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Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

Δημιουργία ιστολογίου

ai-vreS

Συνδεση

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΚ

Ειδήσεις, σκέψεις και απόψεις για τον τόπο μας και όχι μόνο... Γιατί εμείς τα Σέρβια τα αγαπάμε γι' αυτό
που μπορούν να γίνουν και όχι γι' αυτό που είναι...
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στείλτε μας τα κείμενά σας ή
επικοινωνήστε μαζί μας

Επίκαιρα Θέματα:

ai-vreS Ιστολόγιο από και για τα Σέρβια
Κοζάνης
serviakoz@gmail.com
Επικοινωνήστε μαζί μας αν ενοχλείστε
από αναρτήσεις ή σχόλια.

Ο Καιρός:
Βελβεντό
Σήμερα, Παρασκευή, 29/11

7° C / 12° C
Σάββατο, 30/11

Κυριακή, 01/12

4° C / 11° C

3° C / 7° C

Follow us
Ακολουθήστε το χρήστη @serviakoz

774 ακόλουθοι

πρόγνωση καιρού από το weather.gr

It's good to share!
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Η πρώτη πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Πολιτιστική
Κληρονομιά -Σαν Facebook πολιτισμού
Η πρώτη Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά παραδόθηκε
επισήμως στους πολίτες της Ευρώπης.
Η παρουσίασή της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου ΕΠΙΣΕΥ,
ΠΙΟΠ και Clio Muse μαζί με 6 ακόμα Ευρωπαίους εταίρους παρουσίασαν στο
ευρύ κοινό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές PLUGGY για έξυπνες συσκευές.
Καινοτόμα πλατφόρμα για έξυπνες συσκευές

ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html

Τι σχολιάσατε τελευταία:
Anonymous είπε:
Στο νέο 31μελές ΔΣ της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πρώτη η
παράταξη της ΝΔ ...
Anonymous είπε:
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Δείτε τη συνέχεια εδώ.

Μπουκουβαλα απο ουσια τιποτα. Μονο

Πηγή: iefimerida.gr
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google
για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
ασυστολη παρλα. Κουραστικος
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
Anonymous είπε:
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

Όταν ξεφύγετε από την μιζέρια
(πλακέτες, 3Α ή 4Α ή 5 δυο ώρες ανούσια
συζήτηση) τότε ...
Anonymous είπε:
Επιπεδο κάτω του μηδενός από όλους.
Posted by ai-vreS at 11/26/2019 04:15:00 μ.μ.

Anonymous είπε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Του άντρα του πολλαβαρύ μην του
μιλάτε το πρωί.

Δημοσίευση σχολίου

Anonymous είπε:

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές
εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι μέλος της
γέφυρας. Από τους πρώτους μάλιστα.τωρα
αναρωτιέμα ...

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

Anonymous είπε:
Του Νταή του Αντιδημάρχου σε λίγο
Υποβολή σχολίου ως:

Δημοσίευση

καιρό θα του φύγει όλο το νταηλίκι, νάστε

Λογαριασμός G

σίγουροι ...

Προεπισκόπη

Εφημερίες των φαρμακείων
στα Σέρβια & Τιμές Βεζίνης
στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Links to this post
Δημιουργία Συνδέσμου

Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Το
Προφίλ
μαςχρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
Αυτός
ο ιστότοπος

Εφημερίες φαρμακείων στα Σέρβια

επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
Σήμερα
εφημερεύει:
ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ai-vreS
απόδοσης
και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
Γαλογαύρος Γεώργιος
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.
117 Εθνομαρτύρων 17 & Φλέμινγκ
aivres2

ΟΚ

2464022059
Παρασκευή 29/11/2019 08:00-08:00 επόμ.
Ανάπτυξη:
Ντέμος Δημήτριος

Powered by
DEiXTo

Τιμές Βενζίνης σε Δήμους
Σερβίων και Βελβεντού
Τιμές από 30-10-2019 και μετά

AEGEAN ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ …

1.588€ (ημ/νία: 28-11-19 11:28)
ΣΕΡΒΙΑ,4ο χλμ Ε.Ο ΣΕΡΒΙΩΝ-ΛΑΡΙΣΑΣ

CYCLON ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.553€ (ημ/νία: 26-11-19 08:33)
ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α.Π. ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1.559€ (ημ/νία: 24-11-19 19:07)

Από τον Δ. Ντέμο

Γιορτάζουν:
Ελληνικό Εορτολόγιο
Σήμερα 29/11/2019
ΦΑΙΔΡΑ, ΦΑΙΔΡΟΣ, ΦΙΛΟΜΕΝΗ,
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ
Αύριο 30/11/2019
ΑΝΔΡΕΑΣ
Μεθαύριο 1/12/2019
ΑΡΕΤΗ, ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ΙΑΚΩΒ,
ΝΑΟΥΜ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
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Δημοφιλείς αναρτήσεις της
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
τελευταίαςΜΑΘΕΤΕ
εβδομάδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΚ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.
Σκληρή κόντρα του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σερβίων Νίκου Μπουκουβάλα με
την επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης Ρίτσα Σπυρίδου
– Εκφράσεις όπως: “Είστε με τα καλά σας;”,
“Ήρθατε πάλι φορτωμένη;”, “Άντε από ‘κει
πέρα”, “Εγώ όταν δεν είμαι στα καλά μου
γίνομαι ίσα με εσάς”, ειπώθηκαν στην
τελευταία συνεδρίαση (Βίντεο)
Από το Kozan.gr Με εκφράσεις όπως : “Είστε
με τα καλά σας;”, “Ήρθατε πάλι φορτωμένη;”,
“Άντε από ‘κει πέρα”, “Εγώ όταν δεν είμαι στα
κ...
Επιστολή διαμαρτυρίας Α.Σ.
Σερβίων "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ':
εκφράζουμε την αγανάκτησηαπογοήτευσή μας για όσα
συνέβησαν στον αγώνα
πρωταθλήματος β' κατηγορίας ανδρών μεταξύ
της ομάδας μας και του Π.Α.Ο Κοζάνης.
Σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά εναντίων
παντός υπευθύνου
Α .Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΔΑΚ) ΣΕΡΒΙΩΝ
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΣΔΥΜ Αρ. πρωτοκόλλου :50/2511-2019 ...
Σέρβια: "Μεγάλη" παρέμβαση
από τη νέα Δημοτική Αρχή!
Η προηγούμενη δημοτική αρχή
ολοκλήρωσε ένα δρόμο περίπου
15 μέτρα που καταλήγει σε ένα
πλάτωμα και σε αδιέξοδο. Δεν πρόλαβε όμως
να ολοκ...
Χρήστος Ελευθερίου: «Η
Αριστερά είναι μεγαλείο, ο
Αλέξης πόλος έλξης και ο
Αλιάκμονας πηγή πλούτου»
"Έδωσα το φως και το δρόμο
στους άλλους..."
της Ιωάννας Παπαδημητρίου από τον
ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ Για το προσφυγικό: «Έδωσα
το φως και το δρόμο στους άλλους που
φοβούνται να το κάνουν»- «...
ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Ρίτσα Σπυρίδου: "η Στάση
Σερβίων ουδέποτε έκανε
συζήτηση
μετεκλογικά με τη ΟΚ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοτική αρχή προκειμένου να
υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο
θέσεων ευθύνης. Παρακαλούμε το Δήμαρχο
Σερβίων να είναι συγκεκριμένος... να
διορθώσει την απάντησή του"!
Η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Σερβίων
"ΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ" , ουδέποτε έκανε
συζήτηση μετεκλογικά με τη Δημοτική αρχή,
προκειμένου να...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

Στο shopping star της επόμενης
εβδομάδας - συμμετοχή έκπληξη
από τα Σέρβια. Δείτε το
διαφημιστικό trailer

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Παίζει τώρα στην TV

ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

13:00 Open News
12:30 BAYERN TV

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΚ

13:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:30 Nickelodeon
Classics
10:00
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ
13:00 Hitler: The Definite
Story
13:00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
13:00 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (Α'
Προγραμμα Τηλεορασης

Μας παρακολουθούν:
Ακόλουθοι (382) Επόμενα

Παρακολούθηση
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ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΚ

Μας διάβασαν...

Προβολές blog

1 3 4 1 3 0 0 0
Αρχειοθήκη ιστολογίου
▼ 2019 (4173)
▼ Νοεμβρίου (408)
ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Ημερίδα ενημέρωσης για την

κλιματική αλλαγή στο Βε...
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
Στην Άνω ΜΑΘΕΤΕ
Κώμη η 37η
Αιμοδοσία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
του 2019
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

Δήμος Κοζάνης: Παράταση μέχρι
31 Δεκεμβρίου για τη...
Επεκτείνεται το πρόγραμμα
«Διαλογή στην Πηγή Βιοα...
Τουρνουά μπάσκετ
φιλανθρωπικού χαρακτήρα
Ποιοι εκλέγονται από το ΚΙΝΑΛ
στην ΚΕΔΕ. Επανεκλογ...
ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ
Χ. ΕΛΕΥΘΕΡ...
Ανθρωπιστική βοήθεια για τους
σεισμοπαθείς στην Αλ...
Εκδόθηκε το Ημερολόγιο του
Μ.Ο.Σερβίων του 2020 – ...
Aσκηση Πυροσβεστικού
Σώματος στα Σέρβια. (Video
ww...
Ανακοίνωση του Σωματείου
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Νομού...
Ενημέρωση με αφορμή την
ανάκληση της άδειας λειτου...
Συλλυπητήριο μήνυμα της Άννας
Διαμαντοπούλου για τ...
Dance Workshop από το
ONEIRODRAMA
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Κ...
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Αναστέλλονται οι
48ωρες απεργιακές κινη...
Ενημέρωση σχετικά με την
Αγροδιατροφική Σύμπραξη
1ο Συμπόσιο Ερευνητικού
Έργου Πανεπιστημίου
Δυτική...

ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Ο Ορειβατικός Σύλλογος

Πλατανορέματος «Η
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις ΚΡΥΑ»και...
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
Τακτική συνεδρίαση της
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.
Δημοτικής Επιτροπής

ΟΚ

Διαβούλ...
Γρεβενά: Αποπλάνηση 12χρονης
από 45χρονο
Συνάντηση του Λάζαρου
Μαλούτα με τον Γιάνη
Βαρουφά...
Ανοιχτή συζήτηση: Ο πολιτισμός
της συλλογικής δράσ...
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος:
Δεν υπάρχει εθνικό σχέ...
Επίσκεψη Προέδρου της
ΕΡΓΟΣΕ στον ελαιώνα για
τεχν...
Χαιρετισμός Λάζαρου Μαλούτα
στο συλλαλητήριο της Γ...
Κοζάνη, η βασίλισσα της
Αποκριάς, την Κυριακή 1/12...
Ενημέρωση Κώττα Παναγιώτη
για τα Δίκτυα ΦΑ (Όλη η ...
Ο βουλευτής Κοζάνης Γ.
Αμανατίδης, χθες Τετάρτη 27...
Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συμμετοχής
στα τ...
Ψήφισμα 15μελούς συμβουλίου
4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Κοζ...
ΣΕΕΝ: Ανακοίνωση για τις
απεργιακές κινητοποιήσεις...
Ανατροπή Δημιουργία: Η
οφειλόμενη απάντηση στην
κα...
"Πονάω,Χρήστο"... Συγκινητικός
αποχαιρετισμός της ...
«Το ταξίδι του Ερωτόκριτου:
Κρήτη-Βενετία-Γρεβενά»...
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To catwalk της Δέσποινας από

τα Σέρβια στο Shoppin...
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
ΨηφίστηκεΜΑΘΕΤΕ
με ευρείαΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
πλειοψηφία
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
στην Ευρωβουλή ο φά...
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

Για το φίλο που έφυγε...

“Έφυγε” από τη ζωή, σε ηλικία
78 ετών, ο γνωστός φ...
Ο Στέργιος Γκανάτσιος, η θέση
του διοικητή του Μαμ...
Συμπερίληψη στην ημερήσια
διάταξη του επόμενου Δημ...
Eκδήλωση του ΚΚΕ, για την
αξιοποίηση του μαρμάρου ...
Σκληρή κόντρα του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίο...
Ψηφοδέλτιο της Προοδευτική
Δημοκρατική Συνεργασία ...
Ημερίδα για την Κλιματική
Αλλαγή στο Κέντρο Περιβα...
Λευκή νύχτα στην Κοζάνη! Η
Κοζάνη γιορτάζει!
Ο Βασιλιάς και το Βιβλίο- πουλί”
στη Βιβλιοθήκη τη...
Προβολή ταινίας, το Σάββατο 30
Νοεμβρίου, από τις ...
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Συνταξιουχικών Οργανώσ...
Οι πολιτικοί “τράβηξαν τη πρίζα”
των αιολικών στη ...
Συζήτηση στο Δ.Σ Σερβίων
25/11/2019 για την επίσκε...
Τελετή ορκωμοσίας των
αποφοίτων Ηλεκτρολόγων
Μηχαν...
Πραγματοποιήθηκε από το
Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων
Β...
Η Δυτική Μακεδονία χάνει το
τραίνο. Η χαμένη ευκα...
ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Σύλλογος Διπλωματούχων

Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ:
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις πρόσκ...ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
Κοινωφελής Εργασία: Αυτές είναι
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.
οι 34.524 θέσεις α...

ΟΚ

Την συνδρομή της
Περιφερειακής Αρχής για έργα
ανάπ...
Ο ζωγράφος Κώστας Ντιος,
παρουσιάζει το έργο του α...
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα
διαχείρισης προμηθειών Δη...
Η πρώτη πλατφόρμα Κοινωνικής
Δικτύωσης για την Πολ...
Πρόσκληση σε χριστουγεννιάτικη
γιορτή στο ΚΔΑΠ-μεΑ...
Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάσεις
προσομοίωσης Δημοτικού...
perForm, δράσεις ενάντια στη
βία κατά των γυναικών...
Δημιουργία ελεγχόμενου κέντρου
μεταναστών στην Κοζ...
Παρέμβαση Κασαπίδη στην
εκπομπή "Επί Παντός" του T...
Διακοπή υδροδότησης στην
Τοπική Κοινότητα
ΡΟΔΙΑΝΗΣ...
Φονικός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην
Αλβανία: Τουλάχιστ...
Συνεδρίαση Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Κοζάνης
Η «Μετέωρη γυναίκα» στην
Πτολεμαΐδα!
Η Χαριστική Βιβλιοθήκη
Πτολεμαΐδας υποδέχεται το
σ...
Σέρβια: "Μεγάλη" παρέμβαση
από τη νέα Δημοτική Αρχ...
Ημερίδα: "Κλιματική Αλλαγή:
Αλήθειες, Μύθοι και Πο...
ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html

11/14

29/11/2019

ai-vreS: Η πρώτη πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά -Σαν Facebook πολιτισμού

Εχει διαβάσει ο Τσίπρας το

Σύνταγμα;
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
Πώς αντιμετωπίζεται
η έμφυλη
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
βία στην Ελλάδα;
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

Ποντοκώμη: Το χωριό που
άδειασε χωρίς λόγο

Μεγάλη Ποντιακή Βραδιά του
Μορφωτικού Συλλόγου Νερ...
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Μήνυμα εστάλη
ΟΧΙ στη βίαιη απολιγνιτ...
Επιστολή διαμαρτυρίας Α.Σ.
Σερβίων "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ': ε...
Στα «λευκά» η Βασιλίτσα
Γρεβενών-Δείτε τη
φωτογραφ...
Τοp Channel: Φυσικό αέριο και
κάθετοι άξονες απόψε...
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας | Τελετή
Ορκωμοσία...
Απόδραση στην . . . Φύση με
΄΄Oxygen Fitness & He...
Στις 6 Δεκεμβρίου η μεγάλη
χριστουγεννιάτικη εκδήλ...
Η Εύη Αμανατίδου υποψήφια
στις εκλογές του Οικονομ...
Ρίτσα Σπυρίδου: "η Στάση
Σερβίων ουδέποτε έκανε συ...
Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος
να Ζεις: "Με αφορμή τ...
Αναστολή απεργιακών
κινητοποιήσεων κατά μία
ημέρα ...
Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Βοΐου την
Παρασκ...
Η Βιβλιοθήκη ανάβει το δένδρο
της Πέμπτη 28/11/201...
Οι ξεναγήσεις του Δεκεμβρίου
στο Πάρκο Εθνικής Συμ...
ai-vres.blogspot.com/2019/11/facebook.html
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Συνεδριάζει το Δημοτικό

Συμβούλιο Εορδαίας
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
Το παρόδοξον
της αγίας
ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών
Αικατερίνης στην Κοζάνη
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

Διακοπή τηλεθέρμανσης λόγω
βλάβης σε οδούς της Κοζ...
Υπογραφή σύμβασης για το
έργο με τίτλο : «Αγροτική...

Επιμορφωτικά βιωματικά
εργαστήρια στο Βελβεντό με ...
KKE: Ξεσηκωμός τώρα! Κανένα
κλείσιμο, καμία πώληση...
Ανακοίνωση_Δήμος Κοζάνης:
Πρόσληψη 8 ατόμων με σύμ...
Κάλεσμα της Λαϊκής
Συσπείρωσης για συμμέτοχη
στις ...
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με ανα...
Ο δήμαρχος Σερβίων Χρήστος
Ελευθερίου στο Top Chan...
► Οκτωβρίου (339)
► Σεπτεμβρίου (393)
► Αυγούστου (249)
► Ιουλίου (224)
► Ιουνίου (325)
► Μαΐου (503)
► Απριλίου (424)
► Μαρτίου (445)
► Φεβρουαρίου (395)
► Ιανουαρίου (468)
► 2018 (4752)
► 2017 (4578)
► 2016 (4727)
► 2015 (4747)
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► 2014 (5669)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την
► 2013 (6176)
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνσή σας IP και ο παράγοντας χρήστη γνωστοποιούνται στην Google, μαζί με μετρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών ► 2012 (5401)
στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων.

ΟΚ

► 2011 (5213)

► 2010 (3441)
► 2009 (1650)
► 2008 (35)

Θέμα Φανταστικό Α.Ε.. Από το Blogger.
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