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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ

Να αγωνιστούν με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη με τη
στήριξη και του Δήμου Ζαγορίου, για να αλλάξει η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στην περιοχή τους, αποφάσισαν οι φορείς και κάτοικοι του Γρεβενιτίου στη
λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Αυγούστου στο
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«Πετρίδειο Μορφωτικό Κέντρο».

Στον αγώνα αυτό θα έχουν αρωγό το Δήμο ο οποίος με ομόφωνες αποφάσεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο έχει ταχθεί κατά της προτεινόμενης αρχικά και της εγκριθείσας χάραξης στο
Ανατολικό Ζαγόρι, με τον αγωγό να διέρχεται μόλις 300 μέτρα από Γρεβενίτι και Τρίστενο
και πολύ κοντά στους Μηλιωτάδες, την Ποταμιά και το γεφύρι Καμπέρ Αγά.

Ήταν η δεύτερη συζήτηση-ενημέρωση στο Γρεβενίτι σε διάστημα μιας εβδομάδας περίπου
(προηγήθηκε ημερίδα της Ένωσης Πυροσβεστών Ηπείρου) με ικανοποιητική συμμετοχή
κατοίκων του Γρεβενιτίου, αλλά και του γειτονικού Τριστένου.

Η αγωνία και ο προβληματισμός για την επιλογή να περάσει τόσο κοντά στους οικισμούς και
μέσα από παρθένα δάση και τα νερά της περιοχής, καθώς και για τους κινδύνους που
μπορεί να υπάρξουν για το περιβάλλον και την ασφάλεια, κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις.

Ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου αναφέρθηκε διεξοδικά στο ιστορικό της υπόθεσης και στις
ενέργειες του Δήμου την τελευταία διετία που επανήλθε το θέμα, στις εξελίξεις και στην
έγκριση της ΜΠΕ μόλις δυο μέρες πριν τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, γεγονός που
αποτελεί και αφορμή για να ζητηθεί η επανεξέταση της χάραξης από την νέα κυβέρνηση.
Στόχος να μετατοπιστεί η χάραξη κοντά στην Εγνατία οδό ή έστω να βελτιωθεί η
εγκεκριμένη που οδηγεί στην καταστροφή την περιοχή. Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε στη
συνέλευση δεν υπάρχει κανένα όφελος για την περιοχή από την τράνζιτ διέλευση του
αγωγού, αφού δεν προβλέπεται να συνδεθεί ούτε το Ζαγόρι, ούτε κάποια άλλη περιοχή.

Παρόλο που η ΜΠΕ προβλέπει υπόγειο αγωγό σε βάθος δυο μέτρων, οι εκσκαφές και η
αποψίλωση δάσους θα προκαλέσουν μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή,
ενώ υπάρχει κίνδυνος και για τα υδάτινα συστήματα, επίσης μετά το Γρεβενίτι
προβλέπεται βαλβιδοστάσιο, μια εγκατάσταση που προβληματίζει για το ρόλο που παίζει
στην λειτουργία του αγωγού.

Υπέρ της ΜΠΕ γνωμοδότησε θετικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου,
στην οποία ο Δήμαρχος Ζαγορίου είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του Δήμου και παρέθεσε
τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να ληφθούν υπόψη, έγιναν μόνο
μικρές βελτιώσεις από την αρχική χάραξη.
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Και ο Φορέας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ήταν θετικός στην ΜΠΕ, παρόλο που η
περιοχή είναι προστατευόμενη ή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

Στο πλευρό των κατοίκων και του Δήμου, για ότι χρειαστεί, τάχθηκε στη συνέλευση του
Σαββάτου δια εκπροσώπου του και ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «ο Άγιος
Παύλος» που λειτουργεί την ομώνυμη κατασκήνωση στο Γρεβενίτι και ο αγωγός διέρχεται
δίπλα από την εγκατάσταση. Ο νέος πρόεδρος του Γρεβενιτίου Μενέλαος Βόντινας
δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για την υλοποίηση όποιας απόφασης λάβει η συνέλευση.

Απόφαση κατά της διέλευσης του αγωγού έχει λάβει η Αδελφότητα Γρεβενιτίου Αθηνών,
ενώ και ο Μορφωτικός Αναπτυξιακός Σύλλογος έχει ταχθεί κατά, όπως αναφέρθηκε από
τους προέδρους τους στη συνέλευση, στην οποία προβλήθηκε και βίντεο που ετοίμασε ο
Χρήστος Βόντινας και περιελάμβανε τις επιπτώσεις από την διέλευση και λειτουργία ενός
τέτοιου αγωγού.

Η συνέλευση κατέληξε σε ψήφισμα στο οποίο πέραν της συνέχισης της ενημέρωσης και της
οργάνωσης κοινού αγώνα των χωριών, ζητείται από την κυβέρνηση και το αρμόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αλλαγή χάραξης. Επίσης, προτείνεται και ο
δικαστικός αγώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια
σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποίηση του αιτήματος.
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