
 
 

 

Αθήνα, 2 Γεκεμβρίοσ 2022 
Δπίκαιρη Δρώτηση 

προς Υποσργό Περιβάλλοντος & Δνέργειας 

Θέμα: Ακραίο περιβαλλοντικό έγκλημα στο Λούρο ποταμό  

Αλππνιόγηζηε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή κε ρξήκαηα ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ ζε 

απεπζείαο αλαζέζεηο ζηνλ πνηακό Λνύξν. Με ηνλ εθθνβηζκό ησλ πνιηηώλ γηα 

πιεκκύξεο θαη θαηαθιπζκνύο θαη ρσξίο θακία κειέηε (ιόγσ ‘έθηαθηεο αλάγθεο’), από 

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ εθηειεί ‘αληηπιεκκπξηθά έξγα’ ζηνλ πνηακό 

Λνύξν δηαθόπηνληαο ηε ξνή ηνπ ζε κήθνο 8 ρικ. Οη επεκβάζεηο απηέο ζηνλ άλσ ξνπ 

ηνπ Λνύξνπ γηα ηε «δηεπζέηεζε» ηεο θνίηεο ηνπ, κεηαμύ ηνπ πλνηθηζκνύ Ραςαίνη 

Σεξόβνπ θαη Κνπθιεζίνπ ηνπ Δήκνπ Δσδώλεο έρνπλ σο απνηέιεζκα πέξα από ηηο 

ζπλέπεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ λα έρνπλ πεζάλεη ρηιηάδεο ςάξηα θαη άιια πδξόβηα 

είδε, ελώ ππάξρεη ζνβαξή πηζαλόηεηα λα νδήγεζαλ ζε εμαθάληζε ην κνλαδηθό ελδεκηθό 

είδνο πέζηξνθαο ηεο Ειιάδαο (Salmo lurosensis), πνπ δεη κόλν εθεί θαη πνπζελά αιινύ 

ζηνλ θόζκν. Η ππεξεζία Επηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΕΝ επηζεκαίλεη πσο «ζε 

όλο ηο μήκος ηοσ ποηαμού όποσ έτοσν γίνει έργα παραηηρήθηκε ζημανηική αλλοίωζη 

ηοσ ποηάμιοσ οικοζσζηήμαηος, με αποηέλεζμα ηην απώλεια ηων ενδιαιηημάηων, ηης 

σδροταρούς βλάζηηζης και ηης πανίδας ηοσ ποηαμού». 

Ο Λνύξνο ζπκίδεη πιένλ κηα ρσκάηηλε επαξρηαθή νδό. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ δηαιύζεθε 

θαη είλαη άγλσζηε ε κειινληηθή ηνπ εμέιημε. Η παξόρζηα βιάζηεζε θαηαζηξάθεθε, κε 

απνηέιεζκα λα εμαθαληζηνύλ ηα θπζηθά θαηαθύγηα δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη λα 

κεησζεί ε δπλαηόηεηα απηνθαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ, ε δε απνςίισζε ησλ νρζώλ ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ πνηακνύ εθζέηεη ηελ πνηάκηα θνίηε ζε απμεκέλε ειηαθή αθηηλνβνιία, ελώ 

νη παξόρζηεο ισξίδεο δάζνπο έρνπλ ππνζηεί κεγάιε δεκηά. 

 

Δρωτάται ο σποσργός: 

1. Δεδνκέλνπ όηη ε Επηζεώξεζε Πεξηβάιινληνο έρεη ζηείιεη έγγξαθν ζηελ 

Εηζαγγειία ζηνηρεηνζεηώληαο ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, ζε πνηεο άκεζεο 

ελέξγεηεο ζα πξνβείηε γηα λα απνθαηαζηήζεηε ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό ην 

πνηάκην νηθνζύζηεκα; Θα ζηακαηήζεηε ηηο ηέζζεξηο απεπζείαο ζπκβάζεηο ζηνλ 

πνηακό Λνύξν; 

2. Πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη γηα λα επζπγξακκίζεηε ηε πνιηηηθή ηεο ρώξαο κε ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε νξίδνληα ην 2030 ε νπνία νξίδεη ηελ 

απνθαηάζηαζε 25.000 ρικ. πνηακώλ ώζηε λα γίλνπλ πνηάκηα ειεύζεξεο ξνήο; 
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