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ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ 
 

 
πππεεερρριιιηηηγγγήήήσσσεεειιιςςς   µµµεεε   τττοοοννν   οοοίίίνννοοο   οοοδδδηηηγγγόόό   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κος  ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ :  
 

Αξιότιµε  κύριε  Υπουργέ ,  αξιότιµε  κύριε  Γενικέ  Γραµµατέα ,  
αξιότιµε  κύριε  Έπαρχε ,  αξιότιµοι  κύριοι  Δήµαρχοι ,  κυρίες  και  
κύριοι ,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τη  Διεπαγγελµατική  Οργάνωση  για  
την  πρόσκλησή  της ,  θα  ήθελα  να  την  ευχαριστήσω  που  µας  έχει  
καλέσει  σαν  Οργανισµό  Προώθησης  Εξαγωγών  σε  αυτό  το  σηµαντικό  
Συνέδριο  και  θα  ήθελα  να  την  ευχαριστήσω  για  έναν  λόγο  ακόµη .  Ότι  
µέσα  από  αυτή  την  οργάνωση  στην  ουσία  ξεκινάει  και  το  ταξίδι  του  
Κεράσµατος στην Ελλάδα.   

 
 Το  ΚΕΡΑΣΜΑ  είναι  µ ία  πρωτοβουλία  που  ξεκίνησε  να  
ταξιδεύει  στον  κόσµο  το  2005.  Μια  πρωτοβουλία  στην  οποία  το  
κρασί  έχει  κυρίαρχο  ρόλο ,  έχει  εξέχουσα  θέση ,  γιατί  είναι  το  
κατεξοχήν  επώνυµο  προϊόν  που  ταυτίζεται  µε  τη  χώρα  παραγωγής ,  
την  Ελλάδα .  Και  παράλληλα ,  ταυτίζεται  απόλυτα  µε  τη  φιλοσοφία  
που  θέλει  να  περάσει  το  ΚΕΡΑΣΜΑ .  Γεύοµαι ,  µοιράζοµαι ,  
συναναστρέφοµαι ,  που  στις  µέρες  µας  αποκτά  όλο  και  µεγαλύτερη  
αξία  σαν τρόπος ζωής .  
 
 Το  ΚΕΡΑΣΜΑ  το  2005 ξεκίνησε  µε  µ ία  αποστολή .  Την  
προώθηση  και  ανάδειξη  του  ανεκµετάλλευτου  πλούτου  προϊόντων ,  
τροφίµων ,  κρασιών  και  ποτών  της  Ελλάδας ,  µέσα  από  τη  
γαστρονοµ ία .  Το  όραµα  ήταν  πολύ  συγκεκριµένο .  Να  γευτεί  όλος  ο  
κόσµος  ποιοτικά  τρόφιµα ,  κρασιά  και  ποτά ,  φτιαγµένα  από  προϊόντα  
της  ελληνικής γης και θάλασσας.  
 
 Τι  έχουµε  κάνει  µέχρι  σήµερα .  Το  ΚΕΡΑΣΜΑ  σήµερα  έχει  
διανύσει  αρκετό  δρόµο .  Τρία  χρόνια  µετά ,  µπορούµε  να  πούµε  ότι  το  
ΚΕΡΑΣΜΑ  είναι  µ ία  εθνική  πρωτοβουλία .  Μία  πρωτοβουλία  που  τη  
διαχειρίζεται  ο  ΟΠΕ  σε  συνεργασία  πάντα  µε  όλους  τους  φορείς ,  µε  
όλους  τους  συνδέσµους ,  όπως  η  ΕΔΟΑΟ ,  σε  συνεργασία  πάντα  µε  
όλα  τα  υπόλοιπα  Υπουργεία ,  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  
που  µας έχει στηρίξει πάρα πολύ.  
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Ταυτόχρονα ,  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  έχει  αποκτήσει  µ ια  
αναγνωρισιµότητα .  Ένα  δυνατό  concept  που  εκφράζει  ισχυρές  αξίες .  
Ποιότητα ,  γεύση ,  εµπειρία ,  φιλοξενία ,  ελληνικός  µεσογειακός  
τρόπος  διατροφής ,  ευχαρίστηση ,  ελληνικό  τραπέζι ,  προσφορά .  
Λειτουργεί  ως  προς  το  εξωτερικό  ως  οργανωµένη  πρωτοβουλία ,  µε  
ολοκληρωµένο  πλάνο  ενεργειών  και  έχει  ήδη  να  παρουσιάσει  
σηµαντικά  και  πετυχηµένα  δείγµατα  γραφής ,  που  δηµ ιουργούν  τις  
προϋποθέσεις  αλλά και την προσδοκία για µία ελπιδοφόρα πορεία.  

 
 Επιτυχηµένα  δείγµατα  γραφής .  Μέχρι  τώρα ,  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  έχει  
διοργανώσει  το  1ο  και  το  2ο  Διεθνές  Συνέδριο  Γαστρονοµ ίας ,  µε  
σηµαντικά  αποτελέσµατα .  Έχει  οργανώσει  µ ία  σειρά  από  συνέδρια ,  
road show, εκδηλώσεις  προβολής  των  προϊόντων  της  χώρας  στο  
εξωτερικό .  Ειδικά  µε  το  κρασί  έχουν  γίνει  πάρα  πολλά  πράγµατα ,  σε  
συνεργασία  πάντα µε το υς  φορείς.  
 
 Συµµετέχουµε  σε  όλες  τις  διεθνείς  εκθέσεις  τροφίµων  και  
ποτών ,  µε  τη  µεγάλη  στήριξη  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης ,  
µε  τη  συµµετοχή  των  ελληνικών  επιχειρήσεων ,  προβάλλουµε  µε  έναν  
αναβαθµ ισµένο  τρόπο  τα  ελληνικά  τρόφιµα ,  κρασιά  και  ποτά  στις  
αγορές  του κόσµου.  
 
 Έχουµε  προχωρήσει  σε  αρκετές  εκδόσεις .  Μια  από  αυτές  την  
έχετε  ήδη ,  είναι  το  'Greek Gourmet  Traveler ' ,  είναι  το  τελευταίο  
τεύχος .  Μία  έκδοση  η  οποία  έρχεται  να  συνδέσει  τη  γαστρονοµ ία ,  τα  
επώνυµα  παραδοσιακά  προϊόντα ,  αλλά  και  τον  προορισµό  όπως  θα  
δείτε  µέσα .  Έχουµε  µ ια  σειρά  από  άλλες  εκδόσεις ,  αρκετές  από  αυτές  
βραβευµένες  και  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό ,  όπως  είναι  το  
'S imply Plated '  και  ταυτόχρονα  έχουµε  πιστεύω  µ ια  πάρα  πολύ  καλή  
οµάδα .  Μια  οµάδα  από  σεφ ,  µ ια  οµάδα  από  sommelier  και  µ ια  πάρα  
πολύ  καλή  οµάδα  συνεργατών ,  που  είναι  όλοι  οι  σύνδεσµοι  και  οι  
φορείς  του κλάδου τροφίµων, ποτών, κρασιού.  
 
 Ταυτόχρονα  βέβαια  έχουµε  και  ευκαιρίες .  Ευκαιρίες  που  
µπροστά  µας  ανοίγονται  και  ευκαιρίες  που  έχουν  να  κάνουν  µε  το  
ευνοϊκό  κλίµα  που  συντηρούν  οι  διεθνείς  τάσεις  για  την  αποδοχή  των  
µεσογειακών  διατροφικών  προτάσεων .  Και  ταυτόχρονα ,  η  όλο  και  
µεγαλύτερη  αναγνώριση  της  ελληνικής  διατροφής  και  των  ποιοτικών  
ελληνικών  προϊόντων ,  στο  πλαίσιο  της  µεσογειακής  δίαιτας  µε  
διεθνή  και επιστη µονική τεκµηρίωση.  
 
 Ταυτόχρονα  έχουµε  µ ία  συνεχώς  αυξανόµενη  τάση  για  
αναζήτηση  νέων ,  υγιε ινών  και  γευστικών  προτάσεων ,  στο  πλαίσιο  
ενός  ποιοτικού  l i fes tyle ,  τόσο  για  τους  Έλληνες  όσο  και  για  τους  
ξένους  που επισκέπτονται τη χώρα.  
 
 Όλα  αυτά  δηµ ιουργούν  µ ια  µεγάλη  ανάγκη .  Την  ανάγκη  να  
καθιερώσουµε  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  και  στην  Ελλάδα .  Να  πείσουµε  τους  
ξένους  που  έρχονται  στη  χώρα  µας ,  αλλά  όχι  µόνο  αυτούς ,  για  την  
αξία  των  ποιοτικών  ελληνικών  τροφίµων  και  ποτών .  Ταυτόχρονα ,  
εδώ  έχουµε ένα πρόβληµα. Αν δεν το κάνουµε και αν δεν το κάνουµε  
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γρήγορα  και  δυναµ ικά ,  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος .  Ο  κίνδυνος  της  
οικειοποίησης  του  concept  της  µεσογειακής  διατροφής  από  χώρες  
ανταγωνιστικές  σε  εµάς .  Ιταλοί ,  Ισπανοί .  Και  µη  ξεχνάµε  το  
πρόσφατο  παράδειγµα  των  Ισπανών ,  µε  τη  χρησιµοποίηση  του  Tapas 
που  είναι  το  όχηµα  εξαγωγής  δικών  τους  προϊόντων  και  στη  χώρα  
µας .  Μια  πρακτική  που  από  τους  Ιταλούς  έχει  αναχθεί  σε  επιστήµη  
για  πολλά χρόνια και για τη χώρα τους και για το εξωτερικό.  
 
 Στόχος  µας  είναι  η  τοποθέτηση  του  ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ  στην  
Ελλάδα  µε  πολύ  συγκεκριµένους  τρόπους .  Βασικός  στόχος  είναι  το  
ΚΕΡΑΣΜΑ  να  λειτουργήσει  ως  οµπρέλα  των  ποιοτικών ,  
τυποποιηµένων  ελληνικών  προϊόντων ,  κρασιών  και  ποτών ,  και  να  
λειτουργήσει  ταυτόχρονα  ως  εκπαιδευτικός  οργανισµός ,  ως  
πλατφόρµα  ενηµέρωσης  για  την  ελληνική  µεσογειακή  γαστρονοµ ία .  
Ταυτόχρονα ,  θέλουµε  να  κινητοποιήσει  και  να  λειτουργήσει  ως  
πλατφόρµα  ευαισθητοποίησης  και  σεβασµού  των  προϊόντων  και  της  
χρήσης  των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα.  
 
 Το  ΚΕΡΑΣΜΑ  αυτή  τη  στιγµή  έχει  αρκετά  πράγµατα .  Έχει  
κάνει  µ ια  µεγάλη  πορεία  στο  εξωτερικό ,  πετυχηµένη  πιστεύουµε. 
Αυτό  που  πρέπει  να  κάνει  είναι  να  δυναµώσει  την  οµάδα  του .  Ήδη  
είµαστε  στη  διαδικασία  του  να  προστεθούν  και  νέοι  σεφ  στην  πολύ  
πετυχηµένη  οµάδα  των  σεφ  που  έχουµε .  Θέλουµε  επίσης  να  
προστεθούν  καινούργιοι  sommelier  στην  οµάδα  των  sommelier  που  
έχουµε .  Φτιάχνουµε  µ ια  οµάδα  ειδικών  δηµοσιογράφων  που  θα  µας  
συµβουλεύουν ,  θα  µας  στηρίζουν  και  θα  µας  προβάλλουν  ως  µ ια  
τρίτη  οµάδα  που  θα  µας  βοηθήσει  στην  υλοποίηση  του  
ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ  στην Ελλάδα.  
 
 Ταυτόχρονα ,  πάντα  σε  συνεργασία  µε  τους  κλάδους ,  
προσπαθούµε  να  δούµε  και  να  εκπονήσουµε  ένα  σχέδιο  δράσης  που  
θα  ξεκινήσει  από  φέτος .  Θεωρούµε  ότι  το  ΚΕΡΑΣΜΑ  είναι  µ ία  
εθνική  προσπάθεια .  Μία  προσπάθεια  που  απαιτεί  συνεργασία ,  
συντονισµό .  Σε  αυτή  την  προσπάθεια  είναι  µαζί  µας  και  το  
Υπουργείο  Οικονοµ ικών  και  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  
η  τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφέρειες και οι φορείς.  
 
 Βασικός  µας  στόχος  είναι  να  ταυτίσουµε  την  τοπική  παραγωγή ,  
τα  τοπικά  προϊόντα  µε  το  µέρος  παραγωγής .  Το  κρασί ,  τα  προϊόντα ,  
η  γαστρονοµ ία  ενός  τόπου ,  είναι  κοµµάτια  άρρηκτα  συνδεδεµένα .  
Πώς  ξεκινάµε ;  Πολύ  σύντοµα  θα  ξεκινήσει  ένα  road show στην  
περιφέρεια ,  ένα  road show που  θα  είναι  ο  Οργανισµός  Προώθησης  
Εξαγωγών ,  εκπρόσωποι  των  συνδέσµων  και  των  φορέων  που  
συνεργαζόµαστε  για  το  ΚΕΡΑΣΜΑ ,  σεφ ,  sommelier ,  µε  στόχο  να  
δούµε  σε  πρώτη  φάση  στις  τουριστικές  περιοχές  της  χώρας  τους  
παραγωγικούς  φορείς ,  τους  παραγωγούς  τοπικών  προϊόντων ,  
κρασιών ,  τους  εστιάτορες ,  τους  ξενοδόχους  και  µέσα  από  κάποια  
workshop να  τους  ενηµερώσουµε  για  την  αναγκαιότητα  χρήσης  των  
ελληνικών  προϊόντ ων .  
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Πρέπει  τα  προϊόντα  που  όλοι  ξέρουµε  την  αξία  τους ,  να  

τοποθετηθούν  και  να  πάρουν  τον  ρόλο  που  τους  αξίζει .  Ενέργειες  
που  θα  πρέπει  να  εξυπηρετούν  το  συνολικό  concept  του  
ΚΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ,  να  αναβαθµ ίσουν  στην  ουσία  το  παρεχόµενο  προϊόν .  
Ενέργειες ,  που  ταυτόχρονα  θα  διαφηµ ίσουν  τουριστικά  όλη  την  
περιοχή .  Μη  ξεχνάµε  ότι  αυτό  που  µένει  γυρνώντας  από  κάπου  είναι  
τι  έφαγες, τι ήπιες.  

 
 Επίσης ,  µη  ξεχνάµε  ότι  η  καλή  εµπειρία  µεταφέρεται  πολύ  πιο  
έντονα ,  είναι  η  καλύτερη  διαφήµ ιση .  Ταυτόχρονα ,  σε  εκθέσεις  
τροφίµων  στο  εξωτερικό  και  µε  αρχή  τη  SIAL που  είναι  µάλλον  η  
µεγαλύτερη  φετινή  έκθεση  τροφίµων  και  ποτών .  Αυτό  που  εµάς  µας  
ενδιαφέρει  σαν  ΟΠΕ  είναι  να  αναδείξουµε  και  να  παρουσιάσουµε  
στην  ουσία  τοπικά  προϊόντα .  Σε  συνεργασία  µε  τις  περιφέρειες  
θέλουµε  τοπικά  προϊόντα  µαζί  µε  κρασί ,  να  υπάρξουν  γευσιγνωσίες ,  
να  παρουσιάσουµε  γευστικούς  συνδυασµούς ,  να  παρουσιάσουµε  την  
περιφέρεια  ως προορισµό.  
 
 Οινοτουρισµός .  Όπως  πολύ  σωστά  είπε  και  ο  κύριος  
Μπουτάρης ,  ο  οινοτουρισµός  είναι  ένα  κοµµάτι  εµπειρίας ,  είναι  ένα  
κοµµάτι  που  στην  ουσία  αφορά  ευρύτερα  την  περιοχή .  Εµείς  
θεωρούµε  και  ούτως  ή  άλλως  αυτή  τη  στιγµή ,  τη  φετινή  χρονιά  
µεγάλο  κοµµάτι  των  δράσεών  µας  αφορά  την  περιφέρεια ,  θεωρούµε  
ότι  η  ανάδειξη  της  τοπικής  παραγωγής  των  επώνυµων  ελληνικών  
προϊόντων ,  ο  συνδυασµός  τους  µε  το  κρασί ,  δηµ ιουργεί  τη  δυναµ ική .  
Από  εκεί  και  µετά ,  νοµ ίζω  ότι  σε  δεύτερη  φάση  τα  πράγµατα  θα  είναι  
πολύ  πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ.  
 
 


