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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΙΤΤΑΚΟΥ – ΕΡΜΟΥ.       

 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης (25 

Φεβρουαρίου 2019), επανήλθε προς επικαιροποίηση και συζητήθηκε εκ νέου, 

συγκεκριμένη παλαιότερη πρόταση του Προέδρου Πάνου Πίτσιου για την τουριστική 

αξιοποίηση της περιοχής Μπας Φανάρ (ο γνωστός κόμβος Πιττακού & Ερμού), η 

οποία είχε αποφασιστεί ομόφωνα (απόφαση 92 / 1 Ιουνίου 2016).   

 

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης, επικαιροποιημένο, είναι το ακόλουθο:    

 

« Ως γνωστόν ο κόμβος Πιττακού και Ερμού φέρει εδώ και δεκαετίες το προσωνύμιο 

“Μπας Φανάρ”, που σημαίνει “κεντρικό φανάρι” δεδομένου ότι επί Τουρκοκρατίας 

και πριν την έλευση του ηλεκτρικού, υπήρχε ένα μεγάλο φανάρι, το σπουδαιότερο του 

κέντρου της πόλης, που φώτιζε την περιοχή.  

 

Σήμερα, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο για τους επισκέπτες της 

πόλης, κυρίως δε για τους Τούρκους, οι οποίοι ομαδικά επισκέπτονται την περιοχή, 

στέκονται επί αρκετή ώρα και ενημερώνονται σχετικά από τους ξεναγούς.  

 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κάποια υποτυπώδη στηρίγματα, καθώς 

και ένα μικρό φανάρι, η όλη εμφάνιση του κόμβου, δεν είναι η ενδεδειγμένη και δεν 

προσδίδει στην περιοχή την ιστορική της διάσταση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εύκολα 

κανείς θα παρατηρήσει ότι ανάμεσα στα στηρίγματα και στο φανάρι κρέμονται διάφορα 

καλώδια, δημιουργώντας μία ακαταστασία, που δεν συνάδει με την απαιτούμενη 

ευταξία (βλ. σχετικές φωτογραφίες).  

 

Προτείνεται να εκπονηθεί σχετική τεχνική μελέτη μικρής κλίμακας, που θα εφαρμοστεί 

άμεσα και θα βασίζεται στα ακόλουθα:   

 

1. Διαμόρφωση μιας όμορφης ξύλινης ή μεταλλικής πέργκολας, με το κατάλληλο – 

νόμιμο ύψος, με ενισχυμένα στηρίγματα, με τις ανάλογες καλωδιώσεις και με 

πρόβλεψη για κάλυψη από αναρριχώμενα φυτά (π.χ. σαλκίμια).  

 

2. Κατασκευή βάσει του πρωτότυπου (υπάρχουν σχετικές αναφορές) και τοποθέτηση 

ενός νέου μεγάλου φαναριού, το οποίο θα αιωρείται κρεμάμενο από τα στηρίγματα 

της πέργκολας και φυσικά θα λειτουργεί.  
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3. Τοποθέτηση 4 ειδικών “πλακών”, στις 4 γωνίες του σταυροδρομιού, όπου θα 

αναγράφεται ένα σύντομο ιστορικό για το παρελθόν και την εξέλιξη της περιοχής 

(μία στα ελληνικά, μία στα αγγλικά, μία στα γαλλικά και μία στα τούρκικα).      

 

Η μικρής κλίμακας αυτή παρέμβαση στο κέντρο της πόλης, θα συμβάλλει αναμφίβολα 

στην αναβάθμισή της αγοράς, στη βελτίωση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος της 

Μυτιλήνης και στην περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη που άπαντες επιθυμούν.  

 

Η κατασκευή αυτού του μικρού έργου που δεν προϋποθέτει μεγάλη δαπάνη, μπορεί να 

εκτελεστεί άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, χωρίς να απαιτούνται οι 

χρονοβόρες διαδικασίες των διαγωνισμών και η εμπλοκή ιδιωτών εργολάβων.    

 

Ανάλογες παρεμβάσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, 

όπως επισημαίνω συνεχώς, είναι άκρως απαραίτητες, προκειμένου η Μυτιλήνη να γίνει 

ένας αξιοσέβαστος τουριστικός προορισμός».  

 

Η εισήγηση έγινε εκ νέου ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου και ως 

επίσημη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, έχει προωθηθεί προς πλήρη 

επεξεργασία στη Δημοτική Αρχή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ώστε μετά τις 

απαραίτητες διεργασίες, να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης Πάνος Πίτσιος, δήλωσε για το εν λόγω θέμα: “Η 

εφαρμογή της πρότασής μας αυτής, που είναι και κοινή πρόταση πολλών συνδημοτών 

μας, θα συμβάλλει στον καλλωπισμό του συγκεκριμένου σημείου, που με τη σειρά του 

θα βοηθήσει στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Αρκετά δε μέλη του Συμβουλίου 

μας, είναι πρόθυμα, να βοηθήσουν αφιλοκερδώς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και 

στο σκέλος της άμεσης υλοποίησης της απόφασης”.   

    

Ο Πρόεδρος Μυτιλήνης,                                              Ο Γραμματέας του Συμβουλίου 

    

 

 

   Πάνος Μιχ. Πίτσιος                                                               Γιώργος Καρίνος  


