“Τα νέα του αγριόγατου των
Πεταλιών” Ιανουάριος 2011
Association
Péris Iérémiadis,
peintre grec

Με τις καλύτερες ευχές
μας
για το 2011!!

(1939-2007)
- Loi 190143, Rue Gabriel Péri,
38100, Grenoble, France.

Ειδήσεις των δράσεων της
Εταιρίας μέχρι σήμερα :

association.peris.ieremia
dis@gmail.com

Ακολουθώντας τα ίχνη
του έργου του Πέρη ώστε
να διασωθεί στη μνήμη :

Προώθηση
του έργου
του Πέρη :

Λειτουργία της Εταιρίας
και ενίσχυση των πόρων
της :

Αριθμητική και ψηφιακή
καταγραφή

Εξωτερική επικοινωνία

Γενική Συνέλευση

Η εργασία της εν λόγω καταγραφής
που εκκρεμεί εδώ και καιρό είναι
δυνατό να προχωρήσει μόνο με
απτή βοήθεια στους αναγκαίους
τομείς.

Facebook
Δημιουργία μιας ομάδας που αριθμεί
ήδη 46 μέλη. Δικτυωθείτε μαζί μας να
μοιραστούμε και ν’αλλάξουμε ιδέες!

προγραμματισμένη για το Μάϊο
2011 στην Grenoble.

Διαβάστε

Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας
Αντικατάσταση του forum με μια
σελίδα που συγκεντρώνει τις
εισηγήσεις όσων ενδιαφέρθηκαν για τη
δημιουργία της ιστοσελίδας.

Χρεία μεταφράσεων
Αναζητούμε εθελοντές ή και
επαγγελματίες μεταφραστές και
διορθωτές που θα διευκολύνουν στη
σωστή παρουσίαση των κειμένων
της ιστοσελίδας. Θα είμαστε
εξαιρετικά ευγνώμονες αν
μπορούσατε να μας προτείνετε
κάποιον φίλο ή γνωστό σας που θα
δεχόταν να μεταφράσει και/ή να
διορθώσει μία ή περισσότερες
σελίδες της ιστοσελίδας (το
ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας, το
αρχείο τύπου κλπ) : από τα
ελληνικά στα γαλλικά, αγγλικά,
γερμανικά / από τα γαλλικά στα
ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά.

Διάθεση προς πώληση της
αφίσας του “Χάρτη της
Αίγινας”, προς όφελος της
Εταιρίας: ο χάρτης φιλοτεχνήθηκε
από τον Πέρη και τυπώθηκε γύρω
στα 1970 (τιμή πώλησης 20 ευρώ).
Κατάστημα

Βελτίωση των συστήματος
παραπομπών της ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο.
Συμπλήρωση της Πινακοθήκης με τα
ανάλογα κείμενα.
Δημιουργία της σελίδας
“Δραστηριότητες”.

Έκθεση
Ιούνιος 2010 στη Γιορτή των Φυτών
του Prissé la Charrière (79), στο
Domaine de Péré.

Διάθεση προς πώληση καρτποστάλ προς όφελος της
Εταιρίας
Αναζητούνται επαγγελματίες
πωλητές που θ’αγοράσουν τις
κάρτες με το κομμάτι και θα τις
μεταπουλήσουν στην τιμή που θα
ορίσουν οι ίδιοι.
Κατάστημα

Για περισσότερα σχετικά
με την έκθεση

Ευχαριστούμε όλους εκείνους που μας στηρίζουν από κοντά ή μακριά,
αγοράζοντας τις κάρτες με τα σχέδια του Πέρη και διακινώντας τες στον κύκλο
τους.

Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε τις δράσεις μας
εγγραφείτε στην Εταιρία!
Για να μπορεί κανείς να εγγραφεί στην
Εταιρία μας ανάλογα με τις δυνατότητές
του, προτείνουμε τρεις φόρμες εγγραφής
(η εγγραφή αφορά ένα έτος)
•

εγγραφή συμπάθειας 0 ευρώ

•

εγγραφή υποστήριξης 5 ευρώ

•

εγγραφή χορηγίας κατά βούληση

Εγγραφείτε:
Με ταχυδρομική επιστολή
στη διεύθυνση της Εταιρίας
(43, Rue Gabriel Péri,
38100, Grenoble, France.)
ή
Το ενημερωτικό δελτίο Με Email στη ηλεκτρονική
μας διεύθυνση:
της Εταιρίας μπορείτε
να το μεταφορτώσετε association.peris.ieremiadis
στον υπολογιστή σας
@gmail.com
(Πατήστε στη γάτα!)

Οι κάρτες προς πώληση:

