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Προτάσεις για την ήπια ανάπτυξη

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η πρώτη διεπιστηµονική διηµερίδα των εκδηλώσεων River Action Kalamas 2012 που πραγµατοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παρακαλάµου.
Το θέµα ήταν «Αγροτική Παραγωγή, Τοπική Επιχειρηµατικότητα και ήπια ανάπτυξη στο Πωγώνι και τη Ζίτσα» και στόχος της διηµερίδας ήταν να τονίσει ότι η ήπια ανάπτυξη και
η οικονοµική ευµάρεια των κατοίκων µπορεί να συµβάλλει
καθοριστικά στην προστασία των ποταµών Γορµού και Καλαµά και του φυσικού οικοσυστήµατος που τους περιβάλλει.
Γιατί µόνο, αν οι κάτοικοι καταλάβουν την αξία της περιοχής
τους µπορούν να αγωνισθούν αποφασιστικά για την προστασία του φυσικού πριβάλλοντος.
Τη διηµερίδα διοργάνωσαν οι ∆ήµοι Πωγωνίου και Ζίτσας,
η οικολογική οργάνωση Εναλλακτική ∆ράση για Ποιότητα
Ζωής, οι Οµοσπονδίες Καλαµά και Πωγωνίου και η Κίνηση Πολιτών «Καθαρός Καλαµάς» και συµµετείχαν σαν εισηγητές Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές, επιστήµονες, κοινωνικοί παράγοντες και απασχολούµενοι µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Όλοι οι οµιλητές επεσήµαναν ότι η παραγωγή αγροτικών
προϊόντων στο Πωγώνι και τη Ζίτσα είναι απαραίτητη προϋ-
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πόθεση για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, ενώ η αγροτική
παραγωγή πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε και το φυσικό περιβάλλον να προστατεύεται και οι αγρότες να ευηµερούν οικονοµικά.
Τονίστηκε επίσης ότι η αγροτική πολιτική που εφαρµόζεται
σήµερα, αποτελεί όχι µόνο ανασταλτικό παράγοντα, αλλά
δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το µέλλον της περιοχής.
Οι οµιλητές υπογράµµισαν ακόµη την ανάγκη τα τοπικά
αγροτικά προϊόντα να προβάλλονται και να διακινούνται µέσα
από ποικίλες δραστηριότητες και ότι οι τοπικές κοινωνίες
µέσα από οργανωµένες δραστηριότητες και µε συµµετοχή
επιστηµόνων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κοινωνικών φορέων, αγροτικών, επαγγελµατικών και πολιτιστικών συλλόγων, οικολογικών οργανώσεων και απλών πολιτών µπορούν
να σχεδιάσουν αποτελεσµατικά την ήπια και βιώσιµη ανάπτυξη να διαµορφώσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν λύσεις.
Στη διηµερίδα παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριµάνης και οι ∆ήµαρχοι Πωγωνίου Κώστας
Καψάλης και Ζίτσας ∆ηµήτρής Ρογκότης, οι περιφερειακοί
σύµβουλοι Γιάννης Παπαδηµητρίου και Μάκης Χατζηεφραιµίδης και ο αντιδήµαρχος Σουλίου Σταύρος Κωστάρας.

ια εξαιρετική πρωτοβουλία υλοποιούν νέοι του ∆ήµου Πωγωνίου, στην οποία ο ∆ήµος θεωρεί ότι αξίζει την υποστήριξη όλων των ∆ηµοτών.
Από τις 21 µέχρι τις 28 Απριλίου θα φιλοξενηθεί στην περιοχή µια Ανταλλαγή Νέων. Θα συµµετάσχουν 24 νέοι από τη
Λετονία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Κατά την Ανταλλαγή θα µάθουν και θα προάγουν τον εθελοντισµό, την ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω του εθελοντισµού και τη καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου Πολίτη.
Στο πλαίσιο της Ανταλλαγής νέων, ο ∆ήµος Πωγωνίου παροτρύνει τους δηµότες να συµµετέχουν σε δύο δραστηριότητες:
Στον καθαρισµό ενός τµήµατος του ποταµού Καλαµά, στην περιοχή Αγίους, τη ∆ευτέρα 23 Απριλίου, από τις 9 έως τη
1 το µεσηµέρι, και στην ανακύκλωση χαρτιού στα χώρια Κουκλιοί, Αρετή, Παρακάλαµος, ∆ολιανά και Καλπάκι την Τρίτη
24 Απριλίου και ώρα 9 το πρωί µε 1 το µεσηµέρι.
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Ιωαννίνων οργανώνει την
πρώτη φετινή του µονοήµερη ιστιοπλοϊκή έξοδο στο
Ιόνιο την Κυριακή του Θωµά 22 Απριλίου. Θα χρησιµοποιηθούν ιστιοπλοϊκά σκάφη µελών του Οµίλου, µε
σηµείο εκκίνησης την Πρέβεζα ή τη Λευκάδα.
Στην ιστιοπλοϊκή έξοδο είναι ευπρόσδεκτοι να συµµετάσχουν και µη µέλη του Οµίλου καθώς και ανήλικα
παιδιά αν συνοδεύονται από τους γονείς τους. Στα
σκάφη προβλέπεται να υπάρχουν έµπειροι ιστιοπλόοι
µέλη του Οµίλου.
Τα πληρώµατα καθώς και άλλες λεπτοµέρειες της εξόδου θα αποφασιστούν σε συνάντηση όλων των ενδιαφεροµένων που θα γίνει την Πέµπτη 19 Απριλίου, στις
9 το βράδυ, στο Λεµβαρχείο αρ. 11 του ΕΑΝΚΙ (µετά
το κλειστό Γυµναστήριο και τα γήπεδα τένις). Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής, µε αρ. ταυτότητας για τον
απόπλου, καθώς και η ταµειακή εξόφληση της ιστιοπλοϊκής εξόδου την ηµέρα της συνάντησης.
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε, το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 19 Απριλίου, στα τηλέφωνα
6977986460 ή 6974588416.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής (06/04/2012) αποφασίστηκε η ένταξη στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 των ακόλουθων επενδύσεων:
1. Καζάκος Μιχαήλ: «Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας πατρογονικών πτηνών (συνολική δυναµικότητα
17.000 πτηνά) στο Νοµό Ιωαννίνων», συνολικού κόστους 600.000 ευρώ.
2. Ζήσης Κωνσταντίνος: «Ίδρυση µονάδας παραγωγής
τυποποιηµένης µηδικής και αραβοσίτου στο Νοµό Πρέβεζας», συνολικού κόστους 163.680 ευρώ.
3. Αναστασίου Θεόδωρος: «Ίδρυση µονάδας παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος στην κτηµατική περιφέρεια του ∆.∆ Ζερβοχωρίου Παραµυθιάς του Νοµού
Θεσπρωτίας», συνολικού κόστους 199.220 ευρώ.
4. Γεωργούλας Κωνσταντίνος: «Εκσυγχρονισµός και
επέκταση πτηνοτροφικής µονάδας συνολικής δυναµικότητας 15.500 πατρογονικών ορνίθων στο Νοµό Ιωαννίνων», συνολικού κόστους 781.040 ευρώ.
5. Πότσιος Χρήστος: «Ίδρυση µονάδας παραγωγής τυποποιηµένου ενσιρώµατος µηδικής και αραβοσίτου»
στο Ν. Πρέβεζας, συνολικού κόστους 186.950 ευρώ.
6. Μπότζιος Ευάγγελος: «Ίδρυση µονάδας παραγωγής
ενσακισµένου ενσιρώµατος στο ∆.∆ Βρυσέλλας του
Νοµού Θεσπρωτίας, συνολικού κόστους 134.080
ευρώ.
7. ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.: «Εκσυγχρονισµός Βιοτεχνίας επεξεργασίας µετάλλου (από σίδηρο) ∆.∆ Βουνοπλαγιάς
Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 540.900 ευρώ.
8. Κύρτζογλου Γεώργιος: «Ίδρυση µεταποιητικής µονάδας παραγωγής τυποποιηµένου ενσιρώµατος αραβοσίτου» στην Κόνιτσα, συνολικού κόστους 197.000
ευρώ.
9. Καρακατσάνης ∆ηµήτριος: «Ίδρυση µονάδας παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος µηδικής» στην Αετόπετρα Κόνιτσας, συνολικού κόστους 166.340 ευρώ.
10. Βασίλειος Μάντζιος: «Καθετοποιηµένη µονάδα
εκτροφής, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος πουλερικών – πτηνοσφαγείο» στην Περάτη Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 193.940 ευρώ.

