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Άνεµοι και αιολική ενέργεια
1. Ποιες ιδέες σου έρχονται στο µυαλό όταν ακούς «αιολική ενέργεια»; Ανακοίνωσε στην
τάξη κάθε ιδέα σου µε µία λέξη. Ένας µαθητής µπορεί να γράφει στον πίνακα τις
λέξεις που ακούγονται. Συζητήστε στην τάξη όλες τις ιδέες. Γράψε, αξιοποιώντας τις ιδέες
που θεωρείς κατάλληλες, ένα κείµενο 30-50 λέξεων για την αιολική ενέργεια.

2. ∆ιάβασε το ένθετο κείµενο «Από τους ανεµόµυλους στα αιολικά πάρκα» και συζητήστε
σχετικά µε την αιολική ενέργεια στην οµάδα σας και στην τάξη. Συµπληρώστε, διορθώστε ή αναθεωρήστε το κείµενο που γράψατε για την αιολική ενέργεια στην παραπάνω
δραστηριότητα, εάν χρειάζεται.
Από τους ανεµόµυλους στα αιολικά πάρκα
Αιολική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκµετάλλευση του πνέοντος ανέµου. Ονοµάστηκε «αιολική» από τον Αίολο, το θεό των ανέµων. Ο άνθρωπος
χρησιµοποίησε τον άνεµο από τα πρώτα βήµατα της εξέλιξης του πολιτισµού του, στη ναυσιπλοΐα για την κίνηση των ιστιοφόρων πλοίων και στη γεωργία µε τους ανεµόµυλους,
για την άντληση του νερού και το άλεσµα των δηµητριακών. Η σπουδαιότερη αξιοποίηση
του ανέµου στην εποχή µας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µηχανές που ονοµάζονται ανεµογεννήτριες.
Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του ’70, έφερε ξανά στο προσκήνιο την αιολική ενέργεια και γενικότερα τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ιδιαίτερα τη δεκαετία
του ’80 οι αυξανόµενες ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και η επιτακτική ανάγκη
για την προστασία του περιβάλλοντος, ενθάρρυναν κατά πολύ το ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ.
Τα αιολικά πάρκα είναι χώροι στην ύπαιθρο, όπου είναι εγκατεστηµένες περισσότερες από
µια ανεµογεννήτριες. Οι ανεµογεννήτριες µετατρέπουν την ενέργεια της κίνησης του αέρα
(κινητική ενέργεια) σε µηχανική δύναµη (µηχανική ενέργεια), η οποία είναι η κινητήρια δύναµη µιας µηχανής. Στην ανεµογεννήτρια, η µηχανική ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική,
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ενώ στους ανεµόµυλους χρησιµοποιείται για να κάνει εργασίες, όπως την άντληση του
νερού, το άλεσµα των δηµητριακών ή την κίνηση των µηχανηµάτων. Στα αιολικά πάρκα,
η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µε κατάλληλα συστήµατα µεταφοράς µεταφέρεται στο
δίκτυο της ∆ΕΗ προς κατανάλωση.
Ιστορική αναδροµή
Οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες και οι Ελληνες χρησιµοποίησαν τον
άνεµο για την κίνηση των ιστιοφόρων πλοίων. Με αυτά µετέφεραν εµπορεύµατα και οργάνωναν εκστρατείες. Λέγεται
µάλιστα ότι τα πρώτα ιστιοφόρα τα χρησιµοποίησαν οι
Αιγύπτιοι γύρω στο 3.500 π.Χ. για να µεταφέρουν εµπορεύµατα µέσω του Νείλου. Ιστιοφόρα είχαν και οι Βίκινγκς στις θάλασσες του βορρά.
Οι Πέρσες, οι Κινέζοι, οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν
τους ανεµόµυλους για πολλούς αιώνες π.Χ. για να αντλούν νερό
και για να αλέθουν σιτάρι και άλλα δηµητριακά.
Πιστεύεται ότι την ιδέα των ανεµόµυλων στην Αγγλία και Γαλλία
µετέφεραν από την Ανατολή οι σταυροφόροι περίπου το 12ο
αιώνα. Γεγονός είναι ότι όπου εγκαθίσταντο οι ιππότες, έχτιζαν
και ανεµόµυλους. Το 1500 οι ανεµόµυλοι εµφανίζονται στην
Ολλανδία και από τότε αποτελούν τοπικό χαρακτηριστικό της. Το
1600 η τεχνολογία κατασκευής τους µεταφέρεται στην Αµερική.
Οι ανεµόµυλοι κυριάρχησαν στην Ευρώπη επί 650 χρόνια από το
12ο µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε άρχισε σταδιακά να
περιορίζεται η χρήση τους, λόγω της ανάπτυξης της ατµοµηχανής. Στην
Ελλάδα οι περισσότεροι ανεµόµυλοι βρίσκονται ερειπωµένοι σήµερα στις
Κυκλάδες, στη Ρόδο, στη Χίο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου.
Οι ανεµογεννήτριες εµφανίζονται στην Ευρώπη στις αρχές του εικοστού αιώνα.
Το 1900 στη ∆ανία κατασκευάζονται οι πρώτες ανεµοµηχανές που ονοµάστηκαν ανεµογεννήτριες και
χρησίµευαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1931 η
Ρωσία κατασκευάζει τον πρώτο
εµπορικό σταθµό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανεµογεννήτριες. Το 1971 λειτούργησε το πρώτο αιολικό πάρκο έξω από τις
ακτές της ∆ανίας.
Το 1940 λειτούργησε µεγάλη
ανεµογεννήτρια, ισχύος περίπου
1250 kW στο Βερµόντ των
Ηνωµένων
Πολιτειών.
Παρείχε ενέργεια στην
τοπική κοινωνία για
πολλά χρόνια κατά τη
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διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου λόγω της έλλειψης καυσίµων.
Το 1973, ο Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) αρχίζει εµπάργκο πετρελαίου, προκαλώντας µεγάλη αύξηση στις τιµές του πετρελαίου. Οι υψηλές τιµές του πετρελαίου κινούν το ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Τη δεκαετία του 80 οι αυξανόµενες ανησυχίες του κοινού για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση και η υπερθέρµανση του πλανήτη ενθαρρύνουν το
ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση ψηφίζει νόµους που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Το Σεπτέµβριο του 2002, η Ευρώπη φτάνει το 74% των παγκόσµιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας µε τη Γερµανία, τη ∆ανία και την Ισπανία να προηγούνται.
Το 2006, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ήταν συνολικά 48.062 MW και
οι παγκόσµιες περισσότερο από 74.000 MW.
Το 2008, οι παγκόσµιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ανέρχονται σε 120.000 MW.

Ο Αίολος

[...] √ ∞›ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ê‡Ï·Î·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. °È· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Ô ∞›ÔÏÔ˜ ¤‰ÂÛÂ
ÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÌÂ ·ÛËÌ¤ÓÈÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÛÂ ·ÛÎﬁ ‚Ô‰ÈÔ‡ ÂÓÓÂ¿¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¤‰ˆÛÂ Ì·˙›
ÙÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Íˆ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ÌﬁÓÔ ÙÔÓ ∑¤Ê˘ÚÔ, Ó· Ó¤ÂÈ Ô‡ÚÈÔ˜ Î·È ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜
ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ¿ÓÔÈÍ·Ó ·ﬁ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ÙÔÓ ·ÛÎﬁ, ÔﬁÙÂ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÍÂ¯‡ıËÎ·Ó ÔÚÌËÙÈÎÔ›
Î·È ÙÔ˘˜ Í·Ó¿ÊÂÚ·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈﬁÏÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ﬁÌˆ˜ Ô ∞›ÔÏÔ˜-¤ÓÙÚÔÌÔ˜-‰ÂÓ ı¤ÏËÛÂ
Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·, ÁÈ·Ù› ›ÛÙÂ˘Â ÔÈ· ﬁÙÈ Â›Ó·È Â¯ıÚﬁ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ [...].
Πηγή: Κακριδής, Ι. Θ. (Γενική Εποπτεία). (1986). Ελληνική Μυθολογία. Οι Θεοί (σελ. 327). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών

™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ô ∞›ÔÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ıÂﬁ˜ ÙˆÓ ∞Ó¤ÌˆÓ. ∫Ú·ÙÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ì¤Û· ÛÂ ·ÛÎÔ‡˜
Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓÂ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢›·. ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ· Î·È ÙË˜ ÕÚÓË˜. ∑Ô‡ÛÂ ÛÂ ¤Ó· ÓËÛ›
ÙËÓ ∞ÈÔÏ›· Î·È Â›¯Â ¤ÍÈ ÁÈÔ˘˜ Î·È ¤ÍÈ ÎﬁÚÂ˜.
ª›· ·ﬁ ÙÈ˜ ÎﬁÚÂ˜ ÙÔ˘ ∞ÈﬁÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ∞ÏÎ˘ﬁÓË Ë ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ∞ÏÎ˘ÔÓ›‰ˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∏ ∞ÏÎ˘ﬁÓË ÂÚˆÙÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫‡ËÎ· Î·È ˙Ô‡Û·Ó Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ì¤Ú· Ô ∫‡ËÎ·˜ Ó›ÁËÎÂ
„·ÚÂ‡ÔÓÙ·˜ Î·È Ë ∞ÏÎ˘ﬁÓË ·ﬁ ÙÔÓ ﬁÓÔ ÙË˜ ¤ÂÛÂ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ. √È ıÂÔ› ÙÔ˘˜ Ï˘‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ô˘ÏÈ¿. √ ¢›·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚﬁÛÙ·ÍÂ ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó·
ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ë ∞ÏÎ˘ﬁÓË Ó· Âˆ¿ÛÂÈ Ù· ·˘Á¿ ÙË˜.
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Οι Άνεµοι

√È ÕÓÂÌÔÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘ÙÔ› ıÂÔ›, Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÌÂ ı˘Û›Â˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Î·ıÒ˜ ÔÏÏ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ.
ŸÙ·Ó ÛÙËÓ «πÏÈ¿‰·» Ô ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ÓÂÎÚÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ, Î·È ﬁÏ· Â›Ó·È
¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· Î·Â› ÙÔ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ˘Ú¿ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚﬁÎÏÔ˘, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ› Ó·
·Ó¿„ÂÈ Ë ÊˆÙÈ¿. √ ∞¯ÈÏÏ¤·˜ ÙﬁÙÂ ÂÈÎ·ÏÂ›Ù·È ÙÔ˘˜ ∞Ó¤ÌÔ˘˜, ÙÔÓ µÔÚ¤· Î·È ÙÔÓ ∑¤Ê˘ÚÔ, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó·
·Ó¿„Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿, Î·È ÙÔ˘˜ Ù¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ı˘Û›Â˜. ∆ËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ¤· ·ÎÔ‡ÂÈ Ë ÿÚÈ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔÈÎ›· ÙˆÓ ∞Ó¤ÌˆÓ ÛÙË £Ú¿ÎË. ∆Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ﬁÏÔ˘˜ Ì·˙ÂÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÌﬁÛÈÔ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ∑¤Ê˘ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ï¤ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ¤·. ∆ﬁÙÂ ÔÈ ‰‡Ô ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜, Ô µÔÚ¤·˜ Î·È
Ô ∑¤Ê˘ÚÔ˜, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ıÂ˚Î‹ ÔÚÌ‹, ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ﬁÔ˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Ê˘ÛÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿.
∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ µÔÚ¤· Î·È ÙÔ ∑¤Ê˘ÚÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎﬁÌË Ô ¡ﬁÙÔ˜ Î·È Ô ∂‡ÚÔ˜. √ µÔÚ¤·˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰˘Ó·Ùﬁ˜ Î·È ‚›·ÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ô˘ Ê˘Û¿ ·ﬁ ÙË £Ú¿ÎË, Ê¤ÚÓÂÈ ¯ÈﬁÓÈ Î·È ¯·Ï¿˙È Î·È ÍÂÚ·›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÓÔ‹ ÙÔ˘
Ù· ÓÔÙÈÛÌ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. •¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜ ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÓﬁÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙﬁÛÔ, Ô˘
Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ·ÎﬁÌ· ˆ˜ ¤Ú· ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË
£Ú¿ÎË, ˘‹Ú¯Â Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÀÂÚ‚ÔÚ¤ˆÓ. √ ¡ﬁÙÔ˜ Ê¤ÚÓÂÈ ÔÌ›¯ÏË Î·È ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ·
ﬁÛÔ˘˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÊÔ‡ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î‡Ì·Ù·. √ ∂‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÓÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈÎﬁ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÌÂ ÙÔ ¡ﬁÙÔ - Ú¿ÁÌ· Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ó· Û¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙ· ‰¿ÛË. √ ∑¤Ê˘ÚÔ˜ Â›Ó·È ‰˘ÙÈÎﬁ˜ ¿ÓÂÌÔ˜, ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ÎÈ ·˘Ùﬁ˜ ﬁÛÔ Ô µÔÚ¤·˜, Î·È
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ﬁÌˆ˜ Î·È ˆ˜ ‹ÈÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚﬁ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ô˘ Ê˘Û¿ ÌﬁÓÈÌ· ÛÂ
·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ˘˜ ÙﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î‹ÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÎ›ÓÔÔ˘ Î·È Ù· ∏Ï‡ÛÈ· ¶Â‰›·. [...]
Πηγή: Κακριδή, Ι. Θ (Γενική Εποπτεία). (1986). Ελληνική Μυθολογία. Οι Θεοί. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σελ. 327

Ο Πύργος των Ανέµων στην Πλάκα

∞¤ÚË‰Â˜ Â›Ó·È Ë Ï·˚Î‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÎÙ¿ÁˆÓÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌﬁ
ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô, ÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ÙËÓ Ô‰ﬁ ∂ÚÌÔ‡, ÛÙÔ˘˜ ÚﬁÔ‰Â˜ ÙË˜ ∞ÎÚﬁÔÏË˜. ∆Ô
ÌÓËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ﬁÓÔÌ· Â›Ó·È øÚÔÏﬁÁÈÔ ÙÔ˘ ∫˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘, ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô ·ÛÙÚÔÓﬁÌÔ˜ ∞Ó‰ÚﬁÓÈÎÔ˜ Ô ∫‡ÚÚËÛÙÔ˜ ‹ ∫˘ÚÚ‹ÛÙË˜, ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ ﬁÓÔÌ·.
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ú¯·›Ô ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ¯ˆÚ›˜ Î›ÔÓÂ˜, ÌÂ ‡„Ô˜ 12,8 Ì¤ÙÚ·,
‰È¿ÌÂÙÚÔ 7,95 Ì¤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ Î¿ıÂ ÏÂ˘Ú¿˜ 2,8 Ì¤ÙÚ·. ∫¿ıÂ Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÎÙÒ ÏÂ˘Ú¤˜
ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Î·ıÂÓﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Î‡ÚÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ™ÙÔ ¿Óˆ
Ì¤ÚÔ˜ Î¿ıÂ ÙÚÈÁˆÓÈÎ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÌÂ Ù· Û‡Ì‚ÔÏ¿ ÙÔ˘˜ Î·È
ÌÂ ¯·Ú·ÁÌ¤Ó· Ù· ÔÓﬁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.
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√È ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â›Ó·È Ô µÔÚ¤·˜, Ô ∫·ÈÎ›·˜, Ô ∞ËÏÈÒÙË˜, Ô ∂‡ÚÔ˜, Ô ¡ﬁÙÔ˜, Ô §›‚·˜ (§È„),
Ô ∑¤Ê˘ÚÔ˜ Î·È Ô ™Î›ÚˆÓ. ™ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ÙÚ›ÙˆÓ·˜,
Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂ ¤Ó· ÌÈÎÚﬁ Ú·‚‰¿ÎÈ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿. ∂ÍˆÙÂÚÈÎ¿ ˘‹Ú¯·Ó ËÏÈ·Î¿ ÚÔÏﬁÁÈ·, ÂÓÒ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˘‰Ú·˘ÏÈÎﬁ ÚÔÏﬁÈ.
∆Ô ÌÓËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ﬁÚÙÂ˜ Ì›· ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È Ì›· ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË.
3. Χωριστείτε σε πέντε οµάδες. Κάθε οµάδα να αναζητήσει µύθους και σχετικό φωτογραφικό υλικό, σκίτσα κ.λπ. για τους ανέµους από διαφορετικές χώρες.
•Συγκεντρώστε το υλικό σας και παρουσιάστε το µε έναν πρωτότυπο τρόπο στην τάξη.
•Υπάρχουν διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των αρχαιοελληνικών µύθων και των µύθων
άλλων λαών;

4. Πολλοί έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες καθώς και ποιητές, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς, έχουν εµπνευστεί από τον άνεµο, τους ανεµόµυλους και τα ιστιοφόρα και έχουν
δηµιουργήσει σπουδαία έργα.
•Να βρείτε και να διαβάσετε στην τάξη ποιήµατα, τραγούδια ή αποσπάσµατα από πεζά λογοτεχνικά ή θεατρικά έργα σε σχέση µε τους ανέµους, τους ανεµόµυλους και τα ιστιοφόρα.
•Να βρείτε και να δείξετε στην τάξη έργα καλλιτεχνών που έχουν σχέση µε τον άνεµο,
τους ανεµόµυλους και τα ιστιοφόρα.
•∆ηµιουργήστε δικά σας λογοτεχνικά και θεατρικά έργα και διαβάστε τα στην τάξη.
•∆ηµιουργήστε δικά σας καλλιτεχνήµατα και κρεµάστε τα στον τοίχο της τάξης σας.
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Πώς δηµιουργούνται οι άνεµοι;
Η δηµιουργία και η κίνηση του ανέµου είναι ένα σύνθετο
µετεωρολογικό φαινόµενο, που οφείλεται στις διαφορές
της θερµοκρασίας του αέρα. Η θερµοκρασία του αέρα διαφέρει από
περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται
κυρίως από α) την απόσταση της
περιοχής από τον Ισηµερινό, β) την
κατανοµή της ξηράς και της θάλασσας, γ) το υψόµετρο, δ) τη διαδοχή
της ηµέρας και της νύχτας.

θερµός
αέρας

Όταν µία µάζα αέρα θερµαίνεται, γίνεται πιο αραιή και πιο ελαφριά από τις άλλες αέριες µάζες που βρίσκονται γύρω της
και τείνει να ανέβει ψηλότερα από εκείνες (ανοδική κίνηση).
Βόρειος Πόλος
Εποµένως άλλες, πιο ψυχρές και βαριές αέριες µάζες θα
κινηθούν και θα πάρουν τη θέση της. Αντίθετα, όταν µια
µάζα αέρα ψύχεται γίνεται πιο πυκνή και πιο βαριά
και τείνει να κατέβει (καθοδικές κινήσεις), παίρνοντας τη θέση των µαζών του αέρα που είναι πιο
θερµές και αραιές.
Ο θερµός αέρας δηλαδή ανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα, επειδή είναι ελαφρύτερος, και τη
θέση του καταλαµβάνει ψυχρός αέρας. Γενικά, τα
ψυχρά ρεύµατα αέρα που προέρχονται από τους
πόλους κατευθύνονται προς τις τροπικές περιοχές, όπου
η θερµοκρασία είναι υψηλότερη, παίρνοντας τη θέση του
θερµότερου αέρα ο οποίος κατευθύνεται προς τους πόλους.
Με αυτή τη φυσική ροή αναπτύσσονται σταθεροί άνεµοι.

ψυχρός
αέρας

Τροπική ζώνη
Ισηµερινός

Νότιος Πόλος

5. Να κάνετε µια έρευνα σε βιβλιοπωλεία της περιοχής σας και να βρείτε βιβλία λογοτεχνικά, κόµικ, επιστηµονικά, λαογραφικά κ.ά. και γενικότερα εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη
και ψηφιακή µορφή για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου σε σχέση µε τους
ανέµους και την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.
•Μελετήστε στο συµπληρωµατικό υλικό τον ενδεικτικό κατάλογο των αναγραφόµενων βιβλίων.
•Να γράψετε τα επιπλέον βιβλία που βρήκατε και να συµπληρώστε τον ενδεικτικό κατάλογο.
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∆· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· Ê˘ÛÔ‡Ó Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
•∏ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÌÂ ·Ï¿ ﬁÚÁ·Ó· ﬁˆ˜ ÔÈ

·ÓÂÌÔ‰Â›ÎÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ﬁ Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÙÂˆÚÔÏÔÁÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜
¯ÚﬁÓÔ˘˜, .¯. ÔÈ ÛÙ¤ÁÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒÌË Â›¯·Ó ·ÓÂÌÔ‰Â›ÎÙÂ˜.
•∆ËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙË ÌÂÙÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· Ù· ·ÓÂÌﬁÌÂÙÚ· ÂÂÈ‰‹ ﬁÌˆ˜ Ù· ﬁÚÁ·Ó· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î¿ıÂ
ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÛÂ Î¿ıÂ ÙﬁÔ, Û˘ÓËı›˙Ô˘ÌÂ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ÙË
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÌÂ ÙË ÏÂÁﬁÌÂÓË ÎÏ›Ì·Î· ªÔÊﬁÚ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
ﬁÚÔ ¤ÓÙ·ÛË ‹ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘.
6. Φτιάξε έναν ανεµοδείκτη. Να διαλέξεις φανταχτερά χρώµατα και να τον χαρίσεις σε
ένα µικρό φίλο σου για να τον κρεµάσει στη βεράντα του.
Θα χρειαστείς:
•Ένα άδειο µπουκάλι από εµφιαλωµένο νερό
•Χαρτιά γκοφρέ σε διάφορα χρώµατα (λευκό, πράσινο, µπλε, κόκκινο, κίτρινο κλπ)
•Ψαλίδι
•Κόλλα σε σωληνάριο
•Μολύβι
•Πετονιά
ή λεπτό σκοινάκι
Οδηγίες
Παίρνουµε το πλαστικό
µπουκάλι από εµφιαλωµένο νερό και κόβουµε τον
πάτο και το λαιµό, έτσι
ώστε να σχηµατίσουµε ένα σωλήνα σε σχήµα κυλίνδρου.
Τυλίγουµε το εσωτερικό του µέρος µε λευκό γκοφρέ χαρτί έτσι ώστε
να καλύψουµε την πλαστική επιφάνεια για να µη φαίνεται. Χρησιµοποιούµε κόλλα σε σωληνάριο για να στερεωθεί το χαρτί.
Στη συνέχεια καλύπτουµε την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου µε
γκοφρέ χαρτί σε έντονο χρώµα της αρεσκείας µας και αφού το κολλήσουµε καλά, κολλάµε µια σειρά από µακριά κρόσσια στη µια άκρη, τα
οποία µπορούν να είναι και πολύχρωµα. Αυτή θα είναι η κάτω µεριά που όταν
κρεµαστεί θα µας δείχνει την κατεύθυνση του αέρα ανάλογα µε το προς τα πού
θα κυµατίζουν τα κρόσσια.
Επάνω στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα κολλάµε επίσης διάφορα σχεδιάκια όπως αστέρια, λουλούδια, και άλλα χάρτινα στολίδια, για να κάνουµε τον ανεµοδείχτη µας ακόµη πιο
φανταχτερό.
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Λίγο πριν τελειώσουµε κολλάµε τις δύο άκρες από ένα µακρύ κορδόνι ή µια πετονιά, στην
επάνω µεριά της κατασκευής µας (το αντίθετο στόµιο από εκεί που τοποθετήσαµε τα κρόσσια), έτσι ώστε να θυµίζει ένα φαναράκι της Λαµπρής.
Όταν στεγνώσει η κόλλα, ο ανεµοδείκτης µας είναι έτοιµος να κρεµαστεί στο σκοινί της
µπουγάδας ή στην άκρη της πέργολας ή της τέντας στη βεράντα µας, και είναι έτοιµος να
µας προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Πηγή: Κατασκευές. Ανεµοδείκτης. ∆ιαθέσιµο στο: Οίκαδε http://www.oikade.gr/

Τα ανεµολόγια και τα ονόµατα των ανέµων

∆Ô ·ÓÂÌÔÏﬁÁÈÔ Â›Ó·È Ì›· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯¿ÚÙÈÓË Ï¿Î· ÌÂ 16 ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î‡ÚÈÔ˘˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙÂ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜.
¶ÈÔ ·Ï¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ·ÓÂÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ Î‡ÚÈÂ˜ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ
Î‡ÚÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ™ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ Î‡ÎÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â›ÛËÌË ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ, ÛÙÔÓ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ Ë
Ï·˚Î‹ Ó·˘ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Û›·, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ Î‡ÎÏÔ Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Û›·.
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7. Πώς µπορούν οι µαθητές των µικρότερων τάξεων να µάθουν τις ναυτικές ονοµασίες
των οκτώ κύριων ανέµων; Με την οµάδα σου να παίξετε µαζί τους διάφορα παιγνίδια.
Μια ιδέα για παιχνίδι:
•Κρατηθείτε χέρι-χέρι και δηµιουργήστε έναν κύκλο.
•Οι οκτώ κύριοι άνεµοι είναι: τραµουντάνα (βόρειος), γραίγος (βορειοανατολικός),
λεβάντες (ανατολικός), σιρόκος (νοτιοανατολικός), όστρια (νότιος), γαρµπής (νοτιοδυτικός),
πουνέντες (δυτικός) και µαίστρος
(βορειοδυτικός)
¨
•Με κλήρωση από έτοιµες ετικέτες µε ονόµατα ανέµων, διαλέγετε ποιον άνεµο θα εκπροσωπεί κάθε µαθητής.
•Οι µαθητές φωνάζουν δυνατά το όνοµα του ανέµου που εκπροσωπούν για να τους
αναγνωρίζουν οι συµµαθητές τους.
•Με ένα σφύριγµα από τον αρχηγό του παιχνιδιού «οι άνεµοι» κάθονται οκλαδόν.
•Ο αρχηγός διαβάζει τα χαρακτηριστικά ενός ανέµου χωρίς να αναφέρει το όνοµά του,
π.χ. έρχοµαι από την Αφρική και είµαι πολύ ζεστός ή είµαι το πρωινό αεράκι που
βγαίνει από τη θάλασσα
•Οι µαθητές που ακούνε το χαρακτηριστικό τους σηκώνονται όρθιοι και λένε το όνοµά
τους, π.χ. «Λίβας» ή «Αύρα».
•Όποιος µαθητής δεν αναγνωρίσει τον άνεµο που εκπροσωπεί είναι υποχρεωµένος να
κάνει δύο κύκλους γύρω από τον κύκλο των µαθητών τρέχοντας και να λέει: είµαι ο
«Λίβας» που έρχοµαι από την Αφρική και είναι πολύ ζεστός! Αν δεν τα καταφέρει βγαίνει από το παιγνίδι!
Πηγή: Σπανός, ∆. & Κωνσταντακοπούλου, Μ. (2008) Αιολική ενέργεια και Ανεµογεννήτριες. Λιαράκου, Γ. (Επ.).
∆ιαθέσιµο στο: http://www.shadowfax.gr/Aioliki/Theory12.asp

Η κλίµακα Μποφόρ
Η ταχύτητα των ανέµων εκφράζεται σε χιλιόµετρα
ανά ώρα (Km/h) ή σε ναυτικά µίλια ανά ώρα
(κόµβοι) ή µέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/sec). Η κλίµακα Μποφόρ µας επιτρέπει να υπολογίσουµε
κατά προσέγγιση την ταχύτητα του ανέµου. Περιλαµβάνει 12 βαθµούς (υποδιαιρέσεις), που ο
καθένας αντιπροσωπεύει και ένα φαινόµενο (π.χ.
λύγισµα δένδρων, δύσκολο βάδισµα) και το αντίστοιχο όριο της ταχύτητας του ανέµου. Επινοήθηκε από τον Ιρλανδό Φράνσις Μποφόρ και τροποποιηµένη από τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό
Οργανισµό ισχύει µέχρι σήµερα. Το 1946 η κλίµακα επεκτάθηκε έως τον 17ο βαθµό, κυρίως για
να περιλάβει ορισµένους τροπικούς τυφώνες. Η
δεκαεπταβάθµια κλίµακα σήµερα χρησιµοποιείται
µόνο στην Κίνα και την Ταϊβάν για να περιγράψει τέτοιου είδους φαινόµενα. Η κλίµακα Μποφόρ
χρησιµοποιείται εκτεταµένα στα δελτία καιρού και
τις µετεωρολογικές προγνώσεις.
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Μποφόρ

Χαρακτηρισµός θάλασσας

Φαινόµενα στη θάλασσα

0

Γαλήνια

Επίπεδη, κατοπτρική επιφάνεια ("λάδι")

1

Ρυτιδούµενη

Το νερό κάνει µικρές "ρυτίδες".

2

Ήρεµη

Μικρά κυµατάκια που δεν "σπάνε".

3

Λίγο ταραγµένη

Τα µικρά κύµατα αρχίζουν
να σπάνε και εµφανίζεται
λίγος αφρός ("προβατάκια").

4

Λίγο ταραγµένη ως
ταραγµένη (µέτρια)

Μικρά κύµατα.

5

Ταραγµένη

Μεγαλύτερα κύµατα (περ. 1,2 µ.),
εµφανίζεται αφρός και
σταγονίδια νερού (πίτυλος).

6

Κυµατώδης

Μεγάλα κύµατα µε αφρώδεις
κορυφές και έντονο πίτυλο.

7

Κυµατώδης έως
πολύ κυµατώδης

Η θάλασσα φουσκώνει
και ο αφρός αρχίζει να
σχηµατίζει λωρίδες.

8

Πολύ κυµατώδης
έως τρικυµιώδης

Σχετικά ψηλά κύµατα
που αρχίζουν να σπάνε.
Ο αφρός σχηµατίζει λωρίδες.

9

Τρικυµιώδης

Κλαδιά σπάνε, ζηµιές
σε καµινάδες, σκεπές.
Μεγάλα κύµατα (6 µ.) µε πυκνό
αφρό, που σπάνε και διπλώνουν.

10

Πολύ τρικυµιώδης

Πολύ ψηλά κύµατα, η θάλασσα
ασπρίζει. Η ορατότητα µειώνεται.

11

Μαινόµενη

Εξαιρετικά ψηλά κύµατα,
µικρή ορατότητα.

12

Παράφορη

Τεράστια κύµατα. Ο αέρας
γεµίζει µε αφρό και πίτυλο,
η θάλασσα ασπρίζει εντελώς.
Ελάχιστη έως µηδενική ορατότητα.
10

Μποφόρ

Χαρακτηρισµός ανέµου

Φαινόµενα στην ξηρά

0

Νηνεµία (άπνοια)

∆εν φυσά άνεµος, ο καπνός
υψώνεται κατακόρυφα.

1

Υποπνέων (ελαφρύ αεράκι) Ο άνεµος µετακινεί τον καπνό.

2

Ασθενής (ελαφριά αύρα)

Ο άνεµος γίνεται αισθητός
στο δέρµα, τα φύλλα κινούνται.

3

Λεπτός (γλυκιά αύρα)

Μικρά κλαριά
κινούνται διαρκώς.
Οι σηµαίες κυµατίζουν.

4

Μέτριος (µέτρια αύρα)

Ο άνεµος σηκώνει σκόνη και
πεσµένα χαρτιά. Τα κλαδιά
αρχίζουν να κινούνται.

5

Λαµπρός

Μικρά δέντρα
αρχίζουν να κινούνται.
Ο ποδηλάτης νιώθει αντίσταση.

6

Ισχυρός

Μεγάλα κλαδιά κινούνται
κι ο αέρας σφυρίζει.
Η χρήση της οµπρέλας
γίνεται δύσκολη.

7

Σφοδρός

Τα δέντρα κινούνται και το
περπάτηµα γίνεται δύσκολο.

8

Θυελλώδης

Κλαριά σπάνε, η οδήγηση
γίνεται δύσκολη.

9

Θύελλα

Κλαδιά σπάνε, ζηµιές
σε καµινάδες, σκεπές.

10

Ισχυρή θύελλα

∆έντρα ξεριζώνονται, πολλές
ζηµιές στο εξωτερικό
των κτιρίων.

11

Σφοδρή θύελλα

Μεγάλες ζηµιές σε κτίρια,
αυτοκίνητα, πάρκα.

12

Λαίλαπα ή τυφώνας

Σοβαρές καταστροφές
σε µεγάλη έκταση.
11

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ·ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔ˜ ÂÍ·ÏÒıËÎÂ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙÔ ÓËÛÈˆÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ, ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ™ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹
∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏ‡ Û¿ÓÈ·, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÈ˜ ·Ú·ÏÈ·Î¤˜
ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ Î·Ù¿ ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÍ·ÏÒıËÎÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙË˜ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎ¿, ¤ÙÚÈÓ·, ‰ÈÒÚÔÊ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÛËÌÂ›·
ﬁÔ˘ Ê˘ÛÔ‡Û·Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ™ÙÔÓ Â¿Óˆ ﬁÚÔÊÔ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó Ô ¿ÍÔÓ·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙË˜ Î›ÓËÛË˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ﬁÚÔÊÔ ÁÈÓﬁÙ·Ó Ë ¿ÏÂÛË Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ. ∆· ÙÂÚ‡ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÈÓ·, Î·È
Â›¯·Ó Ì‹ÎÔ˜ 5-15 Ì¤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ 1/5 ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ï¤ÛÂÈ 20-70 ÎÈÏ¿
ÛÈÙËÚÒÓ ÙËÓ ÒÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘.
ø˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ‹Ù·Ó ÔÏ‡ÏÔÎÔÈ, ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔÈ
ÌÂ ÌÂÚ¿ÎÈ ·ﬁ ¤ÙÚ·, Í‡ÏÔ Î·È Û›‰ÂÚÔ. ∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘
ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÔÈ Ì‡ÏÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘» ﬁÔ˘ Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·Ó ﬁÏ· Ù· Ó¤· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂›ÛË˜ ÔÏÏ¤˜ ·ÚÔÈÌ›Â˜ Î·È Ï·˚Î¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜
·ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔ˘˜, .¯. «ÔÏÏ‹ ‚Ô˘‹ ÛÙÔ Ì‡ÏÔ Ì·˜, Ì· Ùã ·ÏÂ˘Ú¿ÎÈ Ï›ÁÔ» (ﬁÙ·Ó Ù· ÏÂÁﬁÌÂÓ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·), «ﬁÔÈÔ˜ ·¤Ú·˜ ÎÈ ·Ó Ê˘Û¿, Ô Ì‡ÏÔ˜ ¿ÓÙ· ·Ï¤ıÂÈ» (ÁÈ· ﬁÛÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÔÓÙ·È Î¿ıÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË) Î.¿.

™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ·ÓÂÌﬁÌ˘ÏÔÈ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÛÎÔ‡Ó ¿Óˆ Ì·˜ ÙË ÁÔËÙÂ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡. ∞ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÏﬁÊÔ˘˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ﬁ ÌÈ·
·›ÛıËÛË ÚÔÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›ÂÈ Ì¤Û· ÙË˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈ‰ÚÔÌÒÓ.
Πηγή: Ανεµόµυλος. Προσαρµογή από Βικιπαίδεια (http://el.wikipedia.org)
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8. Να πραγµατοποιήσετε µια εκπαιδευτική επίσκεψη σε µία περιοχή µε ανεµόµυλους.
•Παρατηρήστε, σκιτσάρετε, ζωγραφίστε, φωτογραφίστε.
•Φανταστείτε πως ήταν οργανωµένη η καθηµερινή ζωή στην περιοχή, την εποχή που
λειτουργούσαν οι ανεµόµυλοι και συζητήστε τις σκέψεις σας µε τους συµµαθητές σας.
•Να γράψετε και να εικονογραφήσετε ένα µικρό παραµύθι ή ποίηµα σε σχέση µε τους
ανεµόµυλους.
•Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας τι θα µπορούσε να γίνει ώστε να διατηρηθούν
οι ανεµόµυλοι, ως στοιχεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
•Κρατήστε σηµειώσεις και παρουσιάστε την εργασία σας στην τάξη

9. Να κατασκευάσετε έναν «Κουµπαρά ανεµόµυλο».
Θα χρειαστείτε:
•µπλε και κίτρινο κανσόν χαρτόνι
•1 κονσερβοκούτι
•λευκή τέµπερα ή λευκό χαρτί περιτυλίγµατος
•πινέλο
•κόλλα, ψαλίδι, κοπίδι

13

Οδηγίες
•Βάψετε το κονσερβοκούτι µε τη λευκή τέµπερα (για να ξεκολλήσετε το χαρτί που υπάρχει στην κονσέρβα, τη µουλιάζετε για λίγη ώρα στο νερό) ή τυλίξτε µε το λευκό χαρτί
περιτυλίγµατος.
•Σχεδιάστε ένα τετράγωνο (8cm η κάθε πλευρά) στο κίτρινο κανσόν χαρτόνι.
•Κόψετε το τετράγωνο.
•Κόψετε τις 4 διαγώνιους του τετραγώνου σταµατώντας το κόψιµο της κάθε διαγώνιου
λίγο πιο πάνω από το κέντρο του τετραγώνου.
•Πιάστε µία παρά µία τις άκρες του τετραγώνου που κόψατε και ενώστε τις στο κέντρο
του, κολλώντας τις.
•Στη µέση του µύλου κολλείστε ένα µικρό µπλε χαρτονένιο κυκλάκι.
•Κολλείστε τον ανεµόµυλο πάνω στο κονσερβοκούτι.
•Για τη σκεπή να κόψετε ένα κύκλο (µε διάµετρο 10cm) από το µπλε κανσόν χαρτόνι.
Έπειτα, να κόψετε ένα µικρό κοµµάτι από τον κύκλο, για να πάρει το σχήµα του κώνου
και να το κολλήσετε στο πάνω µέρος από το κονσερβοκούτι.
•Μη ξεχάσετε να χαράξετε µε το κοπίδι µια µικρή σχισµή για να βάλετε τα χρήµατα που
θα αποταµιεύσετε.
Πηγή: Κατασκευές για παιδιά. ∆ιαθέσιµο στο: Γιώτης
http://www.jotis.gr/kids_details.asp?id=16551&p=111
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 2

Αιολική ενέργεια και κλιµατική αλλαγή
1. Στην εποχή µας, η παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες
απειλές για το µέλλον της ανθρωπότητας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις
εκποµπές των λεγοµένων «αερίων του θερµοκηπίου», όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα για την παραγωγή ενέργειας από τα
ορυκτά καύσιµα.
•Να µελετήσετε τους τίτλους των εφηµερίδων και την περίπτωση Ι.
•Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την κλιµατική αλλαγή. Μελετήστε τις πληροφίες που συγκεντρώσατε.
•Να συζητήσετε στην οµάδα σας και στην τάξη: α) πως συνδέεται η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) µε την κλιµατική αλλαγή,
β) ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, γ) ποια µέτρα ήδη λαµβάνονται ή
πρέπει να ληφθούν;
•Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση στην τάξη.

Πηγή δηµοσιευµάτων: WWF Ελλάς (2008). Το κλίµα είναι στο χέρι σου! Εκπαιδευτικό υλικό για την αλλαγή του κλίµατος.
Για σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (DVD) Αθήνα: WWF Ελλάς
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι
19/06/07 20:35
Προβλέψεις της Greenpeace

Εκατοµµύρια περιβαλλοντικούς πρόσφυγες
ίσως φέρουν οι κλιµατολογικές αλλαγές
Αµβούργο
Οι αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη τα επόµενα 30 χρόνια περισσότερα από 200 εκατοµµύρια ανθρώπους θα εξαναγκάσουν να
αλλάξουν τόπο κατοικίας ανακοίνωσε την Τρίτη η οικολογική
οργάνωση Greenpeace επικαλούµενη µελέτη Γερµανού καθηγητή.
Ο αριθµός των περιβαλλοντικών προσφύγων φτάνει ήδη τα 20
εκατοµµύρια και αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον.
Προβλήµατα όπως η λειψυδρία ή η επέκταση των ερήµων απειλούν τα καλλιεργούµενα εδάφη και επιβαρύνουν τη ζωή των
ανθρώπων αυτών. Σταδιακά, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν
τις εστίες τους και γίνουν πρόσφυγες
Η Greenpeace φέρνει σαν παράδειγµα τα νησιωτικά συµπλέγµατα του Ειρηνικού Ωκεανού που απειλούνται µε καταβύθιση αν ανυψωθεί η στάθµη της θάλασσας. Επίσης, περιοχές της Αφρικής
που βρίσκονται πλησίον της Σαχάρας κινδυνεύουν να µετατραπούν σε ερήµους.
Η οργάνωση επισηµαίνει ακόµη ότι οι άνθρωποι που ζουν στις
περιοχές αυτές είναι απροστάτευτοι. Ταυτόχρονα, συνεχίζει η
Greenpeace, τα κράτη της ∆ύσης που ευθύνονται για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα λαµβάνουν µέτρα που περιορίζουν την
µεταναστευτική ροή.
Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυτό το κείµενο εκτυπώθηκε από το in.gr, στη διεύθυνση
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=810935&lngDtrID=252

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ 10 MW, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 7.250 ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ› ÂÚ›Ô˘ 2.580 ÙﬁÓÔ˘˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘
ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.
ª›· Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ 750 kW ·Ú¿ÁÂÈ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 2,25 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚÂ˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤ÎÏ˘ÛË 2.250 ÙﬁÓˆÓ ‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·,
ﬁÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ 3.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ 150.000 ‰¤ÓÙÚ·.
Πηγή: ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: Ελληνική Τεχνοδοµική Ενεργειακή ΑΕ
http://www.cres.gr/etres/pdf/final/Technodomiki_ETRES_31_03_06.pdf
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Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου δεν εκπέµπεται διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια που ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα (µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του
θείου, καρκινογόνα µικροσωµατίδια κ.α.), όπως συµβαίνει µε τους συµβατικούς σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της (Σηµ. η διάρκεια ζωής
των ανεµογεννητριών θεωρείται ίση µε 20 χρόνια) µία και µόνο ανεµογεννήτρια 1,5 MW
µπορεί να εξοικονοµήσει περί τους 80.000 τόνους ορυκτού άνθρακα. Αυτό σηµαίνει ότι όχι
µόνο δεν εντείνεται το φαινόµενο του θερµοκηπίου (κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από
αιολικά πάρκα συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός κιλού CO2 στην ατµόσφαιρα) αλλά
δεν υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες στη δηµόσια υγεία από την ατµοσφαιρική ρύπανση.
Ταυτόχρονα, πάνω από το 90% της έκτασης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιµο για άλλες χρήσεις, οπότε και άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγµα οι αγροτικές µπορούν να συνυπάρχουν µε την εγκατάσταση.
Πηγή: Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση-WWF. ∆ικτυακός τόπος: www.wwf.gr

∆ιάγραµµα 1. Παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας 1996-2008
Πηγή: Global Wind Energy Council, 2009

2. Παρατηρήστε το διάγραµµα. Να οργανώσετε µία έρευνα για να µάθετε την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας. Να γράψετε τα
κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνάς σας και να παρουσιάσετε την εργασία σας στην τάξη.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ
17/09/09 19:00
Τουρµπίνες στη Βόρεια Θάλασσα

Η ∆ανία εγκαινιάζει το µεγαλύτερο υπεράκτιο
αιολικό πάρκο του κόσµου.

Η τεράστια εγκατάσταση θα αποδίδει ισχύ 2,3 MW
Κοπεγχάγη
Το µεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσµο, µια εγκατάσταση µε 91 ανεµογεννήτριες που καταλαµβάνει έκταση 35
τετραγωνικών
χιλιοµέτρων,
εγκαινιάστηκε
την
Πέµπτη
[17/09/2009] στη Βόρεια Θάλασσα, 30 χλµ από τις δυτικές
ακτές της ∆ανίας.
Το πάρκο Horns Rev 2 θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό
ρεύµα 200.000 νοικοκυριών, ανακοίνωσε η δανική εταιρεία ενέργειας Dong Energy. Οι ανεµογεννήτριες, κατασκευής της Siemens,
έχουν συνολική ισχύ 2,3 Megawatt. Είναι η µεγαλύτερη υπεράκτια αιολική εγκατάσταση τόσο ως προς τον αριθµό των ανεµογεννητριών όσο και ως προς την έκταση, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Το Horns Rev 2, κόστους 469 εκατ. ευρώ, είναι το ένατο υπεράκτιο αιολικό πάρκο που κατασκευάζεται στη ∆ανία από το 1991.
Στα εγκαίνια παρέστη ο πρίγκιπας της ∆ανίας Φρέντερικ καθώς
και η υπουργός Κλίµατος και Ενέργειας Κόνι Χεντεγκαάρντ, η
οποία σηµείωσε ότι το έργο «επισφραγίζει τη θέση της ∆ανίας
ως παγκόσµιου πρωταθλητή της αιολικής ενέργειας». Οι ανεµογεννήτριες καλύπτουν σήµερα το 20% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆ανία.
Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1054366&lngDtrID=252
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3. Μελετήστε το κείµενο «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ: Η ∆ανία εγκαινιάζει το µεγαλύτερο υπεράκτιο
αιολικό πάρκο του κόσµου». Συζητήστε στην οµάδα σας:
α) γιατί το πάρκο έγινε στη θάλασσα;
β) υπάρχουν προτάσεις για ανάλογες ενέργειες στην Ελλάδα;
γ) Τι προβλήµατα νοµίζετε ότι αντιµετώπισαν οι κατασκευαστές για τη δηµιουργία του
θαλάσσιου αιολικού πάρκου;
δ) ποια νοµίζετε ότι είναι τα µειοενοκτήµατα και ποια τα πλεονεκτήµατα εγκατάστασης
αιολικών πάρκων στη θάλασσα;
ε) δικαιολογήστε εάν θα σας άρεσε ένα τέτοιο πάρκο, σε µία από τις ελληνικές
θάλασσες, ορατό από το σπίτι σας.

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ...
Οι ανεµογεννήτριες χρησιµοποιούνται, φυσικά, και για την κάλυψη ή τη συµπλήρωση των
ενεργειακών αναγκών αποµακρυσµένων εξοχικών κατοικιών, βιοµηχανικών µονάδων, ιστιοφόρων πλοίων κ.λπ. [...]
Υπάρχουν ανεµογεννήτριες εγκατεστηµένες σε ταράτσες, όπως αυτή που είδα πρόσφατα σε
σε µια εργατική κατοικία στη Γαλλία. Εχει οριζόντια διάταξη, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται σε αστικά κτίρια. Μοιάζει λιγάκι µε χτυπητήρι αβγών της κουζίνας, αλλά οι κατασκευαστές της βεβαιώνουν ότι ο παραγόµενος ηλεκτρισµός είναι επαρκής για την κάλυψη
των κοινόχρηστων αναγκών (θέρµανση, φωτισµός κλιµακοστασίου και διαδρόµων) των 40
περίπου διαµερισµάτων που στεγάζει το κτίριο.
Πηγή: Σπανός, ∆. & Κωνσταντακοπούλου, Μ. (2008) Αιολική ενέργεια και Ανεµογεννήτριες. Λιαράκου, Γ. (Επ.).
∆ιαθέσιµο στο: http://www.shadowfax.gr/Aioliki/Theory12.asp

19

Αιολική ενέργεια και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα µια ελκυστική λύση στο πρόβληµα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιµο» είναι άφθονο, αποκεντρωµένο και δωρεάν. ∆εν εκλύονται αέρια θερµοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε
τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα. Επίσης, τα οικονοµικά οφέλη µιας
περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτα.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ανθρώπινη κατασκευαστική δραστηριότητα που να µην έχει επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων πρέπει να είναι προσεκτική και να
συνοδεύεται από τη αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή ενσωµάτωσή τους στο τοπικό περιβάλλον και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στην βιοποικιλότητα. Αν η χωροθέτηση των ανεµογεννητριών
δεν σχεδιαστεί σωστά, είναι πιθανόν να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα όπως π.χ. προβλήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν στα πουλιά αν οι ανεµογεννήτριες τοποθετηθούν σε σηµαντικές µεταναστευτικές οδούς ή καταστροφή σηµαντικών ενδιαιτηµάτων εξαιτίας της διάνοιξης βοηθητικών δρόµων.
Πηγή: Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση-WWF. Εκστρατεία για την κλιµατική Αλλαγή. Αιολική Ενέργεια.
∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=111.

4. Μελετήστε το κείµενο «Αιολική ενέργεια και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος».
Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη τι σηµαίνουν οι εκφράσεις:

α) να διασφαλίζεται η οµαλή ενσωµάτωσή τους στο τοπικό περιβάλλον

β) να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στην βιοποικιλότητα

γ) η καταστροφή σηµαντικών ενδιαιτηµάτων εξαιτίας της διάνοιξης βοηθητικών δρόµων
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δ) η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων πρέπει να είναι προσεκτική και να συνοδεύεται από
τη αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5. Θεωρείται δεδοµένο ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα
της αιολικής είναι η µοναδική -µη πυρηνική- µεσοπρόθεσµη λύση για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών. Εχουν όλοι την ίδια γνώµη;
•Να οργανώσετε µια διαλογική αντιπαράθεση (debate) µε θέµα: Υπέρ και κατά της
αιολικής ενέργειας.
•Να γράψετε τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν και την άποψη που εσύ ο ίδιος διαµόρφωσες µετά το debate.

Υπέρ

Κατά
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Μελέτες έχουν δείξει ότι
τα ενδηµικά πουλιά «συνηθίζουν» την παρουσία των µηχανών και τις
αποφεύγουν. Οσον αφορά τα αποδηµητικά,
τα αιολικά πάρκα δεν κατασκευάζονται σε
δρόµους µετανάστευσης πουλιών. Εξάλλου, το
θέµα της προστασίας του πληθυσµού των
πουλιών σε ευαίσθητες οικολογικά και
προστατευόµενες περιοχές λαµβάνεται υπόψη κατά τη φάση
σχεδιασµού και χωροθέτησης του αιολικού πάρκου
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Οι ανεµογεννήτριες προκαλούν το
θάνατο ενός πολύ µεγάλου αριθµού πουλιών κάθε χρόνο, γεγονός
που συµβάλει στη µείωση της βιοποικιλότητας. Τα πουλιά είτε πέφτουν
πάνω στις ανεµογεννήτριες καθώς
πετούν είτε παρασύρονται από τα
ρεύµατα που αναπτύσσονται κατά
την περιστροφή των ελίκων. Και στις
δύο περιπτώσεις πεθαίνουν ή
τραυµατίζονται σοβαρά.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 3

Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
Πληροφορίες
Στην Ελλάδα πνέουν ισχυροί άνεµοι κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές. Από τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων που αφορούν το αιολικό δυναµικό σε διάφορες περιοχές προκύπτει ότι διαθέτει ορισµένες από τις καλύτερες παγκοσµίως θέσεις για την εκµετάλλευση
της ενέργειας του ανέµου.
Το πρώτο αιολικό πάρκο µε πέντε ανεµογεννήτριες των 20 kW λειτούργησε το 1983 στην
Κύθνο. Ωστόσο η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας µέχρι το 2001 αντιµετώπιζε αρκετά προβλήµατα. Οι κύριοι λόγοι ήταν το νοµοθετικό καθεστώς (περίπλοκη αδειοδοτική διαδικασία)
και το µονοπωλιακό µοντέλο της οικονοµίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης
η αδυναµία του δικτύου (π.χ. Εύβοια, Κρήτη) να υποστηρίξει επιπλέον εγκατεστηµένη ισχύ και
η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού.
Η υιοθέτηση από την Ελλάδα της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, σηµατοδότησε την ανάληψη και
συµβατικών υποχρεώσεων στην προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ήδη
έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα σε πολλές περιοχές της χώρας ενώ σύµφωνα µε τη
νεότερη Οδηγία 2009/28/ΕΚ στόχος είναι το 2020, 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή να προέρχεται από ΑΠΕ. Όσον αφορά την αιολική ενέργεια σύµφωνα µε υπολογισµούς το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε συνολική εγκατάσταση περίπου 10.000 MW.

Εγκατεστηµένη ισχύς (MW)

Εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
1997-2008

Έτος
∆ιάγραµµα 2: Εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα 1997- 2008
Πηγή: Eunice Energy Group (2008). ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο
http://www.eunice-group.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=169&lang=el
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1. Να µελετήσετε στο συµπληρωµατικό υλικό την ενότητα «Φορείς για την Αιολική Ενέργεια
στην Ελλάδα».
•Να αναζητήσετε πληροφορίες για τη δράση αυτών των φορέων στους δικτυακούς τους
τόπους και γενικότερα στο διαδίκτυο.
•Να συµπληρώσετε εάν βρείτε και άλλους φορείς που δραστηροποιούνται στην Ελλάδα
όσον αφορά την αιολική ενέργεια.
•Να συζητήσετε στην οµάδα σας και στην τάξη την προσφορά αυτών των φορέων στην
προώθηση της αιολικής ενέργειας.
•Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της εργασίας σας στην τάξη.

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι

¢Â›ÎÙË˜ ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÛÂ m/s. ™ÙËÓ ¢·Ó›· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ
ÔÈ Ì¤ÛÂ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ Â›Ó·È ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙˆÓ 5,5 - 6,5 m/s. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù¤ÙÔÈÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂ. ™¯ÂÙÈÎ¿ Â‡ÎÔÏ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÌÂ 6,5 - 7,5 m/s Î·È ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ› ˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ı¤ÛË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Î‡‚Ô˘ ÙË˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ ÌÈ· Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ›‰È· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È .¯. ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ı· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ﬁ‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
Πηγή: Τσιπουρίδης, Θ. (2006) Προοπτικές Ανάπτυξης της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Βουλή των Ελλήνων /
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. Ελληνική Επιστηµονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας
www.eletaen.gr/Documents/aiolos/Parousiaseis/PARLIAMENT_3_2006.pdf
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ

¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙÔ
∫∞¶∂ ÚÔÛ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÈÌÔ ·ÈÔÏÈÎﬁ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È
˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÂ ﬁÏË ÙË ¯ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ì¤Ûˆ ÂÓﬁ˜
‰ÈÎÙ‡Ô˘ 100 Î·È Ï¤ÔÓ ÌÂÙÚËÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¤ÙÛÈ Ô ÂıÓÈÎﬁ˜ ¯¿ÚÙË˜ ÙÔ˘
·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· Î¿ıÂ
ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÔËı¿ ·ÊÂÓﬁ˜ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙÂÚÂ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó¤ˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙË
¯¿Ú·ÍË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ﬁÏ· Ù· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÙÔÈÎﬁ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îﬁ Î·È ÙÔ ÂıÓÈÎﬁ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ.
∆Ô ‚·ÛÈÎﬁ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ
˘„ËÏﬁ ·ÈÔÏÈÎﬁ ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÂ› ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÓËÛÈ¿
ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙË ¡ﬁÙÈ· ∂‡‚ÔÈ·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ £Ú¿ÎË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ˘ﬁÏÔÈË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· ı¤ÛÂÈ˜ ﬁÔ˘, ÏﬁÁˆ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË˜, ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ·ÈÔÏÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
Πηγή: Κ.Α.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (∆ελτίο Τύπου). ∆υνατότητες ανάπτυξης αιολικού δυναµικού: 3/10/2002
http://www.cres.gr/kape/news/deltia/forma_aioliko_dynamico.htm

2. Να βρείτε στο διαδίκτυο, τους χάρτες αιολικού δυναµικού του Κέντρου Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που αφορούν την περιοχή σας. Να µεταφέρετε τα στοιχεία
στο σηµειωµατάριό σας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κ.Α.Π.Ε. η περιοχή σας προσφέρεται για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων;
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3. Ποια είναι τα κριτήρια για την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων; Ανακοίνωσε στην τάξη
µε µία λέξη κάθε ιδέα που σου έρχεται στο µυαλό. Ένας µαθητής µπορεί να γράφει
στον πίνακα τις ιδέες που ακούγονται. Συζητήστε στην τάξη όλες τις ιδέες. Γράψε, αξιοποιώντας τις ιδέες που θεωρείς κατάλληλες, τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων.

4. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τις θέσεις διαφόρων φορέων σχετικά µε τη χωροθέτηση
των αιολικών πάρκων, όπως π.χ.
•του Συλλόγου Πολεοδόµων-Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, του WWF, της Greenpeace και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
•Μελετήσετε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων
στην Ελλάδα.
•Συζητήστε στην οµάδα σας και συµπληρώστε ή αναθεωρήστε τα κριτήρια που γράψατε
στην προηγούµενη δραστηριότητα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πηγή: Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. ∆ικτυακός τόπος: www.eletaen.gr

5. Να σχεδιάσετε στην τάξη και να υλοποιήσετε µια έρευνα στο διαδίκτυο για να
συγκεντρώσετε στοιχεία για τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν στη χώρα µας.
•Αναζητήστε και µελετήστε θεσµικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
στην Ελλάδα.
•Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις περιοχές που φιλοξενούν αιολικά πάρκα µέσω του Google Earth.
•Να γράψετε τα κυριότερα σηµεία της έρευνας στο σηµειωµατάριό σας και να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας στην τάξη.
•Γιατί η Ελλάδα «υστερεί» µέχρι στιγµής στην εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας σε
σχέση µε τη Γερµανία, την Ισπανία και τη ∆ανία;

6. Να οργανώσετε και παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων µε θέµα τη συνεδρίαση ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου στην περιοχή σας. Πιθανοί
ρόλοι: ∆ήµαρχος, εκπρόσωπος των οικολογικών οργανώσεων, εκπρόσωπος των αγροτών, εκπρόσωπος ιδιοκτητών γης, εκπρόσωπος εταιρείας αιολικής ενέργειας, κάτοικοι της
περιοχής, εργολάβος κατασκευής των έργων κ.ά.
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 4

Μια πρώτη µατιά στα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς
Πληροφορίες
Η Κεφαλονιά βρίσκεται στη ∆υτική Ελλάδα και ανήκει στα Ιόνια Νησιά. Μαζί µε την Ιθάκη
και µερικά ακατοίκητα νησιά αποτελούν το Νοµό Κεφαλληνίας. Η Κεφαλονιά τα τελευταία
χρόνια βρίσκεται σε δυναµική τροχιά ανάπτυξης στον τοµέα της αιολικής ενέργειας. Η φυσική διαµόρφωση του τοπίου, µε τις υψηλές κορυφογραµµές, εξασφαλίζει άνεµο ικανοποιητικής ταχύτητας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Ήδη λειτουργούν τρία αιολικά πάρκα
µε συνολική ονοµαστική ισχύ 70,8 MW. Πρόκειται για το το αολικό πάρκο Αγίας ∆υνατής,
το αιολικό πάρκο στη Μονολάτη / Ξερολίµπα, το αιολικό πάρκο στο Ηµεροβίγλι, ενώ έχουν
αδειοδοτηθεί και βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής τρία ακόµη µε συνολική ονοµαστική ισχύ
22,9 MW. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε
περίοδο αιχµής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 55 MW. Μετά την εγκατάσταση αυτών των αιολικών πάρκων το περίσσευµα ισχύος για αδειοδότηση στην Κεφαλονιά µε βάση τη δυνατότητα του δικτύου µεταφοράς και των υποβρυχίων διασυνδέσεων είναι 30 MW.
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1. Οργανώστε µια έρευνα για να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την Κεφαλονιά και τα
αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς.
•Ψάξετε στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά
•Επικοινωνείστε µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε εκπαιδευτικούς και µε µαθητές των περιβαλλοντικών οµάδων των σχολείων της Κεφαλονιάς.
•∆ιατυπώστε τις ερωτήσεις σας.

2. Θα ήθελες να επισκεφτείς τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς µαζί µε τους συµµαθητές σου;
•Γράψε 2-3 λόγους που να δικαιολογούν την απάντησή σου.
•Γράψε πως θα φτάσεις στην Κεφαλονιά από τον τόπο που ξεκίνησες και ποια µεταφορικά µέσα πρόκειται να χρησιµοποιήσεις.
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3. Συζητήστε στην τάξη και απαντήστε σε ερωτήµατα όπως:
•Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης;
•Τι θα πρέπει να έχετε µαζί σας;
•Τι θα πρέπει να διαβάσετε πριν την επίσκεψη;

4. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα αιολικά πάρκα. Γράψε «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει», όπως
προέκυψαν από τη συζήτηση στην τάξη.

Ú¤ÂÈ

‰ÂÓ Ú¤ÂÈ

5. Φτιάξτε στον υπολογιστή µια πρωτότυπη αφίσα µε θέµα την εκπαιδευτική σας επίσκεψη
στα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 5

Το αιολικό πάρκο στη Μονολάτη / Ξερολίµπα
Πληροφορίες
Το αιολικό πάρκο στη θέση Μονολάτη / Ξερολίµπα έχει ονοµαστική ισχύ 13,6 MW και βρίσκεται στα διοικητική περιοχή του ∆ήµου Αργοστολίου. Αποτελείται από 17 ανεµογεννήτριες
ισχύος 800 kW η καθεµιά. Ανήκει στην Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ»,
η οποία είναι µία ανώνυµος εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της αιολικής ενέργειας. Η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται στον υποσταθµό της ∆ΕΗ στη Λαγκάδα.

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο αιολικό πάρκο που βρίσκεται στη θέση Μονολάτη /
Ξερολίµπα. Σηµείωσε στο χάρτη της Κεφαλονιάς τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το πάρκο.
2. ∆ώστε µια δική σας ερµηνεία του ονόµατος «Μονολάτη / Ξερολίµπα» χρησιµοποιώντας
τις γνώσεις σας και τη φαντασία σας! Σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.
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3. Φτιάξε στο σηµειωµατάριό σου σχεδιάγραµµα του πάρκου και της γύρω περιοχής.
Φωτογραφήστε τις ανεµογεννήτριες και ότι άλλο σας εντυπωσιάζει.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι.

Τρία κρίσιµα ζητήµατα
Του ∆ηµητρη Καραβέλα*
«Σε σχέση µε τα αιολικά, µας απασχολούν τρία ζητήµατα:
Πρώτον, κατά πόσο η επιλογή των περιοχών αποκλεισµού
είναι επαρκής και περιλαµβάνει όσες περιοχές πρέπει. ∆εύτερον, ο βαθµός στον οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί ότι
οι εξειδικευµένες µελέτες που προβλέπονται όντως θα
εκπονούνται και θα εγκρίνονται µέσα από επιστηµονικά
άρτιες και διαφανείς διαδικασίες. Και τρίτον, κατά πόσο
προβλέπονται επαρκή µέτρα αποκατάστασης των περιοχών
παρέµβασης µετά την κατασκευή ή σε περίπτωση που διαπιστωθούν εκ των υστέρων προβλήµατα».
* Ο κ. ∆. Καραβέλας είναι διευθυντής του ελληνικού
τµήµατος της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF
(Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση)
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 04-03-07
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100039_04/03/2007_218153
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4. Μελέτησε το κείµενο µε τίτλο: «Τρία κρίσιµα ζητήµατα».
•Ποια είναι τα τρία ζητήµατα που επισηµαίνει ο συγγραφέας σε σχέση µε τα αιολικά
πάρκα;
•Ρωτήστε τον υπεύθυνο του αιολικού πάρκου σχετικά τα µέτρα που ήδη έχει λάβει η εταιρεία του αιολικού πάρκου Μονολάτη/Ξερολίµπα σε σχέση µε τα ζητήµατα που επισηµαίνει ο συγγραφέας καθώς και αυτά τα οποία έχει προγραµµατίσει.
•Σηµειώστε τις απαντήσεις στο σηµειωµατάριό σας.

5. Ρωτήστε τον υπεύθυνο του αιολικού πάρκου:
•Γιατί επιλέχτηκε αυτή η περιοχή για τη δηµιουργία του αιολικού πάρκου;

•Πόσες ανεµογεννήτριες λειτουργούν και πόσο ρεύµα παράγουν;

•Πώς χρησιµοποιείται το παραγόµενο ρεύµα;

33

•Ποια είναι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για το νησί της Κεφαλονιάς από τη
λειτουργία του αιολικού πάρκου;

•Γιατί οι ανεµογεννήτριες έχουν µεγάλο ύψος;

•Ποια είναι τα διαδοχικά στάδια για την τοποθέτηση µιας ανεµογεννήτριας από την εκσκαφή της βάσης µέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησή της;

•Πόσο κοστίζει µια ανεµογεννήτρια, όπως αυτές του πάρκου, όσον αφορά την αγορά και
την τοποθέτησή της;

•Γράψε τα βασικά σηµεία της συζήτησης στο σηµειωµατάριό σου.
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6. Συζητήστε στην οµάδα σας, τι άλλο θα θέλατε να µάθετε γι΄αυτό το αιολικό πάρκο.
Γράψετε στον πίνακα τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις που πήρατε.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

7. Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι οι ανεµογεννήτριες προκαλούν µεγάλο θόρυβο. Τόσο που
δεν µπορείς να σταθείς ούτε σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου µακριά. Ποιά είναι η δική
σου γνώµη;

Η ορνιθοπανίδα της Κεφαλονιάς
Στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί ως το 1995, 421 είδη πουλιών.
Πάνω από τα µισά από αυτά (58%) έχουν καταγραφεί στην
Κεφαλονιά (245 είδη). Είναι πολύ πιθανό όµως να καταγραφούν στο µέλλον και άλλα είδη που ως τώρα έτυχε
να µην παρατηρηθούν από ερευνητές. Από αυτά το 29%
(72, 1/3) είναι είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση και
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ "Για την ∆ιατήρηση των Αγρίων
Πτηνών". Μεταξύ αυτών είναι: φιδαετός, σταυραετός, σπιζαετός, µαυροπετρίτες, χρυσογέρακες,
σαίνια, κλπ., άλλα σπάνια πουλιά όπως γερανοί,
ακόµα και όρνιο ένα από τα 4 είδη γύπα της
Ελλάδας καθώς και δύο βορειοευρωπαικά είδη δρυοκολάπτη που δεν απαντώνται σε άλλα νησιά της Μεσογείου.
∆εν λείπουν βέβαια και τα κοινά είδη όπως κούκοι, κίσσες,
κοκκινολαίµηδες και πλήθος άλλα µικροπούλια.
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8. Μελετήστε το κείµενο «Η ορνιθοπανίδα της Κεφαλονιάς».
•Ρωτήστε τον υπεύθυνο του πάρκου για τις επιπτώσεις του πάρκου στην ορνιθοπανίδα της
Κεφαλονιάς.
•Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψετε την άποψή σας µετά τη συζήτηση.

9. Στη ∆ανία τα αιολικά πάρκα αποτελούν χώρους εναλλακτικού τουρισµού. Συζητήστε στην
οµάδα σας κατά πόσο το αιολικό πάρκο της Μονολάτης/Ξερολίµπας θα µπορούσε να
αποτελέσει τόπο εναλλακτικού τουρισµού και πώς θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την
αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας γραπτά και δώστε το κείµενό σας στον υπεύθυνο του πάρκου.

36

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 6

Το αιολικό πάρκο στην Αγία ∆υνατή
Πληροφορίες
Το αιολικό πάρκο βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της Κεφαλονιάς, στην κορυφογραµµή του
όρους Αγία ∆υνατή εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πυλαρέων. Η περιοχή είναι µια
από τις υψηλότερες κορυφογραµµές του νησιού, χωρίς φυσικά εµπόδια. Ανήκει στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ. Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 14 ανεµογεννήτριες ονοµαστικής ισχύος περίπου 2000 kW η καθεµιά, και η συνολική αποδιδόµενη στο
δίκτυο ισχύς του έργου είναι 27,2 MW. Η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται σε ιδιωτικό
υποσταθµό της ίδιας εταιρείας και από εκεί στην υψηλή τάση της ∆ΕΗ.

1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο αιολικό πάρκο της Αγίας ∆υνατής. Σηµείωσε στο χάρτη
της Κεφαλονιάς, τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το αιολικό πάρκο.

2. Σκεφτείτε από πού µπορεί να προήλθε το όνοµα «Αγία ∆υνατή». Χρησιµοποιήστε τις γνώσεις σας και τη φαντασία σας και σηµειώστε τις απαντήσεις που ακούγονται.
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3. Παρατήρησε το αιολικό πάρκο και τη γύρω περιοχή
•Γράψε τις πρώτες σου εντυπώσεις από τις ανεµογεννήτριες και το αιολικό πάρκο.
•Σχεδίασε στο σηµειωµατάριό σου το αιολικό πάρκο.
•Ζωγράφισε µια ανεµογεννήτρια
•Φωτογράφισε το αιολικό πάρκο.

4. Οι µαθητές ενός σχολείου που επισκέφτηκαν το αιολικό πάρκο έθεσαν τις παρακάτω
ερωτήσεις στον υπεύθυνο του αιολικού πάρκου.
•Από τι εξαρτάται η απόδοση µιας ανεµογεννήτριας;
•Ποιες είναι οι τυπικές διαστάσεις µιας ανεµογεννήτριας;
•Από ποια µέρη αποτελείται µια τυπική ανεµογεννήτρια;
•Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το µέγεθος µιας ανεµογεννήτριας;
•Πόσο κοστίζει η κατασκευή µιας ανεµογεννήτριας;
•Πόσο κοστίζει µια κιλοβατώρα που έχει παραχθεί από τον άνεµο στο συγκεκριµένο
αιολικό πάρκο;
•Πόση πρέπει να είναι η ταχύτητα του ανέµου σε χιλιόµετρα aνά ώρα για να µπορέσει
µια κοινή τουρµπίνα να παράγει ηλεκτρισµό;
•∆ηµιουργούν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών οι ανεµογεννήτριες και πώς
αντιµετωπίζονται;
Μελετήστε τις ερωτήσεις και συζητήστε στην οµάδα σας τι άλλο θέλετε να µάθετε γι΄αυτό
το αιολικό πάρκο. ∆ιατυπώστε τις δικές σας ερωτήσεις και γράψετε στον παρακάτω πίνακα
τις απαντήσεις που πήρατε σε κάθε ερώτησή σας.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Από τι εξαρτάται η απόδοση
µιας ανεµογεννήτριας;

Έδραση άξονα
Κιβώτιο πολλ/µού
στροφών

Πώς λειτουργεί µια ανεµογεννήτρια;

°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·ÈÔÏÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÙÈ˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÎÈÓËÙÈÎ‹
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹. ∆Ô ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÂ ÌÈ· ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· Â›Ó·È Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ¿ ÙË˜, Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ﬁÙ·Ó Ê˘Û¿ÂÈ. ∏ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÂ
¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯¿ÚË ÛÂ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘
·Ó¤ÌÔ˘.
∏ ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·ﬁ ÌÈ¿
ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÛÂ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √ÏÔ ·˘Ùﬁ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ¿Óˆ Û' ¤Ó· „ËÏﬁ ‡ÚÁÔ. √È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó
ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.

Γεννήτρια
∆ιάµετρος
δροµέα

Άνεµος

Χώρος
µηχ/σµών
Μηχ/σµος
περισ/φής Ύψος

Πτερύγιο
Πύργος
Έδαφος

√ ¿ÓÂÌÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ÌÈ·˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· ÌÂ ¤Ó· ÂÚÈÛÙÚÂÊﬁÌÂÓÔ ¿ÍÔÓ·. √ ¿ÍÔÓ·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙË˜ Î›ÓËÛË˜ ﬁÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∆Ô ÎÈ‚ÒÙÈÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· ÌÂÁ¿ÏË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓÂ› ÌÈ· ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜. AÓ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘ıÂ› ¿Ú·
ÔÏ‡....
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5. Μελετήστε µε προσοχή το κείµενο: «Πως λειτουργεί µια ανεµογεννήτρια». Για να
ολοκληρώσετε το κείµενο ρωτήστε τον υπεύθυνο του πάρκου
•Τι συµβαίνει αν η ταχύτητα του ανέµου αυξηθεί πολύ;
•Ποιά είναι η τάση του ρεύµατος που παράγει η ανεµογεννήτρια καθώς περιστρέφεται;
•Ποια είναι η διαδροµή του ρεύµατος από την ανεµογεννήτρια µέχρι το σπίτι µας;
•Υπάρχουν απώλειες ενέργειας και γιατί;

6. Υπολογίστε µε την οµάδα σας
•Ποιός ο αριθµός των νοικοκυριών που µπορεί ταυτοχρόνως να ηλεκτροφωτίσει µια ανεµογεννήτρια δεδοµένης ισχύος, π.χ. 300kW, θεωρώντας ότι σε µια µέση κατοικία η ισχύς
των λαµπτήρων φωτισµού είναι 300W.
•∆εδοµένου ότι κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από αιολικά πάρκα συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός κιλού CO2 στην ατµόσφαιρα, πόσα κιλά CO2 δεν απελευθερώνονται στην ατµόσφαρα λόγω της λειτουργίας της συγκεκριµένης ανεµογεννήτριας για
8 ώρες;

7. Τελευταία γίνεται µεγάλη συζήτηση για τα λεγόµενα «πράσινα επαγγέλµατα». Συζητήστε
στην οµάδα σας και µε τους εργαζόµενους στο αιολικό πάρκο, εάν το αιολικό πάρκο
συµβάλλει στη δηµιουργία «πράσινων επαγγελµάτων». Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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Μία άποψη
Οι περιοχές όπου εγκαθίστανται οι ανεµογεννήτριες αλλοιώνονται µη αντιστρεπτά. Υπάρχει
µάλιστα ο κίνδυνος δηµιουργίας νεκροταφείων ανεµογεννητριών καθώς µετά από 20 χρόνια ζωής το κόστος αντικατάστασης µπορεί να είναι ασύµφορο και να παραµείνουν όλες
οι υποδοµές. Σ' αυτό συντείνει και η έλλειψη νοµοθεσίας στην Ελλάδα σχετικά µε την
δέσµευση για αποκατάσταση των ενδιαιτηµάτων από τον κατασκευαστή.
Πηγή: Αναγνωστοπούλου, Μ., & Μπούµπουρας, ∆. (2008). Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. ∆ιαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο: http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/wind_hos_position.php.

8. Μελέτησε το παραπάνω κείµενο. Συζητήστε µε τον υπεύθυνο του πάρκου τις απόψεις που
εκφράζουν οι συγγραφείς. Συζητήστε στην οµάδα σας τις δύο απόψεις και διαµορφώστε τη δική σας άποψη. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.
Οι απόψεις που εκφράζουν
οι συγγραφείς του κειµένου

Οι απόψεις του υπεύθυνου
του αιολικού πάρκου

Οι απόψεις
της οµάδας µου

9. Οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται κοντά στις ανεµογεννήτριες είναι κτηνοτρόφοι. Συχνά παραπονούνται ότι το
αιολικό πάρκο καταλαµβάνει µεγάλη έκταση, και
πλέον έχει περιορισθεί κατά πολύ, η έκταση που
βόσκουν τα ζώα τους.
•∆ιάβασε το κείµενο που ακολουθεί και συζήτησε
σχετικά µε τον υπεύθυνο του αιολικού πάρκου.
•Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.

41

Έχουν επίδραση οι ανεµογεννήτριες στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες;
∆εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. ∆εδοµένου ότι περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιµο για άλλες χρήσεις, µπορούµε να κατανοήσουµε ότι οι αγροτικές δραστηριότητες
µπορούν να συνεχίζονται και µετά την εγκατάσταση του. Οι συνήθεις θέσεις αιολικών πάρκων είναι σε ορεινές περιοχές µε θαµνώδη βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών ταχυτήτων του ανέµου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε αυτές τις περιοχές, η χρήση γης
είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων οι οποία µπορεί να συνεχισθεί χωρίς κανένα πρόβληµα και µετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Χαρακτηριστικά, σε µερικά αιολικά
πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι οι ανεµογεννήτριες γίνονται πόλος έλξης αιγοπροβάτων που
επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι τους !
Πηγή: Μπινόπουλος, Ε., & Χαβιαρόπουλος, Π. (χ.χ.)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων: "Μύθος και πραγµατικότητα" ∆ιαθέσιµο στο:
http://www.eletaen.gr/Documents/aiolos/Texnika_ka/WIND_ENVIRONMENTAL_IMPACT_CRES.pdf (20/10/2009) (10/10/2009).

10. Φαντάσου ότι το σπίτι σου είναι στο πλησιέστερο χωριό στο αιολικό πάρκο.
Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται διότι θεωρούν ότι οι ανεµογεννήτριες προκαλούν θόρυβο
και οι εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου υποβαθµίζουν το τοπίο. Ποιά είναι η δική
σου θέση; Γράψε και δικαιολόγησε στους συµµαθητές σου την απάντηση σου.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 7

Το αιολικό πάρκο στο Ηµεροβίγλι
Πληροφορίες
Το αιολικό πάρκο στο Ηµεροβίγλι ανήκει στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έχει ονοµαστική ισχύ 30 MW. Η τοποθεσία που βρίσκεται το πάρκο ανήκει στα διοικητικά όρια των
∆ήµων Αργοστολίου και Πυλαρέων. Αποτελείται από 10 ανεµογεννήτριες ισχύος 3 MW
η κάθε µια. Η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται σε ιδιωτικό υποσταθµό της ίδιας εταιρείας και από εκεί στην υψηλή τάση της ∆ΕΗ.

1. Σηµείωσε στο χάρτη της Κεφαλονιάς τη διαδροµή του λεωφορείου από τον τόπο που
ξεκίνησες µέχρι το αιολικό πάρκο στο Ηµεροβίγλι.
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2. Συζητήστε στην οµάδα σας τι σηµαίνει Ηµεροβίγλι. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου γιατί
η περιοχή έλαβε αυτό το όνοµα.

3. Παρατήρησε το αιολικό πάρκο, τις ανεµογεννήτριες και τη γύρω περιοχή. Σχεδίασε, φωτογράφισε, ζωγράφισε ότι σε εντυπωσιάζει.
Πριν τη συζήτηση
Μου αρέσουν

Μετά τη συζήτηση

∆εν µου αρέσουν

Μου αρέσουν
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∆εν µου αρέσουν

4. Φτιάξτε την «ταυτότητα» του αιολικού πάρκου. Προσθέστε κι άλλα στοιχεία και σηµειώστε
τη θέση του αιολικού πάρκου στο χάρτη της Κεφαλονιάς.

Όνοµα θέσης:
Περιγραφή του χώρου:
Απόσταση πλησέστερου οικισµού ή πλησιέστερης κατοικίας:
Επικρατούσα διεύθυνση ανέµου:
Συνήθης ταχύτητα ανέµου:
Γειτνίαση µε λιµάνι ή αεροδρόµιο:

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ...
Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÒÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ :
•∞ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜

ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‰ÚÔÌ¤·˜ Â›Ó·È Ù‡Ô˘ ¤ÏÈÎ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ÌÂ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜.
•∞ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ Î·Ù·ÎﬁÚ˘ÊÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‰ÚÔÌ¤·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚﬁ˜ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜
√ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ÂÌﬁÚÈÔ Â›Ó·È ÔÚÈ˙ﬁÓÙÈÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÂ ÙÚ›· ÙÂÚ‡ÁÈ·,
ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁﬁÌÂÓË˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙﬁÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
‚·ıÌﬁ ·ﬁ‰ÔÛË˜ ﬁÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂›ÛË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÌﬁÚÈÔ Î·È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈÂ˜ ÌÂ ‰‡Ô ‹ Î·È ¤Ó· ÙÂÚ‡ÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ‰È¿‰ÔÛË.

οριζόντιου άξονα

κατακόρυφου άξονα
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5. Συζήτησε µε τους επιστήµονες του αιολικού πάρκου.
•Μάθε, τα χαρακτηριστικά των ανεµογεννητριών, την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τον προορισµό της ενέργειας, τα περιβαλλοντικά οφέλη ετησίως από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου.
•Σκεφτείτε στην οµάδα σας ότι άλλο θέλετε να µάθετε και διατυπώστε τις κατάλληλες
ερωτήσεις.
•Να γράψετε τις ερωτήσεις σας και να σηµειώσετε δίπλα από κάθε ερώτηση την απαντήση που θα πάρετε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σε ποιο τύπο ανήκουν οι ανεµογεννήτριες του αιολικού πάρκου και ποια ήταν
τα κριτήρια επιλογής αυτού του τύπου;

Ποια είναι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη ετησίως από τη λειτουργία του αιολικού
πάρκου;

6. Περπατήστε στην περιοχή του αιολικού πάρκου. Παρατήρησε τον χώρο, τις ανεµογεννήτριες και τη γύρω περιοχή.
•Γράψε όσα σου αρέσουν και όσα δεν σου αρέσουν.
•∆ικαιολόγησε στους συµµαθητές σου, την άποψή σου.
•Συζητήστε και τροποποίησε την άποψή σου αν χρειάζεται.
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Πριν τη συζήτηση
Μου αρέσουν

Μετά τη συζήτηση

∆εν µου αρέσουν

Μου αρέσουν

∆εν µου αρέσουν

7. Μελετήστε το κείµενο µε τίτλο «Χωρίς ρεύµα». Ρωτήστε τον υπεύθυνο του αιολικού
πάρκου:
α) Ποιες είναι οι ανάγκες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης σε ρεύµα το µήνα Ιανουάριο
β) Εάν το αιολικό πάρκο θα µπορούσε να καλύψει τις ηµέρες της διακοπής του ρεύµατος
αυτές τις ανάγκες.
γ) Σηµειώστε τις απαντήσεις στο σηµειωµατάριό σας.

Χωρίς ρεύµα
[Στις 24 Ιανουαρίου 2006, µια µεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή της Κεφαλονιάς και της
Ιθάκης κατέστρεψε τους πυλώνες υψηλής τάσης της ∆ΕΗ µε επακόλουθο τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης και ύδρευσης στα δύο νησιά για πέντε ηµέρες.]
Για τέταρτη ηµέρα περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης παρέµειναν βυθισµένες στο
σκοτάδι. Στην Κεφαλονιά ηλεκτροδοτείται το βόρειο άκρο, από το Φισκάρδο µέχρι τη Σάµη
και µερικώς το Αργοστόλι και οι αρχές αισιοδοξούν ότι µέχρι το βράδυ ότι το αργότερο
αύριο το µεσηµέρι θα ηλεκτροδοτηθεί όλο το νησί. Στο µεταξύ, 13 άνθρωποι µεταφέρθηκαν χθες το βράδυ στο νοσοκοµείο του νησιού µε δηλητηρίαση από τις αναθυµιάσεις που
αποδίδονται στη χρήση ξυλόσοµπας. Ολοι τους διέφυγαν τον κίνδυνο. Ο ∆ήµος σιτίζει
τους 1500 φοιτητές που έµειναν χωρίς χρήµατα καθώς δεν λειτουργούν τα αυτόµατα µηχανήµατα των τραπεζών.
Στην Ιθάκη, η παροχή ρεύµατος έχει αποκατασταθεί στο µισό νησί και στην πρωτεύουσα
και οι υπεύθυνοι αναφέρουν πως θα χρειαστούν άλλες µία µε δύο µέρες για την πλήρη
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα σχολεία και στα δύο νησιά δεν θα λειτουργήσουν ούτε
αύριο.
Πηγή: http://tear.gr/nea.php?subaction=showfull&id=1138312984&archive=1140038271&start_from=&ucat=1&
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8. Γράψε µία φανταστική ιστορία ή ένα µικρό θεατρικό έργο περίπου 100 λέξεων που να
έχει σχέση µε ανεµογεννήτριες και αιολικά πάρκα. ∆ιάβασε την ιστορία που έγραψες
στην οµάδα σου.

9. Γράψε ένα κείµενο για την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη σηµασία του αιολικού πάρκου στην αειφόρο ανάπτυξη της Κεφαλονιάς
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 8

Κι άλλα αιολικά πάρκα στην Κεφαλονιά...
Πληροφορίες
Ήδη στην Κεφαλονιά λειτουργούν τρία αιολικά πάρκα ενώ άλλα τρία βρίσκονται στο
στάδιο της κατασκευής. Στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται: α) αιολικό πάρκο µε 12 ανεµογεννήτριες των 900 kW, ονοµαστικής ισχύος 10,2 MW στη θέση Κολώνα-∆άφνη, εντός
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αργοστολίου, β) αιολικό πάρκο στη θέση «Ξερακιά», ισχύος
10 MW εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αργοστολίου, γ) αιολικό πάρκο µε 3 ανεµογεννήτριες ισχύος 900 kW, ονοµαστικής ισχύος 2,7 MW στην Αγία Ευµορφία, αριστερά από το υπάρχουν αιολικό πάρκο στη Μονολάτη/Ξερολίµπα. Μετά την εγκατάσταση αυτών
των αιολικών πάρκων το περίσσευµα ισχύος για αδειοδότηση στην Κεφαλονιά µε βάση τη
δυνατότητα του δικτύου µεταφοράς και των υποβρυχίων διασυνδέσεων είναι 30 MW.

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι
Η προώθηση της αιολικής ενέργειας συχνά δηµιουργεί αντιδράσεις (ειδικά στα νησιά), οι
οποίες σχετίζονται µε τις επιπτώσεις των ανεµογεννητριών στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και την αισθητική του τοπίου. [...]. Στην Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κατά
60 % από λιγνιτικές θερµοηλεκτρικές µονάδες που είναι εγκατεστηµένες κυρίως στο Ν.
Κοζάνης, ενώ οι ΑΠΕ καλύπτουν µόλις το 6%. Συµφωνούµε ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δηµιουργούν κάποιες παρενέργειες, αλλά πολύ µεγαλύτερες δηµιουργούν οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί που χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα. Μόνο που όσοι έχουν µακριά από
«την αυλή τους» τα ορυχεία και τις θερµοηλεκτρικές µονάδες δεν κατανοούν ή δεν αισθάνονται άµεσα τις βαριές επιπτώσεις τους στους τόπους παραγωγής, αλλά και σε όλο τον
πλανήτη. [.....] Θα πρέπει να γνωρίζουν, λοιπόν, όσοι ενισχύουν τον αντι-αιολικό παροξυσµό
ότι για κάθε αιολικό µεγαβάτ που ∆ΕΝ εγκαθίσταται, κάποιοι άλλοι την πληρώνουν δίπλα
µας αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Είναι όλοι αυτοί που πλήττονται από τις κλιµατικές αλλαγές, είναι τα εξαθλιωµένα θύµατα του φαινόµενου του θερµοκηπίου που δηµιουργήσαµε
εµείς οι χορτασµένοι, είναι οι στρατιές των περιβαλλοντικών προσφύγων που ξεριζώνονται,
γιατί ο «πολιτισµένος» κόσµος ακολούθησε ένα ενεργειακό µοντέλο που δηµιούργησε το
φαινόµενο του θερµοκηπίου και εξόντωσε τους φυσικούς πόρους του τρίτου κόσµου.
Είναι επίσης, για να έλθουµε στα καθ' ηµάς, και οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου Κοζάνης Πτολεµαΐδας, οι οποίοι 60 χρόνια υφίστανται τις οδυνηρές επιπτώσεις ενός -χρεοκοπηµένου πλέον- ενεργειακού µοντέλου, που έχει κατατάξει το νοµό Κοζάνης στους πιο βρώµικους της Ευρώπης και έχει µετατρέψει τους κατοίκους σε πολίτες Β'κατηγορίας.
Για του λόγου το αληθές αναφέρουµε:
•ότι από το 1955 µέχρι σήµερα έχουν αυξηθεί οι ασθένειες του άνω αναπνευστικού (αλλεργίες, βρογχίτιδες, ρινίτιδες) αλλά και η θνησιµότητα λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων
•ότι οι σταθµοί της ∆ΕΗ στον Αγ. ∆ηµήτριο και στην Καρδιά από πλευράς εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα κατέχουν την 1η και 2η θέση των πιο ρυπογόνων βιοµηχανιών
σε όλη την Ευρώπη!
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•ότι εκεί που αναπτύσσονται τα ορυχεία εξαφανίζονται τα υπόγεια νερά και τα παραγωγικά εδάφη, ενώ πλήττεται καίρια και ο τουρισµός.
Πηγή: Οικολογική Κίνηση Κοζάνης (2009). Τοπικιστικά µπαϊράκια εναντίον των ανεµογεννητριών.
∆ιαθέσιµο στο: http://www.ecokoz.gr/home/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=1

1. Στην Κεφαλονιά υπάρχουν ανθρωποι υπερ των αιολικών πάρκων ενώ ταυτόχρονα άλλοι
έχουν αντίθετη άποψη και έχουν ταχθεί κατά των αιολικών πάρκων.
•Μελετήστε το κείµενο Ι.
•Να οργανώσετε µια διαλογική αντιπαράθεση (debate), στην οποία η µία οµάδα να υποστηρίζει επιχειρήµατα υπέρ των αιολικών πάρκων που έχουν εγκατασταθεί στην Κεφαλονιά και η άλλη κατά.
•Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα επιχειρήµατα της οµάδας σου και τα αντεπιχειρήµατα
της άλλης οµάδας.
•Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες για τα αιολικά πάρκα στην Κεφαλονιά µετά τη διαλογική αντιπαράθεση (debate).
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2. Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας δράσεις που θα µπορούσαν να γίνουν από τους
τοπικούς φορείς και τους κατοίκους προκειµένου τα αιολικά πάρκα να συµβάλλουν στην
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην Κεφαλονιά. ∆ιαµόρφωσε ένα µικρό κείµενο µε τις απόψεις που ακούστηκαν.

3. Ένα ζευγάρι επισκεπτών µε οικολογικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα επιλέγει να περάσει
ένα διήµερο διακοπών στο Κεφαλονιά. Θα τους συνιστούσες να επισκεφτούν τα αιολικά
πάρκα; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου.

4. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σκέφτεται να αναλάβει διαφηµιστική εκστρατεία για την Κεφαλονιά προκειµένου να προσελκύσει επισκέπτες. Ένα από τα αξιοθέατα είναι τα αιολικά
πάρκα. ∆ιαµόρφωσε το δικό σου σύντοµο πρωτότυπο κείµενο για τα αιολικά πάρκα και
δώσε το σε εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Συζητήστε στην οµάδα σας µε ποιους τρόπους τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς θα
µπορούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. Γράψε την άποψη που
διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια θεαµατική άνοδος της εγκατεστηµένης ηλεκτρικής
ισχύος από ανεµογεννήτριες στη χώρα µας (Κρήτη, Εύβοια, νησιωτική χώρα). Ο µεγάλος
ρυθµός ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας συνοδεύτηκε, όπως ήταν επόµενο, από την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών σχετικά µε τις πιθανές επιπτώσεις των ανεµογεννητριών στο
περιβάλλον. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι φόβοι που εκφράστηκαν ακούγονται µάλλον υπερβολικοί και, κάποιες φορές, εξωπραγµατικοί. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, οι ενστάσεις που
υπάρχουν στην εγκατάσταση ανεµογεννητριών ή αιολικών πάρκων έχουν κάποια βάση και
χρειάζονται επιπλέον διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αποδοχή ή µη της αιολικής ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες προϋποθέτει την αντικειµενική τους πληροφόρηση
για τα οφέλη και τις επιπτώσεις που αυτή θα µπορούσε να έχει ως µία ακόµη επέµβαση
του ανθρώπου στη φύση.

6. Μελέτησε το παραπάνω κείµενο και συζητήστε στην οµάδα σας µε ποιους τρόπους θα
µπορούσαν να έχουν αντικειµενική πληροφόρηση οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς σχετικά µε
την αιολική ενέργεια.
•Εσύ και οι συµµαθητές σου µε ποιούς τρόπους θα µπορούσατε να βοηθήσετε στην αντικειµενική τους πληροφόρηση;
•Συζητήστε στην οµάδα σας και µε τους συµµαθητές σας.
•Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση.

7. Φανταστείτε ότι σας δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσετε τις απόψεις σας για την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς στην τοπική κοινωνία του νησιού.
Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της παρουσίασης.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 9

Παρουσιάζω τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς στο σχολείο µου
Πηγές Ενέργειας
Μη ανανεώσιµες

Ανανεώσιµες

Αιολική

ιστορική
εκµετάλλευση

σηµερινή
εκµετάλλευση

αιολικά
πάρκα
υπέρ
η δική σου γνώµη

κατά

1. Συµπλήρωσε το χάρτη εννοιών. Συζητήστε στην οµάδα σας και τροποιήστε το χάρτη
εννοιών σας όπου χρειάζεται.
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2. Γράψε ένα κείµενο 50-80 λέξεων µε θέµα: «Τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς». Στο κείµενό σου να αναπτύξεις τις δικές σου απόψεις για τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς
όπως εσύ τα γνώρισες. ∆ιάβασε το κείµενό σου στην τάξη.

3. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να διαµορφώσει ένα µικρό φυλλάδιο για τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς. Για τη διαµόρφωση του φυλλαδίου να χρησιµοποιήσετε τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.
•Εµπλουτίστε το υλικό µε κείµενα, φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά. που δηµιουργήσατε κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής σας επίσκεψης στα αιολικά πάρκα.
•Φτιάξτε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο και επιλέξτε έναν κατάλληλο τίτλο.
•Γράψετε στο εξώφυλλο τα ονόµατα των µαθητών της οµάδας σας.
•Εκτυπώστε την εργασία σας.

4. Να διαµορφώσετε στην οµάδα σας µια παρουσίαση σε
powepoint µε θέµα «Τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς»
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5. Να σχεδιάσετε ένα ιστολόγιο (blog), στο οποίο να δηµοσιεύσετε θέµατα σχετικά µε την
εκπαιδευτική σας επίσκεψη στα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς.

6. Ενηµερώστε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους µαθητές του Σχολείου σας για τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της ενηµέρωσης.

7. Οργανώστε µια ηµερίδα για την ενηµέρωση του Συλλόγου Γονέων και γενικότερα της
τοπικής κοινωνίας, για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς. Επιλέξτε να παρουσιάστε στην ηµερίδα µια από τις εργασίες που δηµιουργήσατε
στη δραστηριότητα 4. Μοιράστε φωτοαντίγραφα των φυλλαδίων που διαµορφώσατε στη
δραστηριότητα 3.

8. Σκεφτείτε στην οµάδα σας άλλους πρωτότυπους τρόπους για την ενηµέρωση των µαθητών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τα αιολικά πάρκα της Κεφαλονιάς. Συζητήστε στην τάξη και επιλέξτε δύο τρόπους ενηµέρωσης.
Είστε διατεθειµένοι να τους εφαρµόσετε; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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9. Οι µαθητές ενός Γυµνασίου σχεδιάζουν εκπαιδευτική επίσκεψη στα αιολικά πάρκα της
Κεφαλονιάς.
•Συζητήστε στην οµάδα σας και γράψετε στο σηµειωµατάριό σας τρεις δραστηριότητες
σε σχέση µε τα αιολικά πάρκα που τους προτείνετε να υλοποιήσουν.
•Να γράψετε και να δικαιολογήσετε τα κριτήρια µε τα οποία επιλέξατε αυτές τις δραστηριότητες.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 10

Μελετώ τα αιολικά πάρκα του δικού µου τόπου
1. Υπάρχουν αιολικά πάρκα στον τόπο σας;
•Συζητήστε µεταξύ σας και συµφωνήστε ποιο είναι το αιολικό πάρκο που βρίσκεται πιο
κοντά.
•Αναζητήστε πληροφορίες γι΄ αυτό το αιολικό πάρκο από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τη ∆ΕΗ της περιοχής σας, από έντυπα υλικά και από το ∆ιαδίκτυο, από
επιστηµονικές ενώσεις και γενικότερα από φορείς για την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα.
•Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την ονοµασία του αιολικού πάρκου και όσες πληροφορίες θεωρείς απαραίτητες γι’ αυτό το πάρκο.

2. Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Το αιολικό πάρκο που
βρίσκεται κοντά στον τόπο µου». Στο σχεδιασµό του προγράµµατος θα πρέπει να απαντήσετε και να συµφωνήσετε στα εξής:

•Στόχοι του προγράµµατος
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•Υλικά που θα χρειαστείτε

•Τρόπος εργασίας

•Πηγές πληροφόρησης

•Πιθανοί συνεργάτες

•∆ιάρκεια του προγράµµατος

•Κόστος
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•Τελικό προϊόν

•Παρουσίαση των εργασιών

•Αξιολόγηση των εργασιών

3. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη κατά πόσο είστε διατεθειµένοι να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραµµα. ∆ικαιολόγησε στο σηµειωµατάριό σου την απόφαση της τάξης.
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4. Στις 15 Ιουνίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα του Ανέµου.
•Ψάξε στο διαδίκτυο να βρεις πληροφορίες για την Παγκόσµια Ηµέρα του Ανέµου.
•Ποιες δράσεις νοµίζετε ότι θα µπορούσαν να γίνουν την ηµέρα αυτή για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στην περιοχή σας;
•Ποιες δράσεις θα µπορούσατε να αναλάβετε µε τους συµµαθητές σας;
•Ποιες από αυτές τις δράσεις δεσµεύεστε να υλοποιήσετε και µε ποιον τρόπο;

60

Ευχαριστούµε την κυρία Ρέα Τασίου, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) για τις εύστοχες παρατηρήσεις της στο
εκπαιδευτικό υλικό για το µαθητή.

