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Αργυρούπολη 05/04/2021

Θέμα: Ρεαλισμός και ευελιξία!!!
Αποστολή με E-mail

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,
Για ακόμα μία φορά δημοσιεύσατε ένα ΦΕΚ (αρ.1308 της 03/04/2021) το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις ακόμα και του ιδίου του Κου Πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα ο Κος Πρωθυπουργός δήλωσε στην βουλή των Ελλήνων: «οι περιορισμοί
μεγέθυναν την πίεση στους πολίτες που σταδιακά άρχιζαν να ξεστρατίζουν» .
«Χρειάζεται ειλικρινής ανάλυση της πραγματικότητας......Πρέπει να καταργούμε μέτρα που
δεν δούλεψαν, η στάση μας να διακρίνεται από ρεαλισμό και ευελιξία».
Για όλα αυτά έχετε προειδοποιηθεί επανειλημμένως στις επιστολές μας.
Εν συντομία, σας είχαμε προειδοποιήσει για την ανάγκη εκτόνωσης των πολιτών και τον
κίνδυνο μη υιοθέτησης ακόμα και αναμφισβήτητα σωστών και λογικών μέτρων, όπως και
για την "διαφυγή" του σε πλατείες, παγκάκια και δρόμους.
Σας προτείναμε να του δώσετε διέξοδο σε ασφαλείς δραστηριότητες, εκτός οικίας και σε
ανοιχτό απομονωμένο χώρο, όπως η αλιεία αναψυχής.
Πληθώρα ειδικών επιστημόνων πρότειναν δραστηριότητες, φωτογραφικές με την αλιεία
αναψυχής και πληθώρα δηλώσεων έγιναν από την κυβέρνηση, προς υιοθέτηση αυτού του
"διαφορετικού" τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης της δυσμενούς κατάστασης που
βρίσκεται η χώρα λόγω πανδημίας.
Αντί αυτού, επιτρέψατε την διαδημοτική μετακίνηση για τον σκοπό της αλιείας αναψυχής
με αυτοκίνητο μόνο τα ΣΚ !!!

• Πως άραγε θα μετακινηθεί ένας αλιέας αναψυχής, με τον όγκο και το βάρος του
εξοπλισμού που πρέπει να μεταφέρει;
• Πως θα έχει πρόσβαση στον "εξωτερικό, μοναχικό και φυσικό χώρο", ένας αλιέας
αναψυχής κάτοικος δήμων του κέντρου των πόλεων ή των βορείων προαστίων;
• Πως άραγε θα φθάσει στην θάλασσα ένας κάτοικος χωριών της ενδοχώρας, ακόμα
και των νησιών μας;
• Πως θα ρυμουλκηθεί ένα μικρό σκάφος αναψυχής, από την αυλή ή το πάρκινγκ στην
θάλασσα;
• Ποιος ακριβώς κίνδυνος ελλοχεύει από την χρήση οχήματος;
• Που ακριβώς προστατεύει η μετακίνηση πεζή ή με ποδήλατο;
• Με υπάρχουσα απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού, που ακριβώς βοηθά η
απαγόρευση χρήσης σκάφους άνω των 8 μέτρων;
• Ποια η λογική του ΣΚ;
• Τι περιμένετε να συμβεί τις καθημερινές;
• Η πρόφαση του mobility, έχει κάποιο αποτέλεσμα τις συγκεκριμένες μέρες;
Προφανώς για ακόμα μία φορά, δημιουργήθηκαν εύλογες απορίες για την όποια λογική
αυτής της απόφασης, με τα ερωτηματικά του κόσμου να μεγεθύνονται, συνυπολογίζοντας
της επίσημες δηλώσεις επιστημόνων, μελών της κυβέρνησης, ακόμα και του ίδιου του Κου
Πρωθυπουργού.
Ακολουθήστε αυτό το "ρεαλιστικό και ευέλικτο" σκεπτικό που δηλώσατε και εξαιρέστε
άμεσα την αλιεία αναψυχής από όλες αυτές τις ακατανόητες απαγορεύσεις, όπως
πράττουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Καταργήστε άμεσα την παράλογη και εντελώς αναποτελεσματική απαγόρευση Μαΐου
για την υποβρύχια αλιεία.
Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά, που αίρονται μέτρα απαγόρευσης, λίγες μόνο μέρες πριν
την απαγόρευση Μαΐου, πράγμα εντελώς άδικο και καταχρηστικό για τους
ασχολούμενους με την συγκεκριμένη μορφή αλιείας αναψυχής.
Όσο για την χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα του;
Απολύτως καμία ,σε οποιονδήποτε τομέα, αποδεδειγμένο εκ του αποτελέσματος!!
Απαλλάξτε τους ιδιοκτήτες των σκαφών αναψυχής από τους φόρους και τα τεκμήρια για
όλες τις ημέρες αναγκαστικής ακινησίας τους
Με τιμή
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ
Ο Πρόεδρος

Δ. Μπάστας

Ο Γ. Γραμματέας

Π. Μπεκιάρης

