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RIVER ACTION ΚALAMAS 2012

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - ΚΥΡΙΑΚΉ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ
Θέμα: Προστασία του φυσικού οικοσυστήματος Γορμού-Καλαμά και αξιοποίησή του
για φυσιολατρικές δραστηριότητες, άθληση στη φύση και ήπια οικονομική ανάπτυξη.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ EIΣΗΓΉΣEΩN ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Mετά από την ολοκλήρωση της πρώτης διημερίδας συνεδρίασε η επιτροπή για τη διοργάνωση
της 2ης διημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων
River Action Kalamas 2012 και θα αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον. Η συνεδρίαση έγινε τη
Δευτέρα 9 Απριλίου στο Δημαρχείο Ελεούσας και αποφασίσθηκε:
η
α) Η 2 διημερίδα θα γίνει στις 16 και 17 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Βουτσαρά και
β) μέχρι την Κυριακή 22 Απριλίου να κατατεθούν προτάσεις για τις θεματικές εισηγήσεις
της διημερίδας.
Με βάση τις αποφάσεις αυτές η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής μετά από συζήτηση
με μέλη και φίλους της και στα Γιάννενα καταθέτει τις πιο κάτω προτάσεις για τις εισηγήσεις
και το πρόγραμμα της 2ης Διημερίδας στα πλαίσια των θεματικών αξόνων που διαμόρφωσαν η
Χριστίνα Τσιουμπρή και ο Γιάννης Ντίνος από την ομάδα προετοιμασίας των εκδηλώσεων και
κοινοποιήθηκαν στους φορείς που συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή των εκδηλώσεων.
Η Εναλλακτική Δράση επίσης μετά από την οριστικοποίηση των θεματικών εισηγήσεων θα
προτείνει επιστήμονες (Πανεπιστημιακούς, ερευνητές, μελετητές κ.α.) που είναι πρόθυμοι να
συμμετέχουν εθελοντικά στη διημερίδα παρουσιάζοντας εργασίες για τα αντίστοιχα θέματα.
Οι προτάσεις της Εναλλακτικής Δράσης για τις εισηγήσεις και το πρόγραμμα της 2ης
διημερίδας είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
6.00 μμ Προσέλευση
6.30 μμ Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων Γορμού και Καλαμά.
6.45 μμ Πηγές ρύπανσης και μόλυνσης των ποταμών Γορμού και Καλαμά και τρόποι
αντιμετώπισης.
7.00 μμ Η σημασία της προστασίας του φυσικού οικοσυστήματος της Ζίτσας και του

Πωγωνίου στην ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού.
7.15 -7.45 μμ Διάλειμμα
7.45 μμ Η προστασία του φυσικού οικοσυστήματος που περιβάλλει τους ποταμούς Γορμό και
Καλαμά από παράνομες δραστηριότητες ( υπερβόσκηση, παράνομη ξύλευση, παράνομο
κυνήγι, ρίψη απορριμμάτων κ.α. ) και η σημασία της για την ήπια ανάπτυξη.
8.00 μμ Η ασθένεια των πλατάνων του Καλαμά και η ανάγκη για άμεση αντιμετώπισή τους.
8.15 μμ Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργεί.
8.30 - 9.00 μμ Συζήτηση

ΚΥ ΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
10.00 πμ Η ολοκληρωμένη αγροτική διαχείριση και η βιολογική παραγωγή σημαντικός
παράγοντας για τον περιορισμό της ρύπανσης και των ποταμών Γορμού και Καλαμά
10.15 πμ Επιστημονικός σχεδιασμός και πρότυπου αειφορικού αγροκτήματος
10.30 πμ Η ανάγκη της οργανωμένης συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων στην προστασία του φυσικού οικοσυστήματος και την ήπια ανάπτυξη.
11.15 -11.45 πμ Διάλειμμα
11.45 πμ Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προστασία της φύσης. .
12.00 μμ Η αξιοποίηση των φυσιολατρικών δράσεων και των ήπιων αθλημάτων
(πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, αναρρίχηση, canyoning ,rafting, kajak.) για την
προστασία της φύσης και την ήπια οικονομική ανάπτυξη της Ζίτσας και του Πωγωνίου.
12.15 μμ Η σημασία της καλλιέργειας του πνεύματος του εθελοντισμού και η σχεδιασμένη
ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου της Ζίτσας και του Πωγωνίου .
12.30 - 1.30 μμ Συζήτηση
1.30 μμ Τέλος εργασιών

Επίσης προτείνουμε στο χώρο της διημερίδας να υπάρχει έκθεση τοπικών προϊόντων,
ενημερωτικά έντυπα για τις δυνατότητες ήπιων δραστηριοτήτων (πεζοπορία, ορειβασία,
ποδηλασία, ιππασία, καγιάκ κ.α. ), όπως και έντυπα για τα μνημεία του πολιτισμού και τα
μουσεία .
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

