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Τµήµα DOP – 359

Μεσηµεριανό γεύµα

οργάνωσε την

Κυριακή 29/11σε
ταβέρνα στου

Ψυρρή, το Τµήµα
“Έσπερος“ των

Θυγατέρων της

Πηνελόπης,
µε την ευκαιρία της

Ηµέρας των

Ευχαριστιών

Συνεδρίαση ∆.Σ.

Περιφέρειας

Υπό την προεδρεία του Κυβερνήτη αδ. Γ. 
Πλοκαµάκη, συνεδρίασε στην Τρίπολη το
Σάββατο 28/11 το ∆.Σ. της Περιφέρειας µε

θέµατα στην ατζέντα:

1.Προσευχή
2.Επικύρωση πρακτικών 3ης συνεδρίασης
3. Αναφορά Κυβερνήτη

4. Αναφορά Ταµία (ταµιακή κατάσταση, 
εκκρεµότητες τµηµάτων, µελών, 

πληρωµών κλπ)
5. Αναφορά Γραµµατέα (οργανωτικά

θέµατα, ενηµέρωση καταστάσεων
επικοινωνίας τµηµάτων, κλπ)
6. Οργάνωση, παρακολούθηση National

Project “George Lazaridis-Para Olympic
Athletic project”

7. Εκδηλώσεις, υποστήριξη, συντονισµός
Τµηµάτων

8. Οργάνωση MWC 2016

9. Οργάνωση Συνεδρίου 2016  –
Προγραµµατισµός

10. Αναφορές θεµατικών Αντιπροέδρων, 
οργάνωση επικοινωνίας

11. Αναφορές Τµηµάτων για δράσεις τους
12. Good of the order (Το νόηµα του
thanksgiving) 

13. Προσευχή

Τµήµα HJ-25 Πάτρας

Σε συνεδριακή εκδήλωσ
η

σε ξενοδοχείο της Πάτρ
ας

την Κυριακή 22/11,

το Τµήµα της πόλης

“Αγιος Ανδρέας”

παρουσίασε θεµατική

ενότητα µε τίτλο

«Η ΑΗΕΡΑ µέσω των 8 

πυλώνων δράσεώς της

παρούσα σε κάθε διαδρ
οµή

Προόδου και Ανάπτυξης

της Περιφέρειας ∆υτικής

Ελλάδος»

Από την Επιστολή
του

S.P. John W. Galanis (1)

Καθώς µπαίνουµε
στον µήνα

∆εκέµβριο µαζί µε
την

οικογένεια και τους
φίλους

µας σκεπτόµαστε κ
αι τους

συνανθρώπους µα
ς

προσπαθώντας να

βοηθήσουµε µε όπ
οιο τρόπο

θεωρούµε πρόσφο
ρο.Από την Επιστολή του

S.P. John W. Galanis (2)
Άξια του χρόνου σας και των
δωρεών σας η ΑΗΕΡΑ βοηθά
αµέτρητους ανθρώπους

Είµαστε όλοι υπερήφανοι για
την συµµετοχή µας.

Ως Πρόεδρος της µεγάλης
αδελφότητάς µας, σας

ευχαριστώ για την σκληρή
δουλειά.

Από την Επιστολή του

S.P. John W. Galanis (3)

Αυτή δεν είναι η ώρα να

σταµατήσουµε. Ας εντείνουµε
τις προσπάθειές µας. Πρέπει

να συνεργαστούµε και να

εργαστούµε σκληρά για να

υποστηρίξουµε το

πρόγραµµα ανακατασκευής

του Αγίου Νικολάου στο

Ground Zero, των γραµµών
τροφοδοσίας των κοινοτήτων

µας καθώς και την άντληση

κεφαλαίων για τα

προγράµµατα στην Ελλάδα

και στην Κύπρο.
Είµαστε η µία και µόνη

πραγµατική οργάνωση που

εκπροσωπεί τους Έλληνες σε

όλο τον κόσµο.

Από την Επιστολή τ
ου

S.P. John W. Galanis (4)

Στην Αµερική, στην

Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην

Κύπρο η ΑΗΕΡΑ βρί
σκεται

παντού στον κόσµο. Μαζί, η

αδελφότητα µας κάν
ει την

διαφορά και όλα αυτά
χάρη

σε ΕΣΕΝΑ

Από την Επιστολή του
S.P. John W. Galanis (5)

Πλησιάζοντας το τέλος του χρόνου
βεβαιωθείτε ότι όλα τα µέλη

έχουν καταβάλει τις συνδροµές 2015.Τα Τµήµατα πρέπει να στείλουν
ΣΗΜΕΡΑ
ΟΧΙ το 2016

τις συνδροµές που έχουν συλλέξει
Αν νοµίζεις ότι το Τµήµα σου

ξέχασε να στείλει την συνδροµή σου,κάλεσε τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ σου σήµερα.Πήρες την κάρτα µέλους 2015;Αν όχι, πιθανώς τα Headquarters στις ΗΠΑδεν έχουν λάβει την συνδροµή σου.Ρώτησε τους Αξιωµατούχους του Τµήµατος.


