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Αριθ. Πρωτοκόλλου Νο 0005/2020/04/05/20       Αργυρούπολη 04/05/2020 

 

Θέμα:  Άμεση άρση της απαράδεκτης παράτασης. 
Αποστολή με E-mail  

 

Κύριοι  

Mε αγανάκτηση και οργή υποδεχτήκαμε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα την απαράδεκτη και  
αναιτιολόγητη ουσιαστικά παράταση, απαγόρευσης απόπλου  κάθε τύπου ερασιτεχνικών σκαφών  
και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής  με το Υπ.Αρ. Φύλλου 1651 ΦΕΚ 03/05/2020.  

Η κίνηση σας αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα καθημερινά μας ανακοινώνει η Πολιτική 
προστασία και οι λοιμωξιολόγοι στα ΜΜΕ.  

Έρχεται ακόμα και σε αντίθεση με τα λόγια του Πρωθυπουργού της χώρας , ο οποίος δήλωσε σε 
τηλεδιάσκεψη:  
"Στην ξηρά μπορεί να υπάρχει λίγος κορωνοιός , στην θάλασσα όμως με τον ήλιο και την θάλασσα 
δεν υπάρχει απολύτως τίποτα .... εκεί δεν κινδυνεύουμε"  

Κατά την γνώμη όμως μερικών από εσάς, προφανώς έκανε λάθος .  

Ουδεμία απολύτως επιστημονική ή άλλη τεκμηρίωση δεν συνηγορεί στην απόφαση σας αυτήν.  

Κανένας λογικός άνθρωπος  δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι αλιείς αναψυχής θα διασπείρουν τον 
κορωνοιό  στην μέση της θάλασσας .  

Αλήθεια; σε ποιόν θα τον διασπείρουν; στα ψάρια; στο κύμα;  στον καθαρό αέρα; στον ήλιο; στο 
λιμανάκι; στο κεκλιμένο επίπεδο (γλύστρα);  

Την ώρα που δίνεται απαγόρευση συνωστισμού άνω των 10 ατόμων στην ξηρά  και ελεύθερη 
κυκλοφορία πολιτών, επιβάλλετε περιορισμό στον μοναχικό (από την φύση της δραστηριότητας) 
αλιέα αναψυχής στην μέση του πελάγους;  

Κανείς από τους χιλιάδες αλιείς αναψυχής δεν πιστεύει ότι ο σκοπός σας είναι αυτός. 

Αντιθέτως ερωτηματικά δημιουργούνται για την σκοπιμότητα και την εξυπηρέτηση  φιλικών 
κύκλων επαγγελματικών φορέων αλιείας, οι οποίοι φυσικά, έχουν πλήρη ανοσία σε ιούς και 
ασυλία στην καταστροφή των ιχθυαποθεμάτων της χώρας.  

 



 

 

Ζητάμε την άμεση άρση της παράλογης αυτής παράτασης και τον σεβασμό της πολιτείας στους 
εκατοντάδες χιλιάδες αλιείς αναψυχής και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο.  

 
 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 

Με τιμή 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 


