
100 χρόνια έχουν περάσει από το γέμισμα του πρώτου βαρελιού από τον παππού Παπαγιαννάκο, ο οποίος έθεσε
τα θεμέλια της οικογενειακής επιχείρησης στην καρδιά του αμπελώνα στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, το 1919.
Σήμερα η 3η και η 4η γενιά Παπαγιαννάκου συνεχίζουν με σεβασμό στην ιστορία, τόσο της οικογένειας όσο

και του οινοπέδιου (terroir) της περιοχής που έχει να επιδείξει σχεδόν 4000 χρόνια συνεχούς αμπελοκαλλιέργειας.  

Στην «ευλογημένη γη» και το μικροκλίμα του αμπελώνα της Ανατολικής Αττικής, το Σαββατιανό αποτέλεσε όραμα και στόχο 
για την 3η γενιά της οικογένειας. Οι πολυάριθμες διακρίσεις αποτέλεσαν την καλύτερη επιβράβευση για τον οινοποιό Βασίλη 
Παπαγιαννάκο και για τη συστηματική επένδυση στην ανάδειξη και προώθηση της γηγενούς αυτής ποικιλίας εντός και εκτός 
Ελλάδας. Η ετικέτα με το χαρακτηριστικό «κοκοράκι» βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις λίστες κορυφαίων εστιατορίων ανά τον 

κόσμο. Παρά τη σύνδεσή του με το Σαββατιανό, το οινοποιείο διακρίνεται για μια γκάμα εξαιρετικών κρασιών στο σύνολό 
του, με τις ποικιλίες του Ασύρτικο και της Μαλαγουζιάς να εντυπωσιάζουν εξίσου.

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια ιστορίας της, η οικογένεια Παπαγιαννάκου υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες
από όλο τον κόσμο –οινόφιλους και επαγγελματίες- στο πρώτο βιοκλιματικό οινοποιείο της χώρας μας

–βραβευμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. 

100 years have passed since that very �rst barrel �lled with wine made by grandfather Papagiannakos,
which had practically founded the family business at the heart of the vineyard located in Markopoulo at the area

of Mesogeia. Today the 3rd and 4th Papagiannakos’ generations carry on with respect towards both the family tradition
and the 4,000-year viticulture history of a special terroir.

At the “blessed land” and microclimate of the East Attica vineyard, Savvatiano has been the centerpiece for the family’s 
vision, especially since the 3rd generation took over. The many awards have been the best reward for the winemaker Vassilis 

Papagiannakos and his systematic investment in designating and spreading the word about this native variety worldwide. 
Today, the label with the little rooster can be found among the wine lists of highly acclaimed restaurants around the globe. 
Despite the special bond with Savvatiano, Papagiannakos winery showcases a highly decorated portfolio of quality wines 

featuring varieties as Assyrtiko and Malagousia as well. 

On their 100-year anniversary, Papagiannakos family keeps welcoming everyday guests from every part
of the world at their state-of-the-art winery, the �rst one to be designed and built according to innovative

bioclimatic standards in Greece.


