
Το 2019 ήταν η τέταρτη χρονιά 
στη σειρά, αν δεν με απατά η 
μνήμη μου που η Λάρισα δι-
οργάνωσε το φεστιβάλ Bar 

Engage με guest bartendings, pop up bars, 
parties, σεμινάρια, ομιλίες, γευσιγνωσίες 
και masterclasses, αποδεικνύοντας ότι γιορ-
τή της κουλτούρας του cocktail μπορεί να 
διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία και εκτός 
της Αθήνας.
 Φέτος το εν λόγω φεστιβάλ απέσπασε μια 
σημαντική διάκριση, το ασημένιο βραβείο 
στην κατηγορία «Innovation: Καινοτόμο 
concept των Tourism Awards 2020» και 
μπορεί οι δύσκολες συγκυρίες να μην επέ-
τρεψαν τη διεξαγωγή του φετινού 5ου Bar 
Engage, όμως η απονομή του συγκεκριμέ-
νου βραβείου στη διοργάνωση – που στη-
ρίζεται σε καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία 
και ως κύριο στόχο έχει την ανάδειξη της 
Λάρισας και της Θεσσαλίας ως τουριστι-
κού προορισμού – επισφραγίζει με τον κα-
λύτερο τρόπο αυτή την προσπάθεια. Και 
μάλιστα σε μια κατηγορία που καταδεικνύει 
την πρωτοτυπία της ιδέας πίσω από το Bar 
Engage, μοναδικής όπως αποδείχτηκε, για 
τα ελληνικά δεδομένα.

 Το Bar Engage είναι µία µεγάλη γιορτή 
του καλού ποτού, του κοκτέιλ και της τοπι-
κής γαστρονοµίας, η οποία όπως ανέφερα 
ήδη ξεκίνησε από τη Θεσσαλία και συγκε-
κριμένα τη Λάρισα, προσκαλώντας κορυ-
φαίους bartenders από την Ευρώπη και την 
Αμερική καθώς και συναδέλφους τους από 
την Ελλάδα, οι οποίοι φιλοξενούνται για µία 
εβδοµάδα στη θεσσαλική πρωτεύουσα. 
Κατά την παραµονή τους, µέσα από µια 
σειρά εκδροµών και ανοιχτών εκδηλώσε-

ων, μυούνται στην ελληνική κουλτούρα της 
φιλοξενίας, της εστίασης και της γαστρο-
νοµίας, δοκιμάζουν παραδοσιακές γεύσεις 
και πειραµατίζονται πάνω σε νέες συντα-
γές, ενισχύοντας έτσι την ήδη στενή σχέ-

ση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή σκηνή 
του κοκτέιλ. Σε ένα περιβάλλον φεστιβα-
λικό και µε επίκεντρο αυτή την επίσκεψη, 
κάθε χρόνο η ζωή στην πόλη αλλάζει. Πίσω 
από το εγχείρημα που ξεκίνησε το 2016 βρί-

σκεται η ζωηρή φαντασία και η διάθεση 
για δημιουργία των Αλέξανδρου Σακελ-
λάρη, Αλέξη Πατσιούρα, Στέφανου Δρα-
γανιδάκη και Άρη Μακρή. Μέσα από τις 
πολύπλευρες δράσεις του, το Bar Engage – 
Αγκαζέ κατόρθωσε, όχι μόνο να προωθήσει 
τη φιλοσοφία του cocktail και τις διεθνείς 
και ελληνικές τάσεις του bartending σε 
όσους το επισκέπτονται, αλλά και να ανα-
δείξει την εξωστρέφεια και τη δημιουργική 
πλευρά της εστίασης και της διασκέδασης 
της πόλης σε διεθνές επίπεδο, με σύγχρονο 
τρόπο, ξεπερνώντας με μαεστρία τα τοπικά 
σύνορα.

  «Αυτό το βραβείο, που για πρώτη φορά 
απονέμεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία στη 
Λάρισα, πέρα από επιβράβευση της προ-
σπάθειάς μας, αποτελεί και μια απόδειξη ότι 
η πόλη μας είναι τουριστικός προορισμός 
και μπορεί να αναδειχθεί ως τέτοιος. Είμα-
στε ευτυχείς γιατί το Bar Engage κατάφερε 
να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες άλλους 
διαγωνιζόμενους, εκπροσωπώντας επάξια 
την περιοχή μας απέναντι σε φορείς αλλά 
και καταξιωμένες επιχειρήσεις με πολυετή 
δράση στον χώρο. Η δήλωση δε, του περι-
φερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού, με αφορ-
μή τη βράβευση της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας από τον ίδιο θεσμό, ότι «ο πολιτισμός 
και ο τουρισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό 
εργαλείο με απτά και μετρήσιμα αποτελέ-
σματα» μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους 
και η βράβευσή του Bar Engage είναι από-
δειξη αυτού» σημειώνουν οι εμπνευστές 
της διοργάνωσης Αλέξανδρος Σακελλάρης 
και Στέφανος Δραγανιδάκης. 
Και εις ανώτερα!
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