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Βάϊος Κουτής

Σπύρος Ψαρούδας

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γενικός Διευθυντής

Όταν το 2004 ξεκινούσαμε τις συζητήσεις για
τη δημιουργία της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, πολλοί γνωστοί και φίλοι μας συμβούλεψαν «να το σκεφτούμε καλύτερα», γιατί γνωρίζανε
ότι κανένα από τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης
δεν είχε την οικονομική επιφάνεια ή τις ισχυρές εκείνες γνωριμίες που θα προδιέγραφαν την
επιτυχία του εγχειρήματος. Ωστόσο, η επιλογή να
εργαστούμε προσφέροντας όλες τις δυνάμεις μας
στην προστασία της άγριας ζωής και της φύσης, με
όρους και κανόνες που θα συμφωνούσαμε και θα
ελέγχαμε συλλογικά εμείς οι ίδιοι και όχι κάποιοι
άλλοι, πέρα από εμάς, αποδείχτηκε όχι μόνο ισχυρή
κινητήρια δύναμη, αλλά και ανθεκτική στο χρόνο.
Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ μπήκε στη δεύτερη δεκαετία της ζωής
της, σε καιρούς δύσκολους και οικονομικά δύσβατους. Έχοντας, όμως, δοκιμάσει τις δυνάμεις μας,
ξέρουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας. Στα πρώτα δέκα χρόνια της ύπαρξής μας,
εργαστήκαμε με επιτυχία σε πάνω από 60 έργα και
προγράμματα, μεταξύ των οποίων 5 μεγάλα έργα
«LIFE» και 12 έργα διασυνοριακής συνεργασίας.
Στο τεύχος που κρατάτε, επιδιώξαμε να κάνουμε
έναν, συνοπτικό έστω, απολογισμό της δράσης
μας, επιδιώκοντας να λογοδοτήσουμε απέναντι
τόσο στους φίλους μας όσο και στους ίδιους τους
εαυτούς μας: Τι πετύχαμε, τι αφήσαμε λειψό, πού
πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο μέλλον.
Οι σελίδες που ακολουθούν, λοιπόν, περιέχουν
μια σύντομη αναφορά στη φυσιογνωμία και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ («Ποιοι
είμαστε») και στη συνέχεια παραθέτουμε λίγα λόγια
για τους πέντε κύριους «θεματικούς τομείς δράσης»

της οργάνωσης, δηλαδή τις προσπάθειες που
καταβάλουμε για να επιτευχθεί: η συνύπαρξη των
Μεγάλων Σαρκοφάγων με τον άνθρωπο, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μεγάλα τεχνικά
έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό
περιβάλλον, η υιοθέτηση ορθών πρακτικών διαχείρισης των νέων προκλήσεων που συνδέονται με
την «επιστροφή» των μεγάλων θηρευτών σε όλη
την Ευρώπη, η αποτελεσματική διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών που φιλοξενούν τα πιο
ευαίσθητα και πολύτιμα στοιχεία του φυσικού μας
πλούτου και ο έλεγχος στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για θέματα περιβαλλοντικής σημασίας.

Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη στο συνιδρυτή
της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, αγαπημένο φίλο και συνεργάτη
μας, Κωνσταντίνο Γώδη. Η παθιασμένη αγάπη
του για τη ζωή μεταδιδόταν γρήγορα σε όποιον
βρισκόταν δίπλα του. Έτσι, η ξαφνική απώλειά
του, το Μάρτιο του 2012, στην ακμή της δραστηριότητας και προσφοράς του, δεν αποδείχτηκε
ικανή να σβήσει τη μνήμη του και τον καθοριστικό του ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της οργάνωσής μας. Είναι ακόμα μαζί μας!

Μετά από την παρουσίαση των παραπάνω θεματικών τομέων δράσης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, αναφερόμαστε στις «οριζόντιες δραστηριότητες» που
αναπτύσσει, οι οποίες έχουν πότε άμεση και πότε
έμμεση σχέση με τις θεματικές παρεμβάσεις μας.
Σε αυτές περιλαμβάνονται: η επιστημονική έρευνα,
οι διεθνείς συνεργασίες, η συμμετοχή μας στο
Πρόγραμμα LIFE, η περιβαλλοντική ενημέρωσηευαισθητοποίηση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και
η κινητοποίηση εθελοντών.

Ο Κωνσταντίνος εργάστηκε πάνω από 20 χρόνια για την προστασία
του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Βιολογία και Γεωγραφία στην Αμερική. Έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικολογία Υδάτων στην Αγγλία. Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας της Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), ως
επιστημονικός ερευνητής και το 1992 συνίδρυσε στη Θεσσαλονίκη τον
«Αρκτούρο», όπου ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του Καταφύγιου
της Αρκούδας στο Νυμφαίο.

Στις τελευταίες σελίδες της έκδοσης αυτής, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης και τις
πηγές προέλευσης των οικονομικών μας πόρων.
Τέλος, εκ μέρους όλων των ανθρώπων της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, μελών και στελεχών, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τους εκατοντάδες φίλους,
εθελοντές και υποστηρικτές της οργάνωσης.
Έχουμε πλήρη επίγνωση πως δίχως αυτούς και την
έμπρακτη υποστήριξή τους, δεν θα είχαμε διανύσει
ούτε το μισό της διαδρομής που μαζί τους κάναμε!
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Από το 1994 μέχρι το 1997 ήταν υπεύθυνος του Innovation Relay
Center του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδας, πριν επιστρέψει
στον Αρκτούρο ως συντονιστής των Βαλκανικών δράσεων και
υπεύθυνος του Κέντρου Ελληνικού Ποιμενικού. Τον Ιούλιο του 2004,
μαζί με άλλους επιστήμονες, ίδρυσε την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Ήταν βασικό
στέλεχος της Ομάδας Πεδίου της οργάνωσης και αφιέρωσε πολλές
προσπάθειες στην διάδοση χρήσης καλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών
από κτηνοτρόφους.
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Ποιοι είμαστε
Βασικοί σκοποί
Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική
Οργάνωση για την Άγρια Ζωή
και τη Φύση, δημιουργήθηκε
το 2004 από επιστήμονες που
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία
στον τομέα της περιβαλλοντικής
έρευνας και διαχείρισης.
Ως κύριο στόχο-αποστολή μας
έχουμε προσδιορίσει την προστασία
της άγριας ζωής και της φύσης
ως δημόσιων-κοινών αγαθών.
Χωρίς να αποκλείουμε άλλους
τομείς παρέμβασης, εστιάζουμε
τις προσπάθειές μας στην
προώθηση της βιώσιμης
συνύπαρξης ανθρώπου και
άγριας ζωής και αναπτύσσουμε
δραστηριότητες σε χερσαίες
περιοχές υψηλής φυσικής αξίας
στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και
άλλες γειτονικές χώρες.
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Τι μας ξεχωρίζει

Αρχές λειτουργίας

✷	Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στη Βόρεια και
Κεντρική Ελλάδα. Διατηρούμε την έδρα μας στη
Θεσσαλονίκη και έχουμε τοπικούς συνεργάτες
στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δ. Μακεδονία και
την Αν. Μακεδονία-Θράκη.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
περιγράφονται στο Καταστατικό της, στο οποίο
ορίζεται ως Περιβαλλοντική, Μη Κυβερνητική και
Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που είναι ανεξάρτητη από το κράτος και από ιδιωτικά συμφέροντα,
λειτουργεί με δημοκρατία και διαφάνεια στη λήψη
των αποφάσεων και στη διαχείριση των πόρων
της και παρακολουθεί, αξιολογείται, κρίνεται και
αποδεικνύει δημόσια την αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων της.

✷	Δίνουμε έμφαση στη μελέτη, προστασία και
διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των
μεγάλων θηρευτών (όπως η αρκούδα και ο
λύκος) και άλλων απειλούμενων ειδών της
άγριας πανίδας. Τα είδη αυτά προσφέρουν τη
δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και συγκεκριμένης προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης
φυσικών οικοσυστημάτων, γενικότερα.
✷	Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ δεν ταυτίζουμε τις έννοιες του
δημόσιου και του κρατικού. Αντίθετα, θεωρούμε
πως οι κοινοί φυσικοί πόροι πρέπει να προστατεύονται τόσο από ιδιωτικά συμφέροντα όσο
και από την κρατική αυθαιρεσία. Γι’ αυτό,
εντάσσουμε τη δράση μας στη συνολικότερη
προσπάθεια ενεργοποίησης ενσυνείδητων κι
ενημερωμένων πολιτών για την άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων και για την
αντιμετώπιση των μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της
εποχής μας.
✷	Από την ίδρυσή της ακόμα, δώσαμε στην
ΚΑΛΛΙΣΤΩ χαρακτηριστικά συνεργατικού
αυτοδιαχειριζόμενου εγχειρήματος. Δεν έχουμε
μεταξύ μας κάποιον μαικήνα ή ηγέτη, που
διαμορφώνει τη φυσιογνωμία μας. Δίνουμε
μεγάλη σημασία σε συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες.
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Καταβάλλουμε συνειδητή προσπάθεια και αφιερώνουμε σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων
μας στην έμπρακτη υιοθέτηση των βασικών αρχών
διαφάνειας, λογοδοσίας και ορθής διακυβέρνησης.
Σε αυτές περιλαμβάνεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικουμενικών αξιών, η
εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων, η ανεξαρτησία,
η πλήρης διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδότησης,
η λογοδοσία απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους
και η πλήρης ενημέρωση για δράσεις και έργα
που υλοποιούμε.
Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ισότιμη και
ελεύθερη συμμετοχή όλων των μελών και στελεχών
μας στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, ενώ συμβουλευόμαστε τους υποστηρικτές,
εθελοντές και φίλους μας, σε όσο το δυνατόν
περισσότερα θέματα.
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Θεματικοί Τομείς Δράσης
Στη δεκάχρονη διαδρομή της οργάνωσης, επικεντρωθήκαμε
σε εκείνους τους τομείς που θεωρήσαμε ότι μπορούμε
να προσφέρουμε περισσότερα: (1) Βελτίωση όρων
συνύπαρξης των Μεγάλων Σαρκοφάγων με τον άνθρωπο,
(2) ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στην άγρια ζωή από μεγάλα
τεχνικά έργα, (3) διαχείριση της «επιστροφής» των μεγάλων
θηρευτών, (4) αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών και (5) έλεγχος στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Θεματικός
Τομέας
Δράσης

Μεγάλα
σαρκοφάγα
και άνθρωπος:
Η πρόκληση
της συνύπαρξης

Η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα δεν ήταν ποτέ απλή υπόθεση. Οι ζημιές που
προκαλούν στην αγροτική οικονομία, το δέος αλλά
και οι προκαταλήψεις των ανθρώπων απέναντι
στην άγρια ζωή, η προσέγγιση κάποιων ζώων σε
κατοικημένες περιοχές, εμπνέουν πολλές φορές
φόβο και υπερβολικές αντιδράσεις.
Οι εκστρατείες εξόντωσης των ειδών αυτών, αν και
παράνομες, θεωρούνται λανθασμένα από ορισμένους, ακόμα και σήμερα, ως ενδεδειγμένες και
αποτελεσματικές πρακτικές «διαχείρισης».
Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ γνωρίζουμε ότι οι μεγάλοι θηρευτές επιτελούν σημαντικό ρόλο σε φυσικά οικοσυστήματα. Ξέρουμε ότι η εξόντωσή τους δημιουργεί
συνθήκες ανισορροπίας, που οδηγεί πολλές φορές
στην εμφάνιση προβλημάτων που είναι χειρότερα
από αυτά που υποτίθεται ότι «επιλύονται» με την
εξάλειψή τους! Εξάλλου, τη θέση των ζώων που
θανατώνονται, παίρνουν συχνά άλλα ζώα, προκαλώντας εκ νέου προβλήματα.
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Κεντρική επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των όρων ομαλής συνύπαρξης
του ανθρώπου με την άγρια ζωή.
Με γνώμονα την επιστημονική γνώση, την προσ
πάθεια επίτευξης ευρύτερων οικονομικών και
περιβαλλοντικών στόχων και με σεβασμό στην
οικολογική ισορροπία και τη ζωή κάθε μορφής,
κινητοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να
λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα διαχείρισης.
Κατά κανόνα τα μέτρα αυτά αφορούν σε συνδυασμό πρόληψης ανεπιθύμητων καταστάσεων (όπως
οι ζημιές σε παραγωγικές μονάδες και η εξοικείωση της άγριας πανίδας με ανθρωπογενείς πηγές
τροφής) με την αύξηση της διαθεσιμότητας της
φυσικής λείας-τροφής (πληθυσμός άγριων οπληφόρων, άγρια οπωροφόρα δένδρα).
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Αποζημιώσεις

Οι άνθρωποι της υπαίθρου, καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,
δεν πρέπει ούτε μπορούν να υφίστανται μόνοι τους το κόστος από τις
ζημιές που προκαλούν τα μεγάλα σαρκοφάγα. Η επιβίωση της άγριας
ζωής δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος του ήδη επιβαρυμένου αγροτικού εισοδήματος.

Πιστεύουμε πως μόνο ένα δημόσιο, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αποζημιώσεων
θα μπορούσε να εξασφαλίσει την κατανομή
του κόστους αυτού σε όλη την κοινωνία και
όχι μόνο στους παραγωγούς.
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) είναι σήμερα
υπεύθυνος για την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων σε ασφαλισμένους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές από σαρκοφάγα ζώα.
Οι αποζημιώσεις δεν αποτρέπουν τις επιθέσεις, αλλά συνεισφέρουν
στο χαμένο εισόδημα, καθιστώντας τις ζημιές πιο ανεκτές.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θεωρεί πολύ σημαντική την ύπαρξη
του ΕΛΓΑ στην Ελλάδα και συνεργάζεται μαζί του
για να αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα
καταβολής αποζημιώσεων.
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Στο πλαίσιο του έργου LIFE EXTRA (LIFE09 NAT/IT/502),
διοργανώσαμε σεμινάρια κατάρτισης εκτιμητών του
ΕΛΓΑ στην αναγνώριση ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα.

08

Δέκα χρόνια δράσης για τη συνύπαρξη του ανθρώπου με την άγρια ζωή

09

Πρόληψη
ζημιών

Για τη συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τα μεγάλα
σαρκοφάγα, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τη διαφύλαξη της περιουσίας τους. Τα
προληπτικά μέτρα έχουν ως σκοπό τη μείωση και την αποφυγή των
ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή. Αυτό οδηγεί
σε μειωμένες συγκρούσεις με τα μεγάλα σαρκοφάγα και τελικά στην
επιθυμητή συνύπαρξη.

Διάδοση
χρήσης
Σκύλων
Φύλαξης
Κοπαδιών

Ο συνδυασμός ενός δίκαιου συστήματος αποζημιώσεων με την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης
ζημιών, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά
για την άμβλυνση της σύγκρουσης ανθρώπου
και άγριας ζωής.

Η χρήση ποιμενικών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών
είναι μια από τις πιο αρχαίες και αποτελεσματικές
πρακτικές για την προστασία των εκτρεφόμενων
ζώων από τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων
(λύκος, αρκούδα) και άλλων θηρευτών.
Αξιοποιώντας τη συμμετοχή μας σε έργα LIFE και σε συνεργασία με
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Αναπτυξιακές Εταιρείες και ΟΤΑ, συνεργάτες της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ σαρώνουν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, εντοπίζουν κατόχους καλών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών
και μεσολαβούν για την δικτύωση και την ανταλλαγή μεταξύ τους
κουταβιών και ενήλικων σκύλων, χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων και
αγοραίων σχέσεων.

Από το 2009 μέχρι και τους
πρώτους μήνες του 2016, μεσολαβήσαμε για την δωρεά 218 κουταβιών σε 126 κτηνοτρόφους στους
νομούς Φθιώτιδας, Τρικάλων,
Γρεβενών, Καστοριάς, Ιωαννίνων,
Σερρών και Δράμας.

Σε μία πιλοτική εγκατάσταση ηλεκτροφόρας περίφραξης σε μελίσσια του νομού Γρεβενών, τοποθετήσαμε και
θερμικές κάμερες για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης της. Η αρκούδα επισκέφθηκε την
εγκατάσταση, αλλά αυτή την φορά δεν κατάφερε να
κάνει το δείπνο της.
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Διάδοση χρήσης
Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων

Ένα άλλο μέτρο πρόληψης ζημιών, που χρησιμοποιείται τις τελευταίες
δεκαετίες και στη χώρα μας, είναι αυτό της χρήσης Ηλεκτροφόρων
Περιφράξεων (Η/Π), που είναι κατάλληλες για να αποφευχθούν ζημιές
σε ζώα, καλλιέργειες και μελισσοσμήνη, αλλά και για να αποτραπεί η
προσέγγιση ζώων σε κήπους, οπωρώνες, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις κοντά σε οικισμούς.

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ καταβάλλουμε πολύχρονες
προσπάθειες για να βελτιωθεί το σύστημα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και για να υιοθετηθεί η
προσπάθεια διάδοσης μέτρων πρόληψης ζημιών
από την πολιτεία, με την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων: Τον Μάιο του
2012, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της ΕΕ, διοργανώσαμε συναντήσεις με συναρμόδια Υπουργεία και την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που οδήγησε στην ενεργοποίηση
του Μέτρου «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης».
Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις
είναι εντελώς ακίνδυνες για τον
άνθρωπο και τα ζώα, έχουν μικρό
κόστος συντήρησης, είναι ενεργειακά αυτόνομες και φορητές, ενώ η
αποτελεσματικότητά τους μπορεί
να φτάσει και το 100%, αν τηρούνται οι προδιαγραφές εγκατάστασης και συντήρησης.
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2
Θεματικός
Τομέας
Δράσης

Μεγάλα
σαρκοφάγα και
συγκοινωνιακοί
άξονες

Στα μέχρι τώρα γνωστά προβλήματα για την
ομαλή συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα
σαρκοφάγα προστέθηκε στην εποχή μας μία
ακόμα κατηγορία προβλημάτων: Εκείνα που
συνδέονται με τις μεγάλες τεχνικές υποδομές
και, ειδικότερα, τους μεγάλους συγκοινωνιακούς
άξονες, που διέρχονται μέσα από περιοχές που
αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα αδιατάρακτα
φυσικά οικοσυστήματα.
Ο κατακερματισμός των φυσικών ενδιαιτημάτων
της άγριας πανίδας αποτελεί μία από τις πιο
σημαντικές απειλές για τα μεγάλα σαρκοφάγα
στην εποχή μας. Αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομικές γραμμές υψηλών ταχυτήτων, όταν
είναι περιφραγμένοι δημιουργούν πρόσθετα

Η παρέμβαση
στην Εγνατία
Οδό

τεχνητά εμπόδια στις μετακινήσεις και την
επικοινωνία, ενώ, αντίθετα, όταν δεν είναι
κατάλληλα περιφραγμένοι, απειλούν την ασφάλεια τόσο των ζώων που τους διασχίζουν όσο
και των επιβατών οχημάτων και αμαξοστοιχιών
που τους διατρέχουν.

Η χάραξη και κατασκευή της Εγνατίας Οδού
συνδέθηκε με την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας
και πήρε χαρακτηριστικά έργου «εθνικής σημασίας».
Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, εστιάζοντας στις
σοβαρές επιπτώσεις του δρόμου στους πληθυσμούς
και τα ενδιαιτήματα της αρκούδας στην Βόρεια
Πίνδο, ξεκίνησαν μία πολύχρονη προσπάθεια
ανάδειξης της περιβαλλοντικής προστασίας ως
μίας παραμέτρου που πρέπει να συνυπολογίζεται
σοβαρά στα εκάστοτε αναπτυξιακά σχέδια.

Πράσινη Γέφυρα
Η απόφαση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά από προσφυγή των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, οδήγησε στη ριζική βελτίωση
της χάραξης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του
αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Παναγίας – Γρεβενών
(προσθήκη τούνελ 11 χλμ., κοιλαδογεφυρών, ειδικών
διαβάσεων πανίδας, «πράσινων» γεφυρών κ.λπ.).

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ εργαζόμαστε
για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
από μεγάλα τεχνικά έργα και
άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Ραδιοσήμανση αρκούδας
Μετά από εντατικές εργασίες πεδίου, που περιλάμβαναν εκτενή χρήση μεθόδων δορυφορικής τηλεμετρίας (σύλληψη ζώων, τοποθέτηση ειδικών GPS/
GSM ραδιοκολλάρων, παρακολούθηση των κινήσεών τους για τον εντοπισμό κρίσιμων διαδρόμων
σύνδεσης του πληθυσμού εκατέρωθεν της Εγνατίας), καθώς και συστηματικές προσπάθειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, πετύχαμε την περαιτέρω
ενίσχυση και σωστή χωροθέτηση των ειδικών
υποδομών που επιτρέπουν την ασφαλή διάσχιση
του αυτοκινητόδρομου από τα μεγάλα θηλαστικά.
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Αποτρεπτικά μέτρα

Άλλες παρεμβάσεις
για συγκοινωνιακούς
άξονες

Ραδιοσήμανση λύκου
Στο πλαίσιο του έργου παρακολούθησης του λύκου
στην περιοχή κατασκευής του αυτοκινητόδρομου
Στερεάς Ελλάδας Ε65 (2006–2010), συντάχθηκαν
λεπτομερείς κατασκευαστικές τεχνικές προτάσεις
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάτμη-

Η τεχνογνωσία και εμπειρία
που αποκτήσαμε στην Εγνατία
Οδό, έδωσε τη δυνατότητα
ανάλογων παρεμβάσεων και
σε άλλες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE
ARCTOS/KASTORIA, συμβάλαμε καθοριστικά στη δραστική
μείωση του αριθμού των
τροχαίων ατυχημάτων με θύματα
αρκούδες, που σημειώνονταν
συχνά πάνω στον οδικό άξονα
Σιάτιστας – Καστοριάς ΚΑ45
(κάθετο στην Εγνατία) και στο
δευτερεύον οδικό δίκτυο της
περιοχής. Η χρήση μεθόδων
δορυφορικής τηλεμετρίας συνέβαλε στον εντοπισμό και στην
οριοθέτηση των σημείων στα
οποία εγκαταστάθηκαν 22 προειδοποιητικές πινακίδες (φωτο.
δίπλα) και 5.600 ειδικοί ανακλαστήρες (φωτο. σελ 14). Επιπλέον,
πετύχαμε την τοποθέτηση νέας
υπερενισχυμένης περίφραξης
στον κάθετο άξονα.

σης των βιοτόπων του λύκου. Η αξιολόγηση των
θέσεων των τεχνικών βασίσθηκε σε εκτεταμένες
εργασίες πεδίου συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής τηλεμετρίας λύκων, καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων και συστήματος καταγραφής
με υπέρυθρες κάμερες: Πετύχαμε την έγκριση και
ενσωμάτωση πολλών τεχνικών έργων, όπως πράσινες γέφυρες και υπόγειες διαβάσεις πανίδας.
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3
Θεματικός
Τομέας
Δράσης

Η επιστροφή
των μεγάλων
σαρκοφάγων:
προσέγγιση
σε κατοικημένες
περιοχές

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται σε όλη την
Ευρώπη τάση ανάκαμψης των πληθυσμών μεγάλων
θηρευτών. Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει οι πολιτικές
προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως η Οδηγία
92/43 για τους Οικοτόπους (Natura 2000). Ωστόσο,
το φαινόμενο σχετίζεται και με πολλούς παράγοντες, όπως η εγκατάλειψη εκτατικών μορφών
γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι αλλαγές χρήσεων
γης, η αύξηση των πληθυσμών οπληφόρων (φυσική
λεία), η κακή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων στην ύπαιθρο, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων κ.λπ. Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν
ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή των μεγάλων
θηρευτών και την όλο και πιο συχνή προσέγγισή
τους σε κατοικημένες περιοχές της υπαίθρου.

Στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ δίνουμε μεγάλη
σημασία στην υιοθέτηση ορθών
πρακτικών διαχείρισης της
«επιστροφής» αυτής και των νέων
προκλήσεων που συνδέονται μαζί
της. Δημιουργήσαμε, εξοπλίσαμε
και λειτουργούμε «Ομάδα Άμεσης
Επέμβασης», που συμπαραστέκεται
έμπρακτα στις τοπικές κοινωνίες και
τις αρμόδιες αρχές (Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.).

Ο χάρτης απεικονίζει τις θέσεις της αρκούδας Ίρμας
για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με τη μέθοδο
της δορυφορικής τηλεμετρίας, έχουμε τη δυνατότητα
να παρακολουθούμε τις κινήσεις ενός ζώου που έχει
ραδιοσημανθεί, ώστε να προτείνουμε κάθε φορά τα
κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα.

Παράλληλα, συμβάλαμε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης
τέτοιων υποθέσεων, που θεσμοθετήθηκε μέσω
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, τ. Β΄, αρ. φύλλου 272/07.02.2014).

Η «Ζαΐρα», ήταν μία ενήλικη θηλυκή αρκούδα η οποία φώλιαζε κοντά στον
οικισμό του Τσοτυλίου για περίπου δύο χρόνια. Η παρουσία της θηλυκής
αρκούδας μαζί με τα μικρά της (2 την πρώτη χρονιά και 1 τη δεύτερη), τόσο
κοντά στον οικισμό είχε απασχολήσει τους κατοίκους της περιοχής αλλά και
τις αρμόδιες αρχές, δεδομένης της φαινομενικής τουλάχιστον εξοικείωσης
της με την ανθρώπινη παρουσία.
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Η «Ίρμα» είναι η διάσημη αρκούδα της φωτογραφίας
η οποία απασχόλησε από τις αρχές του καλοκαιριού
2012 την τοπική κοινωνία της Καστοριάς, όταν είχε
εμφανιστεί προς έκπληξη όλων στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία Καστοριάς (τη χερσόνησο της πόλης).
Στη φωτογραφία, η Ίρμα ραδιοσημαίνεται από την
Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, σε ειδική
επιχείρηση απομάκρυνσής της από τον Προφήτη Ηλία
και επανένταξής της στον ορεινό όγκου Βιτσίου
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Θεματικός
Τομέας
Δράσης

Προστατευόμενες
περιοχές:
καταφύγιο
βιοποικιλότητας

Η συμβολή μας
στη δημιουργία
του Εθνικού
Πάρκου
Οροσειράς
Ροδόπης
Η σημασία που δίνουμε στο ρόλο
των Προστατευόμενων Περιοχών
μας κάνει περήφανους για την
επιτυχημένη παρέμβασή μας στην
περίπτωση της Προστατευόμενης
Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης:

Διεκδικούμε την αποτελεσματική
διαχείριση των περιοχών που
φιλοξενούν τα πιο ευαίσθητα και
πολύτιμα στοιχεία του φυσικού
μας πλούτου. Παράλληλα, όμως,
πασχίζουμε για να εφαρμοστούν
συμμετοχικές-δημοκρατικές διαδι
κασίες διαχείρισης και εμπλοκής
των τοπικών κοινωνιών.

✷	Συμμετείχαμε το 2010 στην ομάδα εργασίας για
τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και το 2014 στον Εθνικό Διάλογο
για το Νέο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.
✷	Εκπροσωπούμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
εθνικής εμβέλειας στους Φορείς Διαχείρισης
των Εθνικών Πάρκων «Οροσειράς Ροδόπης»,
«Βόρειας Πίνδου» και «Τζουμέρκων».
✷	Συνεργαζόμαστε στενά με πολλούς άλλους
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
(Καλαμά, Οίτης, Πρέσπας, Αξιού κ.ά.).
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☞	Αρχικά, η περιοχή αυτή είχε
χαρακτηριστεί ως «Περιοχή
Οικοανάπτυξης», χαρακτηρισμός που ήταν εντελώς αναντίστοιχος με τον χαρακτήρα και τη
σημασία της περιοχής.
☞	Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του
2007 οργανωμένη εκστρατεία
για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο. Διοργα-

νώσαμε δημόσιες εκδηλώσεις,
εκδώσαμε ειδικά έντυπα και
υποστηρίξαμε τις θέσεις μας σε
Νομαρχιακά Συμβούλια, στην
Επιστημονική Επιτροπή του
Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και άλλα όργανα
διαβούλευσης.
☞	Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε,
με την υπογραφή της ΚΥΑ
40379/01.10.2009, που χαρακτήρισε την περιοχή ως Εθνικό
Πάρκο, αναγνωρίζοντας τη
σημασία της.
☞	Εργαζόμαστε σήμερα για την
υποστήριξη του Πάρκου, την
περαιτέρω θεσμική θωράκισή
του με την υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος και με
την εκπόνηση Διαχειριστικού
Σχεδίου, που ακόμα εκκρεμούν.
☞	Υποστηρίζουμε τη δημιουργία
Διασυνοριακού Πάρκου στην
περιοχή, που θα αναδείξει τη
διεθνή σημασία της και θα κάνει
αποτελεσματικότερη τη διαχείρισή της.
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Θεματικός
Τομέας
Δράσης

Έλεγχος
στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

Για να συμβάλουμε έμπρακτα
στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη
χρυσού στη Χαλκιδική, μελετήσαμε
τις επιπτώσεις της δραστηριότητας
αυτής στη βίδρα, το λύκο και το
τσακάλι και οργανώσαμε δύο
ενημερωτικές ημερίδες
στη Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεών μας
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους
πόρους, από ιδιωτικά ιδρύματα ή από επιχειρήσεις-χορηγούς,
δεν μας σταματά από το να παρεμβαίνουμε, να ασκούμε έλεγχο
στα κέντρα λήψεις αποφάσεων και να ενώνουμε την φωνή μας
με κινήματα πολιτών που υπερασπίζονται το περιβάλλον.

✷	Αξιοποιούμε προσφορά εθελοντικής εργασίας και δικούς μας οικονομικούς πόρους, που
εξασφαλίζουμε από τους υποστηρικτές μας και
μικρές δωρεές.
✷	Υλοποιούμε μικρές και μεγαλύτερες εκστρατείες
ενημέρωσης, που επιδιώκουν να αναδείξουν
περιβαλλοντικές παραβιάσεις και να κινητοποιήσουν τις αρχές ή τις τοπικές κοινωνίες.
✷	Δεν διστάζουμε να καταφύγουμε σε ένδικα μέσα,
όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.
Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γινόμαστε
«δυσάρεστοι» και προκαλούμε αντιδράσεις από
οργανωμένα οικονομικά και κρατικά συμφέροντα,
που μπορούν να επιστρατεύσουν δυσφημιστικές
εκστρατείες ή και άλλα μέσα που ξεπερνούν τις
δικές μας δυνάμεις. Αναλαμβάνουμε, όμως την
ευθύνη που μας επιβάλλει η συνείδησή μας και
προσπαθούμε να ασκήσουμε το ρόλο που μας αντιστοιχεί όσο καλύτερα μπορούμε.

Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικούς συλλόγους, εναντιωθήκαμε
στα σχέδια κατασκευής Υ/Η φράγματος στις πηγές
του Αώου και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την
κατασκευή του, που θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στα οικοσυστήματα της περιοχής. Προς
το παρόν, τα σχέδια αυτά έχουν ανασταλεί.
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Παρά του ότι συνεργαστήκαμε με την Εγνατία Οδό σε πρόγραμμα παρακολούθησης των
επιπτώσεων της κατασκευής του Οδικού Άξονα,
δεν διστάσαμε να καταγγείλουμε παραβιάσεις
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από συγκεκριμένους εργολάβους, πράγμα που είχε σοβαρές
οικονομικές συνέπειες στην οργάνωσή μας.
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1

Οριζόντιες Δραστηριότητες
Για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι
στους προαναφερθέντες πέντε θεματικούς
τομείς δράσης, αναπτύσσουμε «οριζόντιες
δραστηριότητες» οι οποίες, ανάλογα με
το θέμα της δράσης μας, προσαρμόζονται
ή αξιοποιούνται κατάλληλα.

Οριζόντια
Δραστηριότητα

Επιστημονική
έρευνα

Η τεκμηρίωση των παρεμβάσεων και προτάσεών
μας προϋποθέτει την ισχυρότερη δυνατή επιστημονική και τεχνική θεμελίωση. Για να το πετύχουμε,
διατηρούμε επιστημονικό τμήμα, κατάλληλα εξοπλισμένο, αναπτύσσουμε εφαρμοσμένη επιστημονική
έρευνα και αναπτύσσουμε συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί
έναν από τους βασικούς πυλώνες
λειτουργίας της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ,
που παρέχει τη δυνατότητα
τεκμηριωμένων και στοχευμένων
παρεμβάσεων και εκστρατειών.
✷	Συμμετέχουμε στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
«ΑΤΛΑΣ» και υποδεχόμαστε κάθε χρόνο φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση
προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική βοήθεια
στις παρεμβάσεις και τα έργα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
Μέχρι τώρα, η Καλλιστώ έχει πλαισιώσει πάνω
από 40 προπτυχιακούς, πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές.
✷	Υλοποιούμε έργα επιστημονικής παρακολούθησης με έμφαση στα θηλαστικά και χερσαίες
προστατευόμενες περιοχές, που αποσκοπούν
στην βελτίωση της επιστημονικής γνώσης γύρω
από την προστασία και διαχείρισή τους.
✷	Με την υποστήριξη χορηγών ή με δικούς μας
πόρους, αναπτύσσουμε δικές μας ερευνητικές
πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχύσουμε τις
προσπάθειες περιβαλλοντικής προστασίας.
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Τον Νοέμβριο του 2015 η Καλλιστώ επιβεβαίωσε επιστημονικά την επανεμφάνιση του λύκου στην Πάρνηθα. Η επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε με εργασίες πεδίου και χρήση
ειδικών αυτόματων φωτογραφικών διατάξεων υπέρυθρου.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν στην Πάρνηθα από τον
συνεργάτη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, Δρ. Βιολογίας, Γιώργο Ηλιόπουλο και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αφορούν
στην παρουσία μιας αγέλης λύκων 7–8 ατόμων. Τα
αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στο Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Φ.Δ. Πάρνηθας τον Σεπτέμβριο του 2015.
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2
Οριζόντια
Δραστηριότητα

3

Διεθνείς
συνεργασίες

Οριζόντια
Δραστηριότητα

Συμμετοχή
στο πρόγραμμα
LIFE
Το πρόγραμμα LIFE έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και την
έμπρακτη βελτίωση των όρων συνύπαρξης
ανθρώπου-άγριας ζωής.

Οι υψηλές απαιτήσεις ορισμένων από τα
είδη με τα οποία ασχολούμαστε σε μεγάλες
και σχετικά αδιατάρακτες και συνεχείς
χωρικές ενότητες, έστρεψαν από νωρίς την
προσοχή μας στην ανάπτυξη διασυνοριακών
συνεργασιών. Διατηρούμε δίκτυα συνεργασίας
στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
Μεταξύ άλλων:
✷	Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων στην Ευρώπη (Large Carnivores Conservation
Initiative – LCIE), στη διεθνή ομάδα ειδικών επιστημόνων για την
αρκούδα (Bear Specialist Group) της IUCN και στην Ευρωπαϊκή
Ομάδα Ειδικών για την καφέ αρκούδα (European Brown Bear
Expert Team).
✷	Υλοποιήσαμε προγράμματα Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας
(2006–2008) και Ελλάδας – Αλβανίας (2013–2014)
✷	Αναλάβαμε το 2007 την ευθύνη ετοιμασίας των «Κατευθυντήριων
αξόνων για Σχέδια Διαχείρισης Πληθυσμών Μεγάλων Σαρκοφάγων» στη Νοτιανατολική Ευρώπη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
✷	Συμμετείχαμε στην κατάρτιση Κοινού Σχεδίου Δράσης για τη Διατήρηση της Αρκούδας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας (2007–2008).
✷	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εμπιστεύτηκε το 2015 και το 2016
ρόλο τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στην «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Συνύπαρξη του Ανθρώπου με τα
Μεγάλα Σαρκοφάγα».
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Μέχρι το 2015, η Καλλιστώ πήρε μέρος σε πέντε
διαφορετικά έργα «LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα»
που είναι αφιερωμένα στην εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα
και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής
του Δικτύου Natura 2000:

Επέμβασης, χορηγήθηκαν καλοί Σκύλοι Φύλαξης
Κοπαδιών, πραγματοποιήθηκε πλήθος δράσεων
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εγκαινιάστηκε
οργανωμένη διαβούλευση με κοινωνικές ομάδες
που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση
μεγάλων σαρκοφάγων.

1.	LIFE COEX (LIFE04 NAT/IT/144)
Το έργο υλοποιήθηκε σε επιλεγμένες περιοχές
πέντε χωρών της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία,
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Κροατία). Σχεδιάσαμε
υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον λύκο
που μεταφράστηκε σε πέντε γλώσσες και κυκλοφόρησε στις αντίστοιχες χώρες. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007.

4.	LIFE ARCTOS/KASTORIA
(LIFE09 NAT/GR/333)
Το έργο, με αντικείμενο τη βελτίωση προϋποθέσεων
συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας, υλοποιήθηκε
στο Νομό Καστοριάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή
Καστοριάς. Πέραν των πετυχημένων παρεμβάσεων
για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων με
θύματα αρκούδες στο οδικό δίκτυο της περιοχής,
διευρύναμε το δίκτυο ανταλλαγής Σκύλων Φύλαξης
Κοπαδιών στη Δυτική Μακεδονία, εγκαταστήσαμε
ειδικούς κάδους σκουπιδιών και Ηλεκτροφόρες
Περιφράξεις για να αποτρέπεται η προσέγγιση
αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, κινητοποιήσαμε εθελοντές και υλοποιήσαμε προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η
συμβολή της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ επιβραβεύθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού «Natura 2000 Awards».

2.	LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07 NAT/GR/291)
Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών/ΕΘΙΑΓΕ και την Αναπτυξιακή Γρεβενών,
αναλάβαμε (2009–2012) την επίδειξη διαχειριστικών δράσεων για την διατήρηση του είδους της
Καφέ Αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.
Στο πλαίσιο του έργου λειτουργήσαμε την πρώτη
Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα στην
Ελλάδα και δημιουργήσαμε τον πρώτο πυρήνα
κτηνοτρόφων που συμμετέχει στο δίκτυο ανταλλαγής ποιμενικών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών.
3.	LIFE EXTRA (LIFE09 NAT/IT/502)
Είχαμε την ευθύνη υλοποίησης στην Ελλάδα (στο
Ν. Τρικάλων) του πολυεθνικού αυτού έργου (Ιταλία,
Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία), που συνέβαλε στην
μεταφορά βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρηση της αρκούδας και του λύκου (2009–2013).
Στην περιοχή λειτούργησε επίσης Ομάδα Άμεσης

5.	LIFE ARCPIN (LIFE12 NAT/GR/784)
Διαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση των όρων
συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στη Β. Πίνδο.
Σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών, την Αναπτυξιακή Γρεβενών και το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου. Στο
έργο επιχειρήθηκε η ενίσχυση του Εθνικού Πάρκου
και η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση του πληθυσμού της αρκούδας στη χώρα μας.
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4
Οριζόντια
Δραστηριότητα

Περιβαλλοντική
ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση

Ανεπίσημη συνάντηση με τους
κατοίκους της Κρεπένης στο νομό
Καστοριάς, την περίοδο που μία
αρκούδα βρίσκονταν πολύ κοντά
στον οικισμό και οι κάτοικοι είχαν
ανησυχήσει. Η ενημέρωση αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό μας
όπλο ώστε άνθρωπος και αρκούδα
να μπορούν να συνυπάρχουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε
εκστρατείες και δομές ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, που αποσκοπούν στη
«μετάφραση» δυσνόητων περιβαλλοντικών,
πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών
εξελίξεων σε έννοιες κατανοητές από το
ευρύ κοινό, καθώς και στην ενεργοποίηση
και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες
διατήρησης του περιβάλλοντος.
Βρεθήκαμε σε πολλές εκδηλώσεις και περίπτερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες
περιοχές δραστηριοποίησής μας.
Το περίπτερο μας στην AGROTICA
σκόπευε στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών
σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης
για τις ζημιές που προκαλούν
τα μεγάλα σαρκοφάγα στην
παραγωγή. Μία στημένη πραγματική περίφραξη προσέλκυσε
τα βλέμματα του κόσμου.

Για την ενημέρωση των οδηγών που κινούνται σε βιότοπο αρκούδας, εκδώσαμε και μοιράσαμε φυλλάδια για ασφαλή οδήγηση,
με στόχο την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων στα
οποία εμπλέκονται αρκούδες και άλλα άγρια ζώα. Η συγκεκριμένη δράση έγινε στα διόδια του Πολύμυλου στο νομό Κοζάνης.
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5
Οριζόντια
Δραστηριότητα

Περιβαλλοντική
εκπαίδευση

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση σε μαθητές και καθηγητές
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και ενήλικες, που ανήκουν δυνητικά
σε ειδικές κατηγορίες καταρτιζόμενων (π.χ. κατάρτιση στελεχών διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, αγροτών και κτηνοτρόφων σε περιβαλλοντικά
ζητήματα, επιστημόνων από την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες κ.λπ.).
Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε συνοδεύονται
από φυλλάδια που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών!

Μέσα στην τάξη ή στο φυσικό
περιβάλλον, αυτό που προσπαθούμε
είναι να αναπτύσσουμε δράσεις
βιωματικές, οι οποίες βοηθούν τα
παιδιά να μαθαίνουν για τη φύση και
την άγρια ζωή μέσα από το παιχνίδι
και την απόκτηση εμπειριών.
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6
Οριζόντια
Δραστηριότητα

Κινητοποίηση
εθελοντών

Σημαντικό μέλημα των δραστη
ριοτήτων μας αποτελεί η ανάπτυξη
και ενδυνάμωση του εθελοντισμού
και, γενικότερα, πνεύματος
συλλογικότητας, αλληλεγγύης,
συνολικής θεώρησης του
κόσμου που μας περιβάλλει.

Σχεδόν
κάθε χρόνο
διοργανώνουμε
προγράμματα
εθελοντικής
δασοπροστασίας
στη Βάλια Κάλντα,
στο Γράμμο,
αλλά και στο
περιαστικό δάσος
του Σέιχ Σου.

Αναλαμβάνουμε άμεση και συγκεκριμένη
δράση, για την υποστήριξη προσπαθειών και
προγραμμάτων διατήρησης της άγριας ζωής
και του φυσικού περιβάλλοντος.
Φροντίζουμε να ενσωματώνουμε στα έργα που
υλοποιούμε (πχ. LIFE ή INTERREG) δράσεις
κινητοποίησης εθελοντών, αλλά υλοποιούμε
και αυτοτελή έργα, καθώς και μικρές δράσεις
με εθελοντές.

Μαζί με τους εθελοντές και τις
εθελόντριές μας, σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε δράσεις συνεργατικές,
παρεμβαίνοντας σε όλα τα μεγάλα
περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Οικονομικά
στοιχεία
Από πού
προέρχονται
οι πόροι μας

Ανανεώσαμε ριζικά το website της οργάνωσης
(www.callisto.gr), προκειμένου να εξασφαλιστεί
διαφάνεια και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της
οργάνωσης, στη διαχείριση των πόρων της και στην
αξιολόγηση της δράσης της.

Πώς ξοδεύουμε τα χρήματα
που συγκεντρώνουμε

Μετατρέψαμε, εθελοντικά, τα λογιστικά βιβλία μας
σε τρίτης κατηγορίας και διενεργούμε ετήσιο οικονομικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, ακόμα και για
δραστηριότητες που αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Στα προγράμματα προστασίας που υλοποιεί
η ΚΑΛΛΙΣΤΩ κατευθύνονται τα 83 λεπτά
από κάθε ευρώ που ξοδεύουμε

Έξοδα
2015

82,85 %

Προγράμματα
προστασίας
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14,93 %
Διοικητικά
έξοδα

Οι θεσμικοί φορείς (συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα κ.λπ.) αποτελούν την κύρια πηγή
άντλησης πόρων για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Για τα επόμενα
χρόνια, βάλαμε στόχο να αυξήσουμε τα ποσοστά των
εσόδων από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό
εξασφαλίζει τους πραγματικούς όρους, σχετικής
έστω, ανεξαρτησίας!

2,22 %

Έσοδα
2015

Έξοδα
εξεύρεσης
πόρων
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83 %

Θεσμικοί
φορείς

9%

Χορηγίες
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Το έργο «10 χρόνια Καλλιστώ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας» χρηματοδοτείται
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»,
το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού
ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος
του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

