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ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ
AHEPAAHEPAAHEPA

www. www. ahepahellas.orgahepahellas.org

Business Directory

Αδελφοί επαγγελµατίες του Τουρισµού, 
προβληθείτε ∆ΩΡΕΑΝ στην

σελίδα Tourism/Hotel/Hospitality της

www.ahepahellas.org/directory/
Business directory

Το προνόµιο να είσαι

Ahepan

Αρχιεπίσκοπος Βορείου

και Νοτίου Αµερικής

Ιάκωβος

1911-2005
Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Γίνε χορηγός

Για χρηµατικό ποσό150€ τα

αντισταθµιστικά οφέλη είναι

εµφάνιση στην αφίσα
της

διοργάνωσης + εµφάνιση

στο αναµνηστικό βίντε
ο + 

εµφάνιση στην επίσηµ
η αναµνηστική

τελική foto των απονοµών + εµφάνιση

στο http://ahepacup.blogspot.gr

+ εµφάνιση στο αναµνησ
τικό

µπλουζάκι που θα µοιρ
αστεί σε όλους

τους συµµετέχοντες + προβολή σε

Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, ΗΠΑ.

Επικοινωνία

ahepalepanto@gmail.com ή

στο 6974487169

Το event 

του καλοκαιριού

Έπαθλο στους νικητές

προσφέρει φέτος στην πολύ

αναβαθµισµένη διοργάνωση,  το
Τµήµα HJ-18 Ναυπάκτου.

Μαθαίνουµε ότι έχει εκδηλωθεί

ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ. 

Don’t Miss
AHEPA CUP 2015

Beach Volley
Με µια νέα και ένα νέο να

αγωνίζονται για τα “χρώµατά”
του, πρέπει να απαντήσει
αυτό το καλοκαίρι κάθε
Τµήµα στην ισχυρή

διεισδυτικότητα που έχει στην
κοινωνία και τα ΜΜΕ ο

Αθλητισµός. Ενηµερωθείτε
για την ελκυστικούς όρους

φιλοξενίας

24-26
Ιουλίου

29 Μαΐου 1963

Την ηµέρα αυτή 20.000 
Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν στα

αποκαλυπτήρια του αγάλµατος

του Η.S. Truman, Προέδρου
των Η.Π.Α. και αρχιτέκτονα του

οµώνυµου ∆όγµατος.
Το άγαλµα δωρεά της ΑΗΕΡΑ, 

παρέδωσαν στην ιστορία των

Αθηνών ο Πρωθυπουργός Κ. 
Καραµανλής και ο Ύπατος

Πρόεδρος George Margoles.

Τιµητική Εκδήλωση
∆ιάλεξη µε οµιλητή τον
Παναγιώτη Γεννηµατά,
επίτιµο Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων, διοργανώνει την
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 το
Τµήµα HJ-10 Χολαργού στο
Webster University, µε θέµα ”
Ανασυγκρότηση της Ελλάδας
µέσα από το ∆όγµα Τρούµαν

και το Σχέδιο Μάρσαλ”

Θυγατέρες της
Πηνελόπης

Οµιλία των καθ
. Γ.Τσακίρη

και Γρ.Ξεπαπαδάκη, 

διοργανώνει το
Σάββατο 6 

Ιουνίου το Τµήµ
α 421,  

“Amaryllis” στο Webster

University, µε θέµα

“Επιδηµιολογία
, 

Αιτιοπαθογένεσ
η και

Χειρουργική του
Καρκίνου

του Μαστού”.

Ένας και ενιαίος επ
ί Γης

διαχρονικός Ελλην
ισµός

Μαθήτριες, ντυµένες
αρχαίες Έλληνιδες

ιέρειες, στεφανωµένε
ς µε λευκά λουλούδι

α, 

σχηµατίζουν το έµβλ
ηµα των Ολυµπιακώ

ν

Αγώνων κατά την Σχ
ολική Ολυµπιάδα στη

ν

Tampa Florida των ΗΠΑ.

Πολυµελής Αντιπροσωπεία

Με τον Κυβερνήτη Γ. Πλοκαµάκη
επικεφαλής των Delegates από

τα Τµήµατα HJ-01, HJ-02, HJ-06, 
HJ-09, HJ-10, HJ-19 και HJ-20 θα

εκπροσωπηθεί η ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

στο Family Convention του San 
Francisco 1-5 Ιουλίου


