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Έρχεται το World Class Studios 2021: 
O θεσμός του fine drinking ξαναχτυπά, αυτή τη φορά διαδικτυακά
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Ένας από τους λόγους που εκτιμώ την ελληνική bartending 
σκηνή, εκτός από τη γευστική απόλαυση που αναμφισβήτητα 
μας προσφέρει, είναι ότι έχει κατακτήσει εδώ και αρκετά χρόνια 
τη δική της διεθνή υψηλή θέση στον χώρο. Δεν ήταν άλλωστε 
λίγοι εκείνοι πολλοί που επισκέπτονταν τη χώρα και ειδικά την 
Αθήνα (προ κορωνοϊού) για να διαπιστώσουν το γεγονός αυτό 
από κοντά, άνθρωποι από όλο τον κόσμο οι οποίοι μοιράζονταν 
κατόπιν με ενθουσιασμό την εμπειρία τους.  

Αυτή η υψηλή κατάκτηση δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί απο-
τέλεσμα σκληρής δουλειάς των ανθρώπων του χώρου τόσο 
πίσω από τις μπάρες, όσο και στα «θρανία». Ένας από τους πιο 
γνωστούς θεσμούς σε εκπαιδευτικό και διαγωνιστικό επίπεδο, 
εδώ και πολλά χρόνια είναι το  World Class – για όσους γνω-
ρίζουν πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς διεθνώς, 
που προσελκύει ανήσυχους και ταλαντούχους bartenders. Στο 
πλαίσιό του αναδεικνύεται ο World Class bartender of the year, 
αφού ξεπεράσει φυσικά τους δύσκολους στόχους που θέτει στη 
χώρα του ο διαγωνισμός. Φυσικά, στο ενδιάμεσο οι ενδιαφερό-
μενοι καλούνται να παρακολουθήσουν τα World Class Studios 
τα οποία τους ενημερώνουν για τις διαγωνιστικές ενότητες και 
τις τάσεις στην παγκόσμια bartending σκηνή.

Κι ενώ το 2020 τα συγκεκριμένα workshops ταξίδεψαν σε δι-
αφορετικές πόλεις της Ελλάδας, φέτος προσαρμόζονται σε μια 

νέα πραγματικότητα, με καινούρια δεδομένα και κανόνες. Το 
World Class 2021 παραμένοντας πιστό στο ραντεβού του με την 
εγχώρια κοινότητα, επιστρέφει σε virtual περιβάλλον, έχοντας 
ήδη προσκαλέσει για ακόμη μια χρονιά, επίδοξους bartenders 
να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν τον κορυφαίο τίτλο του 
κλάδου. Οι Έλληνες World Class Winners, που αποτελούν το 
line up των εισηγητών του World Class Studios 2021 Webinar, 
είναι οι: Ηλίας Μαρινάκης (2010), Θοδωρής (Τεό) Σπυρόπουλος 
(2014), Μανώλης Λυκιαρδόπουλος (2015), Αλέξης Σιμωνίδης 
(2016), Αχιλλέας Πλακίδας (2018) και Νίκος Σουρμπάτης (2019). 
Όσοι από εμάς έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, έχουμε λάβει το 
πολυπόθητο ενημερωτικό email, τις έξι παρασκευές cocktail δια 
χειρός των παραπάνω instructors, καθώς και το ενημερωτικό 
booklet, με αναλυτικές πληροφορίες για τις φετινές θεματικές 
ενότητες και όλες τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες διεξαγω-
γής του World Class 2021. Αλλά κι αυτοί που δεν πρόλαβαν, δε 
χρειάζεται να ανησυχήσουν, μιας και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 
2021 στις 14:00 θα μεταδοθεί τόσο μέσω livestream όσο  και στη 
σελίδα του World Class Greece στο Facebook (www.facebook.
com/worldclassgreece). 

Το ταξίδι για την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα World Class 
νικητή 2021, ξεκινά!
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