νοικιάζει χώρους του Ιδρύµατος. Ο Γραµµατέας της Στέγης Γιάννης Καστρινάκης, µε τον 
οποίο συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι του ΣΑΕ, βρίζει καθηµερινά ένα άλλο µέλος του 
Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ, τη Φραντζέσκα Παπαδοπούλου (επισυνάπτουµε ένα δείγµα 
αυτής της συµπεριφοράς). Συµπερασµατικά, η Πολιτιστική Στέγη ούτε πολιτισµό, ούτε τίποτε άλλο 
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παράγει. Μόνο συκοφαντεί, λασπολογεί και χαφιεδίζει κατά του οργανωµένου ελληνικού 
κινήµατος. 
 
Αυτήν την οµάδα που σας περιγράψαµε παραπάνω συνάντησαν λοιπόν οι εκπρόσωποί σας. 
Αναρωτιόµαστε ποιος ήταν ο στόχος τους. Να συζητήσουν τι; Πόσο κλέφτες και απατεώνες είναι 
τα στελέχη της Οµοσπονδίας, των Κοινοτήτων και των Κοµµάτων; Ήταν τόσο µεγάλο το ατόπηµά 
των απεσταλµένων σας, ώστε πληροφόρησαν τους εκπροσώπους της Στέγης,ότι έγιναν 
προσπάθειες να εµποδιστεί η συνάντηση. Το αποτέλεσµα ήταν οι ύβρεις στην ιστοσελίδα, 
αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε. 
 
Κύριε Συντονιστή! 
 
Οι ενέργειες αυτές και η τακτική σας διχάζουν τον ελληνισµό και αποδεικνύουν για µια ακόµη 
φορά, ότι το ΣΑΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χώρος, όπου κάποιοι προωθούν 
συµφέροντα ξένα προς τον ελληνισµό της Ευρώπης. Τέτοιο ΣΑΕ δεν το χρειάζονται οι 
οργανωµένοι Έλληνες της ∆ιασποράς. 
 
Η Οµοσπονδία, οι Κοινότητες και το οργανωµένο κίνηµα των Ελλήνων της Σουηδίας απαιτεί 
από σας και τους δυο απεσταλµένους σας στη Στοκχόλµη, να ζητήσετε δηµόσια συγνώµη για 
την απαράδεκτη αυτή ενέργεια. Θεωρούµε ότι µόνο έτσι θα µπορέσουµε πάλι να 
προχωρήσουµε µαζί προς τα µπρος. Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβουµε όλα εκείνα τα µέτρα 
που εµείς θεωρούµε απαραίτητα. 
 
 
Στοκχόλµη, 10 Μαρτίου 2009 
 
Για το ∆Σ της ΟΕΣΚΣ 
 
 
Κοµνηνός Χαϊδευτός  Πάνος Ουλής 
Πρόεδρος   Γραµµατέας 


