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Αγα
απητά Μέλλη και Φίίλοι του Συλλόγου
Σ
Φίλων το
ου Ιστορικο
ού Αρχείο
ου της
Αρχ
χαιολογικής Υπηρεσίίας,
πό τρεις εβ
βδομάδες, στις 10 Μαρτίου,
Μ
ο Σύλλογος Φίλων είχεε την
Πριν απ
Γεννική του Συνέλευση και τις εκλογγές για νέο
ο Διοικητικό
ό Συμβούλλιο.
Εξελέγγησαν για τα
τ επόμενα
α δύο χρόν
νια οι:
Πρό
όεδρος: Da
avid W. Ru
upp
Ανττιπρόεδροςς – υπεύθυ
υνος Εξωτεερικών Σχέέσεων και Προσέλκυσ
σης Χορηγιών:
Γιώ
ώργος Κωσ
σταντέλλης
Ταμ
μίας: Ευγεενία Γιαννο
ούλη
Γεννική Γραμματέας – υπ
πεύθυνη Μελών:
Μ
Στέέβη Μασου
υρίδη
Μέλλος – υπεύ
ύθυνη Δημοσίων Σχέέσεων και Δράσεων
Δ
Ε
Εξωστρέφε
ειας: Mετα
αξία
Τσιποπούλου
υ
Για τηνν Εξελεγκτική Επιτροπή, επίσηςς με διετή θητεία,
θ
εξεελέγησαν οι:
ο
Μαρία Ψαλλίδ
δα
Kώστας Κουττσαντώνης
Chrris Mc Clinton
Παρακκαλώ να σημειώσετε
σ
ε ότι στο εξής οι συ
υνδρομές των μελώ
ών στο
η
Σύλλλογο Φίλω
ων θα δίδονται σε ετή
ήσια ημερο
ολογιακή βάση (δηλ. 1 Ιανουα
αρίου –
η
31 Δεκεμβρίο
ου). Επομέένως, αυτο
οί που δεν τακτοποίη
ησαν τη συ
υνδρομή το
ους για
το 2013 στη Τακτική Γενική
Γ
Συννέλευση πα
αρακαλούννται να τα
ακτοποιήσο
ουν το
θέμ
μα το συντο
ομότερο δυνατόν. Η συνδρομή
ή είναι 50 € και μπορ
ρεί να πλη
ηρωθεί

στα
α Γραφεία του Συλλό
όγου με την ευκαιρίία μιας διά
άλεξης, ή απευθείαςς στον
τρα
απεζικό λογγαριασμό του Συλλό
όγου στην Alpha Ban
nk (ΙΒΑΝ G
GR 11 0140
0 2040
204
40 0210 102
27 208). Πα
αρακαλώ ανανεώστε
α
ε τη συνδρ
ρομή σας ττώρα! Και όπως
πάνντα αναμέννουμε την προσέλευσ
π
ση νέων μεελών!!!
Η επόμ
μενη διάλεξή μας είνα
αι τη Δευτέέρα 15 Απριλίου. Ομιλητής θα είναι ο
Δρ. Κώστας Χρηστάκης
Χ
ς. Η τελευτταία μας διιάλεξη για το πρόγρα
αμμα 2013
3-2014
η
θα είναι τη Δεευτέρα 20 Μαΐου. Η καθηγήτριια Ναννώ Μαρινάτου
Μ
υ Θα μας μιλήσει
μ
σόδιο του 1937 στο Μουσείο Ηρακλείου
υ, όταν ήτα
αν Διευθυν
ντής ο
για ένα επεισ
ρα στο
παττέρας της Σπυρίδωνν Μαρινάττος. Όλες οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρ
κτίρ
ριο του Ιστο
ορικού Αρχ
χείου στις 6.30
6
μ.μ.
Τον Μά
άιο αρχίζο
ουμε την προετοιμασ
σία των δια
αλέξεων για
α το πρόγρ
ραμμα
του 2013/2014. Με μεγά
άλη χαρά θα δεχθού
ύμε προτάσ
σεις σας γιια ομιλητέςς και/ή
ματα.
θέμ
Μ εγκάρδιο
Με
ους χαιρετιισμούς,
David W. Ru
upp

Πρόεδρος

