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Αξιέπαινη Προσφορά
∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε

άπορους Βολιώτες προσέφερε στις25 & 26 Μαΐου το Τµήµα HJ-13 
«Αργοναύτες», σε συνεργασία µετην Ιερά Μητρόπολη ∆ηµητριάδοςκαι την Πνευµονολογική κλινική του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου

Λάρισας.

Πατριωτική

Επιχειρηµατικότητα

Η απόφαση της Περιφέρειας να

βραβεύσει στην Κοµοτηνή τον

∆. Πολιτόπουλο, δηµιουργό της

πρώτης Ελληνικής µπύρας

ΒΕΡΓΙΝΑ, εντάσσεται στην

επιθυµία του Κυβερνήτη Γ. 
Πλοκαµάκη και των µελών του

∆.Σ. να βοηθήσει η ΑΗΕΡΑ

στην ανάκαµψη της πατρίδας

επιβραβεύοντας την

επιχειρηµατικότητα.

Τυχαία Επιλογή;

Κάθε άλλο.
Κάτω από τις ίδιες δυσµενείς

συνθήκες τις οποίες άλλοι

επενδυτές, εγχώριοι και ξένοι, 

επικαλούνται ως άλλοθι για να

απέχουν, ο ∆. Πολιτόπουλος

αντέταξε εκείνο που φέρει

στην συλλογική µνήµη του

κάθε Έλληνας

-αλλά λίγοι ανακαλούν-
ως παρακαταθήκη των

µεγάλων ποιητών µας

«Άνθρωπος είσαι και µε τίτλο

αρχοντιάς ξεχωριστό:

Με αίµα ελληνικό και, το
θετικότερο, µε Ελληνική

Συνείδηση»
Κωστής Παλαµάς

Ιδεολογικά κίνητρα

Ο ∆. Πολιτόπουλος, άφησε το

σταθερό επενδυτικό περιβάλλον

των ΗΠΑ και ήλθε να επενδύσει

στην Ελλάδα, όχι διότι είδε

κάποια ευκαιρία, αλλά επειδή

δεν αποδέχθηκε το γεγονός ότι

στην κατειληµµένη από

µονοπωλιακό γίγαντα, αγορά

µπύρας, δεν υπήρχε Ελληνική

µπύρα µε Ελληνικό όνοµα.

«Είµαι υπερήφανος ότι

αναγκάσαµε τους ανταγωνιστές

µας να βγάλουν και εκείνοι

µπύρα µε Ελληνικό όνοµα».

Σήµερα κατέχει σηµαντικό

µέρος της αγοράς και

αναπτύσσεται.

Οικουµενικέ Έλληνα

Μη λησµονείς, ότι το φως του

πολιτισµού που τόσο

θαυµάζεις, ανέβλυσε σε τούτα

τα άγια χώµατα και νερά: Στην

Πίνδο, στα Άβδηρα, στους

∆ελφούς, στα ∆ερβενάκια, στο

Ιδαίο άντρο, στην Σαλαµίνα, 

στην Κνωσό, στο Σαραντάπορο, 
στην Ολυµπία, στο Αιγαίο,

στα Στάγειρα, στον Μυστρά.
Σήµερα, παρά ποτέ, η πατρίδα

χρειάζεται πάλι την Ελληνική

Συνείδηση πολλών σαν τον

∆ηµήτρη Πολιτόπουλο.
Κοινωνική Ευθύνη

Ας αναδείξουν τα Τµήµατα, τις
πολιτισµικές (θερινό calendar), 

τις συνεδριακές, τις τουριστικές, 
τις θρησκευτικές, τις ιαµατικές

κ.α. ιδιαιτερότητες του τόπου

τους. Η Ιστοσελίδα της

Περιφέρειας και το News 

Synopsis θα είναι αρωγοί. 

Ο “Guardian” ανακαλύπτει τον

παράδεισο στο φαράγγι του

Βίκου.

24-26

Ιουλίου

Beach Volley και χορός

Με χαρά ανακοινώνουµε τη

συνεργασία µας στο AHEPA CUP 

2015 µε το τµήµα θυγατέρων

Πηνελόπης Ναυπάκτου. Η αδ. Ν. 

Κουσαρίδα θα συµµετέχει µε τη

σχολή χορού της "Dynamic

Zumba team" by Nektaria στο

τουρνουά, οµορφαίνοντας τη

διοργάνωση µε χορευτικά στη

διάρκεια των time out του τελικού

(Κυριακή 26/7).

Ο µύθος του µη οργανωτικού
Έλληνα

Ο χορογράφος ∆ηµήτρης
Παπαϊωάννου και οµάδα Ελλήνων
βρίσκεται πίσω από την γιγαντιαία

και τεχνολογικά άρτια τελετή
έναρξης 12/6 των 1st European 

Games στο Baku του Azerbaijan.


