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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μανώλης Αγγελάκας: ‘Αγροτική Ανάπτυξη: Νέα προοπτική-νέα
φιλοσοφία’
Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013 θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο
ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια τόνισε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κ. Μανώλης Αγγελάκας, σε συζήτηση,
που πραγματοποιήθηκε στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: ‘Αγροτικήπεριφεριακή πολιτική της ΕΕ- εναλλακτικός τουρισμός-προοπτικές ανάπτυξης της
κοιλάδας Αχελώου’.
Ο Γ.Γ επεσήμανε, ακόμη, ότι η νέα ΚΑΠ στηρίζει τους αγρότες αλλά ταυτόχρονα
απαιτεί

υψηλής

ποιότητας

αγροτικά

προϊόντα,

που

θα

παράγονται

με

συγκεκριμένους όρους σε κάθε στάδιο παραγωγής και πρακτικές που θα σέβονται το
περιβάλλον προάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το ανθρώπινο, δε, δυναμικό, που θα μεταναστεύσει στην περιφέρεια από τα αστικά
κέντρα φέρνει μαζί του την κουλτούρα των νέων τεχνολογιών, καλύτερη οργάνωση

της παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, που αντιλαμβάνεται
συγχρόνως την αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας τους.
Ο ρόλος της Αποκεντρωμένης διοίκησης, πρόσθεσε ο κ. Αγγελάκας, είναι να
διασφαλίσει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των αγροτικών επιχειρήσεων,
την αρτιότητα των δασών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με λιγότερη
γραφειοκρατία.
Αναφορικά δε με τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην
κοιλάδα του Αχελώου, ο κ. Αγγελάκας σημείωσε ότι οι προοπτικές είναι μεγάλες,
αλλά απαιτείται ρεαλιστικός σχεδιασμός, συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και
υιοθέτηση επιτυχημένων μοντέλων από άλλες χώρες της ΕΕ.
Καταλήγοντας ο Γ.Γ. σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικά σχέδια και
όχι να κυνηγούμε χίμαιρες, να βελτιωθούν οι υποδομές ώστε να υποδεχτεί η
περιφέρεια τους « εσωτερικούς μετανάστες », να διατεθεί προς καλλιέργεια
όλη η διαθέσιμη αγροτική γη και να δημιουργηθούν ομάδες αγροτών στα
πλαίσια ενός νέου συνεταιριστικού κινήματος, χωρίς τις
παρελθόντος.
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