2010 m. G.L.B. ataskaita
Sausis
Bendruomen s sausio m nesio susitikimas
Data: Sausio 4 d., pirmasis m nesio pirmadienis.
Vieta: Monastiraki, “Mitropol” kavin .
Temos:
• 2010 m. bendruomen s veiklos plano aptarimas,
• Bendruomen s nario mokestis.
************************
Vasaris
Vasario m nesio bendruomen s susitikimas
Data: Vasario 1 d., pirmasis m nesio pirmadienis.
Vieta : Monastiraki, “Mitropol” kavin .
Temos:
• Lietuvi bendruomen s nario mokestis,
• Vasario 16 min jimas: vieta, data ir turinys.
Lietuvos Nepriklausomyb s min jimas
Data: vasario 20 d. šeštadienis.
Vieta: “Rockwood”, Vas. Irakliou 2, šalia Archeologijos muziejaus.
Tikslas:
• Pamineti Vasario 16, skatinti nepamiršti šios Lietuvai ir mums svarbios švent s,
• Suburti kuo daugiau šioje šalyje gyvenan iu tautie iu Lietuvos Nepriklausomyb s min jim .
.
***************************
Kovas
Kovo m nesio bendruomen s susitikimas
Data: Kovo 1 d., pirmasis m nesio pirmadienis.
Vieta: Monastiraki, “Mitropol” kavin .
Temos:
•
•

Kovo 11 min jimas,
Projektas: jo tema, turinys.

Lietuvos Nepriklausomybes atk rimo 20 m. jubiliejus
Data: kovo 10 d., tre iadienis.
Vieta: Lietuvos ambasados patalpos, Vas. Konstantinou 38, At nai.
Tikslas:
• Pamin ti Lietuvos Nepriklausomyb s atk rimo 20- sias metines,

•
•
•
•
•

T sti Nacionalini Lietuvos šven i min jimo tradicijas,
Suburti kuo daugiau lietuvai iu gyvenan iu Graikijoje,
Pilietiškumo ir tautinio indetiteto skatinimas,
Naujojo bendruomenes pirmininko pristatytmas,
Aptarti Velyk švent .

Nacionalinis diktantas
Data: kovo 27 d., šeštadienis.
Vieta: Lietuvos ambasados patalpos, Vas. Konstantinou 38, At nai.
Tikslas:
•
•

traukti kuo daugiau lietuvi , gyvenan iu Graikijoje dalyvauti kasmetiniame nacionaliniame
diktante,
nepamiršti lietuvi kalbos ir j puosel ti.

Balandžio m nesio G.L.B. susitikimas
Data: kovo 31, tre iadienis.
Pastaba, kadangi d l šven i prarandame balandžio m n. pirmaj pirmadien , susitikim buvo nutarta
daryti kovo paskutin tre iadien .
Vieta: Monastiraki, “Mitropol” kavin .
Temos:
•
•

Šv. Velykos: vieta, laikas, transportas,
Projektas d l A. Mamontovo koncerto.
*************************
Balandis

Velykos
Data: balandžio 11 d., Sekmadienis.
Vieta: sodyba Dilesio kaimelyje, 50 km. nuo At nu.
Tikslas:
• Atsvesti lietuviškas Šv. Velykas,
• Pasigaminti lietuvišku patiekal ,
• Padainuoti lietuviskas dainas,
• Prisiminti lietuviškas Velyku tradicijas,
• Margu i ridenimo varžybos.

“Status Athens open 2010” lauko tesniso turnyras
Data: balandžio 21 d.
Vieta: Teniso akademija, OAKA olimpinis kompleksas.
Tikslas:

•

Palaikyti Lietuvos lauko teniso žvaigžde R. Beranki, kuris susikov su 91 pasaulio rakete
vokie iu R. Schuettler.
*******************************
Geguž

Geguž s men. G.L.B. susitikimas
Data: geguž s 3 d. Pirmasis m nesio pirmadienis.
Vieta: Monastiraki, „Metropol“ kavin
Temos:
•
•
•

C. Graužinio spektaklis At nuose,
Bndruomen s b stin s adreso keitimas,
Eurovizijos dain konkurso steb jimas.

Eurovizija 2010 m. finalas
Data: geguž s 27, šeštadienis.
Vieta: kavin - baras „Issogeio“, Metaksurgio.
Tikslas:
•
Eurovizijos finalo transliacijos steb jimas.
******************************
Birželis
Geguž s m nesio G.L.B. susitikimas
Data: birželio 7 d., pirmadienis.
Vieta: Monastiraki, „Metropol“ kavin .
Temos:
•
•

A. Mamontovo koncertas, organizaciniai klausimai,
Bendruomen s adreso keitimas.
*******************************

Liepa
Liepos m nesio susitikimas
Data: liepos 5 d., pirmadienis.
Vieta: Monastiraki, “Metropol” kavin .
Temos:
•

Mindaugo kar navimo dienos min jimas.

Mindaugo kar navimo diena

Data: liepos 6 d., antradienis, 20 val.
Vieta: Filopapou kalva, prie Akropolio.
Tikslas:
•
•

Mindaugo kar navimo dienos pamin jimas, giedant Lietuvos himn prie Akropolio,
amžinti “Tautiškos giesm s” akimirkas.

Pasaulio lietuvi bendruomeni pirminink suvažiavimas
Data: liepos 29-30 d., 9 val.- 17 val.
Vieta: Seimo r mai, Vilnius.
Tikslas:
•
•
•
•

Atstovauti Graikijos lietuvi bendruomenei,
Susipažinti su kit pasaulio lietuvi bendruomeni atstovais, j veikla ir problemomis,
Prisid ti prie Globaliosios Lietuvos strategijos k rimo,
PLB veiklos analiz , rezultatai, perspektyvos.
********************************
Rugs jis

Rugs jo m nesio susitikimas
Data: rugs jo 6 d., pirmadienis, 19 val.
Vieta: Monastiraki, „Metropol“ kavin .
Temos:
•
•

Mamontovo koncertas,
Bendruomen s adreso keitimas.
********************************
Spalis

Spalio m nesios susitikimas
Data: spalio 4 d. Pirmadienis, 19 val.
Vieta: Monastiraki, “Metropol” kavin .
Temos:
•

A. Mamontovo koncertas.

Andriaus Mamontovo koncertas
Data: spalio 17 d. Sekmadienis, 21 val.
Vieta: “Rockwood”, Vas. Irakliou 2, Museum.
Tikslas:

•

Pamin ti Nepriklausomyb s atk rimo 20 – sias metines, klausantis užburian i A. Mamontovo
dain ,

•

Pirmasis lietuvi dainininko koncertas bendruomen s istorijoje,

**********************************
Lapkritis
Lapkri io m nesio susitikimas
Data: lapkri io 1 d. Pirmadienis,
Vieta: „Metropol“ kavin .
Temos:
•
•
•

Mamontovo koncertas: jo eiga, problemos, su kuriomis susid r me organizuojant s rengin ,
11-oji Tarptautin Kal din labdaros mug ,
G. L. B. nario pžym jimas.

Tarptautin Kal din labdaros mug
Data: lapkri io 27-28 d., šestadienis- sekmadienis, 10 val.- 20 val.
Vieta: “Helexpo Palace” Atikos parod ir konferencij centras, Leoforos Kifisias 39, At nai
Tikslas:
•
•
•

Tinkamai atstovauti Lietuvai,
Pristatyti lietuviškus rankdarbius, maisto produktus ir kitus bendruomenes moteru paruostus
kepinius,
Surinktas lešas paaukoti labdaros organizacijai “Filoi tou paidiou” ( “Vaiko draugai”).

******************************

Gruodis

Gruodžio m nesio susitikimas
Data: gruodžio 6 d., pirmadienis.
Vieta: “Metropol” kavin .
Temos:
•
•
•
•

Trumpa met finansin analiz
Kal dinio vakaras Lietuvos ambasadoje,
Nario mokestis ir pažym jimas,
Šv. Kal dos ir Naujieji metai.

Kal dinis vakaras Lietuvos Respublikos ambasadoje
Data: gruodžio 17 d., penktadienis.
Vieta: Lietuvos Respublikos ambasada, Vas. Konstantinou 38, At nai
Tikslas :
•
•
•

Kal dinis bendruomen s susitikimas,
Susipažinti su nauj ja ambasadore,
Aptarti 2011 m. planus ir bendruomen s bei ambasados bendradarbiavimo galimybes.

