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∆ρ. Αλέξανδρος Καραµανλίδης*

Το 2021 σχεδιάσαµε, το 2022 χτίσαµε, µε σκοπό το 2023 να… 

τρέξουµε!

Spoiler alert! To 2022 ξεκινήσαµε ένα µεγάλο, διεθνές 

πρόγραµµα προστασίας της καφέ αρκούδας µε στόχο την 

αρµονική της συµβίωση µε τον άνθρωπο. Βάλαµε τις βάσεις για 

τη λειτουργία του καινούργιου µας διεθνούς Ερευνητικού 

Κέντρου και υποδεχτήκαµε ήδη τους δύο πρώτους µας ξένους 

φοιτητές. Σχεδιάσαµε και ξεκινάµε µέσα στο 2023 τη λειτουργία 

των «Μονοπατιών της Βιοποικιλότητας», που θα δώσουν µια 

καινούργια διάσταση στην εµπειρία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Και τέλος, 

υπογράψαµε πρωτόκολλο συνεργασίας µε την Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία µε στόχο την 

ενδυνάµωση της ποικιλοµορφίας στη φύση, στα ζώα, στον 

άνθρωπο!

Εδώ και τριάντα χρόνια ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ βασίζεται στη δύναµη 

της επιστήµης, της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης, της 

εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον αγώνα του για την 

προστασία της βιοποικιλότητας. Ευχαριστούµε όλους τους 

φίλους και συνοδοιπόρους του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και την ελληνική 

Πολιτεία που µας στήριξαν στον δύσκολο καιρό της πανδηµίας. 

Θέλουµε να ελπίζουµε ότι οι δράσεις που υλοποιήσαµε το 2022 

και θα τρέξουµε το 2023 θα δώσουν µια φρέσκια πνοή στις 

προσπάθειές µας για την προστασία της φυσικής µας 

κληρονοµιάς.

Καλώς ορίσατε στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ… τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ 2.0!

Editorial
Καλώς ορίσατε στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Η ευχή αυτή καλωσορίζει εδώ και 30 χρόνια τους καινούργιους 

-αλλά και παλιούς- µας επισκέπτες στην οικογένεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

και παρουσιάζει τις προσπάθειές µας για την προστασία της 

βιοποικιλότητας, εντός και εκτός συνόρων. Και, παρόλο που ο 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πλέον ενηλικιώθηκε, νιώθουµε την ανάγκη να 

συστηθούµε ξανά…

Η ετήσια αναφορά που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 

δεύτερη, µετά από το reboot που κάναµε όλοι µας το 

2021. Τότε, εν µέσω πανδηµίας, συνειδητοποιήσαµε ότι η 

λογική του “business as usual” ήταν αδιέξοδη και ότι η µόνη 

βιώσιµη απάντηση στην υγειονοµική κρίση ήταν: 

«Προστασία της βιοποικιλότητας, εδώ και τώρα!». 

Συνειδητοποιήσαµε, επίσης, πως για να γίνει πράξη η 

προτροπή αυτή απαιτείται µια διαφορετική προσέγγιση 

στο πρόβληµα, χρειάζονται καινούργιες, φρέσκιες ιδέες!

Η δεύτερη ετήσια αναφορά του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ βασίζεται στο 

επιτυχηµένο φορµάτ της προηγούµενης, πρώτης αναφοράς, και 

κάνει µια ανασκόπηση των δράσεων της οργάνωσής µας στους 

τοµείς της έρευνας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της 

επικοινωνίας/ευαισθητοποίησης κ.ά. Πέρα από αυτό, όµως, η 

αναφορά µας φέτος παρουσιάζει τις δράσεις µας για έναν 

καινούργιο, πιο διεθνή, πιο εξωστρεφή, πιο δηµιουργικό, αλλά 

ταυτόχρονα και πιο προσιτό στο ευρύ κοινό ΑΡΚΤΟΥΡΟ.
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To 2022 σε
αριθµούς…
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/30
χρόνια 
λειτουργίας

βίντεο και φωτογραφίες άγριων
ζώων από τις κάµερες πεδίου

/11.891 
µαθητές & ενήλικες στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

/11.270 

ακόλουθοι στο Facebook

/176.000 

προβολές των δηµοσιεύσεων στο Facebook

/5.423.500 

επισκέπτες στην ιστοσελίδα του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

/120.000

εκπαιδευτικοί στα συνέδρια,
προγράµµατα και σεµινάρια
της Παιδαγωγικής Οµάδας
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

/720 

/4 ορφανά
άγρια ζώα
ελεύθερα ξανά
στη φύση  /1 ορφανό

αρκουδάκι
στο Πρόγραµµα
Περίθαλψης &
Επανένταξης

περιστατικά
διάσωσης &
περίθαλψης/67 
περιστατικά
αλληλεπίδρασης
ανθρώπου-
άγριας ζωής

/84 

εθελοντές
στις δράσεις
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

/237  

(αρκούδες, λύκοι,
λύγκες, τσακάλια,
ζαρκάδια, ελάφι,
ελληνικοί ποιµενικοί)

/67 ζώα

/49.778 
επισκέπτες

33.697 ενήλικες 

16.081 παιδιά 
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ευν
ητικό Κέντρο 

Επισκέψιµοι Χώροι

Μη Επισκέψιµοι Χώροι

∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

To ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ βρίσκεται στον 

∆ήµο Αµυνταίου Φλώρινας και είναι ένα διεπιστηµονικό Κέντρο µε 

πολλαπλές δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό λειτουργούν πρότυπες δομές 

και διεπιστημονικές ομάδες έρευνας και διαχείρισης της άγριας 

ζωής.

∆ιαθέτει 4 επισκέψιμους χώρους: 1) Κέντρο Προστασίας 

Αρκούδας και 2) Κέντρο Ενηµέρωσης Αρκούδας στο Νυµφαίο,

3) Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα και 4) Κέντρο Ενηµέρωσης 

Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές, αλλά και 6 μη επισκέψιμους 

χώρους: 1) Κέντρο Ελληνικού Ποιµενικού, 2) Ερευνητικό Κέντρο,

3) Σπίτι Εθελοντών, 4) Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων,

5) Κέντρο Επανένταξης Άγριων Ζώων και 6) Κεντρικά Γραφεία.

Για τη διαχείριση της άγριας ζωής και τη συνύπαρξή της µε τον 

άνθρωπο ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ λειτουργεί την Οµάδα Άµεσης Επέµβασης 

(ΟΑΕ) και την Οµάδα Περίθαλψης & Επανένταξης Άγριας Ζωής.
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ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΙ
Μούσα

Βέλιος

Νίτα

Ρέα

Ρωξάνη

Σολ

Λούνα

Φιέστα

Κένταυρος

ΑΡΚΟΥ∆ΕΣ

Κατερίνα

Τασούλα

Ειρήνη

Γιωργάκης

Μπάρµπαρα

Μανώλης

Κυριάκος

Αλεξάνδρα

Σάσα

Μίρα

Ντιουκ

ΛΥΚΟΙ 
Αγέλη Νέµεσις 

(Ήρα, Νέµεσις, 

Λητώ, Γλαύκη)

Αγέλη Ορφέα 

(Τζένη, Ορφέας)

Αγέλη Ντιέγκο 

(Ντιέγκο, 

Ροµπέρτο, 

Σύλβα)

Αγέλη Όλαφ 

(Όλαφ, Άννα)

ΛΥΓΚΕΣ
Μίσι

Κάρµεν

Ντοράι

ΖΑΡΚΑ∆ΙΑ
Λέων

Φίλιππος

Ιζαµπέλα

Οθέλλος

Κρίσνα

Μπιλάκος

Φίλιππος 

Όντιν

Σπάροου 

Περικλής

Σάντυ

Γιώργος

Πάτρικ

Τζόρτζια

Λουίζα

 Ρέι

Μάσα

Μπρούνο

Μπράντλεϊ

Κούπερ

Θωµάς
ΕΛΑΦΙ
Αθηνά

ΤΣΑΚΑΛΙΑ
Λίνα

Μυρτώ

Μέλια

Λίλυ

Κάλυ

Βιολέτα

Νέσα

Τζένη

Ζέφυρος

Άρης

Καλλίστη

Τα ζώα του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Στο ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

φιλοξενούνται 67 ζώα (22 αρκούδες, 11 λύκοι, 11 

οπληφόρα, 2 τσακάλια, 3 λύγκες και 18 ελληνικοί 

ποιµενικοί), που προέρχονται από την Ελλάδα και 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα άγρια ζώα είναι πρώην 

αιχµάλωτα, σοβαρά τραυµατισµένα ή βρέθηκαν 

ορφανά, ενώ οι ελληνικοί ποιµενικοί είναι ζώα που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα αναπαραγωγής του 

ελληνικού ποιµενικού του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Για τα 

ορφανά ζώα ακολουθείται ειδικό πρόγραµµα 

ανατροφής και επανένταξης στη φύση. Σε όσες 

περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, φιλοξενούνται 

δια βίου στο ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό

Κέντρο.

Highlights

Ο Γιωργάκης, µια από τις γηραιότερες 

αρκούδες του Κέντρου και από τις 

τελευταίες εν ζωή αρκούδες πρώην 

χορεύτριες, παρουσίασε προβλήµατα 

όρασης (καταρράκτη) που 

επιδεινώθηκαν αισθητά φέτος. Έτσι οι 

φροντιστές του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

αποφάσισαν να τον µεταφέρουν σε 

ειδικό τµήµα του Κέντρου, όπου ζει 

πλέον µόνος του και µπορεί να κινείται 

καλύτερα και µε ασφάλεια.

1.

Τον Ιούλιο απεβίωσε ο λύκος 

Τζάσπερ. Ήταν ο γηραιότερος λύκος 

του Κέντρου (16 ετών) και 

προερχόταν από ζωολογικό κήπο 

της Αυστρίας.

2.

3. ∆ηµιουργήθηκε νέος 

χώρος περίθαλψης & 

φιλοξενίας έως 8 

οπληφόρων, που δεν 

µπορούν να 

επανενταχθούν στο 

φυσικό

περιβάλλον.

©
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• Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είχε την τιµή να 

ξεναγήσει στο ∆ιεθνές 

Περιβαλλοντικό Κέντρο την 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

κυρία Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου.

• Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ υποδέχτηκε 

49.778 επισκέπτες, εκ των 

οποίων τα παιδιά ήταν 16.081. 

Τα σχολεία που ξεναγήθηκαν 

στο Κέντρο ήταν 98! +60%
2021 2022

49.778

31.178

• Ανακαινίστηκαν πλήρως τα 

Κεντρικά Γραφεία και το Σπίτι 

των Εθελοντών του 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στον Αετό.

• ∆ηµιουργήθηκε πωλητήριο 

αναµνηστικών προϊόντων στο 

Κέντρο Ενημέρωσης Λύκου & 

Λύγκα στις Αγραπιδιές.

• Ανακαινίστηκε ο χώρος 

υποδοχής επισκεπτών στο 

Κέντρο Προστασίας Αρκούδας 

στο Νυµφαίο.

Με την υποστήριξη:
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Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ επιδιώκει διαρκώς την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό 

των εγκαταστάσεών του, για να εξασφαλίσει: 1) άριστες συνθήκες 

εργασίας για το ανθρώπινο δυναµικό του, τις εθελόντριες και τους 

εθελοντές της οργάνωσης, και 2) τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου 

οι επισκέπτες µας να βιώνουν µια µοναδική εµπειρία.

Η οικογένεια και οι επισκέπτες 
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Το 2022: 

©Ν. Γραμμενόπουλος/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

©
Θ

. Μ
α

νω
λό

πο
υλ

ος

©Ν. Γραμμενόπουλος/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

©Γ. Μοστάκης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ



Το Ερευνητικό Κέντρο
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Το Ερευνητικό Κέντρο είναι η νέα δοµή που προστέθηκε το 2022 στο 

∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και περιλαµβάνει:

1) τις δράσεις της Ερευνητικής Οµάδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την 

προστασία της βιοποικιλότητας, και 2) το διεθνές πρόγραµµα έρευνας της 

βιοποικιλότητας, µε τη συµµετοχή φοιτητών/τριών από ξένα 

πανεπιστήµια και ερευνητικούς φορείς.  

Οι δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας το 2022:
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Με την υποστήριξη:

Συνεχίστηκε η λειτουργία των καµερών πεδίου µε ταυτόχρονο 

εµπλουτισµό του δικτύου µε µεγαλύτερο αριθµό καµερών και αύξηση του 

µεγέθους της περιοχής µελέτης από τα 70 χλµ2 στα 106 χλµ2. Τα 

αποτελέσµατα της δράσης ήταν 11.891 βίντεο και φωτογραφίες. 

Μεταξύ άλλων ειδών, οι καταγραφές αφορούν:

Τo 2022 η Ερευνητική Οµάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

συµµετείχε σε µελέτη σχετικά µε το παράσιτο 

Thelazia callipaeda στις αρκούδες στην Ελλάδα, η 

οποία δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Transboundary 

and Emerging Diseases.

Διεθνές πρόγραμμα έρευνας της βιοποικιλότητας

Δημοσιεύσεις

Είδος βίντεο &
φωτογραφίες

αρκούδα

λύκος

ζαρκάδι

κόκκινο ελάφι

αγριόγατα

µεσοθηρευτές

αλεπού
ασβός

κουνάβι
αναγνωρισµένα 

άγρια πτηνά

2.041

299

4.035

1.315

321

860

291

317

112

Μεγάλος αριθμός 
εικόνων/δεδομένων 
από θηλυκά με τα 
μικρά τους ανά είδος 
(εκτός από τον λύκο)

Η συνεργασία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ µε διεθνή πανεπιστήµια (π.χ. 

Manchester Metropolitan University, Nottingham Trent University, 

University of Glasgow) ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2022. Μέσω 

του προγράµµατος αυτού, ξένοι και Έλληνες φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να συµµετέχουν στις δράσεις της Ερευνητικής 

Οµάδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και να υλοποιούν τις πτυχιακές 

τους εργασίες σε θέµατα που αφορούν είδη της ελληνικής 

βιοποικιλότητας και τα οποία αποτελούν τον βασικό 

ερευνητικό πυλώνα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Όλες οι 
δηµοσιεύσεις του 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
εδώ.

Highlight

https://www.hellenicbearregister.com/publications
https://www.hellenicbearregister.com/_files/ugd/f11946_0dbd46f4afb14383b8d2bbe1538bdbb0.pdf


Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ εκτρέφει και παραχωρεί δωρεάν σε επαγγελµατίες 

κτηνοτρόφους κουτάβια ελληνικών ποιµενικών µε στόχο την

προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και την αρµονική συνύπαρξη 

ανθρώπων και άγριων ζώων. Στην καθηµερινή φροντίδα των σκύλων 

(π.χ. βόλτες, καθάρισµα, εκπαίδευση κ.λπ.) συµµετέχουν, εκτός από 

τους φροντιστές και εκπαιδευτές, και εθελοντές/τριες. Όλα τα 

κουτάβια παραχωρούνται στους νέους ιδιοκτήτες τους µε σύµβαση 

συνεργασίας και δεσµεύσεις σχετικά µε την ευζωία και την πιθανότητα 

µελλοντικής τους αναπαραγωγής.

09

Το Κέντρο Ελληνικού
Ποιµενικού του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Το 2022 το ΚέντροΕλληνικού Ποιµενικού:• Φιλοξένησε 18 γεννήτορες ποιµενικούς.

• Παραχώρησε 46 κουτάβιασε κτηνοτρόφους (τα 6 γεννήθηκαν στο Κέντρο ενώ τα 40 γεννήθηκαν και παραχωρήθηκαν µέσα από το δίκτυο αναπαραγωγής των κτηνοτρόφων).

8

5

5
3

3

5

3

3

3

12

1

1

2

2

2

3

1
1

1 4

2

2

4
1

6

2

5

Χάρτης διανοµής ελληνικών ποιµενικών το 2022

12 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

6 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

5 ΚΑΒΑΛΑ

4 ΞΑΝΘΗ

3 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

3 ΦΩΚΙ∆Α  

2 ΑΤΤΙΚΗ

2 ΙΩΑΝΝΙΝA

2 ΚΟΡΙΝΘΙΑ

2 ΛΑΚΩΝΙΑ

2 ΣΕΡΡΕΣ

1 ΜΑΓΝΗΣΙΑ

1 ΠΙΕΡΙΑ

1 ΤΡΙΚΑΛΑ

©
Αλ. Καραμανλίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
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Η Οµάδα Άµεσης Επέµβασης (ΟΑΕ) του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 

δηµιουργήθηκε και λειτουργεί µε ιδίους πόρους από το 2008 και 

επεµβαίνει σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και ατυχηµάτων 

της άγριας πανίδας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται για την 

ενηµέρωση των κατοίκων της υπαίθρου, ώστε να επιτευχθεί η 

αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Η Οµάδα Άµεσης Επέµβασης
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

0 10 20 30 40 50

Ζηµιές στο
ζωικό κεφάλαιο 44

25

15

Ζηµιές στο
µελισσοκοµικό
κεφάλαιο από αρκούδα
και αγριογούρουνο

Ζηµιές στο γεωργικό
κεφάλαιο από αρκούδα
και αγριογούρουνο

Περιστατικά
αλληλεπίδρασης

ανθρώπου
άγριας ζωής

Το όχηµα επιχειρήσεων 
της ΟΑΕ είναι ευγενική 
χορηγία της

Η ΟΑΕ επενέβη σε 84 περιστατικά:

61 µε αρκούδα, 16 µε λύκο, 7 µε άλλα είδη (3 µε τσακάλια, 

1 µε νυφίτσα, 2 µε αγριογούρουνα, 1 µε ελάφι)

©Μ. Αυγερινού/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
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Επεµβάσεις ΟΑΕ το 2022

3  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

2  ΠΕΛΛΑ

2  ΚΙΛΚΙΣ

2  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

2  ΦΘΙΩΤΙ∆Α

2  ΚΑΒΑΛΑ

  

24  ΦΛΩΡΙΝΑ

6  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

5  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

4  ΗΜΑΘΙΑ

4  ΚΟΖΑΝΗ 

3  ΞΑΝΘΗ

3  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1  ΦΩΚΙ∆Α

1  ΓΡΕΒΕΝΑ

1  ΑΡΤΑ

1  ΤΡΙΚΑΛΑ

1  ΣΕΡΡΕΣ

1  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

1  ΑΧΑΪΑ

Η Οµάδα Άµεσης Επέµβασης
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Διάσωση & περίθαλψη άγριας πανίδας
To 2022 η Οµάδα Άµεσης Επέµβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ χρειάστηκε
να επέµβει σε 67 περιστατικά:

- 10 περιστατικά µε αρκούδα (4 νεκρές από πυροβόλο όπλο, 1 νεκρή από 
άγνωστο αίτιο, 2 νεκρές από τροχαίο ατύχηµα, 1 απεγκλωβισµός από
παράνοµη παγίδα, 1 ορφανή αρκούδα)

- 7 περιστατικά µε λύκο (5 τροχαία ατυχήµατα και 2 λαθροθηρίες)

- 2 περιστατικά µε τσακάλι (τροχαία ατυχήµατα)

- 37 περιστατικά µε οπληφόρα ζώα: 36 ζαρκάδια και 1 πλατώνι
(16 τροχαία ατυχήµατα, 8 τραυµατισµοί από σκυλιά, 6 ορφανά,

2 κατασχέσεις από παράνοµη κατοχή, 2 απεγκλωβισµοί,
2 πυροβολισµοί, 1 τραυµατισµός από πτώση). Από αυτά,
14 περιστατικά µε οπληφόρα ζώα είχαν αίσια έκβαση καθώς, είτε επέζησαν 
(µόνιµη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ) είτε 
επανεντάχθηκαν ή αποµακρύνθηκαν από µόνα τους. 

- 12 περιστατικά διάσωσης άγριων πτηνών και αποστολή τους σε 
εξειδικευµένα Κέντρα Περίθαλψης (πελεκάνοι, πελαργοί, αρπακτικά κ.ά.)

- 1 επέµβαση (διάρκειας 24 ωρών) αποµάκρυνσης 148 νεκρών 
αργυροπελεκάνων από τις λίµνες Ζάζαρη και Χειµαδίτιδα του νοµού 

Φλώρινας για αποφυγή της µετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών.

Περιοχές
επέµβασης ΟΑΕ,

2022

24
2

2 1 3

3

2

1

3

2

1

1

6
4

1

1

1

4

4

1

1

2

3

1

©
Μ

. Αυγερινού/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
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Η Οµάδα Περίθαλψης & Επανένταξης
Άγριας Ζωής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Η Ομάδα Περίθαλψης & Επανένταξης Άγριας Ζωής αποτελείται από 
φροντιστές του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ με εμπειρία στην καθημερινή φροντίδα 
άγριων ζώων. Τα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραμμα περίθαλψης και 
επανένταξης είναι αρκούδες, λύκοι, τσακάλια και οπληφόρα που 
βρίσκονται ορφανά σε πολύ νεαρή ηλικία. Έπειτα από ανατροφή 
(συνήθως) 1 έτους σε περιφραγμένο φυσικό δάσος επανεντάσσονται 
στο φυσικό τους περιβάλλον, εφόσον η συμπεριφορά και η 
υγεία τους το επιτρέπει.

Το 2022:

- 3 αρκουδάκια, η Χούμπα, ο Βίχαρ και ο 
Γκόραν, που είχαν βρεθεί ορφανά στη 
Βουλγαρία, επανεντάχθηκαν με 

επιτυχία, στο φυσικό περιβάλλον 
της χώρας τους. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ανέλαβε την 
ανατροφή και περίθαλψή 
τους και θα τα 
παρακολουθεί με ειδικό 
κολάρο για 1 έτος. 

Η μελέτη των στιγμάτων που μας 

δίνουν τα ειδικά κολάρα των τριών 

μικρών αρκούδων από τη 

Βουλγαρία δείχνουν ότι όχι μόνο τα 

έχουν καταφέρει, αλλά και ότι δεν 

πλησίασαν ποτέ έστω μία 

κατοικημένη περιοχή!

- Πραγματοποιήθηκε η 1η επανένταξη 
ορφανού λύκου στην Ελλάδα. Ο Σκαρ 
είχε βρεθεί ορφανός, όταν ήταν μόλις 
μερικών εβδομάδων. Ανατράφηκε με 
ειδικό πρωτόκολλο στις 
εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και 

επέστρεψε στο φυσικό περιβάλλον.

- Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συμμετείχε σε 
διημερίδα που διοργανώθηκε 

στις εγκαταστάσεις της 
οργάνωσης ΑΛΚΥΟΝΗ, στην 
Πάρο, με θέμα τη δικτύωση και την 
καλύτερη συνεργασία των ΚΕ.ΠΕ.Α.Π. 
(Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας 
Πανίδας) στην Ελλάδα.

©
Αλ. Καραμανλίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

©
Δ. Τοσίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ



ΠαιδιάΠρογράµµατα στο πεδίο Εκπαιδευτικοί 

• Εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα στο ∆άσος 
Νυµφαίου

• Καθαρισµός ∆άσους 
Σχινιά

• Επανένταξη 3 
ορφανών αρκούδων 
και 1 ορφανού λύκου

175 40

©Δ. Τοσίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 13

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση

Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ είναι διεπιστηµονική και 

υλοποιεί εδώ και 30 χρόνια εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία 

είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και τους αρµόδιους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Επιδιώκει την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και 

ενηλίκων για την προστασία της άγριας ζωής και της 

βιοποικιλότητας εφαρµόζοντας σύγχρονα διαδραστικά 

προγράµµατα. Παράλληλα, δίνει το παρόν σε επιµορφωτικά 

σεµινάρια εκπαιδευτικών και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το 2022 υλοποίησε 195 εκπαιδευτικά προγράµµατα,

που τα παρακολούθησαν 9.452 παιδιά,

720 εκπαιδευτικοί και 1.818 ενήλικες.

Παιδιά Εκπαιδευτικοί 

Σχολεία

Ειδικά Σχολεία, φορείς 
και Κέντρα 
∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης  (Κ∆ΑΠ) 
για άτοµα µε αναπηρία

Κ∆ΑΠ

Παιδικές Βιβλιοθήκες, 

Συστήµατα 

Προσκόπων, Ωδεία

5.817

203

145

535

300

25

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

2ο ∆ηµοτικό Χίου

Χορωδία ∆ηµοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών
Κ. Τσακαλίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ



ΠαιδιάΕυάλωτες κοινωνικά
οµάδες: Ενήλικες

• Solidarity Now

• Υποστηρικτικές 
παρεµβάσεις σε 
κοινότητες Ροµά-ΑΠΘ

32 18

Επίσκεψη παιδιών της SolidarityNow στο Κέντρο Προστασίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

ΠαιδιάΕταιρικά οικογενειακά
προγράµµατα:

Ενήλικες

• weDο/ Professional

• COSMOTE

• IKEA

205 200

Καθαρισµός στον Σχινιά
∆. Τοσίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 14

ΕκπαιδευτικοίΠαρουσιάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα

Επιµορφωτικά σεµινάρια για τα 
προγράµµατα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ  
στις/στους εκπαιδευτικούς:

• της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ηλείας

• της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλονίκης  

• Ανακοινωση στη ∆ιεθνή ∆ιηµερίδα: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον από το 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας µε 
το ερευνητικό κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ κ.ά. 

385

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

ΠαιδιάΠαιδικές θεατρικές
παραστάσεις: Ενήλικες

Ζογκλερ σε Μπελάδες 1.500 1.000

ΠαιδιάΜεγάλα πολιτισµικά
φεστιβάλ: Ενήλικες

• Θεσσαλονίκη: 
CONNECTED WE 
STAND Festival 2022

• Αθήνα: SNFCC Green 
Weekend: «Η 
κλιµατική αλλαγή και 
Εγώ» & KIDS DREAM 
FESTIVAL

• Πτολεµαΐδα: GO 
Green Festival

840 570

ΚΠΙΣΝ Νίκος Καρανικόλας



2  ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

2  ΛΕΣΒΟΣ

2  ΜΑΓΝΗΣΙΑ

2  ΑΡΚΑ∆ΙΑ

2  ΑΧΑΪΑ

2  ΒΟΙΩΤΙΑ

2  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

2  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

2  ΠΕΛΛΑ

1  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

1  ΑΡΓΟΛΙ∆Α

1  ΑΡΤΑ

1  ΓΡΕΒΕΝΑ

1  ΕΒΡΟΣ

1  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1  ΚΑΒΑΛΑ

1  ΚΑΛΥΜΝΟΣ

1  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1  ΚΕΡΚΥΡΑ

49  ΑΤΤΙΚΗ

37  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21  ΦΛΩΡΙΝΑ

17  ΚΟΖΑΝΗ

5   ΛΑΡΙΣΑ

4   ΗΜΑΘΙΑ

4   ΕΥΒΟΙΑ

3   ΦΘΙΩΤΙ∆Α

3   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3   ΛΑΚΩΝΙΑ
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Εκπαιδευτικά προγράµµατα
στο εξωτερικό

Εκπαιδευτικά προγράµµατα
στην Ελλάδα

8  ΚΥΠΡΟΣ

2  ΗΠΑ

2  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

1  ΒΕΛΓΙΟ

1  ΚΕΦΑΛOΝΙΑ

1  ΚΙΛΚΙΣ

1  ΞΑΝΘΗ

1  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1  ΡΟ∆ΟΣ

1  ΦΩΚΙ∆Α

1  ΧΑΝΙΑ

1  ΧΙΟΣ

4

2 1

1
1

1

1

1

1

1

1



6.000 340.900 προβολές 

Επικοινωνία /
Ευαισθητοποίηση

Η περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πυλώνες του έργου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. H επικοινωνία των δράσεων γίνεται µέσω

∆ελτίων Τύπου, της ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και των σελίδων στα µέσα

κοινωνικής δικτύωσης.

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα για το 2022 ήταν τα εξής:

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

facebook:
176.000

ακόλουθοι

112
δηµοσιεύσεις

21
βίντεο

5.423.500
προβολές

190.000 αντιδράσεις/κοινοποιήσεις

13% σε σχέση με το 2021 

16

click
here

click
here

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS

2.300 341.500 προβολές 

Top 3

click
here

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS

https://www.facebook.com/watch/?v=322022890007210
https://www.facebook.com/watch/?v=424594082748594
https://www.facebook.com/watch/?v=1001726327192179


3:35 / 1:17:35

Αρκούδα ξυπνάει από χειμέριο ύπνο
140.000 προβολές 602

ARCTUROS
3,82 χιλ. εγγεγραμμένοι

SUBSCRIBE   8,8 M 3:35 / 1:17:35

Επιχείρηση απεγκλωβισμού παγιδευμένου λύκου
128.000 προβολές 1,7χιλ.

ARCTUROS
3,82 χιλ. εγγεγραμμένοι

SUBSCRIBE   8,8 M

arcturosngo

2.600 13.150 προβολές

3.800 
ακόλουθοι

5
νέα βίντεο

17

Instagram:
16.400 

ακόλουθοι
91 
δηµοσιεύσεις

966
βίντεο

607.200  
αντιδράσεις/κοινοποιήσεις

20% από το 2021 

Youtube:

Top 3

Top 3

click
here

click
here

click
here

arcturosngo

2.300 15.580 προβολές

arcturosngo

2.760 18.100 προβολές

click
here

click
here

3:35 / 1:17:35

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – Ελληνικός ποιμενικός
728.079 προβολές 1,7χιλ.

ARCTUROS
3,82 χιλ. εγγεγραμμένοι

SUBSCRIBE   8,8 M

click
here

https://www.youtube.com/watch?v=kqhS0rQUuI4
https://www.youtube.com/watch?v=E9x93OcyQmE
https://www.youtube.com/watch?v=Fox9-BznoHo
https://www.instagram.com/p/CiFE-LzqtE0/
https://www.instagram.com/p/CamK2_fKNXd/
https://www.instagram.com/p/CiSJ4phqXPZ/


18

Γραφείο Τύπου:

15 
∆ελτία Τύπου

43
ραδιοφωνικές &
τηλεοπτικές συνεντεύξεις 

Ιστοσελίδα:

επισκέπτες

120.000 

θεάσεις

514.000 
(αύξηση 28,5% από το 2021 93.400 επισκέπτες)

Το θέµα που ανέδειξε ο 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ µε τη δολοφονία 

3 αρκούδων σε διάστηµα ενός 

µήνα έλαβε διεθνή προβολή 

µέσω του Euronews. Η είδηση 

δηµοσιεύτηκε µεταξύ άλλων 

στη γαλλική, την ισπανική και 

την ιταλική έκδοση. 

TOP 10 ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

1. Ελλάδα

2. Γαλλία

3. Ηνωµένο Βασίλειο

4. ΗΠΑ

5. Κύπρος

6. Γερµανία

7. Ολλανδία

8. Βέλγιο

9. Αδιευκρίνιστο

10. Ιταλία

101.727

3.372

1.756

1.733

1.715

1,617

824

442

438

407

Βρείτε µας στα social media:

https://www.arcturos.gr/news/sklithronekresarkoudes/
https://fr.euronews.com/2022/08/19/grece-trois-ours-retrouves-morts-dans-des-espaces-proteges-au-cours-du-mois-dernier
https://es.euronews.com/2022/08/19/la-ong-ambientalista-arturos-denuncia-el-asesinato-de-3-osos-pardos-en-grecia
https://it.euronews.com/2022/08/19/grecia-tre-orsi-bruni-uccisi-in-un-mese-ong-arcturos-crimini-contro-la-biodiversita
https://www.youtube.com/user/arcturosgr
https://twitter.com/arcturosngo/status/1524405836948332546
https://www.instagram.com/explore/locations/237816814/-arcturos/?hl=el
https://www.facebook.com/arcturosngo/
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Εθελοντισµός

Το εθελοντικό πρόγραµµα πραγµατοποιείται κυρίως στο ∆ιεθνές 

Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Οι εθελόντριες/τές και 

φοιτήτριες/τές του προγράµµατος συµµετέχουν σε εργασίες του 

Περιβαλλοντικού Κέντρου, όπως η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

επισκεπτών, η φροντίδα και περίθαλψη ζώων, αλλά και σε 

καθαρισµούς περιοχών, εκδηλώσεις και δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης.

Το 2022: 

*Οι εθελόντριες/τές και φοιτήτριες/τές που συµµετείχαν στη λειτουργία

του ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ήταν από τους εξής

φορείς:

       • Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

       • Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

       • Συνοδός Βουνού, ∆ΙΕΚ Πτολεµαΐδας

       • Centro pa Desaroyo CEDE, Αρούµπα

       • Westfälische Wilhelms Universität, Γερµανία

       • Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt, KJW, Γερµανία

       • Everything is Possible, Ηνωµένο Βασίλειο

       • Associazione di promozione sociale Joint, Ιταλία

Το εθελοντικό πρόγραµµα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

"Conservation of large carnivores and reductions 

of human wildlife conflict. The case of Greek 

Shepherd Dog Breeding and Redistribution 

Center" (2020-1-EL02-ESC11-005892), που 

ολοκληρώθηκε το 2022, χαρακτηρίστηκε από το 

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης 

(ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) ως «καλή πρακτική- ESC». 

∆ράσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ Εθελόντριες/τές

∆ιεθνές Περιβαλλοντικό 

Κέντρο*

Εκδηλώσεις στην Ελλάδα

∆ράσεις καθαρισµού

102

37

98

©
ΚΠ

ΙΣΝ
 Ν

ίκος Κα
ρ

ανικόλας, Πελαγία Καρανικόλα, Δανάη Κοκκινάκη

https://europeansolidaritycorps.gr/2023/01/30/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5/
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Προγράµµατα
Για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αξιοποιεί 

προγράµµατα και άλλα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2022 ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ξεκίνησε 1 νέο πρόγραµµα προστασίας 

της καφέ αρκούδας και ολοκλήρωσε 1 πρόγραµµα 

εθελοντισµού:

LIFE Bear Smart Corridors
Στόχος προγράμματος: η ανάπτυξη δράσεων που επιδιώκουν τη 

βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας για να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη µετακίνηση των πληθυσµών της 

αρκούδας στους διαδρόµους µετακίνησής της προς τους όµορους 

ορεινούς όγκους.

Διάρκεια: 2022-2026

Συνεργαζόμενοι φορείς: Οι τοπικές κοινωνίες και οι βασικοί 

ενδιαφερόµενοι (stakeholders) του ∆ήµου Αµυνταίου Φλώρινας

Οι δράσεις για το 2022: χαρτογράφηση παράνοµων

χωµατερών, οπωρώνων (µε στόχο την αποτελεσµατική

προστασία τους) και µελέτες αξιολόγησης της

λειτουργικότητας των  υφιστάµενων διαδρόµων 

µετακίνησης της καφέ αρκούδας.

      Website: https://rewilding-apennines.com/el/

                       life-bear-smart-corridors

Κατά τη διάρκεια των µελετών για 

την αξιολόγηση των διαδροµών 

µετακίνησης, συλλέχθηκαν από την 

Ερευνητική Οµάδα ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 64 
περιττώµατα αρκούδας και 190 

δείγµατα τριχών αρκούδας. Αυτά 

τα βιοδηλωτικά στοιχεία θα 

χρησιµοποιηθούν για γενετικές, και 

όχι µόνο, αναλύσεις.

Wildlife rehabilitation and
public awareness of
Human-Wildlife coexistence
Στόχος προγράμματος: Η προστασία της άγριας ζωής & η 

ευαισθητοποίηση του κοινού

Διάρκεια: 11/2021-10/2023

Κωδικός: 2021-1-EL02-ESC51-VTJ-000037372 

Το 2022: µε τη συµµετοχή 6 εθελοντών υλοποιήθηκαν δράσεις:

1) φροντίδας ζώων, ανατροφής και επαναδιάδοσης του ελληνικού 

ποιµενικού, 2) ενηµέρωσης πολιτών για την αρµονική συµβίωση 

ανθρώπου και άγριας ζωής και 3) εξοικείωσης των ξένων 

εθελοντών µε την ελληνική γλώσσα µέσω του προγράµµατος 

«Επαφή µε την Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµική

εξοικείωση» από το ΠΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ του

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

https://rewilding-apennines.com/el/life-bear-smart-corridors/


Σκυταλοδροµία για την Κλιµατική 
Αλλαγή
Με το σύνθηµα "Προστατεύουµε τη 
βιοποικιλότητα" ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συµµετείχε στις 24 
Οκτωβρίου στην Παγκόσµια Σκυταλοδροµία για την 
Κλιµατική Αλλαγή Running Out of Time. Πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη συνεχή παγκόσµια 
σκυταλοδροµία που έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ, µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του 
κοινού για την αντιµετώπιση της Κλιµατικής 
Αλλαγής. Τον συντονισµό της σκυταλοδροµίας 
στην Ελλάδα ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης. 
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Συνεργασίες

Wildlife Insights
Συνεργασία με: τα Ινστιτούτα Snapshot Europe & USA, Max 

Planck Institute of Animal Behaviour, Euromammals και North 

Carolina Museum of Natural Science µέσω της συµµετοχής στη 

διαδικτυακή πλατφόρµα καταγραφής άγριας ζωής Wildlife 

Insights.

Το Wildlife Insights παρέχει εύκολη ανάλυση και κοινή χρήση 

µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων ινστιτούτων σηµαντικών 

δεδοµένων από κάµερες πεδίου για την άγρια ζωή σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Με πρόσβαση σε νέα δεδοµένα, οι αρµόδιοι φορείς του 

κάθε κράτους µπορούν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις

για την προστασία και διαχείριση

της άγριας ζωής.

∆ιεθνείς συνεργασίες για την
αρκούδα και τη βίδρα
Ο διευθυντής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, ∆ρ. Αλέξανδρος Καραµανλίδης, 

είναι µέλος της Οµάδας Ειδικών της Παγκόσµιας Ένωσης για την 

Προστασία της Φύσης για την Αντιµετώπιση των 

Αλληλεπιδράσεων Αρκούδας–Ανθρώπου και της Οµάδας 

Ειδικών για την καφέ αρκούδα και τη βίδρα στην Ευρώπη. 

Συνεργάζεται ως εξωτερικός ερευνητής µε το Norwegian 

University of Life Sciences στο Ås της Νορβηγίας. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.)
Οι δύο φορείς ένωσαν τις δυνάµεις τους µε απώτερο 

σκοπό την επίτευξη ενός κοινού οράµατος: την 

ισότιµη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον των 

ατόµων µε αναπηρία, των ατόµων µε

χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών

τους στο πλαίσιο της συµπερίληψης.

Κτηνιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ διατηρεί µόνιµη 

συνεργασία µε την Κτηνιατρική Σχολή 

του Α.Π.Θ. για την περίθαλψη άγριων 

ζώων και το πρόγραµµα επανένταξης 

ορφανών άγριων ζώων.

Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό
Κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας
Η συνεργασία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ µε το ΠΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ 

αποσκοπεί στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 

δράσεων που προάγουν την ελληνική γλώσσα σε 

ξένους εθελοντές, καθώς επίσης και τη διάδοση 

εργαλείων και καλών πρακτικών για την ενίσχυση 

της εκµάθησης, διάδοσης και χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού.

Στον πρώτο κύκλο της συνεργασίας θα 

συµµετάσχουν εθελοντές από την

Ιρλανδία, τη Γερµανία και την Ιταλία.

∆ίκτυο περιβαλλοντικών 
οργανώσεων
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συνεργάζεται µε άλλες ελληνικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις και µε δηµόσιες 

παρεµβάσεις παίρνουν θέση σε σηµαντικά 

ζητήµατα της βιοποικιλότητας και των άγριων 

ζώων. Το 2022 ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προχώρησε σε 7 

σχετικές παρεµβάσεις (π.χ. για τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειες, τις σεισµικές έρευνες στο Ιόνιο, τα 

δηλητηριασµένα δολώµατα, το σόου µε αετό στους 

αγώνες της ΑΕΚ).

https://www.arcturos.gr/news/odysseiatouodyssea/
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Υποστηρικτές

Υποστηρικτές 2022 

Δωρεές 328

Μέλη 139

Υιοθεσίες 510

Κατανοµή υιοθεσιών ανά ζώο

Αρκούδα 335

Λύκος  68

Ποιμενκός 40

Λύγκας 16

Τσακάλι 4

Αριθμός υποστηρικτών 977

Χάρη στην ηθική, υλική και οικονοµική ενίσχυση ιδιωτών, 

εταιρειών και άλλων φορέων ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει τη 

δυνατότητα της συνεχούς προστασίας του περιβάλλοντος και 

διατήρησης της άγριας ζωής. Μέσω δωρεών, υιοθεσιών ζώων 

από τα Κέντρα Προστασίας ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και συνδροµών για τα 

µέλη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, δηµιουργούµε όλοι µαζί ένα καλύτερο 

φυσικό περιβάλλον.

Το 2022 οι υποστηρικτές του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

έφτασαν τους 977.



Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ προσέφεραν ποσοστό επί των 
πωλήσεων 6 παιδικών βιβλίων.

Η εταιρία LOGOTYP υποστήριξε την πώληση των προϊόντων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 
προσφέροντας χάρτινες σακούλες.

Η ΒORN FREE, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ και το CAMPION SCHOOL 
υποστηρίξαν, µέσω υιοθεσίας, τη φροντίδα των αρκούδων στο ∆ιεθνές 
Περιβαλλοντικό Κέντρο.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ χορήγησε υλικά για τη συντήρηση του Κέντρου 
Προστασίας του Λύκου.

Η ECOSTAR χορήγησε αναλώσιµα (µελάνια, τόνερ) για τα µηχανήµατα 
των γραφείων.

H PERITAS BARF FOOD προσέφερε την τροφή
BARF για λύκους.

Η LEASE PLAN παραχώρησε στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ένα όχηµα 
VW Amarok για τις ανάγκες της Ερευνητικής Οµάδας.

Η ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ παρείχε την ασφάλιση των 4 οχηµάτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Η GOODYEAR χορήγησε ελαστικά για 3 οχήµατα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Η weDo/Professional υποστήριξε τον καθαρισµό 
δύο δασικών περιοχών (Εθνικό Πάρκο Σχινιά 
Μαραθώνα, παρόχθια περιοχή στις Αγραπιδιές 
Φλώρινας). 

Η εταιρεία ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ενίσχυσε τη σίτιση
των αρκούδων, προσφέροντας προϊόντα της.

Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ προσέφερε οικονοµική στήριξη.

Η ΕΛΑΪΣ UNILEVER προσέφερε προϊόντα και οικονοµική στήριξη στο έργο 
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 

Η ROYAL CANIN υποστήριξε το Πρόγραµµα Ανατροφής και 
Επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιµενικού, µε την παραχώρηση τροφής 
για τους γεννήτορες.

Η εταιρεία PREDICTA προσέφερε οικονοµική στήριξη. 

Η AQUA CARPATICA υποστήριξε τη λειτουργίας της
Οµάδας Άµεσης Επέµβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 

BETTERFUTURE

Η ολοκλήρωση του Ερευνητικού Κέντρου και των γραφείων

του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στον Αετό Φλώρινας πραγµατοποιήθηκε

µε την υποστήριξη των ΜΕΓΑΛΩΝ χορηγών µας:

την IKEA σε έπιπλα και εξοπλισµό,

την ELVIAL σε κουφώµατα, τη VIOSPIRAL σε

είδη υγιεινής και την εταιρία ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ σε 

υλικά βαφής. 
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Χορηγίες
Το έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ενισχύθηκε σηµαντικά το 2022 µέσω της 

συνεργασίας µε εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Η υποστήριξη των 

χορηγών, µε τους οποίους µοιραζόµαστε κοινές αξίες και όραµα, έχει 

επιτρέψει την ανάπτυξη και τη συνέχεια της πορείας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

µε απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία.



Στοιχεία Επικοινωνίας:

T: 2386041500
∆: Αετός Φλώρινας, 53075
Μ: arcturos@arcturos.gr

www.arcturos.gr
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To be continued...

https://www.arcturos.gr/
https://www.arcturos.gr/
https://www.behance.net/aria_bousoulegka



