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Θέμα: Συνεργασία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Σχετ.: α. Το με αρ. πρωτ. 16/08.01.2021 έγγραφό σας.
β. Το με αρ. πρωτ. 20/26.02.2020 έγγραφό μας.
γ. Το με αρ. πρωτ. 76/08.05.20 έγγραφό μας.
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
το Τμήμα Κυκλάδων της Ένωσης Μηχανικών Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής, χαιρετίζει την ίδρυση του
Συλλόγου σας. Ως εργαζόμενοι τεχνικοί επιστήμονες, θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ειδικά σε μια εποχή όπου οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εστιάζουν σε ενός είδους οικονομική ανάπτυξη που στοχεύει αποκλειστικά στο κέρδος, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις ανάγκες, ακόμα και
την υγεία των εργαζομένων.
Η αυτονόητη αλήθεια ότι η όποια οικονομική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στην ικανοποίηση πρώτα και κύρια των κοινωνικών αναγκών, στην προστασία του περιβάλλοντος
και στον σεβασμό της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, επιβεβαιώνεται με δραματικό
τρόπο από την πανδημία που πλήττει τόσο την χώρα μας όσο και ολόκληρη την ανθρωπότητα : χωρίς σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον που ζούμε, η οικονομία αργά η
γρήγορα καταρρέει με ανυπολόγιστες ακόμη συνέπειες…
Αναφορικά με το εξαιρετικά σημαντικό θέμα του εντοπισμού μεγάλων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στο βυθό του λιμένα της Ερμούπολης ( περιοχή «Καρνάγιο»), θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι παρά το έγγραφό μας από τον Φεβρουάριο 2020 ( β. σχετικό), προς
τις αρμόδιες τοπικές αρχές ( Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
Δήμο Σύρου – Ερμούπολης), δεν έχουμε λάβει τεκμηριωμένη ενημέρωση με συγκεκριμένα
στοιχεία. Η αδράνεια αυτή καθίσταται ιδιαίτερα ανησυχητική όταν, παρά το γεγονός ότι το
θέμα έχει απασχολήσει ακόμα και την Βουλή των Ελλήνων (όπως πληροφορούμαστε δια του
τύπου), καμία Δημόσια Αρχή δεν αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει, κατά τρόπο υπεύ-

θυνο και τεκμηριωμένο, τους πολίτες της Σύρου και, μάλιστα, ένα και πλέον έτος από την
γνωστοποίηση του θέματος.
Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την επανειλημμένη και αήθη, προσπάθεια ( δια
του τύπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) απαξίωσης όσων συμπολιτών ( μεταξύ των
οποίων και μελών μας) τολμούν να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους ή να δημοσιοποιήσουν τεκμήρια της ρύπανσης στο λιμάνι ή την ατμόσφαιρα της Ερμούπολης. Η πρακτική
αυτή που, σε ορισμένες περιπτώσεις, αγγίζει τα όρια του εκφοβισμού, είναι απολύτως
καταδικαστέα.
Για το θέμα της απαξίωσης / στοχοποίησης συμπολιτών, η Ένωσή μας έχει ήδη διατυπώσει
δημόσια καταγγελία ( γ. σχετικό).
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την, σύμφωνα με τη κρίση μας, απαράδεκτη ενέργεια των
φερόμενων ιδιοκτητών του Ναυπηγείου του Νεωρίου να κινηθούν νομικά ενάντια στον Σύλλογό σας. Στις ανακοινώσεις – έγγραφα του Συλλόγου σας προς τους αρμοδίους που είτε
μας έχουν κοινοποιηθεί ή έχουμε λάβει γνώση δια του τύπου, καταγράφονται συγκεκριμένα
αυτονόητα ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας μιας μονάδας βαριάς, βιομηχανίας εντός του αστικού ιστού της Ερμούπολης. Κατά την άποψή μας καμία συκοφαντική ή έστω
δυσφημιστική αναφορά δεν έχει διατυπωθεί από πλευράς του Συλλόγου σας.
Παρότι είναι δικαίωμα του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη, όταν θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά του, θα περιμέναμε, στο πλαίσιο των
καλών προθέσεων, από τους, κατά δήλωσή τους, ιδιοκτήτες του Ναυπηγείου Νεωρίου, αντί
να επιτίθενται σε όσους εκφράζουν δημόσια την ανησυχία τους για την, δια γυμνού οφθαλμού ορατή ρύπανση, να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία, με συγκεκριμένα στοιχεία, για
τις απόψεις τους σχετικά με την κρατούσα κατάσταση ( από πλευράς ρύπανσης), όπως επίσης και για τον τυχόν συγκεκριμένο προγραμματισμό ενεργειών τους στην κατεύθυνση της
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Όπως έχουμε ανακοινώσει και στο παρελθόν ( β σχετικό) οι αιτίες της ρύπανσης στο λιμάνι όπως και στην ατμόσφαιρα της Ερμούπολης,μπορεί να είναι πολλές. Ο βαθμός συμμετοχής κάθε μιας από αυτές προφανώς ποικίλει, πλην όμως η μεγαλύτερη γνωστή πηγή πιθανής διαρροής στο περιβάλλον ρυπαντικών χημικών στοιχείων και ουσιών (μεταξύ των οποίων και βαρέα μέταλλα), είναι οι ψηγματοβολές, οι υδροβολές και οι χρωματισμοί των
πλοίων. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε πολύ μεγάλη κλίμακα από το ναυπηγείο
και μάλιστα σε πλήρως ανοικτές συνθήκες. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να ερευνηθούν, με
ευθύνη και χρηματοδότηση των Δημοσίων Αρχών, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο
και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα μεγέθη και οι αιτίες της ρύπανσης, τόσο στα νερά
και το βυθό του λιμένα, όσο και στην ατμόσφαιρα.
Τέλος επειδή ορισμένοι συνεχίζουν την απαράδεκτη προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού
και μισαλλοδοξίας μεταξύ των συμπολιτών μας, θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι :
Ως εργαζόμενοι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι ΙΕΡΟ. Ως
σωματείο στηρίζουμε, όπως έχουμε στηρίξει και στο παρελθόν, το δικαίωμα αυτό των συναδέλφων του Νεωρίου όπως και κάθε συναδέλφου που αγωνίζεται για το μεροκάματο. Εξίσου, αν όχι περισσότερο, είναι ΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΣ ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και την δημόσια υγεία. Η πανδημία που περνάμε, ανάγκασε ακόμη και τους πιο
αμετανόητους οπαδούς της “αγοράς” να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας . Όσοι “συνδικαλιστές” ή άλλοι θέτουν εκβιαστικά διλήμματα του τύ-

που «ή δουλειά ή υγεία» , «ή δουλειά ή προστασία του περιβάλλοντος», «ή δουλειά ή εργασιακά δικαιώματα», πολύ απλά, παίζουν το παιχνίδι της εργοδοσίας…
Με δεδομένη την σοβαρότητα του θέματος σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε :
α. να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου σας για την επιτάχυνση των διαδικασιών
και των ενεργειών των ελεγκτικών μηχανισμών άλλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και κάθε σχετική πρωτοβουλία ενημέρωσης των συμπολιτών μας.
β. Να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο Σύλλογό σας, για την άδικη επίθεση που αντιμετωπίζετε.
γ. Να προβούμε σε ενέργειες υπενθύμισης προς τους αρμοδίους για την ανάγκη έρευνας
σχετικά με την ρύπανση στο λιμάνι της Ερμούπολης, εξυπακούεται, με ευθύνη και χρηματοδότηση των δημοσίων αρχών ( Πολιτεία, Περιφέρεια, Δήμος). Σε αυτή την κατεύθυνση
προσβλέπουμε στην συνεργασία με τον Σύλλογό σας .
Για την Δ.Ε. του Τμήματος Κυκλάδων

