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ΠΡΟΣ : ∆/ντές Σχολείων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.:
1. ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου
2. ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Νοµού
Ηρακλείου
3. ∆ιεύθυνση Παιδείας,
Πολιτισµού & Νέας Γενιάς
4. Τµήµα Παιδείας & ∆ια Βίου
Μάθησης
ΘΕΜΑ: «Φιλοτελική - Ιστορική και Συλλεκτική έκθεση τεκµηρίων από την
Ταχυδροµική ιστορία της Κρήτης».

Κυρίες και Κύριοι ∆ιευθυντές,
Σας ενηµερώνουµε ότι στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου από τις 8 έως 11
Νοεµβρίου 2017 θα φιλοξενηθεί έκθεση Φιλοτελικών και Ιστορικών τεκµηρίων
µε θέµα την ιστορία και την λειτουργία των Ταχυδροµείων στην Κρήτη.
Η έκθεση διοργανώνεται στα πλαίσια του 34ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Ταχυδροµικών(ΠΟΣΤ) και τελεί υπό την
Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του ∆ήµου Ηρακλείου.
Συνδιοργανωτές της έκθεσης είναι τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, η Φιλοτελική Εταιρεία
Ηρακλείου Κρήτης, η Φιλοτελική- Πολιτιστική Εταιρεία Χανίων «Ο Φάρος» και ο
Φιλοτελικός Σύνδεσµος Σητείας.
Στην έκθεση θα εκθέσουν µέρος των αρχείων και των συλλογών τους φιλοτελιστές
και συλλέκτες µε πολύ αξιόλογες και βραβευµένες συλλογές. Οι επισκέπτες θα
µπορούν να δουν γραµµατόσηµα της Κρητικής Πολιτείας, έγγραφα, σφραγίδες,
χαρτόσηµα, εφηµερίδες και άλλα πολλά εκθέµατα πολλών εκ των οποίων εκτίθενται
για πρώτη φορά.

Θεωρούµε ότι είναι µια καλή ευκαιρία για τα σχολεία του ∆ήµου Ηρακλείου ή και
της ευρύτερης περιοχής να επισκεφτούν την έκθεση στις 9 & 10 Νοεµβρίου 2017
και ώρες 9:00-14:00 & 17:00-21:00.
Οι µαθητές θα µάθουν, θα ρωτήσουν και θα πληροφορηθούν από τους ίδιους τους
εκθέτες, οτιδήποτε αφορά την ιστορία των Ταχυδροµείων στην Κρήτη, τη µεγάλη
τους κοινωνική προσφορά, καθώς και για την ιστορία και τη διαδροµή του
γραµµατόσηµου που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής κληρονοµιάς
µας.
Σας επισυνάπτουµε και την αφίσα της έκθεσης.

Με εκτίµηση,
Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας

Γεώργιος Βλαχάκης

