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Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Οργανισμός προβολής και προώθησης του Μουσείου Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας» του Κώστα Κοτσανά διοργανώνουν την έκθεση
Δείτε Επίσης
Καβάλα: Υγειονομικοί έλεγχοι
κρουαζιερόπλοιων
Εγκαινιάζεται η έκθεση
«Ερμιτάζ: Πύλη στην
Ιστορία» στο Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο
H έκθεση "91 βιβλία με έργα
τέχνης του Αλέκου
Φασιανού" στην Πινακοθήκη
του Δήμου Αθηναίων στο
κτίριο Μεταξουργείου [video]
Έκθεση-φωτιά της ΓΣΕΕ:
Μακροχρόνια άνεργοι το
72,2% του συνόλου
Έκθεση κινηματογραφικών
αφισών στη Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων
Για πεος καβαλα
δημοσκοπηση της public
issue - 130% βγαζει το
αθροισμα στην καρτελα
Ερμιτάζ, Πύλη στην Ιστορία:
Εγκαίνια στην έκθεση του
Βυζαντινού Μουσείου

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων
Ελλήνων».
Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, θα
λειτουργήσει στη Δημοτική Καπναποθήκη στην Πλατεία Καπνεργάτη της
Καβάλας από σήμερα έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου ενώ η είσοδος
είναι ελεύθερη.
Η Αντιδήμαρχος κ. Κορίνα Χιώτη Πρασσά κατά την διάρκεια συνέντευξης

Καβάλα: Έκθεση για μουσικά όργανα αρχαίων
Ελλήνων

τύπου σημείωσε πως η έκθεση αποτελείται από ομοιώματα
λειτουργικών οργάνων μίας πολύχρονης έρευνας και αποτελεί μία
ξεχωριστή εμπειρία για όλους και κυρίως για φοιτητές, μαθητές και

Καβάλα: Υγειονομικοί έλεγχοι κρουαζιερόπλοιων

καθηγητές αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. «Πρόκειται για μία έκθεση
που αναδεικνύει άγνωστες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού»
σημείωσε χαρακτηριστικά.

O Νότης Μαυρουδής στο «Μονόγραμμα» της ΕΡΤ2

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

«Η επίθεση» σε Α΄τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ2

«Στο Halloween έχουμε δικαίωμα για τα πάντα»
δήλωσε 26χρονος που συνελήφθη στην Τουλούζη
Κλειστά τα σχολεία λόγω εκλογών των εκπαιδευτικών
Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές (video)
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Εκατό τυχερούς μαθητές
κληρώνει η Καβάλα

Τυχαία Θέματα

Έκθεση - σοκ ΓΣΕΕ:
Μακροχρόνια άνεργοι το
72,2%
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Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
Οι περιοχές που ενδέχεται να δώσουν μεγάλο σεισμό
Πέταξαν μέσα σε φράγμα 13 εκατομμύρια... ευρώ
Συναγερμός για τις αυτοκτονίες στις ΕΔ - Η διαταγή του Α/ΓΕΕΘΑ στους
Διοικητές

Στην Αθήνα ο Σ. Λαβρόφ: Διμερείς σχέσεις, Κυπριακό,
Συρία στην ατζέντα
Στην Κορινθία η ΕΠΣ Αρκαδίας
Η νέα σειρά «Bleak House» στην ΕΡΤ2

Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Ιερώνυμος: «Προβληματικός άνθρωπος ο κ.
Φίλης»
Αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας και για τους
εκπαιδευτικούς

Το νησί που βυθίζεται

Η NASA θα ψάξει για απολιθώματα εξωγήινης
ζωής στον Άρη

Δύσκολες ώρες για την Kendall Jenner: Η σπάνια πάθηση από την οποία
πάσχει

Κίνα: Τουλάχιστον 33 νεκροί από έκρηξη σε
ανθρακωρυχείο

Τεράστια αύξηση στο μισθό των βουλευτών για να είναι αδιάφθοροι

Στις τουρκικές ακτές οδηγήθηκε ακυβέρνητο
ιστιοφόρο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες

Το «καρφί» της Σβίγκου για τη νέα δημοσκόπηση που δείχνει διαφορά 24
μονάδων μεταξύ Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ
Οι Αυστραλοί έχουν μία νέα θεωρία για το άφαντο αεροσκάφος της MH370
Ιερώνυμος: Προβληματικός άνθρωπος ο κ. Φίλης
Κλειστά τα σχολεία σε όλη τη χώρα – Εκλογές των εκπαιδευτικών

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ

Η άσκηση μειώνει τη χοληστερόλη
Το έγγραφο που άναψε φωτιές για το Ασφαλιστικό
-Οι διευκρινίσεις του εκπροσώπου του
Ντάισελμπλουμ στο iefimerida
Ποια επιδόματα κινδυνεύουν να κοπούν και τι θα
κρίνει η εφαρμογή του ασφαλιστικού
Το χωριό στην Κρήτη που «δεν θέλει» να βουλιάξει

Ιερώνυμος: Προβληματικός άνθρωπος ο κ. Φίλης
ΕΡΤ2 – «Σάρα, περιπέτειες στο Άβονλι» – Δ΄κύκλος – 7ο επεισόδιο
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