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ΕΚΘΕΣΗ «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ»

Χιλιάδες επισκέπτες, μέλη της κυνηγετικής οικογένειας και όχι μόνο, προσέλκυσε το
περίπτερο της Ε' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου στην έκθεση «Κυνηγεσία» που
πραγματοποιήθηκε στο μόνιμο εκθεσιακό κέντρο (MEC) στην Παιανία Αττικής, το τριήμερο
7-9 Απριλίου.

Με την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου, που υποστήριξε από την πρώτη
στιγμή το εγχείρημα, η Ε' ΚΟΗ ενημέρωσε χιλιάδες επισκέπτες για το έργο και τις δράσεις
της, σε διάφορα επίπεδα.

Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Ε' ΚΟΗ είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τα μέλη
του ΔΣ που παραβρέθηκε σύσσωμο στην έκθεση, τους επιστημονικούς συνεργάτες και την
ειδική γραμματέα της Ε' ΚΟΗ για το πρωτοποριακό εγχείρημα της λειτουργίας του
Περιβαλλοντικού Κέντρου Άγριας Πανίδας & Αειφόρου Θήρας στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων,
προσπάθεια που απέσπασε και τα ιδιαιτέρως εγκωμιαστικά σχόλια του αρμόδιου
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Φάμελλου, που δήλωσε ενθουσιασμένος κατά την
επίσκεψή του στο περίπτερο και ανέλαβε τη δέσμευση να επισκεφθεί σε σύντομο χρονικό
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διάστημα το Κέντρο και την περιοχή.

Παράλληλα, στο σύνολο των επισκεπτών έγινε αναλυτική ενημέρωση για τους σκοπούς και
τις δράσεις της Ομοσπονδίας, για το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, τις
φιλοθηραματικές δράσεις, τα προγράμματα καταγραφής και μετρήσεων των πληθυσμών
των θηρεύσιμων και μη, ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή ευθύνης και αρμοδιότητας,
για τις παρεμβάσεις βελτίωσης βιοτόπων, τη λειτουργία του εκτροφείου της ορεινής
πέρδικας και τις ελεγχόμενες και απολύτως πιστοποιημένες απελευθερώσεις του είδους.

Επίσης, διανεμήθηκε έντυπο υλικό με τις δράσεις της Ε' ΚΟΗ καθώς και ψηφιοποιημένο
υλικό (CD-ROM) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Thiropedia και περιλαμβάνει
πληροφοριακό υλικό για τα παιδιά, για τα είδη της πανίδας στην Ήπειρο, αλλά και
χρηστικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση του κυνηγετικού όπλου.

Ακόμη, στις οθόνες του περιπτέρου προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένο υλικό με διάφορες
δράσεις της Ε' ΚΟΗ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Σημαντική ήταν και η παρουσία στην Έκθεση του Κυνηγετικού Συλλόγου
Δελβινακίου-Πωγωνίου, που διένειμε στους επισκέπτες ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις
του συλλόγου καθώς και καπέλα με το σήμα του συλλόγου.

Στο περίπτερο παρεβρέθηκε ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο θεματικός
αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Παπαχρήστου συνοδευόμενος με τον Περιφερειακό Σύμβουλο
κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαο, ενώ εκτός του Αναπλ. Υπουργού κ. Φάμελλου, το επισκέφθηκαν:
ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μπαλάφας, ο Αντιπρόεδρος της Ν.Δ Άδ.
Γεωργιάδης, και ακόμη οι βουλευτές Νικ. Δένδιας, Αθαν. Μπούρας, Γ. Βλάχος, Άννα
Καραμανλή, Θαν. Παφίλης, Νικ. Καραθανασόπουλος, Κων. Κατσίκης, ο Δήμαρχος Ζίτσας κ.
Πλιάκος Μιχάλης, ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων κ. Γαρνέλης Μαρίνος, ο πρώην υπουργός κ.
Σταύρου, ο πρώην βουλευτής Κων. Μαρκόπουλος και πολλοί ακόμη πολιτικοί παράγοντες
και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα.

Σύσσωμη παραβρέθηκε στην έκθεση «Κυνηγεσία» και στα εγκαίνια αυτής και η διοίκηση της
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Παπαδόδημα.
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