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Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας καλωσορίζω σε αυτή την αξιόλογη ημερίδα που πραγματοποιείται με
σκοπό, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να δώσει μία διέξοδο στους
ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους, να απασχοληθούν με τη γη και να
ενημερωθούν

για

τους

τρόπους

με

τους

οποίους

μπορούν

να

δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, είτε για να συμπληρώσουν το
εισόδημά τους, είτε για χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα ως κύριο
επάγγελμα.
Πρόκειται

για

έναν

προπομπό

των

σχετικών

σεμιναρίων

που

προγραμματίζονται για το Φθινόπωρο με σκοπό να προσφέρουμε ακριβώς
αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος: «διέξοδο από την πόλη στον αγρό».
Η σημερινή ημερίδα είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου, που υλοποιείται
από την αξιόλογη Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνεργασία με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και είναι
πλούσια σε ενημέρωση, καθώς οι αξιόλογοι εισηγητές θα ασχοληθούν με
ζητήματα ουσίας, όπως:
-

Τις πτυχές της αγροτικής ιστορίας του Ιλίου,

-

Τις δυνατότητες κατάρτισης του αστικού πληθυσμού σε θέματα
αγροτικού τομέα,

-

Τις νέες καινοτόμες καλλιέργειες, τις προοπτικές και τους τρόπους
χρηματοδότησης,

-

Αλλά και την μεταφορά της εμπειρίας από μια επιτυχημένη
παραγωγική προσπάθεια στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα.

Στο τέλος της ημερίδας, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια γόνιμη συζήτηση και
σας περιμένουμε όλους να συμμετέχετε στα αξιόλογα και υψηλού επιπέδου
σεμινάρια που προγραμματίζει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο.
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Σήμερα, όλο και περισσότεροι νέοι καλλιεργούν σκέψεις επιστροφής στην
ύπαιθρο και μάλιστα νέοι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι
αναζητώντας ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής στρέφονται στον αγροτικό τομέα,
ο οποίος αποτελεί πηγή εισοδήματος για ένα μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου
πληθυσμού, όχι όμως και της Ελλάδας.
Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η σχέση του πρωτογενή τομέα και της
ανάπτυξης είναι άρρηκτη και διαχρονική, στην Ελλάδα η οικονομική
ανάπτυξη, σήμανε τη συρρίκνωσή του.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον στυλοβάτη
μιας χώρας, και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μπορεί να αποτελέσει μοχλό
μιας βιώσιμης ανάπτυξης, προς την κατεύθυνση εξόδου της Ελλάδας από την
οικονομική κρίση.
Είναι καιρός, λοιπόν, να μπουν νέες βάσεις στην αγροτική και κτηνοτροφική
παραγωγή, να αποκτήσουμε υψηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα,
να επιστρέψει ο πλούτος από την πρωτογενή παραγωγή και πάλι, σε μια
χώρα με αγροτική παράδοση όπως η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ
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