
 

 

 
 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Από την Επανομή …στη Σαντορίνη  
με τον Βαγγέλη Γεροβασιλείου & τον Πάρη Σιγάλα  

στο by the glass 
 
 
Δύο θρύλοι του Ελληνικού Oίνου, ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου από την Επανομή και ο Πάρης 
Σιγάλας από τη Σαντορίνη, συναντιούνται στην Αθήνα, στο μοναδικό χώρο του by the glass και 
σας ξεναγούν στα μυστικά του κρασιού. 
 
Η συνάντηση των δυο μεγάλων παραγωγών ανοίγει την οινική σεζόν της Αθήνας και αποτελεί το 
τρίτο μέρος της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το by the glass με 
στόχο την γνωριμία των οινόφιλων με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού κρασιού.  
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους παραγωγούς και να μάθουν, 
από δυο ανθρώπους που σπάνια εμφανίζονται μπροστά σε κοινό, όλες τις λεπτομέρειες, τις 
ιδιαιτερότητες και τα κρυμμένα μυστικά για κάποια από τα καλύτερα κρασιά που παράγει η χώρα 
μας. 
 
Σας περιμένουμε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, στις 9 μ .μ ., στο wine bar by the glass 
(www.bytheglass.gr) σε μία ξεχωριστή οινική βραδιά. 
 
Θα δοκιμάσουμε: 
•  Από το Κτήμα Γεροβασιλείου (www.gerovassiliou.gr) 

•  Μαλαγουζιά ’13,  
• Chardonnay ’12  
• Άβατον ’11  

• Από το Κτήμα Σιγάλα (www.sigalas-wine.com) 

• Σαντορίνη ’13 και ’08  
• Μαυροτράγανο ’12  

 
Τα συνοδεύουμε με:  
• Τόνο με Ρεβύθια, Σαλάμι Λευκάδος, Τσάιβς και Λουίζα  
• Μίνι Σαλάτα σε Μαύρο Ψωμί με Γαρίδες, Μούς Αβοκάντο και Ντρέσινγκ Εσπεριδοειδών  
• Rib Eye με Πουρέ Ψητής Πατάτας με Τρούφα, Σπαράγγια, Φρικασέ Μανιταριών και Σάλτσα από 

Μαυροτράγανο. 
 



 

 

Να είστε όλοι εκεί! 
 
Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ / άτομο 
Κρατήσεις: 210.32.32.560 
by the glass, Γ. Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Αθήνα 

  facebook ,   Twitter 
 
(Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Πόπη Γουώλικ, email: pws1@me.com, κιν. 
6945933988 ή την Ελένη Μπλούχου, email: ebi1@me.com, κιν. 6944630099). 
 
Σχετικά με  το by the glass 
Το by the glass, δημιουργήθηκε, από το προσωπικό μεράκι και την αγάπη της Φωτεινής Παντζιά 
για το κρασί, το Νοέμβριο του 2012 και από τότε αποτελεί σημείο αναφοράς για τον οινικό χώρο 
των Αθηνών. 
To by the glass παρουσιάζει την πληρέστερη και πιο συναρπαστική λίστα κρασιών στην Ελλάδα. 
Έχοντας στη συλλογή του 250 ετικέτες από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, μοναδικές φιάλες 
magnum, παλιές σοδειές αλλά και σπάνιες συλλεκτικές φιάλες, αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε 
οινόφιλο.  
Διαθέτοντας το μοναδικό μηχάνημα διατήρησης φιαλών (dispenser), εκτός από τις πολλαπλές 
επιλογές που δίνει σε μπουκάλι, παρέχει τη δυνατότητα 50 από αυτές -ανεξάρτητα από την τιμή ή 
τη σπανιότητά τους- να τις δοκιμάσετε σε ποτήρι (25 ml, έτσι για τη μυρωδιά, 75 ml και 150 ml) στη 
σωστή θερμοκρασία και γεύση. 
Οι επισκέπτες του by the glass μπορούν να απολαύσουν εκτός από το κρασί της επιλογής τους και 
τα μοναδικά πιάτα του by the glass, ετοιμασμένα με ιδιαίτερη φροντίδα και μεράκι και ταιριασμένα 
με νόστιμα κρασιά.  
 
 
 
 
 


