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Βανδαλισμός σε όχημα μέτρησης ήχου - Απειλές κατά εργαζομένων

Πριν καν ξεκινήσουν οι έρευνες στη Θεσπρωτία για τους υδρογονάνθρακες φάνηκαν οι
πρώτες ακραίες αντιδράσεις... Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής δημοσιογραφική ενημέρωση η
έρευνα βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και τα συνεργεία που δουλεύουν κυρίως στη
Θεσπρωτία αυτό το διάστημα, ασχολούνται κυρίως με αναγνώριση του εδάφους, καθαρισμό
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γραμμών, τεστ ασφαλείας και άλλες προκαταρκτικές εργασίες.

Η κοινοπραξία Repsol - Energean Oil & Gas, έχει αναθέσει τη γεωφυσική σεισμική έρευνα
στην ιταλική Geotech. Συνεργεία της τελευταίας, βρέθηκαν, σύμφωνα με τα όσα είδαν το
φως της δημοσιότητας, αντιμέτωπα με αντιδράσεις μεμονωμένων (ομάδων;) πολιτών. Προ
ημερών στην περιοχή της Πλακωτής του Δήμου Σουλίου άγνωστοι βανδάλισαν αυτοκίνητο
της Μονάδας Περιβάλλοντος, η οποία παρακολουθεί το έργο, αποτελείται από δασολόγους,
περιβαλλοντολόγους, αρχαιολόγους, ορνιθολόγους κ.ά. και έχει ως στόχο την τήρηση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης που έχει εγκριθεί
από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το συγκεκριμένο όχημα έχει ως έργο τη
μέτρηση του προκαλούμενου θορύβου.

Ταυτόχρονα, μέσω σελίδας που έχει δημιουργηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά της
έρευνας υδρογονανθράκων, εκτοξεύονται ακόμη και απειλές κατά της ζωής των
εργαζομένων στα συνεργεία. Παραινέσεις του τύπου «Η βία είναι απαραίτητη σε αυτές τις
περιπτώσεις», «Βάλτε μονόβολο και κατευθείαν στον Καλαμά», «Να φύγουν με κομμένα τα
χέρια», «Αν μαζέψω κομάντος και καραμπίνες μπορώ να τους αποτρέψω» και άλλα
παρόμοια...

Μάλιστα, οι απειλές αυτές προβληματίζουν τόσο τις αρχές, όσο και τους ίδιους τους
διαχειριστές της σελίδας οι οποίοι στις 28 Μαΐου δημοσίευσαν και δήλωση «περί βίας» στην
οποία, μεταξύ άλλων, σημειώνουν:

«Αγαπητά μέλη, για μια ακόμη φορά θα επισημάνουμε πως η ομάδα εδώ και γενικότερα η
Πρωτοβουλία των Κατοίκων της Ηπείρου ενάντια στις έρευνες-εξορύξεις
υδρογονανθράκων, είναι ξεκάθαρα κατά της άσκησης βίας. Δεν ασπαζόμαστε τέτοιου
είδους αγώνα γιατί πιστεύουμε πως μπορούμε να παλέψουμε για τον δίκαιο σκοπό μας, με
χίλιους άλλους τρόπους...»
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