ÍÝïé Áãþíåò
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

River Action Kalamas 2012
Eπιστημονική εκδήλωση στον Παρακάλαμο με πολλές εισηγήσεις και πλούσιο διάλογο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
πρώτη διεπιστημονική διημερίδα των
εκδηλώσεων River Action Kalamas
2012 που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παρακαλάμου.
Το θέμα
ήταν «Αγροτική ΠαραΤοπιΗ παραγωγή αγροτικών γωγή,
κή Επιχειπροϊόντων στο Πωγώνι ρηματικότητα και ήπια
και τη Ζίτσα είναι απα- α ν ά π τ υ ξ η
στο Πωγώνι
ραίτητη προϋπόθεση
και
τη
για την ήπια ανάπτυξη Ζίτσα» και
στόχος της
της περιοχής
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 περιβάλλοντος.
Τη διημερίδα διοργάνωσαν οι Δήμοι
Πωγωνίου και Ζίτσας, η οικολογική
οργάνωση Εναλλακτική Δράση 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.
Συγκεκριμένα εισηγήσεις έκαναν:
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Μπαρτζιάλης με θέμα: την καλλιέργεια της

αγριαγκινάρας και την παραγωγή πέλετ
για βιοκαύσιμο.
Ο επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ
Ηπείρου Γιώργος Πατακιούτας με θέμα
την οργάνωση της αγροτικής παραγωγής
και την προσβολή των τοπικών προϊόντων.
Ο Γεωπόνος Κώστας Βάντζιος με
θέμα: την αμπελουργία και την παραγωγή κρασιού και τσίπουρου.
Ο ιστορικός και περιβαλλοντολόγος
Μάκης Σταύρου με θέμα: την ήπια ανάπτυξη των ορεινών περιοχών το πρότυπο
του Abruzzo στα Απέννινα Όρη και η
δημιουργία τοπικών Επιτροπών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΤΕΒΑ).
Ο Α. καθηγητής στα ΤΕΙ Ηπείρου
Δημήτρης Παπαβασιλείου και ο έκτακτος καθηγητής στα ΤΕΙ Δημήτρης
Παπαδημητρίου με θέμα: την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας.
Ο οικονομολόγος και πρόεδρος της
Αναπτυξιακής Ηπείρου Γεράσιμος
Παπαηλίας με θέμα: ο πρωτογενής
τομέας της οικονομίας και η σημασία
του για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτουρισμού
Κώστας Παππάς με θέμα: η σημασία της
κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στις
ξενοδοχειακές μονάδες.
Ο κτηνίατρος Γιώργος Τσακανίκας με
θέμα: γαλακτομικά προϊόντα αξιοποίηση και προβολή.
Η κτηνοτρόφος και πρόεδρος του
δημοτικού διαμερίσματος Καλοχωρίου
Κατερίνα Μπαλάφα με θέμα: Ο ρόλος
των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ο κτηνοτρόφος και γραμματέας της
Ένωσης Νέων Αγροτών Παναγιώτας
Τάλας με θέμα: η ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας στη Ζίτσα και το Πωγώνι.
Όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν ότι:
α) η παραγωγή αγροτικών προϊόντων
στο Πωγώνι και τη Ζίτσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ήπια ανάπτυξη
της περιοχής.
β) Η αγροτική παραγωγή πρέπει να
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και το φυσικό περιβάλλον να προστατεύεται και οι
αγρότες να ευημερούν οικονομικά.
γ) Ότι αγροτική πολιτική που εφαρ-

μόζεται σήμερα όχι μόνο ανασταλτικό
παράγοντα αλλά δημιουργεί σοβαρούς
κινδύνους για το μέλλον της περιοχής.
δ) Ότι είναι ανάγκη τα τοπικά αγροτικά προϊόντα να προβάλλονται και να
διακινούνται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και
ε) ‘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 Καχριμάνης Αλέξανδρος και οι Δήμαρχοι Πωγωνίου
Καψάλης Κώστας και Ζίτσας Ρογκότης
Δημήτριος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Γιάννης Παπαδημητρίου και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος και ο αντιδήμαρχος Σουλίου, Κωστάρας Σταύρος.

Παρουσίαση του Προγράμματος «Future Leaders» στο Πανεπιστήμιο
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ - του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των δράσεων
που υλοποιεί για την ενημέρωση των
φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος
σε θέματα απασχόλησης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, πρόκειται
να διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση
για την παρουσίαση του Προγράμματος
“Future
Leaders”
στο Πανεπισ τ ή μ ι ο
Η ενημερωτική εκδήΙωαννίνων
λωση στο Πανεπιστήτον Απρίλιο
2012.
μιο Ιωαννίνων θα
Το πρόγ ρ α μ μ α
πραγματοποιηθεί την
“Future
Πέμπτη 26 Απριλίου
Leaders”
2012, στο Αμφιθέατρο α π ο τ ε λ ε ί
ένα πρωτοτης Κεντρικής Βιβλιο- π ο ρ ι α κ ό
πρόγραμμα
θήκης
ανάπτυξης
ικανοτήτων
με βασικό
στόχο την προετοιμασία των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Μέσω των
επιμορφωτικών εμπειριών που προσφέρει, συμβάλλει στον εντοπισμό και στην
ανάπτυξη των ηγετικών δυνατοτήτων, σε

έργα με κοινωνική διάσταση.
Το πρόγραμμα “Future Leaders”,
εκπονείται με τη συμβολή διαφόρων
εταιρειών, οργανισμών, σωματείων και
οργανισμών με ευαισθητοποίηση στα
θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
με αφετηρία τις ιδέες των νέων φοιτητών
και αποφοίτων που συμμετέχουν σε

αυτό. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και
απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, στους οποίους απευθύνεται, καλούνται να δραστηριοποιηθούν
στην υλοποίηση ενός επιχειρησιακού
πλάνου με κοινωνικές προεκτάσεις, υπό
την καθοδήγηση καταξιωμένων στελεχών-μεντόρων.

Το πρόγραμμα “Future Leaders”
διαρκεί 11 ημέρες και υλοποιείται 3
φορές το χρόνο - την Άνοιξη, το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
των φοιτητών και αποφοίτων στην Ηγεσία.
Ενημέρωση για το Project που θα αναλάβει κάθε ομάδα.
Ομαδική συνεργασία πάνω στο
project.
Ολοκλήρωση του πλάνου δράσης.
Παρουσίαση της πρότασης στους
ΜΚΟ.
Παρουσίαση στην πανεπιστημιακή
και επιχειρηματική κοινότητα και βράβευση.
Η ενημερωτική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012, στο
Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί
φοιτητές και απόφοιτοι μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να
συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης συμμετοχής και να το επιστρέψουν
στη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με email - dasta@uoi.gr - το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες και
για το ειδικό έντυπο συμμετοχής επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΔΑΣΤΑ,
http://dasta.uoi.gr/.

