
1166 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου 20152015ΠεριφέρειαΠεριφέρεια 2525

News SynopsisNews Synopsis

ΕΛΛΑΣΕΛΛΑΣ
AHEPAAHEPAAHEPA

www. www. ahepahellas.orgahepahellas.org

24-26
Ιουλίου

Τµήµα HJ-29
Βέροιας

Υπό την Αιγίδα του Τµήµατος
“Βεργίνα”, έγινε στις 9 ∆εκ
στο Επιµελητήριο Ηµαθίας
ενηµερωτική ηµερίδα της
οργάνωσης “Πρωτοβουλία
για το παιδί” µε θέµα “Η
ενδοοικογενειακή βία
είναι έγκληµα”.

Παρέστη και τιµήθηκε
ο Υ.Κ. αδ. Ν. Παπαδόπουλος. 
Την Περιφέρεια εκπροσώπησε
ο Αντ. Κοινωνικής Ευθύνης

αδ. Ι. Αϊβαζίδης.

Από την επιστολή του Κυβερνήτη

στα Τµήµατα (1)
Αγαπητοί αδελφοί,

Είµαι πολύ ευχαριστηµένος που

τα τµήµατα της Περιφέρειας µας

οργανώνουν εκδηλώσεις υψηλού

επιπέδου βοηθώντας µε πνεύµα

εξωστρέφειας τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτές οι δράσεις καθιερώνουν την

οργάνωση µας και προσελκύουν

νέα µέλη. 

Από την επιστολή τ
ου

Κυβερνήτη (2)

Εν όψει των εορτών τ
ων

Χριστουγέννων, παρα
καλώ

ΟΛΑ τα τµήµατα µας

να έχουν παρουσία σ
τις περιοχές

που δραστηριοποιούν
ται.

Όσα τµήµατα δεν έχο
υν ετοιµάσει

κάτι θα πρέπει ΑΜΕΣ
Α να το

κάνουν οργανώνοντα
ς εκδηλώσεις

στο πλαίσιο των αρχώ
ν και των

ιδεωδών της ΑΗΕΡΑ.

Από την επιστολή
του Κυβερνήτη (3)
Αυτές τις γιορτές

η ΑΗΕΡΑ
πρέπει να είναι
ΠΑΝΤΟΥ.

Τόσο εγώ όσο και τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είµαστε στη διάθεσή σας
σε ότι χρειαστείτε.

Τιµή
Επίτιµο µέλος της οργάνωσης

“Πρωτοβουλία για το παιδί”
Βεροίας ανακηρύχθηκε για την
προσφορά του ο Ύπατος
Κυβερνήτης Ευρώπης
αδ. Ν. Παπαδόπουλος.

Τµήµα HJ-17
Βάρη Αττικής

∆είπνο για την ηµέρα των
Ευχαριστιών (Thanksgiving day)οργάνωσε το Τµήµα “Ήφαιστος”
Βάρης µε προσκεκληµένους

πλήθος επισήµων από τον χώρο
της πολιτικής, της εκκλησίας, τουΠ. Ναυτικού, της Πυροσβεστικής . Παρέστησαν ο Υ.Κ. Ευρώπης αδ. Ν. Παπαδόπουλος, ο Κυβερνήτηςαδ. Γ. Πλοκαµάκης, ο Υποδ/κητής

αδ. Β. Πετκίδης.

AHEPA Family

Thessaloniki

Σε κοινό δείπνο για
την ηµέρα

των Ευχαριστιών (Thanksgiving 

day) παραβρέθηκαν τα
µέλη των

Τµηµάτων HJ-03 και Θυγατέρων

της Πηνελόπης-428 “Ελπίδες” σε

γνωστή ταβέρνα τη
ς πόλης.

Τµήµα HJ-09
Πειραιώς

Το ετήσιο δείπνο του

διοργάνωσε µε εξαιρετική

επιτυχία το Τµήµα Πειραιώς

“Θεµιστοκλής” στον Ναυτικό
Όµιλο Ελλάδος στις 9 ∆εκ.

Παρέστη ο Κυβερνήτης αδ. 
Γ. Πλοκαµάκης και πλήθος

προσκεκληµένων από τον

χώρο της πολιτικής και της

Ναυτιλίας.

Συνεδρίαση ∆.Σ.

Περιφέρειας

Στην Αθήνα θα γ
ίνει στις

9 Ιανουαρίου 2016

η επόµενη συνεδ
ρίαση του

District Lodge

Mid Winter Conference 2016
Στην Θεσσαλονίκη θα γίνει
5 και 6 Φεβρουαρίου 2016
το προσυνέδριο (MWC)

των Τµηµάτων της Περιφέρειας

Τµήµα HJ-10

Χολαργού

∆ανειστική Βιβλιοθήκη στ
ο

Σχολείο του χωριού Άγιο
ς

Γεώργιος, ∆ήµου Λεβαδέ
ων

Βοιωτίας δηµιούργησε το
Τµήµα

”Περικλής” .

Τα εγκαίνια έγιναν στις 4 ∆εκ.

Τµήµα DOP – 424
Χριστουγεννιάτικο πάρτι

διοργάνωσε το Τµήµα

“Αµαρυλλίς” στο Caravel Αθηνών
στις 12 ∆εκ. µε σκοπό να

συγκεντρωθούν χρήµατα για το

Ίδρυµα Αυτιστικών Παιανίας και

την Παιδόπολη Αλίµου


