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Κουτάβια ελληνικών
ποιμενικών του δικτύου
Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών,
Σκλήθρο Αμυνταίου

Διάσωση αρκούδας που είχε
πιαστεί σε παράνομη παγίδα
για αγριογούρουνο,
Περιβολάκι Γρεβενών

Η Καλλιστώ τιμήθηκε με το βραβείο
Natyra 2000 award στην κατηγορία
"Συμφιλίωση απόψεων - συμφερόντων"

Εν δράσει...

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο 5ο
νηπιαγωγείο Θέρμης

n

Birds Fringilla
Morbi nisi diam, vehicula lobortis pulvinar non, lacinia vel
Mollis
magna. Nam odioAmet
neque, fringilla et viverra ut, cursus nec
leo. Curabitur elementum finibus quam vel rhoncus.
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Συνύπαρξη
ανθρώπου-άγριας ζωής
Στη μεγάλη και συνεχή προσπάθεια
που καταβάλλουμε στην «Καλλιστώ» ,
από την ίδρυσή μας ακόμα, για τη
βελτίωση των όρων συνύπαρξης του
ανθρώπου με την άγρια ζωή (και
ειδικά τα Μεγάλα Σαρκοφάγα),
εξακολουθούμε να στηρίζουμε τη
λειτουργία από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την
Αρκούδα, αξιοποιώντας την
εθελοντική προσφορά ειδικευμένων
στελεχών μας και ίδιους πόρους. Οι
Ομάδες αυτές, στην θεσμοθέτηση των
οποίων συνέβαλε καθοριστικά η «
Καλλιστώ» το 2014, αποσκοπούν στην
αποτελεσματική διαχείριση
καταστάσεων «κρίσης» και
επεμβαίνουν σε περιοχές όπου
παρατηρούνται προβλήματα
συνύπαρξης μεταξύ αρκούδων και
ανθρώπων (π.χ. ζημιές στην αγροτική
οικονομία), σε περιπτώσεις
αρκούδων «εθισμένων» σε
ανθρωπογενείς τροφικές πηγές και
εξοικειωμένων με την ανθρώπινη
παρουσία, αλλά και σε περιπτώσεις
ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο, ακόμα
και σε περιοχές που δεν καλύπτονται
από συγχρηματοδοτούμενα έργα στα
οποία μετέχει η οργάνωσή μας.

Αριστερά: H Χριστίνα, η θηλυκή αρκουδίτσα που
εγκλωβίστηκε σε άδεια υδατοδεξαμενή στο
Νευροκόπι Δράμας

Μέσα στο 2017, οι Ομάδες αυτές
κινητοποιήθηκαν αρκετές φορές, και
η «Καλλιστώ συνέβαλε σημαντικά,
μεταξύ άλλων, στην επιχείρηση
διάσωσης αρκούδας που είχε πιαστεί
σε παράνομη παγίδα για
αγριογούρουνο κοντά στον οικισμό
Περιβολάκι Γρεβενών (Νοέμβριος 2017),
καθώς και στον απεγκλωβισμό
αρκούδας που είχε πέσει σε άδεια
υδατοδεξαμενή, σε δασική περιοχή
κοντά στο Οχυρό Νευροκοπίου
Δράμας (Χριστούγεννα 2017).
Παρόμοια Ομάδα Άμεσης Επέμβασης
για την Αρκούδα, ξεκίνησε να
λειτουργεί και στο πλαίσιο του έργου
LIFE AmyBear (LIFE15 NAT/GR/1108), η
υλοποίηση δράσεων του οποίου
ξεκίνησε μέσα στο 2017. Με το έργο
αυτό, που υλοποιείται στο Νομό
Φλώρινας σε συνεργασία της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με την εταιρία συμβούλων
LEVER, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και το Δήμο
Αμυνταίου, επιχειρούμε να
μεταφέρουμε στην περιοχή
πετυχημένες διαχειριστικές πρακτικές
και να εφαρμόσουμε δοκιμασμένα
μέτρα προώθησης των στόχων
συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας
πανίδας.
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LIFE AmyBear
Συγκεκριμένα, στον πρώτο χρόνο
εφαρμογής του έργου, πέραν της
λειτουργίας Ομάδας Άμεσης Επέμβασης
για την αποτροπή περιστατικών
προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες
περιοχές, έχουμε ήδη διευρύνει το
δίκτυο ανταλλαγής Σκύλων Φύλαξης
Κοπαδιών (που ιδρύθηκε από την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ εδώ και χρόνια) και
ξεκινήσαμε τις προσπάθειες εντοπισμού
σημείων στην οποία παρουσιάζονται
εστίες σύγκρουσης αρκούδας και
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην
περιοχή.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται
ενέργειες κατάρτισης προσωπικού της
δασικής υπηρεσίας και άλλων
αρμόδιων φορέων πάνω στην ορθή και
αποτελεσματική διαχείριση των
συγκρούσεων αυτών. Στην περιοχή του
έργου πραγματοποιούνται δράσεις
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και
οργανωμένης διαβούλευσης με
κοινωνικές ομάδες, που εμπλέκονται

άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση μεγάλων
σαρκοφάγων. Ακόμα, τέθηκαν οι βάσεις
και ετοιμάζεται η υλοποίηση
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας στην περιοχή, όπου
παρουσιάζονται πολλά και συχνά
περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων με
θύματα αρκούδες, θέτοντας σε κίνδυνο
ακόμα και ανθρώπινες ζωές.

LIFE Safe-Crossing
Τον Σεπτέμβριο του 2017 καταθέσαμε δύο
νέες προτάσεις LIFE. Η μία εξ αυτών, με τίτλο
“LIFE Safe-Crossing” (LIFE17 NAT/IT/464),
εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την ΕΕ
και ξεκινά μέσα στο 2018. Το έργο εστιάζει στη
μεταφορά καλών πρακτικών και στην
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων
για τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων
στα οποία εμπλέκονται μεγάλα σαρκοφάγα,
σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα,
Ισπανία και Ρουμανία). Στην Ελλάδα, για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
συγκοινωνιακών αξόνων πάνω στην
αρκούδα, στις Περιφερειακές Ενότητες
Καστοριάς και Φλώρινας, πρόκειται να
συνεργαστούν οι ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, Εγνατία Οδός ΑΕ και
COSMOTE.
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Φωτογραφίες από
δράσεις στο πλαίσιο
του Life AmyBear

LC Platform
Τέλος, το Δεκέμβριο του 2017, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την
εμπιστοσύνη της στην κοινοπραξία της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ με διεθνή εταιρία
συμβούλων (Αdelphi consult GmbH) και
ανανέωσε για μια ακόμα τριετία σύμβαση
τεχνικής και επιστημονικής 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.
Στο πλαίσιο αυτό , υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνονται
εργαστήρια και συναντήσεις, λειτουργεί
ψηφιακή βιβλιοθήκη, διακινείται σχετική
πληροφόρηση, ενώ μελετώνται
δυνατότητες αξιοποίησης θεσμικών και
χρηματοδοτικών εργαλείων για την
προώθηση της συνύπαρξης με τα
Μεγάλα Σαρκοφάγα, προβάλλονται
πετυχημένα παραδείγματα και
ενθαρρύνονται νέες συνεργασίες μεταξύ
των εμπλεκόμενων μερών.
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Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κινητοποίηση εθελοντών
Μονοπάτι της Συνύπαρξης
Το 2017 ολοκληρώθηκε το έργο που
ανέλαβε να υλοποιήσει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ με
χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
με αντικείμενα: (1) την ανάπτυξη και
υλοποίηση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε
επιλεγμένη διαδρομή μέσα στο Εθνικό
Πάρκο Β. Πίνδου και (2) την κατάρτιση
του προσωπικού και εθελοντών του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε
δράσεις ενάντια στα δηλητηριασμένα
δολώματα.
Για τα προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, ως πλέον κατάλληλη
κρίθηκε η διαδρομή 3,6 χλμ. από τη
Βίτσα ως το γεφύρι του Κόκκορη, κοντά
στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και το

βασικό Κέντρο Πληροφόρησης της
περιοχής (Ασπράγγελλοι). Σχεδιάστηκε
και παράχθηκε εκπαιδευτικό υλικό,
ενημερωτικές πινακίδες και κουτιά
δραστηριοτήτων (θαμμένα στο χώμα για
να ανακαλυφθούν από τους μαθητές σε
ένα κυνήγι θησαυρού), οδηγοί για
εκπαιδευτικούς, θεματικοί χάρτες και
οδηγοί εξερεύνησης του Εθνικού Πάρκου.
Αξιοποιώντας το υλικό αυτό,
υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις –
παρεμβάσεις σε 32 σχολεία της περιοχής
και σε 5 κοινωνικούς φορείς, στις οποίες
συμμετείχαν συνολικά 1.249 μαθητές.
Σχολεία εξακολουθούν να επισκέπτονται
το μονοπάτι και να πραγματοποιούν τα
προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.

Δράσεις με εθελοντές και μαθητές στο μονοπάτι
της Συνύπαρξης

Δεξιά: Κατάληξη του μονοπατιού της Συνύπαρξης
Γεφύρι του Κόκκορη, Ζαγοροχώρια
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Δράσεις για τα δηλητηριασμένα δολώματα

Σεμινάριο κατάρτισης για τους τρόπους
αντιμετώπισης απένταντι στα
δηλητηριασμένα δολώματα, Μέτσοβο

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου και των
δράσεων κατάρτισης για τα
δηλητηριασμένα δολώματα και τους
τρόπους αντιμετώπισης της παράνομης
και εξαιρετικά επιβλαβούς πρακτικής
αυτής, παράχθηκαν ενημερωτικά
φυλλάδια και παρουσιάσεις σε μορφή
powerpoint, που αξιοποιήθηκαν σε 4
σεμινάρια κατάρτισης, που
παρακολούθησαν συνολικά 120
στελέχη περιβαλλοντικών φορέων και
άλλων υπηρεσιών (Φορέας Διαχείρισης
Εθν. Πάρκου, Δασική Υπηρεσία, Δήμοι,
Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρική
Υπηρεσία, Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις, Θηροφυλακή κ.λπ.), αλλά
και επαγγελματίες αγρότες και

κτηνοτρόφοι. Τέλος, δημιουργήθηκε για
πρώτη φορά και παράχθηκε σε 150
τεμάχια ειδικό κυτίο πρώτων βοηθειών,
που περιέχει φαρμακευτικό και
κτηνιατρικό υλικό, καθώς και μικρό
έντυπο με οδηγίες για τη διάσωση ζώων
εργασίας από δηλητηρίαση (αφορά
κυρίως τσοπανόσκυλα, αλλά και
κυνηγόσκυλα). Τα περισσότερα από τα
κυτία διανεμήθηκαν στα σεμινάρια, ενώ
εκείνα που περίσσεψαν διανεμήθηκαν
σε μεμονωμένους κτηνοτρόφους ή
χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την
αναπαραγωγή τους σε πλαίσια άλλων
έργων και προγραμμάτων (όπως π.χ.
στο έργο LIFE AmyBear).

Ειδικό κυτίο πρώτων βοηθειών με οδηγίες
για τη διάσωση ζώων εργασίας από
δηλητηρίαση
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ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ
Περιβαλλοντική
εκπαίδευση σε σχολεία
Αξιοποιώντας την μικρή αλλά
σημαντική οικονομική
υποστήριξη που προσφέρει
στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ ο όμιλος
εταιριών OTE/COSMOTE, κάθε
χρόνο εδώ και μια δεκαετία,
υλοποίησε ακόμα μια χρονιά
προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε σχολεία της
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας:
Συνολικά, κατά τη σχολική
χρονιά 2016-2017,
ενημερώθηκαν 1.279 μαθητές
από 58 τάξεις σε Αττική και
Θεσσαλονίκη και πάνω από
427 παιδιά ήρθαν σε επαφή με
το πρόγραμμά μας είτε σε
εκδηλώσεις, είτε μέσα από
κάποιο ειδικό εργαστήριο (π.χ.
στα Παιδικά Χωριά SOS,
Solidarity Now).

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο
1ο δημοτικό Ν. Ιωνίας

Τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε η
υλοποίηση έργου που χρηματοδοτείται
από το Πράσινο Ταμείο, μετά από
επιτυχημένη συμμετοχή σε πρόσκληση
για κατάθεση προτάσεων από
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ. 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. Η
δυνατότητα κινητοποίησης εθελοντών,
ειδικότερα, καθώς και η ανάπτυξη και
ενδυνάμωση πνεύματος συλλογικότητας,
αλληλεγγύης, συνολικής θεώρησης του
κόσμου που μας περιβάλλει είναι
σημαντικό μέλημα των δραστηριοτήτων
μας. Η υλοποίηση του έργου που
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο,
τέλος, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δώσει
τη δυνατότητα οργανωμένης
διαβούλευσης με τους φίλους και
υποστηρικτές της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, καθώς και
ανανέωσης του website της οργάνωσης
(www.callisto.gr), προκειμένου να
εξασφαλιστεί διαφάνεια και πρόσβαση σε
σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία
που αφορούν στη λειτουργία, στη
διαχείριση των πόρων και στην
αξιολόγηση της δράσης μας.
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Προστατευόμενες περιοχές &
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 εκπροσώπησε και το
2017 τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
εθνικής εμβέλειας στους Φορείς
Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων «
Οροσειράς Ροδόπης», «Βόρειας
Πίνδου» και «Τζουμέρκων», καθώς
και στην Ομάδα Εργασίας, που
συγκρότησε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη
σύνταξη σχεδίου νόμου για το Εθνικό
Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης
(ΕΣΔΔ) των Προστατευόμενων
Περιοχών (ΠΠ), στηρίζοντας
έμπρακτα τον θεσμό αυτό.
Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Αριστερά: 3ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας
που διοργάνωσε η Καλλιστώ με θέμα το Ελληνικό
τμήμα της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης (Balkan Green
Belt): Αριστείδης Τσαντόπουλος. Ευρύτερη περιοχή
λίμνης Κερκίνης

εθνικής εμβέλειας εμπιστεύτηκαν την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και για την εκπροσώπησή
τους 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
Προστατευόμενων Περιοχών.
Ειδική αναφορά αξίζει να κάνουμε,
τέλος, στη θητεία μας στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου,
που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του
2017 (ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2015), την οποία εκτιμάμε ως
πετυχημένη, αφού, μεταξύ άλλων,
συμβάλαμε στην κατανόηση της
σημασίας και την επανέναρξη της
τακτικής συγχρηματοδότησης έργων
LIFE, αλλά και στην οικονομική
στήριξη των Φορέων Διαχείρισης, η
λειτουργία των οποίων απειλήθηκε με
διακοπή μετά τον Δεκέμβριο του 2015.
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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. http://www.lcie.org/), την ΙΕΝΕ
- Infra Eco Networκ Europe (βλ. http://
www.iene.info/), αλλά και την
International Bear Association - ΙΒΑ (βλ.
https://www.bearbiology.com/),
αποφασίσαμε πέρσι να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας με άλλες οργανώσεις και
φορείς στα Βαλκάνια και την Ελλάδα,
για να αναδειχτεί και να διατηρηθεί η
Ευρωπαϊκή Πράσινη Ζώνη (Green Belt).
Η ζώνη αυτή, καθώς ήταν η συνοριακή
Η νοητή γραμμή μεταξύ της Θάλασσας Μπάρεντς στη
Ρώσο – Νορβηγική μεθόριο μέχρι και τη Μαύρη
Θάλασσα και τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας στα
Βαλκάνια μετονομάστηκαν σε Ευρωπαϊκή Πράσινη
Ζώνη, ενώ το ομώνυμο δίκτυο συγκροτήθηκε το 2003.

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 2017,
συνεργαστήκαμε ειδικότερα, με τη
γερμανική οργάνωση EuroNatur για την
από κοινού διοργάνωση διαγωνισμού
φωτογραφίας με θέμα το Ελληνικό
τμήμα της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης
(Balkan Green Belt) και η συνεργασία
αυτή θα συνεχιστεί και το 2018.
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Διακρίσεις και
Διεθνής Αναγνώριση
Τον Οκτώβριο του 2017, η Καλλιστώ
έθεσε υποψηφιότητα για το βραβείο «
Natura 2000 Αward», έναν θεσμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
αναδεικνύει και τιμά περιβαλλοντικά
έργα που λαμβάνουν χώρα στις
χαρακτηρισμένες περιοχές Natura.H
υποψηφιότητα της Καλλιστώς
αφορούσε το 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 από έναν ακόμα
ευρωπαϊκό θεσμό, τα βραβεία «Best of
the Best LIFE Projects». Ανάμεσα σε 28
επιλεγμένα έργα LIFE, κατά την τελετή
βράβευσης τον Μάιο του 2018,
απονεμήθηκε στην Καλλιστώ και τους
εταίρους του έργου ένα από τα τρία
βραβεία «Best of LIFE Projects» στην
κατηγορία «Φύση & Βιοποικιλότητα».
Οι δύο αυτές διεθνείς διακρίσεις μας
γεμίζουν ιδιαίτερη χαρά και
περηφάνεια, καθώς και με αίσθημα
ηθικής δικαίωσης των στελεχών της
Καλλιστώς για τη βράβευση, καθώς το
συγκεκριμένο έργο ξεπέρασε πολλά
εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθεί
επιτυχώς.
Η Καλλιστώ αφιερώνει τα δύο βραβεία
στη μνήμη του συνιδρυτή της,
Κωνσταντίνου Γώδη, που χάθηκε
απροσδόκητα τον Μάρτιο του 2012.
Τον νιώθουμε ακόμα μαζί μας!

Αριστερά: Ο πρόεδρος του ΔΣ της Καλλιστώς, κ. Βάιος Κουτής
παρέλαβε το βραβείο στην διοργάνωση "Natura 2000 Αward" εκ
μέρους της οργάνωσης.
Πάνω: Ο διευθυντής της Καλλιστώς, κ. Σπύρος Ψαρούδας
εκπροσώπησε την οργάνωση παραλαμβάνοντας το βραβείο "Best of
the Best Life Projects"
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Παρεμβάσεις σε θέματα
ευρύτερου περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Αν και μεγάλο μέρος των δράσεων μας
εντάσσονται σε έργα που
χρηματοδοτούνται από δημόσιους
θεσμούς και πόρους, δεν εξαντλούνται
σε αυτά, ούτε σε δραστηριότητες που
μπορεί να υποστηριχθούν από ιδιωτικά
ιδρύματα ή επιχειρήσεις - χορηγούς.
Υπάρχουν περιπτώσεις που θεωρούμε
απαραίτητη την ανεξάρτητη
παρέμβασή μας, για να ασκήσουμε
έλεγχο στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών
μας επιδιώκουμε να γίνεται σε
συνεργασία με άλλους φορείς και
περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως
στην ευρύτερη προσπάθεια να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων, πρακτική που απειλεί όχι
μόνο είδη της άγριας πανίδας,

κατοικίδια ή ζώα εργασίας, αλλά και
την δημόσια υγεία.
Παράλληλα, συνεχίσαμε και το 2017 τη
συμμετοχή μας στο κίνημα ενάντια στην
εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική,
διοργανώνοντας για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά σχετική εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη. Συνεχίσαμε επίσης την
πολύχρονη προσπάθεια για την
διάσωση του υγροβιότοπου «Σαχάρα
» στην Χαλκιδική, ενώ εγκαινιάσαμε
μαζί με άλλους φορείς και
συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη την
εκστρατεία «Ε, όχι και το νερό!» που
αποσκοπεί στην αποτροπή της άμεσης
ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ
και την προώθηση της αναζήτησης
μορφών προοδευτικής και δημόσιας
διαχείρισης του νερού, ως κοινού
αγαθού.

Η εκστρατεία "Ε, όχι και το νερό" είναι σε εξέλιξη. Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα της καμπάνιας στο
Facebook: @eoxikaitonero

Αριστερά: 1ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε η
Καλλιστώ με θέμα το Ελληνικό τμήμα της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης
(Balkan Green Belt): Μιχαήλ Κωτσάκης. Χρυσοτσίχλονο (Emberiza
citrinella) στην Περιοχή της Πρέσπας (Τρικλάριο)
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Πορεία υλοποίησης της
Στρατηγικής της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ
2016-2020
Στη «Στρατηγική 2016-2020», που
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση
της «Καλλιστώς» στις 11/6/2016,
αναγνωρίστηκε ως μία από τις βασικές
αδυναμίες της οργάνωσης η έλλειψη
στελέχωσης τμήματος της οργάνωσης
που να ασχολείται συστηματικά με την
εξεύρεση χρηματικών πόρων. Μέσω
χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε
από το πρόγραμμα «Δεσμός στους
Νέους», έγινε δυνατή το 2017 η
δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας
στην «Καλλιστώ» και η πρόσληψη
συναδέλφου με ευθύνη την εξεύρεση
πόρων.
Μεταξύ άλλων, η συνάδελφος συνέβαλε
στις επιτυχείς καταθέσεις τόσο της
πρότασης LIFE SAFE-CROSSING
(εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση), καθώς
και της υποψηφιότητας για το βραβείο
Natura 2000 για το 2018. Ακόμα,
δημιούργησε λογαριασμό της «
Καλλιστώς» στο Instagram και συνέβαλε
στην απογραφή και ανανέωση των
αναμνηστικών της οργάνωσης και του
ηλεκτρονικού πωλητηρίου
αναμνηστικών της (e-shop). Τέλος,
συντόνισε με επιτυχία την κατάθεση
τριών προτάσεων για την επιχορήγηση
έργων της «Καλλιστώς» από
επιχειρήσεις και Κοινωφελή Ιδρύματα
προς OTE-COSMOTE, INTERLIFE
Ασφαλιστική και Ίδρυμα Λεβέντη. Σε ό,τι
αφορά στην πρώτη χορηγία, ξεκίνησε η
πραγματοποίηση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη

σχολική χρονιά 2017-2018 και πάλι με την
υποστήριξη της OTE-COSMOTE. Η
συνεργασία με την INTERLIFE
Ασφαλιστική αναβαθμίστηκε και
περιλαμβάνει χορηγία του 100% των
ασφαλίστρων για εθελοντές και οχήματα
ιδιοκτησίας «Καλλιστώς», μία πολύ
σημαντική συμβολή για το έργο μας στο
πεδίο και για τα εθελοντικά μας
προγράμματα. Τέλος, το Ίδρυμα Λεβέντη
ενέκρινε χορηγία συνολικού ύψους
40.000€ για το διάστημα 2018-2020, μία
εξαιρετικά σημαντική ενέργεια που
αναγνωρίζει τη σημασία του έργου της
Καλλιστώς στηρίζοντας δράσεις
ερευνητικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα.
Παράλληλα, συνεχίστηκε ακόμα μια
χρονιά η συνεργασία της «Καλλιστώς» με
την εταιρία Natural Greece, που
οργανώνει υπεύθυνες οικοτουριστικές
περιηγήσεις στη Βόρεια Ελλάδα (βλ.
www.natural-greece.gr/tours/wild-bearsin-northern-pindos). Μέσω της
συνεργασίας αυτής επιτυγχάνεται
αφενός η προβολή του έργου της «
Καλλιστώς», μέσω της επίδειξης των
ερευνητικών μεθόδων που εφαρμόζουμε
και των άλλων δράσεων της οργάνωσης
για την υποστήριξη της συνύπαρξης του
ανθρώπου με τα Μεγάλα Σαρκοφάγα
στην Ελλάδα, αφετέρου δε ενισχύεται
οικονομικά η οργάνωση, μέσω δωρεών
που κάνουν οι περιηγητές στην «
Καλλιστώ», για να στηρίξουν και
οικονομικά το έργο μας.

Αριστερά: 2ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε η Καλλιστώ με θέμα το Ελληνικό τμήμα
της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης (Balkan Green Belt): Παναγιώτης Ντούμας . Ροδόπη, περιοχή NATURA: Όρος
Χαϊντού – Κούλα και γύρω κορυφές – GR1120003, εποχιακό υγρολίβαδο σε υψόμετρο 1500 μέτρων λίγο κάτω
από το Γυφτόκαστρο, Η φωτογραφία είναι αντεστραμμένη και δείχνει το καθρέφτισμα του ουρανού και της
βλάστησης της απέναντι όχθης καθώς και τις άκρες του χόρτου που προεξέχει από την επιφάνεια.
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Διαφάνεια και Λογοδοσία
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. www.callisto.gr/transparency).

Έσοδα - 'Έξοδα 2017

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 2017, καταγράφεται για τρίτη 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)
Όσον αφορά στον τρόπο που διαθέτουμε τα.
χρήματα που συγκεντρώνουμε και παρά του
ότι αυξήθηκε το μερίδιο αφιερώνουμε στην
εξεύρεση και διασφάλιση των απαραίτητων
πόρων, για ακόμα μια χρονιά καταγράφηκε
διάθεση των οικονομικών πόρων μας στα
προγράμματα προστασίας που υλοποιούμε
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των
συνολικών δαπανών μας.
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Διαβούλευση με φίλους, υποστηρικτές
& εθελοντές της «Καλλιστώς»
Στην «Καλλιστώ» εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τίποτα απ’ όσα κάνουμε
δεν θα είχε νόημα και κανένα μελλοντικό μας σχέδιο δεν μπορεί να ευοδωθεί,
χωρίς τη συμπαράσταση των υποστηρικτών και εθελοντών της οργάνωσης.
Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής που ακολουθούν οι ΜΚΟ και
στην επιλογή στόχων, μέσων και προτεραιοτήτων τους, προϋποθέτει
διαφάνεια, λογοδοσία και οργανωμένη προσπάθεια διαβούλευσης με τους
φίλους, εθελοντές και υποστηρικτές τους, πράγμα που οι ΜΚΟ συχνά
παραμελούν, αφιερώνοντας το σύνολο των πόρων τους στην εφαρμογή και
όχι στη συμμετοχική διαμόρφωση της πολιτικής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αποφασίσει να απευθυνόμαστε τακτικά στους
φίλους, τους οικονομικούς υποστηρικτές και εθελοντές της «Καλλιστώς», για
να τους συμβουλευόμαστε στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών
που αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.
Ελπίζουμε ότι ο παραπάνω συνοπτικός απολογισμός των σημαντικότερων
δράσεων και έργων που υλοποιήσαμε μέσα στο 2017, θα συμβάλει στην
προσπάθεια αυτή. Θα χαρούμε ειλικρινά να δεχτούμε τις παρατηρήσεις, τη
γνώμη και τις κριτικές σας, όσο αυστηρές κι αν είναι αυτές.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες αρχείου από συναντήσεις συζητήσεις με φίλους & εθελοντές της
οργάνωσης

Το Πρόγραμμα «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ - Βελτίωση όρων συνύπαρξης
του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς
συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους
» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

