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Ειδήσεις από την Ελλάδα
Γρήγορη Εγγραφή

Κυκλαδίτης - Οι Ειδήσεις και Νέα ενηµέρωση απο
Κυκλάδες

Μέλη

email

Ο ∆ήµος Τήνου προσκαλεί στην εκδήλωση ευρείας
δηµοσιοποίησης του έργου SOL - BRINE (LIFE
ENV/GR/000299), τη ∆ευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και
ώρα 18:00 στο ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού, στην
Τήνο. Ο ∆ήµος στην προσπάθεια για την ασφαλή και
περιβαλλοντικά φιλική υδροδότηση του νησιού µας
συµµετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηµατοδοτούµενο έργο LIFE+ “SOL-BRINE”. Το
έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου,
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος επεξεργασίας της
άλµης, η οποία παράγεται κα......
(πηγή: cycladitis)

κωδικός
επιβεβαίωση κωδικού
όνοµα
επώνυµο
όνοµα στα αγγλικά
επώνυµο στα αγγλικά

∆ιαβάστε όλο το άρθρο

Σχετικές ειδήσεις

Σηµαντικοί Έλληνες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΖΗΣ

ΤΖΟΡΤΖ ΒΕΝΙ ΖΕΛΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Καρναζής ...

Μεταξύ των καθηκόντων του, είναι ...

Ειδήσεις

περισσότερα...

περισσότερα...

Οι επιτροπές του κ.
Γιαννακίδη, η
διαρκής παραποµπή
των προβληµάτων
στις καλένδες
Τώρα που η κοινωνία µας
βρίσκεται σε αναβρασµό, οι
συµπολίτες µας
αντιµετωπίζουν ακραίες
δυσκολίες και υποφέρουν,
όσοι διοικούν την ...

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΥΛΩΝΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΒΟΣ

Γεννηµένη στη Θεσσαλονίκη, το 1965, ...

«Μετρ» του βιοµηχανικού design, ...

περισσότερα...

περισσότερα...

Το δηµοτικό
συµβούλιο άκουσε
χθες τα «µαύρα
κάλαντα» από
αγανακτισµένους
πολίτες
Λίγες ηµέρες πριν τα
Χριστούγεννα και τον
εορτασµό της γέννησης
του Θεανθρώπου, οι
δηµοτικοί σύµβουλοι του
∆ήµου Καβάλας άκουσαν
χθες, ...

ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙ ΤΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ

Ο ∆ρ. Αποστολής είναι πολύ ...

Για το έργο του, τιµήθηκε από ...

περισσότερα...

περισσότερα...

Αξιωµατικός του
στρατού
συµµέτοχος της
επίθεσης στο
πανεπιστήµιο

Το Πρόσωπο της ηµέρας
ΤΖΟΝ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙ∆ΗΣ Στη λίστα
των πλουσιότερων στις ΗΠΑ

Ο Τζον Κατσιµατίδης έχει τον όµιλο Red Apple Group που
περιλαµβάνει επιχειρήσεις πετρελαίου, αλυσίδα
σουπερµάρκετ, real estate και αεροπορική εταιρεία, µε
ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια και 10.000
υπαλλήλους. Είναι βασικός παράγοντας του
ελληνοαµερικανικού λόµπι στη Ν. Υόρκη κι ασχολείται
ενεργά µε το άνοιγµα της Σχολής της Χάλκης

Βρήκαν στην κατοχή του
φυλλάδια του ΕΛΑΜ, της
χρυσής αυγής και µαύρη
κουκούλα. Προηγούµενες
κατηγορίες: Οπλοφορία
προς διέγερση τρόµου, ...

ΣΟΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ

Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου ...

Ο Κάρολος Ζουγανέλης άρχισε ...

περισσότερα...

περισσότερα...

Ανοιχτό παραµένει
το θέµα µεταφοράς
Ειρηνοδικείου
Καρύστου
Σε συνάντηση που είχε
χτες στο περιθώριο του
προϋπολογισµού µε τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ.
Μιλτιάδη Παπαιωάννου, ο
βουλευτής Συµεών ...

Έντονη δυσαρέσκεια
και αποτροπιασµός
για την ανήθικη
συµπεριφορά του
κράτους έναντι του
Κώστα
Παπακωνσταντίνου
Με αφορµή τη δικαστική
περιπέτεια του Προέδρου
του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών
Αν. Μακεδονίας, του
∆ιευθύνοντα Συµβούλου
της ...

Απόψεις
ΜΙ ΧΑΛΗΣ ∆ΕΡΤΟΥΖΟΣ
(Νοέµβριος 1936 - Αύγουστος 2001)
Ενα όνειρο για τον Ελληνισµό

"...Ονειρεύοµαι ακόµη τον Ελληνισµό σε όλη την οικουµένη
να χρησιµοποιεί τη νέα τεχνολογία της πληροφορικής για
να δενόµαστε σφιχτά, ο ένας µε τον άλλο, οι Έλληνες της
διασποράς συνάµα µε τους Έλληνες της Μεσογείου,
δηµιουργώντας έτσι µια νέα Ελλάδα"
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