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Θέμα: Αντιφατικότητα δηλώσεων - αποφάσεων 

Αποστολή με E-mail 

 

Κες/Κοι  

Ο κορωνοϊός μεταδίδεται λόγω του συγχρωτισμού, είπατε. 

Ο κορωνοϊός μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους, είπατε. 

Ο κορωνοϊός μεταδίδεται λόγω κοσμοσυρροής σε πλατείες και αλλού, είπατε.  

Να βρίσκεστε "κατά μόνας", είπατε. 

Να πηγαίνετε μοναχικές βόλτες , είπατε.  

Να αποφεύγετε τις συγκεντρώσεις, είπατε. 

Ταυτόχρονα όμως θεωρείτε άσκοπη μετακίνηση, την μετακίνηση προς άσκηση αλιείας αναψυχής!! 

Ταυτόχρονα θεωρείτε ότι  μία "βόλτα" καταμεσής της θάλασσας είναι επικίνδυνη για διασπορά και προχωράτε σε 

απαγόρευση απόπλου - κατάπλου ιδιωτικών σκαφών αναψυχής !! 

Την ίδια στιγμή λοιμωξιολόγοι και άλλοι γιατροί, είτε θεωρούν εντελώς ακίνδυνη την δραστηριότητα της αλιείας 

αναψυχής, - και δίνουν την έγκριση -  είτε δεν καταλαβαίνουν τον λόγο της απαγόρευσης μετακίνησης για αυτήν 

την δραστηριότητα!! 

Η αντιφατικότητα αυτών των δηλώσεων με τις αποφάσεις σας, είναι προφανής 

Ερωτήματα γεννώνται  στο μυαλό του κάθε νοήμονα πολίτη : 

Θέλει πράγματι η πολιτεία να περιορίσει την διάδοση ;; 

Λαμβάνει η πολιτεία τα σωστά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση ;; 

Γνωρίζει πράγματι η πολιτεία τον τρόπο  να πείσει τους πολίτες;; 

Αντιλαμβάνεται πράγματι η πολιτεία , με τι θα ασχοληθούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι 

ψάχνουν διέξοδο ;; 

 

 



Για ακόμα μία φορά σας γνωστοποιούμε  ότι :  

Όλοι αυτοί οι πολίτες θα επισκεφτούν φίλους, θα βγουν βόλτες σε πλατείες , θα συναντηθούν με άλλους για 

επιτρεπτές δραστηριότητες.  

Εάν πράγματι η πολιτεία πιστεύει στις δηλώσεις της και δεν αποσκοπεί τελικά σε εξυπηρέτηση άλλων 

συμφερόντων, υποχρεούται απλά να ελευθερώσει υπαίθριες δραστηριότητες, που από την φύση τους 

πραγματοποιούνται "κατά μόνας" και ουδεμία αναφορά ή τεκμηρίωση υπάρχει για οποιαδήποτε συμμετοχή τους 

στην επιβάρυνση του ιικού φορτίου. 

Η αλιεία αναψυχής είναι από τις πρώτες που επιβάλλεται να ελευθερωθούν. 

Καμία άλλη δικαιολογία ή αναβολή  δεν πείθει, για τις δηλώσεις που εσείς οι ίδιοι κάνατε.   

 

                                                                                       Με τιμή 
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
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