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  Στις 22 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Φραγκίσκο, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
“The Box” (www.theboxsf.com), εκδήλωση γευστικής δοκιμής ελληνικού κρασιού. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε από την εταιρεία εισαγωγών εκλεκτού ελληνικού οίνου “Cava Spiliadis” 
(www.cavaspiliadis.com). Η εκδήλωση εντάσσεται σε περιοδεία που πραγματοποιείται σε ΗΠΑ και 
Καναδά, υπό τον τίτλο “Odyssey 2018” (www.odyssey.wine), στην οποία συμμετέχουν κορυφαία 
οινοποιεία της Ελλάδας που έχουν συμπεριληφθεί στην συλλογή “Cava Spiliadis Collection”.  
 

Οι Έλληνες οινοποιοί που συμμετέχουν στη δράση “Odyssey 2018” και οι οποίοι παρέστησαν 
στην εκδήλωση ήταν οι εξής: 
-   Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Αργύρης Γεροβασιλείου (Κτήμα Γεροβασιλείου - www.gerovassiliou.gr) 
-   Χρήστος Κανελλακόπουλος (Οινοποιείο Βενετσάνου – www.venetsanoswinery.com) 
-   Ευριπίδης Κατσαρός (Κτήμα Κατσαρού - www.ktimakatsarou.gr) 
-   Δήμητρα Παρπαρούση, Εριφύλη Παρπαρούση (Οινοποιία Παρπαρούση - www.parparoussis.com)  
-   Μαρία Ταμιολάκη (Ρους Οινοποιία Ταμιολάκη - www.rhouswinery.gr) 
-   Βασίλης Τσακτσαρλής (Κτήμα Βιβλία Χώρα - www.bibliachora.gr) 
-   Γιάννης Τσέλεπος  
(Κτήμα Τσέλεπου – http://www.tselepos.gr/wine-producers-greece/mantinia-vineyards.html 
Κάναβα Χρυσού - http://www.tselepos.gr/wine-producers-greece/canava-chryssou-santorini.html 
Κτήμα Δρυόπη - http://www.tselepos.gr/wine-producers-greece/driopi-estate.html ) 
  

 Η εν λόγω εκδήλωση απευθυνόταν αποκλειστικά σε εμπορικό κοινό του κλάδου του κρασιού 
(εισαγωγείς, διανομείς, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης, εκπροσώπους χώρων εστίασης, 
chef, sommelier, δημοσιογράφους εξειδικευμένων εντύπων κλπ. Οι διοργανωτές συνεργάστηκαν 
στενά για την προετοιμασία της εκδήλωσης με τον εισαγωγέα ελληνικών κρασιών κ. Carolis Deal της 
εταιρείας Ideal North America με έδρα το Oakland (www.idealnorthamerica.com). 

Η αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε τρία διακριτά 
τμήματα, το καθένα εκ των οποίων παρουσίαζε τα κρασιά συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής της 
Ελλάδας (Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιωτική Ελλάδα). Οι προσκεκλημένοι είχαν την 
δυνατότητα γευστικής δοκιμής πολυάριθμων διαφορετικών κρασιών, κυρίως γηγενών ελληνικών 
ποικιλιών. Πολλά εξ αυτών έχουν λάβει διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. 

 Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση: 
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                 Άγιος Φραγκίσκος, 29 Μαρτίου 2018 
  
 
 

  Εκδήλωση γευστικής δοκιμής ελληνικών κρασιών της Cava Spiliadis Collection, “Odyssey 2018” 
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Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
  
   
 
 


