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Θέμα: Υιοθετήστε λογική 
Αποστολή με E-mail 

ΑΞΙΌΤΙΜΟΙ Κύριες και Κύριοι, 

Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι μέρος της ευθύνης σας ως επιστημονική κοινότητα αλλά και ως 
Κυβέρνηση, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.  

Από τον Νοέμβριο έχει ληφθεί μια απόφαση που είναι άδικη πέρα ως πέρα και είναι καιρός να αναθεωρηθεί. 

Σε μια  οικογένεια και στα μέλη της επιτρέπεται να μετακινούνται με τους υπάρχοντες κωδικούς, για 
αγορές/εργασία που αφορούν την επιβίωση τους μαζί με χιλιάδες άλλους ταυτόχρονα, σε κλειστούς χώρους.  

Επιτρέπεται στα μέλη της, να μετακινούνται ακόμα και για τον καλλωπισμό τους , σε κλειστό χώρο. 

Επιτρέπεται όμως και να "αθλούνται" τα μέλη της στην παραλία, μαζί με άλλους συμπολίτες τους σε ανοικτό χώρο.  

Στο ένα μέλος που θέλει να κολυμπήσει του επιτρέπεται. Στο άλλο μέλος που θέλει να κάνει σερφ ή κανό ή 
ιστιοπλοΐα του επιτρέπεται. 

Στο μέλος όμως που θέλει να απομονωθεί και να ψαρέψει με την ησυχία του, σε ανοικτό και απομονωμένο χώρο , 
εσείς έχετε αποφασίσει να μην επιτρέπεται!! 
 Όπου υπάρχει οχλαγωγία, ή, πολυκοσμία δεν ενδείκνυται  για την δραστηριότητα μας.  
 
Το ξέρετε ότι είναι άδικο και ΟΜΩΣ, το έχετε στηρίξει με όλες σας τις δυνάμεις. 

 Δεν μας ενδιαφέρουν οι λόγοι και οι εξηγήσεις. 
 
Ότι και να δώσετε πλέον, δεν είναι πιστευτές.  
 
Φαίνεται ότι όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές, δεν έχουν αίσθημα δικαίου και κυρίως φαίνεται ότι είναι 
εγκλωβισμένοι σε αγκυλώσεις που παράγουν μόνο αδικίες με πρόσχημα την δημόσια υγεία. 

 Έχετε κινηθεί αδικαιολόγητα κατά της Ερασιτεχνικής Αλιείας.  

Οι αιτιάσεις σας είναι χωρίς υπόβαθρο, χωρίς καμία πιστευτή εξήγηση ή τεκμηρίωση.  

Μια επιλογή που δεν ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΙΚΤΗ, πουθενά και σε κανένα κράτος. 

 
 
 

 



 
 
 
Σταθείτε απέναντι στις ευθύνες σας με θάρρος και  παρρησία, αναθεωρώντας την άδικη απόφαση σας για την 
Ερασιτεχνική Αλιεία, δείχνοντας στον κόσμο ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών για 
δραστηριότητες εκτόνωσης. 

Επανειλημμένως έχετε προειδοποιηθεί μέσω των επιστολών μας, για την ανάγκη αυτής της εκτόνωσης και για το 
αντίθετο αποτέλεσμα που θα φέρει η άρνηση κατανόησης από μέρους σας  αυτής της ανάγκης των πολιτών. 

Έχετε προειδοποιηθεί ακόμα και για την αμφισβήτηση των λογικών/θεμιτών μέτρων, που δυστυχώς θα προέλθει, 
από παράλογα και ατεκμηρίωτα μέτρα. 

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος "ειδικός"  για να αντιληφθεί τα παραπάνω. Αρκεί μόνον να αφουγκράζεται την 
κοινωνία και τις λογικές ανάγκες της. 

Αιτούμαστε να αναθεωρηθεί η απόφαση σας αυτή και να δώσετε το δικαίωμα στον κόσμο  να πράξει με αίσθημα 
ατομικής ευθύνης την ασφαλή δραστηριότητα που έχει επιλέξει. 

 

Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο πλέον, από το να προχωρήσετε σε άμεση άρση των απαγορευτικών μέτρων 

μετακίνησης για ερασιτεχνική αλιεία και απόπλου/κατάπλου ιδ. σκαφών αναψυχής. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Με τιμή 
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 

 

 
     Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

Δ. Μπάστας              Π. Μπεκιάρης 
 

 

 

 

 


