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Τρί, 18/07/2017 - 16:10 Γλυκιά γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Πέμπτη, 17/12/2015 | Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου για το προσφυγικό ζήτημα,
στις Βρυξέλλες. Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους λίγο πριν τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρωθυπουργός συμφώνησε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών και πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν το επόμενο διάστημα, είτε στην
Άγκυρα, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες μεταβαίνουν στην αυστριακή Πρεσβεία όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ
8 ηγετών της ΕΕ (Αυστρίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Φινλανδίας
και Ελλάδας) και του Τούρκου πρωθυπουργού. Η συνάντηση αφορά το εθελοντικό πρόγραμμα
μετεγκατάστασης Σύρων προσφύγων από την Τουρκία προς ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη της ΕΕ
που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Άγνωστο παραμένει προς το παρόν, αν τελικά θα παραβρεθεί στη συνάντηση ο Γάλλος πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Την ανάγκη συνεργασίας στο μεταναστευτικό υπογράμμισαν Αλ.Τσίπρας και Α. Νταβούτογλο

Botanica Healthy Life

Για το μυαλό
φυσικά συστατικά για την μνήμη

    
6

Like

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/glykia-geysi-apo-proto-lesvos-food-fest
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/metanastes-sti-lesvo-prin-apo-19-ekatommyria-hronia-sto
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C45J-UQhuWfDTCI3X3gOZkoLgAbTCkcNGgMy9vN8DtP2ai7IDEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY6x1c0DyAECqQIF0rx5ZlazPqgDAcgDyQSqBPsBT9AWVmJlN41CbF12r9BR9XDAHh-vAC3d0h6sxAdv4qkiM4LBek0h4YOrdeSCZ_38dkcmvmQQ1YQ2XO2AAdSN1sKxXXHzhh0FqNLs5rjNQGjwAAJSwb0V2uhUyZAUqfAaN6PmDIYpMLNiwj2UT3Y02hKGF4notk3PJqmP4sa1KzYZkWyWQzdMoRVJjGHuOtN82kpzgwS66IDUKv3n_j-uYqY5j8ZbQFKRPOOpAgH2b2ewMvu1q7rfKC-BFaHqY9IIYPvSzj91LxsJ7R4vTolBhNBZRUhU6lOInchGgS4nymKxFYxAZnpCnC6gnqZrhutzYCGuUiCCG9eUip-gBgKAB9rOqjKoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQnUt1tWFDgDn9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoLlZvHoO-H1uicVYfkbwBfA&sig=AOD64_131QCXbn4-v7wcsND2rysagDlLMw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.e-shop.gr/fakoi
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLOjrUQhuWZacIM2t3gPcmZ5Qm5OFvUrq3obd3wX_0aK9wAEQASD2_PweYK2CgICgDKABmYTO2QPIAQmpAraNPceUxqM-qAMByAPDBKoE-gFP0Kj2haTFoaxkw5jHnRpPOx5V2LaD__gIdLkc-U6lQI_-jFN4PJgrQkgvzReMBfyLjqgmXIF748C52lfYo3jYGerib892Krn3vuQqMVdGZCXY3kubZLVW2i0t0dl6xaO9rDRcR5P-PNpT9u_QFduMupcHKTViSoYoLVU1t85TTjHC55W1-bjIkgXN_ciUjnCboQQ88_tfITB-gna3dWAqc5H6-Pfo4CSvZLlOZ04emkufYQS66GIhkX-tP8-v5CvBpyrUPAWk6zMxieJwI3uDujFtBTv8YLiie2JsE8WFJj_VJRGrzi1SV2sqS3d57qc4tPxbgEfV3nhKoAYugAfP-7EmqAemvhvYBwDSCAUIgAEQAbEJ8RGqloHFg8LYEwI&num=1&cid=CAASEuRosPHY3QisQLtbvRFEyM1klA&sig=AOD64_0y4u4RoRfKFDM0WGfEeB9oZhc20A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/


18/7/2017 Την ανάγκη συνεργασίας στο μεταναστευτικό υπογράμμισαν Αλ.Τσίπρας και Α. Νταβούτογλο | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ellada/tin-anagki-synergasias-sto-metanasteytiko-ypogrammisan-altsipras-kai 2/2

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-

horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«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.

 

 

(/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-

dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
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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