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Αξιότιμε Κε Υφυπουργέ της Πολιτικής Προστασίας, 

 μετά από 7 περίπου δύσκολες για τον Ελληνικό λαό εβδομάδες, φτάνει επιτέλους ο χρόνος όπου άρχισαν να 

συζητούνται οι προϋποθέσεις άρσης των μέτρων κυκλοφορίας . 

Σε όλο το διάστημα επιβολής των έκτακτων μέτρων, υπήρξαν διαμαρτυρίες και ενστάσεις για την οριζόντια 

επιβολή τους, ακόμα και σε δραστηριότητες που με την κοινή λογική ΔΕΝ ευθύνονται για συγχρωτισμό 

ατόμων, ούτε δημιουργούν άλλες ευνοϊκές συνθήκες εξάπλωσης του ιού. 

Παρότι οι ενστάσεις είχαν εύλογα επιχειρήματα, οι αλιείς αναψυχής της χώρας, τις σεβάστηκαν και 

υπάκουσαν στις παρακλήσεις της πολιτείας για καθολική αποχή, προς όφελος της δημόσιας υγείας καθώς και 

της διευκόλυνσης των ελεγκτικών μηχανισμών αυτής. 

Ήρθε όμως η ώρα της σταδιακής - σύμφωνα με τα λεγόμενά σας- άρσης αυτών των περιορισμών . 

Στα πλαίσια αυτής της άρσης περιορισμών, θα θέλαμε να αναλογιστείτε τα επιχειρήματα των εκατοντάδων 

χιλιάδων αλιέων αναψυχής . 

Η ουσιαστική απομόνωση ενός ατόμου που αλιεύει πάνω σε ένα βραχάκι ή πάνω σε ένα μικρό σκάφος 

αναψυχής ή πραγματοποιεί υποβρύχια αλιεία, μακριά από άλλους ανθρώπους ή στην μέση της θάλασσας, 

δεν αποτελεί κίνδυνο εξάπλωσης, ούτε δημιουργεί πρόβλημα συγχρωτισμού και δημόσιας υγείας. 

Αντιθέτως προκρίνει την κοινωνική απόσταση, αλλά και την ψυχική γαλήνη και ηρεμία που τόσο πολύ 

χρειάζονται οι πολίτες μας πλέον. 

Ταυτόχρονα, επιτρέπει την επανεκκίνηση ενός εμπορικού κλάδου τεράστιου - και όχι μόνον αυτού- , καθώς 

πληθώρα άλλων κλάδων, επωφελείται από την δραστηριότητα μας. 

Με αυτό το σκεπτικό, ζητούμε από την πολιτεία την πλήρη άρση των επιβαλλόμενων έκτακτων μέτρων που 

αφορούν τις παραπάνω δραστηριότητες μας από την 28/4/2020 ΧΩΡΙΣ κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό.  

Φυσικά στην άρση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και η υποβρύχια αλιεία, η οποία ταλανίζεται ακόμα από το 

αναχρονιστικό και παντελώς άχρηστο μέτρο της απαγόρευσης Μαΐου.  

Άλλωστε, όσο περισσότερο βρισκόμαστε απομονωμένοι στην φύση, τόσο περισσότερο βοηθάμε στην 

πραγματοποίηση των δηλωμένων σκοπών της πολιτικής προστασίας και του κράτους γενικότερα. 



 

Αυτό που για κάποιους αναφέρεται σαν απλό χόμπι, για όλους εμάς αποτελεί ένα  δικαίωμα και αγχολυτικό, 

το οποίο είναι απαραίτητο για την προσωπική μας ψυχική και νοητική ηρεμία.  

Είναι η δραστηριότητα που μας βοηθά να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, είτε αυτά 

είναι οικονομικά, οικογενειακά, εργασιακά ή άλλα.  
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