
 

 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αστερίας»     Μήθυμνα    /    /2016 

ΜΗΘΥΜΝΑ –ΛΕΣΒΟΣ       

Α.Φ.Μ:  

Προς: 

Τον κ. Ανδριώτη Αθανάσιο 

Πρόεδρο της Δ.Κ.Μήθυμνας 

Κοινοποίηση: 

     1) τον Δήμαρχο Λέσβου  

κ. Γαληνό Σπυρίδων 

2) τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. 

Μήθυμνας 

κ. Αστυρακάκη Κων/νο 

Αξιότιμε κ. Ανδριώτη 

Με έκπληξη αναγνώσαμε την επιστολή σας της  15/01/2016 με αρ.πρωτ.1942. Και 

αυτό γιατί  γνωρίζετε πολύ καλά  τις δράσεις μας προς υποδοχή και ανακούφιση 

των προσφύγων που καταφτάνουν στο λιμάνι αποβιβαζόμενοι από το σκάφος του 

Λιμενικού Σώματος από την αρχή του τρέχοντος Μαΐου (ενίοτε έχετε συμμετάσχει 

και έχετε βοηθήσει  σε αυτές τις δράσεις).  Έτσι λοιπόν γνωρίζετε καλά ότι εκτός 

από τους πρόσφυγες , κύριο μέλημά μας είναι και η διατήρηση της τουριστικής 

εικόνας του λιμανιού και ότι όλες οι δράσεις μας έχουν σαν γνώμονα να 

εξυπηρετήσουν και τα συμφέροντα των γύρω επαγγελματιών, κάτι που νομίζουμε 

ότι επάξια φέραμε εις πέρας τους προηγούμενους οκτώ μήνες όπου περί τους 

16.000 ανθρώπους βρήκαν αξιοπρεπή υποδοχή και εξυπηρέτηση. 

Ωστόσο επειδή θα θέλαμε να διατηρηθεί το κλίμα συνεργασίας με το Δήμο Λέσβου, 

σπεύσαμε να απομακρύνουμε τα αντικείμενα, όπως μας ζητήσατε. 



Θα θέλαμε όμως να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής : 

Α) Οι δράσεις μας στο λιμάνι γίνονται κατόπιν παρακλήσεως του προσωπικού του 

τοπικού Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας, μια και στο λιμάνι εξυπηρετούνται 

αποκλειστικά οι πρόσφυγες που το σκάφος του Λιμενικού Σώματος διασώζει στη 

θάλασσα και είναι στην ευθύνη του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας. Αυτοί οι 

άνθρωποι ,αν δεν σπεύδαμε να βοηθήσουμε το προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού, 

θα βρίσκονταν για ώρες γύρω στο λιμάνι χωρίς την παραμικρή βοήθεια σε ένδυση 

και σίτιση, μέχρι να τους μεταφέρει το λεωφορείο του Λιμενικού Σώματος. 

Β) Το νέο κέντρο πρώτης στάσης στα «Μεγάλα Θέρμα» δεν εξυπηρετεί τους 

συγκεκριμένους ανθρώπους που το Λιμενικό Σώμα διασώζει στη θάλασσα και είναι 

αποκλειστική ευθύνη του, και έτσι αυτοί παραμένουν στο λιμάνι. 

Γ) Για τους παραπάνω λόγους έχουμε κάνει αίτηση με αρ. πρωτ…………… προς το 

Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Μήθυμνας να μας παραχωρηθεί χώρος πίσω από το 

λιμάνι, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συγκεκριμένων αυτών προσφύγων 

και οι προσπάθειές μας και οι όποιες πρόχειρες υποδομές τείνουν ακριβώς  στο να 

διαφυλάξουν την τουριστική εικόνα του λιμανιού  

Δ) η ομάδα του «Αστερία» δεν αποτελεί ατομική πρωτοβουλία αλλά συλλογική 

προσπάθεια και οι όποιες αποφάσεις για τις δράσεις μας παίρνονται κατόπιν 

γενικής συνελεύσεως και η ευθύνη γι’ αυτές βαραίνει εξίσου και συλλογικά όλα τα 

μέλη μας, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μην απευθύνεστε σε μεμονωμένα 

πρόσωπα αλλά στη συλλογικότητα της Α.Μ.Κ.Ε. «Αστερίας» όταν θέλετε να μας 

κοινοποιήσετε οτιδήποτε. 

 

Με τιμή και εκτίμηση  

Α.Μ.Κ.Ε. «Αστερίας» 


