
 

Βόλος, 09 Δεκεμβρίου 2021 

Όχι στη φίμωση των Συριανών συναγωνιστών  
Ο αγώνας για καθαρό αέρα είναι χρέος μας, δεν ποινικοποιείται!  

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στην Ερμούπολη της Σύρου εκδικάζονται οι 3 αγωγές του ομίλου της ONEX, που 
κατά δήλωσή τους διαχειρίζονται το ναυπηγείο «Νεώριο Σύρου», εναντίον των μελών του 
Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου ΠΠΠΣ. Το «έγκλημα» των «κατηγορουμένων» είναι η 
«ενοχλητική» ενασχόληση του ΠΠΠΣ με τα φαινόμενα ρύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
καταγράφονται στην Ερμούπολη κατά τη λειτουργία του Νεωρίου (ρύπανση στην επιφάνεια της θάλασσας 
του λιμανιού, νέφος σκόνης που συχνά αιωρείται πάνω από την πόλη, καθώς και έντονη ηχορρύπανση 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως). 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για την προσπάθεια φίμωσης 
πολιτών οι οποίοι, με νόμιμους τρόπους, αξίωσαν από την Πολιτεία να διασφαλίσει την τήρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
Εμείς εδώ στο Βόλο γνωρίζουμε καλά τι θα πει ατμοσφαιρική ρύπανση, αδιαφορία και συγκάλυψη από 
τις αρμόδιες Αρχές, «κυνηγητό» και στοχοποίηση πολιτών, προσπάθεια αποδυνάμωσης του αγώνα με 
χρήση βίας και καταστολής. Παραμένουμε, όμως, αμετανόητα σταθεροί στις αρχές μας για την προστασία 
του τόπου μας και του περιβάλλοντος και στην πίστη μας ότι η ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων μας σε 
αυτό τον αγώνα θα οδηγήσει στη νίκη! 

Με αίσθημα βαθιάς και πραγματικής αλληλεγγύης για όσους αγωνίζονται για τα αυτονόητα στο όμορφο 
νησί της Σύρου, στηρίζουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και δηλώνουμε τη 
διαθεσιμότητά μας σε ό,τι από την εμπειρία μας μπορεί να συμβάλλει θετικά στον αγώνα τους. 
Ταυτόχρονα, απαιτούμε, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο 
που επιτρέπει την ασύστολη καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα της επιχειρηματικότητας και των 
κερδών των ιδιωτικών εταιριών. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, με διαρκή και πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας. Να 
σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις και οι αγωγές που στοχεύουν στην οικονομική εξόντωση των ενεργών 
πολιτών.   

Όλοι μαζί θα νικήσουμε!  
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