
Κυρίες και κύριοι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στα εγκαίνια της αξιέπαινης  αυτής
πρωτοβουλίας που φέρει το όνομα Imathia Quality που έχει σκοπό να αναδείξει και να
προωθήσει κάτω από ένα ενιαίο όνομα τα εξαιρετικά αγροδιατροφικά προϊόντα, τη
γαστρονομία και το τουριστικό προϊόν της Ημαθίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας καθώς και όλους όσοι
εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση της πρώτης εκδήλωσης Imathia Quality.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ιδιαίτερα τον Υπουργό, κ. Ευάγγελο Αποστόλου,  που αγκάλιασε την εκδήλωση, τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, το Ζάππειο μέγαρο για την
τιμή που μας κάνει να φιλοξενεί την εκδήλωση αλλά και όλα τα μέλη της οργανωτικής
επιτροπής που σε σύντομο χρόνο κατάφεραν να διοργανώσουν μια άψογη εκδήλωση.

Η Βέροια και ευρύτερα η Ημαθία είναι μια από της πιο παραγωγικές ζώνες της χώρας. Στην
περιοχή μας, μεταξύ άλλων, παράγονται υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα όπως το
φημισμένο ροδάκινο αλλά και μερικά από τα κορυφαία κρασιά, τσίπουρα, τυροκομικά και
κρέατα στην Ελλάδα.

Μια επίσκεψη στη Βέροια είναι αρκετή ώστε να καταλάβει κάποιος ότι ο πρωτογενής
τομέας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τον τόπο. Τα φρούτα που παράγονται στην
περιοχή πέρα από το ροδάκινο είναι μεταξύ άλλων νεκταρίνια, βερίκοκα, ακτινίδια,
δαμάσκηνα, μήλα και κεράσια με τη συνολική παραγωγή της περιοχής να αποτελεί ένα
μεγάλο μέρος της συνολικής εγχώριας παραγωγής φρούτων της χώρας.

Η αγροτική παραγωγή αποτελεί επίσης την κύρια πρώτη ύλη για ένα σημαντικό ποσοστό
βιομηχανιών της περιοχής που ασχολείται με την τυποποίηση και την επεξεργασία
φρούτων και λαχανικών.

Δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι γύρω από τη Βέροια εδρεύουν μερικές από τις
καλύτερες εταιρίες στον κόσμο στους τομείς του κονσερβοποιημένου φρούτου (κυρίως
ροδακίνου) και της παραγωγής τυποποιημένης φρουτοσαλάτας.

Πέρα από τα υψηλής προστιθέμενης αξίας γεωργικά προϊόντα, η περιοχή μας φημίζεται για
την εκτεταμένη κτηνοτροφική παραγωγή. Η Βέροια εδώ και δεκαετίες έχει αναδειχθεί
πρωταθλήτρια στην παραγωγή βόειου κρέατος σε εθνικό επίπεδο, με την τοπική παραγωγή
να αντιστοιχεί περίπου στο 50% της συνολικής παραγωγής της χώρας ενώ το μοσχάρι
Βέροιας θεωρείται ένα από τα ποιοτικότερα στη χώρα.

Η ισχυρή αυτή κτηνοτροφική παράδοση συνδέθηκε διαχρονικά και με την ανάπτυξη
δεκάδων επιχειρήσεων διακίνησης, επεξεργασίας και τυποποίησης υψηλής ποιότητας
κρεάτων, με τη Βέροια να φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
πανελλαδικώς.

Τέλος, στην περιοχή παράγονται επίσης εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα,
κυρίως τυροκομικά, συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση πολλών δεκαετιών.



Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κλειδί
για την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία της περιοχής που αν συνδεθεί σωστά με την
τοπική γαστρονομία και το τοπικό τουριστικό προϊόν μπορεί να αποφέρει εκπληκτικά
αποτελέσματα και για τους τρεις κλάδους.

Για παράδειγμα, όλα τα παραπάνω προϊόντα αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή
συνταγών επηρεασμένων από την τοπική, τη βλάχικη, τη μικρασιάτικη και την ποντιακή
κουζίνα, μια ιδιαίτερη και πολυπολιτισμική τοπική κουζίνα που μπορεί κανείς να συνδυάσει
με τα φημισμένα τοπικά κρασιά ποικιλίας ξινόμαυρου ή με τσίπουρο τοπικής παραγωγής.

Παράλληλα, τα αναρίθμητα μνημεία των κλασικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών, βυζαντινών
και οθωμανικών χρόνων που βρίσκονται στην περιοχή μας, με κορωνίδα το Μουσείο των
Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα, μπορούν να αποτελέσουν μέρος ευρύτερων
πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης
επισκέψεις σε επιχειρήσεις εστίασης, επισκέψεις σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων
όπως οινοποιεία, φάρμες και τυροκομεία καθώς και σε χώρους οργανωμένης αγροτικής
δραστηριότητας όπως καλλιέργειες ροδακίνου, αμπελώνες κτλ.

Πως όμως μπορούμε στην πράξη να συνδέσουμε την αγροδιατροφή, με τη γαστρονομία και
τον τουρισμό; Με άλλα λόγια πώς τα τοπικά προϊόντα, η εστίαση και ο τουρισμός μπορούν
να λειτουργήσουν συνδετικά κάτω από την ομπρέλα μιας κοινής ταυτότητας  ή, πιο απλά,
πως μπορούν να αποτελέσουν ένα κοινό brand;

Πρωτοβουλίες όπως η εκδήλωση Imathia Quality υπηρετούν ακριβώς αυτόν το σκοπό. Την
ενοποίηση δηλαδή των τουριστικών, πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών της
Ημαθίας κάτω από ένα ενιαίο και κοινό όνομα προέλευσης με σκοπό η διαδικασία αυτή να
προσδώσει προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία και το τουριστικό
προϊόν της περιοχής.

Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια και δηλώνω ότι ο Δήμος Βέροιας θα στηρίξει με κάθε
πρόσφορο μέσο τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα νέο
αναπτυξιακό μοντέλο για την Ημαθία, συνδέοντας και αξιοποιώντας τα ισχυρότερα
περιουσιακά στοιχεία της περιοχής όπως η αγροδιατροφή, ο πολιτισμός, το φυσικό
περιβάλλον και η γαστρονομία υπό ενιαίο πρίσμα.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η προσφορά καλής κουζίνας που έχει ως βασικά συστατικά
τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας πέρα από απόλαυση μπορεί να αποτελέσει μέρος της
πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής, αναβαθμίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία των
τουριστών και προσελκύοντας παράλληλα εύπορους ειδικού ενδιαφέροντος τουρίστες,
τους λεγόμενους «γαστρονομιστές».

Πέραν τούτου, τα τοπικά προϊόντα αποκτούν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και
προστιθέμενη αξία, αφού ταυτοποιούνται στη συνείδηση των επισκεπτών ως μέρος μιας
συγκεκριμένης γαστρονομικής παράδοσης αλλά και της ταξιδιωτικής εμπειρίας που έζησαν
στον τόπο επίσκεψης, ενισχύοντας σε πολλές περιπτώσεις τη ζήτηση για τα προϊόντα αυτά.

Έχει αποδειχθεί ότι όταν ένας επισκέπτης δοκιμάσει ένα προϊόν που θα τον ενθουσιάσει
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, το ανακαλεί συχνά στη μνήμη του και τελικά το αναζητά



είτε στην τοπική αγορά ή στο διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει έμμεσα ή άμεσα
στην αύξηση των πωλήσεων των αγροδιατροφικών προϊόντων μιας περιοχής τόσο εντός
όσο και εκτός της χώρας.

Για να φτάσουμε βέβαια μέχρι εκεί θα χρειαστεί να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Το
κυριότερο όμως βήμα θεωρώ ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη διοργάνωση της
έκθεσης Imathia Quality όπου με συντονιστή την ΑΝ.ΗΜΑ. βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι,
ίσως για πρώτη φορά, οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν σ’
ένα απαιτητικό και μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο που θα έχει ως στόχο την καθιέρωση
ενός κοινού brand για τα προϊόντα, τη γαστρονομία και το τουριστικό προϊόν της Ημαθίας.

Οι δήμοι της Ημαθίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, οι άμεσα εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, οι τοπικοί φορείς και οι τοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα πρέπει να
συνεργαστούμε με ειλικρίνεια, πλάνο και όραμα.

Η συνεργασία αυτή όχι απλά οφείλει να συνεχιστεί μέσω της καθιέρωσης της εκδήλωσης
Imathia Quality αλλά και να ενισχυθεί και να διευρυνθεί μέσα από μια σειρά
συμπληρωματικών και παράλληλων πρωτοβουλιών και δράσεων όπως:

• Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη, την προώθηση και την προβολή
του brand Ημαθία και ένταξή του στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ με τη βοήθεια της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Δημιουργία ενός ενιαίου φορέα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού για την
Ημαθία με τη συμμετοχή όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων στη
διαμόρφωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

• Δημιουργία ενός ιδιωτικού προτύπου ποιότητας για τα αγροδιατροφικά προϊόντα
της περιοχής και τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης, π.χ. με την επωνυμία «Δίκτυο Τοπικών
Προϊόντων και Γεύσεων Ημαθίας», το οποίο θα θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές
ποιότητας για όσα προϊόντα και υπηρεσίες φέρουν το συγκεκριμένο σήμα ποιότητας ενώ
θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

• Διαμόρφωση τουριστικού χαρτοφυλακίου γαστρονομικών προϊόντων που θα
περιλαμβάνει τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής (π.χ. ροδάκινο,
βόειο κρέας, ξινόμαυρο κτλ) το οποίο θα μεταφραστεί σ’ ένα πιστοποιημένο μενού με
παραδοσιακές και σύγχρονες τοπικές συνταγές ενώ θα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε
καλλιέργειες και επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων.

Με τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση Imathia Quality.
Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα της εκδήλωσης θα είναι πέραν του προσδοκώμενου,
θέτοντας τις βάσεις για τη σταδιακή καθιέρωση ενός ενιαίου και ισχυρού brand για την
περιοχή της Ημαθίας.

Σας ευχαριστώ


