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Πριν λίγες ημέρες, το Κτήμα Κοκοτού  πραγματοποί-
ησε  μια μεγάλη γιορτή προκειμένου  να παρουσι-
άσει  την καινούρια, δυναμική ομάδα οινοποίησης 
και τις  νέες ετικέτες του.  Στη Σταμάτα, λοιπόν, 

εκεί που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις  του Κτήματος  ο οινο-
λόγος Dr. Γιώργος Κοτσερίδης -σύμβουλος παραγωγής του 
Κτήματος Κοκοτού-  και η ομάδα του, μαζί με την νέα, επίσης 
χημικό μηχανικό-οινολόγο, Κωνσταντίνα Πολυχρονίδου πα-
ρουσίασαν τις νέες οινικές προτάσεις, ανέλυσαν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους και ανέλαβαν την πραγματοποίηση της 
γευστικής δοκιμής των πρώτων κρασιών της νέας εσοδείας.

Τα πέντε κρασιά που κυκλοφορούν ήδη με τις νέες τους «φο-
ρεσιές»  είναι τα παρακάτω:

• Ροδίτης- Σαββατιανό, Αγρίμι, 2019
• Gewürztraminer, Τρεις Παράδες, 2019
• Ασύρτικο, Πέρδικα στ’ αμπέλι, 2019
• Merlot-Cabernet Sauvignon – Rose, Κλέφτρα Κίσσα, 2019
• Αγιωργίτικο, Τρεις Λόφοι,  2019

Οι καινούριες ετικέτες έχουν λιτή εμφάνιση και προβάλουν το 
οικοσύστημα του κτήματος θέλοντας να τονίσουν τον σεβα-
σμό της οικογένειας Κοκοτού προς την φύση,  ενώ σταδιακά 
αναμένεται να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κρασιά του 
Κτήματος την ίδια οδό ανανέωσης.

Ενημερωτικά, η δραστηριότητα του  Κτήματος Κοκοτού ξε-
κίνησε όταν η οικογένεια του Γιώργου Κοκοτού, αποφάσισε 
να εγκαταλείψει την αστική ζωή της μεγαλούπολης και να 
μετακομίσει  στη Σταμάτα, προκειμένου να χτίσει το σπίτι 
της και να ασχοληθεί ενεργά με την καλλιέργεια της γης. Η 
έκταση  που βρίσκεται τώρα το οινοποιείο και οι αμπελώνες 
της οικογένειας αγοράστηκαν το 1975.

Το 1980 φυτεύτηκε ο πρώτος αμπελώνας, έκτασης 70 στρεμμά-
των, με τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Merlot και Chardonnay 
μετά από συμβουλή του Ινστιτούτου Οίνου & Αμπέλου. Εκείνη 
την εποχή δεν είχαν ξεκινήσει να ερευνώνται οι ελληνικές ποικι-
λίες, ενώ είχε εμφανιστεί η ενασχόληση με τους  πειραματικούς 
αμπελώνες στο Καπανδρίτι, με διεθνείς ποικιλίες. Στο Κτήμα 
Κοκοτού πίστεψαν στις δυνατότητες του ντόπιου Σαββατιανού  
κι έτσι το 1981 δημιουργήθηκε το πρώτο κρασί από αυτή την 
ποικιλία, με σταφύλια αγορασμένα από τους αμπελουργούς της 
Σταμάτας. Από τότε μέχρι και σήμερα το Κτήμα Κοκοτού δεν 
έπαψε να επενδύει στο Σαββατιανό. Φέτος, μάλιστα, υπεγράφη 
συμβόλαιο ενοικίασης αμπελώνα με παλαιά κλίματα διαμορ-
φωμένα σε κύπελλο, 
φυτεμένα το 1960 στην 
περιοχή της Σταμάτας.

Κι ενώ το Cabernet 
Sauvignon από τους 
αμπελώνες του Κτήμα-
τος στην 40ετή παρου-
σία του, έχει αποσπά-
σει αμέτρητα διεθνή 
βραβεία, στο Κτήμα 
εκτός από τους αμπε-
λώνες έχει αναπτυχθεί 
βιολογικός ελαιώνας 
400 δέντρων, ένας 
πρότυπος μελισσώνας 
με 20 διώροφες κυψέ-
λες, ένας ορνιθώνας 
και ένας λαχανόκηπος 
ο οποίος καλλιεργεί-
ται με την μέθοδο της 
«permaculture».
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