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Chapter Election

Results (1)

Πολύ σηµαντική για την

εύρυθµη λειτουργία της

Οργάνωσης, είναι η αποστολή

σε ΗΠΑ και Περιφέρεια του

Εντύπου µε τα αποτελέσµατα

των εκλογών στα Τµήµατα.

Τα µεν Headquarters 
χρειάζεται να γνωρίζουν το

εκλεγµένο προεδρείο για να

στέλνουν Rosters, ταυτότητες, 

Πιστοποιητικά, ανακοινώσεις,
η δε Περιφέρεια για να

συνεργάζεται µαζί του, να

διακινεί τα ∆ελτία Τύπου, να
ενηµερώνει, να συντονίζει.

Το Έντυπο συµπληρώνει και

αποστέλλει ο απερχόµενος

Γραµµατέας το αργότερο

µέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Η ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ
δυναµικά στο δίκτυο

Στις ρυθµίσεις των
τελευταίων λεπτοµερειών
βρίσκεται η πρoετοιµασία

e-shop στην Ιστοσελίδα µας
www.ahepahellas.org

Το ∆.Σ. θα εξετάσει στις
επόµενες συνεδριάσεις του
το πλαίσιο των συναλλαγών

που ήδη ετοίµασε ο
∆ιευθυντής Επικοινωνίας αδ. 
Α. Παπαντωνόπουλος, ώστε

από τον Σεπτέµβριο να
αρχίσουν να εκτίθενται
προϊόντα και υπηρεσίες.  

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Nicholas Gage
Ηθοποιός

Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Στο Μέγαρο Μαξίµου

«∆ίνουµε µία σηµαντική
µάχη για

τον ελληνικό λαό και η στήριξη της

οµογένειας
είναι σηµα

ντική, 

ιδιαίτερα όταν η οµογένεια
στις

ΗΠΑ έχει τη δυνατότητ
α να

παρέµβει σε
µία δύναµη που

µπορεί να παίξει καθορ
ιστικό

ρόλο» είπε ο πρωθυπουργός στον

Ύπατο Πρόεδρο P. Frangos στην

διάρκεια της συνάντηση
ς του µε

την αντιπροσωπεία της ΑΗΕΡΑ

το πρωί της Πέµπτης 14/5
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Results (2)
Κοινοποιείστε το Έντυπο στο

communication@ahepahellas.org
για να αναρτηθούν τα ονόµατα

του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στην σελίδα που έχει κάθε Τµήµα

στην Ιστοσελίδα µας.

9η Συνεδρίαση ∆.Σ. 
Περιφέρειας

Στην Αθήνα θα συνεδριάσει γιατελευταία φορά το απερχόµενο∆.Συµβούλιο της Περιφέρειας
το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Κυρίαρχο θέµα η καλύτερηπροετοιµασία των Delegates που θα εκπροσωπήσουν τηνΠεριφέρειάς µας στο ΎπατοΣυνέδριο της AHEPA Family 
στο San Francisco.

Μεγάλο Ενδιαφέρον

Ξεπέρασαν τους 30 οι αδελφοί

που συµµετείχαν στο Συνέδριο

µας ως Παρατηρητές.

Κάποιοι ταξίδεψαν στην

Κοµοτηνή για να ορκισθούν

Ahepans και να συµµετάσχουν

Η ∆ύναµη του Αθλητισµού
Από το 1970 τρέχει το πρόγραµµα

“ΑΗΕΡΑ Αθλητισµός” µε διοργάνωση
ετήσιων πρωταθληµάτων στις ΗΠΑ.
Οι νικητές βραβεύονται στη διάρκειατου Ύπατου Συνεδρίου. Ας ξεκινήσουµε
στην Ελλάδα, συµµετέχοντας στο

τουρνουά της Ναυπάκτου
http://ahepacup.blogspot.gr

Στα Τµήµατα η πρωτοβουλία
Στην Περιφέρεια ο Συντονισµός
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