
Εικόνες από μια επιτυχημένη έκθεση



Οι εκθέτες και τα προϊόντα
145 Έλληνες παραγωγοί προϊόντων έδωσαν το «παρών» και κέρδισαν τους απαιτητικούς  

επισκέπτες που πέρασαν το κατώφλι της Helexpo, σταμάτησαν στα περίπτερα, δοκίμασαν 
και μίλησαν με τους παραγωγούς. Οι τρεις ημέρες του Φεστιβάλ επιβεβαίωσαν για μία ακό-

μη φορά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αξιοσύνη των Ελλήνων παραγωγών και την 
ικανότητά τους να καλύπτουν κάθε ανάγκη για ποιοτικό και νόστιμο φαγητό τόσο στο  

καθημερινό όσο και στο γιορτινό τραπέζι.



















Οι επισκέπτες
14.000 Αθηναίοι γιόρτασαν ένα γιορταστικό τριήμερο γευστικής απόλαυσης. Γνώρισαν παρα-

γωγούς, έμαθαν για προϊόντα που δεν γνώριζαν, τα δοκίμασαν και πείστηκαν για την ποιότητα 
και την υπεροχή τους. Στο τέλος της ημέρας έφυγαν από τo Helexpo Palace με τσάντες  
γεμάτες καλούδια που αγόρασαν για να στολίσουν τα γιορτινά τραπέζια και να χαρίσουν  

απόλαυση σε αγαπημένα πρόσωπα.













Οι παράλληλες εκδηλώσεις
Επώνυμοι βραβευμένοι σεφ έστησαν τις κουζίνες τους, χρησιμοποίησαν ελληνικά ποιοτικά 
προϊόντα, μετέδωσαν γνώσεις και μυστικά. Οι 1.100 τυχεροί που πρόλαβαν να καταλάβουν  

μία από τις περιορισμένες θέσεις των σεμιναρίων έμαθαν τα πάντα για τις αγαπημένες  
συνταγές τους, διδάχθηκαν από τα μυστικά της τέχνης των Ελλήνων σεφ και στη συνέχεια 
αγόρασαν όλα τα χρειαζούμενα για να επαναλάβουν στο σπίτι τους τη γευστική εμπειρία  

που τους προσφέρθηκε.











Τα εστιατόρια
Η απόλαυση όμως είχε και συνέχεια. Πέντε επώνυμοι και βραβευμένοι σεφ, ο Έκτορας Μπο-
τρίνι («Etrusco» - Κέρκυρα), ο Λευτέρης Λαζάρου («Βαρούλκο» - Αθήνα), ο Γιάννης Λουκάκος 
(«Ψωμί και αλάτι» - Αθήνα), ο Γιάννης Μπαξεβάνης, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος («Έργον») και 
το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» με επικεφαλής τον επίσης βραβευμένο σεφ Σωτήρη Ευ-
αγγέλου ετοίμασαν ειδικά για το Φεστιβάλ μια σειρά από παραδοσιακές συνταγές σε μικρές 
μερίδες-μεζέδες κερδίζοντας τους αθηναϊκούς ουρανίσκους. Όλες οι δημιουργίες ήταν φτιαγ-

μένες με ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και ο ειδικά διαμορφωμένος σε εστιατόριο χώρος  
που τις φιλοξένησε, και από τον οποίο πέρασαν όλοι οι επισκέπτες, γνώρισε ημέρες  

γευστικής δόξας και έγινε το έμβλημα της εκδήλωσης.













Η υποστήριξη, 
η δημοσιότητα και ο απόηχος
Σε μια τόσο σημαντική και άρτια οργανωμένη εκδήλωση η πολιτεία έδωσε την αμέριστη συμπαράστασή της.  

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης έμειναν για 
αρκετές ώρες κοντά στους εκθέτες, μίλησαν μαζί τους, δοκίμασαν τα προϊόντα τους. Επίσης, ο δήμαρχος  

Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης αφιέρωσε, τόσο με τη θεσμική ιδιότητά του όσο και ως ιδιώτης, πολλές ώρες  
επισκεπτόμενος παραγωγούς, δοκιμάζοντας και συζητώντας.

Φυσικά, όπως είναι προφανές, έντονη ήταν και η παρουσία των ΜΜΕ. Τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και δημοσιογράφοι 
από έντυπα μέσα τράβηξαν πλάνα, μίλησαν με εκθέτες και οργανωτές και έδωσαν τη δυνατότητα στην ελληνική ποιο-
τική γεύση να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της εκδήλωσης και να αγκαλιάσει εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και ξένων 

φίλων της ποιότητας.

Το φεστιβάλ «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις» οργανώθηκε από το «αθηνόραμα» υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου,  
του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.







































 Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Λημνία Γη



 Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Διονύσης Κούκης στην Αγαπημένη Κρήτη



Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης στα Αλλαντικά Δαγρέ



Ο Ζαφείρης Τρικαλινός προσφέρει στον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη το φημισμένο αβγοτάραχό του



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης μπροστά στα βιολογικά λαχανικά του Μανώλη Καραλάκη


