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Θέμα: Διακρίσεις 

Αποστολή με E-mail 

Κες/Κοι  

Διακρίνουμε εκτός της παράλογης εμμονής σας και κάποιο σεξισμό κατά του αντρικού φύλλου και των δικών 

του αναγκών! 

Ναι κυρίες και κύριοι, οι άντρες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα και ψυχολογία.  

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το άνοιγμα υπηρεσιών καλλωπισμού ή άλλων, αλλά ... 

Δεν μπορείτε να αναγνωρίζετε στις γυναίκες δικαίωμα στην ελάφρυνση της κακής ψυχολογίας τους λόγω 

εγκλεισμού, ανοίγοντας υπηρεσίες καλλωπισμού και να αρνείστε εμμονικά τα ίδια δικαιώματα στους άντρες . 

Δεν μπορείτε να επιχειρηματολογείτε με δήθεν παράνομη εργασία εγκρίνοντας μετακινήσεις για 

δραστηριότητες που έχουν άμεση σωματική επαφή και σίγουρα προσέγγιση ατόμων και να εθελοτυφλείτε 

οικειοθελώς για δραστηριότητες από την φύση τους μοναχικές και σε ανοιχτό φυσικό χώρο, μακριά από τον 

οποιονδήποτε άλλον. 

Δεν μπορείτε να δέχεστε μία μετακίνηση στην παραλία, αλλά να αρνείστε την μετακίνηση για να καθίσει κάποιος 

ακίνητος, σε παρακείμενο της ίδιας παραλίας βράχο μόνος του, επειδή απλά κρατάει ένα καλάμι. 

Δεν μπορείτε να δέχεστε την μετακίνηση κάποιου για κολύμβηση και να αρνείστε την ίδια μετακίνηση για 

υποβρύχια αλιεία. 

Δεν μπορείτε να δέχεστε την όποια μετακίνηση πολιτών και να αρνείστε την οποιαδήποτε μετακίνηση με ένα 

μικρό σκάφος αναψυχής στην μέση της θάλασσας. 

Όσοι ή όσες δεν τα κατανοείτε αυτά, ρωτήστε τις λίγες αλλά υπέροχες "συναδέλφους μας" (του γυναικείου 

φύλου), οι οποίες είναι ίσως και πιο φανατικά δοσμένες από εμάς στην αγαπημένη μας ενασχόληση και όλοι 

μας τις αγαπούμε, τις τιμούμε και τις θαυμάζουμε για αυτό !! 

 Δεν μπορείτε να μιλάτε για τον όλεθρο στην αγορά και να ξεχνάτε επιμόνως ότι η αλιεία αναψυχής υποστηρίζει 

μία τεράστια αγορά με χιλιάδες επιχειρήσεις, δεκάδες  χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες εκατομμύρια 

κύκλου εργασιών !! 

  



Ούτε μπορείτε να ξεχνάτε τον τζίρο παράπλευρων επιχειρήσεων αλλά και του κράτους -βλέπε καύσιμα, φόροι, 

τέλη κλπ- από την κατά το πλείστων αντρική αυτή δραστηριότητα. 

Δεν μπορεί ακόμα σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος, κυρίως γυναίκες (όπως είδαμε), να προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να επισκιάσει την ανάγκη του αντρικού φύλου για κάποια δική του και εντελώς ασφαλούς 

δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα δίνει δικαιολογίες σε δραστηριότητες ψυχολογικής αποφόρτισης για το 

γυναικείο φύλο και την αγορά αποκλειστικά γύρω από τις δικές του ανάγκες. 

Έχουμε και εμείς ανάγκες ξέρετε !! 
Είμαστε και εμείς άνθρωποι !! 
Είμαστε και εμείς πολίτες αυτού του κράτους!!  
Είμαστε και εμείς ευάλωτοι στον εγκλεισμό και δεν μπορείτε να μας υποχρεώνετε να ασχολούμαστε με κάτι 
άλλο από αυτό που αγαπάμε και μας γεμίζει την ψυχή μας, προστατεύοντας τους ανθρώπους που αγαπάμε. 
 
Δεν μπορείτε να εθελοτυφλείτε ακόμα στην πραγματοποίηση συναντήσεων και κυκλοφορίας ,από άτομα που μη 

έχοντας διέξοδο στην αγαπημένη τους, μοναχική και ασφαλή  δραστηριότητα, ψάχνουν τρόπους διεξόδου μη 

προτεινόμενους και ασφαλείς.  

Είναι η δεύτερη φορά που σας επισημαίνουμε αυτό το υπαρκτό πρόβλημα  

Δεν είναι της φαντασίας μας. Είναι μέσα από την επικοινωνία μας, με τους χιλιάδες αγανακτισμένους φίλους 

μας, από όλη την επικράτεια.  

Όποιος ή όποια  Κος ή Κα πολιτικός, λοιμωξιολόγος, δημοσιογράφος, κλπ αρνείται να δεχτεί τα αυτά δικαιώματα 

και στα δύο φύλα ή αντιλαμβάνεται μόνο τις ανάγκες ενός μέρους της αγοράς, επειδή "τυγχάνει" να αγνοεί 

επιλεκτικά την υπόλοιπη αγορά και τα δικαιώματα  των άλλων, πλανάται πλάνην οικτράν και είμαστε στην 

διάθεση τους να τους ενημερώσουμε!! 

Αιτούμαστε για πολλοστή φορά  

• Άμεσο άνοιγμα της αλιείας αναψυχής, με μοναδικό γνώμονα το περιβάλλον αυτής (εξωτερικός φυσικός 
χώρος) και τον συγχρωτισμό ατόμων (ανύπαρκτος από την φύση της), όπως συνεχόμενα και 
επανειλημμένα διατείνεστε.  
 

• Άμεσο υπολογισμό «αποφορολόγησης» των μηνών υποχρεωτικής ακινησίας των υπερφορολογημένων 
σκαφών αναψυχής με φόρους, τεκμήρια, ασφάλειες, τέλη ελλιμενισμού κλπ 
 

• Αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως φύλου και 
δραστηριότητας. 

 

 
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 

 

Με τιμή 
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