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Ο Κυβερνήτης αδ. Γ. Πλοκαµάκης

Αγαπητοί αδελφοί,

Το κορυφαίο γεγονός της Περιφέρειας µας,
το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, έφτασε.

Σε τρείς ηµέρες, σε µια ευαίσθητη γεωγραφικά

και Εθνικά περιοχή της πατρίδας µας, στην
Κοµοτηνή, µε την παρουσία του Ύπατου

Προέδρου αδ. Ph. Frangos, και µελών του

Ύπατου Συµβουλίου, θα συνεδριάσουµε

για την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, 

για το πρόγραµµα της επόµενης και, βεβαίως, 
για να εκλέξουµε το νέο ∆.Σ.

Είναι το κορυφαίο ετήσιο γεγονός, γιατί εδώ

συναντώνται οι αδελφοί από όλα τα Τµήµατά

µας, γνωρίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, 
συνεργάζονται, σχεδιάζουν, προτείνουν και

αισθάνονται αυτό που πραγµατικά είναι:
Το κυρίαρχο όργανο της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ. 

Ειδικά το φετινό Συνέδριο είναι περισσότερο

σηµαντικό, λόγω της τιµητικής και µε πολλούς

συµβολισµούς παρουσίας του Ύπατου

Συµβουλίου από τις ΗΠΑ, καθώς και της

µετάβασης της Περιφέρειας στην νέα νοµική

µορφή της.

ΑΗΕΡΑ

και Κοινωνική Ευθύνη

Τον επιχειρηµατία ∆. 
Πολιτόπουλο, ιδρυτή

της ζυθοποιίας

Μακεδονίας - Θράκης

(Μπύρα Βεργίνα) θα

βραβεύσει η ΑΗΕΡΑ

ΕΛΛΑΣ στην διάρκεια

του δείπνου το Σάββατο

9/5, για την προσφορά

του στην περιοχή της

Θράκης και στον

Ελληνισµό.

Υψηλοί καλεσµένοι

στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου µας

Ο Ύπατος Πρόεδρος της ΑΗΕΡΑ αδ. Ph. Frangos

o Υπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουίκ,
Προξενικές αρχές, Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχες, ∆ήµαρχοι, Μητροπολίτες και από

τους τρεις νοµούς της Θράκης. 

Αγαπητοί αδελφοί,

Όλοι είµαστε συνειδητά µέλητης ΑΗΕΡΑ και γνωρίζουµετους σκοπούς της.
Αυτό, θα πρέπει να
αποτυπωθεί στις

υποψηφιότητες για το νέο∆ιοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο θα πρέπει να

πλαισιωθεί από νέα µέλη, µε υψηλούς στόχους καιπροσδοκίες για το καλό τηςΟργάνωσης και της
Πατρίδας.

Αγαπητοί αδε
λφοί,

Μόνο όσοι έχουν

συµµετάσχει σ
ε Συνέδρια

της ΑΗΕΡΑ, µπορούν να

νοιώσουν την µοναδική

εµπειρία της ψυχικής

ανάτασης, της Εθνικής

Υπερηφάνειας
και της

αξιοπρέπειας που εµπνέει η

Οργάνωση µας. Γι’ αυτό σας

περιµένω το ΣΑΒΒΑΤΟ στην

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

AHEPA Day

17 Μαΐου 2015

Ετοιµότητα
Σε ετοιµότητα βρίσκονται οι αδ. ΑναπληρωµατικοίDelegates να αντικαταστήσουν τους τακτικούς σεπερίπτωση που κάποιος δεν µπορέσει να παραστεί.Η Περιφέρεια και οι Γραµµατείς των Τµηµάτωνφροντίζουν το ενηµερωτικό υλικό να φθάνει σε όλους.

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

John Glenn Jr. 
Γερουσιαστής ΗΠΑ

1974 -1999
Αστροναύτης

Μέλος της ΑΗΕΡΑ

8η Συνεδρίαση ∆.Σ. Περιφέρειας

Παρασκευή 8/5 ώρα 20.15

Κοµοτηνή

1. Προσευχή

2.Έγκριση πρακτικών 7ης συνεδρίασης

3. Αναφορά Κυβερνήτη, ∆ιοικητικός

απολογισµός – Έγκριση

4. Αναφορά ταµία. Οικονοµικός

απολογισµός – Έγκριση

5. Αναφορά επιτροπής Συνεδρίου

6. Good of the Order

7. Προσευχή – τέλος συνεδρίασης


