Η εμπειρία
Συντάχθηκε απο τον/την ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Σεισμός ήταν και πέρασε. Εντάξει, μπορεί το κούνημα ακόμη να μην έχει σταματήσει
εντελώς, αλλά τα δύσκολα έχουν περάσει και μαζί, αυτό που... κέρδισε η περιοχή ήταν μια
εμπειρία.

Γιατί, στα Γιάννενα δεν υπήρχε –τουλάχιστον πρόσφατη- σεισμική εμπειρία και μάλιστα σε
εξελισσόμενο συμβάν.

Οι 200τόσοι σεισμοί που έγιναν σε τρεις μέρες ευτυχώς δεν αφήνουν σοβαρές ζημιές, αλλά
το βασικότερο: αφήνουν μια πρώτη εμπειρία για όλους μας.

Και για να ευθυμήσουμε λίγο, όπως έλεγε ένας φίλος το βράδυ του Σαββάτου, «τόσος
κόσμος στην κεντρική πλατεία, μόνο σε σεισμό ή σε ενδεχόμενη κατάκτηση του Τσάμπιονς
Λιγκ από τον ΠΑΣ Γιάννενα μπορείς να δεις»! Δεν έχει και άδικο...

Μιτσικέλι όπως... Ιμαλάια!

Ένα από τα στοιχεία που δείχνουν και την έλλειψη εμπειρίας, αλλά και επιστημονικής
γνώσης ήταν η περίφημη μετατόπιση του Μιτσικελίου.
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Πρόκειται για φαινόμενο που συμβαίνει σε κάθε σεισμό που... σέβεται τον εαυτό του. Εδώ,
τα Ιμαλάια στον σεισμό που έγινε στο Θιβέτ το 2015 ψήλωσαν κι άλλο, το Μιτσικέλι θα
έμενε ανεπηρεάστο από το 5μισάρι;

Δεν έχουν «ίχνη»;

Φυσικά, για μια ακόμη φορά έκαναν την εμφάνισή τους οι φήμες, οι... πληροφορίες για
μεγάλο σεισμό, αλλά και τα «κρυφά» αίτια των σεισμών. Κοινώς εμφανίστηκαν όλοι αυτοί
οι «άγνωστοι» οι οποίοι διέσπειραν πληροφορίες και ανησύχησαν τον κόσμο.

Κατά πόσο όμως αυτοί οι άγνωστοι παραμένουν άγνωστοι στην εποχή που όλα είναι
ανοιχτά και εμφανή στον διαβολικά υπέροχα πλασμένο χώρο του διαδικτύου είναι ένα θέμα
που με απασχολεί.

Δηλαδή, δεν μπορούν να βρουν οι αρμόδιες αρχές τα ίχνη όσων διαδίδουν τέτοιες
πληροφορίες; Δεν μιλάμε για ένα γεγονός άσχετο, όπου απλώς υπάρχει διασπορά ψευδών
ειδήσεων, αλλά για πρόκληση πανικού στον κόσμο.

Όταν μπορείς να βρεις ακόμη και το ΙΡ του κάθε υπολογιστή σε αυτόν τον κόσμο, νομίζω ως
κράτος οφείλεις να βρεις και όσους εφεύραν τέτοιες ειδήσεις.

Η Energean Oil &Gas απάντησε στα περί «τεχνητού σεισμού» (άκου να δεις φαντασία ρε
φίλε...) και προφανώς εάν τα πράγματα ήταν κάτι τις χειρότερα από πλευράς διασποράς
είδησης ή «αληθοφάνειας» είδησης (γιατί δεν μπορώ να φανταστώ λογικό άνθρωπο να
πιστεύει αυτές τις αηδίες για τεχνητούς σεισμούς) θα έκανε μηνύσεις. Το κράτος; Τι θα
έκανε;
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