
18/7/2017 Σιγά-σιγά αλλά σταθέρα η Μυτιλήνη αποκτά την κανονική της εικόνα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/siga-siga-alla-stathera-i-mytilini-apokta-tin-kanoniki-tis-eikona 1/4

Τρί, 18/07/2017 - 12:22Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα

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

Πέμπτη, 10/09/2015 | Κοινωνία

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Σιγά-σιγά αλλά σταθέρα η Μυτιλήνη αποκτά την κανονική της εικόνα

http://www.lesvosnews.net/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C5CWVFdNtWb2gHYOhbMmPg6gG3a6QtEW28e3-nwFkEAEg9vz8HmCtgoCAoAzIAQKpAkY5l1sW2oM-qAMByAPJBKoE-gFP0JvxzG2eoDP0Kva9qYXifNp0Z8YTvIg7UlJJc11ALu9TWihrYFyQEvqo6emU61OgGkzA4yoojhiB5stOnSQ3GTiTl3NZtX5HHF7TLAZfv0rqygW9f5CdQKqm_o5yB9YelNyvcgW_5bXtz-0YvSJ2v0XJfRVCuZDi1h3WDNtNNCp_NofRsuvpx0VS35v8b5s7EEZFJgapMhfIR3E5QZlLKs2C_LVuF5lZQ03ndCX6Xtn2OME5LpcTwbQnxY0LuOv1yH-uMO-eiwXy1TsCHHTPBs3st0S9KaasyTx2JYcZtbdKH2iROLNE2xC75PqaOWN-ZK1mY_Mret7UoAYCgAfmyeQ0qAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJMgAZkKYhcVzYEwI&num=1&sig=AOD64_1dkB6EXCPZBEBRwVc_vepxNcfYTA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D6484iki26001%26mkwid%3DcMluPYdcZ%26pcrid%3D42872464190%26pkw%3D%26pmt%3D%26pdv%3Dc%26lp%3Dhttp://www.ctrip.com/adredirect.asp%253Fsrc%253Dggflrmk609%2526keyword%253Dinairline_RNS_DLC
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/meta-tis-diamartyries-anakoinosan-epanalipsi-tis-synaylias-tis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTm0oFdNtWbTKIdXDb-2RlaAJ0b-iykqMyqDVoQTAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAdq35v4DyAECqQLTjsWuilezPqgDAcgDyQSqBIACT9CMdTKFT2sjb0SR0F7XqpMuo6LwFz3X861RVd3CbARk68dVVjdCy8WBnR5BlzG2RWFQ8zSM4_FFw67yVMnNE2gsyUp9RtOPKF6tP6jsm0ckRYODNmZ8CGEpUfCwNDs--Y_7ooRmpQ1rnZ6KHxmqVO29RRMG_WfnPrU6WJN8zMwnJDtgONn7yCk7wn4a-XQSiUxktHwdqFdh8j5teIsghXV4gGrh6fM0ZYfhI-YLqUT4aMM0-kmej0VvEw0a8KFyLXh_ZKUFgwxcJj3AqAuQ213-3xbRzrp7d4dzvFhTcFxtbGnJsMXxCMX_askyfkj4bZc1f7rBaj21EvzfkoK-TaAGAoAHjsiZAagHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCXKuv0V4hQx92BMC&num=1&cid=CAASEuRoWXOZokS2deqhnudQsoSiPw&sig=AOD64_3NStMUFN3BKBHcJ8mvXh7CmAIxPg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.pointer.gr/el/offers
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Σιγά-σιγά αλλά σταθέρα η Μυτιλήνη αποκτά την κανονική της εικόνα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/siga-siga-alla-stathera-i-mytilini-apokta-tin-kanoniki-tis-eikona 2/4

Οι τριτοκοσμικές εικόνες της Μυτιλήνης που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες σιγά-σιγά αλλά σταθερά αποτελούν παρελθόν.

Οι σκηνές των προσφύγων απομακρύνονται από τα πάρκα και τις πλατείες, οι δρόμοι καθαρίζονται,
το λιμάνι απόκτα καλύτερη εικόνα.

Από σήμερα σταμάτησε και η καταγραφή των προσφύγων στο γήπεδο «Γιώργος Σκούφος» . Τα
συνεργεία καθαριότητας δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να είναι όλα έτοιμα αύριο για το
άνοιγμα των σχολείων της περιοχής.

Από αύριο η καταγραφή των προσφύγων θα γίνεται στο Καρά Τεπέ και από το Σαββατοκύριακο θα
λειτουργήσει και ο χώρος στην Πέτρα. Πλοία πηγαινοέρχονται Μυτιλήνη – Πειραιά, η σίτιση των
προσφύγων λειτουργεί πλέον κανονικά. Το μόνο που ακόμη δεν έχει λυθεί είναι η μεταφορά των
προσφύγων με λεωφορεία προς τα σημεία καταγραφής. Οι αυριανές επισκέψεις  ( ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος θα μεταβεί στη Λέσβο με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Χρήστο

Ζώη και θα επισκεφθεί το Λιμεναρχείο, το Καρά Τεπέ, το Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Μόριας και το Στρατόπεδο Πέτρας) ίσως λύσουν και αυτό
το πρόβλημα.

H δέσμευση του Δημάρχου ότι σε 3 ημέρες θα αλλάξει η κατάσταση έγινε πραγματικότητα.

Κι όλα αυτά (σε κεντρικό επίπεδο)  από μια υπηρεσιακή Κυβέρνηση....

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHdP9FdNtWcmPKpLBb6vvr7AH-9TcnUqZ1tLPxgWhra26wAkQASD2_PweYK2CgICgDKAB9saz2APIAQKpArk-1GqwVLM-qAMByAPJBKoEggJP0JG2EtF219p8ylm3SULBALdMHhH4zb05C4sJmYH4uMXQOgKy8XlmgurjjJsxCZJ2_JomLdQ8IALHwD2x4wI932I5BfUNeJ_6pPTvB3Lo-vygsKVpvPgzQfg1k73rR_QxWgB3ttZhTepaJmvgQPzHqMzkGGCoOyxS7oZ-twyoVhMcjfwClvArTR26rI44JfW1ZNVgLHoeC6bImANbLzsvQJjsIKs_RqnuUaYYc9TuBFoq_xBIoRQ8sqZvjtpIxY3uVZBe48RLibjKG5516P4eI9mNbvHWMsIftQCnY1IAonoLuiyAiFFnyhWlO5LbpwLXG8chuOB8fFQiJe6zCyLzsWGgBgKAB_K4zCeoB6a-G9gHAdIIBQiAARABsQnQXKDasS_wRdgTAg&num=1&cid=CAASEuRoohG8uMpJCT_veMjVucE6UQ&sig=AOD64_0dXh6LFv-9hb7DS4OJUe9viGXuHQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.cosmote.gr/eshop/browse/COSMOTE-TV-COSMOTE-TV-Offers/_/N-80z%3FNf%3Dproduct.recurringSalePrice%257CBTWN%252B11%252B26%26No%3D0


18/7/2017 Σιγά-σιγά αλλά σταθέρα η Μυτιλήνη αποκτά την κανονική της εικόνα | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/siga-siga-alla-stathera-i-mytilini-apokta-tin-kanoniki-tis-eikona 3/4

Το πρόβλημα  δεν λύθηκε καθώς οι ροές προσφύγων παραμένουν. Μπορεί όμως να διαχειριστεί.   

(φωτογραφίες Προκόπης Σινάνης)
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Αγγελικη Πατσελλη · Mytilene, Lesvos, Greece
ελεος φτανη πια ρε παιδια, τι σας εκαναν? σας βιασαν ? σας σκοτωσαν? σας εκλεψαν? τι ??? ολη την καταστροφη την κανατε εσεις οι
ντοποιοι, αυτοι οι ανθρωποι περασαν και εφυγαν χωρις να κανουν τιποτα.
Like · Reply · Sep 13, 2015 5:00pm

Natasa Fil
Ααααα πολύ ωραία νέα, το κουκουλώσατε το πρόβλημα λοιπόν;; Γιατί το θέμα ήταν να μην χαλάει η αισθητική των μητυλιναίων όχι το
προσφυγικό δραμα
Like · Reply · Sep 12, 2015 10:10am

Nadia Philip
"η σίτιση των προσφύγων λειτουργεί πλέον κανονικά"...χμμμ από ποιους; ΠΛΕΟΝ;
Like · Reply · Sep 12, 2015 1:56am

Sophie Gialamas · Chef d' unite-Departement de la Cinematographie et l' Audiovisuel at Hellenic Ministry of Culture & Sports
Οταν ο ανθρωπινος πονος αποκαλειται "τριτοκοσμικη εικονα", μην εχετε και πολλες ελπιδες πια.. 
Γιατι ο Φασισμός εχει ηδη ερθει. 
Στις οθονες σας... 
Σας "ευχαριστουμε" Λεσβος νιους.. 
Ξεκινατε τον αγωνα υπερ του Φασισμου μια χαρα...

Like · Reply · 2 · Sep 11, 2015 2:52pm

Bill Pergamalis · Selete
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
Like · Reply · Sep 11, 2015 10:53am

Bill Kores
Ελα μαγκες και μαγκιτισες αδειασε το λιμανι επιστρεψτε στις ζωουλες σας τωρα και αφηστε τη νεολαια να πινει καφεδες και να τα τρωει
απο τη μαμα και το μπαμπα!Τοσα ξερετε τοσα λετε!Η μαλλον τοσα σας λενε τοσα λετε!Λες και εχετε γνωρισει ποτε κανεναν απο οσους με
τοση μανια βριζετε!Σπιτακι τωρα αραγμα δεν τρεχει τιποτα ολα καλα!Μνημονιο,καπιταλισμος,12 ωρες δουλεια για 400 ευρω,καμια
λαμογια,κανα γηπεδο για ξεκαυλωμα,αντικαταθληπτικα και ολα ωραια!Μονο μη κοιμουνται 10 χρονα στα παγκακια του νησιου σας και μη
σας λερωσουν την ατμοσφαιρα οι κατατρεγμενοι μεταναστες και οι προσφυγες..Αλλα ξεχασα καποιοι απο αυτους ειναι κακοι..Ενω ολοι οι
ελληνες ειναι αγιοι δεν εχει μαλακες..Μα τοση χαζομαρα που κουβαλατε ειναι αποριας αξιο που καταφερνετε και χειριζεστε και
υπολογιστη...
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Kostas Papadopoulos · Works at Windengineering
Αφού τα καταφέρνεις κι εσύ και χειρίζεσαι Η/Υ, μπορούν κι αυτοί.

Like · Reply · 2 · Sep 11, 2015 10:42am
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17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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