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Σε καλά χέρια η Ντένια -
Μια τεράστια αγκαλιά οι

οµογενείς µας

(από την ΗΜΕΡΑ Ζακύνθου)

Πρόκειται για την Ντένια Παράσχη

από την Ζάκυνθο η οποία

χρειάσθηκε να νοσηλευθεί σε

πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο της

Βοστώνης.

Μετά την ενηµέρωσή του από το

Τµήµα HJ-05 Ζακύνθου,

ο Κυβερνήτης αδ. Γ. Πλοκαµάκης
ζήτησε την βοήθεια των αδελφών

της Βοστώνης.

Άµεσο ήταν το ενδιαφέρον του

Supreme Governor Region 4

αδ. Frank Fotis που σε συνεχή
επαφή µε τον Κυβερνήτη και µε

διαρκή συντονισµό ενεργειών

πέτυχε την γενική και κυρίως

αποτελεσµατική κινητοποίηση των

αδελφών µας ανοίγοντας ζεστή την

αγκαλιά των οµογενών στην Ντένια

και στην οικογένειά της.
Θερµές ευχαριστίες

Υποτροφίες

AHEΡΑ ΕΛΛΑΣ

Συνάντηση µε τον λυ
κειάρχη της

Ιονίου Σχολής κ. Μελ
ετόπουλο,

είχε στις 18/2 ο Κυβερνήτης

αδ. Γ. Πλοκαµάκης συνοδ
ευόµενος

από το Γραµµατέα τη
ς Περιφέρειας

αδ. Κ. Κοζυράκη. Υπήρξε κατ' 

αρχήν συµφωνία για
παροχή µιας

ετήσιας µεγάλης υπο
τροφίας σε

τέκνο µέλους της ΑΗΕΡΑ, αξίας

19.000 Ευρώ καθώς και άλλων

µικρότερης αξίας. Εν
τός των

αµέσως προσεχών η
µερών θα

αναρτηθεί σχετική αν
αλυτική

ανακοίνωση στην ισ
τοσελίδα µας

www.ahepahellas.org

AHEPA Family Convention
Las Vegas July 24-30 2016
Προλάβετε να κάνετε κράτηση

ξενοδοχείου στο Las Vegas
µέσω του συνδέσµου

https://aws.passkey.com/event/
14567179/owner/4940/home

Μπορείτε να κάνετε ακύρωση

χωρίς έξοδα

Τµήµα HJ-18
Ναύπακτος

Ξυλόγλυπτα έπιπλα και
γραφείο δώρισε

το Τµήµα “LEPANTO”
στο νηπιαγωγείο

Ευπαλίου Φωκίδας.
Θερµή ευχαριστήρια
επιστολή του τοπικού
πολιτιστικού συλλόγου

δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
“Ηχώ Ευπαλίου”.

Daughters of Penelope
Τµήµα 424 Ξάνθης

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψαν στις 14/2 τα µέλη του

Τµήµατος ΑΡΣΙΝΟΗ . 
Παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος
Ελληνισµού της Περιφέρειας
αδ. Σ. Βώβος, η συντονήστρια
των DOP της Περιφέρειας 25αδ. Μ. Σοφιανού καθώς και µέλητου γειτονικού Τµήµατος DOP 

Κοµοτηνής. 

Sons of Pericles
Τµήµα SHJ-02

Αθηνών

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα

έκοψαν στις 14/2 τα µέλη του

Τµήµατος ΘΗΣΕΥΣ

στο Κολωνάκι. 

Η εκδήλωση συνέπεσε µε την

επέτειο των 90 ετών από την
ίδρυση των Sons of Pericles

στις Η.Π.Α.. Παραβρέθηκαν
µέλη Τµηµάτων ΑΗΕΡΑ της

περιοχής, φίλοι και
εκπρόσωποι φορέων.

Τµήµα HJ-17
Βάρης Αττικής

Υπό την Αιγίδα του Τµήµατος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ πραγµατοποιείται
στην Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία (Γυθείου 12 Αθήνα) 
έκθεση φωτογραφίας του

µέλους του Τµήµατος αδ. Α. 
Μπούνα. Τα εγκαίνια έγιναν
στις 20/2 και η έκθεση θα
διαρκέσει µέχρι 3 Μαρτίου

∆ευτέρα-Σάββατο
ώρες 18.00-21.00.

Daughters of Penelope
Τµήµα 359

Οµιλία µε θέµα “Αλόη Βέρα: Ο
σιωπηλός θεραπευτής”
οργάνωσε στις 17/2 σε

κεντρικό ξενοδοχείο των

Αθηνών το Τµήµα ΕΣΠΕΡΟΣ.

Τµήµα HJ-20

Τµήµα DOP 423

Κοµοτηνής

Την πρωτοχρονιά
τικη πίτα

έκοψαν στις 17/1 τα µέλη των

Τµηµάτων ΟΡΦΕ
ΥΣ και

ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ. Την εκδήλωση

ευλόγησε ο Σεβασµιότατος

Μητροπολίτης Μα
ρωνείας και

Κοµοτηνής κκ Παν
τελεήµων.


