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Η Ελλάδα, με κρίση ή χωρίς, είναι μοναδική. Το ίδιο και εμείς. Ενθουσιώδεις αλλά και γκρινιάρηδες. 
Δημιουργικοί αλλά συχνά «θεατές». Χωρίς υπομονή. Έτοιμοι για εύκολη κριτική, χάνουμε ευκαιρίες. Τι 
κι αν το αμπέλι και η απόλαυση της επικοινωνίας του κρασιού «ανθίζει» στη χώρα μας χιλιάδες χρόνια 
τώρα, πολύ πριν το ανακαλύψει η Δύση. Στο πεδίο του οινικού τουρισμού έχουμε πολλά ακόμη να 
κάνουμε.

Τα εξαιρετικά κρασιά που παράγουμε, η ομορφιά κάθε γωνιάς της ελληνικής υπαίθρου, οι αρχαιολογι-
κοί χώροι, τα υπέροχα αμπελοτόπια, τα δάση και οι παραλίες που σημαδεύουν κάθε δυνατή διαδρομή, 
όλα αυτά χέρι-χέρι με την παραδοσιακά φιλόξενη διάθεση του Έλληνα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό ως 
προς την ελκυστικότητα του μίγμα, το οποίο είναι ελάχιστα αξιοποιημένο. Κι’ όμως, συγκριτικά έχουμε 
να προσφέρουμε ένα «πακέτο» δυνητικά καλύτερο από εκείνα της Τοσκάνης, της Βουργουνδίας ή της 
Καλιφόρνιας. Αρκεί να βελτιώσουμε τον επαγγελματισμό μας, την συνέπειά μας, το σεβασμό μας προς 
τον επισκέπτη, κάποτε και την αισθητική μας. Το Κτήμα Μερκούρη είναι ένα θετικό παράδειγμα προς 
την κατεύθυνση αυτή, χωρίς να είναι το μόνο.

Νοέμβριος 2013 

Editorial
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Ο Οκτώβριος που πέρασε καθώς και ο Νοέμβριος, δυο μήνες με αρκετές παρουσιάσεις του Κτήματος 
Μερκούρη και των κρασιών του σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας έδωσαν την ευκαι-
ρία να βρεθούμε κοντά στους φίλους μας και να μοιραστούμε στιγμές οινικής απόλαυσης δοκιμάζοντας 
τα προϊόντα μας και συζητώντας γύρω από το κρασί. 

Η αρχή έγινε στις 21.10 με την ταυτόχρονη παρουσίαση των κρασιών του Κτήματος στην επίσημη εκδή-
λωση της ΕΝΟΑΠ, ‘’Κρασιά της Πελοποννήσου’’ στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Palace στη Θεσσαλονίκη και 
σε μια αντίστοιχη εκδήλωση ομάδας 10 Ελλήνων παραγωγών με κοινό εισαγωγέα τους την εταιρεία Vin 
du Sud των Βασίλη και Pilar Μελαδίνη, στις όμορφες αίθουσες του ξενοδοχείου Excelsior στο Μόναχο.

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, στην κατάμεστη αίθουσα γευσιγνωσίας του «Οίνος ο Αγαπητός» του Δημήτρη 
Χατζηνικολάου στα Μελίσσια, ο Χρίστος Κανελλακόπουλος παρουσίασε το Κτήμα Μερκούρη και τις 
τρέχουσες σοδιές του, απαντώντας σε οινολογικές και όχι μόνο ερωτήσεις των φίλων του κρασιού, απο-
σπώντας εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια.

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρουσίαση ‘’Οίνοι 
Πελοποννήσου… φυσικά’’ της ΕΝΟΑΠ στην Αθήνα, αυτή τη φορά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
όπου πλήθος οινόφιλων είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον αμπελώνα της Πελοποννήσου, τους παραγω-
γούς της και να δοκιμάσει εξαιρετικά δείγματα κρασιών, ανάμεσα τους και αυτά του Κτήματος Μερκούρη. 

Τέλος, έπεται στις αρχές του επόμενου μήνα ένα mini Road-show του Κτήματος Μερκούρη σε τρία εστι-
ατόρια στην ευρύτερη περιοχή της Ζυρίχης στην Ελβετία, με παρουσιάσεις από τον Βασίλη Κανελ-
λακόπουλο.

Παρουσιάσεις
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Το Κτήμα Μερκούρη είναι ένα από τα 6 διακεκριμένα ελληνικά οινοποιεία που συμμετέχουν στο φετινό 
πρόγραμμα επιβράβευσης της Χρυσής Alpha Bank Visa. Το πρόγραμμα προτείνει ένα μοναδικό ταξίδι 
στον ελληνικό οινικό πολιτισμό, στο πλαίσιο του οποίου οι κάτοχοι της Χρυσής πιστωτικής κάρτας Alpha 
Bank Visa μπορούν, χρησιμοποιώντας τους πόντους που διαθέτουν, να προμηθευτούν χωρίς επιβάρυνση 
κρασιά εξαιρετικής ποιότητας με διεθνείς διακρίσεις και αναρίθμητους φίλους σε όλο τον κόσμο. Στην 
περίπτωσή μας το λευκό ξηρό «Καλλιστώ 2013» (Ασύρτικο 70%, Ρομπόλα 30%), το επίσης λευκό ξηρό 
«Coma Berenices 2013» (Viognier βαρέλι) και το ερυθρό ξηρό «Κτήμα Μερκούρη Cava 2010» (Refosco 
dal penducolo rosso 80%, Μαυροδάφνη 20%).

•		ΟΙ	ΝΕΕΣ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ	ΣΥΝΤΟΜΑ	ΚΟΝΤΑ	ΣΑΣ

Οι προσωρινές ελλείψεις ορισμένων κρασιών στις οποίες αναφερθήκαμε στο προηγούμενο newsletter, 
παύουν να υφίαστανται, το πολύ μέχρι το τέλος του μηνός.

Τα ερυθρά «Κτήμα Μερκούρη Cava 2010», «Refosco – κλώνος Μερκούρη 2011» καθώς και το επιδόρ-
πιο «Χόρταις2006» , είναι έτοιμα και θα βρίσκονται στην αγορά τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ οι 
νέες σοδιές του 2013 των λευκών «Φολόη», «Καλλιστώ», του ροζέ «Λαμπαδίας» και του «Belvedere 
2011» ετοιμάζονται πυρετωδώς και θα κυκλοφορήσουν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

•		ΔΩΡΑ	ΓΙΑ	ΤΙΣ	ΓΙΟΡΤΕΣ

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, αν και 
οπωσδήποτε η οικονομική κρίση έχει 
βαθιά επηρεάσει την Ελληνική κοινω-
νία, ένα δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα 
είναι πάντα ευπρόσδεκτο και δεν στοι-
χίζει πολύ. 

Τα καταστήματα Cellier καθώς και όλες 
οι κάβες που διαθέτουν προϊόντα του 
Κτήματος Μερκούρη είναι έτοιμες να 
σας προτείνουν διάφορους συνδυα-
σμούς και να σας καθοδηγήσουν στην 
ιδανική επιλογή κρασιού για κάθε περί-
σταση.

Συνεργασία με την Alpha bank

Eμπορικά Νέα

Καθώς το τέλος του χρόνου πλησιάζει 
ανακοινώθηκαν και οι τελευταίες βρα-
βεύσεις κρασιών του Κτήματος. Δύο 
ακόμη χρυσά μετάλλια προσέθεσε στη 
συλλογή μας ο Διεθνής Διαγωνισμός 
Οίνου ‘Mundus Vini’ για το 2013. Ένα για 
το «Κτήμα Μερκούρη 2009» και ένα 
δεύτερο για το «Χόρταις 2004». Οι 
διακρίσεις αυτές έρχονται να προστε-
θούν στα δύο χάλκινα μετάλλια που 
απέσπασαν τα «Κτήμα Μερκούρη 
2009» και «Λαμπαδίας 2012» στον δια-
γωνισμό οίνου Decanter

Βραβεύσεις
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Καθυστερημένο αλλά σημαντικό. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κτήματος και με τη συμ-
μετοχή μεγάλου κοινού ο Ισπανός καλλιτέχνης Solimán López παρουσίασε στις 16 Ιουλίου σε ανοικτή 
έκθεση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του οινοποιείου, έργα του υπό τον τίτλο Re – Set, 
τα οποία εμπνεύστηκε και δημιούργησε κατά την εικοσαήμερη παραμονή του φιλοξενούμενος στο 
Κτήμα. Το όλο πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία με την καλλιτεχνική πλατφόρμα Create an Accident και 
είχε εξαιρετική επιτυχία και ευρύτατη απήχηση. 

Eκδηλώσεις στο Κτήμα

Ο γνωστός αρθρογράφος του Βήματος, ‘’Διόδωρος ο Σικελιώτης’’, είναι ένας πολύ καλός μας φίλος και 
φίλος του Κτήματος, στις πολυσχιδείς δραστηριότητες του οποίου το μεράκι της παραγωγής του προ-
σωπικού του κρασιού είχε πάντα τη θέση του. Φέτος έκανε ένα βήμα μπροστά. Ανοξείδωτες δεξαμενές 
αντί των παραδοσιακών δρύινων βαρελιών για τις ζυμώσεις του. Σίγουροι για το αποτέλεσμα, ανυπομο-
νούμε για τη γευσιγνωσία που έπεται.

Οι φίλοι μας


