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Νέα επιστολή της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου και του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Νικόλαου Κατρακάζου
στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούση και την Αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κα
Τασία Χριστοδουλοπούλου, για την αδυναμία σίτισης των παράτυπων μεταναστών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Σάμου.

 

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 38090/3033/07-07-2015 επιστολής μας, στην οποία παρουσιάζαμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη διακοπή
της σίτισης των μεταναστών, που φιλοξενούνται στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Σάμου και τις τεράστιες κοινωνικές, αλλά και ανθρωπιστικές
συνέπειες, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω: Παρά τις
διαβεβαιώσεις, που δόθηκαν από όλους για άμεση λύση, μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί το ποσό των 40.000,00 ευρώ, που αφορά μικρό μέρος της
συνολικής οφειλής στις εταιρείες παρασκευής φαγητού, που ήταν και απαραίτητη προϋπόθεση για να επαναλειτουργήσει για κάποιο διάστημα η
σίτιση. Η κατάσταση λοιπόν, παραμένει πολύ δύσκολη και επικίνδυνη και η αγωνία της τοπικής κοινωνίας, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και
των ταλαίπωρων μεταναστών δεν έχει τέλος. Αναγκαζόμαστε, αφού μέχρι σήμερα η κεντρική διοίκηση δεν έχει μπορέσει ως οφείλει, να δώσει λύση και
παρά το γεγονός ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα, θέλοντας να προστατεύσουμε την κοινωνική γαλήνη και οικονομία, αλλά

                
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-

Νέα επιστολή Καλογήρου για το θέμα της σίτισης των παράτυπων μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής Σάμου

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
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


18/7/2017 Νέα επιστολή Καλογήρου για το θέμα της σίτισης των παράτυπων μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής Σάμου | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/nea-epistoli-kalogiroy-gia-thema-tis-sitisis-ton-paratypon 2/2

και θέλοντας να συνεισφέρουμε στην ανθρωπιστική αντιμετώπιση του δράματος των μεταναστών, να καλύψουμε από τις περιορισμένες οικονομικές
μας δυνατότητες τη διατροφή των μεταναστών για 48 ώρες. Καλούμε για μια ακόμη φορά την κεντρική διοίκηση να ακούσει τη δυνατή φωνή αγωνίας
μας και να ενεργήσει άμεσα –σήμερα».
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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