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Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησή του σε Σώμα  

 

Ο «Σύλλογος Ελλήνων εκ Κωσταντινουπόλεως στην Ελβετία» ενημερώνει τα μέλη και τους 
απανταχού φίλους του, ότι η εκλογική γενική συνέλευση της 22ας Μαρτίου 2022 εξέλεξε το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο συγκροτείται ως εξής: 

 Κα. Αθηνά Καντιφελή, Πρόεδρος 

Κος Αντώνης Πρόκος, Γραμματέας 

Κος Γιώργος Φωτίογλου, Ταμίας 

Κος Νίκος Αναγνωστόπουλος, Μέλος 

Κος Κωσταντίνος Μπονώτης, Μέλος 

  

Κα. Ρέα Πουρνάρα, Αναπληρωματικό μέλος 

Κα. Ελένη Μολοκότου, Αναπληρωματικό μέλος 

  

Βασική προτεραιότητα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. είναι η διασύνδεση και ενισχυμένη συμμετοχή της 
νεότερης γενιάς στα δρώμενα του Συλλόγου, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των γενεών 
της Ομογένειας.  

Στα πλαίσια αυτά, εκτός των εκδηλώσεων που οργανώνει επί τόπου στην Ελβετία, το Συμβούλιο 
μελετά για το 2023 ένα ταξίδι επιμόρφωσης και αναψυχής στην Πόλη μας.  

Παράλληλα, το Συμβούλιο θα συνεχίσει την δραστήρια συμμετοχή του Συλλόγου στο έργο της 
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και την στενή συνεργασία με αυτήν στον αγώνα 
για τη διασφάλιση του μέλλοντος και των δικαιωμάτων της Πολίτικης Ρωμιοσύνης.  

 Με αισιοδοξία για το μέλλον, ανυπομονούμε να δούμε τα Μέλη και τους φίλους του Συλλόγου στις 
προσεχείς μας εκδηλώσεις και σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη 
σας. 
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Élection et constitution du nouveau Comité 

 

L’Association des Grecs de Constantinople en Suisse  informe ses membres que, à l’issue de 
l’assemblée générale électorale du 22 mars 2022, le comité est constitué comme suit : 

Mme Athina Kantifeli, Présidente 

M. Antoine Prokos, Secrétaire 

M. George Fotioglou, Trésorier 

M. Nicolaos Anagnostopoulos, Membre 

M. Kostantinos Bonotis, Membre 

  

Mme. Réa Pournara, Suppléante 

Mme. Eleni Molokotos, Suppléante 

 

Un objectif important pour le nouveau Comité sera de stimuler l’engagement et l’interconnexion des 
plus jeunes générations de membres dans les événements de l’Association ainsi que le 
renforcement des liens entre les générations de l’Omogenia. 

Dans ce but, en plus des événements et rencontres qui seront organisés en Suisse, le Comité étudie 
la possibilité d’un voyage éducatif et divertissant à notre chère Poli courant 2023.  

En parallèle, le Comité continuera la participation active de l’Association dans l’œuvre de la 
Fédération Oeucumenique des Constantinopolitains OI.OM.KΩ., et la collaboration étroite avec 
celle-ci dans la lutte continue pour assurer l’avenir et les droits de la Romiosini Constantinopolitaine.  

Optimistes pour les années à venir, nous avons hâte de retrouver les membres et amis de 
l’Association lors de nos prochains événements, en vous remerciant toutes et tous pour votre 
soutien continu. 


