
T H E  T R E N D L E T T E R

Σήμερα, θέλω να σας συστήσω τη 50 
Great Greek Wines, μία πολυεπίπε-
δη πλατφόρμα ανάδειξης  της εξω-
στρέφειας του ελληνικού κρασιού.

Αφορμή για αυτό το introduction  αποτέλεσε 
για μένα η πρωτοβουλία παρουσίασης των   
Wine Talks,  ενός  νέου project θεματικών συ-
ζητήσεων γύρω από το ελληνικό κρασί (και όχι 
μόνο!) που θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 7 Απρι-
λίου, στις 19:00, μέσω του λογαριασμού της  
50 Great Greek Wines στο Instagram(https://
instagram.com/50greatgreekwines).
Μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται τη στιγμή 
που ο κορωνοϊός επηρεάζει σοβαρά και τα 
οινοποιεία, καθώς η ζήτηση για κρασί έχει 
περιοριστεί δραματικά,  λόγω του πλήγματος 
στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία της χώρας.  
Φυσικά, αυτό δε συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. 
Η αγωνία για το μέλλον του κρασιού χτυπάει 
κόκκινο σε όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές 
του κόσμου.
Ενδεικτικά και μόνο, θα σας παραπέμψω στα 
άρθρα των Forbes (https://www.forbes.com/
sites/lizazimmerman/2020/04/01/corona-
virsus-and-the-wine-industry/  και Fortune 
(https://fortune.com/2020/03/22/coronavi-
rus-italian-winemakers-wine-from-italy-cov-
id-19/) που μιλούν για τις επιπτώσεις στον 

αμερικανικό και στον ιταλικό οινοπαραγωγικό 
τομέα αντίστοιχα, αλλά επιβεβαιώνουν ότι η 
βιομηχανία του κρασιού, σε διεθνές επίπεδο, 
έρχεται αντιμέτωπη πλέον με ένα αβέβαιο 
μέλλον.
Έχοντας στο μυαλό, λοιπόν, την υπάρχουσα 
κατάσταση, οινικές προσωπικότητες οι οποίες 
έχουν διακριθεί τόσο εντός των τειχών όσο 
και το εξωτερικό θα μοιραστούν τις απόψεις 
τους για τα κυριότερα θέματα των Ελλήνων 
παραγωγών, δηλαδή τα κρασιά τους και την 
εξέλιξη του ελληνικού αμπελώνα, στο πλαίσιο 
της νέας εποχής που αναδύεται. Τις συζητή-
σεις θα συντονίζει ο Master of Wine Γιάννης 
Καρακάσης (ιδρυτής της  50 Great Greek 
Wines και ένας από τους 389 Masters of Wine 
στον κόσμο).
Στην εναρκτήρια συζήτηση των Wine Talks, 
με θέμα «COVID-19 και κρασί», θα φιλοξενη-
θούν ο  Άγγελος Ιατρίδης από το Κτήμα Άλφα 
και ο Γιώργος Φλούδας από την εταιρεία 
διανομής οίνου Trinity, οι οποίοι θα μοιρα-
στούν μαζί με το κοινό τις απόψεις τους για 
τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική 
και παγκόσμια οινική βιομηχανία, καθώς και 
για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί τους 
αμέσως επόμενους μήνες.
Φιλοδοξία της 50 Great Greek Wines είναι 

κάθε Τρίτη στις 19:00, η καρδιά του ελληνι-
κού κρασιού χτυπά στο λογαριασμό της στο 
Instagram, πράγμα που σημαίνει ότι, για τον 
Απρίλιο,  θα ακολουθήσουν οι εξής συναντή-
σεις:
• 14 Απριλίου: Why Greek wine is hot (Mark 
Andrew MW) στα Αγγλικά
• 21 Aπριλίου: Κρασί και Γαστρονομία (Γιώρ-
γος Χατζηγιαννάκης-ΤΒΑ)
• 28 Απριλίου: Το μεγάλο κρασί στο αμπέλι 
(Καθ. Στέφανος Κουνδουράς)
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