
Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός Σεμιναρίου Ελληνικού Οίνου (Σεούλ, 23 – 25 Νοεμβρίου 2018). 

 

Πραγματοποιήθηκε στην Σεούλ με μεγάλη επιτυχία από την Παρασκευή 23 έως και την 

Κυριακή 25 Νοεμβρίου το πρώτο σεμινάριο ελληνικού οίνου αποκλειστικά για Κορεάτες 

γευσιγνώστες. Το εν λόγω εργαστήρι ελληνικού οίνου συνδιοργανώθηκε από το Enterprise Greece 

και την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), υλοποιήθηκε δε σε 

αίθουσα της αναδόχου εταιρείας Wine21 Blog στην περιοχή Gangnam, με την ενεργό στήριξη της 

Ελληνικής Πρεσβείας,  

Η εκδήλωση, με τίτλο “Wines of Greece – The World of Greek Wine”, διήρκεσε τρεις 

πλήρεις ημέρες, με εισηγητή τον Dip. WSET κ. Γρηγόρη Μιχαήλο και προκάλεσε μεγάλο 

ενδιαφέρον στην εδώ οινική κοινότητα. Συμμετείχαν 22 αξιόλογοι έως διακεκριμένοι Κορεάτες 

γευσιγνώστες, καλύπτοντας πλήρως την πληρότητα της αίθουσας, ενώ σχηματίσθηκε και λίστα 

αναμονής. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις τόσο θεωρητικές όσο 

και τυφλής γευσιγνωσίας ελληνικών οίνων. Επιθυμητός στόχος είναι να καταστούν οι επιτυχόντες 

συμμετέχοντες ουσιαστικοί και ενεργοί “Πρέσβεις” του ελληνικού κρασιού στην Κορέα. Οι δύο 

κορυφαίοι στην βαθμολογία επιτυχόντες πρόκειται να προσκληθούν στην Ελλάδα ώστε να 

διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το ελληνικό κρασί. 

Από την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι η δράση αυτή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και 

δημιουργεί πολύ αξιόλογες δυνατότητες πολλαπλασιαστικής προβολής του ελληνικού κρασιού 

στην Κορέα μέσω των συμμετεχόντων. Προς τούτο, θα προτείναμε, αν είναι δυνατόν από 

οικονομικής απόψεως, να προσκληθούν στην Ελλάδα περισσότεροι επιτυχόντες (τουλάχιστον οι 

3-4 κορυφαίοι), ώστε να ενισχυθεί το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα. 

Κρίνεται ότι τόσο το ενδιαφέρον που προκάλεσε η εν λόγω εκδήλωση όσο και το επίπεδο 

κατάρτισης των Κορεατών γευσιγνωστών υπήρξε πολύ υψηλό και καταδεικνύει το αυξανόμενο 



Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

 

ενδιαφέρον της ελάχιστα ακόμη κορεσμένης Κορεατικής αγοράς για το ελληνικό κρασί. Ως εκ 

τούτου, προτείνουμε να συνεχισθεί το πρόγραμμα της εδώ προώθησής του σε βάθος χρόνου. 

Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι, καθώς στην Άπω Ανατολή και, πιο συγκεκριμένα, στη Νότιο Κορέα 

δεν  θα πρέπει ποτέ να αναμένονται άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα, το ζητούμενο είναι η 

μακροπρόθεσμη συνέχιση της προώθησης του ελληνικού κρασιού, ακόμη και αν χρειάζεται να 

μειωθεί ο αριθμός των ετησίων δράσεων. 
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