
          αγάπη για το κρασί είναι 
          ένας ιδιαίτερος έρωτας. Η 
σφοδρότητά του θυμίζει μεν το 
πρώτο σκίρτημα, αλλά η διάρκειά 
του ξεπερνά και τις πιο πετυχημέ-
νες μακροχρόνιες σχέσεις. Για αυ-
τόν ακριβώς το λόγο κάθε Έλληνας 
οινόφιλος δεν μπορεί παρά να νιώ-
θει άφταστη χαρά όταν διοργανώ-
νονται σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα εκθέσεις που τον φέρνουν κοντά 
στο αντικείμενο του πόθου του.

Στην αίθουσα Τερψιχόρη του ξενο-
δοχείου Hilton Athens, στις 8 Δεκεμ-
βρίου 2019, στο πλαίσιο της Central 
Wine Fair, τρεις σπουδαίες οινοπα-
ραγωγικές περιοχές, η Αττική, η Στε-
ρεά Ελλάδα και η Θεσσαλία ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους, σε μια 
σπουδαία εκδήλωση γευσιγνωσίας.

Όλα τα «αστέρια» της Αττικής, της 
Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας 
θα δώσουν εκεί ραντεβού με όλα 
τους τα κρασιά, τις πρώτες εμφιαλώ-
σεις του νέου τους τρύγου, σπάνιες 
οινοποιήσεις, αλλά και καινούριες 
προτάσεις. Οι τρεις αυτές περιοχές 
αποτελούν την «καρδιά» της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας με μεγάλη δυναμι-
κή, παθιασμένους και ταλαντούχους 
οινοποιούς και μεγάλο εύρος διαφο-

ρετικών στυλ κρασιών από αυτόχθο-
νες και διεθνείς ποικιλίες.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από 
ένα πολύ ενδιαφέρoν master class 
με τον Γιάννη Καρακάση MW και 
θέμα: Αττική-Στερεά Ελλάδα-Θεσ-
σαλία: Οι αυτόχθονες ποικιλίες και 
το μέλλον τους, ενώ παράλληλα ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός 
W.S.P.C., του οποίου ηγείται ο 
Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW και 
φέτος γιορτάζει τα 15 χρόνια λει-
τουργίας του, θα οργανώσει έξυ-
πνα παιχνίδια  προσκαλώντας το 
κοινό να τεστάρει τις γνώσεις αλλά 
και τις δυνάμεις του στην τυφλή 
γευστική δοκιμή. Οι νικητές θα 
μπουν σε κλήρωση για να κερδί-

σουν μοναδικά δώρα.

H Central Wine Fair θα ανοίξει τις 
πόρτες της στις 11:00 για τους 
επαγγελματίες και στις 14:00 για 
τους οινόφιλους και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 19:00. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για επαγγελματίες του 
κλάδου (απαραίτητη είναι η επίδει-
ξη επαγγελματική κάρτας) ενώ το 
εισιτήριο εισόδου για τους οινόφι-
λους είναι 5,0€ με δώρο αναμνη-
στικό ποτήρι γευσιγνωσίας. Το κό-
στος για την συμμετοχή στο master 
class με τον Γιάννη Καρακάση MW 
είναι 20,00 € και οι δηλώσεις συμ-
μετοχής μπορούν να αποσταλούν 
στο centralwinefair@gmail.com

H εκδήλωση πραγματοποιείται υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι: 
Κοροπούλης, Cork Hellas – Αφοί 
Κοκκαλίδη, Metalux,  Elias 
Valavanis, Label Press SA. και Gr 
Inox. Την εκδήλωση στηρίζουν οι: 
ΒΙΟΚΥΤ και Νερά Δίρφυς.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι:    
Οινοχόος, Agro News, Wine Trails, 
D-Files, All Αbout Wine, Greek 
Cellar και Winetuned.
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