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 Η Καλογήρου για το δίκτυο των νησιωτών δημάρχων του

προσφυγικού
Ομολογουμένως πολύ... προσεκτική η δήλωση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου...

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 17|01|2017 21:27

Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνει για την θέση της αναφορικά με την κίνηση (σ.σ. δίκτυο) των πέντε δημάρχων των
νησιών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος του προσφυγικού, εξέδωσε πριν από λίγο η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χριστιάνα Καλογήρου. Η Περιφερειάρχης απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, τόνισε:

Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνει για την θέση της αναφορικά με την κίνηση (σ.σ. δίκτυο) των πέντε δημάρχων των
νησιών που σηκώνουν το μεγάλο βάρος του προσφυγικού, εξέδωσε πριν από λίγο 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, με μία
ομολογουμένως πολύ προσεκτική της δήλωση, που δεν μπορεί να ερμηνευτεί απόλυτα και ως «θέση» της δίπλα στην
κίνηση των δημάρχων.
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1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«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 …
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