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Μηαο θαη ν Όκηινο καο είλαη αθόκε ζηα
ζπάξγαλα από πιεπξάο δξαζηεξηνηήησλ, ηα
πξώηα ηεύρε ηνπ Newsletter ζα πεξηέρνπλ
ελεκεξσηηθά ρξεζηηθά άξζξα γηα ηα Μεγάια
Ππξελαία (ΜΠ) πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ
ελεκέξσζε ησλ λέσλ ηδηνθηεηώλ ΜΠ ελώ θαη νη
πεξηζζόηεξν έκπεηξνη ζα βξνπλ πιεξνθνξίεο
πνπ ίζσο έςαρλαλ.
Δπηιέμακε ηα θείκελα λα είλαη πξσηίζησο ζηα
Αγγιηθά κε ζπλνδό πεξίιεςε θαη ζρόιηα ζηα
Διιεληθά γηα ιόγνπο επθνιίαο θαη από ην
γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα θείκελα
από ηνλ δηθό καο ρώξν.
Δπειπηζηνύκε ζηε ζπλέρεηα θαη κε ηε ζπλδξνκή
ζαο, ηα Διιεληθά θείκελα λα έρνπλ απμεκέλε
παξνπζία θαζώο ε κεηαθνξά γλώζεο είλαη ην
θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο θπιήο θαη ηελ
αξκνληθή ζπκβίσζε αλζξώπσλ θαη ΜΠ.
H έθδνζε ζα είλαη ηξηκεληαία ελώ θαηά
πεξηόδνπο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από εηδηθά
ζεκαηηθά έλζεηα.
Δθ κέξνπο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ζαο
θαισζνξίδσ ζην Newsletter θαη ζαο εύρνκαη
επράξηζηε αλάγλσζε!
Με υιλικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Γαλαηάς

* Ο Δθδόηεο είλαη πξώελ ζηξαηησηηθόο ηαηξόο (Αιιεξγηνιόγνο/
\Αλνζνιόγνο) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο ζθύινπο εξγαζίαο
θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ.
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Πολύ μικρός
είναι αυτός!!!
Πολύ μεγάλος
είναι αυτός!!!
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