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Συνεδρίαση ∆.Σ. Περιφέρειας

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο

14/3 σε αίθουσα του ∆ηµαρχείου

Χανίων, η 6η Συνεδρίαση του ∆.Σ. 
παρουσία µελών του Τµήµατος

HJ-06. Στον χαιρετισµό του ο
∆ήµαρχος Τ. Βάµβουκας αφού
εξήρε τον ρόλο της ΑΗΕΡΑ ως

παγκόσµιας οργάνωσης του

Ελληνισµού, ζήτησε να ενισχυθούν

οι δεσµοί της µε τον δήµο σε τοµείς

κοινού ενδιαφέροντος προς

αµοιβαία ωφέλεια και ευχαρίστησε

τον Κυβερνήτη Γ. Πλοκαµάκη για
την πλούσια κοινωνική δράση του

στην πόλη.
Η TV και τα ΜΜΕ

κάλυψαν το γεγονός

Συνέδριο µε αίγλη

Συναγερµό έχει σηµάνει στην

Κοµοτηνή για το Συνέδριο

της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ 8-10 Μαΐου.
Η προσωπικότητα του Ύπατου

Προέδρου της ΑΗΕΡΑ αδελφού

Ph. Frangos κάνει υπερήφανους

τους απανταχού Έλληνες. 
Τακτικός συνοµιλητής του

αντιπροέδρου των ΗΠΑ J. Biden, 

θα δει τους Γερουσιαστές στην

καθιερωµένη Capitol Hill day

(29/4) και τον Πατριάρχη µας στην
Πόλη, πριν επισκεφθεί την

Κοµοτηνή.
Η παρουσία του στο Συνέδριο µας

επικεφαλής του Ύπ. Συµβουλίου

στο οποίο συµµετέχει ο Ύπατος

Κυβερνήτης Ευρώπης αδελφός

Ν. Παπαδόπουλος, δίνει αίγλη
στις εργασίες µας και προκαλεί

ενθουσιασµό στους κατοίκους της

Κοµοτηνής που τόσο πολύ

µας χρειάζονται

Θα είµαστε ΟΛΟΙ εκεί

Delegates

Μέχρι 10 Απριλίου
θα

πρέπει να
έχουν σταλ

εί στον

Γραµµατέα
της Περιφέ

ρειας

τα ονόµατα
των 6 Delegates 

και των 6 αναπληρω
µατικών

κάθε Τµήµ
ατος που θ

α το

εκπροσωπ
ήσουν στο

Συνέδριο τ
ης Κοµοτην

ής

Και άλλες υψη
λές επαφές

Μετά την Κοµοτ
ηνή, ο Ύπατος

Πρόεδρος και το
Ύπατο

Συµβούλιο θα µ
εταβούν στην

Αθήνα για να συ
ναντήσουν την

πολιτειακή και π
ολιτική ηγεσία

της Ελλάδας. Στ
ην συνέχεια

στην Κύπρο για
να δουν τον

Πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη κ
αι

την πολιτική ηγ
εσία του νησιού.

Στην Αθήνα πάλ
ι 16 Μαΐου για

συνάντηση µε τα
Τµήµατα της

Περιφέρειας

Η ΑΗΕΡΑ µπρο
στά

Αντίστροφη Μέτρησηµέχρι το Συνέδριο µας
52 ηµέρες

Business Directory
H AHEPA ΕΛΛΑΣ δίνει χώροπροβολής στους επαγγελµατίεςαδελφούς µας - µέλη “2015”. Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδαwww.ahepahellas.org/directory/Business directory, δείτε τιςθεµατικές καταχωρήσεις καιστείλτε µας ενηµερωτικό υλικό.

Προβληθείτε!
Τα Τµήµατα βάζουν το θέµαστην επόµενη Ολοµέλεια. Ενηµερώνουµε όλους τουςαδελφούς – προτείνουµε σεεπαγγελµατίες να γίνουν µέλη.

Εκδήλωση Τµήµατος Χανίων

Για τον καρκίνο του µαστού

µίλησε σε αίθουσα του

Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Χανίων το

απόγευµα του Σάββατου 14/3 η
∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής

του Α.Π.Θ. και πρόεδρος του
Τµήµατος Daughter of 

Penelope - 428 ΕΛΠΙ∆ΕΣ
Dr. Γ. Σασοπούλου.
Η ΑΗΕΡΑ Family

σε κοινή δράση

Αθλητισµός

Εκτός από την οργάνωση του

Συνεδρίου µας στην Κοµοτηνή, 
την συνεδρίαση των Χανίων

απασχόλησε και η ενίσχυση

του Τµήµατος HJ-18 
Ναυπάκτου στην επιτυχία του

AHEPA CUP Beach Volley.
Παρακαλούνται τα Τµήµατα να

ενηµερώσουν τους τοπικούς

αθλητικούς συλλόγους της

πόλης τους για την

διοργάνωση και να φέρουν σε

επαφή τους ενδιαφερόµενους

µε το Τµήµα Ναυπάκτου. 
Περισσότερα

http://ahepahellas.org/chapters
/nafpaktos-hj-18
Η ΑΗΕΡΑ

αγκαλιάζει τον Αθλητισµό

Η δύναµη της ΑΗΕΡΑ είναι τα µέλη της

ας γίνουµε περισσότεροι

Λήξη προθεσµίας

Η Παρασκευή 20 Μαρτίουείναι η τελευταία ηµέραυποβολής των Αιτήσεωνγια την υποτροφία ΑΗΕΡΑ
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