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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Αποχωρεί η Κοινωνική Κουζίνα «No Borders» από τα

Τσαμάκια
Την Τετάρτη 6 Απριλίου έπειτα από συμφωνία με τον δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 30|03|2016 20:17

Ο κ. Γαληνός, ενημέρωσε τους εθελοντές ότι, θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Πλαζ, αφού ο χώρος αυτός πρέπει να
αποκατασταθεί και να δοθεί προς χρήση στους δημότες και στους επισκέπτες του νησιού μας, εν όψει θερινής περιόδου.
Επεσήμανε ακόμη ότι, υπάρχουν οργανωμένες δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες και μετανάστες,
αφού ολοκληρώσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού και των συναντήσεων που είχε με εθελοντές της Κοινωνικής
Κουζίνας «No Borders» που έχουν δημιουργήσει άτυπο καταυλισμό στα Τσαμάκια, αποφασίστηκε και από τις δύο πλευρές
να αποχωρήσει όλη η δομή από το χώρο, εν όψει και της μίσθωσης της πλαζ από τον Δήμο σε ιδιώτη. Πρόκειται για μια
σημαντική ενέργεια από πλευράς Γαληνού, ο οποίος απευθύνθηκε στους εθελοντές επισκεπτόμενος την περιοχή, χωρίς να
δημιουργήσει εντάσεις ή να στείλει την αστυνομία. Η οποία, ειρήσθω εν παρόδω είχε κάνει μια κρούση παλιότερα και
εθελοντές και αλληλέγγυοι ήταν σε επιφυλακή μπροστά στο ενδεχόμενο βιαίης εκκένωσης.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του δήμου Λέσβου:

"Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, μετέβη σήμερα στο χώρο της Πλαζ «Τσαμάκια», όπου συνομίλησε με εκπροσώπους
των εθελοντικών ομάδων, καθώς και με πρόσφυγες – μετανάστες που βρίσκονται εκεί.

Ο κ. Γαληνός, ενημέρωσε τους εθελοντές ότι, θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Πλαζ, αφού ο χώρος αυτός πρέπει να
αποκατασταθεί και να δοθεί προς χρήση στους δημότες και στους επισκέπτες του νησιού μας, εν όψει θερινής περιόδου.
Επεσήμανε ακόμη ότι, υπάρχουν οργανωμένες δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες και μετανάστες,
αφού ολοκληρώσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι εθελοντές, με τη σειρά τους, διαβεβαίωσαν τον Δήμαρχο ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 6 Απριλίου 2016".
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