
Ο Δηµήτρης Χατζηνικολάου οινολόγος του Πανεπιστηµίου του Μπορντό, διπλωµατούχος γευσιγνώστης µε master και 
διδακτορικό  δίπλωµα, σπούδασε µε ειδική Ευρωπαϊκή υποτροφία, ενώ του απονεµήθηκε τιµητικά η Γαλλική Υπηκοότητα.  
 
Επικεφαλής του Γραφείου «Οίνος ο Αγαπητός», σήµερα συνεχίζει ως «δάσκαλος» να υπηρετεί το ποιοτικό κρασί µε πλούσια 
αρθρογραφία σεµινάρια οινογνωσίας, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, µε εκδόσεις, αλλά και µε πολλά πολιτιστικά 
δρώµενα για την ανάδειξη του τεράστιου οινικού µας πολιτισµού…  
 
 
Δρ Δημήτρης Α. Χατζηνικολάου 
Χημικός Τροφίμων εκ Θεσσαλονίκης, Οινολόγος (DNO) και διπλωματούχος Γευσιγνώστης εκ Γαλλίας (DUAD), με Μaster of Wine (DEOA) 
και Διδακτορικό (PHD)  από το Πανεπιστημίου του Μπορντώ, ο Δημήτρης Α. Χατζηνικολάου σπούδασε με ειδική γαλλική υποτροφία, ενώ για 
την συμμετοχή του στην ανακάλυψη της “Μεθόδου της προζυμωτικής κρυοεκχύλισης στην λευκή γλευκοποίηση», του επένεμηθη τιμητικά 
(1988) η Γαλλική Υπηκοότητα από τον 21ο Πρόεδρο της Γ. Δημοκρατίας François Mitterrand 
Ως Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Οίνου επιστρέφει στη Ελλάδα, δημιουργώντας Μελέτες για καινοτόμα οινοποιεία (Santo wines, Εύχαρις, 
Μπάση,)  ενώ καθοδηγεί μέχρι σήμερα το οινοποιείο “Οίνου γη” στη Κύπρο ως Επιστημονικός Σύμβουλος. 
Έχει λάβει μέρος σε πολλές κρητικές επιτροπές σε διεθνείς διαγωνισμούς Οίνου (VINEXPO στο Bordeaux, στις Bruxelles , στο Μόντρεαλ & 
στη θεσσαλονίκη), ενώ δίδαξε στην Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης και στο Μεταπτυχιακό Οινολογίας των ΤΕΙ Αθηνών.  
Ένθερμος υποστηρικτής των αυθεντικών Οίνων Π.Ο.Π σε όλο τον κόσμο, συνεχίζει να παρέχει Σεμινάρια Οινογνωσίας, ενώ θεωρείται ο 
πρώτος δάσκαλος των νέων οινοχόων στην Ελλάδα. 
Πρωτοπόρος οινο-δημοσιογράφος και Εκδότης με πλούσιο συγγραφικό έργο (Παγκόσμιος Αμπελοοινικός Άτλαντας, δίτομο έργο «Οίνος & 
Αίνος», 3 Λευκώματα με τα επισκέψιμα οινοποιεία της Ελλάδος, 5 βιβλία οινογνωσίας και ποικίλους Οδηγούς) και με ζηλευτή ραδιοφωνική 
πορεία στα ερτζιανά,(με πάνω από 2.500 εκπομπές ( skai, Galaxy, Alpha και σήμερα στον Real fm) συνεχίζει δυναμικά τις πολύπλευρες δράσεις 
του στον οινικό τομέα. Τέλος οι τηλεοπτικές του εκπομπές «Οίνος ο Αγαπητός» στην ΕΡΤ από το 2018 μέχρι σήμερα, άνοιξαν νέους 
πολιτιστικούς ορίζοντες στην διάδοση της τεράστιας οινικής κληρονομιάς της Μεσογείου.          
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Dimitris Hatzinikolaou is an enologist of the University of Bordeaux (D.N.O.) and a qualified wine taster (D.U.A.D) with Master’s Degree in 
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He is the founder of the School of Wine in Greece, which is being attended by thousands of students. His work includes many articles for the 
press, ten books, a world Atlas of wines, cultural events all over Greece, radio and TV shows and he has been acknowledged as the pioneering 
enologist-journalist in Greece. 


