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Στις 21 Μαρτίου, στην διάρκεια
τιµητικού γεύµατος στην Νέα

Υόρκη , το Cyprus Children's Fund 
βράβευσε την ΑΗΕΡΑ στο

πρόσωπο του Ύπατου Προέδρου

Ph. Frangos µε το Humanitarian 
and Philanthropic award.
Στη τελετή ο Αρχιεπίσκοπος

Αµερικής ∆ηµήτριος εξήρε το

σηµαντικό έργο που έχει

προσφέρει η ΑΗΕΡΑ από το 1922 
σε ποικίλους τοµείς της

κοινωνικής ζωής.

Delegates
Μέχρι 20 Απριλίου θα πρέπει να
έχουν σταλεί στον Γραµµατέα της
Περιφέρειας τα ονόµατα των 6

Delegates και των 6 
αναπληρωµατικών κάθε
Τµήµατος που θα το

εκπροσωπήσουν στο Συνέδριο
της Κοµοτηνής

Κι άλλα Συνέδρια
στην Κοµοτηνή
Συνέδριο της

Οµοσπονδιακής ΈνωσηςΕυρωπαϊκών Εθνοτήτων
(FUEN) θα γίνει στην
Κοµοτηνή 13-17 Μαΐου
2015. Οργανώνεται σε
συνεργασία µε την

“Ευρωπαϊκή ΟµοσπονδίαΤούρκων ∆υτικής Θράκης”, του “Συλλόγου ΕπιστηµόνωνΜειονότητας ∆υτικήςΘράκης” και του “ΚόµµατοςΙσότητας Ειρήνης και Φιλίας”που είναι µέλη της FUEN.

Με τους αδελφο
ύς

της Κοµοτηνής

Προετοιµαζόµαστ
ε ήδη για το

ταξίδι µας στην Κο
µοτηνή. 

Από το απόγευµα
της

Παρασκευής 8 Μαΐου µέχρι

αργά το βράδυ το
υ Σαββάτου

9 Μαΐου, η πόλη πρέπει να

βουλιάξει από το
πλήθος

των Ahepans

Αντίστρο
φη Μέτρ

ηση

µέχρι το Σ
υνέδριο µ

ας

39 ηµέρες

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Ευχαριστούµε τους αδε
λφούς του

Τµήµατος #270 (St. Paul, MN) που

εργάσθηκαν για την τιµ
ή, το εθνικό

σύµβολο της Ελλάδας
να κυµατίζει

υπερήφανα την 25 Μαρτίου 2015

στο Minnesota State Capitol.

∆ιαχρονική προσφορά της

ΑΗΕΡΑ

Παραδόθηκε την Πέµπτ
η 26/3 από

την I.O.C.C. και την AHEPA στο

νοσοκοµείο της Αλεξανδ
ρούπολης το

16ο κοντέινερ µε αναλώσι
µο και

φαρµακευτικό υλικό για
τις ανάγκες

των νοσοκοµείων της Ξ
άνθης, της

Κοµοτηνής και της Αλεξ
ανδρούπολης

∆ιαχρονική προσφορά της

ΑΗΕΡΑ

Την Παρασκευή 27/3  

παραδόθηκε από την Α
ΗΕΡΑ

στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκης, η πρώτη
δόση

ιατρικών µηχανηµάτων

(Υπερηχογράφος, 

ηλεκτροκαρδιογράφος, 

σπιρόµετρο και καταγρα
φείς

δεδοµένων) αξίας περίπ
ου

100.000 $, δωρεά των

οµογενών µας από την Ν. 

Υόρκη των ΗΠΑ

Επόµενη συνεδρίαση ∆.Σ

Στην Αθήνα θα
γίνει το

Σάββατο 25 Απριλίου 2015

η 7η Συνεδρίαση το
υ ∆.Σ. της

Περιφέρειας
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