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Διεθνής Αναγνώριση του έργου
της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
Η σημαντικότερη εξέλιξη για την «
Καλλιστώ» μέσα στο 2018, ήταν
χωρίς αμφιβολία η διεθνής
αναγνώριση και βράβευσή της, τόσο
με το βραβείο «Natura 2000 Αward
» όσο και με το βραβείο «Best of the
Best LIFE Projects». Πρόκειται για
δύο θεσμούς που αναδεικνύουν και
τιμούν περιβαλλοντικά έργα με
πανευρωπαϊκή διάσταση και
σημασία. Στον πρώτο θεσμό, η
ΚΑΛΛΙΣΤΩ κατέθεσε την
υποψηφιότητά της το φθινόπωρο
του 2017, με αναφορά στο έργο «
LIFE ARCTOS/KASTORIA», που
υλοποιήθηκε μεταξύ 2010 και 2015,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς) και την
Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ).
Το έργο προκρίθηκε στην τελική
φάση του διαγωνισμού, στηρίχθηκε
από τον κόσμο κατά την ανοιχτή
ψηφοφορία που διεξήχθη και εν
τέλει, τον Μάιο του 2018, στην τελετή
βράβευσης στις Βρυξέλλες, έλαβε το
βραβείο στην κατηγορία «
Συμφιλίωση αντιλήψεων/
συμφερόντων».
Η υψηλή σημασία και ο εξαιρετικά
θετικός αντίκτυπος του έργου LIFE
ARCTOS/KASTORIA
αναγνωρίστηκαν επιπλέον και στον
δεύτερο, εξίσου σημαντικό
ευρωπαϊκό θεσμό, στα βραβεία που

απονέμονται σε έργα LIFE που
διακρίθηκαν για τα αποτελέσματα
και την εξαιρετική συμβολή τους
στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών για το περιβάλλον. Στην
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και τους εταίρους του
έργου αυτού απονεμήθηκε ένα από
τα τρία βραβεία «Best of the Best
LIFE Projects» στην κατηγορία «
Φύση & Βιοποικιλότητα». Στην
περίπτωση αυτή, η βράβευση, που
έγινε στο πλαίσιο της «Green Week
2018», λίγες μόνο μέρες μετά την
προηγούμενη διάκρισή μας, ήταν μια
αναπάντεχη και πολύ ευχάριστη
έκπληξη, αφού δεν είχε προηγηθεί
αίτηση υποψηφιότητας (η επιλογή
γίνεται μεταξύ διακριθέντων έργων
LIFE, από τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής).
Η Καλλιστώ αφιέρωσε τα δύο
βραβεία στη μνήμη του συνιδρυτή
της, Κωνσταντίνου Γώδη, που
χάθηκε απροσδόκητα τον Μάρτιο
του 2012 και διοργάνωσε
παρουσίαση του βραβευθέντος
έργου την Παρασκευή 24
Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο της
δεύτερης «Οικογιορτής» της
Καστοριάς.

Συνύπαρξη ανθρώπου-άγριας ζωής
Ομάδα Άμεσης Επέμβασης
Μέσα στη χρονιά που πέρασε,
ωστόσο, η διεθνής αναγνώριση της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ δεν ήταν η μοναδική
θετική εξέλιξη. Σημαντική ήταν και
η έκδοση απόφασης για την
οικονομική υποστήριξη της
λειτουργίας Ομάδων Άμεσης
Επέμβασης για την Αρκούδα, που
μέχρι πέρσι γινόταν μόνο με την
εθελοντική προσφορά
ειδικευμένων στελεχών μας και
δικούς μας πόρους. Από το νέο έτος
(2019), το Πράσινο Ταμείο θα
επιχορηγεί την ΚΑΛΛΙΣΤΩ με ποσό
ύψος 5.000 € ετησίως, για την
κινητοποίησή της σε περιοχές που
δεν καλύπτονται από

Προετοιμασία για τη μεταφορά του ζώου σε
ασφαλές μέρος μετά την ραδιοσήμανσή του

συγχρηματοδοτούμενα έργα στα
οποία μετέχει. Μεταξύ άλλων, μέσα
στο 2018, η Ομάδα Άμεσης
Επέμβασης της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
παρενέβη στην περίπτωση
τροχαίου ατυχήματος κοντά στον
οικισμό Βατερού Κοζάνης, με θύμα
μια νεαρή αρκούδα (3/3/18), ενώ
κλήθηκε να αντιμετωπίσει και
αρκετές περιπτώσεις προσέγγισης
αρκούδων σε κατοικημένες
περιοχές, μεταξύ των οποίων στους
οικισμούς Πεύκης του Δήμου
Μετεώρων και Γαρδικίου του
Δήμου Πύλης, στη Θεσσαλία.
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Προγράμματα LIFE
Life AmyBear
Το έργο LIFE AmyBear (LIFE15
NAT/GR/1108), συνεχίζει την
υλοποίηση δράσεών του στους
Δήμους Αμυνταίου και
Φλώρινας, σε συνεργασία με την
εταιρία συμβούλων LEVER, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και το
Δήμο Αμυνταίου, δίνοντας
έμφαση στην υλοποίηση
δράσεων κατάρτισης του
προσωπικού της Δασικής
Υπηρεσίας και άλλων φορέων
στην εφαρμογή πετυχημένων
διαχειριστικών πρακτικών για τη
συνύπαρξη ανθρώπου και

Κτηνιατρική εξέταση αρσενικής αρκούδας
κατά την προτετοιμασία ραδιοσήμανσής της

άγριας πανίδας. Επίσης, ξεκίνησε
οργανωμένη διαβούλευση με
κοινωνικές ομάδες, που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη
διαχείριση μεγάλων
σαρκοφάγων, αντιμετωπίστηκαν
περιστατικά προσέγγισης
αρκούδας σε κατοικημένες
περιοχές (όπως π.χ. στη Φλώρινα
και στο Νυμφαίο), η υποστήριξη
χρήσης Σκύλων Φύλαξης
Κοπαδιών από κτηνοτρόφους.
Ακόμα, επιλέχθηκαν δύο
μονοπάτια και ετοιμάζεται η
υλοποίηση δράσεων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Life Safe-Crossing

Εξειδικευμένες πινακίδες αποτροπής
τροχαίων ατυχημάτων

Παράλληλα, στις
Περιφερειακές Ενότητες
Φλώρινας και Καστοριάς
ξεκίνησε η υλοποίηση νέου
έργου με τίτλο “LIFE SafeCrossing” (LIFE17 NAT/
IT/464), που εστιάζει στον
περιορισμό τροχαίων
ατυχημάτων στα οποία
εμπλέκονται μεγάλα
σαρκοφάγα, σε τέσσερις
χώρες της ΕΕ (Ιταλία,
Ελλάδα, Ισπανία και
Ρουμανία). Στην Ελλάδα, το
έργο καλείται να
συμπληρώσει και ενισχύσει
τις προσπάθειες των έργων
LIFE ARCTOS/KASTORIA
και LIFE AmyBear, μέσω
συνεργασίας της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με την
Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, την Εγνατία
Οδό ΑΕ και την COSMOTE.

«Η Άγρια Ζωή Δίπλα μας»
Τον Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε
να υλοποιείται το πρόγραμμα «Η
Άγρια Ζωή Δίπλα μας» που αφορά
τη μελέτη και βελτίωση των όρων
συνύπαρξης με την άγρια ζωή
στους περιαστικούς οικότοπους της
Θεσσαλονίκης, το Σέιχ Σου και τον
Χορτιάτη. Το πρόγραμμα
υλοποιείται με την αποκλειστική
χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη και
έχει διετή διάρκεια. Οι δράσεις που
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος στοχεύουν (α) στην
καταγραφή περιβαλλοντικών
τάσεων και στάσεων, της τάσης
επανεμφάνισης πληθυσμών άγριων
θηλαστικών στην περιαστική
περιοχή, καθώς και των στάσεων
των κατοίκων του αστικού κέντρου
απέναντί τους, και (β) στην ανάδειξη
της οικολογικής και κοινωνικής
σημασίας των περιαστικών
οικοτόπων και την προώθηση της
ομαλής συνύπαρξης του ανθρώπου
και της άγριας ζωής.
Έως τα τέλη του 2018
πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
μελέτη για την περιοχή μελέτης του
έργου που αποτελείται από δύο
περιαστικά δάση, το δάσος του ΣέιχΣου και το δάσος του Χορτιάτη, που
έδωσε σημαντικές πληροφορίες για
τη χλωρίδα, την πανίδα, τη
γεωμορφολογία το κλίμα των
περιοχών κλπ. Κατά την
βιβλιογραφική ανασκόπηση, δόθηκε
έμφαση στην αλληλεπίδραση των

δύο περιοχών με τον άνθρωπο που
αποτελεί ιστορικά τον χρήστη και
διαχειριστή των περιαστικών αυτών
δασών. Παράλληλα, η ομάδα έργου
τοποθέτησε 7 φωτοπαγίδες στα δύο
περιαστικά δάση με στόχο την
καταγραφή άγριων θηλαστικών
στην περιοχή δίνοντας έμφαση στα
μεγάλα θηλαστικά που πρόσφατα
έκαναν επανεμφάνιση σε αυτές τις
περιοχές, όπως είναι το
αγριογούρουνο (Sus scrofa).
Για την καταγραφή των στάσεων και
των απόψεων ομάδων του
πληθυσμού της Θεσσαλονίκης
(όπως αγρότες, κτηνοτρόφοι, αρχές
και υπηρεσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης, χρήστες της περιοχής
του έργου, άλλες υπηρεσίες, μαθητές
κ.ο.κ) απέναντι στην άγρια ζωή, η
ομάδα έργου έχει ήδη συντάξει
ερωτηματολόγιο, το οποίο θα
διακινηθεί σε δύο μορφές (έντυπη
και ηλεκτρονική).
Κατόπιν της ανάλυσης των
ερωτηματολογίων και την
αξιολόγηση της οικολογικής
σημασίας και της κατάστασης
διατήρησης των επιλεγμένων
περιαστικών οικοτόπων, πρόκειται
να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο
και στοχευμένο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ενημέρωσης, το οποίο θα βασίζεται
σε πραγματικά δεδομένα και
προβλήματα, προτείνοντας τις
αντίστοιχες λύσεις.

Διεθνείς συνεργασίες
Όπως ξέρουν οι φίλοι και
υποστηρικτές μας, 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.
Πέραν των συνεργασιών που
συνεχίζονται πάνω από 10
χρόνια, όπως αυτών στο πλαίσιο
της Πρωτοβουλίας για τη
Διατήρηση των Μεγάλων
Σαρκοφάγων στην Ευρώπη LCIE (βλ. www.lcie.org), την ΙΕΝΕ Infra Eco Networκ Europe (βλ.
www.iene.info), αλλά και την
International Bear Association ΙΒΑ (βλ. www.bearbiology.com),
συνεχίσαμε και το 2018, μαζί με
άλλες οργανώσεις και φορείς στα
Βαλκάνια και την Ελλάδα, τις
προσπάθειες ενίσχυσης της
πρωτοβουλίας για να αναδειχτεί
και να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή
Πράσινη Ζώνη (Green Belt). Η
ζώνη αυτή, καθώς ήταν η
συνοριακή γραμμή που χώριζε
την Ευρώπη σε Ανατολή και
Δύση για σχεδόν 40 χρόνια, ήταν
αυστηρά επιτηρούμενη
στρατιωτική περιοχή, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
κατά μήκος της ένας οικολογικός
διάδρομος που διασχίζει 24
χώρες. Σήμερα, εξακολουθεί να
προσφέρει καταφύγιο σε πολλά

απειλούμενα είδη, συγκεντρώνει
μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και
πανίδας και παρουσιάζει
πλούσια εναλλαγή τοπίων και
ομαλή συνύπαρξη του
ανθρώπου με τη φύση. Μέσα στο
2018, συνεργαστήκαμε ειδικότερα,
με τη γερμανική οργάνωση
EuroNatur και την Βουλγαρική
Περιβαλλοντική Οργάνωση
BALKANI Wildlife Society για την
προβολή της πρωτοβουλίας για
το Βαλκανικό τμήμα της
Πράσινης Ζώνης (Balkan Green
Belt).
Τέλος, το Δεκέμβριο του 2018, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε
για μία ακόμα τριετία τη σύμβασή
της με την κοινοπραξία της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με διεθνή εταιρία
συμβούλων (adelphi consult
GmbH) που παρέχουν τεχνική και
επιστημονική υποστήριξης στην «
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την
Συνύπαρξη του Ανθρώπου με τα
Μεγάλα Σαρκοφάγα», που
αφορά σε συντεταγμένη και
πανευρωπαϊκή προσπάθεια
συνεννόησης μεταξύ
εκπροσώπων της επιστημονικής
κοινότητας, φυσικών πάρκων,
περιβαλλοντικών οργανώσεων,
κτηνοτρόφων, κυνηγών ,
ιδιοκτητών γης και άλλων μερών
που εμπλέκονται στην διαχείριση
των μεγάλων σαρκοφάγων.
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Επιστημονικό έργο - Δημοσιεύσεις
Έκθεση για το λύκο στην Ελλάδα
Στα τέλη του 2018 δόθηκε στην
δημοσιότητα η ανασκόπησηέκθεση για το λύκο στην Ελλάδα
από τον συνεργάτη της Καλλιστώς,
δρ Γιώργο Ηλιόπουλο. Ο δρ
Γιώργος Ηλιόπουλος είναι
συνεργάτης και εταίρος της
Καλλιστώς, με διδακτορικό
δίπλωμα στη βιολογία του λύκου.
Από το 1994 έχει εργαστεί σε
δεκάδες προγράμματα αλλά και
ερευνητικά έργα για τον λύκο στην
Ελλάδα, αλλά και για την
αρκούδα. Η έκθεση έχει τίτλο «Η
κατάσταση διατήρησης του λύκου
στην Ελλάδα. Ζητήματα
σύγκρουσης και τρόποι
αντιμετώπισης» και παρέχει μια
συνολική και συνοπτική
ενημέρωση για την κατάσταση
διατήρησης του λύκου στην
Ελλάδα αλλά και για τις
περιπτώσεις σύγκρουσης με την
κτηνοτροφία προτείνοντας
ταυτόχρονα δράσεις και ενέργειες
που μπορούν να την μετριάσουν.
Είναι διαθέσιμη εδώ.
«Όταν τα μεγάλα σαρκοφάγα και
ιδιαίτερα ο λύκος συνυπάρχουν με
ανθρώπινες δραστηριότητες, η
συνύπαρξη αυτή δεν είναι εύκολη.
Ο λύκος στις συνειδήσεις των
περισσοτέρων ανθρώπων πέρα
από σύμβολο της άγριας ζωής
ταυτίζεται επίσης με τη σύγκρουση
και όχι πάντα αδικαιολόγητα.
Η επανάκαμψη του είδους σε
περιοχές όπου είχε εξαφανισθεί
για δεκαετίες ή διατηρούσε
χαμηλούς πληθυσμούς, έχει

προκαλέσει τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης πολλές αντιδράσεις
από κτηνοτρόφους και κυνηγετικές
οργανώσεις, κυρίως εξαιτίας των
αυξημένων επιθέσεων και
απωλειών σε κτηνοτροφικά ζώα ή
κυνηγετικούς σκύλους αντίστοιχα ή
ακόμα και εξαιτίας του ίδιου του
φόβου για τους λύκους.
Η σύγκρουση αυτή είναι από τη
φύση της αρκετά πολυσχιδής και
πολύ-επίπεδη τόσο στην ερμηνεία
όσο και στην αντιμετώπισή της,
καθώς εμπλέκονται ζητήματα που
αφορούν τόσο τις βιολογικές (π.χ.
πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις
λύκου με τα θηράματα του) όσο και
τις κοινωνικές, οικονομικές, νομικές
και ηθικές παραμέτρους του
ζητήματος.
Η πολυπλοκότητά αυτή συχνά δεν
γίνεται εύκολα αντιληπτή ενώ
υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις
που συνοδεύονται από κοινωνική
ένταση, γεγονός που δυσχεραίνει
και καθυστερεί τις διαδικασίες
επίλυσης και μετριασμού των
επιπτώσεων της.
Στόχοι της παρούσας
ανασκόπησης-έκθεσης είναι να
παρέχει μια συνολική και
συνοπτική ενημέρωση για την
κατάσταση διατήρησης του λύκου
στην Ελλάδα αλλά και την φύση
των ζητημάτων σύγκρουσης
προτείνοντας ταυτόχρονα δράσεις
και ενέργειες που μπορούν να την
μετριάσουν.»

«Διατήρηση και διαχείριση των μεγάλων
σαρκοφάγων, ανθρώπινες διαστάσεις»
Μέσα στο 2018 εκδόθηκε από τον
εκδοτικό οίκο Routledge, το
βιβλίο «Διατήρηση και
διαχείριση των μεγάλων
σαρκοφάγων, ανθρώπινες
διαστάσεις» που επιμελήθηκε ο
συνεργάτης της Καλλιστώς, δρ
Τάσος Χοβαρδάς.
Ο δρ Τάσος Χόβαρδας έχει
ειδικευτεί στην Περιβαλλοντική
Κοινωνιολογία. Ανάμεσα σε
πολλές εργασίες που
πραγματοποιεί με την ομάδα της
Καλλιστώς, παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην
Πλατφόρμα της ΕΕ για τη
Συνύπαρξη Ανθρώπων και
Μεγάλων Σαρκοφάγων. Ο δρ
Χοβαρδάς είναι επίσης ως
αρχισυντάκτης του
επιστημονικού περιοδικού
Κοινωνία & Φυσικοί Πόροι
(2017-2020) μαζί με τον
καθηγήτρια Linda Prokopy
(2017-2020). Είναι μέλος του
Συντακτικού Συμβουλίου του
Επιστημονικού Περιοδικού «
Έρευνα για τη Διδασκαλία των
Επιστημών» (2017-2020) και
μέλος της επιστημονικού
προσωπικού του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Το βιβλίο καταδεικνύει την
σημασία της μελέτης των
ανθρώπινων διαστάσεων στις
σχέσεις ανθρώπου- μεγάλων
σαρκοφάγων για την επιτυχή
διατήρηση και διαχείριση τους.
Παρέχει μια επισκόπηση των
θεωρητικών και μεθοδολογικών

προοπτικών, την ετερογένεια των
αντιλήψεων και των
συμπεριφορών των
ενδιαφερομένων μερών μίας
περιοχής, τις εξελίξεις στη λήψη
αποφάσεων, τη συμμετοχή των
ενδιαφερομένων μερών,
πολιτικές και διακυβέρνηση,
ενημερωμένες από τις
ανθρώπινες διαστάσεις της
διατήρησης και διαχείρισης των
μεγάλων σαρκοφάγων. Το πεδίο
εφαρμογής είναι διεθνές, με
λεπτομερή παραδείγματα και
μελέτες περιπτώσεων από την
Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια
Αμερική, την Κεντρική και Νότια
Ασία, καθώς και συζητήσεις για
τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν η αστικοποίηση,
η γεωργική επέκταση, τα εθνικά
πάρκα και οι προστατευόμενες
περιοχές. Τα κυριότερα είδη που
καλύπτονται περιλαμβάνουν την
αρκούδες, λύκους, λύγκες και
λεοπαρδάλεις.
Το βιβλίο παρέχει μια πρωτότυπη
προοπτική για προχωρημένους
σπουδαστές, ερευνητές και
επαγγελματίες στην οικολογία και
τη διατήρηση, τη διαχείριση των
άγριων ζώων, τις
αλληλεπιδράσεις ανθρώπουάγριας πανίδας, την
περιβαλλοντική εκπαίδευση και
την περιβαλλοντική κοινωνική
επιστήμη.

Προστατευόμενες περιοχές και
διατήρηση της βιοποικιλότητας
Η θέσπιση και
αποτελεσματική λειτουργία
Προστατευόμενων Περιοχών,
καθώς και εθνικών και
διεθνών Δικτύων των
Περιοχών αυτών (όπως το
NATURA 2000), αποτελούν
έναν από τους
σημαντικότερους
καταστατικούς σκοπούς μας:
Διεκδικούμε την
αποτελεσματική διαχείριση
των περιοχών που
φιλοξενούν τα πιο ευαίσθητα
και πολύτιμα στοιχεία του
φυσικού μας πλούτου.
Παράλληλα, όμως,
πασχίζουμε για να
εφαρμοστούν συμμετοχικέςδημοκρατικές διαδικασίες
διαχείρισης και εμπλοκής
των τοπικών κοινωνιών.
Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ συνέχισε να
εκπροσωπεί και το 2018 τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις
εθνικής εμβέλειας στους
Φορείς Διαχείρισης των

Εθνικών Πάρκων «Οροσειράς
Ροδόπης», «Βόρειας Πίνδου
» και «Τζουμέρκων», καθώς
στην Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000,
που έχει γνωμοδοτική
αρμοδιότητα ως προς τον
έλεγχο της αποτελεσματικής
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 92/43 (Δίκτυο
Natura 2000) και των λοιπών
πολιτικών διατήρησης της
βιοποικιλότητας και
προστασίας της φύσης.
Η Επιτροπή ενεργεί ακόμα
και ως Εθνική Επιτροπή
Προστατευόμενων Περιοχών
με σκοπό το συντονισμό, την
παρακολούθηση και την
αξιολόγηση του Εθνικού
Συστήματος Διοίκησης
Προσταυετόμενων Περιοχών.

Παρεμβάσεις σε θέματα ευρύτερου
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Η Καλλιστώ έδωσε τον αγώνα της ενημέρωσης για δύο
ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους τα
τελευταία χρόνια: το ζήτημα της εξόρυξης υδρογονανθράκων
και το ζήτημα της εγκατάστασης αιολικών σταθμών.

Αιολικοί σταθμοί
Σχετικά με το ζήτημα της
δημιουργίας των αιολικών
σταθμών η Καλλιστώ συμμετέχει
μαζί με άλλους φορείς και
οργανώσεις , στον δικαστικό αγώνα
που έχει ξεκινήσει κατά των δύο
πρώτων αιολικών σταθμών που
έχουν αδειοδοτηθεί στις παρθένες
κορυφές των Αγράφων (σε
υψόμετρο έως και 2,000 μέτρα, το
ψηλότερο μέχρι στιγμής σημείο της
χώρας όπου έχουν δοθεί άδειες για
την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών).
Το κυριότερο θέμα που θέλει να
αναδείξει η Καλλιστώ με την στάση
της είναι ότι οι άδειες για την
εγκατάσταση αιολικών σταθμών
στα Άγραφα:
1) παραβιάζουν το εγχώριο και
ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για
την προστασία της ορεινής

περιοχής που αποτελεί μέρος του
Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA
2000 και έχει καθοριστεί ως Ζώνη
Ειδικής Προστασίας με πολλά
σπάνια ζώα/πτηνά και φυτά,
2) έχουν εκδοθεί χωρίς Άδεια
Επέμβασης σε δάση & δασικές
εκτάσεις,
3) παραβιάζουν τις τεχνικές
προδιαγραφές για τη διάνοιξη
δασικών δρόμων, καθώς και
πολλές άλλες διατάξεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Αυτός ο αγώνας τώρα ξεκινά…

Εξορύξεις υδρογονανθράκων

Προγράμματα έρευνας και
εξόρυξης υδρογονανθράκων που
προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο
πλαίσιο συμβάσεων
παραχώρησης μεγάλων εκτάσεων
της χώρας δημιουργούν εξαιρετικά
επικίνδυνα περιβαλλοντικά
τετελεσμένα. Σημαντικοί φυσικοί
θησαυροί απειλούνται και η
προστατευτική για το περιβάλλον
νομοθεσία υπονομεύεται, για ένα
φημολογούμενο σωτήριο
οικονομικό όφελος που δεν
προκύπτει ούτε από αξιόπιστα και
τεκμηριωμένα δεδομένα ούτε από
τη διεθνή εμπειρία. Μαζί με τον
περιβαλλοντικό πλούτο, σε
διακινδύνευση τίθεται και η
άρρηκτα δεμένη με το φυσικό
περιβάλλον οικονομική
δραστηριότητα των ευρύτερων
περιοχών, κυρίως ο τουρισμός και
η πρωτογενής παραγωγή. Εκτός
από τους προφανείς κινδύνους για
τις περιοχές εκμετάλλευσης, η
εξόρυξη υδρογονανθράκων
αποτελεί πρακτική που αντίκειται
προκλητικά στην παγκόσμια
ανάγκη για αναχαίτιση της
κλιματικής αλλαγής.

Η Καλλιστώ μαζί με άλλες δέκα

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις,
εξέδωσαν στις 12/12/2018 κοινό
Δελτίο Τύπου όπου επισημαίνουν
για ακόμη μία φορά, πως η
μετατροπή της μισής σχεδόν
Ελλάδας σε οικόπεδα πετρελαίων
ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε
μεγάλη περιβαλλοντική και
κοινωνική υποβάθμιση. Θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
θέμα της ουσιαστικής εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
πέραν της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι το να
επιτρέπεται η έρευνα και εξόρυξη
υδρογονανθράκων μέσα σε
προστατευόμενες περιοχές, με
μέρος των εργασιών πετρελαίου να
μην υπόκεινται καν σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση,
αποτελεί αδιανόητη θεσμική
οπισθοδρόμηση. Νωρίτερα, στις 15
Μαρτίου 2018, η Καλλιστώ είχε
οργανώσει εκδήλωση στην
Θεσσαλονίκη όπου μαζί με τα
θέματα της εξόρυξης χρυσού και
της ιδιωτικοποίησης του νερού
αναπτύχθηκε και το θέμα της
εξόρυξης υδρογονανθράκων .

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Συνεχίστηκε και το 2018 το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
της Καλλιστώς που υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη της COSMOTE.

Το φετινό πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
περιλαμβάνει τέσσερις
θεματικές: «Τα ζώα του δάσους
πηγαίνουν σχολείο», «Θηλαστικά
σε κίνδυνο» και «Άνθρωπος και
σαρκοφάγα ζώα: σύγκρουση και
συνύπαρξη», «Το ζήτημα των
δηλητηριασμένων δολωμάτων».

Το πρόγραμμα υλοποιείται φέτος
σε συνεργασία με σχολεία
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Αθήνας. Μόνο τα τελευταία έξι
χρόνια, έχουν παρακολουθήσει
το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης περισσότεροι από
7.700 μαθητές.

Οι άνθρωποι της «Καλλιστώ
» μαθαίνουν στους μαθητές τα
μυστικά των ελληνικών δασών
και των ειδών πανίδας που ζουν
σε αυτά, δίνοντας έμφαση στα
μεγάλα θηλαστικά: το λύκο και
την αρκούδα.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία
μπορούν να επικοινωνούν στο
2310 252530 και στο callisto.
gr@gmail.com.

Εθελοντικά Προγράμματα

Μέσα στο 2018 συνεχίστηκε η
υλοποίηση έργου «
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ» με τη
χρηματοδότηση του Πράσινο
Ταμείου, που αφορά στην ενίσχυση
των προσπαθειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του ευρύτερου
κοινού και ειδικών ομάδων
πληθυσμού γύρω από το
φαινόμενο «επιστροφής των
Μεγάλων Σαρκοφάγων» σε
ολόκληρη την Ευρώπη και, φυσικά,
στην Ελλάδα. Έμφαση δίνεται σε
περιοχές της Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας, ενώ για την επιτυχή
έκβαση των προσπαθειών του
έργου αναπτύσσεται συνεργασία
μεταξύ της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου Β. Πίνδου και
διοργανώνονται στοχευμένες
ενέργειες ενημέρωσης/
ευαισθητοποίησης και

κινητοποίησης εθελοντών. Στο
πλαίσιο του έργου αυτού έγινε
δυνατή η κινητοποίηση εθελοντών
το καλοκαίρι του 2018, πράγμα που
είχε να γίνει από το 2016, λόγω
οικονομικών δυσχερειών που
αντιμετώπισε η οργάνωση την
τελευταία διετία. Η υλοποίηση του
έργου που χρηματοδοτείται από το
Πράσινο Ταμείο, έδωσε ακόμα τη
δυνατότητα οργανωμένης
διαβούλευσης με τους φίλους και
υποστηρικτές της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ,
καθώς και ανανέωσης του website
της οργάνωσης (www.callisto.gr).

Συγκινητικές είναι οι περιγραφές των εθελοντών/ριών της
Καλλιστώς από τις εμπειρίες που κόμισαν κατά τη συμμετοχή τους
στα εθελοντικά προγράμματα της οργάνωσης.
Ακολουθούν τα κείμενα δύο εθελοντριών μας, της Ήρας Φωτιάδη
και της Αλεξάνδρας Τζάμου, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για τα
καλά τους λόγια:

Εμπειρίες εθελοντών
Απόσπασμα από κείμενο της
εθελόντριας Ήρας Φωτιάδη
«…επισκεφτήκαμε τον Εθνικό Δρυμό
της Βάλια Κάλντα, πού είναι κάτι το
μοναδικό!(..) Αποτελεί έναν από τους
τελευταίους βιότοπους της καφετιάς
αρκούδας και τόπος όπου βρίσκουν
χειμερινό καταφύγιο διάφορα είδη
της ελληνικής πανίδας.
Το τοπίο στη Βάλια Κάλντα είναι
εντυπωσιακό. (..) Απολαύσαμε και
τη δεύτερη εξόρμησή μας, αφού
ήμασταν μια πολύ δυνατή και
δραστήρια ομάδα και ζήσαμε μια
πολύ έντονη εμπειρία. Θέλω να πω
ένα μεγάλο Ευχαριστώ στον Γιώργο,
ο οποίος μας έδωσε αυτή την
μοναδική ευκαιρία να γίνουμε όχι
μόνον εθελοντές αλλά και φίλοι και
μέσα από αυτήν την εμπειρία να
γνωρίσουμε την μοναδική αυτή
περιοχή και την άγρια φύση και ζωή
της Ελλάδας μας!
Ας στηρίξουμε όλοι όσοι μπορούμε
αυτό το έργο, ιδιαίτερα οι νεότεροι,
και ας βοηθήσουμε την «Καλλιστώ»,
με το να γίνουμε μέλη, εθελοντές και
φίλοι της.»
Απόσπασμα από κείμενο της
εθελόντριας Αλεξάνδρας Τζάμου
«Συμμετείχα στο εθελοντικό
πρόγραμμα Συμμετέχω της
Καλλιστώ, το καλοκαίρι που μας
πέρασε, στα Ζαγοροχώρια και έχω
μόνο ωραίες αναμνήσεις να
θυμάμαι, φωτογραφίες να κοιτάζω

και να αναπολώ τα όμορφα τοπία,
την ευχάριστη ομάδα μας και όλες
τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που
έμαθα τις 5 μέρες που περάσαμε
εκεί. (…) Συνεργαστήκαμε με τον
Φορέα Διαχείρισης Εθνικών
Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου
όπου μας μίλησαν για την ιστορία
των Ζαγοροχωρίων και μας
εφοδίασαν με φυλλάδια, τα οποία
μοιράσαμε σε τουρίστες ενώ
παράλληλα τους ενημερώναμε για
καλές πρακτικές κατά την
περιήγησή τους στον Εθνικό Δρυμό
και ωραία μονοπάτια, τα οποία θα
μπορούσαν να επισκεφθούν.(..)Εκτός
από τις απίστευτες διαδρομές που
ακολουθήσαμε, την όμορφη
ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε ως
ομάδα και τα νοστιμότατα δείπνα
μας στα ταβερνάκια των χωριών
μετά από κάθε κουραστική μέρα,
επωφελήθηκα από αυτό το ταξίδι
διότι χρησιμοποιώ πλέον τις
αμέτρητες φωτογραφίες στα
πλαίσια μιας εργασίας που έπρεπε
να κάνω για το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα που παρακολουθώ.(..)
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν μια
φοβερή εμπειρία και πάντα
ενδιαφέρομαι να μάθω πότε θα
υπάρξει κάποια νέα εξόρμηση με
την ομάδα της Καλλιστώ για να
συμμετέχω!»

Λογοδοσία και Διαβούλευση
Σημαντική στρατηγική επιλογή και
δέσμευση της «Καλλιστώς» παραμένει
η έμπρακτη υιοθέτηση των βασικών
αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας,
στο πλαίσιο των οποίων 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.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού
είναι προσβάσιμο σε κάθε
ενδιαφερόμενο, για τρίτη συνεχή
χρονιά, μέσω του ιστότοπου που
διατηρεί η «Καλλιστώ» (βλ. http://
www.callisto.gr/transparency).
Εκδηλώσεις 2018
Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντικό με το
ζήτημα της διαφάνειας και
λογοδοσίας, αποτελεί και η
διαβούλευση της οργάνωσης με τους
εθελοντές, τους φίλους και τους
υποστηρικτές της. Για τον λόγο αυτό, η
Καλλιστώ επιδιώκει, μέσα από τα
προγράμματά της, τη διοργάνωση
εκδηλώσεων σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα αλλά και σε μικρές και μεγάλες
πόλεις της περιφέρειας για την
επικοινωνία των δράσεων της
οργάνωσης, την ανταλλαγή απόψεων
με το κοινό, την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και ενημέρωση γύρω από
σημαντικά ζητήματα διατήρησης της
άγριας ζωής.
Το 2018 ήταν μία γεμάτη από
εκδηλώσεις χρονιά, με την Καλλιστώ

να ταξιδεύσει σε σχεδόν όλη την
ηπειρωτική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα:
- Στο πλαίσιο της βράβευσής της με το
Natura 2000 Award, η Καλλιστώ
πραγματοποίησε εκδήλωση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
στην Οικογιορτή Καστοριάς τον
Αύγουστο 2018, όπου και
παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα
αποτελέσματα του βραβευμένου
έργου LIFE ARCTOS KASTORIA «
Βελτίωση των προϋποθέσεων
συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας
στο νομό Καστοριάς». Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε ο κ. Φώτης Παπούλιας,
ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ενώ προηγήθηκαν
δραστηριότητες περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για παιδιά.

- Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για
τις Ημέρες Ευρωπαϊκής Πράσινης
Ζώνης τον Σεπτέμβριο 2018, η
Καλλιστώ και η Balkani Wildlife
Society, περιβαλλοντική οργάνωση
με έδρα τη Βουλγαρία,
συνδιοργάνωσαν δημόσια
εκδήλωση στο Παρανέστι Δράμας
με θέμα την διασυνοριακή
συνεργασία σε για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος στην
Οροσειρά Ροδόπης. Βασικός
άξονας της συζήτησης ήταν η
αναγκαιότητα της προστασίας του
οικοσυστήματος της Οροσειράς της
Ροδόπης και από τις δύο πλευρές
των συνόρων και της μετεξέλιξης
των διαφορετικών καθεστώτων
προστασίας σε μία Διασυνοριακή
Προστατευόμενη Περιοχή.
- Στο πλαίσιο του προγράμματος «
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ» με τη
χρηματοδότηση του Πράσινου
Ταμείου, η Καλλιστώ διοργάνωσε
δύο εκδηλώσεις λογοδοσίας και
διαβούλευσης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για φίλους, εθελοντές
και υποστηρικτές της οργάνωσης.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στον
κοινωνικό χώρο «Οικόπολις» στη
Θεσσαλονίκη και στο πολιτιστικό
κέντρο «Μελίνα» στην Αθήνα όπου
παρουσιάστηκαν ο απολογισμός
των δράσεων της Καλλιστώς για το
προηγούμενο έτος αλλά και οι
επόμενες δράσεις, οι στόχοι της
οργάνωσης και ακολούθησε
συζήτηση με το κοινό. Συνολικά στις
δύο εκδηλώσεις παρευρέθηκαν
πάνω από 60 άτομα και
διανεμήθηκε αναμνηστικό υλικό του
προγράμματος ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ.
Οι εκδηλώσεις λογοδοσίας και
διαβούλευσης ανέπτυξαν
ουσιαστική επικοινωνία με τους
υποστηρικτές, φίλους και εθελοντές
της Καλλιστώς σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Επιδίωξη της
οργάνωσης είναι η συνέχιση των
εκδηλώσεων αυτών τουλάχιστον σε
ετήσιο επίπεδο για την καθιέρωσή
τους ως ένα σταθερό δίαυλο
επικοινωνίας και διαβούλευσης με
τους υποστηρικτές, φίλους και
εθελοντές της οργάνωσης.
- Τέλος, στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE AmyBear,
διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις
μεταφοράς καλών πρακτικών σε
Μέτσοβο και Αμύνταιο καθώς και
μία εκδήλωση ενημέρωσης για τα
δηλητηριασμένα δολώματα στο
Σκλήθρο Αμυνταίου, οι οποίες
απευθυνόταν σε τοπικούς φορείς
και κατοίκους των περιοχών.

Οικονομικός Απολογισμός 2018
Για λόγους οικονομικής ασφάλειας και εξασφάλισης ανεξαρτησίας
(τόσο από τα κράτη και διεθνείς οργανισμούς όσο και από ιδιωτικά
συμφέροντα), θέσαμε ως στρατηγικό στόχο μας τη διαφοροποίηση και
διασπορά στις πηγές χρηματοδότησής μας.
Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού, αν και εξαιρετικά
δύσκολη σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, φαίνεται να αποδίδει, αφού
στον οικονομικό απολογισμό της «Καλλιστώς» για το 2018,
καταγράφεται για τέταρτη συνεχή χρονιά σημαντική αύξηση του
μεριδίου που καταλαμβάνουν τα έσοδα της «Καλλιστώς» από πόρους
πέραν αυτών που προέρχονται από «θεσμικούς φορείς», πέραν
δηλαδή των πόρων που προέρχονται από τη συμμετοχή της «
Καλλιστώς» σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (όπως π.χ. ευρωπαϊκά
προγράμματα LIFE)

