
       λασικά, η περίοδος των γιορτών 
          ταιριάζει πολύ με την αφήγη-
ση ιστοριών. Μια από αυτές θα 
μπορούσε να μιλά για τον τρόπο με 
τον  οποίο βαφτίστηκε ένα κρασί, 
ένα πολύ πραγματικό παραμύθι 
που ξεκίνησε με ένα οδυνηρό γεγο-
νός, αλλά είχε μια ευτυχή κατάληξη.

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε 
τη Βόρεια Ελλάδα στις 10 Ιουλί-
ου, ξέσπασε την οργή της και 
στο  Κτήμα Κυρ-Γιάννη στη Νά-
ουσα. Θύμα της η υπεραιωνό-
βια δρυς, σύμβολο του Κτήμα-
τος, κάτω από τη σκιά της οποί-
ας είχαν διοργανωθεί εκατοντά-
δες  γλέντια και είχαν ξαποστά-
σει πολλοί άνθρωποι.  Το δέ-
ντρο, που χτύπησαν και «πή-
ραν» μαζί τους οι δυνατοί άνε-
μοι, βρισκόταν δίπλα στην Κού-
λα (κονάκι) πάνω από 200 χρό-
νια κι ήταν συνυφασμένο με 
την τοπική κουζίνα, τα παλαιω-
μένα Ξινόμαυρα και το μεγα-
λείο της φύσης. Η απώλειά 
της, αν και υπήρξε ισχυρό 
πλήγμα, κατάφερε παρόλα αυ-
τά να αλλάξει τη  σελίδα στην 

ιστορία της ομάδας του Κυρ-Γιάννη. 
Οι άνθρωποι του Κτήματος αποφά-
σισαν να την τιμήσουν δίνοντας το 
όνομα The Fallen Oak, «Η Πεσούσα 
Δρυς» στο Γιανακοχώρι, το πρώτο 
κρασί του Κτήματος Κυρ-Γιάννη, το 
οποίο λανσαρίστηκε με τη χρονιά 
του 1992 και  αναδείχθηκε σε ένα 
από τα πιο διαχρονικά κρασιά της 
ελληνικής αγοράς.

«Η δρυς στεκόταν δίπλα στον Πύρ-
γο πάνω από 100 χρόνια, και έγινε 
το σύμβολο της Κυρ-Γιάννη κοσμώ-
ντας το λογότυπο και τις ετικέτες 
των κρασιών. Αποφασίσαμε λοι-
πόν, να δώσουμε πάλι ένα όνομα 
στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, έτσι ώστε 
να τιμήσουμε ένα σύμβολό μας! 
Μέσα από ένα «κακό», πάντα πρέ-
πει να βρίσκουμε ένα «καλό», κι 

αυτό κάναμε κι εμείς. Το σί-
γουρο είναι ότι η δρυς θα μεί-
νει για πάντα στις καρδιές 
μας» σημειώνει ο κ. Στέλλιος 
Μπουτάρης.

Η Πεσούσα Δρυς είναι ένα μο-
ναδικό, κλασικό χαρμάνι από 
Ξινόμαυρο, Merlot και Syrah, 
μαλακό, δομημένο και μεστό 
προορισμένο να αγαπηθεί 
όπως η δρυς στην οποία χρω-
στά το όνομά της. Είναι φτιαγ-
μένη όχι μόνο με το μεράκι των 
ανθρώπων του Κτήματος 
Κυρ-Γιάννη αλλά κι από εκείνο 
το υλικό από το οποίο πλάθο-
νται οι πετυχημένες  ιστορίες: 
πραγματικά γεγονότα που μι-
λούν απευθείας στην ψυχή.
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Ένα δέντρο, ένα κρασί και μια ιστορία με καλό τέλος
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