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Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι.
Ευχαριστούµε για την παρουσία σας και σας καλωσορίζουµε στην 3η
εµπορική έκθεση της Πτολεµαΐδας ΕΟΡ∆ΑΙΑ 2011
Καλωσορίζουµε και ευχαριστούµε για την αποδοχή της πρόσκλησής µας τον
Σεβασµιότατο µητροπολίτη κ.κ. θεόκλητο
την δηµαρχο Εορδαίας κα Βρυζιδου
τον περιφερειάρχη ∆. Μακεδονίας κ. ∆ακή
τους βουλευτες..
τον προεδρο του εβε κ Σαββα
τον προεδρο της συν/κης τραπεζας κ. Αποστολιδη
την προεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου κα Ανδρονικιδου
τους Αντιδηµαρχους…
τους αντιπεριφερειαρχες
∆ηµοτικους και περιφερειακους συµβουλους
εκπροσωπος Α΄σώµατος στρατου
∆ιευθυντη αστυν.υποδιευθυνσης κ.Βακουφτσή
Τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικης
την διοικητρια του µποδοσακειου νοσοκοµειου κα Μπουρτζου
δ/ντη Αης Πτολ/δας κο Παπαβραµίδη
Λοιπούς φορείς και εκπροσώπους τους και όλους τους επισήµους προσκεκληµένους
Νιώθω πραγµατικά συγκινηµένος βλέποντας µία προσπάθεια που ξεκίνησε
δειλά πριν από τρία χρόνια, ένα όνειρο του Συλλόγου, αλλά και προσωπικό, να
µεγαλώνει, να θεσµοθετείται και να στηρίζεται πλέον γερά στα πόδια του.
Ήµασταν πάντοτε σίγουροι για την δυναµική της περιοχής και αυτό
αποδεικνύεται µε τον πιο τρανταχτό τρόπο, κάθε χρόνο.
Έχουµε εξωστρεφείς επιχειρήσεις και το µόνο που χρειαζόταν , ήταν η ώθηση
που έδωσε ο Σύλλογός µας για να τις αναδείξει.
Φέτος εµπλουτίσαµε την έκθεση και ενσωµατώσαµε σ’ αυτήν ανθοκόµους και
φυτώρια από την περιοχή µας, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χρώµα αλλά και την
δυνατότητα σ’ αυτούς τους συναδέλφους να δείξουν τα προϊόντα τους.
Η εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία κατά την οποία
πραγµατοποιείται η ΕΟΡ∆ΑΙΑ 2011, κάνει ακόµη πιο σηµαντική την υλοποίησή της.

Το υγειές στεγασµένο εµπόριο δίνει σήµερα µία τρανταχτή απάντηση στην
κρίση και δείχνει τον δρόµο για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την πάλη
απέναντι στην κρίση.
Άξιοι συνάδελφοι πήραν το ρίσκο τους, και µε επιθετική εµπορική πολιτική,
βγήκαν από τις επιχειρήσεις τους, και µε οικονοµικό αλλά και προσωπικό κόστος,
αφήνουν πίσω την µιζέρια και βγαίνουν δυναµικά για να δείξουν τα προϊόντα τους.
Είναι όλοι άξιοι συγχαρητηρίων και σε αυτούς οφείλεται η µεγάλη επιτυχία
της έκθεσης.
Θέλω να τους ευχαριστήσω για την συµµετοχή τους, όπως επίσης θέλω να
ευχαριστήσω και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους που δίνουν ένα διαφορετικό
χρώµα στην έκθεση.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η σηµαντικότητα µιας περιοχής, σηµαδεύεται από
τα γεγονότα που πραγµατοποιούνται σ’ αυτήν, το πόσο σηµαντικά είναι, το πόση
επιτυχία έχουν, την συχνότητά τους, την ποιότητά τους και το πόσο βοηθούν αυτή
καθ’ αυτή την περιοχή µε ουσιαστικό τρόπο.
Έτσι πιστεύουµε ότι συµβάλουµε και εµείς στην ανάδειξη της περιοχής µας,
και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε µε µεγαλύτερη ένταση και στο µέλλον.
Θέλω να ευχαριστήσω την ∆ήµαρχο Εορδαίας κα Βρυζίδου, για την
αποφασιστική συµβολή της στην υλοποίηση της έκθεσης και να της προτείνω να
εξετάσουµε µαζί το ενδεχόµενο κατασκευής ενός πολυχώρου ανάπτυξης και
πολιτισµού, όπου θα πραγµατοποιούνται ανάλογες ή και άλλου είδους εκδηλώσεις,
χωρίς να χρειάζεται το στήσιµο λυόµενων κατασκευών, όπως αυτή που στήνουµε
τώρα.
Έχουµε ιδέες και προτάσεις, τις οποίες είµαστε διατεθειµένοι να συζητήσουµε
στο αµέσως επόµενο διάστηµα.
 Ευχαριστούµε τον κ. Περιφερειάρχη για την παρουσία και την στήριξή του.
 Ευχαριστούµε το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης για την συµβολή του και την ενίσχυση που
δίνει στους εκθέτες.
 Ευχαριστούµε τον ∆ήµο Εορδαίας, τους υπαλλήλους και το προσωπικό που µας
βοήθησαν σ΄αυτήν την προσπάθεια και ιδιαίτερα τον Αντιδήµαρχο κ.Χατζόπουλο
ο οποίος ανταποκρίθηκε σε ότι του ζητήσαµε.
 Ευχαριστούµε τα Μ.Μ.Ε για την προβολή της προσπάθειάς µας καθώς και τους
χορηγούς επικοινωνίας flash τηλεόραση – top channel – εφηµερίδα διαφάνεια και
την εταιρεία οµικρον.
Οφείλω να ευχαριστήσω επίσης την εφηµερίδα «Πτολεµαίος» και τον κ. Κοσµά
Πουγαρίδη, που επίσης είναι κοντά µας σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες του συλλόγου, κυρίους Μποτονάκη και
Μακαρίου, οι οποίοι υλοποίησαν µε τον καλύτερο τρόπο την εκθεσιακή µας
προσπάθεια, κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Τέλος, εκ µέρους όλων των εµπόρων της περιοχής, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους καταναλωτές για την προτίµησή τους στα τοπικά καταστήµατα, και να
τους παροτρύνω να συνεχίσουν να το κάνουν ακόµη πιο αποφασιστικά, βοηθώντας
έτσι το µέλλον της περιοχής, το µέλλον των παιδιών µας, για την ανάπτυξη και την
ευηµερία του τόπου µας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι τον ρόλο του συλλόγου µας δεν τον
αντιλαµβανόµαστε µε κριτήρια συντεχνιακά και συνδικαλιστικά µόνο. Θεωρούµε ότι
έχουµε την υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους που εκπροσωπούµε αλλά και σε
ολόκληρη την τοπική κοινωνία να λειτουργούµε σαν ένα θεσµικό όργανο που θα
συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την ευηµερία του τόπου.
Γι αυτό και είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε σκληρή µάχη για την
προάσπιση των συµφερόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτή την πόλη,
και θα είµαστε απέναντι σε όσους προσπαθήσουν για το αντίθετο. Και πρώτη θέση
έχει η υπεράσπιση του νοσοκοµείου µας.
Σας ευχαριστώ.

