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Βαλκάνια

Αρχική Σελίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδήλωση με θέμα «Μακεδονικός Αγώνας και Απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης - Το χθες και το σήμερα»
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 20:25

Ακίνητα Οχήματα Εργασία Διάφορα

Μικρές Αγγελίες
Βρείτε αυτό που ψάχνετε
Επιλέξτε κατηγορία

Καταχωρήστε
Επιλέξτε

Προτάσεις

mikresagelies.gr
Ολες οι θέσεις εργασίας
Ελλάδα και Εξωτερικό.
Άμεση ενημέρωση
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Η τέταρτη, κατά σειρά, ημερίδα με θέμα «Μακεδονικός Αγώνας και
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης - Το χθες και το σήμερα» θα
πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης το Σάββατο, 8
Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι. Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των
παράλληλων επιστημονικών εκδηλώσεων της έκθεσης «1912 Η
Θεσσαλονίκη των Ελλήνων». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο της έκθεσης.

Η σπονδυλωτή Έκθεση με τίτλο «1912 Η Θεσσαλονίκη των Ελλήνων», η
οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων (1912-
2012) από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αξιοποιεί τα αρχεία και
τις συλλογές των Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Γεωργίου Κωνσταντινίδη και
αρθρώνεται σε πέντε εκθεσιακές ενότητες σε αντίστοιχους συμβολικούς
χώρους της πόλης: στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο της
Τράπεζας Πειραιώς, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο
Βασιλικό Θέατρο (ΚΘΒΕ). Η έκθεση, η οποία μετρά χιλιάδες επισκέπτες –
μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί μαθητές, πήρε τρίμηνη παράταση και
θα διαρκέσει έως 30 Ιουνίου 2013.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης «1912 - Η Θεσσαλονίκη των Ελλήνων»
πραγματοποιούνται παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις στους χώρους

Σχετικές Φωτογραφίες
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Πρόσφατα Σχόλια

θεοφανης σπουδαια η αλικη και
γενναιοδωρη,τουλαχιστον αυτο εισεπραξα

εγω...
Η Ζωή Λάσκαρη μιλά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη | Lifestyle
News | Agelioforos.gr · 1 day ago

γηγενής θεσσαλονικεύς Οπως προκύπτει από
την ανάγνωση της ιστοσελίδας της

πρωτοβουλίας, χρεώνουν κατ αρχήν 17 ευρώ
γιά...
Έναρξη της πρωτοβουλίας "Πληρώστε ό,τι θέλετε" από
ξενοδοχεία στο Παρίσι | ΔΙΕΘΝΗ | Agelioforos.gr · 1 day ago

Νικόλας Συγχαρητήρια! Αντιγράφετε πολύ
καλά "Τα νέα".

Στο εδώλιο η Ελλάδα για το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα
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  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας

που φιλοξενείται η Έκθεση με τις αντίστοιχες γνωστικές ενότητες, ώστε να
δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες της να αποκτήσουν μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα και να γνωρίσουν καλύτερα τα πρόσωπα της
ελληνικής κοινότητας της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης στις δεκαετίες
πριν την απελευθέρωση της πόλης· μιας κοινότητας ακμαίας που
αναπτυσσόταν με γοργούς ρυθμούς σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ
Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο άρθρο;
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Τα σχόλια είναι κλειστά για αυτό το άρθρο.

Ξεκινούν στις 15 Ιουλίου τα έργα ανάπλασης σε …
2 σχόλια • 18 μέρες πριν

Εργοστάσιο Ποπ-Κορν — στην πλατεια Χρηματιστηρίου
ηταν να …

Π. Μήτκας:
2 σχόλια 

ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ AGELIOFOROS.GR

Σχόλια Κοινότητα

Ταξινόμηση με βάση τα νεότερα

Σχολιάστε πρώτος.

Add Funny Effects To Your Photos. Modify
Photos Online, Easy Edit.
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Θεσσαλονίκη: Ξεκινά την Τρίτη η εθελοντική …
1 σχόλιο • 25 μέρες πριν

Stratos Kargas — ευγε!!! με 2 ολόκληρες υδροφόρες
μπορώ να …

ΟΤΕ:
1 σχόλιο 

Εγγραφή

Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σας

Οδηγίες
Θα παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιείτε greeklish καθώς η αυτόματη μηχανή 
"κόβει" τους αγγλικούς χαρακτήρες όπως και τις προσβλητικές λέξεις.
Εφόσον κανένας από τους δύο παραπάνω κανόνες δεν παραβιάζεται το σχόλιο 
σας θα αναρτάται άμεσα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
Εκδήλωση εκπαιδευτικών στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης
Αγώνας μπαράζ για Ξάνθη και Παναθηναϊκό
Ο αγώνας θα συνεχιστεί απάντησαν στον Αντ. Σαμαρά κάτοικοι στις Σκουριές

Linkwithin

Το e-mail σας

Newsletter
Γραφτείτε στο New sletter του
agelioforos.gr και μείνετε
ενημερωμένοι
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Χρήσιμα
Επιλέξτε Υπηρεσία

Ρωτάτε - Απαντάμε
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