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Τρί, 18/07/2017 - 16:10 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Σάββατο, 19/12/2015 | Μedia

Η επίσκεψη της διάσημης ηθοποιού, Σούζαν Σάραντον, στη Λέσβο (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/i-soyzan-saranton-sti-mytilini-

apokleistikes-diloseis-kai) και η προσφορά βοήθειας στους πρόσφυγες προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγάλων Μέσων ενημέρωσης από όλο τον κόσμο.

 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, που αναδημοσιεύει
τηλεγράφημα του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, επισημαίνει:
«Η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον επισκέπτεται το ελληνικό νησί της
Λέσβου, σημείο της μαζικότερης διέλευσης προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση».
 
Το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο Euronews αναμεταδίδει τις αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε
η Σούζαν Σάραντον στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ η Huffingtonpost.com, σε
άρθρο με τίτλο «η Σούζαν Σάραντον υποδέχεται πρόσφυγες στην Ελλάδα» επισημαίνει ότι η
Αμερικανίδα ηθοποιός τόνισε στις δηλώσεις της ότι «έχω έρθει εδώ για να ακούσω τις ιστορίες τους
και να καταλάβω».
 
Επιπλέον, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικεντρώνεται στο ότι η Σούζαν Σάραντον
δήλωσε ότι θα παραμείνει τα Χριστούγεννα στη Λέσβο για να μπορέσει να περάσει χρόνο με τους

πρόσφυγες και αναδημοσιεύει τις δηλώσεις της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι θέλει «να αντιληφθεί τις ιστορίες τους και να ακούσει τι έχουν να πουν
προκειμένου να μπορέσει να εξηγήσει στους συμπατριώτες της ποια είναι η κατάσταση, ευελπιστώντας ότι θα καταλάβουν».
 
Το ρεπορτάζ του ΑΠΕ- ΜΠΕ από τη Λέσβο προσέλκυσε το ενδιαφέρον και του περιοδικού TIME που δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «η Σούζαν Σάραντον
υποδέχεται πρόσφυγες στην Ελλάδα».
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Στην ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα New York Daily News, τέλος, αναφέρεται ότι η «Σάραντον ταξιδεύει στο ελληνικό νησί της Λέσβου για να
συναντηθεί με πρόσφυγες, ο αριθμός των οποίων σύντομα θα ανέλθει σε 1 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη».
 
 
πηγη: cnn.gr 
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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-

dnsis-dthmias-ekpsis-lesvoy)

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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