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ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΣΤΗΝ 51η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την ευκαιρία της εισόδου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
στη δεύτερη πεντηκονταετία απευθύνω και φέτος θερμό χαιρετισμό 
σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη προώθηση και εξέλιξη
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αυτού του θεσμού με τη δική τους παρουσία, συμμετοχή και μόχθο.

Η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και η πατρίδα μας απ'άκρη σ'άκρη 
δίνει έμπρακτα το μεγάλο παρόν στον αγώνα για την ειρηνική συν
ύπαρξη, την οικονομική πρόοδο και τη δημιουργική συνεργασία 
των λαών.

Η διεθνής αυτή έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσπά
θειας του λαού μας για τη συνεχή βελτίωση της εθνικής μας ικα
νότητας για μια ποιότι,κά αναβαθμισμένη και ποσοτικά διευρυμένη 
παραγωγή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εδώ γίνεται προφανής ο βαθμός επιτυχίας των προσπαθειών μας για 
τεχνολογική ανάπτυξη και αυτοδυναμία με αξιοποίηση όσο το δυνα-
τό περισσότερο των εθνικών φυσικών και ανθρώπινων πόρων της
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οικονομίας μας.

Η ευγενική αντιπαράθεση των χωρών και ο εμφανής ανταγωνισμός 
που προβάλλει επισημαίνουν την ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσ
πάθεια για την αναδιοργάνωση της παραγωγικής δομής και τον εκ
συγχρονισμό της βιομηχανίας μας.
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Κ 51η Διεθνής 'Εκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκει την Ελληνική Βιομη
χανία σε μια κρίσιμη καμπή της αναπτυξιακής της πορείας. Είναι 
επιτακτική η υιοθέτηση τεχνολογίΚρ προηγμένων μεθόδων παραγω
γής και συγχρόνων μεθόδων διοίκησης καθώς και η ανάληψη πρωτο
βουλιών σε επενδύσεις αιχμής.

Η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση φαινόμενο που θα αλλάξει ριζικά 
τις παραγωγικές δομές για τις γενιές που έρχονται δεν πρέπει να 
μας αφήσει αμέτοχους.

Μέσα σ'ένα περιβάλλον μεγαλύτερης φιλελευθεροποίησης στη διακί
νηση των αγαθών και των συντελεστών παραγωγής, η αναπτυξιακή 
μας πορεία είναι μακρά και επίπονη και απαιτεί κινητοποίηση 
όλου του παραγωγικού δυναμικού του τόπου, συλλογικού και ατο
μικού.

Η Κυβέρνηση επιδιώκοντας την πραγμάτωση των αναπτυξιακών της 
προτεραιοτήτων στοχεύει στην άρση όλων των βασικών περιοριστι
κών παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή διαδικα
σία και συνδράμει ουσιαστικά στην εκπλήρωση κάθε παραγωγικής 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Εύχομαι ολόψυχα η φετεινή έκθεση να γίνει αφετηρία για τη χά
ραξη μιας νέας αναγεννητικής πορείας που θα αποτελέσει μοχλό 
για την παραπέρα οικονομική ευημερία του λαού μας και όλων των 
λαών του κόσμου.


