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Ο Σκοπός µας

Η ενηµέρωση των µελών της

Περιφέρειάς µας επί θεµάτων

που αφορούν στις δράσεις

µας, στην λειτουργία της
Οργάνωσης, αλλά κυρίως στο
προνόµιο να είσαι Ahepan,

απασχόλησε το ∆.Σ. σε όλες
τις συνεδριάσεις του.

Τα περισσότερα από τα 31 
Τµήµατά µας είναι νέα και δεν

έχουν εµπειρίες ΑΗΕΡΑ.  
Είναι ανάγκη να είµαστε

διαρκώς δίπλα τους ώστε

να µπουν βαθειά µέσα στις

καρδιές οι σπουδαίες αρχές

της ΑΗΕΡΑ. Με την δύναµη
τους θα γίνουµε όλοι πιο

χρήσιµοι προς τους αδελφούς

και τους συνανθρώπους µας.

Εγκαινιάζουµε σήµερα µια νέα

µορφή ενηµέρωσης µε σκοπό

Good of the Order

Το µήνυµα του Κυβερνήτη

Ξεκινάµε µια προσπάθεια τακτικής

ενηµέρωσης για όλα αυτά που

συµβαίνουν στην Περιφέρεια µας. 
Πιστεύουµε ότι, ως οικογένεια, θα

πρέπει να είµαστε όλοι ενήµεροι για

όλα. Η προσπάθεια αυτή θα πετύχει,

αν το φύλλο αυτό φτάσει σε όλους

ανεξαιρέτως τους αδελφούς µας κι

αντίστοιχα τα τµήµατα αποστέλλουν

ειδήσεις για καταχώρηση. Η ιδέα και η

υλοποίηση αυτού του εντύπου είναι του

αδ. γραµµατέα Γιάννη Αϊβαζίδη. Η
ευθύνη για την επιτυχία του σκοπού για

τον οποίο φτιάχτηκε, ανήκει σε

ΟΛΟΥΣ µας

Ο ναός του Αγ. Νικολάου είναι

το µόνο project που έλαβε
άδεια κατασκευής δίπλα στον

νέο πύργο του Παγκόσµιου

Κέντρου Εµπορίου στην Ν. 
Υόρκη. Η ΑΗΕΡΑ είναι

ανάµεσα στους επίσηµους

χρηµατοδότες του έργου.

Περισσότερα στην Ιστοσελίδα

µας www.ahepahellas.org

Συνέδριο 2015
Οι αδελφοί του Τµήµατος HJ-20 

Κοµοτηνής, εργάζονται πυρετωδώς
για την οργάνωση του ετήσιου
Συνεδρίου µας που θα γίνει στην
πόλη τους 8 - 10 Μαΐου 2015.
Θα είµαστε όλοι εκεί, µαζί µε το
Ύπατο Συµβούλιο από τις ΗΠΑ.

H Ιστοσελίδα µας κάνει ρεκόρ
επισκεψιµότητας. Κάθε click, εκτός από την ενηµέρωσή µας, 
προκαλεί και το ενδιαφέρον

διαφηµιστικών εταιριών. Έχουνήδη αρχίσει να µας …ενοχλούν
Επισκεφθείτε την!
Στηρίξτε την!

To προνόµιο να είσαι Ahepan
Περισσότερες από 1000 πλήρειςσειρές Ελλήνων Κλασικώνβρίσκονται σε Πανεπιστήµια, Κολέγια και Σχολεία των ΗΠΑ. Μερίµνησαν οι Ahepans

Η ισχύς εν τη ενώσει

Εάν δηµοσιοποιούµ
ε µία µόνο

εκδήλωση κάθε Τµήµατος, τότε

κάθε χρόνο θα ανακ
οινώνονται 31 

δράσεις της ΑΗΕΡΑ
στην Ελλάδα. 

Οι σελίδες Events της Ιστοσελίδας

περιµένουν τις ανακ
οινώσεις των

Τµηµάτων και οι σελ
ίδες Calendar 

τους προγραµµατισ
µούς τους

(εκδηλώσεις, συνεδρ
ιάσεις)

Προβάλλετε τους κ
όπους σας

www.ahepahellas.org

Σηµαντικό

Με τον καινούργιο
χρόνο οι

Ahepans τακτοποιούµε τις

συνδροµές µας πρ
ος το Τµήµα και

το Τµήµα προς την
Περιφέρεια και

τα Headquarters. Οδηγίες και

Έντυπα έχουν απο
σταλεί στους

Γραµµατείς.

Παρά ταύτα, είµαστε εδώ.

Μη διστάζετε

Ρωτήστε µας

Μπορούµε

Αν και είχαµε µπροστά µας

µόνο το β΄ εξάµηνο του 2014, 

για λίγα µόνο µέλη στο σύνολο

της Περιφέρειας δεν πιάσαµε

τον στόχο αύξησης των µελών

µας κατά 10%. Μπορούµε να
βάλουµε πάλι τον ίδιο στόχο. 

Για την συντριπτική

πλειοψηφία των Τµηµάτων

µας, αύξηση 10% σηµαίνει 2-3 
επιπλέον µέλη στο Roster.
Είµαστε στην αρχή του

χρόνου. Είναι εφικτό.
Lets do it

AHEPA Headquarters

Washington D.C.
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To προνόµιο να είσαι Ahepan
Μεγάλο µέρος του ερευνητικούπρογράµµατος του ΓεωργίουΠαπανικολάου (Test Pap) χρηµατοδοτήθηκε από τους

Ahepans


