
Κυρίες και κύριοι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ημαθία να βρίσκεται σήμερα εδώ  ενωμένη στην καρδιά
των Αθηνών, στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσιάζοντας τον πολιτισμικό, τουριστικό και
γαστρονομικό της χάρτη.

Θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Ζαππείου κ. Χρήστου,
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, την υπουργό Τουρισμού κα. Κουντουρά,
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα, τους δημάρχους της Ημαθίας, τον
κ.Ζαμπούνη και φυσικά όλους τους συνεργάτες μας, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων κ.
Μάντσιο, την Αναπτυξιακή Ημαθίας, τον σύλλογο γαστρονομίας «Κάρανος», που
εργάστηκαν σκληρά για να λάβει σάρκα και οστά τούτο το τριήμερο, με τον ευρηματικό
τίτλο Imathia  Quality, που όντως διαθέτει υψηλό IQ.

Στόχος μας, όπως και στόχος των εκθετών της Ημαθίας είναι, οι χιλιάδες επισκέπτες που
ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο Ζάππειο αυτό το τριήμερο, να γευτούν  την ιστορία της
μακεδονικής αυτής γης,  όπου μοναδικά συνυπήρξαν οι δυο μέγιστοι της ανθρωπότητας. Ο
Αλέξανδρος της Οικουμένης και ο φιλόσοφος Αριστοτέλης.

Μεταφέροντας λοιπόν  το «βουνό στον Μωάμεθ» και στην περίπτωση μας στην πόλη της
θεάς Αθηνάς, προβάλλουμε  τον πλούσιο πολιτισμό της Ημαθίας, συνδυάζοντας τον με την
γαστρονομία μας, με κυρίαρχο συστατικό το ξινόμαυρο κρασί  ονομασίας-προέλευσης.

Οι επισκέπτες του Imathia Quality   θα έχουν την δυνατότητα να βιώσουν τις Αιγές, την
βασιλική πρωτεύουσα της Μακεδονίας του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την
Μίεζα, όπου στο Γυμνάσιο της δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Αλέξανδρο, την βυζαντινή Βέροια
του Αποστόλου των Εθνών Παύλου με τις δεκάδες εκκλησιές της, να γευτούν
παραδοσιακές γεύσεις, συνδυασμένες με τον οίνο μας και φυσικά να γνωρίσουν τις
Ημαθιώτικες επιχειρήσεις που ασχολούνται με καινοτόμες παραγωγές  στον
αγροτοδιατροφικό τομέα.

Η Ημαθία ως επισκέψιμος τόπος τεσσάρων εποχών είναι εδώ. Αυτό που θα σας
προσφέρουμε από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή είναι ένα αντίδωρο του τόπου
μας.

Η πρόσκληση μας ανοικτή σε όλους τους Αθηναίους, σε όλους τους επισκέπτες μας. Βάλτε
στον τουριστικό σας χάρτη μια περιφερειακή ενότητα, οι κάτοικοι της οποίας ανοίγουν τα
σπίτια  και τις καρδιές τους, όλους τους φιλοξενούμενους της.

Ευχαριστώ πολύ


