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Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2012 
  
Προς: 
Πρόεδρο Επιµελητηρίου Πιερίας  
κο. Ηλία Χατζηχριστοδούλου     
                                                

Αξιότιµε κύριε Χατζηχριστοδούλου,  
 
σε µια εποχή που η πατρίδα µας οφείλει να αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες, η 4η 
Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία λειτουργώντας ως µοχλός 
εξωστρέφειας και ανάδειξης του πλούτου των ελληνικών προϊόντων, αλλά και του Πιερικού 
επιχειρείν.  
Οι περίπου 180 συµµετοχές και οι περισσότεροι από 15.000 καταγεγραµµένοι επισκέπτες, 
απέδειξαν εµπράκτως ότι η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ουσιαστικό εργαλείο 
αντιµετώπισης της ύφεσης και σηµείο αναφοράς για το σύνολο της Μακεδονίας και της 
Θράκης. ∆ιότι έστειλε σαφές µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει 
όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις των καιρών. 
 
Χάρη στο υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας παροχής υπηρεσιών, η 4η 
Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας συνέβαλε τα µέγιστα στη γνωριµία των επιχειρήσεων µε 
το καταναλωτικό κοινό, αποτέλεσε εφαλτήριο σύναψης εµπορικών συναλλαγών, ενώ µεταξύ 
άλλων ανέδειξε τον καταλυτικό ρόλο που οφείλει να διαδραµατίσει η ελληνική περιφέρεια 
στην οικονοµική ανάταση της χώρας.  

 
Αγαπητέ κύριε Χατζηχριστοδούλου, 
 

Με δεδοµένο ότι η χώρα µας διαθέτει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στον πρωτογενή τοµέα, 
καθήκον και υποχρέωσή µας είναι να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη της οικονοµίας, της αγοράς και των επενδύσεων. Υπό αυτήν την οπτική η 4η 
Ε.Β.Ε.Π., την οποία είχα τη χαρά και την τιµή να εγκαινιάσω, ενεργοποίησε όχι µόνο τις 
παραγωγικές δυνάµεια του φιλόξενου Νοµού σας, αλλά και των γύρω περιοχών, 
αποτελώντας πολύτιµο πολυεργαλείο ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων.  
 
Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να σας εκφράσω και πάλι την αµέριστη εκτίµηση που τρέφω 
για το πρόσωπό σας, καθώς και για όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου Πιερίας, επισηµαίνοντας 
πως η φετινή διοργάνωση έθεσε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων ενόψει της Έκθεσης που 
θα διοργανωθεί το 2013.  
 

Με τιµή 
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