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Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, 

Με αυτό το ενημερωτικό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου Ελλήνων 
Γενεύης (Σ.Ε.Γ.) που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια από την ίδρυσή του! 

Επόμενες εκδηλώσεις του Σ.Ε.Γ. 

1. Εορτασμός για τα 30 χρόνια Σ.Ε.Γ. με τους «Τετρακτύς»! 

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 28 Ιουνίου στις 21:00 στο Cercle des Bains, Rue des Vieux-Grenadiers 10, CH-1205 
Genève για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης. 

Διοργανώνουμε για εσάς μια μοναδική βραδιά με ζωντανή Ελληνική μουσική, χορό και φαγητό. Εγγύηση για την 
επιτυχία της βραδιάς οι αγαπημένοι μας «Τετρακτύς» που θα μας ξεσηκώσουν με τα τραγούδια τους μέχρι το 
πρωί! Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το σχετικό διαφημιστικό. 

Κρατήστε εγκαίρως τραπέζι με ένα e-mail στο info@genevagreeks.ch. 

2.  «Tête-à-tête… με το Σ.Ε.Γ. vol.5» 

Τα τελευταία 2 χρόνια έχετε αγαπήσει τις ευχάριστες συγκεντρώσεις μας με κρασί και ελληνική μουσική και η 
συμμετοχή σας είναι μεγάλη κάθε φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν την επιτυχημένη παράδοση των «Tête-à-tête… με 
το Σ.Ε.Γ.» και σας προσκαλούμε στο επόμενο που θα γίνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Le 
Réservoir, Boulevard Saint-Georges 62, CH-1205 Genève μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Περισσότερες 
λεπτομέρειες στο επόμενο ενημερωτικό μας. 

3. Ομιλίες επιφανών Ελλήνων 

Στα πλαίσια της οργάνωσης ομιλιών επιφανών Ελλήνων, έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε την Πέμπτη 2 
Οκτωβρίου στις 7:30μ.μ. στην ομιλία του κ. Νικόλαου Στεργιόπουλου (Καθηγητή Αιμοδυναμικής στο EPFL) με 
θέμα «Ανάπτυξη ιατρικής τεχνολογίας: από το ακαδημαϊκό εργαστήριο στην κλινική πράξη». 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μετά την ομιλία θα ακολουθήσει 
απεριτίφ. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο ενημερωτικό μας. 

4. Πάρτυ στο ξενοδοχείο Kempinski 

Για 6η συναπτή χρονιά θα επαναλάβουμε το καθιερωμένο ετήσιο πάρτυ του Συλλόγου μας που θα γίνει στο 
ξενοδοχείο Kempinski το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 στις 21:00. 

Μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@genevagreeks.ch), της 
ιστοσελίδας του ΣΕΓ (www.genevagreeks.ch), καθώς και των ιστοσελίδων μας σε Facebook, twitter και LinkedIn. 
Συνδεθείτε μαζί μας για να είμαστε σε επαφή! 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας για την καταβολή των συνδρομών τους για το 2014, όπως και 
εκείνους που μας στηρίζουν γενικά. Η οικονομική σας υποστήριξη είναι πολύτιμη και μας επιτρέπει να 
συνεχίζουμε και να επεκτείνουμε το έργο μας. 

Η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του ΣΕΓ ανέρχεται στα 50 Ελβετικά Φράγκα. Για όσα μέλη μας επιθυμούν, 
αλλά δεν έχουν ακόμα τακτοποιήσει την συνδρομή τους, ο τραπεζικός μας λογαριασμός είναι ο παρακάτω:  

POSTFINANCE 12-16221-4, IBAN: CH4209000000120162214, BIC: POFICHBEXXX. 

Με τιμή, 
το ΔΣ του ΣΕΓ 
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Chers membres, compatriotes et amis, 

Par la présente, nous tenions à vous faire part des prochaines manifestations de l’Association Hellénique de 
Genève (A.H.G), qui fête cette année ses 30 ans d’existence ! 

Prochaines manifestations de l’A.H.G. 

1. 30ème anniversaire de l’Association avec les “Tetraktys” ! 

Pour fêter les 30 ans de l’existence de l’association, nous vous invitons le samedi 28 juin, dès 21h00, au Cercle 
des Bains, Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève. 

Nous souhaitons que la soirée soit unique non seulement grâce aux délicieux mets mais surtout grâce à la 
présence de notre groupe favori de musique grecque « Tetraktys » qui nous mènera dans la danse jusqu’au matin 

Vous trouverez davantage d’informations dans le flyer ci-joint. Réservez d’ores et déjà une table par courrier 
électronique : info@genevagreeks.ch  

2.  «Tête-à-tête… avec l’A.H.G. vol.5» 

Ces deux dernières années, vous êtes toujours plus nombreux à apprécier nos rendez-vous avec un verre de vin à 
la main et de la musique grecque. Nous poursuivons ainsi notre traditionnel « Tête-à-tête… avec l’A.H.G » et nous 
vous invitons le samedi 20 Septembre, à 21h00, au Réservoir, 62-64 boulevard Saint-Georges, 1205 Genève. De 
plus amples informations vous parviendront ultérieurement. 

3. Conférences avec d’éminentes personnalités grecques 

Dans le cadre des conférences avec d’éminentes personnalités grecques que nous organisons chaque année, 
nous vous invitons le jeudi 2 octobre, à 19h30, à la conférence de M. Nicolas Stergiopoulos (Professeur d’ 
hémodynamique de l’ EPFL)  avec comme thème « Développement des technologies médicales : du laboratoire 
académique à la pratique clinique ». 

La conférence se tiendra en grec. L’entrée est libre et un apéritif suivra. De plus amples informations vous 
parviendront ultérieurement. 

4. Soirée à l’Hôtel Kempinski 

Pour la sixième année consécutive, nous aurons le plaisir de vous inviter à la soirée annuelle de notre association 
qui se tiendra à l'Hôtel Kempinski le samedi 29 novembre 2014, dès 21h00. 

Vous pouvez être informé de nos activités par courrier électronique (info@genevagreeks.ch), via le site internet 
(www.genevagreeks.ch) et nos comptes Facebook, Twitter et LinkedIn. Rejoignez-nous pour garder le contact! 

Nous tenons à remercier tous nos membres ayant payé leur cotisation pour 2014, ainsi que toutes celles et tous 
ceux qui nous soutiennent en général. Votre soutien financier nous est très précieux, et il nous permet de 
poursuivre et d'étendre notre champ d’action. 

Pour rappel, la cotisation annuelle pour chaque membre de l’A.H.G. est de 50 CHF. Pour tous les membres qui le 
souhaitent, mais qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, notre compte bancaire est le suivant: 

POSTFINANCE 12-16221-4, IBAN: CH4209000000120162214, BIC: POFICHBEXXX. 

Nous vous remercions beaucoup par avance. 

Meilleures salutations, 
le CA de l’A.H.G. 
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