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Σχετικά με τη ρύπανση του λιμανιού της Σύρου
Καταδικάζουμε τις πρακτικές φίμωσης και τραμπουκισμού
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν έρθει στο φως δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει
σημαντική ρύπανση στο λιμάνι της Σύρου όπου βρίσκεται και το Ναυπηγείο Σύρου
Νεώριο, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία ΟΝΕΧ. Πιο συγκεκριμένα
αναφέρεται ότι βρέθηκαν τιμές ορισμένων βαρέων μετάλλων να ξεπερνούν κατά πολύ τις
φυσιολογικές. Τα δημοσιεύματα αυτά ανησυχούν τους κατοίκους του νησιού και για το
λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί πολύμορφες παρεμβάσεις από μαζικούς φορείς με
αίτημα την εκπόνηση συστηματικής μελέτης για το ζήτημα. Παρά τη δέσμευση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διενεργηθεί μελέτη, με ευθύνη της
κυβέρνησης, αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, η Περιφερειακή αρχή Νοτίου
Αιγαίου αποφάσισε να δεχθεί τη χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης από την ίδια την
εταιρεία διαχείρισης των Ναυπηγείων Σύρου (ONEX), γεγονός που αποτελεί πρόκληση για
τους κατοίκους του νησιού, διεγείροντας ερωτηματικά ως προς την τελική έκβασή της.
Μεταξύ των φορέων που εκδηλώνουν ανησυχία για το θέμα είναι το “Παρατηρητήριο
Περιβάλλοντος Ποιότητας Σύρου” (ΠΠΠΣ), το οποίο έχει δεχθεί εξώδικα και αγωγές –
κατά του ίδιου και μελών του – ύψους €3.000.000 από την ONEX για “συκοφαντική
δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη”. Πρόκειται για τις γνωστές πρακτικές
SLAPP (στρατηγικές μηνύσεων και αγωγών για να αποθαρρύνουν την ενασχόληση με τα
κοινά) που αποτελούν προσπάθεια λογοκρισίας, εκφοβισμού ώστε να εμποδιστεί η
περαιτέρω διερεύνηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων της
εταιρείας.
Στο πλαίσιο συγκέντρωσης με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης των αγωγών της ΟΝΕΧ
κατά του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου που έγινε την Παρασκευή
10/12 στην πλατεία Μιαούλη της Σύρου, φοιτητής (υποψήφιος διδάκτορας) του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ξυλοκοπήθηκε από ομάδα αγνώστων έξω από τη Λέσχη του Πανεπιστημίου.
Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης, τρομοκράτησης και φίμωσης κάθε
φωνής που εκφράζει τις βάσιμες ανησυχίες των κατοίκων του νησιού. Καταδικάζουμε την
επίθεση στο φοιτητή μας, και στεκόμαστε σ΄αυτόν αλληλέγγυοι. Εκφράζουμε τον
αποτροπιασμό μας για τα φαινόμενα εκφασισμού και παρακρατικής τρομοκρατίας στις
νησιώτικες κοινότητες που φιλοξενούν το πανεπιστήμιό μας.

