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            Εκδήλωση δικτύωσης της ομάδας Silicon Valley Greeks and Greek-Americans 
    
   

 

Πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Φραγκίσκο εκδήλωση δικτύωσης (networking event) της άτυπης 
ομάδας “Silicon Valley Greeks and Greekamericans” της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας 
κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/3834108). Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της επενδυτικής εταιρείας venture capital, “General Catalyst” 
(www.generalcatalyst.com). O διαχειριστής της εν λόγω ομάδας, δυναμικότητας 2.000 και άνω μελών, 
κος Νίκος Μπονάτσος, κατέχει τη θέση του Managing Director της εταιρείας που φιλοξένησε στους 
χώρους της την χθεσινή συνάντηση. Στην συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν περί τα 100 άτομα, 
Έλληνες και Ελληνοαμερικανοί, που δραστηριοποιούνται στην Silicon Valley, είτε ως εργαζόμενοι 
μεγάλων εταιρειών όπως Facebook, Google, Oracle, Apple, Amazon κλπ, είτε ως στελέχη ή/και 
ιδρυτές/επενδυτές νεοφυών εταιρειών του τομέα της υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας. Επίσης 
συμμετείχαν φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές των περιώνυμων πανεπιστημίων της ευρύτερης 
περιοχής, π.χ. Stanford, Berkeley κλπ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία στους 
παρευρισκομένους για γνωριμίες και συζητήσεις σε ευχάριστο, ανεπίσημο κλίμα μεταξύ των μελών 
της ακμάζουσας ελληνικής κοινότητας με δυναμική παρουσία στην σκηνή των high-tech εταιρειών και 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που άπτονται των τεχνολογιών αιχμής.  

Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την ονομασία «Γέφυρες Γνώσης 
και Συνεργασίας» (www.knowledgebridges.gr) για την διασύνδεση της ομογένειας με την Ελλάδα. Η 
πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην διευκόλυνση της διασύνδεσης του ομογενειακού στοιχείου με την 
Ελλάδα σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο. Το σχετικό βίντεο/παρουσίαση 
της διαδικτυακής πλατφόρμας προβαλλόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σε οθόνες που 
βρίσκονταν στον χώρο.  

 Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης προφέρθηκε ελληνικό κρασί από την ελληνική εξαγωγική 
εταιρεία “Taste Greek Wine” (www.tastegreekwine.com), η οποία εκπροσωπεί οινοποιεία της Λήμνου 
και της Νεμέας, και έχει παρουσία στην πόλη του Αγίου Φραγκίσκου.  

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση: 
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