
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΥΡΟΥ 

 Εν όψη της δίκης τριών αγωγών ύψους 3.000.000 ευρώ την Παρασκευή 10/12/2021 

Καταδικάζουμε της προσπάθεια φίμωσης - τρομοκράτησης κατοίκων της Σύρου που 
κινητοποιούνται ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού, μέσω εξοντωτικών 
αγωγών τόσο ενάντια στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, όσο και ατομικά 
σε μέλη του, που έχει ασκήσει ο όμιλος ΟΝΕΧ που διαχειρίζεται το τοπικό ναυπηγείο.    

Είναι συνήθης η πρακτική άσκησης αλλεπάλληλων αγωγών και διώξεων εις βάρος πολιτών 
που κινητοποιούνται από επενδυτικά συμφέροντα με τελικό σκοπό την οικονομική τους 
εξόντωση και κατ επέκταση την φίμωση τους (βλ. Σκουριές).  

Ειδικά στην Σύρο φαίνεται ότι επιχειρείται η δημιουργία μιας ιδιότυπης ομερτά όπου κανένας 
δεν πρέπει να προβληματίζεται για την περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού, να μην θίγει 
προβληματικές πτυχές της λειτουργίας του ναυπηγείου (εργασιακές συνθήκες, 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, εργατικά ατυχήματα κλπ) και όλα αυτά προς την υπέρμετρη 
κερδοφορία της διοίκησης του.  

Χαρακτηριστικά είναι και τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα στο δημοτικό συμβούλιο τον 
Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαν προπηλακιστεί (από μέλη της διοίκησης του 
εργοστασιακού σωματείου του Ναυπηγείου) δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
αλλά και απλοί πολίτες που παρακολουθούσαν, επειδή έκαναν ερώτηση για τα 
αποτελέσματα ανάλυσης από ίζημα του πυθμένα του λιμανιού της Ερμούπολης και 
φανέρωνε πολύ υψηλά ποσοστά σε βαρέα μέταλλα. 

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους αγωνίζονται, προς εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και 
γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη 
συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό. 

Απαιτούμε από την πολιτεία, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να κάνει ό,τι επιβάλλεται 
νομοθετικά για την προστασία του αγαθού της εργασίας, της υγείας των κατοίκων και των 
επισκεπτών της Σύρου και να παράσχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει, προκειμένου να σταματήσει η 
ενοχοποίηση των κινητοποιούμενων κατοίκων. 

Για την ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος 

Κάτσαρης Παναγιώτης 


