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Το Κουκλέσι και τη Βουλιάστα επισκέφθηκε το Σάββατο ο Σταύρος Καλογιάννης, όπου είχε
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την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους θέματα που απασχολούν την περιοχή. Ο Σταύρος
Καλογιάννης αναφέρθηκε αρχικά στις πολύ θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας που εφαρμόζονται ήδη και αφορούν όλους τους συμπολίτες μας, όπως η
μείωση του ΕΝΦΙΑ και η βελτιωμένη ρύθμιση για τις 120 δόσεις προς τα δημόσια και
ασφαλιστικά ταμεία. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αποστόλου έθεσε το ζήτημα των
μειωμένων τιμών πρόβειου γάλακτος και θέματα καθημερινότητας των πολιτών.

Στη Βουλιάστα ο Σταύρος Καλογιάννης συναντήθηκε με επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες και συζήτησε μαζί τους θέματα του κλάδου.
Τόνισε δε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένης ανάδειξης και αξιοποίησης της
κοιλάδας του Λούρου. Για το θέμα θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στον Δήμο
Δωδώνης.

Ο Σταύρος Καλογιάννης παραβρέθηκε στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή παρακολούθησε τους τελικούς αγώνες του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος
κωπηλασίας (U23) που έγιναν με επιτυχία στην Παμβώτιδα και συναντήθηκε με τον Γ.Γ.
Αθλητισμού κ. Μαυρωτά, με τον οποίο συζήτησε τρόπους ώστε να αναβαθμιστεί η υποδομή
της λίμνης για τη δυνατότητα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με σεβασμό στο
οικοσύστημά της.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τους Χουλιαράδες, όπου συζήτησε με τους συγχωριανούς του
τις εξαγγελίες που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης στη Έκθεση, για μειωμένους φορολογικούς
συντελεστές στα χαμηλά εισοδήματα και στις επιχειρήσεις, για ενίσχυση των επενδύσεων
και αναστολή εφαρμογής του ΦΠΑ στην οικοδομή επί τριετία, με παράλληλη σημαντική
έκπτωση στις δαπάνες για ανακαίνιση κτιρίων. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με το κλίμα
αισιοδοξίας που διαμορφώνεται στην αγορά, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην τόνωση της
ανάπτυξης και την ενίσχυση των νοικοκυριών.

Συζήτησε επίσης με δημοτικούς συμβούλους του δήμου Βορείων Τζουμέρκων και τον νέο
Πρόεδρο Χουλιαράδων κ. Καλύβα θέματα που αφορούν την περιοχή, όπως το δίκτυο
ύδρευσης και η διάθεση αποβλήτων των πτηνοτροφείων, ζήτησε δε συνεργασία από όλους
του τοπικούς φορείς για την περαιτέρω ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.
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