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Αθήνα  26 Ιουνίου 2021  

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα   , 

 

Η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση (American Hellenic 

Educational Progressive Association), γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο AHEPA , είναι η 

πολυπληθέστερη και αρχαιότερη οργάνωση προώθησης και διατήρησης της ελληνικής 

κληρονομιάς με έδρα την Αμερική . 

Πρόκειται για μια οργάνωση διεθνούς εμβέλειας, με παραρτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

τον Καναδά, την Ελλάδα , τις χώρες τις κεντρικής Ευρώπης και την Κύπρο, ενώ παράλληλα 

συνεργάζεται και με τις αδελφές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία, υπό την αιγίδα της AHEPA  Αυστραλίας-Ασίας. 

Το 2000 ιδρύθηκε η ΑHEPA Hellas  η οποία σήμερα  αριθμεί περισσότερα από 1250 μέλη 

κατανεμημένα  σε 45 τοπικά Τμήματα (Chapters) σε όλη την Ελλάδα. 

Αποστολή της AHEPA  είναι η προώθηση των ιδεωδών της Ελληνικής παιδείας, της 

φιλανθρωπίας και της πολιτικής υπευθυνότητας, παράλληλα με την ατομική και 

οικογενειακή εξέλιξη και τελειοποίηση. 

Οι 5 βασικοί δομικοί πυλώνες δράσης της AΧΕΠΑ είναι οι εξής:   

✓  Ελληνισμός 

✓  Εκπαίδευση  

✓  Φιλανθρωπία 

✓  Πολιτική Υπευθυνότητα  

✓  Οικογενειακή και Προσωπική Εξέλιξη 

Στο διάστημα   από 25 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου θα διεξαχθεί το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο 

της AHEPA  στην  Αθήνα  συμμετέχοντας  με αυτό  τον τρόπο στον εορτασμό – προσκύνημα  

στις ρίζες, τιμώντας την επέτειο των  200 χρόνων  από την Ελληνική Επανάσταση .  

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και 99 χρόνια από την δημιουργία της AHEPA , 

το 2021 αποτελεί χρονιά ορόσημο για τον απόδημο Ελληνισμό . 

Έναν απόδημο ελληνισμό του οποίου η έκφραση μέσα από την ΑHEPA  με την συνεχή 

στήριξη στα 99 χρονιά λειτουργίας της  με δράσεις που όλοι γνωρίζεται ( εθνικά θέματα , 

νοσοκομεία , πανεπιστημιακή εκπαίδευση,  βιβλιοθήκες , ένοπλες δυνάμεις  κλπ. )  
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Οι συνθήκες Covid  δεν μας έχουν επιτρέψει να ολοκληρωθεί μια μικρή μονάδα εγκαυμάτων 

στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού την οποία η ΑHEPA   χρηματοδοτεί με 200.000 $ 

στηρίζοντας το σύστημα υγείας  μετά  την καταστροφική  πυρκαγιά στο Μάτι.  

Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μόλις οι υγειονομικές συνθήκες 

λειτουργίας του νοσοκομείου το επιτρέψουν  .  

Όπως γνωρίζετε το Order of AHEPA φιλοξενεί το 99ο Ανώτατο Συνέδριο στην Αθήνα και 

περιμένουμε συνέδρους από όλο τον κόσμο   να παρευρεθούν, εκτιμούμε ότι θα πρέπει  να 

είστε μέρος αυτού του ιστορικού γεγονότος. 

Η AHEPA ζητά τη βοήθειά σας σε μια προσπάθεια προώθησης του συνεδριακού 

προγράμματος.  Η ΑHEPA Hellas     προετοιμάζει μια εκδήλωση προς τιμή των συνέδρων 

από όλο τον κόσμο στο ΚΠΣΙΝ στις 27 Ιουλίου στο χώρο εκδηλώσεων  ΦΑΡΟΣ   

Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας . 

Στην υπόψη εκδήλωση εκτός των άλλων εξόδων ,η ενοικίαση του χώρου και τα 

έντυπα υλικά ενημέρωσης  ανέρχονται συνολικά στο κόστος των 12.500,00€ πλέον 

ΦΠΑ . 

Όλη η οικογένεια AHEPA θα κοιτάξει το συνέδριό μας και θέλουμε να προωθηθείτε 

επίσης. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να συμμετάσχετε μαζί μας για τον εορτασμό της 

99ης επετείου μας! 

Στην υπόψη εκδήλωση θα αναδείξουμε το έργο που γίνεται στην περιφέρεια 

Αττικής και θα έχετε την δυνατότητα να το εκφράσετε σε όλους τους συνέδρους . 

Εν αναμονή της  ανταπόκρισης σας στην πρόσκλησή μας. 

 

 

                                                               Κωνσταντίνος  Π. Βαρσάμης 

                                                            

Κυβερνήτης                                                                                                                                                                                                          
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