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Πέμπτη, 26/11/2015 | Μedia

Η  #ΕΡΤ3  στο πλευρό των προσφύγων την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου το τηλεοπτικό και τα ραδιοφωνικά προγράμματα 102fm ΕΡΤ3 & 9,58fm ΕΡΤ3
αφιερώνονται στο προσφυγικό ζήτημα και τις πτυχές που έχουν συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. 
Η ΕΡΤ3 περνά μία ημέρα στο πλάι των προσφύγων, στο πλάι όσων έχουν ατελείωτα αποθέματα αλληλεγγύης και αλτρουισμού.

Ανοίγει τα μικρόφωνα και τις καρδιές, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στην ανάδειξη του κινήματος αλληλεγγύης, τα προβλήματα και τις ελλείψεις
που παρουσιάστηκαν, τα σχέδια και τις λύσεις που προωθούνται, τις ανθρώπινες ιστορίες και τις γεωπολιτικές πτυχές του προβλήματος,

Από την Ειδομένη μέχρι το Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη έως τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα, με απευθείας συνδέσεις και δημοσιογραφικές
αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανταποκρίσεις και ξεχωριστές μαρτυρίες, αποκλειστικά στο προσφυγικό ζήτημα. 
Το ενημερωτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 (ΕΡΤ3, 102fm, 9,58fm) εμπλουτίζεται με σπάνια ντοκουμέντα, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και οπτικό υλικό από τις
προσφυγικές μνήμες της ελληνικής κοινωνίας, τεκμήριο της βαθιά ριζωμένης και βιωματικής σχέσης των Ελλήνων με την προσφυγιά.

Επίσης, μεταδίδεται και η μαγνητοσκοπημένη συναυλία που οργανώθηκε στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 18 Οκτωβρίου 2015. 
Η τηλεοπτική βραδιά της 27ης Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής με την ενημερωτική εκπομπή «Δημόσια» με τη συμμετοχή
πολιτών, φορέων και συλλογικοτήτων που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
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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...
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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....
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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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