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Να µην ξ
εχάσω

Να στείλω
στην Περ

ιφέρεια µ
έχρι

20 Απριλίο
υ τα ονόµ

ατα των 6 Delegates

και των 6 αναπληρ
ωµατικών

που θα

εκπροσω
πήσουν τ

ο Τµήµα
στο Συνέ

δριο µας

3+1 λόγοι

για να είµαι παρών στο Συνέδριο

της Κοµοτηνής 8-9 Μαΐου

1.
Θα είναι εκεί ο Ύπατος Πρόεδρος P. Frangos 

επικεφαλής του Ύπατου Συµβουλίου της ΑΗΕΡΑ και

µαζί τους η σκέψη των απανταχού Ελλήνων που

πάντα βάζουν πλάτη όταν η “µακρινή µητέρα, το

αµάραντο ρόδο” υποφέρει δεινά.
2.

Γίνεται το σηµαντικότερο συνέδριο της ΑΗΕΡΑ

ΕΛΛΑΣ µετά την ίδρυσή της. Έχοντας ξεπεράσει την
κρίσιµη µάζα σε αριθµό Μελών και Τµηµάτων

έρχεται στο συνέδριο µε νέο Καταστατικό και νέες

µεγάλες δυνατότητες για το µέλλον.

3.
Το συνέδριο γίνεται τις παραµονές της επετείου

(14/5) που χριστιανοί και µουσουλµάνοι της

περιοχής γιορτάζουν την ενσωµάτωση της Θράκης

στον εθνικό κορµό. Μαζί και οι Ahepans.

4.
Από το βράδυ της Παρασκευής (8/5), οι αδελφοί της

Κοµοτηνής ετοιµάζουν εκπλήξεις για την

διασκέδαση των σύνεδρων, των παρατηρητών και
των συζύγων.

Το προνόµιο να είσαι
Ahepan

Harry S. Truman
Πρόεδρος ΗΠΑ 1945-53
Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Ο Ελληνισµός

γιορτάζει και µεριµνά

Από την παρέλαση των

Ελλήνων στην Ν. Υόρκη
ο Ύπατος Πρόεδρος

Phillip T. Frangos θα

βρεθεί στις Ευρωπαϊκές

πρωτεύουσες, µετά

στην Πόλη µε τον Οικ. 
Πατριάρχη, στην

Κοµοτηνή µαζί µας για

το Συνέδριο της ΑΗΕΡΑ

ΕΛΛΑΣ, στην Αθήνα και

στην Λευκωσία µε την

πολιτική ηγεσία.

για την Ελλάδα µας

Ευχαριστούµε
Τα 100 χρόνια του

γιορτάζει η εφηµερίδα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ της
Ν. Υόρκης. Έγκυρη
ενηµέρωση µε

επίκεντρο την Ελλάδα
και τους οµογενείς.
Να τα χιλιάσει

Ανήµερα των ελευθερίων
της ΚοµοτηνήςΑνακοινώθηκε από την ΟµοσπονδιακήΈνωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN),ότι το θέµα του συνεδρίου της που θα γίνεισε ξενοδοχείο της Κοµοτηνής ανήµερα τωνελευθερίων της πόλης (14/5) έχει τίτλο«Οι “Τούρκοι” της ∆υτικής Θράκης στοευρωπαϊκό πλαίσιο».Το συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία µετην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία “Τούρκων”∆υτικής Θράκης, του ΣυλλόγουΕπιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκηςκαι του Κόµµατος Ισότητας Ειρήνης καιΦιλίας που είναι µέλη της FUEN.

Αντίστρο
φη Μέτρ

ηση

µέχρι το Σ
υνέδριο µ

ας

32 ηµέρες

Business Directory

Επαγγελµατίες αδελφοί µέλη

2015, καταχωρίστε το
βιογραφικό σας στην Ιστοσελίδα

µας για να σας βρίσκουν οι

αδελφοί. Ας δικτυωθούµε.

www.ahepahellas.org/directory/
Business directory

By Laws

Ευκαιρία για τους

αδελφούς που δεν

εκλεγούν Delegates
να έλθουν ως

παρατηρητές στο

Συνέδριο και να

ζήσουν την εµπειρία

των πρωτοκόλλων

της ΑΗΕΡΑ

AHEPA Day

17 Μαΐου 2015


