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7η Συνεδρίαση ∆.Σ. Περιφέρειας

Πολύωρη και εξαντλητική ήταν το Σάββατο 25 Απριλίου
στην Αθήνα, η συνεδρίαση του ∆.Σ. της Περιφέρειας. 
∆εν ήταν µόνο οι τελικές αποφάσεις για την καλύτερη

οργάνωση του Συνεδρίου µας στην Κοµοτηνή, ήταν η

οργάνωση της επίσκεψης του Ύπατου Προέδρου σε

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, η εκπροσώπηση της

Περιφέρειας στο Ύπατο Συνέδριο της ΑΗΕΡΑ στο San 

Francisco 1-5 Ιουλίου, η κατάρτιση προτάσεων για

αλλαγές στα By Laws, η στήριξη των Τµηµάτων στις

εκδηλώσεις τους, η προώθηση του ονόµατος της

ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ και αρκετά άλλα.

Good of the Order

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Robert F. Kennedy 

Γερουσιαστής ΗΠΑ

Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Business Directory

Επαγγελµατίες αδελφοί µέλη 2015, 
καταχωρίστε το βιογραφικό σας δωρεάν

στην Ιστοσελίδα µας. Ας δικτυωθούµε.
www.ahepahellas.org/directory/

Business directory

∆έκα µέρες για το Συνέδριο

Της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

“Ελάτε να γνωρίσετε την ΑΗΕΡΑ”
είναι το σύνθηµα που υιοθέτησε και

απευθύνει προς τους πολίτες της Κοµοτηνής

η Οργανωτική Επιτροπή του Τµήµατος της

πόλης τους.
Κλίµα ευφορίας επικρατεί και είναι διάχυτη η

χαρά τους που λίγο πριν την ηµέρα των

ελευθερίων της πόλης (14/5) και το συνέδριο

της FUEN µε θέµα τους “Τούρκους” της

δυτικής Θράκης, η ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

συσπειρώνει τον απανταχού Ελληνισµό

στην Κοµοτηνή.
Για τούτο έχουν φροντίσει και εκείνοι

να δώσουν λάµψη στο µεγαλύτερο γεγονός

της περιοχής µε πλήθος επισήµων από τον

πολιτικό χώρο, την αυτοδιοίκηση, την

Εκκλησία, τους τοπικούς φορείς, τα ΜΜΕ

και, κυρίως, τους διψασµένους για τέτοια

γεγονότα απλούς Θρακιώτες.

Η ΑΗΕΡΑ

από την πλευρά της, προσέρχεται στο

υψηλότερο δυνατό επίπεδο µε επικεφαλής

τον Ύπατο Πρόεδρό της.

Στο Nashville, Tennessee
ένα αντίγραφο του Παρθενώνα, πιστό
σε διαστάσεις και σε λεπτοµέρειες,
βρίσκεται στο Centennial Park

Επίπεδο οργάνω
σης

Για την ηµέρα και ώρα

άφιξης των Delegates στα

Αεροδρόµια Καβάλας ή

Αλεξανδρούπολης
πρέπει

να ενηµερώσουν τα

Τµήµατα την Περιφέρεια ή

το Τµήµα Κοµοτηνής, ώστε

να δροµολογηθεί mini Bus 

για την µεταφορά τους

στην Κοµοτηνή.

Σπάνια ευκαιρία

Τι τύχη να παραβρεθούµε

στην λαµπρή τελετή

ορκωµοσίας νέων αδελφών

από τον Ύπατο Πρόεδρο

της ΑΗΕΡΑ. 
Τα νεότερα µέλη των

Τµηµάτων µας, ιδιαίτερα

των γειτονικών νοµών,
έχουν σπάνια ευκαιρία να

αποκτήσουν πολλές

εµπειρίες συµµετέχοντας

στο Συνέδριο ως

Παρατηρητές

Υψηλή Τιµή 1

Με τα µέλη των Τµηµάτων

HJ-03 και HJ-27 ζήτησε να

συναντηθεί στην Θεσσαλονίκη

ο Ύπατος Πρόεδρος Ph. 

Frangos αµέσως µετά το

Συνέδριο, την Κυριακή 10/5

Υψηλή Τιµή 2
Την Παρασκευή 15/5, ο ΎπατοςΠρόεδρος ζήτησε να συναντηθείστην Αθήνα µε τα µέλη των

Τµηµάτων της Αττικής


