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…ρόδο µου αµάραν
το…

Στην πόλη Charlotte της North 

Carolina, 40 µαθητές από το

Ελληνο-αµερικανικό δηµόσιο

σχολείο “Ακαδηµία Σωκρά
της”,

έλαβαν µέρος στις επίσηµες

εξετάσεις Ελληνοµάθειας του

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

του Υπουργείου Παιδείας.

…την γλώσσα µου έδωσαν
Ελληνική…

''Από το νηπιαγωγείο και σ’ όλες
τις τάξεις, διδάσκουµε την ελληνική
γλώσσα δύο ώρες καθηµερινά, και

χρησιµοποιούµε την µέθοδο
''emersion'', δηλαδή οι δάσκαλοι
µιλούν Ελληνικά, καθ’ όλη τη
διάρκεια του µαθήµατος. 

Επειδή είµαστε σχολείο που δίνει
έµφαση και στα µαθηµατικά, από

την αρχή καθιερώσαµε και µία ώρα
του µαθήµατος να διδάσκεται, 

επίσης, στα Ελληνικά'‘.

…αιέν αδάµαστος
απανταχού Ελληνισµός…

Για να αποκτήσει η “Ακαδηµία
Σωκράτης” Λύκειο και να

λειτουργεί σήµερα πλήρως στο
πλαίσιο της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
συνέβαλε και το Τµήµα ΑΗΕΡΑ

της Charlotte µε δωρεά $ 
50.000 για την κτηριακή

υποδοµή.

AHEPA CUP 2015
Beach volleyball
Ναύπακτος

πρώτες ευγενικές χορηγίες

Η Εταιρεία AVANCE 

CAR ενοικίασης αυτοκινήτων µε

έδρα την Ναύπακτο υπεύθυνο

τον αδ. Θ. Θεοδωρόπουλο.

Η Πανελλήνια Ένωση

Εθελοντών Πυροσβεστών µε

πρωτοβουλία του Προέδρου της

αδ. Μάκη Τσιουγκρή.

Ενηµέρωση – Επικοινωνία

http://ahepacup.blogspot.gr
ahepalepanto@gmail.com ή

στο 6974487169
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St. Nicholas project

Tα Τµήµατα που δεν έχουν

ανταποκριθεί ακόµη, ας
καταθέσουν την δική τους

συµβολή µέχρι 22 Ιουνίου
ώστε να εκδοθεί έγκαιρα η

Επιταγή που θα παραδώσει ο

Κυβερνήτης στην διάρκεια του

Ύπατου Συνεδρίου στο San
Francisco (1-5 Ιουλίου)
Τράπεζα Πειραιώς

# 5011 – 048469 – 256 
Αιτιολογία: "ΤΜΗΜΑ HJ-....... 

ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Γεώργιος Ν. 
Παπανικολάου

1883-1962
Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Πως θα ήταν ο κόσ
µος σήµερα

αν……

10 Ιουνίου 323 π.Χ.

Πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος

9η Συνεδρίαση ∆.Σ. ΠεριφέρειαςΜε τα νέα και τα απερχόµενα µέλη θασυνεδριάσει το Σάββατο 20/6 στηνΑθήνα το ∆.Σ. της Περιφέρειας όπουθα γίνει και η Παράδοση – Παραλαβή.Θα απασχολήσει κυρίως η οργάνωσητων θέσεων και των προτάσεων για τοΣυνέδριο της AHEPA Family στο
San Francisco

Ναύπακτος
ακρογιαλιές

∆ίστοµο Βοιωτίας
σαν σήµερα 1944
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Εκτελέσθηκαν από τον
Γερµανικό Στρατό Κατοχής


