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Θέμα: Φτάνει πια!!!! 

Αποστολή με E-mail 

 

Κες/Κοι  

Φτάνει πια !! 

Με αγανάκτηση και οργή υποδεχτήκαμε σήμερα τις εξαγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, περί επανάληψης 

της απαγόρευσης μετακίνησης των πολιτών για τις δραστηριότητες του κυνηγίου και της αλιείας. 

Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη αυτήν την απόφαση, από όπου και αν αυτή προέρχεται. 

Ο κόσμος "βράζει",  εξοργίζεται, διαμαρτύρεται, αντιδρά και μας ζητά να προχωρήσουμε σε δυναμικές δράσεις 

εναντίον αυτών των παράλογων και εντελώς αβάσιμων αποφάσεων. Εκατοντάδες μηνύματα και τηλέφωνα 

έχουμε δεχτεί μέσα σε ελάχιστες ώρες  στο σωματείο μας. 

Να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω, η παραβατικότητα θα αυξηθεί και ουδεμία ευθύνη θα φέρουμε 

εμείς για αυτήν. 

Δεν δεχόμαστε αποφάσεις που στερούνται κοινής λογικής, με πλήρη απουσία επιστημονικών δεδομένων και 

απτών αποδείξεων. 

 

Δεν δεχόμαστε καμία σύνδεση αλιείας αναψυχής με άνοιγμα σχολείων ή όποια άλλη πρόφαση, γιατί απλά ΔΕΝ 

υπάρχει.  

Σας καλούμε να αιτιολογήσετε με δεδομένα την υπαναχώρηση σας όσον αφορά την δραστηριότητα της αλιείας 

αναψυχής. 

Φυσικά ζητούμε και την αιτιολόγηση της μη άρσης απαγόρευσης απόπλου-κατάπλου των ιδιωτικών σκαφών 

αναψυχής. 

Ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε  εδώ και τώρα, τα στοιχεία εκείνα που να αποδεικνύουν την συμμετοχή των 

ερασιτεχνών αλιέων στην όποια διασπορά, του οποιουδήποτε ιού. 

 



Ζητούμε να αιτιολογήσετε τον κίνδυνο συγχρωτισμού ή όποιον άλλον κίνδυνο προφασίζονται όσοι εμπνεύστηκαν 

την απαγόρευση αυτή, από την μετακίνηση μας  προς άσκηση της εξωτερικής, μοναχικής και παντελώς ακίνδυνης 

δραστηριότητας μας. 

Κρίνουμε ότι η απόφαση αυτή περιέχει ακραία εσωστρέφεια και παντελή άγνοια της πραγματικότητας γύρω από 

την αλιεία αναψυχής. 

Κανένα περιθώριο υπομονής και καμία δικαιολογία ή χρονικός ορίζοντας δεν πείθει πλέον τους εκατοντάδες 

χιλιάδες αλιείς αναψυχής της χώρας.  

Εάν  σκοπός της απόφασης σας αυτής ήταν, ο ευτελισμός των πλέον στοιχειωδών ελευθεριών και των πλέον 

ακίνδυνων δραστηριοτήτων, πετύχατε!! 

Αναμένουμε την αιτιολόγηση σας. 

 

  

 
                                                                                       Με τιμή 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 
 


