
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30/11 µε πολύ µεγάλη επιτυχία, η 2η Έκθεση "ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 
- FOOD & LIFE" στο Μόναχο, στο χώρο των τροφίµων και ποτών. Στις 5 ηµέρες που διήρκησε
η έκθεση, έγινε ένα σηµαντικό βήµα προώθησης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της
Γερµανίας, καθώς υπολογίζεται ότι πέρασαν πάνω από 100.000 επισκέπτες µε την παρουσία 
των Ελλήνων της οµογένειας να είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Απόλυτα επιτυχηµένη κρίνεται η ελληνική συµµετοχή µε την Περιφέρεια Ηπείρου και τους 18 
'Ελληνες παραγωγούς στη 2η Έκθεση "ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 - FOOD & LIFE" αφού κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης οι Έλληνες επιχειρηµατίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έκλεισαν 
εµπορικές συµφωνίες, ενώ διέθεσαν όλα τα αποθέµατα των προϊόντων τους. 

Την επιτυχηµένη ελληνική παρουσία και ειδικά της Περιφέρειας Ηπείρου στη 2η Διεθνή Έκθεση
"ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 - FOOD & LIFE", υπογραµµίζει µε έγγραφό του το Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στο Μόναχο, το οποίο αναφέρει ότι στόχος του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων του, ήταν να µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα συµµετοχής των ελληνικών εταιριών, να
υποστηριχθούν οι πωλήσεις προς τους τελικούς καταναλωτές και να ενισχυθεί συνολικά η Ελληνική
παρουσία στην έκθεση. Υπογραµµίζει ακόµη ότι για την επιτυχία της ελληνικής παρουσίας στην
έκθεση κινητοποιήθηκε και η ελληνική οµογένεια του Μονάχου. 

Επίσης σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχης
Άρτας, κος Βασίλης Ψαθάς αναφέρθηκε στην άψογη οργάνωση της 2ης Διεθνούς Έκθεσης
"ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 - FOOD & LIFE" και στην επιτυχηµένη παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου
στην έκθεση τόσο από πλευράς συµµετοχής των παραγωγών – επιχειρήσεων όσο και µε τις
συµφωνίες που επιτεύχθηκαν και τόνισε την πρόθεση της Περιφέρειας για µεγαλύτερη συµµετοχή
σε εκδηλώσεις και δράσεις που προωθούν την εξωστρέφεια των ποιοτικών προϊόντων που
παράγονται στην Περιφέρεια Ηπείρου.   

Ελληνική συµµετοχή υπήρχε όµως, µε πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου Μονάχου και σε
συνεργασία µε την Ελληνική Λέσχη Αρχιµαγείρων - Τµήµα Γερµανίας και στο show µαγειρικής 
που διοργανώθηκε και µεταδόθηκε ζωντανά σε τοπικό τηλεοπτικό σταθµό το Σάββατο 29/11 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς η βραβευµένη σεφ Ευαγγελία Καρκαµπίτσα µαγείρεψε και
παρουσίασε παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις σε µοντέρνους συνδιασµούς, µε προϊόντα από
τους Έλληνες παραγωγούς που έλαβαν µέρος στην έκθεση, ενώ το κοινό που παρακολούθησε
την επίδειξη είχε την ευκαιρία να γευτεί επί τόπου τα ελληνικά πιάτα που συνοδεύονταν από
ελληνικά κρασιά. 
Ακόµα στη διάρκεια του ελληνικού show, οι Έλληνες παραγωγοί οίνου που συµµετείχαν στην
έκθεση, είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν και να παρουσιάσουν απ’ ευθείας και σε ζωντανή
τηλεοπτική κάλυψη στο κοινό τα προϊόντα τους! 

2η Έκθεση “ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 - FOOD & LIFE”



Η Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κο Βασίλη Ψαθά και
την υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου κα Σοφία Φούκη. 
Εκ µέρους του Γενικού Προξενείου Μονάχου,παρεβρέθηκαν η κα Χριστίνα Στεφανίδου και ο κος
Δηµήτρης Παπούλης. 

Την οµογένεια της Γερµανίας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του
Μονάχου κος Σπύρος Ξενάκης, εκπρόσωποι ελληνικών συλλόγων όπως ο κος Σταµάτης
Μελέτης (Ελληνική Ηπειρώτικη Κοινότητα), ο κος Απόστολος Κότσης (Σύλλογος Ελλήνων
Haar), η κα Θεοδώρα Τσιτσιλάκη µε µέλη του Συλλόγου Μακεδόνων, ο εκδότης της
οµογενειακής εφηµερίδας "Το Τρίγωνο" κος Κώστας Γκίκας κα. 


