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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

                    

                    
         
 Eκδηλώσεις γευστικής δοκιμής ελληνικών οίνων “Odyssey 2018” (Νέα Υόρκη, 28.03.2018) 

 

 

    Πραγματοποιήθηκαν στις 28/3/2018 εκδηλώσεις γευστικής δοκιμής ελληνικών οίνων στα 

εστιατόρια “Craft” και “Milos” του Manhattan, στο πλαίσιο του roadshow “Odyssey 2018”, το οποίο 

περιλαμβάνει σειρά προωθητικών δράσεων σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και στο Μόντρεαλ του Καναδά. 

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την εισαγωγική εταιρεία ελληνικών οίνων “Cava Spiliadis”, 

ιδιοκτησίας του γνωστού ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Γ. Σπηλιάδη (υιού του ιδιοκτήτη των 

εστιατορίων με την επωνυμία “Milos”). Στις δύο εκδηλώσεις δειγματίσθηκαν ετικέτες 9 οινοποιείων, τα 

οποία αντιπροσωπεύει σε Η.Π.Α και Καναδά η ανωτέρω εισαγωγική. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο 

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη, κ. Κων/ος Κούτρας και ο Προϊστάμενος του Γραφείου 

Ο.Ε.Υ Ν. Υόρκης, κ. Γ. Μιχαηλίδης.  

   Ειδικότερα, η πρώτη εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο εστιατόριο “Craft” (28-3-2018/1:00 μ.μ-

4:00 μ.μ), υπό τον τίτλο “Greek Wine – Trade Tasting”, είχε τον χαρακτήρα κλειστής οινογευσίας, σε 

στοχευμένο κοινό επαγγελματιών από τον χώρο του κρασιού (sommelier, αρθρογράφοι κλαδικού τύπου, 

wine bloggers κ.λ.π). Η εκδήλωση διήρκεσε περί τις 3 ώρες και συγκέντρωσε ικανό αριθμό 

επαγγελματιών.  

  Η δεύτερη εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο εστιατόριο “Milos” (28-3-2018/4:30μ.μ-8:00 μ.μ), 

υπό τον τίτλο “Wine Tasting for a Cause – Wheeling Forward”, ήταν ανοικτή στο κοινό και είχε 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να αποδίδονται στην οργάνωση “Wheeling Forward”, η οποία 

συνδράμει άτομα με κινητικές δυσκολίες (το κόστος συμμετοχής ανερχόταν στα 50$). Η προσέλευση του 

κοινού ήταν ικανοποιητική. 

Σε αμφότερες τις εκδηλώσεις ο χώρος δειγματισμού ήταν χωρισμένος σε τρία διακριτά τμήματα, 

που αντιστοιχούσαν σε τρεις μείζονες οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας: Νησία (Κρήτη και 

Κυκλάδες), με συμμετοχή των οινοποιείων “Venetsanos”, “Rhous” και “Canava Chrissou”, 

Πελοπόννησος, με συμμετοχή των οινοποιείων “Ktima Driopi”, “Parparoussis” και “Ktima Tselepos” και 

Βόρεια Ελλάδα, με συμμετοχή των οινοποιείων “Ktima Gerovassiliou”, “Ktima Biblia Chora” και 

“Domaine Katsaros”. Tα εν λόγω οινοποιεία παρουσίασαν 53 συνολικά ετικέτες με λευκούς, ερυθρούς, 

ροζέ, ξηρούς, γλυκούς και αφρώδεις οίνους, προερχόμενους από γηγενείς και μη ποικιλίες, οι οποίοι ήδη 

εισάγονται στις Η.Π.Α από την εισαγωγική εταιρεία “Cava Spiliadis”. Πέραν της δοκιμής, η οποία 

συνοδευόταν από επιλεγμένα εδέσματα, σε αμφότερες τις εκδηλώσεις διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό 

για τα εκτιθέμενα κρασιά.   

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η εκτεταμένη συζήτηση που είχαμε με τον ιδιοκτήτη της ‘Cava Spiliadis”, 

κ. Γ. Σπηλιάδη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο εστιατόριο “Milos”. Από την εν λόγω συζήτηση 

συγκρατούμε τις εξής ενδιαφέρουσες αναφορές του κ. Σπηλιάδη: 

1. Τα κρασιά ελληνικής προέλευσης που εισάγει η εταιρεία του στις Η.Π.Α έχουν αυξήσει 

κατά 30% την αξία τους, στο διάστημα μεταξύ 2016 – 2017.  

2. Οι ετικέτες που εισάγει η “Cava Spiliadis” τοποθετούνται σε ποσοστό 60% σε εστιατόρια 

διεθνούς κουζίνας, ενώ το 40% σε εστιατόρια ελληνικής κουζίνας. 

3. Η πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική για την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών οίνων στις 

Η.Π.Α είναι αυτή που θα δώσει έμφαση σε χώρους εστίασης (όχι μόνον ελληνικής 

κουζίνας) και που θα προσπαθήσει να παγιώσει την εικόνα του ελληνικού κρασιού στον 
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καταναλωτή, μέσω της πρότασης-προσφοράς του “by the glass” από τους οικείους 

sommelier και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτησή του σε σημεία λιανικής 

πώλησης (κάβες). Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπηλιάδης, «πρώτα κατακτάς τα 

εστιατόρια και μετά τις κάβες». 

4. Οι Έλληνες παραγωγοί πρέπει να εστιάσουν στις γηγενείς ποικιλίες, οι οποίες 

διαφοροποιούν ποιοτικά και γευστικά το παραγόμενο προϊόν και μπορούν να καταστήσουν 

το ελληνικό κρασί αναγνωρίσιμο σε ευρεία μάζα καταναλωτών ως ιδιαίτερο και μη 

ταυτιζόμενο με οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό προϊόν.   

           Συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω εκδηλώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

επιτυχείς. Αθροίζονται δε σε μια σειρά προωθητικών του ελληνικού οίνου εκδηλώσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας ένα 

θετικό momentum και κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του χώρου για το ελληνικό 

κρασί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


