Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης

Ανν

Association Hellénique de Genève
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Φεβρουάριος 2015
Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης σας εύχεται ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, αγάπη και
ευημερία.
Με αυτό το ενημερωτικό θα θέλαμε να ανακεφαλαιώσουμε την πλούσια δράση του Συλλόγου για το
2014 και να σας ενημερώσουμε για τις ερχόμενες δραστηριότητές μας.

Εκδηλώσεις 2014










Ιανουάριος: Ετήσια κοπή πίτας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης.
Μάρτιος: Τιμήσαμε την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου μαζί με τους υπόλοιπους Ελληνικούς
φορείς της πόλης.
Μάρτιος/Σεπτέμβριος: Με την ενθουσιώδη συμμετοχή σας καθιερώσαμε τις συναντήσεις μας
“Tête-à-tête…με το Σ.Ε.Γ” και είχαμε 2 ακόμα επιτυχημένες ελληνικές βραδιές cocktail.
Ιούνιος: Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης με μια
ελληνική μουσική βραδιά υπό τη μουσική του συγκροτήματος «Τετρακτύς» η οποία στέφθηκε με
μεγάλη επιτυχία χάρη στην προσέλευση και το κέφι σας.
Οκτώβριος: Φιλοξενήσαμε στο βήμα του Συλλόγου μας και στα πλαίσια της θεματικής μας
ενότητας «Διακεκριμένοι Έλληνες» τον κ. Νικόλαο Στεργιόπουλο (Καθηγητή Αιμοδυναμικής και
καρδιαγγειακής τεχνολογίας στο EPFL) ο οποίος μας μίλησε για το θέμα «Ανάπτυξη ιατρικής
τεχνολογίας: από το ακαδημαϊκό εργαστήριο στην κλινική πράξη».
Δεκέμβριος: Το καθιερωμένο «Ελληνικό Πάρτυ στο Kempinski» στέφθηκε και φέτος για 6η
χρονιά με απόλυτη επιτυχία και η διασκέδαση έφτασε στο αποκορύφωμα μέχρι τις 3 το πρωί!
Δεκέμβριος: Χαρήκαμε τα παιδιά μας στην παιδική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή σε
συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών Γενεύης και την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ομιλίες διακεκριμένων Ελλήνων
Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 19:30 στην ομιλία του κ.
Γεωργίου Κούκη, εξέχοντα Έλληνα επιχειρηματία της Γενεύης και ένθερμο υποστηρικτή και χορηγό
προγραμμάτων για την «Ηθική ηγεσία», με θέμα «A successful Business Plan, In Search of Business
Leaders». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και ελληνικά στην αίθουσα M1193, Uni Mail,
Blvd du Pont d'Arve 40, 1205, Genève. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα ακολουθήσει απεριτίφ.

Γενική Συνέλευση 2015
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 στις 19:00, στο
πανεπιστήμιο UniMail, bd du Pont d’Arve 40. Η συμμετοχή σας στη Γ.Σ. είναι πολύ σημαντική για τη
λειτουργία του Συλλόγου μας. Σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας, αλλά
και να προσφέρετε τη συνδρομή σας στο έργο του Συλλόγου.

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Ο εορτασμός της Εθνικής μας γιορτής θα γίνει την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, με τη συμμετοχή της
προξενικής αρχής, των ελληνικών συλλόγων της πόλης και του ελληνικού σχολείου. Το πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί σε επόμενη επικοινωνία μας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για το ανανεομένο μας site www.genevagreeks.ch, στο
οποίο τα ενεργά μέλη μας, ιδιώτες επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι κλπ μπορούν με ένα email στο
info@genevagreeks.ch να καταχωρηθούν στον Κατάλογο Ελλήνων Επαγγελματιών.
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Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
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Association Hellénique de Genève
NOTRE ACTUALITE
Février 2015
Chers membres, compatriotes et amis,
Le Conseil d’Administration (C.A) de l’Association Hellénique de Genève (AHG) vous souhaite une
bonne année pleine de santé, d’amour et de prospérité.
A travers ce bulletin d’information, nous tenions à résumer les nombreuses manifestations de
l'Association en 2014 et vous informer sur les activités à venir.

Manifestations 2014










Janvier: Cérémonie annuelle de la « Vassilopita » organisée en partenariat avec la C.H.G.
Mars: Nous avons célébré la fête nationale du 25 mars avec les autres associations grecques de la
ville de Genève.
Mars/Septembre: Avec votre participation enthousiaste nous avons organisé encore deux soirées
cocktail "Tête-à-tête…avec le S.E.G" .
Juin: Nous avons fêté les 30 ans de l’A.H.G. en musique ! Grâce à vous, la soirée avec la
participation du groupe Tetraktys a été couronnée d’un très grand succès.
Octobre: Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Nikolaos Stergiopoulos (Professeur d’
hémodynamique de l’ EPFL) qui a donné une conférence sur le sujet « Développement des
technologies médicales : du laboratoire académique à la pratique clinique ».
Décembre: «Soirée grecque au Grand Hotel Kempinski» couronnée cette année pour la sixième
fois de beaucoup de plaisir et de succès. La fête a atteint son apogée et s’est prolongée jusqu'à
3h00 !
Décembre: Nous avons partagé la joie des enfants lors de la célébration de Noël coorganisée pour
les enfants avec l’Association des Dames Grecques de Genève et la Communauté Hellénique.

PROCHAINS EVENEMENTS
Conférences avec d’éminentes personnalités grecques
Nous vous invitons le mardi 10 Fevrier, à 19h30, à la conférence de M. Georgios Koukis, éminent
homme d'affaires grec de Genève, engagé dans de programmes pour le "leadership moral", avec
comme thème « A successful Business Plan, In Search of Business Leaders ».
La conférence aura lieu à la salle M1193, Uni Mail, Blvd du Pont d'Arve 40, 1205, Genève. Elle se
tiendra en anglais et grec et sera suivie d'un apéritif. Entrée gratuite.

Assemblée Générale 2015
L’Assemblée Générale de l’Association Hellénique de Genève aura lieu le mardi 24 février 2015 à
19h00 à l’université UniMail, 40, bd du Pont d’Arve. Nous attirons votre attention sur le fait que
votre participation à l’Assemblée Générale est très importante pour le bon fonctionnement de notre
Association. Nous vous invitons à nous soumettre vos remarques, vos suggestions, et à bien vouloir
régler votre cotisation à notre Association.

Fête nationale du 25 mars
La célébration de notre fête nationale aura lieu le 22 mars 2015, en présence du Consulat général de
Grèce à Genève, des associations grecques du canton de Genève et de l’école grecque.
Enfin, nous tenons à vous informer que le site de notre Association (www.genevagreeks.ch) vient de se
renouveler. Tous nos membres actifs peuvent, s’ils le souhaitent, demander par courriel à l’adresse
info@genevagreeks.ch d’apparaitre sur notre Αnnuaire des Professionnels Grecs.
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