
1 1 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 20152015ΠεριφέρειαΠεριφέρεια 2525

News SynopsisNews Synopsis

ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ
AHEPAAHEPAAHEPA

www. www. ahepahellas.orgahepahellas.org

24-26

Ιουλίου
∆ραστηριότητα Κυβερνήτη

Την Λέσβο επισκέφθηκε ο
Κυβερνήτης Γ. Πλοκαµάκης για
επαφές µε τον ∆ήµαρχο της

Μυτιλήνης κ. Σπύρο Γαληνό και
τοπικούς παράγοντες.

Κύριο θέµα της επίσκεψής του ήταν η
άµεση ενηµέρωσή του επί των

µεγάλων προβληµάτων που έχουν
δηµιουργήσει οι σηµαντικές

προσφυγικές ροές που καθηµερινά
δέχεται το νησί.

Η δήλωση του Κυβερνήτη

στα τοπικά ΜΜΕ

Βρίσκοµαι στην Μυτιλήνη για

να αποκτήσω ιδία γνώµη της

κατάστασης που έχει

διαµορφωθεί από τα κύµατα

των µεταναστών.
Η ΑΗΕΡΑ ως οργάνωση

µεταναστών και µε ζωή 93 
χρόνια, είναι ιδιαίτερα

ευαισθητοποιηµένη στον

ανθρώπινο πόνο των

µεταναστών.
Μετά από συζήτηση µε

τοπικά στελέχη και φίλους

στην Μυτιλήνη θέλησα να

έχω και µια δικιά µου άποψη

της κατάστασης την οποία θα

φροντίσω να µεταφέρω και

προς τα πάνω, σε µια
προσπάθεια της Περιφέρειας

της Ελλάδος να συµβάλει

στην άµβλυνση του

προβλήµατος που έχει

προκύψει. Πρόθεσή µας είναι

να κάνουµε παν το δυνατόν

προκειµένου να βοηθήσουµε.

Προχωρηµένες συζητήσεις

Κατά την επίσκεψή του στην
Μυτιλήνη ο Κυβερνήτης
συναντήθηκε επίσης µε

διακεκριµένους πολίτες της
πόλης µε θέµα συζήτησης
την εδραία πεποίθηση όλων
ότι το προσφυγικό ζήτηµα
κάνει επιτακτική την ανάγκη
ίδρυσης τοπικού Τµήµατος.

Η δήλωση του ∆ηµάρχου

Μυτιλήνης

στα τοπικά ΜΜΕ

Θέλω να καλωσορίσω τον

Κυβερνήτη της ΑΗΕΡΑ Ελλάδος

κύριο Πλοκαµάκη και να του

προσφέρω το µετάλλιο της

πόλης της Μυτιλήνης.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που δείχνετε

αυτό το ενδιαφέρον για το

πρόβληµα που αντιµετωπίζει η

Λέσβος, η οποία είναι η κύρια

πύλη εισόδου στην Ευρώπη των

προσφύγων που έρχονται από

την Συρία µέσω της Τουρκίας.
Σας έχω ήδη ενηµερώσει ποιο

είναι το πρόβληµα καθώς και

ποιες είναι οι προτάσεις που

έχουµε καταθέσει στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες
όµως δυστυχώς ακόµη δεν

έγιναν αποδεκτές και νοµίζω ότι

θα κουράσω να επαναλάβω τα

πολλά πράγµατα που είχαµε την

ευκαιρία να συζητήσουµε.
Βασίζοµαι όµως πάρα πολύ

στην διεθνοποίηση του

ζητήµατος, κάτι στο οποίο

µπορείτε να βοηθήσετε εσείς

ιδιαίτερα.
Θα ήθελα να διαβιβάσετε στα

µέλη της Οργάνωσής σας τις

ευχαριστίες µας από καρδιάς.

Από την συνάντηση του Ύπατου

Προέδρου της ΑΗΕΡΑ John W. 

Galanis µε τον Πρωθυπο
υργό

Α. Τσίπρα στην Πρεσβεία µας

στην Ν. Υόρκη.

ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ
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Αγαπητοί Αδελφοί

Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι

πριν λίγες µέρες παρέλαβα την

επιταγή της υποτροφίας των $1000.
Ευχαριστώ για την κρίση σας καθώς

και για την τιµή που µου κάνατε να

µου δώσετε την υποτροφία αυτή.
Για µένα αποτελεί µεγάλη ηθική

ανταµοιβή για την προσπάθεια µου, 
καθότι µου δίνει κίνητρο να συνεχίσω

τον αγώνα µου. Θα προσπαθήσω να

φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.

Με σεβασµό και τιµή

Γιάννης ∆ουρίδας

Dues 2015

Tακτοποιούµε τις συνδροµές
µας προς το Τµήµα και το

Τµήµα προς την Περιφέρεια

και τα Headquarters


