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 Η Καλογήρου για το «δίκτυο» των δημάρχων

Πολύ… προσεκτικός ο σχολιασμός της περιφερειάρχη για την κίνηση των δημάρχων στο προσφυγικό

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 18|01|2017 15:32

Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημέρωνε για τη θέση της αναφορικά με την κίνηση (σ.σ. δίκτυο) των πέντε δημάρχων των
νησιών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος του προσφυγικού εξέδωσε χθες η περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Χριστιάνα
Καλογήρου. Η περιφερειάρχης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, τόνισε:

 
Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημέρωνε για τη θέση της αναφορικά με την κίνηση (σ.σ. δίκτυο) των πέντε δημάρχων των
νησιών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος του προσφυγικού εξέδωσε χθες η περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Χριστιάνα
Καλογήρου. Η περιφερειάρχης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, τόνισε:

«Έχω με όλες μου τις δυνάμεις επισημάνει την κρισιμότητα αυτού του ζητήματος. Έχουμε ως Περιφέρεια κάνει όλες τις
δυνατές ενέργειες. Η ανάγκη της αποσυμφόρησης των νησιών παραμένει επιτακτική όπως και η ενίσχυση των Υπηρεσιών
Ασύλου. Κατανοώ το ενδιαφέρον και την αγωνία των πέντε δημάρχων. Ως περιφερειάρχης έχω την υποχρέωση να
υπογραμμίσω τις δύσκολες και σύνθετες πλευρές που έχει αυτό το πρωτόγνωρο ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά, σε μια
ομολογουμένως πολύ προσεκτική της δήλωση, που δεν μπορεί να ερμηνευτεί απόλυτα και ως «θέση» της δίπλα στην
κίνηση των δημάρχων.
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=7kqnk913mqm5j&prev_imp=7kqgp7d40m1f&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970527527&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines


17/7/2017 Η Καλογήρου για το «δίκτυο» των δημάρχων - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/90373-i-kalogiroy-gia-diktyo-ton-dimarhon 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ ζητούν ποσόστωση (/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 12:09

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

(/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1309
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

