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Πρώτο Συνέδριο

Όπως ανακοίνωσε ο Ύπατος

Κυβερνήτης Region 10  αδ. Νίκος
Παπαδόπουλος, το πρώτο

Συνέδριο του Region θα γίνει
στην Στουτγάρδη 9-11 

Οκτωβρίου 2015 σε αίθουσα

συνεδρίων της Εκκλησίας των

Αγίων Πέτρου και Παύλου µε την

επιµέλεια του Τµήµατος της

πόλης. Θα παραβρεθεί ο Ύπατος
Πρόεδρος της ΑΗΕΡΑ, αδ. John

W. Galanis, καθώς και αδ. 
Ύπατοι Κυβερνήτες από τις ΗΠΑ

Ευχές

Μετά την Θεία Λειτουργία, τα
µέλη του ∆.Σ. δέχθηκαν στο
αρχονταρίκι της Μονής, τις
ευχές του γέροντα και
κτήτορα της Μονής
Αρχιµ. κ. Σπυρίδωνα

Λογοθέτη, ο οποίος και
συνεχάρη τον Κυβερνήτη αδ. 
Γιώργο Πλοκαµάκη για το
έργο της αδελφότητος υπέρ
της Ορθοδοξίας και του
Ελληνισµού διεθνώς.

Πρώτη Συνεδρία
ση

∆.Σ. Περιφέρειας 2015/16

Στο συνεδριακό
κέντρο της Ιεράς

Μονής Μεταµορφ
ώσεως Σωτήρος

Ναύπακτου έγινε
την Κυριακή 26 

Ιουλίου η πρώτη
συνεδρίαση του

νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της

Περιφέρειας.

Ευχές

Τον ∆ήµαρχο Ναυπακτίας

εκπροσώπησε ο πρόεδρος

του δηµοτικού συµβουλίου

κ. Γεώργιος Σιαµαντάς, ο
οποίος υποδέχθηκε το ∆.Σ. 

και ευχήθηκε καλή επιτυχία

στις εργασίες του.

Τουρνουά beach volley 
AHEPA CUP 2015

Τον τελικό του τουρνουά, το απόγευµατης Κυριακής, τίµησαν µε την παρουσία
τους ο Κυβερνήτης αδ. ΓιώργοςΠλοκαµάκης, ο αθλητικός διευθυντής αδ. Αναστάσης Σωτήρχος και ο επίτιµος
πρόξενος της Ιταλίας κ. ΧρήστοςΠαπαβασιλείου που εκπροσώπησε τηνΑντιπεριφερειάρχη κ. Σταρακά. Αφούέκαναν τις απονοµές στους νικητές, 
µίλησαν µε θερµά λόγια για τη

διοργάνωση και ανανέωσαν το αθλητικό
ραντεβού για του χρόνου.
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Πρώτο Συνέδριο

Στο Συνέδριο θα παρα
βρεθούν

επίσης, οι αδ. Connie Pilallis, 

Grand President Daughters of

Penelope και Elena Saviolakis, 

Executive Director of the

Daughters καθότι στην πόλη τη
ς

Στουτγάρδης λειτουργ
εί ήδη

Τµήµα των Θυγατέρω
ν της

Πηνελόπης.

∆ράσεις Τµηµάτων

HJ-16 “Αρετή”
Ηµερίδα προληπτικής

καρδιολογίας διοργάνωσε στις 13/6 
το τµήµα AHEPA ∆ράµας µε την

παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη

Αργύρη Πατακάκη, του ∆ηµάρχου
Χριστόδουλου Μαµσάκου, του

προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου

Γεωργίου Γεωργιάδη και πλήθους

κόσµου. Στο τέλος της εκδήλωσης, 
το τµήµα της ∆ράµας δώρισε στον

∆ήµο έναν υπερσύγχρονο

αυτόµατο καρδιακό απινιδωτή για

τις ανάγκες της πόλης. 

Περισσότερα

www.ahepahellas.org/chapters/sol

on-chapter-hj-halandri

Το “ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ News Synopsis”
θα είναι κοντά σας πάλι

τον Σεπτέµβριο. 


