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ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΡΗ

Κάτι παραπάνω από 3 χλµ., βόρεια
της Αταλάντης, είναι ο Μεγαπλάτα-
νος των 410 κατοίκων. Εκεί, µέσα

στο χωριό, είναι το οινοποιείο των αδελ-
φών ∆ηµήτρη και Γιάννη Καραδήµου από
την Αταλάντη, που από το 2001 εµφιαλώ-
νουν υπό την επωνυµία «Ορεινοί Αµπελώ-
νες Καραδήµου». Τα δύο αδέλφια κατέχουν
σηµαντική έκταση στην περιοχή µε ελιές,
µπαµπάκι, καλαµπόκι, σιτηρά και, µέχρι
πέρσι, και καπνά. Με τις εκτάσεις αυτές
ασχολείται ο έµπειρος, στην καλλιέργεια
της γης, Γιάννης Καραδήµος. Επελέγησαν,
όµως, οι πλέον ορεινές περιοχές προκειµέ-
νου να φυτευτούν αµπέλια.

Η πεδινή έκταση ανατολικά, ανάµεσα
στην Αταλάντη και τον Μεγαπλάτανο, η κοι-
λάδα της Αταλάντης, δυτικά προς τα χωριά
Καλαπόδι και Ζέλι ανάµεσα στο βουνά Χλωµό,
στα νότια και Κνηµίδα, στα βόρεια και οι
αντίστοιχες πλαγιές των δύο βουνών είναι
γεµάτες αµπέλια. Τα περισσότερα ανήκουν
στο Κτήµα Χατζηµιχάλη, οι εγκαταστάσεις
του οποίου βρίσκονται περίπου στο µέσο
της απόστασης Αταλάντης-Μεγαπλάτανου,
περιτριγυρισµένες από τα παλαιότερα αµπέ-
λια του κτήµατος.

Η Κνηµίδα, που χωρίζει την Αταλάντη
από τα Καµένα Βούρλα, είναι προέκταση του
Καλλίδροµου και αυτό της Οίτης. Είναι η
οµηρική Κνήµις, περιοχή των Επικνηµίδιων
Λοκρών, που είχαν στην περιοχή οκτώ πόλεις,
όπως τις απαριθµεί ο Όµηρος. Μεταξύ αυτών
και η Βήσσα, τα ερείπια της οποίας βρίσκο-
νται στη θέση που οι ντόπιοι λένε σήµερα
«Παλιοκάστρα» (έχει διατυπωθεί και η άπο-
ψη πως τα ερείπια είναι της Τάρφης, γενέ-
τειρας του Αίαντα του Λοκρού). Ακριβώς
εκεί, στην Παλιοκάστρα, είναι τα περισσό-
τερα αµπέλια των αδελφών Καραδήµου και
αυτός είναι και ο λόγος που το οινοποιείο
τους βρίσκεται στον Μεγαπλάτανο. Απλώς,
γιατί δεν χορηγείται άδεια οικοδόµησης στην
ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου.

Η ιστορία ξεκινά µε ένα µικρό πεδινό
αµπελάκι µε σαρντονέ, που είχε ο πατέρας
Καραδήµος. Εδώ µπαίνει στο παιχνίδι ο έτε-
ρος αδελφός, ο ∆ηµήτρης Καραδήµος, που
έχει σπουδάσει φυσικός στο ΑΠΘ και δια-
τηρεί φροντιστήριο στην Αταλάντη. Ο ∆ηµή-
τρης είναι πολυτάλαντος και πολυπράγµων,
καθώς έχει ασχοληθεί µε τη µουσική, τη
ζωγραφική, τη γλυπτική και τις ιδιο-κατα-
σκευές. Σήµερα µάλιστα οργώνει, κλαδεύ-
ει και ραντίζει µε µια τέτοια δική του ιδιο-
κατασκευή. Από νεαρός, όµως, είχε µεγάλη
αγάπη για το κρασί, δεν έχανε καµιά έκθε-
ση και σχετική εκδήλωση και δοκίµαζε ανελ-
λιπώς. Το 1998, όντας ήδη φυσικός, έδωσε
κατατακτήριες και πέρασε στο Τµήµα Οινο-

λογίας του ΤΕΙ για να µάθει να κάνει το δικό
του (ερασιτεχνικό, σπιτικό) κρασί. Πήρε το
δίπλωµα το 2001 και το αποτέλεσµα είναι
ότι όχι µόνο εµφιαλώνει και εµπορεύεται
περί τις 10.000 φιάλες αλλά, παράλληλα µε
το φροντιστήριο, διατηρεί στην Αταλάντη
και οινολογικό εργαστήριο–κάβα.
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Τα αµπέλια των αδελφών Καραδήµου
βρίσκονται όλα στις πλαγιές της Κνηµίδας,
από 1,5 έως 4,5 χλµ. βορειοδυτικά από τον
Μεγαπλάτανο, κυρίως µε νότιο προσανατο-
λισµό. Οι φυτεύσεις ξεκίνησαν το 1998 µε
ασύρτικο, την επόµενη χρονιά προστέθη-
καν µαλαγουζιά και σοβινιόν µπλαν και το
2000 και ξινόµαυρο. Τριάντα στρέµµατα βρί-
σκονται στην Παλιοκάστρα, σε υψόµετρο
από 380µ. έως 440µ., σε πετρώδη εδάφη.
Λίγο χαµηλότερα στη θέση Άι-Νικόλας, έως
τα 350µ., υπάρχουν άλλα 10 στρέµµατα µε
ξινόµαυρο, ενώ 15 στρέµµατα µε µαλαγου-

ζιά στη θέση Βαθιαλάκκα, στα 400µ., και
άλλα 10 στρέµµατα, επίσης µαλαγουζιά, στη
θέση Γεροµόσχος (η πιο κοντινή στον Μεγα-
πλάτανο) σε υψόµετρο περί τα 300µ. σε
πωρόλιθο. Συνολικώς είναι 65 στρέµµατα
από τα οποία 32 είναι µαλαγουζιά. Εκτός
του Γεροµόσχου όλα τα άλλα βρίσκονται
στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Βήσ-
σας.

Γενικώς οι κλίσεις είναι ήπιες και τα εδά-
φη ασβεστούχα, µε 12 έως 18 ενεργό και 30
έως 40 ολικό ασβέστιο. Ο αέρας είναι έντο-
νος, ο χειµώνας ελαφρώς σκληρός και το
καλοκαίρι δροσερό µε 5-6 βαθµούς χαµη-
λότερη θερµοκρασία από τον κάµπο. Παντού
υπάρχουν επιφανειακά νερά και αβαθή πηγά-
δια. Απ’ αρχής η καλλιέργεια είναι βιολογι-
κή (πιστοποίηση ΒιοΕλλάς) και χρησιµο-
ποιείται µόνο καταστροφέας και πολύ λίγα
φρεζαρίσµατα για το βίκο, που σπέρνεται
επί τούτου. Οι µέσες στρεµµατικές αποδό-
σεις είναι 180 κιλά/στρέµµα για το ξινόµαυ-
ρο και έως 450 κιλά/στρέµµα για τη µαλα-

γουζιά. Ο τρύγος διαρκεί από αρχές Αυγού-
στου µε σοβινιόν και µαλαγουζιά και έως τα
τέλη Αυγούστου µε το ξινόµαυρο. Μετά τη
φετινή εµπειρία προβλέπεται η κατασκευή
στέρνας και εξασφάλιση νερού από αρτε-
σιανό.

Το οινοποιείο, σε 450 τ.µ. συνολικώς, έχει
στο ισόγειο τις εγκαταστάσεις οινοποίησης
και εµφιάλωσης και στο υπόγειο τα βαρέ-
λια και το χώρο αναγωγικής παλαίωσης. Η
πρώτη οινοποίηση έγινε το 2001 µε µαλα-
γουζιά. Σήµερα, µετά από πολλούς πειραµα-
τισµούς, παράγονται 4 διαφορετικά κρασιά.
Όλα γίνονται από πρόρωγο έως 0.2bar, µε
προζυµωτική κρυοεκχύλιση και παραµονή
στις οινολάσπες και µπατονάζ.

Το Crescendo, στις 5.000-6.000 φιάλες,
είναι από µαλαγουζιά µε λίγο ασύρτικο και
κάποιες χρονιές και λίγο σοβινιόν. Ο Θερι-
νός στις 2.000 φιάλες περίπου, είναι ασύρ-
τικο από 80% έως 100%. Η Μαλαγουζιά
Ρυός, στις 1.300 περίπου φιάλες έχει ζυµώ-
σει και παραµείνει για 3 µήνες σε 5 βαρέ-
λια. Και τα τρία αυτά λευκά είναι τοπικοί
οίνοι Πλαγιών Κνηµίδας.

Η Βήσσα, τοπικός οίνος Οπούντια Λοκρί-
δας, σε 1.500 κοµψές φιάλες Βουργουνδίας
είναι 100% ξινόµαυρο, περασµένο έναν χρό-
νο από βαρέλι και άλλον ένα χρόνο αναγω-
γική παλαίωση στο οινοποιείο. Το φετινό,
µάλιστα, που το δοκιµάσαµε µόλις είχε απο-
ζυµώσει, προβλέπεται σπουδαίο.

Από εφέτος γίνεται και πειραµατική οινο-
ποίηση υπερώριµης µαλαγουζιάς για γλυκό
κρασί, αλλά και έντονη µάχη µε τα πουλιά
που την προτιµούν. Το σχέδιο προβλέπει και
ωρίµαση σε βαρέλια.

Εφέτος, επίσης, αποκτήθηκαν άλλα 13
στρέµµατα σε περιοχή όπου επιτρέπεται η
δόµηση και εκεί θα µεταφερθεί το οινοποι-
είο, ενώ τα 10 στρέµµατα θα φυτευτούν.
Άλλα 20 στρέµµατα θα φυτευτούν στις Ράχες
Γαλανού, στη νότια πλευρά της κοιλάδας της
Αταλάντης. Ποικιλίες δεν έχουν ακόµα απο-
φασισθεί, αλλά είναι εµφανής η ανάγκη ενί-
σχυσης των ερυθρών.

Τώρα τα κρασιά φθάνουν στην Αθήνα,
τη Γερµανία και την Αµερική, αλλά στο άµε-
σο µέλλον θα υπάρξει µεγαλύτερη ενασχό-
ληση και επιµέλεια µε το εµπορικό κοµµά-
τι. Λογικό, καθώς η αρχική, ερασιτεχνική
όπως πίστευε ο ∆ηµήτρης, οινοποίηση έχει
πλέον ενηλικιωθεί και µε τις νέες φυτεύσεις,
η παραγωγή θα αυξηθεί.

ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ

Στην Παλιοκάστρα Κνηµίδας

2006 

Πρώτες 
πωλήσεις στα
Iωάννινα και
Σουηδία

Aγορά ψυκτικού,
ψυχώµενων
δεξαµενών &
εµφιαλωτικής

2007 

Eπισκέψιµο 
οινοποιείο

Aγορά 
νέου φίλτρου

2008 

Ένταξη στη βιοκαλλιέργεια

Nέο κρασί: 
«Kτήµα Γεωργάκη»

Eπέκταση στα 30 στρέµµατα

Aγορά νέου ελκυστήρα

1989 

Πρώτες
φυτεύσεις µε
ντεµπίνα

2002 

Aγορά µονο-
αξονικού ελκυ-
στήρα 
Lambertini

2004 

Kατασκευή οινο-
ποιείου

Aγορά 
οινοποιητικών
µηχανηµάτων

2005 

Aγορά 
καψυλιέρας

Πρώτες 
εµφιαλώσεις

Στη θέση της αρχαίας Βήσσας, σημερινή Παλιοκάστρα, είναι οι ορεινοί αμπελώνες των αδελφών Καραμήτρου.
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