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Ο απόγονος της πανίσχυρης οικογένειας τραπεζιτών και επιχειρηματιών 
λανσάρει στη διεθνή αγορά την premium σαμπάνια Rothschild και μιλά 

στο «Gala» για τα δικά του ανέμελα ελληνικά καλοκαίρια.
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΊΑ ΛΕΜ ΟΝΊ ΑΒΑΡΟΝΟΣ ΦΊΛΊΠ ΣΕΡΊΖ  

ΝΤΕ ΡΟΤΣΊΛΝΤ

Η ΣΑΜΠΑΝΙΑ  
ΤΩΝ ΚΡΟΊΣΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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περιβάλλον, την πληροφορική και την ενέργεια. 
Παράλληλα διατηρεί δυνατά χαρτοφυλάκια σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Επιστρέφοντας στη 
Γαλλία μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με 
την Banque Lazard στη Νέα Υόρκη προσχωρεί 
στην ομάδα διαχείρισης της Compagnie Générale 
des Eaux (σημερινή Vivendi). Σταδιακά, η 
αγάπη του για τους αμπελώνες και την παρα-
γωγή κρασιών μεταμορφώνει το πάθος του για 
την οινοποιία σε επαγγελματική ενασχόληση 
και ο ίδιος αποφασίζει να ασχοληθεί με τη σα-
μπάνια, το ραφινάτο αυτό ποτό που είναι συνυ-
φασμένο με την ιστορία των Ρότσιλντ. 

«Οραμά μας δεν ήταν να κάνουμε μια μαζι-
κή παραγωγή. Οι σαμπάνιες με την ετικέτα 
Rothschild είναι ένα premium προϊόν το οποίο 
εμμένει στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. 

 «Ο ΠΑΠΠΟΎΣ μου 
ήταν υπερήφανος 

για τη ΣΑΜΠΑΝΙΑ 
του. Πριν από τα 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
τραπέζια γέμιζε 
τα ΨΎΓΕΙΑ»

O βαρόνος Φιλίπ Σερίζ έχει εγκασταθεί στον παραμυθένιο πύργο Chateau des 
Laurets vue cour στο Μπορντό. Εδώ παρασκευάζονται οι περίφημες σαμπάνιες που 
φέρουν το οικόσημο των Ρότσιλντ για τους εκλεκτούς πελάτες του σε όλο τον κόσμο

HΗ οικογένεια Ρότσιλντ δεν χρειάζεται συστάσεις. 
Με σημερινή περιουσία που το περιοδικό 
«Forbes» αξιολογεί γύρω στο 1 τρισ. δολάρια, 
επηρεάζει εδώ και αιώνες το χρηματοοικονομι-
κό σύστημα ολόκληρης της υφηλίου. Η ιστορία 
της κραταιάς δυναστείας ξεκινά γύρω στα μέσα 
του 18ου αιώνα και τους καθιστά πανίσχυρους 
τραπεζίτες, επιχειρηματίες και επενδυτές παγκο-
σμίως. Η φήμη τους και η δύναμή τους ταυτίζε-
ται επίσης με το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, τις 
καμπάνιες υπέρ της μόρφωσης καθώς και την 
αγάπη για τις τέχνες.

Τα μέλη της διακεκριμένης οικογένειας 
δραστηριοποιούνταν ανέκαθεν με τον πλέον 
επιτυχημένο τρόπο σε οτιδήποτε τους προκα-
λούσε ενδιαφέρον και σε τομείς στους οποίους 
διέκριναν ότι μπορούσαν να ηγηθούν. Ενδει-
κτικά, το 1902 ο βαρόνος Φιλίπ ντε Ρότσιλντ 
καταπιάστηκε με το κρασί παίζοντας τελικά 
σημαντικό ρόλο στην οινοπαραγωγή της εποχής. 
Σήμερα ο συνονόματος εγγονός του, ο οποίος 
ζει μόνιμα στη Γαλλία, συνεχίζει την παραγωγή 
δημοφιλών κρασιών, ενώ κλέβει τις εντυπώσεις 
με την παραγωγή υψηλής ποιότητας σαμπάνιας 
που στην ετικέτα της φέρει την επωνυμία και το 
οικόσημο των Ρότσιλντ.

«Δεν είναι τυχαίο το ότι ασχολήθηκα κι εγώ 
με τη σαμπάνια. Οι Ρότσιλντ είμαστε μια οικο-
γένεια που τη λατρεύουμε. Από παιδί θυμάμαι 
να μαζευόμαστε και να απολαμβάνουμε παγω-
μένη σαμπάνια. Ο τρόπος ζωής των Ρότσιλντ 
ήταν απόλυτα συνυφασμένος με το συγκεκρι-
μένο ποτό. Ο παππούς μου ήταν υπερήφανος 
για τη δική του σαμπάνια, γι’ αυτό και πριν από 
τα οικογενειακά τραπέζια γέμιζε τα ψυγεία με 
μπουκάλια. Οι Ρότσιλντ είμαστε μια οικογένεια 
που τιμάμε τις  επιθυμίες και τις παραδόσεις των 
μεγαλύτερων. Η σαμπάνια συνόδευε πάντα τα 
δείπνα μας, επίσημα ή μη. Επομένως και η δική 
μου επαγγελματική ανάμειξη με το συγκεκριμέ-
νο είδος ήταν αναμενόμενη».

OΊ ΦΥΣΑΛΊΔΕΣ ΤΗΣ ΓΊΟΡΤΗΣ
Ο Φιλίπ Σερίζ ντε Ρότσιλντ γεννήθηκε το 1963 
και είναι γιος της βαρόνης Φιλιπίν ντε Ρότσιλντ 
και του διάσημου Γάλλου ηθοποιού Ζακ Σερίζ. 
Παρακολουθεί μαθήματα στο Bordeaux Business 
School και συνεχίζει τις σπουδές τους στο Χάρ-
βαρντ. Αρχικά δραστηριοποιείται σε υψηλές 
θέσεις σημαντικών εταιρειών με αντικείμενο το 
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του: «Οποιοσδήποτε αγοράζει ένα προϊόν μας 
γνωρίζει πώς ερμηνεύεται η υψηλή ποιότητα, 
οπότε δεν έχει σημασία αν διαθέτει ένα αναγνω-
ρίσιμο επώνυμο. Αρκεί το ότι μας επιλέγει», δι-
ευκρινίζει. «Ολα τα άλλα περνούν για εμάς σε 
δεύτερη μοίρα».

ΟΊ ΡΟΤΣΊΛΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζει σε έναν παραμυθένιο πύργο, είναι παντρεμέ-
νος και έχει τρία παιδιά, τη Λεονόρ, τη Ματίλντ 
και τον Νέιθαν, που συνεχίζουν το έργο του τόσο 
στις επιχειρήσεις όσο και στη φιλανθρωπία. Ο 
ίδιος είναι μέτοχος και μέλος του εποπτικού 
συμβουλίου της Alma Learning, μιας ομάδας 
που ειδικεύεται στην εξ αποστάσεως ιδιωτική 
εκπαίδευση, ενώ πριν από περίπου μία δεκαετία 
δημιούργησε το Jolt Capital, ένα επενδυτικό ταμείο 
που εστιάζει στις νέες τεχνολογίες και το φιλαν-
θρωπικό σωματείο Hattemer όπου και προεδρεύ-
ει. «Σαφώς και το επώνυμο Ρότσιλντ είναι ανσα-
γνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο. Πηγαίνεις κάπου 
και αμέσως αυτοί που συναντάς έχουν να θυμη-
θούν κάτι που σχετίζεται με την ιστορία της οικο-
γένειας. Δεν μπορώ να πω αν είναι ένα “βαρύ” 

επώνυμο ή όχι. Γεννήθηκα με αυτό και επομένως 
όλα αυτά τα θεωρώ τελείως φυσιολογικά. Δεν 
ζω την καθημερινότητά μου σκεπτόμενος ότι 
είμαι ένας Ρότσιλιντ», απαντά όταν τον ρωτώ πώς 
αισθάνεται ως μέλος της ιστορικής δυναστείας.

Αγαπά την ορειβασία, το σκι, τις καταδύσεις, 
αλλά και την εξερεύνηση νέων τόπων. H κουβέ-
ντα μας έρχεται στη μυθική βίλα που διαθέτουν 
οι Ρότσιλντ στην Κέρκυρα. Κι εκείνος ομολογεί 
ότι πρόκειται για έναν αληθινό παράδεισο, δη-
λώνοντας και μεγάλος φιλέλληνας. «Εχω επισκε-
φθεί πολλές φορές την Ελλάδα με τη μητέρα μου, 
διαθέτω πανέμορφες αναμνήσεις από υπέροχα 
καλοκαίρια σε πολλά νησιά. Μου αρέσει ο τόπος 
σας και οι άνθρωποί του. Κρήτη, Πάρος, Υδρα... 
κάθε νησί έχει και διαφορετικό χρώμα. Θα ήθελα 
να είχα έρθει και φέτος, αλλά δυστυχώς λόγω 
COVID όλα τα πλάνα μεταφέρονται για αργότε-
ρα. Ελπίζω ότι θα επισκεφθώ την Ελλάδα την 
οποία λατρεύω και στην οποία έχω φίλους το 
επόμενο καλοκαίρι. Ονειρεύομαι να νοικιάσω 
μια βάρκα και να απολαύσω την υπέροχη χώρα 
σας ψαρεύοντας», καταλήγει ◆

«ΟΝΕΙΡΕΎΟΜΑΙ 
να νοικιάσω μια βάρκα και να 

ΑΠΟΛΑΎΣΩ την υπέροχη 
χώρα σας ΨΑΡΕΎΟΝΤΑΣ»

Ο Φιλίπ Ρότσιλντ αγαπά 
τη σαμπάνια, τον 
κινηματογράφο και την 
κοινωνική ζωή. Εδώ με τη 
Γαλλίδα ηθοποιό Καρόλ 
Μπουκέ στο Φεστιβάλ 
των Καννών

ΣΣτόχος μας είναι η αξέχαστη γευστική εμπειρία 
εκείνου που θα θελήσει να δοκιμάσει τη σαμπά-
νια μας. Πολλές φορές με ρωτούν πώς πίνεται 
και με τι συνοδευτικό. Απαντώ πάντα παγωμένη 
ενώ ταιριάζει με τα πάντα. Με κρέας, με ψάρι, με 
φρούτα, με ξηρούς καρπούς. Η σαμπάνια συνο-
δεύει όμορφα κάθε σωστά επιλεγμένη γεύση».

Λάτρης του ευ ζην, ο βαρόνος έχει εγκατασταθεί 
στο Mπορντό, αλλά είναι ένας πολίτης του κόσμου 
αφού μετακινείται διαρκώς μεταξύ Τόκιο, Λον-
δίνου και Νέας Υόρκης. «Μου αρέσει που λόγω 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μου ταξιδεύω 
συχνά. Οι σαμπάνιες μας ήδη βρίσκονται σε 
περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Στην Ελλάδα καταφτάνουν σε λίγες ημέρες, 
καθώς έχουμε κλείσει αποκλειστική συνεργασία 
με τη διακεκριμένη εταιρεία Fine Foods Collection 
(www.finefoodscollections.com)». Η Extra Brut, 
η Blanc de Blancs, η Rose, η Rare Vintage 2010 
είναι μερικά μόνο από τα είδη που προτιμούν 
πανίσχυροι επιχειρηματίες, βασιλικοί οίκοι και 
διασημότητες», μου αποκαλύπτει, αλλά αρνείται 
να μιλήσει για τους -πολλούς- διάσημους πελάτες 
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