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Μήπως σκέφτεστε να γίνετε συλλέκτης σπάνιων αποσταγμάτων;  
Οι 5 κανόνες που πρέπει να ξέρετε

Πρόσφατα βρέθηκα να στέκομαι αρκετή ώρα μπροστά στα ράφια 
μιας σπουδαίας κάβας της Αθήνας, καθώς πέρα από τα κρασιά 
του μήνα που ήθελα να αγοράσω, διαπίστωσα κάποιες ελλείψεις 
που είχα σε ποτά. Χαζεύοντας την υπέροχη, πληθωρική θέα των 
μπουκαλιών και ακούγοντας τον πωλητή να μου μιλά ταυτόχρονα 
για την αξία ενός γιαπωνέζικου ουίσκι και για την εξωτική ομορ-
φιά ενός rhum agricole,  αναρωτήθηκα πόσο δίκιο έχουν κάποιοι 
άνθρωποι που παθιάζονται με τη συλλογή ποτών.

Το συγκεκριμένο άθλημα της συλλογής εκλεκτών και σπάνι-
ων αποσταγμάτων έχει φυσικά κανόνες κι απευθύνεται σε γερά 
πορτοφόλια. Για να πάρετε μια ιδέα για τι ποσά μιλάμε, πέρσι η 
δημοπράτηση μιας σπάνιας φιάλης Macallan που φτιάχτηκε το 
1926, άγγιξε το αστρονομικό ποσό του 1,9 εκατομμυρίου δολαρί-
ων, ενώ μελέτη δείχνει ότι οι πωλήσεις των καλύτερων ουίσκι 
έχουν σημειώσει 592% αύξηση την τελευταία δεκαετία. Σε κάθε 
περίπτωση, αν έχετε ήδη ένα «διαμάντι» αυτού του είδους στα 
χέρια σας και ετοιμάζεστε να ανοιχτείτε σε online και παραδοσι-
ακές δημοπρασίες ή να παίξετε το κυνήγι του χαμένου θησαυ-
ρού σε διάφορα σκονισμένα κελάρια, αυτοί είναι οι κανόνες που 
πρέπει να έχετε υπόψη σας:

• Αποφασίστε αν είστε απλός καταναλωτής ή συλλέκτης. Ο πρώ-
τος αγοράζει μια ακριβή φιάλη για να την πιει κάποια στιγμή, σε 
μια ιδιαίτερη περίπτωση, ενώ ο δεύτερος θεωρεί την αγορά 
επένδυση, σκοπεύει να κρατήσει το απόκτημά του για καιρό και 
κατόπιν να το μεταπωλήσει, με σκοπό την απόδοση κέρδους. Φυ-
σικά, μπορεί να είστε και τα δύο, αλλά αυτό θα σας κοστίσει κάτι 
παραπάνω, καθώς θα πρέπει να αγοράζετε δύο μπουκάλια: το 
ένα για να το πιείτε και το άλλο για να το φυλάξετε.

• Τα μπουκάλια δεν μπορούν να αναπληρώσουν την έλλειψη συ-
ναισθηματικών δεσμών. Ναι, πρόκειται για θέμα πάθους. Κάθε 
κυνήγι έτσι λειτουργεί, αλλά ποτέ δεν πρέπει να επενδύετε σε 

κάτι που δεν αντέχετε ψυχικά να χάσετε. Διασκεδάστε το όσο δεν 
πάει, αλλά να θυμάστε πάντα πως πρόκειται για κεφάλαιο κι όχι 
για ερωτική σχέση.

• Όταν βρίσκεστε μπροστά σε δίλημμα επιλογής, τότε η σωστή 
απάντηση είναι «ουίσκι». Η αγορά του είναι η πιο μεγάλη και η 
πιο ελεγχόμενη. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Art Market Research, 
τα σπάνια ουίσκι μέχρι πέρσι το καλοκαίρι τα συναντούσαμε στην 
κορυφή της λίστας με τα πιο ποθητά αντικείμενα στον κόσμο, 
ώσπου έχασαν την πρωτιά από τις πολυτελείς τσάντες.

• Πως θα ξέρω ότι ένα μπουκάλι αξίζει ως επένδυση; Κοιτάξτε 
την ηλικία. Φυσικά, η παλαιότητα ενός αποστάγματος δε σημαί-
νει ότι θα είναι και απολαυστικό στην κατανάλωση. Ως επένδυση, 
όμως, αξίζει πολλά. Ο γενικός κανόνας λέει πως οι  περισσότε-
ροι συλλέκτες εκτιμούν τις φιάλες άνω των 50 ετών. Εξίσου πο-
λύτιμα είναι τα δυσεύρετα ποτά που φτιάχτηκαν σε περιορισμέ-
νο αριθμό, καθώς κι εκείνα από αποστακτήρια τα οποία έκλεισαν 
οριστικά ή αυτά που στην αγορά ονομάζονται zombie distilleries 
(έβαλαν λουκέτο και άνοιξαν ξανά). Σημειώστε (επίσης) και τις 
παρακάτω μαγικές λέξεις, οι οποίες ανεβάζουν την αξία κατακό-
ρυφα: Limited-edition και single-cask εμφιαλώσεις.

• Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο να αποκτήσετε μια σπάνια φι-
άλη. Άλλο τόσο είναι το να μπορείτε να την προστατέψετε. Φως, 
υψηλές θερμοκρασίες, απροσεξίες, πλημμύρες των χώρων απο-
θήκευσης και κλοπή είναι οι χειρότεροι εφιάλτες κάθε συλλέ-
κτη. Στο εξωτερικό, για αυτές τις πολύτιμες συλλογές, οι εται-
ρείες ασφαλίσεων έχουν ειδικά προγράμματα. Εσείς πάντως, σε 
κάθε περίπτωση, βρείτε οπωσδήποτε έναν χώρο αποθήκευσης 
ασφαλή, πριν καν ξεκινήσετε τις αγορές. Και θυμηθείτε να προ-
φυλάξετε τα αποκτήματά σας κυρίως από εσάς τους ίδιους. Ναι, 
ο πιο απλός κανόνας για να τα κρατήσετε είναι να μην τα πιείτε. 
Όσο κι αν το θέλετε.


