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Σας στέλνω μερικές φωτογραφίες από την ημέρα ψαρέματος που έλαβε χώρα την 7
η
 Ιουλίου 2012 από ώρα (δεν γνωρίζω) έως 

τις 10.45 (ώρα που πέρασα, διαπίστωσα τι συμβαίνει και έβαλα τους περίπου δέκα πέντε (παρέα από Πόντιους κυρίως από 

Ρωσία κατοίκους όπως δήλωναν Αχαρνών Αττικής )) ψαράδες να τα μαζέψουν και να φύγουν χωρίς πολλές αντιδράσεις. Μην 

ξεχάσω βέβαια και την μεταφορά ταχύπλοου στην λίμνη από κάτοικο των Αφιδνών. 

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν υπό την επιστασία και οργάνωση του Κου Δημήτρη Ψωμιάδη συνεπικουρούμενου υπό του Κου 

Αντώνη Λεμπέση, ο οποίος (Κος Λεμπέσης) δήλωσε σε εμένα αλλά και μπροστά και σε άλλους κατοίκους   της Ιπποκράτειου ότι 

το ταχύπλοο βρέθηκε στην λίμνη με φροντίδα του, για να σηκώσει με την άγκυρα το βυθισμένο σπιτάκι από τις πάπιες. Όταν 

δε είδε ότι αυτό ήταν αδύνατο είπε να ρίξει και μια πετονιά για να περάσει ευχάριστα την ώρα του με το ψάρεμα (αυτό μου 

θύμισε κάποιο γνωστό ανέκδοτο). Ο Κος Αντώνης Λεμπέσης μας κατηγόρησε μάλιστα ότι δεν φροντίζουμε εμείς οι κάτοικοι να 

βγάλουμε το βυθισμένο σπιτάκι και θα πρέπει να τον ευγνωμονούμε για αυτήν του την πρωτοβουλία. 

Στο τέλος αφήνω τις κουβέντες του Κου Δημήτρη Ψωμιάδη, ο οποίος μου δήλωσε ότι η λίμνη χρειάζεται κάποια 

αποσυμφόρηση από τον υπερπληθυσμό των ψαριών τα οποία θα σκάσουν και από την βρώμα δεν θα μπορούμε να 

κατοικήσουμε στην περιοχή αυτή. Δεν απάντησε όμως στην ερώτηση του πως βρέθηκε εκεί η ενωμένη και οργανωμένη παρέα 

των επίδοξων Ρωσοπόντιων ψαράδων. Αυτοί βέβαια σε ερωτήσεις μου  απάντησαν ότι είναι γνωστοί του Κου Δημήτρη 

Ψωμιάδη ο οποίος και τους κάλεσε.  Επίσης δεν θέλω να αγνοήσω την ακριβή του φράση ότι για την κίνηση αυτή υπάρχει 

άδεια του τοπικού συμβουλίου των Αφιδνών ως μόνου αρμόδιου να επιτρέπει παρόμοιες κινήσεις.  Άδεια βέβαια  την οποία 

δεν μου επέδειξε παρά τις  επανειλημμένες μου προτροπές και τελικά λέγοντας μου ότι αυτές οι άδειες είναι προφορικές. 

Όλα αυτά, όπως δήλωσε ο Κος Ψωμιάδης, έγιναν μετά από γνωμάτευση ιχθυολόγου (ανώνυμου) για υπερπληθισμό ψαριών 

στην λίμνη και πως μια άλλη μέθοδος (εκτός ψαρέματος) θα κόστιζε περί τις 15.000 €. Ξέχασε βέβαια ο Κος Ψωμιάδης ότι στην 

λίμνη υπάρχουν εκτός από ψάρια, νεροχελώνες, πάπιες και κύκνοι. 

Εδώ θέλω να σας σημειώσω την δραματική κατάληξη ενός κουταβιού, το οποίο είδαμε να περιφέρεται στην λίμνη με αγκίστρια 

σε πετονιά στο στόμα του με αγκομαχητά. Όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια την κατάληξή του.   

Οφείλω να σημειώσω ότι σχεδόν αμέσως οι ψαράδες άρχισαν να μαζεύουν τα εργαλεία τους χωρίς σοβαρές αντιδράσεις. 

 Μόνον ο Κος  Ψωμιάδης δεν ήθελε να ανακαλέσει τις άδειες που έδωσε στους ψαράδες εκ του λόγου ότι τον απείλησα με 

κλήση προς την άμεση επέμβαση. Βέβαια λίγο πριν την προσέλευση του περιπολικού (το οποίο κάλεσε ο Κος Κραβαρίτης μετά 

από επίκληση μου) όλοι μα όλοι είχαν φρόνιμα εξαφανισθεί. 

Μετά από πέρασμά μου από την αστυνομία Καπανδριτίου το απόγευμα της ίδιας ημέρας για να αναφέρω το γεγονός ο 

υπεύθυνος βάρδιας μου εγνώρισε ότι στην λίμνη πριν από μία εβδομάδα περιπολικό έδιωξε οργανωμένη εκδρομή από 

σχολείο της πρωτεύουσας η οποία συμπεριελάμβανε κωπηλασία στην λίμνη Μπελέτσι. Προφανώς κάποιος επίδοξος λάτρης 

τοπικής εξουσίας Αφιδνών κάλεσε το σχολείο και έδωσε την ίδια άδεια γι αυτό.  

Σας γράφω αυτό το κείμενο με αγανάκτηση για την ανευθυνότητα κατοίκων (ή μη) της Ιπποκρατείου Πολιτείας  την οποία 

καλύπτουν με δημόσιο (ή μη) καταστροφικό και επικίνδυνο δήθεν ενδιαφέρον.   

Με εκτίμηση  
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