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Αξιότιμη κυρία Ζάπρη, 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα, το οποίο μας συγκίνησε και με το οποίο μας 

γνωστοποιήσατε την εκπαιδευτική δράση του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ΑΠΘ, επ΄ αφορμή του 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων! Η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς με τις 

αξίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί και δικό μας καταστατικό στόχο και δεν μπορούμε παρά να 

εκφράσουμε τη χαρά μας, όταν διαπιστώνουμε πως αυτό γίνεται εξ απαλών ονύχων! 

Το ελπιδοφόρο μήνυμά σας, μαζί με το σύνδεσμο που περιλαμβάνει, γνωστοποιήθηκε ήδη στο 

σύνολο των μελών του Ελληνικού ICOMOS, καθώς και στο σύνολο των παραληπτών μηνυμάτων του 

ελληνικού ICOMOS, ως μια αξιέπαινη εφαρμογή του εορταστικού μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας 

Μνημείων! Το αυτό θα συμβεί με το παρόν μήνυμα, το οποίο μαζί με το μήνυμά σας θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα μας. Η αλληλογραφία μας θα συμπεριληφθεί στο επόμενο τεύχος του Newsletter που 

δημοσιοποιούμε ανά τετράμηνο. Με την ευκαιρία, επισυνάπτονται ανακοίνωση και αφίσα του Ελληνικού 

ICOMOS, για τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων.  

Ελπίζουμε, με την άρση των περιορισμών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του covid-19, να μας 

δοθούν και άλλες ευκαιρίες για μια στενότερη συνεργασία! 

Εκφράζοντας και πάλι τις ευχαριστίες μας στο σύνολο της σχολικής κοινότητας (παιδιά, 

εκπαιδευτικούς, γονείς) που συνέβαλαν στην υλοποίηση της εξαιρετικής αυτής δράσης, 

               

                                                                Με εκτίμηση, 

  
Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του I.C.O.MO.S. 

 
 
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 
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