
Μια μεγάλη ηλεκτρονική δημοπρασία  αποσταγμά-
των πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό από τον οίκο 
Sotheby’s. Ανάμεσα τους συναντά κανείς δύο σπάνια 
Dalmore 62 Year Οld, από μια παραγωγή που έφτα-

σε μόλις τα 12 μπουκάλια, περιζήτητες φιάλες ουίσκι Samaroli, ένα 
sherry cask με κολομβιανό ρούμι Dictador του 1980, καθώς και spirits 
που παράχθηκαν από το  1762 έως το 2009 και φέρουν περήφανα 
τις ετικέτες Maison Gautier, Macallan, Highland Park, Springbank, 
Remy Martin, Gordon & MacPhail, Lagavulin και Ardbeg.

Το πετράδι του στέμματος όμως είναι αναμφίβολα το Gautier 
1762, το παλιότερο μπουκάλι cognac που έχει δοθεί ποτέ σε δημο-
πρασία. Η αναμφισβήτητη αξία του, αλλά και η αναμφίβολη γοητεία 

του, συνοδεύονται από μια όμορφη ιστορία. Η συγκε-
κριμένη φιάλη, η οποία είναι γνωστή επίσης και με 
το όνομα Grand Frère ή Big Brother, είναι μέλος μιας 
τριάδας μπουκαλιών που κυκλοφόρησαν το 1762. Η 
μικρότερη από αυτές, η Petite Soeur, φιλοξενείται 
στο Maison Gautier στο Cognac, ενώ ο Petit  Frère 
πωλήθηκε έναντι του ποσού των £48,000 σε δημο-
πρασία στη Νέα Υόρκη, το 2014. Ο Grand Frere εί-
ναι η μεγαλύτερη από αυτές. Μέχρι πρόσφατα ανήκε 
σε μια οικογένεια που κρατά την 
ταυτότητά της μυστική και η 
οποία κατείχε όλη την τριάδα στο 
κελάρι της, για περίπου ενάμισι 

αιώνα. Αυτό που γνωρίζουμε για αυτήν είναι ότι 
τα μπουκάλια ήρθαν στην κατοχή της όταν ένα 
μέλος της, ο υιοθετημένος Alphonse επισκέφτη-
κε το Cognac γύρω στο 1870 και παρέμεινε εκεί 
για να δουλέψει. Μετά το ξέσπασμα της φυλλο-
ξήρας, της πανούκλας του κρασιού, ο Alphonse 
επέστρεψε στο πατρικό του φέρνοντας μαζί του 
την απίθανη τριάδα Gautier 1762, καθώς λόγω 
της επιδημίας οι παραγωγοί πλήρωναν σε είδος. 
Τα Petite Soeur, Petit  Frère και Grand  Frère 
ήταν η κληρονομιά, την οποία άφησε στους συγ-

γενείς του μετά τον θάνατό του το 1914, στα χαρακώματα του Ά  
Παγκοσμίου πολέμου.   

Ο οίκος παραγωγής Maison Gautier ιδρύθηκε το 1755, όταν το 
γνωστό μας cognac ήταν γνω-
στό ως eau de vie - το να παλαι-
ώνει σε ξύλινα βαρέλια ήταν μια 
διαδικασία που υιοθετήθηκε λίγο 
αργότερα κατά τη διάρκεια του 
Επταετούς πολέμου -δηλαδή την 
περίοδο 1756-1763- ως ανάγκη 
κυρίως, αφού οι χτυπημένοι οι-
κονομικά παραγωγοί έπρεπε να 
αποθηκεύσουν κάπου το προϊόν, 
το οποίο ήταν αδύνατον να που-
λήσουν. Με βάση τα παραπάνω 
λοιπόν ο Grand Frère /Gautier 1762 είναι ένα μοναδικό cognac μια 
και αφενός σηματοδοτεί την «αυγή» στην παλαίωση του γαλλικού 
brandy σε βαρέλι αφετέρου αποτελεί το παλιότερο pre-Phylloxera 
vintage, αφού η επιδημία που «θέρισε» τον ευρωπαϊκό αμπελώνα 
παρουσιάστηκε κάπου μεταξύ του 1872 και του 1874. Ενημερωτικά 
να αναφέρω ότι το πρόβλημα των αμπελοκαλλιεργητών αντιμε-

τωπίστηκε με την εισαγωγή νέων φυτών από το 
εξωτερικό, ανθεκτικών στη φυλλοξήρα. Όπως, 
λοιπόν, σταδιακά άλλαξαν οι μέθοδοι παραγωγής, 
έτσι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και τα 
διυλιστήρια του Cognac, δημιουργώντας μια νέα 
λαμπρή εποχή.

Για όποιον ενδιαφέρεται, η τιμή εκκίνησης του  
Grand Frère είναι στις £80.000, ενώ αναμένεται 
να φτάσει τις £160.000. Μέχρι τη στιγμή που 
γραφόταν το άρθρο είχαν κατατεθεί 3 προσφορές, 
ενώ η ηλεκτρονική δημοπρασία κλείνει στις 28 
Μαΐου.
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