ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2015
Τον ελληνικό αµπελώνα φέρνει στο κέντρο της πόλης η έκθεση κρασιού Οινόραµα.
Το Σάββατο 7, την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, πάνω από 130 οινοποιεία
θα υποδεχθούν χιλιάδες φίλους του κρασιού στις όµορφες αίθουσες του Ζαππείου
Μεγάρου ενός χώρου που, πριν ταυτιστεί µε την πολιτική, είχε σχεδιαστεί και χτιστεί
από τον ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα ως εκθεσιακό κέντρο για τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα.
Μία επιστροφή στις ρίζες, λοιπόν, για το Οινόραµα, την έκθεση που πρώτη ανέδειξε,
το 1994, την ελληνική οινική παραγωγή και συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτό που
αποκαλούµε «αναγέννηση του ελληνικού κρασιού». Το Οινόραµα 2015 απευθύνεται
σε οινόφιλους καταναλωτές και σε επαγγελµατίες του κλάδου, µε τη Δευτέρα 09/03
αφιερωµένη στους τελευταίους.
Οι επισκέπτες παραλαµβάνουν στην είσοδο ένα αναµνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας
και τον κατάλογο εκθετών µε όλα τα κρασιά της έκθεσης και στη συνέχεια
δοκιµάζουν ελεύθερα όσα κρασιά επιθυµούν συνοµιλώντας µε τους ίδιους τους
οινοπαραγωγούς που είναι παρόντες για να λύσουν κάθε απορία σχετικά µε τα
κρασιά τους. Ανάµεσα σε αυτά βρίσκονται µερικές από τις καλύτερες και πλέον
ακριβές φιάλες του ελληνικού αµπελώνα, πολλές νέες κυκλοφορίες αλλά και
σηµαντικές ετικέτες από τον παγκόσµιο αµπελώνα. Φυσικά πρωτοστατεί η
παρουσίαση της νέας εσοδείας (2014), η οποία έχει να δείξει πολύ ενδιαφέροντα
κρασιά.
Στοχεύοντας στην ακόµα µεγαλύτερη διάχυση του επώνυµου ελληνικού κρασιού,
πέρα από τα τείχη της έκθεσης, το Οινόραµα εγκαινιάζει φέτος την εκδήλωση Athens
Wine Week. Πρόκειται για µία εβδοµάδα κρασιού (1-8 Μαρτίου 2015) κατά τη
διάρκεια της οποίας διοργανώνονται πολλές οινικές εκδηλώσεις σε διάφορα σηµεία
της πόλης, όπως γευσιγνωσίες, σεµινάρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις και δείπνα.
Αποκορύφωµα του Athens Wine Week είναι το ίδιο το Οινόραµα.
Ανάµεσα στις εκδηλώσεις του Οινοράµατος και του Athens Wine Week ξεχωρίζει η
εικαστική έκθεση «Δρυός Ανάγνωσµα», όπου 30 καλλιτέχνες µεταµορφώνουν δρύινα
βαρέλια σε έργα τέχνης, ο «Μαραθώνιος Οινικής Γνώσης» µε 30 µίνι διαλέξεις από
ειδικούς του κρασιού και η 1η οργανωµένη παρουσίαση ελαιολάδων που έχουν
παραχθεί από οινοποιούς.
Περισσότερες πληροφορίες: www.oenorama.com & www.athenswineweek.gr.
Οινόραµα 2015: Σάββατο 7, Κυριακή 8 και Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015
Ώρες λειτουργίας: 10:00-19:00. Eίσοδος 12€ (10€ µε προαγορά µέσω Viva).
Σάββατο και Κυριακή: είσοδος για καταναλωτές και επαγγελµατίες
Δευτέρα: µόνο επαγγελµατίες

