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Στις 23 Μαρτίου τα εγκαίνια ζωγραφικής του ζωγράφου και ακαδημαϊκού Νίκου
Λυγερού...
(18/03/2009)

Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Νίκου Λυγερού θα πραγματοποιηθούν στις 23
Μαρτίου στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ στη συνέχεια ο ζωγράφος και
ακαδημαϊκός θα δώσει διάλεξη με θέμα «ο κόσμος του Vincent». Ο Νίκος Λυγερός είναι
ο μοναδικός Έλληνας που συγκαταλέγεται στους 50 ευφυέστερους ανθρώπους στον
κόσμο, είναι κάτοχος παγκόσμιων ρεκόρ στη θεωρία αριθμών, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο της Λυών και επισκέπτης καθηγητής σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, μεταξύ
των οποίων και το Δ.Π.Θ., ενώ διδάσκει σε στρατιωτικές σχολές στην Αθήνα. Η έκθεση
θα εγκαινιαστεί στις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας και θα λειτουργήσει μέχρι
και τις 30 Μαρτίου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α ναζήτηση

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σε συμβολική κατάληψη της ΔΕΗ προχωρούν φορείς του Διδυμοτείχου...
«Δικαιολογημένη» χαρακτηρίζει την οργή των κατοίκων του Διδυμοτείχου το Κ. Κ. Ε...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

«Εθνικής σημασίας» ο πετρελαιαγωγός για να επιτευχθούν ταχύτεροι ρυθμοί
υλοποίησης...
«Όχι» της πρωτοβουλίας πολιτών κατά του αγωγού στην πρόσκληση συμμετοχής στην
εκδήλωση της Διεθνούς Εταιρείας...
Σε «καλό δρόμο» η κατασκευή νέου αρχαιολογικού μουσείου Αλεξανδρούπολης...
Διαχειριστική επάρκεια απέκτησε ο δήμος Σουφλίου για το ΕΣΠΑ...
Σκοτώθηκε ηλικιωμένος που προσέκρουσε με αυτοκίνητο σε δένδρο...
«Κακοπροαίρετες» κριτικές για την τεχνική υπηρεσία «βλέπει» ο Αλεξανδρής...
«Αναίτια» η διακοπή συνεργασίας της Vivartia με τους κτηνοτρόφους για την παράδοση
γάλακτος...
Ενημέρωση μαθητών Αλεξανδρούπολης και Φερών για τη «βιώσιμη κατανάλωση»...
Τρία σεμινάρια για επιχειρηματίες από την Ένωση Επαγγελματιών της Νέας
Ορεστιάδας...
14 άτομα, εποχικό προσωπικό, θα προσλάβει ο ΤΟΕΒ Νεοχωρίου- Βάλτου- Στέρνας...
Σε χωριά της περιοχής Διδυμοτείχου θα περιοδεύσει κλιμάκιο ιατρών της 30ης
ταξιαρχίας...
Στις 23 Μαρτίου τα εγκαίνια ζωγραφικής του ζωγράφου και ακαδημαϊκού Νίκου
Λυγερού...
Αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας, κατά 12,3%, στον Έβρο το διάστημα 2003-2007...
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