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==► Γύπες εντοπίστηκαν νεκροί στο Χρυσοβέργι Μεσολογγίου ==► Έναρξη προγράμματος Μ.Σ με τίτλο «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική
Επιστήμη» ==► Καινούργιο:Δολιοφθορές στον ηλεκτροφωτισμό του Κέντρου Κυκλοφοριακής Αγωγής ==► Volley παγκορασίδων:Π.Α.Σ. Ιωνικός΄80(ΙI) vs Α.Γ.Ο.
Λιακατάς Αιτωλικού ==► Στο επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ==► Πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αγρινίου ==► Πρωτάθλημα "Ο ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ" :Αποτελέσματα και βαθμολογία 3ης αγωνιστικής ==► Δεύτερος «εμφύλιος» στις παγκορασίδες του Π.Α.Σ.
Ιωνικός΄80 ==► Καινούργιο:Πήγε για καφέ παρέα με μια ....δεντρογαλιά ==► Συνάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτ/νιας με τον Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων
Δημοσιογράφων ==► Θρησκευτική Πανήγυρις στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Καινούργιο ==► Δ.Τραπεζιώτης:Η κυβέρνηση να μειώσει συνολικά τις χρεώσεις
της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί αυτή αποτελεί κοινωνικό αγαθό ==► Τριχωνίδα:Ψηφίστηκε η δημιουργία ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου και βελτίωση του παραλίμνιου
δρόμου ==► Αγρίνιο :Παρουσίαση του βιβλίου "Στα άκρα… της βιτρίνας" ==► Καινούργιο:Ενοριακή βιβλιοθήκη στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν Αγίου Δημητρίου ==►
Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Αγίας Ελεούσης) Κλεισούρας Μεσολογγίου ==► Παρουσίαση του βιβλίου "Γράμματα από το… Μέλλον" ==► Νέες ταινίες
στον "ΑΝΕΣΙΣ" ==► Πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για την προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ==► Ανακοίνωση από την Δ.Κ
Καινουργίου για τοποθέτηση κάδων ==► Καινούργιο:Ξυλοδαρμός επιχειρηματία μπροστά στα ανήλικα παιδιά του ==► Περιπέτεια για 35χρονο ψαροντουφεκά από την
Παραβόλα ==► Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας σε Αιτωλία και Ακαρνανία ==► Πρωτάθλημα "Ο Ανδραίμων" :Οι αγώνες και οι διαιτητές της 3ης
αγωνιστικής ==► Αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων του Π.Α.Σ Ιωνικός 80 By The best widgets
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