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Προς τον
κ. Αντώνη Σαμαρά
Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ερχόμενο έτος δίνει την ευκαιρία στη
χώρα μας να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις ικανότητες των
ανθρώπων της.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί.
Τα τελευταία χρόνια νέοι έλληνες οινοποιοί και οινολόγοι άλλαξαν εντελώς την
ποιότητα και την εικόνα του Ελληνικού κρασιού, υποχρεώνοντας τους
παγκόσμιους ειδικούς να μιλούν για την ποιοτική επανάσταση των «New Wines
of Greece».
Οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών αξιοποιούν πολλές ευκαιρίες έτσι ώστε με
ένα ποτήρι στο χέρι (κρασί ο εκάστοτε Γάλλος Πρόεδρος, μπύρα πρόσφατα η κ.
Merkel) να υπενθυμίζουν στους προσκεκλημένους τους, αλλά και στο παγκόσμιο
κοινό τα «δώρα» των χωρών τους.
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της χώρας
- που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό του κρασιού,
-η οποία επί αιώνες πρωτοστάτησε στο εμπόριο του κρασιού στη Μεσόγειο και
πέραν αυτής,
-και η οποία σήμερα δημιουργεί νέα αυθεντικά και υπερήφανα ελληνικά κρασιά,
ήρθε η ώρα να αναδείξουμε με κάθε τρόπο είτε ως επίσημο ποτό των
πολλαπλών γευμάτων της Προεδρίας είτε με την προσωπική σας εικόνα με ένα
ποτήρι κρασί στο χέρι και με τον προσωπικό σας λόγο, το συστατικό αυτό
στοιχείο της προσωπικότητας της χώρας μας.
Όπως λέει ο ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης:
«Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά,
ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».
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Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου σας εύχεται ολόψυχα
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Άγγελος Ρούβαλης
Γιώργος Τσάνταλης
Γιάννης Βογιατζής
Γιώργος Σκούρας
Τάσος Αθανασόπουλος
Δημήτρης Γκουράβας
Στέλιος Μπουτάρης
Πάρις Σιγάλας
Αρίστος Σπανός
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου
Κώστας Τσιλιλής
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Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Έφορος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Υ.Γ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, είναι ο κύριος φορέας της Ελληνικής
Οινοπαραγωγής εκφράζοντας μέσω των μελών και συνδεδεμένων μελών του, το
70% της παραγωγής, το 80% της εμπορίας και το 90% των εξαγωγών του
Ελληνικού κρασιού. Επίσης στο Συμβούλιό του αντιπροσωπεύονται όλες οι
Περιφερειακές Οργανώσεις του Τομέα. Η Μακεδονία (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.), η
Κεντρική Ελλάδα (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.), η Πελοπόννησος (ΕΝ.Ο.Α.Π.), οι Νήσοι
Αιγαίου (ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.) και η Κρήτη (ΕΝ.Ο.Α.Κ.).
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