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 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Σάββατο, 24/10/2015 | Μedia

Ενώ ο περισσότερος κόσμος συνδέει την τεχνολογία με καλύτερες συσκευές, δυνατότερους επεξεργαστές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και GIFάκια,
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου, η Google, σε συνεργασία με μη-κυβερνητικές οργανώσεις, δημιούργησε ένα ελαφρύ σάιτ
που 'παίζει' στην πλειοψηφία των smartphones, με σκοπό να προσφέρει στους πρόσφυγες ένα πολύ σημαντικό εφόδιο: πληροφορίες.

Η υπηρεσία Crisis Info Hub (http://refugeeinfo.eu/) που βρίσκεται ήδη live, παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας στους ταλαιπωρημένους από τις
μετακινήσεις πρόσφυγες, σε 5 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά, για τα νησιά της Λέσβου και της Κω, όπως φωτογραφίες με τα σημεία
καταγραφής τους, ώστε να τα αναγνωρίσουν μόλις φτάσουν σε κάποιο από τα νησιά, εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής, σημαντικές
πληροφορίες για τους τρόπους μετακίνησής τους από εκεί προς το εσωτερικό της χώρας, κ.α.
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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Google, το Crisis Info Hub, πρόκειται να εμπλουτιστεί με
πληροφορίες για περισσότερες τοποθεσίες και για το λόγο αυτό προσκαλεί όποιους μπορούν να
συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες, να συνδράμουν με αυτές στην προσπάθειά της, μέσω
της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα (open source), που έχουν δημιουργήσει στο GitHub. Παράλληλα
με τις υπόλοιπες προσπάθειες της, όπως τη συγκέντρωση του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ,
που επιτεύχθη με το διπλασιασμό των δωρεών των χρηστών της, η Google ανακοίνωσε ότι
πρόκειται να βετλιώσει σύντομα την υπηρεσία μετάφρασης Google Translate ώστε να οι πρόσφυγες
που δεν μιλούν άλλες γλώσσες εκτός από Αραβικά και Φαρσί, να μπορούν να επικοινωνήσουν
μόλις φτάσουν στις χώρες προορισμού τους και να μεταφράζουν αυτόματα ταμπέλες και σήματα
που είναι γραμμένα σε άγνωστες γι' αυτούς γλώσσες.
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06/07/17 - 17:57
Επτά οι τηλεοπτικές άδειες με απόφαση ΕΣΡ (/articles/news-categories/media/epta-oi-tileoptikes-adeies-me-apofasi-

esr)

Επτά είναι ο τελικός αριθμός των τηλεοπτικών αδειών οι οποίες θα δοθούν, σύμφωνα με την απόφαση
που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Το ΕΣΡ, έπειτα από μακρά έκτακτη συνεδρίαση, κατέληξε στον αριθμό των επτά αδειών, γεγονός για το
οποίο αναμένεται να ενημερώσουν τα μέλη...

(/articles/news-categories/media/pethane-o-minoas-

kyriakoy-thrinos-ston-ant1)

02/07/17 - 20:27
Πέθανε ο Μίνωας Κυριακού - Θρήνος στον ΑΝΤ1 (/articles/news-categories/media/pethane-o-minoas-kyriakoy-

thrinos-ston-ant1)

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Κυριακής ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του ΑΝΤ1,
Μίνωας Κυριακού.

 
Ο επιχειρηματίας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική. «Έφυγε» σε ηλικία 75 ετών. Είχε
τρία παιδιά, τον Θοδωρή, την Αθηνά και τον Ξενοφώντα....

(/articles/news-categories/media/nea-istoselida-tis-
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26/06/17 - 06:16
Νέα Ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (/articles/news-categories/media/nea-istoselida-tis-dnsis-

dthmias-ekpsis-lesvoy)

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
αγαπητοί επισκέπτες, 
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου:
http://www.dideles.gr/ (http://www.dideles.gr/) . Η Υπηρεσία μας προσδοκά, μέσω της ενεργούς υποστήριξης
και της γόνιμης κριτικής...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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