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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Αυτή είναι η "κρυφή" νέα δομή στη Λεμονού! -

"Κατηγορηματικό όχι Γαληνού"
Ο απόλυτος αιφνιδιασμός η μετατροπή του πρώην φυλακίου της Λεμονού σε δομή για μετανάστες -
Έκτακτη σύσκεψη φορέων θα συγκαλέσει ο Γαληνός που εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 15|09|2016 18:55

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός για τη Λέσβο, είναι η –απόλυτα διασταυρωμένα- νέα εξέλιξη διαμόρφωσης χώρου στον Καρά
Τεπέ, για να φιλοξενήσει μία νέα δομή για τους μετανάστες. Το «Ε» με τον φακό του κατέγραψε τις εργασίες που γίνονται
σε εγκαταλειμμένο εδώ και χρόνια φυλάκιο της Λεμονούς, οι οποίες εκτελούνται με την συνδρομή του Στρατού. Γκρέιτερ
και μηχανήματα διαμορφώνουν το χώρο για να είναι σε θέση τάχιστα να φιλοξενήσουν κοντέινερς και κάποιες πηγές
εκτιμούν πως μπορεί να εγκατασταθούν εκεί μέχρι και 1000 άτομα.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός για τη Λέσβο, είναι η –απόλυτα διασταυρωμένα- νέα εξέλιξη διαμόρφωσης χώρου στον Καρά
Τεπέ, για να φιλοξενήσει μία νέα δομή για τους μετανάστες. Το «Ε» με τον φακό του κατέγραψε τις εργασίες που γίνονται
σε εγκαταλειμμένο εδώ και χρόνια φυλάκιο της Λεμονούς, οι οποίες εκτελούνται με την συνδρομή του Στρατού. Γκρέιτερ
και μηχανήματα διαμορφώνουν το χώρο για να είναι σε θέση τάχιστα να φιλοξενήσουν κοντέινερς και κάποιες πηγές
εκτιμούν πως μπορεί να εγκατασταθούν εκεί μέχρι και 1000 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι το «Ε» με πρωτοσέλιδό του πριν από ενάμιση περίπου μήνα, είχε αποκαλύψει τη «λύση» της
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Υπενθυμίζεται ότι το «Ε» με πρωτοσέλιδό του πριν από ενάμιση περίπου μήνα, είχε αποκαλύψει τη «λύση» της
Κυβέρνησης για τη δημιουργία νέας δομής στον Καρά Τεπέ στην κατεύθυνση αποσυμφόρησης της Μόριας, αλλά τότε δεν
σχολιάστηκε από κανέναν…

Σήμερα όμως δεκάδες επαγγελματίες της περιοχής καταγγέλλουν την εξέλιξη αυτή και ζητούν την αναστολή κάθε
διεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός δήλωσε άγνοια για την εξέλιξη αυτή και σημείωσε
κατηγορηματικά ότι ο ίδιος και ο δήμος Λέσβου είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε νέα δομή! «Είμαστε αντίθετοι σε
οποιαδήποτε νέα δομή. Το νησί μας δεν μπορεί να σηκώσει άλλο βάρος. Συζητάμε μόνο στην κατεύθυνση
αποσυμφόρησης και τίποτα άλλο», είπε χαρακτηριστικά ενώ δεν αποκλείεται από την Αθήνα στην οποία βρίσκεται αυτή τη
στιγμή, να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη φορέων για το όλο ζήτημα, ζητώντας φυσικά και την παρουσία ενδεχομένως του
ιδίου του Αναπλ. Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα.  
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

«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 …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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