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Οινοποιεία Κατερίνης: Με το βλέμμα στο μέλλον

Το 2021 έφυγε αφήνοντας μια ζεστή οινική αίσθηση στους 120 και 
πλέον προσκεκλημένους, επαγγελματίες οίνου της Θεσσαλονί-
κης, που βρέθηκαν την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, στο ΥΨΙΛΟΝ, στην 
Θεσσαλονίκη.

To Κτήμα Καρασίμου, το Κτήμα Κούρτη, το Κτήμα Ξηρομερίτη, η 
Οινοποιία Παπαγιαννούλη, το Οινοποιείο Παπαχριστοδούλου, το 
Οινοποιείο Παντούλη και οι Αμπελώνες Ωραία Γη είναι τα επτά 
οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Κατερίνης 
και παρουσίασαν για πρώτη φορά από κοινού, όλη την γκάμα 
των κρασιών τους, ειδικές εμφιαλώσεις και παλιές εσοδείες. 
Οι καλεσμένοι, δημοσιογράφοι, έμποροι κρασιού, sommeliers 
και γευσιγνώστες, από τους πιο σημαντικούς χώρους της εστί-
ασης και του hoteling της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εν-
θουσιάστηκαν από το επίπεδο και τον πλουραλισμό των κρασι-
ών μιας οινικής κοινότητας, που μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστη 
στους περισσότερους.

Τη γευσιγνωσία, που ξεκίνησε το απόγευμα και κράτησε μέ-
χρι αργά το βράδυ, εμπλούτισαν διάφορες θεματικές παρουσιά-
σεις, όπως τα masterclasses του δημοσιογράφου οίνου Στέφα-
νου Κόγια DipWSET και του Σπύρου Μπλάτσιου, οι οποίοι έβαλαν 
στο τραπέζι μερικά από τα καλύτερα δείγματα του Κατερινιώτικου 
αμπελώνα, ξεδιπλώνοντας τα χαρίσματα, αλλά και αναλύοντας τις 
δυνατότητες που διαγράφονται για το μέλλον. Οι συζητήσεις για 
το δυναμικό του χαρισματικού τόπου, που βρίσκεται σφηνωμέ-
νος ανάμεσα στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, τα Πιέρια όρη και 
το Θερμαϊκό κόλπο, ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες, ανάμεσα σε 
σημαντικές προσωπικότητες του κρασιού όπως τον π. Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, τον Στέφανο Κουνδουρά Καθη-
γητή αμπελουργίας-οινολογίας της Γεωπονικής σχολής του ΑΠΘ 
και τον δημοσιογράφο οίνου Βασίλη Γαλανό που τίμησαν μεταξύ 
άλλων την πολύ ιδιαίτερη αυτή γευσιγνωσία.

Οι ερωτήσεις έδιναν κι έπαιρναν. Ποιες είναι οι δυνατότητες του 
Ασύρτικου, του Βιδιανού και του Ροδίτη, του Ξινόμαυρου και του 
Αγιωργίτικου; Έχει νόημα η καλλιέργεια διεθνών ποικιλιών όπως 
το Syrah, το Merlot και το Cabernet Sauvignon σε μια από τις πιο 

I N F O
H παρουσίαση των Οινοποιείων Κατερίνης που επιμελήθηκε και 
οργάνωσε το Wine Style, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Δήμου Κατερίνης.

νεοσύστατες οινικές περιοχές της Ελλάδας; Ποιος θα ήταν ο καλύ-
τερος τρόπος προβολής των Οινοποιείων Κατερίνης;

Η ίδια η κοινή παρουσίαση των Οινοποιείων Κατερίνης στο ΥΨΙ-
ΛΟΝ, στην Θεσσαλονίκη, μια από τις τελευταίες μέρες του 2021, 
έδωσε μια ηχηρή απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και 
το μήνυμα είναι ότι με τις συνέργειες, τις δράσεις και το κοινό πνεύ-
μα, τα κρασιά των οινοποιείων Κατερίνης μπορούν να κοιτάζουν 
τόσο ψηλά, όσο και η κορυφή του Ολύμπου που τα αγκαλιάζει με 
το φως του.


