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Δελτίο Τύπου 
 

Ημερίδα με θέμα: «διέξοδος από την πόλη στον αγρό»  
πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ιλίου  

Μια εξαιρετική ημερίδα με θέμα «διέξοδος από την πόλη στον αγρό» πραγματοποίησε ο Δήμος Ιλίου και 

η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στο Δημαρχείο Ιλίου, με 

στόχο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να δώσει μία διέξοδο στους ανθρώπους οι οποίοι 

ενδιαφέρονται, 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 να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα ως κύριο 

επάγγελμα.  

Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη, ενώ η ημερίδα, πλούσια σε ενημέρωση, περιελάμβανε ζητήματα 

ουσίας που ανέπτυξαν οι αξιόλογοι εισηγητές, όπως: 

- Πτυχές της αγροτικής ιστορίας του Ιλίου.  

- Δυνατότητες κατάρτισης του αστικού πληθυσμού σε θέματα αγροτικού τομέα.  

- Νέες καινοτόμες καλλιέργειες, οι προοπτικές και οι τρόποι χρηματοδότησης.  

- Μεταφορά της εμπειρίας από μια επιτυχημένη παραγωγική προσπάθεια στον 

γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, στο σύντομο χαιρετισμό του δήλωσε:  

«Σήμερα, όλο και περισσότεροι νέοι καλλιεργούν σκέψεις επιστροφής στην ύπαιθρο και μάλιστα νέοι 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου, όπου 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 δεν συμβαίνει αυτό, εδώ και δεκαετίες.  

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον στυλοβάτη μιας χώρας, και σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ άλλοτε, 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.»  

Ίλιον, 28.06.2013 
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Στιγμιότυπο από την ημερίδα με τους εισηγητές κ. Ανδρέα Μηλιώνη ερευνητή τοπικής ιστορίας, κ. Επαμεινώνδα 

Παπλωματά αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αντώνη Κουντούρη Δ/ντή Φυτικής 

Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Παπούλια επιχειρηματία και  κ. Γιάννη 

Χαραλαμπόπουλο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ιλίου. 

 
Στιγμιότυπο από την ημερίδα 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 

Αθηναγόρας και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ιλίου κ. Γιάννης Χαραλαμπόπουλος 

κατά την έναρξη της ημερίδας. 

 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας απευθύνει χαιρετισμό στους 

συμμετέχοντες στην ημερίδα. 
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