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Κυρίες και κύριοι.

Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι απόψε εδώ.

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή η καρδιά της Ημαθίας χτυπάει δυνατά στο
Ζάππειο.

Η παράδοση, η ιστορία, ο πολιτισμός, το παρόν και το μέλλον της Ημαθίας
ξεδιπλώνεται μπροστά μας,

και είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη της έκθεσης.

Όλοι όσοι συμμετείχατε στην προετοιμασία και τη διοργάνωση της έκθεσης,

καταφέρατε να αναδείξετε τον πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα της Ημαθίας.

Και το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο γεγονός,

είναι ότι όλοι οι φορείς, όλες οι δυνάμεις της Ημαθίας, είναι εδώ ενωμένες,

και δουλεύουμε όλοι μαζί για την προοπτική του τόπου μας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

οι Δήμοι Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας,

το Επιμελητήριο Ημαθίας,

η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας

η Αναπτυξιακή Ημαθίας.

Αυτός είναι ο πρώτος και διαρκής μας στόχος,

έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε στην Περιφέρεια,

με συνεργασία και συνεννόηση.

Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη
Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη,

την Περιφερειακή Σύμβουλο Νίκη Καρατζιούλα,

και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Θεόφιλο Τελληγιαννίδη,

που καθημερινά δίνουν τεράστιο αγώνα, με όλες τους τις δυνάμεις, για την Ημαθία.

Κυρίες και κύριοι.
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Βαδίζουμε στο δρόμο της κοινής προσπάθειας,

για να αποτυπωθεί και να αναδειχθεί ο ξεχωριστός χαρακτήρας και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ημαθίας.

Και το ταξίδι αυτό, στις τουριστικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της
Ημαθίας,

είναι συναρπαστικό και ξεχωριστό για κάθε επισκέπτη.

Στις περιπλανήσεις τους, στο πλαίσιο της έκθεσης,

οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία:

Να συναντηθούν με την ιστορία της περιοχής, τις Αιγές, τη Μίεζα, τη βυζαντινή
Βέροια.

Να γνωρίσουν το πανέμορφο, πολύπλευρο φυσικό τοπίο, αλλά και τις σημαντικές
υποδομές όπως τα χιονοδρομικά κέντρα στο Σέλι και στα 3-5 Πηγάδια.

Να έρθουν σε επαφή με τις ημαθιώτικες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον
αγροτοδιατροφικό τομέα.

Θα γνωρίσουν υπέροχους ανθρώπους, που δουλεύουν με μεράκι για να
καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, γεύσης και
διατροφικής αξίας.

Θα γευτούν τα εξαιρετικά προϊόντα της Ημαθίας, τις ξεχωριστές πρώτες ύλες και
τους πρωτότυπους γευστικούς συνδυασμούς.

Και εμείς, ως οικοδεσπότες, θα συστήσουμε σε όλους τους επισκέπτες τους
θησαυρούς της γης μας,

και θα δείξουμε, και με αυτή τη σπουδαία ευκαιρία,

ότι η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί ιδανικό προορισμό,

για γευστικά ταξίδια,

για χειμερινό και θερινό τουρισμό,

για πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό,

365 μέρες το χρόνο.

Κυρίες και κύριοι.

Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς για το ότι η απόλαυση μιας ξένης κουζίνας
αποτελεί βασικό κομμάτι κάθε ταξιδιωτικής εμπειρίας.
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Η γαστρονομία αποτελεί όντως ένα ευχάριστο ταξίδι στον πολιτισμό, την ιστορία, το
χαρακτήρα και την καθημερινή ζωή ενός τόπου.

Για αυτό και από την πρώτη στιγμή, βασικό πυλώνα στην αναπτυξιακή μας πολιτική
αποτέλεσε η δημιουργία και υιοθέτηση του Μακεδονικού Σήματος Ποιότητας,

στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας, με στόχο την καθιέρωση ενός
διεθνώς αναγνωρίσιμου brand name.

Παράλληλα, καθιερώνουμε πλέον στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, το νέο brand
name «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ»,

με στόχο να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εξωστρέφεια του τόπου μας,

συνδέοντας δύο από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της περιοχής μας,
τον πρωτογενή αγροτικό τομέα και τον τουρισμό.

Άλλωστε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη Περιφέρεια της
Ελλάδας σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Εδώ παράγεται  το 26% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Πρωτογενούς
Τομέα της χώρας.

Ταυτόχρονα, είμαστε η Πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας σε αφίξεις τουριστών,

για δύο συνεχή έτη, στη καρδιά της θερινής τουριστικής περιόδου.

Η καμπάνια προβολής των προϊόντων και της κουζίνας μας,

εξελίσσεται παράλληλα και αλληλένδετα με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής,

αλλά και με άλλες στοχευμένες πρωτοβουλίες, όπως:

Το Ειδικό Τμήμα Προβολής των Αγροτικών Προϊόντων που δημιουργήσαμε με τη
βαθιά μεταρρύθμιση του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας.

Το δίκτυο φορέων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στην οποία συμμετέχουν
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις αλλά και φορείς του Δημοσίου.

Και επίσης, το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Με όλες αυτές τις ενέργειες και τις δράσεις που υλοποιούμε,

έχουμε ως στόχο τα προϊόντα μας:

να είναι επώνυμα και αναγνωρίσιμα,

να διεκδικήσουν και να κερδίσουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς και
εγχώριες αγορές,
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να αυξηθεί η ζήτηση και οι εξαγωγές,

να αυξηθεί με τη σειρά της και η παραγωγή,

ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν και να αυξηθούν οι τοπικές μας επιχειρήσεις,

να γίνουν δηλαδή νέες επενδύσεις,

που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας, νέο εισόδημα, νέα προοπτική στο τόπο και τους
συμπολίτες μας.

Ο μεγάλος στόχος μας είναι η Κεντρική Μακεδονία να είναι η πρώτη Περιφέρεια της
χώρας που θα βγει οριστικά από την κρίση.

Και σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, σ’ αυτό τον αγώνα που δίνουμε
καθημερινά,

η συμβολή της Ημαθίας είναι καθοριστική.

Η Ημαθία είναι το δυνατό μας χαρτί.

Ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή, οι εξαγωγές, ο ιστορικός, πολιτιστικός
και χειμερινός τουρισμός, το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ημαθίας,

είναι τα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Γι’ αυτό και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με όσες δυνάμεις διαθέτει,

είναι αρωγός σας, είναι διαρκώς δίπλα σας.

Υλοποιήσαμε 50 έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς στην Ημαθία,

στο πλαίσιο του ολοκληρωμένο ΕΣΠΑ 2007-2013,

συνολικού προϋπολογισμού 199 εκατομμυρίων ευρώ.

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνουμε την κατασκευή του Νέου Μουσείου Βεργίνας,

που θα αποτελέσει πόλο έλξης σε διεθνές επίπεδο,

και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό ρεύμα προς την Ημαθία.

Στις αρχές του 18 ξεκινάμε την επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου,

σε πρώτη φάση στην Αλεξάνδρεια και τη Βέροια αλλά και σε άλλες 4 πόλεις της
Κεντρικής Μακεδονίας.

Και ακόμα ενισχύσουμε με συνολικά 43 εκατομμύρια ευρώ

εγκατάσταση νέων γεωργών στην Ημαθία και σ’ ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.
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Κυρίες και κύριοι.

Θέλω κλείνοντας, να συγχαρώ τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη,

όπως και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Θεόφιλο Τελληγιαννίδη και Νίκη
Καρατζιούλα,

όχι μόνο για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για τη διοργάνωση της Έκθεσης,

αλλά συνολικά για την καθημερινή σκληρή δουλειά και τον αγώνα που δίνουν για να
πάμε τον τόπο μας μπροστά.

Θέλω επίσης, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και το εξαιρετικό
αποτέλεσμα,

το Δήμο Βέροιας,

το Δήμο Νάουσας,

το Δήμο Αλεξάνδρειας,

το Επιμελητήριο Ημαθίας,

την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας

και την Αναπτυξιακή Ημαθίας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τους δύο επιστημονικούς
συνεργάτες της έκθεσης Imathia Quality-IQ,

την Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, έφορο αρχαιοτήτων Ημαθίας,

και τον Δρ. Γεώργιος Μπόσκου, επίκουρο καθηγητή του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, στο τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής.

Καλωσορίσατε όλες και όλοι στην έκθεση.

Εύχομαι πραγματικά να το απολαύσετε.

Σας ευχαριστώ.


