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Ιουλίου Αθλητισµός – Παράδοση

και Υποτροφίες

Περισσότεροι από 350 µέλη

της ΑΗΕΡΑ Family µε φίλους

γιόρτασαν την Νύκτα

Ελληνικής Κληρονοµιάς στην

διάρκεια του Chicago White 
Sox baseball game στις 7 

Ιουλίου.

San Nicholas project
Στην διάρκεια του 93ου Grand Banquet στο San Francisco ανακοινώθηκε από την ΑΗΕΡΑFamily ότι οι δωρεές για τηνανοικοδόµηση του ναού του ΑγίουΝικολάου στο Παγκόσµιο ΚέντροΕµπορίου έφθασαν τις $ 115,000.

San Nicholas project
Με $ 37,000 από τις οργανώσεις

νέων, Sons of Pericles και Maids of 
Athena, $ 30,000 από τις Daughters 

of Penelope και σχεδόν $ 48.000 
από τα Τµήµατα ανδρών σε όλη την

επικράτεια της ΑΗΕΡΑ, η οικογένεια

της ΑΗΕΡΑ προχωρά συλλογικά και

µεθοδικά στην συγκέντρωση

χρηµάτων για τον σπουδαίο σκοπό.

Αθλητισµός – Παράδοση
και Υποτροφίες

Μέλη από Τµήµατα όλης της

περιοχής του Chicago και της

βορειοδυτικής Indiana 
ανταποκρίθηκαν στην

εκδήλωση που οργάνωσε το

Τµήµα Α205 Lakeshore, 
Chicago, ένα Τµήµα που

ιδρύθηκε το 1928

Συγκεντρώθηκαν
περισσότερα από $ 3500
που το Τµήµα Α205 διέθεσε

σε υποτροφίες.

Greece
All Time Classic

Με ένα έξοχο video αναρτηµένο

στην αρχική σελίδα της

www.ahepa.org η ΑΗΕΡΑ

προβάλει σε όλο τον κόσµο την

µοναδικότητα της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα περιγράφει το πεδίο

των αιώνιων αξιών όπου ένα

µικρό κράτος µετατρέπεται σε

µέγα έθνος.

∆ράσεις Τµηµά
των

HJ-04 “Σόλων”

Από τον ∆εκέµβριο του 2014 το

Τµήµα Χαλανδρίου εξελίσσει ένα

καθηµερινό πρόγραµµα

επισιτιστικής βοήθειας µε φρέσκα

λαχανικά και φρούτα που

προσφέρει στον ∆ήµο Χαλανδρίου.

Μέχρι στιγµής έχουν παραδοθεί

πάνω από 1,8 τόνοι τροφίµων.

Περισσότερα

www.ahepahellas.org/chapters/sol

on-chapter-hj-halandri

Ναύπακτος
Την Κυριακή 26/7 στις 19.00 θα

γίνει από τον Κυβερνήτη
Γ. Πλοκαµάκη η απονοµή των
επάθλων στους νικητές του
“AHEPA CUP 2015” Beach 

volleyball tournament 

41η Επέτειος της Τουρκικήςεισβολής στην Κύπρο
20 Ιουλίου 1974

“Η AHEPA παραµένει
δεσµευµένη να κάνει κάθε τιπου µπορεί και να συνεχίσει ναεργάζεται µε όλους τους

Οργανισµούς,
για να παραµείνει το Κυπριακόζήτηµα ενεργό, µέχρι να

επιτευχθεί µια δίκαιη καιβιώσιµη λύση που θα ωφελήσειόλους τους Κυπρίους”

John W. Galanis
Supreme President 22 Ιουλίου 356 π.Χ.

Γεννιέται στην Πέλλα

ο µέγιστος των Ελλήνων

Βασιλεύς – Στρατηλάτης

Αλέξανδρος Γ΄

1η Συνεδρίαση του νέου
∆.Σ. της Περιφέρειας

Σε αίθουσα της Ιεράς Μονής

Μεταµορφώσεως στην

Ναύπακτο θα συνεδριάσει

την Κυριακή 26/7 στις 11.30 
το νέο ∆.Σ. της Περιφέρειας

αµέσως µετά την Θεία

Λειτουργία.
Στην ατζέντα βρίσκονται

απολογιστικά, διαχειριστικά

και, κυρίως, προγραµµατικά

θέµατα που θα βοηθήσουν

τους ahepans της Ελλάδας

να αναπτύξουν

δυναµικότερες δράσεις στην

νέα περίοδο. 


