
                     Tηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ΗΠΑ γηα ηα ειιεληθά πξντό-

ληα, εμαηηίαο ηεο ζηξνθήο ησλ ακεξηθαλώλ ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζπεύ-

δνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο ηξν-

θίκσλ. Σην πιαίζην απηό, επηηαρύλνπλ ηα ζρέδηα αλάπηπμήο ηνπο θαη πξν-

ρσξνύλ ζε ζπλεξγαζίεο κε ηζρπξνύο ηνπηθνύο παίθηεο, νη νπνίνη ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα δηεπξύλνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο θαη λα εληζρύζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά. Αλάκεζα ζε απηέο είλαη ε εηαηξεία Γαία 

(GAEA), ε νπνία αλαθνίλσζε πξόζθαηα ηελ θπθινθνξία κηαο λέαο ζεηξάο 

πξντόλησλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηάζεκε 

Σεθ «Cat Cora», κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεώλ ηεο. Υπνινγίδεηαη 

πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, νη πσιήζεηο (retail sales) ηεο ζηηο ΗΠΑ ζα 

πιεζηάζνπλ ηα 10 εθαηνκκύξηα δνιάξηα, μεπεξλώληαο θαηά πνιύ ηηο πσ-

ιήζεηο ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηνπ 2010.  

             Αλάινγα πιάλα δξνκνινγνύλ νη γαιαθηνβηνκεραλίεο ΦΑΓΕ θαη 

Όιπκπνο θαζώο ην ειιεληθό γηανύξηη γίλεηαη θπξηνιεθηηθά αλάξπαζην ζηα 

ςπγεία ησλ ακεξηθάληθσλ ζνύπεξ κάξθεη. Η ΦΑΓΕ δξνκνινγεί ηελ ελίζρπ-

ζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηάο ηεο κέζα ζηα επόκελα δπν ρξόληα ελώ 

ε Όιπκπνο, ζπκπιεξώλνληαο έλα ρξόλν παξνπζίαο ζπλερίδεη λα επελδύεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πξντόλησλ ηεο. Ο Ακεξηθαλόο θαηαλαισηήο αξρίδεη 

λα δηαθξίλεη πιένλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ πςειή δηαηξνθηθή αμία θαη 

πνηόηεηα πνπ έρεη ην ειιεληθό γηανύξηη, δειαδή είλαη από ειιεληθό γάια 

από πηζηνπνηεκέλεο αγειάδεο θαη έρεη ηελ απζεηληθή γεύζε ειιεληθήο γηα-

νύξηεο (Original Greek Υogurt).   

         Σε αιιαγή ζηξαηεγηθήο ηεο ζηηο ΗΠΑ πξνρώξεζε ε θξεηηθή αιιαλην-

βηνκεραλία Creta Farms, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθηήζεη ην έδαθνο πνπ 

έραζε ηα δπν πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ιόγσ θξίζεο. Η αξρή έγηλε ήδε κε 

ηελ απόθηεζε ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ζηηο ΗΠΑ θαη ηώξα 

αλαδεηά ηνλ θαηάιιειν ζπλεξγάηε γηα λα πξνσζήζνπλ από θνηλνύ ηα αι-

ιαληηθά "Ελ Ειιάδη".  
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Εκδήλωζη πποβολήρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Chicago  

                   Τελ Κπξηαθή 27 Μαξηίνπ ζηελ πην πνιπζύρλαζηε πεξηνρή ηνπ Chicago ηόζν γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο, όζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεσο, ζην Navy Pier, πνπ νπζηαζηηθά είλαη θαη ε κνλαδηθή 

ηνπνζεζία ηεο πόιεσο πνπ επξίζθεηαη κέζα ζηελ πόιε θαη είλαη ρηηζκέλε σο εθηεηακέλε πξνθπκαία ζηελ 

ιίκλε Michigan, ζηα πιαίζηα ζεηξάο εθδειώζεσλ ηνπ Δήκνπ Σηθάγν αθηεξσκέλεο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εζληθόηεηεο πνπ ζπλαπνηεινύλ ην πνιηηηζκηθό κσζατθό ηεο πόιεσο, έιαβε ρώξα εθδήισζε αθηεξσκέλε 

ζηελ Ειιάδα. 

Εηδηθόηεξα από ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην είρε ηεζεί ππόςε ηνπ Γεληθνύ 

Πξνμελείνπ Σηθάγν ν ζρεδηαζκόο ηνπ Δήκνπ Σηθάγν λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηνπηθνύο νξγαληζκνύο θαη πξνμεληθέο αληηπξνζσπείεο πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζεη ζεηξά εθδειώζεσλ κε ηελ επσλπκία “Neighborhoods of the 

World”. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο δελ πεξηειάκβαλε ηελ Ειιάδα γηα ηελ 

θεηηλή πεξίνδν, πξνο ηνύην παξελέβεκελ ώζηε λα κελ ραζεί ε 

παξνύζα ζπγθπξία πξνβνιήο ηεο Ειιάδαο, ελ κέζσ κάιηζηα πιήζνπο αξλεηηθώλ δεκνζηεπκάησλ γηα ηελ 

παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρώξαο καο. Οη πξνζπάζεηέο καο επνδώζεθαλ θαη ηειηθώο αλαηέζεθε 

ζην Γεληθό Πξνμελείν ε δηνξγάλσζε εκέξαο αθηεξσκέλεο ζηελ ειιεληθή παξνπζία ηνπ Σηθάγν. Η 

πξνζπάζεηά καο ήηαλ λα ζπζπεηξώζνπκε όινπο ηνπο ειιεληθνύο νξγαληζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζην Σηθάγν θαη γηα απηό θαιέζακε άπαληεο λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο 

εθδήισζεο. Τνύην έγηλε θπξίσο κε δηκεξείο επαθέο, εηδηθώο δε γηα ηηο κεγαιύηεξεο νξγαλώζεηο κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηνπ Γεληθνύ Πξνμέλνπ ώζηε λα πεξηβιεζεί ε πξνζπάζεηα ηεο κέγηζηεο πξνζνρήο απάλησλ 

ζηελ αλάγθε νκόζπκεο πξνζθνξάο ζε έλαλ θνηλό ζηόρν, ηεο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζθνξάο ησλ 

ειιήλσλ πνπ ήξζαλ ζην Σηθάγν. 

 Δεδνκέλνπ όηη επξόθεηην γηα εθδήισζε, ζεκαληηθήο θιίκαθαο πξνβνιήο, πνπ ζα απεπζπλόηαλ 

ζην ακεξηθαληθό θνηλό, όληαο κάιηζηα ε ηξίηε θαηά ζεηξά εληόο ησλ ηειεπηαίσλ νθηώ εηώλ, θαζώο δε ε 

ηειεπηαία ήηαλ ηνλ Ινύλην 2009, πάιη ζην Navy Pier, όηαλ είρε θηινμελεζεί ε 

πξνζπάζεηα ηνπ ΕΟΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δήκν ηεο Αζήλαο, κε ηελ 

επσλπκία “The World of Athens”, θαηά ηελ νπνία είραλ πεξάζεη εληόο ηξηεκέξνπ 

4500 άηνκα, από ηελ εηδηθώο δηακνξθσκέλε ηέληα ζηελ νπνία ππήξραλ 

multimedia παξνπζηάζεηο, ελώ πξνζθέξνληαλ δσξεάλ εδέζκαηα, ε αλάγθε 

ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο παξνπζίαο ήηαλ ζαθώο ππαξθηή.  Άιισζηε θαη κόλνλ 

όηη καο εδίδεην ε δπλαηόηεηα λα πξνβάιινπκε ηελ Ειιάδα δίρσο νπδεκία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ήηαλ ζεκαληηθή επθαηξία νπζηαζηηθνπνίεζεο ησλ 

ζεκαληηθώλ πξνηεξαηνηήησλ αλαθνξηθά κε ην έιιεηκκα πξνώζεζεο ηεο εηθόλαο 

ηεο ρώξαο καο ζηελ κεγαινύπνιε ηνπ Σηθάγν.  

σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ 



 Σηξαηεγηθό ζπλεξγάηε ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή επηιέμακε ηνλ νξγαληζκό ηνπ Ειιεληθνύ 

Μνπζείνπ Σηθάγν, ην νπνίν κε ηα εγθαίληα ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ ηνλ πξνζερή Ννέκβξην, ζα αλαδεηρζεί ζην 

θέληξν πξνβνιήο ηεο Ειιάδνο ζηελ πόιε θαη όρη κνλάρα. Άιισζηε κε αξθεηέο δξάζεηο καο έσο ζήκεξα 

έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ζπκβάιινπκε ζηελ ελδπλάκσζε θαηά πάληα απηήο ηεο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο 

πνπ είρε θαζπζηεξήζεη λα πινπνηεζεί παξά ηελ ζεκαληηθή παξνπζία νκνγελώλ ζηελ πόιε. 

 Η εθδήισζε πνπ πξνβιήζεθε κε ηνλ ηίηιν “A Greek Journey in the Windy City”, δηήξθεζε πέληε 

ώξεο, από ην κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο έσο ηηο 5:00 κ.κ. θαη πεξηειάκβαλε ζπνλδπισηό πξόγξακκα ζην 

νπνίν ελαιιαζζόηαλ ε παξνπζία ηνπ ρνξεπηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο “Οξθέαο”, ηεο ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο 

ηνπ “Ειιεληθνύ Ωδείνπ Σηθάγν” θαη παξνπζίαζεο από ηελ Δηεπζύληξηα Εθδειώζεσλ ηνπ Ειιεληθνύ 

Μνπζείνπ Σηθάγν ζε εηθνλνπνηεκέλε κνξθή, ηελ νπνία ζπλζέζακε κε ηνπο ηζύλνληεο ηνπ Μνπζείνπ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο πνηθίια ζηνηρεία γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό, ηεο ηζηνξίαο ησλ Ειιήλσλ ηνπ Σηθάγν, 

ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία θ.α. 

 Σηελ εθδήισζε πξνζέθεξαλ εδέζκαηα (βι. ζπλεκκέλν πξόγξακκα εθδήισζεο) ηξία εζηηαηόξηα 

ηεο Ειιεληθήο Σπλνηθίαο ηνπ Σηθάγν θαη ε εηαηξεία παξαγσγήο θξεζθνθαηεςπγκέλσλ κεζνγεηαθώλ 

πνηθηιηώλ ηνπ νκνγελνύο Γξεγόξε Λεξέλν. Επίζεο είρε έιζεη από ηελ Νέα Υόξθε ν ππεύζπλνο πξνβνιήο 

ηεο εηαηξείαο Olympos Greek Yogurt θ. Δεκήηξηνο Σηακνπιάθεο, o νπνίνο κεξίκλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ηνπηθό δηαλνκέα ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο λα πξνζθέξεη γηανύξηη, θέηα θαη θαζέξη ζηνπο επηζθέπηεο 

ηεο εθδήισζεο.  

Επηπξνζζέησο είρακε κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ινηπώλ ζπλαθώλ πξντόλησλ (πάζηα ειηάο θ.α.), 

αιιά θαη κειηνύ, ξίγαλεο, αξηνπνηεκάησλ, δπκαξηθώλ θ.α. ειιεληθώλ 

πξντόλησλ πνπ πσινύληαη θαη ζε θαηαζηήκαηα εθηόο ηνπ ζηελνύ 

νκνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο. 

Οη εηαηξείεο Boutari, Καηώγη Αβέξσθ θαη Τζειέπνο, πξνζέθεξαλ 

ιεπθό θαη θόθθηλν θξαζί γηα λα νξγαλσζεί γεπζηγλσζία ζην πεξηζώξην 

ηεο εθδήισζεο θαη λα θεξαζηεί από ην κπαξ πνπ ιεηηνπξγνύζε ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δξάζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα πξνβιεζεί 

θαη ν Ειιεληθόο Τνπξηζκόο, κε ηελ πξνώζεζε ηνπ πιηθνύ πνπ καο είρε 

απνζηαιεί από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ελώ δηαλεκήζεθαλ θαη ηα DVD πνπ 

καο είραλ πεξηέιζεη θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Υπνπξγνύ θ. Γεξνπιάλνπ ην Σεπηέκβξην 2010. Επίζεο ζε εηδηθή 

νζόλε πξνβάιινληαλ ηόζν ην ζπγθεθξηκέλν DVD αιιά θαη video clips από ηηο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο 

ηνπ ΕΟΤ 2009 θαη 2010, όπσο απηέο είλαη αλεξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΟΤ.  
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Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην 
διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσ-
μούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη 
ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηα-
γωνιζηική και σποζτόμενη αγορά. 
Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αι-
ηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην 
παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ. 
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Επίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ εθδήισζε παξνπ-

ζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά δεκνζίσο ε πξσηνβνπιία γηα ηε δε-

κηνπξγία Φεζηηβάι Ειιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ ζην Σηθάγν από 

ηελ νκάδα “Film-Hellenes” πνπ έρεη νξγαλσζεί εζράησο από 

νκνγελείο αθαδεκατθνύο, θαιιηηέρλεο θαη ινηπνύο θίινπο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Η πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ζρεηηθήο πξσ-

ηνβνπιίαο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη ζα επαλέιζνπκε 

κε εηδηθόηεξν ζεκείσκά καο θαζώο έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζηελ 

ίδξπζή ηεο κε ηελ πξννπηηθή δηαζύλδεζεο παξάιιεισλ εθδε-

ιώζεσλ πξνβνιήο ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη πξντόλησλ, αιιά 

θαη ηνπ θαζαπηό θαιιηηερληθνύ πξντόληνο ηνπ ζύγρξνλνπ ειιε-

ληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Τελ εθδήισζε πνπ έγηλε ζην 

Navy Pier ζύκθσλα κε ηηο εθηηκή-

ζεηο ησλ ηζπλόλησλ ηνπ ρώξνπ, 

επηζθέθηεθαλ πιένλ ησλ 3.500 

επηζθεπηώλ, εληόο ησλ πέληε σ-

ξώλ πνπ δηήξθεζε. Ο ελζνπζηα-

ζκόο όισλ πξνήιζε θπξίσο από 

ην γεγνλόο όηη ππήξρε κεγάιε 

πνηθηιία παξνπζηάζεσλ θαη ηα ει-

ιεληθά πξντόληα πνπ πξνβιήζε-

θαλ ήηαλ πςειήο πνηόηεηαο θαη 

κέξνο ηεο κεζνγεηαθήο δίαηηαο. Οη 

εξσηήζεηο πνπ καο απεπζύλζε-

θαλ ήηαλ γηα ηα ζεκεία πώιεζεο 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα πξνκε-

ζεπηνύλ, νπόηε εθηόο από ηηο ζρε-

ηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξείρακε 

πξνθνξηθώο, ελερπξηάζακε θαη 

ζρεηηθό έληππν πνπ είρακε πξνε-

ηνηκάζεη. .  



               Επηπξνζζέησο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θξαζηνύ ζεκεηώλνπκε ηελ εμαηξεηηθή απνδνρή ησλ 

ιεπθώλ πνηθηιηώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ δηαπηζηώλνληαο γηα κηα αθόκα θνξά ηελ πξνηίκεζε ησλ ακε-

ξηθαλώλ θαηαλαισηώλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηηο ιεπθέο πνηθηιίεο 

 Η εθδήισζε ήδε πξνβιήζεθε ζηελ επνκέλε εκέξα Δεπηέξα 28 Μαξηίνπ, σο έλζεην, ζηηο 

ελεκεξσηηθέο πξσηλέο εθπνκπέο ηνπ Fox Chicago, WGN θαη NBC Chicago. Η επηηπρία ηεο εθδήισ-

ζεο ππνγξακκίζηεθε θαη από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ Navy Pier νη νπνίνη ηόληζαλ όηη ήηαλ ε πην ελ-

ζνπζηώδεο από όιεο ηηο ππόινηπεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα (αθόκα θαη από εθείλε ηνπ Μεμηθό, 

παξόηη είραλ πξνζέιζεη 4.500 επηζθέπηεο), γεγνλόο πνπ ζέηεη ππνζήθε γηα επαλάιεςή ηεο ππό 

άιιε κνξθή θαη ην 2011, θαζώο ζθνπόο ηνπ Δήκνπ Σηθάγν είλαη λα θαζηεξώζεη απηό ην πξόηππν εθ-

δειώζεσλ.  

               Η αλάγθε γηα πηνζέηεζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο θαηαδείρηεθε κε ηνλ πιένλ ελαξγέζηεξν 

ηξόπν θαη ηνύην έγηλε θαηαιεπηό από άπαληεο, θαζώο ε ππέξβαζε ησλ κνλνδηάζηαησλ αλαιύζεσλ 

γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη αλάδεημε ηνπ ζύγρξνλνπ πξνθίι ηεο Ειιάδνο, δελ πξνζειθύεη νύηε ηηο λέεο 

γεληέο ησλ ηδηαίηεξα δξαζηήξησλ νκνγελώλ. Σηελ ηζηνζειίδα agora αλαξηάηαη ζρεηηθό νπηηθναθνπ-

ζηηθό πιηθό από ηελ εθδήισζε. 

Τεύτος 21ο   25/3-1/4/2011 

συνεχ. Από την σελ. 1  

 

           Η εηαηξεία ήδε έρεη πξνρσξήζεη ζηε δηακόξθσζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πξνάζηην ηνπ Ση-

θάγν, κεηαβάιινληαο ηα αξρηθά ζρέδηά ηεο πνπ πξνέβιεπαλ αληίζηνηρε επέλδπζε ζηε Νέα Υόξθε 

θαη αλακέλεηαη έηζη ε δπλακηθή είζνδό ηεο θαη ζηελ αγνξά ησλ Μεζνδπηηθώλ Πνιηηεηώλ.  

 Τέινο, ηελ εδξαίσζε ησλ θξνπαζάλ 7 Days ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά επηρεηξεί ε Chipita, εγρεί-

ξεκα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαζώο είλαη έλα πξντόλ νπζηαζηηθά θαηλνύξην γηα ην κέζν πνιίηε ησλ ΗΠΑ 


