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Κηδεύτηκε ο πρώην πρόεδρος του ΓΣΕ Αργύρης Κελαϊδάκης
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Χωρίς σχόλια
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Παρουσία του Κώστα Κοτσανά, άρχισε χθες να προετοιμάζεται χθες στη
δημοτική καπναποθήκη η απομάκρυνση των εκθεμάτων, μιας έκθεσης,
που φιλοξένησε πολύ κόσμο, ενάμιση μήνα, που λειτούργησε στο ισόγειο
του ιστορικού κτηρίου της πόλης. Πρόκειται για τις σημαντικότερες
εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων. Η έκθεση που
άρχισε στις 2 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα, μετά
από παράταση που δόθηκε από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.
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Για τον κ. Κοτσανά η επιτυχία της έκθεσης δεν ήταν είδηση. Περίμενε
όπως όλα δείχνουν την ανταπόκριση μικρών και μεγάλων, καθώς η
έκθεση αυτή έχει δοκιμασθεί εντός και εκτός συνόρων κι έχει πετύχει. Ο
κ. Κοτσανάς σήμερα θ΄ αποχωρήσει από την Καβάλα, μαζί με τα
εκθέματα, είπε δε στην εφημερίδα μας, ότι η έκθεση περιοδεύει σε όλον
τον κόσμο αφού αυτή την περίοδο βρίσκεται ακόμα στην Αμερική και την
Κορέα.
Σύμφωνα με τον Κ. Κοτσανά, παντού η έκθεση έχει επιτυχία. Κατά την
άποψή του για την επιτυχία της έκθεσης στην Καβάλα, έπαιξε ρόλο και ο
χώρος

που

φιλοξένησε

τα

εκθέματα,

τον

οποίο

χαρακτήρισε

καταπληκτικό. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είπε στην εφημερίδα μας
χθες ο κ. Κοτσανάς, οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν την αρχή σε όλες τις
σύγχρονες τεχνολογίες.
Σε

ερώτηση για

το αν

υπάρχουν

εκθέματα,

που

μπορούν

να

επαναφέρουν την ίδια την έκθεση στην Καβάλα, εκθέματα που δεν
φιλοξενήθηκαν στην πρώτη της εμφάνιση στην πόλη μας, συμφώνησε ότι
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κι έφερε ως παράδειγμα μια έκθεση
αφιερωμένη στον Αρχιμήδη. Το αν θα επανέλθει με το αφιέρωμα στον
Αρχιμήδη, αυτό αφορά τον ίδιο και φυσικά το Δήμο Καβάλας. Φεύγοντας
από την Καβάλας, ο κ. Κοτσανάς ευχαρίστησε θερμά το Δήμο Καβάλας
για τη συνεργασία μαζί του, τη Δημωφέλεια, το Δημοτικό Ωδείο, έπλεξε δε
το εγκώμιο του προσωπικού της δημοτικής καπναποθήκης που αυτές τις
μέρες εργάστηκε πρωί – απόγευμα και τα σαββατοκύριακα, για να
εξυπηρετήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Το προσωπικό σε αρκετά μεγάλο
βαθμό ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο, είχε το ρόλο του ξεναγού, στα
παιδιά κυρίως που επισκέπτονταν την έκθεση τις πρωινές ώρες.
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