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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το φύλλο του Ιανουαρίου δε θα μπορούσε παρά να αναφέρεται στους «Τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητας...» δηλ. στους τρεις Ιεράρχες (σελίδες 1,2 ).
Στη συνέχεια θα διαβάσετε για το έθιμο της βασιλόπιτας που τηρήθηκε και φέτος στο
σχολείο μας (σελ.2) αλλά και πως προέκυψε αυτό το έθιμο (σελ. 3).Αξίζει επίσης να διαβάσετε για τα ημερομήνια και την εξήγησή τους από τους παππούδες των μαθητών της
ΣΤ` τάξης Οικονόμου Μ., Καρκατσέλα Αθ. (σελ. 3).
Μια ενδιαφέρουσα ιστορία έγραψαν μαθητές των Ε` και Δ` τάξεων , την οποία στείλαμε σε πανελλήνιο διαγωνισμό της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος . Διαβάστε την προσπάθεια των μαθητών με το ψευδώνυμο ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (σελ. 4). Μη ξεχάσετε
να λύστε το κουίζ που αυτή τη φορά επιμελήθηκε η κα Ντούμα Παρασκευή (εκπ/κός
Αγγλικών), αλλά και να διαβάσετε τα ανέκδοτα και να αντιστοιχίσετε τις εκφράσεις στ`
αγγλικά , έτσι για να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας (σελ.5).
Τέλος, διαβάστε για την αιολική ενέργεια , τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά
της όπως τα περιγράφει η μαθήτρια της Ε` τάξης , Γκουντιλιάνη Ελένη.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Ποιοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες που τιμούνται από τα σχολεία
Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς
Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον
Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.
Για τη σοφία τους και τη χριστιανική
τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους
ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε
και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου
αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια
κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε
έτους.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

ανάπτυξη της φιλανθρωπίας. Μάλιστα τα ημερήσια συσσίτια που οργάνωσε έτρεφαν 7.000
ανθρώπους!
Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων περί
Θεού ωστόσο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές μεθόδους της φιλοσοφίας τους προκειμένου να
αναπτύξει μια συστηματική θεολογία.
Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή ενώ
δεν παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους
ιερείς που πλούτιζαν από την ιδιότητά τους.
Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που ασκούσε
στους Αυτοκράτορες, που τελικά η αυλή τον
κυνήγησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του
τον ξεπέρασε αφού θεωρείται Άγιος από
όλες σχεδόν τις χριστιανικές ομολογίες.

Θεωρείται πως η γλώσσα του
«έσταζε μέλι» καθώς υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής του.
Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και αφιέρωσε τη ζωή του στην (συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Μικρά μηνύματα

Οι τρεις Ιεράρχες
Βασίλειος ο Μέγας
Ο Άγιος Βασίλειος ή Βασίλειος Καισαρείας, υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας και θεωρείται Πατέρας της Εκκλησίας και
ένας εκ των μεγαλύτερων θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συμβολή του στην χριστιανική θεολογία θεωρείται κεφαλαιώδης ενώ σ΄ αυτόν αποδίδεται και η «θεία λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου». Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε στην
Αθήνα και θεωρούσε πολύ σημαντική τη μελέτη των κλασσικών συγγραφέων και της ελληνικής φιλοσοφίας, φυσικά υπό
το χριστιανικό πρίσμα. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των
γραμμάτων και της φιλανθρωπίας τον κατέστησαν μια από τις μεγαλύτερες μορφές
της Χριστιανικής παράδοσης.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο Γρηγόριος υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα. Η επιρροή του στην Τριαδική θεολογία θεωρείται τόσο σημαντική που έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα από τα έργα του επηρεάζουν τους
σύγχρονους θεολόγους, ειδικά όσον αφορά τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Υπήρξε φίλος του Μεγάλου
Βασιλείου καθώς και του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου
Νύσσης.
Ήταν σφοδρός οπαδός των γραμμάτων και επιθυμούσε
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής του. Εκτός από εξαιρετικός θεολόγος όμως, υπήρξε και πολύ καλός ποιητής,
αφού έγραψε αρκετά ποιήματα με θεολογικά και ηθικά θέματα.

"Η παιδεία είναι η
αγωγή που ωφελεί
την ψυχή, αυτή που
με κόπο και πόνο την
καθαρίζει από τις
κηλίδες της κακίας. Κι
αν ακόμη πρόσκαιρα
φαίνεται ότι δεν προκαλεί χαρά, αλλά λύπη, αργότερα θα δώσει σε όσους την δεχθούν καρπούς εσωτερικής ειρήνης, πού
θα βοηθήσουν στη
σωτηρία... " (Μέγας
Βασίλειος)
«Η παιδεία είναι η
μετάληψη της αγιότητας
στη
ζωή
μας» (Ιωάννης ο
Χρυσόστομος)
«Στολίστε τις ψυχές
των παιδιών με την
κατάλληλη μόρφωση
κι όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν»
(Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Κοπή Βασιλόπιτας στις τάξεις του σχολείου μας
Καλή μας Χρονιά!
Οι διακοπές των Χριστουγέννων τελείωσαν κι επιστρέψαμε στο σχολείο με όρεξη και καινούριους στόχους ! Αλλά για να ξεκινήσει καλά η χρονιά, να τηρήσουμε τα έθιμα αλλά και γιατί απολαμβάνουμε την αγωνία για το πολυπόθητο φλουρί, οργανωθήκαμε ανά τμήμα και με την ευγενική προσφορά των μαμάδων
το σχολείο γέμισε βασιλόπιτες! Μία σε κάθε τάξη και μία για τους δασκάλους μας! 7 φλουριά, δηλαδή 7
τυχεροί . Οι δασκάλες , ακολουθώντας τον πατροπαράδοτο τρόπο, σταύρωσαν, έκοψαν και μοίρασαν τα
κομμάτια της κάθε πίτας κι οι μαθητές με αγωνία σκάλιζαν και δάγκωναν το κομμάτι τους μέχρι να ακουστεί η φράση «Το βρήκα! Εγώ το έχω!». Μετά, χειροκρότημα και το δώρο για τον τυχερό αλλά και γκριμάτσες απογοήτευσης γιατί το φλουρί είναι πάντα μόνο ένα!... Καλή μας χρονιά!
Οι τυχεροί μαθητές για φέτος ήταν οι εξής: Αθανάσιος Πουρνάρας και Φωτεινή Αγριόδημου (Α` τάξη),
Αθανασία Πουρνάρα (Β` τάξη), Ραφαήλ Πουρνάρας (Γ` τάξη) - με κλήρωση γιατί το φλουρί έπεσε στην δασκάλα κα Δαούλα Νίκη- , Κατερίνα Φατούρα (Δ` τάξη), Χρήστος Πουρνάρας και Νικολέτα Καρατζιόλη (Ε`
τάξη) και Θεοφανία Μπλιάμπλια (Στ` τάξη).
Αξίζει να σημειωθεί πως στην βασιλόπιτα των δασκάλων τυχερή για φέτος υπήρξε η κα Μαρία Λιούρα
(δασκάλα παράλληλης στήριξης) που πήρε το βιβλίο δώρο και τις ευχές όλων μας .
Αγγελέτου Χαρά (δασκάλα Δ` τάξης)
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Το έθιμο της βασιλόπιτας
Η ελληνική ορθόδοξη παράδοση για την βασιλόπιτα, είναι βεβαίως συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου, από τον οποίο έχει
πάρει και το όνομά της. Κατά την παράδοση λοιπόν, κάποτε στη Καισαρεία της Καππαδοκίας στη
Μικρά Ασία που επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, απαιτώντας έκτακτο φόρο για την εκστρατεία
του κατά των Περσών.
Τότε ανατέθηκε στον επίσκοπο Βασίλειο να αναλάβει την συγκέντρωση και απόδοση του φόρου
στον αυτοκράτορα. Οι κάτοικοι της πόλης βρέθηκαν
βέβαια σε δύσκολη θέση, εφόσον είχαν ήδη πληρώσει τον κανονικό φόρο της χρονιάς και η πόλη
δυσανασχετούσε με τις νέες εξωφρενικές απαιτήσεις του Ιουλιανού.
Έτσι ο Μέγας Βασίλειος, σκεπτόμενος δίκαια και
θέλοντας να προστατέψει τους φτωχούς, ζήτησε
από τους πλούσιους της πόλης του να μαζέψουν
ότι χρυσαφικά μπορούσαν προκειμένου να τα παραδώσει ως φόρο στον αυτοκράτορα. Πράγματι

( ΣΤ` ΤΑΞΗ)

συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή. Κατά την παράδοση
όμως είτε επειδή μετάνιωσε ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, είτε επειδή εν τω μεταξύ μεσολάβησε ο θάνατός
του μετά από τραυματισμό σε μάχη κατά των Περσών
- η χρονική διαδοχή των γεγονότων είναι ασαφής - η
καταβολή του φόρου δεν ήταν πλέον απαραίτητη.
Έτσι ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε μπροστά στο δύσκολο επιχείρημα της επιστροφής των τιμαλφών που στο μεταξύ είχαν ανακατευτεί - στους νομίμους
κατόχους τους, χωρίς να γίνει μπέρδεμα!
Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει
τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε
ποιόν ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν
μικροί άρτοι εντός των οποίων τοποθέτησε ανά ένα
των νομισμάτων ή τιμαλφών και τα διένειμε στους κατοίκους την επόμενη του εκκλησιασμού.
Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από της
αποφυγής της καταστροφής της πόλης και συνεχίσθηκε η παράδοση αυτή κατά τη μνήμη της ημέρας του
θανάτου του (εορτή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου).

Συνέντευξη παππούδων σχετικά με τα ημερομήνια
Στη σημερινή εποχή είναι που εύκολο
να πάρουμε πληροφορίες γα τον καιρό. Οποιαδήποτε στιγμή ένα «κλικ» στο internet και ενημερωνόμαστε αμέσως. Τι γινόταν όμως παλιότερα; Πώς προγραμμάτιζαν τις δουλειές τους οι
αγρότες και οι γεωργοί; Ρωτήσαμε τους παππούδες μας και να τι μας είπαν:

Τι είναι τα ημερομήνια;
Είναι μια πανάρχαια μέθοδος πρόβλεψης του
καιρού για όλο τον ερχόμενο χρόνο.

Πώς μελετάμε τα ημερομήνια;
Η διαδικασία είναι απλή. Παρατηρούμε τον καιρό του Αυγούστου για 12 ημέρες. Κάθε ημέρα
αντιπροσωπεύει τον καιρό των επόμενων μηνών.

Πότε αρχίζουμε να μελετάμε τον καιρό;
Οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι ξεκινούν να παρατηρούν
από την 1η Αυγούστου εως την 12η Αυγούστου. Κάποιοι
άλλοι από την 14η Αυγούστου, η οποία είναι η 1η Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο, έως την 25η Αυγούστου.
Πώς ερμηνεύονται;
Όταν έχει αέρα, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι
άστατος.
Όταν υπάρχουν άσπρα σταθερά σύννεφα, ο καιρός θα είναι βροχερός.
Όταν υπάρχουν άσπρα σύννεφα που τρέχουν, ο καιρός θα
είναι χιονιάς.
Όταν υπάρχουν σκούρα σύννεφα, ο καιρός θα είναι κρύος.
Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, ο καιρός θα είναι καλός.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
( ΣΤ` ΤΑΞΗ)
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ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΗΚΕ Ο
ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ (ΔΙΗΓΗΜΑ)
Είχε ξημερώσει για τα καλά. Οι ακτίνες
του ήλιου τρύπωναν παντού και φώτιζαν κάθε
λεπτομέρεια του πλακόστρωτου δρόμου, τα
πάντα άλλαζαν χρώμα και οι σκιές ανακατεύονταν με το φως. Είχε περάσει ήδη ένας μήνας
από τότε που εγκατασταθήκαμε με την οικογένειά μου στο χωριό και έκανα την ίδια διαδρομή κάθε μέρα ανηφορίζοντας προς το σχολείο.
Σήμερα όμως, πρώτη φορά η ομίχλη και η
βροχή έδωσαν τη θέση τους στον ήλιο. Μέσα
στην καρδιά του χειμώνα, μια μέρα ηλιόλουστη
σαν κι αυτή, διαφορετική από τις προηγούμενες, σκέφτηκα ότι θα ήταν κρίμα να τη χαραμίσει κανείς πίσω από το θρανίο.
Δεξιά μου τα σύννεφα πύκνωναν χαμηλά
σκεπάζοντας με όλα τα χρώματα του ουράνιου
τόξου το θεσσαλικό κάμπο άφηναν μόνο τις
χιονισμένες βουνοκορφές να ξεπροβάλουν
σαν ανεξερεύνητα νησιά σε ωκεανό . Αριστερά
μου η μεγάλη πλαγιά με το πευκοδάσος. Κοντοστάθηκα. Πώς τα προσπερνούσα αδιάφορα
όλα αυτά κάθε μέρα;
Η πλακόστρωτη σκάλα που διέτρεχε στο
δάσος με τα πεύκα με προκαλούσε. Στο τέλος
της στεκόταν ο μεγάλος λευκός σταυρός, προστάτης του χωριού, ενώ ανάμεσα στα δέντρα
ξεχώριζε το λευκό του σοβά και η κεραμιδοσκεπή της μικρής εκκλησίας του Αγίου Κοσμά.
Ανέβηκα τρέχοντας τα σκαλιά, τσαλαπάτησα
τα πεσμένα φύλλα, με κομμένη την ανάσα ακούμπησα στη βάση του σταυρού και έριξα μια
ματιά γύρω μου.
Γέμισαν τα μάτια μου από την εικόνα.
Μπροστά στα πόδια μου όλο το χωριό και δίπλα μου ο σταυρός- προστάτης με το άγρυπνο
βλέμμα του. Η μικρή εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού καθόλου τυχαία δε χτίστηκε
εκεί. Φαίνεται οι κάτοικοι του χωριού με αγάπη
και σεβασμό χάρισαν στο φωτισμένο Ισαπόστολο το πιο όμορφο κομμάτι του τόπου τους,
δείγμα ευγνωμοσύνης για τη διδασκαλία, για το
έργο του, ίσως και για τη φυσική του παρουσία
στο απομονωμένο αυτό μέρος. Ένας άγιος με
φωτισμένο πνεύμα και φλογερό λόγο δε θα
μπορούσε παρα να έχει στραμμένο το βλέμμα
του στο χωριό σαν προστάτης.
Έσπρωξα την ξύλινη πόρτα της μικρής εκκλησίας. Τα καντηλάκια σιγόκαιγαν και το ζεστό τους φως έδινε ζωή στις τοιχογραφίες.
Μπαίνοντας με καλωσόρισε το βλέμμα του

Αγίου. Στο σχολείο, στην Ιστορία και στα Θρησκευτικά, είχαμε μιλήσει γι αυτόν τον ασύχαστο
στοχαστή και δάσκαλο, για το όραμά του, για την
αγάπη του για την πατρίδα, την πίστη του στο
Θεό, το ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους, για
τα σοφά λόγια του που έμοιαζαν με προφητείες.
Ό,τι γνώριζα για το σύγχρονο αυτόν μάρτυρα σαν
τα κομμάτια ενός παζλ κούμπωναν μεταξύ τους, η
εικόνα του ζωντάνευε και μια όμορφη ιστορία τριγυρνούσε στο μυαλό μου. Άραγε είχε βρεθεί ποτέ
εδώ, στα θεσσαλικά βουνά, στη Βερδικούσσα;
Τιμήθηκε με αυτό το εκκλησάκι και το μεγάλο
σταυρό γιατί πέρασε και δίδαξε στο απρόσιτο και
απομονωμένο αυτό μέρος. Κοντοστάθηκε κι αυτός στην κορυφή του λόφου με τα πεύκα και ονειρεύτηκε το μέλλον της όμορφης πατρίδας μας,
μαγεμένος από τη θέα του χιονισμένου Ολύμπου,
που ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα; Άναψα
ένα κερί, προσκύνησα τις εικόνες και βγήκα από
την εκκλησία γαλήνια αλλά και συνεπαρμένη από
τις σκέψεις μου για το φωτισμένο γέροντα που
περπάτησε κάθε μονοπάτι της πατρίδας μας με
την ελπίδα να αφυπνίσει και να δυναμώσει ένα
έθνος που κοιμόταν στη σκιά της δουλείας για
περισσότερο από 300 χρόνια. Δίδαξε και παρέδωσε το λόγο του Θεού στους απλούς ανθρώπους σε κάθε «ανήλια» πλευρά της Ελλάδας σαν
όχημα για τον ξεσηκωμό και τη λευτεριά. Αντάλλαγμα για το έργο του, ένας σταυρός σε κάθε τόπο που πάτησε για να μας θυμίζει πως ακολουθώντας τα δύσβατα μονοπάτια κερδίζει κανείς τα
σπουδαία πράγματα στη ζωή, την ελευθερία, την
αγάπη , το σεβασμό, την αληθινή πίστη.
Κοίταξα το ρολόι μου. Δεν είχαν περάσει παρά λίγα μόνο λεπτά από την απόφασή μου να αλλάξω τη συνηθισμένη μου διαδρομή προς το σχολείο. Οι εικόνες όμως και οι σκέψεις ήταν τόσες
πολλές που έδιναν σε αυτά τα λίγα λεπτά τεράστια αξία. Το κουδούνι δεν είχε χτυπήσει ακόμα.
Πρώτα το βλέμμα μου κατηφόρισε βιαστικά μέχρι
τον κάμπο που απλωνόταν ανάμεσα στα βουνά,
έπειτα στάθηκε για μια στιγμή πάνω στο μεγάλο
σταυρό με δέος. Αν έτρεχα δε θα χρειαζόταν να
δικαιολογηθώ για την καθυστέρησή μου, δε θα
χρειαζόταν να πω σε κανέναν γι αυτό το σύντομο
ταξίδι μου στην ιστορία, γι αυτήν την σύντομη εξερεύνηση του λόφου με το σταυρό που θα ήταν
από εδώ και πέρα το καταφύγιό μου.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
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Το κουίζ του μήνα
Αποκωδικοποίησε τα μηνύματα και κέρδισε το δώρο !!

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Οι άνεμοι, δηλαδή οι μεγάλες μάζες αέρα που μετακινούνται με ταχύτητα από μία περιοχή σε κάποια
άλλη, οφείλονται στην ανομοιόμορφη θέρμανση της
επιφάνειας της Γης από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κινητική ενέργεια των ανέμων είναι τόση που, με βάση
τη σημερινή τεχνολογία εκμετάλλευσής της, θα μπορούσε να καλύψει πάνω από δύο φορές τις ανάγκες
της ανθρωπότητας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας χάνεται στα
βάθη της ιστορίας. O εγκλωβισμός, κατά τον Όμηρο,
των ανέμων στον ασκό του Αιόλου δείχνει ακριβώς την ανάγκη των ανθρώπων να
διαθέτουν τους ανέμους στον τόπο και χρόνο που οι ίδιοι θα ήθελαν. Για πολλές εκατοντάδες χρόνια η κίνηση των πλοίων στηριζόταν στη δύναμη του ανέμου, ενώ η χρήση του ανεμόμυλου ως κινητήριας μηχανής εγκαταλείπεται μόλις στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Είναι η εποχή που εξαπλώνονται ραγδαία τα συμβατικά καύσιμα και
ο ηλεκτρισμός, ο οποίος φτάνει ως τα πιο απομακρυσμένα σημεία. Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 70, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και την αιολική ενέργεια. Στο διάστημα μέχρι σήμερα, σημειώνεται μια αλματώδης ανάπτυξη, κάτι που ενισχύεται και από την επιτακτική ανάγκη για
την προστασία του περιβάλλοντος. Γίνεται πλέον συνείδηση σε όλο και περισσότερο
κόσμο, πως ο άνεμος είναι μια καθαρή ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
Τα σύγχρονα συστήματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας αφορούν κυρίως
μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια και ονομάζονται «ανεμογεννήτριες». Η σημαντικότερη οικονομικά εφαρμογή των ανεμογεννητριών είναι η σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας. Στην περίπτωση αυτή, ένα αιολικό πάρκο, δηλαδή μία συστοιχία πολλών ανεμογεννητριών, εγκαθίσταται και λειτουργεί σε μία περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό και διοχετεύει το σύνολο
της παραγωγής του στο ηλεκτρικό σύστημα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα οι ανεμογεννήτριες να λειτουργούν αυτόνομα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε
περιοχές που δεν ηλεκτροδοτούνται, μηχανικής ενέργειας για χρήση σε αντλιοστάσια,
καθώς και θερμότητας. Όμως, η ισχύς που παράγεται σε εφαρμογές αυτού του είδους
είναι περιορισμένη, το ίδιο και η οικονομική τους σημασία.
Πλεονεκτήματα
Δεν μολύνει το περιβάλλον , δεν δημιουργεί καυσαέρια έτσι αποτελεί μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον. Σε μερικές περιοχές της γης
έχουν δημιουργηθεί αιολικά πάρκα δηλαδή έχουν εγκατασταθεί πολλές ανεμογεννήτριες.
Μειονεκτήματα
Αν χτυπηθούν πουλιά από τα περιστρεφόμενα φτερά τραυματίζονται ή πεθαίνουν.
Καθώς γυρίζει η φτερωτή παράγει κάποιο θόρυβο, και για τον λόγο αυτό αποφεύγεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή. Το κόστος τοποθέτησης ανεμογεννητριών είναι ακόμα ψηλό (σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια
που παράγουν) αλλά με την έρευνα που γίνεται σε αυτό το χώρο, το κόστος μειώνεται.
ΓΚΟΥΝΤΙΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (Ε` ΤΑΞΗ) «Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Εξοικονόμηση
Ενέργειας»
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