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Μέχρι τη
ν ∆ευτέρ

α

20 Απριλίο
υ

Θα πρέπ
ει να έχου

ν σταλεί σ
την Περιφ

έρεια τα

ονόµατα
των έξι (6

) Delegates και των
έξι (6) 

αναπληρ
ωµατικών

που θα εκ
προσωπή

σουν το

Τµήµα στ
ο Συνέδρ

ιο της Κο
µοτηνής

Φανάρι,
Κυριακή τοῦ Πάσχα

12 Ἀπριλίου 2015

«..Μηδείς φοβείσθω θάνατον, 

ἠλευθέρωσεν γάρ ἡµᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος
θάνατος»

Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος λέγων:
«∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καί
πεφορτισµένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑµᾶς».

Ἀγαπητέ Κυβερνῆτα
Γεώργιε Πλοκαµάκη,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εὐχαριστῶν ἀπό καρδίας γιά τίς ἑόρτιες
εὐχές Σας, ἀντεπεύχοµαι ὅπως τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ καταυγάσῃ καί πάλι σέ

ὅλους, στήν ζωή Σας, στίς ἐργασίες Σας, 
στήν οἰκογένεια τῶν AHEPANS καί σέ

κάθε σπιτικό, ἰδιαιτέρως δέ στούς
νοσούντας, τούς χειµαζοµένους καί
κατατρεγµένους ἀδελφούς µας. Εἴθε τά
πρόσωπα ὅλων νά λάµψουν ἀπό τό

ἀναστάσιµον φῶς τοῦ Ζωοδόχου Τάφου, 
νά ζήσουµε δέ ἐφεξῆς µέ πίστη καί

προσωπική σχέση µέ τόν τριαδικό Θεό.

∆ιάκονος

Ἰωακείµ Μπίλλης,
Ὑπογραµµατεύς.

Congressional 
Scorecard

Σε κάθε σύνοδο του

Κογκρέσου, η AHEPA 

καταγράφει στην “Κάρτα
Κογκρέσου” στοιχεία επί

ζητηµάτων που έχουν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

την Ελληνο-Αµερικανική

κοινότητα. Ο σκοπός
αυτής της κάρτας είναι να

πληροφορεί τα µέλη της

ΑΗΕΡΑ και της ευρύτερης

κοινότητας, για το πόσο

απασχολούν τα µέλη του

Κογκρέσου τα ζητήµατα

αυτά, αλλά και πόσο τα
γνωρίζουν.

για την Ελλάδα µας

Αντίστροφη
Μέτρηση

µέχρι το Συνέδ
ριο µας 8-10 Μαΐου

23 ηµέρες

Κάλεσµα

Εµείς οι κάτοικοι της εθνικά

ευαίσθητης περιοχής της

Θράκης, αναζητούµε µε
πάθος διοργανώσεις που

τονώνουν το Εθνικό µας

φρόνηµα.

Από την πρώτη στιγµή που

έφθασε η ΑΗΕΡΑ στον τόπο

µας την αγκαλιάσαµε και

πολλοί γίναµε µέλη της.
Από το καλοκαίρι, 

δουλεύουµε µε πάθος για την

άρτια οργάνωση του

Συνεδρίου, ώστε η σηµαία της

ΑΗΕΡΑ να κυµατίζει στην

καρδιά της πόλης και µετά το

τέλος του. Ο στόχος µας είναι
να κάνουµε την συνάντησή

µας αξέχαστη.

7η Συνεδρίαση ∆.Σ. ΠεριφέρειαςΑθήνα

Μέχρι το Σάββατο 18 Απριλίουπρέπει να σταλούν στον Κυβερνήτηαδ. Γ. Πλοκαµάκη από τα µέλη του∆.Σ. της Περιφέρειας, τα θέµατα πουεπιθυµούν να συµπεριληφθούν στηνΗµερήσια ∆ιάταξη της Συνεδρίασηςτης 25 Απριλίου 2015

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Gerald Ford
Πρόεδρος ΗΠΑ 1974-77

Μέλος της ΑΗΕΡΑ

AHEPA Day

17 Μαΐου 2015

Business Directory

Επαγγελµατίες αδελφοί
µέλη

2015, καταχωρίστε το

βιογραφικό σας στην Ισ
τοσελίδα

µας για να σας βρίσκου
ν οι

αδελφοί. Ας δικτυωθούµ
ε.

www.ahepahellas.org/directory/

Business directory

Ενηµερωτικό
Αυτή την εβδοµάδα θα
αποσταλεί στα Τµήµατα
το πλήρες ενηµερωτικό
για το Συνέδριο, που

ετοίµασαν οι αδελφοί της
Κοµοτηνής. Περιλαµβάνει
πολλές πληροφορίες για
την πόλη, για την

µετάβαση, τα ξενοδοχεία
της, τις ξεναγήσεις των
συνοδών επισκεπτών, 
αλλά και τους ιδιαίτερους
λόγους που µας καλούν
να είµαστε όλοι εκεί.


