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 Γαληνός: «Τα Τσαμάκια θα καθαρίσουν»

Η διορία των «Νο Border» έληξε, ενώ το camp δίπλα στη Μόρια άδειασε

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 08|04|2016 14:16

Αποφασισμένος να καθαρίσει το χώρο δίπλα στην πλαζ «Τσαμάκια» από τον καταυλισμό των «No Border» είναι ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, παρά το γεγονός ότι οι εθελοντές του καταυλισμού «πήραν άδεια από τη σημαία» και
έμειναν στο χώρο δύο μέρες παραπάνω από τη διορία που τους είχε δώσει ο κ. Γαληνός και είχαν δεσμευτεί και οι ίδιοι.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι και ο καταυλισμός της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Better Days for Moria», που ήταν
δίπλα ακριβώς από το hot spot, σήμερα Κέντρο Κράτησης της Μόριας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο τα… μάζεψε!
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Εξακολουθούν και διαμένουν στον καταυλισμό στα Τσαμάκια πάνω από 200 μετανάστες και πρόσφυγες, πολλοί εκ των
οποίων δεν έχουν ακόμα καταγραφεί. Σύμφωνα με τον κ. Γαληνό, οι εθελοντές αποχώρησαν χτες, ενώ εκείνος δεσμεύτηκε
στους πρόσφυγες και μετανάστες να τους μεταφέρει με λεωφορείο στη Μόρια για καταγραφή. «Οι εθελοντές
αποχώρησαν», σημείωσε ο δήμαρχος, «αν και έμαθα ότι χτες πήγαν κάποιοι άλλοι. Άμεσα ο χώρος θα εκκενωθεί για να
παραδοθεί. Πρέπει οι δημότες να έχουν πρόσβαση στην πλαζ», είπε στο «Ε».

Στο μεταξύ, το «Ε» χτες δέχτηκε πολλά παράπονα δημοτών σε σχέση με το αν ο κ. Γαληνός θα τηρήσει την προθεσμία που
ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα, μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους της συγκεκριμένης δομής, ότι θα καθαρίσουν τα
Τσαμάκια.

Ο ίδιος όμως απάντησε ότι επιθυμεί η διαδικασία να κυλήσει ομαλά, χωρίς αντιδράσεις και περαιτέρω διαμαρτυρίες. Η
προσέγγιση αυτή του δημάρχου να εκκενωθεί ο χώρος χωρίς εντάσεις έχει λογική, αρκεί το θέμα να κλείσει χωρίς
περαιτέρω καθυστερήσεις και παλινωδίες που θα αφήνουν σε εκκρεμότητα την υπόθεση. Όπως κι αν έχει, το θέμα θα το
παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή του και ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε για τον ίδιο λόγο.
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Ο καταυλισμός «Better days for Moria» δίπλα στο Κέντρο της Μόριας πριν και μετά 

Αποχωρούν για να... επανέλθουν! 
Πάντως, την Τετάρτη όλη τη μέρα, οι εθελοντές του «Better Days for Moria» ξέστηναν τις σκηνές από το πολύ μεγάλο
καταυλισμό που είχαν δημιουργήσει δίπλα στο Κέντρο Κράτησης. «Έχουμε μία καταπληκτική ομάδα εθελοντών που
καθαρίζουν και τακτοποιούν τους χώρους, αφού κατέβασαν τις σκηνές.

Για μας ήταν μια έντονη στιγμή φόρτισης αυτή η διαδικασία, αφού το Κέντρο γίνεται ξανά Κέντρο Κράτησης. Όμως δεν
είναι το τέλος. Υποχωρούμε για να ανακτήσουμε δυνάμεις και να επανέλθουμε», μας είπαν.

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Γαληνός: «Τα Τσαμάκια θα καθαρίσουν» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82691-galinos-ta-tsamakia-tha-katharisoyn 3/3

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

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 …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ ζητούν ποσόστωση (/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 12:09

Η Μυτιληνιά Μαρία Κωφοπούλου πάει τη Νομ… (/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-
paei-ti-nomiki-brosta)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 11:02

Ανά πεδίο και ομάδα προσανατολισμού (/paideia/ana-pedio-kai-omada-
prosanatolismoy)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

(/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fi-odomaxia-gia-ton-dromo-tou-aerodromiou%3AKJMbwXqyf5zILxn7OnZOSPhlwz8&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5849254939&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5849254939
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=710ehh11fajm8&prev_imp=710c97v1s943&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968207785&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy

