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«Το ελληνικό κρασί σε 10 χρόνια» 
-  Έρχεται το πρώτο digital conference του 50 Great Greek Wines

Ανάμεσα στους θεσμούς ανάδειξης του ελληνι-
κού κρασιού, ξεχωριστή θέση έχει η προσπά-
θεια του Γιάννη Καρακάση MW, το 50 Great 
Greek Wines (50 GGW), το οποίο σύμφωνα με 
τον δημιουργό του «δεν είναι ένας διαγωνισμός 
με την έννοια που γνωρίζουμε». Πρόκειται για 
μια ιδέα που θέλει να δώσει μία νέα πνοή στην 
εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού αναδει-
κνύοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο: την πενη-
ντάδα των καλύτερων ελληνικών οίνων.  

Σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται με πολύ 
πάθος, αλλά και κόπο συμπεριλαμβάνονται η 
έκδοση igital book με τα βραβευθέντα κρα-
σιά που είναι διαθέσιμο για όλους (https://
greatgreekwines.com/ebook-2020/) καθώς 
και αρκετές εκδηλώσεις με φυσική παρουσία 
ή digital μορφή, οι οποίες έχουν γνωρίσει με-
γάλη αποδοχή και αναγνώριση από τους επαγ-
γελματίες του χώρου, καθώς και τους κατανα-
λωτές-λάτρεις του κρασιού.  

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του λοι-
πόν κι έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο  μέλ-
λον, το  50 Great Greek Wines (50 GGW) με 
μεγάλη χαρά ανακοινώνει την διεξαγωγή του 
πρώτου 50 GGW Conference με θέμα «Το ελ-
ληνικό κρασί σε 10 χρόνια». Το digital event θα πραγματοποιηθεί στις 
14 Νοεμβρίου 2021, με συντονιστές τους Γιάννη Καρακάση MW και 
Γρηγόρη Μιχαήλο Dip WSET και καλεσμένους σημαντικές προσω-
πικότητες της οινικής σκηνής. Ανάμεσά τους, ο καθηγητής αμπε-
λουργίας Σ. Κουνδουράς, ο José Vouillamoz (συγγραφέας του Wine 
Grapes) καθώς και ο Πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ/ΣΕΟ Γ. Βογιατζής.

Η εκδήλωση θα είναι χωρισμένη σε 2 μέρη. Στην πρώτη ενότητα, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί σε μορφή webinar, θα συζητηθεί η πα-
ρακάτω θεματολογία.
• Session 1: Old Vines: διατηρώντας ένα μοναδικό πλούτο (12.00-

I N F O
Το 50 GGW Conference τελεί υπό την αιγίδα του Wines of 
Greece/ Χορηγός του 50 GGW Conference είναι το Selene Res-
taurant.

13.00) Γιάννης Καρακάσης MW
• Session 2: Γηγενείς ποικιλίες, 10 χρόνια μετά 
(13:00-14:00)
Καθηγητής Στ. Κουνδουράς, Dr José 
Vouillamoz
• Session 3: Νομοθεσία & Ελληνικό κρασί την 
επόμενη δεκαετία (14:00-15:00) Γ. Βογιατζής
Κατά τη διάρκεια του  δεύτερου μέρους  θα δο-
κιμαστούν 8 σπάνια κρασιά (που δεν κυκλο-
φορούν εμπορικά) από οινοποιεία που βρα-
βεύτηκαν στο πρώτο 50 GGW με γνώμονα τον 
παράγοντα πειραματισμό και κατόπιν θα ακο-
λουθήσει συζήτηση εφ’ όλης της ύλης παρου-
σία των παραγωγών.

• Session 4: Πειραματισμός & Οινοποίηση 
(19.00-21.00)
Τα κρασιά που θα παρουσιαστούν είναι τα 
Τρουπής Μοσχοφίλερο Βαρέλι 2017, Άλφα 
Ασύρτικο 2006, Ρούβαλη Λαγόρθι Orange 
2020, Sant’Or Ροδίτης Orange 2020, Oenops 
Mavrodaphne 2020, Γεροβασιλείου Λημνιό 
2018, Gentilini Μαυροδάφνη unoaked 2019 
και Διαμαντάκος Ξινόμαυρο Πρεκνάδι 2021.

Σχετικά με την εκδήλωση, ο Γιάννης Καρακά-
σης MW δήλωσε: «η αντιμετώπιση των προ-

κλήσεων της επόμενης δεκαετίας είναι το κλειδί για την περαιτέρω 
εξάπλωση του ελληνικού κρασιού. Θεωρώ ότι επαγγελματίες και φί-
λοι του κρασιού θα έχουμε μία πολύ ωραία ευκαιρία να συζητήσου-
με όλα αυτά που μας απασχολούν. Από τώρα ανυπομονώ για την κα-
ταγραφή των συμπερασμάτων.’’
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