
 

 

Αγαπητοί Φίλοι,

την  ενδιαφέρουσα  ηµερίδα  Στρατηγικές  ανάδειξης  θεµάτων
βιοµηχανικής  κληρονοµιάς  οργανώνει  το  Eλληνικό  Tµήµα  της
Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς
TICCΙΗ,  την  Κυριακή  29  Μαΐου  2011,  στο  κτήριο  Αβέρωφ  της
Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Οι οµιλίες θα ξεκινήσουν στις 10π.µ.,
ενώ στις 3µ.µ. θα γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης διπλωµατικών εργασιών
µε το ίδιο θέµα. H ΜΟnuΜΕΝΤΑ  θα είναι εκεί για να παρουσιάσει την
προσπάθεια  για  τη  διάσωση  της  κλωστοϋφαντουργίας  Μουζάκη  και
των κλωστηρίων Λαναρά-Κυρίτση.
 
Σας υπενθυµίζουµε ότι το 4ο τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωµένο
στα  βιοµηχανικά  κατάλοιπα  και  νέα  άρθρα  έχουν  εµπλουτίσει  το
αφιέρωµα.

 

Dear Friends,

an  interesting  meeting  on  Strategies  promoting  issues  of
Industrial Heritage is organized by the Hellenic Heritage Section of
the International Commitee for the Conservation of Industrial Heritage
TICCIH on Sunday,  May 29,  2011,  in  the Averof  building of  the
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School of Architecture of NTUA. The lectures will begin at 10am, and
at 3pm will be the opening of the exhibition with dissertations on the
same topic. MOnuMENTA will be there to present the effort to rescue
the textile industry of Mouzaki and the  spinning mills of Lanara-Kyritsi.

Please  note  that  the  4th  issue  of  the  e-magazine  is  devoted  to
industrial remnants and new articles have been added to enrich it.

*******************************
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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