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ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Έγινε το Σάββατο 20/6 στην
Αθήνα, η τελευταία

συνεδρίαση του απερχόµενου
∆.Σ. της Περιφέρειας.

Μεταξύ των θεµάτων που
συζητήθηκαν ήταν ο τελικός
απολογισµός του Συνεδρίου

της Κοµοτηνής µε τον
συνεχιζόµενο απόηχό του

στην πόλη, η συµµετοχή στο
Ύπατο Συνέδριο του San 

Francisco και η πορεία των
εκλογών στα Τµήµατα.

24-26
Ιουλίου

AHEPA Family

Βίοι Παράλληλοι

Η οργάνωση των Ανδρών

ΑΗΕΡΑ ιδρύθηκε το 1922

Η οργάνωση γυναικών

“Θυγατέρες της Πηνελόπης”
(Daughters of Penelope) 

ιδρύθηκε το 1929

Η Οργάνωση νεαρών

ανδρών “Υιοί του
Περικλέους” (Sons of

Pericles) ιδρύθηκε το 1926

Η οργάνωση νεαρών

γυναικών “Κόρες της

Αθηνάς” (Maids of Athena) 

ιδρύθηκε το 1930

AHEPA Family

Ελληνισµός

Εκείνο που καθιστά µοναδική την

ΑΗΕΡΑ σε σχέση µε άλλες οργανώσεις, 

είναι η δηµιουργία της Οικογένειας

ΑΗΕΡΑ (AHEPA Family).

Συνδεδεµένη άρρηκτα µε τρεις ακόµη

οργανώσεις, η Οικογένεια ΑΗΕΡΑ

εργάζεται ως ενιαία µονάδα προς

εκπλήρωση µιας κοινής αποστολής.

AHEPA Family

Προσφορά

Οι τέσσερις οργανώσεις µαζί, έχουν

συνεισφέρει κατά την διάρκεια της

ιστορίας τους, πάνω από ένα

δισεκατοµµύριο δολάρια σε

προγράµµατα που προάγουν τον

Ελληνισµό, την Παιδεία και την

Φιλανθρωπία.

Μία οικογένεια
Οικονοµική χορηγία για το
AHEPA CUP Beach Volley 
που διοργανώνει το Τµήµα
Ναυπάκτου έδωσε το Τµήµα
HJ-10 Χολαργού, αλλά και

µέλη του µεµονωµένα

Έµπρακτη στήριξη

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου

∆.Σ. θα γίνει στην Ναύπακτο

την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Αυτό αποφάσισε ο Κυβερνήτης

Γ. Πλοκαµάκης µε την

σύµφωνη γνώµη του

απερχόµενου ∆.Σ. και το

ανακοίνωσε στον πρόεδρο του

Τµήµατος Ναυπάκτου.

Ο αδ. Α. Σχοινάς ευχαρίστησε

για την τιµητική επιλογή και για

την στήριξη του Beach Volley

tournament που διοργανώνει

το Τµήµα του

Ζάκυνθος

Κολυµπήστε στα καταγάλανα νεράσυντροφιά µε τις θαλάσσιες χελώνες.Καταδυθείτε και εξερευνήστε τις
υπόγειες σπηλιές.

Πάρτε ένα ιστιοφόρο ή µια ιστιοσανίδα
και γλιστρήστε στο νερό.

Κάντε ένα εξερευνητικό ταξίδι στις
ορεινές περιοχές.

Απολαύστε τον όµορφο καιρό στο πιοηλιόλουστο νησί της Μεσογείου. Αφεθείτε ελεύθεροι στον ρυθµό της
Ζακυνθινής ζωής.

∆εχθείτε τη φιλοξενία των ανθρώπων.

Κοινωνική Ευθύνη

Τα Τµήµατα να

αναδείξουν,

τις πολιτισµικές,

τις συνεδριακές,

τις τουριστικές,

τις θρησκευτικές,

τις ιαµατικές κ.λ.π.

ιδιαιτερότητες του τόπου

τους. Η Ιστοσελίδα της

Περιφέρειας και το News 

Synopsis θα είναι

αρωγοί. 


