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Μεηά
ηελ
αλεπηηπρή
πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θύισλ ησλ
Ππξελαίσλ
Διιάδνο
(Ο.ΠΤΡ.ΔΛ)
πξνρσξήζακε ζε δηάιπζε ηνπ Οκίινπ (ζε
ηειηθή θάζε λνκηθήο πινπνίεζεο). Όκσο ε
εμαηξεηηθά θαιή ππνδνρή ηνπ πξώηνπ
ηεύρνπο καο νδήγεζε ζηε ζπλέρηζε ηεο
πξνζπάζεηαο κέζσ ηνπ ΝΔΟΥ Club Φίλων
Μεγάλων Πσρηναίων Δλλάδος.
Σν Newsletter κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε
πεξηνδηθό κε ηελ νλνκαζία "GreatPaws"
πνπ εθηόο από ηηο "κεγάιεο παηνύζεο" ην
"GP" πεξηγξάθεη θαη ηα αξρηθά ησλ
Μεγάισλ Ππξελαίσλ (Great Pyrenees)!
Σα θείκελα ζα είλαη θαηά θύξην ιόγν ζηα
Αγγιηθά κε Διιεληθή πεξίιεςε θαη
ζρνιηαζκό (θαηά πεξίζηαζε).
H έθδνζε ζα είλαη εθεμήο δηκεληαία ελώ
θαηά πεξηόδνπο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από
εηδηθά ζεκαηηθά έλζεηα.
Καισζνξίζαηε ζην GreatPaws θαη ζαο
εύρνκαη επράξηζηε αλάγλσζε!
Με θιλικούς ταιρεηιζμούς,

Γιάννης Γαλαηάς

ΒΟΗΘΟΣ ΔΚΓΟΤΗ / ASSISTANT EDITOR
Μανωλή Μαρία/Manoli Maria
* Ο Δθδόηεο είλαη πξώελ ζηξαηησηηθόο ηαηξόο
(Αιιεξγηνιόγνο/ \Αλνζνιόγνο) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ζηνπο ζθύινπο εξγαζίαο
θαη επηπρήο ηδηνθηήηεο 4ΜΠ.
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