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Το Προνόµιο να είσαι

ΑΗΕΡΑΝ

Η µεγαλύτερη Οργάνωση

των απανταχού της Γης

Ελλήνων

Αποκατάσταση

Ο διάσηµος συγγραφέας Νίκος

Γκατζογιάννης (Ν. Gage) είναι µέλος
της ΑΗΕΡΑ και όχι ο ηθοποιός

Nicholas Cage,όπως γράφτηκε στο
προηγούµενο φύλλο.

Ποτέ δεν είναι αργά Nicholas 
24-26

Ιουλίου

Συνέδριο Σταθµός (2)

Παλαιό µέλος της ΑΗΕ
ΡΑ

Καναδά µε συγκίνηση

απευθύνθηκε στους

Συνέδρους για να πει
ότι

πρόκειται για το καλύ
τερο

Συνέδριο Περιφέρειας

ΑΗΕΡΑ που έχει

παρακολουθήσει ever.

Ο ναός των οµογενών

είναι και δικός µας ναός

Επιταγή $2.600 παρέδωσε ο
Κυβερνήτης Γ. Πλοκαµάκης
στον Ύπατο Πρόεδρο Phillip 

Frangos, ως µια πρώτη
συµµετοχή των Ahepans της
Ελλάδας στην ανέγερση του

ναού του Αγ. Νικολάου στο
Ground Zero της Ν. Υόρκης. 
Το ποσόν συγκεντρώθηκε

από καταθέσεις Τµηµάτων

που ανταποκρίθηκαν ήδη

στο κάλεσµα της

Περιφέρειας.

Με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Με τον Πρόεδρο της Κύπρου

Με τον Κυβερνήτη της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

Με τον οικουµενικό Πατριάρχη

Συνέδριο Σταθµός (1)
Αγαπούν οι Έλληνες την
ΑΗΕΡΑ και οι Ahepans την
Περιφέρεια. Αυτό είναι το
συµπέρασµα από την
πρωτοφανή συµµετοχή

Αντιπροσώπων, 
Παρατηρητών και (στην
τελετή έναρξης) επισήµων
και απλών πολιτών.

Οι Ahepans που ταξίδεψαν
στην ωραία Κοµοτηνή
ξεπέρασαν τους 120, 
αριθµός κατά πολύ

µεγαλύτερος από κάθε
προηγούµενο Συνέδριο.

Συµβολική Πρωτιά

“Είναι η πρώτη φο
ρά που

οι οµογενείς µας
δεν µας

δίνουν, αλλά λαµβ
άνουν

επιταγή. Θα υπάρξει και

συνέχεια, διότι τα Τµήµατα

µας εξακολουθού
ν, παρά

τις δυσκολίες, να

προσφέρουν” είπε
ο

Κυβερνήτης. 

∆ιοικητική Τάξη

Οι απερχόµενες

∆ιοικήσεις των Τµηµάτω
ν

πρέπει να τακτοποιήσου
ν

εκκρεµότητες µε την

αποστολή Συνδροµών σ
ε

ΗΠΑ και Περιφέρεια.

Οι νέες ∆ιοικήσεις θα

πρέπει να παραλάβουν

στις 1/7 πίνακα µε την

συνδροµητική κατάστασ
η

όλων των µελών

Χαρά και Τιµή

Χρόνο και έρωτα για τις

Αξίες που πρεσβεύει η

ΑΗΕΡΑ πρέπει να µπορεί

και να είναι πρόθυµος να

διαθέσει ο υποψήφιος

Αξιωµατούχος στο Τµήµα.
Η χαρά ότι προσφέρει

στην κοινωνία και την

Πατρίδα, αλλά και η τιµή
ότι µετέχει ενεργά στην

µεγάλη οικογένεια του

παγκόσµιου Ελληνισµού

θα τον αποζηµιώσουν.


