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Θέμα: Τεκμηρίωση μη άρσης μέτρων.
Αποστολή με E-mail

Παρά τις παρακλήσεις μας και τα εύλογα ερωτήματα / επιχειρήματα που σας θέσαμε,
στο Email μας (https://peea.com.gr/17823-2/) αποφασίσατε ακόμα μία εβδομάδα
παράτασης του περιορισμού των πολιτών από οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα.
Η απόφασή σας αυτή έγινε, χωρίς καμία λογική ή επιστημονική τεκμηρίωση της, κατά
την γνώμη μας
Εκατοντάδες τηλέφωνα και μηνύματα δεχόμαστε καθημερινά από μέλη μας και πολίτες
που ζητούν εξηγήσεις, τις οποίες όμως εσείς ΔΕΝ δώσατε.
Ερωτούμε λοιπόν εκ μέρους των εκατοντάδων χιλιάδων αλιέων αναψυχής και των
πολλών χιλιάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν, να μας
εξηγήσει κάποιος υπεύθυνα :
α) Εφόσον η δραστηριότητα μας πραγματοποιείτε σε ανοιχτό μόνο χώρο (θάλασσα) και
μάλιστα μακριά από άλλους συνανθρώπους από την "φύση" της , ΠΩΣ δικαιολογείται η
οποιαδήποτε παράταση περιορισμού της;
β) Εφόσον σε όλα τα ΜΜΕ επιστήμονες και ειδικοί προκρίνουν την αποστασιοποίηση - η
οποία είναι θεμελιώδης σε εμάς- , επειδή κανένας μας δεν θέλει δίπλα του άλλον , γιατί
δεν το λαμβάνετε υπ'όψιν σας κατά την λήψη των αποφάσεων;
γ) Ο Ίδιος ο Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη με τους αθλητές είπε κατά λέξη : "στην
ξηρά μπορεί να υπάρχει λίγος κορωνοιός , στην θάλασσα όμως με τον ήλιο και την

θάλασσα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα " !!! "εκεί ΔΕΝ κινδυνεύουμε" !!! Πιστεύει έστω
και ένας από εσάς ότι :
Δεν ήξερε τι έλεγε ;
Ήταν μήπως παραπληροφορημένος;
Σίγουρα ΟΧΙ, λέμε εμείς.... εσείς;
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η παράταση αυτή EINAI H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ και θα επικρατήσει η
κοινή λογική , που για εμάς λέει:
Άμεση άρση των περιοριστικών μέτρων σε όλες τις μορφές της αλιείας αναψυχής (και
την υποβρύχια) ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ή ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ
Φυσικά περιμένουμε και την τεκμηρίωση του λόγου της παράτασης των περιοριστικών
μέτρων.

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ
Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Δ. Μπάστας

Π. Μπεκιάρης

