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Εκδήλωση της εφημερίδας Le Figaro αφιερωμένη στην Αθήνα – 
Διοργάνωση γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων, Παρίσι, 16.05.2019

Την Πέμπτη 16 Μαΐου  2019 και στο πλαίσιο εκδήλωσης της
εφημερίδας  Le  Figaro  αφιερωμένης  στην  Αθήνα, επ'  ευκαιρία  της
έκδοσης στις  09/05 ειδικού τεύχους (hors  série) της  Figaro  με τίτλο
“Athènes  éternelle”,  το  Γραφείο  μας  διοργάνωσε  γευσιγνωσία
ελληνικών προϊόντων. 

Η  εκδήλωση για  την  Αθήνα,  που  έλαβε  χώρα στο Ανώτατο
Εθνικό Ωδείο Δραματικής Τέχνης του Παρισιού, περιελάμβανε ευρύ
πρόγραμμα  παρουσιάσεων  της  ιστορίας  της  πόλης,  συζητήσεων
στρογγυλής  τραπέζης,  καθώς  και  καλλιτεχνικών  δρώμενων  και
υποδέχθηκε  περί  τους  450  προσκεκλημένους,  μεταξύ  των  οποίων
μεγάλος  αριθμός  εκπροσώπων  του  τύπου  και  δημοσιογράφοι.  Στην
εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η Πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι
κα Αγλαΐα Μπαλτά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Κωνσταντίνος
Τσέγας και ο Διευθυντής σύνταξης της Figaro κ. Alexis Brézet.

Στο πλαίσιο της ως άνω εκδήλωσης και κατόπιν αιτήματος των διοργανωτών,  το Γραφείο
μας  ανέλαβε  τη  διοργάνωση  “γαστρονομικής  γωνιάς”  παρουσίασης  ελληνικών  παραδοσιακών
προϊόντων τροφίμων. Η εν λόγω παρουσίαση και γευστική δοκιμή πραγματοποιήθηκε στον χώρο
της δεξίωσης που ακολούθησε,  δίδοντας τη δυνατότητα στο γαλλικό κοινό να γνωρίσει και να
απολαύσει  προϊόντα,  αντιπροσωπευτικά  της  πατρίδας  μας,  ήτοι  ελληνικά  τυριά,  ελαιόλαδο και
επιτραπέζιες ελιές.

Για την εξασφάλιση των προϊόντων, το Γραφείο απευθύνθηκε στους
κλαδικούς  Συνδέσμους  (ΣΕΒΓΑΠ,  ΣΕΒΙΤΕΛ,  ΠΕΜΕΤΕ,  ΕΝΟΑΑ),
προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά  τα μέλη τους.  Παρά τα στενά
χρονικά περιθώρια λόγω των εορτών του Πάσχα, στην πρόσκλησή μας
ανταποκρίθηκαν  οι  εταιρείες  Minerva  και  OlicoBrokers,  οι  οποίες
απέστειλαν  στο  Γραφείο  μας  εξαιρετικά  παρθένα  ή  βιολογικά
ελαιόλαδα και τυριά (ελαιόλαδο, βιολογική φέτα και γραβιέρα η πρώτη
και  ευρεία  γκάμα ελαιολάδων η δεύτερη).  Στην παρουσίαση των ως
άνω προϊόντων προσετέθη επίσης η φέτα της εταιρείας Ρούσσας.

Κατά  τη  διάρκεια  της  γευσιγνωσίας,  το  κοινό  ανταποκρίθηκε  με
ιδιαίτερο  ενθουσιασμό  στα  προϊόντα  που  παρουσιάστηκαν  και
αναζήτησε πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ενώ το
ενδιαφέρον υπήρξε έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της δεξίωσης.

Οι εταιρείες, που στήριξαν την εκδήλωση με την ευγενική προσφορά
τους, εκτός από την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα
επίλεκτο  γαλλικό  κοινό,  έλαβαν,  ως  είχε  προβλεφθεί,  ευρεία

δημοσιότητα από τους διοργανωτές, καθώς τα λογότυπά τους συμπεριελήφθησαν στο πρόγραμμα
της εκδήλωσης και προβλήθηκαν σε οθόνη με τους χορηγούς κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ η βραδιά
μεταδόθηκε ζωντανά στην ιστοσελίδα της Figaro. 

Σημειώνεται  ότι  σε  άλλο  σημείο  της  αίθουσας  η  εταιρεία  'Μαυρομμάτης',  η  οποία
προσέφερε  και  το  κοκτέιλ  που  παρατέθηκε,  παρουσίασε  για  γευστική  δοκιμή  ανάλογα



παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα που εκπροσωπεί στη γαλλική αγορά, όπως ελαιόλαδο, ελληνικά
τυριά, επιτραπέζιες ελιές, ελληνικούς οίνους κ.α. 

Συνολικά, η εκδήλωση γευσιγνωσίας κρίνεται ως ιδιαιτέρως επιτυχημένη, καθώς κατάφερε
να κερδίσει το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις ενός επίλεκτου κοινού. Τα ελληνικά προϊόντα, τα
οποία χαρακτηρίζονταν από υψηλή ποιότητα, αλλά και καλαίσθητη παρουσίαση και συσκευασίες,
απέσπασαν  εξαιρετικά  θετικά  σχόλια.  Η  ανταπόκριση  ήταν  υψηλή  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της
βραδιάς, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γάλλων καταναλωτών για την ελληνική
γαστρονομία  και τα υψηλής διατροφικής αξίας, 'φυσικής παρασκευής'  προϊόντα της.


