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Κες/Κοι 

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ενημέρωση που λάβαμε. 
 
Η παρουσίαση για την Φώκαινα ,ήταν για εμάς μία καινούργια εμπειρία, γιατί πρόκειται για είδος που σχεδόν 
κανείς μας δεν γνώριζε. 
  
Μετά την παρουσίαση σας, επικοινωνήσαμε με εκατοντάδες μέλη μας στην Θράκη και αλλού και δυστυχώς κανείς 
δεν μπορούσε να μας μεταφέρει κάποια προσωπική εμπειρία με το είδος.  
 
Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του.  
 
Πιστεύουμε ότι εάν θέλετε , μπορούμε να μοιράσουμε όποιο έντυπο υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) κρίνεται 
απαραίτητο, για την ενημέρωση του κόσμου. 
 
Από ότι μας πληροφορήσατε και μάθαμε για τις διατροφικές της συνήθειες , ουδεμία σχέση ή ανάμιξη έχουμε με 
τα είδη αυτά, διότι αφορούν είδη αποκλειστικής επαγγελματικής αλιείας, κυρίως από κυκλικά και συρόμενα 
εργαλεία. 
 
Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά σας σε διαχειριστικά σχέδια κλπ , θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά αυτήν. 
 
Κατανοώντας όμως πλήρως την ανάγκη της επιστημονικής κοινότητας για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκβρασμό 
νεκρού ζώου, είμαστε διαθέσιμοι εάν μας το ζητήσετε, να ζητήσουμε και εμείς από τους εκατοντάδες χιλιάδες 
αλιείς αναψυχής την συνδρομή τους για την άμεση πληροφόρηση των αρμόδιων φορέων που εσείς θα μας 
υποδείξετε. 
 
Για το Ρινοδέλφινο όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά . 
 
Δεν υπάρχει αλιέας αναψυχής που να μην γνωρίζει και να μην έχει θαυμάσει αυτό το υπέροχο ζώο . 
 
Ειδικότερα όσοι χρησιμοποιούν πλωτά μέσα, έχουν αποθανατίσει τα παιχνίδια τους στις πλώρες των σκαφών μας.  
Μας έχουν χαρίσει πλατιά χαμόγελα με την ύπαρξή τους δίπλα μας και έχουμε συνδέσει την παρουσία τους με 
κοπάδια αλιευμάτων, κυρίως αφρόψαρα , τα οποία όμως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνουν στα δικά μας πενιχρά 
αγκιστρωτά εργαλεία, προφανώς κυνηγημένα από τους πανέξυπνους αυτούς θηρευτές. 
 
Ουδέποτε επίσης έχει έστω και αναφερθεί σύλληψη κάποιου Ρινοδέλφινου , έστω και νεαρής ηλικίας . Είναι 
πανέξυπνα ζώα και αντιλαμβάνονται άμεσα τις πετονιές μας . 
 



Οι μητέρες μάλιστα, έχουμε δεκάδες μαρτυρίες,  ότι απωθούν τα μικρά τους μακριά, όταν αυτά από περιέργεια 
έστω  πλησιάσουν, κάποιο συρόμενο τεχνητό μας ή άλλο δόλωμα. 
 
Δυστυχώς όμως έχουμε και εκατοντάδες μαρτυρίες για βάναυσα θανατωμένα ζώα, τα οποία είτε επιπλέουν, είτε 
ξεβράζονται σε κάποια ακτή .  
 
Οι λόγοι και οι υπαίτιοι είναι γνωστοί σε όλους . 
 
Ο ανταγωνισμός και η κάκιστη νοοτροπία επαγγελματιών αλιέων με ένα είδος, που δικαιωματικά έχει πρώτο το 
δικαίωμα στην τροφή του, η οποία βεβαίως αποτελεί πηγή εισοδήματος για κάποιους άλλους.  
 
Δυστυχώς επαναλαμβανόμαστε, αλλά η νοοτροπία ιδιοκτησίας των αλιευμάτων από τους επαγγελματίες αλιείς, 
πρέπει να σταματήσει . 
 
Δεν παράγουν, μόνο συλλέγουν εθνικό φυσικό πόρο, που δεν τους ανήκει.  
Ανήκει πρωτίστως στους θαλάσσιους θηρευτές και σε τέταρτο λόγο στους επαγγελματίες αλιείς. 
 
Δεύτερος και τρίτος δικαιούχος αυτού, είναι βεβαίως εμείς όλοι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.  
 
Θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς , μέχρι να συνειδητοποιήσει  και η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα και 
οι πολιτικοί μας, αλλά και οι ίδιοι οι επαγγελματίες αλιείς,  ότι έχετε βοηθήσει στην εξάπλωση αυτής της 
εσφαλμένης αντίληψης και επιβάλλεται να την αλλάξετε. 
 
Διαβάσαμε ακόμα ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή της αλιείας αναψυχής στην μείωση των ενδιαιτημάτων τους!! 
Προφανώς οι συντάκτες αυτού του ψεύδους , είναι εντελώς παραπληροφορημένοι . 
Ουδεμία επιστημονική μελέτη δεν συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι αυτά αναφέρονται 
μόνο για την κάλυψη και την δικαιολόγηση των δυναμικών εργαλείων, των στατικών διχτυών και άλλων μορφών 
επαγγελματικής αλιείας. 
 
Στην παρουσίαση σας, αναφέρεστε σαφώς σε ηθελημένη θανάτωση, σε αποδεκατισμό λόγω στατικών εργαλείων, 
σε πνιγμούς λόγω αυτών και σε φυλακισμό νεαρών ατόμων σε συρόμενα επαγγελματικά εργαλεία.  
Συμφωνούμε !! 
 
Εάν λοιπόν επιθυμείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, επιβάλλεται να σταματήσει ο εθελοτυφλισμός και η 
μετάθεση ευθυνών και να παρθούν μέτρα στην ρίζα του προβλήματος. 
 
Με γνώμονα λοιπόν μία διαφορετική νοοτροπία την όποια θέλουμε να πρεσβεύουμε προτείνουμε :   
1) Πλήρη απαγόρευση της χρήσης διχτυών από επαγγελματίες αλιείς σε ακτίνα 5ν.μ. από τα σημεία 
αναπαραγωγής και διαμονής που η επιστημονική κοινότητα θα υποδείξει 
 
2) Πλήρης απαγόρευση χρήσης δυναμικών εργαλείων (τράτες βυθού , γρι-γρι ημέρας και νύχτας) σε ακτίνα 10ν.μ. 
από τα σημεία αναπαραγωγής και διαμονής εκτός ΘΠΠ 
 
3) Επιβολής ποσόστωσης αλιευμάτων σε όλη την επικράτεια  στα δυναμικά εργαλεία, που φέρουν και την κυρίως 
ευθύνη για την αλίευση των ενδιαιτημάτων τους. 
 
4) Επιβολή ποσόστωσης αλιευμάτων και σοβαρού χρονικού περιορισμού, στην παράκτια επαγγελματική αλιεία 
για όλες τις ΘΠΠ. 
 
5) Πλήρη απαγόρευση δυναμικών εργαλείων εντός ΘΠΠ και περιοχών αναπαραγωγής και διαμονής  
 
6) Αναπροσαρμογή του κατώτατου επιτρεπτού μεγέθους/βάρους αλίευσης/ πώλησης σε μεγαλύτερο από αυτό 
του μεγέθους/βάρους πρώτης γεννητικής ωρίμανσης του κάθε είδους , ιδιαιτέρως για τα ενδιαιτήματα τους. 
 
7) Τακτικός έλεγχος από το Λιμενικό στα καΐκια για κατοχή πυροβόλων όπλων εντός αυτών και άμεση κατάσχεση 
της άδειας σε περίπτωση παράβασης. 
 
8) Διεύρυνση των ελέγχων από το ΛΣ και την Ακτοφυλακή, εντός των ΘΠΠ και ενίσχυσή του προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 
 



9) Διαφωνούμε  κάθετα στην όποια επιδότηση αλιευτικών εργαλείων για πιθανές ζημίες από κητώδη.  
α) Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ζημία από θηλαστικό του είδους ή άλλο (κάλλιστα θα ζητούν αποζημιώσεις για 
δίχτυα που επίτηδες έριξαν δίπλα σε βράχια κλπ) 
β) Δεν συνηγορεί η αποζημίωση σε ΜΗ θανάτωση των ζώων .  
Οι θανατώσεις γίνονται από κάκιστη νοοτροπία και λόγω μείωσης του τζίρου. Αμφότεροι, ρεαλιστικοί παράγοντες 
που δεν εξαλείφονται από μία αποζημίωση, ούτε την δικαιολογούν 
γ) Οι τυχαίες ζημίες  είναι "μέσα στο πρόγραμμα", για όλες τις επιχειρήσεις. Ένα αλιευτικό σκάφος είναι μία 
ιδιωτική επιχείρηση και αυτό .  
Μπορούν εάν θέλουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά κατά τέτοιων κινδύνων, όπως ακριβώς κάνουμε και όλοι οι 
υπόλοιποι μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες, με τις επιχειρήσεις μας. 
δ) Τα χρήματα αυτά πιστεύουμε ότι θα σπαταληθούν,  χωρίς κανένα όφελος προς την υπόλοιπη κοινωνία  και 
σίγουρα υπάρχουν άλλα προγράμματα για να αναλωθούν, που θα φανούν χρήσιμα για όλους μας. 
 
10) Επιβολή κάμερας on line στα καταστρώματα των δυναμικών εργαλείων (υπάρχει ήδη συζήτηση περί αυτού 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή) προς απόδειξη της έννομης αλιευτικής δραστηριότητάς τους.  
Πρωτοπόρο σίγουρα μέτρο, το οποίο όμως θα αποκαλύψει την πραγματικότητα , περί απορρίψεων , περί τυχαίων 
συλλήψεων και θανατώσεων , περί υπομεγεθών , περί υπεραλίευσης και λοιπόν άλλων γεγονότων, που κακώς 
συγκαλύπτονται. 
 
Δηλώνουμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε αναφορές εκβρασμών και  τραυματισμένων ζώων, όπου και όταν αυτό 
μας ζητηθεί . 
 
Σας παραθέτουμε επίσης φώτο με τον τρόπο αντιμετώπισης ευαισθητοποιημένων οικολογικά κρατών σε 
προβλήματα ρύπανσης των θαλασσών. 
 

 
 



Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους . Είναι φθηνή λύση , εύκολα σχετικά πραγματοποιήσιμη , σίγουρα μέσα στα 
πλαίσια μίας κοινοτικής χρηματοδότησης και χτυπά το πρόβλημα εκεί που πραγματικά  δημιουργείται , 
τουλάχιστον για απορρίμματα, πλαστικά και λοιπά φερτά υλικά.  
 

 
 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 

Με τιμή 
 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 


