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Τρίτη, 18/08/2015 | Ελλάδα

Θέμα Συνόδου Κορυφής για να εξεταστεί το μείζον θέμα του μεταναστευτικού εγείρει εκ νέου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,
σύμφωνα με πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Πρόσφατα ο κ. Παυλόπουλος είχε ζητήσει τη σύγκλιση Συνόδου Κορυφής για να εξεταστεί το
πρόβλημα, που απασχολεί κυρίως τον ευρωπαϊκό νότιο, σε ανώτατο επίπεδο στο πλαίσιο των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από πηγές της προεδρίας, για τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται απαραίτητη.
 
 
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, imerisia.gr
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«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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