Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
Association Hellénique de Genève

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Αγαπητά µέλη, συµπατριώτες και φίλοι,

Η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2009, κατά την οποία
εξελέγη το νέο διοικητικό συµβούλιο και οι ελεγκτές ταµείου.
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος :
Γραµµατέας :
Ταµίας :
Μέλη :

Περικλής Μακρυθανάσης
Κωνσταντίνος Αλιφερης
Ασηµίνα Γρηγορίου
Θωµάς Θεολόγου
Γρηγοριος Αντωναρακης, Νικόλαος Τσουρακης

Ελεγκτές ταµείου
Στυλιανός Αντωναράκης
Γεώργιος Γιαδικάρογλου

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προσπαθήσει και φέτος όπως και κάθε χρονιά να συγκεντρώσει τους
φίλους του συλλόγου στις διαφορές ψυχαγωγικές και πολιτισµικές εκδηλώσεις που θα
διοργανώσουµε.
Επόµενες εκδηλώσεις του ΣΕΓ
Ελληνική Βραδιά
Με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου ο Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης και η
Κοινότητα Ελλήνων Γενεύης σας προσκαλούν από κοινού, σε µία ελληνική βραδιά µε παραδοσιακό
ελληνικό φαγητό και ζωντανή ελληνική µουσική από το συγκρότηµα «Ήλιος». Η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ορθόδοξου Κέντρου στο Chambésy, 12 Chemin
des Cornillons το Σάββατο 31 Οκτώβριου στις 20: 00. Η είσοδος (συµπεριλαµβανοµένου του
γεύµατος) ανέρχεται στα 30.-CHF. Θα διατίθενται επίσης ποτά και αναψυκτικά. Λόγω περιορισµένων
θέσεων η δήλωση συµµετοχής είναι απαραίτητη.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνηµµένο φυλλάδιο.

Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο του ΣΕΓ «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» βρίσκεται αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα
µας www.genevagreeks.ch. Σας υπενθυµίζουµε να µας γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση (e-mail) σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη πράξει, ή να µας ενηµερώσετε για τυχόν
αλλαγή αυτής, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατό η αποστολή συµβατικής αλληλογραφίας.
Με τιµή,
το ∆Σ του ΣΕΓ
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Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
Association Hellénique de Genève

NOS NOUVELLES
SEPTEMBRE 2009

Chers membres et amis,

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Hellénique de Genève a eu lieu le 19 Mai 2009,
voilà la composition du nouveau comité :
Nouveau Comité
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Contrôleurs des comptes
M. Periklis Makrythanasis
M. Konstantinos Aliferis
Mlle Asimina Grigoriou
M. Thomas Theologou
M. Grigorios Antonarakis, M. Nikos Tsourakis

M. Stylianos Antonarakis
M. Georgios Giadikaroglou

Le nouveau comité pour cette année, comme pour les années précédentes, essayera de réunir tou(te)s
les ami(e)s de l’Association en organisant des manifestations festives ainsi que culturelles.

Prochaines manifestations de l’AHG
Soirée Grecque
A l’occasion de la fête nationale du 28 octobre l’Association Hellénique de Genève et la Communauté
Hellénique de Genève, vous invitent à une Soirée Grecque ou un repas grec traditionnel vous sera
servi accompagné de musique grecque jouée par le groupe « ILIOS ». L’événement aura lieu le
samedi 31 octobre 2009, à 20h00, à la salle du Centre Orthodoxe de Chambésy, 12 chemin des
Cornillons. L’entrée est à 30.-CHF par personne, repas inclus. Étant donné le nombre limité de places,
la confirmation de participation est nécessaire.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à la circulaire ci-jointe.
Vous trouverez ce bulletin de l’AHG « Nos Nouvelles » ainsi que d’autres informations sur notre site
www.genevagreeks.ch. Pour diminuer nos frais administratifs et d’envois n’oubliez pas, si cela n’est
pas déjà fait, de nous transmettre vos adresses électroniques ou leur modification.

Le comité de AHG
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