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Οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άν-

θρακα και η άνοδος του μέσου όρου της η-

μερήσιας θερμοκρασίας αποτελούν δύο βα-

σικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

που βιώνει ο πλανήτης. Όπως έχει επισημά-

νει κατά το παρελθόν και ο καθηγητής Γεωλογίας και Ε-

πιστημών της Γης του Πανεπιστημίου του Aberystwyth 

της Ουαλίας  Alex Maltman «πλέον δεν μπορούμε να πε-

ριμένουμε το πρόβλημα γιατί το βιώνουμε. Αυτά που πε-

ριγράφονται γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής δεν αποτελούν ενδείξεις πως κάτι θα ξεκινήσει να 

συμβαίνει γιατί απλά συμβαίνει εδώ και χρόνια. Όλοι θα 

πρέπει να αντιληφθούν πως οι σημερινές δράσεις αφο-

ρούν ξεκάθαρα τον περιορισμό της επέκτασης των φαινο-

μένων και των επιπτώσεών τους».

Αυτήν τη στιγμή οι εκπομπές των αερίων του θερμοκη-

πίου σε παγκόσμια κλίμακα ξεπερνούν τους 50 γίγα-τό-

νους. Στην περίπτωση που απλά και μόνο συνεχιστούν οι 

ίδιες ακριβώς πολιτικές γύρω από το θέμα, οι εκπομπές το 

2100 αναμένονται να είναι περίπου οι ίδιες σε ετήσια βά-

ση αλλά με την ετήσια μέση θερμοκρασία να έχει αναρ-

ριχηθεί από 2,8 ως και 3,2 βαθμούς Κελσίου ανά περιο-

χή. Στην περίπτωση που η ανθρωπότητα επέλεγε το 2020 

να σταματήσει οποιαδήποτε περιοριστική περιβαλλοντι-

κή πολιτική, αυτό θα οδηγούσε σε πιθανό τριπλασιασμό 

των εκπομπών και σε μία σταδιακή μέση ετήσια άνοδο 

της θερμοκρασίας από 4,2 ως και 4,8 βαθμών Κελσίου. Οι 

ισχυρισμοί του καθηγητή Maltman επιβεβαιώνονται από 

όλα τα κλιματικά μοντέλα συναδέλφων ανά τον πλανή-

τη καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτά παρου-

ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΞΕΠΕΡΝΑ 
ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟ
Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας για το άµεσο µέλλον αφορά τη 
µετατροπή των χειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε εν δυνάµει γεννήτριες. Αν 

µπορεί να φανταστεί κάποιος το κινητό του να φορτίζει όσο περπατά, έχει µια πολύ καλή εικόνα του 
µέλλοντος. Όλα πηγάζουν από την ανάγκη µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Λάζαρος 

Γατσέλος
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Η αντικατάσταση των 
αµπελουργικών 
µηχανηµάτων µε 
ηλεκτροκίνητα θα 
συµβάλλει στην 
περαιτέρω µείωση 
των εκποµπών 
που σήµερα 
καταλογίζονται σε 
µία φιάλη κρασιού. 
Ας σηµειωθεί ότι η 
γειτονική Τουρκία έχει 
υπογράψει σηµαντικές 
συµφωνίες 
κατασκευής 
ηλεκτροκίνητων 
τρακτέρ.

σιάζουν το θετικό σενάριο αύξησης της μέσης ετήσιας θερ-

μοκρασίας από 2,5 ως 2,8 βαθμούς Κελσίου το 2100 μόνο 

αν μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκη-

πίου κατά τα δύο πέμπτα των σημερινών. Ακολούθως, για 

να έχουμε μια αύξηση μόνο κατά δύο και μόνο βαθμούς 

Κελσίου θα πρέπει σταδιακά ως το 2100 να μηδενιστούν 

οι παγκόσμιες συνολικές εκπομπές.

Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απίθανο αν σκεφτούμε τους 

βασικούς τρόπους παραγωγής και μεταφοράς όλων των 

καταναλώσιμων και μη αγαθών στο σύγχρονο κόσμο. Πιο 

συγκεκριμένα, το 21% των εκπομπών προέρχεται από τη 

βαριά βιομηχανία, το 14% από τις μεταφορές αγαθών, το 

25% από την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, το 

24% από την αγροτική και δασική εκμετάλλευση, το 6% α-

πό τη λειτουργία των κτιρίων και το υπόλοιπο 10% από τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες. 

ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Κατά την προηγούμενη δεκαπενταετία οι συνέπειες και 

οι επιπτώσεις του φαινομένου  παρουσίασαν  γεωμετρική 

αύξηση δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυστοπικό περιβάλ-

λον. Ως αποτέλεσμα οι όποιες ευθύνες μοιράστηκαν εκ νέ-

ου, ακόμα και σε κλάδους που μέχρι πρότινος έφεραν το 

μανδύα της αθωότητας.  Ο κόσμος της αμπελουργίας και 

της οινολογίας που για πολλά χρόνια κοιμόταν τον ύπνο 

του δικαίου σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να δημιουρ-

γήσει ένα άκρως θετικό προφίλ γύρω από την καυτή πατά-

τα της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο τρέχει πίσω από τις ε-

ξελίξεις πλέον αλλά είδε το υποτιθέμενο ισχυρό όπλο του 

να θεωρείται ξεπερασμένο κι ανεπαρκές. 

Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε το άλλοθι πως η χρήση 

διοξειδίου του άνθρακα κατά τη φωτοσύνθεση των αμπε-

λιών είναι τόση ώστε το ισοζύγιο να θεωρείται μηδενικό 

αν όχι ελάχιστα θετικό ή ελάχιστα αρνητικό ανά περίπτω-

ση οινοποιείου. Όταν όμως χρειάστηκε να επιμερισθούν ε-

πιπλέον οι μειώσεις, τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Σε αυτό 

το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως μία οικονομική α-

πειλή που έχει πολλάκις συζητηθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο για όσα προϊόντα δεν τηρούν τα 

νέα πρότυπα σχετικά με τις εκπομπές και τα χαρακτηριστι-

κά του ανθρακικού αποτυπώματος είναι η επιπλέον φορο-

λόγηση και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών τους. Κά-

τι που όπως όλοι αντιλαμβάνονται θα είχε ιδιαίτερα δυσμε-

νείς αν όχι καταστροφικές συνέπειες για το κρασί.

Καλείται λοιπόν το κρασί σήμερα να αλλάξει συνήθειες 

τόσο για να μην βρεθεί σε δυσμενή θέση όσο και για να 

διαφυλάξει την ίδια του την ύπαρξη. Το 50% των εκπο-

μπών διοξειδίου του άνθρακα μίας φιάλης κρασιού προ-

έρχονται από τα υλικά εμφιάλωσης και συσκευασίας. Α-

κολούθως το 27% από τις εργασίες και τα υλικά που χρη-

σιμοποιούνται στον αμπελώνα και το 23% από τα υλικά 

και τις εργασίες κατά την οινοποίηση. Στην πράξη υπάρ-

χουν τρεις και πλέον διαφορετικοί τομείς όπου κάποιος 

θα πρέπει να παρέμβει για να μειώσει το ανθρακικό απο-
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ΜΕ ΝΗ Η ΠΡΩΤΗ �ΠΡΑΣΙΝΗ� 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΣΕ ΒΑROLO CRU
Να ολοκληρώσει την πρώτη παγκοσμίως μηδενικών ρύπων συγκομιδή Barolo Cru και 

να γιορτάσει -το 2025- ανοίγοντας την πρώτη 100% βιώσιμη φιάλη του οίνου που θα 

παραχθεί, είναι οι στόχοι της συνεργασίας της FPT Industrial του Ομίλου CNH με το ι-

ταλικό οινοποιείo Fontanafredda. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός στους κινητήρες του Ο-

μίλου CNH Industrial, FPT, και το Κτήμα Fontanafredda, που ιδρύθηκε από τον πρώ-

το βασιλιά της Ιταλίας Vittorio Emanuele II το 1858, υπέγραψαν συνεργασία για την 

προμήθεια δύο τρακτέρ New Holland TK Methane Power. Πρόκειται για δύο μικρά 

crawlers με κινητήρα βιομεθανίου FPT Industrial F28 Natural Gas. Η δύναμη του 

φτάνει τους 75 ίππους (55 kW) με μέγιστη ροπή 330 Nm και, σύμφωνα με την FPT, ε-

ξασφαλίζει ακριβώς ίδιες αποδόσεις σε σχέση με τις ντιζελομηχανές τέτοιου τύπου, ακόμα 

και σε απότομες πλαγιές.  Σε ό,τι αφορά το ιταλικό Κτήμα,  διαθέτει 1.200 στρέμματα πιστο-

ποιημένους βιολογικούς αμπελώνες, και, όπως λέει, προωθεί τη νέα «Πράσινη Αναγέννη-

ση» στη μορφή των βέλτιστων πρακτικών καλλιέργειας χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η τριετής συνεργασία μεταξύ FPT Industrial και της Fontanafredda, υποστηριζό-

μενη από το πρόγραμμα Tobias της Περιφέρειας του Piemonte, με στήριξη από τις 

New Holland Agriculture, CNH Industrial και τοπικές επιχειρήσεις, αποδεικνύει 

για άλλη μια φορά ότι σύνθετα έργα αυτού του είδους μπορούν να αποτελέσουν ένα 

καλό παράδειγμα δικτύωσης για έναν κοινό στόχο. 

50% 

από τα υλικά εµφιάλωσης
και συσκευασίας

27% από τις εργασίες και τα
υλικά στον αµπελώνα

23% από τα υλικά και τις εργασίες
κατά την οινοποίηση

Ποσοστό συµµετοχής 
στις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα µιας φιάλης
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Οι εναλλακτικές 
συσκευασίες κρασιού 
αποτελούν ένα ισχυρό 
χαρτί στη µάχη για τη 
µείωση του ανθρακικού 
αποτυπώµατος. Η 
αλήθεια είναι ωστόσο 
πως οι οινόφιλοι τις 
αντιµετωπίζουν ακόµα 
µε σκεπτικισµό έναντι 
των παραδοσιακών 
γυάλινων φιαλών. 
Οι αναλυτές 
συµπεριφορών έχουν 
καταλήξει πως η 
επόµενη πενταετία θα 
αποτελέσει κοµβικό 
σηµείο για την τελική ή 
µη αποδοχή τους.

τύπωμα μιας φιάλης κρασιού. Σε αυτά δεν συμπεριλαμ-

βάνονται οι εκπομπές που προέρχονται από τις μεταφο-

ρές των κρασιών στις διάφορες αγορές. Έτσι, εκτός από 

μια σειρά πιστοποιητικών που θα αφορούν το πόσο πρά-

σινο είναι ένα οινοποιείο και πόσο πράσινη είναι κάθε ε-

τικέτα κρασιού, προωθούνται μια σειρά αλλαγών με στό-

χο τη δραστική μείωση του ισοζυγίου εκπομπών. Αρχικά 

πολλές αγορές όπως το LCBO στον Καναδά σκοπεύουν 

να θέσουν αυστηρότερα όρια για το βάρος των φιαλών 

που θα εισάγονται υπό τη δικαιοδοσία τους. Επιπλέον, α-

πό τη μία σκοπεύουν να προωθήσουν διαδικασίες BIP, 

δηλαδή η πλειοψηφία του όγκου των κρασιών που θα ει-

σάγονται να εμφιαλώνονται στην αγορά που πρόκειται 

να καταναλωθούν κι από την άλλη εξετάζουν την προ-

ώθηση εναλλακτικών περιεκτών κρασιού όπως οι χάρτι-

νες ή οι συνθετικές βιοδιασπώμενες φιάλες.

Στο κομμάτι του οινοποιείου τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

αυτονομίας δείχνουν να έχουν προκριθεί σε τελικό στάδιο 

καθώς τα αποτελέσματα συνδυαστικών μελετών δείχνουν 

πως μία μονάδα μισού μεγαβάτ αρκεί στις περισσότερες 

οινοπαραγωγικές περιοχές για να καλύψει τις παραγωγι-

κές ανάγκες τεσσάρων εκατομμυρίων φιαλών. Ακολού-

θως, υπάρχουν απόψεις που συγκλίνουν στην υποχρεω-

τική τοποθέτηση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα από έ-

ναν όγκο παραγωγής και άνω. Στο δε κομμάτι του αμπε-

λώνα τα φώτα ανάβουν προς τα ηλεκτροκίνητα μηχανή-

ματα και τις ήπιες μορφές καλλιέργειας , οργανική και βιο-

δυναμική.  Ακόμα και τα συνθετικά σκευάσματα επιβαρύ-

νουν σημαντικά περισσότερο σε εκπομπές κατά την παρα-

γωγή τους. Όλα τα παραπάνω αποκτούν μια επιπλέον οι-

κονομική διάσταση αν σκεφτεί κανείς πως σε αγορές όπως 

οι Σκανδιναβικές χώρες διαμορφώνονται σαφείς τάσεις υ-

πέρ των πράσινων προϊόντων σε βαθμό που μια πράσινη 

πιστοποίηση να μετρά κατά πολύ περισσότερο από μια υ-

ψηλή διάκριση σε έναν κορυφαίο διαγωνισμό. 

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου τα πράγματα βρίσκο-

νται σε πρώιμο στάδιο δίχως να λείπουν και οι φωτεινές ε-

ξαιρέσεις. Το Κτήμα Σεμέλη για παράδειγμα έχει ξεκινή-

σει μια σειρά αλλαγών και πιστοποιήσεων που στοχεύουν 

στη φιλικότερη σχέση του οινοποιείου με το περιβάλλον. 

Έτσι εκτός απο την πιστοποίηση για την ουδετερότητα στο 

ανθρακικό αποτύπωμα, το οινοποιείο έχει ενεργοποιήσει 

βιολογικό καθαρισμό για τα λύματα του οινοποιείου κα-

θώς κι ένα πρόγραμμα μείωσης των ρύπων στον αμπελώ-

να. Τις απαραίτητες έρευνες γύρω απο το ανθρακικό απο-

τύπωμα των κρασιών του έχει ολοκληρώσει και το Κτή-

μα Ιερόπουλου. Από τους πρωτοπόρους στις φιλικότερες 

σχέσεις με το περιβάλλον και το Κτήμα Μπριντζίκη που έ-

χει καταφέρει να συνδυάσει τη γεωθερμία με τα φωτοβολ-

ταϊκά στοιχεία για την κάλυψη των αναγκών του.    
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