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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 
Μάρτιος 2010 

 
Αγαπητά µέλη, συµπατριώτες και φίλοι, 
 
Στις 9 Φεβρουαρίου συνεκλήθη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία παρουσιάστηκε η 
έκθεση των δραστηριοτήτων του ΣΕΓ καθώς και ο οικονοµικός απολογισµός για το έτος 2009. 
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε η εκλογή νέων µελών του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών 
ταµείου. 
  
∆ιοικητικό Συµβούλιο Ελεγκτές Ταµείου 
 
Πρόεδρος:  Μακρυθανάσης Περικλής Στυλιανός Ε. Αντωναράκης 
Αντιπρόεδρος:  Νοταρίδης Γρηγόριος Κωνσταντίνος Αλιφέρης 
Γραµµατέας:  Γρηγορίου Ασηµίνα 
Ταµίας :  Θεολόγου Θωµάς 
Μέλη:  Αντωναράκης Γρηγόριος 
 Κακούρος Σταύρος 
 Τσουράκης Νικόλαος  
 
Πεπραγµένα Γενικής Συνέλευσης 
 
Στην έκθεση των δραστηριοτήτων της παρελθούσης χρονιάς ο πρόεδρος του ΣΕΓ αναφέρθηκε αρχικά 
στις δυσκολίες που αντιµετώπισε ο ΣΕΓ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου καθώς και στις 
επιτυχηµένες εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια του έτους. Επισηµάνθηκε µε πολλές 
θετικές αναφορές η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων µε την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης και 
τους λοιπούς Συλλόγους της πόλης µας, µία τάση που προσδοκούµε  να συνεχιστεί και το 2010. 
Για την τρέχουσα χρονιά ο ΣΕΓ θα προσπαθήσει και πάλι να διοργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις, τόσο 
ψυχαγωγικού όσο και πολιτιστικού χαρακτήρα, µε στόχο την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των 
Ελλήνων της Γενεύης. Ταυτόχρονα ο Σύλλογος µας θα συνεχίσει να συµµετάσχει και να στηρίζει τις 
εκδηλώσεις της παροικίας µας. 
 
Εκδηλώσεις 
 
Το Θέατρο Ελλήνων Γενεύης, µε την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης και της Ελληνικής 
Κοινότητας Γενεύης, σας προσκαλεί την Πέµπτη 18 Μαρτίου 2010 στις 19:00, σε µια βραδιά 
αφιερωµένη στην «∆ηµοτική Ποίηση». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί, στον χώρο  της «Société de 
Lecture», 11 Grand-Rue, στην Παλαιά Πόλη (εσωκλείεται η σχετική πρόσκληση).  
 
Εορτασµός της 25ης Μαρτίου 
Η εορτασµός της εθνικής µας γιορτής θα γίνει την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, µε τη συµµετοχή της 
προξενικής αρχής, των ελληνικών συλλόγων της πόλης και του ελληνικού σχολείου. Το πρόγραµµα 
έχει ως εξής: 
10:30 Κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο Jean-Gabriel Eynard,  Parc des Bastions. 
11:45 ∆οξολογία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στο Chambésy . Θα ακολουθήσει σχολική 
 εορτή των µαθητών του Ελληνικού Σχολείου στο Ορθόδοξο Κέντρο στο Chambésy. 
 
Θα ακολουθήσει νέο ενηµερωτικό σηµείωµα µε τις προσεχείς εκδηλώσεις µας.  
 
 Με τιµή, 
 Το ∆Σ του ΣΕΓ 


