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Την ανάγκη συνεργασίας όλων
των εµπλεκόµενων πλευρών

στην ελληνική οικονοµική κρίση
για την εξεύρεση µιας βιώσιµης
λύσης τονίζει, σε ανακοίνωσή
του προς τα διεθνή ΜΜΕ, ο

απερχόµενος ύπατος
πρόεδρος της ΑHEPA
Αδ. Φίλιπ Φράγκος.

"Παρακολουθούµε τις εξελίξεις
στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την
κρίση χρέους µε βαριά καρδιά
και µε ενδιαφέρον για την

ευηµερία του ελληνικού λαού" 

Αίτηµα Συνεργασία
ς

«Αναµένουµε πως ό
λες οι

εµπλεκόµενες πλευ
ρές θα

συνεργαστούν για την εξεύρεση

µιας βιώσιµης, ισορ
ροπηµένης

λύσης προκειµένου
να

ξεπεραστούν οι δύσ
κολες

προκλήσεις, µε τις ο
ποίες

βρίσκεται αντιµέτωπ
η η Ελλάδα

και να διασφαλιστεί η οικονοµική

σταθερότητα»

Η ΑΗΕΡΑ

Στην πρώτη γραµµή

Η ΑΗΕΡΑ καλεί, επίσης, τη

διοίκηση Οµπάµα να αυξήσει

τις προσπάθειες προκε
ιµένου

να διασφαλιστεί ότι οι

εµπλεκόµενες πλευρές
θα

συµφωνήσουν στην

"κατάλληλη λύση".

Αλλαγή ∆ιοίκησης

ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

Μήνυµα Κυβερνήτη

Ευχαριστώ τα απερχόµενα µέλη

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας.
Ο καθένας µε το τρόπο του και

ανάλογα µε τη δυνατότητά του

συνέβαλε στη λειτουργία και την

αναβάθµιση της Περιφέρειας,

µε τα θετικά αποτελέσµατα που

καθηµερινά βλέπουµε και το

αποτέλεσµα που όλοι ζήσαµε

στο Συνέδριο της Κοµοτηνής.

Μήνυµα Κυβερνήτη

Καλωσορίζω τους νεοεκλεγέντες

και τους υπενθυµίζω ότι είναι

πλέον µέλη της ∆ιοίκησης της

µεγαλύτερης Περιφέρεια
ς του

µεγαλύτερου Ελληνικών

συµφερόντων οργανισµ
ού

αποδήµων και µη.

Μήνυµα Κυβερνήτη

Είµαστε µια αδελφότητα µε
όραµα και αρχές ξεκάθαρες και
στόχους για τους οποίους όλοι

αγωνιζόµαστε.
Εύχοµαι σε όλους καλή δουλειά, 
ο καθένας από τη θέση του και

µε την τελική ευθύνη του
Κυβερνήτη να συνεχίσουµε την
ανοδική πορεία της Περιφέρειας
µας, θέτοντας στόχους υψηλούς
να κερδίζουµε και να θέτουµε
υψηλότερες προκλήσεις. 

Αγαπητοί αδελφοί, καλή δουλειά.
Σας περιµένω στη Ναύπακτο

στις 26 Ιουλίου

Γιώργος Πλοκαµάκης
Κυβερνήτης

93ο Συνέδριο

AHEPA Family

San Francisco
Ο Κυβερνήτης και µέλη της

Αντιπροσωπίας της ΑΗΕΡΑ

ΕΛΛΑΣ µε το νέο Ύπατο

Πρόεδρο John Galanis, το νέο

Ύπατο Αντιπρόεδρο Endy
Zahariadis και το νέο Ύπατο

Ταµία

Ελληνική αντιπροσωπεία

Κοινωνική Ευθύνη

Τα Τµήµατα να αναδείξουν,

τις πολιτισµικές, τις συνε
δριακές,

τις τουριστικές, τις θρησκ
ευτικές,

τις ιαµατικές κλπ. ιδιαιτερότητες

του τόπου τους.

Η Ιστοσελίδα της Περιφέρειας και

το News Synopsis θα είναι

αρωγοί. 


