
1 
 



2 
 

 

 

 

 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ…… ΣΤΘΝ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑ 

 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΟΝΟ ΤΟΡΟ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ  

ΤΘΣ ΑΛΟΛΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Επιμζλεια εξϊφυλλου: Στζλλα Βιδάλθ 

                                                                                                     Τινοσ  2012               

Σχζδιο Αναςταςίασ Ψάλτθ 



3 
 

ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 

Ειςαγωγι …………………………………………………………………………………………………………………5 
Ρερίλθψθ …………………………………………………………………………………………………………………8 

Ρρόλογοσ …………………………………………………………………………………………………………………9 

Ενότθτα 1θ  «Ο ανεμόμυλοσ άλλοτε και τϊρα»…………………………………………………….10 

Ειςαγωγι………………………………………………………………………………………………………………..11 

1.1. Λςτορικι εξζλιξθ του ανεμόμυλου……………………………………………………………………12 

1.2. Θ χρθςιμότθτα του ανεμόμυλου ςτθν οικονομικι ηωι του τόπου  

κατά το παρελκόν…………………………………………………………………………………………………..21 

1.3. Ο ρόλοσ του μφλου ςτθν κοινωνία των προθγοφμενων αιϊνων………………………30 

1.4. Θ κζςθ του ανεμόμυλου ςτθ ςφγχρονθ εποχι…………………………………………………40 

Ενότθτα 2θ  «Καταςκευι και λειτουργία του ανεμόμυλου»…………………………………62 

Ειςαγωγι………………………………………………………………………………………………………………..63 

2.1. Θ τοποκεςία του ανεμόμυλου………………………………………………………………………….64 

2.2. Κανόνεσ δικαίου που κακόριηαν τθ κζςθ και τθ λειτουργία του………………………70 

2.3. Δθμοςκόπθςθ μζςω ερωτθματολογίων…………………………………………………………..74 

2.4. Εξωτερικι αρχιτεκτονικι του ανεμόμυλου………………………………………………………77 

2.5. Εςωτερικι αρχιτεκτονικι του ανεμόμυλου………………………………………………………89 

        Α. εςωτερικι μορφι ανεμόμυλου………………………………………………………….………..89 

           α. Δομι……………………………………………………………………………………………….………..89 

           β. Εξαρτιματα……………………………………………………………………………………………….90 

           γ. Υλικά………………………………………………………………………………………………………….92 

       Β. Λειτουργία……………………………………………………………………………………………………93 

Ενότθτα 3θ  «Από το χκεσ …ςτο ςιμερα. Καταςκευι και λειτουργία 

                       τθσ ανεμογεννιτριασ» 

Ειςαγωγι………………………………………………………………………………………………………………..97 

3.1. Από το χκεσ …ςτο ςιμερα……………………………………………………………………………….98 

3.2. Ρϊσ εξελίχκθκε ιςτορικά θ ανεμογεννιτρια………………………………………………….106 

3.3  Καταςκευι ανεμογεννιτριασ………………………………………………………………………...110 

       Α. Βαςικζσ κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν……………………………………………………….110 

       Β. Τα κφρια μζρθ ανεμογεννιτριασ οριηόντιου άξονα……………………………………110 

       Γ. Τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ των αιολικϊν μθχανϊν…………………………….………112 

       Δ. Τα ςτάδια καταςκευισ ανεμογεννιτριασ……………………………………………………114 

       Ε. Κριτιρια επιλογισ περιοχϊν εγκατάςταςθσ……………………………………………….117 

3.4. Λειτουργία ανεμογεννθτριϊν κάκετου και οριηόντιου άξονα………………………..120 

3.5. Θ εκμετάλλευςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθν Τινο……………………………………….123 

3.6.Σκζψεισ από τθν παράδοςθ …ςτθν τεχνολογία……………………………………………....126 

Ενότθτα 4θ  «Ρλεονεκτιματα - μειονεκτιματα από τθ χριςθ ανεμογεννιτριασ» 

Ειςαγωγι………………………………………………………………………………………………………………129 

4.1. Ρλεονεκτιματα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ…………………….130 

4.2. Μειονεκτιματα από τθ χριςθ ανεμογεννθτριϊν και τθν εγκατάςταςθ 

 αιολικϊν πάρκων…………………………………………………………………………………………………136 

4.3.  Οι προβλθματιςμοί μασ και  οι προτάςεισ μασ ςχετικά με το κζμα……..……….144 

 



4 
 

 Επίλογοσ………………………………………………………………………………………………………………152 

Ραράρτθμα…………………………………………………………………………………………………………..153 

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………………………………..178 

Άρκρα από το Διαδίκτυο……………………………………………………………………………………….179 



5 
 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 «Από τον ανεμόμυλο ςτθν ανεμογεννιτρια: από τον παραδοςιακό ςτο 

ςφγχρονο τρόπο αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ» είναι το κζμα με  το οποίο 

αςχολθκικαμε ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ «Ερευνθτικισ  Εργαςίασ–project», 

που από το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ζχει ενταχκεί ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ Αϋ 

Λυκείου. 

 Κριτιριο για τθν επιλογι του κζματοσ αποτελεί  θ επικυμία μασ να δείξουμε 

ότι θ ανκρϊπινθ επινοθτικότθτα και δθμιουργικότθτα εκμεταλλεφτθκε ςτο πζραςμα 

των αιϊνων το ίδιο ςτοιχείο τθσ φφςθσ, τον άνεμο, ζςτω και  για διαφορετικό  

ςκοπό. Βαςικό κριτιριο  αποτελεί  αφενόσ θ βακφτερθ γνωριμία με τον  ανεμόμυλο  

και θ ανάπτυξθ, μζςω τθσ εναςχόλθςθσ, βιωματικϊν ςχζςεων με αυτό το μνθμείο 

του τθνιακοφ πολιτιςμοφ και αφετζρου θ ενθμζρωςθ για ζνα επίκαιρο και 

ενδιαφζρον για το νθςί μασ κζμα, που είναι θ αξιοποίθςθ του ανζμου με τθν 

εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν. Εκτόσ από τθν τοπικότθτα λάβαμε υπόψθ τθ ςχζςθ 

του κζματοσ με τισ «Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ», το «Ρεριβάλλον και 

τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ», τισ «Φυςικζσ Επιςτιμεσ» και τθν «Τζχνθ και τον 

Ρολιτιςμό», όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ 

Διά Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. 

Ρεριγραφι μεκόδου τθσ ζρευνασ 

 Εργαςία ςε ομάδεσ, ςτθν ολομζλεια και εξατομικευμζνθ εργαςία για κάκε 

μακθτι ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου 

 Βιβλιογραφικι ζρευνα  

 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο 

 Αξιολόγθςθ υλικοφ, ςφνκεςθ και ςυγγραφι ανά ενότθτα με τθν κακοδιγθςθ 

των υπεφκυνων κακθγθτϊν 

 Ραρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

 Συνεντεφξεισ από φορείσ του τόπου και γνϊςτεσ του κζματοσ  

 Δθμοςκόπθςθ με δθμιουργία ερωτθματολογίου 

 Επίςκεψθ ςε παραδοςιακό ανεμόμυλο και επίςκεψθ ςε ανεμόμυλο –

κατοικία 

Θ εργαςία αποτελείται από τζςςερεισ βαςικζσ ενότθτεσ: 

Θ πρϊτθ ενότθτα ζχει κζμα «ο ανεμόμυλοσ άλλοτε και τϊρα» και θ προςζγγιςι τθσ 

γίνεται μζςω των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων: 

 Ροια ιταν θ ιςτορικι εξζλιξθ του ανεμόμυλου; 

 Ροιοσ ιταν ο ρόλοσ του ανεμόμυλου ςτθν οικονομία τθσ εποχισ του; 

 Ροιοσ ιταν ο ρόλοσ του ανεμόμυλου ςτθν κοινωνία τθσ εποχισ του; 

 Ροιοσ είναι ο ρόλοσ και ποια θ κατάςταςι του ςτθ ςθμερινι κοινωνία ; 

 Ροιεσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει ι μποροφν να γίνουν για τθ διάςωςθ των 

μνθμείων αυτϊν του παρελκόντοσ; 
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Θ δεφτερθ ενότθτα ζχει κζμα τθν καταςκευι και τθ λειτουργία του ανεμόμυλου 

και προςεγγίηεται μζςω των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων: 

 Σε ποιεσ τοποκεςίεσ χτίηονταν οι ανεμόμυλοι; 

 Ροιοι κανόνεσ Δικαίου κακόριηαν τθ κζςθ και τθ λειτουργία του;  

 Ροια  ιταν θ αρχιτεκτονικι του; 

 Ρϊσ λειτουργοφςε; 

 

Θ τρίτθ  ενότθτα αςχολείται αφενόσ με το πζραςμα ςτο ςφγχρονο τρόπο 

αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ  παρακζτοντασ  βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

αιολικι ενζργεια και αφετζρου με τθν καταςκευι και  λειτουργία τθσ 

ανεμογεννιτριασ. Ρροςεγγίηεται μζςω των παρακάτω ερωτθμάτων: 

 Γιατί δθμιουργικθκε ςτθ ςφγχρονθ εποχι θ ανάγκθ για τθν αξιοποίθςθ των 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.); 

 Τι είναι οι Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ και  ποιεσ οι μορφζσ τθσ; 

 Ροιεσ οι εφαρμογζσ τθσ αιολικισ ενζργειασ; 

 Ροια θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ανεμογεννιτριασ; 

 Ροιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν; 

 Ροια είναι τα κφρια μζρθ τθσ ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα; 

 Ροια τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ των αιολικϊν μθχανϊν; 

 Ροια τα ςτάδια καταςκευισ; 

 Με ποια κριτιρια επιλζγονται οι περιοχζσ εγκατάςταςθσ; 

 Ρϊσ λειτουργεί θ ανεμογεννιτρια  κάκετου και πϊσ οριηόντιου άξονα; 

 Ροιεσ οι εξελίξεισ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν Tινο; 

  Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ςκζψεισ πάνω ςε μια εικόνα του «χκεσ …και του 

ςιμερα». 

 

Θ τζταρτθ  ενότθτα περιλαμβάνει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα που 

προκφπτουν από τθ χριςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ και τθν εγκατάςταςθ 

ανεμογεννθτριϊν και διερευνάται μζςω των ερωτθμάτων: 

 Ροια είναι τα πλεονεκτιματα από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ και 

αιολικϊν πάρκων; 

  Ροια είναι τα μειονεκτιματα από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ και 

αιολικϊν πάρκων; 

 Ροιοι οι  προβλθματιςμοί  μασ ςχετικά με τισ  εγκαταςτάςεισ αυτζσ και ποιεσ 

οι προτάςεισ μασ; 

 

 



7 
 

Αιςκανόμαςτε τθν υποχρζωςθ και ταυτόχρονα τθν ανάγκθ να 

ευχαριςτιςουμε όλουσ εκείνουσ που χωρίσ τθ βοικειά τουσ δε κα μποροφςαμε να 

φζρουμε εισ πζρασ τθν εργαςία μασ. Συγκεκριμζνα ευχαριςτοφμε  το Διμαρχο 

Τινου κ. Ραναγιϊτθ Κροντθρά για τθν ενθμζρωςθ που μασ ζκανε ςχετικά με τθν 

εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν Τινο, αλλά και για τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τουσ μφλουσ.  Κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τον κ. Αλζκο Φλωράκθ, λαογράφο, 

ερευνθτι του τθνιακοφ πολιτιςμοφ για τθν πλθρζςτατθ βιβλιογραφία που μασ 

υπζδειξε ςχετικά με τουσ μφλουσ και τον κ. Νίκο Γκφηθ, για τθ βοικειά του από τθ 

κζςθ του  υπευκφνου τθσ βιβλιοκικθσ του Ρ.Λ.Λ.Ε Τινου. 

Επίςθσ το Διευκυντι τθσ ΔΕΘ Τινου κ. Ρζτρο Σακελλαρόπουλο για τισ 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ που ζδωςε ςχετικά με τισ ανεμογεννιτριεσ, τθν κ. Λωάννα 

Ραπαςτακοποφλου, αρχιτζκτονα μθχανικό για τισ αξιόλογεσ απόψεισ τθσ ςχετικά με 

τθν προςταςία τθσ ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ του τθνιακοφ τοπίου και των 

ανεμόμυλων, κακϊσ και το ςχετικό φωτογραφικό υλικό, τον κ. Μάκθ Δελλατόλα, 

ςφγχρονο καταςκευαςτι  για τισ εμπειρικζσ γνϊςεισ, που πολφ πρόκυμα ζδωςε, τθν 

κ. Χρυςάνκθ Ρρωτόπαπα, ιδιοκτιτρια ανεμόμυλου-κατοικίασ ςτον Τριαντάρο, που 

με φιλόξενθ διάκεςθ μασ απάντθςε ςε ερωτιςεισ που τθσ απευκφναμε και τον κ. 

Ανδρζα Ψάλτθ, ιδιοκτιτθ του μφλου ςτον «Κάκτο» για τθν ξενάγθςθ που μασ ζκανε 

ςτον καλοδιατθρθμζνο μφλο.  

Ευχαριςτοφμε ακόμθ τουσ κακθγθτζσ του ΕΡΑΛ Τινου για τθν πολφτιμθ 

βοικειά τουσ ςε κζματα τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Συγκεκριμζνα τθν κ. Αναςταςία 

Χατηίρθ, κακθγιτρια Καλϊν Τεχνϊν για τισ ιδζεσ τθσ και τθ βοικειά τθσ ςτθν 

καταςκευι  τεχνθμάτων, τον κ. Αυγουςτι Κλείςαρθ, μθχανολόγο και τον κ. Κϊςτα 

Καραγιϊργο, θλεκτρολόγο για τθ βοικειά τουσ ςτθν καταςκευι ανεμογεννιτριασ. 

 Στθ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ βοικθςαν και τουσ ευχαριςτοφμε θ κ. 

Φραγκίςκα Φιλιπποφςθ, πρόεδροσ   του Συλλόγου Κάμπου, με πλθροφορίεσ για τον 

ανεμόμυλο ςτον Κάμπο, θ κ. Ευαγγελία Γάςπαρθ, φυςικόσ, πρϊθν Διευκφντρια 

Γυμναςίου Τινου,  με πλθροφορίεσ για τουσ μφλουσ των Υςτερνίων, θ κ. Αναςταςία 

Ψάλτθ, πολιτικόσ μθχανικόσ, με το υλικό εργαςίασ τθσ ςχετικά με τθν καταγραφι 

των ανεμόμυλων τθσ Τινου. 

Ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ κακθγθτζσ μασ για τθ βοικεια που μασ 

πρόςφεραν. Λδιαίτερα το Διευκυντι του Γενικοφ Λυκείου, κ. Φραγκίςκο Κανακάρθ 

όχι μόνο για τισ χριςιμεσ απόψεισ του ςχετικά με τισ ανεμογεννιτριεσ, για τισ 

γνϊςεισ του ςχετικά με τθ χριςθ Θ/Υ, αλλά  και για τθν κατανόθςθ και διάκεςθ 

ςυνεργαςίασ που μασ ζδειξε. Τον κ. Ραναγιϊτθ Μπουηαλάκο, φυςικισ αγωγισ,  και  

τθν κ. Μαρία Σαλαγκοφδθ, πλθροφορικισ, που ςυνζβαλαν πρόκυμα με τισ γνϊςεισ 

τουσ ςτθ χριςθ των Θ/Υ, τον κ. Αλζξανδρο Γαλλόπουλο, φυςικό για τθ βοικειά του 

ςτθν καταςκευι ανεμογεννιτριασ και τθν υπόδειξθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Επίςθσ 

τουσ ςυμμακθτζσ μασ και  όςουσ ςυμπλιρωςαν  ερωτθματολόγια  και γενικά  όλουσ 

που ςυνζβαλαν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ μασ. 

Ευχαριςτοφμε τζλοσ τουσ απλοφσ τθνιακοφσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, που με χαρά 

κατζκεςαν τα προςωπικά τουσ βιϊματα και τισ γνϊςεισ τουσ.  
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ΡΕΛΛΘΨΘ 

  Θ Ερευνθτικι Εργαςία με τίτλο «Από τον ανεμόμυλο ςτθν ανεμογεννιτρια: 

από τον παραδοςιακό ςτο ςφγχρονο τρόπο αξιοποίθςθσ του ανζμου» ανατρζχοντασ 

ςτο παρελκόν παρουςιάηει τθ δεξιότθτα και τον πλοφτο των πρακτικϊν γνϊςεων 

που είχαν  οι πρόγονοί μασ, ϊςτε, αφοφ ςυνειδθτοποιιςουν, να  εκμεταλλευτοφν 

τθν κινθτικι ενζργεια που διακζτει ο άνεμοσ και να κτίςουν χειροποίθτουσ 

ανεμόμυλουσ. Και βζβαια παρατθρϊντασ τισ επιταγζσ των ςφγχρονων καιρϊν 

παρουςιάηει τθν αναγκαιότθτα και πάλι τθσ εκμετάλλευςθσ του ίδιου φυςικοφ 

ςτοιχείου με τθν καταςκευι αιολικϊν μθχανϊν.  

Θ εργαςία είναι δομθμζνθ ςε τζςςερεισ βαςικζσ ενότθτεσ εκ των οποίων οι 

δφο πρϊτεσ ζχουν ςχζςθ με τον ανεμόμυλο και οι άλλεσ δφο με τισ 

ανεμογεννιτριεσ. Αρχικά ερευνάται ο ρόλοσ που διαδραμάτιςε ο μφλοσ ςτθ 

οικονομία και τθν κοινωνία τθσ εποχισ τθσ ακμισ και ςυγκριτικά παρουςιάηεται θ 

ςθμερινι εικόνα  των μφλων. Επίςθσ για τθν πλθρζςτερθ παρουςίαςθ του κζματοσ 

παρατίκενται ςτοιχεία για τον  τρόπο καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ 

παραδοςιακοφ τθνιακοφ ανεμόμυλου. 

 Στθ ςυνζχεια διερευνάται ο ςφγχρονοσ τρόποσ εκμετάλλευςθσ του ανζμου 

μζςω εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν. Δίδονται πλθροφορίεσ για τθν καταςκευι 

και τθ λειτουργία τουσ, ςυγκρίνονται τα επιτεφγματα τθσ τεχνολογίασ με τα 

χειροποίθτα προβιομθχανικά κτίςματα και διατυπϊνονται  οι προβλθματιςμοί που 

ανακφπτουν από τθ χριςθ αιολικϊν μθχανϊν. 
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ΡΟΛΟΓΟΣ 

                              « Άνεμε, άνεμε, 

                                                                                Ο μονογενισ τθσ Τινου  

                                                                                και πολφτεκνοσ των Κυκλάδων 

                                                                                Κζρνα μασ ςωφροςφνθ……» 

                                                                        «Ο κιποσ με τισ αυταπάτεσ» Οδυςςζα Ελφτθ 

Το δυνατό ςφφριγμα του βοριά, το τρίξιμο των παρακυρόφυλλων, τα 
γερμζνα δζντρα, τα πυκνά μαφρα ςφννεφα που κατεβαίνουν από τον Τςικνιά, 
εικόνεσ γνϊριμεσ από τα παιδικά μασ χρόνια,  επιβεβαιϊνουν το χαρακτθριςμό τθσ 
Τινου ωσ κατοικίασ του κεοφ Αιόλου και ωσ τόπου ενταφιαςμοφ των δφο 
Βορεάδων, που κυνθγικθκαν και φονεφκθκαν από τον Θρακλι. Στοιχείο 
δυναμογόνο, ο άνεμοσ, αξιοποιικθκε από τον άνκρωπο,  ο οποίοσ ιδθ ςτθν 
αρχαιότθτα καταςκεφαςε ιςτιοφόρα και δάμαςε τα πελάγθ, ςε νεότερουσ χρόνουσ 
ανεμόμυλουσ για άλεςθ ςιτθρϊν και άντλθςθ νεροφ και ςιμερα εγκακιςτά 
ανεμογεννιτριεσ για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Οι ανεμόμυλοι διάςπαρτοι ςτουσ ανεμοδαρμζνουσ λόφουσ του νθςιοφ είναι 
κτίςματα- προάγγελοι τθσ βιομθχανικισ περιόδου με ενδιαφζρουςα αρχιτεκτονικι, 
μα και αξιοκαφμαςτο μθχανιςμό που δθλϊνει τθν καταςκευαςτικι ευφυΐα, τθ 
δεξιότθτα, το μεράκι του μάςτορα. Του μάςτορα,  που εκμεταλλεφεται τα υλικά τθσ 
γθσ του, δθμιουργεί ςυνδυάηοντασ το πρακτικό με το αιςκθτικά απλό και τζλεια 
ενταγμζνο ςτο τοπίο. Άλλωςτε τθν απλότθτα και τθν ομορφιά  που οι προγονοί μασ 
είχαν μζςα τουσ, αυτιν εξωτερίκευαν ςε όλα τουσ τα δθμιουργιματα. Σιμερα οι 
αγζρωχοι μάρτυρεσ του παρελκόντοσ ζχοντασ υποςτεί αφανιςμό και φκορά μασ 
προκαλοφν και περιμζνουν διάςωςθ… 

Οι ανεμόμυλοι, που μετζτρεπαν τθν αιολικι ενζργεια ςε μθχανικι, άνοιξαν 
το δρόμο για τθ μετατροπι τθσ αιολικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι με τθ χριςθ 
ανεμογεννιτριασ. Θ υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τθ ρφπανςθ του 
εδάφουσ, του αζρα και τθσ κάλαςςασ και θ εμφάνιςθ ποικίλων περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων, που απειλοφν τον πλανιτθ μασ, κακιςτοφν αναγκαία τθν 
εκμετάλλευςθ των ςτοιχείων τθσ φφςθσ και βζβαια του ανζμου. Οι ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ, μεταξφ των οποίων και ο άνεμοσ, είναι ςφγχρονθ πρόταςθ 
απζναντι ςτο οικολογικό πρόβλθμα. Βζβαια απαιτοφνται προςεχτικοί χειριςμοί ςτθν 
εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν και αιολικϊν πάρκων, με ςεβαςμό ςτθν ιδιαίτερθ 
φυςιογνωμία του τθνιακοφ τοπίου. 

Ζνα ταξίδι ςφντομο κάνουμε με τθν εργαςία μασ από τισ περαςμζνεσ εποχζσ, 
που όταν άλεκαν οι μφλοι με ανοιγμζνα τα ολόλευκα πανιά όλα ιταν καλά («αλζκ’ 
ο μφλοσ, όλα καλά»), ςτθ ςθμερινι με τθν αναπτυγμζνθ τεχνολογία και τισ δικζσ τθσ 
απαιτιςεισ.  
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ΕΝΟΤΘΤΑ 1θ 

 

«Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ  ΑΛΛΟΤΕ  ΚΑΛ  ΤΩΑ»
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Στα πλαίςια του μακιματοσ « Ερευνθτικι Εργαςία»  θ ομάδα μασ αςχολικθκε  με 

το υπόκεμα: «Ο ανεμόμυλοσ άλλοτε και τϊρα». Σκοπόσ τθσ εργαςίασ μασ ιταν να 

ςυγκεντρϊςουμε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και να ερευνιςουμε 

το ρόλο που διαδραμάτιςαν αυτά τα κτίςματα ςτθν εποχι τθσ ακμισ τουσ και 

ταυτόχρονα να παρατθριςουμε ςυγκριτικά  τθν  κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται 

ςιμερα. Μελετϊντασ αυτά καταφζραμε να ενθμερωκοφμε ςχετικά με τον 

ανεμόμυλο, ο οποίοσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό δείγμα τθσ πολιτιςτικισ μασ 

κλθρονομιάσ, κακϊσ και να μελετιςουμε τθν πορεία του ςτο χρόνο. Για να 

επιτφχουμε το ςτόχο μασ δθμιουργιςαμε τα εξισ ερωτιματα: 

 Ροια ιταν θ ιςτορικι εξζλιξθ του ανεμόμυλου; 

 Ροιοσ ιταν ο ρόλοσ του ανεμόμυλου ςτθν οικονομία τθσ εποχισ του; 

 Ροιοσ ιταν ο ρόλοσ του ανεμόμυλου ςτθν κοινωνία τθσ εποχισ του; 

 Ροιοσ είναι ο ρόλοσ και ποια θ κατάςταςι του ςτθ ςθμερινι κοινωνία ; 

 Ροιεσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει ι μποροφν να γίνουν για τθ διάςωςθ των 

μνθμείων αυτϊν του παρελκόντοσ; 

Ρροκειμζνου να φζρουμε εισ πζρασ τθν εργαςία μασ ακολουκιςαμε 

βιβλιογραφικι ζρευνα, αναηθτιςαμε πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο, επιςκεφτικαμε 

τθ βιβλιοκικθ του Ρανελλθνίου Λεροφ Λδρφματοσ Ευαγγελιςτρίασ Τινου. 

Ραράλλθλα πιραμε ςυνζντευξθ από το Διμαρχο Τινου κ.  Ραναγιϊτθ Κροντθρά, 

από τον   κ. Ανδρζα Ψάλτθ, ιδιοκτιτθ του μφλου ςτον «Κάκτο», από τθν κ. Λωάννα 

Ραπαςτακοποφλου, αρχιτζκτονα, που ζχει αναλάβει τθν αναπαλαίωςθ μφλου 

ανάμεςα ςτθν Κϊμθ –Καλλονι, από τθν κ. Χρυςάνκθ Ρρωτόπαπα, ιδιοκτιτρια 

κατοικίασ καταςκευαςμζνθσ ςτο πρότυπο αρχιτεκτονικισ του ανεμόμυλου. 

Ταυτόχρονα ρωτιςαμε ςυμπολίτεσ μασ που ηουν ι κατάγονται από χωριά όπου 

υπάρχουν ανεμόμυλοι,  οι οποίοι με ιδιαίτερθ προκυμία μασ ζδωςαν τισ 

πλθροφορίεσ που παρακζτουμε ςτισ ςελίδεσ τθσ εργαςίασ μασ. 

 Θ  μζκοδοσ που ακολουκιςαμε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκζντρωςθσ των 

πλθροφοριϊν και τθσ ςυγγραφισ ιταν θ ομαδοςυνεργατικι, εφόςον ο χωριςμόσ ςε 

ομάδεσ και θ ςυνεργαςία αποτελοφν το κεμζλιο τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ. 

                                                                            Άϊχερ Άννα- Λουΐηα                                                    

                                                                                  Γερολφμου Μαρίνα 

                                                                                  Δανάλια Αγνι 

                                                                                  Κοκαβζςθ Νατάςα 

                                                                                  Ραγανζλθ Μαρία           

 

 



12 
 

1.1. ΛΣΤΟΛΚΘ ΕΞΕΛΛΞΘ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

Στθν Οδφςςεια του Ομιρου (ραψωδία κ, ςτίχοσ 1-50, μετάφραςθ Ηιςιμου 

Σιδζρθ) διαβάηουμε τθν περιπζτεια του Οδυςςζα ςτο νθςί του Αιόλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ςφντροφοι του Οδυςςζα καχφποπτοι, νομίηοντασ πωσ ο Οδυςςζασ κρφβει κάτι 

πολφτιμο ςτο αςκί … και απερίςκεπτοι         

                                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

  

         

  Αν αξιολογιςουμε τον παραπάνω μφκο που ζχει ςυμπεριλάβει ο Πμθροσ 

ςτο ζποσ του και με δεδομζνθ τθν αντίλθψθ, πωσ θ μυκολογία αποτελεί τθν πρϊτθ 

και πρϊιμθ προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ φφςθσ από τον άνκρωπο, ςυμπεραίνουμε 

τα εξισ: οι άνκρωποι είχαν ςυνειδθτοποιιςει τθ μεγάλθ κινθτιρια δφναμθ του 

ανζμου, άλλοτε ευεργετικι ϊςτε να κινιςει ζνα πλοίο με πανιά, και άλλοτε 

ενοχλθτικι ι εχκρικι, όταν άνοιγαν «οι αςκοί του Αιόλου». Αυτι τθ δφναμθ του 

ανζμου εκμεταλλεφτθκαν κάποια ςτιγμι και καταςκεφαςαν ανεμόμυλουσ. 

Μελετϊντασ τουσ ανεμόμυλουσ, τα αξιόλογα αυτά κτίςματα μιασ 

προβιομθχανικισ εποχισ, διαπιςτϊνουμε πόςο εφςτοχα, με δεξιότθτα και με 

πρακτικζσ γνϊςεισ εκμεταλλεφτθκαν τθν κινθτικι ενζργεια που ο άνεμοσ διακζτει 

και τθν αξιοποίθςαν, για να πραγματοποιιςουν πολφ βαςικζσ εργαςίεσ για τθν 

επιβίωςθ τουσ, που ιταν το άλεςμα των δθμθτριακϊν και θ άντλθςθ νεροφ. 

 

«Φτάςαμε ςε πλεοφμενο νθςί , τθν Αιολία ,  

που κατοικοφςε ο Αίολοσ , των ακανάτων φίλοσ …  

Μινα με φιλοξζνθςε …                                                        

             Και ζπειτα, ςαν του ηιτθςα τθ χάρθ να με ςτείλει       

να φφγω, ευκφσ ετοίμαςε πρόκυμα το ταξίδι. 

Ζγδαρε βόδι εννιάχρονο και μου ‘δωςε το αςκί του.           

κι  ζκλειςε μζςα τθν ορμι των δυνατϊν ανζμων … 

Μεσ ςτο καράβι το ζδεςε …                                                

             κι  άφθςε να φυςά θ πνοι για μζνα του Ηεφφρου  

            ςτο κφμα ν’ αρμενίηουμε με τα γοργά καράβια» 

 

« λφνουν το αςκί κι οι άνεμοι χυκικανε όλοι  

κι αυτοφσ τουσ πζταξε άξαφνα ςτο πζλαγο θ αντάρα» 
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  Τα δθμθτριακά (ςιτάρι, κρικάρι, 

ςίκαλθ, βρϊμθ) χρθςιμοποιικθκαν από 

τα πρϊτα χρόνια τθσ φπαρξθσ του 

ανκρϊπινου γζνουσ, όπωσ μαρτυρεί και 

θ λατρεία τθσ κεάσ Διμθτρασ που 

προςτάτευε τθν καλλιζργειά τουσ. 

Βζβαια ςτθν αρχι ο άνκρωποσ ζτρωγε 

τουσ ςπόρουσ ωμοφσ, ξεροφσ ι ελαφρά 

ψθμζνουσ· αργότερα ςκζφτθκε να τουσ 

κομματιάηει ϊςτε να κάνει χυλό· για να 

τουσ κρυμματίηει χρθςιμοποιοφςε 

κυλινδρικζσ πζτρεσ, τουσ τρυπτιρεσ, 

πάνω ςε λίκινεσ πλάκεσ. Αργότερα 

επινόθςε το γουδί και μετά τον 

περιςτρεφόμενο χειρόμυλο (Βάϊοσ – Νομικόσ, Ο ανεμόμυλοσ ςτισ Κυκλάδεσ, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανεμόμυλοσ αποτελεί από τον καιρό του τρυπτιρα τθν πιο ςθμαντικι       

επινόθςθ ςτισ διαδοχικζσ εξελίξεισ των  αλεςτικϊν μζςων. 

Αιγυπτιακό αγαλμάτιο από αςβεςτόλικο, που 

παρουςιάηει υπθρζτρια να τρίβει ςιτάρι. 

Γουδί από τθν προϊςτορικι πόλθ τθσ Φυλακωπισ (Μουςείο Μιλου) 

Σομι χειρόμυλου. 

1.ακίνθτθ κάτω μυλόπετρα 

2.περιςτρεφόμενθ πάνω μυλόπετρα 

3.άξονασ 

4.χειρολαβι περιςτροφισ 

5.είςοδοσ καρποφ 

6.ζξοδοσ αλζςματοσ 
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Στθ Μζςθ Ανατολι, αν και θ πρϊτθ αναφορά ςε ανεμόμυλο (ζνα Ρερςικό 

ςυγκρότθμα του 644 μ.Χ.) εμφανίηεται ςε ζργα Αράβων ςυγγραφζων του 9ου αιϊνα 

μ.Χ., υπάρχουν  ςτοιχεία ότι οι αρχαίοι λαοί τουσ χρθςιμοποιοφςαν νωρίτερα. Ο 

πρϊτοσ αλεςτικόσ ανεμόμυλοσ για τον οποίο υπάρχουν κετικζσ πλθροφορίεσ είναι 

αυτόσ με τθν οριηόντια περιςτροφι τθσ φτερωτισ που δοφλευε αποδειγμζνα ςτο 

Σεϊςτάν (ςτα ςφνορα τθσ Ρερςίασ και του Αφγανιςτάν) από τον 10ο αιϊνα μ.Χ. και 

που αναφζρεται από τζςςερισ τουλάχιςτον Άραβεσ ςυγγραφείσ. Ρολλζσ μάλιςτα 

ενδείξεισ μαρτυροφν ότι προχπιρχε και είχε διαδοκεί ιδθ από τον 7ο αιϊνα μ.Χ. 

ςτθν Ρερςία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι πρϊτοι μφλοι ςτθν Α. Αςία ιταν οριηόντιασ 

περιςτροφισ ςτθ φτερωτι τουσ και είχαν τα ιςτία κάτω 

από τισ μυλόπετρεσ, όπωσ δθλαδι ςυμβαίνει και ςτουσ 

οριηόντιουσ νερόμυλουσ, από τουσ οποίουσ φαίνεται 

ότι προζρχονταν. Το 13ο αιϊνα οι μφλοι αυτοφ του 

τφπου ζγιναν γνωςτοί ςτθ Β. Κίνα. Εκεί μζχρι τον 16ο 

 

 

Χειρομφλιςμα με κοινό χειρόμυλο 

(Κίμωλοσ) 

Αρχαίοσ περςικόσ ανεμόμυλοσ 

Δομι μθχανιςμοφ ανεμόμυλου οριηόντιασ 

περιςτροφισ 



15 
 

αιϊνα χρθςιμοποιοφνταν για τθν εξάτμιςθ του καλαςςινοφ νεροφ και τθν 

παραγωγι αλατιοφ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανεμόμυλοσ ζφταςε ςτθν Β. Ευρϊπθ ςφμφωνα με μία εκδοχι από τουσ 

Άραβεσ τον 12ο αιϊνα και θ κυριαρχία τουσ διατθρικθκε επί επτά αιϊνεσ. 

Σφμφωνα με μία άλλθ εκδοχι εφευρζκθκε από τουσ Σταυροφόρουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ. Σϊηεται μάλιςτα θ αναφορά 

ενόσ ςταυροφόρου τθσ Γ’ Σταυροφορίασ που περιγράφει τθν καταςκευι ενόσ ςτθ 

Συρία, όπωσ και το φόβο που προκάλεςε θ μθχανι αυτι ςτουσ ντόπιουσ Άραβεσ. Ο 

ρόλοσ που ζπαιξαν οι Σταυροφόροι ςτθ μεταφορά και ςτθν εξάπλωςθ είναι 

αναμφιςβιτθτα πολφ μεγάλοσ, χωρίσ να είναι όμωσ ακόμα ξεκακαριςμζνοσ. Ζτςι 

μποροφμε να ποφμε ότι:  

 είτε τον εφθφραν οι ίδιοι οι ςταυροφόροι,  

 είτε τον είδαν ςτθν Ανατολι και τον μετζφεραν ςτθν Ευρϊπθ,  

 ι τον είδαν κάπου αλλοφ ςτισ διαδρομζσ που ακολοφκθςαν ϊςπου 

να φτάςουν ςτο προοριςμό τουσ,  

 ι τζλοσ τον πιραν από τθν Ευρϊπθ και τον διζδωςαν.  

Γεγονόσ είναι ότι όπου εγκακίςταντο  οι ιππότεσ, ζχτιηαν και ανεμόμυλουσ.  

Στθν Ευρϊπθ άλλαξε όμωσ ο τφποσ του ανεμόμυλου. Χρθςιμοποιικθκε ο 

τφποσ του κατακόρυφου  ρωμαϊκοφ υδραυλικοφ τροχοφ με τθ διαφορά ότι ο 

ανεμόμυλοσ είχε ςτθ κζςθ του τροχοφ κατακόρυφα φτερά που μετζδιδαν τθ κίνθςθ 

ςτισ μυλόπετρεσ με ζνα ηεφγοσ οδοντωτϊν τροχϊν. Οι ανεμόμυλοι με τθν 

κατακόρυφθ περιςτροφι τθσ φτερωτισ και μάλιςτα πολλϊν και διαφορετικϊν 

τφπων χρθςιμοποιικθκαν ςε ολόκλθρο τον κόςμο, αλλά περιςςότερο ςτθν Ευρϊπθ. 

Θ πρϊτθ απεικόνιςθ περςικοφ ανεμόμυλου 

από το βιβλίο του κοςμογράφου Al-Dimashqi 

από τθ υρία. 

Δομή μηχανιςμού ανεμόμυλου με 
κατακόρυφη περιςτροφή τησ 
φτερωτήσ 
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Το κφριο πλεονζκτθμά τουσ, εκτόσ από τισ  λίγεσ εξαιρζςεισ των ςτακερϊν, ιταν θ 

δυνατότθτα να προςανατολίηουν τθ φτερωτι τουσ ανάλογα με τθ διεφκυνςθ του 

ανζμου, περιςτρζφοντασ ολόκλθρο το ςϊμα τουσ ι μόνο τθ ςκεπι τουσ. Οι πρϊτοι 

τζτοιοι περιςτρεφόμενοι μφλοι εμφανίςτθκαν ςτθ Γαλλία το 1180 και ςτθν Αγγλία 

το 1191. Στισ αρχζσ του 14ου αιϊνα αναπτφχκθκε ςτθ Γαλλία ο ανεμόμυλοσ ςε ςχιμα 

πφργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμα ο περιςτρεφόμενοσ 

ανεμόμυλοσ με κοίλο εςωτερικά άξονα 

επινοικθκε ςτισ Κάτω Χϊρεσ ςτισ αρχζσ 

του 15ου αιϊνα. Στισ περιςςότερεσ 

περιοχζσ χρθςίμευε για τθν άλεςθ των 

ςιτθρϊν, ενϊ ςτθν Ολλανδία βοθκοφςε 

και ςτθν άντλθςθ νεροφ, ςτθν παραγωγι 

ελαιόλαδου και ςτθν πολτοποίθςθ τθσ 

κυτταρίνθσ για τθν παραγωγι χαρτιοφ. Θ 

λειτουργία του διακόπθκε οριςτικά μετά 

τον πρϊτο Ραγκόςμιο πόλεμο λόγω τθσ 

διάδοςθσ του θλεκτριςμοφ.  

Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που 

είχαν ςτθν κοινωνία των Ευρωπαϊκϊν 

πόλεων απζκτθςαν ςυμβολικι διάςταςθ. 

Χαρακτθριςτικόσ τφποσ γαλλικοφ  αλεςτικοφ 

ανεμόμυλου (post mill)  
Πζτρινοσ μεςογειακόσ πυργόμυλοσ (tower mill) 

Ολλανδικόσ κτιςτόσ πυργόμυλοσ (smock mill)  
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Ο διαςθμότεροσ ίςωσ ανεμόμυλοσ ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία ανικει ςτθν ιςπανικι 

λογοτεχνία, δθλαδι δεν υπιρξε ποτζ. Είναι εκείνοσ ςτον οποίο επιτίκεται ο Δον 

Κιχϊτθσ ςτο γνωςτό μυκιςτόρθμα, ενϊ ο Σάντςο Ράντςα τον παρακολουκεί: 

 

 … Ριραν το δρόμο τουσ κουβεντιάηοντασ, όταν είδαν ςτον κάμπο καμιά 
τριάντα με ςαράντα ανεμόμυλουσ. Ο Δον Κιχϊτθσ, μόλισ τουσ αντίκριςε, είπε ςτον 
ιπποκόμο του: 

- Θ τφχθ οδθγεί τα βιματά μασ. Βλζπεισ εκεί φίλε μου Σάντςο Ράνςα, 
τριάντα, ίςωσ και λιγότερουσ, τεράςτιουσ γίγαντεσ που ενάντια τουσ κα πολεμιςω 
και κα τουσ πάρω τθ ηωι;  

- Μα ποιουσ γίγαντεσ; είπε ο Σάντςο. 
- Εκείνουσ εκεί κάτω, δεν βλζπεισ; απάντθςε ο αφζντθσ του, μερικοί μάλιςτα 

ζχουν χζρια μακριά ίςαμε δυο λεφγεσ. 
- Κοιτάξτε αφζντθ μου, - παρατιρθςε ο Σάντςο – εκείνα εκεί κάτω που 

φαίνονται ζτςι δεν είναι γίγαντεσ, αλλά ανεμόμυλοι, και αυτά που μοιάηουν με 
χζρια είναι τα φτερά του που, κακϊσ ο άνεμοσ τα γυρίηει, κάνουν τθ μυλόπετρα να 
αλζκει. 

 - Ρϊσ φαίνεται ότι δεν ζχεισ ιδζα από περιπζτειεσ! Αυτοί εκεί είναι γίγαντεσ 
και, αν φοβάςαι, πιγαινε ςτθν άκρθ να προςευχθκείσ, όςο κα δίνω τθν άνιςθ μάχθ 
ενάντια τουσ.  

Και με αυτά τα λόγια, ςπιροφνιαςε το οςινάντθ χωρίσ να δίνει ςθμαςία ςτισ 
φωνζσ του ιπποκόμου. Ιταν τόςο πειςμζνοσ ότι οι ανεμόμυλοι ιταν γίγαντεσ, που 
δεν το κατάλαβε οφτε καν, όταν τουσ πλθςίαςε. Στο μεταξφ, τουσ φϊναηε: 

-Μθ φεφγετε δειλά και άνανδρα πλάςματα, ζνασ και μόνο ιππότθσ ςάσ 
επιτίκεται!  

Εκείνθ τθ ςτιγμι ςθκϊκθκε αζρασ, τα μεγάλα φτερά των ανεμόμυλων 
άρχιςαν να κινοφνται και βλζποντάσ το αυτό ο Δον Κιχϊτθσ είπε: 

-   Ε λοιπόν, και περιςςότερα από το Βριάρεω χζρια να κινιςτε, κα το 
πλθρϊςτε!  

Και με αυτά τα λόγια, πιςτεφοντασ πωσ θ κυρά του θ Δουλςινζα, όπωσ τθν 
είχε ικετεφςει, κα του ςυμπαραςτεκόταν ςε εκείνθ τθ δφςκολθ ςτιγμι, καλφφκθκε 
καλά με τθν ολοςτρόγγυλθ λεπτι του αςπίδα, κατζβαςε οριηόντια τθ λόγχθ, 
κάλπαςε με όλθ του τθ φόρα και όρμθςε με δφναμθ πάνω ςτον πρϊτο ανεμόμυλο 
που βρζκθκε μπροςτά του. … 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δον Κιχϊτθσ επιτίκεται ςτουσ ανεμόμυλουσ 
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Ακόμα αποτελοφν ορόςθμα πόλεων ι χωρϊν. Ζνασ ακόμα παγκόςμιοσ 

διάςθμοσ ανεμόμυλοσ, ο οποίοσ εξακολουκεί να λειτουργεί ωσ παςίγνωςτο 

καμπαρζ είναι ο Κόκκινοσ Μφλοσ ( Moulin Rouge ) τθσ Γαλλικισ πρωτεφουςασ. 

Οι εικόνεσ με ανεμόμυλουσ ζγιναν ςφμβολα ςε χϊρεσ όπωσ θ Ολλανδία, με τουσ 

χαρακτθριςτικοφσ windmolens 

τθσ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρϊτοσ ανεμόμυλοσ ςτθν Ελλάδα 

καταςκευάςτθκε από τον Ιρωνα τον 1ο μ.Χ. 

αιϊνα. Θ χριςθ του όμωσ κακιερϊκθκε κατά 

τθ Βυηαντινι περίοδο, το 12ο αιϊνα, όπωσ 

πιςτεφει ο Φαίδων Κουκουλζσ, ενϊ 

μεγαλφτερθ διάδοςθ ζχουμε τθν περίοδο τθσ 

Φραγκοκρατίασ, κυρίωσ ςτο Αιγαίο και τθν 

ενδοχϊρα. Σε ζνα από τα ςθμαντικότερα 

κζντρα τθσ Ελλάδασ, τθ Κεςςαλονίκθ, θ 

εμφάνιςθ του πρϊτου ανεμόμυλου ζγινε το 

1302. 

 Ζκτοτε υπάρχουν αρκετζσ 

πλθροφορίεσ για πολλζσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ: ςε πλαςτό χρυςόβουλο του 

Ανδρόνικου Β’ Ραλαιολόγου, με βζβαιθ όμωσ χρονολογία το 1302, αναφζρεται ζνασ 

παλιόσ ανεμόμυλοσ ςτθν περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ που κα πρζπει να κτίςτθκε 

Ολλανδικοί ανεμόμυλοι 

Σο  MOULIN ROYGE 

           Ο ανεμόμυλοσ του Ιρωνα.  

           χθματικι αναπαράςταςθ 
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Χρυςόβουλο του 

Ανδρόνικου Βϋ 

Παλαιολόγου 

τουλάχιςτον μζςα ςτο πρϊτο μιςό του 13ου αιϊνα. Σε πρακτικό 

του 1304 από τθ Λιμνο αναφζρονται ανεμομφλωνεσ και ςε 

δωρθτιριο ζγγραφο του 1362 τθσ μονισ Κουτλουμουςίου ζνασ 

ανεμομφλωνασ ςτθν περιοχι Σκάλα. Στθν Κριτθ το 15ο αιϊνα, 

ενϊ για τθν Κφπρο, δεν ζχουμε ςαφι ςτοιχεία.  

Στθν Ελλάδα ο ανεμόμυλοσ εξαπλϊκθκε και 

αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτο νθςιωτικό χϊρο (ςτισ Κυκλάδεσ, ςτα 

Δωδεκάνθςα, ςτθν Κριτθ, ςτισ Σποράδεσ, ςτα νθςιά του 

Αιγαίου, του Σαρωνικοφ και του Λονίου), όπου υπιρχαν οι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ λειτουργία του δθλαδι: 

 θ φπαρξθ αρκετισ ανεμοδφναμθσ ςε ςυχνότθτα και ςε 

ζνταςθ από τθ μια,  

 και θ ζλλειψθ νεροφ από τθν άλλθ που δροφςε 

περιοριςτικά οριςμζνεσ τουλάχιςτον εποχζσ του ζτουσ 

για τθ λειτουργία των νερόμυλων.  

Θ μεγαλφτερθ πάντωσ εξάπλωςθ ςθμειϊκθκε ςτα ανεμόδαρτα 

νθςιά του Αιγαίου και θ μικρότερθ ςτα νθςιά του Λονίου, όπου 

οι    άνεμοι είναι αςκενζςτεροι και     υπάρχει νερό.  

Στισ Κυκλάδεσ υπιρχαν όλεσ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 

τθν ανάπτυξθ του ανεμόμυλου:  

 ζλλειψθ νεροφ 

 μεγάλθ ανεμοδφναμθ και  

 κατά μζςο όρο πάνω από 310 μζρεσ το χρόνο κατάλλθλο άνεμο,  

 λίγεσ βροχοπτϊςεισ και υγραςία, που κατζςτρεφαν τα πανιά και τα 

ξφλινα εξωτερικά μζρθ του μθχανιςμοφ.  

 τζλοσ θ φπαρξθ του πιο απαιτθτικοφ υλικοφ, δθλαδι τθσ μυλόπετρασ και 

μάλιςτα ςε εξαιρετικι ποιότθτα, ιταν κακοριςτικι.  

Οι Ζλλθνεσ κεωροφνται από τουσ λαοφσ που ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ του ανεμόμυλου, διότι τον διζδωςαν ςτθ Βουλγαρία, τθ ουμανία και τθν 

Τουρκία.  

Σιμερα οι περιςςότεροι ανεμόμυλοι ζχουν ερειπωκεί και διατθροφνται 

ελάχιςτοι για 

τουριςτικοφσ λόγουσ, 

κυρίωσ ςτα νθςιά. 

Χαρακτθριςτικι θ 

περίπτωςθ τθσ 

Μυκόνου, όπου οι 

εναπομείναντεσ 

ανεμόμυλοι 

αναδείχτθκαν ςε ζνα 

από τα 

δθμοφιλζςτερα  

μνθμεία των 

Κυκλάδων  

και θ εικόνα τουσ, ςαν 

Οι ανεμόμυλοι τθσ Μυκόνου 
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Ο Αίολοσ 

ζνα «ςιμα κατατεκζν» του νθςιοφ, ταξίδεψε ςε όλθ τθ γθ.  

Θ Τινοσ  ςφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ αναγνωρίηεται ωσ θ κατοικία του 

κεοφ Αιόλου, λόγω των βόρειων ανζμων που 

πνζουν τον περιςςότερο καιρό. Αυτό οδιγθςε 

ςτθ δθμιουργία πολλϊν ανεμόμυλων, από τθν 

περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ. Κατά τθ μεγάλθ 

ακμι τθσ Τινου, όταν οι κάτοικοι αρικμοφςαν 

περίπου 25.000, οι ανεμόμυλοι ξεπερνοφςαν 

τουσ 100. Θ παραγωγι αλευριοφ ςτθ Τινο 

υπερζβαινε τισ ανάγκεσ του νθςιοφ. Αυτό 

διαπιςτϊκθκε, όταν ςτθ διάρκεια των χρόνων 

τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, αλλά και τα πρϊτα χρόνια τθσ ανεξαρτθςίασ, οι 

ανεμόμυλοι τθσ Τινου τροφοδοτοφςαν τα Ελλθνικά πλοία αλλά και τα γφρω νθςιά. 

Θ λειτουργία όμωσ των περιςςότερων αναςτάλκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 70. 

Ωςτόςο τουσ ανεμόμυλουσ μποροφμε ακόμα και ςιμερα να τουσ καυμάςουμε 

ςκαρφαλωμζνουσ ςε λόφουσ και ράχεσ, όπωσ ςτον Ρφργο (όπου εκεί αναπτφχκθκε 

πολφ θ αλευροβιομθχανία), ςτα Υςτζρνια, ςτον Τριαντάρο, ςτθν Ξυνάρα, ςτον 

Τριπόταμο και ςε άλλα χωριά τθσ Τινου να αποτελοφν ςθμαντικά μνθμεία λαϊκισ 

τζχνθσ.                                  

      

       

 

 

 

 

 

Ο ανεμόμυλοσ ςτον Κάμπο. Λειτοφργθςε ωσ το 1980 
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1.2. Θ ΧΘΣΛΜΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΣΤΘΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΗΩΘ 

ΤΟΥ ΤΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΑΕΛΚΟΝ 

Θ μελζτθ του ανεμόμυλου μασ οδθγεί ςε εποχζσ που οι άνκρωποι 

εργάηονταν ςκλθρά για να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςι τουσ μζςα ςε μικρζσ 

κοινωνίεσ αυτάρκεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε χωριό ζπρεπε να καλφπτει με 

επάρκεια όλα τα αγακά που είχαν ανάγκθ οι κάτοικοί του. Τζτοιεσ κοινωνίεσ 

εξυπθρετοφςαν οι ανεμόμυλοι, οι Μφλοι, όπωσ τουσ αποκαλοφςαν οι ντόπιοι, που 

επί αιϊνεσ εξαςφάλιηαν τθν πρϊτθ φλθ για τθ παραςκευι του ψωμιοφ. 

Στο νθςί μασ τουσ χρθςιμοποιοφςαν για να αλζκουν κυρίωσ κρικάρι, αλλά 

και ςιτάρι και βρϊμθ (μιγάδι) και ηωοτροφζσ. Σε κάποια νθςιά όμωσ άλεκαν, εκτόσ 

από τα παραπάνω, ςίκαλθ και φάβα ςτθ Σαντορίνθ και κειάφι ςτα κειωρυχεία τθσ 

Μιλου. 

Μια ιδιαίτερθ χριςθ του είναι αυτι που αναφζρεται από το Χάρθ Μιχ. 

Κουτελάκθ ςτο βιβλίο του «Τινοσ Αρχαία και Χριςτιανικι» για τον ανεμόμυλο ςτθν 

Ραραγγεριά ςτθ Χϊρα τθσ Τινου. Ο μφλοσ ανικε ςτθ χιρα Ορλϊφ-Τίγκα, θ οποία το 

1902 τον ποφλθςε ςτον Λωάννθ Ν. Κοντογιϊργθ που είχε βυρςοδεψείο εκεί όπου 

ςιμερα βρίςκεται το bar «Ρυρςόσ». Ο Κοντογιϊργθσ χρθςιμοποιοφςε το μφλο για 

να αλζκει τα βελανίδια με τα οποία επιτυγχανόταν θ δζψθ και θ μπεη βαφι των 

δερμάτων. 

 Για να καταλάβουμε πόςο ςθμαντικό ιταν το άλεςμα των ςπόρων, κα 

πρζπει να ποφμε πωσ φοφρνοι για αγορά ψωμιοφ δεν υπιρχαν· θ οικογζνεια είχε 

τθν ευκφνθ παραςκευισ του ψωμιοφ και παραγωγισ των αλεφρων. Ακόμθ οι 

άνκρωποι ζτρωγαν πολφ ψωμί, περιςςότερο απ’ όςο τρϊμε ςιμερα, γιατί 

δοφλευαν ςωματικά πολφ ςκλθρά και θ τροφι τουσ δεν περιείχε πολλζσ πρωτεΐνεσ, 

δθλαδι κρζασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανεμόμυλοσ τησ Παραγγεριάσ, όπωσ είναι ςήμερα. 
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Άλλθ μία λειτουργία των μφλων ιταν να αποςτραγγίηουν ι να αρδεφουν τισ 

καλλιζργειεσ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελετϊντασ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που μασ δείχνουν τθν κατανομι των 

ανεμόμυλων ςτισ Κυκλάδεσ, βγάηουμε τα εξισ ςυμπεράςματα. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

των αλεςτικϊν ανεμόμυλων ςε όλα τα Κυκλαδονιςια ιταν 436. Στθν Τινο ςφμφωνα 

με επιςτθμονικζσ ζρευνεσ  ςτεγαηόταν το μεγαλφτερο μζροσ από αυτοφσ. Ρερίπου 

112 ανεμόμυλοι βρίςκονταν διάςπαρτοι ςε διάφορα χωριά τθσ Τινου. Θ 

μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ τουσ ιταν ςτον Ράνορμο με 19 ανεμόμυλουσ, ςτα Δφο 

Χωριά με 13 και ςτα Υςτζρνια με 11 . 

 

Αντλητικοί ανεμόμυλοι 

Ανεμόμυλοσ για άντληςη νερού από τα 
χωράφια τησ Κώμησ 
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ΝΘΣΛ ΡΕΛΟΧΘ 

ΥΡΑΧΟΝΤΕΣ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΛ 

ΚΑΛ 
ΣΩΗΟΜΕΝΑ 

ΛΧΝΘ 

ΕΞΑΦΑΝΛΣΜΕΝΟΛ ΣΥΝΟΛΟ 

Τινοσ 
Αγάπθ-Αγ. 
Τριάδα 

3 
  

 Δφο Χωριά - 
Αρνάδοσ- 
Μουντάδοσ-
Μπερδεμιάροσ-
Τριαντάροσ 

17 

  

 Καλλονι-
Κλείςμα 

2 
  

 Κάμποσ 5 2  

 Καρδιανι 2   

 Κτικάδοσ-
Χατηθράδοσ 

7 1 
 

 Κϊμθ 9   

 Ξινάρα-Κρόκοσ-
Σκαλάδοσ-
Τριπόταμοσ 

6 
  

 Ξϊμπουργο 1 7  

 Ράνορμοσ-
Μαρλάσ-Ρλατιά 

19 2 
 

 Τινοσ 8 3  

 Υςτζρνια 11 2  

 Φαλατάδοσ-
Μζςθ- Στενι 

5 
  

  95 17 112 
Πίνακασ των ανεμόμυλων τθσ Σινου 

  

     Χάρτησ των περιοχών των ανεμόμυλων τησ Τήνου 
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              Τα τελευταία χρόνια ςε όλα τα νθςιά των Κυκλάδων λιγότεροι από 10 

ανεμόμυλοι ςυνεχίηουν να εξυπθρετοφν τον αρχικό προοριςμό τουσ, ενϊ ςτθ Τινο 

οι 17 από τουσ 112 που υπιρχαν, με τθν πάροδο του χρόνου ζχουν εξαφανιςτεί. 

Ρριν από εκατό χρόνια ζγινε μία προςπάκεια να χτιςτεί ςτθν Τινο ζνασ μεγάλοσ 

ανεμόμυλοσ (Καηανόβαινασ) ςτθν περιοχι Κόκκινα, από τθν Τθνίασ καταγωγισ Λελζ 

Καηανόβα-Οικονόμου, ο οποίοσ, όμωσ, όπωσ μασ είπε ο ςθμερινόσ ιδιοκτιτθσ του 

δεν ολοκλθρϊκθκε ωσ προσ τουσ μθχανιςμοφσ και δε λειτοφργθςε, γιατί δεν υπιρχε 

πια ανάγκθ παραγωγισ αλεφρου με αυτό τον τρόπο. Είχε αρχίςει πια θ παρακμι 

των μφλων. 

Οι τελευταίοι ανεμόμυλοι λειτοφργθςαν μζχρι το 1970 περίπου, που ζφυγαν 

οι τελευταίοι δφο γζροντεσ μυλωνάδεσ του νθςιοφ, που είχαν μείνει πιςτοί ςτθν 

τζχνθ και ςτουσ μφλουσ τουσ. Ρρόκειται για τον μπάρμπα-Αντρζα, ιδιοκτιτθ των 

μφλων Βαρβάνθ, και τον μπάρμπα-Κοςμά, ιδιοκτιτθ των μφλων ςτον Κάμπο.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               Ο χαρακτιρασ τθσ οικονομίασ τθσ Τινου μζχρι το 19ο αιϊνα ιταν κακαρά 

αγροτικόσ. Οι μφλοι, βζβαια, κεωροφνται ωσ θ πρϊτθ βιομθχανικι εγκατάςταςθ ςτο 

νθςί, που ζγινε εμφανισ τθν εποχι τθσ Ενετοκρατίασ, και θ αλευροποίθςθ των 

ςιτθρϊν, ιδίωσ του κρικαριοφ, ιταν θ βαςικότερθ βιοτεχνία τθσ Τινου ωσ και το 19ο 

αιϊνα. Ακόμα, εκείνθ τθν περίοδο λειτοφργθςαν ςτθν Τινο περιςςότεροι από 80 

ανεμόμυλοι, που άλεκαν υπερτριπλάςιεσ ποςότθτεσ αλευριοφ λόγω τθσ αφξθςθσ 

του πλθκυςμοφ. 

  

 

 

 

Όπωσ μασ είπε ο κύριοσ Ανδρέασ Ψάλτησ, εγγονόσ του μπάρμπα-
Αντρέα, ςε συνέντευξη που μασ έδωςε ςτο μύλο του, όπου ςήμερα 
ςτεγάζεται το bar Κάκτοσ, ο μύλοσ αυτόσ καταςκευάςτηκε το 1800. «Εύναι 
ϋνα κληρονομικό κτύςμα που περνϊ από γενιϊ ςε γενιϊ. Αρχικϊ όταν ςτην 
κατοχό του κ. Ανδρϋα Ψϊλτη (μπϊρμπα-Αντρϋα), μετϊ πϋραςε ςτα χϋρια του 
γιου του, κ. Ιωςόφ Ψϊλτη και ϋπειτα ςτον εγγονό του, κ. Ανδρϋα Ψϊλτη ο 
οπούοσ εύναι ο τωρινόσ ιδιοκτότησ του. Ο ανεμόμυλοσ για πολλϊ χρόνια 
λειτουργούςε για την ϊλεςη των ςιτηρών και την παραγωγό αλευριού. Η 
προςφορϊ του εκεύνη την εποχό όταν ςημαντικό για τη ζωό των ανθρώπων, 
διότι δεν υπόρχαν αρκετϊ τρόφιμα. Ο μύλοσ ϋδινε αλεύρι και ςτουσ φούρνουσ 
του νηςιού. Με την ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ και την εφεύρεςη νϋων 
μηχανημϊτων η λειτουργύα του αναςτϊλθηκε το 1969».  

 

 

Τότε ο πλθκυςμόσ του νθςιοφ υπερτριπλαςιάηεται και θ γθ 

διαμορφωμζνθ ςε αναβακμίδεσ μζχρι τισ κορυφζσ των λόφων 

καλλιεργείται εντατικά με ςιτθρά, για να κρζψει τουσ κατοίκουσ.  

 Το 1716 ο πλθκυςμόσ ανερχόταν ςε 23000 κατοίκουσ 

 Το 1821 ο πλθκυςμόσ ιταν 24120 κάτοικοι 

                                                          (Τινοσ, Λςτορία και Ρολιτιςμόσ) 



25 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Το 18ο αιϊνα παρατθροφμε ότι υπιρχε ζντονθ δραςτθριότθτα ςτθν εμπορία 

ςιτθρϊν και άλλων δθμθτριακϊν, για τισ ανάγκεσ των ντόπιων και όχι μόνο. Αυτό 

ςυμβαίνει ςε μεγαλφτερο βακμό κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ και 

τα πρϊτα χρόνια τθσ ανεξαρτθςίασ, κατά τα οποία οι ανεμόμυλοι τθσ Τινου 

τροφοδοτοφςαν, εκτόσ από τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ, τα ελλθνικά πλοία και τα 

γφρω νθςιά.   

 

                                                                          

              GIOVANNI FRANCESCO CAMOCIO                                                                          
 Χάρτησ τησ Τήνου που τυπώθηκε μεταξύ 1566 – 1574 και φανερώνει την ύπαρξη ανεμόμυλων 
ςτο νηςί ήδη το 16ο αιώνα. Xαλκογραφία 
 

ζπια ηωγραφιςμζνθ ςε χαρτί από τον Σhomas Θope (18οσ αιωνασ)  
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Χαλκογραφία  του Jean Struys (1681) 

Χαλκογραφία του Ηerny de Βeauvau (1615) 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ ρωςικισ κατοχισ: 

 οι ανεμόμυλοι και οι φοφρνοι των Κυκλάδων υποχρεϊκθκαν με απειλζσ να 

αλζκουν τα «αυκεντικά» ςιτάρια και να ψινουν για τισ ανάγκεσ του ρωςικοφ 

ςτόλου.  

 το Σεπτζμβριο του 1771 οι προεςτοί τθσ Σφρου πιραν διαταγι να 

ετοιμάςουν και να ςτείλουν παξιμάδια και να αφιςουν τισ προφάςεισ, 

αλλιϊσ ο ναφαρχοσ κα πάει να τουσ τιμωριςει.  

 το Σεπτζμβριο του 1772 ο Μυκονιάτθσ επίτροποσ των ϊςων Αντϊνθσ 

Ψαρόσ με γράμμα προσ τισ Καντηθλλαρίεσ τθσ Τινου και τθσ Σφρασ προςτάηει 

να αλζςουν το ςιτάρι τθσ δεκατιάσ και, εφόςον δεν μποροφν να το κάνουν 

παξιμάδι, να ςτείλουν το αλεφρι ςτθ Νάουςα. 

 τθν ίδια εποχι ο Ορλϊφ διατάηει με επιςτολι το ναφαρχο Σπυρίδωφ να 

τιμωρθκοφν οι Σαντορινιοί, διότι δεν εκτζλεςαν τθ διαταγι του, να αλζςουν 

και να φτιάξουν δίπυρα (παξιμάδια) 

 επίςθσ διζταξε να ειςπραχκεί με τθ βία αποηθμίωςθ από τουσ Μυκονιάτεσ, 

επειδι  άφθςαν τα δίπυρα να καταςτραφοφν.  

 ακόμα  ο αντιναφαρχοσ Γιελμανϊφ ηθτοφςε αποηθμίωςθ από τουσ Ναξιϊτεσ, 

διότι είχε ςτείλει ςιτάρι και δεν ζλαβε το άλεςμα, απειλϊντασ με ςφλλθψθ.  

  

Σε μια περιοχι του νθςιοφ, τον Ρφργο, αναπτφχκθκε ιδιαίτερα θ 

αλευροβιομθχανία. Οι ανεμόμυλοι που βρίςκονταν ςτον λόφο πάνω από το λιμάνι 

του Ρανόρμου ανικαν ςε καραβοκφρθδεσ εμπόρουσ, οι οποίοι ζφερναν ςιτθρά 

κυρίωσ από τθν Αλεξάνδρεια. Το αλεφρι που παριγαγαν το πουλοφςαν εκτόσ από 

τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ, ςτισ αγορζσ τθσ Ρόλθσ και ςτθ Σμφρνθ. 

 
Οι ανεμόμυλοι από το ςυγκρότημα του Πύργου.  



28 
 

Πλα άλλαξαν με το τζλοσ του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Θ επζκταςθ τθσ 

βιομθχανίασ ιταν κακοριςτικι και οι ανεμόμυλοι «κφματά» τθσ. Τα καΐκια 

μετζφεραν όλο και περιςςότερα άλευρα από τον Ρειραιά. Ζτςι θ δουλειά ςτουσ 

ανεμόμυλουσ λιγόςτευε και οι μυλωνάδεσ καταπιάνονταν με άλλεσ δουλειζσ και 

είχαν τον ανεμόμυλο ωσ πάρεργο. 

Αναηωπφρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ανεμόμυλων παρατθρικθκε κατά τθ 

διάρκεια τθσ Κατοχισ. Τότε αυξικθκαν οι καλλιζργειεσ των δθμθτριακϊν και 

ζδωςαν δουλειά ςτουσ μφλουσ. Πμωσ μπικαν κάτω από τον ζλεγχο του κατακτθτι, 

ο οποίοσ ςφράγιςε το μθχανιςμό τουσ με ταινία και βουλοκζρι. Ο κάκε παραγωγόσ 

όφειλε να δθλϊςει τθν ποςότθτα του καρποφ που ικελε να αλζςει, για να γίνει το 

παρακράτθμα. Το άλεςμα γινόταν υπό τθν επιτιρθςθ ενόσ Λταλοφ ςτρατιϊτθ. 

Ρολλοί μυλωνάδεσ βρικαν τρόπο να αλζκουν ςε μακρινοφσ ανεμόμυλουσ τθ νφχτα 

για να μθ φαίνεται θ φτερωτι. Άλεκαν όμωσ και αδιλωτεσ ποςότθτεσ τθ μζρα 

μεκϊντασ ι δωροδοκϊντασ τουσ φρουροφσ. Γι’ αυτό θ προςφορά τουσ ςτθν 

επιβίωςθ των κατοίκων των νθςιϊν τθν περίοδο αυτι του μεγάλου λιμοφ είναι πολφ 

ςθμαντικι.     

Διαβάηοντασ ςτο βιβλίο ‘’Επετθρίσ εταιρείασ Κυκλαδικϊν μελετϊν, μζροσ Α’ 

τόμοσ ΙΔ’, 1991-1993’’, τα Ρρακτικά του Αϋ Κυκλαδολογικοφ Συνεδρίου που ζγινε 

ςτθν Άνδρο 5-9 Σεπτεμβρίου 1991 διαπιςτϊνουμε τα εξισ ςφμφωνα με τθν άποψθ 

του Στ. Νομικοφ: 

 Οι ανεμόμυλοι δεν ανικαν όλοι ςε μυλωνάδεσ ωσ τα τζλθ του 19ου αιϊνα. 

Αρκετοί από αυτοφσ ιταν ςτθν κατοχι πλοφςιων καραβοκφρθδων, όπωσ για 

παράδειγμα οι μφλοι του Ρφργου που ανικαν ςε καραβοκφρθδεσ εμπόρουσ οι 

οποίοι ‘’πάκτωναν’’ τουσ μφλουσ ςε επαγγελματίεσ μυλωνάδεσ. Αυτό ςυνζβαινε, 

γιατί το κόςτοσ για τθ δθμιουργία των ανεμόμυλων ιταν αρκετά μεγάλο· 

υπερζβαινε το κόςτοσ ενόσ ςπιτιοφ. Θ καταςκευι τουσ παρουςίαηε μεγάλθ 

δυςκολία και χρειαηόταν περιςςότερα από 800 θμερομίςκια. 

 

Ροια όμωσ ιταν θ αμοιβι του μυλωνά και το κζρδοσ του;  

 Θ ςυνθκιςμζνθ αμοιβι ιταν να παίρνει ο μυλωνάσ ζνα μζροσ από το 

άλεςμα. Το είδοσ αυτό τθσ αμοιβισ λεγόταν αξάι. Ριο ςυγκεκριμζνα τα 

δικαιϊματα του μυλωνά ιταν 10 ζωσ 12 οκάδεσ αξάι ςτισ 100 για το άλεςμα. 

 Το ςυνολικό ειςόδθμα που ζβγαηε ζνασ ανεμόμυλοσ ςε περίοδο κανονικισ 

λειτουργίασ ζφτανε τισ 600 οκάδεσ ανά μινα. Αυτό το ποςό, όταν ο μφλοσ 

ανικε ςε κάποιον καραβοκφρθ, κάποιεσ φορζσ μοιραηόταν μεταξφ του 

νοικοκφρθ και του μυλωνά.  

 Τισ περιςςότερεσ φορζσ όμωσ ο μυλωνάσ που δοφλευε εκεί αμειβόταν με το 

10% του αλζςματοσ, γιατί οι καραβοκφρθδεσ πάκτωναν το μφλο με 

δυςμενείσ όρουσ.  

 Υπιρχαν περιπτϊςεισ όπου οι μυλωνάδεσ, ιδιοκτιτεσ των ανεμόμυλων, 

αντάλλαηαν το άλεςμά τουσ με άλλα αντικείμενα. 
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Ραρόλα αυτά, τουσ μυλωνάδεσ δεν τουσ ενδιζφερε τόςο θ μεγάλθ 

παραγωγι αλεφρων, αλλά θ καλι ποιότθτα του αλζςματοσ. Ρροςπακοφςαν να μθν 

καεί το αλεφρι, για να μθν απογοθτεφςουν τουσ μόνιμουσ πελάτεσ τουσ. 

Στθριηόμενοι ς’ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

χριςθ των ανεμόμυλων ςτθν Τινο ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

οικονομίασ τθσ. Πςο άλεκαν οι μφλοι ιταν όλα ευνοϊκά, τόςο για τθν κοινωνία, όςο 

και για τθν οικονομία, όπωσ ζλεγαν οι μυλωνάδεσ και οι κάτοικοι του νθςιοφ. 

«Αλζκουν οι μφλοι, όλα καλά», ζλεγαν όταν ζβλεπαν τα πανιά των μφλων να 

γυρίηουν. Θ ηωι με τάξθ και θρεμία ςυνζχιηε το ρυκμό τθσ. 

 

 

 

Σφμφωνα με τθ ςυνζντευξθ του κ. Ψάλτθ: «θ δουλειά που διεκπεραίωνε ο 

μυλωνάσ ιταν ςκλθρι και αμειβόταν είτε με δεκάρεσ, είτε με κάποιο ποςοςτό 

από το άλεςμα. Ο μφλοσ δοφλευε όλο το χρόνο, αφοφ αποτελοφςε εργαςία 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ ακόμα και όταν ο άνεμοσ ιταν νότιοσ».    

          
 

 

τον Άγιο Αρτζμιο ςτον Σριαντάρο άλλοτε… 

.....και τϊρα 
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1.3. Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΣΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΤΩΝ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΛΩΝΩΝ 

 
       
  “Αλζκει ο μφλοσ, όλα καλά” ζλεγαν οι προγονοί μασ, όταν ζβλεπαν τα λευκά 
πανιά των ανεμόμυλων να γυρίηουν ρυκμικά ωσ ζνδειξθ θρεμίασ και τάξθσ ςτθ 
μικρι κοινωνία τουσ. Θ ηωι ςυνζχιηε το ρυκμό τθσ και ο κφκλοσ το ψωμιοφ ςυνζχιηε 
απαραςάλευτθ τθν πορεία του.  

Μια εικόνα αυτϊν των μικρϊν κοινωνιϊν που μεγάλωςαν οι παπποφδεσ και 
οι προπαπποφδεσ μασ δίνει ο Σάββασ Απζργθσ ςτο βιβλίο του «Ο Τριαντάροσ και ο 
Μπερδεμιάροσ τθσ Τινου» (2008):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε μια τζτοια κοινωνία που θ ηωι ιταν κεμελιωμζνθ πάνω ςτθ γεωργία και 

ςτθν κτθνοτροφία ςθμαντικόσ ιταν ο ρόλοσ του μυλωνά. Ο μυλωνάσ διαχειριηόταν 
το βαςικότερο είδοσ διατροφισ και θ δουλειά του ςτθν Τινο ιταν ςυνικωσ 

κλθρονομικι. Αυτό 
επιβεβαιϊνεται και από τθν 
ςυνζντευξθ του κ. Ανδρζα 
Ψάλτθ, ο οποίοσ μασ είπε ότι ο 
μφλοσ του Βαρβάνθ, που 
βρίςκεται πάνω από τθν πόλθ 
κοντά ςτο μπαρ “Κάκτοσ”, 
περνοφςε από γενιά ςε γενιά. 
Αρχικά ιταν ςτθν κατοχι του 
παπποφ του, του μπάρμπα-
Αντρζα Ψάλτθ, μετά πζραςε ςτα 
χζρια του πατζρα του, Λωςιφ 
Ψάλτθ, και ζπειτα ςτον ίδιο που 
είναι ο τωρινόσ ιδιοκτιτθσ του. 
Στο βιβλίο των Βάου-Νομικοφ 
αναφζρεται ότι για να γίνει 
κανείσ μυλωνάσ ςε ανεμόμυλο              
ζπρεπε να ςυνδυάηει 
ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ:  

  Από τουσ τελευταίουσ μυλωνάδεσ Κοςμάσ Αλιμπζρτθσ από τον 
Χατηθράδο τθσ Σινου 

 

 

«Μζχρι το 1995 ο Τριαντάροσ (όπωσ και όλα τα χωριά τθσ Τινου) 
βρίςκονταν ςτθν.... προβιομθχανικι εποχι! Κλειςτι κοινωνία, αυτάρκθσ και 
αυτόνομθ οικονομικά. Θ επικοινωνία δφςκολθ. Θ ανταλλαγι αγακϊν και ιδεϊν 
ανφπαρκτθ. Τα χριματα λιγοςτά. Θ επαφι με τον ζξω κόςμο ςχεδόν αδφνατθ. Δεν 
υπιρχε ραδιόφωνο, δεν υπιρχαν ςυγκοινωνίεσ και δεν υπιρχαν επειδι 
δεν...χρειάηονταν. Το χωριό τα είχε ..όλα. Το ψωμί, το γάλα, το κρζασ, τα αυγά, τα 
κθπευτικά του, το Σχολείο του, τον παπά του, τθ μαμι του, τα πανθγφρια του, 
τουσ οργανοπαίκτεσ του, τθ διαςκζδαςι του. Δεν χρειάηονταν τίποτε άλλο».  
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 να είναι γεροδεμζνοσ ϊςτε να τα βγάηει πζρα μοναχόσ του με τισ 
βαριζσ δουλειζσ και με τουσ χειριςμοφσ που ςυνεπάγονταν μάλιςτα 
πολλοφσ κινδφνουσ.  

 να τα καταφζρνει ςε μαραγκοδουλειζσ ϊςτε να αποκακιςτά ο ίδιοσ 
τισ φκορζσ και τισ μικροηθμιζσ δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ και 
χαςομζρια.  

 να ζχει γνϊςεισ από τισ δουλειζσ του καλαςςινοφ ϊςτε να 
καταςκευάηει ςχοινιά από καννάβι, και να πελεκά τισ μυλόπετρεσ                                                                                                                                                                                                           
κάκε φορά που ςτόμωναν.  

Πςο όμωσ άξιηαν όλεσ μαηί οι παραπάνω ικανότθτεσ, άλλο τόςο βάραιναν 
και οι γνϊςεισ του πάνω ςτισ τοπικζσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Οι μυλωνάδεσ 
ζπρεπε πάντοτε να είναι ςε κζςθ να προβλζπουν τισ διακζςεισ του καιροφ και 
προπάντων τισ απότομεσ αλλαγζσ που ιταν ο φόβοσ και ο τρόμοσ των ανεμόμυλων. 
Οι νθςιϊτεσ μυλωνάδεσ απζκτθςαν εξαιρετικι ειδίκευςθ ςτο χειριςμό του 
μθχανιςμοφ και τόςθ γνϊςθ ςτισ ευμετάβλθτεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και 
ςτθ διαχείριςθ όλθσ τθσ εργαςίασ, ϊςτε οι νοικοκφρθδεσ τουσ εμπιςτεφονταν και 
πάκτωναν ς’ αυτοφσ τουσ ανεμόμυλουσ. Με αυτόν τον τρόπο οι μυλωνάδεσ 
κουμαντάριηαν πια τθ δουλειά ςαν να ιταν οι ίδιοι οι νοικοκφρθδεσ. 

  
Στο βιβλίο Βάου-Νομικοφ αναφζρεται επίςθσ ότι οι μυλωνάδεσ ιταν από 

τουσ λίγουσ που είχαν κακθμερινά επαφι με γυναίκεσ και μάλιςτα νζεσ. Οι 
νθςιϊτεσ κατθγοροφςαν τουσ μυλωνάδεσ πωσ ιταν γυναικάδεσ και πωσ δεν άφθναν 
πελάτιςςα απείραχτθ. Στον ερωτικό τομζα οι υπόλοιποι επαγγελματίεσ τουσ 
ηιλευαν. Ραράλλθλα το ερθμικό περιβάλλον του μφλου εξαςφάλιηε τθ μυςτικότθτα 
ςτισ ερωτοτροπίεσ. Ραράλλθλα ςτο βιβλίο ο Σάββασ Απζργθσ ςχολιάηει: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίςθσ είχαν ςε γενικζσ γραμμζσ τα φυςικά χαρίςματα, αλλά και τα 

ελαττϊματα των νθςιωτϊν επαγγελματιϊν και ςυχνά ο κόςμοσ δυςπιςτοφςε και 
μάλιςτα με το δίκιο του αρκετζσ φορζσ. Τουσ κατθγοροφςαν ωσ κλζφτεσ, πονθροφσ, 
κατεργάρθδεσ. Άλεκαν ςυςτθματικά κακόβραςτα ι χαλαςμζνα όςπρια και το 
αλεφρι νοκεφονταν ςε μικρζσ ποςότθτεσ ϊςτε να μθν γίνει αντιλθπτό. Με αυτι τθν 
ςυμπεριφορά ο μφλοσ δυςφθμίηονταν και ζχανε τθν πελατεία του. Επιπλζον υπιρχε 
ζκιμο που κανόνιηε τθν ποινι που επιβάλλονταν ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ.  

 
 

«Ο μυλωνάσ κρατοφςε ςειρά αν θ ηιτθςθ ιταν μεγάλθ. Μερικοί 

προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν γρθγορότερα, περίμεναν ςτο μφλο πολλζσ 

ϊρεσ. Συνικωσ, για να μθν κακυςτεροφν οι άνδρεσ, τθ δουλειά αυτι τθν 

αναλάμβαναν τα παιδιά ι οι γυναίκεσ, οι οποίεσ εκμεταλλεφονταν το 

χρόνο τουσ πλζκοντασ ι μπαλϊνοντασ ι … παίηοντασ με το μυλωνά. 

Σχετικζσ ιςτορίεσ κυκλοφοροφςαν από ςτόμα ςε ςτόμα «κρυφά» ι 

«ξεφουρνίηονταν» ςτουσ αποκριανοφσ». 
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Για τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονταν μεταξφ των μυλωνάδων χαρακτθριςτικά 
γράφει ο πατζρασ όκκοσ Ψάλτθσ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Συχνά ανάμεςα ςτουσ μυλωνάδεσ που ιταν γείτονεσ δθμιουργοφταν  
 
 
Σχετικά με τθν πίςτθ των μυλωνάδων ςυγκεντρϊςαμε τισ παρακάτω 

πλθροφορίεσ: αν και ιταν ευςεβείσ πίςτευαν ςε δειςιδαιμονίεσ. Θ ευςζβεια τουσ 
εκδθλϊνεται από το γεγονόσ ότι δοφλευαν μόνο τισ κακθμερινζσ, ενϊ τισ Κυριακζσ 
πιγαιναν ςτθν εκκλθςία. Οι μυλωνάδεσ δεν ζςβθναν τα καντιλια ςτα εκκλθςάκια 
κοντά ςτουσ ανεμόμυλουσ, για να ζχουν τθν προςταςία των αγίων και πίςτευαν ότι 
αν τα παραμελοφςαν κα είχαν ςυνζπειεσ. Για να πθγαίνουν όλα καλά, 
προςεφχονταν ςε αγίουσ όπωσ τον άγιο Νικόλαο, τον άγιο Γιϊργθ, τον άγιο Μθνά, 
και τοποκετοφςαν τισ εικόνεσ τουσ ςε περίοπτθ κζςθ μζςα ςτο μφλο, ψθλά ςτα 

Χωρικι τθσ Σινου, 1797 

«Συχνά ανάμεςα ςτουσ μυλωνάδεσ που ιταν γείτονεσ δθμιουργοφταν 
κάποια αντιηθλία και ανταγωνιςμόσ για τθν προςζλκυςθ πελατϊν. Αλλά 
υπιρχε γενικά μεγάλθ αλλθλεγγφθ μεταξφ τουσ. Πταν δεν είχε πολφ αζρα και 
τα αλζςματα αφκονοφςαν, οι μυλωνάδεσ αναγκάηονταν να εργάηονται και τθ 
νφχτα για να τα προλάβουν. Υπιρχε όμωσ ο κίνδυνοσ να τουσ πάρει ο φπνοσ 
και να πάκουν ηθμιά ανεπανόρκωτθ. Γι’ αυτό βοθκοφςε ο ζνασ τον άλλο, για 
να μείνουν άγρυπνοι. Και το κατόρκωναν με ζνα πολφ απλό τρόπο : κάκε 
τόςο φυςοφςαν δυνατά από το παρακυράκι τουσ μζςα ς’ ζνα μεγάλο 
όςτρακο, τθ ‘’μπουροφ’’, που ζβγαηε ζνα δυνατό χαρακτθριςτικό ιχο. Ο ζνασ 
ζδινε το ςιμα και ο άλλοσ απαντοφςε. Αν ο γείτονασ δεν απαντοφςε, ιταν 
ςθμάδι πωσ τον πιρε ο φπνοσ. Και αν δεν ξυπνοφςε με τθ ‘’μπουροφ’’, τότε 
πιγαινε ο ίδιοσ να τον ξυπνιςει».   
 

Νθςιϊτθσ με ταμπουρά 
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ςόκαρα (τουρλάξυλα). Ειδικά οι μυλωνάδεσ τθσ περιοχισ Υςτερνίων, όπωσ ο πατιρ 
Ν. Ρρωτόπαπασ αναφζρει, προςτάτθ Άγιο είχαν τον άγιο Ακανάςιο του οποίου δεν 
παρζλειπαν να ανάβουν κάκε φορά το καντιλι.  

Θ ευςζβεια τουσ όμωσ δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι πίςτευαν ςε 
δειςιδαιμονίεσ, όπωσ το μάτιαςμα, και ζπαιρναν προλθπτικά μζτρα. Κρεμοφςαν 
κρεμμφδια πάνω από τθν πόρτα και κάρφωναν ζνα πζταλο ι ζνα ψαράκι από 
λαμαρίνα. Ακόμθ κρεμοφςαν καλαμζνιουσ ςταυροφσ, ζβαηαν ςτθν κοφινίδα το 
ςταυρό των Βαΐων ι μια μπλε χάντρα και ςτο ανϊφλι ςχθμάτιηαν ζνα ςταυρό με το 
κερί τθσ Αναςτάςεωσ. Στισ αντζνεσ ςυνικιηαν να βάηουν ςταυρουδάκια ι χάντρεσ 
και ςτο ντουλάπι τοποκετοφςαν ζνα κομμάτι κερί και λουλοφδια από τον επιτάφιο. 
Αυτά ίςχυαν και για τθν πίςτθ τουσ ςτουσ διάφορουσ δαίμονεσ, νεράιδεσ και 
βρικόλακεσ που μαηεφονταν τα μεςάνυχτα ι και μζρα ι και μεςθμζρι και πίςτευαν 
ότι τιμωροφςαν παίρνοντασ τθ φωνι ι προκαλϊντασ άλλεσ ςωματικζσ ι 
πνευματικζσ βλάβεσ ςε όποιον ζβριςκαν εκεί. Ρρόςκετα μζτρα ζπαιρναν και για 
τουσ καλικάντηαρουσ.  

 
 

 

           Στο ερϊτθμα μασ αν ιταν ευχάριςτθ θ δουλειά ςτον ανεμόμυλο ο κ. 
Ανδρζασ Ψάλτθσ μασ απάντθςε ότι θ δουλειά ιταν ςκλθρι, χρειαηόταν ξεκοφραςθ 
ο μυλωνάσ, κακϊσ γνωρίηοντασ καλά το επάγγελμα εργαηόταν μόνοσ ι με μικρι 
βοικεια από τθν οικογζνεια του. Θ δουλειά ςτον ανεμόμυλο άλλοτε γινόταν 
ευχάριςτα, επειδι και οι ϊρεσ για το μυλωνά περνοφςαν εφκολα με τισ ςυναλλαγζσ, 
τθ ςυντροφιά των πελατϊν που περίμεναν να πάρουν το άλεςμα τουσ και τθν 
ζντονθ δουλειά. Άλλοτε όμωσ ζπλθτταν, όταν εξαςκενοφςε ο αζρασ και για να 
αλεςτεί μία κοφινίδα περνοφςαν ϊρεσ απραξίασ δίχωσ ςυντροφιά. Το ίδιο γινόταν 
και ςτα νυχτζρια όπου εκεί, για να ςκοτϊςουν τθν ϊρα τουσ οι μυλωνάδεσ, δεν 

Χωρικοί τθσ Σινου που πθγαίνουν με τα γαϊδουράκια ςτο μφλο. 
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ζχαναν ευκαιρία να κάνουν διάφορα πειράγματα ςτουσ κοιμιςμζνουσ ςυναδζλφουσ 
τουσ. Μερικζσ φορζσ όμωσ τα πειράγματα γίνονταν και πιο βαριά.  

Χαρακτθριςτικά ο πατζρασ όκκοσ Ψάλτθσ αναφζρει μία ιςτορία για ζναν 
μφλο ςτο Βφςιλο:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

«Στα μιςά του δρόμου που ζνωνε τθ Χϊρα με τα χωριά του πρϊθν Διμου 

Ρεραίασ, πάνω από τθ ράχθ τθσ Ξυνάρασ, ςτο Βφς(ι)λο, υπιρχε ζνασ 

περίφθμοσ μφλοσ. Το 1944 απόχτθςε και ζνα αδερφό: ο μάςτρο Γιϊργθσ ο 

Βαλλαρισ, ζχτιςε ζνα δεφτερο μφλο δίπλα ςτον παλιό και μζχρι πριν λίγα 

χρόνια άλεκαν και οι δφο ςαν καλοί ςυνζταιροι. Ο μάςτρο Γιϊργθσ είχε 

δθμιουργιςει εκεί ζνα περίφθμο εργαςτιρι, ςτο οποίο - ςαν άνκρωποσ 

μερακλισ και πολυμιχανοσ που ιταν – καταπιανόταν με όλεσ τισ δουλειζσ 

και τισ τζχνεσ. Μζςα  κει περνοφςε τισ περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ και 

τθσ νφχτασ ζχοντασ και τθν επίβλεψθ των αγαπθμζνων του μφλων. Στισ 

ελεφκερεσ ϊρεσ ζπιανε τθν παλιά του φυςαρμόνικα και ζπαιηε με 

ςυνοδεία τον αζρα και το ςτριφογφριςμα των μφλων, παλιά ρομαντικά 

τραγοφδια». 

Οι μφλοι ςτο Βίςυλο 
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         Εκείνα τα χρόνια, όπωσ 
αναφζρεται ςτο βιβλίο των Βάου 
Νομικοφ, υπιρχαν και οι 
μυλομαραγκοί, μία δουλειά που 
παρουςίαηε πολλζσ δυςκολίεσ. 
Δφςκολθ γιατί απαιτοφςε πολλζσ 
τεχνικζσ γνϊςεισ, αφοφ ςτθν 
καταςκευι του μφλου ιταν ο  
αρχιτζκτονασ. Θ ευκφνθ του ιταν 
να βρει τα κατάλλθλα ξφλα, να 
χτίςει τα κεμζλια του πφργου 
ακόμα και να κόψει τα πανιά. Αν 
εκείνοσ ιταν ανίκανοσ ςτθν 
εργαςία του, θ επιχείρθςθ κα 
ιταν άχρθςτθ. Αν και ο μυλωνάσ 
διόρκωνε τισ μικρζσ ηθμιζσ ςτο 
μφλο, ο μυλομαραγκόσ ιταν για 
τισ πιο ςοβαρζσ. Καλοί 
μυλομαραγκοί δεν υπιρχαν 
παντοφ, ενϊ θ φιμθ κάποιων 
κυκλοφοροφςε ςε όλεσ τισ 
Κυκλάδεσ ϊςτε να ζχουν εργαςία. 
Θ εκμάκθςθ μιασ τζτοιασ τζχνθσ 
ιταν πολφπλοκθ ςε ςθμείο να 
είναι κλθρονομικι, αφοφ οι 

περιςςότεροι δεν μαρτυροφςαν τα μυςτικά τθσ τζχνθσ τουσ. Επειδι θ εργαςία τουσ 
ςπάνιηε, θ αμοιβι τουσ ιταν αρκετι. Ζτςι πολλοί μυλομαραγκοί ζφτιαχναν και 
δικοφσ τουσ ανεμόμυλουσ.      
Και βζβαια άλλοι μφλοι ανικαν ςτθν ιδιοκτθςία και των νοικοκφρθδων που τουσ 
νοίκιαηαν ςτουσ μυλωνάδεσ. Συχνά όμωσ οι νοικοκφρθδεσ κερδοςκοποφςαν εισ 
βάροσ του μυλωνά. Ραραδείγματα ζχουμε: ξεπερνοφςαν τισ τοπικζσ ςυνικειεσ, 
ηθτοφςαν πάκτοσ μεγαλφτερο, ενϊ φόρτωναν όλεσ τισ ηθμιζσ ςτουσ μυλωνάδεσ  και 
με άλλεσ παράλογεσ απαιτιςεισ. Θ φιμθ αυτϊν τον νοικοκφρθδων ιταν γνωςτι 
ςτουσ πειρατζσ και ιξεραν ότι ιταν πλοφςιοι, ζτςι τουσ αναηθτοφςαν και τουσ 
αιχμαλϊτιηαν κλζβοντασ τουσ. Οι νοικοκφρθδεσ όμωσ ςυνζχιηαν να φτιάχνουν 
μφλουσ γιατί είχαν ςτακερό κζρδοσ και είχαν να ςυμφωνιςουν μόνο με ζνα άτομο, 
το μυλωνά.  Οι μφλοι που άνθκαν ςε νοικοκφρθδεσ ιταν κλθρονομικοί ςτα παιδιά 
τουσ με λίγεσ εξαιρζςεισ, ενϊ ςε κάποιουσ μυλωνάδεσ πζραςαν για λίγο μόνο καιρό, 
αφοφ ακολοφκθςε θ παρακμι τουσ. Ανεμόμυλοι νοικοκφρθδων ςπάνια ανικαν ςε 
άτομα που είχαν άλλεσ αςχολίεσ όπωσ π.χ. εκκλθςιαςτικά πρόςωπα.   

Οι μφλοι και οι μυλωνάδεσ ιταν κάτι ςαν αςτεροςκοπεία για τθν Τινο ςτα 
παλιά χρόνια. Το μετεωρολογικό δελτίο του μυλωνά ιταν αξιόπιςτο και 
υπολογίςιμο. Ιξεραν αυτοί οι άνκρωποι, από τθ μακροχρόνια πείρα τουσ, 
ηυμωμζνοι όπωσ ιταν και με τα ςτοιχεία τθσ φφςεωσ, να ςου πουν με ακρίβεια τον 
καιρό. Ακόμα και οι κουκουβάγιεσ, που κοφρνιαηαν πάνω ςτισ αντζνεσ, όταν ο μφλοσ 
ιταν δεμζνοσ και τα πανιά κλειςτά ι κακιςμζνεσ ςτθ κορυφι τθσ κουκοφλασ, 
κεωροφνταν ςαν πολφτιμα μετεωρολογικά εργαλεία. 

Ο φθμιςμζνοσ μυλομαραγκόσ Κωνςτανίνοσ Ααφεντάκθσ 

από τθ Μιλο 
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 Ζτςι ζλεγαν ςτθ Κϊμθ :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
Μία ακόμθ ιςτορία του πατζρα όκκου Ψάλτθ είναι για το Μφλο ωσ 

άςυλο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘’όταν ακούσ τον κούκο να φωνϊζ’ ντιμπϋλ’ κα ςτ’ν αντϋννα τ’ Κανϊρα, 
θϊχουμι καλό κιρό!’’ 
 ό ϋλεγαν ‘’όταν φουνϊζ’ ουγλόγουρα και κλαψιϊρκα θϊχουμι κακό κιρό !’’
  

ο μφλοσ του Κανάρα 

«Για το νερόμυλο του Τηϊρτηθ Βαλλαρι ςτθν Ρεράςτρα διθγοφνται το εξισ 

περιςτατικό: …Μία μζρα, λζει, πιγε ο ιδιοκτιτθσ πρωί ςτο νερόμυλο. Μόλισ 

μπικε μζςα ακοφει κλάματα μωροφ που ζβγαιναν μζςα από τθν 

αλευραποκικθ. Ανοίγει παραξενεμζνοσ το καπάκι και βλζπει μζςα να 

ςαλεφει ζνα μωρό και να κλαψουρίηει δυνατά. Ραρατά το καπάκι 

τρομαγμζνοσ και το βάηει ςτα πόδια. Σαν ςυνιρκε πιρε ζνα γκαςμά και 

βοφλθςε το νερόμυλο γιατί νόμιηε πωσ ιταν ςτοιχειωμζνοσ. Το μωρό όμωσ 

δεν ςκοτϊκθκε. Το προςτάτεψε θ αλευραποκικθ. Ιταν λζει νόκο και θ 

δφςτυχθ μάνα του για να γλυτϊςει από το διαςυρμό ςκζφτθκε να το πάει 

κρυφά τθ νφχτα ςτο μφλο και να το κρφψει ελπίηοντασ πωσ το πρωί κα το βρει 

ο μυλωνάσ και κα το προςτατζψει. Λζνε πωσ το μωρό ιταν κοριτςάκι και το 

πιραν οι καλόγριεσ ςτα Λουτρά και το ανζκρεψαν». 
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Ρόςο ςπουδαία ιταν θ φπαρξθ και θ λειτουργία των μφλων και πόςοσ 
ςπουδαίοσ ο ρόλοσ τουσ ςτθ ηωι του κάκε χωριοφ επιβεβαιϊνεται και από τθ 
λαϊκι φιλολογία που αναπτφχκθκε ςχετικά. Φιλολογία πλοφςια ςε παραδόςεισ, 
παροιμίεσ, ανζκδοτα, ζκιμα και μφκουσ.  

Για τουσ ανεμόμυλουσ τθσ Τινου γεννικθκε και το παρακάτω αίνιγμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ακόμα προζκυψε ζνασ πλοφτοσ παροιμιϊν που μεταφζρονταν από γενιά ςε γενιά. 
Τζτοιεσ είναι:  

α) Αν είςαι και παπάσ με τθν αράδα ςου κα πάσ. Γεννικθκε ςτουσ μφλουσ 
            όπου τθν ςειρά τθσ προτεραιότθτασ τθν τθροφςαν με αυςτθρότθτα. 

β) Τι το κεσ το προηφμι εάν δεν ζχεισ αλεφρι να ηυμϊςεισ.  Αυτό ίςχυε για 
όποιον προςπακεί να κάνει πράγματα που ιταν πάνω από τισ δυνατότθτεσ 
του.  

Σο χωριό Περάςτρα ςε φωτογραφία του 1900.  

Δεξιά κάτω διακρίνεται ο μφλοσ 

‘’Ζχω φτερά μεγάλα  
Σ’ απλϊνω και τ’ ανοίγω  
μα ποτζ δεν καταφζρνω  
από τθ κζςθ μου να φφγω’’  

 



38 
 

γ) Αν είναι μιλο κα μυρίςει και αν είναι μφλοσ κα γυρίςει. Αυτό το ζλεγαν 
για τθν αλικεια που αργά ι γριγορα φανερωνόταν.                                 
δ) Μοιάηεισ με μυλόπετρα που αλζκει το ςιτάρι, κι αλζκεισ  τθν καρδοφλα 
μου, ιλιε μου και φεγγάρι.  Για τθν αγάπθ  
ε) Ακριβόσ ςτα πίτουρα και φτθνόσ ςτο αλεφρι. Για όποιον δεν αξιολογεί 
ςωςτά ανκρϊπουσ και καταςτάςεισ. 
ςτ) Οι δφο μυλόπετρεσ κάνουνε το αλεφρι. Για τα καλά αποτελζςματα ςτισ 
 ςυνεργαςίεσ.  
 η) Ο μφλοσ κζλει μυλωνά και το καράβι ναφτεσ. Επειδι κάκε δουλειά                         
χρειάηεται τον ειδικό. 

             θ) Αυτόσ πάει ςαν τθν κάτω πζτρα του μφλου. Είναι πολφ αργόσ.  
κ) Ο καλόσ ο μφλοσ τα αλζκει όλα. Για τουσ βολικοφσ ανκρϊπουσ. 
 ι) Εμπάτε ςκφλοι αλζςτε και αλεςτικά μθν δϊςετε. Για τθν ακαταςταςία.   
ια) Για πεσ αλεφρι κάποιοσ ςε γυρεφει. Πταν ζχουμε κζματα ςε εκκρεμότθτα 
ιβ) Ηθτά καλλιγραφίεσ ςτθσ μυλωνοφσ τον κϊλο! Πταν ηθτοφμε πολλά από 
ανκρϊπουσ που ζχουν λίγεσ δυνατότθτεσ. 
ιγ) Κι θ μυλωνοφ τον άντρα τθσ με τουσ πραγματευτάδεσ. Πταν μια γυναίκα    
παινεφει υπερβολικά τον άνδρα τθσ.      
    
Ασ αναφζρουμε άλλθ μία ενδιαφζρουςα ιςτορία του πατζρα όκκου, για 

τουσ μφλουσ ςτα ζντια:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αγελοφδεσ όμωσ, τα ςτοιχειά, ζβγαιναν πιο πολφ ςτο μφλο του Ατηζμθ 

από τθν Καλλονι. Και ςτα παλιά χρόνια, λζνε, δεν περνοφςαν άνκρωποι νφχτα από 
εκεί γιατί φοβοφνταν. Ππωσ διθγοφνται οι παλιοί, τθ φιμθ αυτι τθν διζδιδε ζντεχνα 
κάποιοσ χωρικόσ που ενδιαφερόταν να αγοράςει το μφλο και το ζκανε για να 
φοβθκοφν οι άλλοι που ικελαν και αυτοί και ζτςι να αποτραβθχτοφν και να τον 
πάρει το μφλο αυτόσ. Θ φιμθ όμωσ αυτι διαδιδόταν γενικά για πολλοφσ μφλουσ. Το 
ζκαναν ςκόπιμα οι ίδιοι οι μυλωνάδεσ για να φοβοφνται οι κλζφτεσ και να μθν 
πειράηουν τα αλζςματα. Και ςτθ δθμιουργία αυτοφ του φόβου ςυνζβαλλαν κατά 
πολφ οι τριγμοί και οι άλλοι παράξενοι ιχοι που δθμιουργοφςε ο μφλοσ ςτο 
γφριςμα του, όπωσ επίςθσ και το ςφφριγμα του αζρα που περνοφςε μζςα από τισ 
αντζνεσ, τα ςχοινιά και τα πανιά, γιατί οι μφλοι, πολφ ςυχνά, ςτθν πραγματικότθτα 
γίνονταν ςτόχοι των κλεφτϊν, ντόπιων και ξζνων. Οι κρφλοι αυτοί ιταν ςυχνά και 
επινόθςθ των λακρζμπορων τθσ εποχισ εκείνθσ, για να μποροφν να κυκλοφοροφν 
ελεφκερα τθ νφχτα με τα λακραία εμπορεφματα τουσ όπωσ τον καπνό, τον καφζ, τθ 
ηάχαρθ και άλλα, που τα ξεφόρτωναν ςτισ απομακρυςμζνεσ ακρογιαλιζσ. Μερικοί 

«Στα ζντια, περιοχι ανάμεςα ςτθν Κϊμθ και ςτο Κάτω-Κλείςμα, 
υπιρχαν διάφοροι μφλοι. Δφο από αυτοφσ τουσ άλεκαν τον ζναν ο Τηϊρτηθσ ο 
Ρόντθσ και τον άλλο ο Μάρκοσ ο Ατηζμθσ απ’ τα Κελλιά (Καλλονι). Και οι δφο 
είναι τϊρα ερειπωμζνοι. Στα παλιά χρόνια απ’ το παράκυρο του Ρόντθ 
ζβλεπαν, λζει, τθ νφχτα ζνα φωτεινό αντικείμενο μζςα ςε μία βαλτϊδθ μεριά 
του Λιβαδιοφ, πάντα ςτο ίδιο μζροσ. Ριγαιναν να δουν τι είναι, αλλά αυτό 
εξαφανιηόταν. Γφριηαν ςτο μφλο και νάτο πάλι το φωσ. Ξαναπιγαιναν εκεί και 
εκείνο ξαναχάνονταν.  Ιταν, λζει, ςτοιχειό!»  

(Μφκοι/κρφλοι, Ρρωτόπαπα) 
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δίνουν και μια άλλθ «πονθρι» εξιγθςθ για τα ςτοιχειά και τισ αγελοφδεσ· επειδι οι 
μυλωνάδεσ ιταν ξεμοναχιαςμζνοι μζςα ςτουσ μφλουσ μιλοφςαν για ξωτικά, για να 
καλφψουν ζτςι τυχόν γυναικοδουλειζσ και να μθν τουσ παίρνει μυρουδιά κανείσ.
  

Ραράλλθλα πολλά τοπωνφμια προιλκαν από φπαρξθ και λειτουργία 
μφλου. Σχετικά ςτο άρκρο του κ. Φλωράκθ αναφζρονται τοπωνφμια 

 δθλωτικά βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων: Μφλοι, Μφλοσ του Κολοκυκά, Μφλοι 
του Κεχροβουνίου, Μφλοι του προφιτθ Θλία, Ραλιόμυλοσ, Ραλιόμυλοι, 
Ανεμόμυλοι, Καμζνοσ Μφλοσ, Βουλιγμζνοι Μφλοι  

και δθλωτικά ιδιοκτθςίασ: ο Μφλοσ του Αρβανίτθ, ο Μφλοσ του Γιαγκάκθ, ο 
Μφλοσ του Μαλι, ο Μφλοσ του Νιφόρθ, Μφλοι του Βαρβάνθ κ.α.  

και βζβαια κα πρζπει να αναφζρουμε το Μφλο ςτθν Ραραγγεριά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι παλιόμυλοι ςτο Κεχροβοφνι 

Ο μφλοσ του Κολοκυκά 
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1.4. Θ ΚΕΣΘ ΤΟΥ   ΑΝΕMOΜΥΛΟΥ  ΣΤΘ ΣΦΓΧΟΝΘ ΕΡΟΧΘ 

                                                                     << Μιτε και θ ςιωπι είναι πια δικι ςου , 

                                                                          εδϊ που ςταμάτθςαν οι μυλόπετρεσ >>    

                                                                                                  Μυκινεσ,  Γιϊργου Σεφζρθ  

  Από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα θ εμφάνιςθ τθσ ατμομθχανισ ςυνετζλεςε ςτο 

να αρχίςουν οι ανεμόμυλοι να περιορίηονται. Οι μυλόπετρεσ εξακολουκοφςαν να 

δίνουν αλεφρι και ςιμιγδάλι, αλλά ο κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ άρχιςε να 

εκτοπίηει τον άνεμο. Ο φαινομενικόσ πρωταγωνιςτισ ιταν ο ατμόσ, αλλά θ 

ενεργειακι πθγι που τον δθμιουργοφςε ιταν κάποιο ορυκτό καφςιμο. Θ οριςτικι 

όμωσ εκτόπιςθ των ανεμόμυλων άρχιςε μετά τθ 2θ δεκαετία του 20ου αιϊνα. Και 

αιτία δεν ιταν μόνο ο  κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ. Ο ςθμαντικότεροσ αντίπαλοσ 

που οδιγθςε ςτθν εξαφάνιςθ τουσ ιταν ο θλεκτρικόσ κινθτιρασ. 

 

 

Α. Θ εγκατάλειψθ, θ φκορά από 

το χρόνο, θ παρακμι είναι θ 

ςυνθκιςμζνθ εικόνα που 

αντικρίηουμε ςτο νθςί μασ ςτισ 

λοφοςειρζσ που άλλοτε 

αγζρωχοι κοςμοφςαν  

ανεμόμυλοι.   

 

 

 

Ερείπια ανεμόμυλων από τθν περιοχι 

Κϊμθσ - Καλλονισ 
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Με τθν ανατολι του 20ου αιϊνα αρχίηει θ τελευταία φάςθ τθσ ηωισ του 

ανεμόμυλου ςτισ Κυκλάδεσ. Θ δουλειά ςυνεχίηεται κερδοφόρα, αλλά όλα δείχνουν 

ότι αυτό δεν κα διαρκζςει για πολφ. 

 Ο 1οσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ προκάλεςε αλλαγι ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των νθςιωτϊν.  

 Τα καΐκια που μετζφεραν τα εμπορεφματα κουβαλοφςαν όλο και 

περιςςότερα αλεφρια από τον Ρειραιά ι από άλλουσ τόπουσ. 

  Φοφρνοι που παραςκεφαηαν ψωμί για πολλοφσ κτίςτθκαν αρκετοί  και οι 

ςπιτικοί λιγόςτεψαν. 

  Το κράτοσ και οι εταιρίεσ παραςκευισ μπφρασ ηθτοφςαν μεγάλεσ ποςότθτεσ 

κρικαριοφ ςε καλι τιμι και οι παραγωγοί προτιμοφςαν αυτοφσ τουσ 

αγοραςτζσ από τουσ ντόπιουσ επειδι πλθρϊνονταν αμζςωσ. 

 Ζτςι θ δουλειά ςτουσ ανεμόμυλουσ λιγόςτευε ςτακερά και οι μυλωνάδεσ 

καταπιάνονταν με άλλεσ δουλειζσ ζχοντασ πια ςαν πάρεργο το μφλο. Πςοι 

ανεμόμυλοι βρίςκονταν μακριά από τα χωριά εγκαταλείφκθκαν από τουσ 

νοικοκφρθδεσ κατά τθν περίοδο του μεςοπολζμου και ζτςι εμφανίςτθκαν τα πρϊτα 

ερείπια τθσ παρακμισ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανεμόμυλοσ πάνω από το μπεράδο 
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Το 1960 θ Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία ζςτειλε ζνα ερωτθματολόγιο ςτουσ 

μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ όλθσ τθσ Ελλάδασ και ςε άλλεσ τοπικζσ αρχζσ, ωσ πρϊτο 

βιμα μίασ ζρευνασ για τθν δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ . Από 

τισ απαντιςεισ προζκυψε ότι: ςτθ περιοχι 45 ςτακμϊν δεν υπιρχαν ίχνθ 

ανεμόμυλων, ςε 15 υπιρχαν γκρεμιςμζνοι που άλεκαν παλιότερα, από 10 ςτακμοφσ 

αναφζρκθκαν ανεμόμυλοι ςε λειτουργία μεταξφ άλλων που είχαν εγκαταλειφτεί, και 

τζλοσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ αναφζρκθκε μεγάλοσ αρικμόσ αντλθτικϊν ανεμόμυλων 

( Κριτθ, όδοσ) 

 

Μία αναλαμπι ζντονθσ δραςτθριότθτασ παρατθρικθκε κατά τθ διάρκεια του 

Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου. Τότε ςτα νθςιά αυξικθκαν όςο γίνονταν 

περιςςότερο οι καλλιζργειεσ ςε δθμθτριακά κυρίωσ και δίνονταν δουλειά ςτουσ 

ανεμόμυλουσ, οι οποίοι με αυτι τθν ευκαιρία ανακαινίςτθκαν. Τθν ίδια περίοδο 

γκρεμίςτθκαν μερικοί ανεμόμυλοι για τθν εγκατάςταςθ πυροβόλων, όπωσ ςυνζβθ 

ςτθ Σφρο και ςτθ Μιλο.  

 Μετά από τθν απελευκζρωςθ ςτα μεγάλα ι πλοφςια νθςιά οι ανεμόμυλοι 

εγκαταλείφτθκαν ςχεδόν όλοι αμζςωσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ του εμπορίου και  τθσ 

χριςθσ των μθχανϊν. Αντίκετα ςτα μικρά και απομονωμζνα νθςιά οι μφλοι 

δοφλεψαν ωσ τθ δεκαετία του ’60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα εργοςτάςια παραγωγισ αλεφρων αντικατζςτθςαν τουσ παραδοςιακοφσ πια ….ανεμόμυλουσ 
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Τα τελευταία πια χρόνια ςε όλα τα νθςιά των Κυκλάδων λιγότεροι από 10 

ανεμόμυλοι ςυνζχιηαν μόνο να εξυπθρετοφν τον αρχικό προοριςμό τουσ 

(Φολζγανδροσ, Σίκινοσ, Δονοφςα) ι δοφλευαν εποχιακά για κτθνοτροφζσ (Τινοσ, 

Νάξοσ) ι για τουριςτικοφσ λόγουσ ( Μφκονοσ κ.α.)  

Μζχρι πότε λειτοφργθςαν οι τελευταίοι ανεμόμυλοι ςτο νθςί μασ; 

Από τουσ τελευταίουσ ανεμόμυλουσ είναι 

 ο ζνασ από τουσ δφο μφλουσ του Βαρβάνθ που βρίςκονται βόρεια τθσ 

Χϊρασ, ςτθν αρχι του δρόμου προσ τον Τριπόταμο, ςτο bar «Κάκτοσ», 

ιδιοκτθςίασ Λωςιφ Ψάλτθ. Στα πλαίςια τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ που 

αναλάβαμε επιςκεφτικαμε τον ζναν από αυτοφσ που διατθρείται ςε πολφ 

καλι κατάςταςθ και μασ ξενάγθςε ο γιοσ του μπάρμπα Λωςιφ, Ανδρζασ, ο 

οποίοσ ςαν παιδί δοφλεψε τον ανεμόμυλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο κ. Ανδρζασ Ψάλτθσ  πλθροφορθκικαμε ότι ο 

ανεμόμυλοσ, μια καταςκευι του 1800-1850, αφοφ πρόςφερε πολλά ςτουσ 

κατοίκουσ του νθςιοφ, ςταμάτθςε να λειτουργεί το 1969-1970, επειδι θ άλεςθ 

του ςιταριοφ γινόταν πια με τθ χριςθ μθχανϊν. Κατά τα τελευταία χρόνια τθσ 

λειτουργίασ του ζδινε αλεφρι και ςε φοφρνουσ ςτο νθςί.  Θ ανάπτυξθ τθσ 

βιομθχανίασ με τθν εφεφρεςθ νζων μθχανθμάτων ανζςτειλε τθ λειτουργία των 

…χειροποίθτων μφλων.  

Ο ανεμόμυλοσ ςτον «Κάκτο» 
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Θ κ. Φραγκίςκα  Φιλιπποφςθ  μασ πλθροφόρθςε  ότι ο μφλοσ λειτουργοφςε 

μζχρι το 1980 που πζκανε ο τελευταίοσ ιδιοκτιτθσ του  Κοςμάσ Αλιμπζρτθσ. Ο 

μφλοσ αυτόσ ςτθν περιοχι του Κάμπου είναι γνωςτόσ ωσ «καμμζνοσ μφλοσ», 

όμωσ και οι γθραιότεροι κάτοικοι του νθςιοφ δε κυμοφνται να ζχει καεί, οπότε 

υποκζτουν πωσ ίςωσ είχε ςυμβεί κάτι πολφ παλαιότερα. Οι παλαιότεροι 

κυμοφνται ότι ο ξφλινοσ άξονασ που γφριηε τισ αντζνεσ είχε μεταφερκεί από 

τον Τριαντάρο. Τo  μφλο αυτό κυμάται ςε λειτουργία και ο κ. Διμαρχοσ Τινου, 

όπωσ μασ είπε ςτθ ςυνζντευξι του. 

 Ο μφλοσ του Ραπλιάνου πριν το χωριό Κάμποσ. Για το μφλο αυτό μασ ζδωςε 

πλθροφορίεσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου θ πρόεδροσ του Συλλόγου 

Κάμπου κ. Φραγκίςκα Φιλιπποφςθ. 

 

 

 

 

 

Ο μφλοσ του Παπλιάνου 

ςτον Κάμπο λειτοφργθςε 

ωσ το 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζτςι μπικαμε ςτθν 

περίοδο τθσ οριςτικισ εγκατάλειψθσ και κατάρρευςθσ, φυςιολογικισ ι βίαιθσ, για 

αξιοποίθςθ του χϊρου και των υλικϊν. Σε λίγεσ περιπτϊςεισ οι πφργοι, ολόκλθροι ι 

το κατϊι τουσ, χρθςιμοποιικθκαν για αποκικεσ, ςτάβλουσ, μάντρεσ ι 

περιςτερεϊνεσ.  
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Μελετϊντασ τα παραπάνω ςυμπεράνουμε πϊσ οι νεότερεσ γενιζσ δεν ζδειξαν, όπωσ 

ςυμβαίνει και με άλλα μνθμεία ι ςτοιχεία του παρελκόντοσ, τον απαραίτθτο 

ςεβαςμό. Δεν γνϊριηαν; Δεν τα κεωροφςαν ςθμαντικά περιουςιακά ςτοιχεία; Δεν 

είχαν τα απαραίτθτα χριματα για τθ ςυντιρθςθ τουσ; Αυτι είναι πολλζσ φορζσ θ 

πορεία κάποιων κτιςμάτων. Ολοκλθρϊνουν το ρόλο τουσ και μετά 

εγκαταλείπονται. 

Σα δρομάκια……. . .  χορτάριαςαν 

Οι πόρτεσ ςφράγιςαν 

Οι αντζνεσ ζςπαςαν 

Θ καταςτροφι όπωσ φαίνεται από…… το 

παράκυρο 

Τα δρομάκια 
χορτάριαςαν Τα δρομάκια …χορτάριαςαν 
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 Β. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ τουσ αξιοποίθςαν τουριςτικά και ζτςι 

διατθρικθκε θ αρχικι τουσ φυςιογνωμία. Κλαςικι θ περίπτωςθ τθσ Μυκόνου.  

Στθ Τινο κάτι ανάλογο δεν ζγινε. Βζβαια, ςτθν αρχι του δρόμου του Τριποτάμου ο 

ζνασ από τουσ δφο μφλουσ του Βαρβάνθ ςτο bar “Κάκτοσ» που αναφζραμε 

προθγουμζνωσ είναι διατθρθμζνοσ ςε πολφ καλι κατάςταςθ και ωσ προσ το κυκλικό 

κτίριο και ωσ προσ το μθχανιςμό λειτουργίασ. 

 Οι ιδιοκτιτεσ του τον ςεβάςτθκαν, κράτθςαν τθν αρχικι του μορφι και όπωσ μασ 

είπε ο Ανδρζασ Ψάλτθσ ςτθ ςυνζντευξι του είναι ανοιχτόσ και επιςκζψιμοσ από το 

κοινό. Κάκε χρόνο τον ςυντθροφν και τον βάηουν ςε λειτουργία. Τον επιςκζπτονται 

μακθτζσ ςχολείων και παράλλθλα, προςελκφει πλικοσ ξζνων επιςκεπτϊν ιδιαίτερα 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

   

Γ. Ελάχιςτοι ανεμόμυλοι μετατράπθκαν ςε περιςτεριϊνεσ. 

 

 

 

 

 

Βόρεια του Κάμπου ςτον Αθ 

Γιϊργθ  
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Πίςω από τθν Αγία Παραςκευι, 

πάνω ςτον Περιφερειακό  

 

 

 

 

Υποκζτουμε πωσ, επειδι οι μφλοι δε χρθςιμοποιοφνταν πια, κάποιοι από τουσ 

ιδιοκτιτεσ τοφσ μετζτρεψαν ςε περιςτεριϊνεσ για να τουσ εκμεταλλευτοφν με 

διαφορετικό τρόπο. Άλλωςτε οι παλαιοί άνκρωποι φρόντιηαν ό,τι ζχουν να είναι 

πρωτίςτωσ πρακτικό. 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει ο ςτρογγυλόσ περιςτεριϊνασ που υπάρχει 

κοντά ςτο Λφκειο. Από τθν εξωτερικι του αρχιτεκτονικι, αλλά και από ςτοιχεία 

εςωτερικά, όπωσ θ ςκάλα φαίνεται πωσ ιταν παλιά μφλοσ. Μεγαλφτεροι ςε 

θλικία κάτοικοι τθσ Χϊρασ που ρωτικθκαν, αν τον κυμοφνται ωσ μφλο, 

απάντθςαν αρνθτικά. 

 Οι πλθροφορίεσ που παρακζτουμε προζρχονται από το βιβλίο του Χάρθ Κουτελάκθ 

«Τινοσ: Αρχαία και Χριςτιανικι» (ΡΛΛΕ Τινου και Αδελφότθσ Τθνίων εν 

Ακιναισ,2001) 

  

Ο ςυγκεκριμζνοσ 

περιςτεριϊνασ είναι 

γνωςτόσ ωσ ο  «Ρφργοσ» 

τθσ Ραναγίτςασ. Θ λζξθ 

«πφργοσ» τίκεται   εντόσ 

ειςαγωγικϊν, επειδι 

ακριβϊσ θ ςθμερινι του 

μορφι ωσ περιςτεριϊνα 

(ανικει ςτθν οικογζνεια 

Αφεντοφλθ) δεν 

προδικάηει τθ χριςθ του 

ωσ πφργου. 

 

Ο «Πφργοσ»  τθσ Παναγίτςασ  κοντά ςτο Λφκειο 
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Θ παράξενθ θμικυκλικι διαμόρφωςθ του βορείου τμιματοσ που επικαλφπτει τθν 

πλευρά αυτι του κτθρίου με πάχοσ που κυμαίνεται από 0.60 μ. ζωσ 1,60 μ. και οι 

μετριςεισ του κτίςματοσ που δίνουν εςωτερικι διάμετρο 8-8,20 μ. ανάλογθ των 

κυκλικϊν πφργων του Σμόβολου και τθσ Σίφνου,  ζκεςαν τθν υπόνοια ότι πρόκειται 

για κυκλικό πφργο που ςωηόταν μόνο θ κεμελίωςθ του και τμιμα θμικφκλιου τθσ 

βόρειασ πλευράσ του, μόλισ ςε φψοσ 0,50-0,60 μ. ϊςτε δεν είχε προςεχκεί, γι’ αυτό 

δεν αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία ανάμεςα ςτα αρχαία κατάλοιπα. Θ κζςθ του 

όμωσ πάνω ςε βραχϊδεσ  ζξαρμα με ρθχζσ ςπθλαιϊδεισ μόλισ 2 μ. κάτω από τθν 

είςοδο, θ άμεςθ οπτικι επαφι με τα τείχθ και τουσ πφργουσ τουσ ΑΣΤΕΩΣ (Ρόλεσ) 

ςτθν απζναντι πλευρά του βακιοφ λαγκαδιοφ, θ οπτικι επαφι με τον πφργο του 

Σμόβολου, το Βρυόκαςτρο και το λιμάνι, θ επίκαιρθ τοποκζτθςθ του ςτον αυχζνα 

πλατϊματοσ μεταξφ δφο λαγκαδιϊν και ο ανοιχτόσ ορίηοντασ του προσ τον όρμο τθσ 

Αγκάλθσ με τισ Αλυκζσ, πείκουν ςωρευτικά ότι, πριν μεταβλθκεί ςε ανεμόμυλο και 

κατόπιν ςε περιςτεριϊνα, ιταν κυκλικόσ πφργοσ-φρυκτωρία ενταγμζνοσ ςτο 

ςυνολικό ςχεδιαςμό άμυνασ τθσ νζασ πόλθσ, του ΑΣΤΕΩΣ (Ρόλεσ) ωσ εγγφτεροσ 

αυτόνομοσ πφργοσ ςτα περίχωρα τθσ, που αςφαλϊσ επόπτευε και τθν πθγι 

φδρευςισ τθσ, τθν ¨Λθνόπθ¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Πφργοσ (φρυκτωρία)……. 

……Μφλοσ ……Περιςτεριϊνασ 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

Δ.  Ανεμόμυλοι… κατοικίεσ  

Κάποιοι ανεμόμυλοι μετατράπθκαν ςε ςπίτια ι κάποια ςπίτια κτίςτθκαν με 

πρότυπο καταςκευισ τον ανεμόμυλο ι άλλοι εξαφανίςτθκαν…. ανάμεςα ςτα ςπίτια. 

Στθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο κ. Διμαρχοσ μασ ενθμζρωςε ότι ο Μφλοσ του 

Ραπλιάνου που αναφζραμε πιο πάνω, πουλικθκε και ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του τον 

μετζτρεψε ςε ςπίτι διατθρϊντασ άριςτα τθ μορφι του.  

 

 

 

                                                                                    

. 

 

         

 

 

 

Κάποιοι από αγάπθ προσ αυτά τα 

κτίςματα και ζχοντασ 

ςυνειδθτοποιιςει τθν αξία τουσ 

ωσ μνθμεία τθσ παράδοςθσ τα 

αγόραςαν και τα μετζτρεψαν ςε 

κατοικίεσ, αλλάηοντασ βζβαια  τθ 

χριςθ τουσ. Ζδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον γι‘ αυτό το κυκλικό 

κτίςμα και Ευρωπαίοι που 

γνϊριηαν τουσ μφλουσ από τισ 

πατρίδεσ τουσ. Ζγιναν βζβαια 

επεμβάςεισ με άνοιγμα μεγάλων 

παρακφρων, προςκικθ φψουσ, 

καταςκευι επίπεδθσ ταράτςασ ι 

ςχεδόν χάνονται 

περιτριγυριςμζνοι από άλλα 

χτίςματα                                                                          

Σϊκθκαν  τουλάχιςτον ωσ 

καταςκευζσ. 

       Μφλοι   που ζχουν μετατραπεί ςε κατοικίεσ  

Εγκαταλελειμμζνοσ μφλοσ ανάμεςα ςε 

ςφγχρονεσ κατοικίεσ 
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Για κατοικία που 

κτίςτθκε εξαρχισ  

ςτο πρότυπο τθσ 

αρχιτεκτονικισ 

καταςκευισ του 

ανεμόμυλου μασ 

ζδωςε 

πλθροφορίεσ θ κ. 

Χρυςάνκθ 

Ρρωτόπαπα, 

ιδιοκτιτρια ενόσ 

τζτοιου μφλου  

ςτον Τριαντάρο. 

 

 

 

Θ κ. Χρυςάνκθ Ρρωτόπαπα, διακοςμιτρια, μόνιμοσ κάτοικοσ Ακθνϊν και φίλθ τθσ 

Τινου, μασ πλθροφόρθςε ότι θ μθτζρα τθσ  γεννικθκε ςτθ Σίφνο, οπότε  μεγάλωςε 

με εικόνεσ του Αιγαίου, του άπλετου φωτόσ και των μφλων που τθν επθρζαςαν 

βακφτατα. Πταν αργότερα βρζκθκε ςτθν τοποκεςία όπου ζχει κτιςτεί ο μφλοσ- 

κατοικία φφςαγε δυνατόσ βοριάσ, ενϊ απζναντι ζβλεπε τουσ μφλουσ τθσ 

Μανταλοφσ, όπωσ λζγεται θ περιοχι ςτον Τριαντάρο με τουσ πολλοφσ μφλουσ. 

Αυτοί οι λόγοι τθν οδιγθςαν  ςτθ ςυγκεκριμζνθ  επιλογι. Στθ ςυνζχεια μασ 

απάντθςε ςτα ερωτιματα που κζςαμε. 

1.Ρόςο κοντά ςτθν αρχιτεκτονικι ενόσ Τθνιακοφ ανεμόμυλου είναι ο ςυγκεκριμζνοσ 

εςωτερικά και εξωτερικά ; 

«Ο μφλοσ καταςκευάςτθκε το 1994-1995, με λικοδομι Τθνιακισ προζλευςθσ από το 

λατομεία τθσ Ζξω Μεριάσ και  αποτελεί πιςτι αναπαραγωγι ςχεδίου των μφλων τθσ 

Τινου, που είναι μεγαλφτερθσ διαμζτρου από τα άλλα νθςιά, αλλά και πιο ψθλοί. 

Στοιχείο βαςικό του μφλου είναι θ ςκάλα, με διαφορετικό τρόπο βζβαια 

καταςκευαςμζνθ, από τθν οποία εξαρτικθκε  όλθ θ καταςκευι. Ζνα ακόμα 

αυκεντικό ςτοιχείο του μφλου είναι το τηάκι.  Ιταν πολφ ψθλό και κάπνιηε. Οι μφλοι 

τθσ Τινου ιταν είτε με δφο ορόφουσ είτε με ζναν. Το ςυγκεκριμζνο κτίςμα 

αποτελείται από το ιςόγειο και άλλουσ δφο ορόφουσ. Στισ οροφζσ 

χρθςιμοποιικθκαν τράβεσ από τθν παλιά Σχολι Ευελπίδων και πλάκεσ τθνιακζσ 

ςφμφωνα με τθν ντόπια αρχιτεκτονικι. Βζβαια πάνω τότε βάηανε χϊμα που το 

πατοφςανε με το κφλιντρο» 
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 2.Είναι πρακτικόσ ςαν κατοικία και λειτουργικόσ ; 

«Βζβαια είναι λειτουργικότατοσ. Είναι πολφ ηεςτόσ λόγω τθσ κζρμανςθσ φυςικά που 

υπάρχει και τθσ μόνωςθσ, ενϊ ζξω φυςά δυνατά ο βοριάσ. Μάλιςτα όταν κάκεςτε 

ςε κάποια ςθμεία νιϊκετε τθν πίεςθ του ανζμου. Ζχει χωριςτεί το κτίςμα ςε τρεισ 

ορόφουσ, οπότε μπορεί άνετα να μείνει μια οικογζνεια και είναι πρακτικό».  

3. Ιταν τόποσ ςυνάντθςθσ ο μφλοσ;  

Κατά παράξενο τρόπο, ενϊ οι Κυκλάδεσ χαρακτθρίηονται από ζντονθ 

κοινωνικότθτα,  οι μφλοι των Κυκλάδων δεν αποτελοφςαν ςθμείο ςυνάντθςθσ, ιταν 

κτίςματα απόμακρα και οι μυλωνάδεσ μοναχικοί. 

  Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα πλθροφορία είναι ότι το αξόνι είναι αυκεντικό, 

προζρχεται από μφλο των Λςτερνίων, ιδιοκτθςίασ του κ. Νικολάου Βιδάλθ. 

Σε ερϊτθςθ μασ αν ο κυκλικόσ τοίχοσ δθμιουργεί προβλιματα ςτθν τοποκζτθςθ των 

επίπλων και άλλων διακοςμθτικϊν θ απάντθςθ ιταν γενικά αρνθτικι. Φυςικά 

οριςμζνεσ προςαρμογζσ γίνονται. 

Μασ ζδωςε ακόμθ πλθροφορίεσ γενικά για τουσ Μφλουσ: για τθν καταςκευι τουσ 

μακριά από τα χωριά, ςε μζρθ με δυνατό αζρα, για τθ ςφνδεςι τουσ  ςυνδζονταν με 

κρφλουσ, δειςιδαιμονίεσ και αλαφροϊςκιωτουσ, για καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ 

και άλλα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε κατά τθ διάρκεια καταςκευισ από το 

ςθμαντικό βιβλίο «Ο ανεμόμυλοσ ςτισ Κυκλάδεσ, Βάου- Νομικοφ» 

 

 

 

  Οι ανεμόμυλοι ανικουν ςτθν κατθγορία των προβιομθχανικϊν κτθρίων, τα 

οποία λόγω τθσ μορφισ τουσ και του χαρακτιρα τουσ είναι αδφνατο να 

χρθςιμοποιθκοφν για διαφορετικζσ χριςεισ απ’ αυτζσ που αρχικά 

καταςκευάςτθκαν. Άλλωςτε ς’ ζναν ανεμόμυλο κτιριο και μθχανιςμόσ είναι 

αδιάςπαςτθ ενότθτα για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ, θ άλεςθ ςπόρων.   Αν αφαιρεκεί ο 

μθχανιςμόσ λειτουργίασ του για να δθμιουργθκεί κάποιοσ ελεφκεροσ χϊροσ για τθν 

ανάπτυξθ άλλων δραςτθριοτιτων, κα αλλοιωκεί αυτόματα θ οντότθτα του 

ανεμόμυλου, αφοφ τον αδειάηουμε από τα “ςπλάχνα του” και κρατοφμε μονάχα το 

κζλυφόσ του. Αν  πάλι κρατιςουμε το μφλο με το μθχανιςμό του, δεν υπάρχει 

κακόλου ελεφκεροσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςθ ςτο μφλο κάποιων άλλων 

λειτουργιϊν.  
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Ε. Οι ανεμόμυλοι αποτελοφν αγαπθμζνο κζμα ςτθ Λαϊκι Τζχνθ. Εμπνζουν  τουσ 

λαϊκοφσ τεχνίτεσ ακόμθ και ςιμερα, γι’ αυτό και παρατθροφμε    ξυλόγλυπτα, 

μαρμαρόγλυπτα  ι πετρόκτιςτα διακοςμθτικά ςε αυλζσ, ςε υπζρκυρα, ςε τοίχουσ 

με κζμα το μφλο. 

 Συμπεράςματα :  

Ο μόνοσ λόγοσ που επιβάλει τελικά τθ διατιρθςθ και περίςωςθ των λιγοςτϊν 

ανεμόμυλων και ςτο νθςί μασ και ςτθ χϊρα μασ είναι θ αξία τουσ ωσ μνθμεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Οι ανεμόμυλοι ςτθν Ελλάδα, όπωσ και αλλοφ, ςυνιςτοφν πραγματικοφσ κθςαυροφσ 

τθσ μνιμθσ των λαϊν. Είναι προάγγελοι τθσ βιομθχανικισ περιόδου. Θ καταςκευι 

Οι ανεμόμυλοι ςτην περιοχή Βίςυλο  μετά τον Τριπόταμο 
Ανεμόμυλοι  ςτο  Βίςυλο 
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τουσ αποτελεί ανακάλυψθ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν ιςτορία, τθν οικονομία και το 

ανκρϊπινο περιβάλλον. Μία αξιοκαφμαςτθ εξαίρεςθ, επιτυχθμζνο παράδειγμα 

οικολογικισ ςκζψθσ, ικανισ να παράγει αλεφρι χρθςιμοποιϊντασ τθν ανεξάντλθτθ 

ενζργεια του ανζμου και με ςεβαςμό προσ το περιβάλλον. 

ΣΤ. Ροιεσ κινιςεισ ζγινεσ ςτο νθςί μασ για τθ διάςωςθ αυτϊν των μνθμείων . 

 

Στθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο κ. Διμαρχοσ πλθροφορθκικαμε τα εξισ:              

«Ρροςπάκειεσ είχαν γίνει από τον Διμο Εξωμβοφργου ςτθ ςυςτάδα που υπάρχει 

πάνω από τα Υςτζρνια. Θ μελζτθ είχε γίνει, παρόλα αυτά δθμιουργικθκε ζνα 

πρόβλθμα. Αυτά τα κτίςματα είναι ιδιοκτθςίασ και για να μπουν ςε κάποιο 

πρόγραμμα επιδότθςθσ ζπρεπε να παραχωρθκεί θ χριςθ τουσ ςτο Διμο 

τουλάχιςτον για 20 χρόνια ι να αγοραςτοφν από το Διμο. Οι κάτοικοι όμωσ δεν 

παραχωροφςαν τουσ μφλουσ τουσ και ο Διμοσ δεν είχε χριματα για να τα αγοράςει.  

Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν αναπαλαιωκοφν». 

 

Κατά τθ διάρκεια τθ ζρευνάσ μασ προβλθματιςτικαμε ιδιαίτερα για τθν 

τφχθ των μφλων του Ρφργου και των Υςτερνίων .  

 Κάτοικοι του Ρφργου μασ ανζφεραν ότι κάκε προςπάκεια επζμβαςθσ 

προςζκρουε ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ. Το γεγονόσ αυτό  ςε ςυνδυαςμό με τθ  

δυςχερι πρόςβαςθ ςτουσ δεκαεπτά μφλουσ του χωριοφ  ςυνετζλεςαν ςτθν 

εγκατάλειψθ και καταςτροφι τουσ.  

το βάκοσ  ςτθν κορυφογραμμι διακρίνονται χαλάςματα από τθν παλιά αλευροβιομθχανία του Πφργου 
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Σχετικά με τουσ μφλουσ των Υςτερνίων χριςιμεσ πλθροφορίεσ μασ ζδωςε θ κ. 

Ευαγγελία Γάςπαρθ, φυςικόσ, τ. Διευκφντρια του Γυμναςίου Τινου που κατάγεται  

από τα Υςτζρνια.  

Οι μφλοι  τθσ  περιοχισ των Υςτερνίων Τινου κτίςτθκαν κατά μικοσ του αυχζνα 

μεταξφ των βουνϊν Μιροβίγλια  και Ρατζλα ςτθ διεφκυνςθ Ανατολισ –Δφςθσ,  ςτο 

πζραςμα του Βοριά με ιδιαίτερθ ορμι, ςτο «μάτι του Βοριά». Καταςκευάςτθκαν   

ξερολικιά από ςχιςτόλικο που αφκονεί ςτθ γφρω περιοχι και οι λαϊκοί μάςτορεσ  

τουσ ζφτιαξαν τόςο άψογουσ  από αιςκθτικι άποψθ, για να καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ τθσ ηωισ και τθσ κακθμερινότθτασ,  ϊςτε και ςιμερα μασ μυοφν ςτο 

ωραίο, ενϊ παράλλθλα μασ μεταφζρουν εικόνεσ από τα χρόνια τθσ ακμισ τουσ, 

ακόμθ και αν δεν τα ζχουμε ηιςει. Μερικοί  από τουσ   Μφλουσ λειτουργοφςαν 

μζχρι τα μζςα του προθγοφμενου αιϊνα, μζχρι περίπου το 1955 λειτουργοφςε ο 

μφλοσ του Γεωργίου Βιδάλθ. Νωρίτερα λειτουργοφςαν ακόμθ οι  δφο μφλοι που 

ανικουν ςτο Νικόλαο Βιδάλθ και ςτον  Ακανάςιο  Μαλακατζ . Με τθ ροι του 

χρόνου οι εξωγενείσ δυνάμεισ τθσ φφςθσ, όταν οι ανκρϊπινεσ  δραςτθριότθτεσ  

και παρεμβάςεισ  ζπαψαν να υφίςτανται, προκάλεςαν τθ μερικι και ολικι 

καταςτροφι τουσ, επαλθκεφοντασ για μια ακόμθ φορά το Νόμο τθσ Εντροπίασ (το 

2ο Κερμοδυναμικό Νόμο). Στο  μφλο του Γεωργίου Βιδάλθ που αναφζραμε πιο 

πάνω ζγινε επίχριςμα ςχετικά πρόςφατα από τουσ Φίλουσ του Ρραςίνου και ςε 

ζναν  άλλο μφλο, ο οποίοσ  ζχει ενςωματωκεί ςτον Άγιο Ακανάςιο, ιδιοκτθςίασ 

Κωναταντίνου Καρδαμίτςθ  ζχουν γίνει επεμβάςεισ και προςκικθ υπζρκυρων.   

    Το Κοινοτικό Συμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ Υςτερνίων Τινου ςτθ τετραετία 1991-

1994 προςπάκθςε να ανατρζψει  το μαραςμό και τθν καταςτροφι  των 

Διατθρθτζων αυτϊν Μνθμείων  με  παρζμβαςθ προσ το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, 

προκειμζνου να γίνει αναπαλαίωςθ τουλάχιςτον  των μφλων που ιταν ςε καλφτερθ 

κατάςταςθ. Θ όλθ προςπάκεια όμωσ δεν ευοδϊκθκε, γιατί προςζκρουςε ςτο 

ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ που ζχουν. Ζτςι ςυνεχίηεται θ φκορά τουσ ςτο διάβα  του 

χρόνου και  περιμζνουν ………………………. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

Από τουσ Μφλου των Τςτερνίων 
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Σθμαντικι ιταν θ εκπόνθςθ προγράμματοσ «Μελζτθσ Αποκατάςταςθσ και 

Αξιοποίθςθσ των Ανεμόμυλων και των Νερόμυλων τθσ Τινου» που υλοποιικθκε  

ςτθν Τινο το 2000. Το πρόγραμμα  ζγινε φςτερα από πρόταςθ που υπζβαλε ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία και το χρθματοδότθςε,   ο Σφλλογοσ Ρροςταςίασ του 

Ρεριβάλλοντοσ «οι Φίλοι του Ρραςίνου»,  διιρκεςε ζξι μινεσ, από το Φεβρουάριο 

ζωσ τον Αφγουςτο του 2000. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εργάςτθκαν θ κ. 

Αναςταςία Ψάλτθ, πολιτικόσ μθχανικόσ, θ οποία και μασ παραχϊρθςε το υλικό τθσ 

για να το μελετιςουμε και τρεισ Ευρωπαίοι επιςτιμονεσ. Ρραγματοποιικθκε 

καταγραφι, ιςτορικι τεκμθρίωςθ των ανεμόμυλων και νερόμυλων, ςχεδιαςτικι 

αποτφπωςθ, περιγραφι τρόπου καταςκευισ και μελζτθ αποκατάςταςθσ για 

μερικοφσ από αυτοφσ (Τα ςτοιχεία διατίκενται ςτο διαδίκτυο ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ http//www.geocities.com/windmillstinos) 

μφλοι με μθχανιςμό, με ι χωρίσ ςτζγθ 

μφλοι ςε καλι κατάςταςθ, αλλά χωρίσ μθχανιςμό –μποροφν ακόμα να επιςκευαςτοφν 

μφλοι ςε κακι κατάςταςθ ι ερείπια –δεν μποροφν να επιςκευαςτοφν 

μφλοι που ζχουν μετατραπεί ςε ςπίτια 

μφλοι που ζχουν εξαφανιςτεί 

  

Η κατάςταςη των ανεμόμυλων ςτο νηςί τησ Τήνου 



57 
 

Μφλοσ Λεκκοφ μεταξφ Κϊμθσ -Καλλονισ 

που αναπαλαιϊνεται 

Σχετικά με το κζμα μασ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ζδωςε θ κ. Λωάννα 

Ραπαςτακοποφλου, αρχιτζκτων, που κατοικεί ςτθν Κϊμθ. 

1. Υπάρχει νομοκεςία που να προςτατεφει τουσ ανεμόμυλουσ; Ζχουν γίνει 

κινιςεισ ι γίνονται για διάςωςθ κάποιων από αυτοφσ; 

«Σφμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο που ψθφίςτθκε το 2000 όλεσ οι καταςκευζσ 

που ζχουν θλικία μεγαλφτερθ των 100 χρόνων κεωροφνται διατθρθτζα μνθμεία του 

ελλθνικοφ κόςμου. Οι περιςςότεροι ανεμόμυλοι είναι καταςκευαςμζνοι τον 19ο 

αιϊνα ι αρχζσ 20ου αιϊνα και άρα είτε είναι κθρυγμζνοι ωσ μνθμεία, είτε όχι, 

τελοφν υπό κακεςτϊσ προςταςίασ από τθν Εφορεία Νεοτζρων Μνθμείων.                     

Στο παρελκόν ζχουν γίνει κάποιεσ κινιςεισ για θ διατιρθςθ τουσ. Δυςτυχϊσ κάποια 

ςτιγμι είχε γίνει τθσ μόδασ θ μετατροπι ανεμόμυλων ςε κατοικίεσ. Ζτςι για να 

εξοικονομθκεί χϊροσ ςτο εςωτερικό αποξυλωνόταν  όλοσ ο ξφλινοσ μθχανιςμόσ του 

μφλου για να δθμιουργθκεί κενόσ χϊροσ για κατοικία. Αυτό ιταν πολφ λάκοσ κατά 

τθ γνϊμθ μου. Γιατί το ςθμαντικό ςτον ανεμόμυλο δεν είναι το κυκλικό πζτρινο 

κζλυφοσ. Είναι θ πολυπλοκότθτα και θ τεχνικι του ξφλινου μθχανιςμοφ, που ακόμθ 

και ςιμερα προκαλεί τον καυμαςμό μασ για τθν δεξιοτεχνία και τθν τεχνικι των 

παλιϊν μυλομαραγκϊν. Σιμερα ευτυχϊσ ο νόμοσ απαγορεφει τθν μετατροπι 

ανεμόμυλων ςε κατοικίεσ κι ζτςι ίςωσ κάποιοι μθχανιςμοί ανεμόμυλου να 

διαςωκοφν. Αλλά οι προςπάκειεσ διάςωςθσ μάλλον ςτθρίηονται ςτα χζρια ιδιωτϊν 

παρά ςτο κράτοσ.                                                                                                                           

 

 

Ωσ αρχιτζκτονασ ανζλαβα πρόςφατα 

τθν αναςτιλωςθ ενόσ τζτοιου 

ανεμόμυλου που βρίςκεται μεταξφ 

Κϊμθσ και Καλλονισ. Στόχοσ μασ είναι 

εκτόσ από τθν αποκατάςταςθ του 

εξωτερικοφ πζτρινου κελφφουσ που ζχει 

υποςτεί ρωγμζσ, θ αποκατάςταςθ 

πλιρωσ του μθχανιςμοφ ϊςτε ο μφλοσ 

να είναι ςε κζςθ να αλζςει. Αυτι τθ 

ςτιγμι μόλισ ολοκλθρϊκθκε θ 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ από το Υπ. 

Ρολιτιςμοφ και τθν Ρολεοδομία του 

Διμου Τινου και ευελπιςτοφμε 

ςφντομα να αρχίςουν οι εργαςίεσ       

αποκατάςταςθσ». 
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2. εαλιςτικά τι κα μποροφςε να γίνει ςτο παρόν ϊςτε να διαςωκεί ό,τι ζχει 

απομείνει; Ροιεσ οι προτάςεισ ςασ;  

«Δφο είναι τα μεγάλα προβλιματα που αφοροφν ι φρενάρουν τθν ςυντιρθςθ των 

ανεμόμυλων. Το κόςτοσ αποκατάςταςθσ που καλείται να αναλάβει ο ιδιοκτιτθσ του 

μφλου και θ ζλλειψθ πλζον τεχνιτϊν που να γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ του 

μθχανιςμοφ. Πςον αφορά το πρϊτο ευτυχϊσ πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα 

ςτθρίηουν ζργα που αφοροφν τθν ανάδειξθ τθσ αγροτικισ μιασ κλθρονομιάσ. Στο 

πλαίςιο κάποιου τζτοιου προγράμματοσ ο ιδιϊτθσ μπορεί να επιδοτθκεί ςε 

ποςοςτό περίπου 50% δθλαδι να εξαςφαλίςει το μιςό κόςτοσ τθσ επζμβαςθσ από 

ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ πόςουσ. Ρροςωπικά πιςτεφω πϊσ τα μνθμεία αυτά δεν 

αφοροφν μόνο τουσ ιδιϊτεσ τουσ. Μασ αφοροφν όλουσ τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ 

γιατί είναι θ κλθρονομιά που μασ άφθςαν οι πρόγονοι μασ . Για το λόγο αυτό κα 

πρζπει κι εμείσ όπωσ μπορεί ο κακζνασ να ςτθρίηει τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ είτε 

δουλεφοντασ εκελοντικά  είτε μειϊνοντασ τθν αμοιβι μασ για να βοθκιςουμε τον 

ιδιοκτιτθ να περατϊςει το ζργο. Αυτό τουλάχιςτον εφαρμόηω εγϊ ωσ 

επαγγελματίασ. .                                                                                                                       

Πςον αφορά τθ δεφτερθ δυςκολία, δυςτυχϊσ θ ειδικότθτα του μυλομαραγκοφ ζχει 

πλζον ςχεδόν εκλείψει ςτο νθςί μασ. Ηοφνε ακόμθ 1 ι 2 μυλομαραγκοί που όμωσ 

λόγω γιρατοσ δεν είναι ςε κζςθ να αναλάβουν τθν αναςτιλωςθ ενόσ ανεμόμυλου. 

Γι’ αυτό κα ιταν χριςιμο ίςωσ το κράτοσ να ςτθρίξει τθν εξειδίκευςθ κάποιου νζου 

μαραγκοφ ςτθ τζχνθ του ανεμόμυλου για να μπορζςει όλθ αυτι θ γνϊςθ να 

περάςει και ςτισ νζεσ γενιζσ που κα ζρκουν. Διαφορετικά όλθ θ μαγεία του 

ανεμόμυλου κα χακεί ςφντομα κακϊσ τα καιρικά φαινόμενα κα ςβιςουν και τα 

τελευταία δείγματα αυτισ τθσ εντυπωςιακισ προβιομθχανικισ τεχνολογίασ».   

 

Συνοψίηοντασ κεωροφμε ότι κάποιοι ανεμόμυλοι πρζπει να ςωκοφν. Είτε 

το κράτοσ είτε τοπικοί πολιτιςτικοί ςφλλογοι είναι αναγκαίο να ανακαλφψουν 

τουσ δρόμουσ που κα οδθγιςουν ςτθν αναπαλαίωςθ ενδεικτικά ανεμόμυλων που 

βρίςκονται κοντά ςε οικιςμοφσ. Κάποιοι ασ λειτουργιςουν ωσ υπαίκρια Μουςεία 

-πρόταςθ και του κ. Α. Φλωράκθ,  λαογράφου- τα οποία οργανωμζνα, ενταγμζνα 

ςε μορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ που τελευταία προωκείται ςτθν ελλθνικι 

φπαικρο και με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ  κα μεταφζρουν τουσ επιςκζπτεσ  ςε 

μια άλλθ εποχι, μακρινι βζβαια ςε μασ, αλλά γοθτευτικι. Διαφορετικά, ο χρόνοσ 

ςτο πζραςμά του κα αλϊςει τα ςθμαντικά αυτά ςτοιχεία που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ελλθνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, μάρτυρεσ τθσ 

επινοθτικότθτασ και  δθμιουργικότθτασ των ανκρϊπων κατά τθ διάρκεια των 

περαςμζνων αιϊνων.  
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ΕΝΟΤΘΤΑ 2θ 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ – ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ»
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    ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Στο μάκθμα τθσ Ερευνθτικισ εργαςίασ του αϋ τετραμινου θ ομάδα μασ επζλεξε να 

αςχολθκεί με τθν καταςκευι και τθ λειτουργία του ανεμόμυλου, μάλιςτα του 

τθνιακοφ. 

 Σκοπόσ μασ ιταν θ δθμιουργία μιασ εργαςίασ με τθν οποία κα μακαίναμε εμείσ και 

κα πλθροφοροφςαμε και τουσ άλλουσ για τον τρόπο με τον οποίο καταςκευαηόταν  

αυτό το ςθμαντικό μνθμείο των Κυκλάδων και τθσ Τινου, τα κριτιρια με τα οποία 

επιλεγόταν θ κατάλλθλθ τοποκεςία και ο εκπλθκτικόσ για τα δεδομζνα τθσ εποχισ 

του μθχανιςμόσ άλεςθσ δθμθτριακϊν. 

 Για να επιτφχουμε το ςτόχο μασ δθμιουργιςαμε τα εξισ ερωτιματα: 

 Σε ποιεσ τοποκεςίεσ χτίηονταν οι ανεμόμυλοι; 

 Ροιοι κανόνεσ Δικαίου κακόριηαν τθ κζςθ και τθ λειτουργία του;  

 Ρϊσ  ιταν θ εξωτερικι του αρχιτεκτονικι; 

 Ρϊσ ιταν  θ εςωτερικι αρχιτεκτονικι και πϊσ λειτουργοφςε; 

Ρροκειμζνου να φζρουμε εισ πζρασ τθν εργαςία μασ ακολουκιςαμε 

βιβλιογραφικι ζρευνα, αναηθτιςαμε πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο, επιςκεφτικαμε 

τθ βιβλιοκικθ του Ρανελλθνίου Λεροφ Λδρφματοσ Ευαγγελιςτρίασ Τινου. 

Ραράλλθλα πιραμε ςυνζντευξθ από τον   κ. Ανδρζα Ψάλτθ, ιδιοκτιτθ του μφλου 

ςτον «Κάκτο», από τον κ. Μάκθ Δελλατόλα, ςφγχρονο καταςκευαςτι με εμπειρία 

και ςτθν καταςκευι μφλων. Ταυτόχρονα πραγματοποιιςαμε δθμοςκόπθςθ 

μοιράηοντασ ερωτθματολόγιο ςε ςυμμακθτζσ μασ και ανκρϊπουσ διαφορετικϊν 

θλικιϊν που με προκυμία απάντθςαν ςτισ ερωτιςεισ μασ. Θ  μζκοδοσ που 

ακολουκιςαμε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν και τθσ 

ςυγγραφισ ιταν θ ομαδοςυνεργατικι, αλλά υπιρξαν και ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ 

εργαςτικαμε ατομικά. 

 

                                                                              Αλβζρτθ Μαρία 

                                                                              Βιδάλθ Στζλλα 

                                                                              Γάςπαρθ Διμθτρα                                                                                       

                                                                              Διαμαντάκθ Δζςποινα 
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Δυο μφλοι ςτο ίδιο μυλοτόπι, αλλά ςε 

διαφορετικι πόςτα 

2.1.   Θ ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

Ππωσ αναφζρουν οι Ηαφείρθσ Βάοσ και Στζφανοσ Νομικόσ, οι ανεμόμυλοι 
αρχικά χτίηονταν μόνο ςε υψόμετρο, γιατί τόςο θ φτερωτι όςο και ο μθχανιςμόσ 
απαιτοφςαν δυνατό αζρα για να λειτουργιςουν. Αυτό εξυπθρετοφςε και τουσ 
κατοίκουσ που τα χωριά τουσ βρίςκονταν ακόμα μακριά από τισ παραλίεσ για τον 
κίνδυνο των πειρατϊν. Οι ανεμόμυλοι άλλωςτε διζτρεχαν εξίςου κίνδυνο 
λεθλαςίασ, επειδι το περιεχόμενό τουσ ιταν πρϊτθσ ανάγκθσ. Μερικοί μάλιςτα 
νοικοκφρθδεσ δεν αςβζςτωναν εξωτερικά τον πφργο, ενϊ ζβαφαν τα πανιά τθσ 
φτερωτισ ςε χρϊμα κανελί, ϊςτε να μθ φαίνεται από τθ κάλαςςα ο ανεμόμυλοσ. 

Με το πζραςμα του χρόνου, αφότου άρχιςαν να χτίηονται νζα χωριά 
χαμθλότερα, τα ακολοφκθςαν και οι ανεμόμυλοι, αφοφ οι βελτιϊςεισ του 
μθχανιςμοφ που είχαν γίνει ςτο μεταξφ επζτρεπαν να λειτουργοφν με μικρότερθ 
ανεμοδφναμθ. 

  Οι τοποκεςίεσ που κάλυπταν όλα τα απαραίτθτα κριτιρια για το χτίςιμο 
του ανεμόμυλου ονομάηονταν μυλοτόπια. Θ επιλογι ενόσ μυλότοπου δεν 
παρουςίαηε μεγάλεσ δυςκολίεσ, γιατί τα πλεονεκτιματα όπωσ και τα μειονεκτιματα 
φαίνονταν με τθν πρϊτθ ματιά. Θ πρόβλεψθ όμωσ και θ εκτίμθςθ των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν κάκε πόςτασ, δθλαδι του ςθμείου που κα διαλεγόταν για το 
χτίςιμο του ανεμόμυλου πάνω ςτο μυλότοπο, ιταν κάτι που ξεπερνοφςε τισ 
δυνατότθτεσ τθσ πρακτικισ πείρασ. Και επειδι μόνο ςτθ λειτουργία φανερϊνονταν 
τα ελαττϊματα, ςθμειϊκθκαν αρκετζσ αποτυχίεσ, όμωσ θ διόρκωςθ ιταν πια 
αδφνατθ. Θ πόςτα διαδραμάτιηε βαςικό ρόλο ςτθν τφχθ τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ από 
αυτιν εξαρτιόνταν οι μζρεσ δουλειάσ του 
ανεμόμυλου.  

Οι πόςτεσ διαχωρίηονταν ςε: 
α) καλζσ, ιταν εκείνεσ όπου ο μφλοσ μποροφςε 
να δουλζψει κανονικά με όλεσ τισ διευκφνςεισ 
του αζρα, 
β) μζτριεσ, ιταν εκείνεσ όπου περιορίηονταν οι 
δυνατότθτεσ του μφλου, 
γ) άγριεσ, ιταν εκείνεσ όπου θ ανεμοδφναμθ 
ζφτανε αλλοιωμζνθ ωσ προσ τθ φυςικι τθσ ροι, 
με αποτζλεςμα ο μφλοσ να μθ λειτουργεί 
κανονικά και να πλθκαίνουν οι ηθμιζσ.  
Οι διαφορζσ τθσ αποδοτικότθτασ του μφλου από 
πόςτα ςε πόςτα μποροφςαν να παρατθρθκοφν 
όπου υπιρχαν ςυγκροτιματα. Αν οι διαφορζσ 
αυτζσ ιταν μικρζσ, ςε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μυλωνάδεσ παρακολουκοφςαν τισ 
ενζργειεσ του πιο ζμπειρου και τον μιμοφνταν. Ππου όμωσ ιταν μεγάλεσ οι 
διαφορζσ, ενεργοφςαν ανεξάρτθτα ο ζνασ από τον άλλο.  

Κατάλλθλεσ κζςεισ για μυλότοπο ιταν:  
α) κορυφζσ λόφων, β) πλαγιζσ λόφων, γ) λοφοςειρζσ (φρφδια), δ) οροπζδια 
(ψθλϊματα), ε) χείλθ γκρεμϊν, ςτ) ςελάδια, η) πεδιάδεσ ι παραλίεσ.  
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…  ςε κορυφζσ λόφων 

… ςε πλαγιζσ λόφων … ςε λοφοςειρζσ 
… ςε οροπζδια 

… ςε χείλθ γκρεμϊν … ςε ςελάδια … ςε πεδιάδεσ 

… ςε παραλίεσ 

…  ςε κορυφζσ λόφων (Δονοφςα) 

 

… ςε ςελάδι (Νάξοσ) 
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… ςε πεδιάδα(Νάξοσ) 

 

… ςε παραλία (χοινοφςα) 

 

ο μφλοσ κοντά ςτθ κάλαςςα ςυνορεφει με το καρνάγιο 

… ςε οροπζδιο (Θρακλειά) 

 

… ςε λοφοςειρά (Αμοργόσ) 
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Κφρια χαρακτθριςτικά αυτϊν των περιοχϊν ιταν 

 το υψόμετρο που είχε άμεςθ επαφι με τον αζρα,  

 θ απόςταςθ μεταξφ του μφλου και μιασ κατοικθμζνθσ περιοχισ. Θ 
τοποκεςία κα ζπρεπε να είναι κοντά ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι να 
υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ μονοπατιοφ για τθ διευκόλυνςθ 
των κατοίκων. 

 
Από τθ ςτιγμι που όλα αυτά είχαν 
εξαςφαλιςτεί, μζλθμα του μυλωνά ιταν να 
ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του το οικόπεδο το 
οποίο ιταν προτιμότερο να είναι μεγάλθσ 
ζκταςθσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ του. Ο μυλομαραγκόσ για να 
βρει τθ κατάλλθλθ τοποκεςία ζκανε μία 
μεγάλθ ζρευνα προκειμζνου να είναι 
ςίγουροσ ότι οι άνεμοι κα είναι  ευνοϊκοί 
και μεγάλθσ ζνταςθσ. Αυτό είχε ωσ 
αποτζλεςμα να περνοφςαν και μινεσ για 
τθν επιλογι του τόπου που κα τον ζχτιηαν. 
Το πρόβλθμα εμφανιηόταν κυρίωσ ςτισ 
θμιορεινζσ περιοχζσ, όπου το ανάγλυφο τθσ 
επιφάνειασ του εδάφουσ δεν είναι μόνο 
ςτθν περιοχι του μυλότοπου ζντονο, αλλά 
και ςε αρκετι απόςταςθ, πράγμα που 

επιδρά ςτθ ροι των ρευμάτων του αζρα. 
Εξετάηοντασ τθν τοποκζτθςθ των ανεμόμυλων ςε ςχζςθ με το χωριό που 

εξυπθρετοφςαν, τουσ βρίςκουμε ςε τρεισ κζςεισ:  
 α) ζξω από το χωριό, ςτα γφρω υψϊματα 
 β) ςτθν άκρθ του χωριοφ, ςε κάμπο, παραλία ι γκρεμό 
 γ) μζςα ςτο χωριό, πάνω ςε φψωμα 

 

 

 
 
 

ζξω από το χωριό, ςτα γφρω υψϊματα ςτθν άκρθ του χωριοφ μζςα ςτο χωριό, πάνω ςε φψωμα 

φιδωτό μονοπάτι προσ τουσ μφλουσ (Σινοσ, 

Πφργοσ) 



68 
 

 
 
Ραράλλθλα υπάρχουν και περιπτϊςεισ γειτονικϊν χωριϊν που τα εξυπθρετοφςαν 
ανεμόμυλοι χτιςμζνοι ανάμεςά τουσ. Τότε μπορεί να βρίςκονταν και χαμθλότερα, 
εκτόσ από τα χωριά που εξυπθρετοφςαν. 
Συνικωσ τουσ ζχτιηαν ςυγκεντρωμζνουσ χωρίσ να λείπουν και περιπτϊςεισ 
μοναχικϊν. Με βάςθ τον αρικμό τουσ μποροφν να καταταχκοφν ςε:  
 α) μοναχικοφσ, 
 β) ομάδεσ (ζωσ 4), 
 γ) ςυγκροτιματα (5 και πάνω) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σο ςυγκρότθμα τθσ Αλευκάντρασ 

ςτθ Μφκονο 

Σα ςυγκροτιματα τθσ Σινου: 

του Πφργου 
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Ανεξάρτθτα από το ποφ και το πϊσ ιταν χτιςμζνοι, θ διάταξι τουσ πεικαρχοφςε ςε 
ζνα βαςικό κανόνα που τον επζβαλε το αλεςτικό μζτωπο, δθλαδι θ προσ τουσ 
βοριάδεσ πλευρά και ζτςι βρίςκονταν παραταγμζνοι από τα ανατολικά προσ τα 
δυτικά.   

 
                      
      
 

 
 
 

… των Τςτερνίων … του Ξϊμπουργου (χαλκογραφια τουRosaccio) 

Ανεμόμυλοι ςτθ κζςθ Μανταλοφ. Σριαντάροσ 
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 2.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΛΚΑΛΟΥ ΡΟΥ ΚΑΚΟΛΗΑΝ ΤΘ ΚΕΣΘ ΚΑΛ ΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 
    Στουσ προβλθματιςμοφσ μασ για τουσ γραπτοφσ και άγραφουσ νόμουσ βάςει 
των οποίων κτίηονταν και λειτουργοφςαν οι μφλοι βρικαμε πολλζσ πλθροφορίεσ 
ςτο βιβλίο "Ο ανεμόμυλοσ ςτισ Κυκλάδεσ" του Βάου Ηαφείρθ και του Στζφανου 
Νομικοφ.   
   Στθν  Ελλάδα εφαρμόςτθκαν διατάξεισ που κακόριηαν τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνκρωποι μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τθν ανανεϊςιμθ πθγι 
ενζργειασ, τον αζρα.  

Ρότε πρωτοεμφανίςτθκε το δίκαιο του ανζμου δεν είναι γνωςτό, όμωσ 
υπάρχουν ερευνθτζσ που πιςτεφουν ότι οι κφριοι του φρουρίου Maelstede κατείχαν 
αυτό το δίκαιο ιδθ το 1000 μ.Χ. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ του δικαίου οι 
κφριοι παράγοντεσ που επθρζαηαν τθν τοποκεςία όπου κα κτίηονταν οι ανεμόμυλοι 
ιταν οι εξισ: ο πρϊτοσ και ςθμαντικότεροσ οφείλονταν ςτον άνεμο. Κα ζπρεπε  να 
πνζουν δυνατοί βοριάδεσ διότι οι βοριάδεσ είναι άνεμοι πιο ςτακεροί  από τουσ 
νοτιάδεσ οι οποίοι αλλάηουν ςυνεχϊσ και ζνταςθ και διεφκυνςθ. Ο δεφτεροσ 
παράγοντασ οφειλόταν ςτθν απόςταςθ του μφλου από τθν κατοικθμζνθ περιοχι. 
Επομζνωσ αφοφ εξαςφαλίηονταν αυτοί οι παράγοντεσ ο μυλωνάσ ζπρεπε να 
εξαςφαλίςει και τθν ιδιοκτθςία του οικοπζδου που είχε επιλζξει. Θ οικοδόμθςθ 
άλλου κτιρίου κοντά ςτο μφλο και ςε ακτίνα γφρω του απαγορεφονταν. Ζτςι 
εξθγείται και θ φπαρξθ μφλων ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ και όχι άτακτα. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι ανεμόμυλοι ςτα Υςτζρνια τθσ Τινου. Το 
ανεμπόδιςτο του αζρα από όλα τα μζρθ μνθμονεφεται ρθτά ςτισ αγοραπωλθςίεσ 
των ανεμόμυλων. Επίςθσ οι μφλοι χτίηονταν κοντά ςε περάςματα ι ςταυροδρόμια, 
για να διευκολφνεται θ μεταφορά του "αλζςματοσ" από ζνα ι περιςςότερα χωριά.  

 Εκτόσ από  αυτζσ τισ διατάξεισ οι οποίεσ ιταν ςχετικζσ με τον άνεμο και τθν 
τοποκεςία του μφλου, το δίκαιο αναφζρονταν και ςε άλλεσ διατάξεισ ςχετικζσ με 
τθν προςταςία του μφλου, τθ λειτουργία του, τθ φορολογία, τθ μεταβίβαςθ 
κυριότθτασ και  τισ διενζξεισ- ςυμβιβαςμοφσ- δικαςτικζσ αποφάςεισ. 
      Οι διατάξεισ οι οποίεσ αφοροφςαν τθν προςταςία του ανεμόμυλου 
αναφζρονταν ςτο δικαίωμα τθσ απαγόρευςθσ του μυλωνά ςε όποιον με τθν 
καταςκευι του "ζκοβε" τον αζρα. Νζοσ ανεμόμυλοσ μποροφςε να κτιςτεί μόνο, 
αφοφ οι ειδικοί κακόριηαν τθν ακριβι κζςθ, μοιράηοντασ τον ελεφκερο ανάμεςά 
τουσ χϊρο και αφοφ ςυνταςςόταν γραπτι ςυμφωνία. Αν κάποιοσ δεν ςεβόταν το 
ζκιμο και άρχιηε να χτίηει νζο μφλο χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςυμφωνία, ο 
νοικοκφρθσ του παλιοφ ανεμόμυλου διαμαρτφρονταν και ςταματοφςε θ καταςκευι 
και ξανάρχιηε μόνο, αφοφ θ διαφορά λυνόταν από εμπειρογνϊμονα, ο οποίοσ 
ςυνικωσ ιταν μυλομαραγκόσ. Ο χϊροσ που ζπρεπε να μείνει ελεφκεροσ γφρω από 
τον κάκε ανεμόμυλο εξαρτιόταν από τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ και τθ κζςθ. 
Υπιρχε θ απαγόρευςθ κάκε άλλου κτίςματοσ ακόμα και το φφτεμα των δζντρων. 
Πταν μάλιςτα οι μφλοι ιταν χτιςμζνοι κοντά ςε ςπίτια του χωριοφ, το 
προςτατευτικό δίκαιο αποτελοφςε εμπόδιο για τθν ανάπτυξθ του οικιςμοφ προσ τθν 
κατεφκυνςι τουσ. Τζλοσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα τθσ 
αντικατάςταςθσ των εξαρτθμάτων του ανεμόμυλου και θ διζλευςθ των πελατϊν, 
ςυνιςτοφςαν "δουλεία διζλευςθσ" ςε ξζνεσ ιδιοκτθςίεσ.  
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 Οι διατάξεισ τθσ λειτουργίασ του μφλου   βρίςκονται α) ςτο Εκνικό Διάταγμα τθσ 
8.3.1518 και ιταν οι εξισ: θ απαγόρευςθ τθσ λειτουργίασ το Σαββατόβραδο και τθν 
Κυριακι και μάλιςτα φςτερα από αίτθςθ των κατοίκων και  
 β) ςτο  μπουγιουρντί του καπουδάν παςά του 1755, το οποίο βρίςκεται ςτο 
Λςτορικό Αρχείο τθσ Μυκόνου, και  κακόριηε τα αλεςτικά ποςοςτά, τισ μζρεσ 
δουλειάσ (πόςεσ ςιτάρι, πόςεσ κρικάρι), τθν τακτικι λειτουργία, τον τρόπο 
ηυγίςματοσ, τθν απαγόρευςθ εκτροφισ ηϊων κ.α. Επιπρόςκετα  κακόριηε και τθν 
ποινι για όςουσ μυλωνάδεσ παράβαιναν τα παραπάνω και  τθν ακριβι ποςότθτα 
ανταλλαγισ.  
γ) Επίςθσ γνωςτι είναι θ διαταγι του βοεβόντα, θ οποία απαγόρευε να υπάρχει 
κοτζτςι ςτο χϊρο του μφλου, ϊςτε να μθν γίνεται εκτροφι ςε βάροσ των 
αλεςμάτων, επιτρζποντασ μόνο ζναν πετεινό, για να πλθροφορείται ο μυλωνάσ τθν 
ϊρα.  
δ) Τζλοσ μετά τθν απελευκζρωςθ οι μυλωνάδεσ  υποχρεϊκθκαν  να διατθροφν 
κακαριότθτα ςτουσ μφλουσ με το "περί κακαριότθτοσ" Βαςιλικό Διάταγμα τθσ 
6(18).3.1833.   
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πςον αφορά τισ διατάξεισ οι οποίεσ ιταν ςχετικζσ με τθ φορολογία γνωρίηουμε 
ότι επιβλικθκαν πάνω ςτο ειςόδθμα των ανεμόμυλων από τουσ Φράγκουσ και τουσ 
Τοφρκουσ. Διζφεραν από νθςί ςε νθςί και από μφλο ςε μφλο και, όπωσ φαίνεται, 
κακορίηονταν από τθν κίνθςθ του κακενόσ. Βζβαια υπάρχει θ γενικι διαπίςτωςθ ότι 
οι ανεμόμυλοι πάντοτε και παντοφ πλιρωναν περιςςότερα από τουσ νερόμυλουσ, 
επειδι δοφλευαν περιςςότερουσ μινεσ και είχαν μεγαλφτερθ απόδοςθ.  

Σο μπουγιουρντί του Μεχμζτ Παςά (καπουδάν παςά) (1755) που κακόριηε τα τθσ 

λειτουργίασ των Μυκονιάτικων ανεμόμυλων 
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Στθν εποχι τθσ Φραγκοκρατίασ από νοταριακό ζγγραφο γνωρίηουμε ότι οι 
μφλοι ιταν υποκείμενοι ςε φόρο "τετάρτθσ". Το ¼ του ειςοδιματοσ δίνονταν ςε 
αλεφρι ι ςε χριματα. Βζβαια  χριματα εκείνθ τθν περίοδο δεν υπιρχαν και δεν 
είχαν τθν χρθςιμότθτα τθσ ςθμερινισ εποχισ και ζτςι πρωταγωνιςτικό ρόλο ζπαιηε 
το αλεφρι. Επίςθσ θ φορολογία προσ τθν Κακολικι Εκκλθςία ςυνεχίηονταν και ςτα 
χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ ςε είδοσ και ςε χριμα με τθν καταβολι "δεκάτθσ" μζχρι 
τισ αρχζσ του 18ου αιϊνα τουλάχιςτον. Τθν εποχι τθσ Τουρκοκρατίασ οι μφλοι 
φορολογοφνταν ανάλογα με τισ μζρεσ ι τουσ μινεσ που άλεκαν και ζμπαιναν φόροι 
ςτα ςιτθρά (δεκάτθ) και ςτα ειςοδιματα των μφλων (τακτικοί και ζκτακτοι). Υπάρχει 
ζνα τοφρκικο κατάςτιχο του 1670,  το οποίο αναφζρει τι πλιρωναν για ετιςιο φόρο 
οι ανεμόμυλοι μερικϊν νθςιϊν. Ρχ ςτθ Σαντορίνθ οι ανεμόμυλοι του Σκάρου, του 
Ρφργου, του Εμπορειοφ, του Ακρωτθρίου κ.ά. πλιρωναν 1600 άςπρα. Τζλοσ 
γνωρίηουμε ότι ςτθ Μφκονο ςτα μζςα του 18ου αιϊνα 17 ανεμόμυλοι πλιρωναν ωσ 
χαράτςι ςτον Μεχμζτ παςά ςεραςκζρθ 50 γρόςια ο κακζνασ. Για το τζλοσ τθσ 
Τουρκοκρατίασ πλθροφοροφμαςτε από πακτωτικά ζγγραφα ότι το τουρκικό κράτοσ 
ζπαιρνε το 1/5  του ειςοδιματοσ. Πμωσ εκτόσ από τουσ φόρουσ ςτουσ Τοφρκουσ, 
φαίνεται ότι ςε οριςμζνα νθςιά οι μφλοι φορολογοφνταν και υπζρ του Κοινοφ.  
    Θ μεταβίβαςθ κυριότθτασ ενόσ ανεμόμυλου ιταν εξίςου ςθμαντικι και είχε 
τισ δικζσ τθσ διατάξεισ. Ππωσ ςυνζβαινε με κάκε ακίνθτο ζτςι και ςτον ανεμόμυλο 
υπιρχε κάκε μορφισ μεταβίβαςθ κυριότθτασ. Βρζκθκαν μεταβιβάςεισ με 
πωλθτιρια, προικοδοτιρια, δωρεζσ, αφιερϊςεισ κυρίωσ ςε μοναςτιρια και 
διακικεσ που μερικζσ φορζσ γίνονταν υπό όρουσ ι με παρακράτθςθ κάποιου 
δικαιϊματοσ. Μποροφςε να μεταβιβαςτεί ολόκλθροσ ο ανεμόμυλοσ, μζροσ του ι 
αντζνεσ μεριδίων. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ οι μεταβιβάςεισ αφοροφν ερειπωμζνουσ 
ανεμόμυλουσ ι μόνο τθ μυλοςταςιά. Για να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ του μθχανιςμοφ 
και θ αξία του μφλου, αλλά και για να κακοριςτοφν τα όρια, φϊναηαν πολλζσ φορζσ 
κάποιο μυλομαραγκό ωσ πιο ειδικό.  
    Τζλοσ κα αναφερκοφμε ςτισ διενζξεισ-ςυμβιβαςμοφσ-δικαςτικζσ 
αποφάςεισ. Στθν εποχι τθσ χριςθσ του ανεμόμυλου δθμιουργοφνταν προβλιματα 
φζρνοντασ τον αντιμζτωπο με τουσ ςυγγενείσ, με τουσ ςυντοπίτεσ, ακόμα και με τισ 
δθμόςιεσ αρχζσ. Τζτοιου είδουσ διαφορζσ ιταν οι κλθρονομικζσ, οι διεκδικιςεισ και 
οι αμφιςβθτιςεισ κυριότθτασ ι άλλων δικαιωμάτων, θ ακζτθςθ ςυμφωνιϊν κ.ά. Για 
να επιλυκοφν αυτζσ οι διαφορζσ χρθςιμοποιοφνταν θ μζκοδοσ τθσ διαιτθςίασ. Το 
ρόλο του διαιτθτι ζπαιηαν οι ντόπιοι προφχοντεσ, ο αρχιερζασ ι άλλα πρόςωπα που 
απολάμβαναν γενικι εκτίμθςθ και ςεβαςμό από το λαό. Μεςολαβοφςαν με βάςθ 
τα ζκιμα, τθ λογικι και το δίκαιο και εφόςον βριςκόταν λφςθ υπογραφόταν 
επίςθμο ςυμβόλαιο ςτο νοτάριο ι απλό ςυμφωνθτικό με μάρτυρεσ. Θ υπόκεςθ 
προχωροφςε ςε κρίςθ μόνο εφόςον δεν καρποφοροφςε θ ςυμβιβαςτικι 
προςπάκεια. Αντίκετα ςτα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ οι αςτικζσ υποκζςεισ 
εκδικάηονταν πρωτόδικα από τουσ ντόπιουσ επιτρόπουσ και κριτζσ, ενϊ οι εφζςεισ 
από τον καδι ςτον οποίο δφςκολα κατζφευγαν οι νθςιϊτεσ, για λόγουσ εκνικισ 
φιλοτιμίασ αλλά και οικονομικοφσ. Τζλοσ υπιρχε και θ περίπτωςθ τθσ προςφυγισ 
ςτο Μεγάλο Δραγουμάνο του οκωμανικοφ ςτόλου. Κα πρζπει ακόμα να τονιςτεί 
ότι, ενϊ ο λαόσ ςυνικωσ  πεικαρχοφςε ςτουσ ντόπιουσ άρχοντεσ παρ` όλθ τθν 
καταπίεςθ και τθν ταπείνωςθ που υφίςτατο από μζρουσ τουσ, εκείνοι ζτρεχαν ςτθν 
Ρφλθ για τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ, ακόμα και για αςιμαντα ηθτιματα. 
Ραραδείγματα τζτοιων αποφάςεων: 
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 ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ ΚΛΤΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΤΟΡΩΝ :Το 1685 οι επίτροποι και κριτζσ τθσ Μυκόνου 
αναγνϊριςαν το κλθρονομικό δικαίωμα πάνω ςε δφο “αντζνεσ” ανεμόμυλου. 
Το 1807 οι επίτροποι και κριτζσ τθσ Μιλου διευκζτθςαν μια χρθματικι διαφορά 
που εκκρεμοφςε οκτϊ χρόνια, ανάμεςα ςε ζναν προφχοντα κι ςε ζνα μυλωνά που 
ςυνεταιρίςτθκαν για να χτίςουν ανεμόμυλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΟΦΑΣΘ ΚΑΔΘ :Το 1589 ο καδισ Χεμπίπ  μπιν Λςά, αφοφ εξζταςε μάρτυρεσ, 
ζδωςε δίκιο ςτθν Κακολικι Εκκλθςία για τθν κυριότθτα τθσ κτθματικισ περιουςίασ 
και μυλϊνων. 
ΑΡΟΦΑΣΘ ΔΕΣΡΟΤΘ: Το 1802 ο Δεςπότθσ Κζασ και Κφκνου με τουσ προεςτοφσ 
διευκζτθςαν μια κλθρονομικι  διαφορά μεταξφ αδελφϊν για ζνα ερειπωμζνο 
ανεμόμυλο.  
ΣΥΜΒΛΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΤΥΕΣ: Το 1784 ςτθν Κίμωλο λφκθκε μια διαφορά για τθν 
κατοχι ανεμόμυλου μεταξφ γαμπροφ και πεκεράσ για τθν προίκα. Ο γαμπρόσ 
παραιτικθκε από τθν απαίτθςι του και υπογράφτθκε ςυμφωνία μπροςτά ςτουσ 
επιτρόπουσ και ςτουσ προεςτοφσ. 
     Μελετϊντασ λοιπόν τα παραπάνω καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι 
άνκρωποι και ςτουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ, όπωσ και ςιμερα, φρόντιηαν να 
προςτατεφονται και να κατοχυρϊνουν τθν ιδιοκτθςία τουσ και τα δικαιϊματα τουσ. 
Ζνα ςφνολο γραπτϊν και προφορικϊν κανόνων, διαςφάλιςε όςο το δυνατόν τθν 
θρεμία, τθν τάξθ και τθ ςυνοχι ςτισ μικρζσ κοινωνίεσ των χωριϊν.     
  

Θ απόφαςθ των Επιτρόπων και Κριτϊν τθσ Μυκόνου (1685) με τθν οποία 

αναγνωρίςτθκε κλθρονομικό δικαίωμα πάνω ςε δφο αντζνεσ ανεμόμυλου. 
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2.3. ΔΘΜΟΣΚΟΡΘΣΘ ΜΕΣΩ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΩΝ 
Με βάςθ τα ερωτθματολόγια τα οποία μοιράςαμε ςε γυναίκεσ και άντρεσ 

διαφόρων θλικιϊν με εκπαίδευςθ δθμοτικοφ, γυμναςίου, λυκείου ι Α.Ε.Λ. 

καταλιξαμε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 

1. Από τα 78 άτομα ζχουν επιςκεφκεί ανεμόμυλο 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Από τα 78 άτομα γνωρίηουν ότι ιταν κάτι ςαν βιομθχανικι 

εγκατάςταςθ παλαιότερθσ εποχισ 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Από τα 78 άτομα γνωρίηουν τι δουλειά ζκανε ο ανεμόμυλοσ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
67% 

ΌΧΙ 
33% 

Έρεηε επηζθεθηεί πνηέ 
αλεκόκπιν; 

ΝΑΙ 
85% 

ΌΧΙ 
15% 

Ξέξεηε όηη ήηαλ θάηη ζαλ βηνκεραληθή 
εγθαηάζηαζε παιαηόηεξεο επνρήο; 

ΝΑΙ 
81% 

ΟΧΙ 
19% 

Γλσξίδεηε ηη δνπιεηά έθαλε ν 
αλεκόκπινο; 
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4. Στθν ερϊτθςθ «Τι δουλειά ζκανε ο ανεμόμυλοσ» απάντθςαν : 

 Άλεςθ ςιτθρϊν  

 Δε γνωρίηουν  

 Ραραγωγι ενζργειασ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Στθν ερϊτθςθ «Ζχετε προςζξει που είναι χτιςμζνοι οι ανεμόμυλοι» 

απάντθςαν 

 Σε λόφουσ 70 άτομα 

 Σε παραλίεσ 1 άτομο 

 Σε λαγκαδιζσ 5 άτομα 
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6. Από τα 78 άτομα γνωρίηουν ότι οι ανεμόμυλοι βοικθςαν τουσ 

κατοίκουσ με τθ λειτουργία τουσ ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ 52 άτομα 

απάντθςαν ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Από τα 78 άτομα ςυμφωνοφν με τθν εγκατάλειψθ των ανεμόμυλων 

12 άτομα 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Από τα 78 άτομα κεωροφν ότι θ εγκατάλειψθ των ανεμόμυλων 

ςυμβάλλει αρνθτικά ςτθ διατιρθςθ των παραδόςεων του τόπου μασ 

απάντθςαν ναι 65 άτομα 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ΝΑΙ  
67% 

ΟΧΙ 
33% 

Έρεηε αθνύζεη αλ βνήζεζε ηνπο 
θαηνίθνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηα 

ρξόληα ηεο Καηνρήο;  

ΝΑΙ 
83% 

ΌΧΙ 
17% 

Θεσξείηε όηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ αλεκόκπινπ 
ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ 

παξαδόζεσλ ηνπ ηόπνπ καο; 

ΝΑΙ 
15% 

ΌΧΙ 
85% 

Σπκθσλείηε κε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ 
αλεκόκπισλ; 
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2.4. ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

Το χτίςιμο των υπζροχων αυτϊν κυλινδρικϊν ανεμόμυλων ιταν δφςκολθ 

δουλειά που απαιτοφςε γνϊςεισ και εμπειρία. Το ςχιμα τουσ ιταν κυκλικό, για να 

μπορεί ο μθχανιςμόσ με τισ αντζνεσ και τα πανιά και με όλθ τθ ςκεπι να γυρίηει 

προσ τθν κατεφκυνςθ που φυςοφςε ο άνεμοσ, ζτςι ϊςτε ο ανεμόμυλοσ να δουλεφει 

με όλουσ τουσ ανζμουσ. Αλλά και το χτίςιμο διαφοροποιοφταν ανάλογα με τθν 

ζκφραςθ των τεχνιτϊν που τουσ καταςκεφαηαν, κακϊσ και με τα διαφορετικά υλικά 

που είχαν ςτθ διάκεςθ τουσ και χρθςιμοποιοφςαν ςε κάκε νθςί ξεχωριςτά. Για τθν 

Τινο βαςικό υλικό δόμθςθσ ιταν οι ςχιςτόλικοι που αποτελοφν πάνω από 70% 

των πετρωμάτων του νθςιοφ. Με τουσ ςχιςτόλικουσ οι Τθνιακοί ζκτιηαν τισ 

ξερολικιζσ, τα ςπίτια, τισ εκκλθςίεσ, τισ κρινεσ, τουσ περιςτεριϊνεσ, τουσ μφλουσ 

κ.α. (Γεϊργιοσ Στουρνάρασ, Τινοσ Λςτορία και Ρολιτιςμόσ ς. 57, 2005). 

 

 

Σε ςυνζντευξθ του ο κ. Μάκθσ Δελατόλασ, καταςκευαςτισ,  

-Ιταν δφςκολθ δουλειά το χτίςιμο του μφλου για τα τεχνικά μζςα τθσ εποχισ; 

-Τότε ιταν εφκολθ δουλειά, γιατί οι άνκρωποι είχαν τζχνθ ςτθν πζτρα και θ 

καταςκευι του πφργου ιταν εφκολθ. Δφςκολα ιταν τα εξαρτιματα από ξφλα και 

μυλόπετρεσ οι οποίεσ ζρχονταν από τθ Μιλο. Θ τζχνθ καταςκευισ του μθχανιςμοφ 

ιταν δφςκολθ και τθν γνϊριηαν λίγοι ειδικοί τεχνίτεσ. Επίςθσ ζπρεπε βζβαια ο 

μάςτορασ να είναι επιδζξιοσ κτίςτθσ ϊςτε να γίνονταν ζνα καλό χτίςιμο γιατί οι 

μφλοι δζχονταν πιζςεισ και κραδαςμοφσ. 

 

Μεταφορά πζτρασ για χτίςιμο. 
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Τθν όλθ ευκφνθ, από τθν αρχι τθσ καταςκευισ μζχρι και τθ λειτουργία του 

ανεμόμυλου, τθν είχε ο  μυλομαραγκόσ. Ειδικόσ μαραγκόσ που ιξερε τα μυςτικά 

τθσ δουλειάσ, τα οποία δε φανζρωνε από φόβο μιπωσ αποκτιςει ανταγωνιςτζσ. Ο 

τεχνίτθσ αυτόσ όχι μόνο καταςκεφαηε το μθχανιςμό για το άλεςμα με τα ξφλινα 

μζρθ του, μάλιςτα είχε τθν ευκφνθ για τθν εξεφρεςθ τθσ ξυλείασ από τα νθςιά των 

Κυκλάδων ι και αλλοφ, αφοφ τα χοντρά ξφλα τα ζφερναν ςυνικωσ από το Άγιο  

Προσ, αλλά ιταν και ο αρχιτζκτονασ για το χτίςιμο των καινοφριων ανεμόμυλων. Ο 

μυλομαραγκόσ όριηε επίςθσ τθν πόςτα και ζφερε τθν ευκφνθ για το κεμελίωμα και 

το χτίςιμο του πφργου μζχρι ακόμα και για το κόψιμο των πανιϊν. Με τθν 

τοποκζτθςθ των πανιϊν ολοκλθρωνόταν θ δουλειά του.  

Το κόςτοσ ιταν μεγάλο, διότι θ καταςκευι παρουςίαηε μεγάλεσ δυςκολίεσ 

και χρειάηονταν περιςςότερα από 800 θμερομίςκια «ιλιο με ιλιο» μυλομαραγκϊν, 

ξυλουργϊν, κτιςτάδων, παραγιϊν, ςιδεράδων και αγωγιατϊν για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ. Συγκεντρωνόταν 30-35 κυβικά μζτρα ακατζργαςτθσ ξυλείασ διαφόρων ειδϊν 

που τελικά ζβγαηαν περιςςότερα από 550 φορμαριςμζνα εξαρτιματα. Μάλιςτα ςτα 

νθςιά όπου δεν υπιρχαν δάςθ, όλα τα χοντρά ξφλα ειςάγονταν με μακροχρόνια 

διαδικαςία. 

Το κεμελίωμα του πφργου διαφοροποιοφταν ανάλογα με το ζδαφοσ ςτο 

οποίο κα χτιηόταν ο ανεμόμυλοσ. Στουσ βραχϊδεισ λόφουσ το ζδαφοσ είναι πολφ 

ςτζρεο, πράγμα που διευκόλυνε το χτίςιμο του ανεμόμυλου. Εάν το ζδαφοσ είχε 

κλίςθ εκεί που επρόκειτο να χτιςτοφν, ζφτιαχναν μία επίπεδθ ςτρογγυλι βάςθ 

(μυλοςταςιά) και εκμεταλλεφονταν και τουσ χαμθλότερουσ χϊρουσ 

καταςκευάηοντασ μικρζσ αποκικεσ.  

Το φψοσ του ανεμόμυλου και θ διάμετροσ του δεν ιταν ςτακερά και 

υπιρχαν διαφορζσ από μφλο ςε μφλο. 

Είχαν διαμορφωκεί τρείσ βαςικζσ τυπολογικζσ κατθγορίεσ τθσ εξωτερικισ 

μορφισ των πυργόμυλων με βάςθ τθ διάμετρο: 

 Θ διάμετροσ τθσ κορυφισ είναι μεγαλφτερθ από τθ διάμετρο τθσ βάςθσ: Δκ > 

Δβ. Είναι θ παλαιότερθ μορφι 

 Οι δφο διάμετροι είναι ίςεσ: Δκ = Δβ. Λίγα δείγματα ςϊηονται και είναι όλα 

ερειπωμζνα 

 Θ διάμετροσ τθσ κορυφισ είναι μικρότερθ από τθ διάμετρο τθσ βάςθσ: Δκ < 

Δβ 

 

 

 

 

 

Ο τφποσ Δκ>Δβ Ο τφποσ Δκ=Δβ 

 

Ο τφποσ Δκ<Δβ 
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Στθν τρίτθ κατθγορία ανικουν οι περιςςότεροι από τουσ ςωηόμενουσ 

ανεμόμυλουσ. Θ κλίςθ τουσ κυμαίνεται μεταξφ 3 και 10% και ανάλογα με το αν θ 

επιφάνεια τουσ αποτελείται από ευκείεσ ι καμπφλεσ, μποροφν να χωριςτοφν ςε 

τρείσ ομάδεσ: 

-Με ευκφγραμμθ εξωτερικι επιφάνεια από ευκείεσ κατακόρυφεσ ι με κλίςθ. 

Βρζκθκαν πζντε τφποι: 

 ο κολουροκωνικόσ  (Δε > Δκ) (Δε: ενδιάμεςθ διάμετροσ) 

 δφο κολουροκωνικοί με αλλαγι κλίςθσ ςτθ μζςθ (Δε > Δκ) 

 ο μικτόσ με κολουροκωνικό το κάτω μζροσ και κυλινδρικό το πάνω ( Δε 

= Δκ)  

 ο μικτόσ με κυλινδρικό το κάτω μζροσ και κολουροκωνικό το πάνω (Δε = 

Δβ) 

 και τζλοσ ζνασ με μεγαλφτερθ τθν ενδιάμεςθ διάμετρο από αυτζσ τθσ 

κορυφισ και τθσ βάςθσ Δκ < Δε > Δβ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κολουροκωνικόσ Δε > 

Δκ 

ο μεικτόσ με κολουροκωνικό το 

κάτω μζροσ και κυλινδρικό το 

πάνω ( Δε = Δκ)  

 

ο μικτόσ με κυλινδρικό το 

κάτω μζροσ και 

κολουροκωνικό το πάνω (Δε = 

Δβ) 

 

με μεγαλφτερθ τθν ενδιάμεςθ 

διάμετρο από αυτζσ τθσ 

κορυφισ και τθσ βάςθσ Δκ < Δε 

> Δβ  

 

 

κολουροκωνικόσ με αλλαγι 

κλίςθσ ςτθ μζςθ (Δε > Δκ) 

 

κολουροκωνικόσ με αλλαγι 

κλίςθσ ςτθ μζςθ (Δε > Δκ) 
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-Με κοίλθ εξωτερικι επιφάνεια από καμπφλεσ και ευκείεσ. Βρζκθκαν τρείσ τφποι: 

 ο κοίλοσ (Δε > Δκ) με καμπφλθ περίπου υπερβολισ 

 ο μικτόσ με κολουροκωνικό το πάνω μζροσ και κοίλο το κάτω    (Δε > Δκ) 

 και ο μικτόσ με κυλινδρικό το πάνω μζροσ και κοίλο το κάτω (Δε = Δκ) 

  

 

 

 

 

 

-Με κυρτι εξωτερικι επιφάνεια από καμπφλεσ και ευκείεσ. Βρζκθκαν τρείσ τφποι: 

 Ο κυρτόσ (Δε > Δκ) με καμπφλθ περίπου παραβολισ 

 Ο μικτόσ με κυλινδρικό το κάτω τμιμα και κυρτό το πάνω (Δε = Δβ)  

 Και ο βαρελόςχθμοσ που είναι θ ςπανιότερθ μορφι με ζνταςθ περίπου 

ςτα κάτω 2/5 του φψουσ (Δκ < Δε > Δβ).  

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν 

υπιρχε κίνδυνοσ να τριφτοφν τα πανιά 

πάνω ςτο κτίριο, αφοφ είχε πια 

αναςθκωκεί το αξόνι και το επίπεδο 

τθσ φτερωτισ είχε κλίςθ τθσ 

τοιχοποιίασ. Το πλεονζκτθμα ιταν θ 

ευςτάκεια του πφργου, γιατί με τθ 

ο κοίλοσ (Δε > Δκ) με 

καμπφλθ περίπου 

υπερβολισ 

 

ο μικτόσ με κολουροκωνικό το 

πάνω μζροσ και κοίλο το κάτω    

(Δε > Δκ) 

 

ο μικτόσ με κυλινδρικό το πάνω 

μζροσ και κοίλο το κάτω (Δε = 

Δκ) 

 

Ο κυρτόσ (Δε > Δκ) με καμπφλθ 

περίπου παραβολισ 

 

Ο μικτόσ με κυλινδρικό το κάτω 

τμιμα και κυρτό το πάνω (Δε = Δβ)  

 

ο βαρελόςχθμοσ   (Δκ < Δε > 

Δβ)  

 
Με διάμετρο κορυφισ μεγαλφτερθ από τθ 

διάμετρο τθσ βάςθσ 
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μείωςθ τθσ διαμζτρου του προσ τα πάνω μετατοπίηονταν το κζντρο βάρουσ προσ τα 

κάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του πφργου κακορίηονταν από τουσ εξισ παράγοντεσ: 

 ο αρικμόσ των πατωμάτων κακόριηε το φψοσ 

 το είδοσ τθσ πζτρασ που υπιρχε ςε κάκε νθςί διαμόρφωνε το πάχοσ του 

τοίχου από το οποίο εξαρτιόταν θ διάμετροσ 

Με διάμετρο κορυφισ μεγαλφτερθ από τθ 

διάμετρο τθσ βάςθσ 

Κολουροκωνικόσ (επάνω αριςτερά) 

Με κοίλθ εξωτερικι μορφι (επάνω δεξιά) 

Βαρελόςχθμοσ (δεξιά) 
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 το υλικό και ο τρόποσ καταςκευισ των οριηόντιων διαχωριςτικϊν 

επιπζδων (δάπεδα και οροφζσ) επθρζαηαν και τθ διάμετρο και το φψοσ 

 θ διάμετροσ που κα είχαν οι μυλόπετρεσ κακόριηε τθ διάμετρο και το 

φψοσ 

 θ διάμετροσ που κα είχαν οι μυλόπετρεσ κακόριηε τθ διάμετρο του 

ανωγιοφ  

 το μικοσ και ο αρικμόσ των αντενϊν κακόριηαν το φψοσ 

 τα τοπικά ρεφματα του αζρα απαιτοφςαν ςυχνά προςαρμογι του 

φψουσ 

 θ μορφι του εδάφουσ άλλοτε ευνοοφςε το χτίςιμο απευκείασ πάνω 

του, άλλοτε απαιτοφςε καταςκευι χαμθλισ ι ψθλισ βάςθσ 

 τζλοσ, κακοριςτικόσ παράγοντασ ιταν και οι τοπικζσ ςυνικειεσ των 

μυλομαραγκϊν και των κτιςτάδων που δεν μεταβάλλονταν εφκολα.  

Θ μεγαλφτερθ διάμετροσ τθσ βάςθσ ςυναντιζται ςτθν Άνδρο, ςτθ Σφρο και ςτο νθςί 

μασ 6,70 μζτρα. Θ ςυνθκιςμζνθ ιταν 5,70-6,40μ. Το πιο ςυνθκιςμζνο φψοσ είναι 

από 4,70-5,40 μ.  

Για το δζςιμο του κυκλικοφ 

τοίχου, το οποίο ιταν ιδιαίτερα δφςκολο, 

χρθςιμοποιοφνταν  οι ςχιςτόπλακεσ 

πελεκθμζνεσ και χτιςμζνεσ με πολλι 

προςοχι. Ακόμα, χρθςιμοποιοφςαν και 

λάςπθ από ςκζτο χϊμα, που ςυχνά 

ανακάτευαν με άχυρα. Επίςθσ, δεν 

άφθναν κακόλου κενά ανάμεςα ςτισ 

πζτρεσ αλλά τα ςυμπλιρωναν με πιο 

μικρζσ πετροφλεσ.  

Θ πόρτα τθσ ειςόδου, ςτουσ 

περιςςότερουσ ανεμόμυλουσ, βριςκόταν 

ςτθν ανατολικι πλευρά ςυνικωσ, επειδι 

ο ανατολικόσ άνεμοσ είναι ςπανιότεροσ  

και μικρότερθσ διάρκειασ.  Θ πόρτα μποροφςε να μζνει ολόκλθρθ ανοιχτι, ϊςτε να 

αερίηονται και να φωτίηονται καλά το κατϊι και το πατάρι χωρίσ να μπαίνουν 

χϊματα και ςκουπίδια. Σε μία μόνο περίπτωςθ ςτο ίδιο ςυγκρότθμα, του Ρφργου 

τθσ Τινου, «οι κάτω μφλοι» ζχουν ανατολικά τθν πόρτα, ενϊ «οι πάνω μφλοι» 

δυτικά. 

Οι διαςτάςεισ και το ςχιμα τθσ πόρτασ ιταν διαφορετικζσ από ανεμόμυλο 

ςε ανεμόμυλο. Συνθκζςτερεσ ιταν οι μονόφυλλεσ πόρτεσ, μονοκόμματεσ ι 

χωριςμζνεσ ςτθ μζςθ. Στο πανωπόρτι υπιρχε κι ζνα πορτζλο με ςιδερζνια 

κλειδαριά. Ο μυλωνάσ ζβαηε πίςω από τθν πόρτα χοντροφσ ξφλινουσ ςφρτεσ που 

ζμπαιναν αρκετά βακιά ςε ανοιγμζνεσ φωλιζσ μζςα ςτθν τοιχοποιία για ςιγουριά 

Σοίχοσ καταςκευαςμζνοσ από ςχιςτόπλακεσ και 

με μικρζσ πετροφλεσ που ςυμπλθρϊνουν τα κενά. 
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και φςτερα αςφάλιηε και το πορτζλο χρθςιμοποιϊντασ τθν κλειδαριά. Οι δίφυλλεσ 

πόρτεσ ςπάνιηαν.  

 

 

 

 

 

 

          Σε μερικά νθςιά (Τινοσ, Σφροσ, Κιρα 

κ.α.) εφαρμόςτθκε και ςτουσ ανεμόμυλουσ 

το παλιό ζκιμο τθσ τοποκζτθςθσ 

κτθτορικισ επιγραφισ πάνω από τθν 

πόρτα. Οι πλάκεσ αυτζσ, που γίνονταν 

άλλοτε από μάρμαρο κι άλλοτε από πζτρα, 

είχαν πάντοτε ςκαλιςμζνο ςτθ μζςθ ζνα 

ςταυρό, τθ χρονολογία ίδρυςθσ ι 

ανακαίνιςθσ του ανεμόμυλου και ςυνικωσ το όνομα του νοικοκφρθ ι τα αρχικά 

του. Ειδικά ςτθν Τινο, ςφμφωνα με τθν τοπικι παράδοςθ, οι επιγραφζσ είχαν και 

διακοςμθτικό χαρακτιρα με διάφορεσ απεικονίςεισ κυρίωσ ανεμόμυλων ι και 

κείμενα. Τόςο ςτο ςχιμα όςο και ςτο μζγεκοσ υπιρχε ποικιλία όπωσ δείχνουν οι 

άδειεσ πια υποδοχζσ τουσ. Οι μεγαλφτερεσ βρζκθκαν ςτθν περιοχι του Ρφργου τθσ 

Τινου κι ζφταναν τα 80x80 εκ. για να χωρζςουν τα διακοςμθτικά ςκαλίςματα. 

Επειδι μάλιςτα ςτθν περίπτωςθ αυτι αδυνάτιηε θ τοιχοποιία, υπιρχαν και 

Πόρτεσ από ανεμόμυλουσ ςτην Τήνο 
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ανακουφιςτικά τόξα. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ ςτουσ πιο φτωχοφσ ανεμόμυλουσ θ 

κτθτορικι επιγραφι ςκαλιηόταν ςτο ξφλινο ι πζτρινο πρζκι τθσ πόρτασ. 

Ραρατθροφμε δθλαδι πωσ ςτον Ρφργο, όπου οι άνκρωποι λάξευαν  το μάρμαρο και 

είχαν παράδοςθ ςτθν τζχνθ του μαρμάρου, δεν παρζλειπαν ακόμθ και ςτουσ 

μφλουσ να χρθςιμοποιοφν ζνα ςτοιχείο από μάρμαρο, τθν κτθτορικι επιγραφι. 

 

 

      Σχεδόν όλοι οι ανεμόμυλοι είχαν μόνο δφο παράκυρα ανοιγμζνα ςτο ανϊι, το 

ζνα πάνω από τθν πόρτα και το άλλο αντικριςτά, ανατολικά και δυτικά ςυνικωσ, 

επειδι από αυτζσ τισ πλευρζσ γινόταν αμζςωσ αντιλθπτζσ όλεσ οι καιρικζσ 

μεταβολζσ. Συνικωσ τα παράκυρα άρχιηαν ςε φψοσ 20 εκ. πάνω από το δάπεδο και 

ζφταναν ωσ τθν κορυφι του πφργου. 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Κτθτορικι επιγραφι μφλου που ανικε ςε 

καραβοκφρθ. ιμερα βρίςκεται εντοιχιςμζνθ ςε 

φοφρνο του Πφργου 

Κτθτορικι επιγραφι που ςιμερα βρίςκεται  

ςτθν Αγ. Σριάδα Γφρλασ 

Θ κζςθ των παρακφρων ςτισ Κυκλάδεσ: ζνα   

πάνω από τθν πόρτα και ζνα αντικριςτά με το 

άλλο, ςτο ανϊι 

Παράκυρο όπωσ φαίνεται από το εςωτερικό 

(bar Κάκτοσ) 
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       Στθν τοιχοποιία του πφργου υπιρχαν 

όρκια βακουλϊματα που τα ονόμαηαν 

ςοκαρότρυπεσ. Άρχιηαν από το δάπεδο το 

ανωγιοφ όπου το πάχοσ του τοίχου 

φαρδαίνει  προσ τα κάτω και τελείωναν 

περίπου ςτθ μζςθ του κατωγιοφ. Στθν κάτω 

άκρθ των εγκοπϊν αυτϊν ιταν φυτεμζνο 

οριηόντια ζνα κομμάτι αγριόξυλο θ ρίηα, 

όπου δενόταν το ςοκαρόςκοινο που 

χρθςίμευε για το ςταμάτθμα τθσ φτερωτισ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Πταν τελείωνε το χτίςιμο του πφργου, θ τοποκζτθςθ του μθχανιςμοφ και θ 

καταςκευι τθσ τροφλασ, απζμεναν μόνο τα ςοβατίςματα ι αρμολογιματα και το 

αςβζςτωμα. Συνικωσ άρχιηαν από το εςωτερικό για να λειτουργιςει ο ανεμόμυλοσ 

το γρθγορότερο. Για το εξωτερικό δεν επείγονταν τόςο, εξάλλου περίμεναν κιόλασ 

να βρζξει μερικζσ φορζσ, ϊςτε να ξεπλυκεί θ επιφάνεια τθσ τοιχοποιίασ από τισ 

περιττζσ λάςπεσ και να πιάςει πιο γερά το υλικό. Στισ επιμελθμζνεσ καταςκευζσ θ 

λάςπθ γινόταν από αςβζςτθ και άμμο και κάλυπτε ολόκλθρθ τθν εςωτερικι και 

εξωτερικι επιφάνεια. Στισ πιο φτωχζσ όμωσ εςωτερικά χρθςιμοποιοφςαν επίχριςμα 

από χωματζνια λάςπθ ανακατεμζνθ με άχυρο ι κατςικότριχα, για να μθ μαδά. 

Εξωτερικά άφθναν αςοβάτιςτεσ τισ μεγάλεσ πζτρεσ αρμολογϊντασ και πάλι με 

λάςπθ φτιαγμζνθ από αςβζςτθ και άμμο. 

Ο κ. Δελλατόλασ ςτθ ςυνζντευξι του……. 

-Στισ παλαιότερεσ εποχζσ οι μφλοι ιταν ςοβαντιςμζνοι; 

-Πχι τόςο, το ςοβάντιςμα ιταν ανάγλυφο γιατί ζβαηαν λίγο υλικό από αςβζςτθ και 

άμμο ποταμίςια από τθν Κϊμθ, γιατί δεν είχαν πολλά υλικά εξάλλου και ο ςοβάσ 

ακολουκοφςε τθν πζτρα. Στθν Τινο ζφτιαχναν αςβζςτθ ςε καμίνια από μάρμαρα 

που τα ζκαιγαν ςε δυνατι φωτιά.   

 

 

Το αςβζςτωμα γινόταν με προβιά   καρφωμζνθ ςε ςανιδάκι και περνοφςαν 

με κοντάρι τουσ τοίχουσ δφο με τρία χζρια, πράγμα που επαναλαμβανόταν 

ςφμφωνα με το νθςιϊτικο ζκιμο κάκε χρόνο για λόγουσ κακαριότθτασ.   

οκαρότρυπα με μικρό άνοιγμα ςτο 

επάνω μζροσ  
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Αμζςωσ μετά τθν εγκατάςταςθ των μυλοπετρϊν και του μθχανιςμοφ 

τοποκετοφςαν τθ ςτζγθ (τροφλα, κουκοφλα) με ιδιαίτερθ φροντίδα ϊςτε να είναι 

ανκεκτικι ςτουσ ανζμουσ και ςτεγανι. Σφμφωνα με το Δϊριηα θ ςτζγθ ιταν κωνικι. 

Ραλαιότερα καλυπτόταν με βροφλα, ςιμερα καλφπτεται με λαμαρίνα. Οι Η. Βάοσ 

και Στ. Νομικόσ μασ πλθροφοροφν ότι εκτόσ από τισ χόρτινεσ, υπιρχαν και 

ςανιδζνιεσ τροφλεσ.  

 

 

 

Για να καταςκευάςουν τον κινθτικό μθχανιςμό:  

 Στερζωναν επάνω ςτθν οριηόντια κυκλικι οικοδομι, ξφλινθ ςτεφάνθ 

φτιαγμζνθ από θμίκυρτα πελεκθτά ξφλα και πάνω από αυτι όμοια κινθτι.  

 Επάνω ςε ζνα κοίλο ςθμείο τθσ κυκλικισ ςτεφάνθσ τοποκετοφςαν ζνα 

πελεκθτό κυλινδρικό ξφλο οριηοντίου δοκοφ, τον άξονα, με τζςςερισ πλευρζσ 

και με πλάτοσ τθσ κάκε πλευράσ 40 πόντουσ που ακουμποφςε ςτο απζναντι 

επίςθσ κοίλο ςθμείο τθσ ςτεφάνθσ και προεξείχε ζξω από τθν οικοδομι δφο 

μζτρα.  

Χόρτινθ ςτζγθ (Μφκονοσ) 

κελετόσ ξφλινθσ κωνικισ ςτζγθσ 

(Σριαντάροσ Σινου) 

τζγθ από λαμαρίνα (Σινοσ) 
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 Στο εξωτερικό τμιμα του άξονα ανοίγονταν οχτϊ οπζσ, δφο ςε κάκε πλευρά, 

κατά διαςτιματα 20 πόντων και ς’ αυτζσ ςφθνϊνονταν το ζνα  απζναντι του 

άλλου ιςάρικμα λεπτά δοκάρια με μικοσ 3-4 μζτρα, οι αντζνεσ.  

 Χοντρι ςυρμάτινθ κυκλικι ςτεφάνθ ςυνζδεε τισ αντζνεσ ςτα άκρα τουσ. 

Επίςθσ θ κάκε αντζνα, για να ςτερεϊνεται καλφτερα, ςυνδεόταν με χοντρό 

ςφρμα με το άκρο του άξονα που προεξείχε απ’ το μφλο.  

 Επάνω ςτθν κάκε αντζνα ςτερεωνόταν θ μεγαλφτερθ πλευρά ορκογωνίου 

τριγωνικοφ χοντροφ πανιοφ και το άλλο άκρο τθσ μικρότερθσ πλευράσ 

δενόταν επάνω ςτθ ςτεφάνθ, όταν άλεκε ο μφλοσ. Πταν ςταματοφςε ο 

μφλοσ, λυνόταν το πανί από τθ ςτεφάνθ και περιτυλιγόταν επάνω ςτθν 

αντζνα.  

 Ο άξονασ διζκετε και προζκταςθ προσ τα ζξω, απ’ όπου δζνονταν οι άκρεσ 

των ακτίνων με ςχοινιά ι ςυρματόςχοινα. Αυτά λζγονταν ξάρτια και 

ςυγκρατοφςαν τισ αντζνεσ, οι οποίεσ δζχονταν μεγάλθ πίεςθ από τουσ 

ανζμουσ.  

 Ακόμα, με ςχοινί ι ςυρματόςχοινο ιταν δεμζνεσ και οι αντζνεσ ςτισ άκρεσ 

τουσ, θ μία μετά τθν άλλθ ςχθματίηοντασ ζτςι το γνωςτό μασ πολφγωνο τθσ 

φτερωτισ. 

 

 

 

 

 

Οι αντζνεσ και θ κυκλικι ςτεφάνθ που ςυνδζει τα άκρα τουσ 
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Κάπωσ ζτςι ολοκλθρϊνεται θ εξωτερικι μορφι του ιδιαίτερου αυτοφ 

χτίςματοσ, του ανεμόμυλου, που προτρζπει τουσ αναγνϊςτεσ ςτθν αναηιτθςθ του. 

Θ μοναδικότθτα τθσ αρχιτεκτονικισ του αποτελεί αφορμι για τθ διατιρθςθ του ςτο 

πζραςμα του χρόνου χωρίσ να υποςτεί καμία αλλοίωςθ. 

 

 

 

 

 

 

Θ προζκταςθ του αξονιοφ και τα 

ξάρτια 

Ανεμόμυλοσ με ανοιχτά τα 

ορκογϊνια τριγωνικά πανιά 
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2.5. Θ ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 
Α. Εςωτερικι μορφι ανεμόμυλου 
α. Δομι 

Εςωτερικά οι ανεμόμυλοι είχαν δφο ορόφουσ, ιταν δίπατοι, με ιςόγειο 
(κατϊι), πατάρι και ζναν όροφο (ανϊι). Στον πρϊτο όροφο, που ιταν και θ είςοδοσ 
του ανεμόμυλου, υπιρχε ζνα δωματιάκι που αποτελοφνταν μόνο από ζνα κρεβάτι 
και ζνα τηάκι.  

Σε αυτό το δωμάτιο άφθναν οι πελάτεσ τα ςακιά με το ςιτάρι και το κρικάρι 
και μερικζσ φορζσ ο μυλωνάσ, όταν είχε πολλι δουλειά και αναγκαςτικά δοφλευε 
όλο το εικοςιτετράωρο, ζμενε εκεί. Τον ίδιο χϊρο χρθςιμοποιοφςε ο μυλωνάσ για 

εργαςτιρι ςτα 
μερεμετίςματα του 
μθχανιςμοφ και των 
πανιϊν τθσ φτερωτισ 
και για να αποκθκεφει 
ξάγια. Θ είςοδοσ 
βριςκόταν νότια, 
ανατολικά ι και δυτικά 
μα ποτζ βόρεια εφόςον 
εκεί βριςκόταν θ 
φτερωτι και κα              
υπιρχε πρόβλθμα. 

 
 
 

 
 
 
 

Το πατάρι ιταν ο ενδιάμεςοσ χϊροσ μεταξφ ειςόδου και πρϊτου ορόφου και εκεί 
εγκακιςτοφςαν το ςφςτθμα ρφκμιςθσ των μυλοπετρϊν και τθν καςζλα με τα 
εργαλεία. Οι όροφοι ςυνδζονταν μεταξφ τουσ με μία θμικυκλικι, λίκινθ ςκάλα που 
άρχιηε από τθν είςοδο και οδθγοφςε ςτο δεφτερο όροφο. Στο ανϊι, που ιταν και ο 
κυριότεροσ χϊροσ του ανεμόμυλου, γινόταν το άλεςμα. 

Συπολογία τθσ εςωτερικισ δομισ του δίπατου ανεμόμυλου. 

Διακρίνεται το κατϊι, το πατάρι, το ανϊι και θ ςκάλα 

Εξωτερικι και εςωτερικι πόρτα του ανεμόμυλου ςτον 

«Κάκτο». 
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β. Εξαρτιματα 
Το ανϊι περιλαμβάνει τον κφριο μθχανιςμό. Εκεί βρίςκονταν:  

 οι μυλόπετρεσ,  

 ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ,  

 το τιμόνι του μφλου,  

 θ αλευροκαςζλα,  

 το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τροφλασ,  

 όπωσ και εκείνο τθσ διακοπισ τθσ κίνθςθσ του μθχανιςμοφ. 
Μελετϊντασ τον ξφλινο χειροποίθτο μθχανιςμό του ανεμόμυλου καυμάηει κανείσ 
το εφευρετικό και πρακτικό πνεφμα τθσ λαϊκισ μθχανικισ. Στεκόμαςτε και 
αποροφμε και καυμάηουμε τουσ προγόνουσ μασ που χωρίσ γνϊςεισ μθχανικισ και 
μθχανολογίασ και αρχιτεκτονικισ και χωρίσ τα ανάλογα πτυχία, χωρίσ τα 
κατάλλθλα μζςα τεχνογνωςίασ ζφτιαξαν ζναν τζτοιο μθχανιςμό. 
Το μθχανιςμό τον απαρτίηουν τρεισ, ςτθν ουςία, μθχανιςμοί: 

- ο κινθτικόσ μθχανιςμόσ 
- ο αλεςτικόσ μθχανιςμόσ 
-     ο μθχανιςμόσ προςανατολιςμοφ τθσ φτερωτισ.  

Οι δφο πρϊτοι ζχουν και βοθκθτικά ςυςτιματα, που άλλα λειτουργοφςαν 
ανεξάρτθτα και άλλα ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ. 
Βαςικά εξαρτιματα του κινθτικοφ μθχανιςμοφ ιταν: 
 Τα κινθτικισ λειτουργίασ 

 Το αξόνι, είχε 30-40 εκ. διάμετρο και 7-8 μ. μικοσ. Ιταν ςυνικωσ από 
κυπαρίςςι και βριςκόταν μιςό μζςα ςτο μφλο και μιςό ζξω ςε οριηόντια 
φορά. 

 Τα μαξιλάρια, ιταν δφο κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ υποδοχζσ, 
αποτελοφμενα από ζνα χοντρό ξφλο, καταςκευαςμζνα για να πατάει το 
αξόνι. 

 Θ ρόδα, ιταν ζνα γρανάηι με 60 δόντια και με διάμετρο 2 μζτρα, 
προςαρμοςμζνο κάκετα ςτο αξόνι. 

 Θ ανζμθ ι αλλιϊσ φανάρι, ιταν ζνα ξφλινο κυλινδρικό γρανάηι με 12, τισ 
περιςςότερεσ φορζσ, τρφπεσ όπου ειςχωροφςαν εφαρμοςτά τα δόντια τθσ 

Θ θμικυκλικι λίκινθ ςκάλα που οδθγεί ςτο ανϊι. 
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ρόδασ, και ιταν κάκετθ, ςτερεωμζνθ με τθ χελιδόνα. 

 Το βαςιλικό ςίδερο, ζνα ςίδερο που ςυνζδεε τθν ανζμθ με τισ μυλόπετρεσ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Θ ρόδα 

Σο αξόνι 

Σο μαξιλάρι 

Θ ανζμθ ι φανάρι με το βαςιλικό ςίδερο (επάνω) 

Θ αλευροκαςζλα με τθν ζξοδο του αλευριοφ (δεξιά)  
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Τα αλεςτικισ λειτουργίασ 
Οι μυλόπετρεσ, απαναριά και καταριά, θ πάνω και θ κάτω πζτρα του μφλου. 

 Θ χελιδόνα, ςιδερζνιο εξάρτθμα, που ζμοιαηε με διπλό κρθτικό πζλεκυ και 
μετζδιδε τθν κίνθςθ ςτθν παναριά. 

 Θ γοφλα, μία κοιλότθτα ςτο κζντρο τθσ μυλόπετρασ όπου ζπεφταν οι ςπόροι 
για να περάςουν ςε όλθ τθν επιφάνεια και εκεί να αλεςτοφν. 

 Το ταγάρι, ζνα κωνικό δοχείο από ςανίδια όπου ζριχναν τουσ ςπόρουσ που 
ιταν για άλεςμα.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 γ. Υλικά 

Τα περιςςότερα από τα μθχανιματα είναι καταςκευαςμζνα από ξφλο. 
Ανάλογα με τθν λειτουργία του κακενόσ χρθςιμοποιοφμε και διαφορετικό ξφλο. Για 
παράδειγμα, ο κορμόσ που πρζπει να είναι ζνα μεγάλο και γερό ξφλο είναι ςυνικωσ 
καταςκευαςμζνοσ από κυπαρίςςι.  
Επειδι ακριβϊσ πολλά από τα μθχανιματα είναι φτιαγμζνα από ξφλο, κάκε χρόνο 

Ο αλεςτικόσ μθχανιςμόσ Μυλόπετρεσ  

Χελιδόνα  

Σο ταγάρι Θ χελιδόνα 
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πολλζσ αντζνεσ και γρανάηια ζςπαγαν και ζτςι καταςκευάηονταν καινοφρια, 
ανάλογα με τθ χριςθ τουσ, και πάλι όμωσ καταςκευαςμζνα από ξφλο. Ο βαςιλικόσ 
μάςτορασ ιταν ο μυλομαραγκόσ.  

Υπιρχαν και εξαρτιματα από ςίδερο, λιγότερα βζβαια, όπωσ το βαςιλικό 
ςίδερο. 

Για  τισ μυλόπετρεσ χρθςιμοποιοφςαν πετρϊματα από τθ Μιλο, με πορϊδθ 
και τραχεία υφι, μζτριασ ςκλθρότθτασ. Ρροτιμοφςαν να είναι ελαφριά, επειδι είχαν 
περιςςότερουσ πόρουσ. Άριςτθσ ποιότθτασ κεωρείτο το πζτρωμα με χρϊμα μολυβί 
ι ςταχτί ι κοκκινοκαφετί. 

 
 
Β. Λειτουργία 

Ρερνϊντασ, λοιπόν, κοντά από ζνα μφλο που άλεκε, όπωσ λζει ο πατζρασ 
όκκοσ Ψάλτθσ, ζβλεπεσ τισ αντζνεσ ςτθ φτερωτι να γυρίηουν από τον αζρα, 
άκουγεσ το τρίξιμο του αξονιοφ που γφριηε και παρζςερνε ςε κίνθςθ τθ ρόδα και 
αυτι με τθ ςειρά τθσ κινοφςε τθν ανζμθ, που με το βαςιλικό και τθ χελιδόνα ζδινε 
ςτροφζσ ςτθν απάνω μυλόπετρα. Μόνο αυτι κινοφνταν· θ κάτω ζμενε ακίνθτθ. Ο 
μυλωνάσ ζβαηε τουσ ςπόρουσ ςτο ταγάρι που κακϊσ κουνιόταν ρυκμικά άφθνε τουσ 
ςπόρουσ να πζςουν μζςα ςτθ γοφλα. Άκουγεσ το κρόιςμα που ζκανε θ «απαναριά» 
κακϊσ τριβόταν ςτθν «καταριά» και αλζκονταν το κρικάρι, το ςιτάρι και οι άλλοι 
ςπόροι.  

Μετά από κάκε άλεςμα οι μυλόπετρεσ αποκτοφςαν λεία επιφάνεια, γι’ 
αυτό και ζπρεπε προκειμζνου να αλζκονται οι καρποί να χαράηεται θ πάνω 
πζτρα, αφοφ θ κάτω ιταν ακίνθτθ. Ζτςι λοιπόν, τθ ςικωναν τθν παναριά και τθ 
χάραηαν με ςιδερζνιο εργαλείο για να γίνει πιο άγρια. Το πρϊτο αλεφρι που ζβγαινε 
μετά το χάραγμα είχε άμμο και ψιλά πετραδάκια και κεωροφταν κακισ ποιότθτασ. 

Το ζλεγαν «από χαραγι» και το ζδιναν για 
τροφι ςτα ηϊα. Οι μυλόπετρεσ ςυνδζονταν 
με ζνα μοχλό που ονομαηόταν βαςιλικόσ. 

Ανάμεςα ςτον πρϊτο και το 
δεφτερο όροφο (που επικοινωνοφςαν 
μεταξφ τουσ με τθ λίκινθ ςτενι ςκάλα) 
υπάρχει το πατάρι, που μασ βοθκάει να 
δοφμε τθ λειτουργία του βαςιλικοφ. 
Ανάλογα με το πϊσ ςτρεφόταν ο βαςιλικόσ 
μφλοσ (που βριςκόταν ςτο πάνω πάτωμα) θ 

Σο πατάρι όπου φαίνεται τμιμα του βαςιλικοφ ςίδερου  

Πετρϊματα με πορϊδθ υφι, κατάλλθλα για μυλόπετρεσ. 
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πάνω μυλόπετρα ςθκωνόταν ι χαμιλωνε και ζτςι διαμόρφωνε το μζγεκοσ του 
αλευριοφ (χοντρό ι ψιλό), όπωσ ιταν επικυμθτό. Το χοντρό το προτιμοφςαν για τα 
ηϊα. 

Χάρθ ςτθ δφναμθ του αζρα, 
λοιπόν, ο ανεμόμυλοσ λειτουργοφςε και 
άλεκε τα προϊόντα των χωρικϊν. Στθ 
περίπτωςθ όμωσ που ο μυλωνάσ δεν 
είχε απόκεμα για να αλζςει ο μφλοσ 
ζπρεπε να ςταματιςει να λειτουργεί 
γιατί οι μυλόπετρεσ χαλοφςαν. Αυτό 
επιτυγχάνονταν χάρθ ςτο ειδικό φρζνο. 
Δθλαδι ζνα χοντρό ςχοινί το οποίο ιταν 
δεμζνο ςτο μφλο (ςτο άνοιγμα που 
υπιρχε ενδιάμεςα του πρϊτου και 
δευτζρου ορόφου) και ο μυλωνάσ τφλιγε 
γφρω από τον τροχό. Μερικζσ φορζσ ο 
μυλωνάσ άλειβε τον τροχό με                                                       
ςαποφνι ζτςι ϊςτε το ςχοινί να 
γλιςτράει καλφτερα. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
Τθ ςκεπι (ι αλλιϊσ κουκοφλα) τθ 
ςυναντάμε πάντα ςε κωνικό ςχιμα. 
Ιταν καταςκευαςμζνθ από ςανίδεσ, 
όπωσ και τα πατϊματα του μφλου. 
Στουσ κυκλαδίτικουσ ανεμόμυλουσ θ 
ςκεπι είχε τθν δυνατότθτα να 
γυρίςει ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
λειτουργεί με όλουσ τουσ ανζμουσ. 
Αυτό ςυνζβαινε χάρθ ςτουσ ειδικοφσ 
κυλίνδρουσ που βρίςκονταν 
τοποκετθμζνοι ςε πολλζσ μεριζσ τθσ 
βάςθσ τθσ ςκεπισ. Για να                                                                                                                                                                                     
γυρίςει θ ςκεπι ο μυλωνάσ 
 χρειαηόταν βοικεια τθν οποία ζβριςκε  
ςτα πρόςωπα των χωρικϊν. Τισ περιςςότερεσ φορζσ ο μυλωνάσ ζβαηε λίπθ για να 
κυλίςει θ ςκεπι ευκολότερα. Από τθ ςτιγμι όμωσ που θ ςκεπι άλλαηε κζςθ ζπρεπε 
να δεκεί και ςε διαφορετικό μζροσ το φρζνο. Για αυτόν τον λόγο ςε αυτοφσ τουσ  
μφλουσ ςυναντάμε και κάποια μικρά ανοίγματα ( που μοιάηουν με παράκυρα αλλά 
είναι κλειςτά ) ςτθ μζςθ τθσ ςκάλασ ( εκεί δθλαδι που είναι και το πατάρι). 

Το ειδικό φρζνο (ςοκαρόςκοινο). Είχε μικοσ 

πάνω από 10 μ. και ιταν ζνα από τα πιο 

χοντρά ςκοινιά. Το μεςαίο τμιμα του ιταν 

διπλό, φτιαγμζνο από δφο όμοια ςκοινιά και 

ενωμζνα μεταξφ τουσ με ψιλό χειροποίθτο 

ςκοινάκι.  

Θ κουκοφλα, όπωσ τθ βλζπουμε από το εςωτερικό του 

μφλου. 

Σο ειδικό φρζνο (ςοκαρόςκοινο). Είχε 

μικοσ πάνω από 10 μ. και ιταν ζνα από τα 

πιο χοντρά ςκοινιά. Σο μεςαίο τμιμα του 

ιταν διπλό, φτιαγμζνο από δφο όμοια 

ςκοινιά και ενωμζνα μεταξφ τουσ με ψιλό 

χειροποίθτο ςκοινάκι.  
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Ο μθχανιςμόσ του ανεμόμυλου ιταν ιδιαίτερα πολφπλοκοσ, και αυτό 
αποδεικνφεται και από τισ πλθροφορίεσ του κυρίου Ανδρζα Ψάλτθ. Μασ είπε ότι 
ο διμαρχοσ Άνδρου ζςτειλε μθχανολόγουσ και μθχανικοφσ, οι οποίοι επί τζςςερα 
χρόνια προςπακοφςαν να  αποτυπϊςουν το μθχανιςμό και να ιςοηυγίςουν το 
μζςα με το ζξω τμιμα, όμωσ  χωρίσ αποτζλεςμα.   
 

 
 

        «Ιταν χαρακτθριςτικι θ διαδικαςία που ακολουκοφςε ο μυλωνάσ για να 
τριςάρει το μφλο. Με καυμαςμό και απορία ζβλεπεσ ολόκλθρθ τθν «κουκοφλα» του 
μφλου με το αξόνι και τισ αντζνεσ και με ρυκμικζσ κινιςεισ να ςτρζφεται μια προσ το 
βοριά και μια προσ το νοτιά», αναφζρει ο πατζρασ όκκοσ Ψάλτθσ. 

Συχνά ανάμεςα ςτουσ μυλωνάδεσ που ιταν γείτονεσ, δθμιουργοφταν κάποια 
αντιηθλία και ανταγωνιςμόσ για τθν προςζλκυςθ πελατϊν. Αλλά υπιρχε γενικά 
μεγάλθ αλλθλεγγφθ μεταξφ τουσ. Πταν δεν είχε πολφ αζρα και τα αλζςματα 
αφκονοφςαν, οι μυλωνάδεσ αναγκάηονταν να εργάηονται και τθ νφχτα για να 
προλάβουν. Υπιρχε όμωσ ο κίνδυνοσ να τουσ πάρει ο φπνοσ και να πάκουν ηθμιά 
ανεπανόρκωτθ. Γι’ αυτό βοθκοφςε ο ζνασ τον άλλο για να μζνουν άγρυπνοι. Και το 
κατόρκωναν μ’ ζναν απλό τρόπο: κάκε τόςο φυςοφςαν δυνατά απ’ το παρακυράκι 
τουσ μζςα ς’ ζνα μεγάλο όςτρακο, τθν μπουροφ, που ζβγαηε ζνα δυνατό 
χαρακτθριςτικό ιχο. Ο ζνασ ζδινε το ςιμα και ο άλλοσ απαντοφςε. Αν ο γείτονασ δεν 
απαντοφςε, ιταν ςθμάδι πωσ τον πιρε ο φπνοσ και αν δεν ξυπνοφςε με τθν 
μπουροφ, τότε πιγαινε ο ίδιοσ να τον ξυπνιςει.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ειδικοί κφλινδροι για το γφριςμα τθσ κουκοφλασ. Σο γφριςμα τθσ κουκοφλασ.  
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 ΕΝΟΤΘΤΑ 3θ 
 
 

«ΑΡΟ ΤΟ ΧΚΕΣ …..ΣΤΟ ΣΘΜΕΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΘΣ   

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ» 
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                                                ΕΛΣΑΓΩΓΘ  

      Θ ομάδα μασ  για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ  «Από τον ανεμόμυλο ςτθν 

ανεμογεννιτρια :από τον παραδοςιακό ςτο ςφγχρονο τρόπο αξιοποίθςθσ τθσ 

αιολικισ ενζργειασ» ανζλαβε να μελετιςει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

αξιοποιθκεί ο άνεμοσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ 

ανεμογεννιτριασ. Το υπόκεμα με το οποίο αςχολθκικαμε είναι θ καταςκευι και θ 

λειτουργία τθσ ανεμογεννιτριασ.  

Συγκεκριμζνα τζκθκαν τα παρακάτω ερευνθτικά ερωτιματα:  

 Ρϊσ εκμεταλλευόμαςτε ςιμερα τθν αιολικι ενζργεια; 

 Ροια θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ανεμογεννιτριασ; 

 Ροιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ ανεμογεννθτριϊν; 

 Ροια είναι τα κφρια μζρθ τθσ ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα; 

 Ροια τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ των αιολικϊν μθχανϊν; 

 Ροια τα ςτάδια καταςκευισ; 

 Με ποια κριτιρια επιλζγονται οι περιοχζσ εγκατάςταςθσ; 

 Ρϊσ λειτουργεί θ ανεμογεννιτρια  κάκετου και πϊσ οριηόντιου άξονα; 

 Ροιεσ οι εξελίξεισ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν Tινο; 

    Ολοκλθρϊνουμε τθν εργαςία μασ γράφοντασ  ςκζψεισ πάνω ςε μια εικόνα, που 

απεικονίηει ζνα παραδοςιακό ανεμόμυλο και ςτθν ίδια ευκεία μια ςφγχρονθ 

ανεμογεννιτρια. Μια εικόνα του ‘’ χκεσ …και του ςιμερα’’.    Για να πετφχουμε το 

ςτόχο μασ ακολουκιςαμε βιβλιογραφικι ζρευνα και αναηθτιςαμε πλθροφορίεσ ςτο 

διαδίκτυο .Ραράλλθλα πιραμε ςυνζντευξθ από το Διμαρχο τθσ Τινου κ. Ραναγιϊτθ 

Κροντθρά, το Διευκυντι τθσ ΔΕΘ Τινου κ. Ρζτρο Σακελλαρόπουλο, ενϊ μασ 

βοικθςε ουςιαςτικά μζςω παρουςίαςθσ ςτον Θ/Υ o μθχανολόγοσ εκπαιδευτικόσ 

του ΕΡΑΛ Τινου κ. Αυγουςτισ Κλείςαρθσ. Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε ιταν 

κυρίωσ θ ομαδοςυνεργατικι κακϊσ θ φφςθ του μακιματοσ προχποκζτει 

ςυνεργαςία. 

                                                                          Αλβζρτθσ Μθνάσ  

                                                                         Άςπροσ Κεόδωροσ 

                                                                         Βιδάλθ Διμθτρα 

                                                                         Διαμαντόπουλοσ Βαπτιςτισ 

                                                                         Φωςκόλου Αριάννα                       
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3.1. ΑΡΟ  ΤΟ ΧΚΕΣ ….. ΣΤΟ ΣΘΜΕΑ 

H αξιοποίθςθ του ανζμου και ςυγκεκριμζνα  μζςω ανεμόμυλων ανικει ςτο 
παρελκόν. Πμωσ θ αξιοποίθςθ του ανζμου ςαν γεγονόσ ζχει άμεςθ ςχζςθ με το 
παρόν και το μζλλον του πλανιτθ μασ, με το μζλλον το δικό μασ .Θ αιολικι 
ενζργεια και θ εκμετάλλευςι τθσ αποτελεί γεγονόσ επίκαιρο και αίτθμα επιτακτικό. 
Από τθ 10ετία του 1970 όταν ο άνκρωποσ ςυνειδθτοποίθςε τα προβλιματα του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ κυμικθκε και πάλι τον άνεμο… 
 

 
Ερείπια ανεμόμυλου και ανεμογεννιτρια 
Μαρακόκαμποσ Σάμου, Μάρτιοσ 2010 
 

Στθ φωτογραφία κα ταίριαηε απόλυτα ο τίτλοσ: 
« Χκεσ…. και ςιμερα» 

 Διακρίνονται δφο δθμιουργιματα του ανκρϊπου από τα οποία το ζνα ανικει ςτο 
παρελκόν και το άλλο ανικει ςτο παρόν. Από τθ μία ο ανεμόμυλοσ, κτίςμα που δεν 
επιτελεί λειτουργικό ρόλο πια, εγκαταλείφκθκε, γκρεμίςτθκε, κανζνα ενδιαφζρον 
δεν υπάρχει γι’ αυτόν. Μόνο τα χαλάςματα μαρτυροφν τθν φπαρξι του και 
ςθματοδοτοφν το τζλοσ μια εποχισ. Από τθν άλλθ οι ανεμογεννιτριεσ δεςπόηουν 
αγζρωχεσ ςτο τοπίο, μια νζα προςπάκεια του ανκρϊπου να εκμεταλλευτεί τον 
άνεμο με ζνα ςφγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα για διαφορετικό βζβαια ςκοπό.  
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  Θ αξιοποίθςθ των Α.Ρ.Ε είναι αναγκαιότθτα 
 

 
H χριςθ των 
ςυμβατικϊν 
καυςίμων για τθν 
παραγωγι ενζργειασ 
παρουςιάηει δφο 
κυρίωσ 
μειονεκτιματα:  
α)  τθν εξάρτθςθ από 
εξαντλιςιμεσ  πθγζσ 
ενζργειασ, αφοφ οι 
ποςότθτεσ των 
ςυμβατικϊν 
καυςίμων (δθλαδι 
πετρελαίου, λιγνίτθ) 
είναι περιοριςμζνεσ 
και εάν ςυνεχιςκεί με 
τουσ ςθμερινοφσ  
 ρυκμοφσ εξόρυξθ 
τουσ ςφντομα  

                                                                                                                κα εξαντλθκοφν και                                 
β)  τθν ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, δεδομζνου ότι φαινόμενα όπωσ αυτό του 
κερμοκθπίου, αλλά και τθσ όξινθσ βροχισ, οφείλονται πρωτίςτωσ ςτουσ ρφπουσ που 
εκπζμπονται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθν καφςθ των καυςίμων αυτϊν.    
 
 
 

 
                                                                        
      
Οι Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε) 
αντιμετωπίηουν τα δυο παραπάνω 
μειονεκτιματα. Ραρουςιάηουν μάλιςτα 
και μερικά επιπρόςκετα 
πλεονεκτιματα, τα οποία τισ κακιςτοφν 
ακόμα πιο ελκυςτικζσ. 
Ζτςι, δόκθκε ϊκθςθ ςτθν ζρευνα για τισ 
δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ κάποιων 
εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ, που 
είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον και, 
ταυτόχρονα ανεξάντλθτεσ.   

 
 
 
 

 ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ από εργοςτάςια 
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Οι κφριεσ μορφζσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ είναι:  
  
-θ θλιακι ενζργεια 
 
-θ αιολικι ενζργεια 
 
-θ γεωκερμικι ενζργεια  
 
-θ ενζργεια από βιομάηα 
 
-θ υδροθλεκτρικι ενζργεια 

 
 
Οι μορφζσ ανικουν ςτο φάςμα τθσ πράςινθσ 
ενζργειασ. Ρράςινθ ενζργεια είναι αυτι που 
παράγεται με τθ χριςθ ανανεϊςιμων και 
μόνο πρϊτων υλϊν, χωρίσ τθν παραγωγι  
επικίνδυνων ουςιϊν για τον άνκρωπο και το 
περιβάλλον. Θ αξιοποίθςι τουσ κα ςυμβάλει 
ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ ι βιϊςιμθ ανάπτυξθ  
που αναφζρεται ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, 
θ οποία ςχεδιάηεται και υλοποιείται 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθ βιωςιμότθτα του.  
 
Το περιβάλλον μασ εκπζμπει ςιμα 
κινδφνου και καλεί να το ςϊςουμε!  

Τι είναι αιολικι ενζργεια; 
   Θ αιολικι ενζργεια είναι μια από τισ παλαιότερεσ μορφζσ φυςικισ ενζργειασ που 
αξιοποιικθκε από πολφ νωρίσ και ζπαιξε αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ 
ανκρωπότθτασ. Θ ςθμαςία τθσ ενζργειασ του ανζμου φαίνεται ςτθν Ελλθνικι 
Μυκολογία, όταν ο Αίολοσ διορίηεται από τουσ Κεοφσ του Ολφμπου ωσ «ο Ταμίασ 
των Ανζμων».  
 
  Σχετικά με το νθςί μασ υπάρχει ο μφκοσ των Βορεάδων. Ππωσ αναφζρει θ αρχαιολόγοσ Νότα 
Κοφρου (Σφντομθ επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Αρχαίασ Τινου  ςελ. 67. Τινοσ: Ιςτορία και πολιτιςμόσ 
. Διμου Εξωμβοφργου, 2005) οι δφο Βορεάδεσ, Ηιτισ και Κάλαϊσ, κατά τθν επιςτροφι τουσ από τθν 
Αργοναυτικι εκςτρατεία ζγιναν κφματα του μίςουσ του Θρακλι για τον πατζρα τουσ.   Ο Θρακλισ 
τουσ κυνιγθςε αμζςωσ μετά τθν ζξοδο του πλοίου τθσ Αργοφσ από τον Ελλιςποντο ςτο Αιγαίο, αλλά 
οι Βορεάδεσ ιταν πτερωτοί και τουσ ζφκαςε αρκετά πιο κάτω ςτο Αιγαίο, πάνω από τθν Τινο, όπου 
και τουσ φόνευςε τελικά. Σφμφωνα με τον ίδιο μφκο, οι Βορεάδεσ ενταφιάςκθκαν ςτο όροσ Γφροσ, το 
οποίο ταυτίηεται από πολλοφσ με τον ςθμερινό Τςικνιά. Ράνω ςτον τάφο κάκε Βορεάδθ ο μφκοσ λζει 
ότι τοποκετικθκε ζνασ ογκόλικοσ που εςείετο αζναα, άλλοτε περιςςότερο και άλλοτε λιγότερο 
ανάλογα με τθν πνοι του πατζρα τουσ Βορζα, του κεοφ των ανζμων. Είναι προφανζσ ότι το μοτίβο 
του μφκου για τισ κινοφμενεσ επιτφμβιεσ ςτιλεσ τουσ παραπζμπει ςτουσ δυνατοφσ ανζμουσ που 
πλιττουν το νθςί. 
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                                                      Βορζασ (Τραµουντάνα) 

                Σκίρων (Μαΐςτροσ) 
                                                                                                     Καικίασ (Γραίγοσ) 
 
 
 

             

            

            Ηζφυροσ (Ρουνζντεσ)                                                  Απθλιϊτθσ (Λεβάντεσ) 

                                                Οι οκτϊ βοθκοί του Αιόλου 

                                                τον πφργο των Αζρθδων   

                                                           τθν Πλάκα                        
                                                                                                                                    
                                                            

                               Λιψ(Γαρμπισ)                                              Εφροσ(Σιρόκοσ) 

 
                                                               Νότοσ(Πςτρια                                                                                                              
 

 
                                            

 
 
                                                                                                                                                 
 
 
                O   ΠΤΡΓΟ ΣΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΣΘΝ ΠΛΑΚΑ 

                         Το επίςθµο όνοµα είναι Ωρολόγιο του Κυρριςτου    

                            Το ν   καταςκεφαςε  ο Ανδρόνικοσ ο  Κφρρθςτοσ τον 1ο αιϊνα π.Χ.      

                         Είχε ανεµοδείκτθ, θλιακό ρολόι και ίςωσ υδραυλικό ρολόι) 
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Αιολικι ενζργεια είναι θ ενζργεια του ανζμου που προζρχεται από τθ μετακίνθςθ αερίων 

μαηϊν τθσ ατμόςφαιρασ εξαιτίασ διαφορϊν ςτθ κερμοκραςία από τόπο ςε τόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο άνκρωποσ χρθςιμοποίθςε για πρϊτθ φορά τθν αιολικι ενζργεια ςτα 
ιςτιοφόρα πλοία, γεγονόσ που ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ναυτιλίασ, ςτθν προϊκθςθ του εμπορίου και ςτθν οικονομικι ευθμερία των 
παρακαλάςςιων λαϊν. Θ αιολικι ενζργεια είναι μια μορφι μθχανικισ ενζργειασ 
που δθμιουργείται ζμμεςα από τθν θλιακι ακτινοβολία. Θ ανομοιόμορφθ 
κζρμανςθ τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ από τον ιλιο προκαλεί τθν μετακίνθςθ μεγάλων 
μαηϊν αζρα από τθν μια περιοχι ςτθν άλλθ, δθμιουργεί δθλαδι τουσ ανζμουσ. Ο 
άνεμοσ είναι δυνατό να περιςτρζφει ανεμοτροχοφσ, να προωκεί ιςτιοφόρα πλοία ι 
να κινεί αντικείμενα, μπορεί δθλαδι θ ενζργεια του να καταςτεί εκμεταλλεφςιμθ. Θ 
πθγι αυτισ τθσ ενζργειασ είναι πρακτικά ανεξάντλθτθ, ανανεωμζνθ ςυνεχϊσ, γι’ 
αυτό και ονομάηεται ανανεϊςιμθ.   Εάν υπιρχε θ δυνατότθτα με τθν ςθμερινι 
τεχνολογία να εκμεταλλευτοφμε το ςυνολικό αιολικό δυναμικό τθσ γθσ, εκτιμάται 
ότι θ παραγόμενθ ςε ζνα χρόνο θλεκτρικι ενζργεια από τον άνεμο κα ιταν 
υπερδιπλάςια από τισ ανάγκεσ ςε θλεκτρικι ενζργεια τθσ ανκρωπότθτασ ςτο ίδιο 
διάςτθμα. Δυςτυχϊσ, μόνο ζνα μικρό ποςοςτό τθσ τεράςτιασ αυτισ ποςότθτασ 
ενζργειασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καλφψει τισ ποικίλεσ και αμζτρθτεσ 
ανάγκεσ μασ. Πταν ςε μια περιοχι οι άνεμοι πνζουν με ταχφτθτα μεγαλφτερθ από 
αυτι τθν τιμι, τότε το αιολικό δυναμικό του τόπου κεωρείται εκμεταλλεφςιμο και 
οι απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να καταςτοφν οικονομικά βιϊςιμεσ, 
ςφμφωνα με τα ςθμερινά δεδομζνα. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΣΩΝ ΑΝΕΜΩΝ 
    
                          ΚΑΛΑΣΣΛΑ ΑΥΑ                                  ΑΡΟΓΕΛΟΣ ΑΥΑ 
 

                                                                             
                                
 
 

                                                                                 
                     Τ                                        Χ                  Χ                                          Τ 
 

                                                                            
 
                    Χ                                         Τ                 Τ                                          Χ 
                  Ηεςτό                                Ψυχρό      Ψυχρό                                Ηεςτό                             
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 Εφαρμογζσ τθσ αιολικισ ενζργειασ 
 

 
 
 
Α)  Θ αιολικι ενζργεια αξιοποιείται 
ςυνικωσ ςτισ αιολικζσ μθχανζσ, τισ 
ανεμογεννιτριεσ, οι οποίεσ 
μετατρζπουν τθν αιολικι ενζργεια 
ςε μθχανικό ζργο.  
 
 
 

 
 
 
Β )Εκτόσ από τισ «ςυνθκιςμζνεσ» ανεμογεννιτριεσ υπάρχουν και οι μικρζσ 
ανεμογεννιτριεσ. Ραρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για εγκατάςταςθ 
μικρϊν ανεμογεννθτριϊν ςτθ χϊρα μασ το προςεχζσ διάςτθμα το οποίο με τθν 

υιοκζτθςθ του Νόμου 3851/2010 
ζχει ιδθ κζςει τισ βάςεισ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ    ςυγκεκριμζνθσ 
αγοράσ ςτθν Ελλάδα. 

                                                                          
Οι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ        
εγκακίςτανται για οικιακι χριςθ 
ςτισ ταράτςεσ ςπιτιϊν ςε περιοχζσ 
που δεν υπάρχει θλεκτροδότθςθ 
ακόμθ και ςτα ιςτιοφόρα πλοία για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν του  

ςκάφουσ ςε θλεκτρικι ενζργεια.                         ςκάφουσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Ανεμογεννιτρια οριηόντιου άξονα 

Μικρζσ ανεμογεννιτριεσ 
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Γ ) Αιολικά πάρκα. 
Πταν εντοπιςτεί 
μια ανεμϊδθσ 
περιοχι (και 
εφόςον βζβαια 
ζχουν προθγθκεί οι 
απαραίτθτεσ 
μετριςεισ και 
μελζτεσ) για τθν 
αξιοποίθςθ του 
αιολικοφ τθσ 
δυναμικοφ 
τοποκετοφνται 

μερικζσ δεκάδεσ ανεμογεννιτριεσ, οι οποίεσ απαρτίηουν ζνα αιολικό πάρκο. 
 

                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Μια μικρι πόλθ τθσ 
Δανίασ αποδεικνφει ςε 
όλουσ ότι αν υπάρχει 
καλι κζλθςθ και 
αμοιβαίο ςυμφζρον, 
όλα μποροφν να γίνουν. 
Το παράδειγμά τθσ 
ςτρζφεται ενάντια ςτισ 
τοπικζσ αντιδράςεισ για 
τα αιολικά πάρκα και 
κα μποροφςε να 
χρθςιμεφςει και ωσ 
πρότυπο και για άλλεσ 
χϊρεσ. 
 

Καλάςςια αιολικά πάρκα ςτθν 

Ευρϊπθ 
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Θ αιολικι ενζργεια γνωρίηει εκρθκτικι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια  

Αιολικόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ. Είναι εντοπιςμζνεσ οι περιοχζσ 

με πλοφςιο αιολικό δυναμικό 
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To 1890 o Paul la Cour (1846-1929) ςτθ Δανία 
 εγκατζςτθςε πάνω ςε χαλφβδινο πφργο, ζνα 
ανεμόμυλο, με ιςχία, με ςχιςμζσ και διπλά 
πτερφγια αυτομάτου   προςανατολιςμοφ 
προσ τθ διεφκυνςθ του ανζμου. 
  

 

3.2. ΡΩΣ ΕΞΕΛΛΧΚΘΚΕ ΛΣΤΟΛΚΑ Θ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑ 

 

 
 
Οι ανεμογεννιτριεσ είναι ανεμόμυλοι ςε εξελιγμζνθ μορφι. 

 

  Charlses Brush(1849-1929). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                          Paul la Cour (1846-1929) 

 
 
 
 

Ο ανεμόμυλοσ χρθςιμοποιικθκε για 
πρϊτθ φορά ωσ ανεμογεννιτρια τθν 
περίοδο 1887-1900  
Από τον Charlses Brush(1849-1929).  
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Μετά τον Α' παγκόςμιο πόλεμο, ζγιναν πειράματα με ανεμόμυλουσ που 
είχαν ιςχία αεροτομισ, δθλαδι όμοια με πτερφγια αεροπορικισ ζλικασ. Το 1931 μια 
τζτοια ανεμογεννιτρια εγκαταςτάκθκε ςτθν Κριμαία και θ παραγόμενθ θλεκτρικι 
ιςχφσ διοχετευόταν ςτο τμιμα χαμθλισ τάςθσ του τοπικοφ δικτφου. Ρραγματικζσ 
ανεμογεννιτριεσ με δφο πτερφγια λειτοφργθςαν ςτισ Θ.Ρ.Α κατά τθν δεκαετία του 
1940, ςτθν Αγγλία ςτθ δεκαετία του 1950 κακϊσ και ςτθ Γαλλία. 

 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
                                                       
                                                                        
 
 

Ο μθχανικόσ Johannes Joul ιταν ζνασ από τουσ 
 πρϊτουσ μακθτζσ του Poul la Cour ςε ςειρά  
μακθμάτων το 1904 με τίτλο «Θλεκτρονικοί του Ανζμου».  

 
 

 
Θ πιο πετυχθμζνθ ανεμογεννιτρια αναπτφχκθκε ςτθ Δανία το 1950 από τον 

Johannes Joule, ο οποίοσ ιταν μακθτισ του Paul la Cour, με τρία πτερφγια 
αλλθλοςυνδεδεμζνα  μεταξφ τουσ και με ζναν πρόβολο ςτο μπροςτινό μζροσ του 
άξονα περιςτροφισ. Θ ανεμογεννιτρια αυτι ιταν θ πρϊτθ που παριγαγε θλεκτρικι 
ενζργεια με εναλλαςςόμενο θλεκτρικό ρεφμα. 

 

    Ο Johannes Joul ηο 1956-57 
ζσεδίαζε ηο ππωηοποπιακό 
ζύζηημα Gedser με ηπιγωνική 
διάηαξη ζηήπιξηρ λεπίδων για ηην 
εηαιπεία ηλεκηπιζμού SEAS ζηιρ 
ακηέρ ηος Gedser στο νότιο τμήμα 
της Δανίας. 
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Στθν Ολλανδία εκτζλεςαν πειράματα από τον F.G Pigeaud με αντικείμενο τθ 
μεταςκευι των παλαιϊν ανεμόμυλων 
άλεςθσ δθμθτριακϊν, ζτςι ϊςτε θ 
πλεονάηουςα ενζργεια να 
χρθςιμοποιείται για 
θλεκτροπαραγωγι. Χρθςιμοποιικθκε 
ζνασ αςφγχρονοσ θλεκτροκινθτιρασ 
που κινοφςε τον ανεμόμυλο (ςε 
περίπτωςθ άπνοιασ )ι λειτουργοφςε 
ςαν γεννιτρια, όταν φυςοφςε αζρασ. 
Ο μθχανιςμόσ μετάδοςθσ κίνθςθσ 
περιλάμβανε ςυμπλζκτθ παράκαμψθσ 
με ςκοπό ο θλεκτροκινθτιρασ να μθν 
κινεί τα ιςτία παρά μόνο να εκτελεί 
χριςιμο ζργο. Θ οροφι ςτρεφόταν με 
τθ βοικεια αεροκινθτιρα που 
ελεγχόταν από ζναν ανεμοδείκτθ. 

  
 
 

Μετά τον Β’ Ραγκόςμιο πόλεμο πολλοί περίμεναν ότι θ αιολικι ενζργεια κα 
ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν παραγωγι θλεκτριςμοφ, αλλά οι προςπάκειεσ ανάπτυξθσ 
ανεμογεννθτριϊν ατόνθςαν μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970. Οι προςπάκειεσ 

αυτζσ ξανάρχιςαν πιο ζντονεσ μετά τθν πρϊτθ 
πετρελαϊκι κρίςθ (1973) και ςτθρίχκθκαν κατά 
μεγάλο μζροσ ςτθν ςφγχρονθ αεροδιαςτθμικι 
τεχνολογία. Ζτςι αναπτφχκθκαν διάφοροι 
τφποι ανεμογεννθτριϊν και ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 1980 διακζτονταν ςτο εμπόριο 
ςυγκροτιματα μικρισ ιςχφοσ (μζχρι 20-25 
κιλοβάτ) ενϊ είχαν καταςκευαςτεί και 
ανεμογεννιτριεσ μεγαλφτερθσ ιςχφοσ (3-4 
μεγαβάτ). Οι ανεμογεννιτριεσ προθγμζνθσ 
τεχνολογίασ που παρουςιάηουν το μεγαλφτερο 
ενδιαφζρον είναι κυρίωσ δφο τφπων: 
ανεμογεννιτριεσ με οριηόντιο άξονα με 
πτερφγια και ανεμογεννιτριεσ Νταριζ με 
κατακόρυφο άξονα (από τον Γάλλο G.J.M.      
Darrieus που τισ εφεφρε το 1925). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ανεμόμυλοσ που χρθςιμοποιικθκε ωσ  

ανεμογεννιτρια 

Κατά το Βϋ παγκόςμιο πόλεμο θ δανζηικθ τεχνικι 

εταιρεία Smidth καταςκεφαςε ςυςτιματα 

αιολικισ ενζργειασ  με 2 ι 3 λεπίδεσ   
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Οι ανεμογεννιτριεσ που χρθςιμοποιοφνται τα 
τελευταία χρόνια εκμεταλλεφονται  τα 
επιτεφγματα των τεχνολογιϊν τθσ 
αεροδυναμικισ και τθσ πλθροφορικισ, ζχουν 
πολφ μεγάλθ απόδοςθ και ανταγωνίηονται τισ 
ςυμβατικζσ πθγζσ παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 
 
 
 
 
 
 

Ανεμογεννιτριεσ ςτθν Ελλάδα: 
Στθν Ελλάδα οι πρϊτεσ ζρευνεσ ςχετικά με τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ από τθν 
αιολικι ενζργεια άρχιςαν από τθ ΔΕΘ το 1977, ενϊ πειραματικζσ εφαρμογζσ 
ξεκίνθςαν από τισ αρχζσ δεκαετίασ του 1980 ςε νθςιά του Αιγαίου, τα οποία είναι 
εκτεκειμζνα ςε ιςχυροφσ ανζμουσ ςε όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ (μζςθ ετιςια 
ταχφτθτα ανζμου 7m/s και τοπικά 8 με 11 m/s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Φωτογραφία Μ. Κωνςταντινίδθ 
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3.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ 

Α.ΒΑΣΛΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΩΝ 

Σιμερα θ εκμετάλλευςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ γίνεται ςχεδόν αποκλειςτικά από 

μθχανζσ που μετατρζπουν τθν ενζργεια του ανζμου ςε θλεκτρικι και ονομάηονται 

ανεμογεννιτριεσ. Οι ανεμογεννιτριεσ είναι αποδεδειγμζνθ και ϊριμθ τεχνολογία 

για παροχι μθχανικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ. Ταξινομοφνται ςφμφωνα με τον 

προςανατολιςμό των αξόνων τουσ ςε ςχζςθ με τθ ροι του ανζμου, ςε δφο βαςικζσ 

κατθγορίεσ: 

 Τισ ανεμογεννιτριεσ με οριηόντιο 

άξονα των οποίων ο δρομζασ είναι 

τφπου ζλικασ και ςτισ οποίεσ ο άξονασ 

μπορεί να περιςτρζφεται ϊςτε να 

βρίςκεται παράλλθλα προσ τον άνεμο. 

 Τισ ανεμογεννιτριεσ με κατακόρυφο 

άξονα (ι κάκετο), ο οποίοσ παραμζνει 

ςτακερόσ   

 

 Β.ΤΑ ΚΥΛΑ ΜΕΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ ΟΛΗΟΝΤΛΟΥ ΑΞΟΝΑ  

α. Ρφργοσ. Σε αυτόν εδράηεται όλθ θ μθχανολογικι 

εγκατάςταςθ. Είναι κυλινδρικισ μορφισ 

καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα και ςυνικωσ 

αποτελείται από δφο θ τρία ςυνδεδεμζνα τμιματα 

με εςωτερικζσ φλάντηεσ ςυνδζςμουσ και βάφεται με 

λευκι βαφι. Είναι ςυνικωσ ςωλθνωτόσ ι δικτυωτόσ 

και ςπανίωσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ενϊ το 

φψοσ του είναι τζτοιο ϊςτε ο δρομζασ να δζχεται 

τθν αδιατάρακτθ από το ζδαφοσ ροι του ανζμου. 

Είναι παρόμοιασ καταςκευισ με τουσ πφργουσ που 

ςτθρίηουν τα φϊτα ςε γιπεδα και εκνικοφσ 

δρόμουσ. 

β. Κάλαμοσ /ϋΑτρακτοσ που περιζχει τα μθχανικά 

υποςυςτιματα (κφριοσ άξονασ, ςφςτθμα πζδθςθσ, 

κιβϊτιο ταχυτιτων θλεκτρογεννιτρια, ςφςτθμα, 

προςανατολιςμοφ). Το κζλυφοσ τθσ ατράκτου είναι 

ςυνικωσ από πολυεςτερικό υλικό ενιςχυμζνο με υαλοβάμβακα και προςτατεφει 

τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ Α/Γ. Θ πρόςβαςθ επιτυγχάνεται από  

κεντρικό άνοιγμα, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ τθσ ατράκτου ωσ προσ τον πφργο.    
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1. Ο κφριοσ 

άξονασ με το 

ςφςτθμα 

πζδθςθσ 

(φρζνο) είναι 

παρόμοιοσ με 

τον άξονα των 

τροχϊν ενόσ 

αυτοκινιτου με 

υδραυλικά 

διςκόφρενα. 

 
▪Συνδζει το κζντρο τθσ πτερωτισ με τον πολλαπλαςιαςτι ςτροφϊν. 
▪Ο ςφυριλατοσ κφριοσ άξονασ ςτθρίηεται ςε δφο κφρια ζδρανα. 
▪Σε μια ςφγχρονθ ανεμογεννιτρια 600 kw ο δρομζασ περιςτρζφεται ςχετικά αργά 
με ταχφτθτα 19 ζωσ 30 περιςτροφζσ το λεπτό (RPM).  
 
2.Ρολλαπλαςιαςτισ ςτροφϊν. Με τθ βοικεια διαδοχικά ςυνδεδεμζνων γραναηιϊν 
επιτυγχάνεται ο πολλαπλαςιαςμόσ των ςτροφϊν του άξονα τθσ ανεμογεννιτριασ. Ο 
μθχανιςμόσ λειτουργεί όπωσ και ςτο ποδιλατο. Κακϊσ ζνα μεγάλο γρανάηι 
περιςτρζφεται, αναγκάηει ζνα δεφτερο αρκετά μικρότερο γρανάηι να περιςτραφεί 
με πολφ μεγαλφτερθ ταχφτθτα. 
Κριτιρια επιλογισ του είναι :Θ διάρκεια ηωισ ,βακμόσ απόδοςθσ, κόρυβοσ  κατά τθ 
λειτουργία του. 
Λόγω τθσ ςυνεχοφσ μεταβολισ ςτροφϊν λειτουργεί ςυνεχϊσ με κρουςτικά φορτία. 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων είναι παρόμοιασ καταςκευισ με εκείνο του αυτοκινιτου με 
τθν διαφορά ότι ζχει μόνον μια ςχζςθ. Το κιβϊτιο ταχυτιτων επιλζγεται να ζχει 
ονομαςτικι ιςχφ πολφ μεγαλφτερθ από τθν ονομαςτικι ιςχφ τθσ Α/Γ. 
  
3.Γεννιτρια. Γενικά οι γεννιτριεσ είναι μθχανζσ που μετατρζπουν μία μορφι 
ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Οι ανεμογεννιτριεσ ςυγκεκριμζνα μετατρζπουν τθν 
κινθτικι ενζργεια του ανζμου ςε θλεκτρικό ρεφμα. Τα ςθμαντικότερα τμιματα μιασ 
γεννιτριασ είναι ο ρότορασ και ο ςτάτθσ τθσ. Ο ρότορασ είναι το περιςτρεφόμενο 
κομμάτι και ο ςτάτθσ το ςτακερό. Κατά τθν περιςτροφι του ρότορα παράγεται 
θλεκτρικό ρεφμα ςτισ άκρεσ του. 
 
4.Θλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου αςφαλοφσ λειτουργίασ. Είναι τοποκετθμζνα 
ςτθ βάςθ του πφργου. Αποτελοφνται από ζνα ι περιςςότερα υποςυςτιματα 
μικροελεγκτϊν και εξαςφαλίηουν τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία τθσ 
ανεμογεννιτριασ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ. 
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5.Σφςτθμα προςανατολιςμοφ. Το ςφςτθμα το οποίο προςανατολίηει τθν 
ανεμογεννιτρια ανάλογα με τον άνεμο ϊςτε να εκμεταλλεφεται ςε μεγάλο βακμό 
τθν κινθτικι ενζργεια του.  
 
γ. Τα πτερφγια. Είναι καταςκευαςμζνα από ςφνκετα υλικά (υαλονιματα, δθλαδι 
γυαλί διαμορφωμζνο ςε μορφι νιματοσ και ειδικζσ ρθτίνεσ, δθλαδι θ ρετςίνα που 
εκκρίνεται από τουσ φλοιοφσ των δζντρων αναμεμειγμζνθ με άλλεσ ουςίεσ), 
ςχεδιαςμζνα για να αντζχουν ςε μεγάλεσ καταπονιςεισ. Τα πτερφγια προςδζνονται 
πάνω ςε ζνα ςθμείο ςτθν αρχι του καλάμου είτε ςτακερά είτε ζχοντασ τθ 
δυνατότθτα να περιςτρζφονται γφρω από το διαμικθ άξονα τουσ. 
 
Ωσ απαραίτθτο εξάρτθμα λειτουργίασ μιασ ανεμογεννιτριασ ςε αιολικό πάρκο κα 
μποροφςαμε να ςυμπεριλάβουμε και τον μεταςχθματιςτι μετατροπισ τθσ χαμθλισ 
τάςθσ τθσ ανεμογεννιτριασ ςε μζςθ τάςθ προκειμζνου να μεταφερκεί θ θλεκτρικι 
ενζργεια από το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ.. Ο μεταςχθματιςτισ είναι ςυνικωσ 
εγκατεςτθμζνοσ δίπλα ςτθν ανεμογεννιτρια και δε διαφζρει καταςκευαςτικά από 
τουσ μεταςχθματιςτζσ που είναι εγκατεςτθμζνοι πάνω ςτουσ ςτφλουσ τθσ Δ.Ε.Θ. και 
μάλιςτα ςυνικωσ λίγα μζτρα από τα ςπίτια μασ. 
 
 
 
Γ.ΤΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΜΕΓΕΚΘ ΤΩΝ ΑΛΟΛΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ 
 
1.Διάμετροσ τθσ πτερωτισ D. 
Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ανεμογεννιτριασ: 
▪ Μικρισ ιςχφοσ (μζχρι 20 kw) όπου θ διάμετροσ είναι ζωσ 10 m. 
▪ Μζςθσ ιςχφοσ (20-250 kw ) με διαμζτρουσ μζχρι 25m. 
▪Μεγάλθσ ιςχφοσ (μεγαλφτερθ από 250kw και γενικά 500 - 2500kw) όπου θ 
διάμετροσ είναι μζχρι 80m.  
 
2. Φψοσ τοποκζτθςθσ Θ 
Συνικωσ 1<Θ/D<2 
 
Πςο πιο ψθλά τόςο το καλφτερο μασ είπε ο Διευκυντισ τθσ ΔΕΘ όταν τον 
ρωτιςαμε για το ιδανικό φψοσ μιασ ανεμογεννιτριασ. Τουλάχιςτον όμωσ μερικά 
μζτρα ψθλότερα από το ψθλότερο εμπόδιο που υπάρχει ςε ακτίνα περίπου εκατό 
μζτρων. Αυτό είναι το ιδανικό . Στθν πράξθ αναγκαςτικά μπορεί να γίνουν 
ςυμβιβαςμοί  που μειϊνουν λιγότερο ι περιςςότερο τθν απόδοςθ τθσ 
ανεμογεννιτριασ.   
 
 
3. Ρλικοσ των πτερυγίων 
Ζχουν επικρατιςει οι αιολικζσ μθχανζσ με 3 πτερφγια. Με λιγότερα πτερφγια (2 ι 1) 
απαιτείται μεγαλφτερθ ταχφτθτα περιςτροφισ για το ίδιο ενεργειακό αποτζλεςμα 
που ςυνεπάγεται περιςςότερο κόρυβο και φκορζσ, με μόνο πλεονζκτθμα το 
μικρότερο κόςτοσ. 
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4. Είδοσ των πτερυγίων (πάχοσ, υλικό) 
Οι πολφ ςυμπαγείσ πτερωτζσ (πολλά ι φαρδιά πτερφγια) ςθμαίνει ότι ξεκινάνε τθ 
λειτουργία τουσ με μικρζσ ταχφτθτεσ ανζμου αλλά κα πρζπει να βγαίνουν εκτόσ 
λειτουργίασ ςτισ μεγάλεσ ταχφτθτεσ. Κλαςςικό παράδειγμα τζτοιων ανεμόμυλων 
αποτελοφν οι αμερικανικοί του 18ου αιϊνα οι οποίοι αντλοφςαν ςτακερά μικρι 
ποςότθτα νεροφ όλο το χρόνο. 
5. Ονομαςτικι ταχφτθτα περιςτροφισ 
Συνδζεται με παράγοντεσ όπωσ θ ςυχνότθτα του θλεκτρικοφ δικτφου και θ αντοχι 
των πτερυγίων ςε φυγόκεντρεσ τάςεισ. 
6. Συντελεςτισ ιςχφοσ C 
Υπολογίηεται από το πθλίκο τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ προσ τθν 
ειςερχόμενθ ενζργεια του αζρα. Ουςιαςτικά είναι ο αεροδυναμικόσ βακμόσ 
απόδοςθσ πτερωτισ και ζχει μζγιςτο όριο τθν τιμι C<=16/27=0.593 (όριο Betz, 
1919). Ρρακτικά ςτθν περίπτωςθ καλοφ ςχεδιαςμοφ ο ςυντελεςτισ κυμαίνεται ςτο 
0.35.  
7. Ονομαςτικι ιςχφσ 
 
Στθ ςυνζντευξι του ο Διευκυντισ τθσ ΔΕΘ κ. Σακελλαρόπουλοσ μασ μίλθςε για το 
όριο «Betz limit», το ανϊτατο όριο ιςχφοσ που μποροφμε να πάρουμε από τον 
άνεμο. Ο Γερμανόσ επιςτιμονασ ALBERT BETZ to 1919 υπολόγιςε ότι το μζγιςτο που 
μποροφμε να μετατρζψουμε από τθν κινθτικι ενζργεια του ανζμου ςε μθχανικι 
ενζργεια με τθν κίνθςθ ενόσ ρότορα (όπωσ ςτισ ανεμογεννιτριεσ) είναι 59,3%, 
ακόμθ και με ζναν ρότορα χωρίσ κακόλου απϊλειεσ. 
 
Στο ερϊτθμά μασ «Ροια θ αποδοτικότθτα ςε ρεφμα μιασ ανεμογεννιτριασ; Ρόςεσ 
ανεμογεννιτριεσ κα μποροφςαν να φωτίςουν ζναν οικιςμό ι τθν πόλθ;» πιραμε 
τισ παρακάτω πλθροφορίεσ από το Διευκυντι τθσ ΔΕΘ: 
Θ ιςχφσ που μπορεί να δϊςει μια ανεμογεννιτρια εξαρτάται κυρίωσ από δφο 
παράγοντεσ: 

1. Πςο μεγαλφτερα είναι τα πτερφγια ,τόςο μεγαλφτερθ θ ιςχφσ τθσ. 
Διπλαςιάηοντασ το μικοσ των πτερυγίων,  τετραπλαςιάηεται θ ιςχφσ ςε κάκε 
ταχφτθτα του ανζμου. 

2. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ ταχφτθτα του ανζμου, τόςο μεγαλφτερθ θ ιςχφσ. Με 
διπλάςια ταχφτθτα του ανζμου, οκταπλαςιάηεται θ ιςχφσ τθσ ίδιασ 
ανεμογεννιτριασ. 
Ππωσ μασ είπε ο κ. Σακελλαρόπουλοσ, είναι αδφνατο να πάρουμε όλθ τθν 

ιςχφ τθσ αιολικισ ενζργειασ. Μια καλισ ποιότθτασ μικρι ανεμογεννιτρια ςυνικωσ 

μπορεί να αποδϊςει μζχρι το 30-35% τθσ διακζςιμθσ ςτον άνεμο ιςχφοσ. Αν 

δθλαδι, για ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ ανεμογεννιτριασ και ταχφτθτασ ανζμου, θ 

ιςχφσ του ανζμου που φτάνει ςτα πτερφγια τθσ είναι 1000w, μόνο τα 350w κα είναι 

ςε κζςθ να αποδϊςει  Μια μεγάλθ ανεμογεννιτρια μπορεί να αποδϊςει λίγο 

παραπάνω. Για να φωτίςουμε λοιπόν ζναν οικιςμό κα χρειαςτοφν τόςεσ 

ανεμογεννιτριεσ , ανάλογεσ με τθν ιςχφ που ηθτά ο οικιςμόσ.Θ ανεμογεννιτρια 

ςτθν Αγία Μαρίνα διοχετεφει το ρεφμα που παράγει ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ ιςχφσ 

του είναι 400w. (Για παράδειγμα αρκεί για τθν θλεκτροδότθςθ του Αγίου ωμανοφ)

 Θ μεγαλφτερθ απόδοςθ που μπορεί να επιτευχκεί είναι 59,3% 
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Δ .ΤΑ ΣΤΑΔΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ 

 
 

 Εκτίμθςθ αιολικοφ δυναμικοφ: 
Ο Αςθμακόπουλοσ αναφζρει ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ: 

«Ρροκειμζνου να προςεγγιςτεί ςε επίπεδο χϊρασ το ςυνολικό 
εκμεταλλεφςιμο αιολικό δυναμικό γίνεται παραδεκτό με βάςθ τα 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά των δυνατοτιτων 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ αιολικϊν ςτακμϊν και με δεδομζνεσ τισ 
περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ δθμοςίων ενιςχφςεων, ωσ κατάλλθλθ 
κεωρείται καταρχάσ θ περιοχι, που διακζτει αιολικό δυναμικό με 
μζςθ ετιςια ταχφτθτα ανζμου μεγαλφτερθ από 5,5 m/s, μζχρι 1900m 
υψόμετρο και ςε εδάφθ με κλίςεισ μικρότερεσ από 15% για λόγουσ 
κακαρά τεχνικοφσ ι και λειτουργικοφσ (εκμεταλλευςιμότθτα – 
απόδοςθσ, εγκατάςταςθσ, προςπζλαςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο 
μεταφοράσ ενζργειασ). Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι οι παραπάνω τιμζσ 
ςυγκεκριμζνα το υψόμετρο και θ κλίςθ, χρθςιμοποιοφνται ςτθ μελζτθ 
μόνο ςαν δεδομζνα για τον προςδιοριςμό από το υπολογιςτικό 
μοντζλο του αιολικοφ δυναμικοφ….. Σε καμία περίπτωςθ δεν ςθμαίνει 
ότι αυτά τα μεγζκθ αποτελοφν μεγζκθ αποκλειςμοφ ζργων. Υπάρχει 
πικανότθτα να υπάρξουν ζργα ςε μεγαλφτερα υψόμετρα και κλίςεισ.»   
 
 

 Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
 
Ρριν τθν εγκατάςταςθ ελζγχονται με κατάλλθλεσ μελζτεσ οι πικανζσ επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον. Συγκεκριμζνα : 
 αν οι εγκαταςτάςεισ προςβάλλουν τθν αιςκθτικι του τοπίου 
 αν είναι κορυβϊδεισ  
 αν δθμιουργοφν θλεκτρομαγνθτικζσ παρεμβολζσ 
και τζλοσ αν ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν πανίδα και τθ χλωρίδα του τόπου. 
(Νίκοσ Μάμαςθσ, Τομζασ Υδατικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ Εκνικό Μετςόβιο 

Ρολυτεχνείο Ακινα 2010) 
 

 
 
 

                          τθ ζριφο… 
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Άδεια καταςκευισ: 
Θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ εγκαταςτάςεων ΑΡΕ ςτθρίηεται ςε ζνα πλικοσ 
ςυναφϊν νόμων. Απεικονίηεται ςτο διάγραμμα που ακολουκεί( Αςθμακόπουλοσ 
2007) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ερϊτθμα μασ προσ το Διμαρχο Τινου κ.  Ραναγιϊτθ Κροντθρά, για το ρόλο 

και τισ αρμοδιότθτεσ του διμου ςτθν εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ, 

,ςυμπεράναμε ότι το Δθμοτικό Συμβοφλιο όπωσ επίςθσ και το Ρεριφερειακό 

Συμβοφλιο μόνο γνωμοδοτοφν. Θ τελικι ζγκριςθ δίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο 

(υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ .Α.Ε.) Μάλιςτα ο κ. Διμαρχοσ μασ διευκρίνιςε ότι 

μπορεί να υπάρχει αρνθτικι γνωμοδότθςθ για εγκατάςταςθ Α/Γ από τουσ τοπικοφσ 

φορείσ και θ άδεια τελικά να δοκεί ι και το αντίκετο.       
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 Σχεδιαςμόσ ζργου         
 
 Καταςκευι:  

 

 Ανεμογεννιτριασ 

 Οδικισ πρόςβαςθσ 

 Γραμμισ μεταφοράσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ 

 Καταςκευι Υποςτακμοφ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ 

 

 

ΕΛΚΟΝΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ 
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Ε. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  ΡΕΛΟΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

A. Βαςικό κριτιριο για τθν κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ ανεμογεννιτριασ είναι θ 

φπαρξθ εκμεταλλεφςιμου αιολικοφ δυναμικοφ όπωσ αυτό προκφπτει με επιτόπιεσ 

μετριςεισ. Συγκεκριμζνα, ο Αςθμακόπουλοσ(Εκοτεχνικά-2007) αναφζρει: 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ανάγλυφου του Ελλαδικοφ χϊρου και των 

κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν, διαπιςτϊνεται ότι, θ φπαρξθ εκμεταλλεφςιμου 

αιολικοφ δυναμικοφ, εντοπίηεται κυρίωσ  ςτισ υψθλότερεσ εξάρςεισ του 

ανάγλυφου τθσ θπειρωτικισ χϊρασ (κορυφογραμμζσ), ςτα νθςιά του Αιγαίου και 

εν μζρει του Λονίου, ςε περιοχζσ που τοπογραφικά είναι εκτεκειμζνεσ ςτουσ 

βόρειουσ και βορειοανατολικοφσ ανζμουσ.» 
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B.Ρζρα από τθν εκτίμθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ κακορίηονται ηϊνεσ 

ςυμβατότθτασ κακϊσ και ηϊνεσ αςυμβατότθτασ/αποκλειςμοφ (δθλαδι υπάρχουν 

περιοχζσ ςτισ οποίεσ επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ με όρουσ και περιοχζσ ςτισ οποίεσ 

δεν επιτρζπεται). 

Ηϊνεσ αποκλειςμοφ (όπου απαγορεφεται ρθτά θ εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν) 

κεωροφνται: 

 -Οι πυρινεσ των Εκνικϊν Δρυμϊν, τα κθρυγμζνα μνθμεία τθσ φφςθσ, τα 

αιςκθτικά δάςθ (άρκρα 78,79 και 80 του Δαςικοφ Κϊδικα), που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν πιο κάτω περίπτωςθ. 

 -Οι περιοχζσ απολφτου Ρροςταςίασ και Ρροςταςίασ τθσ φφςθσ των παρ. 1 

και 2 του άρκρου 19 του νόμου 1650/86 (Α’ 160) 

 -Οι οικότοποι προτεραιότθτασ του Εκνικοφ Καταλόγου του Ευρωπαϊκοφ 

Οικολογικοφ Δικτφου NATURA 2000 τθσ Οδθγίασ 92/43, όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο 

ελλθνικό δίκαιο με τθν ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 (οχτϊ περιοχζσ μζχρι ςιμερα) 

Πςον αφορά τισ περιοχζσ ειδικισ προςταςίασ οι οποίεσ είναι: 

 -Αρχαιολογικζσ  περιοχζσ και ιςτορικοφσ τόπουσ (Ν. 3028/2002) 

 -Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ (Ν. 998/1979 και 3208/03) 

 -Καταφφγια άγριασ ηωισ (Ν. 2637/1998) 

 -Αιγιαλοί και όχκεσ ρεμάτων και εςωτερικϊν υδάτινων επιφανειϊν (Ν. 

2971/2001 και 3468/2006) 

 -Ρεριοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ και του τοπίου των άρκρων 18 ζωσ 21 Ν. 

1650/1986 (Εκνικοί δρυμοί, Αιςκθτικά δάςθ, οικότοποι προτεραιότθτασ, ηϊνεσ 

προςταςίασ των περιοχϊν Ramsar, περιοχζσ του δικτφου NATURA 2000, ηϊνεσ 

Ειδικισ Ρροςταςίασ τθσ Ορνικοπανίδασ (ΗΕΡ-SPA) και διάδρομοι μεταναςτευτικϊν 

πουλιϊν, Τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ, διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ). 

Το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο δε ςυνεπάγεται εξ οριςμοφ αποκλειςμό τουσ και 

επιπλζον  υπάρχει θ αςφαλιςτικι δικλείδα ελζγχου από αρμόδιουσ φορείσ με 

βάςθ ςυγκεκριμζνα κατά περίπτωςθ και περιοχι κριτιρια. 

 Για παράδειγμα:  Στθν παρ. 3  του άρκρου 10 του Ν.3028/2002, επιςθμαίνεται ότι 

«… θ εγκατάςταςθ ι λειτουργία… εγκαταςτάςεων, ι επιχείρθςθ οποιουδιποτε 

τεχνικοφ ζργου.. πλθςίον αρχαίου…. επιτρζπεται  μόνο μετά από ζγκριςθ του 

Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ… Θ ζγκριςθ χορθγείται, εάν θ απόςταςθ από ακίνθτο μνθμείο 

ι θ ςχζςθ με αυτό είναι τζτοια ϊςτε να μθν κινδυνεφει να επζλκει άμεςθ ι ζμμεςθ 

βλάβθ αυτοφ , λόγω του χαρακτιρα του ζργου..»  

Πμοια ζγκριςθ απαιτείται και ςτισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ ζργου και λειτουργίασ 

εγκαταςτάςεων πλθςίον  αρχαιολογικϊν χϊρων και ιςτορικϊν τόπων, όπωσ 
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προκφπτει από τα άρκρα 12 παρ. 4 και 14 του Ν.3028/2002. Επομζνωσ, με βάςθ τον 

οικείο νόμο, οι κθρυγμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι και ιςτορικοί τόποι, δεν αποτελοφν 

ρθτά ηϊνεσ αποκλειςμοφ για τθν εγκατάςταςθ αιολικϊν ζργων, ςε αντίκεςθ με τα 

κθρυγμζνα μνθμεία και τισ Ηϊνεσ Ρροςταςίασ Α. Επιπλζον θ δυνατότθτα 

εγκατάςταςθσ των ζργων αυτϊν πλθςίον αρχαιολογιϊν χϊρων και μνθμείων, 

ςυναρτάται κυρίωσ με τθ μεταξφ τουσ απόςταςθ . 

 

Ρεριοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλεων και οικιςμϊν. Εκτίμθςθ του βακμοφ 

ςυμβατότθτασ των αιολικϊν μονάδων με τισ οικιςτικζσ περιοχζσ 

Θ ςυμβατότθτα μεταξφ των περιοχϊν αυτϊν και των αιολικϊν ζργων, προκφπτει  

από  λόγουσ που ςχετίηονται με τον κόρυβο, τθν αςφάλεια του κοινοφ και τα 

φαινόμενα τθσ «επιςκίαςθσ» και του «ςτροφοςκοπιςμοφ», που προκαλοφν οι 

ανεμογεννιτριεσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ χωροκζτθςθ αιολικϊν ζργων, ςε ςχζςθ με τισ οικιςτικζσ 

περιοχζσ, πρζπει να εξαςφαλίηει: 

 -τθν χαμθλι ακουςτικι όχλθςθ  

 -τθν αςφάλεια από αςτοχία ςτθ λειτουργία τθσ ανεμογεννιτριασ  

 -τθν ελαχιςτοποίθςθ  των φαινομζνων τθ «επιςκίαςθσ» και του 

«ςτροφοςκοπιςμοφ» 

 - τθν κατά το δυνατό ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ διατάραξθσ του τοπίου, με 

βάςθ τισ τοπικζσ τοπογραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τουσ κανόνεσ «οπτικισ ζνταξθσ» 

ζργων Α.Ρ.Ε., που προςδιορίηονται αλλοφ. 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

Σκοπόσ του πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ είναι δθμιουργία βιϊςιμων 

εγκαταςτάςεων Α.Ρ.Ε., αλλά και θ αρμονικι ζνταξθ τουσ ςτο φυςικό και 

ανκρωπογενζσ περιβάλλον  

Λαμβάνοντασ  υπόψθ τθν Κοινοτικι Οδθγία 2001/77/ΕΚ, του Νόμουσ 3299/2004 και 

3468/2006, πρόςφατα κεςπίςτθκε το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Α.Ρ.Ε. 

Το Ε.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. εκπλθρϊνει τθν αναγκαιότθτα κζςπιςθσ ςαφϊν κανόνων 

χωροκζτθςθσ ζργων Α.Ρ.Ε. και ζχει ωσ ςκοπό:  

1) Να διαμορφϊςει βάςθ ςτοιχείων ςε εκνικό επίπεδο, πολιτικζσ χωροκζτθςθσ 

ζργων Α.Ρ.Ε. ανά κατθγορία ιδιότθτασ και χϊρου. 

2) Να κακιερϊςει κριτιρια χωροκζτθςθσ για τθν δθμιουργία βιϊςιμων 

εγκαταςτάςεων Α.Ρ.Ε. και τθν αρμονικι ζνταξθ τουσ ςτο περιβάλλον 
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3) Τθ δθμιουργία αποτελεςματικοφ μθχανιςμοφ χωροκζτθςθσ ζργων Α.Ρ.Ε. 

οφτωσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι εκνικοί ςτόχοι για τθν ενζργεια και τον 

περιβάλλον. 

 

 

 3.4. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΩΝ ΚΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛ ΟΛΗΟΝΤΛΟΥ 

ΑΞΟΝΑ 

Θ λειτουργία τθσ ανεμογεννιτριασ  βαςίηεται ςτον άνεμο: 

1)Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια μιασ ανεμογεννιτριασ που ςυνδζονται 

με ζνα περιςτρεφόμενο άξονα. 

2)Ο άξονασ περνάει μζςα από ζνα 

κιβϊτιο μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ όπου θ 

ταχφτθτα περιςτροφισ αυξάνεται. 

3)Το κιβϊτιο είναι ςυνδεδεμζνο με 

ζναν άξονα μεγάλθσ ταχφτθτασ 

περιςτροφισ ο οποίοσ κινεί μια γεννιτρια 

που παράγει θλεκτρικό ρεφμα. 

 

Αν θ ζνταςθ του ανζμου ενιςχυκεί πάρα πολφ θ τουρμπίνα ζχει ζνα φρζνο που 

περιορίηει τθν υπερβολικι αφξθςθ περιςτροφισ των πτερυγίων για να ελαττωκεί θ 

φκορά τθσ και να αποφευχκεί θ καταςτροφι τθσ. Θ ταχφτθτα του ανζμου πρζπει να 

ξεπερνάει τα 15 kph για να καταφζρει θ μια κοινι τουρμπίνα να παράγει 

θλεκτριςμό. Ρολλζσ φορζσ παράγουν 50-300Kw θ κάκε μια. Κατά τθν διάρκεια που 

θ γεννιτρια περιςτρζφεται παράγει θλεκτριςμό με τάςθ 25.000 volt. Το θλεκτρικό 

ρεφμα περνάει πρϊτα από ζνα μεταςχθματιςτι ςτθν θλεκτροπαραγωγικι μονάδα, 

ο οποίοσ αυξάνει τθν τάςθ του ςτα 400.000 volt, γιατί όταν το θλεκτρικό ρεφμα 

διανφει μεγάλεσ αποςτάςεισ είναι καλφτερα να ζχουμε υψθλι τάςθ. Τα μεγάλα 

χοντρά ςφρματα τθσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ είναι καταςκευαςμζνα 

από χαλκό ι αλουμίνιο για να υπάρχει μικρότερθ αντίςταςθ ςτθ μεταφορά του 

ρεφματοσ, γιατί όςο μεγαλφτερθ είναι θ αντίςταςθ του ςφρματοσ τόςο περιςςότερο 

κερμαίνεται. Ζτςι κάποιο μζροσ θλεκτρικισ ενζργειασ χάνεται, επειδι μετατρζπεται 

ςε κερμικι ενζργεια. Τα ςφρματα μεταφοράσ ρεφματοσ καταλιγουν ςε ζναν 

υποςτακμό όπου οι μεταςχθματιςτζσ του μετατρζπουν τθν υψθλι τάςθ ςε χαμθλι 

για να μπορζςουν να λειτουργιςουν θλεκτρικζσ ςυςκευζσ.  

Το εκπλθκτικό είναι ότι ζνα Kw θλεκτρικοφ ρεφματοσ ζχει τθν δυνατότθτα να 

ανάψει 100 λάμπεσ των 100w.  
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Υπάρχουν και ανεμογεννιτριεσ κάκετου άξονα που, όπωσ λζει και το όνομά τουσ, 

ζχουν τον κφριο ςτροφείο άξονα τοποκετθμζνο κάκετα. 
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    Σφγκριςθ ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα και κακζτου άξονα 

Ρλεονεκτιματα: 

1) Ανάλογα με τον τφπο ανεμογεννιτριασ κακζτου άξονα, ζχουμε πολφ 

μεγαλφτερθ ευκολία καταςκευισ ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι 

ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα. Κυρίωσ όςον αφορά τθν ευκολότερθ 

καταςκευι (ιδιοκαταςκευι) των πτερυγίων και τθν ζλλειψθ τθσ ανάγκθσ 

για μθχανιςμό φρεναρίςματοσ τθσ ανεμογεννιτριασ ςε υψθλζσ 

ταχφτθτεσ ανζμου. 

2) Οι ανεμογεννιτριεσ κακζτου άξονα δεν χρειάηεται να προςανατολίηονται 

κάκε φορά ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ του ανζμου. Λόγω καταςκευισ 

«πιάνουν» τον αζρα από όλεσ τθσ κατευκφνςεισ. Αυτό τισ κάνει 

καταλλθλότερεσ ςε τοποκεςίεσ όπου ο αζρασ δεν είναι ςτακερόσ, ι όπου 

περιβάλλονται από κάποια μικρά εμπόδια ( με ςθμαντικά μειωμζνθ 

απόδοςθ όμωσ) 

3) Το κόςτοσ καταςκευισ τουσ είναι χαμθλότερο από το κόςτοσ καταςκευισ 

μία ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα λόγο απλοφςτερου ςχεδιαςμοφ. 

4) Είναι αςφαλζςτερεσ, διότι δεν υπάρχει ο κίνδυνοσ να ςπάςει κάποιο 

πτερφγιο οφτε κινοφνται με τθν μεγάλθ ταχφτθτα ςτροφϊν που κινοφνται 

οι ανεμογεννιτριεσ οριηοντίου άξονα. 

Μειονεκτιματα: 

1) Το πρϊτο και ςθμαντικότερο μειονζκτθμα είναι ότι οι ανεμογεννιτριεσ 

κακζτου άξονα ζχουν πολφ χαμθλι απόδοςθ. Αυτό ιςχφει ςε μεγάλο 

βακμό για τον τφπο «savonius» όπου δεν ξεπερνοφν το 15%, αλλά και 

ςτουσ άλλουσ τφπουσ ςε μικρότερο βακμό (μία καλι μικρι 

ανεμογεννιτρια οριηοντίου άξονα ζχει μζςθ απόδοςθ 30% ζωσ 40%). 

2) Από το προθγοφμενο προκφπτει ότι για να ζχει μία ανεμογεννιτρια 

κακζτου άξονα τθν ίδια περίπου παραγωγι με μία οριηοντίου άξονα κα 

πρζπει θ κακζτου άξονα να ζχει μζχρι και τριπλάςια επιφάνεια επαφισ 

με τον αζρα. Αυτό ςυνεπάγεται μεγάλο όγκο και βάροσ τθσ καταςκευισ. 

3) Λόγω χαμθλότερων ςτροφϊν περιςτροφισ ανά λεπτό, χρειάηονται πιο 

ιςχυροφσ ανζμουσ για να ξεκινιςουν τθν φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν (με 

δεδομζνο το ίδιο μοτζρ ςε οριηοντίου άξονα ανεμογεννιτρια). 
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3.5.  Θ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΤΘΣ ΑΛΟΛΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ  ΣΤΘΝ ΤΘΝΟ 

Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊςαμε ςτθρίχτθκαν ςτθ ςυνζντευξθ που μασ 

ζδωςε ο  Διμαρχοσ Τινου κ. Ραναγιϊτθσ Κροντθράσ κατά τθν επίςκεψι μασ ςτο 

Δθμαρχείο τθν Τετάρτθ 2 Νοεμβρίου 2011 και ςτθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο 

Διευκυντισ τθσ ΔΕΘ κ. Ρζτροσ Σακελλαρόπουλοσ ςε γραπτό του κείμενο. 

 Στο νθςί μασ μζχρι τϊρα υπάρχει μία ανεμογεννιτρια ςτθν Αγία Μαρίνα. 

Είναι ιδιωτικι επιχείρθςθ και εγκαταςτάκθκε το 2000 από τον εταιρία 

«Αιολικι Κυκλάδων». Θ τοποκεςία επελζγθ γιατί διακζτει πλοφςιο αιολικό 

δυναμικό. (κ. Διμαρχοσ Τινου) Διοχετεφει το ρεφμα που παράγει ςτο 

δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ ιςχφσ του είναι 400kW.Για παράδειγμα αρκεί για τθν 

θλεκτροδότθςθ του Αγίου ωμανοφ. (Διευκυντισ ΔΕΘ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θ Τινοσ ζχει πολφ υψθλό αιολικό δυναμικό. Επομζνωσ κεωρείται ζνα από 

τα καλφτερα ςθμεία για τθν τοποκζτθςθ ανεμογεννθτριϊν, ιδιαίτερα θ 

περιοχι «Του Ρολζμου ο Κάμποσ», πάνω από τθν υπάρχουςα 

ανεμογεννιτρια, όπωσ  μαρτυρείται και από μετριςεισ που ζχουν γίνει ςτο 

νθςί. Αυτό ιςχφει από παλιά γεγονόσ που μαρτυροφν και οι πολλοί 

ανεμόμυλοι που υπιρχαν ςτο νθςί και αποδείχτθκε από τισ προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ.  

 Στο ερϊτθμά μασ γιατί υπάρχει μόνο μία ανεμογεννιτρια ο κ. Διμαρχοσ 

μασ είπε: «Υπάρχει μόνο μία ανεμογεννιτρια, παρόλο που υπιρχε 

ενδιαφζρον από εταιρείεσ, γιατί δεν ζχει τθ δυνατότθτα θ ΔΕΘ να πάρει το 

ρεφμα, αφοφ το νθςί μασ δεν είναι ςυνδεδεμζνο πλιρωσ με το θπειρωτικό 

δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ διαςφνδεςι του απαιτεί μεγάλο κόςτοσ. Μάλιςτα οι 

εταιρείεσ που τϊρα επικυμοφν τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτο νθςί 

κα αναλάβουν το κόςτοσ καλωδίωςθσ. Το άλλο πρόβλθμα είναι ότι ο κόςμοσ 

δυςαναςχετοφςε ςτθν τοποκζτθςι τουσ, γιατί κεωρεί ότι καταςτρζφει το 

Η ανεμογεννήτρια ςτην 
Αγία  Μαρίνα 

Στθν Αγιά Μαρίνα .Τινοσ 
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γραφικό τοπίο του νθςιοφ και δεν είναι τόςο ενθμερωμζνοσ για τθν ενζργεια 

που μπορεί να παράγει ζνα αιολικό πάρκο». 

 Στο ερϊτθμα αν παρατθρείται ενδιαφζρον για εγκατάςταςθ και άλλων  

μασ πλθροφόρθςε: «Το κζμα αυτι τθ χρονικι περίοδο είναι επίκαιρο  

κακϊσ  ζχει γίνει μία πρόταςθ από δφο εταιρείεσ να εγκαταςτακοφν  δφο 

αιολικά πάρκα (21 ανεμογεννθτριϊν) ςτισ περιοχζσ Φωλιά ςτο Στενό και 

Γκάγκαρθ (προσ του Ρολζμου τον Κάμπο, πάνω από τθν υπάρχουςα 

ανεμογεννιτρια) Αυτό που κα πρζπει να ξζρουμε και είναι πολφ ςθμαντικό 

είναι ότι  αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε  θ μελζτθ που ζχει κατατεκεί αφορά 

ανεμογεννιτριεσ 120 μ. φψουσ, δθλαδι με  τεράςτιο όγκο και   φτερωτι με 

ακτίνα 35 μζτρα, 70 μ ολόκλθρθ.  Κεωρϊ ότι τα μεγζκθ είναι υπερβολικά» 

Και ο Διευκυντισ τθσ ΔΕΘ μασ ενθμζρωςε ότι υπάρχει πολφ μεγάλο 

ενδιαφζρον από ιδιωτικοφσ ομίλουσ για εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων ςτθν 

Τινο, όμωσ υπάρχει δυςκολία να πάρουν τισ εγκρίςεισ που χρειάηονται. 

 Πςον αφορά ςτισ άδειεσ για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, ο Διμοσ 

δεν είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ. Υπεφκυνθ αρχι για τθν ζκδοςθ είναι θ 

υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΑΕ) και θ ΔΕΣΜΘΕ (Διαχειριςτισ Συςτιματοσ 

Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ), που κάνει τθν κατανομι, δθλαδι πόςεσ 

ανεμογεννιτριεσ και ποφ κα τοποκετθκοφν. Και θ ΑΕ και θ ΔΕΣΜΘΕ είναι 

νομικά πρόςωπα που ανικουν ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ. Τόςο ο Διμοσ 

όςο  και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο γνωμοδοτοφν επί τθσ μελζτθσ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Πμωσ μπορεί να υπάρχει αρνθτικι απάντθςθ 

από τον Διμο και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, αλλά να δοκεί θ άδεια ι και 

το αντίκετο. Οι άδειεσ δθλαδι δίνονται κεντρικά και είναι ολόκλθρθ 

διαδικαςία. Υπάρχει νομοκεςία  που προβλζπει πόςθ είναι θ φζρουςα 

ικανότθτα του κάκε νθςιοφ και το πόςεσ ανεμογεννιτριεσ μπορεί να δεχτεί. 

Eφόςον λθφκοφν υπόψθ όλα τα ανωτζρω εγκρίνεται ι όχι θ εγκατάςταςθ 

ανεμογεννθτριϊν. 

 Πταν ρωτιςαμε τον κ. Διμαρχο με πόςεσ ανεμογεννιτριεσ καλφπτονται οι 

ανάγκεσ του νθςιοφ μασ απάντθςε: «Κεωρθτικά με 10 ανεμογεννιτριεσ 

μεγάλεσ κα καλφπτονταν οι ανάγκεσ του νθςιοφ αν υπιρχε θ δυνατότθτα 

αποκικευςθσ και εκμετάλλευςθσ του 100% τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ, με 

το 1/3 δθλαδι αυτϊν που επικυμοφν οι εταιρείεσ να εγκαταςτιςουν. Θ 

ενζργεια που παράγεται από τισ ανεμογεννιτριεσ δεν μπορεί να 

αποκθκευτεί, αλλά διοχετεφεται ςτο εκνικό δίκτυο τθσ ΔΕΘ από το οποίο το 

νθςί απορροφά μόνο ζνα πολφ μικρό μζροσ( μόνο το 20%), επειδι δεν είναι 

πλιρωσ ςυνδεδεμζνο με το θπειρωτικό δίκτυο. Δθλαδι δεν μποροφμε να 

ποφμε ότι βάηουμε ανεμογεννιτριεσ και καλφπτουμε τισ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ του νθςιοφ μασ».  
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  Στθν ερϊτθςι μασ αν διατυπϊκθκαν παράπονα ι αντιδράςεισ από τθν 

υπάρχουςα ανεμογεννιτρια  απάντθςε ο κ. Διμαρχοσ ότι  ακοφγεται ο 

κόρυβόσ τθσ ςτον Άγιο ωμανό ανάλογα με τον καιρό. Κοντά ςτθν 

ανεμογεννιτρια ακοφγεται ζνασ κόρυβοσ. Ο κόρυβοσ αυξάνεται ανάλογα με 

το μζγεκόσ και τθν ιςχφ τθσ ανεμογεννιτριασ. Λζνε πωσ ο κόρυβοσ αυτϊν  

που κζλουν να τοποκετιςουν κα ακοφγεται ςτα δφο χιλιόμετρα  αν είςαι ςε 

ευκεία και δεν παρεμβάλλεται εμπόδιο. 

 Το Δ.Σ. γνωμοδότθςε αρνθτικά ςτθ μελζτθ αυτι κατά τθ ςυνεδρίαςι του 

ςτισ 18/10/2011 κακϊσ κεωρεί ότι χρειάηεται περιςςότερθ ενθμζρωςθ και 

το χρονικό διάςτθμα για να αποφαςίςει ιταν μικρό. Επίςθσ πιςτεφει ότι ς’ 

αυτό το κζμα πρζπει να εκφράςουν τθν άποψι τουσ τοπικοί φορείσ, 

οικολογικζσ οργανϊςεισ, ςφλλογοι και οι κάτοικοι κζτοντασ όρουσ που κα 

προςτατεφςουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ τθνιακισ φφςθσ. Για τθν άποψθ του κ. 

Δθμάρχου κα αναφζρει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ θ επόμενθ ομάδα. «Δεν 

είμαςτε λοιπόν αρνθτικοί, άλλωςτε και ωσ χϊρα είμαςτε υποχρεωμζνοι 

μζχρι το 2020 να χρθςιμοποιοφμε το 20% τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ, αλλά κάτω από προχποκζςεισ»  ολοκλιρωςε ο κ. Διμαρχοσ και μασ 

είπε ότι κα υπάρξουν ςχετικά εξελίξεισ ςτο άμεςο μζλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

τθν Σινο…… 
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3.6. ΣΚΕΨΕΛΣ …….ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ ΣΤΘΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθ φωτογραφία παρατθροφμε ςτθν ίδια ευκεία πάνω ςτο λόφο ζναν ανεμόμυλο 

και μια ανεμογεννιτρια. 

 Εφευρζςεισ  του ανκρϊπινου μυαλοφ, προοριςμζνεσ να υπθρετιςουν  τον 

άνκρωπο  ςε διαφορετικζσ εποχζσ. Διαπιςτϊνουμε ότι και θ ανεμογεννιτρια 

λειτουργεί με τθν δφναμθ του ανζμου , όπωσ και ο ανεμόμυλοσ. Διακζτουν και τα 

δφο φτερωτι που κινεί τον μθχανιςμό για τθν λειτουργία τουσ. Ο ανεμόμυλοσ και θ 

ανεμογεννιτρια καταςκευάςτθκαν για να ωφελοφν τον άνκρωπο.  

 

 

      Ανεμόμυλοσ και ανεμογεννιτρια ςτθ Νάξο  
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Ρεριςςότερεσ όμωσ είναι οι διαφορζσ.  

 Ωσ προσ τθν χρθςιμότθτα τουσ . Ο  ανεμόμυλοσ    χρθςίμευε ςτο να αλζκει 

καρποφσ παράγοντασ αλεφρι (βαςικό ςτοιχείο για  τθν επιβίωςθ ) και 

μετζτρεπε τθν αιολικι  ςε κινθτικι ενζργεια. Θ ανεμογεννιτρια αξιοποιεί τθν 

ενζργεια του ανζμου και μετατρζπει τθν αιολικι ςε θλεκτρικι ενζργεια. 

  Ωσ προσ τθν καταςκευι τουσ .Είναι καταςκευαςμζνα από διαφορετικά 

υλικά . Ο ανεμόμυλοσ είναι καταςκευαςμζνοσ από ντόπια υλικά , πζτρα και 

χϊμα τθσ τθνιακισ γθσ, ξυλεία τθσ ελλθνικισ φφςθσ.  Δουλεμζνοσ με το 

μυαλό και το μεράκι του απλϊν ανκρϊπων που εκτιμοφν τα υλικά που ζχει ο 

τόποσ τουσ και ξζρουν πάντα να ςυνδυάηουν τθν πρακτικι με τθν αιςκθτικι 

πλευρά .Οι πρόγονοί μασ δεν ζφτιαχναν κάτι επειδι απλά ιταν όμορφο, 

αλλά επειδι ιταν χριςιμο . Δεν ζφτιαχναν μόνο για καλλωπιςμό, αλλά τουσ 

ενδιζφερε θ λειτουργία, θ χρθςιμότθτα υπθρετοφςε τθν επιβίωςθ .Και 

επειδι μζςα τουσ είχαν τθν απλότθτα και τθν ομορφιά τθν εξωτερίκευαν 

δθμιουργϊντασ όλα τα υπζροχα κτίςματα γι’ αυτοφσ - μνθμεία που 

καυμάηουμε εμείσ ςιμερα. Ο ανεμόμυλοσ   είναι  λοιπόν ζνα ςτοιχείο τθσ 

λαϊκισ αρχιτεκτονικισ. Θ ανεμογεννιτρια είναι ζνα προϊόν εργοςταςίου, 

ξζνο βζβαια ςτθ φυςιογνωμία του τθνιακοφ τοπίου, καταςκευαςμζνθ από 

υλικά ψυχρά, ςε πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωςτε και 

προκαλοφν και αντιδράςεισ. Δε μποροφμε όμωσ να μθ  καυμάςουμε και 

αυτό το ςφγχρονο επίτευγμα αποτζλεςμα τθσ προόδου των κετικϊν 

επιςτθμϊν και των ςθμαντικϊν εφαρμογϊν τουσ. Θ  ανεμογεννιτρια  

ςυνδυάηοντασ  τθν κίνθςθ, τθν  τάξθ , τθν θρεμία υψϊνεται προσ τον ουρανό  

ςκορπϊντασ ζνα αίςκθμα ελευκερίασ. 

 Ωσ προσ τθ λειτουργία τουσ. Στα παλαιά χρόνια θ λειτουργία του 

ανεμόμυλου  ιταν  χειροκίνθτθ, ενϊ ςιμερα θ  ανεμογεννιτρια  λειτουργεί 

αυτόματα είναι ζνα μθχάνθμα.    

 Ωσ προσ το ενδιαφζρον των ανκρϊπων. Για τουσ ανεμόμυλουσ δεν 

παρατθρείται ενδιαφζρον εκτόσ από μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ  που 

αναπαλαιϊνονται για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κατοικίεσ ι ωσ μουςειακοί 

χϊροι. Αντίκετα οι ςυνκικεσ ςιμερα και τα περιβαλλοντικά προβλιματα  

οδθγοφν ςυνεχϊσ ςε αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ για εγκατάςταςθ 

ανεμογεννθτριϊν.   
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ΕΝΟΤΘΤΑ 4θ 

 

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ - ΜΕΛΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΑΣ 
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 Για να ολοκλθρωκεί θ ζρευνα του ςυγκεκριμζνου κζματοσ θ ομάδα μασ 

αςχολικθκε με τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα που προκφπτουν από τθ 

χριςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ και τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν. 

 Στο υπόκεμα αυτό ςκοπόσ μασ ιταν να προβλθματιςτοφμε ςχετικά με τισ   

κετικζσ ι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθ χριςθ αιολικισ ενζργειασ, ζνα κζμα ιδιαίτερα 

επίκαιρο και ενδιαφζρον για το νθςί μασ, που ανικει ςτα ςθμεία του Αιγαίου που 

πνζουν ιςχυροί βοριάδεσ. 

 Για να πετφχουμε το ςτόχο μασ κζςαμε τα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: 

 Ροια είναι τα πλεονεκτιματα από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ και 

αιολικϊν πάρκων; 

  Ροια είναι τα μειονεκτιματα από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ και 

αιολικϊν πάρκων; 

 Ροιοι οι  προβλθματιςμοί  μασ ςχετικά με τισ  εγκαταςτάςεισ αυτζσ και ποιεσ 

οι προτάςεισ μασ; 

Ρροκειμζνου να φζρουμε εισ πζρασ τθν εργαςία αναηθτιςαμε πλθροφορίεσ 

ςτο διαδίκτυο. Ραράλλθλα πιραμε ςυνζντευξθ από το Διμαρχο τθσ Τινου κ. 

Ραναγιϊτθ Κροντθρά, το Διευκυντι τθσ ΔΕΘ Τινου κ. Ρζτρο Σακελλαρόπουλο, 

το Διευκυντι του Σχολείου μασ, κ. Φραγκίςκο Κανακάρθ και  τθν κ. Λωάννα 

Ραπαςτακοποφλου, αρχιτζκτονα. 

Θ μζκοδοσ που ακολουκιςαμε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ ιταν 

ομαδοςυνεργατικι. Υπιρξαν, βζβαια, και ενότθτεσ που δοφλεψε o κακζνασ 

ατομικά. 

                                                                     Βιδάλθσ  Αναςτάςιοσ 

                                                                     Δελλατόλασ  Αντϊνθσ 

                                                                     Κουςουνάδθσ  Μάρκοσ 

                                                                     Νάηοσ  Ρζτροσ 
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4.1. ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΤΘΣ ΑΛΟΛΛΚΘΣ 

ΕΝΕΓΕΛΑΣ 

 
φπανςθ του αζρα από τθν καφςθ ορυκτϊν καυςίμων (πετρελαίου, άνκρακα, 
φυςικοφ αερίου . 

Ζκλυςθ ςτθν ατμόςφαιρα διςεκατομμυρίων τόνων από ρφπουσ που 
παγιδεφουν τθν θλιακι ακτινοβολία και αυξάνουν τθ κερμοκραςία τθσ γθσ, 
προκαλϊντασ το «φαινόμενο κερμοκθπίου». Τον τελευταίο αιϊνα θ μζςθ 
κερμοκραςία τθσ γθσ αυξικθκε κατά 0,4-0,8 βακμοφσ περίπου. Αυτό μπορεί να 
ακοφγεται αςιμαντο, όμωσ ζχει απίςτευτεσ επιπτϊςεισ, εφόςον διαταράςςει τθν 
ιςορροπία τθσ ατμόςφαιρασ, αλλάηει το κακεςτϊσ των βροχοπτϊςεων, προκαλεί 
άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και αποςτακεροποιείται το κλίμα. 

Κλιματικζσ αλλαγζσ με ςυνζπεια πλθμμφρεσ, ξθραςίεσ, μειωμζνθ αγροτικι 
παραγωγι, καταςτροφι οικοςυςτθμάτων, εξαφάνιςθ ειδϊν. 

Εξάντλθςθ πρϊτων υλϊν και αποκεμάτων που ζχει ο πλανιτθσ 
μασ.(greenpeace, μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ για το περιβάλλον) 
 
Τα παραπάνω ακοφγονται εδϊ και μερικζσ δεκαετίεσ από τουσ επιςτιμονεσ, τουσ 
πολιτικοφσ, τουσ ευαιςκθτοποιθμζνουσ για κζματα περιβάλλοντοσ πολίτεσ, από τθν 
τθλεόραςθ , το διαδίκτυο , τισ εφθμερίδεσ. «Θ ΑΤΜΟΣΦΑΛΑ ΤΘΣ ΓΘΣ ΣΕ ΚΛΣΘ» 
 
Για να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ  από το 1970  και μετά ξεκίνθςαν εντατικζσ 

προςπάκειεσ αντικατάςταςθσ των ρυπογόνων, μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

με ανανεϊςιμεσ, φιλικζσ προσ το περιβάλλον, που περιορίηουν τισ εκπομπζσ 

βλαβερϊν αερίων ςτθν ατμόςφαιρα. 

 
Μία μορφι ανανεϊςιμθσ πθγισ ενζργειασ είναι θ αιολικι ενζργεια. Θ αιολικι 

ενζργεια προςφζρει πολλά πλεονεκτιματα, γεγονόσ που εξθγεί, γιατί είναι θ 

περιςςότερο ταχζωσ αναπτυςςόμενθ πθγι ενζργειασ ςτον κόςμο. 

  
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ 

ςτθν Αγία Μαρίνα 
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Tα πιο ςθμαντικά ίςωσ οφζλθ είναι αυτά που ζχουν ςχζςθ με το 
περιβάλλον. 
   Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, άρα και θ αιολικι ενζργεια  είναι ιπιεσ. 

Αυτό ςθμαίνει πωσ δε ρυπαίνουν το περιβάλλον. Αποτελοφν μία από τισ καλφτερεσ 

περιβαλλοντικζσ  λφςεισ, εφόςον με τθ χριςθ ανεμογεννθτριϊν δεν εκπζμπονται 

αζρια του κερμοκθπίου, όπωσ διοξείδιο του άνκρακα(Co2). Επίςθσ ο άνεμοσ 

υποκακιςτά ορυκτά καφςιμα, όπωσ λιγνίτθ, πετρζλαιο, που ρυπαίνουν κατά τθν 

εξόρυξθ, άντλθςθ, μεταφορά, αποκικευςθ και καφςθ τουσ. Θ αιολικι ενζργεια 

αποτελεί μια κακαρι μορφι ενζργειασ, φιλικι ςτο περιβάλλον.  

Συγκρίνοντασ τισ επόμενεσ εικόνεσ αντιλαμβανόμαςτε τθν επιβάρυνςθ και τθν 

υποβάκμιςθ που υφίςταται το περιβάλλον  από τισ ςυμβατικζσ, όπωσ λζγονται οι 

παραδοςιακζσ, εγκαταςτάςεισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αντίκετα 

παρατθροφμε πόςο κακαρόσ παραμζνει ο ουρανόσ  από τθν εγκατάςταςθ αιολικϊν 

πάρκων. 

 

 

 

 

Εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Αιολικά Πάρκα 
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Από τθν παραγωγι μιασ κιλοβατϊρασ με ανεμογεννιτριεσ αποφεφγεται θ καφςθ 

0,2 λίτρων πετρελαίων. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ενζργεια που τροφοδοτεί ανά ζτοσ 

ζνα αιολικό πάρκο ιςχφοσ 10Μw ιςοδυναμεί με 10.000 τόνουσ πετρελαίου . 

Κάκε κιλοβατϊρα θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από τον άνεμο αποτρζπει 

τθν ζκλυςθ ενόσ κιλοφ διοξειδίου του άνκρακα, του βαςικότερου αερίου του 

κερμοκθπίου. 

 

 

Θ αιολικι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ ςε αντίκεςθ με τα ορυκτά καφςιμα 

( πετρζλαιο, άνκρακα, λιγνίτθ).  Αυτό ςυμβαίνει, γιατί ο άνεμοσ, ειδικά ςε 

περιοχζσ όπου φυςά ςχεδόν κακθμερινά π.χ. Κυκλάδεσ, δεν τελειϊνει, αφοφ 

είναι φυςικό φαινόμενο. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιςτα θ χριςθ των ορυκτϊν καυςίμων όπωσ π.χ. το 

πετρζλαιο, ο λιγνίτθσ ζχει αυξθκεί αιςκθτά με κίνδυνο τθν εξάντλθςι τουσ. Στθν  

πετρελαϊκι κρίςθ του 1973 ςυνειδθτοποιικθκε ότι τα αποκζματα πετρελαίου 

και άλλων πρϊτων υλϊν λιγοςτεφουν. Ζτςι προβάλλει θ ανάγκθ μιασ 

διαφορετικισ παραγωγισ, διανομισ και κατανάλωςθσ ενζργειασ. Σθμαντικι 

βοικεια ςε αυτό το ενεργειακό αδιζξοδο δίνει θ αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ μεταξφ των οποίων θ αιολικι. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι φωτογραφίεσ μαρτυροφν  το βιαςμό τθσ φφςθσ για τθν 

εξόρυξθ κοιταςμάτων λιγνίτθ,  πρϊτθσ φλθσ ςτα 

εργοςτάςια παραγωγισ  θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
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Εκτόσ από τα περιβαλλοντικά μποροφν να προκφψουν και άλλα  

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα από τθν αξιοποίθςθ τθσ 

αιολικισ ενζργειασ και τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ι αιολικϊν πάρκων. 

Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ άρα και θ αιολικι είναι αςτείρευτεσ και 

διάςπαρτεσ γεωγραφικά. Οδθγοφν ςτθν αποκζντρωςθ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ, δθλαδι δίνουν τθν δυνατότθτα παραγωγισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, εκτόσ από εκείνεσ όπου υπάρχουν παραδοςιακά 

εργοςτάςια τθσ ΔΕΘ. Ζτςι ανακουφίηονται κάποιεσ επιβαρυμζνεσ περιοχζσ και 

μειϊνονται οι απϊλειεσ από τθ μεταφορά ενζργειασ. Συνζπεια θ ορκολογικι 

χριςθ των ενεργειακϊν πόρων. 

Δθμιουργοφνται κζςεισ εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο ςυντελϊντασ ςτθν 

ανάπτυξι του. Εξαςφαλίηουν ζςοδα ςτουσ Διμουσ εάν εγκακίςτανται ςε δθμοτικι 

γθ. Θ λειτουργία αιολικϊν πάρκων προςφζρει ζνα μόνιμο ετιςιο ζςοδο ςτουσ 

τοπικοφσ Διμουσ (3% επί του τηίρου τουσ) για όλθ τθ διάρκεια ηωισ των αιολικϊν 

πάρκων, για τουλάχιςτον είκοςι χρόνια.  

Εφόςον βοθκοφν ςτθν απεξάρτθςθ από το πετρζλαιο ενιςχφεται θ 

ενεργειακι ανεξαρτθςία των κρατϊν και  θ αςφάλειά τουσ, κάτι ιδιαίτερα  

ςθμαντικό για τθ χϊρα μασ και τθν Ευρϊπθ γενικότερα. Οι χϊρεσ που διακζτουν 

κοιτάςματα πετρελαίου είναι ευνοθμζνεσ και οι λαοί που εκμεταλλεφονται το 

πετρζλαιο επθρεάηουν τθν οικονομία όλων των χωρϊν. Οι πλοφςιεσ χϊρεσ  ςτθν 

προςπάκειά τουσ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του βιομθχανικοφ πολιτιςμοφ 

και τθσ τεχνολογίασ που ζχουν αναπτφξει απομυηοφν τα αποκζματα τθσ γθσ , ενϊ οι 

φτωχότερεσ ανίκανεσ να αντιδράςουν , παρακολουκοφν τθ ςταδιακι ελάττωςθ των 

ενεργειακϊν αποκεμάτων. Κατά ςυνζπεια το κζμα είναι και κοινωνικό. 

Αποτελοφν ζξυπνεσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ για τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ,αλλά και 

για τουσ επενδυτζσ. Θ καταςκευι ανεμοκινθτιρων γίνεται ςχετικά εφκολα και ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα με μζςα που μποροφν να παραχκοφν από μια μικρι ςε 

ζκταςθ βιομθχανία. Θ καταςκευαςτικι ευελιξία των ανεμογεννθτριϊν, δθλαδι θ 

ευκολία καταςκευισ τουσ αποτελεί ζνα επιπλζον πλεονζκτθμα. 

 

Θ καταςκευι αιολικϊν πάρκων ςε μια περιοχι ςυνοδεφεται από τθν 

παράλλθλθ υλοποίθςθ διαφόρων ζργων. Καταςκευάηονται ι βελτιϊνονται ζργα 

υποδομισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι (οδικό δίκτυο, τθλεπικοινωνίεσ, θλεκτρικό 

δίκτυο)  

 

 

 

 

 

 

Από τα μεγαλφτερα αιολικά 

πάρκα παγκοςμίωσ  ΘΠΑ 
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ΜΛΚΕΣ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΕΣ  

Εκτόσ από τισ ςυνθκιςμζνεσ και ογκϊδεισ ανεμογεννιτριεσ υπάρχουν και 

μικρότερεσ ανεμογεννιτριεσ οικιακισ χριςεωσ, οι οποίεσ ζχουν και αυτζσ με τθ 

ςειρά τουσ οριςμζνα ςθμαντικά πλεονεκτιματα όπωσ: 

1. Χρθςιμοποιοφνται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ που δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ με 

το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. και ςε κότερα. 

2. Απαλλάςςονται από τισ άδειεσ παραγωγισ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, 

εφόςον θ ιςχφσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 100kW. 

3.  Απαλλάςςονται από τθν  Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν όρων αν εγκακίςτανται ςε 

κτίρια ι εντόσ οργανωμζνων βιομθχανικϊν υποδοχζων ι αν θ ιςχφσ τουσ δεν 

υπερβαίνει τα 20kW. 

 

4. Είναι οικονομικζσ ςτθν αγορά τουσ, αφοφ απολαμβάνουν τιμι πϊλθςθσ τθσ 

παραγόμενθσ ενζργειασ τθσ τάξθσ των 250 ευρϊ ανά μεγαβατϊρα, εφόςον θ ιςχφσ 

τουσ δεν υπερβαίνει τα 50kW. 

 

 

   

 

 

 
Παρατθροφμε ςτισ εικόνεσ μικρζσ 

ανεμογεννιτριεσ για οικιακι χριςθ. 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

Θ αιολικι ενζργεια, κακαρι ενεργειακι λφςθ, φιλικι ςτο περιβάλλον αποτελεί 

ςθμαντικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ. Βζβαια θ 

εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν απαιτεί ςφνεςθ, όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα 

τεχνολογικά δθμιουργιματα του ανκρϊπου, ϊςτε να μθν προκφψουν νζα 

προβλιματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Καλάςςιο αιολικό πάρκο 

Ανεμογεννιτριεσ   και…….. ζλατα 
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4.2.  ΜΕΛΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΩΝ ΚΑΛ 

ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΛΟΛΛΚΩΝ ΡΑΚΩΝ 

Αναηθτϊντασ ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν 
και αιολικϊν πάρκων διαπιςτϊςαμε ότι υπάρχουν επιφυλάξεισ και προκφπτουν 
μειονεκτιματα, τα οποία  ζχουν ςχζςθ αφενόσ με τθν αποτελεςματικότθτα και τθν 
πραγματικι ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ αυτισ ςτθν ενίςχυςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
για τθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και αφετζρου με τθν επζμβαςθ ςτο 
περιβάλλον από αιςκθτικισ πλευράσ και όχι μόνο.   

Συγκεκριμζνα: 

Αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ μορφζσ παραγωγισ ενζργειασ. Δεν οδθγοφν 
ςτθν απεξάρτθςθ του Κράτουσ από τα ορυκτά καφςιμα. Μονάδεσ παραγωγισ 
πρζπει να είναι πάντα ςε ετοιμότθτα για τισ περιόδουσ που δεν φυςάει, κακϊσ το 
ρεφμα που παράγεται δεν είναι δυνατόν να αποκθκευτεί. Ζτςι, ενϊ μειϊνεται 
κάποιεσ χρονικζσ περιόδουσ θ κατανάλωςθ πετρελαίου και λιγνίτθ, τελικά όπωσ 
παραδζχεται και θ ΔΕΘ, ςτο κράτοσ, δθλ. ςε όλουσ εμάσ, κοςτίηει παραπάνω θ 
φπαρξθ αιολικϊν ςτο δίκτυο. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ Γερμανία που παρ’ όλο 
που θγείται των εξελίξεων ςτθ χριςθ αιολικισ ενζργειασ, δεν κατάφερε να 
υποκαταςτιςει μζχρι ςιμερα οφτε ζναν πυρθνοκίνθτο ι κινοφμενο από άνκρακα 
ςτακμό παραγωγισ και αμφιςβθτείται εςωτερικά θ ενεργειακι τθσ πολιτικι, ςε 
ςχζςθ π.χ. με αυτι τθσ Γαλλίασ. («Βουνοκορφζσ του Αιγαίου» άρκρο Λ. 
Ραπαςτακοποφλου). 

 
Για τθν καταςκευι και τθν εγκατάςταςθ μιασ ανεμογεννιτριασ 

καταναλϊνεται τόςθ ενζργεια που ποτζ ςτο χρόνο ηωισ τθσ δεν κα μπορζςει να 
αποςβζςει. Για τθ κεμελίωςθ των ανεμογεννθτριϊν ενόσ αιολικοφ πάρκου 
απαιτοφνται τεράςτιεσ ποςότθτεσ τςιμζντου για τθν παραγωγι του οποίου 
απαιτείται πολφ μεγάλθ ποςότθτα ενζργειασ με ςυνεπακόλουκο τθν ζκλυςθ ςτθν 
ατμόςφαιρα τόνων διοξειδίου του άνκρακα. 

     

    Κεμζλια  ανεμογεννιτριασ                                               Μεταφορά άξονα 
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Τα αιολικά πάρκα αποτελοφν ςτθν ουςία βιομθχανικζσ ηϊνεσ και θ 
χωροκζτθςι τουσ  απαιτεί ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. Δε κα πρζπει να εγκακίςτανται 
ςε παρκζνεσ περιοχζσ, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ ι υδροφόρουσ 
ορίηοντεσ, περιοχζσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, Natura και γενικά περιοχζσ που 
ηουν απ’ τον τουριςμό κακϊσ επιφζρουν ριηικι υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Θ πτϊςθ των τιμϊν των ακινιτων που ςυνοδεφει τθν εγκατάςταςθ 

αιολικϊν πάρκων αντικατοπτρίηει τθν αντιλαμβανόμενθ επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Μία ανεμογεννιτρια ακοφγεται ςε ακτίνα 800 μζτρων και 
ζνα αιολικό πάρκο ακοφγεται ςε πολφ μεγαλφτερθ απόςταςθ. Θ αξία γθσ και των 
ακινιτων ςτθν φπαικρο εξαρτάται κατά το μεγαλφτερο μζροσ από τθν απουςία 
οχλιςεων και τθ φυςικι ομορφιά του τοπίου. 

 
Θ εγκατάςταςθ 

τεράςτιων 
ανεμογεννθτριϊν με τισ 
οχλιςεισ που 
ςυνεπάγονται από μόνεσ 
τουσ, αλλά και από τθ 
ςυνοδεία δικτφων και 
δρόμων πρόςβαςθσ, 
ςτερεί τθ γθ από τα 
φυςικά τθσ χαρίςματα. 
Κανείσ δε νιϊκει 
ευχαρίςτθςθ βλζποντασ 

ζνα τοπίο βιομθχανικό, πόςο μάλλον να κζλει να αγοράςει ιδιοκτθςία που με 
κάποιον τρόπο επθρεάηεται από τισ ανεμογεννιτριεσ.  Ζτςι μία ανεμογεννιτρια 
μπορεί να δϊςει ειςόδθμα ςτον ιδιοκτιτθ του χωραφιοφ ςτο οποίο εγκακίςταται, 
αλλά μθδενίηει τθν αξία πολλϊν γειτονικϊν εκτάςεων. 
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Θ αιςκθτικι  υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ αποτελεί πολφ βαςικό μειονζκτθμα.  
 
 

 
         Γελοιογραφία που απεικονίηει τθν υποβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του τοπίου 

 
Το ελλθνικό τοπίο το οποίο διακρίνεται για τθ μικρι κλίμακα και τθ λιτι ομορφιά 
του, τθ μεςογειακι βλάςτθςθ και τθ γεωλογία του κα πρζπει να προςτατεφεται 
ςτο πζραςμα των χρόνων και να μζνει όςο περιςςότερο γίνεται ακζραιο. Θ 
εγκατάςταςθ  ανεμογεννθτριϊν ςε μια περιοχι, τθν υποβακμίηει αιςκθτικά και τθν 
αλλοτριϊνει με αποτζλεςμα να καταςτρζφεται θ ομορφιά τθσ φφςθσ. Το τεράςτιο 
μζγεκόσ τουσ, θ κίνθςθ των γιγαντιαίων φτερϊν τουσ, δθμιουργοφν μεγάλθ 
αντίκεςθ ςε ςχζςθ με το αρχικό τοπίο, ενϊ εκτόσ από αυτά επθρεάηουν τα δίκτυα 
δρόμων πρόςβαςθσ και τα υπζργεια δίκτυα μεταφοράσ ενζργειασ. Θ 
βιομθχανοποίθςθ του ελλθνικοφ τοπίου κα αφιςει ζνα διαρκζσ και μόνιμο 
αποτφπωμα που τελικά κα μειϊςει τθν ελαςτικότθτά του. 

 

Θ επζλαςθ αυτι των ανεμογεννθτριϊν και των αιολικϊν πάρκων ζχει ωσ τελικό 
αποτζλεςμα να μετατραποφν τα βουνά και τα νθςιά μασ ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ 
παραγωγισ ενζργειασ 

 Θ άποψθ αυτι επιβεβαιϊκθκε και από το Διμαρχο Σινου κ. Ραναγιϊτθ Κροντθρά 
ςτθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε, λζγοντασ πωσ θ ςπάνια ομορφιά τθσ Τινου κα 
χακεί αυτομάτωσ με τθν τοποκζτθςθ ανεμογεννθτριϊν, ενϊ οι ίδιοι οι Δανοί, που 
ζχουν πετφχει τθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ αιολικϊν πάρκων ςτον κόςμο, 
παραδζχονται πωσ κυςίαςαν ζνα μεγάλο μζροσ του φυςικοφ τοπίου τθσ χϊρασ τουσ. 

 

Στθ χϊρα μασ και ςτον τόπο μασ κα πρζπει να είμαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί ςτθν 
εγκατάςταςθ των αιολικϊν πάρκων, ϊςτε να γίνονται με ςεβαςμό ςτο φυςικό και 
πολιτιςμικό περιβάλλον. Μία ςωςτι περιβαλλοντικι μελζτθ μπορεί να περιορίςει 
και να εκμθδενίςει τα περιβαλλοντικά προβλιματα που ανακφπτουν. Με τθ ςωςτι 
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χωροκζτθςι τουσ θ πικανότθτα οπτικισ επαφισ από μια κατοικθμζνθ περιοχι 
μειϊνεται και επιδιϊκεται θ βζλτιςτθ ενςωμάτωςθ ςτο περιβάλλον. Από τθν άλλθ 
κάποιοι υποςτθρίηουν πωσ θ οπτικι ενόχλθςθ που δθμιουργείται από τα αιολικά 
πάρκα είναι κάτι το υποκειμενικό.  

Θ πρόκλθςθ κορφβου κεωρείται αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν 
εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν. Στισ ανεμογεννιτριεσ ο εκπεμπόμενοσ κόρυβοσ 
ζχει δφο πθγζσ: 

- μια πθγι μθχανικισ προζλευςθσ που ςυνδζεται με τθν παρουςία των 
περιςτρεφόμενων μθχανθμάτων (θλεκτρικι γεννιτρια, πολλαπλαςιαςτισ 
ταχφτθτασ) 
- και μια πθγι αεροδυναμικισ προζλευςθσ ςυνδεδεμζνθσ  με τθν περιςτροφι των 
πτερυγίων. 

Ο μθχανικόσ κόρυβοσ κυριαρχεί ςτισ ανεμογεννιτριεσ των οποίων οι ζλικεσ είναι 
διαμζτρου μικρότερθσ των 20μ. Ρζρα από αυτι τθ διάμετρο, κυριαρχεί ο 
αεροδυναμικόσ κόρυβοσ: είναι πολφ πιο ιςχυρόσ και με τθν ταχφτθτα του ανζμου, 
αυξάνεται. Πμωσ μπορεί να μειωκεί αλλάηοντασ τθ μορφι των πτερυγίων, κυρίωσ 
τθν άκρθ των πτερυγίων, κακϊσ και το πίςω μζροσ των πτερυγίων. 
Ο κόρυβοσ των περιςτρεφόμενων μθχανθμάτων μπορεί να μειωκεί θχομονϊνοντασ 
καλφτερα το περίβλθμα μζςα ςτο οποίο βρίςκονται τα μθχανιματα. 
Ακόμθ και θ μετάδοςθ των δονιςεων μπορεί να αποφευχκεί με καλφτερθ 
καταςκευι των γραναηιϊν. Σθμαντικό είναι να αναφζρουμε ότι οι μθχανικοί και 
αεροδυναμικοί κόρυβοι που προκαλοφνται από τισ ανεμογεννιτριεσ νζασ γενιάσ 
μειϊκθκαν αιςκθτά: ςτα 400 μ. το ακουςτικό επίπεδο ενόσ αιολικοφ πάρκου 
ςυγκρίνεται με αυτό μιασ χαμθλόφωνθσ ςυηιτθςθσ. 
(Χαρίκλεια Ραπαϊωάννου, μθχανικόσ αντιρρφπανςθσ , άρκρο με κζμα «αντίκτυποσ 
των ανεμογεννθτριϊν ςτο περιβάλλον») 

 
Ωςτόςο αυτόπτεσ μάρτυρεσ βεβαιϊνουν ότι ςε απόςταςθ ενόσ χιλιομζτρου ο 
κόρυβοσ  γίνεται αντιλθπτόσ. Επίςθσ ςτθ Βρετανία μια κατοικία εγκαταλείφκθκε 
από τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ λόγω τθσ ανυπόφορθσ όχλθςθσ ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 

τθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο κ Διμαρχοσ  όταν τον ρωτιςαμε αν υπάρχουν 
παράπονα από τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ Κάμπου- Αγίασ Μαρίνασ  λόγω τθσ 
ανεμογεννιτριασ που υπάρχει εκεί, μασ απάντθςε αρνθτικά. Βζβαια όπωσ μασ είπε  
του ζχουν αναφζρει πωσ με το νοτιά ακοφγεται ςτον Άγιο ωμανό.  

 

 

 

 

 

τθν Αγία Μαρίνα. Σινοσ 
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Επίςθσ ςθμαντικό είναι και το ότι οι ανεμογεννιτριεσ ςκοτϊνουν και τα 
πουλιά. To ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι ςκοτϊνουν και ςπάνια είδθ πουλιϊν. 
Βζβαια δεν είναι οι ανεμογεννιτριεσ ο κφριοσ κανατικόσ παράγοντασ των πουλιϊν, 
κακϊσ το 99% των κανάτων των πτθνϊν  προκαλοφνται από ανκρϊπινεσ ενζργειεσ 
(κυνιγι, ανεξζλεγκτθ ανοικοδόμθςθ,  βιομθχανικι ανάπτυξθ και  ςυνεχισ μόλυνςθ 
του περιβάλλοντοσ). Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το ποςοςτό για το οποίο είναι 
υπεφκυνεσ οι ανεμογεννιτριεσ είναι ελάχιςτο ζωσ μθδαμινό! 

Οι απόψεισ διίςτανται. Άλλοι λζνε   πωσ  τα πουλιά προςκροφουν πάνω ςτισ 

μθχανζσ και πεκαίνουν είτε παραςφρονται από τα ρεφματα που αναπτφςςονται 

κατά τθν περιςτροφι των ελίκων. Άλλοι πάλι ιςχυρίηονται  πωσ τα ενδθμικά πουλιά 

«ςυνθκίηουν» τθν παρουςία των μθχανϊν, αλλά και τα αποδθμθτικά δεν 

εμποδίηονται από τα αιολικά πάρκα, μια και αυτά δεν καταςκευάηονται ςε δρόμουσ 

μετανάςτευςθσ πουλιϊν, εφόςον ευαίςκθτεσ οικολογικά και προςτατευμζνεσ 

περιοχζσ λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό και τθ χωροκζτθςθ ενόσ αιολικοφ 

πάρκου. 

Σφμφωνα με τθν άποψθ  του Διευκυντι  τθσ ΔΕΘ για τα αποδθμθτικά πουλιά 

υπιρχε παλαιά τζτοιοσ κίνδυνοσ, ςιμερα όμωσ τα αιολικά πάρκα τοποκετοφνται 

ζξω από τθ διαδρομι τουσ. Ζτςι κι αλλιϊσ όμωσ, ο κίνδυνοσ πάντα ιταν μικρότεροσ 

για τα πουλιά από τον κίνδυνο που αντιπροςωπεφουν τα ψθλά κτίρια και τα 

αυτοκίνθτα, που προκαλοφν πολλαπλάςιουσ κανάτουσ απ’ ό,τι οι ανεμογεννιτριεσ. 

Δεν ηιτθςε ποτζ κανείσ τθν κατάργθςθ των αυτοκινιτων ι των πολυκατοικιϊν γι’ 

αυτό το λόγο…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνεσ από κανατϊςεισ πτθνϊν ςτθ Νάξο 

και αλλοφ 
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Από τθν άλλθ όμωσ δεν είναι ζτςι, μια και ζςτω οι μόλισ πζντε βεβαιωμζνοι 
κάνατοι, οι οποίοι καταγράφθκαν ςτθν Κριτθ και ςτον  Ζβρο, είναι αποτζλεςμα 
λανκαςμζνθσ τοποκζτθςθσ ανεμογεννθτριϊν. Αξίηει να αναφζρουμε ότι κατά το 
μεταναςτευτικό πζραςμα Altamond Pass ςτθν Καλιφόρνια οι καταγεγραμμζνοι 
κάνατοι από προςκροφςεισ φτάνουν ςτουσ 1300 ετθςίωσ. Σε άλλα αιολικά πάρκα 
ςτθν Ευρϊπθ οι καταγεγραμμζνεσ προςκροφςεισ φτάνουν ςε μερικζσ μόνο δεκάδεσ 
το χρόνο. Θ Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία και άλλεσ οργανϊςεισ υποςτθρίηουν 
ότι ςθμαντικζσ περιοχζσ για τα πουλιά πρζπει να εξαιρεκοφν από     εγκαταςτάςεισ 
ανεμογεννθτριϊν,  ωςτόςο το χωροταξικό των αιολικϊν πάρκων κα πρζπει να 
επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ μετά από ςυγκεκριμζνεσ και μόνο μελζτεσ. 

Τζλοσ, όλα τα πουλιά, τα οποία κανατϊνονται, πλθρϊνουν τα λάκθ και τισ 
παραλείψεισ τθσ πολιτείασ και των φορζων, που υποτίκεται ότι δθμιουργοφν τισ 
υποδομζσ για τθν ορκι εκμετάλλευςθ τθσ φφςθσ, ενϊ ταυτοχρόνωσ καταςτρζφουν 
ζνα άλλο μζροσ αυτισ. Αυτό, γιατί τα αιολικά πάρκα ςτινονται ςε τυχαία 
ουςιαςτικά ςθμεία χωρίσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ. Πλεσ οι οργανϊςεισ είναι υπζρ 
των ανεμογεννθτριϊν, όταν όμωσ αυτζσ τοποκετοφνται προςεκτικά κι υπό 
προχποκζςεισ. 

 Επιπρόςκετα, οι ανεμογεννιτριεσ δθμιουργοφν ςυχνά προβλιματα 
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ διάδοςθ εκπομπϊν ςτισ 
ςυχνότθτεσ τθσ τθλεόραςθσ ι και του ραδιοφϊνου επθρεάηεται από εμπόδια που 
βρίςκονται μεταξφ πομποφ και δζκτθ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ το πρόβλθμα 
προζρχεται από τα κινοφμενα πτερφγια των ανεμογεννθτριϊν. Ραλαιότερα πάντωσ 
το πρόβλθμα ιταν εντονότερο, λόγω του ότι τα πτερφγια ιταν μεταλλικά, ενϊ πλζον 
καταςκευάηονται αποκλειςτικά από ςυνκετικά υλικά. Σφμφωνα με το Κζντρο 
Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΡΕ 1997) ςπανίωσ εμφανίηονται τζτοια 
προβλιματα, αφοφ θ νομοκεςία προβλζπει να καταςκευάηονται ςε αρκετά μεγάλθ 
απόςταςθ από τουσ οικιςμοφσ. 

Στα μειονεκτιματα κα μποροφςαν να προςτεκοφν τα εξισ:   

 Το μεγάλο αρχικό κόςτοσ εφαρμογισ, αλλά και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ 

  Επίςθσ θ αρχικι επζνδυςθ των ανεμογεννθτριϊν είναι υψθλότερθ από 
εκείνθ των γεννθτριϊν που λειτουργοφν με καφςθ ορυκτϊν. 

  Επιπλζον δεν μποροφν όλοι οι άνεμοι να τικαςευτοφν ϊςτε να καλυφκοφν, 
τθ ςτιγμι που προκφπτουν, οι ανάγκεσ ςε θλεκτριςμό. 

  Ρρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ ότι από το ςφνολο τθσ απορροφοφµενθσ 
αιολικισ ενζργειασ από µια ανεμογεννιτρια, µόνο ζνα περιοριςμζνο µζροσ 
τθσ μετατρζπεται ςε ωφζλιµθ ενζργεια λόγω των αεροδυναµικϊν και των 
μθχανικϊν απωλειϊν και περιοριςµϊν. 

 Το μεγαλφτερο αιολικό πάρκο ςτον κόςμο διατθρεί τρεισ μόλισ υπαλλιλουσ 
άρα θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ είναι μθδαμινι. 
Αντικζτωσ υποβακμίηοντασ περιβαλλοντικά τισ περιοχζσ εγκατάςταςθσ 
πλιττουν τον τουριςμό και τθν ανάπτυξθ. Τζλοσ υπάρχει και μια μικρι 
αρνθτικι επίδραςθ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ, αφοφ παρατθρείται μείωςθ 
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των κζςεων εργαςίασ ςτθ βιομθχανία που αςχολείται με τθν επεξεργαςία 
αργοφ πετρελαίου, διότι υπάρχει μείωςθ τθσ παραγωγισ αυτοφ. 

 Οι επεμβάςεισ ςχεδιάηονται και αποφαςίηονται από τεχνοκράτεσ, με ςθμείο 
αναφοράσ τα ςυμφζροντα μεγάλων ιδιωτικϊν εταιρειϊν και ςχθμάτων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ ενζργειασ, ςε αντίκεςθ με τθν ιςχφουςα 
εκνικι περιβαλλοντικι και χωροταξικι νομοκεςία, τισ Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
γενικά τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

 Ο χρόνοσ ηωισ μιασ ανεμογεννιτριασ είναι 20-25 χρόνια. Πταν ο χρόνοσ 
αυτόσ παρζλκει οι ιςτοί και οι άλλεσ υποδομζσ αφινονται ςτθν τφχθ τουσ 
ζχοντασ καταςτρζψει όμωσ ριηικά και για πάντα το τοπίο.  

 
 

  

  

  

 

 

  

 

 Καταςτρατθγείται οποιαδιποτε ζννοια  φζρουςασ ικανότθτασ των νθςιϊν, 
δθλαδι δεν τθρείται ο αρικμόσ και θ ποιότθτα ανεμογεννθτριϊν, που 
αντζχει ζνα μικρό νθςί . 

  

 
 
 
 
 

Ζξι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ 
είναι αρκετζσ 
«Ναι ςτθν αυτάρκεια 
θλεκτροδότθςθσ τθσ Σκφρου με 
ζξι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ, όχι 
ςτθν υπερβολι των 111 
μεγάλων ςτο όροσ Κόχυλα», 
λζνε κάτοικοι του νθςιοφ και θ 
Ζνωςθ Ρολιτϊν για τθν 
Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 
(Ελευκεροτυπία 15/06/2007) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ  ο κ. Διμαρχοσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ 

αιολικϊν πάρκων ςτθν Τινο τόνιςε ότι πρζπει να λάβουμε ςοβαρά υπόψθ τθ 

φζρουςα ικανότθτα του «χειροποίθτου» νθςιοφ μασ, ςφμφωνα και με τθ 

νομοκεςία, δθλαδι πόςεσ μποροφν και ποφ μποροφν να εγκαταςτακοφν για να 

αποφφγουμε τθν προςβολι του τοπίου. 

Εικόνεσ καταςτροφισ ανεμογεννιτριασ  ςτθν  Κεφαλλονιά 

Αιολικό πάρκο ςτθ κφρο 
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 Συνοψίηοντασ, είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε, ότι οι οποιεςδιποτε επιπτϊςεισ 
από τισ ανεμογεννιτριεσ, αφενόσ είναι άμεςα «ορατζσ» και αφετζρου είναι 
δυνατόν να ελαχιςτοποιθκοφν με ςωςτι αντιμετϊπιςθ και προςχεδιαςμό. Εν τζλει 
κα πρζπει να αποφαςίςουμε ότι, εφόςον πρζπει να παράγουμε θλεκτρικι ενζργεια, 
είναι ςίγουρα προτιμότερο να τθν παράγουμε με τρόπο που να ζχει τθν μικρότερθ 
δυνατι επιβάρυνςθ για το περιβάλλον.  
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4.3. ΟΛ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΛ ΜΑΣ ΚΑΛ ΟΛ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΚΕΜΑ 

Μελετϊντασ τα οφζλθ που αποκομίηουμε από τθν εκμετάλλευςθ τθσ κινθτικισ 

ενζργειασ του ανζμου, αλλά και τισ επιπτϊςεισ ι τισ επιφυλάξεισ που 

διατυπϊνονται, προβλθματιηόμαςτε για το περιβαλλοντικό και ςυνάμα κοινωνικό 

αυτό κζμα. 

  Συμφωνοφμε με τθν αξιοποίθςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ. Δεν είναι δυνατόν να 

απαρνοφμαςτε τα επιτεφγματα τθσ τεχνολογίασ, τισ εφευρζςεισ τθσ επιςτιμθσ. Θ 

τεχνολογία γενικά ζχει αλλάξει τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ μασ, ζχει  βελτιϊςει το βιοτικό 

επίπεδο, ζχει όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινότθτασ και 

για τθν εξαςφάλιςθ ποιοτικισ ηωισ μζςα ςε ζνα υγιεινό φυςικό περιβάλλον. 

 Συμφωνοφμε όμωσ ςτθν αξιοποίθςθ με προχποκζςεισ, ζτςι ϊςτε να μθ 

δθμιουργθκοφν νζα προβλιματα ςτο περιβάλλον.  

  Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, νομίηουμε, ότι είναι απαραίτθτθ θ κζςπιςθ νόμων 

που με αυςτθρότθτα και ςαφινεια κα κακορίηουν τισ τοποκεςίεσ, ςτισ οποίεσ κα 

επιτρζπεται ι δεν κα επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ι αιολικϊν 

πάρκων 

 Συγκεκριμζνα κα πρζπει να επιδεικνφεται ο απαιτοφμενοσ ςεβαςμόσ ςε 

αρχαιολογικζσ περιοχζσ και ιςτορικοφσ τόπουσ, ςε διατθρθτζουσ οικιςμοφσ, 

ςε δάςθ, ςε περιοχζσ που προςτατεφεται θ χλωρίδα και θ πανίδα, ςε 

περάςματα αποδθμθτικϊν πουλιϊν. 

 Λδιαίτερα για τα μικρά νθςιά θ άποψθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

είναι θ εξισ: 

 

 “Τα μικρά νθςιά, ωσ ιδιαίτερα ευπακι οικοςυςτιματα, επιδζχονται μόνον 

ιπια τεχνικά ζργα και παρεμβάςεισ, και το ίδιο ιςχφει και για τα ενεργειακά 

ζργα. Ζτςι, ανζχονται μόνον ιπιο ενεργειακό ςφςτθμα, το οποίο πρζπει να 

είναι πάντοτε τοπικό, χαμθλισ ι μεςαίασ τάςθσ, ι να ςυνίςταται ςτθν 

εφαρμογι μεκόδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ είναι θ θλιακι, αιολικι κ.λπ. 

ενζργεια, τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κ.λπ. Σφμφωνα λοιπόν με τον 

ειδικότερο κανόνα, κατά τον οποίο θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να 

ζχει ωσ όριο τθ φζρουςα ικανότθτα των μικρϊν νθςιϊν, ιπιο και βιϊςιμο 

θλεκτρικό δίκτυο μικρισ νιςου δεν μπορεί ποτζ να είναι μείηον δίκτυο 

υψθλισ τάςθσ, γιατί ζνα τζτοιο δίκτυο αντιςτρατεφεται και βλάπτει τθ 

βιωςιμότθτα του νθςιοφ ωσ ιδιαιτζρου και αυτοτελοφσ οικοςυςτιματοσ, 

ενκαρρφνοντασ τθν υπζρμετρθ τουριςτικι και οικιςτικι ανάπτυξι του'”. 
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Σχετικά με το κζμα ο Διμαρχοσ Τινου κφριοσ Ραναγιϊτθσ Κροντθράσ ςτθ 

ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε είπε τα παρακάτω: Πςον αφορά ςτισ άδειεσ για τθν 

εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, ο Διμοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ. 

Υπεφκυνθ αρχι είναι θ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ. Θ ΔΕΣΜΛΕ είναι αυτι που 

κάνει τθν κατανομι δθλαδι πόςεσ ανεμογεννιτριεσ και ποφ κα τοποκετθκοφν. 

Αυτό ςθμαίνει ότι πρϊτα το ΥΡΕΚΑ (Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ), μετά ο Διμοσ 

και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο γνωμοδοτεί επί τθσ μελζτθσ τον 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Πμωσ μπορεί να υπάρχει αρνθτικι απάντθςθ 

από τον Διμο και το περιφερειακό ςυμβοφλιο, αλλά να δοκεί θ άδεια, ι και το 

αντίκετο. Οι άδειεσ δθλαδι δίνονται κεντρικά και είναι ολόκλθρθ διαδικαςία. 

Υπάρχει προεδρικό διάταγμα που λζει πόςθ είναι θ φζρουςα ικανότθτα του 

κάκε νθςιοφ και το πόςεσ ανεμογεννιτριεσ μπορεί να δεχτεί και ςε ςυνδυαςμό 

με όλα  αυτά, εφόςον εξεταςτοφν και λθφκοφν οι ειςθγιςεισ βγαίνει κετικι ι 

αρνθτικι απάντθςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο εντοπίςαμε τισ απόψεισ 

ειδικϊν επιςτθμόνων: 

            Α. Του Λαυρζντιου Τριανταφυλλίδθ, Μθχανολόγου-Μθχανικοφ ο οποίοσ λζει:  

“Ναι ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ με γνϊμονα όμωσ 

τθν πραγματικι προςταςία του περιβάλλοντοσ και όχι τθν μεγιςτοποίθςθ του 

κζρδουσ των «πράςινων» επενδυτϊν. Χωροκζτθςθ των πάρκων ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ με διαςπορά ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ χϊρασ με περιοριςμό 

παραγωγισ ενζργειασ ζωσ το διπλάςιο τθσ μζγιςτθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ανά νομό”. 

 

Β. Του Αρχιτζκτονα Ν. Μπελαβίλα: “Το τεράςτιο μζγεκοσ και θ δυςκολία ζνταξθσ 

του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου, τθσ ανεμογεννιτριασ, ςτο φυςικό ι το αςτικό 

περιβάλλον, κζτει ηθτιματα προςεκτικϊν χειριςμϊν. Το τοπίο ευαίςκθτων 

παράκτιων ι ορεινϊν περιοχϊν και θ μικροκλίμακά του διαλφεται κακϊσ τα 

μικρά μεγζκθ, τόςο ςυνθκιςμζνα ςτον ελλαδικό χϊρο, δεν μποροφν να 

ιςορροπιςουν δίπλα ςε μία γιγαντιαία φτερωτι ι ακόμθ χειρότερα ςε μία 

ςυςτοιχία πολλϊν δεκάδων, όπωσ για παράδειγμα είχε προτακεί για τθν 

κορυφογραμμι του μικροφ νθςιοφ τθσ Σερίφου πριν από λίγα χρόνια. Το ίδιο 

πρόβλθμα προκφπτει και με το ιδιαίτερα εφκραυςτο και κακοποιθμζνο μζχρι 

ςιμερα τοπίο των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, κυρίωσ των νθςιϊν. Αντίκετα, ςε πιο 

ουδζτερα τοπία με επανάλθψθ φυςικϊν ςτοιχείων ςε μεγάλθ ζκταςθ και μικοσ, ςε 

χζρςουσ ορεινοφσ αυχζνεσ, ςε κάμπουσ και αγροτικζσ εκτάςεισ, ι ςε ακτογραμμζσ 

μεγάλου μικουσ μακριά από οικιςτικά και φυςικά περιβάλλοντα που χριηουν 

προςταςίασ, θ λελογιςμζνθ και μελετθμζνθ με τα πιο πάνω κριτιρια τοποκζτθςθ 

τουσ δεν αποτελεί κατά τθ γνϊμθ μου πρόβλθμα. Ασ μθν κάνουμε, λοιπόν, με τισ 

ανεμογεννιτριεσ ό, τι κάναμε με τουσ πυλϊνεσ και τισ δορυφορικζσ κεραίεσ. Ασ 

βροφμε τρόπουσ να τισ χωροκετιςουμε, ςεβόμενοι ακριβϊσ τθν αρχι για τισ 

οποίεσ τισ καταςκευάηουμε: Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ”! 
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 Ρολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ μασ ζδωςε ςτθ ςυνζντευξι τθσ θ κυρία 

Ραπαςτακοποφλου  Λωάννα, αρχιτζκτονασ, τθνιακισ καταγωγισ που ηει ςτθν 

Τινο: “ Το κζμα των ανεμογεννθτριϊν είναι αρκετά δφςκολο. Γιατί, ενϊ ωσ 

τεχνολογία είναι πολφ ζξυπνθ και ιπια, ο τρόποσ που οι κυβερνιςεισ ςε 

ςυνεργαςία με τθ βιομθχανία ανά τον κόςμο ζχουν επιλζξει να τθν προωκιςουν 

τθν κακιςτά απειλι για τα φυςικά οικοςυςτιματα και τθν ποιότθτα του τοπίου. Το 

πιο ςθμαντικό κζμα που πρζπει να λάβουμε υπόψθ όταν μελετάμε το κζμα των 

ανεμογεννθτριϊν είναι το κζμα τθσ κλίμακασ. Τα νθςιά μασ πάντα 

χρθςιμοποιοφςαν τον αζρα για να παράγουν ενζργεια. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα οι ανεμόμυλοι και οι μεταλλικζσ φτερωτζσ που ςυναντάμε ςτο 

Λιβάδι τθσ Κϊμθσ για τθν άντλθςθ νεροφ. Και τα δφο αυτά ςτοιχεία ςτθρίηονταν 

ςτθ λογικι τθσ ανεμογεννιτριασ. Πμωσ θ κλίμακα τουσ ιταν προςαρμοςμζνθ ςτθν 

κλίμακα του τοπίου και των άλλων καταςκευϊν του νθςιοφ και για το λόγο αυτό 

δεν ενοχλοφςαν. Οι ανεμογεννιτριεσ νζου τφπου ζχουν ζνα κακό. Ζχουν 

ςχεδιαςτεί ςτο εξωτερικό και κυρίωσ ςτθσ Βόρειεσ Χϊρεσ τθσ Βαλτικισ. Οι Χϊρεσ 

αυτζσ είναι επίπεδεσ, χωρίσ βουνά και λόφουσ ςε αντίκεςθ με τα ελλθνικά τοπία. 

Θ χωροκζτθςθ τόςο μεγάλων καταςκευϊν (πολλζσ φτάνουν ςε φψοσ τα 150μ= 

ουρανοξφςτθσ 50 ορόφων) ςε ορεινοφσ ι θμιορεινοφσ τόπουσ, όπωσ θ Τινοσ, 

επιφζρει μεγάλθ αλλοίωςθ τθσ αιςκθτικισ του τοπίου. Είναι καταςκευζσ που 

ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν  κλίμακα των υπολοίπων ςτοιχείων του τόπου.      

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίςθσ, απαιτοφν ςθμαντικζσ υποδομζσ, όπωσ δρόμουσ για τθν μεταφορά και 

ςυντιρθςθ των ανεμογεννθτριϊν, εκχερςϊςεισ για τθν δθμιουργία επίπεδων 

πλατωμάτων για τθν τοποκζτθςι τουσ, δίκτυα για τθν μεταφορά τθσ ενζργειασ που 

παράγουν. Είναι δθλαδι     ςτθν πραγματικότθτα βιομθχανικά πάρκα παραγωγισ 

ενζργειασ. Κάποιοι ίςωσ να μθν κεωροφν αυτι τθν καταςτροφι τόςο ςθμαντικι. 

Αιολικό πάρκο 

 ςτθν Εφβοια 
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Ρροςωπικά πιςτεφω όμωσ πωσ το ανκρωπογενζσ τοπίο τθσ Τινου είναι ίςωσ το 

ςθμαντικότερο μνθμείο του νθςιοφ μασ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι το νθςί μασ ηει από τον 

τουριςμό. Κάκε αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ είναι ικανό να επιφζρει πλιγμα ςτθν 

τοπικι οικονομία και για το λόγο αυτό κα πρζπει κάκε απόφαςθ χωροκζτθςθσ 

ανεμογεννθτριϊν να ηυγίηει προςεκτικά τα οφζλθ και τισ ηθμίεσ για τθν τοπικι 

κοινωνία δθλ. για  όλουσ εμάσ που ηοφμε και δραςτθριοποιοφμαςτε 

επαγγελματικά ςτον τόπο αυτό”. 

 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

Α. εαλιςτικι εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ των ανεμογεννθτριϊν που δεν 

επιβαρφνουν αιςκθτικά το περιβάλλον και δε δθμιουργοφν αντιδράςεισ εκ μζρουσ 

των κατοίκων είναι οι μικρζσ ανεμογεννιτριεσ οικιακισ χριςεωσ.  

Μικρι ανεμογεννιτρια με τθ μορφι δζντρου τοποκετείται ςε αςτικζσ περιοχζσ, 

αξιοποιεί κάκε είδουσ άνεμο, ακόμθ και το ωςτικό κφμα που παράγεται από τθν 

κίνθςθ των αυτοκινιτων, παράγοντασ θλεκτρικι ενζργεια. Ευρεςιτεχνία, του 

Γιαννιϊτθ επιχειρθματία Λ. Κόντου, το «ενεργειακό δζντρο» υπόςχεται 

«κατάργθςθ» τθσ ΔΕΘ ςε κατοικίεσ, επιχειριςεισ και δθμόςια κτίρια, απόςβεςθ 

κόςτουσ αγοράσ ςε τρία χρόνια και κζρδθ από τθν πϊλθςθ του επιπλζον ρεφματοσ 

ςτθ ςυνζχεια. Με φψοσ που 

ξεκινάει από τα τρία μζτρα 

και όψθ που προςομοιάηει 

ςε δζντρο, ϊςτε να μθν 

προκαλεί αιςκθτικι όχλθςθ, 

θ ςυγκεκριμζνθ 

ανεμογεννιτρια 

περιςτρζφεται ςε άξονα 

κάκετο προσ το ζδαφοσ, ςε 

αντίκεςθ με τισ περιςτροφζσ 

των αιολικϊν γεννθτριϊν 

που περιςτρζφονται ςε 

οριηόντιο άξονα. Αυτό τθσ 

δίνει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιεί ανζμουσ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ, ςτροβιλιςμοφσ, ανερχόμενα και 

κατερχόμενα ρεφματα, ακόμα και αυτά που δθμιουργοφνται από τθν κυκλοφορία 

των αυτοκινιτων ςτο δρόμο. Το μοντζλο που εγκαταςτάκθκε πριν από λίγεσ μζρεσ 

ςτθν κεντρικι πλατεία ζξω από τθ Νομαρχία Λωαννίνων οφείλει τθν κίνθςι του 

κυρίωσ ςτθν κυκλοφορία των οχθμάτων. «Θ κίνθςθ των αυτοκινιτων δθμιουργεί 

υποπίεςθ, προκαλϊντασ ζτςι τθν κίνθςθ αερίων μαηϊν που ζρχονται να 

εξιςορροπιςουν τθν υποπίεςθ αυτι. Με άλλα λόγια, το ωςτικό κφμα που 

παράγεται από τθν κίνθςθ των αυτοκινιτων, ςε ςυνδυαςμό με τον υπάρχοντα 

άνεμο, περιςτρζφουν τθν ανεμογεννιτρια, θ οποία, χάρθ ςτο ςχιμα καταςκευισ  

τθσ, εργάηεται με ανζμουσ από διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και με διαφορετικζσ 

ταχφτθτεσ», εξθγεί ο εφευρζτθσ. 
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Ανεμογεννιτριεσ για... προςωπικι χριςθ 

Γιϊργοσ Κεραμιτηόγλου09/11/2010 (Τελευταία Ενθμζρωςθ: 10:10 09   

                                                                                 Μικρζσ ανεμογεννιτριεσ άρχιςαν να 
τοποκετοφν ιδιοκτιτεσ εξοχικϊν 
κατοικιϊν ςε νθςιά του Αιγαίου 
προκειμζνου να παράγουν ρεφμα για 
το ςπίτι τουσ ι να το πωλοφν ςτθ ΔΕΘ. 
Μια μικρι ανεμογεννιτρια μπορεί να 
κοςτίςει από 4 ζωσ 5 χιλιάδεσ ευρϊ 
και θ απόςβεςθ να γίνει μετά από 5 
ζωσ 10 χρόνια. Εάν μια οικία ζχει 
ιςχυροφσ ανζμουσ ο ιδιοκτιτθσ  τθσ 
μπορεί να τοποκετιςει μια 
ανεμογεννιτρια και να παράγει ρεφμα 
για 25 χρόνια. Εκτόσ από τθν πϊλθςθ 
ρεφματοσ ςτθ ΔΕΘ, θ αιολικι ενζργεια 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν ενόσ εξοχικοφ ι 
μιασ απομονωμζνθσ οικίασ.  

 
 
 
 
 

 Ραρόμοιεσ προτάςεισ μασ ζδωςε επίςθσ θ κυρία Ραπαςτακοποφλου: “ Θ 

ςφγχρονθ τεχνολογία ζχει αναπτφξει πολλά ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ από 

Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Υπάρχουν τα ςυςτιματα που εκμεταλλεφονται τθ 

δφναμθ των κυμάτων τθσ κάλαςςασ, ανεμογεννιτριεσ καλάςςιεσ που επιπλζουν 

ςτθν επιφάνεια του νεροφ, θ γεωκερμία κ.α. Και φυςικά υπάρχουν ςυςτιματα 

οικιακισ χριςθσ μικρισ κλίμακασ που μποροφν να εξοικονομιςουν ενζργεια ςε 

κάκε νοικοκυριό. Κεωρϊ πωσ οι ανεμογεννιτριεσ μεγάλου τφπου όπωσ αυτζσ που 

χωροκετοφνται ςτα αιολικά πάρκα είναι ίςωσ θ ατυχζςτερθ μορφι ςυςκευϊν 

παραγωγισ ενζργειασ, γιατί θ καταςτροφι που επιφζρουν είναι μεγάλθ και μθ 

αναςτρζψιμθ. Ππωσ προανζφερα ςτο νθςί μασ πάντα ο άνεμοσ ζδινε κίνθςθ και 

ενζργεια και βοθκοφςε τον άνκρωπο ςτισ εργαςίεσ του. Ζτςι και ςιμερα κα 

μποροφςαμε να χρθςιμοποιοφμε τθ δφναμθ του ανζμου. Αλλά με ςεβαςμό ςτθν 

κλίμακα του μοναδικοφ μασ τοπίου. Νομίηω πωσ θ λφςθ των οικιακϊν ςυςτθμάτων 

είναι μια αποτελεςματικι και βιϊςιμθ λφςθ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςε τοπικό  

επίπεδο.  
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Β. Εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ των ανεμογεννθτριϊν που μειϊνουν δραςτικά το 

κόρυβο, που αποτελεί το ςθμαντικότερο ίςωσ μειονζκτθμα από τθν τοποκζτθςι 

τουσ είναι: 

 Ακόρυβεσ ανεμογεννιτριεσ ςε ςχιμα κϊνου 

 Ρλωτζσ ανεμογεννιτριεσ 

 Μικρζσ ανεμογεννιτριεσ  

 

Ο Διευκυντισ του Γενικοφ Λυκείου, κ. Φραγκίςκοσ Κανακάρθσ, φυςικόσ και 

κακθγθτισ Ρλθροφορικισ μασ ενθμζρωςε ςχετικά με τισ  παραπάνω επιλογζσ. 

 «Το μεγαλφτερο πρόβλθμα κατά τθ γνϊμθ του είναι ο κόρυβοσ, ο οποίοσ είναι 

ενοχλθτικόσ περίπου ςε ακτίνα 1200 μ. γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ςε ακτίνα 2000μ. θ 

περιοχι γφρω-γφρω από τθν ανεμογεννιτρια δεν μπορεί να κατοικθκεί. Μπορεί 

όμωσ να καταπολεμθκεί. Θ ςφγχρονθ τεχνολογία καταςκευάηει  ανεμογεννιτριεσ 

που μειϊνουν δραςτικά το κόρυβο, ενϊ είναι πολφ μεγάλθσ ιςχφοσ. Δεν ζχουν τρία 

πτερφγια, όπωσ οι ςυμβατικζσ, αλλά ζχουν ζνα κϊνο που ςτρζφεται προσ τον 

αζρα, με πάρα πολλζσ ακτίνεσ,  φτιαγμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να περνάει ο 

αζρασ από μζςα, να γυρνάει ,αλλά να μθν προκαλεί κόρυβο. Αυτι είναι θ πρϊτθ 

μζκοδοσ. 

 Δεφτερθ μζκοδοσ είναι να ςπάςουμε τθν ανεμογεννιτρια, δθλαδι να φτιάξουμε 

πολλζσ μικρζσ που δεν κάνουν κόρυβο, όμωσ δεν παράγουν και θλεκτρικι 

ενζργεια όςο θ μεγάλθ. Πμωσ μπορεί μια μεγάλθ να αντικαταςτακεί από τζςςερεισ 

πζντε μικρζσ ϊςτε και ο κόρυβοσ μειϊνεται και θ αιςκθτικι ενόχλθςθ περιορίηεται.  

Τρίτθ μζκοδοσ είναι θ τοποκζτθςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθ κάλαςςα και μάλιςτα ςε 

απόκρθμνεσ ακτζσ Ρρόκειται για πλωτζσ ανεμογεννιτριεσ, πολφ μεγάλεσ, ιςχφοσ 

10mw, που τοποκετοφνται ςτθ κάλαςςα πάνω ςε ειδικζσ πλωτζσ βάςεισ, χιλιόμετρα 

μακριά από τισ ακτζσ ,που δε μολφνουν τθ κάλαςςα και δεν ενοχλοφν τθ ςτεριά. Στο 

νθςί μασ μποροφμε να τοποκετιςουμε τζτοιου είδουσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία και 

ζτςι κα αποτραποφν οι κίνδυνοι  όπωσ θ ρφπανςθ του εδάφουσ, θ οπτικι ενόχλθςθ 

Ανεμογεννιτριεσ για οικιακι χριςθ ςτθν Σινο  
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 ςτισ κορυφογραμμζσ, ο κόρυβοσ και κα αποφευχκοφν οι κάνατοι πουλιϊν, γιατί κα 

είναι χαμθλότερεσ. Στο Ρολυτεχνείο τθσ Ακινασ υπάρχουν μικρογραφίεσ τζτοιων 

ανεμογεννθτριϊν για περιπτϊςεισ μικρϊν νθςιϊν, που ζχουν πολφ λίγουσ 

κατοίκουσ και κζλουν θλεκτρικι ενζργεια. Ιδθ ζχουν τοποκετθκεί ςε μικρά νθςιά. 

Στθ βάςθ τουσ μάλιςτα ζχουν θλιακά ςτοιχεία ϊςτε να εκμεταλλεφονται και τθν 

ενζργεια από τον ιλιο. Ζτςι αν δεν υπάρχει αζρασ ςίγουρα υπάρχει ο ιλιοσ και 

επιλφουν το πρόβλθμα τθσ ενζργειασ των ακριτικϊν νθςιϊν.  

Μζχρι τϊρα θ θλεκτρικι ενζργεια ςτθν Ελλάδα παράγεται από λιγνίτθ και 

πετρζλαιο που κατά τθν καφςθ  τουσ παράγουν ρφπουσ και ρυπαίνουν το 

περιβάλλον . Εμείσ δεν τουσ νιϊκουμε, γιατί είμαςτε μακριά από τθν Κοηάνθ, τα 

Γρεβενά, τθ Μεγαλόπολθ, όμωσ δεν παφει να   ενοχλοφν χιλιάδεσ ανκρϊπουσ που 

ηουν εκεί. Ρρζπει λοιπόν και μεισ να κάνουμε κάποιεσ παραχωριςεισ μειϊνοντασ 

τουσ αρνθτικοφσ παράγοντεσ που αναφζραμε πιο πάνω και προςζχοντασ τισ 

περιοχζσ που κα τισ τοποκετιςουμε. Ο Διμοσ Τινου  αςχολικθκε με το κζμα ςε 

ςυνεδρίαςθ όπωσ ενθμερωκικατε από τον κ. Διμαρχο . Ρρζπει να πείςουμε τισ 

Αρχζσ να μθ δεχτοφν τισ ανεμογεννιτριεσ όπωσ τισ κζλει ο επιχειρθματίασ, με μικρό 

κόςτοσ. Μικρό κόςτοσ  ζχουν οι ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ ςαν αυτι που υπάρχει 

ςτο νθςί οι οποίεσ παράγονται κατά χιλιάδεσ ςτα εργοςτάςια και το κόςτοσ τουσ 

είναι χαμθλό, αλλά για μασ είναι ακατάλλθλεσ. Υπάρχουν ανεμογεννιτριεσ φιλικζσ 

ςτο περιβάλλον, όπωσ οι ακόρυβεσ, οι μικρζσ, που πολλζσ μαηί ιςοδυναμοφν με 

μια μεγάλθ και οι πλωτζσ. Πμωσ το κόςτοσ τουσ είναι υψθλό. Και αν ο Διμοσ είναι 

αναγκαςμζνοσ από τθν πολιτεία να δεχτεί ζναν αρικμό ανεμογεννθτριϊν κα πρζπει 

να δοκεί βάροσ ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ, ςτθν ποιότθτά τουσ και 

ςτθν ποιότθτα τθσ παραγωγισ του ρεφματοσ χωρίσ να μασ ενοχλοφν». 

                                                                                                                                                                                                                        
Θ Eco Whisper 
Turbine      είναι 
ικανι να παράγει 
μζχρι και 20kW 
θλεκτριςμοφ, παρά 
το γεγονόσ ότι ζχει 
το μιςό φψοσ και 
διάμετρο λεπίδων, 
από τισ 

παραδοςιακζσ 
ανεμογεννιτριεσ, 

ενϊ μπορεί 
αυτόματα να 
ρυκμίηει τθ κζςθ 
αυτϊν για μζγιςτθ 
απόδοςθ, ανάλογα 
με τθν κατεφκυνςθ 
του ανζμου. 
Το πρόβλθμα του 

Ακόρυβθ ανεμογεννιτρια ςε ςχιμα κϊνου 



151 
 

κορφβου που παρουςιάηεται ςτουσ κλαςικοφσ προγόνουσ του, φαίνεται να ζχει 
καταπολεμθκεί χάρθ ςε ειδικά καλφμματα και ςχεδιαςμό τα οποία αποτρζπουν τον 
αζρα να δθμιουργεί το γνωςτό βουθτό. Θ εταιρεία αναμζνει  θ οικολογικι πρόταςθ 
που προςφζρει να βρει εφαρμογι ςε αεροδρόμια, εμπορικζσ περιοχζσ, 
πανεπιςτιμια και γενικά μεγάλθσ ζκταςθσ χϊρουσ. Το φψοσ τουσ φτάνει τα 21 
μζτρα, ενϊ θ διάμετροσ των πτερυγίων τουσ, φτάνει τα 6,5 μζτρα. Σφμφωνα με τθν 
εταιρεία αντζχει ακόμα και ςε υπερβολικοφσ ανζμουσ, ταχφτθτασ μζχρι και 220 
χλμ../ϊρα. Τζλοσ μερικά ακόμα από τα πλεονεκτιματά τθσ είναι, ότι είναι μπορεί να 
τεκεί ςε λειτουργία ακόμα και με χαμθλι ζνταςθσ ανζμουσ, ενϊ λόγω ςχεδιαςμοφ 
κα είναι αρκετά εμφανισ ϊςτε να αποφευχκοφν τραυματιςμοί πτθνϊν . 
 

                                                                                 
Οι καιρικζσ ςυνκικεσ ιταν 
ιδανικζσ για να γραφτεί ζνα νζο 
κεφάλαιο ςτθν ιςτορία τθσ 
αιολικισ ενζργειασ: 
ανεμογεννιτρια εγκαταςτάκθκε 
για πρϊτθ φορά, ςφμφωνα με τισ 
εμπλεκόμενεσ εταιρίεσ, ςτον 
Ατλαντικό Ωκεανό πάνω ςε 
θμικαταδυόμενθ πλωτι εξζδρα. 
Μάλιςτα, επίςθσ για πρϊτθ φορά, 
θ τοποκζτθςθ ζγινε χωρίσ τθ 

χριςθ γερανϊν, αφοφ θ πλατφόρμα υποςτιριξθσ τθσ ανεμογεννιτριασ 
ςυναρμολογικθκε εξ ολοκλιρου ςτθ ςτεριά. Ρρόκειται για τθν ανεμογεννιτρια 
WindFloat, ιςχφοσ 2 μεγαβάτ, θ οποία ρυμουλκικθκε και τοποκετικθκε ςε 
απόςταςθ περίπου 350 χιλιομζτρων ανοιχτά των ακτϊν τθσ Αγκουςαντοφρα, ςτθ 
βορειοδυτικι Ρορτογαλία. "Ρρόκειται για μια ιςτορικι ςτιγμι που ςου κόβει τθν 
ανάςα", αναφζρει ςε γραπτι τθσ διλωςθ θ 'Aλλα Γουάινςτιν, διευκφνουςα 
ςφμβουλοσ τθσ Principle Power.  

    Κα ολοκλθρϊςουμε τθν ενότθτα αυτι παρακζτοντασ τθν άποψθ του Δθμάρχου 

Τινου, κ. Ραναγιϊτθ Κροντθρά : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «εύμαςτε θετικού και εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο ςτη χρόςη 
Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ και μϊλιςτα τησ αιολικόσ. Όμωσ πρϋπει να 
ενημερωθούμε για το θϋμα, να εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ οι τοπικού 
φορεύσ, οι οικολογικϋσ οργανώςεισ και να προτεύνουμε εμεύσ οι Τηνιακού και 
όχι οι εταιρεύεσ τισ περιοχϋσ εγκατϊςταςησ. Οι περιοχϋσ  αυτϋσ δεν μπορεύ 
να εύναι κοντϊ ςε οικιςμούσ και  ορατϋσ από οικιςμούσ. Επύςησ πρϋπει να 
λϊβουμε υπόψη τη φϋρουςα ικανότητα του «χειροπούητου» νηςιού μασ, 
ςύμφωνα και με τη νομοθεςύα, δηλαδό πόςεσ μπορούν και πού μπορούν να 
εγκαταςταθούν Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε  τη προςβολό του 
τοπύου .Δεν είμαςτε λοιπόν αρνητικοί, άλλωςτε και ωσ χώρα είμαςτε 
υποχρεωμένοι μέχρι το 2020 να χρηςιμοποιούμε το 20% τησ 
ενέργειασ από ανανεώςιμεσ πηγέσ, αλλά κάτω από προώποθέςεισ. 
(ςυνέντευξη 02/11/2011) 

 

 

Πλωτι ανεμογεννιτρια ςτον Ατλαντικό 



152 
 

ΕΡΛΛΟΓΟΣ 
 

 Θ φφςθ γενικά, αλλά και το τθνιακό τοπίο μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνουμε, είναι  

πθγι ηωισ, ζμπνευςθσ, καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, ζρευνασ, ψυχικισ υγείασ και 

πνευματικισ ανάπτυξθσ. Απαιτεί πλζον ιδιαίτερα προςεκτικοφσ χειριςμοφσ και 

διακριτικζσ παρεμβάςεισ.  

 

 

 

Το μάρμαρο, οι περιςτεριϊνεσ,οι αυλζσ, 

τα αλϊνια,τα πυρωμζνα άχυρα…. 

και πιο κάτω ιτιζσ και λυγαριζσ 

αμπζλια,αγρζλια, επαναλιψεισ τθσ φφςθσ, 

του γυμνοφ τοπίου που πότε με ςτοργι 

πότε άςτοργα το χαϊδεφει ο άνεμοσ 

κι ακόμα πιο κάτω 

ροκανιςμζνα απ’ το χρόνο κοτρόνια, 

Ράνορμοσ,Ρφργοσ,Ιςτζρνια,Καρδιανι, 

άξονεσ αμετάκετοι, 

μφλοι με πζρδικεσ και περιςτζρια, 

φρφγανα,κλιματα,αγριορίγανθ,αγριοκοφνελα. 

……Μοςκοβολοφν τα γιαςεμιά και τ’ αγιοκλιματα 

…..το Εξϊμβουργο κι αμζςωσ μετά Τριπόταμοσ,   

Τηάδοσ,Ρεράςτρα,Κτικάδοσ κι άλλα χωριά, 

πολλά χωριά με όμορφεσ ονομαςίεσ: 

Φαλατάδοσ,Μπερδεμιάροσ,Κρόκοσ, 

Μουντάδοσ,Τριαντάροσ,Κακλικάροσϋ 

Αρνάδοσ,Χατηθράδοσ,Ημπεράδοσ, 

…….επανζρχεςαι και εξανεμίηεςαι 

ςτα ιςχυρά μελτζμια του Αιγαίου 

 

 
 

«ΤΘΝΟΣ: 

ΡΟΛΘΤΛΚΘ–ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΘ ΡΕΛΛΘΨΘ» 

                               ΝΤΛΝΟΥ ΣΛΩΤΘ   

                              ΑΛΣΤΕΛΔΘ ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΡΟ  ΤΟΝ Κ. ΔΘΜΑΧΟ ΤΘΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 

ΑΛΟΛΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΝΘΣΛ ΜΑΣ (ΤΕΤΑΤΘ 02/11/2011) 

 Ο κ. Διμαρχοσ μασ καλωςόριςε και αφοφ  τον ενθμερϊςαμε για το  κζμα τθσ 

εργαςίασ και το ςκοπό τθσ επίςκεψισ μασ,   ςχολίαςε ότι το κζμα είναι πολφ 

ενδιαφζρον  και επίκαιρο.  

Στθ ςυνζχεια απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ  που κζςαμε: 

1) Σχετικά με τθν ανεμογεννιτρια ςτθν Αγία Μαρίνα: Ρότε 

εγκαταςτάκθκε; Ροιοσ τθν εγκατζςτθςε; Θ ιδιοκτθςία εγκατάςταςθσ 

ιταν δικι του; Γιατί επελζγθ αυτι θ τοποκεςία;  

Θ ανεμογεννιτρια  εγκαταςτάκθκε το 2000 από τον εταιρεία «Αιολικι Κυκλάδων», 

ανικει ςε ιδιϊτθ και θ τοποκεςία επελζγθ γιατί διακζτει πλοφςιο αιολικό δυναμικό.  

2) Ο διμοσ εκδίδει τθν άδεια εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν; Αν όχι, 

ποιοσ φορζασ είναι υπεφκυνοσ; Απαιτείται ςυγκατάκεςθ του Διμου; 

Πςον αφορά ςτισ άδειεσ για τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, ο Διμοσ δεν είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ. Υπεφκυνθ αρχι για τθν ζκδοςθ είναι θ υκμιςτικι Αρχι 

Ενζργειασ (ΑΕ) και θ ΔΕΣΜΘΕ (Διαχειριςτισ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ), που κάνει τθν κατανομι, δθλαδι πόςεσ ανεμογεννιτριεσ και ποφ κα 

τοποκετθκοφν. Και θ ΑΕ και θ ΔΕΣΜΘΕ είναι νομικά πρόςωπα που ανικουν ςτο 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ. Τόςο ο Διμοσ όςο  και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο 

γνωμοδοτοφν επί τθσ μελζτθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Πμωσ μπορεί να 

υπάρχει αρνθτικι απάντθςθ από το Διμο και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, αλλά να 

δοκεί θ άδεια ι και το αντίκετο. Οι άδειεσ δθλαδι δίνονται κεντρικά και είναι 

ολόκλθρθ διαδικαςία. Υπάρχει νομοκεςία  που προβλζπει πόςθ είναι θ φζρουςα 

ικανότθτα του κάκε νθςιοφ και το πόςεσ ανεμογεννιτριεσ μπορεί να δεχτεί. Eφόςον 

λθφκοφν υπόψθ όλα τα ανωτζρω εγκρίνεται ι όχι θ εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν. 

3)Από αυτι τθν επιχειρθςιακι προςπάκεια τι οφζλθ υπάρχουν και για 

ποιουσ; 

Θ ενζργεια που παράγεται από τισ ανεμογεννιτριεσ δεν μπορεί να αποκθκευτεί, 

αλλά διοχετεφεται ςτο εκνικό δίκτυο τθσ ΔΕΘ από το οποίο το νθςί εκμεταλλεφεται 

μόνο ζνα πολφ μικρό μζροσ( μόνο το 20%), επειδι δεν είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο 

με το θπειρωτικό δίκτυο. Δθλαδι δεν μποροφμε να ποφμε ότι βάηουμε 

ανεμογεννιτριεσ και καλφπτουμε τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του νθςιοφ μασ. 

Κεωρθτικά με 10 ανεμογεννιτριεσ μεγάλεσ(120μ φψοσ και 35 μ. ακτίνα) κα 

καλφπτονταν οι ανάγκεσ του νθςιοφ, αν υπιρχε θ δυνατότθτα αποκικευςθσ και 

εκμετάλλευςθσ του 100% τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Βζβαια όπου εγκακίςταται 
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αιολικό πάρκο  θ επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ από το νόμο να καταβάλει ςτο 

Διμο που ανικει τζλοσ 3%  επί των εςόδων τθσ .Αυτό το τζλοσ δεν αποτελεί 

αντιςτακμιςτικό όφελοσ προσ τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Επομζνωσ από τθν 

εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν οικονομικά ωφελείται ο επενδυτισ. Βζβαια το 

περιβάλλον γενικότερα ωφελείται από τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ. 

4)Ζχουν παρατθρθκεί επιπτϊςεισ από τθ λειτουργία τθσ; Ζχετε δεχτεί 

παράπονα κατοίκων; Υπιρξαν αντιδράςεισ από τουσ κατοίκουσ; 

Ζχει διατυπωκεί παράπονο ότι ανάλογα με τον καιρό ακοφγεται ο κόρυβόσ 

τθσ ςτον Άγιο ωμανό. Αν πάτε κοντά ςε  ανεμογεννιτρια ακοφγεται ζνασ κόρυβοσ, 

ο οποίοσ αυξάνεται ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν ιςχφ τθσ ανεμογεννιτριασ. Λζνε 

πωσ ο κόρυβοσ αυτϊν  που κζλουν να τοποκετιςουν κα ακοφγεται ςτα δφο 

χιλιόμετρα  αν είςαι ςε ευκεία  γραμμι. 

5)Ραρατθρικθκε ενδιαφζρον για εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν από τον 

ίδιο τον ιδιϊτθ ι άλλουσ φορείσ, από ΔΕΘ, Διμο….   

Στθν παροφςα φάςθ ζχει γίνει μία πρόταςθ από δφο εταιρίεσ να εγκαταςτα                              

κοφν  δφο αιολικά πάρκα (21 ανεμογεννθτριϊν) ςτισ περιοχζσ Φωλιά ςτο Στενό και 

Γκάγκαρθ (προσ του Ρολζμου τον Κάμπο, πάνω από τθν υπάρχουςα 

ανεμογεννιτρια) Αυτό που κα πρζπει να ξζρετε και είναι πολφ ςθμαντικό είναι ότι  

αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε  θ μελζτθ που ζχει κατατεκεί αφορά ανεμογεννιτριεσ 

120 μ. φψουσ δθλαδι με  τεράςτιο όγκο και   φτερωτι με ακτίνα 35 μζτρα, 70 μ 

ολόκλθρθ.  Κεωρϊ ότι τα μεγζκθ είναι υπερβολικά. 

Το Δ.Σ. γνωμοδότθςε αρνθτικά ςτθ μελζτθ αυτι κακϊσ κεωροφςε ότι 

χρειάηεται περιςςότερθ ενθμζρωςθ και το χρονικό διάςτθμα για να αποφαςίςει 

ιταν μικρό .Είμαςτε      κετικοί και εγϊ και το Δθμοτικό Συμβοφλιο ςτθ χριςθ 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και μάλιςτα τθσ αιολικισ. Πμωσ πρζπει να 

ενθμερωκοφμε για το κζμα, να εκφράςουν τθν άποψι τουσ οι τοπικοί φορείσ, οι 

οικολογικζσ οργανϊςεισ και να προτείνουμε εμείσ οι Τθνιακοί και όχι οι εταιρείεσ 

τισ περιοχζσ εγκατάςταςθσ. Οι περιοχζσ  αυτζσ δεν μπορεί να είναι κοντά ςε 

οικιςμοφσ και  ορατζσ από οικιςμοφσ. Επίςθσ πρζπει να λάβουμε υπόψθ τθ 

φζρουςα ικανότθτα του «χειροποίθτου» νθςιοφ μασ, ςφμφωνα και με τθ 

νομοκεςία, δθλαδι πόςεσ μποροφν και ποφ μποροφν να εγκαταςτακοφν. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κα αποφφγουμε  τθ προςβολι του τοπίου .Δεν είμαςτε λοιπόν 

αρνθτικοί, άλλωςτε και ωσ χϊρα είμαςτε υποχρεωμζνοι μζχρι το 2020 να 

χρθςιμοποιοφμε το 20% τθσ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, αλλά κάτω από 

προχποκζςεισ. 

6)Γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ ςτο νθςί μασ, που ζχει πλοφςιο αιολικό 

δυναμικό, δεν υπάρχουν ανεμογεννιτριεσ; Ζχουν γίνει ςχετικζσ μελζτεσ; 
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Υπάρχει μόνο μία ανεμογεννιτρια, παρόλο που υπιρχε ενδιαφζρον, γιατί δεν 

υπιρχε θ δυνατότθτα θ ΔΕΘ να πάρει το ρεφμα, αφοφ το νθςί μασ δεν είναι 

ςυνδεδεμζνο πλιρωσ με το θπειρωτικό δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ διαςφνδεςι του 

απαιτεί μεγάλο κόςτοσ. Μάλιςτα οι εταιρείεσ που επικυμοφν τθν εγκατάςταςθ 

ανεμογεννθτριϊν ςτο νθςί κα αναλάβουν το κόςτοσ καλωδίωςθσ. Το άλλο 

πρόβλθμα είναι ότι ο κόςμοσ δυςαναςχετοφςε ςτθν τοποκζτθςι τουσ, γιατί 

κεωροφςε ότι καταςτρζφει το γραφικό τοπίο του νθςιοφ και δεν είναι τόςο 

ενθμερωμζνοσ για τθν ενζργεια που μπορεί να παράγει ζνα αιολικό πάρκο. 

7)Ροια ςθμεία του νθςιοφ ενδείκνυνται για εγκατάςταςθ 

ανεμογεννθτριϊν; 

Θ Τινοσ ζχει πολφ καλι δυναμικι και κεωρείται ζνα από τα καλφτερα ςθμεία για 

τθν τοποκζτθςθ ανεμογεννθτριϊν και ιδιαίτερα θ περιοχι «Του Ρολζμου ο 

Κάμποσ». Αυτό μαρτυρείται και από μετριςεισ που ζχουν γίνει ςτο νθςί. 

8)Ζχουν γίνει προςπάκειεσ αναςτιλωςθσ ανεμόμυλων ςτο νθςί, που 

αποτελοφν δείγματα μιασ προβιομθχανικισ εποχισ; Εάν αναςτθλωκοφν 

κάποιοι από αυτοφσ πϊσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον; 

Πταν ιμουν Διμαρχοσ ςτο Διμο Εξωμβοφργου  είχαν γίνει κάποιεσ μελζτεσ ςτα 

Υςτζρνια που υπάρχει μία ςυςτάδα από εγκαταλελειμμζνουσ ανεμόμυλουσ. 

Πμωσ φτάςαμε ςε ζνα ςθμείο που δθμιουργικθκε ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα: για 

να γίνει θ αναςτιλωςθ των ανεμόμυλων ζπρεπε  να μπουν ςε ζνα Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα που να τουσ χρθματοδοτιςει. Πμωσ για να μπουν ςε αυτό το 

πρόγραμμα ζπρεπε να παραχωρθκεί θ άδεια χριςθσ τουσ ςτο Διμο για 

τουλάχιςτον 20 χρόνια ι ο Διμοσ να τουσ αγοράςει. Αλλά ο Διμοσ δεν μποροφςε 

να τουσ αγοράςει γι’ αυτό και δεν υπιρξε κάποιο ουςιαςτικό αποτζλεςμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΡΟ ΤΟ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ Κ. ΦΑΓΚΛΣΚΟ 

ΚΑΝΑΚΑΘ 

Κα κζλαμε τισ απόψεισ ςασ και τισ προτάςεισ ςασ για τθν εκμετάλλευςθ τθσ 

αιολικισ ενζργειασ . 

 «Ηοφμε ςε μια εποχι που μποροφμε βάςει τθσ επιςτιμθσ τα πλεονεκτιματα να τα 

χρθςιμοποιιςουμε για μασ και τα μειονεκτιματα  που υπάρχουν να τα 

ελαττϊςουμε όςο γίνεται.  Θ αιολικι ενζργεια είναι ζνα από αυτά τα 

παραδείγματα. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ που μασ ζδωςε  ςχολιάςαμε 

τζςςερα από  τα βαςικά μειονεκτιματα τθσ αιολικισ ενζργειασ που είναι ο 

κόρυβοσ, θ οπτικι ρφπανςθ, θ ρφπανςθ του εδάφουσ και ο κάνατοσ πτθνϊν και 

καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι  μποροφν να ελαχιςτοποιθκοφν ι και να 

εκλείψουν.  

Αρχικά θ ρφπανςθ του εδάφουσ από τθ χριςθ τόνων μπετοφ είναι πρόβλθμα που με 

τθ ςφγχρονθ τεχνολογία επιλφεταιι, εάν χρθςιμοποιθκοφν άλλεσ μζκοδοι ζδραςθσ 

τθσ ανεμογεννιτριασ πάνω ςτθ γθ, μόνο που χρειάηεται μεγαλφτερθ επιφάνεια 

ςτιριξθσ και αντιςτθρίγματα βράχια και βζβαια κόςτοσ.  

Το μεγαλφτερο πρόβλθμα κατά τθ γνϊμθ του είναι ο κόρυβοσ, ο οποίοσ είναι 

ενοχλθτικόσ περίπου ςε ακτίνα 1200 μ. γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ςε ακτίνα 2000μ. θ 

περιοχι γφρω-γφρω από τθν ανεμογεννιτρια δεν μπορεί να κατοικθκεί. Μπορεί 

όμωσ να καταπολεμθκεί. Θ ςφγχρονθ τεχνολογία καταςκευάηει  ανεμογεννιτριεσ 

που μειϊνουν δραςτικά το κόρυβο, ενϊ είναι πολφ μεγάλθσ ιςχφοσ. Δεν ζχουν τρία 

πτερφγια, όπωσ οι ςυμβατικζσ, αλλά ζχουν ζνα κϊνο που ςτρζφεται προσ τον αζρα, 

με πάρα πολλζσ ακτίνεσ,  φτιαγμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να περνάει ο αζρασ από 

μζςα, να γυρνάει ,αλλά να μθν προκαλεί κόρυβο. Αυτι είναι θ πρϊτθ μζκοδοσ. 

 Δεφτερθ μζκοδοσ είναι να ςπάςουμε τθν ανεμογεννιτρια, δθλαδι να φτιάξουμε 

πολλζσ μικρζσ που δεν κάνουν κόρυβο, όμωσ δεν παράγουν και θλεκτρικι ενζργεια 

όςο θ μεγάλθ. Πμωσ μπορεί μια μεγάλθ να αντικαταςτακεί από τζςςερεισ –πζντε 

μικρζσ ϊςτε και ο κόρυβοσ μειϊνεται και θ αιςκθτικι ενόχλθςθ περιορίηεται.  

Τρίτθ μζκοδοσ είναι θ τοποκζτθςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθ κάλαςςα και μάλιςτα ςε 

απόκρθμνεσ ακτζσ Ρρόκειται για πλωτζσ ανεμογεννιτριεσ, πολφ μεγάλεσ, ιςχφοσ 

10mw, που τοποκετοφνται ςτθ κάλαςςα πάνω ςε ειδικζσ πλωτζσ βάςεισ, χιλιόμετρα 

μακριά από τισ ακτζσ ,που δε μολφνουν τθ κάλαςςα και δεν ενοχλοφν τθ ςτεριά. Στο 

νθςί μασ μποροφμε να τοποκετιςουμε τζτοιου είδουσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία και 

ζτςι κα αποτραποφν οι κίνδυνοι  όπωσ θ ρφπανςθ του εδάφουσ, θ οπτικι ενόχλθςθ 

ςτισ κορυφογραμμζσ, ο κόρυβοσ και κα αποφευχκοφν οι κάνατοι πουλιϊν, γιατί κα 

είναι χαμθλότερεσ. Στο Ρολυτεχνείο τθσ Ακινασ υπάρχουν μικρογραφίεσ τζτοιων 

ανεμογεννθτριϊν για περιπτϊςεισ μικρϊν νθςιϊν, που ζχουν πολφ λίγουσ 
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κατοίκουσ και κζλουν θλεκτρικι ενζργεια. Ιδθ ζχουν τοποκετθκεί ςε μικρά νθςιά. 

Στθ βάςθ τουσ μάλιςτα ζχουν θλιακά ςτοιχεία ϊςτε να εκμεταλλεφονται και τθν 

ενζργεια από τον ιλιο. Ζτςι αν δεν υπάρχει αζρασ ςίγουρα υπάρχει ο ιλιοσ και 

επιλφουν το πρόβλθμα τθσ ενζργειασ των ακριτικϊν νθςιϊν.  

Μζχρι τϊρα θ θλεκτρικι ενζργεια ςτθν Ελλάδα παράγεται από λιγνίτθ και 

πετρζλαιο που κατά τθν καφςθ  τουσ παράγουν ρφπουσ και ρυπαίνουν το 

περιβάλλον . Εμείσ δεν τουσ νιϊκουμε, γιατί είμαςτε μακριά από τθν Κοηάνθ, τα 

Γρεβενά, τθ Μεγαλόπολθ, όμωσ δεν παφει να   ενοχλοφν χιλιάδεσ ανκρϊπουσ που 

ηουν εκεί. Ρρζπει λοιπόν και μεισ να κάνουμε κάποιεσ παραχωριςεισ μειϊνοντασ 

τουσ αρνθτικοφσ παράγοντεσ που αναφζραμε πιο πάνω και προςζχοντασ τισ 

περιοχζσ που κα τισ τοποκετιςουμε. Ο Διμοσ Τινου  αςχολικθκε με το κζμα ςε 

ςυνεδρίαςθ όπωσ ενθμερωκικατε από τον κ. Διμαρχο . Ρρζπει να πείςουμε τισ 

Αρχζσ να μθ δεχτοφν τισ ανεμογεννιτριεσ όπωσ τισ κζλει ο επιχειρθματίασ, με μικρό 

κόςτοσ. Μικρό κόςτοσ  ζχουν οι ςυμβατικζσ ανεμογεννιτριεσ ςαν αυτι που υπάρχει 

ςτο νθςί οι οποίεσ παράγονται κατά χιλιάδεσ ςτα εργοςτάςια και το κόςτοσ τουσ 

είναι χαμθλό, αλλά για μασ είναι ακατάλλθλεσ. Υπάρχουν ανεμογεννιτριεσ φιλικζσ 

ςτο περιβάλλον, όπωσ οι ακόρυβεσ, οι μικρζσ, που πολλζσ μαηί ιςοδυναμοφν με μια 

μεγάλθ και οι πλωτζσ. Πμωσ το κόςτοσ τουσ είναι υψθλό. Και αν ο Διμοσ είναι 

αναγκαςμζνοσ από τθν πολιτεία να δεχτεί ζναν αρικμό ανεμογεννθτριϊν κα πρζπει 

να δοκεί βάροσ ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τοποκεςίασ, ςτθν ποιότθτά τουσ και 

ςτθν ποιότθτα τθσ παραγωγισ του ρεφματοσ χωρίσ να μασ ενοχλοφν». 
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ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ ΣΤΟ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΜΟΥ 

ΤΘΝΟΥ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΛΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΘΤΛΕΣ ΑΡΟ ΤΟ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘ ΤΘΣ ΔΕΘ ΤΘΝΟΥ 

-Ροια θ αποδοτικότθτα ςε ρεφμα μιασ ανεμογεννιτριασ; Ρόςεσ αν/εσ κα μποροφςαν 

να φωτίςουν ζναν οικιςμό ι τθν πόλθ; 

Θ ενζργεια που υπάρχει ςτθν κίνθςθ του ανζμου (αιολικι ενζργεια) 

μετατρζπεται ςε θλεκτρικι ενζργεια από τισ ανεμογεννιτριεσ. Ο άνεμοσ 

περιςτρζφει τα πτερφγια τθσ ανεμογεννιτριασ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ 

περιςτρζφουν ζνα μοτζρ το οποίο παράγει ρεφμα. Το ρεφμα αυτό μπορεί να 

διοχετεφεται κατ’ ευκείαν ςτο κεντρικό δίκτυο ρεφματοσ ι να αποκθκεφεται ςε 

ςυςςωρευτζσ ι και να κερμαίνει νερό. 

Θ ιςχφσ που μπορεί να δϊςει μια ανεμογεννιτρια εξαρτάται κυρίωσ από δφο 

παράγοντεσ: 

1. Πςο μεγαλφτερα είναι τα πτερφγια, τόςο μεγαλφτερθ θ ιςχφσ τθσ. 

Διπλαςιάηοντασ το μικοσ των πτερυγίων, τετραπλαςιάηεται θ ιςχφσ ςε κάκε 

ταχφτθτα ανζμου. 

2. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ ταχφτθτα του ανζμου, τόςο μεγαλφτερθ θ ιςχφσ. 

Με διπλάςια ταχφτθτα ανζμου, οκταπλαςιάηεται θ ιςχφσ τθσ ίδιασ ανεμογεννιτριασ. 

Είναι αδφνατο να πάρουμε όλθ τθν ιςχφ τθσ αιολικισ ενζργειασ. Μια καλισ 

ποιότθτασ μικρι ανεμογεννιτρια ςυνικωσ μπορεί να αποδϊςει μζχρι το 30-35% τθσ 

διακζςιμθσ ςτον άνεμο ιςχφοσ. Αν δθλαδι, για ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ 

ανεμογεννιτριασ και ταχφτθτασ ανζμου, θ ιςχφσ του ανζμου που φτάνει ςτα 

πτερφγιά τθσ είναι 1000W, μόνο τα 300W κα είναι ςε κζςθ να αποδϊςει. Μια 

μεγάλθ ανεμογεννιτρια μπορεί να δϊςει λίγο παραπάνω. Για να φωτίςουμε λοιπόν 

ζναν οικιςμό κα χρειαςτοφν τόςεσ ανεμογεννιτριεσ, ανάλογεσ με τθν ιςχφ που ηθτά 

ο οικιςμόσ. 

-Ροιοσ ζχει τθ δυνατότθτα να εγκαταςτιςει μια αν/α; Ιδιϊτθσ, ΔΕΘ, ΟΤΑ, άλλοσ 

φορζασ; Σε ποιον πρζπει να απευκυνκεί; 

Ο οποιοςδιποτε μπορεί να εγκαταςτιςει ανεμογεννιτρια αρκεί να μπορζςει 

να πάρει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ από τθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΑΕ), τα 

υπουργεία, διμουσ και το διαχειριςτι Συςτιματοσ Μεταφοράσ Ενζργειασ 

(ΔΕΣΜΘΕ). 

-Θ ΔΕΘ ζχει εγκαταςτιςει αν/εσ ςτθν Ελλάδα; Αν ναι, ςε ποια μζρθ; Αν όχι, γιατί; 

Θ ΔΕΘ ζχει εγκαταςτιςει ανεμογεννιτριεσ ςε διάφορα μζρθ. Το κοντινότερο 

ς’ εμάσ είναι το αιολικό πάρκο τθσ Άνδρου. 

-Υπάρχει ςκζψθ για εγκατάςταςθ από τθ ΔΕΘ αν/ων ςτθν Τινο, νθςί με πλοφςιο 

αιολικό δυναμικό; Γνωρίηετε αν υπάρχει ενδιαφζρον από κάποιουσ; 
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Υπάρχει πολφ μεγάλο ενδιαφζρον από ιδιωτικοφσ ομίλουσ για εγκατάςταςθ 

αιολικϊν πάρκων ςτθν Τινο, όμωσ υπάρχει και μεγάλθ δυςκολία να πάρουν τισ 

εγκρίςεισ που χρειάηονται από τον τοπικό Διμο. 

-Στο νθςί μασ υπάρχει μια ανεμογεννιτρια. Το ρεφμα που παράγει πόςο είναι; 

Διοχετεφεται ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ; Ροιοσ κερδίηει από αυτιν τθν επιχείρθςθ; 

Θ ανεμογεννιτρια ςτθν Αγία Μαρίνα είναι ιδιωτικι επιχείρθςθ, διοχετεφει 

το ρεφμα που παράγει ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ ιςχφσ του είναι 400W. (Για 

παράδειγμα αρκεί για τθν θλεκτροδότθςθ του Αγίου ωμανοφ). 

-Ροιο είναι το ιδανικό φψοσ για τισ ανεμογεννιτριεσ; 

Πςο πιο ψθλά τόςο το καλφτερο. Τουλάχιςτον όμωσ μερικά μζτρα ψθλότερα 

από το ψθλότερο εμπόδιο που υπάρχει ςε ακτίνα περίπου 100 μζτρων. Αυτό είναι 

το ιδανικό. Στθν πράξθ αναγκαςτικά μπορεί να γίνουν κάποιοι ςυμβιβαςμοί που 

μειϊνουν λιγότερο ι περιςςότερο τθν απόδοςθ τθσ ανεμογεννιτριασ. 

-Μπορϊ να βάλω ανεμογεννιτρια ςτθν ταράτςα του ςπιτιοφ μου; 

Αν είναι πολφ μικρι ανεμογεννιτρια (κάτω από 400W ονομαςτικά) και γίνει 

ςωςτι τοποκζτθςθ και προορίηεται για… παιχνίδι, τότε ναι. Μθν περιμζνετε όμωσ, 

με ζνα τζτοιο ςφςτθμα να μειϊςετε τθν κατανάλωςθ ρεφματοσ κατά άξιο λόγου 

ποςοςτό… 

-Τι ανεμογεννιτρια χρειάηομαι για να καλφψω τισ ανάγκεσ του ςπιτιοφ μου; 

Εξαρτάται από τθν κατανάλωςι ςασ, τθν τοποκεςία ςασ και πάρα πολλοφσ 

παράγοντεσ. Μθ μου ηθτιςετε να ςασ κάνω μια μικρι μελζτθ, το κάνουν όμωσ οι 

εταιρείεσ που πουλάνε ανεμογεννιτριεσ. 

-Τι είναι το «Betz limit», το ανϊτατα όριο ιςχφοσ που μποροφμε να πάρουμε από τον 

άνεμο; 

Ζνασ καλόσ άνκρωποσ που τον ζλεγαν Albert Betz (Γερμανόσ επιςτιμονασ), 

υπολόγιςε το 1919 ότι το μζγιςτο που μποροφμε να μετατρζψουμε από τθν κινθτικι 

ενζργεια του ανζμου ςε μθχανικι ενζργεια με τθν κίνθςθ ενόσ ρότορα (όπωσ ςτισ 

ανεμογεννιτριεσ) είναι 59,3%, ακόμθ και με ζνα ρότορα χωρίσ κακόλου απϊλειεσ. 

-Αποτελοφν οι ανεμογεννιτριεσ κίνδυνο για τα πουλιά και άλλα πετοφμενα; 

Ναι. Επίςθσ, προκαλοφν ςειςμοφσ, τςουνάμι και βλάπτουν τον 

αμφιβλθςτροειδι των ματιϊν που τισ αντικρίηουν. Χϊρια που ςτο εςωτερικό τουσ 

κατοικοφν και φαντάςματα… Ρζρα από τθν πλάκα για τισ φοβίεσ που ζχουν 

αναπτυχκεί από τθν ζλλειψθ γνϊςθσ, θ αλικεια είναι ότι τα ενδθμικά πουλιά 

ςυνθκίηουν τθν παρουςία των ανεμογεννθτριϊν και τισ αποφεφγουν. Για τα 

αποδθμθτικά πουλιά υπιρχε παλαιά τζτοιοσ κίνδυνοσ, ςιμερα όμωσ τα αιολικά 

πάρκα τοποκετοφνται ζξω από τθ διαδρομι τουσ. Ζτςι κι αλλιϊσ όμωσ, ο κίνδυνοσ 
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πάντα ιταν μικρότεροσ για τα πουλιά από τον κίνδυνο που αντιπροςωπεφουν τα 

ψθλά κτίρια και τα αυτοκίνθτα, που προκαλοφν πολλαπλάςιουσ κανάτουσ απ’ ότι οι 

ανεμογεννιτριεσ. Δεν ηιτθςε ποτζ κανείσ τθν κατάργθςθ των αυτοκινιτων ι των 

πολυκατοικιϊν γι’ αυτό το λόγο…  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΡΟ ΤΘΝ Κ. ΡΑΡΑΣΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΑ 
ΕΩΤΘΣΕΛΣ 
 
1. Μελετϊντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα /επιφυλάξεισ από τθν 
εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν προβλθματιςτικαμε ιδιαίτερα. Κα κζλαμε και τθν 
άποψθ ενόσ ευαιςκθτοποιθμζνου πολίτθ και αρχιτζκτονα , όπωσ εςείσ, ςχετικά με 
το κζμα.  
2. Πϊσ κα μποροφςαμε να εκμεταλλευτοφμε ςτο νθςί μασ τον άνεμο; 
3. Τπάρχει νομοκεςία που να προςτατεφει τουσ ανεμόμυλουσ; Ζχουν γίνει 
κινιςεισ ι γίνονται για διάςωςθ κάποιων από αυτοφσ; 
4. Ρεαλιςτικά τι κα μποροφςε να γίνει ςτο παρόν ϊςτε να διαςωκεί ό,τι ζχει 
απομείνει; Ποιεσ οι προτάςεισ ςασ; 
 
ΑΡΑΝΤΘΣΕΛΣ 
 

1. Το κζμα των ανεμογεννθτριϊν είναι αρκετά δφςκολο. Γιατί ενϊ ωσ 
τεχνολογία είναι πολφ ζξυπνθ και ιπια ο τρόποσ που οι κυβερνιςεισ ςε ςυνεργαςία 
με τθ βιομθχανία ανά τον κόςμο ζχουν επιλζξει να τθν προωκιςουν τθν κακιςτά 
απειλι για τα φυςικά οικοςυςτιματα και τθν ποιότθτα του τοπίου. Το πιο 
ςθμαντικό κζμα που πρζπει να λάβουμε υπ’όψιν όταν μελετάμε το κζμα των 
ανεμογεννθτριϊν είναι το κζμα τθσ κλίμακασ.  

Τα νθςιά μασ πάντα χρθςιμοποιοφςαν τον αζρα για να παράγουν ενζργεια. 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα οι ανεμόμυλοι και οι μεταλλικζσ φτερωτζσ που 
ςυναντάμε ςτο Λιβάδι τθσ Κϊμθσ για τθν άντλθςθ νεροφ. Και τα δφο αυτά ςτοιχεία 
ςτθρίηονταν ςτθ λογικι τθσ ανεμογεννιτριασ. Πμωσ θ κλίμακα τουσ ιταν 
προςαρμοςμζνθ ςτθν κλίμακα του τοπίου και των άλλων καταςκευϊν του νθςιοφ 
και για το λόγο αυτό δεν ενοχλοφςαν.  
Οι ανεμογεννιτριεσ νζου τφπου ζχουν ζνα κακό. Ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο εξωτερικό 
και κυρίωσ ςτθσ Βόρειεσ Χωρεσ τθσ Βαλτικισ. Οι Χϊρεσ αυτζσ είναι επίπεδεσ, χωρίσ 
βουνά και λόφουσ ςε αντίκεςθ με τα ελλθνικά τοπία. Θ χωροκζτθςθ τόςο μεγάλων 
καταςκευϊν (πολλζσ φτάνουν ςε φψοσ τα 150μ= ουρανοξφςτθσ 50 ορόφων) ςε 
ορεινοφσ ι θμιορεινοφσ τόπουσ όπωσ θ Τινοσ επιφζρει μεγάλθ αλλοίωςθ τθσ 
αιςκθτικισ του τοπίου. Είναι καταςκευζσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν  κλίμακα 
των υπολοίπων ςτοιχείων του τόπου.  
Επίςθσ, απαιτοφν ςθμαντικζσ υποδομζσ όπωσ δρόμουσ για τθν μεταφορά και 
ςυντιρθςθ των ανεμογεννθτριϊν, εκχερςϊςεισ για τθν δθμιουργία επίπεδων 
πλατωμάτων για τθν τοποκζτθςι τουσ, δίκτυα για τθν μεταφορά τθσ ενζργειασ που 
παράγουν. Είναι δθλαδι ςτθν πραγματικότθτα βιομθχανικά πάρκα παραγωγισ 
ενζργειασ. Κάποιοι ίςωσ να μθν κεωροφν αυτι τθν καταςτροφι τόςο ςθμαντικι. 
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Ρροςωπικά πιςτεφω όμωσ πωσ το ανκρωπογενζσ τοπίο τθσ Τινου είναι ίςωσ το 
ςθμαντικότερο μνθμείο του νθςιοφ μασ. Ασ μθν ξεχνάμε οτι το νθςί μασ ηει από τον 
τουριςμό. Κάκε αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ είναι ικανό να επιφζρει πλιγμα ςτθν 
τοπικι οικονομία και για το λόγο αυτό κα πρζπει κάκε απόφαςθ χωροκζτθςθσ 
ανεμογεννθτριϊν να ηυγίηει προςεκτικά τα οφζλθ και τισ ηθμίεσ για τθν τοπικι 
κοινωνία δθλ. όλουσ εμάσ που ηοφμε και δραςτθριοποιοφμαςτε επαγγελματικά 
ςτον τόπο αυτό.  
Θ ςφγχρονθ τεχνολογία ζχει αναπτφξει πολλά ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ από 
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Υπάρχουν τα ςυςτιματα που εκμεταλλεφονται τθ 
δφναμθ των κυμάτων τθσ κάλαςςασ, ανεμογεννιτριεσ καλάςςιεσ που επιπλζουν 
ςτθν επιφάνεια του νεροφ, θ γεωκερμία κ.α. Και φυςικά υπάρχουν ςυςτιματα 
οικιακισ χριςθσ μικρισ κλίμακασ που μποροφν να εξοικονομιςουν ενζργεια ςε 
κάκε νοικοκυριό. Κεωρϊ πωσ οι ανεμογεννιτριεσ μεγάλου τφπου όπωσ αυτζσ που 
χωροκετοφνται ςτα αιολικά πάρκα είναι ίςωσ θ ατυχζςτερθ μορφι ςυςκευϊν 
παραγωγισ ενζργειασ γιατί οι καταςτροφι που επιφζρουν είναι μεγάλθ και μθ 
αναςτρζψιμθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ εικόνεσ από τθσ Εφβοια που ςασ 
επιςυνάπτω.  
 

2. Ππωσ προανζφερα ςτο νθςί μασ πάντα ο άνεμοσ ζδινε κίνθςθ και ενζργεια 
και βοθκοφςε τον άνκρωπο ςτισ εργαςίεσ του. Ζτςι και ςιμερα κα μποροφςαμε να 
χρθςιμοποιοφμε τθ δφναμθ του ανζμου. Αλλά με ςεβαςμό ςτθν κλίμακα του 
μοναδικοφ μασ τοπίου. Νομίηω πωσ θ λφςθ των οικιακϊν ςυςτθμάτων είναι μια 
αποτελεςματικι και βιϊςιμθ λφςθ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςε τοπικό επίπεδο.  

 

3. Σφμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο που ψθφίςτθκε το 2000 όλεσ οι 
καταςκευζσ που ζχουν θλικία μεγαλφτερθ των 100 χρόνων κεωροφνται διατθρθτζα 
μνθμεία του ελλθνικοφ κράτουσ. Οι περιςςότεροι ανεμόμυλοι είναι 
καταςκευαςμζνοι τον 19ο ι αρχζσ 20ου αιϊνα και άρα είτε είναι κθρυγμζνοι ωσ 
μνθμεία, είτε όχι, τελοφν υπό κακεςτϊσ προςταςίασ από τθν Εφορεία Νεοτζρων 
Μνθμείων.  

Στο παρελκόν ζχουν γίνει κάποιεσ κινιςεισ για τθν διατιρθςθ τουσ. Δυςτυχϊσ 
κάποια ςτιγμι είχε γίνει τθσ μόδασ θ μετατροπι ανεμόμυλων ςε κατοικίεσ. Ζτςι για 
να εξοικονομθκεί χϊροσ ςτο εςωτερικό αποξυλωνόταν όλοσ ο ξφλινοσ μθχανιςμόσ 
του μφλου για να δθμιουργθκεί κενόσ χϊροσ για τθ κατοικία. Ατό ιταν πολφ λάκοσ 
κατά τθν γνϊμθ μου. Γιατί το ςθμαντικό ςτον ανεμόμυλο δεν είναι το κυκλικό 
πζτρινο κζλυφοσ. Είναι θ πολυπλοκότθτα και θ τεχνικι του ξφλινου μθχανιςμοφ, 
που ακόμθ και ςιμερα προκαλεί τον καυμαςμό μασ για τθν δεξιοτεχνία και τθν 
τεχνικι των παλιϊν μυλομαραγκϊν. Σιμερα ευτυχϊσ ο νόμοσ απαγορεφει τθν 
μετατροπι ανεμόμυλων ςε κατοικίεσ κι ζτςι ίςωσ κάποιοι μθχανιςμοί ανεμόμυλου 
να διαςωκοφν. Αλλά οι προςπάκειεσ διάςωςθσ μάλλον ςτθρίηονται ςτα χζρια 
ιδιωτϊν παρά ςτο Κράτοσ.  
Ωσ αρχιτζκτονασ ανζλαβα πρόςφατα τθν αναςτιλωςθ ενόσ τζτοιου ανεμόμυλου 
που βρίςκεται μεταξφ Κϊμθσ και Καλλονισ. Στόχοσ μασ είναι εκτόσ από τθν 
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αποκατάςταςθ του εξωτερικοφ πζτρινου κελφφουσ που ζχει υποςτεί ρωγμζσ θ 
αποκατάςταςθ πλιρωσ του μθχανιςμοφ ϊςτε ο μφλοσ να είναι ςε κζςει να αλζςει. 
Αυτι τθ ςτιγμι μόλισ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ από το 
Υπ.Ρολιςτιςμοφ και τθν Ρολεοδομία του Διμου Τινου και ευελπιςτοφμε ςφντομα 
να αρχίςουν οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ. 
 

4. Δφο είναι τα μεγάλα προβλιματα που αφοροφν ι φρενάρουν τθν ςυντιριςθ 
των ανεμόμυλων. Το κόςτοσ αποκατάςταςθσ που καλείτε να αναλάβει ο ιδιοκτιτθσ 
του μφλου και θ ζλλειψθ πλζον τεχνιτϊν που να γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ 
του μθχανιςμοφ. Πςον αφορά το πρϊτο ευτυχϊσ πολλά ευρωπαικά προγράμματα 
ςτθρίηουν εργα που αφοροφν τθν ανάδειξθ τθσ αγροτικισ μασ κλθρονομιάσ . Στο 
πλαίςιο κάποιου τζτοιου προγράμματοσ ο ιδιϊτθσ μπορεί να επιδοτθκεί ςε 
ποςοςτό περίπου 50%, δθλ. να εξαςφαλίςει το μιςό κόςτοσ τθσ επζμβαςθσ από 
ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. Ρροςωπικά πιςτεφω πωσ τα μνθμεία αυτά δεν 
αφοροφν μόνο τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. Μασ αφοροφν όλουσ τουσ κατοίκουσ του 
νθςιοφ γιατί είναι θ κλθρονομιά που μασ άφθςαν οι πρόγονοι μασ. Για το λόγο αυτό 
κα πρζπει κι εμείσ όπωσ μπορεί ο κακζνασ να ςτθρίηει τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ είτε 
δουλεφοντασ εκελοντικά, είτε μειϊνοντασ τθν αμοιβι μασ για να βοθκιςουμε τον 
ιδιοκτιτθ να περατϊςει το ζργο. Αυτό τουλάχιςτον εφαρμόηω εγϊ ωσ 
επαγγελματίασ.  

Πςον αφορά τθ δεφτερθ δυςκολία, δυςτυχϊσ θ ειδικότθτα του μυλομαραγκοφ ζχει 
πλζον ςχεδόν εκλείψει ςτο νθςί μασ. Ηοφνε ακόμθ 1 ι 2 μυλομαραγκοί που όμωσ 
λόγω γιρατοσ δεν είναι ςε κζςθ να αναλάβουν τθν αναςτιλωςθ ενόσ ανεμόμυλου. 
Γι’αυτό κα ιταν χριςιμο ίςωσ το κράτοσ να ςτθρίξει τθν εξειδίκευςθ κάποιου νζου 
μαραγκοφ ςτθν τζχνθ του ανεμόμυλου για να μπορζςει όλθ αυτι θ γνϊςθ να 
περάςει και ςτισ νζεσ γενιζσ που κα ζρκουν. Διαφορετικά όλθ θ μαγεία του 
ανεμόμυλου κα χακεί ςφντομα κακϊσ τα καιρικά φαινόμενα και ο χρόνοσ κα 
ςβιςουν και τα τελευταία δείγματα αυτισ τθσ εντυπωςιακισ προβιομθχανικισ 
τεχνολογίασ.   
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 ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΑΡΟ ΤΟΝ Κ. ΚΛΕΛΣΑΘ ΑΥΓΟΥΣΤΘ , ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΡΑΛ 

ΤΘΝΟΥ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ  ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ ΑΡΟ ΤΟΝ Κ. ΑΝΔΕΑ ΨΑΛΤΘ 
Τθν Τετάρτθ 28/09/2011 επιςκεφτικαμε τον ανεμόμυλο του κ. Αντρζα Ψάλτθ και 
του ηθτιςαμε να μασ απαντιςει ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 
1) Ρότε πρωτοκτίςτθκε ο ανεμόμυλοσ; 
Ο ανεμόμυλοσ χτίςτθκε περίπου το 1800-1850 από τθν οικογζνεια Ψάλτθ και είναι 
ιδιοκτθςία τθσ  
 
2)Ροιο ςκοπό εξυπθρετοφςε; 
Θ βαςικότερθ χρθςιμότθτα του ιταν θ άλεςθ των ςιτθρϊν (ςιτάρι, κρικάρι, βρϊμθ 
κ.α.). Ωςτόςο κάποιεσ φορζσ ο αποτελοφςε και τόπο διαμονισ του μυλωνά. 
 
3)Ροια είναι τα κφρια μζρθ και τα εξαρτιματά του; 
Εξωτερικά μζρθ: Φτερωτι ονομάηεται το κυκλικό περιςτρεφόμενο μζροσ του 
ανεμόμυλου το οποίο ωκείται  από τον αζρα και κζτει ςε κίνθςθ τουσ εςωτερικοφσ 
μθχανιςμοφσ του. Αναλυτικά θ ςυγκεκριμζνθ  φτερωτι ζχει δζκα αντζνεσ * οι οποίεσ 
ςτθρίηονται από δζκα ξάρτια και από τθ ςτεφάνθ. 
Εςωτερικά μζρθ και εξαρτιματα: 
Το εςωτερικό του μφλου χωρίηεται ςε δφο ςτάκμεσ: το κατϊι, που λειτουργεί ωσ 
αποκθκευτικόσ χϊροσ του ςταριοφ και το ανϊι που γίνονταν όλεσ οι λειτουργίεσ 
αλζςεωσ του μφλου. Θ διαδικαςία αλζςεωσ γίνεται από τισ μυλόπετρεσ. Θ καταριά 
(κάτω μυλόπετρα) είναι ςτακερι ενϊ θ παναριά (πάνω μυλόπετρα) περιςτρζφεται. 
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ ςτθν παναριά γίνεται από ζνα κατακόρυφο άξονα  που 
ςυνδζεται μζςω γραναηιϊν με τθν επζκταςθ του κεντρικοφ ξφλου τθσ φτερωτισ. 
Ακόμα, θ παναριά ζχει τθ δυνατότθτα να ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με το πόςο 
ψιλό αλεφρι κζλει ο μυλωνάσ. Τζλοσ θ ςκεπι (κουκοφλι) του ανεμόμυλου, που είναι 
καταςκευαςμζνθ από ξφλα και άχυρα, μαηί με τον όλο μθχανιςμό ζχουν τθν 
δυνατότθτα να περιςτραφοφν ϊςτε θ φτερωτι να είναι κάκετθ ςτθ διεφκυνςθ του 
ανζμου. Δεν ιταν εφκολθ θ καταςκευι του μθχανιςμοφ. Ρριν λίγα χρόνια ο 
διμαρχοσ Άνδρου ζςτειλε μθχανικοφσ και μθχανολόγουσ για να τον αντιγράψουν. 
Τζςςερα χρόνια πθγαινοζρχονταν, μα δεν κατάφεραν να τον αποτυπϊςουν και 
να ιςοηυγίςουν το μζςα με το ζξω τμιμα. 
 
4)Ρόςα άτομα βοθκοφςαν; 
Ζνασ γνϊςτθσ τθσ λειτουργίασ του ανεμόμυλου ιταν αρκετόσ για να τον κζςει ςε 
λειτουργία. 
 
5)Τι αξία είχε ςτθν κοινωνία του τότε; 
Ο ανεμόμυλοσ ιταν ςθμαντικόσ κακϊσ βοθκοφςε τον μυλωνά να βγάλει τα προσ το 
ηθν και ζδινε ςτον φοφρναρθ τα υλικά για τθν παραςκευι του ψωμιοφ. 
 
 
6)Υπάρχει ςιμερα ενδιαφζρον για τουσ ανεμόμυλουσ; 
Σιμερα ο ανεμόμυλοσ ςυντθρείται μόνο για τουριςτικοφσ λόγουσ. 
 
7) Ρότε ςταμάτθςε θ λειτουργία του και γιατί; 
Ο ανεμόμυλοσ λειτουργοφςε μζχρι το 1970 οπότε και ςταμάτθςε διότι είχε αρχίςει 
θ χριςθ μθχανϊν για τθν άλεςθ του ςιταριοφ. 
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8)Ροια ιταν τα κριτιρια επιλογισ του τόπου καταςκευισ του ανεμόμυλου; 
Τα κριτιρια επιλογισ του τόπου ιταν τρία: 
i) Να πνζουν δυνατοί άνεμοι και ιδιαίτερα βοριάδεσ. 
ii) Να είναι ςε κοντινι απόςταςθ από τθν πόλθ ι τθν κατοικθμζνθ περιοχι. 
iii) Να είναι ςε κάποιο λόφο  
 
9) Ροιο ιταν το ωράριο και ο τρόποσ πλθρωμισ του μυλωνά; 
Δοφλευε πολλζσ ϊρεσ τθ μζρα ανάλογα με τθν ζνταςθ του αζρα, όμωσ ςτθν περίοδο 
τθσ κατοχισ δοφλευε ςυνικωσ τθ νφχτα για να μθν τον ςυλλάβουν οι Λταλοί. Θ 
πλθρωμι γινόταν είτε με χριματα είτε ο μυλωνάσ κρατοφςε ζνα μζροσ από το 
αλεφρι που άλεκε. 
 
10) Δοφλευε όλεσ τισ εποχζσ  ο μφλοσ; 
Ο μφλοσ δοφλευε όλεσ τισ εποχζσ και ειδικότερα τισ μζρεσ που είχε περιςςότερο 
αζρα  
 
11) Αν δεν είχε Βοριά δοφλευε ο μφλοσ; 
Ναι, γιατί μποροφςε να περιςτραφεί ανάλογα με τθν διεφκυνςθ του αζρα. 
 
12) Το επάγγελμα ιταν προςοδοφόρο; 
Το ειςόδθμα του μυλωνά ιταν ζνα μζτριο ειςόδθμα. (3Θ ΟΜΑΔΑ) 
 
 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΡΛΣΚΕΨΘ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ 
 
Ο ανεμόμυλοσ τθσ οικογζνειασ  Ψάλτθ  πρωτοχτίςτθκε το 1800 με 1850 όπου 
χρειάςτθκε ίςωσ και χρόνο για τθν καταςκευι του,θ λειτουργία του ςταμάτθςε το 
1969-70 αφοφ είχαν δθμιουργθκεί τα μθχανιματα τα οποία μποροφςαν 
λειτουργοφν με όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςε αντίκεςθ με τουσ ανεμόμυλουσ που 
λειτουργοφν ανάλογα με τον αζρα.Θ ζνταςθ του αζρα κακόριηε τθν επιφάνεια του 
πανιοφ.Ο ςυγκεκριμζνοσ μφλοσ ζχει 10 ξάρτια γενικότερα όμωσ οι μφλοι ζχουν 10 ι 
12 ξάρτια, ζνα ςτεφάνι και αντζνεσ ςτο εξωτερικό ενϊ το ςτο εςωτερικό χωρίηεται 
ςε τρία επίπεδα το πάτωμα του πρϊτου επιπζδου είναι από ςανίδεσ και επάνω 
υπάρχει θ μυλόπετρα, που χωρίηεται ςε δφο το πάνω μζροσ γυρνάει ενϊ το κάτω 
παραμζνει ςτακερό τθν ϊρα που γυρνάει το γρανάηι, το δεφτερο επίπεδο ςυνδζεται 
με το πρϊτο και ςε αυτό το επίπεδο υπάρχουν μθχανιματα που βοθκοφν ςτθ 
διαδικαςία που γίνεται ςτο πρϊτο επίπεδο και ςτο τρίτο επίπεδο που βρίςκεται ζν 
δωμάτιο με τηάκι και κρεβάτι για τθ ξεκοφραςθ του μυλωνά που ουςιαςτικά κάνει 
όλθ τθ δουλεία μόνοσ του. 
Αν το επάγγελμα του μυλωνά δεν είχε χακεί ο μφλοσ ζχει ακόμα και τϊρα τθν 
δυνατότθτα να λειτουργεί ακόμα και ςιμερα. (2Θ ΟΜΑΔΑ) 
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Θ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΡΟΥ ΔΟΚΘΚΕ ΑΡΟ ΤΟΝ Κ. ΑΝΔΕΑ ΨΑΛΤΘ, ΛΔΛΟΚΤΘΤΘ 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΤΘΣ ΤΘΝΟΥ 

Στουσ ανεμοδαρμζνουσ λόφουσ τθσ Τινου υπάρχουν διάςπαρτοι αρκετοί 

ανεμόμυλοι. Μζςα από το μάκθμα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ μασ δόκθκε το ζναυςμα για 

να επιςκεφτοφμε ζναν από αυτοφσ, που βρίςκεται ςτθν αρχι του δρόμου του Τριποτάμου. 

Ο τωρινόσ ιδιοκτιτθσ του μασ μίλθςε για τθν πορεία του ανεμόμυλου μζςα ςτα χρόνια, τθ 

λειτουργία και τθ ςθμερινι χριςθ του. 

Αναμφίβολα, αν και είναι μία καταςκευι του 1800, κατάφερε να μθν αλλοιωκεί με 

τθν πάροδο του χρόνου. Είναι ζνα κλαςικό κτίςμα το οποίο περνά από γενιά ςε γενιά. 

Αρχικά ιταν ςτθν κατοχι του κ. Ανδρζα Ψάλτθ, μετά πζραςε ςτα χζρια του κ. Λωςιφ Ψάλτθ, 

και ζπειτα ςτον κ. Ανδρζα Ψάλτθ, ο οποίοσ είναι και ο τωρινόσ ιδιοκτιτθσ του. Ο 

ανεμόμυλοσ για αρκετά χρόνια λειτουργοφςε για τθν άλεςθ των ςιτθρϊν και τθν παραγωγι 

αλευριοφ. Θ προςφορά του εκείνθ τθν εποχι ιταν ςθμαντικι για τθ ηωι των ανκρϊπων, 

διότι δεν υπιρχαν αρκετά τρόφιμα. Με τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ και τθν εφεφρεςθ 

νζων μθχανθμάτων θ λειτουργία του αναςτάλκθκε το 1969. 

Οφκαλμοφανζσ είναι ότι μετά από τόςα χρόνια διατθρεί το κυλινδρικό του ςχιμα, 

είναι ακόμα διϊροφο και τόςο πζτρινο, όςο και τα πρϊτα χρόνια τθσ καταςκευισ του. 

Εξωτερικά παρατθροφμε τθ μεγάλθ πολυγωνικι φτερωτι με τισ αντζνεσ, που ανοίγουν τα 

πανιά για να αρχίςει να περιςτρζφεται ο μθχανιςμόσ με το φφςθμα του ανζμου. Υπάρχουν 

δζκα αντζνεσ ςτερεωμζνεσ πάνω ςτον άξονα, δεμζνεσ με ςυρματόπλεγμα ςτισ άκρεσ του. 

Μεταξφ των άλλων μποροφμε να δοφμε τθν κουκοφλα, που ιταν φτιαγμζνθ από τράβεσ και 

ψάκα.  

Στο εςωτερικό του ανεμόμυλου βρίςκεται ο μθχανιςμόσ αλζςματοσ που 

αποτελείται ςχεδόν εξ ολοκλιρου από ξφλα και κφρια μζρθ του είναι οι μυλόπετρεσ και το 

ςεντοφκι. Οι μυλόπετρεσ είναι δφο, θ μία πάνω ςτθν άλλθ, τοποκετθμζνεσ ςτο κζντρο ςε 

οριηόντια κζςθ. Θ κάτω μυλόπετρα παρζμενε ακίνθτθ, ενϊ θ πάνω περιςτρεφόταν 

ςυνκλίβοντασ τον καρπό. Στθν πάνω μυλόπετρα υπάρχει μία τρφπα από τθν οποία ζπεφτε ο 

καρπόσ που βριςκόταν μζςα ςτο ξφλινο ςεντοφκι. 

Στο ίδιο κτίςμα βρίςκεται ςτον κάτω όροφο ζνα μικρό δωμάτιο με τηάκι και κρεβάτι 

που χρθςίμευε για τθν ανάπαυςθ του μυλωνά. Χρειαηόταν ξεκοφραςθ, κακϊσ γνωρίηοντασ 

καλά το επάγγελμα, εργαηόταν μόνοσ του ι με μικρι βοικεια από τθν οικογζνειά του. Θ 

δουλειά που διεκπεραίωνε ιταν ςκλθρι και αμειβόταν είτε με δεκάρεσ είτε με κάποιο 

ποςοςτό από το άλεςμα. Ο μφλοσ δοφλευε όλο το χρόνο αδιάκοπα, αφοφ αποτελοφςε 

εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ακόμα και όταν ο άνεμοσ ιταν νότιοσ. Σ’ αυτό ςυνζβαλε θ 

καταςκευι του, αφοφ θ κουκοφλα είχε τθ δυνατότθτα να περιςτρζφεται ανάλογα με τθ 

φορά του ανζμου, αλλά και θ ευνοϊκι του κζςθ. 

Στθν εποχι που διανφουμε, οι νζοι δεν ενδιαφζρονται για τθν πολιτιςτικι τουσ 

κλθρονομιά. Αντίκετα, θ οικογζνεια Ψάλτθ κρατά εν ηωι τθν παράδοςθ κζτοντασ ςε 

λειτουργία τον ανεμόμυλο μία φορά το χρόνο και ςυντθρϊντασ τον ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

Με αυτόν τον τρόπο, προςελκφει πλικοσ ξζνων επιςκεπτϊν, ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ διαιϊνιςι τουσ.   (1Θ ΟΜΑΔΑ)    
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΡΟ ΤΘΝ Κ. ΧΥΣΑΝΚΘ ΡΩΤΟΡΑΡΑ , ΔΛΑΚΟΣΜΘΤΛΑ 
Θ κ. Χρυςάνκθ Ρρωτόπαπα, διακοςμιτρια, μόνιμοσ κάτοικοσ Ακθνϊν και φίλθ τθσ 

Τινου, μασ πλθροφόρθςε ότι θ μθτζρα τθσ  γεννικθκε ςτθ Σίφνο, οπότε  μεγάλωςε 

με εικόνεσ του Αιγαίου, του άπλετου φωτόσ και των μφλων που τθν επθρζαςαν 

βακφτατα. Πταν αργότερα βρζκθκε ςτθν τοποκεςία όπου ζχει κτιςτεί ο μφλοσ- 

κατοικία φφςαγε δυνατόσ βοριάσ, ενϊ απζναντι ζβλεπε τουσ μφλουσ τθσ 

Μανταλοφσ, όπωσ λζγεται θ περιοχι ςτον Τριαντάρο με τουσ πολλοφσ μφλουσ. 

Αυτοί οι λόγοι τθν οδιγθςαν  ςτθ ςυγκεκριμζνθ  επιλογι. Στθ ςυνζχεια μασ 

απάντθςε ςτα ερωτιματα που κζςαμε. 

1.Ρόςο κοντά ςτθν αρχιτεκτονικι ενόσ Τθνιακοφ ανεμόμυλου είναι ο ςυγκεκριμζνοσ 

εςωτερικά και εξωτερικά ;<< Ο μφλοσ καταςκευάςτθκε το 1994-1995, με λικοδομι 

Τθνιακισ προζλευςθσ από το λατομεία τθσ Ζξω Μεριάσ και  αποτελεί πιςτι 

αναπαραγωγι ςχεδίου των μφλων τθσ Τινου, που είναι μεγαλφτερθσ διαμζτρου 

από τα άλλα νθςιά, αλλά και πιο ψθλοί.. Στοιχείο βαςικό του μφλου είναι θ ςκάλα, 

με διαφορετικό τρόπο βζβαια καταςκευαςμζνθ, από τθν οποία εξαρτικθκε  όλθ θ 

καταςκευι. Ζνα ακόμα αυκεντικό ςτοιχείο του μφλου είναι το τηάκι.  Ιταν πολφ 

ψθλό και κάπνιηε . Οι μφλοι τθσ Τινου ιταν είτε με δφο ορόφουσ είτε με ζναν . Το 

ςυγκεκριμζνο κτίςμα αποτελείται από το ιςόγειο και άλλουσ δφο ορόφουσ . Στισ 

οροφζσ χρθςιμοποιικθκαν τράβεσ από τθν παλιά Σχολι Ευελπίδων και πλάκεσ 

τθνιακζσ ςφμφωνα με τθν ντόπια αρχιτεκτονικι. Βζβαια πάνω τότε βάηανε χϊμα 

που το πατοφςανε με το κφλιντρο>> Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα πλθροφορία είναι 

ότι το αξόνι είναι αυκεντικό, προζρχεται από μφλο των Λςτερνίων , ιδιοκτθςίασ 

του κ. Νικολάου Βιδάλθ 

2.Είναι πρακτικόσ ςαν κατοικία και λειτουργικόσ ;«Βζβαια είναι λειτουργικότατοσ. 

Είναι πολφ ηεςτόσ λόγω τθσ κζρμανςθσ φυςικά που υπάρχει και τθσ μόνωςθσ, ενϊ 

ζξω φυςά δυνατά ο βοριάσ. Μάλιςτα όταν κάκεςτε ςε κάποια ςθμεία νιϊκετε τθν 

πίεςθ του ανζμου. Ζχει χωριςτεί το κτίςμα ςε τρεισ ορόφουσ , οπότε μπορεί άνετα 

να μείνει μια οικογζνεια και είναι πρακτικό».  

3. Ιταν τόποσ ςυνάντθςθσ ο μφλοσ;Κατά παράξενο τρόπο, ενϊ οι Κυκλάδεσ 

χαρακτθρίηονται από ζντονθ κοινωνικότθτα,  οι μφλοι των Κυκλάδων δεν 

αποτελοφςαν ςθμείο ςυνάντθςθσ, ιταν κτίςματα απόμακρα και οι μυλωνάδεσ 

μοναχικοί. 

 4.Ο κυκλικόσ τοίχοσ δθμιουργεί προβλιματα ςτθν τοποκζτθςθ των επίπλων και 

άλλων διακοςμθτικϊν; Πχι. Φυςικά οριςμζνεσ προςαρμογζσ γίνονται, δε μποροφν 

να τοποκετθκοφν κάδρα και ζπιπλα που ζχουν μικοσ. 

Μασ ζδωςε ακόμθ πλθροφορίεσ γενικά για τουσ Μφλουσ: για τθν καταςκευι τουσ 

μακριά από τα χωριά , ςε μζρθ με δυνατό αζρα, για τθ ςφνδεςι τουσ  ςυνδζονταν 

με κρφλουσ, δειςιδαιμονίεσ και αλαφροϊςκιωτουσ, για καταςκευαςτικζσ 
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λεπτομζρειεσ και άλλα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε κατά τθ διάρκεια καταςκευισ 

από το ςθμαντικό βιβλίο «Ο ανεμόμυλοσ ςτισ Κυκλάδεσ , Βάου- Νομικοφ» 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘ ΑΡΟ ΤΟΝ Κ. ΜΑΚΘ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ) 

  
-Ρόςουσ ανεμόμυλουσ ζχετε καταςκευάςει; 
-Καταςκεφαςα ζναν ανεμόμυλο ςτθν Αγία Μαρίνα το 1985-1986.Ιταν πζτρινοσ και 
χρθςιμοποιείται ωσ κατοικία. Ζνασ δεφτεροσ μφλοσ που ζχτιςε ο πατζρασ μου και 
βοικθςα και εγϊ ιταν ςτο Σταυρό περίπου το 1987-1988 ςτο ςθμείο ενόσ παλιοφ 
μφλου και χρθςιμοποιείται και αυτόσ ωσ κατοικία. Ζνασ τρίτοσ κτίςτθκε από μζνα 
ςτον Τριαντάρο. 
  
  
-Από που αντλιςατε πλθροφορίεσ για τθν καταςκευι; 
-Ριραμε ςτοιχεία από τουσ υπάρχοντεσ μφλουσ. Βζβαια ζχουν άλλεσ διαςτάςεισ 
δθλαδι είναι λίγο πιο μεγάλοι αφοφ προορίηονταν ωσ κατοικίεσ και οι ιδιοκτιτεσ 
επιδίωκαν να εξοικονομιςουν χϊρο. Οι παλιοί μφλοι είχαν πιο χοντροφσ τοίχουσ για 
να χωράει ςτον τοίχο θ ςκάλα που ανζβαινε ςτον πάνω όροφο που βρίςκονταν ο 
μθχανιςμόσ. Επίςθσ είναι ίςιοι χωρίσ να ζχουν κλίςθ όπωσ ςυνζβαινε παλιότερα. 
Στουσ παλιοφσ μφλουσ οι τοίχοι εςωτερικά φάρδαιναν όςο ανζβαιναν προσ τθν 
οροφι του πρϊτου ορόφου για να ακουμπιςει ςτθν οροφι τα ςτεγάδια. Να 
ςκεφτείτε ότι το τςιμζντο ςαν υλικό χρθςιμοποιικθκε από το 1960 και υπάρχει και 
το μπετό επομζνωσ ςτθν οροφι κάκε μφλου ζβαηε ο μυλωνάσ ότι είχε.   
  
-Ροιζσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηει ζνα ςφγχρονοσ καταςκευαςτισ; 
Το χτίςιμο είναι κυκλικό-ςτρογγυλό και είναι πιο δφςκολο ςε ςχζςθ με ζνα 
τετράγωνο χτίςιμο. Δουλεφουμε από το κζντρο και πρζπει να ζχουμε καλό και 
ςτακερό ζδαφοσ για κεμζλιο. Βάηουμε πάςαλο ςτο κζντρο και δουλεφουμε με ίδια 
ακτίνα. Σιμερα δεν υπάρχουν πετράδεσ, αφοφ οι τοίχοι ςτισ ςφγχρονεσ οικοδομζσ 
κτίηονται με τοφβλα αλλά και άλλα υλικά.   
  
-Το κόςτοσ είναι μεγαλφτερο από ζνα απλό ςπίτι; 
-Σαφϊσ και είναι μεγαλφτερο το κόςτοσ για το κτίςιμο ανεμόμυλου ο οποίοσ ζχει 
τρεισ ορόφουσ ςυνικωσ και είναι 15τ.μ. από το να φτιάξουμε ζνα κτίςμα 45-50τ.μ. 
τετραγωνιςμζνο.   
  
-Υπιρχαν ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ που κακόριηαν προσ το ποιά μεριά κα 
χτίηονταν ο μφλοσ; 
-Ζπρεπε να φυςάει βοριάσ πρϊτα απϋόλα για αυτό ο ανεμόμυλοσ χτίηονταν προσ το 
βοριά ενϊ θ πόρτα προσ το νοτιά. Χτίηονταν ςε βραχϊδεσ ζδαφοσ, ςτθν κορυφι για 
να κεμελιϊνεται καλά ςτο βράχο.  
  
-Ιταν δφςκολθ δουλεία το χτίςιμο του μφλου για τα τεχνικά μζςα τθσ εποχισ; 
-Τότε ιταν εφκολθ δουλειά γιατί οι άνκρωποι είχαν τζχνθ ςτθν πζτρα και θ 
καταςκευι του πφργου ιταν εφκολθ. Δφςκολα ιταν τα εξαρτιματα από ξφλα και 
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μυλόπετρεσ οι οποίεσ ζρχονταν από τθ μφλο. Θ τζχνθ καταςκευισ του μθχανιςμοφ 
ιταν δφςκολθ και τθν γνϊριηαν λίγοι ειδικοί τεχνίτεσ. Επίςθσ ζπρεπε βζβαια ο 
μάςτορασ να είναι επιδζξιοσ κτίςτθσ ϊςτε να γίνονταν ζνα καλό χτίςιμο γιατί οι 
μφλοι δζχονταν πιζςεισ και κραδαςμοφσ. 
  
  
-Στισ παλαιότερεσ εποχζσ οι μφλοι ιταν ςοβαντιςμζνοι; 
-Πχι τόςο, το ςοβάντιςμα ιταν ανάγλυφο γιατί ζβαηαν λίγο υλικό από αςβζςτθ και 
άμμο ποταμίςια από τθν Κϊμθ, γιατί δεν είχαν πολλά υλικά εξάλλου και ο ςοβάσ 
ακολουκοφςε τθν πζτρα. Στθν Τινο ζφτιαχναν αςβζςτθ ςε καμίνια από μάρμαρα 
που τα ζκαιγαν ςε δυνατι φωτιά. Τα τελευταία χρόνια ζκαναν κάτι ςαν ςοβάντιςμα 
με πορςελάνθ.  
  
  
-Είςτε ςφμφωνοσ με τθν καταςκευι ςφγχρονων ανεμόμυλων; 
-Πχι, τα τελευταία χρόνια νομίηω ότι ζχει απαγορευτεί  κιόλασ θ καταςκευι , και 
πιςτεφω πωσ με αυτό τον τρόπο "χαλάμε" τθν παράδοςθ του ανεμόμυλου και 
χτίηουμε μφλουσ με άλλεσ διαςτάςεισ, άλλο ςχιμα νοκεφοντασ τισ παραδόςεισ μασ. 
   
         

 Θ ΜΑΧΘ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ (απόςπαςμα από το «Δον Κιχϊτθ» του 

Κερβάντεσ) 

Ο Δον Κιχϊτθσ πζραςε δεκαπζντε μζρεσ ςτθ βολι του ςπιτιοφ του, και 

αςχολιόταν με τισ υποκζςεισ του, χωρίσ τίποτα να δείχνει ότι ικελε να ξαναρχίςει 

τισ τρζλεσ του. Πλο αυτό το διάςτθμα κουβζντιαςε πολφ με το γεωργό, το χωριανό 

του, ζναν καλοκάγακο άνκρωπο, αλλά χωρίσ πολφ μυαλό ςτο κεφάλι του.    Από τα 

πολλά που  

του είπε, τισ τόςεσ υποςχζςεισ που του ζκανε, ςτο τζλοσ ζπειςε το 

δφςτυχο χωρικό να μπει ςτθ δοφλεψι του ωσ ιπποκόμοσ.  

Ανάμεςα ςτα άλλα, του ζλεγε ο Δον Κιχϊτθσ, πωσ αν ερχόταν μαηί του με τθν 

καρδιά του, γιατί - ποιοσ ξζρει -  όλο και κα του τφχαινε κάποια περιπζτεια από τθν 

οποία κα ζβγαινε νικθτισ, κα τον διόριηε διοικθτι ςε ζνα νθςί. Με αυτιν, αλλά και 

με πολλζσ άλλεσ υποςχζςεισ, ο Σάντςο Ράνςα, ζτςι λεγόταν ο χωρικόσ, άφθςε 

γυναίκα και παιδιά και πιγε ιπποκόμοσ του Δον Κιχϊτθ. 

Ο Δον Κιχϊτθσ βάλκθκε να βρει χριματα. Αφοφ ποφλθςε κάποια πράματα, 

ζβαλε  ενζχυρο κάποια άλλα, και ξεποφλθςε τα υπάρχοντά του όςο-όςο, 

ςυγκζντρωςε ζνα ςθμαντικό χρθματικό ποςό. Φςτερα, ανακοίνωςε ςτο Σάντςο 
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Ράνςα τθ μζρα και τθν ϊρα που κα ξεκινοφςαν, ϊςτε να πάρει μαηί του ο, τι του 

ιταν απαραίτθτο. Ράνω απ’ όλα του είπε να πάρει προμικειεσ για το ταξίδι. Εκείνοσ 

δζχτθκε και, μάλιςτα, του είπε πωσ μποροφςε να φζρει και το γαϊδοφρι του που 

ιταν πολφ καλό, γιατί ιταν ςυνθκιςμζνο ςτα μεγάλα ταξίδια.  

Χωρίσ να αποχαιρετιςει τθ γυναίκα του και τα παιδιά του ο Σάντςο Ράνςα, 

όπωσ οφτε και ο Δον Κιχϊτθσ τθν οικονόμο και τθν ανεψιά του, βγικαν νφχτα από το 

χωριό χωρίσ να τουσ δει κανείσ. Ζκαναν πολφ δρόμο, μζχρι να βεβαιωκοφν ότι 

κανείσ δε κα τουσ ζβριςκε, όςο και να τουσ ζψαχνε, ϊςπου ςτο τζλοσ ξθμζρωςε.  

-32 - 

Ριραν το δρόμο τουσ κουβεντιάηοντασ, όταν είδαν ςτον κάμπο καμιά 

τριάντα με ςαράντα ανεμόμυλουσ. Ο Δον Κιχϊτθσ, μόλισ τουσ αντίκριςε, είπε ςτον 

ιπποκόμο του: 

- Θ τφχθ οδθγεί τα βιματά μασ. Βλζπεισ εκεί φίλε μου Σάντςο Ράνςα, 

τριάντα, ίςωσ και λιγότερουσ, τεράςτιουσ γίγαντεσ που ενάντια τουσ κα πολεμιςω 

και κα τουσ πάρω τθ ηωι;  

- Μα ποιουσ γίγαντεσ; είπε ο Σάντςο. 

- Εκείνουσ εκεί κάτω, δεν βλζπεισ; απάντθςε ο αφζντθσ του, , μερικοί 

μάλιςτα ζχουν χζρια μακριά ίςαμε δυο λεφγεσ. 

-34 - 

- Κοιτάξτε αφζντθ μου, - παρατιρθςε ο Σάντςο – εκείνα εκεί κάτω που 

φαίνονται ζτςι δεν είναι γίγαντεσ, αλλά ανεμόμυλοι, και αυτά που μοιάηουν με 

χζρια είναι τα φτερά του που, κακϊσ ο άνεμοσ τα γυρίηει, κάνουν τθ μυλόπετρα να 

αλζκει. 

 - Ρϊσ φαίνεται ότι δεν ζχεισ ιδζα από περιπζτειεσ! Αυτοί εκεί είναι γίγαντεσ 

και, αν φοβάςαι, πιγαινε ςτθν άκρθ να προςευχθκείσ, όςο κα δίνω τθν άνιςθ μάχθ 

ενάντια τουσ.  

-35- 

Και με αυτά τα λόγια, ςπιροφνιαςε το οςινάντθ χωρίσ να δίνει ςθμαςία ςτισ 

φωνζσ του ιπποκόμου. Ιταν τόςο πειςμζνοσ ότι οι ανεμόμυλοι ιταν γίγαντεσ, που 

δεν το κατάλαβε οφτε καν, όταν τουσ πλθςίαςε. Στο μεταξφ, τουσ φϊναηε: 

-Μθ φεφγετε δειλά και άνανδρα πλάςματα, ζνασ και μόνο ιππότθσ ςάσ 

επιτίκεται!  
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Εκείνθ τθ ςτιγμι ςθκϊκθκε αζρασ, τα μεγάλα φτερά των ανεμόμυλων 

άρχιςαν να κινοφνται και βλζποντάσ το αυτό ο Δον Κιχϊτθσ είπε: 

-   Ε λοιπόν, και περιςςότερα από το Βριάρεω χζρια να κινιςτε, κα το 

πλθρϊςτε!  

Και με αυτά τα λόγια, πιςτεφοντασ πωσ θ κυρά του θ Δουλςινζα, όπωσ τθν 

είχε ικετεφςει, κα του ςυμπαραςτεκόταν ςε εκείνθ τθ δφςκολθ ςτιγμι, καλφφκθκε 

καλά με τθν ολοςτρόγγυλθ λεπτι του αςπίδα, κατζβαςε οριηόντια τθ λόγχθ, 

κάλπαςε με όλθ του τθ φόρα και όρμθςε με δφναμθ πάνω ςτον πρϊτο ανεμόμυλο 

που βρζκθκε μπροςτά του.  

-36- 

Ζδωςε ζνα χτφπθμα με τθ λόγχθ του ςτο φτερό του ανεμόμυλου, αλλά ο 

αζρασ το μετακίνθςε με τόςθ ορμι που    ζςπαςε ςτα δυο τθ λόγχθ και ξεπζταξε 

μακριά ςτα χωράφι άλογο και καβαλάρθ.  Ο Σάντςο ζτρεξε με το γάιδαρό του όςο 

πιο γριγορα μποροφςε, για  να βοθκιςει τον αφζντθ του, αλλά, όταν ζφταςε ςτο 

μζροσ όπου είχε πζςει, ο Δον Κιχϊτθσ δεν μποροφςε να κουνιςει.    

- Ο Κεόσ το ξζρει, είπε ο Σάντςο, μια ϊρα δεν φϊναηα ςτθν ευγζνειά ςασ να 

προςζξει καλά τι κάνει, γιατί δεν ιταν γίγαντεσ, αλλά ανεμόμυλοι;  

-37- 

  

- Ράψε φίλε μου Σάντςο, απάντθςε ο Δον Κιχϊτθσ, τα πράγματα ςτον 

πόλεμο, περιςςότερο από οτιδιποτε άλλο,  αλλάηουν διαρκϊσ. Και μάλιςτα, όςο το 

ςκζφτομαι, τόςο πείκομαι ότι εκείνοσ ο μάγοσ ο Φρεςτϊνασ μεταμόρφωςε αυτοφσ 

τουσ γίγαντεσ ςε ανεμόμυλουσ για να μου ςτεριςει τθ δόξα που κα κζρδιηα αν τουσ 

νικοφςα. Πμωσ δεν κα καταφζρουν τίποτα τα φκονερά του μάγια απζναντι ςτθν 

καλοςφνθ του ςπακιοφ μου!  

Και με τθ βοικεια του Σάντςο καβάλθςε και πάλι το άλογό του.  

Εκείνθ τθ νφχτα τθν πζραςαν ανάμεςα ςτα δζντρα. Μάλιςτα ο Δον Κιχϊτθσ 

ζκοψε και ζνα κλαδί από κάποιο δζντρο και ςτθν άκρθ του ζμπθξε τθ μεταλλικι 

αιχμι από τθ λόγχθ του που είχε ςπάςει.  

Δεν ζκλειςε μάτι όλθ τθ νφχτα ο Δον Κιχϊτθσ, κακϊσ θ ςκζψθ ιταν ςτθν 

κυρά του τθ Δουλςινζα. Αντίκετα, ο Σάντςο, που είχε γεμάτο το ςτομάχι του, 

κοιμικθκε μονοροφφι.  
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 ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ 

 

Α) φφλο:      Αγόρι                  

                     Κορίτςι 

 

Β) θλικία:  ζωσ 20 ετϊν 

                       21 ζωσ 40 

                       41 ζωσ 60 

                     61 και άνω 

 

Γ) εκπαίδευςθ: Δθμοτικό 

                            Γυμνάςιο 

                            Λφκειο 

                            Α.Ε.Λ. 

 

1) Ζχετε επιςκεφτεί ποτζ ανεμόμυλο;      ΝΑΛ   

                                                                          ΟΧΛ              

2) Ξζρετε ότι ιταν κάτι ςαν βιομθχανικι εγκατάςταςθ παλαιότερθσ εποχισ;  ΝΑΛ     

                                                                                                                                           ΟΧΛ  

3) Γνωρίηετε τι δουλειά ζκανε ο ανεμόμυλοσ;    ΝΑΛ               

                                          ΟΧΛ 

4) Αν ναι, γράψτε ςυγκεκριμζνα ποια δουλειά. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

5) Ζχετε προςζξει ποφ είναι χτιςμζνοι οι ανεμόμυλοι;  ςε λόφουσ  

  (βάλτε Χ ςτο αντίςτοιχο κουτάκι)                                     ςε παραλίεσ                                                                                        

                                                                                                  ςε λαγκαδιζσ 

6) Ζχετε ακοφςει αν βοικθςε τουσ κατοίκουσ με τθ λειτουργία του ςτα χρόνια τθσ 

Κατοχισ;       ΝΑΛ 

                       ΟΧΛ 
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7) Συμφωνείτε με τθν εγκατάλειψθ των ανεμόμυλων;   ΝΑΛ 

                                                                                                    ΟΧΛ 

8) Εάν ΟΧΛ γράψτε γιατί: 

................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Εάν ΝΑΛ γράψτε 

γιατί:…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) Κεωρείτε ότι θ εγκατάλειψθ του ανεμόμυλου ςυμβάλλει αρνθτικά ςτθ 

διατιρθςθ των παραδόςεων του τόπου μασ;    ΝΑΛ 

                                                                                    ΟΧΛ 
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