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ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ και
προσφυγικό ζήτηµα
Το κέντρο φιλοξενίας

προσφύγων στην Κοζάνη
επισκέφθηκε στις 26/2 ο

Κυβερνήτης αδ. Γ. Πλοκαµάκηςόπου είχε εκτενή ενηµέρωση
από τον δήµαρχο της πόληςΕ. Ιωαννίδη για την οργάνωση, 

την λειτουργία και τα
προβλήµατα του κέντρου. 

Τµήµα HJ-17

Βάρης Αττικής (1)

Παρουσία του Κυβερν
ήτη της

Περιφέρειας και πλήθ
ους

εκλεκτών προσκεκλη
µένων

τα µέλη του Τµήµατος

“ΗΦΑΙΣΤΟΣ” έκοψαν στις

25/2 την βασιλόπιτα τους.

Το Τµήµα τίµησε τον

σεβασµιώτατο Μητρο
πολίτη

Πριγκιποννήσων κκ Ι
άκωβο

και τον πρώτο πρόεδρ
ο του

αδ. Ν. Μπάη στον οποίο

επιδόθηκε επίσης τιµη
τική

πλακέτα από τον Κυβ
ερνήτη

για την πολυετή προσ
φορά

του στην Οργάνωση

Τµήµα HJ-17
Βάρης Αττικής (2)

Μεταξύ των προσκεκληµένων ο
πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ

και πρόεδρος της
Ελληνοαµερικανικής Ενώσεως
Κρις Σπύρου, ο PDG αδ. Ι. 
Μητρόπουλος, ο ∆ιευθυντής

Αθλητισµού της Περιφέρειας αδ. 
Α. Σωτήρχος, ο πρόεδρος του
Τµήµατος SOP SHJ-02 αδ. Π. 
Γαλεράκης, ο καθηγητής της
εκκλησιαστικής Ακαδηµίας
αρχιµανδρίτης Α. Γκρέκας.

Τµήµα HJ-01
Αθήνας

Την καθιερωµένη βασιλόπιτα
έκοψαν στις 27/2 στο κέντρο

“Ελαφοκινηγός” στην
Ν. Φιλοθέη τα µέλη του
Τµήµατος “ΑΘΗΝΑ”

Κοινωνικά Φροντιστήρ
ια

∆ήµου Περιστερίου

Στην κοπή της βασιλόπιτ
ας στο

ΚΥΒΕ του δήµου Περιστερίου

παραβρέθηκε στις 28/2 

εκπροσωπώντας την Περ
ιφέρεια

ο Γραµµατέας αδ. Κ. Κοζυράκης.

Ο θεσµός των κοινωνικών

φροντιστηρίων τον οποίο
έχει

τιµήσει η ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

λειτουργεί από το 1985 µε την

συνεργασία της Μητρόπο
λης, του

δήµου και εθελοντών καθ
ηγητών,

προσφέροντας στήριξη σ
ε

µεγάλο αριθµό µαθητών.

Ο Γραµµατέας επεσήµανε

στον χαιρετισµό του ότι ο

εθελοντισµός για την ΑΗ
ΕΡΑ

είναι η καρδιά και η ψυχή
της

Τµήµα HJ-27

Ωραιοκάστρου

Θεσσαλονίκης

Ένα φορτηγό µε εµφια
λωµένα

νερά, συσκευασµένα ψωµι
ά, 

κρουασάν, γάλατα µακ
ράς

διάρκειας, χαρτικά, πίτες, 

κρεµοσάπουνα και ρούχα

µοίρασαν στους πρόσ
φυγες

της Ειδοµένης στις 8/3, µέλη του

Τµήµατος “ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΣ” µε

επικεφαλής τον πρόεδ
ρό τους και

Αντιπρόεδρο Φιλανθρ
ωπίας της

ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ αδ. Α. Αταµιάν.

Τα προϊόντα ήταν ευ
γενική

χορηγία των εταιριώ
ν

Discount Markt, Rex Hellas, 

Medix & Αφοί Λεοντιάδη

Τµήµα HJ-15 Κοζάνης
Παρουσία του Κυβερνήτητης Περιφέρειας και πλήθουςεκλεκτών προσκεκληµένων
τα µέλη του Τµήµατος“Ι. ΤΡΑΝΤΑΣ” έκοψαν στις 26/2 την καθιερωµένη βασιλόπιτα.


