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Κυρώθηκαν από τη βουλή οι συμβάσεις για Άρτα – Πρέβεζα, Ιόνιο 2

Με τις θετικές ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του
Ποταμιού, κυρώθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι τέσσερις συμβάσεις μίσθωσης για
την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Οι
συμβάσεις αυτές αφορούν στη θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο πέλαγος και χερσαίες
περιοχές σε Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

«Μακριά από μας οι πανηγυρισμοί για Ελντοράντο και μελλοντικά έσοδα δισεκατομμυρίων.
Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, νηφαλιότητα, διαφάνεια και ιδιαίτερη μέριμνα για την
αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος, προχωράμε βήμα- βήμα για να αξιοποιηθούν όλες
οι υπάρχουσες δυνατότητες στον τομέα υδρογονανθράκων» υπογράμμισε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Οι συμβάσεις που κυρώθηκαν», τόνισε ο Υπουργός, «έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον
ενεργειακών ομίλων διεθνούς βεληνεκούς: της γαλλικής Total και της ιταλικής Edison.
Παράλληλα, ενδιαφέρον για έρευνα σε άλλη περιοχή της χώρας, την Κρήτη, έχει εκδηλώσει
η ExxonMobil, διαδικασία η οποία προχωρά άμεσα».
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Συμφωνία πρότυπο για εκείνες που θα ακολουθήσουν αποτελεί η σύμβαση για τη θαλάσσια
περιοχή 2 στο Ιόνιο, με την Total, την Edison και τα ΕΛΠΕ. Η συγκεκριμένη Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαιρεί ρητά τις περιοχές Natura και μάλιστα
προβλέπει ζώνη ασφαλείας 1 χλμ. από αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ προχωρά στην
απόκτηση νέων σεισμικών δεδομένων και σταδιακά στον επανασχεδιασμό περιοχών που
προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να αξιοποιήσουν, ώστε αυτές να επαναπροκηρυχθούν
με νέα διάσταση και δομή.

Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος να έχει
κεντρική θέση στην όλη προσπάθεια για την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων. «Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει πλήρως τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία,
που είναι η αυστηρότερη διεθνώς, ενώ έμφαση δίνεται στις προστατευόμενες περιοχές
Natura», ανέφερε ο Υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι σε καμία από τις συμβάσεις δεν
προβλέπεται η εφαρμογή της τεχνικής του fracking.

Υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι η
Ελλάδα, πέρα από κόμβος μεταφοράς ενέργειας, μπορεί να γίνει και χώρα παραγωγός,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της: τη γεωγραφική θέση και τον πλούτο του
υπεδάφους.

Και διαμαρτυρία για τη... σωτηρία της Ηπείρου

Την ίδια στιγμή, έξω από την Βουλή όπου συζητείτο το Νομοσχέδιο για την Κύρωση των
Συμβάσεων για Έρευνα - Εξορύξεις υδρογοναθράκων, μέλη της παράταξης της Ηπειρωτικής
Συσπείρωσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, αλλά και άλλοι τοπικοί
σύλλογοι, έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας. Το στίγμα έδινε το μεγάλο πανό που είχαν
ξεδιπλώσει με τις φράσεις «Στοπ τώρα στην έρευνα - εξόρυξη υδρογονανθράκων στην
Ήπειρο. Κάτω τα χέρια των πολυεθνικών από τα σπλάχνα της Ηπείρου».

Στην διαμαρτυρία συμμετείχε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, που στο
χαιρετισμό του σημείωσε: «Το ΚΚΕ συμπαραστέκεται στην Ηπειρωτική Συνεργασία που
έχει αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να
παραδώσει ολόκληρες περιοχές της Ηπείρου στις πολυεθνικές για την εξόρυξη των
υδρογονανθράκων, καθώς επίσης και στους συλλόγους των περιοχών των νομών, οι οποίοι
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πρωτοστατούν στη διαφώτιση του κόσμου της περιοχής. Καλούμε το λαό της Ηπείρου να
αντιδράσει σε αυτήν την πολιτική. Είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα γίνει κρανίου τόπος,
ενάντια και στην παραγωγική δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα. Όλη αυτή η πολιτική
είναι ενταγμένη στην υποτιθέμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, που προωθεί η
κυβέρνηση θέλοντας μερίδιο για το κεφάλαιο από τους δρόμους μεταφοράς του
πετρελαίου, του φυσικού αερίου και όλων των άλλων εμπορευμάτων προς την Ευρώπη,
προς άλλες αγορές. Είναι μία επικίνδυνη πολιτική, την οποία θα πληρώσει ο λαός και γι'
αυτό πρέπει να ξεσηκωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Ιστορία και... ελπίδες

Για τις περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου υπάρχουν συσσωρευμένα ευρήματα από
προηγούμενες έρευνες στο παρελθόν που δεν τελεσφόρησαν για διάφορους λόγους.

Οι δραστηριότητες που έχουν προηγηθεί δίνουν πλέον καλύτερη εικόνα και πολύτιμα
στοιχεία για τις έρευνες που θα ξεκινήσουν οι νέοι ανάδοχοι, οι οποίοι αξιοποιώντας τις
νέες τεχνολογίες και δυνατότητες προσδοκούν να έχουν καλύτερη τύχη στις νέες
προσπάθειες που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

Το 1981 είχαν παραχωρηθεί στη ΔΕΠ οι περιοχές της Ηπείρου Ιωάννινα, Άρτα και
Θεσπρωτία για να γίνουν στη συνέχεια γεωφυσικές έρευνες και 8 γεωτρήσεις. Το 1997 η
κοινοπραξία ΔΕΠ Enterprise πραγματοποίησε την γεώτρηση στο Καλπάκι χωρίς
αποτέλεσμα, με την ευθύνη να βαρύνει τη βρετανική εταιρεία που εγκατέλειψε την έρευνα
λόγω των υψηλών πιέσεων που προέκυψαν και για τις οποίες δεν είχε προετοιμαστεί.

Ειδικοί αναφέρουν πως το οικόπεδο 2 εφάπτεται στη μέση γραμμή με την Ιταλία, όπου
υπάρχουν γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι περιέχουν πετρέλαιο και υπάρχουν τα
κοιτάσματα Αχιλλέας και Πύρρος των οποίων η μορφή είναι παρόμοια με εκείνη των
ιταλικών κοντινών περιοχών, ενώ κοινή είναι η εκτίμηση και πεποίθηση των επιστημόνων
και των ειδικών σε θέματα έρευνας υδρογονανθράκων ότι υπάρχει σημαντικό πετρελαϊκό
δυναμικό στην Ήπειρο, καθώς η περιοχή παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αντίστοιχες
περιοχές στη νότια Αδριατική και την Αλβανία, όπου έχουν εντοπιστεί και αξιοποιούνται
σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Ερώτηση Χουντή

Ερώτηση για τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον από τις γεωφυσικές σεισμικές έρευνες
στη χερσαία περιοχή της Ηπείρου για την ανεύρεση υδρογονανθράκων, εντός
προστατευόμενων περιοχών, κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Ν.Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στην ερώτηση του, αφού σημειώνει ότι, το
2017 η ανάδοχος ισπανική Εταιρεία «Repsol» ανακοίνωσε τη διεξαγωγή γεωφυσικών
ερευνών στην περιοχή, συνολικής έκτασης 4200 km2 τονίζει ότι, η έναρξη των εργασιών
έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής, αφού για την
έρευνα απαιτείται η αποψίλωση εκατοντάδων στρεμμάτων δασικής έκτασης, διάνοιξη
ζωνών μήκους 575,5 km, η διάτρηση περίπου 11.500 ερευνητικών γεωτρήσεων και η
οικοδόμηση 219 ελικοδρομίων.

Τονίζει επίσης, ότι θα πληγεί η ήδη επιβαρυμένη περιοχή του ποταμού Καλαμά στην οποία
εκβάλουν υγρά απόβλητα από τις Βιομηχανικές Μονάδες των Ιωαννίνων.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής ζητά να πληροφορηθεί αν έχει τηρηθεί η
Σύμβαση του Άαρχους που προβλέπει το δικαίωμα της ενημέρωσης των πολιτών καθώς και
της συμμέτοχης τους στην λήψη αποφάσεων και ζητά να εκτιμηθεί αν είναι συμβατή και υπό
ποιες προϋποθέσεις, η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί NATURA 2000.
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