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1.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία καο αθνξά έλαλ αλεκφκπιν, πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηφ ηεο 

Κεθάινπ ηεο  Κσ ζηα Γσδεθάλεζα. 

Θα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αλεκφκπινπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε Λανγξαθηθφ Μνπζείν. πγρξφλσο, ζα 

γίλεη πξνζζήθε ελφο βνεζεηηθνχ θηηξίνπ ζε γεηηνληθφ νηθφπεδν, φπνπ νη επηζθέπηεο 

ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηα ηνπηθά πξντφληα. 

Ζ Κσο απνηειεί ην δεχηεξν ζε επηζθεςηκφηεηα λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ. Κάζε 

ρξφλν θαη θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, πιεζψξα επηζθεπηψλ θαηαθζάλνπλ ζην λεζί, 

γηα λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πινχζην πνιηηηζκφ ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξνχκε ρξήζηκε ηελ αλάδεημε ηέηνησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

ηεο πξνβηνκεραληθεο επνρήο (αλεκφκπινη, λεξφκπινη, ηακπαθφκπινη θ.α.), ηα νπνία 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ Διιάδα εγθαηαιείπνληαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη δελ ηνπο 

παξέρεηαη ε πξέπνπζα ζεκαζία πνπ ηνπο αξκφδεη. 

 

ΥΑΡΣΖ 1.   ΚΩ 
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2.  ΗΣΟΡΗΑ 

   2.1.  ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 

 

Ζ Κσο, είλαη έλα απφ ηα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηξίηε ζε κέγεζνο. 

Ήηαλ πάληα Διιεληθή απφ ηηο αξρέο ηεο Ηζηνξίαο ηεο. Βξίζθεηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ Αηγαίνπ απέλαληη απφ ηα Μηθξαζηαηηθά Παξάιηα, 

ζην ζηφκην ηνπ θφιπνπ ηεο Αιηθαξλαζζνχ, θαη κεηαμχ ησλ αθξσηεξίσλ 

Κάβν-Κξηνχ (Κλίδνπ) θαη Σεξκεξίνπ (Πέηεξα). Βξηζθφκελε κε η' άιια λεζηά 

ηεο Γσδεθαλήζνπ, ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ Ζπείξσλ θαη ζην ζεκείν 

ζπλάληεζεο κεγάισλ πνιηηηζκψλ, ε Κσο αλέπηπμε θαη δηαηήξεζε γηα ρηιηάδεο 

ρξφληα ην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ. Γηαηήξεζε αλαιινίσην ηνλ ειιεληθφ ηεο 

ραξαθηήξα, παξά ηηο δηάθνξεο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε. Αλαδείρζεθε ζε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθά θέληξα θαη δηαδξακάηηζε αμηφινγν ξφιν ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ κεζνγεηαθνχ πνιηηηζκνχ. 

Έρεη κήθνο 37 ρηιηφκεηξα , πεξηθέξεηα 112 ρηιηφκεηξα θαη επηθάλεηα 290 

η.ρ. Ο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ είλαη ζήκεξα 30.091 θάηνηθνη.  

Ζ Κσο αλήθεη δηνηθεηηθά ζηε Ννκαξρία Γσδεθαλήζνπ, απνηειεί καδί κε 

ηε Νίζπξν Δπαξρία θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο δήκνπο. Σν Γήκν ηεο Κσ κε έδξα 

ηελ νκψλπκε πφιε θαη 17.347 θαηνίθνπο, ην Γήκν Γηθαίνπ κέ έδξα ην 

Εεπάξη θαη 5.840 θαηνίθνπο θαη ην Γήκν Ζξαθιείδσλ κε έδξα ηελ 

Αληηκάρεηα θαη 6.904 θαηνίθνπο. Ζ θχξηα πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ηεο Κσ 

είλαη ζήκεξα ν ηνπξηζκφο. Ζ ηνπξηζηηθή ηεο αλάπηπμε νθείιεηαη ζηα θπζηθά 

ηεο ραξίζκαηα θαη ζηνπο πνιηηηζηηθνχο ηεο ζεζαπξνχο. ε δεχηεξε κνίξα 

έξρεηαη ην εκπφξην, ε βηνηερλία, ε γεσξγία θαη ε αιηεία. Πνιηηηζκφο, 

δεκηνπξγία, ελαιιαγέο θαηαθηεηψλ θαη επηδξνκέσλ, παξαθκή, θαηαζηξνθέο 

θαη εμαζιίσζε, αληίζηαζε θαη ειεπζεξία είλαη νη ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηε δηζρηιηεηή ειιεληθή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ.  

Νεζί ησλ Μαθάξσλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνπο αξραίνπο ε Κσο, γηαηί ε 

παξαγσγή ηεο γεο ηεο ήηαλ πάληα πινχζηα ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. 

Καξάβηα θνξησκέλα κε θάζε ινγήο γεσξγηθά πξντφληα, θπξίσο  ζηαθχιηα, 

θξαζί, δεκεηξηαθά, θαξπνχδηα θαη πεπφληα άθελαλ ζπρλά ηηο αθηέο ηεο θαη 

έπιεαλ ζηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο.  
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Ξαθνπζηά θαη πεξηδήηεηα ήηαλ θαη ηα κεηαμσηά ιεπηά ηεο πθάζκαηα, φπσο 

δηαδνκέλε ήηαλ θαη ε ηέρλε ηεο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο ηνπ κεηαμηνχ 

απφ ηνπο θαηνίθνπο, πξηλ απηή γίλεη γλσζηή ζηνπο Δπξσπαίνπο.  

Ζ πινχζηα Μπζνινγία θαη νη ηζηνξηθέο πεγέο καο πιεξνθνξνχλ φηη νη 

πξψηνη θάηνηθνη ηεο ήηαλ νη Κάξεο θαη αξγφηεξα νη Πειαζγνί, ελψ 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο δέρηεθαλ απφ ην Φνηληθηθφ θαη Μηλσηθφ πνιηηηζκφ.  

Σν λεζί θαηνηθήζεθε απφ ηνπο λενιηζηθνχο ρξφλνπο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

λενιηζηθά επξήκαηα ζην ζπήιαην Αζπξφπεηξα θνληά ζηελ Κέθαιν. Πνιιέο 

κπζνινγηθέο παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ αλαθέξνληαη ζηνλ επνηθηζκφ θαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφηα ηεο Κσ θαηά ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν. 

Καηά ηελ αξραηφηεηα πξσηεχνπζα ηεο Κσ ήηαλ ε πφιε Αζηππάιαηα. Ζ ζέζε 

αληηζηνηρεί ζηε ζεκεξηλή παξαιηαθή ηνπνζεζία Παιάηηα θνληά ζην ρσξηφ Κέθαινο.  

 ην λεζί γελλήζεθαλ ή δηέπξεςαλ θαηά θαηξνχο ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο 

κεγάινη άλδξεο. Απφ ην πινχζην πλεπκαηηθφ εξψν ηεο Κσ κπνξνχκε λα 

απαξηζκήζνπκε ηνπο κεγάινπο γηαηξνχο ηεο αξραηφηεηαο Ζξαθιείδε, Θεζζαιφ, 

Γξάθνληα, Νέβξν, Πξαμαγφξα, Απνιισλίδε, Κξηηφδεκν, Δξαζίπαηξν, Νίθα, 

Γέμηππν, Ξελνθψληα θαη ην κεγαιχηεξν γηαηξφ φισλ ησλ επνρψλ, ηνλ παηέξα ηεο 

Ηαηξηθήο Ηππνθξάηε. Σνλ Ππζαγφξεην θηιφζνθν, γισζζνιφγν θαη πνηεηή Δπίραξκν, 

ην κεγαιχηεξν ειεγεηαθφ πνηεηή θαη θηιφζνθν Φηιεηά, ηνπο ηζηνξηθνχο θαη 

ζπγγξαθείο Δπήκεξν θαη σξαλφ, ην κηκηακβνγξάθν Ζξψλδα, ην βνπθνιηθφ πνηεηή 

Θεφθξηην θαη ην κεγαιχηεξν δσγξάθν ηεο αξραηφηεηαο Απειιή. 

 

2.1.1.  Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 

 

Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ληκέλνο θαη ηεο Αγνξάο 

Βξίζθεηαη λφηηα ηεο πιαηείαο Πιαηάλνπ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κε θηίζκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο ειιεληζηηθνχο 

σο ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο. Ο ρψξνο πεξηβάιιεηαη απφ ηελ νρχξσζε ηεο 

κεζαησληθήο πφιεο, ηεο «Υψξαο». Πεξηιακβάλεη ην αξραίν ιηκάλη, πνπ 

πξνζηαηεπφηαλ κε μερσξηζηφ ηείρνο απφ απηφ ηεο πφιεο. Δληφο ηεο νρχξσζεο ηνπ 

ιηκαληνχ βξίζθνληαη ην ηεξφ ηεο Αθξνδίηεο Πφληηαο θαη Παλδήκνπ, ην ηεξφ ηνπ 

Ζξαθιή θαη έλαο κηθξφο αηαχηηζηνο λαφο.  



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 7 

 

Αλαζηεισκέλε Ρσκατθή Οηθία 

Αλαζθάθζεθε θαη αλαζηειψζεθε απφ ηελ ηηαιηθή αξραηνινγηθή απνζηνιή 

κεηαμχ 1933 θαη 1936. Σν εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ είλαη 2.381 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη 

θαηαικβάλεη έλα νιφθιεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, πιάηνπο 31,5 κ. 0 πινχηνο ηνπ 

ζπηηηνχ απνδεηθλχεη φηη ζηελ Κσ, είρε αλαδπζεί κηα κεζαία θαη αλψηεξε ηάμε, πνπ 

επηζπκνχζε κέζα απφ ηε δηαθφζκεζε ησλ ζπηηηψλ ηεο λα πξνβάιεη ηνλ πινχην θαη ην 

θαιφ ηεο γνχζην. 

 

Σν Ωδείν ηεο Κσ 

Σν Ωδείν θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 3ν αη κ.Υ. θαη απνηειείηαη απφ ην θνίιν ζηελ 

λφηηα πιεπξά θαη απφ ηελ νξρήζηξα θαη ηελ ζθελή ζηελ Βφξεηα. Σν θνίιν ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο ζηεξηδφηαλ ζε κεγάινπο θηηζηνχο πεζζνχο ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνπ ηνίρνπο. Μεηαμχ ησλ πεζζψλ δεκηνπξγνχληαλ 

δχν εκηθπθιηθέο ζηνέο θάησ απφ ην θνίιν ηνπ νηθνδνκήκαηνο θαη ζεηξέο δσκαηίσλ, 

πνπ ρξεζίκεπαλ είηε γηα θαηαζηήκαηα, είηε γηα εξγαζηήξηα.  

 

Βαζηιηθή ζην αθξσηήξην θαλδάξην, Λάκπε 

Δίλαη ηξίθιηηε βαζηιηθή κε εκηθπθιηθή αςίδα ζη' αλαηνιηθά θαη νξζνγψλην 

λάξζεθα ζηα δπηηθά. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αλσδνκήο ηεο θαζψο θαη πνιιά 

καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κέιε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

αλεκφκπισλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Δδψ ε αίζνπζα ηνπ βαπηηζηεξίνπ κε ηε 

ζηαπξφζρεκε θνιπκβήζξα θαη έλαλ νξζνγψλην πξνζάιακν είλαη ελζσκαησκέλε 

ζηνλ θπξίσο λαφ, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ βνξείνπ θιίηνπο. 

 

Κάζηξν ηεο Νεξαηδηάο 

Σν θάζηξν ηεο Νεξαληδηάο, είλαη θηηζκέλν απφ ηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο ζε λεζάθη 

ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ ηεο Κσ. Δπηθνηλσλνχζε κε κηα θηλεηή γέθπξα κε ηελ 

πεξηηεηρηζκέλε πφιε ηεο, ηε «Υψξα», πνπ θαηειάκβαλε ην ζεκεξηλφ αξραηνινγηθφ 

ρψξν ηεο αξραίαο Αγνξάο θαη ηνπ Ληκέλνο.  
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 Ο Πιάηαλνο ηνπ Ηππνθξάηε 

 Βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ ηεο Νεξαληδηάο, θαη ηνπ 

ηδακηνχ ηεο Λφηδηαο. Ζ θξήλε ηνπ ηδακηνχ θέξεη κία αξαβηθή επηγξαθή ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην «λεξφ ηνπ Ηππνθξάηε». Δίλαη έλαο αησλφβηνο πιάηαλνο, ηνπιάρηζηνλ 

πεληαθνζίσλ εηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζηε ζθηά ηνπ δίδαζθε ν 

Ηππνθξάηεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

 

Αξραίν Θέαηξν Ακπάβξεο 

Βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο αξραίαο πφιεο θαη έρεη αλαζθαθεί ηκήκα απφ ηελ νξρήζηξα θαη 

ηελ ζθελή. Σν πιάηνο ηνπ θνίινπ ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 108 κ θαη κπνξνχζε λα θηινμελήζεη 13000-14000 

ζεαηέο. 

 

Σν Αζθιεπηείν ηεο Κσ 

Σν Αζθιεπηείν ηεο Κσ θαίλεηαη φηη ηδξχζεθε ηνλ 4ν αη, π.Υ. ζηηο πιαγηέο ελφο ρακεινχ θαηάθπηνπ 

ιφθνπ, κε ζέα πξνο ηα παξάιηα ηεο Μηθξφο Αζίαο. Βξηζθφηαλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ αξραία 

πφιε ηεο Κσ ζε κηα αλνηρηή πεξηνρή κε ηξερνχκελα λεξά, θνληά ζηηο πεγέο ηεο Βνπξίλλαο θαη ηνπ 

Κνθθηλφλεξνπ, θαη πεξηβαιιφηαλ απφ ην νλνκαζηφ ηεξφ άιζνο απφ θππαξίζζηα .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 9 

 

    2.2.  Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 

 

Ζ Κέθαινο βξίζθεηαη 40 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Κσ θαη είλαη κηα 

θσκφπνιε ρηηζκέλε ζε έλα ιφθν ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ήηαλ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα ε πξψηε πξσηεχνπζα ηεο Κσ θαη ζήκεξα θαηνηθείηαη απφ πεξίπνπ 2.500 

κφληκνπο θαηνίθνπο. Σα ζπίηηα είλαη θηηζκέλα θνιιεηά ην έλα κε ην άιιν 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζηελά ζνθάθηα, ραξαθηεξηζηηθφ λεζηψηηθν πνιενδνκηθφ 

ζηνηρείν. Απφ ηα πην ελδηαθέξνληα θηίζκαηα είλαη ην παξαδνζηαθφ ζπίηη, έλα 

ιανγξαθηθφ κνπζείν κε πιήξε αλαπαξάζηαζε ηεο αγξνηηθήο δσήο ηνπ ηφηε, ελψ 

δίπια ζην παξαδνζηαθφ ζπίηη βξίζθεηαη ν κχινο, πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα ηεο 

αγξνηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Σελ εηθφλα ηεο παιηάο πφιεο νινθιεξψλνπλ ηα εξείπηα 

ηνπ παιηνχ Κάζηξνπ, δίπια αθξηβψο απφ ην θπξίσο ρσξηφ. Σν Κακάξη, ζε απφζηαζε 

ελφο πεξίπνπ ρηιηνκέηξνπ αλαηνιηθά ηεο Κεθάινπ δηαζέηεη καξίλα ε νπνία 

εμππεξεηεί επαξθψο πάξα πνιιά ζθάθε ην θαινθαίξη. ην Κακάξη βξίζθνληαη 

παιαηνρξηζηηαληθέο Βαζηιηθέο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 5ν 

αηψλα κε ςεθηδσηφ δηάθνζκν, δηαθνζκεηηθά γιππηά θαη άιια ππνιείκκαηα πνπ 

έρνπλ δηαηεξεζεί απφ ηφηε. Αθξηβψο απέλαληη απφ ηηο βαζηιηθέο ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ, θνληά ζηελ παξαιία, βξίζθεηαη ην κηθξφ λεζάθη Καζηξί κε ην κηθξφ 

εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ηε ζέζε  Παιάηηα, ηξία ρηιηφκεηξα λφηηα, ζψδνληαη 

ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πξσηεχνπζαο ηνπ λεζηνχ πνπ νλνκαδφηαλ   Αζηππάιαηα, ηα 

εξείπηα ηαπ λανχ ηεο Γήκεηξαο (5νο αηψλαο Π.Υ.) θαη ελφο λανχ ηνπ Αζθιεπηνχ. 

 

ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ (1821-1912) 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαηά πφζν νη Κψνη 

θηλήζεθαλ θαηά ησλ Σνχξθσλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη πςψζεθε ε επαλαζηαηηθή ζεκαία 

ζηελ Κέθαιν.  

Μεηά ηελ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο νη Σνχξθνη επηζθεχαζαλ ηα θάζηξα θαη 

αχμεζαλ ηηο θξνπξέο γηα λ' απνθχγνπλ ηπρφλ επηζέζεηο απφ ηνπο Έιιελεο. 

Σαπηφρξνλα έδησμαλ ηνπο Έιιελεο απφ ηα θξνχξηα γηα λα αηζζάλνληαη αζθαιείο. 

Μφλν νη θάηνηθνη ηεο Κεθάινπ παξέκεηλαλ. Ζ ηξνθή ησλ θαηνίθσλ, ήηαλ θπξίσο 

φζπξηα πνπ νη Κεθαιηαλνί θαιιηεξγνχζαλ ζηελ άγνλε γε ηνπο. Πνπινχζαλ αθφκε 

ζείν αθαηέξγαζην, ελψ θχξηνο νηθνλνκηθφο ηνπο πφξνο ήηαλ ε θηελνηξνθία. Παξά ηηο 
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άζιηεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο νη Κεθαιηαλνί ππφκελαλ ηε θηψρεηα ηνπο. 

ΗΣΑΛΟΚΡΑΣΗΑ (1912-1943) 

ηηο 7 Μαΐνπ 1912 ηα Ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα θαηέιαβαλ ηε Κσ ρσξίο λ' 

αληηκεησπίζνπλ θακηά αληίζηαζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο ιαφο ηεο Κσ ππνδέρηεθε 

ηνπο Ηηαινχο ζαλ ειεπζεξσηέο. Σηο ππνζρέζεηο ησλ Ηηαιψλ γηα απηνλνκία θαη 

ειεπζεξία ησλ θαηνίθσλ, αθνινχζεζαλ δνμνινγίεο θαη επίζεκεο ηειεηέο. ηαλ φκσο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ  αληηιήθζεθαλ φηη πξφζεζε ησλ Ηηαιψλ ήηαλ λα 

θξαηήζνπλ ηα λεζηά γηα ηελ Ηηαιία, ζχζζσκνη νη λεζηψηεο δηαηξάλσζαλ ηελ 

επηζπκία ηνπο λα ελσζνχλ κε ηελ Διιάδα. Απφ ηεο 6.8.1924 θαη κεηά πνπ νη Ηηαινί 

πξνζαξηνχλ ηα λεζηά καο θαη λνκηθά ζηελ Ηηαιία, παχνπλ λα η' απνθαινχλ 11ε 

απνηθία, θαη ηα νλνκάδνπλ θηήζε. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηηο λίθεο ησλ Διιήλσλ επί ησλ 

Ηηαιψλ, ε θαηάζηαζε γηα ηνπο ληφπηνπο επηδεηλψζεθε. ηηο 3.9. 1943 νη Ηηαινί 

αλαγθάδνληαη λα ππνγξάςνπλ αλαθσρή κε ηνπο ζπκκάρνπο  

Έηζη ζχκκαρνη θαη Ηηαινί πξνεηνηκάζηεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Γεξκαλνχο 

πνπ ζα έξρνληαλ απφ ηε Ρφδν. ηηο 3.10.1943, έθζαζαλ νη Γεξκαλνί. Οη ζχκκαρνη 

θαη νη Ηηαινί ηνπο ζεψξεζαλ γηα Άγγινπο θαη ηνπο άθεζαλ αλελφριεηνπο λα θάλνπλ 

απφβαζε. 

 

ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΚΑΣΟΥΖ 

Με ηελ επηθξάηεζε ησλ Γεξκαλψλ κηα θαηνρή ρεηξφηεξε απφ θάζε πξνεγνχκελε 

αξρίδεη. Οη Ναδηζηέο ιεειαηνχλ ηα ρσξηά, θιέβνπλ ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα, 

επηηάζζνπλ ηηο ηξνθέο θαη ηα δεκεηξηαθά, λαξθνζεηνχλ κεγάιεο παξαιηαθέο 

εθηάζεηο, θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε θηελψδε ηξφπν πξνο ηνπο ληφπηνπο θαη εηδηθά 

ζηνπο Ηηαινχο. Αξθεηνί Κεθαιηαλνί πνιέκεζαλ ζηνλ πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ θαη 

έβιαςαλ είηε κε ηνλ αγψλα ηνπο είηε κε ηελ θαηαζθνπεπηηθή ηνπο δξάζε ηνλ 

θαηαθηεηή. 

Με ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο απφ ηνπο ζπκκάρνπο θαη ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

Δπξψπε, θαη νη Γεξκαλνί ηεο Γσδεθαλεζνπ ζα παξαδνζνχλ. Απηφ έγηλε ζηηο 

8.5.1945. Απφ ηφηε αγγιηθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλά ζηα 

Γσδεθαλεζα κέρξη λ' απνθαζίζεη ηελ ηχρε ηνπο ην πκβνχιην Δηξήλεο. ηηο 

31.3.1947 νη Άγγινη επηζήκσο παξέδσζαλ ηα Γσδεθαλεζα ζηε κεηέξα Διιάδα θαη ε 

ελζσκάησζε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, ε Κέθαινο χζηεξα απφ 740 ρξφληα 
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θαηνρήο, απέθηεζε πάιη ηελ ειεπζεξία ηεο. 

3.  ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

πνπδαίν παξάγνληα ζε φιε ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο έρεη ε ελέξγεηα, 

ε  ηθαλφηεηα δειαδή παξαγσγήο έξγνπ. Κχξηα πεγή ελέξγεηαο απνηειεί ν ήιηνο ελψ 

φιεο νη άιιεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη δεπηεξνγελείο. 

ηελ αξρή ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ κπτθή ηνπ δχλακε θαη ηελ ελέξγεηα 

ηεο θσηηάο γηα λα θαιχςεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο, ελψ ζηελ πνξεία  

αμηνπνηήζεθαλ λέεο πεγέο ελέξγεηαο αιιά αλαθαιχθζεθαλ θαη λένη ηξφπνη 

αμηνπνίεζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Σελ πεξίνδν ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο νη 

άλζξσπνη εθκεηαιιεχνληαλ θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο, παξαδνζηαθέο θαη ήπηαο 

κνξθήο, αλαλεψζηκεο θαη αθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θχζε. Πεγέο ελέξγεηαο 

φπσο ε ειηαθή, ε ελέξγεηα ηεο θσηηάο, ε πδξαπιηθή θαη ε αηνιηθή απνηέιεζαλ ην 

κέζo γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δψεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Με ηελ βνήζεηα λέσλ κέζσλ κεηαηξνπήο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ δπλάκεσλ 

(ηξνραιία, νδνλησηφο ηξνρφο) παξαηεξήζεθε κεγάιε εμέιημε ζηελ ρξήζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα λα θηλνχληαη πνιχπινθεο κεραλέο (εξγαζίεο αιέζκαηνο, 

θνπαλίζκαηνο, πξηνλίζκαηνο, ηξηβήο, άληιεζεο, θ.α.). 

  

   3.1.  Ο άλεκνο 

 

Ο αέξαο απνηειείηαη απφ πνιχ κηθξά ζσκαηίδηα, ηα κφξηα, ηφζν αξαηά κεηαμχ 

ηνπο, πνπ κπνξνχκε λα θηλνχκαζηε κε επθνιία θαη λα βιέπνπκε ζε καθξηλή 

απφζηαζε αλάκεζα ηνπο. Παξφιν πνπ είλαη δηαθαλήο δελ παχεη λα έρεη κάδα κε 

απνηέιεζκα λα ππφθεηηαη ζην λφκν ηεο βαξχηεηαο. Έιθεηαη δειαδή απφ ην θέληξν 

ηεο γεο αζθψληαο πίεζε πάλσ ηεο. Ζ πίεζε απηή ιέγεηαη αηκνζθαηξηθή  θαη 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα  ηνπ βάξνπο ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο θαη ησλ θξνχζεσλ ησλ κνξίσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο. ζν πην θξχνο είλαη ν 

αέξαο ηφζν πην βαξχο γίλεηαη ράξε ζηνπο πδξαηκνχο πνπ πεξηέρεη, επνκέλσο αζθεί 

κεγαιχηεξε πίεζε. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηνλ ζεξκφ. 

   ηαλ κεγάιε νκάδα κνξίσλ ηνπ αέξα θηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, αζθεί 

αλάινγε κε απηήλ πίεζε ζε φια ηα ζψκαηα πνπ έξρεηαη ζε επαθή. Απηφ ην 

θαηλφκελν νλνκάδεηαη άλεκνο. Ζ βαζηθή αηηία πνπ γελλά ηνπο αλέκνπο, είλαη νη 
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δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  

Οη άλεκνη πνπ έξρνληαη απφ ηνπο πφινπο, θηλνχληαη πξνο ηνλ Ηζεκεξηλφ πην αξγά απφ 

ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ, ελψ αληίζεηα, νη άλεκνη πνπ θεχγνπλ απφ ηνλ 

Ηζεκεξηλφ, θηλνχληαη κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ δηαζρίδνπλ. 

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο αλέκνπο, είλαη ην αλάγιπθν ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο. Αλ ππήξραλ κφλν σθεαλνί ζηνλ πιαλήηε, νη άλεκνη ζα θηλνχληαλ 

ζηαζεξά θαη νκνηφκνξθα. Ζ παξνπζία, φκσο, ησλ επείξσλ θαη ησλ λεζηψλ αλάκεζα 

ζηνπο σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζεο, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ θίλεζε ηνπο. Ο 

άλεκνο, κπνξεί λα αιιάμεη δηεχζπλζε αιιά θαη έληαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα 

παξαθάκςεη κηα αθηή, λα πεξάζεη απφ ζηελά ζεκεία ή λα ππεξπεδήζεη βνπλά. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ζπκπηέδεηαη ζηελ πιεπξά ησλ βνπλψλ πνπ ζπλαληά θαη 

θαηεβαίλεη απφ ηελ άιιε ηνπο πιεπξά θαηά θχκαηα θαη κε κεγαιχηεξε έληαζε. 

Ζ ζηεξηά  γελλά θαη δηθνχο ηεο αλέκνπο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε ζηεξηά ηελ 

εκέξα ζεξκαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζάιαζζα. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνλ αέξα 

πάλσ απφ απηέο. Ο αέξαο ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, σο πην βαξχο, 

νξκά λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δεζηφ ηεο ζηεξηάο πνπ θεχγεη πξνο ηα πάλσ θη έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε ζαιάζζηα ή επίγεηα αχξα ή, πην ζπλεζηζκέλα, κπάηεο. Σν 

αληίζηξνθν, ζπκβαίλεη ηε λχρηα. Ζ ζηεξηά ςχρεηαη πεξηζζφηεξν θαη ζηέιλεη ηνλ αέξα 

ηεο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ιηγφηεξν ςπρξφ ηεο ζάιαζζαο. Έηζη έρνπκε ηελ απφγεην 

αχξα, γλσζηή σο κπνπθαδνχξα. ηαλ νη άλεκνη απηνί ζπκπλένπλ κε ηνλ επη-

θξαηνχληα άλεκν ηνλ εληζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο καδί ηνπ, 

δεκηνπξγνχλ λεθψζεηο. 

     

       3.1.1.  Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην 

 

     Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα, αλήθεη ζηηο εχθξαηεο πεξηνρέο ηνπ βφξεηνπ 

εκηζθαηξίνπ θαη πήξε ην φλνκα απηφ γηαηί βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δπν ζηεξηέο. Οη 

ζηεξηέο απηέο, είλαη νη ήπεηξνη ηεο Δπξψπεο ζηα βφξεηα θαη ηεο Αθξηθήο ζηα λφηηα, 

ελψ αλαηνιηθά θαηαιήγεη ζε κηα ηξίηε ήπεηξν, ηελ Αζία.   

Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα θιεηζηή ζάιαζζα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κίγκα ησλ δηα-

θνξεηηθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ απφ ηηο ζηεξηέο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, δηακνξθψλεηαη 

έλα απφ ηα πην ήπηα θιίκαηα ζηνλ θφζκν, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη έλα ηδηφηππν 
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αηνιηθφ θαζεζηψο.  

Πάλσ απφ απηήλ, ζπγθξνχνληαη νη ζεξκνί άλεκνη πνπ θπζνχλ απφ ηελ Αθξηθή θαη ηε 

αράξα κε ηνπο ςπρξνχο πνπ έξρνληαη απφ ηελ Δπξψπε θαη, θπξίσο, ηελ νξνζεηξά 

ησλ Άιπεσλ. 

ηε Μεζφγεην, ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα, ζπρλάδνπλ νη ςπρξνί άλεκνη ηεο Δπξψπεο. 

Ζ Μπφξα ηεο Αδξηαηηθήο, πνπ πλέεη απφ βφξεηεο θαη αλαηνιηθέο δηεπζχλζεηο κε 

ηζρπξέο βξνρέο θαη ρηφληα, ν Μαΐζηξνο, ςπρξφο θαη μεξφο απφ βφξεηεο-βνξεηνδπηηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη ν Γξαίγνο, βνξεηναλαηνιηθφο ηζρπξφο άλεκνο πνπ δεκηνπξγεί 

κεγάινπο θπκαηηζκνχο ζηε ζάιαζζα. Άιινηε πάιη, ην ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε, 

επηθξαηνχλ νη άλεκνη ηεο Αθξηθήο, κε θπξηφηεξνπο ηνλ Υακςίλ θαη ην ηξφθν, λνηην-

λνηηναλαηνιηθνχο ζεξκνχο αλέκνπο πνπ κεξηθέο θνξέο κεηαθέξνπλ θαη ζθφλε απφ 

ηηο έξεκνπο.  

Δμαηηίαο  ησλ πνιιψλ ρεξζνλήζσλ θαη λεζηψλ πνπ πεξηθιείεη, νη πεξηνρέο ηεο 

Μεζνγείνπ  δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ηνπο αλέκνπο. Γη’απηφ ην 

ιφγσ ε πην ηδηαίηεξε πεξηνρή ηεο, είλαη ην Αηγαίν πέιαγνο. 

                        

ΠΗΝ. 1.  ΟΝΟΜΑΗΔ ΑΝΔΜΩΝ 

 

Δπίζεκεο νλνκαζίεο πκβνιηζκνί Ναπηηθή νξνινγία Αξραία νλνκαηνινγηα 

Βφξεηνο Β Σξακνπληάλα Βνξξάο 

Βνξεηναλαηνιηθφο ΒΑ Γξαίγνο Μέζεο 

Αλαηνιηθφο Α Λεβάληεο Απειηψηεο 

Ννηηναλαηνιηθφο ΝΑ νξφθνο Δχξνο 

Νφηηνο Ν ζηξηα Νφηνο 

Ννηηνδπηηθφο ΝΓ Γαξκπήο Λίβαο 

Γπηηθφο Γ Πνπλέληεο Εέθπξνο 

Βνξεηνδπηηθφο ΒΓ Μαΐζηξνο θίξσλ 
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          3.1.2.  Οη άλεκνη θαη ην Αηγαίν 

 

Σν Αηγαίν πέιαγνο, θαιχπηεη ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ. Γπηηθά 

θαη αλαηνιηθά πεξηβάιιεηαη απφ ηηο ρεξζνλήζνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο 

αληίζηνηρα ελψ θιείλεηαη απφ ηελ Θξάθε ζηα βφξεηα θαη ην λεζί ηεο Κξήηεο ζηα 

λφηηα.  

ην Αηγαίν ην ρεηκψλα πλένπλ βνξηάδεο πνπ έξρνληαη απφ ηα Βαιθάληα, θηάλνπλ 

ηα 8-9 Beaufort θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ 1 -7 κέξεο. Απηνί, καδί κε ην ηξφθν είλαη 

νη πην ζπρλνί άλεκνη γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ απφ Μάην κέρξη Οθηψβξην 

θπξηαξρνχλ ηα κειηέκηα. 

Τζηεξα απφ κεηξήζεηο πνπ έρνπλ  γίλεη νη ηηκέο ηεο κέζεο εηήζηαο ηαρχηεηαο 

αλέκνπ  θπκαίλνληαη απφ 7,0 έσο θαη 9,0 m/s, ελψ δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο 

πεξηνρψλ πνπ μεπεξλνχλ θαη ηα 10 m/s, φηαλ ζηελ Βφξεηα Δπξψπε, νη αληίζηνηρεο 

ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 5,5 έσο 7,5 m/s. 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ν άλεκνο 

είρε δσηηθή ζεκαζία . Να θνπζθψλεη ηα παληά ησλ κηθξψλ ή κεγάισλ ζαιάζζησλ 

ζθαθψλ αιιά θαη ησλ αλεκφκπισλ, απνηειψληαο ηελ απνθιεηζηηθή θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο λαπζηπινίαο θαη ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ ζηήξημαλ ηελ ζπληήξεζε 

θαη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ ζην γεσγξαθηθφ απηφ ρψξν, γηα αηψλεο. 
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4.  ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 

 

 Ο ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ είλαη κηα δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θηλεηήξηα δχλακε 

ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ (αηνιηθή ελέξγεηα). Θεσξείηαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο 

ηεο ηερλνινγίαο σο ην πην ζχλζεην δείγκα κεραληζκνχ επξείαο ρξήζεο ηεο 

πξνβηνκεραληθήο επνρήο. Απνηειεί ηελ θαηάιεμε ζηε ζεηξά ησλ αλζξψπηλσλ 

επηλνήζεσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ήπησλ (θπζηθψλ) πεγψλ ελέξγεηαο γηα ην 

άιεζκα, θπξίσο δεκεηξηαθψλ. Ο άλεκνο είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο θπζηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο πνπ αμηνπνίεζε απφ πνιχ λσξίο ν άλζξσπνο θαη έπαημε 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

 

 

ΦΩΣ. 1.  Αλαθαηαζθεπαζκέλνο κύινο ζηε ρώξα ηεο Ίνπ 
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   4.1.  Ηζηνξηθε αλαδξνκή 

            Πόηε εκθαλίζηεθε ν αλεκόκπινο; 

            Από πνύ ήιζε θαη πώο; 

 

  Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο  ζρεηηθά κε ηνλ ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επηλφεζεο ηνπ αλεκφκπινπ. Μηα νκάδα εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ππήξρε ήδε 

ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο, φπσο απηνχο ησλ νπκεξίσλ, ησλ Πεξζψλ, ησλ 

Αηγππηίσλ, ησλ Διιήλσλ, ησλ Φνηλίθσλ, θ.α. Μηα άιιε, φηη εθεπξέζεθε ζηνπο 

πξψηνπο κεηά Υξηζηφ αηψλεο, απφ ηνπο Ρσκαίνπο ή απφ ηνπο πξψηνπο 

ηαπξνθφξνπο. Γελ έρνπλ φκσο δηαζσζεί αλεκφκπινη απφ ηελ επνρή εθείλε, γηα ην 

ιφγν  απηφ νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απνδείμεηο.  

Δπίζεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο γλψκεο φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. 

Μεξηθνί ζεσξνχλ παηξίδα ηνπ ηελ Δπξψπε, άιινη ηελ Κίλα θαη άιινη αξαβηθά 

θξάηε, πεξηνρέο φπνπ βξέζεθαλ ίρλε αλεκφκπισλ. Αθφκε πξνθχπηεη θαη κηα ηξίηε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ εμάπισζε ηνπ. Δθείλνο πνπ δέρεηαη γηα παηξίδα ηνπ 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζεσξεί φηη απφ απηήλ εμαπιψζεθε ζηηο ππφινηπεο.                                                                                            

Βέβαηα θάπνηεο ηζηνξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αλεκφκπινο ιεηηνχξγεζε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Πεξζία, επηά αηψλεο, πεξίπνπ, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Οη 

πξψηνη απηνί αλεκφκπινη ήηαλ νξηδφληηνη. Καηαθφξπθνη αλεκφκπινη εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ Δπξψπε κεηά ην 1000 κ.Υ.. ηνλ Διιεληθφ ρψξν αλεκφκπινο εκθαλίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηε Ρφδν, ην 12ν ή 13ν αηψλα. Ζ ρξήζε ηνπ εμαπιψζεθε ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, αιιά θαη ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα.  

Σα πξψηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αλακθηζβήηεηεο απνδείμεηο γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ αλεκφκπινπ είλαη ηα εμήο: Απφ ην 400 κ.Υ. ιεηηνπξγνχζαλ 

αληιεηηθνί αλεκφκπινη ζηηο πεξηνρέο ηεο Κίλαο, ηνπ Θηβέη θαη ηεο Μνγγνιίαο. Οη 

παιαηφηεξνη αιεζηηθνί αλεκφκπινη έρνπλ εληνπηζηεί ζην ετζηάλ, ζηα ζχλνξα ηεο 

Πεξζίαο θαη ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ απνδεδεηγκέλα απφ ηνλ 10ν κ.Υ. 

αηψλα. Δπίζεο, είλαη ζίγνπξν φηη ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 12ν κ.Υ. αηψλα ιεηηνπξγνχζαλ 

ζε πνιιά Δπξσπατθά θξάηε. 

Δίλαη ζίγνπξν, επίζεο, φηη νη ηαπξνθνξίεο απνηέιεζαλ ην κέζν γηα ηελ 

εμάπισζε ηνπ,  είηε απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηελ Αζία είηε αληίζηξνθα αθνχ ράξε ζε 
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απηέο έγηλε  κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν.  

Οη ηαπξνθφξνη παξέκελαλ γηα πνιιά ρξφληα ή θαη γηα πάληα ζε έλα ηφπν, γεγνλφο 

πνπ ηνπο επέηξεπε λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ κηα θαηαζθεπή φπσο νη 

αλεκφκπινη. Ο αλεκφκπινο ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηνο γηα ηελ ηαρεία άιεζε 

ζηηεξψλ πνζφηεηαο ηέηνηαο πνπ λα είλαη ηθαλή λα ζπληεξήζεη ηα πνιππιεζή ηνπο 

ζηξαηεχκαηα. Έηζη, καδί κε ηνπο ηαπξνθφξνπο έθηαζαλ θαη νη αλεκφκπινη ζηνλ 

ζεκεξηλφ Διιαδηθφ ρψξν.  

 

   4.2.  Οη αλεκόκπινη ζην Αηγαίν 

       

 ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο Διιεληθνχο αλεκφκπινπο ελλννχκε θπξίσο ηνπο 

αλεκφκπινπο ησλ Αηγαηνπειαγίηηθσλ λεζηψλ. Δθεί ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε ηνπο, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο επαθήο κε ηνπο ηαπξνθφξνπο θαζψο ππήξμε 

ηφπνο ζεκαληηθφο γηα απηνχο, αιιά θαη γηαηί ζε απηά ππήξραλ νη δπν βαζηθέο 

επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηάδνζε ηνπο: Μεγάιν αηνιηθφ δπλακηθφ απφ ηε κηα 

θαη έιιεηςε λεξνχ απφ ηελ άιιε. ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ε δεκηνπξγία ησλ 

επθνιφηεξσλ ζε θαηαζθεπή θαη ρξήζε, αιιά θαη ην πην αμηφπηζην απφ άπνςε 

θηλεηήξηαο δχλακεο, λεξφκπινη. ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη γηα ηνπο αληίζεηνπο 

ιφγνπο, ζπλαληψληαη ζπάληα θαη κνλάρα ζε παξαιηαθέο πεξηνρέο φπνπ θπζά δπλαηφο 

άλεκνο.  

Οη πξψηεο επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ αλαθέξνπλ 

αλεκφκπινπο ζηε Ρφδν, ηελ επνρή ηεο θαηνρήο ηεο θαη εγθαηάζηαζεο ζε απηήλ ησλ 

Ησαλληηψλ Ηππνηψλ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα. ηνλ ηφπν καο έρνπκε 

θαηαγεγξακκέλε εκθάληζε ζηελ Ρφδν ην 1219. Απφ ηνλ 15ν αηψλα νη αλεκφκπινη 

μεθηλνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε ζθίηζα ζε πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηελ Κξήηε θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Καηά ηνλ 16ν αηψλα, ήηαλ πηα δηαδεδνκέλνη ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ. Απφ ηφηε θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ν αλεκφκπινο 

γλσξίδεη ζηηο Κπθιάδεο δπλακηθή αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε απηή θνξπθψλεηαη ηνλ 18° 

θαη 19° αηψλα, φπνπ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1896 θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί έλαο 

αλεκφκπινο ζε θάζε 181 θαηνίθνπο. 

     Ζ πεηξαηεία φκσο, φζν θαη νη ζαιάζζηεο ζπγθξνχζεηο  κεηαμχ ησλ κεγάισλ 

λαπηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ κε ηηο ζπλερείο αλαθαηαιήςεηο ησλ λεζηψλ, νδεγνχζαλ ζηα 

ίδηα, κε απηά ηεο πεηξαηείαο, θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα θαζφξηζαλ γηα πνιινχο 
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αηψλεο ηηο ζπλήζεηεο δσήο ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Αηγαίνπ. 

 Δθαηνληάδεο θνηλφηεηεο κέζα ζην Αξρηπέιαγνο έπαςαλ λα ππάξρνπλ ηελ πεξίνδν 

ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ. Αιιεο απνηξαβήρηεθαλ ζε 

ηέηνηεο ζέζεηο πνπ δηέθνςαλ γηα πάληα ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ ζάιαζζα, 

κεηαηξεπφκελεο ζε θαζαξά αγξνθηε-λνηξνθηθέο θνηλφηεηεο, ζπλήζσο θξπκκέλεο ζηα 

βνπλά ησλ κεγάισλ λεζηψλ. Πνιιέο πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο ησλ λεζηψλ επηβίσζαλ 

δηαηεξψληαο ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ ζάιαζζα. 

     Απφ ηνλ θαηξφ αθφκα ησλ πξψησλ ηαπξνθνξηψλ (12νο αηψλαο) θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο αξρηθήο θπξηαξρίαο ησλ Γπηηθψλ (Λαηίλσλ) ζην Αηγαίν κέρξη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηελ απγή ηνπ 19νπ αηψλα, 

δεκηνπξγήζεθε έλα παξαζαιάζζην νηθηζηηθφ δίθηπν πνπ άιιαδε ζπλερψο ρέξηα. Απηφ 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο νηθηζκνχο ζηα θπζηθά ιηκάληα πνπ δηέζεηαλ ηα λεζηά εθείλα 

πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζηε ξφηα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Οη ιφγνη ήηαλ νη αθφινπζνη: 

νηθνλνκία ζηελ απφζηαζε, απνθπγή ζαιαζζνηαξαρψλ θαη δπλαηφηεηα ελ δηάκεζσλ 

πξνζαξάμεσλ, ζαιάζζηνη δξφκνη, απφ ηελ Γχζε πξνο ηελ Αλαηνιή, αιιά θαη 

αληίζηξνθα, απνθηψληαο κεγάιε εκπνξηθή θαη ζηξαηησηηθή ζεκαζία. 

     Λεηηνπξγψληαο σο ζηαζκνί αλεθνδηαζκνχ, δηακεηαθφκηζεο θαη εκπνξίνπ, 

πξνβιεπφηαλ ε ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπο απέλαληη ζηνπο ζαιάζζηνπο εηζβνιείο κε 

νρπξσκαηηθά έξγα θαη πνιεκηθή δχλακε. Έρνληαο κηα θάπσο πην πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε, ηελ νπνία νη θάηνηθνη ηνπο εθκεηαιιεχηεθαλ θαη πξνζαξκνδφκελνη ή 

ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαθηεηή, θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή ησλ αλεκφκπισλ, ζηελ ζρεηηθά 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ησλ ιηκαληψλ ηνπο.                         

     Οη αλεκφκπινη ήηαλ απαξαίηεηνη, εθηφο απφ ηελ ζπληήξεζε ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ θαη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ πινίσλ, ηελ πξνκήζεηα αιεπξηνχ γηα κέξε 

φπνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα καδηθή παξαγσγή ηνπ, θαη γηα θαηαζηάζεηο 

πνιηνξθίαο. Υάξε ζε απηφ, ηνπο ζπλαληάκε εληφο κεγάισλ ηεηρψλ γηα ηελ επνρή θαη 

εληφο ζεκαληηθψλ πφιεσλ. Δπίζεο πξεπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν αλεκφκπινο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ άιεζε δεςηθψλ πιψλ γηα ηα βπξζνδεςεία φπνπ απηα 

ππήξραλ (γλσζηφο θαη σο ηακπαθφκπινο). 

     Ο βαζηθφηεξνο φκσο ιφγνο πνπ επέβαιε ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ κχισλ, ήηαλ 

ε δπζθνιία επηθνηλσλίαο απφ λεζί ζε λεζί, ή αθφκα θαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ. Απηφ 

είρε ζαλ απνηέιεζκα, θάζε ηφπνο λα εμππεξεηεί ηηο αιεζηηθέο αλάγθεο ηνπ κε δηθνχο 
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ηνπ κχινπο. Άιισζηε νη πξνυπνζέζεηο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο ήηαλ πνιχ επλντθέο. 

ην Αηγαίν ην αηνιηθφ δπλακηθφ, ήηαλ ηζρπξφ θαη δηαξθνχζε νιφθιεξν ην ρξφλν. 

Δπηπξφζζεηνη ιφγνη, ήηαλ ε άθζνλε πέηξα γηα ηελ αλέγεξζε ησλ ππξγφκπισλ, θαζψο 

επίζεο θαη ην μεξφ θιίκα, πνπ ζπληεινχζε ζηε κηθξή θζνξά ησλ επαίζζεησλ 

μχιηλσλ ηκεκάησλ ηνπ κεραληζκνχ. Παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλεκφκπινπ 

ζπλέηεηλε θαη ην φηη, ζηνπο πειάηεο ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο άιεζεο  

πξνζηίζελην θαη ε απνπζία πδάηηλσλ πφξσλ νπφηε ε απνπζία ηνπ λεξφκπινπ 

ζπλέβαιε ζηελ επηθξάηεζε ησλ αλεκφκπισλ. Ζ αλάπηπμε ησλ αλεκφκπισλ θαη ε 

δηαξθήο παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαηέζηεζαλ ηνλ αλεκφκπιν θπξίαξρν παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο 

δσήο ησλ λεζηψλ. 

     Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ 5.000 αλεκφκπινη ιεηηνχξγεζαλ 

θαηά δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζε φιε ηελ Διιάδα, θαη φηη νη 2.000 απφ 

απηνχο είραλ ρηηζηεί ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σν 1928 απνηεινχζαλ ην 4,8% ηεο 

θηλεηήξηαο δχλακεο πνπ είρε ε ηφηε Διιεληθή βηνκεραλία: απφ ηνπο 438 πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, ζηελ νπνία δελ πεξηιακβάλνληαλ ηα 

Γσδεθάλεζα, νη 181 ήηαλ αλεκφκπινη Κπθιαδίηηθνη. Οη βξνρέο ήηαλ ιίγεο ζρεηηθά 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Έηζη δελ ζάπηδαλ γξήγνξα νη μχιηλεο ζθεπέο, νη αληέλεο θαη 

ηα παληά ησλ κχισλ. Δπίζεο ζηελ  Μήιν γηλφηαλ εμφξπμε  εμαηξεηηθήο κπιφπεηξαο, 

ελψ ε χπαξμε νπζηαζηηθήο δπλαηφηεηαο λαπηηθψλ κεηαθνξψλ θαη εκπνξίνπ ζην 

Αξρηπέιαγνο, νδήγεζαλ ηνπο  λεζηψηεο λα ρηίζνπλ θαη λα δνχιεςαλ ηνπο 

αλεκφκπινπο. 

     ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα νη αλεκφκπινη θηίδνληαλ ζπάληα. Δμαίξεζε 

απνηεινχζαλ νη παξαιηαθέο πεξηνρέο ηεο, ηηο νπνίεο έπηαλε ν ζαιαζζηλφο αέξαο θαη 

είραλ άκεζε επαθή κε ηα λεζηά. Δπίζεο έξρνληαλ ζε επαθή κε ηηο  αθηέο ηεο 

Πεινπνλήζζνπ, ηελ Καξπζηία, ηε Υαιθηδηθή θαη ηηο αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Μνλαδηθφ παξάδεηγκα επξείαο εμάπισζεο καθξηά απφ ηε ζάιαζζα ζπλαληνχκε ζην 

αλεκφδαξην νξνπέδην ηεο Σξίπνιεο. Τπνινγίδεηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο 

πιεζίαδε ηνπο 1500.  

 

 

 

 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 20 

 

4.3.  Καηάξγεζε ηνπ αλεκόκπινπ 

 

Με ηελ εθαξκνγή κεραλνπνηεκέλσλ κεζφδσλ άιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά, ε ιεηηνπξγία ησλ αλεκφκπισλ άξρηζε λα θζίλεη. Παξά ηελ 

πξνζσξηλή αλάθακςε, ηελ πεξίνδν ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, έλαο έλαο 

ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί, νινθιεξψλνληαο ηνλ ηζηνξηθφ ηνπο θχθιν. χκθσλα κε 

καξηπξίεο δχν αλεκφκπινη ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Ηεηψλ, ζηακάηεζαλ λα 

ιεηηνπξγνπλ ην 1970. 
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5. ΔΘΗΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

    Αλαδξνκή ζην Δζηκηθό Γίθαην πνπ αθνξνύζε ηνπο αλεκόκπινπο  

 

Οη θπξηφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αιεζηηθνχο αλεκφκπινπο ήηαλ νη εμήο: Ζ ηδηνθηεζία ηνπ αλέκνπ άλεθε πάληα ζηνλ 

άξρνληα ή ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο (άξρνληαο, ιφξδνο, εθθιεζία θ.ά.). Ο ίδηνο έρηηδε 

ηνπο αλεκφκπινπο ή έδηλε άδεηα ζε θάπνηνλ λα ρηίζεη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ. Σν 

άιεζκα ησλ δεκεηξηαθψλ ησλ θαηνίθσλ γηλφηαλ ππνρξεσηηθά ζην κχιν ηεο πεξηνρήο 

θαη θαλέλαο δελ είρε δηθαίσκα λα αιέζεη αιινχ. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο θάζε κχινπ 

θαζνξίδνληαλ απφ ηνλ άξρνληα. Ζ ρξήζε ησλ ρεηξνθίλεησλ ή δσνθίλεησλ κχισλ 

ζπλήζσο απαγνξεπφηαλ κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή.  

Οη Φξάγθνη εθάξκνζαλ ην δίθαην πνπ ίζρπε ζηηο δηθέο ηνπο παηξίδεο θαη 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο θνξνινγίεο πνπ επέβαιαλ. Σν φηη ε θαηνρή ηνπ 

ρεηξφκπινπ απνηεινχζε πξνλφκην, δελ κπνξεί παξά λα ππνδειψλεη ην κνλνπψιην 

ηνχ άξρνληα. Απφ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππάξρνπλ νη γξαπηέο καξηπξίεο, ε 

πξνθνξηθή παξάδνζε φκσο θπξίσο θαη ηα κέρξη ζήκεξα δσληαλά έζηκα 

απνδεηθλχνπλ φηη νη θαλφλεο ηνπ δίθαηνπ ηνπ αλέκνπ ίζρπαλ ζην Αηγαίν φζν ιεη-

ηνπξγνχζαλ αλεκφκπινη, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην πξνζηαηεπηηθφ δίθαην. Απηνί 

νη θαλφλεο (πεξηνξηζκνί ζηελ νηθνδφκεζε, ζην θχηεκα θ.ά. ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αλεκφκπινπ) ηαπηίδνληαη απφιπηα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαλ ζηα αξρνληηθά 

έγγξαθα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, πξάγκα πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο απνδείμεηο φηη νη 

Φξάγθνη έθεξαλ ην δίθαην ηνπ αλέκνπ ζην Αηγαίν. 
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     5.1.  Αλέγεξζε – πξνζηαζία 

 

Ζ θαηαζθεπή ελφο αλεκφκπινπ απαηηνχζε ζεκαληηθή επέλδπζε πνπ κφλν νη 

πξνχρνληεο κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ. ζν ε ρξήζε ηνπ άξρηζε λα απιψλεηαη ζηα 

λεζηά, ρξεηάζηεθε λα παξζνχλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή 

ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ πξψηνπ αλεκφκπινπ πνπ ρηηδφηαλ ζε θάζε κπινηφπη, θαζψο θαη 

φζσλ ζα αλεγείξνληαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θνληά ηνπ. Σα κέηξα απηά πνπ 

εθαξκφζηεθαλ δηαδνρηθά θαη γεληθεχηεθαλ ζε φια ηα λεζηά, παγίσζαλ έλα 

πξνζηαηεπηηθφ δίθαην, πνπ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ ήηαλ ηα 

παξαθάησ:  

 Ο λνηθνθχξεο ηνπ πξψηνπ αλεκφκπινπ πάλσ ζε έλα κπινηφπη κπνξνχζε 

λα απαγνξεχεη ηελ θαηαζθεπή άιισλ εθφζνλ ηνπ έθνβαλ ηνλ αέξα.  

 Νένο αλεκφκπινο κπνξνχζε λα ρηηζηεί κφλν αθνχ νη εηδηθνί 

πξνεγνπκέλσο θαζφξηδαλ ηελ αθξηβή ζέζε, κνηξάδνληαο ηνλ ειεχζεξν 

αλάκεζα ηνπο ρψξν θαη αθνχ ζπληαζζφηαλ γξαπηή ζπκθσλία. Δθφζνλ 

θάπνηνο δελ ζεβφηαλ ην έζηκν θαη άξρηδε λα ρηίδεη λέν αλεκφκπιν ρσξίο 

λα πξνεγεζεί ζπκθσλία, νη λνηθνθχξεδεο ησλ παιηψλ δηακαξηχξνληαλ, 

ζηακαηνχζε ε θαηαζθεπή θαη μαλάξρηδε, κφλν αθνχ ε δηαθνξά ιπλφηαλ 

απφ εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο ζπλήζσο ήηαλ κπινκαξαγθφο. Ο ρψξνο 

πνπ έπξεπε λα κείλεη ειεχζεξνο γχξσ απφ ηνλ θάζε αλεκφκπιν 

εμαξηηφηαλ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε ζέζε.  

 Γηα θάζε άιινπ είδνπο κτίσματα (σπίτια, περιτειχίσμαηα θ.ά.) ε 

απαγφξεπζε ηεο αλέγεξζεο ήηαλ γεληθή. Απαγνξεπφηαλ αθφκα θαη ην 

θχηεκα ησλ δέληξσλ. ηαλ κάιηζηα νη αλεκφκπινη ήηαλ ρηηζκέλνη θνληά 

ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, ην πξνζηαηεπηηθφ δίθαην απνηεινχζε εκπφδην γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπο. 

  Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ αλεκφκπινπ θαη ε δηέιεπζε ησλ πειαηψλ, 

ζπληζηνχζαλ δνπιεία δηέιεπζεο ζε μέλεο ηδηνθηεζίεο. 
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           5.2.  Φορολογία 

 

Οη θνξνινγίεο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο αλεκφκπινπο απ ‘ηνπο Φξάγθνπο θαη ηνπο Σνχξθνπο 

δηέθεξαλ απφ λεζί ζε λεζί θαη απφ κχιν ζε κχιν θαη ,φπσο θαίλεηαη θαζνξίδνληαλ απφ ηελ θίλεζε ηνπ 

θαζελφο. Γεληθή πάλησο δηαπίζησζε είλαη φηη νη αλεκφκπινη πάληνε θαη παληνχ, πιήξσλαλ πεξηζζφηεξα 

απφ ηνπο λεξφκπινπο, επεηδή δνχιεπαλ πεξηζζφηεξνπο κήλεο θαη είραλ κεγαιχηεξε απφδνζε. 

Σελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαίλεηαη φηη νη κχινη θνξνινγνχληαλ αλάινγα κε ηηο κέξεο ή ηνπο 

κήλεο πνπ άιεζαλ θαη έκπαηλαλ θφξνη ζηα ζηηεξά  θαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ κχισλ (ηαθηηθνί  θαη  

έθηαθηνη). 

Δθηφο απφ ηνπο θφξνπο ζηνπο Σνχξθνπο, θαίλεηαη φηη ζε νξηζκέλα λεζηά νη 

κχινη θνξνινγνχληαλ θαη ππέξ ηνπ Κνηλνχ. 

 

     5.3.  Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο 

 

'Οπσο ζπλέβαηλε κε θάζε αθίλεην κε αμία, έηζη θαη ζηνλ αλεκφκπιν ζπλαληνχκε 

θάζε κνξθή κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο. Μπνξνχζε λα κεηαβηβαζηεί νιφθιεξνο ν 

αλεκφκπινο, κέξνο ηνπ ή αληέλεο κεξηδίσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη κεηαβηβάζεηο 

αθνξνχλ εξεηπσκέλνπο αλεκφκπινπο. Γηα λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ 

θαη ε αμία ηνπ αλεκφκπινπ, αιιά θαη γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα, θψλαδαλ πνιιέο 

θνξέο θάπνην κπινκαξαγθφ σο πην εηδηθφ. 

 

      5.4.  Γηελέμεηο – ζπκβηβαζκνί – δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

 

Ο αλεκφκπινο δεκηνπξγνχζε πφηε πφηε ζην λνηθνθχξε ηνπ πξνβιήκαηα 

θέξλνληαο ηνλ αληηκέησπν κε ηνπο ζπγγελείο, κε ηνπο ζπληνπίηεο, αθφκα θαη κε ηηο 

δεκφζηεο αξρέο. Σέηνηνπ είδνπο δηαθνξέο ήηαλ νη θιεξνλνκηθέο, νη δηεθδηθήζεηο θαη 

νη ακθηζβεηήζεηο θπξηφηεηαο ή άιισλ δηθαησκάησλ, ε αζέηεζε ζπκθσληψλ θ.ά. 

Ο πην θνηλφο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ήηαλ.ε δηαηηεζία. Σν ξφιν 

ηνπ δηαηηεηή έπαηδαλ νη ληφπηνη πξνχρνληεο, ν αξρηεξέαο ή άιια πξφζσπα πνπ 

απνιάκβαλαλ γεληθή εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ απφ ην ιαφ. Μεζνιαβνχζαλ κε βάζε ηα 

έζηκα, ηε ινγηθή θαη ην δίθαην θαη εθφζνλ βξηζθφηαλ ιχζε, ππνγξαθφηαλ επίζεκν 
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ζπκβφιαην ή απιφ ζπκθσλεηηθφ κε κάξηπξεο. 

 

 Ζ ππφζεζε πξνρσξνχζε ζε θξίζε κφλνλ εθφζνλ δελ θαξπνθνξνχζε ε 

ζπκβηβαζηηθή πξνζπάζεηα. 

ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη αζηηθέο ππνζέζεηο εθδηθάδνληαλ πξσηφδηθα 

απφ ηνπο ληφπηνπο επίηξνπνπο θαη θξηηέο ελψ νη εθέζεηο απφ ηνλ θαδή, ζηνλ νπνίν 

δχζθνια θαηέθεπγαλ νη λεζηψηεο, γηα ιφγνπο εζληθήο θηινηηκίαο αιιά θαη 

νηθνλνκηθνχο.  

 

6.  ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Σελ επνρή πνπ θαηαζθεπάδνληαλ αλεκφκπινη δελ ππήξραλ ηα επηζηεκνληθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο, ζήκεξα, γηα ηνπο αλέκνπο. Τπήξρε, 

φκσο, ε πείξα απφ παξαηεξήζεηο αηψλσλ, πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο 

λαπηηιίαο. Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αλεκφκπινπ γηλφηαλ κε βάζε ηελ γλψζε 

ησλ ηνπνγξαθηθψλ θαη αλεκνινγίθψλ δεδνκέλσλ ελφο ηφπνπ θαη απφ θάπνηνπο 

πξαθηηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ δπζκελείο ζέζεηο. Ζ επηινγή ηεο 

ηνπνζεζίαο δελ γηλφηαλ ινηπφλ θαζφινπ ηπραία, αθνχ ε θαηαζθεπή ελφο αλεκφκπινπ 

ήηαλ ε δαπαλεξφηεξε επέλδπζε θαη ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε κία κεγαιχηεξε απφδνζε 

ζε ζρέζε κε ηνλ λεξφκπιν ή ην ιηνηξίβη. Δίρε φκσο  κεγαιχηεξν θίλδπλν απνηπρίαο 

ηφζν εμαηηίαο ηεο επηινγή ζέζεο, φζν θαη ηεο δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Άιινηε ηνπο αλεκφκπινπο ηνπο  έθηηδαλ έμσ απφ ην ρσξηφ, ζηα γχξσ πςψκαηα, 

άιινηε ζηα αθξαία ηνπ ζεκεία, νπφηε γεηηλίαδαλ κε μσθιήζηα θαη, αξθεηά ζπρλά, 

κέζα ζηνπο νηθηζκνχο, ζηηο θνξπθέο ιφθσλ θαη πςσκάησλ. ηαλ νη αλεκφκπινη 

βξίζθνληαλ έμσ απφ ηνπο νηθηζκνχο, ηφηε γεηηφλεπαλ θαη κε λεθξνηαθεία. ηαλ ηνπο 

έθηηδαλ ζε κηθξννκάδεο ή ζπγθξνηήκαηα πξφζεραλ ν έλαο αλεκφκπινο λα κελ θφβεη 

ηνλ αέξα ηνπ άιινπ. Γη απηφ θαη δελ έπξεπε λα ππάξρνπλ θνληά ηνπο άιια θηίζκαηα. 

Έηζη, ηηο απνζήθεο θαη ηνπο ζηαχινπο, πνπ εμππεξεηνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλεκφ-

κπισλ, ηνπο έρηηδαλ πάληνηε ζε ρακειφηεξα επίπεδα ή θάησ απφ ηνπο κχινπο.  

Παξαηεξνχκε έηζη, ηα θηίξηα ησλ αλεκφκπισλ λα βξίζθνληαη ζε πςψκαηα,  γηαηί 

εθεί ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηεζηκέλα ζηνλ άλεκν αιιά κπνξνχζαλ επίζεο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ θαη ηηο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο ηνπ. 
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Αθφκε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε είζνδνο ησλ θηηξίσλ ήηαλ ζηξακκέλε 

αλαηνιηθά, αθνχ απφ εθεί θπζνχζε ιηγφηεξν ζπρλφο άλεκνο. Ζ είζνδνο, ζηαζεξά 

ιεηηνπξγηθφ ζεκείν γηα ηελ θίλεζε αλζξψπσλ θαη πξαγκάησλ, ζα έπξεπε λα 

ιεηηνπξγεί αλεκπφδηζηα απφ ηε θηεξσηή πνπ πεξηζηξέθνληαλ εμσηεξηθά θαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ, ςάρλνληαο θάζε θνξά ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 ηελ Διιάδα ε εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν 

πξφβιεκα, φρη κφλν εμ' αηηίαο έιιεηςεο αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη επεηδή ην 

ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο ρψξαο είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν. Οη θαλφλεο επηινγήο 

ζέζεο ησλ παξαδνζηαθψλ αλεκφκπισλ απνηεινχλ πνιχηηκν πιηθφ γηα ηελ επηινγή 

ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ζχγρξνλσλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο αλεκφκπινπ ήηαλ αξθεηά πςειφ, γη ‘απηφ θαη νη 

αλεκφκπινη ρηίδνληαλ, ζπλήζσο, απφ κεγαινλνηθνθχξεδεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 

λνίθηαδαλ ηνπο κχινπο ζε επαγγεικαηίεο κπισλάδεο.  

Γηα ην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο ελνο αλεκφκπινπ ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξα απφ 

800 κεξνθάκαηα.  Έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ 35 θπβηθά κέηξα αθαηέξγαζηεο 

μπιείαο απφ ηελ νπνία πξνέθππηαλ ηα εμαξηήκαηα ηνπ αλεκφκπινπ. Γνχιεπαλ 

αγσγηάηεο, ρηίζηεο, μπινπξγνί, κπινκαξαγθνί, καγθαλάδεο θαη ζηδεξάδεο. Οη 

καγθαλάδεο αλαιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή ησλ καγθάλσλ ζηα πεγάδηα, δειαδή ησλ 

μχιηλσλ κεραληζκψλ άληιεζεο λεξνχ γηα ην πφηηζκα ησλ πεξηβνιηψλ θαη επίζεο  ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ μχιηλνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ ζηνπο αλεκφκπινπο. Σφζν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ καγθάλσλ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλεκφκπισλ ε ηειεηφηεηα 

θαηαζθεπήο ησλ θηλεηηθψλ ζπζηεκάησλ είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο. 
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        6.1  Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο 

 

      Γεληθά ε θαηαζθεπή αθνινπζεί ηνπο ηνπηθνχο ηξφπνπο δφκεζεο θαζψο θαη ην 

γεσινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζε πεξηνρήο. Έηζη έρνπκε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο                                                                             

πεηξσκάησλ νη νπνίεο είλαη: ν ζρηζηφιηζνο, ην κάξκαξν θαη ν γξαλίηεο. Απηά ηα ηξία 

πεηξψκαηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ηφζν ζηνλ ηξφπν εμαγσγήο ηνπο 

απφ ην έδαθνο, φζν θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, θάηη πνπ είρε ηειηθφ αληίθηππν ζηηο 

θαηαζθεπέο. 

Ο ζρηζηφιηζνο παξνπζηάδεη δηαβαζκίζεηο ζηε ζθιεξφηεηα ηνπ, νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ζην ρξψκα ηνπ: πην ζπκπαγήο ζεσξείηαη ν καχξνο, ελψ φζν αιιάδεη ζε 

θφθθηλν θαη θαθεηί ρξψκα, γίλεηαη ζαζξφο. Σα θνκκάηηα ηνπ, απνζπψληαη απφ ην 

έδαθνο ζρεηηθά εχθνια, ζε πιάθεο. Δχθνιν, επνκέλσο, είλαη θαη ην ρηίζηκν ηνπ, 

θαζψο ε κηα πέηξα «θάζεηαη» πάλσ ζηελ άιιε. Ο ζρηζηφιηζνο  φκσο, κε ηελ θαθεηί 

απφρξσζε πεξηέρεη πξνζκίμεηο κε ρψκα, ζπρλά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πξάγκα πνπ 

ηνλ θαζηζηά επηξξεπή ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαη ζπλαθφινπζα ζηηο ζπζηνιέο θαη 

δηαζηνιέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. 

Απηφ, κε ηα ρξφληα, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο θαη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ φινπ νηθνδνκήκαηνο. 

 

 

Φση. 2.  Υηίζηκν κε ζρηζηόιηζν 
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Σν κάξκαξν, αληίζεηα, είλαη πνιχ πην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ επεξεάδεηαη ζε 

αλεπαίζζεην βαζκφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ εμαγσγή ηνπ είλαη δχζθνιε, 

απαηηεί ηερληθή θαη εκπεηξία θαη πνιιέο θνξέο γηα ηελ δηάζπαζε πνιχ ζθιεξψλ 

πεηξσκάησλ επηζηξαηεχνληαη εθξεθηηθέο χιεο. Έρεη κεγάιν εηδηθφ βάξνο θαη ν θάζε 

ιίζνο επηιέγεηαη θαη επεμεξγάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα πξηλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν, κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηνπο εθαπηφκελνχο ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, 

θάλνπλ ην ρηίζηκν ηνπ αξγφ θαη δχζθνιν, ε αληακνηβή έξρεηαη κε έλα γεξφ θηίξην. 

 

 

Φση. 3.  Υηίζηκν κε κάξκαξν 

 

Ο γξαλίηεο φπσο θαη ν ζρηζηφιηζνο  παξνπζηάδεη πνηθηιία ζε ζρέζε κε ηε 

ζθιεξφηεηα ηνπ. Απηφο κε ην ζηαρηί ρξψκα είλαη πην ζπλεζηζκέλνο θαη ιηγφηεξν 

ζθιεξφο απφ ηνλ εξπζξφ. 

 

  
Φση. 4.  Υηίζηκν κε γξαλίηε 
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    6.2.  Θεκειίσζε 

 

     Σν ρηίζηκν μεθηλά απφ ηε ζεκειίσζε. Δίηε ζε πιαγηέο είηε ζε πςψκαηα, ηα 

νηθφπεδα ζηα νπνία ρηίδνληαη νη αλεκφκπινη είλαη, ζρεδφλ πάληνηε, επηθιηλή, κε 

ζπλέπεηα απφ πξηλ λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή πεδνχιαο αληηζηήξημεο, φρη 

κφλν γηα ην θηίξην, αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ 

γχξσ απφ απηφ. πνηε είλαη εθηθηφ, γηα ζηαζεξφηεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη βξαρψδε 

ζεκεία ζαλ αθεηεξία ηνπ θηηζίκαηνο. Σν πεξίγξακκα ηεο βάζεο ηνπ ηνίρνπ 

ζρεκαηίδεηαη εχθνια κε έλα παινχθη θαξθσκέλν ζην έδαθνο θαη έλα ηελησκέλν 

ζπάγθν δεκέλν ζε απηφ λα γπξίδεη γχξσ ηνπ. ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα είλαη ην 

κήθνο ηεο αθηίλαο, ν ζπάγθνο δέλεηαη κε έλα μχιν ή ζίδεξν πνπ ραξάδεη ην έδαθνο. 

Σν βάζνο ηνπ ραληαθηνχ ησλ ζεκειίσλ εμαξηάηαη θαη ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα απφ 

ην βαζκφ ζθιεξφηεηαο ηνπ εδάθνπο ηνπ νηθνπέδνπ. Θεκέιηα δελ ππάξρνπλ θαζφινπ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε βξαρψδεο έδαθνο.  

     ρεδφλ πάληα, θαη φπσο ζπκβαίλεη γεληθά ζηα πέηξηλα θηίξηα, γηα ιφγνπο 

ζηαζεξφηεηαο, ζην κέξνο ηνπ ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην έδαθνο, δίλεηαη 

κεγαιχηεξν πάρνο απφ απηφ πνπ εμέρεη. Έηζη, πνιχ ζπρλά παξαηεξνχκε αλαβαζκίδα 

εμσηεξηθά, αθξηβψο πάλσ απφ ηα ζεκέιηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζηα ςειά 

θηίξηα, αλαβαζκίδεο κπνξεί λα ζπλαληψληαη θαη ζε άιια χςε ηνπ ηνίρνπ, πάληα ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ. 

 

     6.3.  Γεσκεηξία αλεκόκπινπ 

 

Οη δηαθφξνπ ηχπνπ θιίζεηο πνπ δίλνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, 

θαζνξίδνπλ θαη ην ζρήκα ηνπ θηηξίνπ. Οη ζπλήζεηο εμσηεξηθέο κνξθέο ελφο θηηξίνπ 

αλεκφκπινπ είλαη απηέο πνπ ζηε γεσκεηξία νλνκάδνληαη θφινπξνο θψλνο θαη 

θχιηλδξνο. Ωζηφζν, νη κνξθέο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εδάθνπο ζεκειίσζεο. 

Ζ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ αλεκφκπινπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ππέζηε 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Δπίζεο παξαηεξνχληαη παξαιιαγέο κνξθψλ απφ λεζί ζε λεζί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο επνρήο, πνπ νθείινληαλ ζηηο ηνπηθέο θαηαζθεπαζηηθέο 
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ζπλήζεηεο, ζηε ζεηζκηθφηεηα θάζε πεξηνρήο θαη ζην είδνο ηεο δηαζέζηκεο πέηξαο γηα 

ην ρηίζηκν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ δηακνξθψζεθαλ νη εμήο βαζηθέο ηππνινγηθέο θαηεγνξίεο ηεο 

εμσηεξηθήο κνξθήο ησλ ππξγφκπισλ:  

 Ζ δηάκεηξνο ηεο θνξπθήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο 

(Γθ>Γβ). 

 Οη δχν δηάκεηξνη είλαη ίζεο (Γθ=Γβ). 

 Ζ δηάκεηξνο ηεο θνξπθήο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο 

(Γθ<Γβ). 

 

Γθ>Γβ 

     Απηή είλαη ε παιαηφηεξε κνξθή θαη εθαξκφζηεθε πξνηνχ αλαζεθσζεί ην αμφλη, 

φηαλ αθφκε ην ηνπνζεηνχζαλ νξηδφληηα. θνπφο ήηαλ λα απμεζεί ε απφζηαζε ηεο 

θηεξσηεο απφ ηνλ πχξγν γηα λα κελ ηξίβνληαη πάλσ ηνπ ηα θνπζθσκέλα παληά αιιά 

θαη γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε θπθινθνξία φηαλ ε θηεξσηή γχξηδε κπξνζηα απφ ηελ 

πφξηα. 

      Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ηχπνπο: 

1. ηνλ αλεζηξακκέλν θνινπξνθσληθφ κε θιίζε κέρξη πέληε κνίξεο θαη 

ελδηάκεζε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απν ηεο βάζεο (Γε>Γβ). 

2. ηνλ κηθξφ κε θπιηλδξηθφ ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο θαη αληεζηξακκέλν 

θνινπξνθσληθφ ην ελδηάκεζν (Γθ>Γε>Γβ). 

3. ηνλ κηθηφ κε αλεζηξακκέλν θνινπξνθσληθφ ην θάησ κέξνο θαη 

θπινλδξηθφ ην πάλσ (Γε=Γθ). 

4. ηνλ κηθηφ κε θπιηλδξηθφ ην θάησ κέξνο θαη αλεζηξακκέλν 

θνινπξνθσληθφ ην πάλσ (Γε=Γβ)^2. 

 

Γθ=Γβ 

     Ζ θπιηλδξηθή κνξθή ήηαλ ην πξψην βήκα ηεο εμέιημεο. Ήηαλ επθνιφηεξε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη δελ είρε ηα ζηαηηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάζηεθε ηαπηφρξνλα κε ην αλαζήθσκα ηνπ αμνληνχ. 
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Γθ < Γβ 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζσδφκελνπο 

αλεκφκπινπο. Ζ θιίζε ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 3 θαη 10% θαη αλάινγα κε ην αλ ε 

επηθάλεηα ηνπο απνηειείηαη απφ επζείεο ή θακπχιεο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο 

νκάδεο:  

1. κε επζχγξακκε εμσηεξηθή επηθάλεηα απφ επζείεο θαηαθφξπθεο ή κε 

θιίζε. Βξέζεθαλ έμη ηχπνη: ν θνινπξνθσληθφο (Γε > Γθ), δχν 

θνινπξνθσληθνί κε αιιαγή θιίζεο ζηε κέζε (Γε > Γθ), ν κηθηφο κε 

θνινπξνθσληθφ ην θάησ κέξνο θαη θπιηλδξηθφ ην πάλσ (Γε = Γθ), ν 

κηθηφο κε θπιηλδξηθφ ην θάησ κέξνο θαη θνινπξνθσληθφ ην πάλσ (Γε = 

Γβ) θαη ηέινο κε κεγαιχηεξε ηελ ελδηάκεζε δηάκεηξν απφ απηέο ηεο 

θνξπθήο θαη ηεο βάζεο Γθ < Γε > Γβ. 

2. κε θνίιε εμσηεξηθή επηθάλεηα απφ θακπχιεο θαη επζείεο. Βξέζεθαλ ηξεηο 

ηχπνη: ν θνίινο (Γε > Γθ) κε θακπχιε πεξίπνπ ππεξβνιήο, ν κηθηφο κε 

θνινπξνθσληθφ ην πάλσ κέξνο θαη θνίιν ην θάησ (Γε > Γθ) θαη ν κηθηφο 

κε θπιηλδξηθφ ην πάλσ κέξνο θαη θνίιν ην θάησ (Γε = Γθ). 

3. κε θπξηή εμσηεξηθή επηθάλεηα απφ θακπχιεο θαη επζείεο. Βξέζεθαλ ηξεηο 

ηχπνη: ν θπξηφο (Γε > Γθ) κε θακπχιε πεξίπνπ παξαβνιήο, ν κηθηφο κε 

θπιηλδξηθφ ην θάησ ηκήκα θαη θπξηφ ην πάλσ (Γε= Γβ) θαη ν 

βαξειφζρεκνο, πνπ είλαη ε ζπαληφηεξε κνξθή κε έληαζε πεξίπνπ ζηα 

θάησ 2/5 ηνπ χςνπο (Γθ < Γε > Γβ). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ππήξρε 

θίλδπλνο λα ηξηθηνχλ ηα παληά πάλσ ζην θηίξην, αθνχ είρε πηα 

αλαζεθσζεί ην αμφλη θαη ην επίπεδν ηεο θηεξσηήο είρε θιίζε παξάιιειε 

κε ηελ θιίζε ηεο ηνηρνπνηίαο. Σν πιενλέθηεκα φκσο ήηαλ ε επζηάζεηα ηνπ 

πχξγνπ, γηαηί κε ηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ πξνο ηα πάλσ κε-

ηαηνπηδφηαλ ην θέληξν βάξνπο πξνο ηα θάησ. 
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Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πχξγνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

• ν αξηζκφο ησλ παησκάησλ θαζφξηδε ην χςνο, 

• ην είδνο ηεο πέηξαο πνπ ππήξρε ζε θάζε λεζί δηακφξθσλε ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ 

απφ ην νπνίν εμαξηηφηαλ ε δηάκεηξνο 

• ην πιηθφ θαη ν ηξφπνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νξηδφληησλ δηαρσξηζηηθψλ 

επηπέδσλ(δάπεδα θαη νξνθέο) επεξέαδαλ θαη ηε δηάκεηξν θαη ηξ χςνο 

• ε δηάκεηξνο πνπ ζα είραλ νη κπιφπεηξεο θαζφξηδε ηε δηάκεηξν ηνπ αλσγηνχ 

• ην κήθνο θαη ν αξηζκφο ησλ αληελψλ θαζφξηδαλ ην χςνο 

• ηα ηνπηθά ξεχκαηα ηνπ αέξα απαηηνχζαλ ζπρλά πξνζαξκνγή ηνπ χςνπο 

• ε κνξθή ηνπ εδάθνπο άιινηε επλννχζε ην ρηίζηκν απεπζείαο πάλσ ηνπ    

άιινηε απαηηνχζε θαηαζθεπή ρακειήο ή ςειήο βάζεο 

• ηέινο, θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ήηαλ θαη νη ηνπηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

κπινκαξαγθσλ θαη ησλ ρηηζηαδσλ πνπ δελ κεηαβάιινληαλ εχθνια. 

Ζ κεγαιχηεξε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο βάζεο ηνπ πχξγνπ ζπλαληάηαη ζηνπο 

ρηηζκέλνπο κε ην εθθνξηθφ ζχζηεκα αλεκφκπινπο, θαη θηάλεη ψο ηα 6,70 κ. κε 

θάιπςε 35 κ
2
 πεξίπνπ, ελψ ε κηθξφηεξε ζε απηνχο κε ηελ ηξνπισηή θαηαζθεπή (κε 

5,20 κ. θαη θάιπςε γχξσ ζηα 21 μ2. Οη πην ζπλεζηζκέλεο δηαζηάζεηο εμσηεξηθψλ 

δηακέηξσλ βάζεσλ είλαη απφ 5,70 ψο 6,40 κ. ρεηηθά κε ηα χςε ησλ πχξγσλ (δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ ππεξπςσκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ βάζεσλ) 

παξαηεξνχκε φηη νη ςειφηεξνη θηάλνπλ ηα 6.30 κ. θαη νη ρακειφηεξνη κφιηο πεξλνχλ 

ηα 4,50 κ. Σν πην ζπλεζηζκέλν χςνο είλαη απφ 4,70 ψο 5,40 κ. Καλφλεο αλαινγίαο 

ζηε ζρέζε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη χςνπο δελ ππάξρνπλ θαη είλαη ζπλεζηζκέλεο νη 

πεξηπηψζεηο ςειφηεξσλ πχξγσλ κε κηθξφηεξε δηάκεηξν ή ην αληίζηξνθν. 
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     6.4.  ηαηηθόηεηα αλεκόκπινπ 

 

Ζ ζπκκεηξία ζηηο δηαζηάζεηο ελφο θηηξίνπ φπσο ηνπ αλεκφκπινπ είλαη ην 

θξηηήξην γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ. Ζ επίηεπμε ηεο ζπκκεηξίαο, απνδεηθλχεηαη, θπξίσο, 

απφ ην ηειείσκα ηνπ ηνίρνπ ζηα ςειφηεξα ζεκεία ηνπ, εθεί φπνπ πξέπεη λα έρεη 

παληνχ ην ίδην πάρνο θαη λα ζρεκαηίδεη θαλνληθφ θαη επίπεδν θχθιν. 

Σν θέληξν ελφο θαλνληθνχ θαη επίπεδνπ θχθινπ, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην 

θέληξν βάξνπο ηνπ. Αλ φια ηα ζεκεία απηνχ ηνπ θχθινπ έρνπλ ίζε κάδα θαη 

επνκέλσο ίζα βάξε, ηφηε νιφθιεξνο ν θχθινο ζπκπεξηθέξεηαη απέλαληη ζηε 

βαξχηεηα σο έλα ζψκα, έρνληαο ηε ζπληζηακέλε ηεο βαξχηεηαο ησλ επηκέξνπο 

ζεκείσλ ηνπ ζην θέληξν βάξνπο ηνπ. 

Πνιινί ηέηνηνη θχθινη ζπληζηνχλ ην θπιηλδξηθήο κνξθήο ζψκα ηνπ αλεκφκπινπ. 

Ζ έλσζε ησλ θέληξσλ βάξνπο ηνπο ζπληζηνχλ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ αξρίδεη απφ 

ην θέληξν ηνπ ρακειφηεξνπ, θχθινπ ηεο βάζεο θαη θαηαιήγεη ζην θέληξν ηνπ 

πςειφηεξνπ, θχθινπ ηεο θνξπθήο. Έρεη ζεκαζία, επνκέλσο, ζην ρηίζηκν, ν 

ζρεκαηηζκφο θαλνληθψλ θχθισλ ζηνλ ηνίρν πνπ, φκσο, ζην ζρήκα ηνπ θφινπξνπ 

θψλνπ αιιάδνπλ ζε πάρνο: ελψ νη εζσηεξηθνί δηάκεηξνη είλαη παληνχ ίζεο, νη 

εμσηεξηθνί, φζν πιεζηάδνπλ ζηελ θνξπθή, κηθξαίλνπλ. 

Ο θφινπξνο θψλνο είλαη, ε πην νξζή, απφ ζηαηηθήο άπνςεο, κνξθή θπιηλδξηθνχ 

θηηξίνπ. Αλ ν θχιηλδξνο ήηαλ θαλνληθφο, ηφηε ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζα ηαπηηδφηαλ 

κε ην θέληξν ηνπ χςνπο ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ. ηνλ θφινπξν θψλν, φκσο, ην 

πξψην κεηαθέξεηαη ρακειφηεξα απφ ην δεχηεξν, κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε 

κεηαηφπηζεο ηνπ, άξα θαη ηηο πηζαλφηεηεο αληζνξξνπίαο ηνπ φινπ νηθνδνκήκαηνο, ζε 

πεξηπηψζεηο κεηαηνπίζεσλ εδάθνπο ηνπ νηθνπέδνπ απφ θαζηδήζεηο θαη ζεηζκηθέο 

δνλήζεηο. 
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Φση. 5.  ηαηηθόηεηα θόινπξνπ θώλνπ 

Δπηπιένλ, ε θιίζε πξνο ηα κέζα ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνηρσκάησλ, βνεζά 

ζηελ ακνηβαία ζπγθξάηεζε ησλ ιίζσλ πνπ θιεηδψλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα έμσ δεκηνπξγψληαο ξήγκαηα.   

 

    6.5.  ηέγεο 

 

Ζ ζηέγαζε  ηνπ κχινπ ή αιιηψο, ζθέπαζε, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. λα δηαζέηεη ηφζν ρψξν ζε χςνο φζν ρξεηάδεηαη γηα ηε ζέζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ξφδαο  

2. λα είλαη ειαθξηά γηα λα κελ ππάξρεη κεγάιε αληίζηαζε βάξνπο θαηά ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο ζηέγεο.  

3. λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ, θιεηζηή θαη ζηεγαλή γηα λα πξνθπιάζζεηαη ν 

φξνθνο απφ ηνλ άλεκν θαη ηε βξνρή. 

 Δπηιέγεηαη, έηζη, κηα ιηηή θαηαζθεπή πνπ εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθψλ, ζπλδπάδεη θαη ηελ επθνιία θαηαζθεπήο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη λα 

επηζθεπαζηεί εχθνια. Έηζη, ε ζηέγε θαιχπηεηαη κε ιακαξίλεο, ηζίγθν ή θαιάκηα.  

Πάλσ ζηε ζθεπή θαηαζθεπάδεηαη έλα ή δχν αλνίγκαηα, ηηο θιαβαλέο, απφ ηα 

νπνία κπνξνχζε ν κπισλάο λα αλεβαίλεη γηα λα ειέγρεη ηε ζθεπή ή γηα λα ειέγρεη ηνλ 

θαηξφ. ηε ζθεπή ππάξρεη θαη αλεκνδείθηεο, έλα απιφ μχιν κε παληηεξάθη, ην 

αλεκνχξην, ην νπνίν, θαζψο αλέκηδε, έδεηρλε ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 
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     6.6.  Πόξηεο θαη παξάζπξα 

 

Ζ πφξηα, βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ θηηξίνπ. Πάλσ απφ απηήλ, ζε έλα 

ζπλήζσο ειεχζεξν θαη πξνζηαηεπκέλν απφ ηνλ άλεκν ζεκείν, ππάξρεη πάληα 

παξάζπξν πνπ εμππεξεηεί ζηνλ θσηηζκφ ηνπ νξφθνπ άιεζεο. ρεδφλ πάληνηε, 

παξάζπξν ππάξρεη θαη απέλαληη ηνπ, ζηε δπηηθή-βνξεηνδπηηθή πιεπξά γηα λα 

ειέγρεηαη ε θηεξσηή. Αλ δελ βξίζθεηαη εθεί, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππήξρε ζηε ζηέγε. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηχπνπ ησλ παξαζχξσλ ηνπ αλσγείνπ ησλ αλεκφκπισλ είλαη 

φηη δελ δηαζέηνπλ πξέθη. Απηφ ήηαλ κηα ζθφπηκε θαηαζθεπαζηηθή επηινγή πνπ 

επέηξεπε ηε ιίπαλζε κε γξάζν ηνπ θνκκαηηνχ ηεο βάζεο ηεο ζηέγεο, ή αιιηψο, ηεο 

«κάληξαο», πνπ θάζε θνξά βξηζθφηαλ πάλσ απφ ην παξάζπξν, γηα λα γιηζηξά 

επθνιφηεξα πάλσ ζηα καμηιάξηα. 

Δίλαη εκθαλέο, φηη ην πην αδχλακν κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη απηφ πνπ 

γεθπξψλεη ηα αλνίγκαηα ηεο πφξηαο θαη ηνπ αλαηνιηθνχ παξαζχξνπ. Ζ απνθφιιεζε 

ησλ ιίζσλ κεηαμχ ηνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή, είλαη πηζαλή θαη κπνξεί λα πξνέιζεη φρη 

κφλν ιφγσ θαθνχ ρηηζίκαηνο, ζεκειίσζεο ή θαζίδεζεο ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ην 

θηίξην, αιιά θαη απφ ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κχινπ. Κπξίσο απφ ηελ πεξηζηξνθή ηεο θηεξσηήο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ πεξηζηξνθή 

ηεο ζηέγεο. 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο, ηερληθά, ηξφπνο, γηα ην δέζηκν απηήο ηεο πεξηνρήο είλαη 

ε θαηαζθεπή ζηελ είζνδν κηαο αςίδαο ή, αιιηψο θακάξαο. Μηα πνιχ παιηά θαη 

δνθηκαζκέλε ζην ρξφλν ηερληθή, πνπ, παξά ηελ πξφνδν ζηα δνκηθά πιηθά, 

εμαθνινπζεί λα είλαη απαξαίηεηε ζε «βαξηέο» θαηαζθεπέο αθφκα θαη ζήκεξα. 
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Φση. 6.  Πόξηα αλεκόκπινπ 

     6.7.  ηνηρεία όςεσλ 

 

     Σα πξέθηα ησλ αλνηγκάησλ απνηεινχληαλ απφ μχιηλα ζηνηρεία, ελψ ππάξρνπλ 

θαη πξνεμνρέο ζηηο πνδηέο ησλ παξαζχξσλ θαηαζθεπαζκέλεο είηε απφ ην ίδην 

πέηξσκα απ’ ην νπνίν είρε δνκεζεί ν αλεκφκπινο είηε απφ μχιν.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Φση. 7 – 8.  Πξέθηα από αλεκόκπινπο ζηελ Ίν 

 

     6.8.  Αςίδεο 

 

Ζ αςίδα, ζηελ αξρηηεθηνληθή νξνινγία ηεο, νλνκάδεηαη αλαθνπθηζηηθφ ηφμν. 

πσο ππνλνεί ην φλνκα ηεο, ν ξφινο ηεο είλαη λα δηαλέκεη ην βάξνο ηνπ ηνίρνπ πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ απηήλ ζηα πιάγηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηβάξπλζε ηεο 

νξνθήο ηεο αςίδαο. 

Ζ αςίδα, φηαλ ζρεκαηίδεη θαλνληθφ εκηθχθιην, έρεη ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη δπλάκεηο βαξχηεηαο πνπ αζθνχληαη επάλσ ζηελ αςίδα απφ 

ηα ππεξθείκελα θνξηία, νδεγνχληαη θαη απνξξνθψληαη απ’ ηα ζηεξίγκαηα θαη ηα 

πιατλά ηκήκαηα ηεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζηεξίγκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ καξκάξηλεο 
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θνιψλεο, φπσο βιέπνπκε ζε αξραίνπο λανχο θαη θηίξηα, είηε απφ κεγάινπο θαη γεξνχο 

ζαλ ηνπο αθξνγσληαίνπο, ιίζνπο, πνπ ζπλαληάκε ζηα πεηξφρηηζηα θηίξηα. Ζ αςίδα 

ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά θαη ζηνπο αλεκφκπινπο, εμαζθαιίδνληαο κέρξη ζήκεξα, ηελ 

ζηαζεξφηεηα ησλ θηηξίσλ ζηα νπνία εθαξκφζηεθε. 

 

           

Φση. 9 – 10.  Αςίδεο αλεκόκπισλ ζηελ Κσ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο αςίδαο αλαδεηθλχεηαη κε αληίζηξνθν ηξφπν, απφ παξαηεξήζεηο ζε 

θηίξηα αλεκφκπισλ πνπ δελ ηελ δηαζέηνπλ. ε απηνχο, φιν ην βάξνο ηνπ κέξνπο ηνπ 

ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ πφξηα, κεηαθέξεηαη ζην μχιηλν πξέθη πνπ 

ππάξρεη ζηελ νξνθή ηεο,  πξνθαιψληαο φρη κφλν ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο απφ ηελ 

αιιαγή ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη δηάβξσζε απφ ην λεξφ. Δπίζεο, 

αιινηψζεηο πθίζηαηαη ην μχιηλν πξέθη απφ ηα έληνκα θαη ηα δσχθηα. ια ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ππνζηεξηδφκελεο 

ηνηρνπνηίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα, ηνπ θηηξίνπ γεληθφηεξα. 

 

   

 

Φση. 11.  Εεκηέο ηνηρνπνηίαο ινγσ έιιεηςεο αςίδαο 

 

Σν θαηλφκελν γίλεηαη εκθαλέζηεξν ζηνπο ρακεινχο αλεκφκπινπο. Δθεί, ε θαη' 

αλάγθε κηθξή, απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ πφξηα θαη ην παξάζπξν, θαζηζηά αθφκε πην 

επηζθαιή ηε ζηαζεξφηεηα ζε απηφ ην θνκκάηη. 
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Δθαξκφζηεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο επίιπζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα λα 

απνθεπρζεί ην αδπλάηηζκα ηνπ ηνίρνπ κεηαμχ ηεο πφξηαο θαη ηνπ παξαζχξνπ, ην 

παξάζπξν ηνπνζεηείηαη ζην πιάη. Κάηη ηέηνην φκσο δεκηνχξγεζε κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα γηαηί ελψ απέθεπγαλ ηε δεκηνπξγία ξσγκψλ ζηελ θξίζηκε πεξηνρή, κε 

απηή ηελ κεηαηφπηζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αξρίδεη απφ ηε λνεηή θάζεηε επζεία πνπ ελψλεη 

κία πιεπξά ηεο πφξηαο κε κία πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

παξαζχξνπ ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ πφξηα δεμηά ή αξηζηεξά ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε κεζνιάβεζε εμσηεξηθήο αλαβαζκίδαο. 

 πγρξφλσο, πάλσ απφ ηελ πφξηα ην ρηίζηκν γίλεηαη ζε αςηδσηή κνξθή. Σν 

απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ην άζηθην ηνπ θηηξίνπ κέρξη ζήκεξα. 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο αςίδαο, πξψηα ηνπνζεηείηαη ην μχιηλν πξέθη θαη θαηφπηλ 

ρηίδνληαη πάλσ ηνπ κηθξέο πέηξεο ζε κνξθή εκηθπθιίνπ. Απηέο ζηεξίδνπλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο, ηηο άιιεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη πιαγηαζηά θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηελ αςίδα. Με ηα ρξφληα, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλεκφκπινπο, ην πξέθη, 

καδί κε ην μχιηλν θαινχπη θαηέξξεε, αθήλνληαο ηελ αςίδα κφλε ηεο. 
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    6.9.  Δζσηεξηθά ηεθηνληθά ζηνηρεία 

    6.9.1.  θάια 

 

Σν πξψην ζηνηρείν πνπ ζπλαληάκε κπαίλνληαο ζην θηίξην είλαη ε ζθάια, ε νπνία 

βξίζθεηαη δεμηά ή αξηζηεξά ακέζσο κεηά ηελ είζνδν. Οδεγεί θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

φξνθν άιεζεο, ηνλ ςειφηεξν φξνθν απφ ηνπο δχν ή ηξεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

θηίξην θαη ε ζέζε ηεο δελ είλαη ηπραία. Ξεθηλψληαο απφ ηελ είζνδν θαη 

αθνινπζψληαο ηνλ ηνίρν, δελ πεξηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ 

ηνπ κχινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζθάια ηνπνζεηείηαη δεμηά, εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ αιεζκάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα κεηαθέξνπλ: νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη δεμηφρεηξεο θαη ηνπο είλαη βνιηθφ λα ζεθψλνπλ έλα 

γεκάην ηζνπβάιη κε ηνλ δεμί ψκν ηνπο. Έηζη, αλεβαίλνληαο ηε ζθάια, γέξλνπλ πξνο 

ηνλ ηνίρν, πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ θαη λα ζηεξηρζνχλ αλ ρξεηαζηεί, θαη φρη πξνο ην 

θελφ, πξάγκα πνπ ζα ζπλέβαηλε αλ ε ζθάια βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Φση. 12 – 13.  θάια αλεκόκπισλ ζηελ Ίν 

 

Ζ ζθάια, ρηίδεηαη καδί κε ην πξνζθείκελν ζε απηήλ, κέξνο ηνπ ηνίρνπ, 

αθνινπζψληαο ηελ θνξά ηνπ θαη ιεηηνπξγψληαο σο επηπιένλ ππνζηεξηθηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ. Φηάλεη ζε χςνο κέρξη ην δάπεδν ηνπ νξφθνπ άιεζεο θαη ζε κήθνο πεξίπνπ ην 

κηζφ ηεο εζσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ηνπ θηηξίνπ. ζν αλεβαίλεη, ράλεη ζηαδηαθά ην 

πιάηνο ηεο θαη ζηελ θάζεηε επζεία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην θνξπθαίν ζεκείν ηεο σο 

ην έδαθνο, εμαθαλίδεηαη κέζα ζηνλ ηνίρν. 
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   6.9.2.  Σνίρνη 

 

Δζσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ, ππάξρνπλ δχν ή ηξεηο ζεηξέο νπψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ππνδνρέο ησλ νξηδφληησλ δνθαξηψλ, ηνπο πεξάηεο, πνπ πάλσ ηνπο 

θαξθψλνληαλ ηα ζαλίδηα ησλ παησκάησλ. Οη πεξάηεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνλ 

ηνίρν φηαλ απηφο θηάλεη ζην θαηάιιειν χςνο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλερίδεηαη ην 

ρηίζηκν ηεο ιηζνδνκήο γχξσ θαη πίζσ ηνπο. Οη ζεηξέο απφ ηηο ππνδνρέο ησλ πεξάησλ, 

καξηπξνχλ ηνλ αξηζκφ θαη ην χςνο ησλ νξφθσλ ηνπ αλεκφκπινπ. 

 

 

Φση. 14.  Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία αλεκόκπινπ 

Δθηφο απφ ηηο ππνδνρέο ησλ πεξάησλ δηαθξίλνληαη νη ζθαιφηπξππεο, νη νπνίεο 

είλαη παξφκνηεο ζηελ εκθάληζε, αιιά δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο 

ξφινο ησλ ζθαιφηξππσλ ήηαλ λα ζηεξίδνπλ ηα θαδξφληα πνπ εμέρνπλ ην ίδην 

εθαηέξσζελ ηνπ ηνίρνπ, ηα νπνία ζηεξίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ηα καδέξηα ησλ 

ζθαισζηψλ, φπνπ πάλσ ηνπο ζηέθνληαη θαη θηλνχληαη νη θηίζηεο. Ο ηνίρνο πςψλεηαη, 

κε ηαπηφρξνλε θαηαζθεπή ησλ δχν φςεσλ ηνπ. Με ην πέξαο ηνπ ρηηζίκαηνο, νη 

ζθαιφηξππεο θαιχπηνληαη, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζε ςειά θηίξηα, αθήλνληαη 

αλνηρηέο γηα λα εμππεξεηήζνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θηεξσηή.  
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Φση. 15 -16.  θαιόηξππεο 

6.9.3.  Σδάθη 

 

                       

Φση. 17. Έμνδνο θαπλνύ             Φση.  18 – 19.  Σδάθηα αλεκόκπισλ ζηελ Κσ 

 

Σν ηδάθη, θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο ζην λφηην κέξνο ηνπ  ηζνγείνπ, αξηζηεξά 

δειαδή ηεο πφξηαο. Ζ ζέζε απηή εμππεξεηεί γηαηί: 

 δελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηζφδνπ 

 δελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αλάθιεμεο ζηελ θηεξσηή θαη 

 δελ <<θαπλίδεη>> θαζηζηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο θαπλνδφρνπ, 

αλεκπφδηζηε απφ ηνπο βνξηάδεο ηνπ ρεηκψλα. 

Ζ θαπλνδφρνο ηνπ, αλεβαίλεη θάζεηα ζην κέζν ηεο ηνκήο ηνπ ηνίρνπ, φπνπ 

ζρεκαηίδεη έλα <<Γ>> πξηλ βγεη νξηδφληηα πξνο ηα έμσ. 

 

6.9.4.  Ζ ζέζε ηνπ ηηκνληνύ 

 

                     

Φση. 20 – 22.  Γηάθνξνη ηύπνη ζέζε ηηκνληνύ 

 

Ζ ζέζε ηνπ ηηκνληνχ, βξίζθεηαη πάληνηε απέλαληη απφ ηε ζθάια, ζηε λφηην 
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πιεπξά, φπνπ θσιηάδεη ε κηα άθξε απφ ην, νξηδφληηαο ζέζεο, ρνληξφ μχιν, πνπ 

νλνκάδεηαη «ηηκφλη» θαη απνηειεί κέξνο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ κχινπ. Δθεί, εθηειεί 

κηθξήο απφζηαζεο θάζεηε θίλεζε. Ζ ζέζε απηή εμππεξεηεί θαζψο παξεκπνδίδεη ηελ 

εθηξνπή ηνπ ηηκνληνχ δεμηά ή αξηζηεξά, ελψ παξάιιεια ην ζηεξίδεη φηαλ απηφ 

αθήλεηαη ειεχζεξν. 

6.9.5.  Ζ ζέζε ηνπ θξέλνπ 

 

             

Φση 23-24.  Σν θξέλν 

 

Ζ ζέζε ηνπ θξέλνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε ζθάια, ζην βφξεην δειαδή κέξνο. 

Κάησ αθξηβψο απφ ηε ζθάια ρσκέλν ζηνλ ηνίρν βξίζθεηαη έλα μχιν γχξσ απφ ην 

νπνίν δελφηαλ ρνληξφ ζθνηλί πνπ ζηαζεξνπνηνχζε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο 

θηεξσηήο. 

  

6.9.6.  Οη ζπξίδεο 

Οη ζπξίδεο είλαη εληνηρηδφκελεο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ 

κηθξνπξαγκάησλ, θπξίσο εξγαιείσλ, ψζηε απηά λα κελ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην 

πάησκα. Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηνλ φξνθν άιεζεο. 

 

                      

Φση. 25-27  Θπξίδεο ζηελ ηνηρνπνηία 

 

 

 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 42 

 

 

 

 

 

7.  ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΖ 

 

Σν ζχλνιν, ζρεδφλ, ηεο επέλδπζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ κχινπ, απνηεινχληαλ απφ 

μχια. Σν εκπφξην ηεο μπιείαο, ηελ επνρή θαηαζθεπήο ησλ αλεκφκπισλ ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν. Έηζη, θπζηθφ ήηαλ, ε δηαδηθαζία ηεο επάλδξσζεο ηνπ κχινπ, απφ ην 

θφςηκν ησλ δέληξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ, κέρξη ηελ θαηαζθεπή ησλ πην ιεπηψλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ 

αλεκφκπινπ. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ μχισλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζην κχιν, γηλφηαλ απφ 

αλζξψπνπο πνπ δελ αξθνχζε απιψο λα είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ καξαγθνχ αιιά λα 

γλψξηδαλ θαιά ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο μπινπξγηθήο. Ήηαλ νη 

«κπινκαξαγθνί». 

Ζ μπινπξγηθή ηέρλε ηελ επνρή ησλ αλεκφκπισλ, δελ έρεη ζρεδφλ θακία πξαθηηθή 

ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή, πνπ ζηεξίδεηαη ζηα ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα. ιεο νη 

μπινπξγηθέο εξγαζίεο γίλνληαλ κε ρεηξνθίλεηα εξγαιεία, άιια απφ ηα νπνία ήηαλ 

ζσκαηηθά επίπνλα ζηε ρξήζε ηνπο θαη άιια πνπ απαηηνχζαλ κεγάιε ιεπηφηεηα θαη 

αθξίβεηα. 

 

7.1.  πλδέζεηο μύισλ 

 

ηηο ελψζεηο ησλ μχισλ ζηνλ αλεκφκπιν, παξαηεξνχκε γλσζηνχο ηξφπνπο 

ζχλδεζεο ηεο μπινπξγηθήο. 

 

 Με επηθάιπςε 
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Φση.  28  

 Με παηνχξα 

 

 

Φση 29 

 Με εθαηέξσζελ παηνχξεο 

 

 

Φση 30 

 Με κφξζν 

 

 

Φση 31 
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 Με εγθνπή 

 

Φση  32 

 

 Μηζνραξαρηά (εθαηέξσζελ εγθνπέο) 

 

 

Φση  33 

 

 Με θηληζηά (ελψζεηο καδεξηψλ ηεο πφξηαο) 

 Δλψζεηο καδεξηψλ κε παηνχξεο (πηζαλή ζχλδεζε ησλ καδεξηψλ γηα ην 

πέηζσκα ηνπ παηψκαηνο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ζηνπο ηξίπαηνπο αλεκφκπινπο).    

 

7.2.  Ζ μπιεία ηνπ αλεκόκπινπ 

 

Σα μχιηλα κέξε ηνπ αλεκφκπινπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δέληξνπ πνπ ρξε-
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ζηκνπνηνχληαλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο. 

Σν πεχθν θαη ην θππαξίζζη είλαη ελαιιαθηηθέο, κεηαμχ ηνπο ιχζεηο, γηα κέξε 

φπνπ ρξεηάδνληαλ καθξηά θαη ίζηα μχια, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή φπνπ ην θαζέλα απφ 

απηά ηα είδε επδνθηκεί. 

 Γηα ηα μχια πνπ ππέθεξαλ πεξηζζφηεξν απφ ηξηβέο, πηέζεηο θαη βάξε ζπλίζηαην 

ν ζθιεξφο θαη αλζεθηηθφο δξπο, ελψ ην πιαηάλη απνηεινχζε έλα εχπιαζην μχιν, 

θαηάιιειν γηα δηακφξθσζε πάλσ ηνπ, απαηηνχκελσλ ζρεκάησλ θαη ιεπηνκεξεηψλ. 

Πιν.  2 . Κατηγοπίερ ξςλείαρ ανεμόμςλος 
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7.3.  Ξύιηλα κέξε θηηξίνπ 

 

Ξχιηλα κέξε θηηξίνπ χλεζεο ρξεζηκνπνηνχκελν δέληξν 

Πφξηα Πεχθν 

Πξέθηα Γξπο 

Πεξάηεο παησκάησλ Κππαξίζζη,ή Πεχθν 

αλίδηα παησκάησλ Κππαξίζζη ή  Πεχθν 

Γνθνί ζηήξημεο κπιφπεηξσλ Γξπο 

Πέηζσκα δνθψλ ζηήξημεο κπιφπεηξσλ Γξπο 

Μαμηιάξηα. Γξπο 

Ξχιηλα κέξε ζηέγεο χλεζεο ρξεζηκνπνηνχκελν δέληξν 

Μάληξα Γξπο 

Μέζα γπξσζά Γξπο 

Καηαρήκαηα ζθέπαζεο Κππαξίζζη ή Πεχθν 

Πέηζσκα ζθέπαζεο Κππαξίζζη ή Πεχθν 

Αμφλη Κππαξίζζη 

Επγνί θηεξσηήο Κππαξίζζη ή Πεχθν 

Αληέλεο, ηζηκπνχθη Πεχθν 

Επγφο, δπγνδνθνί Γξπο 

Ξχιηλα κέξε κεραληζκνχ χλεζεο ρξεζηκνπνηνχκελν δέληξν 

Ρφδα Πιαηάλη 

Φαλάξη Πιαηάλη 

Σηκφλη Γξπο 

Γνθφο ζηήξημεο ηηκνληνχ Γξπο 

Κνθηλίδα Κππαξίζζη ή Πεχθν 

Καξίθη, θεξκπεηί Κππαξίζζη ή Πεχθν 

Γπξσζά κπιφπεηξσλ Κππαξίζζη ή Πεχθν 
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Ζ θαηεγνξία απηή, πεξηιακβάλεη φια ηα μχιηλα κέξε πνπ ηνπνζεηνχληαλ θαηά ην 

ρηίζηκν, είηε θψιηαδαλ κέζα ηνλ ηνίρν, είηε ζηεξεψλνληαλ ζε απηφλ. 

 

7.3.1.  Ζ πόξηα 

 

Αλάινγα κε ην άλνηγκα ηνπ θνπθψκαηνο νη πφξηεο γίλνληαλ κνλφθπιιεο ή 

δίθπιιεο. Οη δίθπιιεο πφξηεο ππήξραλ κφλν ζηνπο κεγάινπο αλεκφκπινπο θαη κφλν 

ην έλα θχιιν ρξεζηκνπνηνχληαλ ηαθηηθά, ελψ ην άιιν άλνηγε κφλν γηα λα πεξάζνπλ 

κεγάια αληηθείκελα. ζν ήηαλ θιεηζηφ, ζπγθξαηνχληαλ ζηαζεξά ζηνλ ηνίρν κε ην 

θνληνκνίξη. Σν θνληνκνίξη, ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο 

θαη ήηαλ είηε ζηδεξέληα κπάξα πνπ γπξλά κέζα ζε ζηδεξέλην θξίθν θαξθσκέλν ζηελ 

πφξηα, είηε έλα θαξδνπιφ μχιν πνπ ζθήλσλε ζε θαηάιιειεο ππνδνρέο ηνπ ηνίρνπ θαη 

ηεο πφξηαο. 

                                  

     Φση. 34-35 Μνλόθπιιε & Γίθπιιε πόξηα                   Φση. 36 θνληνκνίξη 

 

H θάζα ηεο πφξηαο ζηεξηδφηαλ ζηνλ ηνίρν κε θηληέηηα. Σα θηληέηηα ήηαλ 

ζηδεξέληεο ιάκεο πνπ ε κηα άθξε ηνπο ζθήλσλε αλάκεζα ζηηο πέηξεο ηνπ ηνίρνπ, θαη 

ε άιιε θαξθσλφηαλ ζην μχιν ηεο θάζαο, θξαηψληαο ην ζηαζεξφ. 

 

 

                                                    Φση. 37  Κηλέηη 

Μαθξηνί κεληεζέδεο, ηα κάζθνπια, ζπλέδεαλ ηελ θάζα κε ηελ πφξηα. 

Απνηεινχληαλ απφ δχν δηαηξνχκελα θνκκάηηα πνπ επέηξεπαλ ζηελ πφξηα λα βγαίλεη 
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απφ ηε ζέζε ηεο. Σν θνκκάηη πνπ έθεξε ηνλ πχξν θαξθσλφηαλ πάλσ ζην μχιν ηεο 

θάζα. Σν άιιν, κε ην  δαρηπιίδη πνπ δερφηαλ ηνλ πχξν, ήηαλ καθξχ θαη θάιππηε ην 

πεξηζζφηεξν απφ ην κήθνο ηεο ηξαβέξζαο κε ηελ νπνία θαξθσλφηαλ. Γχν ή ηξεηο 

θαξδηέο νξηδφληηεο ηξαβέξζεο έκπαηλαλ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο, 

«έδελαλ» ηα θάζεηα θαξδηά δξχηλα ή θππαξηζζέληα ή πεχθηλα καδέξηα πνπ 

ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε θηλεζηέο. ρεδφλ πάληα, ζε θάζε ηξαβέξζα αληηζηνηρνχζε 

θαη έλαο κεληεζέο.  

 

           

                         Φση. 38  Μεληεζέο                  Φση. 39  Υεξνύιη 

 

7.3.2.  Σα πξέθηα 

 

ηελ νξνθή ηεο εηζφδνπ, θαζψο θαη πάλσ απφ ηηο ζπξίδεο θαη ηα παξάζπξα 

ρηίδνληαλ πξέθηα. Ο ξφινο ηνπο, ήηαλ λα ζπγθξαηνχλ ηελ ηνηρνπνηία πνπ βξηζθφηαλ 

πάλσ απφ απηά. 

Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ δξπ, ηελ ακέζσο πην αμηφπηζηε ιχζε, κεηά απφ απηήλ 

ηεο καθξφζηελεο γεξήο πέηξαο πνπ αλ θαη ζπλεζηδφηαλ αιινχ, δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλε 

ζηνπο αλεκφκπινπο. Δπίζεο, ήηαλ πην εχθνιν γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ θνκκάηηα απφ ηελ πεξίζζηα δξχηλε μπιεία ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ κχινπ, έρνληαο γλψζε ηεο αληνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ. Ζ 

αμηνπηζηία ηνπ πιηθνχ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξεθηψλ, παξά ηελ έθζεζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο. 
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Φση.  40-41  Πξέθηα 

 

7.3.3.  Ζ μπιεία ησλ παησκάησλ 

 

Ο ζθειεηφο ησλ παησκάησλ, απνηειείηαη απφ νξηδφληηα δνθάξηα, ηνπο πεξάηεο, 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιειεο ππνδνρέο ηνπ ηνίρνπ θαη ηνπνζεηνχληαη θαηά ην 

ρηίζηκν. Μπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνπλ απφ θνξκνχο είηε απφ θνκκέλνπο ζηα δχν 

θαηά κήθνο, είηε απφ αθέξαηνπο αιιά ίζηνπο, είηε απφ ηεηξαγσληζκέλνπο. Πάλσ ζ’ 

απηνχο θαξθψλνληαη ηα ζαλίδηα ησλ παησκάησλ. 

 
 

 

 

 

Φση.  42  Ξύιηλν Γάπεδν 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4.  Ζ ζηήξημε ησλ κπιόπεηξσλ 

 

Δμαηηίαο ηνπ βάξνπο ησλ κπιφπεηξσλ, νη νπνίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ φξνθν 

άιεζεο, ήηαλ απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή κηαο πνιχ γεξήο βάζεο επάλσ ζηελ νπνία ζα 
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ζηεξίδνληαλ. Γπν πνιχ ρνληξνί αηφθηνη θνξκνί απφ δξπ πιαλάξνληαλ απφ πάλσ γηα 

λα ππνδερηνχλ ηα επίζεο ρνληξά, μχιηλα καδέξηα πνπ ζα ηνπο θάιππηαλ. Πάλσ ζε 

απηή ηελ θαηαζθεπή αθνπκπνχζαλ νη κπιφπεηξεο. Ζ θαηαζθεπή ππνζηεξηδφηαλ απφ 

ηε δνθφ ζηήξημεο ηνπ ηηκνληνχ. 

 

Φση. 43 ηήξημε κζιόπεηξαο  

 

7.3.5.  Σα καμηιάξηα 

 

Σα καμηιάξηα είλαη απφ ηα κηθξφηεξα εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνχ, δέρνληαη 

φκσο ην κεγαιχηεξν βάξνο, αθνχ ζεθψλνπλ ην αμφλη κε ηε ξφδα θαη ηε θηεξσηή.  

 Σνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα, πεξηκεηξηθά ζηελ θνξπθή ηνπ ηνίρνπ 

θαη εμέρνπλ απφ απηήλ ειάρηζηα πξνο ηα πάλσ. Γηα λα ιηγνζηέςνπλ ηελ ηξηβή ζηελ 

πάλσ πιεπξά, ηνπο δίλνπλ θπξηφ ζρήκα ψζηε ε επηθάλεηα επαθήο κε ην 

πεξηζηξεθφκελν αμφλη λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. 

 

 

Φση. 44   Μαμηιάξηα 

 

8.  ΣΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ  ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ 

 

ην δξνκέα (θηεξσηή), ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία θάζε αηνιηθήο κεραλήο. Γηαζέηεη 

ζπλήζσο 10 πάληλα θηεξά πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηνπο θφκβνπο ρσξνδθηπψκαηνο. 
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Δίλαη θαηαζθεπαζηηθή ιχζε πνπ ζπλδηάδεη κηθξφ βάξνο, κεγάια πεξηζψξηα 

πξνζαξκνγήο θαη ζηεξίδεηαη ζε εληφπηα πιηθά θαη ηερληθέο. Έρεη θαηαμησζεί ζηελ 

πξάμε, παξφιεο ηηο γλσζηέο δπζθνιίεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ ζρεδηαζκφ, 

θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δξνκέα θάζε αηνιηθήο κεραλήο. 

 

8.1. Ζ δνκή ηνπ κεραληζκνύ 

 

Ο μχιηλνο ρεηξνπνίεηνο κεραληζκφο ηνπ αλεκφκπινπ πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα 

εμέιημεο θαη βειηίσζεο. Ο κεραληζκφο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο κηθξφηεξνπο 

κεραληζκνχο, πνπ είλαη νη αθφινπζνη : 

— ν θηλεηηθφο κεραληζκφο, 

— ν αιεζηηθφο κεραληζκφο, 

— ν κεραληζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θηεξσηήο. 

Ο θηλεηηθφο κεραληζκφο βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ πχξγν ηνπ αλεκφκπινπ θαη ν 

πξννξηζκφο ηνπ είλαη λα παίξλεη ηε. δχλακε ηνπ αέξα θαη λα ηε κεηαηξέπεη ζε 

θίλεζε. Έρεη δχν βνεζεηηθά ζπζηήκαηα: ην πξψην παίξλεη ηελ θίλεζε θαη ηε 

κεηαδίδεη ζην ζεκείν φπνπ είλαη νη κπιφπεηξεο. 

 Σν δεχηεξν ρξεζηκεχεη γηα ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο πνπ γίλεηαη απφ ην αλψη ή 

απφ ηε δεχηξα κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, πφηε ν έλαο, πφηε ν άιινο θαη πφηε ζε ζπλδπαζκφ. 

 Ο αιεζηηθφο κεραληζκφο εθπιεξψλεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ αλεκφκπινπ, ην 

άιεζκα. ΈρεΗ ηξία βνεζεηηθά ζπζηήκαηα: έλα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε, έλα γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ κπιφπεηξσλ θαη έλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ παξαγφκελνπ αιεπξηνχ. 

Ο κεραληζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θηεξσηήο απνηειεί θαη ην κεγάιν 

πιενλέθηεκα ηνπ θπιηλδξηθνχ ππξγφκπινπ, επεηδή εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε 

φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ αέξα. 

 

 

8.2.  Δμσηεξηθά κέξε κεραληζκνύ 

           8.2.1.  Ζ ζηέγε 

         8.2.1.1.  Οη γπξσζέο 
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 Ζ επφκελε, κεηά ην ρηίζηκν ηνπ θηηξίνπ, εξγαζία, είλαη ε θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ δπν γπξσζψλ.  Οη γπξσζέο είλαη μχιηλεο, πάληα δξχηλεο, 

δαθηπιηνεηδείο θαηαζθεπέο, δηακέηξνπ ηέηνηαο, πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηνκή πνπ 

αθήλεη ν ηνίρνο ηνπ θηηξίνπ ηελ νπνία  θαιχπηνπλ. 

 

 

Φση . 45  ηέςε 

Ζ κέζα γπξσζά, απνηειείηαη απφ ηξία έσο πέληε ρνληξά καδέξηα, θηηαγκέλα απφ 

θνξκφ δξπ ζηξαβφ, έηζη ψζηε ε εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζηνλ ηνίρν λα επηηπγράλεηαη κε 

ιίγε δνπιεηά ζε θφςηκν θαη πειέθεκα. Σνπνζεηνχληαη «μαπισηά», έηζη ψζηε ε ηνκή 

ηνπο λα επζπγξακκίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. ε απηή ηε ζέζε, 

θαξθψλνληαη κε κεγάιεο πξφθεο πάλσ ζηα καμηιάξηα, ψζηε λα κέλνπλ πάληα 

ζηαζεξά. 

Αθήλεηαη θάπνηα απφζηαζε αλάκεζα ζηε κέζα γπξσζά θαη ηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, εθεί πνπ ζα παηήζεη ε έμσ γπξσζά ή, αιιηψο, κάληξα. Απηή, 

είλαη πην δχζθνιν λα γίλεη. Πξέπεη λα ρηηζηεί ζε χςνο, απφ θνληά ηεηξαγσληζκέλα 

ζηξαβφμπια, πνπ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε παηνχξεο θαη ηδαβέηεο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ ζηαζεξή έλσζε ηνπο είλαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηδαβέηαο πάλσ 

ζηελ παηνχξα. 

Ζ ηδαβέηα είλαη πεξαζηή βίδα ή, αιιηψο, παμηκαδφβηδα πνπ απέθηεζε ην φλνκα 

ηεο επεηδή ζπλδέεη μχια. ηε κηα άθξε ηεο, έρεη εμάπιεπξν «θεθάιη», δηαζέηεη 

ζπεηξνεηδή θνξκφ, θαη ζηελ άιιε άθξε κπαίλεη παμηκάδη.  
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Φση.  46 ηδαβέηα 

 

Σν παμηκάδη απηφ ήηαλ παιαηφηεξα ηεηξάγσλν θαη θαξδχ γηα λα έρεη θαη ην ξφιν 

ηεο ξνδέιαο, πνπ έζθηγγε κε αλάινγν ρεηξνπνίεην θιεηδί θαη κεηέπεηηα εμάγσλν 

ζπλνδεπφκελν απφ ξνδέια πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε απηφ θαη ζην μχιν. Οη 

ηδαβέηεο, ρξεζηκεχνπλ ζην λα δηαηεξνχληαη ηα μχια ηεο κάληξαο ελσκέλα αιιά θαη 

λα ηα ζθίγγνπλ φηαλ απηά ιαζθάξνπλ κεηαμχ ηνπο, εμαηηίαο ησλ ζπζηνιψλ πνπ 

πθίζηαληαη, είηε απφ ην ρξφλν πνπ ηα θάλεη λα ράλνπλ «ηα λεξά» ηνπο, είηε απφ ηηο 

ζεξκέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ θαινθαηξηνχ, θαηά ηηο νπνίεο απνβάιινπλ ηελ πγξαζία 

πνπ είραλ απνξξνθήζεη ην ρεηκψλα. Ζ ηδαβέηα ηνπνζεηείηαη κε ην θεθάιη απφ θάησ, 

ψζηε απφ πάλσ λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιεηδηνχ. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο κάληξαο, δέλνληαη καδί ηεο νη δπγνδνθνί, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο είλαη δεκέλνη κε ην δπγφ. Σαπηφρξνλα θαηαζθεπάδνληαη νη ππνδνρέο γηα 

ην αμφλη πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηφπηλ. Με βάζε ην χςνο ηεο εκπξφο ππνδνρήο 

θαζνξηδφηαλ θαη ε θιίζε ηνπ αμνληνχ πνπ ππνινγηδφηαλ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ην 

αμφλη λα αθήλεη ρψξν θάησ απφ απηφ γηα ην δπγφ. πλήζσο, γηα λα πεηχρνπλ ηελ 

θιίζε ζην κέξνο εθείλν, πξφζζεηαλ μχια πάλσ ζηε κάληξα.  

 

 

 

8.2.1.2.  Ο  ζθειεηόο  ηεο  κάληξαο  

 

      Σν αμφλη βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ηα ππφινηπα μχια θαη αθνπκπά πάλσ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ππνδνρέο ηεο κάληξαο. Δίλαη μχιν θπιηλδξηθφ, ζρεδφλ πάληα απφ 
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θππαξίζζη θαη δηέξρεηαη απφ ηε λνεηή επζεία ηεο δηακέηξνπ ηνπ θχθινπ πνπ νξίδεη ε 

κάληξα.  

 

 

 

Φση .  47  ηεξημε αμνληνύ κε δπγνδνθνύο 

 

Οη δπγνδνθνί, είλαη μχια πνπ ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κε ην αμφλη, ζε ίζεο 

απνζηάζεηο, δεμηά θαη αξηζηεξά απφ απηφ θαη ζπγθξαηνχλ πάλσ ηνπο ην δπγφ. 

Σα ππνζηεξηθηηθά δπγνδνθψλ, είλαη κηθξά μχια πνπ ελψλνπλ ηνπο δπγνδνθνχο κε 

ηε κάληξα. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο δπγνδνθνχο απφ ην ζθέβξσκα 

πνπ ζα ραιάξσλε ην δέζηκν ηνπο κε ην δπγφ. 

 

Φση.  48  Δκπξόο ζέζε αμνληνύ 
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Ο δπγφο, ζηεξίδεηαη ζηνπο δπγνδνθνχο. Καη ηα ηξία, είλαη μχια ηεηξαγσληζκέλα, 

γηα λα δηεπθνιχλεηαη πάλσ ηνπο ε θαηαζθεπή ησλ κφξζσλ - αξζεληθά ζην δπγφ, 

ζειπθφ ζηνπο δπγνδνθνχο- κε ηα νπνία ζπλδένληαη. Ο  δπγφο θαη ην αμφλη 

ζρεκαηίδνπλ έλα λνεηφ ζηαπξφ. ην κέζν ηνπ δπγνχ, πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ 

απφ ην αμφλη, δηακνξθψλεηαη ε θσιηά ηνπ αδξαρηηνχ.  

 

 

 

 

 

 

Φση.  49  Αμόλη 

 

Μέζα ηεο, αζθαιίδεηαη ην επάλσ, ζηξνγγπιφ κέξνο ηνπ αδξαρηηνχ, ην νπνίν θαη 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα βγαίλεη έμσ. 

 

 

Φση. 50 Φσιηά δπγνύ 

       8.2.1.3.  Σν «ληξηηζάξηζκα» ή ε ιεηηνπξγία ηεο πεξηζηξνθήο 

 

ηε κέζα γπξσζά, πεξηκεηξηθά θαη θνληά ζηε κάληξα, ππάξρνπλ δηακπεξείο 

ηξχπεο δηακέηξνπ ηξηψλ πεξίπνπ εθαηνζηψλ θαη ζε απνζηάζεηο ησλ είθνζη έσο 

ηξηάληα πφλησλ ε κηα απφ ηελ άιιε. Παξφκνηεο νπέο, ζε νξηδφληηα ζεηξά αιιά ζε 

κηθξέο, απηή ηε θνξά, κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο, γχξσ ζηνπο πέληε πφληνπο, ππάξρνπλ 

θαη ζην κέξνο ηεο κάληξαο πνπ βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ εκπξφζζηα ππνδνρή ηνπ 

αμνληνχ.  

Οη δπν απηέο ζεηξέο νπψλ, ζπλδπάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 56 

ηεο πεξηζηξνθήο ηεο ζηέγεο. Ζ δηαδηθαζία απηή, πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή 

θάησ απφ ηελ εκπξφο ζέζε ηνπ αμνληνχ. ηε δεμηφηεξε απφ ηηο ηξχπεο ηεο κέζα 

γπξσζάο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηέο ηεο κάληξαο, ζθελψλεη φξζην έλα ινζηάξη 

πνπ ρξεζηκεχεη σο ππνκφριην. ηελ ηξχπα ηεο κάληξαο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ 

ην ππνκφριην, κπαίλεη έλα άιιν ινζηάξη πνπ έρεη ην ξφιν  ηνπ κνρινχ.  

 πνηε ζέινπλ λα ζηξίςνπλ ηε ζηέγε πξνο ηα δεμηά, ηξαβνχλ ην κνριφ πξνο ηα 

αξηζηεξά θνληξάξνληαο ηνλ πάλσ ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ππνκφριηνπ. ε θάζε έιμε, ν 

πχξγνο κεηαθηλείηαη ηφζν, φζε είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νπψλ ηεο κάληξαο κέζα 

ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχζαλ θάζε θνξά ην κνριφ, αιιάδνληαο ηεο απφ ηα δεμηά πξνο ηα 

αξηζηεξά. ηαλ ηέιεησλαλ νη ηξχπεο ηεο κάληξαο θαη ν πχξγνο έπξεπε λα δηαλχζεη  

κεγαιχηεξε απφζηαζε, κεηαθηλείην ην ππνκφριην δεμηά, εθεί πνπ βξίζθνληαη  νη 

ηξχπεο ηεο κάληξαο, θαη ζπλέρηδαλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο πξηλ. Δλεξγνχζαλ 

αληίζηξνθα, φηαλ ήζειαλ λα ζηξίςνπλ ηνλ πχξγν πξνο ηα αξηζηεξά. 

Λφγσ ηνπ βάξνπο ηεο ζηέγεο, ε δηαδηθαζία πεξηζηξνθήο ήηαλ δχζθνιε.  

πλήζσο ζπλεξγάδνληαλ δπν κε ηξία άηνκα γηα λα γπξίζνπλ ην κνριφ. Ωζηφζν έρεη 

αλαθεξζεί πεξίπησζε φπνπ ν κπισλάο ήηαλ ηφζν δπλαηφο ψζηε κπνξνχζε λα γπξίδεη 

ηνλ πχξγν ζπξψρλνληαο ην κνριφ κε ηα πφδηα ηνπ πνπ ηα ηέλησλε βάδνληαο ηελ 

πιάηε ηνπ   πάλσ ζηνλ πξνζθείκελν δπγνδνθφ. 

 

 

 

 

 

 

      8.2.2  Ζ θηεξσηή 
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Φση.  51 Φηεξσηή από Ίν 

 

Ζ θηεξσηή είλαη ν αλεκνζπιιέθηεο θαη ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

αλεκφκπινπ βαζίδεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο. Δίλαη ζηεξεσκέλε ζηελ έμσ άθξε ηνπ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο (αμφλη) θαη απνηειείηαη απφ ηηο αληέλεο, ηα μάξηηα θαη ηα 

παληά. Οη αληέλεο είλαη κηθξά δνθάξηα ζηεξεσκέλα/ζθελσκέλα ζηελ άθξε ηνπ 

αμνληνχ, κέζα ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο θσιηέο. Πάλσ ζηηο αληέλεο, είλαη δεκέ-

λα ηα μάξηηα θαη ζε απηά ζηεξίδνληαη ηα παληά.  

Δπάλσ ζην αμφλη θαη πξνο ηα έμσ ζηεξεψλεηαη κε ζηδεξέληα ζηεθάληα κία κηθξή 

επηκήθπλζε, ν θνχδνπλαο. Απφ ηελ άθξε ηνπ θνχδνπλα ηελησκέλα ζθνηληά 

ζπγθξαηνχλ ζηε ζέζε ηνπο ηηο αληέλεο, αληίζεηα ζηελ ηάζε ηνπ αέξα λα ηηο 

παξακνξθψζεη. Ζ κέγηζηε απφδνζε ηεο θηεξσηήο εμαζθαιίδεηαη φηαλ ε επηθάλεηα 

ηεο είλαη θάζεηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Μεηά ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αλέκεο απφ ην κπισλά, απηφο αθηλεηνπνηνχζε ην ζχζηεκα κε 

δχν θάζεηα ηνπνζεηεκέλα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, ηνλ πάιν θαη ηε καλέια. Ο 

κπισλάο ζπγθξαηνχζε ηε θηεξσηή ζηνπο ραιθάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ελφο ή δχν κέηξσλ, θαη πελήληα 

πεξίπνπ εθαηνζηψλ πάλσ απφ ην έδαθνο.  

 

 

 

8.2.2.1.  To αμόλη 
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Σν αμφλη θαηαζθεπάδεηαη απφ ρνλδξφ θνξκφ δέλδξνπ θαη έρεη κήθνο φζν ε 

εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ κχινπ ζπλ έλα κέηξν πεξίπνπ. Σα ζεκεία έδξαζεο θαη 

πεξηζηξνθήο ηνπ (κπξαηζφιηα) βξίζθνληαη αληηδηακεηξηθά επάλσ ζηα παλάξηθηα, κία 

πεξηζηξεθφκελε επηθάλεηα (κάληξα), πνπ καδί κε ην αμφλη πεξηζηξέθεηαη επάλσ ζηελ 

θαηψπιαθα (κέζα γπξσζά). Ζ θαηψπιαθα είλαη ε μχιηλε επηθάλεηα έδξαζεο φινπ 

ηνπ κεραληζκνχ θαη ε ίδηα εδξάδεηαη επάλσ ζηε ζηέςε ηνπ πέηξηλνπ ηνίρνπ.Σν αμφλη 

θάλεη δχν θηλήζεηο: κία γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κία γχξσ απφ θαηαθφξπθν 

άμνλα καδί κε ηα παλάξηθα επάλσ ζηελ θαηψπιαθα. Με ηε βνήζεηα ηνπ θπθιηθνχ 

ζηεθαληνχ ηεο ζθεπήο ην αμφλη κπνξεί λα θηλεζεί πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ 

νξίδνληα,αιέζνληαο, έηζη κε φινπο ηνπο αλέκνπο. 

ηα ζεκεία ηξηβήο κε ηα κπξαηζφιηα ην αμφλη εληζρχεηαη πεξηκεηξηθά κε περάθηα 

ζθιεξήο μπιείαο. Σν ζχζηεκα απηφ ηεο ελίζρπζεο νλνκάδεηαη βηνινζηά θαη 

παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην αμφλη θαη ζηα κπξαηζφιηα θαη ζθνπφ έρεη λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ άμνλα απφ ηηο θζνξέο ηεο ηξηβήο. Ο κπισλάο έπαηξλε πξφζζεην 

κέηξν πξνζηαζίαο γηα ηε θζνξά απφ ηελ ηξηβή αιείθνληαο ηε βηνινζηά θαη ηα κπξα-

ηζφιηα κε λεξφ θαη ιίπνο. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.2.  Οη δπγνί ηεο θηεξσηήο 
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Σν αμφλη εμέρεη απφ ηε κάληξα έλα, πεξίπνπ, κέηξν. ην θνκκάηη απηφ, 

αλνίγνληαη νη ηξχπεο ζηηο νπνίεο ζθελψλνληαη νη δπγνί ηεο θηεξσηήο. Οη δχν άθξεο 

απφ ηνλ θάζε ηνπνζεηεκέλν δπγφ, απέρνπλ ην ίδην, γχξσ ζην κηζφ κέηξν εθαηέξσζελ 

ηνπ αμνληνχ. Πάλσ ζε θάζε πξνεμνρή, θαξθψλεηαη απφ κηα αληέλα. Οη αληέλεο, είλαη, 

θαηά θαλφλα, δψδεθα νπφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δπγψλ απαηηνχληαη έμη 

δηακπεξείο ηξχπεο. 

 

         

Φση.  52  Επγόο θηεξσηήο 

 

Οη ηξχπεο, αλνίγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαλνληθέο νη κεηαμχ 

ηνπο απνζηάζεηο, ηφζν θαηά κήθνο ηεο πξνέθηαζεο ηνπ αμνληνχ φζν θαη πεξηκεηξηθά 

ηεο, απνζηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ λα θαηαλείκνπλ ηηο αληέλεο κε ηξφπν πνπ λα 

ζρεκαηίδνπλ κε ηηο άθξεο ηνπο έλα ηζφπιεπξν πνιχγσλν. 

 

8.2.2.3.  Οη αληέλεο 

 

Οη αληέλεο είλαη καθξφζηελα μχια ίζνπ, κεηαμχ ηνπο κήθνπο γηα ηελ ίδηα 

θηεξσηή, θαη ηέηνηνπ κήθνπο, ψζηε ε εθάζηνηε θάζεηε ζην έδαθνο λα απέρεη απφ 

απηφ πεξίπνπ κηζφ κέηξν. Αιιηψο, γλσξίδνληαο φηη πελήληα πφληνπο, πεξίπνπ, απείρε 

ε εκπξφζζηα ππνδνρή ηνπ αμνληνχ απφ ηελ θνξπθή ηνπ ηνίρνπ, γηα θάζε 

αλεκφκπιν,ην κήθνο θαη ην πάρνο ηεο αληέλαο ήηαλ αλάινγν ηνπ χςνπο πνπ είρε ν 

πχξγνο. πλήζσο ην κήθνο ηνπο ήηαλ γχξσ ζηα έμη κέηξα θαη ηηο έθηηαρλαλ απφ 

καηηζκέλα μχια θαζηαληάο. Πάλσ ηνπο θάξθσλαλ 12 ηξηγσληθά παληά απφ δίκηην ή 

θαλαβάηζν.  

Σν πεξίγξακκα ηνπ πνιπγψλνπ πνπ ζρεκάηηδαλ νη άθξεο ησλ αληελψλ, 

πινπνηνχληαλ κε ην γχξν. Ο γχξνο είλαη ζπξκαηφζρνηλν, παιαηφηεξα κπνξνχζε λα 
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είλαη θαη ρνληξφ ζρνηλί, πνπ ελψλεη ηηο άθξεο ησλ αληελψλ γηα λα κελ αλνίμνπλ ζηηο 

κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο θαη ζπάζνπλ. Δπηπιένλ, νη άθξεο ησλ αληελψλ, είλαη δεκέλεο 

κε άιια ζπξκαηφζρνηλα, ηα μάξηηα, πνπ ηηο ζπλδένπλ κε ηελ πξνέθηαζε ηνπ αμνληνχ, 

ην ηζηκπνχθη. 

 

8.2.2.4.  Ο θνύδνπλαο ή ηζηκπνύθη 

 

Ο θνχδνπλαο, απνηειείηαη απφ ηξία ζηελφκαθξα μχια, ελσκέλα ζηηο άθξεο ηνπο, 

έλα πεξίπνπ κέηξν απφ ην ηειείσκα ηνπ αμνληνχ. Σα δχν απφ απηά, ζηεξεψλνληαη 

αληηθξηζηά ζην πιάη ηνπ αμνληνχ θαη νη άθξεο ηνπο ελψλνληαη ζρεκαηίδνληαο ηξίγσλν 

κε ην θφςηκν ηνπ αμνληνχ ζην ηειείσκα ηνπ. Σν ηξίην είλαη θπηεκέλν ζηε κέζε ηνπ 

θχθινπ ηεο ηνκήο ηνπ αμνληνχ θαη βξίζθεη ηα άιια δχν ζηελ έλσζε ηνπο. 

 

 

Φση.  53  Οπέο αμνληνύ 

 

ηελ άθξε ηνπ, ν θνχδνπλαο, έρεη έλα δαθηπιίδη, φπνπ θαηαιήγνπλ ηα μάξηηα απφ 

ηηο αληέλεο. Απηά έρνπλ δηπιφ ξφιν. Απφ ηε κηα ζπγθξαηνχλ ηηο αληέλεο γηα λα κελ 

ζπάζνπλ απφ ηνλ άλεκν θαη απφ ηελ άιιε θέξλνπλ ηηο άθξεο ηνπο ζηελ ίδηα, θάζεηε 

ζην έδαθνο, λνεηή επζεία γξακκή, ηεληψλνληαο ηεο, ηελ θάζε κηα ηφζν πεξηζζφηεξν 

φζν πην θνληά είλαη ζηνλ ηνίρν, ελψ δελ ηεληψλεηαη θαζφινπ απηή πνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο «νδεγφο». Έηζη, πξνθαλψο, ην ηέλησκα κε ηα 

μάξηηα πξνεγνχληαλ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο αληελσζάο. 

 

 

8.2.2.5.  Σα παληά 
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Σα παληά είλαη έλα γηα θάζε αληέλα, ηξηγσληθά θνκκάηηα, θηηαγκέλα απφ ρνληξφ 

χθαζκα, ην ίδην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα παληά ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηζηηνθφξσλ, εμ νπ θαη γλσζηφ σο θαξαβφπαλν. Γηα λα εληζρπζεί ε αληνρή ηνπο 

απέλαληη ζηνλ άλεκν πνπ κπνξεί λα ηα ζρίζεη, ν γχξνο ηνπο δηπιψλεη θαη ξάβεηαη, 

αθήλνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ έλα ζρνηλάθη, ην γξαληί.ηηο γσληέο ηνπ παληνχ έξαβαλ 

γηα ελίζρπζε πξφζζεην παλί, ην δπλακάξη ή θξφληηδαλ θάζε παλί λα απνηειείηαη απφ 

ηξία ή ηέζζεξα ζπξξακκέλα ηεκάρηα ρνληξνχ δί-κηηνπ ή θαλαβάηζνπ. 

Κάζε παλί έρεη ζρήκα ηζνζθεινχο νμπγσλίνπ ηξηγψλνπ. Οη καθξηέο πιεπξέο ηνπ 

έρνπλ ην ίδην κήθνο κε απηφ ηεο αληέλαο, ελψ ε βξαρεία, φζν ε απφζηαζε αλάκεζα 

ζηηο άθξεο ησλ αληελψλ. Ζ κηα καθξηά πιεπξά, θαξθψλεηαη πάλσ ζηελ αληέλα ζε 

φιν ηεο ην κήθνο. ηε γσλία πνπ κέλεη ειεχζεξε, δέλεηαη έλα ζρνηλάθη, ε ζθφηα. Ζ 

άιιε άθξε ηεο ζθφηαο πηάλεηαη ζην γχξν. πλνιηθά, γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε παληνχ 

ρξεηαδφηαλ 5 ηεηξαγσληθά κέηξα πθάζκαηνο θαη 15 κέηξα, πεξίπνπ, ζπξκαηφζρνηλν 

Σν άλνηγκα ησλ παληψλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ην ηχιηγκα ηνπο ζηελ αληέλα. 

Απηφ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπ αλέκνπ πνπ θπζά ζε θάπνηα δεδνκέλε 

ζηηγκή. Αλ ν άλεκνο είλαη κηθξήο έληαζεο, ρξεηαδφκαζηε κεγάιε επηθάλεηα 

αληίζηαζεο ζε απηφλ πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε θηεξσηή. Έηζη, μεηπιίγνπκε ηα παληά, 

κε ηελ θάζε ζθφηα λα δέλεηαη θνληά ζηε γεηηνληθή απφ ηε δηθή ηεο αληέλα απφ 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, βιέπνληαο ην κχιν απφ κπξνζηά. Σελ ίδηα θνξά αθνινπζεί 

θαη ε θίλεζε ηεο θηεξσηήο, θνηηάδνληαο ηελ επίζεο απφ κπξνζηά. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα παληά αλνίγνληαη ηειείσο, ηφηε ε θάζε ζθφηα δέλεηαη ζηελ άθξε ηεο 

γεηηνληθήο ηεο αληέλαο. 

Αληίζεηα ελεξγνχκε, φηαλ ν άλεκνο είλαη κεγάιεο έληαζεο. Αλάινγα κε ηελ ηζρχ 

ηνπ, ηπιίγνπκε ηα παληά γχξσ απφ ηηο αληέλεο ηνπο. Σν ηχιηγκα ησλ παληψλ ιέγεηαη 

κνπδάξηζκα. Σν νιηθφ κάδεκα ηνπο, ιεηηνπξγεί θαη σο ηξφπνο θξελαξίζκαηνο ηνπ 

κχινπ, ζε πνιχ ηζρπξνχο θαη άζηαηνπο αλέκνπο, επηθίλδπλνπο γηα πξφθιεζε δεκηψλ 

ζηα κεραληθά κέξε ηνπ κχινπ αιιά θαη γηα ζρίζηκν ησλ παληψλ. 

  

 

 

 

 

8.3.  Δζσηεξηθά κέξε κεραληζκνύ 
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ην εζσηεξηθφ ηνπ κχινπ πεξηιακβάλνληαη: 

1. ην ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπ φινπ κεραληζκνχ, 

2. ε δηάηαμε πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θηεξσηήο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, 

3. νδνλησηνί ηξνρνί κεηάδνζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο θίλεζεο απφ ηελ θηεξσηή 

ζηελ άηξαθην ηεο πάλσ κπιφπεηξαο, 

4. ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε θαξπφ θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ αιέζκαηνο, 

5. ην ζχζηεκα ξχζκηζεο ηνπ δηάθελνπ ησλ κπιφπεηξσλ . 

 

8.3.1.  Ο κεραληζκόο ζηνλ όξνθν άιεζεο  

 

 

Φση.  54   

 

       8.3.1.1.  Οη δηαδξνκέο ηνπ αιέζκαηνο 
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Σν ηζνπβάιη κε ην άιεζκα άδεηαδε ζηελ θνθηλίδα, ε νπνία, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο κπνξνχζε λα ρσξέζεη έσο 70 νθάδεο, δειαδή ην πεξηερφκελν ελφο 

γεκάηνπ ηξίρηλνπ πιεθηνχ ηζνπβαιηνχ. Κάησ απφ ηελ θνθηλίδα, ππήξρε ην ζθαθίδη ή 

θαξίθη πνπ είρεη ην ξφιν αγσγνχ πξνο ηε γνχια. Σν άιεζκα εκπνδηδφηαλ λα θπιήζεη 

ζην θαξίθη  απφ ην πνξηάθη ην νπνίν θαη θαλφληδε ηελ ξνή ηνπ, αλάινγα κε ην πφζν 

ζεθσκέλν ήηαλ. Ζ ξνή  επίζεο θαλνληδφηαλ απφ ηελ θιίζε ηνπ θαξηθηνχ. 

. 

 

Φση.  55  Κνθηλίδα από Ίν 

 

 Απηφ, ήηαλ δεκέλν ζηελ αξρή ηνπ κε ζρνηλάθηα πάλσ ζηελ θνθηλίδα, θαη ζηε κέζε 

ηνπ κε έλα άιιν ζρνηλάθη, ην ζηξνθπιίδη, πηαζκέλν απφ έλα μπιαξάθη θπηεκέλν ζην 

δπγφ. Σπιίγνληαο, κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ζηξνθπιίδη ζην μπιαξάθη, ε θιίζε 

ηνπ θαξηθηνχ ειαηησλφηαλ, ελψ μεηπιίγνληαο ην, ε θιίζε απμαλφηαλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε κεησλφηαλ ε ξνή ηνπ αιέζκαηνο, ελψ ζηε δεχηεξε δηεπθνιπλφηαλ. 

Σν θαξίθη, θαηέιεγε ζε κηα πξνέθηαζε, ην κπαξδαρηήξη ή θεξπεηί. Σν 

κπαξδαρηήξη, αθνπκπνχζε ίζα-ίζα πάλσ ζην αδξάρηη, πνπ κε ηελ πεξηζηξνθηθή ηνπ 

θίλεζε ην ηξάληαδε, καδί θαη ην θαξίθη, θάλνληαο, έηζη, ην άιεζκα λα πέθηεη ζηγά-

ζηγά ζηε γνχια. 

 

 

Σν άιεζκα, ζπλζιηβφηαλ αλάκεζα ζηηο κπιφπεηξεο θαη έβγαηλε σο αιεχξη απφ ην 
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κεηαμχ ηνπο δηάθελν. Πέθηνληαο γχξσ ηνπο θαη αλάκεζα ζε απηέο θαη ζε έλαλ μχιηλν 

«θξάρηε», κηα «γπξσζά», ην εκπφδηδε λα απισζεί ζην δάπεδν. ην ηέινο, ην αιεχξη 

θαηέιεγε απφ κηα ηξχπα ηεο γπξσζάο, έμσ απφ απηήλ, φπνπ καδεπφηαλ θαη 

ηζνπβαιηαδφηαλ. 

Γηα λα θηλεζεί θαη λα αιέζεη, φκσο, ε κπιφπεηξα, κεζνιαβνχζε ε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ζε απηήλ ηεο δχλακεο απφ ηε θηεξσηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.2.  Ζ ξόδα 
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Σν πξψην, ζε ζεηξά ιεηηνπξγίαο, φξγαλν, πνπ ζα θηλεζεί κε ην γχξηζκα ησλ 

αληελψλ θαη ηνπ αμνληνχ είλαη ε «ξφδα». Μαδί κε ην αμφλη θαη ζηεξεά ζπλδεδεκέλε 

κε απηφ ζην θέληξν ηεο, πεξηζηξέθεηαη θαη ε ξφδα. Ζ έιιεηςε ρνλδξψλ θνξκψλ ζηα 

λεζηά έθαλε ζχλζεηε θαη πνιχπινθε ηελ θαηαζθεπή ηεο. Σέζζεξα ηεκάρηα 

απνηεινχλ ηελ εμσηεξηθή ζηεθάλε ηεο. Δίρεη πάλσ ζηε ζηεθάλε ηεο, εμήληα 

ηέζζεξα, «δφληηα» πνπ εκπιέθνληαλ ζε αλάινγεο ππνδνρέο, ελφο νξγάλνπ, ηνπ 

θαλαξηνχ, εθαπηφκελν ζε απηήλ. Έλα δηπιφο ζηαπξφο απφ θαδξνλάθηα 

ζηαζεξνπνηνχζε ηε ζηεθάλε επάλσ ζην αμφλη κε ηε βνήζεηα κπνπινληψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φση.  56  Ρόδα από ΊΟ 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.3.  Σν θαλάξη 
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Σν θαλάξη δερφηαλ θαη ζπλέρηδε ηελ θίλεζε ηεο ξφδαο , κεηαηξέπνληαο ηελ απν 

θάζεηε ζε νξηδφληηα. Καηαζθεπαδφηαλ απφ πειεθεκέλν ζπκπαγέο μχιν θαη ηα δφληηα 

ηνπ, πνπ εκπιέθνληαη κε εθείλα ηεο ξφδαο, ιέγνληαη πεληάξαβδα. Ήηαλ ζεθηαζκέλα 

ζηνλ θνξκφ ηνπ θαη ζθηγκέλα πάλσ -θάησ κε ζηδεξέληεο ζηεθάλεο. Ζ αληηζηνηρία ησλ 

δνληηψλ ηνπ θαλαξηνχ κε εθείλσλ ηεο ξφδαο είλαη ζε απφιπηε αξκνλία, δηαθνξεηηθά 

ε δπζιεηηνπξγία θαη νη βιάβεο ηνπ κεραληζκνχ ήηαλ πξνθαλείο. Απφ ηα θέληξα ησλ 

δχν βάζεσλ ηνπ θαλαξηνχ, δηεξρφηαλ θαη ζηεξεσλφηαλ έλαο ζηδεξέληνο άμνλαο, ην 

αδξάρηη. 

 

 

 

Φση.  57  Φαλάξη από Ίν 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.4.  Σν αδξάρηη 
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                Φση.  58 

 

Σν αδξάρηη ζηεξηδφηαλ ζηε κέζε ελφο ρνληξνχ νξηδφληηνπ μχινπ ηνπ ηηκνληνχ, 

πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ φξνθν θάησ απφ απηφλ κε ηηο κπιφπεηξεο. 

Ζ θάησ άθξε ηνπ, ήηαλ ε κχηε. Ζ δηακφξθσζε ηεο ήηαλ ζθφπηκε, γηα λα 

κεηψλεηαη, φζν γίλεηαη, ε επηθάλεηα ηξηβήο πνπ δεκηνπξγεί αληίζηαζε ζην ζίδεξν 

θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πάλσ ζην ηηκφλη. 

Σα πηεξχγηα πνπ βξίζθνληαλ ζην επάλσ κέξνο ηνπ, νλνκάδνληαλ  ρειηδφλα. Απηά 

θψιηαδαλ ζε αληίζηνηρεο θαη αλάινγεο ππνδνρέο πνπ ππήξραλ ζηε γνχια, γηα λα 

ζηεξίδνπλ ην βάξνο ηεο, λα ηελ θξαηνχλ ζηαζεξή θαη λα ηελ παξαζχξνπλ ζηελ 

θίλεζε ηνπο. 

Ζ γνχια, ήηαλ ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ αδξαρηηνχ θαη ηεο πάλσ κπιφπεηξαο. 

Βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο πάλσ κπιφπεηξαο θαη ήηαλ θηηαγκέλε απφ γεξφ πέηξσκα 

γηα λα αληέρεη ηελ πίεζε πνπ αζθνχζε πάλσ ηεο ε ρειηδφλα, φηαλ πεξηζηξεθφηαλ, θαη 

ην βάξνο ηεο κπιφπεηξαο πνπ ηελ πεξηζηνίρηδε. Ήηαλ θπιηλδξηθή, κηθξήο ζρεηηθά 

δηακέηξνπ θαη είρεη ην ίδην πάρνο κε απηφ ηεο πάλσ κπιφπεηξαο. 

 

 

Φση.  59  Γνύια 

 Ζ νπή ζην θέληξν ηεο, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηνπ αδξαρηηνχ, 
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δηφηη απφ εθεί  πεξλνχζε ην άιεζκα γηα λα θαηαιήμεη ζην δηάθελν ησλ δχν 

κπιφπεηξσλ. 

Πην πάλσ, ήηαλ ηεηξαγσληζκέλν γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ γηα λα ρηππάεη κε ηηο 

γσλίεο ηνπ ην κπαξδαρηήξη, ψζηε λα πέθηεη ην άιεζκα ζηε γνχια. Γεχηεξνλ, λα 

εκπιέθεη ζηαζεξά ην θαλάξη γχξσ απφ απηφ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, γίλνληαλ δχν 

δηακπεξείο νπέο ζην ζίδεξν ηνπ, απ' φπνπ δηέξρνληαλ πεξαζηέο βίδεο πνπ 

ζπγθξαηνχζαλ θαιχηεξα ην θαλάξη πάλσ ηνπ. ην θνξπθαίν ηκήκα ηνπ, γηλφηαλ 

θπιηλδξηθφ, γηα λα πεξηζηξέθεηαη νκαιά κέζα ζηελ ππνδνρή πνπ άθελε γηα απηφ ν 

δπγφο. 

 Ζ ζεκαζία πνπ είρε ην αδξάρηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκφκπινπ γίλεηαη 

θαηαλνεηή κε ηελ παξαθάησ απινπζηεπκέλε πεξηγξαθή ηνπ βαζηθνχ κεραληζκνχ 

ηνπ. 

ηνλ αλεκφκπιν ππήξραλ δχν άμνλεο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθξαηνχζε 

δχν απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά φξγαλα ηνπ κεραληζκνχ ηνπ. 

Ο έλαο άμνλαο ήηαλ ην αμφλη πνπ ζπλέδεε ηηο αληέλεο θαη ηε ξφδα θαη εθηεινχζε 

θάζεηε πεξηζηξνθηθή θίλεζε.Ο άιινο άμνλαο ήηαλ ην αδξάρηη πνπ ζπλέδεε ην 

θαλάξη θαη ηελ πάλσ κπιφπεηξα θαη εθηεινχζε νξηδφληηα πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  

Ζ θίλεζε κεηαδηδφηαλ απφ ηηο αληέλεο, άιιαδε θαηεχζπλζε θαη δηεχζπλζε ζην 

θαλάξη θαη θαηέιεγε ζηελ πάλσ κπιφπεηξα. Οη κπιφπεηξεο ινηπφλ, ήηαλ ν ηειηθφο 

απνδέθηεο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8.3.2.  Σν ηηκόλη 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 69 

      8.3.2.1.  Ζ ζέζε ηνπ ηηκνληνύ 

 

 

Φση.  60 

Σν ηηκφλη ήηαλ έλα ρνληξφ θαη δπλαηφ μχιν, ην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν 

νξηδφληηα θαη θάιππηε ζε κήθνο νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ 

θηηξίνπ. Σε κηα ηνπ άθξε ζηήξηδε φξζην δνθάξη πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζηε ζθάια θαη 

ήηαλ δεκέλν κε ηε δνθφ ζηήξημεο ησλ κπιφπεηξσ δεμηά ηεο εηζφδνπ. Ζ ζχλδεζε ηνπ 

ηηκνληνχ κε ηε δνθφ ζηήξημεο ηνπ γηλφηαλ κε κφξζν, αξζεληθφ ζην ηηκφλη, ζειπθφ 

ζην δνθφ ζηήξημεο. Ζ ζχλδεζε ήηαλ ηφζν ραιαξή ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θάζεηε 

θίλεζε ηνπ ηηκνληνχ ζηελ άιιε άθξε ηνπ, απηή πνπ θψιηαδε, ζηελ πξνβιεπφκελε γηα 

απηφ, εληνηρηδφκελε ζέζε. 
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Φση.  61 

 

      8.3.2.2.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηηκνληνύ 

 

ηε κέζε ηνπ, ην ηηκφλη ζρεκάηηδε «θσιηά». Δθεί, κέζα ζε ζηδεξέλην «αθαιφ», 

παηνχζε θαη πεξηζηξεθφηαλ ε κχηε ηνπ αδξαρηηνχ. 

 

              

             Φση.  62  Φσιηά                                          Φση.  63  Αθαιόο 

 

Σν ηηκφλη είρε δηπιφ ξφιν. ηήξηδε ην αδξάρηη, θαη κέζσ απηνχ ηελ πάλσ κπιφπε-

ηξα, θαη ηαπηφρξνλα, θαλφληδε ην δηάθελν ησλ κπιφπεηξσλ .  
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξηδφηαλ ε πθή, δειαδή ην πφζν ρνληξφ ή ςηιφ ήηαλ  ην 

παξαγφκελν πξντφλ. ηελ πεξίπησζε ζπειισδψλ αλέκσλ, κεδέληδε ην δηάθελν ησλ 

κπιφπεηξσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήξεο κάδεκα ησλ παληψλ, αθηλεηνπνηνχζε ηηο 

κπιφπεηξεο.  

ηελ άθξε ηνπ ηηκνληνχ ππήξρε έλαο ραιθάο ζθελσκέλνο. ε απηφλ δελφηαλ 

ζρνηλί, πνπ πεξλνχζε απφ μχιν, ρσκέλν ζηηο πιεπξέο κηαο άιιεο, εληνηρηδφκελεο 

ζέζεο πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ φξνθν άιεζεο. 

Σν ζρνηλί, έπεθηε απφ εθεί κέρξη θνληά ζην πάησκα, ζπγθξαηψληαο ζηελ άθξε 

ηνπ ζηδεξέληα βάξε πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηζηάζκηζκα ηεο πίεζεο ηνπ αδξαρηηνχ 

πάλσ ζην ηηκφλη, ην νπνίν, έηζη, ζηαζεξνπνηνχηαλ. Σξαβψληαο ην ζρνηλί, κπνξνχζαλ 

λα επηιέμνπλ θάζε θνξά ηελ επηζπκεηή ζέζε ηνπ ηηκνληνχ. 
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   8.3.3.  Οη κπιόπεηξεο   

 

Οη κπιφπεηξεο ήηαλ ε θαξδηά ηνπ κχινπ. ια ηα ζηνηρεία ηνπ κχινπ 

θηηάρλνληαλ γηα λα θέξνπλ ηελ πάλσ κπιφπεηξα (παλαξηά), ζε πεξηζηξνθή επάλσ 

ζηελ θάησ κπιφπεηξα (θαηαξηά). Απφ ηελ πνηφηεηα ηεο κπιφπεηξαο εμαξφηαλ ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ κχινπ. Ζ κπιφπεηξα δελ ήηαλ κία εληαία πέηξα αιιά 

απνηεινχηαλ απφ ζχλζεζε κηθξφηεξσλ. Ζ παλαξηά θαη ε θαηαξηά είραλ ηελ ίδηα 

δηάκεηξν. ην θέληξν ηεο παλαξηάο ππήξρε ε γνχια, πνπ ήηαλ ε ηξχπα απφ ηελ νπνία 

ν κπισλάο έξηρλε ηνλ θαξπφ. Ζ θαηαξηά εδξαδφηαλ ζε βάζε απφ αθαηέξγαζηεο 

πέηξεο (κνισζηά), πνπ είραλ δνκεζεί επάλσ ζηηο ζρηζηφπιαθεο ηεο νξνθήο. 

 

      

Φση. 64-66 Μπιόπεηξεο 

 

 8.3. 3.1.  Πξνέιεπζε ηεο κπιόπεηξαο 

 

     Ο ραιαδηαθφο ηξαρείηεο ηεο Μήινπ απέθηεζε ηελ νλνκαζία ηνπ σο 

κπιφπεηξα, απφ ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ζηνπο κχινπο: ρεηξφκπινπο, λεξφκπινπο, 

αλεκφκπινπο. 

Γχν ήηαλ ηα θχξηα κέξε ηα νπνία, ζχκθσλα κε καξηπξίεο,  πξνκήζεπαλ 

κπιφπεηξεο. Σν έλα ήηαλ ην λεζί ηεο Μήινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεξηνρή Ρέκα, 

ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Δθεί εμάγνληαλ πνιχ θαιψλ πνηνηήησλ 

κπιφπεηξα, κε αλάινγε δήηεζε θαη δηαθίλεζε, ράξε ζηηο νπνίεο ηα ληακάξηα ηεο δελ 

έπαπζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ην Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν. Σν άιιν, ήηαλ ε Φψθαηα 

ηεο Μηθξάο Αζίαο, απέλαληη απφ ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηεο Υίνπ. Ζ κεηαθνξά ηεο 

κπιφπεηξαο απφ απηή ηελ πινχζηα πεξηνρή, φπσο ζπλέβε θαη κε άιια, εκπνξεχζηκα 

πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, είδε, έπαπζε κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 

1922. 
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     8.3.3.2.  Σνπνζέηεζε ηεο κπιόπεηξαο 

 

Οη κπιφπεηξεο έθηαλαλ ζε θνκκάηηα, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηξηγσλνεηδή, γηα 

επθνιία ζηε κεηαθνξά θαη ζπλαξκνινγνχληαλ ζηε πξνβιεπφκελε ζέζε ηνπο ζην 

κχιν. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ θνκκαηηψλ κεηαμχ ηνπο επηηπγράλνληαλ κε αζβέζηε αιιά, 

θπξίσο, κε ηα ζηδεξέληα ηζέξθηα πνπ ηα έδσλαλ, δχν γηα θάζε κπιφπεηξα. 

Ζ θάησ κπιφπεηξα έκελε πάληα ζηαζεξή, εμαηηίαο ηνπ βάξνπο ηεο αιιά θαη 

ζηνπο ηάθνπο πνπ ηελ εκπφδηδαλ λα πεξηζηξαθεί. ην θέληξν ηεο είρε κηα νπή ζηελ 

νπνία ζθελσλφηαλ μχιν απφ ζπθηά, κέζα ζην νπνίν πεξηζηξεθφηαλ ην ζίδεξν ηνπ 

αδξαρηηνχ. 

Σα θνκκάηηα ηεο πάλσ κπιφπεηξαο πάλσ ζηα νπνία εμαζθνχληαλ κεγάιε πίεζε 

επεηδή πεξηζηξέθνληαλ, ρηίδνληαλ γχξσ απφ ηε γνχια. Σα εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ηεο 

γνχιαο είραλ ειαθξηά θιίζε γηα λα βνεζνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο κε ηε κπιφπεηξα. 

Γχξσ απφ ηελ πάλσ κπιφπεηξα ηα ηζέξθηα έπξεπε λα είλαη πξνζεθηηθά ζθηγκέλα. 

 

 

Φση.  67    Μπιόπεηξα – Φαλάξη από Ίν 
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     8.3.3.3.  πληήξεζε ηεο κπιόπεηξαο 

 

'Οηαλ ην αιεχξη έβγαηλε πνιχ δεζηφ, κεηά ην άιεζκα, ζήκαηλε φηη νη αλψκαιεο 

επηθάλεηεο θάζε κπιφπεηξαο είραλ θαγσζεί θαη έπξεπε λα ραξαρζνχλ. ηηο κπιφπεηξεο 

ηνπ αλεκφκπινπ γηλφηαλ ραξαγή πεξίπνπ θάζε έλα κε δχν ρξφληα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ραξαγή,  

έπξεπε λα ζεθσζεί ε πάλσ κπιφπεηξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ππήξρε, ελζσκαησκέλνο ζε απηήλ, έλαο 

ραιθάο ζην πάλσ κέξνο ηεο θαη θνληά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο. 

     Απφ ην ραιθά, πεξλνχζε έλα ρνληξφ ζρνηλί πνπ δελφηαλ κε ην αμφλη. Βγαίλνληαο έμσ απφ ην 

θηίξην θαη γπξλψληαο κε ηα ρέξηα ηηο αληέλεο, ε θηεξσηή κε ην αμφλη ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ βίληζη πνπ 

ζήθσλε ηε κπιφπεηξα. Ζ κπιφπεηξα ζεθσλφηαλ ηφζν, ψζηε λα κπνξνχλ  λα πεξαζηνχλ θαιάγγηα απφ 

θάησ ηεο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ θπινχζε πξνο ηνλ ηνίρν απέλαληη ηεο εηζφδνπ. Δθεί  είραλ 

αθαηξεζεί  ηα  ζαλίδηα απφ ην πάησκα γηα λα θσιηάζεη αλάκεζα ζηνπο δνθνχο ζηήξημήο ηεο ε 

κπιφπεηξα.. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ζεθσλφηαλ θη άιιν ψζπνπ λα γχξεη απφ ηελ άιιε ηεο πιεπξά θαη 

λα αθνπκπήζεη πάλσ ζηνλ ηνίρν κε ηελ επηθάλεηα ηξηβήο ηεο λα δείρλεη πξνο ηα επάλσ. Σαπηφρξνλα, είρε 

ειεπζεξψζεη ηελ επηθάλεηα ηξηβήο ηεο θάησ κπιφπεηξαο. Μεηά ην πέξαο ηεο ραξαγήο, ε πάλσ κπιφπεηξα 

επαλαηνπνζεηνχληαλ κε ηνλ αληίζηξνθν ηξφπν, γπξλψληαο ην αμφλη αλάπνδα.  

     Σν ράξαγκα ησλ αιεζηηθψλ επηθαλεηψλ νλνκαδφηαλ θνπίδηζκα θαη γηλφηαλ κε 

έλα νδνλησηφ κεηαιιηθφ ζθπξί. Μεηά ην θνπίδηζκα άιεζαλ κνλάρα ηα ρνληξάιεπξα 

γηα ηα δψα θαη κφλν φηαλ είραλ θαζαξηζηεί θαιά νη πέηξεο απφ ηα θνπηδίζκαηα, ζπλε-

ρηδφηαλ ε άιεζε γηα ηνπο αλζξψπνπο. Έηζη, αθνχ ήηαλ παξάινγν λα ρξεσζεί ζε πειάηε, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ άιεζκα ηνπ κπισλά θαη ην πξντφλ ζπλήζηδαλ  λα ην ιέλε  «αιεχξη ηνπ κπισλά». 
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9.  ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 

 

ήκεξα, πνιιά έρνπλ αιιάμεη φζνλ αθνξά ηε κεκνλσκέλε «αμηνπνίεζε» ησλ 

αλεκφκπισλ. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, δειαδή ππνδνρή, 

εζηίαζε θαη επίδεημε ηεο αλαβησκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη σο ηνπξηζηηθνχο 

μελψλεο ή κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο. 

Οη απινί λεζηψηεο πέηπραλ λα θάλνπλ «ρσξνηαμηθή πνιηηηθή» θαη λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνπο κχινπο ηνπο απνηειεζκαηηθά, πξάγκα πνπ ζήκεξα 

ρξεηάδεηαη πεξίπινθα λνκηθά εξγαιεία. 

Ζ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο βέβειεο επεκβάζεηο θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηνπο, ή ε 

απ' επζείαο αλαζηήισζε ηνπο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κφλν 

ζεκεηαθή, φπσο κέρξη ζήκεξα, αιιά λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη ηνλ πέξημ 

δσηηθφ ηνπο ρψξν. 

Θα πξέπεη ινηπφλ, λα θαηνρπξσζεί νπζηαζηηθά ε πξνζηαζία ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ 

ηνπο κε ηε θξνληίδα ηεο πνιηηείαο, δηφηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλεκφκπινπο είλαη 

πιένλ πνιχ αξγά. 

 Έρνπλ πληγεί αλάκεζα ζηηο απζαίξεηεο επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ , έζησ θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα «παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο». 

ίγνπξα, ηα λνκηθά εξγαιεία ππάξρνπλ, αξθεί λα ππάξμεη θαη ην αλάινγν 

ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζπκία ησλ αξκφδησλ αξρψλ, πνπ γηα ηα απνθαινχκελα λεψηεξα 

κλεκεία πζηεξεί.  

 

 Παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ησλ αλεκφκπισλ: 

ηε Υψξα ηεο 'Ηνπ παξαηεξείηαη ε ειιεηςνεηδήο παξαδνζηαθή νκαδνπνίεζε ηεο 

δηάηαμεο ησλ κχισλ. Γελ κπνξεί, φκσο λα κελ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ αζθπθηηθή 

θαηάζηαζε πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ πεξηνρή. Ο πεξίγπξνο ησλ κχισλ έρεη 

κεηαβιεζεί ζε ππαίζξην ρψξν ζηάζκεπζεο θαη ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

ρνλδξεκπνξίνπ κε ζηάζκεπζε θνξηεγψλ. Γη απηφ ην ιφγν έγηλε κία εηδηθή κειέηε 

αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ησλ αλεκφκπισλ. Σν πξψην βήκα ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ 

ππαξρνπζψλ ρξήζεσλ γεο ζηηο παξπθέο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ.  
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ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο βξέζεθε κία κεγάιε πνηθηιία ρξήζεσλ ζηε γχξσ 

πεξηνρή. Άιιεο απ απηέο ήηαλ ζπκβαηέο κε ηα ζεκαληηθά απηά κλεκεία ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ αιιά νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ αζχκβαηεο. Απηέο νη ηειεπηαίεο θξίζεθαλ 

κεηαθηλήζηκεο, εμεηάδνληαο, βέβαηα, θαη ην θαζεζηψο λνκηκφηεηαο ηεο παξνπζίαο 

ηνπο εθεί. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηα νηθνδνκήο απφ ηα Πνιενδνκηθά 

Γξαθεία, δελ πξνβιέπεηαη ε ίδηα απφζηαζε αζθαιείαο απφ έλα αλεκφκπιν φπσο γηα 

άιια δηαηεξεηέα κλεκεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

 

         9.1.   Αλάδεημε αλεκόκπισλ ζε ηζηνξηθά κλεκεία 

 

   Απφ ηφηε πνπ αλεκφκπινη έπαςαλ λα είλαη ρξήζηκνη γηα ην ζθνπφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ρσξίο θξνληίδα, κε ηα θηίξηα ηνπο λα 

θαηαζηξέθνληαη αξγά, εθηεζεηκέλα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ αλζξψπηλε 

απεξηζθεςία. Άιινηε ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηάβινη θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θαη 

άιινηε ιίζνη απφ ηελ ηνηρνπνηία ηνπο απνζπψληαη γηα άιιεο θαηαζθεπέο.  

Σν θξίζηκν δήηεκα γηα ην κέιινλ ηνπο είλαη λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα 

ζεσξεζνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηζηνξηθά κλεκεία. Θεσξεηηθά, ζίγνπξα κπνξνχλ. 

Αλεκφκπινη δελ πξφθεηηαη πηα λα θαηαζθεπαζηνχλ, ηνπιάρηζηνλ φρη γηα ην ίδην 

αξρηθφ ζθνπφ, απηφλ ηεο άιεζεο ζηηεξψλ. Απνηεινχλ, επνκέλσο, καξηπξία θαη 

θνκκάηη ελφο νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ έρεη ραζεί νξηζηηθά. 

Δπηπιένλ, θνηηάδνληαο ηα μερσξηζηά, θάζε θηίξην έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξηθή, 

ρσξνηαμηθή θαη ηεθηνληθή ηδηαηηεξφηεηα. 

ηελ πξάμε, φκσο, ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά γηα ηελ 

ηζηνξηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Έλα απφ απηά, είλαη ην πξφζθαην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

πσο γίλεηαη ζπλήζσο, απφ ην βαζκφ παιαηφηεηαο ελφο θηίζκαηνο ή αληηθεηκέλνπ 

εμαξηάηαη θαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα έρεη ζηελ πηζαλή έξεπλα θαη 

πξνζηαζία ηνπ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο θαη ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, πάληα ππάξρεη, 

αθφκε θαη ζήκεξα, έλαο άηππνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα 

«κεγάια» ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξφζσπα-πνιέκνπο, βαζηιείο, πνιηηηθνχο θαη 

ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο θαη απφ ηελ άιιε ζε φηη αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνδνκέο.  
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Σα ηειεπηαία, γεληθά, ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά, ηφζν, ψζηε λα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηνλ φξν «ιανγξαθηθφ». Δμαηηίαο ησλ 

παξαπάλσ, ε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα έλα ζέκα φπσο νη αλεκφκπινη, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αξρίδεη φηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεηηθφ αληηθείκελν ή αθφκε θαη ην ίδην ην 

αληηθείκελν έρνπλ εμαθαληζηεί. 

Απελαληίαο, ζε απηά ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, θπξίσο ζε κέξε πνπ δελ 

έρνπλ λα επηδείμνπλ θάπνην ηδηαίηεξν αξραηνινγηθφ πινχην, φπσο ηα πεξηζζφηεξα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Αλ θαη δηάζπαξηα κε αλεκφκπινπο, ε ρξήζε ζε απηνχο δελ 

πξνυπνζέηεη θαλελφο είδνπο αλάπιαζε, αιιά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε φηη ρξεηάδεηαη γηα 

λα εμππεξεηήζεη δηάθνξνπο, αιιά άζρεηνπο κε ην ραξαθηήξα ηνπ θηηξίνπ, ζθνπνχο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνπο βιέπνπκε λα ζηεγάδνπλ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θαθέ ή 

δεκφζηα ππεξεζία. Δίλαη, αθφκε, ιίγα ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία νη αλεκφκπινη 

πξνζηαηεχνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη γηα πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Απηφο, φκσο, είλαη θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αμηνπνηεζνχλ, δηφηη έηζη 

ζπλδπάδνπλ ηελ θαηά ηφπνπο πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε, κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

νηθνλνκίαο ελφο γεσγξαθηθνχ ρψξνπ πνπ ζηεξίδεηαη, πιένλ, ζηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ. Οη Αηγαηνπειαγίηηθνη αλεκφκπινη, είηε σο ζπγθξνηήκαηα, είηε μερσ-

ξηζηά ν θαζέλαο, ιφγσ ηεο πάληα ακθηζεαηξηθήο ζέζεο ηνπο, ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, κπνξεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθνί ιεηηνπξγψληαο σο 

αμηνζέαηα θαη πεξηεγεηηθνί ζηφρνη.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ην εμσηεξηθφ, γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη 

ζρεηηθά, είλαη απηφ ηεο Οιιαλδίαο. Οη αλεκφκπινη εθεί, θαηάιιεια απνθαηεζηεκέλνη 

θαη ζπληεξεκέλνη απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο αηηίεο θήκεο ηεο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 78 

  9.2.  Πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηαο κε ην λόκν 3028 

        9.2.1.  Υαξαθηεξηζκόο αθηλήησλ σο λεόηεξα κλεκεία 

 

ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγεηαη ε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Υψξαο απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα. Ζ 

πξνζηαζία απηή έρεη σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ράξηλ ηεο 

παξνχζαο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ωο λεφηεξα αθίλεηα κλεκεία λννχληαη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ αλάγνληαη ζηελ 

πεξίνδν ησλ εθάζηνηε ηειεπηαίσλ εθαηφ εηψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη κλεκεία ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθπο. πνιενδνκηθήο, θνηλσληθήο, εζλνινγηθήο, ιανγξαθηθέο, 

ηερληθήο, βηνκεραληθήο ή ελ γέλεη ηζηνξηθήο, θαιιηηερληθήο ή επηζηεκνληθήο 

ζεκαζίαο ηνπο. 

Σα αθίλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο λεφηεξα κλεκεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη γλψκε 

πκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Παξάιιεια ε 

αλαθνίλσζε ηνηρνθνιιάηαη ζην ππφ ραξαθηεξηζκφ αθίλεην θαη ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε. 

Ο θχξηνο ή φπνηνο έρεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε αθίλεην ππφ ραξαθηεξηζκφ, 

θαζψο θαη ν λνκέαο, ν θάηνρνο ή ν ρξήζηεο νθείιεη θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο λα επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ηελ είζνδν ηνπο ζε απηφ 

θαη ηελ εμέηαζε ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα ηνπο παξέρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ επέξρνληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηε 

δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ εθεκεξίδα θαη αίξνληαη εάλ ε απφθαζε πεξί 

ραξαθηεξηζκνχ δελ δεκνζηεπζεί εληφο ελφο έηνπο απφ απηέο.  

Δληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απαγνξεχεηαη θαζε επεπβαζε ή εξγαζία 

ζην ππφ ραξαθηεξηζπφ αθίλεην. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηπζηηνχ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

Ζ απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ αθηλήηνπ κλεκείνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν γηα 

πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα. Ζ απφθαζε αλάθιεζεο εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αθφηνπ θαη επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ 
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απφθαζε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ή ε αλαθιεηηθή ηεο απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

πνιενδνκηθή ππεξεζία θαη ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα θαη ζην Κηεκαηνιφγην. 

Ζ θαηεδάθηζε λεφηεξσλ αθηλήησλ πνπ είλαη πξνγελέζηεξα ησλ εθάζηνηε εθαηφ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ή ε εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκη-

θήο άδεηαο, αθφκα θαη αλ ηα αθίλεηα απηά δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κλεκεία, δελ 

εππξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ν ελδηαθεξφκελνο 

γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε απηήλ. 

Ζ έγθξηζε ζεσξείηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί εάλ κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε δελ ζπληειεζηνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαοηεο εηζήγεζεο γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ αθίλεηνπ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

πκβνπιίνπ, θξίλεηαη εάλ είλαη αλαγθαία ε νιηθή ή κεξηθή, δηαξθήο ή πξνζσξηλή 

άξζε ηεο πξνζηαζίαο αθηλήηνπ κλεκείνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί άιιν 

κλεκείν. 

 

    9.2.2.  Δπεκβάζεηο ζε αθίλεηα κλεκεία θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο 

 

 Απαγνξεχεηαη θάζε ελέξγεηα ζε αθίλεην κλεκείν, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

επηθέξεη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν θαηαζηξνθή, βιάβε, ξχπαλζε ή αιινίσζε ηεο 

κνξθήο ηνπ. 

Γηα θάζε εξγαζία, επέκβαζε ή αιιαγή ρξήζεο ζε αθίλεηα κλεκεία, απαηηείηαη έ-

γθξηζε πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηπζκνχ χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ πκβνπιίνπ. 

ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ απνηξνπή άκεζνπ θαη ζνβαξνχ 

θηλδχλνπ είλαη δπλαηή ε επηρείξεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο βιάβεο.  

Ζ επέκβαζε δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ηα ππάξρνληα θηηξηνινγηθά, αηζζεηηθά θαη άιια 

ζπλαθή ζηνηρεία ηνπ κλεκείνπ, ρσξίο έγθξηζε πνπ πξνβιέπεηαη, κεηά απφ άκεζε θαη 

πιήξε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία κπνξεί λα δηαθφςεη πο εξγαζίεο κε ζήκα 

ηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγθξηζε, απηή πξνεγείηαη απφ ηηο άδεηεο άιισλ 

αξρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο εξγαζίαο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο αλαγξάθνληαη κε πνηλή αθπξφηεηαο ζηηο άδεηεο απηέο. Ζ έγθξηζε 

ρνξεγείηαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 
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Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αθηλήησλ κλεκείσλ, είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηπζκνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, λα επηβάιινληαη 

πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο φξνπο 

δφκεζεο ηνπο θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε. 

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Πνιηπζκνχ θαη γλψκε ησλ 

νηθείσλ γλσκνδνπθψλ νξγάλσλ, είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο 

θαη ρξήζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ. 
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10.  ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ 

 

10.1.  Πξόηαζε Αλαθαηαζθεπήο αλεκόκπινπ θαη πξνζζήθεο θηηξίνπ ζην ρσξηό         

Κεθαινο ηεο λήζνπ Κσ. 

 

           Δίλαη αλνχζην λα ζεσξνχκε έλα γπκλφ θηίζκα αλεκφκπινπ σο αλεκφκπιν. 

Υσξίο ην κεραληζκφ ηνπ είλαη απιψο έλα θπιηλδξηθφ θηίξην, ρσξίο ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα. Ο αλεκφκπινο απνθηά ππφζηαζε, φηαλ δηαζέηεη φια ηα κεραληθά θαη ηα 

άιια κέξε πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. πλεπψο, ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ δελ κπνξεί λα 

έρεη άιιν αξρηθφ ζηφρν απφ ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηνπ. 

     Ζ αλαθαηαζθεπή αθνξά έλαλ αλεκφκπιν ζηελ πεξηνρή Κέθαινο ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιεηδψλ ζηελ Κσ, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζηεί ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ/1085/25525/10-04-1995 ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 503/Β. Ο αλεκφκπινο είλαη ρηηζκέλνο ζην πςειφηεξν ζεκείν 

ελφο ιφθνπ, ακθηζεαηξηθά, θνληά ζην αξραίν Κάζηξν ηνπ ρσξηνχ, κε ζέα νιφθιεξν 

ην παξαιηαθφ θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη ηα γχξσ λεζηά.  

Πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ αλεκφκπινπ θαη ε ρξήζε ηνπ σο Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν. 

Ο αλεκφκπινο κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ηνπ σο Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν, αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ησλ αλεκνθίλεησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ ηερλνινγία ηεο παξαδνζηαθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε ηελ επνρή πνπ ιεηηνπξγνχζαλ. 

Αληηκεησπίδνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ, ελψ παξάιιεια 

ζπληεξείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ν ππάξρσλ κεραληζκφο, έηζη ψζηε ν αλεκφκπινο λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Ο αλεκφκπινο ζα απνηειέζεη εθζεζηαθφ ρψξν, κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηηο πξνβηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο, κε θηλεηήξηα δχλακε ηνλ άλεκν. Γείγκαηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ αλεκφκπινπ ζα απνηεινχλ εθζέκαηα ζηνλ ρψξν απηφλ.  

Έλα πέηξηλν βνεζεηηθφ θηίξην ζα  θαηαζθεπαζηεί ζε γεηηνληθφ νηθφπεδν, φπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη έλα κηθξφ θαηάζηεκα πψιεζεο αγξνηηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

θαη ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα γεπηνχλ ηα ηνπηθά εδέζκαηα. 
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πγρξφλσο ην θηίξην απηφ, ζα ζηεγάζεη βνεζεηηθνχο ρψξνπο (w.c, απνζήθε), γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κνπζείνπ. 

Οη εμσηεξηθνί, γχξσ απφ ην θηίξην, ρψξνη, ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

κηθξέο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή έζησ, 

κε πξνζζήθε ειαθξψλ θαηαζθεπψλ (παγθάθηα) γηα ρψξν αλάπαπζεο θαη απφιαπζεο 

ηεο ζέαο ηεο πεξηνρήο. Σέινο, έλαο αλεκφκπινο, κπνξεί λα πεξηιεθζεί σο 

πξνηεηλφκελν ζεκείν επίζθεςεο ζηα πιαίζηα κηαο ηζηνξηθήο, πεδνπνξηθήο ή άιινπ 

πεξηερνκέλνπ, δηαδξνκήο.  

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ αλεκφκπινπ ζηελ Κέθαιν, εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην αλάδεημεο ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ 

ηνπ ηφπνπ. Οη δεκνηηθέο αξρέο θαη ην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο πεξηνρήο, νξγαλψλνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

εθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα, κε ζηφρν ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, πξνβνιή θαη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο.  

Αιιά θαη κφλν απφ αηζζεηηθήο άπνςεο, έλαο αλαθαηαζθεπαζκέλνο αλεκφκπινο, 

κπνξεί λα πξνζζέζεη ή θαη λα αιιάμεη ηελ εηθφλα θαη ηε θπζηνγλσκία ελφο ρσξηνχ ή 

κηαο πεξηνρήο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη φινη νη αλεκφκπινη, θαζψο θαη νη 

λεξφκπινη ζην λεζί, έρνπλ θπξερηεί Ηζηνξηθά Γηαηεξεηέα Μλεκεία απφ ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

Σελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ν Γήκνο, θάπνηνο 

πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο, ή ν ηδηνθηήηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 

ηελ Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ην Ηλζηηηνχην ησλ 

Διιεληθψλ Μχισλ. 

Ο αλεκφκπινο κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ηνπ σο Λανγξαθηθφ 

Μνπζείν, αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ησλ αλεκνθίλεησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ ηερλνινγία ηεο παξαδνζηαθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε ηελ επνρή πνπ ιεηηνπξγνχζαλ. 
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10.2.  Αξρέο επέκβαζεο 

 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο απζεληηθφηεηαο, δειαδή ζεβαζκφο, φζν ην δπλαηφλ, σο 

πξνο ηα απζεληηθά πιηθά θαη ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. 

  πνπ είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε θαη ε αλάδεημε θαηεζηξακκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζ αλαζηξεςηκφηεηα, φζν ην δπλαηφλ, ηεο επέκβαζεο. 

 Ζ ρξήζε παξαδνζηαθψλ πιηθψλ θαη ηξφπσλ δνκήο. Νέα πιηθά θαη 

ζχγρξνλεο κέζνδνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθεί πνπ ηα παξαδνζηαθά 

θξίλνληαη αλεπαξθή. 

 εβαζκφο σο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ κλεκείνπ. 
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11.  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΟΜΖ 

 

ην εζσηεξηθφ ππάξρνπλ  ηζφγεην,παηάξη ηζνγείνπ θαη ην αλψη. Σν ηζφγεην είλαη 

ρσξηζκέλν κε μχιηλν δηαρσξηζηηθφ ζε δχν κέξε. Σν έλα πνπ ρξεζίκεπε ζαλ απνζήθε 

γηα ηνπο θαξπνχο θαη ην άιιν - κηθξφηεξν - πνπ βξίζθεηαη ε ζθάια. ην ρσξηζκέλν 

ηκήκα θξεκφηαλ ην βαξίδη ην νπνίν ζπγθξαηνχζε ηελ αιπζίδα πνπ ήηαλ δεκέλε ζην 

ηηκφλη. Αθφκα δηαθξίλεηαη ην θνίισκα πνπ θηηάρηεθε ζην πάησκα γηα ηηο θνξέο πνπ 

ην βαξίδη θαηέβαηλε κέρξη εθεί.  

ην παηάξη πνπ ήηαλ θηηαγκέλν κε μχια, ππήξρε ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ, πνπ 

νδεγνχζε ην αιεζκέλν ζηηάξη απφ ηηο κπιφπεηξεο ζην ζαθί. Αθφκα, εδψ βξηζθφηαλ 

ην δνθάξη ην νπνίν ζηήξηδε φιν ην κεραληζκφ θαη ήηαλ ζηεξηγκέλν θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ ηνπ κχινπ. Σν αλψη, πνπ ήηαλ θη απηφ μχιηλν, θηινμελνχζε 

νιφθιεξν ηνλ αιεζηηθφ κεραληζκφ ηνπ αλεκφκπινπ. 
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12.  ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

 

     Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ε εγθαηάιεηςε έρνπλ αθήζεη έληνλα ζεκάδηα θαη 

ν αλεκφκπινο έρεη  ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο, ηφζν ζην ιηζφζσκά ηνπ, φζν θαη ζην 

κεραληζκφ ηνπ. ‘Δηζη παξαηεξνχκε, φηη ν αλεκφκπινο ρξήδεη άκεζεο επηζθεπήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην θνξέα ηνπ (ιηζφζσκα), δηφηη ν θίλδπλνο νιηθήο θαηάξξεπζεο είλαη 

άκεζνο θαη ππαξθηφο. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

πξέπεη ν κεραληζκφο ηνπ, λα αλαθαηαζθεπαζζεί. 

 

    12.1.  Καηάηαμε - Αμηνιόγεζε Πξνβιεκάησλ 

        12.1.1.  Γνκηθά Πξνβιήκαηα 

 

Σν θπξηφηεξα δνκηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζηέγαζε θαη ζην 

ιηζφζσκα ηνπ αλεκφκπινπ. ην ιηζφζσκα νη δεκηέο είλαη εθηεηακέλεο θαζψο 

ππάξρνπλ αξθεηέο ινμέο θαη θαηαθφξπθεο ξεγκαηψζεηο. 

 

Φση.  68 

  

) > 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 86 

 

Φση 69-70 
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Φση 71-72 
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 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε κεραληθήο 

δξάζεο φπσο θνξηία ρηνληνχ, άλεκνο, ζεηζκηθή δφλεζε, παξφιν πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηζκνγελήο ε πεξηνρή, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε θαη 

εμαζζέληζε ηεο ηνηρνπνηίαο, επηηαρχλνληαο έηζη ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ θηηξίνπ. 

 

12.1.2.  Πξνβιήκαηα Μεραληζκνύ 

Ο ζσδφκελνο κεραληζκφο έρεη δηαβξσζεί θαη έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο βιάβεο κε 

ηελ θαηάξεπζε ηεο ζηέγεο. Δθηηκάηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ. Γη απηφ ν λένο κεραληζκφο ζα γίλεη ίδηνο κε απηφλ πνπ έρεη απνκείλεη.  

 

12.1.3.  Αηζζεηηθά Πξνβιήκαηα 

Σα δνκηθά πξνβιήκαηα αιινηψλνπλ αηζζεηηθά ηελ εηθφλα ηνπ κχινπ. Έληνλε 

είλαη ε εηθφλα ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο ζπλερήο θζνξάο ηνπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

     12.1.4.  Πξνβιήκαηα Αλάδεημεο ηεο Ηζηνξηθήο αμίαο ηνπ κλεκείνπ 

Καζψο ην κλεκείν είλαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη θζείξεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν, δελ αλαδεηθλχεηαη ε ηζηνξηθή ηνπ αμία, σο ζεκαληηθφ δείγκα 

πξνβηνκεραληθνχ θηηξίνπ ηεο πεξηνρήο. 

 

      12.1.5.  Λεηηνπξγηθά Πξνβιήκαηα 

Ο κχινο είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε εγθαηαιειεηκκέλνο. Σα ζηαηηθά 

πξνβιήκαηα, ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηεο ζηέγεο, θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ, αθφκα θαη απηή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 89 

   12.2.  Αλαιπηηθή Καηαγξαθή 

      12.2.1.  Θεκέιηα 

Γελ είλαη νξαηέο νη βιάβεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ζεκέιηα. Υξεηάδεηαη φκσο λα 

δηελεξγεζεί εξεπλεηηθή ηνκή γηα αθξηβήο δηάγλσζε. Ζ ζεκειίσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αλεκφκπινπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ έρεη ππνζηεί βιάβεο θαζψο ν 

αλεκφκπινο θαίλεηαη λα έρεη θηηζηεί ζε βξαρψδεο έδαθνο. 

 Απφ πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζακε, φηαλ έλαο κχινο ρηηδφηαλ ζε βξάρν, δε γηλφηαλ 

θακία πξνεξγαζία, ζρεκαηίδνληαο κφλν έλα πέδηιν - βάζε πνπ γεκηδφηαλ κε πέηξεο 

θαη ρψκα ην εζσηεξηθφ θελφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ δηαθξηλφηαλ ηίπνηα, θαη 

κφλν ην ζθαινπάηη πνπ αλέβαηλε θαλείο γηα λα βξεζεί ζην δάπεδν ηνπ θαησγηνχ, 

καξηπξνχζε ηελ χπαξμε ηεο βάζεο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζην δηθφ 

καο κχιν αθνχ ππάξρεη έλα ζθαινπάηη ζηελ είζνδν ηνπ. 

 

     12.2.2.  Σνηρνπνηίεο 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νη δεκηέο ηνπ ιηζνζψκαηνο είλαη κεγάιεο θαη 

παξαηεξνχληαη εθηεηακέλεο ξεγκαηψζεηο πνπ άιιεο απ’ απηέο είλαη επηθαλεηαθέο θαη 

άιιεο έρνπλ κεγάιν βάζνο. Δπίζεο ε ηνηρνπνηία έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο βιάβεο 

θαζψο ν ζρηζηφιηζνο απ ‘ηνλ νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί ν κχινο έρεη αξρίζεη λα 

αιινηψλεηαη απ ‘ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 
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   12.2.3.  ηέγεο  

 

 

 

Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηεο ζηέγεο έρεη θαηαξεχζεη θαη έρεη θαηαζηξαθεί 

νινζρεξψο νπφηε απαηηείηαη ε πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο. 

 

    12.2.4.  ηνηρεία όςεσλ 

Οη εμσηεξηθνί ζνβάδεο έρνπλ απνθνιιεζεί απ ‘ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

ιηζνζψκαηνο θαζψο  θαη ην μχιηλν πξέθη ηεο πφξηαο είλαη θζαξκέλν. 
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    12.2.5.  Αλνίγκαηα 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα μχια πνπ δηακνξθψλνπλ ηα πξέθηα ησλ αλνηγκάησλ είλαη 

θζαξκέλα. Ζ κνλφθπιιε πφξηα ήηαλ ρσξηζκέλε ζε παλσπφξηη θαη θαηψπνξηα, αιιά 

εμαηηίαο ηεο ζήςεο, ησλ εληφκσλ θαη ηεο πγξαζίαο έρεη θζαξεί. Οη πνδηέο ζηα 

παξάζπξα είλαη θαη απηέο θαηεζηξακκέλεο. 

 

 

  

Φση.  73-74 
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  12.2.6.  Αξκνινγήκαηα 

Σν αξκνιφγεκα ηνπ αλεκφκπινπ, απφ ιαζπφρσκα θαη αζβέζηε, είλαη ζε θαθή 

θαηάζηαζε. Έληνλε απνζάζξσζε θαη απφπιπζε θαη αλάπηπμε ρισξίδαο ζεκεηαθά ζε 

φιε ηελ επηθάλεηα, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά, απφπιπζε θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά 

απφ ηα βξφρηλα λεξά πνπ κπαίλνπλ απφ ηελ ζηέγε.  

 

 

 

Φωτ. 75 
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    12.2.7.  Γάπεδν 

Σν δάπεδν ηνπ αλεκφκπινπ ζην θαηψη ήηαλ ρσκάηηλν θαη κε ιίγεο ιηζφπιαθεο απ 

‘ηηο  νπνίεο πνιιέο έρνπλ μεθνιιήζεη. σξνί απφ ζρηζηφπιαθεο θαη μχια, πεζκέλα 

απφ ηελ ζηέγε, ππάξρνπλ παληνχ. Δπίζεο ππάξρνπλ πεζκέλα δνθάξηα, ηα νπνία ήηαλ 

ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ παηαξηνχ, θαζψο θαη ζαλίδεο νη νπνίεο απνηεινχζαλ ην 

δάπεδν ηνπ παηαξηνχ. Σέινο, κεγάιν ηκήκα ηνπ δαπέδνπ ηνπ αλσγίνπ πνπ ήηαλ θη 

απην μχιηλν, αιινχ έρεη ζαπίζεη θαη  αιινχ έρεη θαηαξεχζεη. 

 

    12.2.8.  ηνηρεία εζσηεξηθνύ ρώξνπ 

Οη εζνρέο ζηελ ιηζνδνκή κε ηελ κνξθή ληνπιαπηνχ είλαη δηαθξηηέο, αιιά ζε 

πνιιέο απ ‘απηεο ππάξρεη έληνλε απνζάζξσζε ησλ αξκνινγεκάησλ ηνπο. 

 

 

 
 

 

 

 

Φση . 76 
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Ζ ζθάια είλαηζε κέηξηα θαηάζηαζε.  

 

 

 

Φση . 77-78 
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    12.2.9.  Μεραληζκόο (ιεηηνπξγία) 

 Ο κεραληζκφο είλαη θζαξκέλνο. Διάρηζηα ηκήκαηα ηνπ έρνπλ δηαζσζεί, ρσξίο λα 

είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

 

     12.2.10.  Κηλεηηθόο κεραληζκόο 

Ο θηλεηηθφο κεραληζκφο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πιένλ, αθνχ απ ‘ηε θηεξσηή 

έρεη δηαζσζεί κφλν ηκήκα ηνπ αμνληνχ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φση 79 
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     12.2.11.  Αιεζηηθόο κεραληζκόο 

Ο αιεζηηθφο κεραληζκφο ήηαλ ν θχξηνο κεραληζκφο ηνπ κχινπ θαη ε βαζηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία ζηεξηδφηαλ ζηηο κπιφπεηξεο νη νπνίεο  ππάξρνπλ, ρσξηο λα είλαη φκσο ζε 

ζέζε λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ. 
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13.  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 

 

     Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, 

απφ φια ηα κπάδα θαη   γεληθά απφ ηα πιηθά ηεο θαηάξξεπζεο. Σαπηφρξνλα ζα γίλεη 

δηαρσξηζκφο θαη θχιαμε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηαπίζησζε ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλεκφκπινπ, φπσο μχιηλα θαη 

κεηαιιηθά κέξε ηνπ κεραληζκνχ άιεζεο , θαζψο θαη δνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

δπλαηφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

     ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαζαίξεζε, φισλ ησλ παιαηψλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ζνβάδσλ. Μεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ ζνβάδσλ, ζα γίλεη πνιχ θαιφο 

θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ κε πεπηεζκέλν αέξα. 

 πνπ ππάξρνπλ ξεγκαηψζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ 

αλνηγκάησλ θαη απνκάθξπλζε θάζε πξφζζεηνπ ή κηζνμεθνιιεκέλνπ πιηθνχ,κε 

νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν κέζν (ζπξκαηφβνπξζα , πεπηεζκέλν αέξα, ακκνβνιή).  

 

13.1.  Σνηρνπνηία - Ληζόζσκα      

 

Πξψην κέιεκα είλαη ε ζηήξημε ηνπ ππξγφκπινπ κε κεηαιιηθφ καλδχα θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ έρνπλ θαηαξεχζεη. Ζ ζηήξημε ηνπ 

ππξγφκπινπ θξίλεηαη απφιπηα αλαγθαία, θπξίσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ,απφ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ εξγαζηψλ ζηελ απνζαζξσκέλε ηνηρνπνηία.  

Ο καλδχαο ζα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά ζηεθάληα - δαθηπιίνπο, ηα νπνία ζα 

έρνπλ ππνζηεί θπιίλδξσζε ζχκθσλα κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ππξγνκπινπ. Σν θάζε 

κεηαιιηθφ ζηεθάλη ζα απνηειείηαη απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα πάρνπο ηεζζάξσλ 

ρηιηνζηψλ θαη πιάηνπο δέθα εθαηνζηψλ. ηηο δχν άθξεο ζα έρνπλ πξνζαξκνζζεί κε 

ειεθξνζπγθφιιεζε δχν κεηαιιηθέο γσλίεο, ηθαλέο, λα αληέμνπλ λα πεξηζθίμνπλ ηνλ 

δαθηχιην, γχξσ απφ ην ιηζφζσκα, δίρσο λα παξακνξθσζνχλ. Ζ πεξίζθημε ζα γίλεη κε 

κία ληίδα, ε νπνία ζα δηέξρεηαη κέζα απφ ηηο κεηαιιηθέο γσλίεο. Ζ κία γσλία ζα 

ειεθηξνζπγθνιιεζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ δαθηπιίνπ. Σν κήθνο θάζε δαθηπιίνπ ζα 

ππνινγηζζεί λα είλαη αξθεηφ, ψζηε κεηά ηελ πεξίζθημε, νη δχν άθξεο λα επηθαιχπην-

ληαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εθαηνζηά. Οη αιιεινθαιππηφκελεο άθξεο ζα 

ειεθηξνζπγθνιιεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθαηξεζνχλ νη δχν γσλίεο. 
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Οη κεηαιιηθνί δαθηχιηνη δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ εμσηεξηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ηνηρνπνηίαο, αιιά ζα ελζσκαησζνχλ ζην ιηζφζσκα ηνπιάρηζηνλ επηά εθαηνζηά, 

ψζηε λα έρνπλ επαξθή επηθάιπςε απφ ην ηειηθφ επίρξηζκα. Σέινο, κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθψλ δαθηπιίσλ, ζα γίλεη θαηαθφξπθε ζχλδεζε φισλ, αλά 

δχν κέηξα  κε κεηαιιηθά ειάζκαηα, αλνμείδσηα θαη ηδίσλ δηαζηάζεσλ κε ηνπο 

δαθηπιίνπο. Απηά ηα ειάζκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπιάρηζηνλ 

επηά εθαηνζηά. Οη δαθηχιηνη πνπ αλαπηχζζνληαη ζην χςνο ηεο πφξηαο, ζα 

αγθπξσζνχλ ζηνπο ιακπάδεο ηεο πφξηαο θαη ε αγθχξσζε ζα ζπλερίζεη θαη ζηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο κέρξη ηηο ζνθαξφηξππεο, πνπ βξίζθνληαη 

εθαηέξσζελ ησλ δχν ιακπάδσλ. Ζ πεξίζθημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειαζκάησλ ζα 

γίλεη απφ ζέζε πνπ βξίζθεηαη αληηδηακεηξηθά ηεο πφξηαο. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη, 

ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπλαξκνγή παιαηάο θαη λέαο ηνηρνπνηίαο, ε 

νπνία ζα γίλεη κε ζηαχξσκα ησλ ιίζσλ, ζηηο ζέζεηο ζπλαξκνγήο. Πξηλ απφ ην θηίζηκν 

ηνπ λένπ ηνίρνπ, ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ζπλαξκνγήο ηνπ 

παιαηνχ ηνίρνπ, κε απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζαζξψλ θαη κηζνμεθνιιεκέλσλ πιηθψλ. 

Δπηπιένλ ζα γίλεη αθαίξεζε φζσλ ιίζσλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

δηαζηαχξσζε παιαηάο θαη λέαο ηνηρνπνηίαο. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληνρήο θαη ηελ ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

ιηζνδνκήο, ρσξίο λα αιινησζεί εμσηεξηθά ε κνξθή ηνπ κλεκείνπ, πξνηείλεηαη ε 

γεληθή εθαξκνγή ελεκάησλ. ηφρνο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ 

απνζπαζκέλσλ θαη ξεγκαησκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Σα ελέκαηα πξέπεη λα είλαη πςειήο δηεηζδπηηθφηεηαο, γηα λα πεξάζνπλ απφ 

ιεπηέο ξσγκέο θαη κηθξά θελά θνληάκαηνο θαη λα πιεξψζνπλ θνηιφηεηεο θαη ξσγκέο 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ιηζνδνκψλ. Ζ ζχζηαζε ησλ ελεκάησλ θαη νη αλαινγίεο ησλ 

πιηθψλ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ εξγαζηεξηαθή έξεπλα θαη ιήςε δνθηκίσλ ηνπ 

απζεληηθνχ θνληάκαηνο δνκήο. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα κε ηα 

απζεληηθά πιηθά. Γηα ηελ δηνρέηεπζε ησλ ελεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιελίζθνη 

δηάθαλνη, πιαζηηθνί, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάλλαβν θαη εμέρνπλ θαηά 40 εθ. απφ ηελ 

ιηζνδνκή. Σα ελέκαηα γίλνληαη ζηαδηαθά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη δηαθφπηεηαη ε 

έλεζε γηα αιιαγή ζέζεσο εηζφδνπ κέρξη λα δηαπηζησζεί αχμεζε ηεο πίεζεο θαη 

αδπλακία εηζφδνπ ηνπ ελέκαηνο. Αθνχ εμέιζεη αέξαο θαη ηξέμεη θαζαξφ έλεκα 

ζθξαγίδνληαη νη ζέζεηο εμφδνπ  ηνπ ελέκαηνο.  
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Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο παξνρή ελέκαηνο. 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ πξέπεη λα γίλεη θαιφο θαζαξηζκφο θαη βαζχ 

αξκνιφγεκα ηεο ηνηρνπνηίαο. Αθνχ γίλεη πξνζερηηθή απνμήισζε ηνπ 

κεηαγελέζηεξνπ αξκνινγήκαηνο (κε πειέθεκα), πξαγκαηνπνηείηαη βαζχο θαζαξηζκφο 

ησλ αξκψλ απφ ηα ζαζξά θνληάκαηα δνκήζεσο., ζε ηθαλφ βάζνο. Αλνίγνληαη δειαδή 

νη αξκνί, αθαηξνχληαη νη κηθξνί ραιαξνί ιίζνη θαη ηα ραιαξά θνληάκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί θαζαξηζκφο κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη πεπηεζκέλν αέξα ή 

ακκνβνιή. Ζ ρξήζε ακκνβνιηζηηθνχ κεραλήκαηνο πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ εζηίεο ησλ πξντφλησλ ηεο ακκνβνιήο, εληφο ηνπ 

ιηζνζψκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο, κε απνηέιεζκα ηε λφζεπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ 

ελεκάησλ. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν απνθιείεηαη ε ρξήζε πδξνβνιηζηηθνχ κεραλή-

καηνο. Δπίζεο ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ππξγφκπινπ, έρνπλ 

γίλεη πξφρεηξεο θαη θαθφηερλεο κηθξνεπεκβάζεηο, απνθαηάζηαζεο παιαηφηεξσλ 

δεκηψλ ζηα επηρξίζκαηα θαη ζηελ ηνηρνπνηία. Πξέπεη λα γίλεη απνθαηάζηαζε απηψλ 

ησλ θαθνηερληψλ, πξηλ απφ ην αξκνιφγεκα. 

Αθνινπζεί ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ αγθπξίσλ εληφο ηνπ ιηζνζψκαηνο ηεο 

παιαηάο ηνηρνπνηίαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε κεηά ηελ έγρπζε ησλ ελεκάησλ λα 

ελζσκαησζνχλ κε απηή.  

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη νη ζσιελίζθνη θαη γίλεηαη πξνζερηηθφ βαζχ 

αξκνιφγεκα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ην επηθαλεηαθφ 

αξκνιφγεκα. 

Ζ ζχζηαζε ησλ θνληακάησλ ζα θαζνξηζηεί φπσο θαη κε ην έλεκα. Γηαηεξείηαη 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αξρηθνχ θνληάκαηνο, εθφζνλ θξίλεηαη 

ηθαλφ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Οκνίσο, γίλεηαη θαη ε πιήξσζε κηθξφηεξσλ ξσγκψλ κε βαζχ αξκνιφγεκα. πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξσγκήο, πξνηείλεηαη ζπξξαθή ησλ 

ξσγκψλ κε ιίζνπο.  

Οη ππάξρνπζεο απνθιίζεηο ζηελ ηνηρνπνηία δηαηεξνχληαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη, 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληνρήο ηεο ιηζνδνκήο. 

πκπιήξσζε ζηελ ππάξρνπζα ιηζνδνκή, κε ηνπηθφ ιίζν, πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο, φπνπ έρεη θαηαξεχζεη. 
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13.2  Παηάξη – Αλώη 

 

Απνκάθξπλζε φινπ ηνπ κεραληζκνχ απφ ην αλψη, ψζηε λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε 

ηνπ δαπέδνπ κε μχιηλν δάπεδν. Καζαξηζκφο ησλ ζεκείσλ έδξαζεο ησλ θαδξνληψλ 

ηνπ παηαξηνχ θαη ηνπ αλσγηνχ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ θαδξνληψλ. 

 

13.3.  Μεραληζκόο 

 

     Καζαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ κεραληζκνχ, πνπ έρνπλ απνκείλεη κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ζηέγεο. Σα εμαξηήκαηα απηά, θαζψο θαη φζα έρνπλ πεξηζπιιεγεί 

απφ ηα κπάδα ηεο θαηάξξεπζεο, φπσο θαη θάζε μχιηλν ή κεηαιιηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζηέγεο, ή ηνπ παηψκαηνο ηεο νξνθήο, ή ηνπ κεραληζκνχ ζα θπιαρζνχλ κε επζχλε 

ηνπ αλαδφρνπ κέρξη ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 

    Αλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ απνκείλεη, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, θξίλεηαη απαξαίηεην, ε αθαίξεζε ηνπ κεραληζκνχ λα γίλεη 

δίρσο θαηάηκεζε απηνχ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. Γη’ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο.   

    πσο πξναλαθέξεηαη ν ζσδφκελνο κεραληζκφο έρεη δηαβξσζεί. Δθηηκάηαη φηη 

δελ είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Γη απηφ ν λένο κεραληζκφο ζα γίλεη 

ίδηνο κε απηφλ πνπ έρεη απνκείλεη. ‘Οιε ε εξγαζία θαιφ ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ θάπνηνλ απφ ηνπο παιαηνχο κπινκαξαγθνχο. Δάλ φκσο απηφ δελ είλαη εθηθηφ, 

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ζε θάπνην λαππεγείν παξαδνζηαθψλ 

ζθαθψλ.  

Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηελ πάθησζε ζηνλ ηνίρν 

ηεο μχιηλεο επηθάλεηαο, πνπ απηφο πεξηζηξέθεηαη πξέπεη λα πξνεγεζεί πνιχ θαιφο 

θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ζηε ζηέςε ηνπ ηνίρνπ.  

 

13.4.  ηέγε 

 

      Αξρηθά ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα δνθάξηα ζηήξημεο ηεο θαη ηα εγθάξζηα 

καηίζκαηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πέηζσκα κε μχιηλεο ηάβιεο. Σέινο ζα γίλεη 

επηθάιπςε κε άρπξα θαιάκηα ή επεμεξγαζκέλα βνχξια. 
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ια ηα μχιηλα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αλεκφκπινπ αιιά θαη ηα θνπθψκαηα, ζα πξέπεη 

λα βεξληθσζνχλ θαη γεληθά φιε ε εξγαζία πξνζηαζίαο απφ ηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο, 

ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. 

 

13.5.  ηέςε (γπξσζέο) 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηέςεο ηνπ ππξγφκπινπ, απαηηείηαη απνμήισζε κηθξήο 

επηθάλεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο, χςνπο15 εθαηνζηψλ, θαη ζηε ζέζε ηεο θαηαζθεπάδεηαη 

ζελάδ.  

Δπεηδή ην πιάηνο ηεο ζηέςεο είλαη εβδνκήληα εθαηνζηά ην  

ζελάδ ζα ηνπνζεηεζεί ζηε κέζε θαη ηα δέθα εθαηνζηά πνπ πεξηζζεχνπλ εθαηέξσζελ 

ζα θαιπθζνχλ εθ λένπ κε ιηζνθαηαζθεπή, ψζηε νη δχν φςεηο ηνπ ππξγνκπινπ 

(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ) λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηελ αξρηθή ηνηρνπνηία.
 

 

13.6.  θάια 

 

  Αξρηθά ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζθάιαο πνπ έρεη 

θαηαξξεχζεη. Δπηζθεπή ηνπ ππφινηπνπ ηκήκαηνο, κε απνμήισζε θάζε ζπαζκέλεο ή 

κηζνμεθνιιεκέλεο πέηξαο θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο. Καζαξηζκφο ησλ αξκψλ ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηεο (παηήκαηα, ξίρηπα, πιατλή φςε) θαη βαζχ αξκνιφγεκα κε 

εληζρπκέλν θνλίακα.  

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο απνζήθεο θάησ απφ ηε ζθάια, θαη επηζθεπή 

ηνπ ζελάδ ηεο κηθξήο πφξηαο εηζφδνπ ζε απηή. Γεληθά κε ηελ επηζθεπή ηεο ζθάιαο 

ζα πξέπεη λα γίλεη θαη θάζε επηζθεπή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζήθε. 

 

13.7.  Δπηρξίζκαηα 

     Θα γίλεη ζνβάληηζκα φιεο ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

αλεκφκπινπ θαη βαθή απηνχ κε πδξάζβεζην. Πξηλ απφ ην ζνβάληηζκα, ζα γίλεη 

επηθάιπςε ησλ αλνμείδσησλ κεηαιιηθψλ δαθηπιίσλ πεξίζθημεο, κε αλνμείδσην 

ζχξκα. Σν ζχξκα ζα ζηεξεσζεί επάλσ ζηελ ηνηρνπνηία κε αλνμείδσηεο ζηεξίμεηο 

ηχπνπ upat. 
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     Πξηλ απφ ην επίρξηζκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ, φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, θαζψο 

θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 
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15.  ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ θνζηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα Δληαία Σηκνιφγηα 

Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ (ΑΣΟΔ). 

 

15.1.  Γεληθνί όξνη 

 

ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαηψζεσο εξγαζίαο θαη 

πνπ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, πεξηιακβιάλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο: 

α) Πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ρξήζεσο, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία, κε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο θνξηνεθθνξηψζεηο. 

β) Μηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ.  

γ) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγείαο ησλ αλαγθαίσλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ, δειαδή 

ε θχιαμε θαη αζθάιηζε, ε απφζβεζε, ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, ε παξαιαβή, 

κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη επηζηξνθή, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα αλαγθαία θαχζηκα 

θαη ιηπαληηθά θ.ι.π. 

δ) ιεο νη ηηκέο ησλ θαζαηξέζεσλ θαη άξζεο άρξεζησλ πιηθψλ, πεξηιακβάλνπλ 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε ησλ 

πιηθψλ απηψλ. 
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15.2. Κνζηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ αλαπαιαίσζεο ηνπ αλεκόκπινπ 

15.2.1. εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, πξνθχπηνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο θάζεηο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ηνπ αλεκφκπινπ.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζεηξά ηέηνηα, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

εηξά δξαζηεξηνηήησλ: 

1) Καζαίξεζε ηκεκάησλ ηεο ιηζνδνκήο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη 

απνκάθξπλζε απηψλ θαη κπάδσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη είηε ιφγσ 

θαηάξεπζεο ηκήκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο είηε ιφγσ εξγαζηψλ.  

2)  θπξνδεηήζεηο ζηνηρείσλ θέξνληνο νξγαληζκνχ, φπνπ ππάξρεη βιάβε. 

3) Απνθαηάζηαζε ζθάιαο 

4) Απνθαηάζηαζε ζαζξψλ ή απνθνιιεκέλσλ επηρξηζκάησλ. 

5) Αιιαγή ζπαζκέλσλ ή απνθνιιεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ δαπέδσλ 

6) Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ 

7) Απνθαηάζηαζε κεραληζκνχ αλεκφκπινπ θαη ζηέγεο  

8) Υξσκαηηζκνί 
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15.2.2.  Αλαθνξά ζε ηκήκαηα ΑΣΟΔ γηα εξγαζηεο ηνπ αλεκόκπινπ. 

 

 

Πηλ.  3  ΑΣΟΔ 

ΔΗΓΟ  

ΔΡΓΑΗΑ 

 

Α.Σ. 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 

 ΜΟΝΑΓΑ 

 
Αποξήλυζη ξςλίνυν ή 
ζιδηπών κοςθυμάηυν 

 

 

2275 

 
 

ημσ 

 

 
 

19.90 

 

 
Καθαίπεζη 

επισπιζμάηυν 

 

 

2252 

 
 

m2 

 

 
 

6.70 

 

 
Καθαίπεζη ανυδομών 
από απγολιθοδομή ή 

λιθοδομή 
 

 

 
 
 

2204 

 

 
 
 

m3 

 

 
 
 

33.20 

 

 
Για καηαζκεςέρ από 
ζκςπόδεμα 
καηηγοπίαρ C12/15 

 

 
 

3213 

 

 
 

m3 

 

 
 

121.00 

 

 
Χαλύβδινοι οπλιζμοί 
καηηγοπίαρ B500C 

(S500s) 

 

 
 
 

3873 

 

 
 
 

kg 

 

 
 
 

1.20 

 

 
Απμολογήμαηα 
καηεπγαζμένυν 

ότευν λιθοδομών 

 

 
 

7102 

 

 
 

m2 

 

 
 

15.90 

 

 
Λιθοδομέρ ανυδομών 

με 
ηζιμενηοαζβεζηοκονία

μα ηυν 400 kg 
ηζιμένηος και 0,08 m3 

αζβέζηος 

 

 
 
 

4313 

 

 
 
 

m3 

 

 
 
 

118.00 

 

Δπισπίζμαηα ηπιπηά ή 
παηηηά 

μεηζιμενηοκονίαμα 

 

 
 

7122 

 

 
 

m2 

 

 

 
 

13.30 
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Γάπεδα 
Από λυπίδερ ξςλείαρ 
δπςόρ πλάηοςρ 4,0 - 

7,0 cm 

 

 
 

5323 

 

 
 

m2 

 

         

105.90 

Παπάθςπα και 
εξυζηόθςπερ 

ελληνικού "συπικού" 
ηύπος 

 

 

5428 

 
m2 

 

 
291.00 

 

 
Απόξεζη και 

βεπνίκυμα ξςλίνυν 
δαπέδυν 

 

 
 

7768 

 

 
 

m2 

 

 
 

7.50 

 

 
Βεπνικοσπυμαηιζμοί 

ξςλίνυν επιθανειών με 
βεπνικόσπυμα δύο 

ζςζηαηικών βάζευρ 
νεπού η διαλύηος. 

 

 
 

7771 

 

 
 

m2 

 

 
 

18.40 

 

 
Υδποσπυμαηιζμοί 

αζβέζηος νέυν 
επιθανειών 

 

 
 

7701 

 

 
 

m2 

 

 
 

1.80 

 

 
Λιθοδομέρ ανυδομών 

με αζβεζηοκονίαμα 
1:2 1/2 
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15.2.3.  Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο αλαπαιαίσζεο κε 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 

 

Πηλ.  4. ΚΟΣΟ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Σ. Μ.

Μ 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Καζαίξεζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ 

ζπξψλ θαη παξαζχξσλ 

2275 ηεκ

. 

4 19,90 79,60 

2 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 2252 m2 101,50 6,70 680,05 

3 Καζαίξεζε ιηζνδνκψλ 2204 m3 15 33,20 498,00 

4 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 3213 m3 10 121,00 1210,00 

5 ηδεξνί νπιηζκνί 3873 kg 150 1,20 180,00 

6 Αξκνινγήκαηα θαηεξγαζκέλσλ 

φςεσλ αξγνιηζνδνκψλ 

7102 m2 157,00 15,90 2496,30 

7 Ληζνδνκέο αλαδνκψλ 4313 m3 25 118,00 2950,00 

8 Σζηκεληέλεζε ζε νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν 

 10

0k

g 

150 241,55 36232,50 

9 Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ καλδχα 

ελίζρπζεο 

 ηεκ

. 

1 3000,00 3000,00 

10 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά παηεηά δηα 

ηζηκεληνθνληάκαηνο 

7122 m2 157,00 13,30 2088,10 

11 Γάπεδν Ρακπνηέ 5323 m2 15 105,90 1588,50 

12 Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο 

Διιεληθνχ ρσξηθνχ ηχπνπ 

5428 m2 4 291,00 1164,00 

13 Βεξλίθσκα μχιηλσλ δαπέδσλ 7768 m2 15 7,50 112,50 

14 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ 

επηθαλεηψλ 

7771 m2 15 18,40 276,00 

15 Μεραληζκφο αλεκφκπινπ  ηεκ

. 

1 30000,00 30000,,00 

16 Τδξνρξσκαηηζκνί δη άζβεζηνπ 7701 m2 157,00 1,80 282,60 

 ΑΘΡΟΗΜΑ     55838,15 

 

 

Δπεηδή κέζσ ηνπ ΑΣΟΔ δελ κπνξέζακε λα ππνινγίζνπκε θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπ κεραληζκνχ, απεπζελζήθακε ζε έλαλ πξψελ κπινκαξαγθφ ζηελ Ίν. χκθσλα κε 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 30000,00 

επξψ. ηελ ηηκή απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο, 

αθνχ απνηειεί κέξνο ηνπ κεραληζκνχ. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαο ηνλ κεηαιιηθφ καλδχα 

ζε έλαλ ζηδεξά, ε ηηκή ηνπ εθηηκήζεθε γχξσ ζηηο 3000,00 επξψ. 
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15.3.  Κνζηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο πξνζζήθεο 

15.3.1. εηξά δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πξνζζήθεο. 

 

Ζ πξνζζήθε αθνξά  θηίξην δηαζηάζεσλ 6,0 * 9,0 = 54,00 η.κ. Πξφθεηηαη γηα 

θηίξην απφ ιηζνδνκή κε πάρνο ηνηρνπνηίαο 0,50 κ. Σν θηίξην ζα θαηαζθεπαζηεί πάλσ 

ζε βξαρψδεο έδαθνο, νπφηε δελ απαηηείηαη εθζθαθή θαη θαηαζθεπή ζεκειίσλ. 

 

εηξά δξαζηεξηνηήησλ: 

1) Υσκαηνπξγηθεο εξγαζίεο 

2) Καηαζθεπή πιάθαο (γθξν κπεηφλ) πάρνπο 20 εθαηνζηψλ απφ ζθπξφδεκα  

C20/25 

3) Καηαζθεπή ιηζνδνκήο 

4) νβάληηζκα εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

5) Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθνχ  ρψξνπ 

6) Σνπνζέηεζε μχιηλσλ θνπθσκάησλ 

7) Καηαζθεπή  μχιηλεο πέξγθνιαο 
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ΠΗΝ.  5.  ΚΟΣΟ ΠΡΟΘΖΚΖ  

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Σ. Μ.

Μ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝ

Ζ 

1 Δθζάκλσζε εδάθνπο ή 

εθξίδσζε δελδξηιίσλ 

 

2101 m2 90 4,80 432,00 

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε βξαρψδεο 

έδαθνο 

2122 m3 10 29,10 290,10 

3 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 3215 m3 20 120,00 2400,00 

4 Ληζνδνκέο αλαδνκψλ  m3 60 118,00 7080,00 

5 Δπισπίζμαηα ηπιπηά ή παηηηά 
μεηζιμενηοκονίαμα 

 

7122 m2 74 13,30  

6 Τδξνρξσκαηηζκνί δη άζβεζηνπ 7701 m2

. 

74,00 1,80 282,60 

7 Παπάθςπα και εξυζηόθςπερ 
ελληνικού "συπικού" ηύπος 

 

 

5428 

 
m2 

 

 
2,64 

 

 

291,00 

 

768,24 

 

8 Ταινζηάζηα μχιηλα ζπξφκελα 5421 m2 
 

18,36 346,00 6352,56 

9 Γάπεδν Ρακπνηέ 5323 m2 44 105,90 4659,60 

 ΑΘΡΟΗΜΑ     22265.1 

 

 

 

Πεξηκεηξηθά ηνπ κχινπ, ν δηάδξνκνο πνπ ελψλεη ηα δχν θηίζκαηα θαη ε βεξάληα 

ηεο πξνζζήθεο ζα πιαθνζηξσζνχλ κε ηνπηθνχο ζρηζηφιηζνπο. Σα ηεηξαγσληθά ηεο 

πιαθφζηξσζεο είλαη 129,89. Ζ ηηκή κνλάδαο αλά η.κ θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 55 επξψ. 

Σν θφζηνο ηεο πιαθφζηξσζεο ππνινγίδεηαη ζηα 7143.95 επξψ.  

       Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ κχινπ καδί κε ηελ πξνζζήθε θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζα θνζηίζεη  85247.20 επξώ. 
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16.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

      Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο καο, δηαπηζηψζακε φηη ν 

αλεκφκπινο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχλζεηα δείγκαηα κεραληζκνχ επξείαο ρξήζεσο 

ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο. Ο αλεκφκπινο πξεζβεχεη κία νιφθιεξε επνρή θαη 

ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ αλάδεημε ηνπ αθφκε θαη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε απφ απηήλ  

ηεο άιεζεο ζηηεξψλ. Αθφκε θαη ζήκεξα, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ εθαξκφδεηαη απφ  

κήραλεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη αλεκνγελλήηξηεο.   

      Απηφ πνπ καο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο, 

είλαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ αλεκφκπινπ. Δλψ 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδνληαλ νη αλεκφκπινη δελ ππήξραλ ηα κεραληθά 

κέζα, ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα θηηάμεη κηα ηφζν πνιχπινθε γηα ηελ επνρή ηεο 

κεραλή. Δληχπσζε καο έθαλε θαη απφ ζηαηηθήο πιεπξάο γηαηί ν αλεκφκπινο εθηφο 

απφ ην ίδην βάξνο ηνπ θαη ηα θηλεηά θνξηηα πνπ έθεξε θάζε θνξά, δερφηαλ, ελψ 

ιεηηνπξγνχζε,  δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο. 

      Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο, επηζθεθζήθακε αξθεηά θηίξηα 

αλεκφκπινπ, κε ζθνπφ λα ελεκεξσζνχκε κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Σν 

βαζηθφηεξν φκσο πξάγκα πνπ δηαπηζηψζακε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

κηζνγθξεκηζκέλνη θαη εγθαηαιιειεκέλνη. 

     χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππ’ φςε ην ξφιν πνπ δηαδξακάηεζαλ νη 

κχινη, ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ θηηζκάησλ ηνπο θαη ηελ ηαρχηεηα θαηαζηξνθήο 

ηνπο πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα 

εμήο κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία φζσλ έρνπλ απνκείλεη: 

 Απαγφξεπζε θάζε θαηεδάθηζεο θαη επέκβαζεο 

 Δλεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Γεκηνπξγία αξκφδηνπ νξγάλνπ πνπ ζα ρεηξίδεηαη εμ’ νινθιήξνπ ην ζέκα 

 Γηελέξγεηα απνγξαθήο ησλ κχισλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα 

 πληήξεζε, αλαζηήισζε θαη αμηνπνίεζε γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ή 

άιιεο ζχγρξνλεο ρξήζεηο, φπσο μελψλεο, κνπζεία θιπ 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κχινπο ηνπο θαη 

επηρνξήγεζε απηψλ πνπ ηνπο θξαηνχλ ζε ιεηηνπξγία 



ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΤ & ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΖΖ Δ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Πηςσιακή  επγαζία  Βεπγεηή Καηεπίνα & Μπίλλη Μςπζίνη 112 

 Γεκηνπξγία ζπλεξγείσλ αλαζηειψζεσλ 

 

Πηζηεχνπκε φηη κε ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, φηη 

έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, κπνξεί λα ζσζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ηζηνξηθψλ απηψλ 

κλεκείσλ πνπ δηαδξακάηεζαλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
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18. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

 ηέθαλνο Ννκηθφο – Εαθείξεο Βάνο: <<Ο Αλεκφκπινο ζηηο Κπθιάδεο>> 

 Ηλζηηηνχην Διιεληθψλ Μχισλ 

 ηέιηνο Μνπδάθεο: <<Ο αέξαο πεγή δσήο, θίλεζεο θαη θαζαξκνχ>> 

 Έλζεην εθεκεξίδαο Καζεκεξηλήο, Έηνο 1999 

 Γεηξνθάιεο Γ.: <<Οη αλεκφκπινη ησλ βπδαληηλψλ>> 

 Γαθέξκνο Γεψξγηνο: <<Ο κπισλάο>> 

 Γψξηδαο Η. Γεψξγηνο: <<Οη αλεκφκπινη ηεο Σήλνπ>> 

 Καββαζάο Βαζίιεο: <<Ο ηειεπηαίνο κάζηνξαο ησλ κχισλ ζηηο Κπθιάδεο>> 

 Καξαγηαλλάθνο Απφζηνινο: <<Μχινη θαη κπισλάδεο>> 

 Ηζηνξηθφ θνκκάηη ηεο Κσ απφ δεκνηηθή βηβιηνζήθε Γήκνπ Κσ 

 www.ggde.gr : ΤΠΔΥΩΓΔ 

 www.tims.com : Ηλζηηηνχην Διιεληθψλ Μχισλ 
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