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 Αποχωρούν από τα Τσαμάκια οι «No Borders»

Κοινή συναινέσει, με πρωτοβουλία Γαληνού στις 6 Απριλίου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 31|03|2016 13:57

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, και των συναντήσεων που είχε με εθελοντές της Κοινωνικής
Κουζίνας «No Borders», οι οποίοι έχουν δημιουργήσει άτυπο καταυλισμό στα Τσαμάκια, δίπλα στην πλαζ, αποφασίστηκε
και από τις δύο πλευρές να αποχωρήσει όλη η δομή από το χώρο, ενόψει και της μίσθωσης της πλαζ από το Δήμο σε
ιδιώτη.

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, και των συναντήσεων που είχε με εθελοντές της Κοινωνικής
Κουζίνας «No Borders», οι οποίοι έχουν δημιουργήσει άτυπο καταυλισμό στα Τσαμάκια, δίπλα στην πλαζ, αποφασίστηκε
και από τις δύο πλευρές να αποχωρήσει όλη η δομή από το χώρο, ενόψει και της μίσθωσης της πλαζ από το 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 βίαιης εκκένωσης. 
Την Τρίτη, ο δήμαρχος πήγε στα Τσαμάκια και είπε στους εθελοντές ότι πρέπει να αδειάσουν το χώρο από τον πρόχειρο
και μεγάλο καταυλισμό που έχουν στήσει, προκειμένου ο Δήμος να  προχωρήσει σε εκμίσθωση του χώρου σε ιδιώτη και να
ξεκινήσει να λειτουργεί μετέπειτα η πλαζ.

Μάλιστα τους είπε αρχικά ότι θέλει να το συζητήσει πρώτα μαζί τους και αν δεν βρισκόταν λύση, θα αναγκαζόταν, όπως
είπε ο ίδιος, να στείλει την Αστυνομία. Από πλευράς εθελοντών, το πρόβλημα που διατυπώθηκε ότι υπάρχει είναι οι
φιλοξενούμενοι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν πού να μείνουν. Αλλά και το ότι μπορεί να μην
τους δοθεί άσυλο. Απέναντι σε αυτό το επιχείρημα, ο κ. Γαληνός απάντησε ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταγραφούν και θα
περάσουν από το Κέντρο Κράτησης στη Μόρια.

Οι εθελοντές τού απάντησαν ότι θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις και το επόμενο ραντεβού τους έγινε χτες στη 1.30 το
μεσημέρι.

Κατά τη συνάντηση, αποφασίστηκε ότι ο χώρος στα Τσαμάκια θα αδειάσει μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου. Δόθηκαν όμως
δεσμεύσεις από πλευράς Γαληνού και συγκεκριμένα ότι εγγυάται ο ίδιος για την καλή μεταχείρισή τους.

Δεσμεύτηκε ακόμα ότι ο Δήμος θα παράσχει δικηγόρο, διερμηνέα και θα γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις κατά την
αίτηση ασύλου.
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