
18/7/2017 Αγαπάμε το Μόλυβο μα πάνω απ' όλα αγαπάμε τους Ανθρώπους ! | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/editorial/agapame-molyvo-ma-pano-ap-ola-agapame-toys-anthropoys 1/4

Τρί, 18/07/2017 - 10:53Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Πέμπτη, 11/06/2015 | Editorial

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτό το σημείωμα με μια δήλωση: αγαπάμε το Μόλυβο.  Ο Μόλυβος είναι η  ατμομηχανή του τουρισμού στη Λέσβο.  Η
ομορφιά του , οι υποδομές, οι άνθρωποι και όλα όσα προσφέρει είναι μοναδικά και αν μη τι άλλο η Λέσβος θα ήταν άλλο νησί χωρίς το Μόλυβο. 

Νιώσαμε όμως ιδιαίτερη αμηχανία όταν διαβάσαμε το ψήφισμα των φορέων του Μολύβου που
ουσιαστικά λένε ένα μεγάλο «όχι»  στη μετατροπή του κάμπινγκ (που τόσα χρόνια παραμένει
ανενεργό) σε κέντρο προσωρινής υποδοχής και καταγραφής των προσφύγων που φθάνουν στο
νησί μας.  Οι φορείς του Μολύβου αναφέρουν στο ψήφισμά τους τη μικρή δυναμικότητα που έχει το
κάμπινγκ (100 σκηνές) και ότι η θέση του είναι κοντά σε τουριστικές μονάδες.  Καταγράφουν
ακυρώσεις κρατήσεων από τουρίστες και εκφράζουν την ανησυχία τους.  

Να δεχτούμε την ορθότητα των επιχειρημάτων τους. Υπάρχουν όμως ένα μεγάλο «αλλά»…. Που
έχει να κάνει με τις έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζει το νησί μας.  Το πρόβλημα σε καμία
περίπτωση δεν αφορά μόνο το Μόλυβο ή μόνο τη Μυτιλήνη. Αφορά όλο το νησί. Και πρέπει να το
δούμε με αυτό το σκεπτικό.

Αν βαδίσουμε με τη λογική των φορέων του Μολύβου, τότε οι πρόσφυγες θα γίνουν όπως το
εργοστάσιο της ΔΕΗ…. Θέλαμε νέο εργοστάσιο αλλά αναζητούσαμε χρόνια τη θέση του… Και καλά
το εργοστάσιο της ΔΕΗ μπορούσε και μπορεί να περιμένει. Το θέμα όμως των προσφύγων δεν
μπορεί να περιμένει.  Χωρίς τη δημιουργία – τουλάχιστον 3 κέντρων πρώτης υποδοχής σε διάφορα

σημεία του νησιού – το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Είναι αδύνατον όλοι οι πρόσφυγες να οδηγούνται στη Μυτιλήνη για τη διαδικασία της
καταγραφής.

Μπορεί η δυναμικότητα του κάμπινγκ στο Μόλυβο να έχει χαρακτηριστεί μικρή από τους φορείς αλλά δεν είναι καθόλου μικρή. 100 σκηνές σημαίνει
φιλοξενία 300-400 ατόμων.  Ικανή δυναμικότητα για να καλύψει τις  ροές προσφύγων στο Βόρειο τμήμα του νησιού μας.  Ακόμη, μήπως οι ακυρώσεις
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των κρατήσεων  που αναφέρονται από τους φορείς του Μολύβου, οφείλονται στο ότι η Λέσβος δεν έχει καταφέρει να ρυθμίσει το θέμα υποδοχής και
καταγραφής των προσφύγων;  Και σε τελική ανάλυση αυτό που μοιάζει ως πρόβλημα (και είναι πρόβλημα για να λέμε την αλήθεια) γιατί να μην το
κάνουμε πλεονέκτημα; Γιατί να μην πούμε στους τουρίστες ότι στην Ελλάδα της κρίσης οι αξίες του ανθρωπισμού και της φιλοξενίας είναι ζωντανές;
 Γιατί να μην δείξουμε ότι είμαστε ένα οργανωμένο κράτος που καταφέρνει, όσα προβλήματα κι αν έχει, να δίνει λύση (έστω προσωρινή) σε μια
τεράστια ανθρωπιστική κρίση;

Οι φορείς του Μολύβου στο ψήφισμά τους λένε ένα ξερό «όχι».  Δεν προτείνουν καμία λύση. Να φύγουν οι πρόσφυγες από το χωριό μας και ας πάνε
όπου θέλουν! Αν το πει  αυτό και η Μυτιλήνη και κάθε άλλη περιοχή της Λέσβου τότε τι θα γίνει;  Θα περιμέναμε από τους φορείς του Μολύβου μια
στάση υπεύθυνη!  Να βοηθήσουν το Δήμο και αν χρειαστεί ας υποδείξουν κάποιο άλλο χώρο υποδοχής κοντά στο Μόλυβο (αφού  στην περιοχή τους
υπάρχουν αυξημένες ροές προσφύγων).

Τέλος ας πούμε μια αλήθεια που ίσως δεν αρέσει σε πολλούς: Αγαπάμε το Μόλυβο μα πάνω απ' όλα αγαπάμε τους Ανθρώπους!  Και η προσφυγιά
είναι από μόνη της τόσο σκληρή που βάζει σε δεύτερη μοίρα την όποια απώλεια σε κρατήσεις.  Ας παλέψουμε να βρεθούν λύσεις. Και οι περισσότεροι
τουρίστες που έρχονται στο νησί μας είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι…  Θα αγαπήσουν τη Λέσβο όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για τις αξίες
της…
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Μολύβου
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Nikos Gianakelis · Works at University of the Aegean
den xriazontai oute mpogia oute tipota kai min tragikopieiis katastaseis enas dromo i eftalou 4 astyomikoi na tou kathodigoun se 3-4
leoforia na min perpatan apo molivo mexri mytilini kai vlepoun ta rezilia sas oi touristes. ti den katalaveneis to xanaleo theloun na fugoun
xipnaaaaaa monoi tous theloun na fygoun xipnaaaaaaaaaaaaa den theloun na katsoun oute sto molivo oute na katagrafoun oute stin
mitilini oute athina theloun na pan ollandia germania souidia agglia na epofelithoun ta dikaiomaton tous apo monoi tous theloun na fygoun
xypnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oso gia ta klouvia kai tis... See More

Like · Reply · 1 · Jun 13, 2015 9:23pm

Sevastis Partalios · * 1ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΒΡΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΟ;;; ΕΚΕΙ ΒΡΗΚΑΤΕ;;; ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ Ο ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΡΕ ΧΑΙΒΑΝΙΑ

Like · Reply · 1 · Jun 13, 2015 2:55pm

Sevastis Partalios · * 1ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΑΡΑ ΜΑΣ!!!!!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ SITE ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

Like · Reply · 1 · Jun 13, 2015 2:51pm

Nikos Gianakelis · Works at University of the Aegean
ase to tourismo sta xeria mas mia xara ta pigainame kai moni mas perisi epofelithike olo to nisi apo tin auxisi tou tourismou kapios
doulepse gia na ginei afto alla i asxetosini- tsompanides tou kentrou na diaxeiristi mia katastasi pernei mpala olo to nisi katse kai vaze
toualetes kai skines opou thes kai ase to steno dypla stin syneteristiki na skylovromaei apo to katroulio kai to skato na pernan oi touristes
apo ta kourazieroplia pou den katevenoun pia kai na tou erxetai i euxaristi euodia....ase mas kopela mmm pou egine i mytilini mpagladez
katse na katagrafeis latrometanaastes prosfyge... See More
Like · Reply · Jun 13, 2015 11:25am

Μαρία Πετριτζικλή · Mytilene, Lesvos, Greece
Απλά και όμορφα τα λες.Η λύση σου είναι δηλαδή να μαζεύουμε σαν τον μπόγια όποιον μπαίνει στο νησί χωρίς χαρτιά,χωρίς
ταυτότητα, και αφού φυσικά όλοι οι υπόλοιποι λαοί δε θεωρούνται άνθρωποι και είναι φυσικά κατώτεροι απο εμας,να τους πετάμε
σε κλουβιά για να μη λερώσουν τα πεντακάθαρα νησιά μας και το φαίνεσθαι βεβαίως βεβαίως,να χέζει ο ένας πάνω στον άλλο,να
τρώνε ο ένας τον άλλο καθότι βάρβαροι βεβαίως βεβαίως και να τους αμολάμε στο λιμάνι ώστε να φύγουν απ'το κεφάλι μας
βεβαίως βεβαίως. 
Ελπίζω το κάρμα να σκέφτεται πιο πολύ από εσένα και να μην αφήσει τον τουρισμό στα χέρια σου με τέτοιες απόψεις γιατί θα του
αλλάξεις τα φώτα. 
Φιλικά πάντα.
Like · Reply · Jun 13, 2015 3:53pm

Mallis George · ΜΟΛΥΒΟΣ at EKO Greece
Σαν Μολυβιάτης λοιπόν και εγώ που γεννήθηκε μεγαλώνει και δραστηριοποιείτε επαγγελματικά στο χωριό του να εκμεταλλευτώ την
ευκαιρία αφού διάβασα την ρομαντική πλευρά που παρουσιάζει ο κύριος του δημοσιεύματος και να πω ότι δεν είπε κανένας Μολυβιατης
να τους σκοτώσουμε η να μην τους φερθούμε σαν ανθρώπους, πρώτα όμως πρέπει να διασφαλίσουμε το δικό μας παιδί και ύστερα τον
Συριο με την ταλαιπωρία του. 
Ζούμε όλοι εδώ γύρω απο το καλοκαίρι, αν το χάσουμε και αυτό απο έναν τέτοιο απρόβλεπτο παράγων εμένα ποιος θα με λύπηθεί;;τους
ταΐζουν τους ποτίζουν και μετα παρατάνε ρούχα σκουπίδια και ότι μπο... See More

Like · Reply · 5 · Jun 12, 2015 5:08pm

Strats Stratis
ρε φιλε το καμπινγκ πρωτα απ΄ολα δε λειτουργει εδω και χρονια, ειναι μακρια απο το χωριο και ουτως ή αλλως οι μεταναστες
ερχοντε εκει γιατι δυστυχως για εσας ειστε κοντα στα τουρκικα παραλια. Πως θα σου φαινοταν δηλαδη αν η Μυτιληνοι
αντιδρουσαμε λεγοντας δικο σας προβλημα δεν τους θελουμε να χαλουν την αισθητικη μας! Σκεψου το λιγο.....

Like · Reply · 2 · Jun 12, 2015 5:29pm
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Mallis George · ΜΟΛΥΒΟΣ at EKO Greece
Strats Stratis το οτι τα τελευταια 3 χρονια ειναι κλειστο το καμπινγκ δεν λεει τιποτα φιλε μου,με 250 αφιξεις καθημερινα το σκουπιδι
βουνο και το θεαμα απεριγραπτο την καμμενη γη που θα αφησουν πισω τους οταν θα το αδειασουν καποια στιγμη με τη λεφτα θα
την αντικαταστησουν και ποιοι??αφου δεν υπαρχει φραγκο και το ξερεις..υπαρχουν εγκαταστασεις μεσα μπανια κτιρια ρευματα
σπιτια κατοικισιμα διπλα..θα λεμε οτι ειχαμε και καμπινγκ..και δεν γνωριζεισς απο οτι φενετε πως το καμπινκγ Μολυβου ειναι στο
περασμα για το 70% των ξενοδοχειακων μοναδων της περιοχης ( sun rise 200m belvedere 300m panseli... See More
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Μαρία Πετριτζικλή · Mytilene, Lesvos, Greece
Μερικές επισημάνσεις γιατί η παραπληροφόρηση και η αμάθεια είναι σημαντικοί παράγοντες της παρακμής. 
1) Οι περισσότεροι είναι ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ.Το οτι καίγεται η χώρα τους και έφυγαν για να σώσουν τις ζωές τους δε τους
καθιστά ούτε άπορους ούτε φτωχούς.Υπάρχουν ανάμεσα τους επιστήμονες,γιατροί και μορφωμένοι άνθρωποι που στην χώρα
τους θα ήταν πλουσιότεροι από ότι είμαστε εμείς γενικά.Και ναι γιατί οχι να μη πάρει μπουκάλι στο ΟΧΥ?Στο σούπερ μάρκετ τις
προάλλες ένας πήγε να πληρώσει με 500€ που πολλοί Ελληνες δεν έχουν πιάσει καν.(Και ναι όσο και να μη το αναφέρει κανείς
αυτό,οι πρόσφυγες αφήν... See More
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Nikos Gianakelis · Works at University of the Aegean
vre gkasma pou to pezeis kai dianioumenos kai filantropos exei dei pouthena se kana allo nisi na yparxei kentro ypodoxeis
latrometanaston ekei pou einai sisoreumenos o megaliteros arithmos xenodoxeion olou tou nisiou exei dei to kamping kai milas exei
toualetes yparxei kapio ktirio mesa oste na ginete I katagrafi kai I sitisi ena koloxorafo 8 stematon to poli me louloudia ti nomizeis kai me
dialimeni perifraxei ....anarotiemai an einai toso diskolo na yparxoun 10 astynomikoi ypiresia oi lymenofilakes sti eftalou mias kai o dromos
tis eftalou einai enas na tou kathodigoun se 4 5 leoforia ka... See More
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Μαρία Πετριτζικλή · Mytilene, Lesvos, Greece
Καταρχήν έτσι όπως γράφεις απορώ αν έκανε άλλος τον κόπο να διαβάσει όλα όσα έγραψες. 
Πριν φουντώσεις και ετοιμαστείς για διαδικτυακές μπουνιές καλό θα ήταν να έψαχνες πρώτα και να μάθαινες τι παίζει ή και γιατί
όχι να έδινες καμιά λύση από το να κράζεις χωρίς λόγο. 
Στη Μυτιλήνη το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής μέσα σε μια μέρα με την βοήθεια όλων έγινε κέντρο
υποδοχής,καθαρίστηκε,μπήκαν τουαλέτες,νερό φωτισμός και παίζει να έχουν μεταφερθεί εκεί 500-1000 άτομα. 
Όταν καταλάβετε επιτέλους ότι τον τουρισμό τον καταστρέφει η στάση μας και η αντιμετώπιση του θέματος ίσως να καταφέρουμε
να κάνουμε και κανα βήμα μπροστά. 
Νιώστε λίγο και βρείτε καμιά λύση από το να κάθεστε και να κράζετε τους πάντες και τα πάντα μέσω ίντερνετ.

Like · Reply · 7 · Jun 12, 2015 1:47pm

Nick Triantafullou
kateftian se ena leoforio mesa kai meta sto limani ths mitilinis na tous fortonoun se karavi kai dromo

Like · Reply · 1 · Jun 11, 2015 11:21pm
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«Ακροδεξιοί» αγρότες στη Λέσβο ή πολιτική αλητεία ΣΥΡΙΖΑ ; (/articles/news-categories/editorial/akrodexioi-

agrotes-sti-lesvo-i-politiki-aliteia-syriza)

Το χθεσινό μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στη Λέσβο , μετά από καιρό, μάλλον φόβισε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο.

 
Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο...
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Με άθλια προπαγάνδα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου προσπαθεί να πείσει τους αγρότες (/articles/news-

categories/editorial/me-athlia-propaganda-o-syriza-lesvoy-prospathei-na-peisei-toys)

Εδώ και μερικές ημέρες είναι σε εξέλιξη μια άθλια προσπάθεια προπαγάνδας από τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα μέτρα φορολογικής εξόντωσης των αγροτών
έχουν επιστρατεύσει καταστάσεις με 50-100 αγρότες του νησιού που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.
Μάλιστά σ...

(/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-

prosfyges-pnigontai)

17/12/15 - 07:38
Φυσιολογικό.... οι πρόσφυγες πνίγονται (/articles/news-categories/editorial/fysiologiko-i-prosfyges-pnigontai)

 

Πριν από μήνες η άφιξη 50-100 προσφύγων στη Λέσβο ήταν είδηση. Μετά έγιναν χιλιάδες και καθημερινό
φαινόμενο. Έπαψε να είναι είδηση. Μετά ήρθαν τα ναυάγια. Το πρώτο ναυάγιο με νεκρούς ήταν είδηση.
Να θυμηθώ το χαμό που έγινε με το θάνατο του μικρού Αϊλάντ. Τώρα πια όμως έχουμε συνηθίσει...
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