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      Πραγματοποιήθηκε στις 4 τ.μ., από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση 

Αμπέλου και Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο., στο “Union Square Café” Νέας Υόρκης, η στοχευμένη 

εκδήλωση οινογνωσίας “Wines from Santorini”, αποκλειστικά για οίνους προέλευσης 

Σαντορίνης. 

                Η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους 

ειδικών από τον χώρο του οίνου και της εστίασης, εξειδικευμένων δημοσιογράφων, wine-

bloggers, εισαγωγέων, διανομέων κ.ά.  

     Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν εστιασμένο σε γευστική δοκιμή οίνων 

προερχόμενων αποκλειστικά από τη Σαντορίνη, με τη μορφή “open house”. 

    Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε την παράθεση γεύματος σε εξέχοντα στελέχη της 

οινικής «βιομηχανίας» της Νέας Υόρκης, με παράλληλη γευστική δοκιμή εξαιρετικά υψηλής 

ποιότητας οίνων Σαντορίνης. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, έκαστος εκ των οίνων που 

προσφέρθηκαν προς γευστική δοκιμή προλογίστηκε, με περιγραφή των ιδιαίτερων γευστικών 

του ιδιοτήτων, τόσο από εκπρόσωπο του οινοποιείου παραγωγής του όσο και από τον 

εγνωσμένου κύρους Καναδό “Master Sommelier” John Szabo, συγγραφέα του βιβλίου 

“Volcanic Wines…Salt, Grit and Power”. Τονίστηκαν ιδιαίτερα τα έντονα, μοναδικά γευστικά 

χαρακτηριστικά των οίνων Σαντορίνης, που οφείλονται στο άνυδρο, ηφαιστιογενές έδαφος του 

νησιού και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τους θερινούς μήνες. 

               Εκπρόσωποι δεκατριών συνολικά οινοποιείων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα 

πλέον εκλεκτά προϊόντα τους. Ειδικότερα, μέρος έλαβαν τα οινοποιεία Argyros, Boutari, Gaia, 

Gavalas, Hatzidakis, Artemis Karamolegos, Koutsoyannopoulos Winery, Roussos, Santo Wines, 

Domaine Sigalas, Tselepos, Vassaltis και Venetsanos, παρουσιάζοντας ξηρά λευκά, ξηρά 

ερυθρά, παλαιωμένα ξηρά λευκά και αφρώδη κρασιά από τις διάφορες γηγενείς ποικιλίες του 

νησιού (Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι, Μανδηλαριά), καθώς και γλυκύ επιδορπιακό οίνο Vinsanto.  

              Σημειώνουμε ότι σε συνομιλίες μας με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και με 

εκπροσώπους των οινοποιείων, καταγράψαμε την απόλυτη ικανοποίησή τους για την επιτυχία 

της συγκεκριμένης οινογνωσίας, καθώς και την πεποίθησή τους ότι υπάρχουν πολύ 

περισσότερες δυνατότητες για το ελληνικό κρασί στην αμερικανική αγορά.  

  Από την πλευρά μας επαναλάβαμε ότι το Γραφείο μας βρίσκεται πάντα στη διάθεση 

των οινοπαραγωγών/εξαγωγέων και του κλαδικού τους φορέα για τη διευκόλυνσή τους στις 

σημαντικές προσπάθειες προβολής και προώθησης των προϊόντων τους στην αμερικανική 

αγορά, με στόχο την αύξηση του μεριδίου εξαγωγών ελληνικού οίνου στις Η.Π.Α.     
 

 

Εκδήλωση οινογνωσίας E.Δ.Ο.Α.Ο., “Wines from Santorini” (Νέα Υόρκη, 4.4.2016). 

 


