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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                   08/10/2013 
 

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μια νεαρή θηλυκή αρκούδα 
 

Ξημερώματα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου σημειώθηκε νέο τροχαίο ατύχημα με θύμα μια νεαρή 
αρκούδα. Συγκεκριμένα το άτυχο ζώο χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα στις 1.30 το πρωί, ενώ 
το περιστατικό συνέβη για ακόμα μια φορά στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού (τμήμα 
«Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή»), στο 24ο χλμ Καστοριάς Νεάπολης (στο ύψος της Expotan).  
 
Οι Ομάδες Άμεσης Επέμβασης ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ειδοποιήθηκαν από το Τμήμα 
Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς και έσπευσαν στην περιοχή για να 
διαπιστώσουν δυστυχώς πως το άτυχο ζώο ήταν ήδη νεκρό. Η μακροσκοπική εξέταση έδειξε 
πως η θηλυκή αρκούδα ηλικίας περίπου 3 ετών και βάρους 50-70 κιλών, έφερε πολλαπλά 
κατάγματα και κακώσεις στο σώμα, αλλά και εκδορές στο κεφάλι – ο θάνατος του ζώου ήταν 
ακαριαίος με την πρόσκρουση. Σύμφωνα μάλιστα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο οποίος είναι 
καλά στην υγεία του, παρά τις πολλές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, η μικρή αρκούδα μπήκε 
στο δρόμο περνώντας πάνω από την παλιά περίφραξη που υπάρχει στη μία πλευρά του 
δρόμου, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και από την άλλη πλευρά αφού είχε ήδη 
τοποθετηθεί η νέα, κατάλληλων προδιαγραφών περίφραξη. Στο συγκεκριμένο τμήμα μήκους 
περίπου 300μ. η τοποθέτηση της υπερ-υψηλής ενισχυμένης περίφραξης από την ΕΟΑΕ 
συνάντησε τεχνικές δυσκολίες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη τοποθέτηση προκειμένου 
να βρεθούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις. Δυστυχώς η αρκούδα εγκλωβίστηκε και στην 
προσπάθεια της να επιστρέψει χρησιμοποιώντας το σημείο εισόδου της στο οδόστρωμα, 
χτυπήθηκε θανατηφόρα από το διερχόμενο όχημα. 
 
Με τη συνεργασία των Ομάδων ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και τη βοήθεια του Δήμου 
Καστοριάς το ζώο θάφτηκε σε δασική περιοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ οι η τοπική 
αρμόδια δασική υπηρεσία (παρότι καθ’ύλην αρμόδια) παραδόξως προέβαλε εμπόδια στην όλη 
διαδικασία διευθέτησης και ταφής του άτυχου ζώου, γεγονός που δυσκόλεψε την όλη 
επιχείρηση. 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως η τοποθέτηση της περίφραξης κατάλληλων προδιαγραφών η οποία 
ξεκίνησε το Μάιο του 2013, αποτέλεσε μία απαίτηση χρόνων των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και απαίτησε δυστυχώς τη θυσία πολλών αρκούδων. Η τοποθέτηση της 
περίφραξης από την ΕΟΑΕ σε μήκος 105 χλμ στον πολύ επικίνδυνο άξονα Σιάτιστας 
Κρυσταλλοπηγής προχωράει με ταχείς ρυθμούς, με προτεραιότητα στους τομείς υψηλής 
επικινδυνότητας (όπου έχει ήδη τοποθετηθεί με εξαίρεση το προβληματικό τμήμα των 300 μ 
όπου σημειώθηκε το ατύχημα). Θεωρούμε πως σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν 
ληφθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ΑΡΚΤΟΣ\ΚΑΣΤΟΡΙΑ (τοποθέτηση προειδοποιητικών 
πινακίδων, ειδικοί ανακλαστήρες, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους οδηγούς) 
συντέλεσε στη σαφή μείωση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες, δεδομένου ότι 
δε σημειώθηκε κανένα περιστατικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η τοποθέτηση της 
περίφραξης σε όλα τα τμήματα (συμπεριλαμβανόμενων και των «Παναγιά-Γρεβενά» (απομένουν 
10χλμ περίφραξης) και «Σιάτιστα-Γρεβενά» (~ 3 χλμ) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 
2013. Μέχρι τότε, εφιστούμε την προσοχή και στους ίδιους τους οδηγούς που κινούνται σε 

                                                 
 



περιοχές που αποτελούν βιότοπο αρκούδας, ώστε να μη γίνουμε ξανά μάρτυρες αντίστοιχων 
περιστατικών. 
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