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Αγαπητοί φίλοι,

Ένα καλό κρασί και ένα ενδιαφέρον Newsletter από πρώτη άποψη δεν έχουν πολύ σχέση.

Με το πρώτο επιδιώκεις να κλείσεις σε ένα μπουκάλι τα χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας, την αίσθηση 
του terroir, τη φιλοσοφία ενός οινοποιείου. Στοχεύει σε διάρκεια χρόνων.

Το δεύτερο είναι εφήμερο, μεταφέρει μικρές ή λιγότερο μικρές ειδήσεις, στιγμιότυπα μιας 
προσπάθειας που δεν σταματά καθημερινά σε όλους τους τομείς δράσης ενός οινοποιείου, απόψεις. 
Και τα δυο όμως επικοινωνούν και υπηρετούν -ευγενής φιλοδοξία αυτή!- μέσα από την επικοινωνία τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Και, τελικά,  κρίνονται.

Καλή μας αρχή! 

Editorial
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Πρώιμος κατά τουλάχιστον 10 μέρες ο φετινός 
τρύγος, που στο Κτήμα Μερκούρη άρχισε στις 12 
Αυγούστου με τις λευκές ποικιλίες Viognier, 
Albarino και Malvazia Aromatica. Σ' αυτό 
συντέλεσε ο πολύ καλός καιρός και οι σταθερά 
υψηλές αλλά χωρίς καύσωνα θερμοκρασίες μετά 
τα μέσα Ιουλίου. Ήδη ο τρύγος των αμπελώνων 
του Κτήματος έχει ολοκληρωθεί όπως επίσης και 
του κόκκινου ορεινού ροδίτη από το οροπέδιο 
της Φολόης και τις πλαγιές της ορεινής 
Αιγιάλειας.

Σε συνδυασμό με την εξαιρετική φέτος ποιότητα 
των σταφυλιών (ιδανικές συνθήκες το χειμώνα, 
απουσία ασθενειών, μηδενικές βροχές μετά τον 
Ιούνιο) και τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους (φαινολικός πλούτος, υψηλές οξύτητες), η 
σοδειά του 2013 αναμένεται μοναδική! Ίδωμεν…

•	 	Η	κρίση	που	όλοι	βιώνουμε,	πέραν	των	άλλων,	
ξυπνά και τα αντανακλαστικά όλων μας. Στην 
περίπτωσή μας, και προφανώς όχι μόνον, αυτό 
σημαίνει προσπάθεια διεύρυνσης των αγορών, 
καλύτερο service, στενότερες σχέσεις με τους 
φίλους και πελάτες μας και αδιαπραγμάτευτη 
επιμονή στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων 
μας.

  Ήδη οι προσπάθειες αυτές έχουν αρχίσει να 
αποδίδουν καρπούς με την σημαντική 
ανάκαμψη των πωλήσεων στο εσωτερικό και 
αύξηση των εξαγωγών. Νέες χώρες που 
προστέθηκαν τους τελευταίους μήνες στην 
εξαγωγική προσπάθεια του Κτήματος είναι η 
Ιταλία, η Βραζιλία και η Αυστρία. Παράλληλα, 
το Κτήμα Μερκούρη μαζί με άλλους 
συνάδελφους οινοπαραγωγούς, συμμετέχει σε 

προγράμματα της Ε.Ε. για την προώθηση των 
Ελληνικών κρασιών σε τρίτες χώρες. Χώρες-
στόχοι για το επόμενο διάστημα οι Η.Π.Α. και 
ο Καναδάς.

•	 	Η	διαθεσιμότητα	των	κρασιών	του	Κτήματος	
δεν είναι πάντα δεδομένη. Ήδη ο τρύγος του 
2009 για την "Cava" εξαντλήθηκε, ενώ το ίδιο 
συνέβη με το "Αντάρης" 2008 και την πρώτη 
οινοποίηση του ροζέ "Λαμπαδία" από 
σταφύλια Αυγουστιάτη και Αγιωργίτικου.

  Η νέα "Cava" 2010 θα είναι έτοιμη γύρω στα 
Χριστούγεννα, ο "Αντάρης" 2010 
αντικατέστησε ήδη τον "Αντάρη" 2008 (ο 
τρύγος του 2009 δεν θα κυκλοφορήσει) και ο 
"Λαμπαδίας" κυκλοφορεί με την δεύτερη 
σύνθεσή του από σταφύλια των ποικιλιών 
Grenache Rouge και Syrah.

Αμπελουργικά Νέα

Εμπορικά Νέα
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Για άλλη μια φορά το Κτήμα Μερκούρη γιόρτασε την κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στην 
οποία είναι αφιερωμένο το εκκλησάκι του Κτήματος. Πολύς κόσμος από τον Πύργο και την γύρω 
περιοχή παρευρέθηκε στη γιορτή. Τη λειτουργία με αρτοκλασία ακολούθησε καφές και αναψυκτικό 
και ανταλλαγή ευχών για τον τρύγο και τη νέα σοδειά.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου!

Για τους φίλους των social media, το Κτήμα Μερκούρη είναι σταθερά 
ενεργό στα Facebook και Twitter, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του 
μπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την Ιστορία, 
το περιβάλλον, τα προϊόντα και τα σημεία διάθεσης τους.

Τελευταία προσθήκη η παρουσία της σελίδας του Κτήματος στο 
μεγαλύτερο διαδικτυακό τουριστικό οδηγό του Trip Advisor. 
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