
1144 ΙουλίουΙουλίου 20152015ΠεριφέρειαΠεριφέρεια 2525

News SynopsisNews Synopsis

ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ
AHEPAAHEPAAHEPA

www. www. ahepahellas.orgahepahellas.org

24-26
Ιουλίου

Οι Ahepans της Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε στο San Francisco 
το ετήσιο Συνέδριο 2015

της AHEPA Family.
Παρά τις κρίσιµες ώρες που περνά

η Πατρίδα και οι Έλληνες,
η αντιπροσωπεία από την Ελλάδα

υπήρξε η πολυπληθέστερη όλων

των προηγούµενων ετών,
γεγονός που δείχνει αίσθηµα

ευθύνης απέναντι στην µητέρα

Οργάνωση, 
αποδεικνύει την δυναµική άνοδο της

ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

και διατρανώνει το εθνικό πείσµα

που θέλει στα δύσκολα να µετριέται

το σθένος των Ελλήνων.

San Nicholas
Εν µέσω µεγάλης
συγκίνησης όλων,
ο Κυβερνήτης
Γ. Πλοκαµάκης
παραδίδει στον
Σεβασµιότατο
Αρχιεπίσκοπο

Αµερικής ∆ηµήτριο,
επιταγή ως συµβολή
των Ahepans της
Ελλάδας στην

ανέγερση του ναού
του Αγ. Νικολάου στο

ground zero

Ο ύπατος

Πρόεδρος

John W. Galanis

µε τον Κυβερνήτη

της ΑΗΕΡΑ

ΕΛΛΑΣ

Γ. Πλοκαµάκη

Τιµή

National AHEPAN

of the year 2015
εκλέχθηκε στο Συνέδριο

της AHEPA Family για
την προσφορά του

ο αδ. Ε. Κεφαλίδης ,
Tαµίας της Περιφέρειας

και πρόεδρος του

Τµήµατος Κοµοτηνής.

Μήνυµα του Κυβερνήτη

Αγαπητοί αδελφοί,
Επιστρέφοντας από το National
Convention του San Francisco,
συνεχίζουµε την δραστηριότητα

της Περιφέρειάς µας.
Πιστεύω ότι οι οικονοµικές εξελίξεις

στη πατρίδα µας, δεν θα µας

εµποδίσουν να προσφέρουµε στην

Οργάνωση και στους

χειµαζόµενους συµπολίτες µας.
Η πρώτη συνεδρίαση της νέας

περιόδου, θα γίνει την Κυριακή 26/7 
στη Ναύπακτο µε αρκετά θέµατα

στην ατζέντα, τόσο απολογιστικά

όσο και προγραµµατικά για την νέα

περίοδο.
Υπενθυµίζω ότι την ηµέρα αυτή θα

διεξαχθεί στην Ναύπακτο και το

ΑΗΕΡΑ CUP beach volley 2015.
Προτάσεις προς συζήτηση στο ∆.Σ. 
να µου αποσταλούν µέχρι 17 /7

Όµορφη και παράξενη πατρίδα

ωσάν αυτή που µου ΄λαχε

δεν είδα

National Project

Συµµετέχοντας δυναµικά
στις

επιτροπές εργασίας του

Συνεδρίου στο San Francisco,

οι Delegates από την Ελλάδα

πέτυχαν να γίνει National project

η απόφαση που λήφθηκε στο

Συνέδριο της Κοµοτηνής και να

στηριχθεί µε $ 30.000 για τα έτη

2015, 2016 και 2017

ο αδ. Γ. Λαζαρίδης του Τµήµατος

Καλαµάτας, προκειµένου να

καταστεί δυνατή η συµµετοχή του

στους Παραολυµπιακούς
αγώνες.

National Convention 2016Το επόµενο Συνέδριο τηςΑΗΕΡΑ Family θα γίνει στο
Las Vegas
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