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 1

η
 Διεθνής Εκδήλωση οίνων ηφαιστειογενούς προέλευσης “Volcanic Wines International”  

(Νέα Υόρκη, Τρίτη 27/3/2018). 

 

 

    Πραγματοποιήθηκε στις 27/3/2018, στο “Metropolitan Pavilion” Νέας Υόρκης, η 1
η
 διεθνής 

εκδήλωση οίνων ηφαιστειογενούς προέλευσης “Volcanic Wines International”.  

    Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η εγνωσμένου κύρους εταιρεία marketing και δημοσίων 

σχέσεων, κυρίως οίνων και δευτερευόντως τροφίμων, “Colangelo & Partners” και ο νεοϊδρυθείς φορέας 

“Volcanic Wines International”, ο οποίος αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση αυτής της μοναδικής 

κατηγορίας οίνων διεθνώς, την επιμόρφωση του καταναλωτικού κοινού για τα ιδιαίτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της και τη δημιουργία ενός νέου “brand” για τα εν λόγω κρασιά. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

στην εν λόγω πρωτοβουλία συμμετέχουν, πέραν της χώρας μας, και οινοπαραγωγές χώρες με ισχυρή 

παρουσία στη διεθνή, αλλά και την αμερικανική αγορά οίνου, όπως οι ίδιες οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Χιλή, η 

Ουγγαρία και η Πορτογαλία. 
Η εκδήλωση αποτέλεσε ουσιαστικά ένα ολοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, απευθυνόμενο κυρίως 

σε επαγγελματίες της βιομηχανίας οίνου των Η.Π.Α. (εισαγωγείς, διανομείς, δημοσιογράφοι ειδικού 

τύπου, sommelier, wine-bloggers κ.ά.), με κύριο θέμα τις συνθήκες υπό τις οποίες φύονται και 

καλλιεργούνται ηφαιστειογενείς ποικιλίες αμπέλου και τα μοναδικά εδαφοκλιματολογικά χαρακτηριστικά 

που καθιστούν τα συγκεκριμένα κρασιά ξεχωριστής ποικιλίας και μοναδικής ποιότητας. Δεν είναι τυχαίο 

δε ότι η 1
η
 διεθνής εκδήλωση διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, η οποία θεωρείται ως η μεγαλύτερη και 

πλέον σημαίνουσα αγορά οίνου στις Η.Π.Α. 

Η εκδήλωση χωρίστηκε σε τρία μέρη, σε άπαντα εκ των οποίων ιδιαίτερη έντονη και εντυπωσιακή 

υπήρξε η ελληνική παρουσία. 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος περιελάμβανε ομιλίες, με σκοπό την επιμόρφωση και εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τις συνθήκες καλλιέργειας και τους λόγους για τους οποίους οι ηφαιστειογενείς 

ποικιλίες αμπέλου παράγουν οίνους μοναδικής κατηγορίας και ποιότητας. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το 

γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών του πρώτου μέρους έγινε από την κα Σοφία Πέρπερα, στέλεχος της 

Ε.Δ.Ο.Α.Ο., η οποία καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Ακολούθησαν η εισαγωγική ομιλία του 

παγκοσμίου φήμης Καναδού Master Sommelier, κ. John Szabo και η παρουσίαση του Έλληνα 

ηφαιστειολόγου-ερευνητή του Ι.Γ.Μ.Ε., Δρ. Γιώργου Βουγιουκαλάκη. Μεταξύ άλλων, στην εισαγωγική 

ομιλία του ο κ. John Szabo ανέφερε ως βασικά χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούν τους οίνους 

ηφαιστειογενούς προέλευσης, την πυκνότητα σε σάκχαρα της συγκεκριμένης κατηγορίας αμπέλου, τον 

άνυδρο χαρακτήρα του εδάφους όπου φύονται, το χαμηλό pH κ.ά. Ειδικά δε για τους οίνους ελληνικής 

προέλευσης (Σαντορίνης) ανέφερε την πλήρη απουσία οργανικών στοιχείων στο έδαφος. Στην ομιλία του 

ο κ. Γ. Βουγιουκαλάκης αναφέρθηκε στο ηλικίας 3.500 ετών ηφαιστειογενές έδαφος της Σαντορίνης και 

τα χημικά χαρακτηριστικά αυτού, που το καθιστούν μοναδικό. Τέλος, ομιλία πραγματοποίησε ο Dr. Kevin 

Rogue, γεωλόγος, καθηγητής στο Whitman College, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η υψηλή 

περιεκτικότητα των ηφαιστειογενών εδαφών σε βασάλτη συνεπάγεται μεγαλύτερες εναλλαγές θερμότητας 

κατά τη διάρκεια της ημέρας και νύχτας και σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις σε ποτάσιο, ασβέστιο, 

ψευδάργυρο και κυρίως σίδηρο, σε σχέση με άλλα «συμβατικά» εδάφη. Τα ανωτέρω συστατικά 

προσδίδουν ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά, «ένταση» και «ζωτικότητα» στα εν λόγω κρασιά. 
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Στο δεύτερο μέρος, και σε ξεχωριστό χώρο, πραγματοποιήθηκε γευστική δοκιμή οίνων από 16 

διαφορετικές περιοχές των έξι χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία “Volcanic Wines 

International” (Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιταλία, Χιλή, Ουγγαρία, Πορτογαλία). Συμμετείχαν 51 διαφορετικά 

οινοποιεία, τα οποία προσέφεραν προς γευστική δοκιμή 150 περίπου διαφορετικές ετικέτες. Η χώρα μας 

εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο συλλογικού φορέα από την Ε.Δ.Ο.Α.Ο. και παρουσιάστηκαν οίνοι ΠΟΠ 

Σαντορίνης, της ποικιλίας «Ασύρτικο Σαντορίνης», παραγωγής 11 διαφορετικών οινοποιείων του νησιού, 

γεγονός που καθιστά την παρουσία της χώρας μας ως τη δεύτερη σε επίπεδο συμμετοχών, μετά απ’ αυτή 

της Ιταλίας (εκπροσωπήθηκε με οίνους 26 διαφορετικών οινοποιείων).  

Το τρίτο μέρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το δεύτερο, περιελάμβανε ιδιαίτερες 

παρουσιάσεις (“workshops”) οίνων συγκεκριμένων χωρών. Ενδεικτικό της ισχυρής ελληνικής παρουσίας 

είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε “workshop” εδικά για τους οίνους «Ασύρτικο Σαντορίνης», υπό 

τον τίτλο “The Volcanic Wines of Santorini – 3.700 Years in the Making”, με διοργανωτές την Ε.Δ.Ο.Α.Ο 

και τον φορέα “Wines of Santorini” και ομιλητές τον Master Sommelier, κ. John Szabo, τον Δρ. Γιώργο 

Βουγιουκαλάκη και τον Δρ. Γιάννη Παρασκευόπουλο, καθηγητή οινολογίας στο ΤΕΙ Αθηνών. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι εξειδικευμένα “workshops” πραγματοποιήθηκαν επιπλέον μόνο για τους 

ιταλικούς και τους αμερικάνικους οίνους. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν εντυπωσιακή, αφού συμμετείχαν περί τους 150 επαγγελματίες 

του χώρου του οίνου στο πρώτο μέρος, περί τους 100 επαγγελματίες στο “Workshop” για τους οίνους 

Σαντορίνης, ενώ συνεχής και πυκνή ήταν η προσέλευση επαγγελματιών και καταναλωτών στο δεύτερο 

μέρος της γευστικής δοκιμής, το οποίο διήρκεσε 4 ώρες. 

Αδιαμφισβήτητα η εκδήλωση ήταν άκρως επιτυχής και καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο 

μέσα από νέες, ευρηματικές πρωτοβουλίες (δημιουργία του νέου φορέα “Volcanic Wines International”) 

και συνέργειες (διαφορετικά κράτη και σύμπραξη συλλογικών/δημοσίων και ιδιωτικών φορέων), στις 

οποίες η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, μπορούν να προκύψουν 

σημαντικότατα οφέλη για την προβολή και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών οίνων. 
 

 

 

 


