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Στην καρδιά της Νεμέας από το 1962

Ο Αμπελώνας

Οι Άνθρωποι

Το κρασί

Το Οινοποιείο



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΈΝΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΝΕΜΕΑΣ

• Τετρακόσια στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα σε έντεκα 

διαφορετικές τοποθεσίες της Νεμέας.

• Δεκατρείς ποικιλίες Αμπέλου, Ελληνικές & Διεθνείς.

• 25 Ετικέτες Κρασιού.

• Ένα από τα πιο ιστορικά οινοποιεία της ζώνης της Νεμέας.

• Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. 

• Από το 1962 με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.  



Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

400 ιδιόκτητα στρέμματα αμπελώνα, 

απλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας. Από 

τον κάμπο μέχρι το Κούτσι και από τη Δάφνη μέχρι το 

Λεόντιο. Δεκατρείς ποικιλίες αμπέλου, γηγενείς & 

διεθνείς καλλιεργούνται σε επιλεγμένα αμπελοτόπια, 

σε έντεκα διαφορετικές τοποθεσίες με αποτέλεσμα να 

εκφράζουν στο μέγιστο το μοναδικό terroir της 

Νεμέας. 

Στην καρδιά της Νεμέας, εκεί που πριν 2000 χρόνια 

υψωνόταν η Ακρόπολη της Αρχαίας Φλιούντας, 

βρίσκεται το αμπελοτεμάχιο ‘’Τσιντάρι’’. Από το 1962, 

αποτελεί έναν από τους παλαιότερους αμπελώνες 

αγιωργίτικου της ζώνης ΠΟΠ της Νεμέας.

Το μεγαλύτερο ενιαίο τμήμα του 

αμπελώνα, έκτασης ογδόντα 

στρεμμάτων, βρίσκεται στην θέση 

«Ντουραμάνι» Νεμέας.

"Από την καρδιά της Αρχαίας 

Φλιούντας"



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οδεύοντας προς τα πενήντα χρόνια λειτουργίας του 
οινοποιείου μας και έχοντας χαράξει μια μακρόχρονη πορεία 

στο ποιοτικό, επώνυμο Ελληνικό κρασί, θελήσαμε να 
αναδείξουμε τον μοναδικό πλούτο των γηγενών ποικι λιών της 

Πελοποννήσου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 
εξελίξουμε το πάθος μας για το καλό κρασί.

Η Σκλάβα, η Κυδωνίτσα και η Μαυροδάφνη είναι μερικές από 
τις σπάνιες ποικι λίες που εδώ και πολλά χρόνια 

καλλιεργούνται στους ιδιόκτητους αμπελώνες του Οινοποιείου 
Ζαχαριά. Το Αγιωργίτικο, η κληρονομιά της Νεμέας και το 

Μοσχοφί λερο, σημαντικός πρεσβευτής του Ελληνικού 
Αμπελώνα στο εξωτερικό, αποτελούν τις δύο σημαντικότερες 

ποικι λίες αμπέλου που εδώ και μισό αιώνα σχεδόν, το 
Οινοποιείο Ζαχαριά τις οινοποιεί , τις εξελίσσει και συμβάλει 

στη διαφύλαξη της ιστορίας της Ελληνικής Αμπελοκαλλιέργειας 
& Οινοποιείας .   



Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ο Ηλίας Ζαχαριάς αμπελουργός και γεωπόνος, αποφοίτησε
από τη Γεωπονική σχολή Αθηνών, με σκοπό να αφιερωθεί
στο αμπέλι. Στα φυτώρια αμπέλου που διατηρούσε,
καλλιέργησε γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες αμπέλου.
Αφιερώθηκε στο μοναδικό Αγιωργίτικο, στην καθιέρωση και
στην εξέλιξη της σημαντικότερης ερυθρής Ελληνικής
ποικιλίας σε Ελλάδα και εξωτερικό και επιδόθηκε με επιμονή
στη διάσωση και αναβίωση της αρχαιοελληνικής ποικιλίας
Σκλάβα. Πειραματίστηκε με τη Λακωνική Κυδωνίτσα και τη
Μαυροδάφνη και εισήγαγε πρώτος τις διεθνείς ποικιλίες στη
Νεμέα.

’Γεννήθηκα στο αμπέλι, αφιερώθηκα σε αυτό και κάθε μέρα που ξημερώνει, το
πάθος μου για τη γη και το καλό κρασί, ολοένα και μεγαλώνει… ‘’

Ηλίας Ζαχαριάς



Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Ο Όθωνας Ζαχαριάς , διδάκτωρ του ΕΜΠ και Γενικός Διευθυντής

της εταιρείας, αποτελεί τη 2η γενιά της οικογένειας Ζαχαριά και από

το 2004 βρίσκεται στο τιμόνι του οινοποιείου .

‘ ’Το να αναλαμβάνεις μια οικογενειακή επιχείρηση , κρύβει

ενθουσιασμό για την επόμενη μέρα αλλά και βάρος και ευθύνες που

πρέπει να σηκώσεις για να ανταπεξέλθεις στην ιστορία των πενήντα

ετών που έχει καταγράψει στην αμπελοοινική παραγωγή η οικογένειά

μου μέχρι σήμερα . Από το 1962 όπου έγιναν οι πρώτες φυτεύσεις των

αμπελώνων μας και ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι της οινοποίησης , μέχρι

και σήμερα, διατηρούμε το ίδιο πάθος για τη γη, το αμπέλι και το

κρασί θέτοντας καθημερινά τους στόχους του αύριο . ‘ ’

Με ανανεωμένη οινολογική ομάδα, στην οποία ηγείται ο

οινολόγος Πέτρος Τσιώρος , από το 2014 κάθε τρύγος αποτελεί

πρόκληση και ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα του

Οινοποιείου Ζαχαριά και την διατήρηση της παραγωγής οίνων

εξαιρετικής ποιότητας με χαρακτήρα και ταυτότητα που εκφράζει το

terroir της Νεμέας .



ΕΔΩ ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΑΠΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

Το πιο ιστορικό οινοποιείο στη Νεμέα, προσφέρει αδιαλείπτως από το 1973 όραμα, 

διάθεση και έργο στην ποιοτική αναβάθμιση των κρασιών της Πελοποννήσου. Με 

δυναμική μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου φιαλών η γκάμα των κρασιών του  

Οινοποιείου Zαχαριά, προσφέρει σε οινόφι λους & επαγγελματίες,  παγκοσμίως, 

κρασιά υψηλής ποιότητας με μοναδικό χαρακτήρα, πολυπλοκότητα, ισορροπία και 

ευγενικά ηγετική ιδιοσυγκρασία. Οι πρώτες εγκαταστάσεις του χτίστηκαν το 1960 με 

Γαλλικά πρότυπα. Το 2006 ολοκληρώθηκε ο πλήρης εκσυγχρονισμός των 

εγκαταστάσεων με μια επένδυση 2.500.000,00€ και το οινοποιείο 

απέκτησε την σημερινή του μορφή. Το οινοποιείο συνδυάζει την παράδοση με τις 

γαλλικού τύπου τσιμεντένιες δεξαμενές, αλλά και την τεχνολογία αιχμής με μοναδικό 

στόχο την παραγωγή ποιοτικών οίνων με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τον 

αμπελουργό και τον καταναλωτή! 

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ



ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ TERROIR ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

LEXIS WINES 

• LEX IS  K IDONITSA ‘ ’ BARREL  FERMENTED’’  

• LEX IS  GR IS  ‘ ’ SUR  L IE ’’

• LEX IS  NEMEA ‘ ’OLD V INES ’’

• LEX IS  M ‘ ’ S INGLE  V INEYARD’’  

ORGANIC WINES 

• B IO MOSCHOFILERO ZACHARIAS

• B IO ROSE  AGIORGIT IKO,  B IO RED AGIORGIT IKO ZACHARIAS  

SYNASTRY  

• SYNASTRY SAUV IGNON BL ANC,  SYNASTRY CHARDONNAY

• SYNASTRY MERLOT,  SYNASTRY CAB .  SAUV IGNON 

• SYNASTRY CHARDONNAY OAK ‘ ’OAK FERMENTED’’  

• SYNASTRY SYRAH ‘ ’OAK MATURED’’   

GREEK VARIETIES   

• MAL AGOUZIA  ZACHARIAS

• K IDONITSA ZACHARIAS  

• ASSYRT IKO ZACHARIAS  

• NEMEA ZACHARIAS

UNIQUE GRAPE VARIETIES & BLENDS 

• SKL AVA ZACHARIAS ,  UNIQUE RARE  REV IVED

• BL ACK CUBED,  AG IORGIT IKO MERLOT MAVRODAPHNE 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η επιβράβευση όλων των προσπαθειών της οικογένειας
Ζαχαριά και των συνεργατών της έρχεται διαχρονικά με
διακρίσεις των κρασιών του οινοποιείου σε πανευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο. Τα κρασιά του οινοποιείου Ζαχαριά
λαμβάνουν κάθε χρόνο πλήθος σημαντικών βραβείων από
τους πιο αναγνωρισμένους διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο.


