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Αγαπητοί Φίλοι,
Σήμερα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011, στις 7 μ.μ, η Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΥΡΝΑ με δεκαπενταετή δράση στον
χώρο του πολισμού και της διά βίου μάθησης. οργανώνει
στο πλαίσιο των εκδηλώσεών της, για να γίνει ευρύτερα
γνωστό το έργο της MOnuMENTA, ομιλία με θέμα «Η
προστασία των μνημείων και ο ρόλος των πολιτών». Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτήριό της στην Κηφισιά
(Κοκκιναρά 43, τηλ. 210 62 30 913).
Η αρχαιολόγος Ειρήνη Γρατσία, μέλος της MOnuMENTA, θα
μιλήσει για τα μνημεία της Ελλάδας που ενώ προστατεύονται
με μια ισχυρή νομοθεσία, η αλλοίωση και η καταστροφή
τους είναι μεγάλη και συνεχής, καθώς επίσης και για τον
ρόλο των πολιτών στην προστασία και την ανάδειξή τους.
Απαραίτητη είναι η κράτηση θέσης.

Αρχοντικό από το Άργος Ορεστικό
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Today, Tuesday 8 November 2011, at 7 pm, the non profit
cultural association Pyrna, which promotes and embraces cultural
activities, in order to raise interest on the work of MOnuMENTA,
organizes a speech entitled “Protection of monuments and the
citizens' role”. The event will be held at Purna’s building (Kokkinara
43, Kifisia, tel. 210 6230913).
Irini Gratsia, archaeologist and a member of MOnuMENTA, will speak
about the Greek monuments, which although protected by strong
legislations, continue to be defaced and destroyed on a long scale.
Additionaly she will speak about the role of citizens in the protection
of the monuments.

Please note that you need to reserve a place in order to attend.

Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter
του MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο
βιβλίο διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην
περίπτωση που δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.
If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you
don't wish to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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