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Άγγελος  
Ιατρίδης
Η υποσχεσΗ εξελιξΗσ που δωσαμε 
στο αμυνταιο ειναι το κρασι μασ 
Μια σταθερά ανερχόμενη αξία που μπορεί  να δώσει μερίσματα  
σε πολλούς ακόμη επιχειρηματίες του αμπελοοινικού κλάδου  
στη Φλώρινα συνιστά το όνομα προέλευσης Αμύνταιο
Τ η ς  Σ ο φ ί α Σ  Σ π ύ ρ ο ύ
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τ
ο Κτήμα Άλφα των Μάκη Μαυρίδη και Άγγελου 
Ιατρίδη έφερε νέα πνοή στο κρασί του Αμύνται-
ου, που με κύριο πρωταγωνιστή την ποικιλία του 
Ξινόμαυρου ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πο-

ρεία την τελευταία δεκαετία. Πίσω από την εξελισσόμε-
νη επιτυχία βρίσκεται το πάθος για δημιουργία των δύο 
ιδρυτών του Κτήματος, που συνάντησε στον ΑΣ Αμύ-
νταιου μια καλή μαγιά με αποτέλεσμα μικροί και με-
γάλοι αμπελουργοί να εργάζονται συλλογικά για ένα 
κοινό όραμα, να δουν το κρασί της περιοχής να καθι-
ερωθεί για την κορυφαία ποιότητά του. 

Το Αμύνταιο έχει από τη φύση του δύο ισχυρά χαρ-
τιά, ένα περιβάλλον που μπορεί να παράξει ποιοτικό 
κρασί καθώς και το Ξινόμαυρο, μια αυτόχθονη ποικι-
λία με μοναδικό χαρακτήρα που κερδίζει ολοένα έδα-
φος σε ξένες αγορές αλλά και στην Ελλάδα. 

Σκαρφαλωμένο στα 650-700 μ. το οροπέδιο του Αμύ-
νταιου φιλοξενεί σήμερα 4.500 στρέμματα αμπελώνα σε 
εδάφη όπου επικρατούν πλήθος ημι-ηπειρωτικών μι-
κροκλιμάτων, προστατευμένα από το παραλιακό κλίμα 
του Αιγαίου από το οποίο το χωρίζουν ο Όλυμπος και το 
Βέρμιο. «Το περιβάλλον δημιουργεί συνθήκες για πολύ 
καλές ωριμότητες του φρούτου τόσο σε γεύση όσο και σε 
αρώματα, πράγμα που συναντάς στις μεγάλες αμπελοοι-
νικές περιοχές του κόσμου», θα πει ο Άγγελος Ιατρίδης, 
ιδρυτής του Κτήματος Άλφα και οινολόγος. 

 Όμως εκτός από τη φύση στην ανερχόμενη πορεία 
των κρασιών της περιοχής έπαιξε ρόλο και μια ευνο-
ϊκή συγκυρία. Η ίδρυση της φιλόδοξης επιχείρησης 
του Κτήματος Άλφα το 1997 αλλά και η παρουσία μιας 
κρίσιμης μάζας αμπελουργών του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), του 
σχήματος που διαδέχτηκε την ΕΑΣ, οι οποίοι κράτησαν 
τον αμπελώνα σε ζωή στις δύσκολες δεκαετίες 1970-
‘80. Εξίσου σημαντική ήταν η αποφασιστικότητα των 
παραγωγών του Συνεταιρισμού να ανεβάσουν τον πή-
χυ τα τελευταία 15 χρόνια, για να μπουν δυναμικά στη 
νέα σελίδα που άνοιξε το Κτήμα Άλφα για το κρασί. 

Συναγωνισμός πάνω από τον ανταγωνισμό 
Σε αντίθεση με την άποψη που θέλει την ελεύθερη 

αγορά να γίνεται συνώνυμη του σκληρού ανταγωνι-
σμού, στο Αμύνταιο παράλληλα με το άνοιγμα στις πα-
γκόσμιες αγορές κρασιού αναπτύχθηκε κλίμα συνέρ-
γειας, όσμωσης καλών πρακτικών και συναγωνισμού 
ανάμεσα στους παραγωγούς. Δεκαεννιά χρόνια μετά 
την ίδρυση του Κτήματος έχουν τρέξει δύο μεγάλα προ-
γράμματα προβολής, τα οποία ένωσαν το παραγωγι-
κό δυναμικό της περιοχής πίσω από έναν κοινό στόχο, 
να δημιουργηθεί ισχυρό μπραντ για το κρασί του Αμύ-
νταιου. «Ιδρύοντας την Αμύνταιον Οίνος που έχει χα-
ρακτήρα ΜΚΟ σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό και 

όλους τους παραγωγούς της περιοχής, προσπαθούμε 
να εξηγήσουμε τη διαφορετικότητα του κρασιού σε νέ-
ες αγορές για να μπορούμε να ζητήσουμε από τον κα-
ταναλωτή αυξημένη τιμή», θα πει ο Άγγελος Ιατρίδης. 

Από την ίδρυσή του, όπως αναφέρουν κεντρικοί πα-
ράγοντες της περιοχής, ήταν εμφανές ότι το Κτήμα Άλ-
φα θα έφερνε «νέο» αέρα μεγάλης ανάπτυξης στο Αμύ-
νταιο. «Ξεκινήσαμε παίρνοντας μεγάλο ρίσκο με πολύ 
μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογική υποδομή κι επεν-
δύοντας ίσως υπέρμετρα στην εξωστρέφεια, βγαίνοντας 
στις εξαγωγές από την ώρα μηδέν. Αυτό όμως που σίγου-
ρα κερδίσαμε είναι την αναγνώριση σπουδαίων ανθρώ-
πων του κρασιού παγκοσμίως ότι κάτι καλό γίνεται στο 
Αμύνταιο. Κι αυτό είναι σημαντικό για να έχει προστι-
θέμενη αξία το κρασί, να μπορεί να διαφοροποιείται και 
να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα η ονομασία 
προέλευσης», λέει στο Αγρόκτημα ο Άγγελος Ιατρίδης. 

Το πόσο δυνατό όμως ήταν το ρεύμα εκσυγχρονισμού 
που δημιούργησε το Κτήμα Άλφα στον αμπελώνα του 
Αμύνταιου την περασμένη δεκαπενταετία δεν θα μπο-
ρούσε να το φανταστεί κανείς. «Πράγματι το Κτήμα Άλ-
φα έχει επενδύσει πολύ στους αμπελώνες και η εικόνα 
τους και μόνο είναι υπόδειγμα που λειτούργησε ως πα-
ράδειγμα για όλους και μας έκανε να αναβαθμίσουμε 

π α ρ ο υ σ ι α σ Η

«Το μπραντ που οραματιζόμαστε αφορά όλη τη ζώνη ως 
περιοχή προέλευσης πολύ ποιοτικού κρασιού, βάζουμε δηλαδή το 

Αμύνταιο πάνω από το Κτήμα Άλφα και στη συνέχεια  
ο καθένας όπως κι εμείς θα πάρουμε το κομμάτι της αγοράς  

που μας αρμόζει», τονίζει ο Άγγελος Ιατρίδης. 
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π α ρ ο υ σ ι α σ Η

Το Κτήμα Άλφα επιβραβεύει τις προ-
σπάθειες αναβάθμισης της καλλιέργει-

ας, πληρώνοντας πολύ ελκυστικές τι-
μές. «Συνεργάζονται με την αφρόκρεμα 

των καλλιεργητών αγοράζοντας 250 
τόνους από την αφρόκρεμα των σταφυ-
λιών», αναφέρει μιλώντας για το Κτήμα 

Άλφα ο Γιώργος Γιαννιτσόπουλος. 

Σημαντικά βήματα 
εξαιτίας του Κτήματος Άλφα 

δεν έγιναν μόνο στην 
πρωτογενή παραγωγή 

σταφυλιού αλλά και 
στην οινοποίηση.

 «Ιδρύοντας την 
Αμύνταιον Οίνος που 
έχει χαρακτήρα ΜΚΟ 
σε συνεργασία με το 
Συνεταιρισμό και όλους 
τους παραγωγούς της 
περιοχής, προσπα-
θούμε να εξηγήσουμε 
τη διαφορετικότητα 
του κρασιού σε νέες 
αγορές για να μπο-
ρούμε να ζητήσουμε 
αυξημένη τιμή» εξηγεί 
ο κ. Ιατρίδης.
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π α ρ ο υ σ ι α σ Η

την παραγωγή σταφυλιού -έχουμε σύνορο χωράφια και 
βλέπουμε τη διαφορά, καλλιεργούμε καλύτερα εκ των 
πραγμάτων μετά το Κτήμα», θα πει ο Γιώργος Γιαννιτσό-
πουλος, πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ, μιλώντας για το θετικό 
αποτύπωμα που άφησε ο δυναμισμός του ιδιωτικού οι-
νοποιείου στην αμπελοοινική παραγωγή του Αμύνταιου. 

Η αλλαγή αποτυπώνεται  και στις ποικιλίες που καλ-
λιεργούνται. Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν εγκα-
τασταθεί 1.000 στρέμματα από 20 νέες ποικιλίες όπως 
Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Syrah, που εμπλού-
τισαν τον αμπελώνα. Παράλληλα δίνουν πολύ δυνα-
τά αποτελέσματα για τον παραγωγό, με την τιμή του 
Sauvignon για την περισυνή χρονιά να έκλεισε στα 70 
λεπτά δίνοντας περίπου 1.000 ευρώ ανά στρέμμα στον 
παραγωγό. Επιπλέον η είσοδος νέων ποικιλιών με πρω-
ιμότητα έως και ενάμιση μήνα πριν το Ξινόμαυρο έδω-
σε τη δυνατότητα στους αμπελουργούς να οργανώσουν 
πολύ καλύτερα τον τρύγο που πλέον ξεκινά γύρω στις 
25 Αυγούστου για το Sauvignon ενώ ακολουθούν το 
Syrah, και Merlot και με τελευταίο τον τρύγο του Ξινό-
μαυρου που αρχίζει γύρω στις 10 Οκτωβρίου. 

Στις καλλιεργητικές πρακτικές καταγράφεται στροφή 
προς την εκμηχάνιση. Πλέον συστηματικά η λίπανση, η 
φυτοπροστασία γίνονται από μηχανήματα που μπαίνουν 
στο αμπέλι δίνοντας τις απαραίτητες ποσότητες με πολύ 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις ημερομηνίες που πρέπει.  Για 
να συμβεί βέβαια αυτό έπρεπε πρώτα να επικρατήσει η 
καλλιέργεια σε παλμέτα αντικαθιστώντας το παραδοσια-

κό κύπελλο που κυριαρχούσε έως και 15 χρόνια πριν αλ-
λά σήμερα έχει συρρικνωθεί μόλις στο 20% του αμπελώνα. 

Σημαντικά βήματα εξαιτίας του Κτήματος Άλφα δεν 
έγιναν μόνο στην πρωτογενή παραγωγή σταφυλιού αλ-
λά και στην οινοποίηση. Η ανάπτυξη που υπήρχε στην 
περιοχή οδήγησε το Συνεταιρισμό να επενδύσει σε εκ-
συγχρονισμό του οινοποιείου που συγχρηματοδοτήθη-
κε 50% από επιδότηση του ΠΑΑ της τάξης του 1,7 εκατ. 
ευρώ με την οποία ολοκλήρωσε την επέκταση κι ανα-
βάθμιση του οινοποιείου το 2007-‘08 και ‘09. 

Το πιο σημαντικό όφελος που παρέχει το Κτήμα Άλ-
φα όμως στην κοινότητα Αμύνταιου είναι ότι δημιουρ-
γεί προοπτική για την τοπική οικονομία. Κάνοντας γνω-
στό το Ξινόμαυρο το Κτήμα κατάφερε να αποδείξει ότι 
η αυτόχθονη ποικιλία μπορεί να γίνει το μεγάλο όπλο 
των παραγωγών για να μπουν στην ελληνική αλλά και 
σε άλλες αγορές κατακτώντας υψηλή τελική αξία. 

Φαίνεται περίεργο 
αλλά μέσα στην κρίση 
που επικρατεί το κρασί 
στο Αμύνταιο γνωρίζει 
ανάπτυξη. «Τα τελευταία 
10 χρόνια ο αμπελώνας 
επεκτάθηκε από 4.500 
σε 7.000 στρέμματα, με 
μεγάλη αυξητική τάση. 
Ενώ συνολικά υπάρχουν 
περίπου 25.000 στρέμματα 
που είναι κατάλληλα για 
αμπελοκαλλιέργεια», 
εξηγεί ο Άγγελος Ιατρίδης. 
Αλλά και οι πωλήσεις του 
Κτήματος εμφανίζουν 
εντυπωσιακή αύξηση. 
«Βλέπουμε σταθερή 
άνοδο στις πωλήσεις της 
τάξης του 15-20% στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 
τα περασμένα χρόνια. Η 
δουλειά που κάναμε για να 
χτίσουμε ποιοτικό όνομα 
στο κρασί πιστεύω ότι μας 
έχει θωρακίσει απέναντι 
στην κρίση» συμπληρώνει 
ο ίδιος με αυτοπεποίθηση. 
Ενώ και ο πρόεδρος 
της ΑΣΕΠΑ, Γιώργος 
Γιαννιτσόπουλος, είναι 
αισιόδοξος για το μέλλον. 
«Εξαιτίας της συλλογικής 
δουλειάς που γίνεται 
είμαστε σε καλή θέση. 
Ακόμη και μέσα σε αυτά τα 
δύσκολα χρόνια μπορούμε 
να πούμε ότι στην αμπελο-
καλλιέργεια στο Αμύνταιο 
υπάρχει προοπτική και 
μεγάλη», σχολιάζει.

στο αμυνταιο τα 
τελευταια χρονια 
ο αμπελωνασ 
επεκταθΗκε απο 
4.500 σε 7.000 στρμ. 

Από τη συνεργασία 
ανάμεσα στο Κτήμα 

Άλφα και στην 
Ένωση νικητής είναι 
το Ξινόμαυρο ΠΟΠ 

Αμύνταιου
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