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Πεξίιεςε 

 Η παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιατθή θιεξνλνκία 

ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα ε κειέηε δηεξεπλά ηνπο παξαδνζηαθνχο 

αλεκφκπινπο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηε πξνβηνκεραληθή πεξίνδν ζηε πεξηνρή 

Κξαλίδη ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο.   

 Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηειεί κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή 

παξαζέηνληαο ηα ζρεηηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη  ζηηο απαξρέο ηεο θηινζνθίαο 

δηαηήξεζεο ηνπ βηνηερληθνχ παξειζφληνο.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζία παξνπζηάδεηαη ηππνινγία ησλ αλεκφκπισλ 

ζην Κξαλίδη, θαζψο φκσο πξψηα έρεη αλαιπζεί  ηνπνζεζία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ κχισλ. Δπηπξφζζεηα ζην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ 

ηνπ νηθνδνκήκαηνο θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

 ηε ζπλέρεηα, ηαο εξγαζίαο γίλεηαη αλάιπζε ησλ δπζρεξεηψλ πνπ εκθαλίδεη ε 

δηαηήξεζε ηεο βηνηερληθήο  θιεξνλνκηάο, παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο ησλ αλεκφκπισλ θαη ηηο επηηξεπφκελεο επεκβάζεηο ζε απηνχο.  

 Η αθξηβήο πξνέιεπζε ηνπ αλεκφκπινπ είλαη άγλσζηε, εηθάδεηαη φκσο φηη 

αξρηθνί επηλνεηέο ηνπ είλαη νη Κηλέδνη. Οη ζηαπξνθφξνη έθεξαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ 

αλεκφκπιν πεξί ην 12ν αηψλα κ.Υ. απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Πξψηεο αλαθνξέο γηα ηε 

ιεηηνπξγία αλεκφκπινπ ζηελ Δπξψπε αλάγνληαη ζην έηνο 1180κ.Υ. 

 Οη αλεκφκπινη θηλνχληαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ θαη γη’ απηφ νη 

πεξηζζφηεξνη ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνπ νη άλεκνη ήηαλ 

ήπηνη. Οη αλεκφκπινη ρηίδνληαλ ηηο πην πνιιέο θνξέο νκαδηθά ζηα ιεγφκελα 

κπινηφπηα. Σα κπινηφπηα ήηαλ ζπλήζσο ηφπνη κε ζηξσηνχο αλέκνπο φπσο νη  πιαγηέο 

ιφθσλ. Οη αλεκφκπινη δηαθξίλνληαλ ζε κνλφθαηξνπο θαη ζε ζηξνγγπινχο.  

 Οη ζηξνγγπινί κχινη κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη κε φινπο ηνπο αλέκνπο, αθνχ 

κπνξνχζαλ λα πεξηζηξαθνχλ θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θάζε θνξά ζηελ θαηεχζπλζε 

απ’ φπνπ έπλεε ν άλεκνο. Σν βαζηθφ εμάξηεκα ηνπ αλεκφκπινπ, κε ην νπνίν 

εμαζθαιίδνληαλ ε θίλεζε ηνπ κε ηελ επελέξγεηα ηνπ αλέκνπ, ήηαλ ε θηεξσηή, πνπ 

βξηζθφηαλ κπξνζηά θαη έμσ απφ ην θηίζκα ηνπ κχινπ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν 

βαζηθφο θνξκφο ηνπ κχινπ ήηαλ ε πέηξα. Γπν πέηξηλνη δίζθνη θηλνχληαλ αληίζεηα θαη 

ηξίβνληαο ηνλ θαξπφ ηνλ κεηέηξεπαλ ζε αιεχξη. Η θίλεζή ηνπο γηλφηαλ κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα αμφλσλ απφ ηε ξφδα ηνπ αλεκφκπινπ ζηνπο πέηξηλνπο δίζθνπο.  
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Abstract 

 This paper refers to issues concerning the popular estate in Greece. 

Specifically, the study explores the traditional windmills built in the pre-industrial 

period Kranidi area of Argolida. 

 The first section of work is a throwback citing relevant historical data, and the 

beginnings of philosophy to maintain the craft past. The second chapter presents the 

work typology of windmills in Kranidi, but as has been discussed first location and 

orientation of the mill. In addition to the chapter analyzes the structure of the building 

and configuration of space inside. Then Tash work analyzes the difficulties that shows 

the preservation of craft heritage, presented the institutional framework for the 

protection of windmills and the allowable operations on them. 

 The exact origin of the windmill is unknown, but believed that the original 

inventors are Chinese. The Crusaders brought to Europe in the windmill on the 12th 

century AD from the Middle East. First reports on the functioning windmill in Europe 

dates back to 1180. 

 The windmills were moving through the wind and therefore most only worked 

during the summer months, the winds were mild. The windmills were built most often 

in groups called mylotopia. The mylotopia were usually sites with laminar winds such 

as hillsides. The windmills divided into monokairous and round. The round mills 

could be run on all the winds, as they rotate and orient any time in the direction 

whence the wind was blowing. The basic part of the windmill, to which the motion by 

the action of wind, was the wheel, who was front and outside of the building of the 

mill. In both cases the main body of the mill was a stone. Two stone discs instead 

moving and massaging the wrist turned into flour. The movement is done through a 

system of axes from the wheel of a windmill on the stone discs. 
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Πξόινγνο 

 ηα πιαίζηα απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γνκηθψλ 

Έξγσλ απφ ην Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά, θαινχκαζηε ζην ηειεπηαίν εμάκελν θνίηεζεο καο λα 

εθπνλήζνπκε ηε Πηπρηαθή καο Δξγαζία. Η Πηπρηαθή Δξγαζία απνηειεί πφλεκα 

ελλέα κελψλ κέζα ζην νπνίν νη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε κειέηε ηνπο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο, 

ινηπφλ, απνηειεί ηε βάζε κηαο νξζήο κειέηεο πνπ ζηφρν έρεη λα καο πξνεηνηκάζεη θαη 

λα καο δψζεη γλψζεηο γηα απηφ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε σο  πνιηηηθνί κεραληθνί. 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε κειέηε ησλ 

αλεκφκπισλ ζηε πεξηνρή ηνπ Κξαληδίνπ Αξγνιίδαο. πγθεθξηκέλα κειεηψληαη,   

  

 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ αλεκφκπινπ, σο ηερλνινγηθφ κέζν βηνηερληθήο 

παξαγσγήο,   

 Καηαζθεπαζηηθά, ν θέξνληαο νξγαληζκφο ηνπο, θαη ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο  

 Αξρηηεθηνληθά, ε ιεηηνπξγηθή εζσηεξηθή δηακφξθσζε, θαη εμσηεξηθά 

γλσξίζκαηα ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

 Δληνπηζκφο εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο 

 Σν Θεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ αλεκφκπισλ 

 Πξνδηαγξαθέο θαη επηηξεπφκελεο επεκβάζεηο   

 

Σν ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο  θιεξνλνκηάο έρεη ηεζεί ζην ηκήκα καο 

αξθεηέο θνξέο κε δηάθνξεο αθνξκέο:  

 Μλεκεία ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ 

 Νεψηεξα κλεκεία  

 Γηαηεξεηέα θηίξηα 

θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζαλ πηζαλά πεδία εθαξκνγήο 

ζπληήξεζεο αξρηηεθηνληθήο  θιεξνλνκηάο.  

 Απηή ήηαλ θαη ε αθνξκή πνπ κε παξαθίλεζε λα εξεπλήζσ ην ζέκα θαη λα 

θαηαγξάςσ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα αλάινγεο πεξηπηψζεηο.  
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 ην πξψην θεθάιαην ηηο εξγαζίαο, θξίζεθε ελδηαθέξνλ, λα κειεηεζεί ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ηηο γεσξγηθήο – βηνηερληθήο – βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε άμνλα 

ηελ ηερλνινγία θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηάζεηο ηηο εθάζηνηε πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα 

ζα αλαιπζνχλ νη εμήο ρξνληθνί πεξίνδνη: 

 Διιελνξσκατθή Δπνρή 

 Μεζαίσλαο 

 Αλαγέλλεζε θαη Γηαθσηηζκφο 

 Πξνβηνκεραληθή Πεξίνδνο – Πξψηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 Βηνκεραληθή Πεξίνδνο – Γεχηεξε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 χγρξνλε Δπνρή – Σξίηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη  ηππνινγία ησλ 

αλεκφκπισλ ζην Κξαλίδη, θαζψο φκσο πξψηα έρεη αλαιπζεί  ηνπνζεζία θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κχισλ. Δπηπξφζζεηα ζην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. 

 ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ησλ 

αλεκφκπισλ θαη ηεο παζνινγίαο ηνπο. Αλαιχνληαη επίζεο ν κεραληζκφο ηεο 

θηεξσηήο θαη ησλ κπιφπεηξσλ.  

 ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

αλαιχνληαη πξνηάζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο δηαηήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πξνβηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Κξαληδίνπ. Οη πξνηάζεηο ζηεξίδνληαη ζε 

πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζηνλ Διιαδηθφ αιιά θαη δηεζλή ρψξν. Κχξην 

δήηεκα απνζαθήληζεο  - πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ ζπληεξεηή θαη ησλ ππφινηπσλ 

θνξέσλ δηαηήξεζεο θαη πνηα είλαη ηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην κέιινλ ηνπ πξνβηνκεραληθνχ παξειζφληνο. 
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Δηζαγσγή 

 Η ελέξγεηα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θάπνηνπ έξγνπ απνηειεί ηε 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε δσήο ζηε γε. Η θχξηα πεγή ελέξγεηαο πνπ 

ζπληεξεί ην πιαλεηηθφ καο ζχζηεκα είλαη ν ήιηνο. ιεο νη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο 

ζεσξνχληαη δπηεξνγελείο, σο παξάγσγα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

 Οη πεγέο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνληαη ζπλερψο απφ άιιεο 

πξσηνγελείο πεγέο νλνκάδνληαη αλαλενχκελεο ή αλαλεψζηκεο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα, ηελ αηνιηθή, ηηο πδαηνπηψζεηο, ηε γεσζεξκηθή, ηελ παιηξξντθή, ηε 

βηνκάδα θαη ηελ σθεαλνζεξκηθή ελέξγεηα (απφ ηε ζεξκνθξαζηαθή βαζκίδα ζηνλ 

σθεαλφ). 

 Η ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο απηψλ ησλ πεγψλ είλαη κεγάιε. κσο κέρξη 

ζηηγκήο κηθξφ κέξνο απηήο ζπιιέγεηαη κε ινγηθφ θφζηνο θαη έηζη θαιχπηεηαη κφλν 

έλα ηκήκα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

 

i. Ζιηαθή Δλέξγεηα 

 Ο θιαζηθφο ηξφπνο ζπιινγήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε κνξθή ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο είλαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο. Τπάξρνπλ δχν είδε ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζήο 

ηεο: ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ελεξγεηηθά. Ωο παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

νξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα (γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε) ζηα νπνία ε ζεξκηθή ελέξγεηα «ξέεη 

κε θπζηθφ ηξφπν». Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη εθείλα φπνπ 

κεραληθά κέζα βνεζνχλ ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ηε κεηαηξνπή ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή. Πξνο ην παξφλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα ελψ ηα ελεξγεηηθά εκθαλίδνληαη σο αληηνηθνλνκηθά. 

 

i. Ωθεαλνζεξκηθή Δλέξγεηα 

 ε ηξνπηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

ζεξκά επηθαλεηαθά ζαιάζζηα χδαηα θαη ζηα ςπρξά χδαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάια 

βάζε κπνξεί λα παξαρζεί ελέξγεηα. 
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ii. Τδξνδπλακηθή Δλέξγεηα 

 Τδξνδπλακηθή νλνκάδεηαη ε ελέξγεηα πνπ έρεη ην λεξφ φηαλ βξίζθεηαη ζε 

θάπνην πςφκεηξν. Πεγή ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη θαηά θχξην ιφγν ε βαξχηεηα. Έηζη 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο γεο λα έιθεη φια ηα ζψκαηα πξνο ην θέληξν ηεο, εάλ έρνπκε 

κηα πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ δχν δεμακελψλ λεξνχ, κπνξνχκε λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ηελ ελέξγεηά ηεο πηψζεο ηνπ απφ ηελ ςειφηεξε ζηε ρακειφηεξε. 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη δε ρξεηάδεηαη απνζήθεπζε (ζε 

αληίζεζε κε ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή) δειαδή ηερληθά είλαη απιή ε εθκεηάιιεπζή 

ηεο άξα δελ απαηηεί πςειή ηερλνινγηθή εμάξηεζε θαη είλαη, έηζη, άκεζα εθαξκφζηκε 

ζε κηθξέο κνλάδεο.  

Δλέξγεηα παξάγεηαη θαη απφ ηα πξφζζεηα πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα. Γηα ηελ ψξα ε 

πδξνειεθηξηθή παξαγσγή ηζρχνο εθηηκάηαη φηη θαιχπηεη ην 2% ησλ παγθφζκησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. (1) 

 

iii. Γεσζεξκία 

 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα ξέεη απφ ην ζεξκφ εζσηεξηθφ ηεο γεο πξνο ηελ 

επηθάλεηα απφ φπνπ αλάγεηαη κε αθηηλνβνιία ζην δηάζηεκα. Η παξαιαβή ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηα γεσζεξκηθά απηά πεδία κπνξεί λα γίλεη άκεζα – κε παξαιαβή κφλν 

ζεξκφηεηαο – ή έκκεζα φηαλ κέζσ θάπνηνχ πιηθνχ θνξέα (γεσζεξκηθφ ξεπζηφ) 

κεηαθέξεηαη ε ελέξγεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Έρνπλ κειεηεζεί εηδηθέο κέζνδνη γηα 

ηελ απεπζείαο ιήςε ελέξγεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο (π.ρ. κε ζσιήλεο ζακκέλνπο 

ζε κεγάια βάζε). Κάπνηεο θνξέο ζε θάπνηεο πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο ε ελέξγεηα 

ιακβάλεηαη κε ηε βνήζεηα γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ – αηκνχ ή ζεξκνχ λεξνχ (έκκεζε 

κέζνδνο).   

 

iv. Παιηξξνηαθή Δλέξγεηα 

 Πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο. Καζψο φκσο ε αλνηρηή ζάιαζζα 

απνηειεί πεγή ελέξγεηαο πνπ είλαη δχζθνιν λα δακαζηεί, έλα κηθξφ κφλν θιάζκα ηεο 

παιηξξντθήο ελέξγεηαο ζπιιέγεηαη ηειηθά. 
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v. Βηνκάδα 

 Μέρξη ην 1700, ην μχιν θαη ηα θαηάινηπα ησλ αγξνθηεκάησλ (βηνκάδα) 

θάιππηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ε 

πνιιέο ρψξεο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα άιια θαχζηκα νη πεγέο απηέο θαιχπηνπλ 

αθφκα θαη ζήκεξα ηηο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη καγείξεκα. ε δαζψδεηο πεξηνρέο ην 

μχιν ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα σο θαχζηκν θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 4% ησλ 

παγθφζκησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα. Άιιν θαχζηκν είλαη ε αηζπιηθή αιθνφιε πνπ 

κπνξεί λα παξάγεηαη ζε πνζφηεηεο κε δχκσζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δλδηαθέξνλ γηα 

ηε ρξήζε αιθνφιεο ηδηαίηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο έρεη 

εθδεισζεί ζηηο ηξνπηθέο ρψξεο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη γηα ζρεηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

vi. Αηνιηθή Δλέξγεηα 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα, κηα απφ ηηο παιηφηεξεο θπζηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, 

αμηνπνηήζεθε απφ πνιχ λσξίο γηα ηελ παξαγσγή κεραληθνχ έξγνπ θαη έπαημε 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. Η ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

αλέκνπ θαίλεηαη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία φπνπ ν Αίνινο δηνξίδεηαη απφ ηνπο ζενχο 

σο «ηακίαο ησλ αλέκσλ». 

 Η πξψηε ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έγηλε ζηα ηζηηνθφξα πινία, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε εμαηξεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. Μηα άιιε εθαξκνγή ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη νη αλεκόκπινη. 
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Οξνινγία Αλεκόκπισλ 

 

α/α Όξνο Δπεμήγεζε 

1 αλεκνηξνρφο ε θηεξσηή κε ηα πηεξχγηα θαη ηα παληά 

2 αλψη ν πάλσ φξνθνο ηνπ αλεκφκπινπ, φπνπ βξίζθεηαη ε μπινκεραλή 

3 αμεηξνράξεο αλεκφκπινο νξηδφληηνπ άμνλα - θαηαθφξπθσλ πηεξπγίσλ ρσξίο 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 

4 ηζηία ηα πηεξχγηα κε ηα παληά 

5 θαηαξηά ε θάησ κπιφπεηξα 

6 θαηψη ην ηζφγεην ηνπ αλεκφκπινπ 

7 κεζψξνθνο ν κεζαίνο φξνθνο ηνπ αλεκφκπινπ 

8 κνλφπαληνο Αμεηξνράξεο αλεκφκπινο 

9 κπιηθά παξαδφζεηο θαη ηξαγνχδηα κε ζέκα ηνπο κχινπο 

10 κπινιφγνο ν εηδηθφο πεξί κχισλ, ν ηζηνξηθφο ησλ κχισλ 

11 κπινκαξαγθφο εμεηδηθεπκέλνο ηερλίηεο κάζηνξαο θαηαζθεπαζηήο ηεο 

μπινκεραλήο 

12 κπιφπεηξεο βαξηέο, ζθιεξέο πέηξεο ζε ζρήκα δίζθνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ην άιεζκα ησλ αγαζψλ 

13 κπινζεηξά κηα νκάδα απφ αλεκφκπινπο 

14 κπιφζηαζε ν πάλσ φξνθνο ηνπ αλεκφκπινπ, φπνπ βξίζθεηαη ε μπινκεραλή 

15 κπινηφπηα κέξε πξνζήλεκα, θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε αλεκφκπισλ 
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16 κπισλάο ν ρεηξηζηήο ηνπ αλεκφκπινπ, ζπλήζσο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ 

17 κπισζξφο ν ηερλίηεο πνπ θαηαζθεπάδεη ή ζπληεξεί αλεκφκπινπο 

18 μεηξνράξεο αλεκφκπινο νξηδφληηνπ άμνλα - θαηαθφξπθσλ πηεξπγίσλ κε 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 

19 μπιηθή ην ζχλνιν ησλ μχιηλσλ θαηαζθεπψλ ηνπ αλεκφκπινπ 

20 μπινκεραλή ην μχιηλν ζχζηεκα ηεο κεραλήο ηνπ αλεκφκπινπ 

21 παλαξηά ε πάλσ κπιφπεηξα 

22 παηάξη ν κεζαίνο φξνθνο ηνπ αλεκφκπινπ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα 

αιέζκαηα 

23 ξφα ε ξφδα 

24 ξφδα ν νδνλησηφο ηξνρφο πνπ είλαη αξκνζκέλνο ζηνλ νξηδφληην 

άμνλα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ  

 

«ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΝΔΜΟΜΤΛΟΙ» 
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1.1 Ζ Δμέιημε ησλ Αιεζηηθώλ Μέζσλ 

 ηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο ηεο ιίζηλεο επνρήο (λενιηζηθή επνρή), δηαπηζηψλνληαη 

ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ κε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ε εθηξνθή δψσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή θαιπβηψλ κε ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. ε πξνζηαηεπκέλεο ζπειηέο έρνπλ βξεζεί δσγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο δψσλ θαη θπηψλ απφ αλζξψπνπο απηήο ηεο επνρήο. 

 Σα πξψηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γη’ απηφ ήηαλ νη ηξηπηήξεο θαη νη 

κπιόιπζνη. Πάλσ ζε ιίζηλεο πιάθεο (ή ζε θπζηθφ ή ηερλεηφ βαζνχισκα) θηλνχζε 

θπιηλδξηθέο πέηξεο θαη πνιηνπνηνχζε ηνπο κνπζθεκέλνπο ζπφξνπο. Αξγφηεξα -

άγλσζην πφηε- ρξεζηκνπνηήζεθε ν πεξηζηξεθφκελνο ρεηξόκπινο. Δλδεηθηηθφ ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ήηαλ φηη ζηελ αξραηφηεηα πξνζηάηεο ησλ ρεηξφκπισλ ήηαλ ν Γίαο (πνπ 

νλνκαδφηαλ θαη Μπιέαο). (1) (2) 

 Η αχμεζε ηεο παξαγσγήο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξωπόκπινπ πνπ 

πήξε επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα απφ ηνλ 5
ν
 π.Υ. αηψλα. Παξάιιεια εκθαλίζηεθαλ 

θαη νη δωόκπινη. Ήηαλ πην κεγάινη απφ ηνπο αλζξσπφκπινπο θαη ηνπο θηλνχζαλ δψα 

φπσο γατδνχξηα, άινγα, κνπιάξηα, βφδηα θαη –ζε θάπνηεο πεξηνρέο- θακήιεο. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ εμέιημε ησλ αιεζηηθψλ κέζσλ έγηλε φηαλ ν 

άλζξσπνο ζθέθηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη θπζηθή θηλεηήξηα δχλακε δεκηνπξγψληαο ην 

λεξόκπιν. Ήδε απφ ηνπο νπκέξηνπο αλαθέξεηαη θάπνηα πδξνκεραλή αιιά ε 

παιαηφηεξε αλαθνξά ζε λεξφκπιν πνπ ππάξρεη είλαη ν πδξαιέηεο (απφ ην ηξάβσλα 

ζηα «Γεσγξαθηθά») ηνλ 1
ν
π.Υ. αηψλα. 

 Οη δχν βαζηθνί ηχπνη λεξφκπινπ πνπ ππήξραλ ήηαλ απηφο κε ηελ φξζηα 

θηεξσηή πνπ ιέγεηαη ξσκατθφο θαη είλαη παιηφηεξνο θη εθείλνο κε ηελ νξηδφληηα 

θηεξσηή πνπ είλαη λεφηεξνο θαη νλνκάδεηαη αλαηνιηθφο ή θαη ειιεληθφο, ίζσο γηαηί 

ηνλ 9
ν
 θαη ηνλ 10

ν
 αηψλα ν λεξφκπινο βειηηψζεθε πνιχ ζην Βπδάληην. 

Απφ ηελ αξρή, ε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ πνπ δε ζηεξηδφηαλ ζηε δαπάλε αλζξψπηλεο 

ή δσηθήο δχλακεο ζεσξήζεθε σο θίλδπλνο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επνρήο. 

Παξφια απηά ν λεξφκπινο αλαπηχρζεθε πνιχ απφ ηνλ 6
ν
 σο ηνλ 11

ν
 αηψλα θπξίσο 

ζηελ Αγγιία 

 Η ηειεπηαία θαη ζεκαληηθφηεξε επηλφεζε ζηηο δηαδνρηθέο εμειίμεηο ησλ 

αιεζηηθψλ κέζσλ ήηαλ ε εθεχξεζε ηνπ αλεκφκπινπ (3) 
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1.2 Γηαρσξηζκόο Ηζηνξηθώλ Πεξηόδσλ  

 Σν ζχλνιν ησλ γλψζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα 

αλζξψπηλεο αλάγθεο νξίδεηαη σο Σερλνγλσζία. Πξνθαλψο νη Σερληθέο πνπ θαηά 

δηαζηήκαηα εθαξκφζηεθαλ δελ απνηέιεζαλ ηελ κνλαδηθή ζπληζηψζα αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, αιιά ζίγνπξα δηακφξθσζαλ θαηαζηάζεηο. 

 Ο Samuel Lilley
1
, δεκνζίεπζε ην έηνο 1940 κία κειέηε, κε ηελ νπνία 

θαηέγξαςε ηηο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο επηλνήζεηο θαη εθεπξέζεηο απφ 

ηελ επνρή 5500π.Υ. κέρξη ηνλ 20
ν
 αηψλα κ.Υ. Ο Lilley θαηέγξαςε πεξί ηηο 2.000 

εθεπξέζεηο θαη ηηο ζπζρέηηζε κε κία επνρή ή έλα έηνο, φπνπ απηή ε εθεχξεζε 

απνδεδεηγκέλα έρεη δηαδνζεί. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δηαθαίλεηαη ε 

εμειεγθηηθή πνξεία ηνπ είδνπο. (1) 

 

 

Δηθόλα 1  Σν δηάγξακκα Lilley 

 

ην δηάγξακκα δηαθξίλνληαη πεξίνδνη ζηαζηκφηεηαο (100κ.Υ.- 900κ.Υ.), φπσο θαη 

πεξίνδνη εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηδηαίηεξα απφ ην 1800 θαη έπεηηα. Σν δηάγξακκα 

απνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ επηλνήζεσλ εθεπξέζεσλ, ην νπνίν 

απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε 

πεξηφδνπ. 

                                                 
1 Βξεηαλφο Μαζεκαηηθφο κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. 
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 χκθσλα κε ην δηάγξακκα Lilley  νη πεξίνδνη εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ 

δηακνξθψλνληαη ζε νθηψ κεγάιεο θαηεγνξίεο.  

 

1. Λίζηλε επνρή, πεξίπνπ κέρξη ην 5000 π.Υ. 

2. Δπνρή ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ θαη ε πξνθιαζηθή ειιεληθή 

επνρή, πεξίπνπ απφ ην 5000 κέρξη ην 750 π.Υ. 

3. Διιελνξσκατθή επνρή, πεξίπνπ απφ ην 750 π.Υ. κέρξη ην 476 κ.Υ. 

4. Μεζαίσλαο, απφ ην 476 κ.Υ. κέρξη ην έηνο 1492. 

5. Αλαγέλλεζε θαη Γηαθσηηζκφο, κε ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα εμέιημεο ηελ 

ηππνγξαθία, απφ ην 1492 κέρξη ην 1789. 

6. Πξψηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο αηκνθίλεζεο, 

απφ ην 1789 κέρξη ην 1864. 

7. Γεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη 

ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, απφ ην 1864 κέρξη ην 1948. 

8. Σξίηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κε ηελ εθεχξεζε θαη ρξήζε ηνπ ηξαλδίζηνξ 

θαη κε ηηο εμειίμεηο ζηε βηνηερλνινγία, απφ ην 1948 κέρξη ζήκεξα. 

 

1.1.1 Λίζηλε Δπνρή (5000π.Υ.) 

 ηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο ηεο ιίζηλεο επνρήο πνπ νλνκάδεηαη λενιηζηθή, 

δηαπηζηψλνληαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ κε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ε 

εθηξνθή δψσλ, θαζψο επίζεο ε θαηαζθεπή θαιπβηψλ κε ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. ε πξνζηαηεπκέλεο ζπειηέο έρνπλ βξεζεί δσγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο δψσλ θαη θπηψλ απφ αλζξψπνπο απηήο ηεο επνρήο. (2) 
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 Σα πξψηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γη’ απηφ ήηαλ νη ηξηπηήξεο θαη νη 

κπιόιπζνη. Πάλσ ζε ιίζηλεο πιάθεο (ή ζε θπζηθφ ή ηερλεηφ βαζνχισκα) θηλνχζε 

θπιηλδξηθέο πέηξεο θαη πνιηνπνηνχζε ηνπο κνπζθεκέλνπο ζπφξνπο. Αξγφηεξα -

άγλσζην πφηε- ρξεζηκνπνηήζεθε ν πεξηζηξεθφκελνο ρεηξόκπινο. Δλδεηθηηθφ ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ήηαλ φηη ζηελ αξραηφηεηα πξνζηάηεο ησλ ρεηξφκπισλ ήηαλ ν Γίαο (πνπ 

νλνκαδφηαλ θαη Μπιέαο). (1) 

 

1.1.2 Δπνρή Μεζνπνηακίαο & Αηγύπηνπ (5000 – 750π.Υ.) 

 Η επφκελε ρξνληθή πεξίνδνο θαιχπηεη ηνπο ρψξνπο ηεο Μεζνπνηακίαο, ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ηεο πξνθιαζηθήο Διιάδαο, νπφηε βειηηψλεηαη ε αγξνηηθή παξαγσγή 

θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Γεκηνπξγνχληαη έηζη ζηαδηαθά επξχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο θπιψλ κε επηπηψζεηο ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ άλζηζε ηνπ εκπνξίνπ. 

 Η απαξρή ζπγθξφηεζεο ηδηφηππσλ θνηλσληψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

ζξεζθεπηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηεξαξρηψλ κε αξκνδηφηεηεο, 

αληίζηνηρα, ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο εμνπζίαο, ζηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ζηε 

δηαθχιαμε ησλ νδηθψλ επηθνηλσληψλ. Με ηηο εθαηέξσζελ θαηαθηήζεηο εδαθψλ 

πξνθχπηνπλ ζηξαηηέο ζθιάβσλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία, 

πνιενδνκία θαη ζηελ θαηαζθεπή νγθσδέζηαησλ κλεκείσλ (ππξακίδεο θ.ά.) (1) 

 

1.1.3 Διιελνξσκατθή Δπνρή (750π.Υ. – 476κ.Υ) 

 Η επνρή ηεο άλζηζεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (θιαζηθή επνρή) δηαξθεί πεξί ηα 

400 ρξφληα θαη δηαθξίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ ηνκέα απφ ηελ εμειηγκέλε 

γεσξγία, ηε κεηαιινπξγία θαη ηε λαππεγηθή πνπ δίλνπλ δπλαηφηεηεο, αθελφο γηα ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζεπκάησλ δηαηξνθήο θαη δηνρέηεπζή ηνπο ζην εκπφξην θαη αθεηέξνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηε δεκηνπξγία απνηθηψλ. 

 ηελ χζηεξε αξραηφηεηα (Κιαζζηθή Δπνρή  480-323π.Υ.) ππάξρνπλ ελδείμεηο  

εθκεηάιιεπζεο ηεο δχλακεο ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ θαη ησλ πδξαγσγείσλ ζηνπο 

πδξφκπινπο. Παξ' φηη φκσο ήηαλ δηαζέζηκνο έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο γηα ηελ άιεζε 

δεκεηξηαθψλ θαη ηελ θνπή καξκάξσλ, νη κχινη ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αθφκα κε αλζξψπηλε ή δσηθή δχλακε, ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Οη ζθιάβνη 

δελ έπαηξλαλ ακνηβή θαη ηα βφδηα ηξέθνληαλ κε γεσξγηθά ππνιείκκαηα.  Η 
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εθεπξεηηθφηεηα ησλ ιαψλ ηεο πεξηφδνπ απνηππψλεηαη κε ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ κχινπ ζε πινία πξνέθπςε απξφβιεπηα ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα, φηαλ νη Γφηζνη 

πνιηνξθνχζαλ ηε Ρψκε. Οη πνιηνξθεηέο θαηέζηξεςαλ ην πδξαγσγείν, κε ηνπ νπνίνπ 

ην λεξφ θηλνχληαλ νη αιεπξφκπινη ηεο πφιεο. Ο ζηξαηεγφο Βειηζάξηνο έδεζε ηφηε 

ζηαζεξά ζηνλ Σίβεξε δχν πινία, ζηα νπνία εγθαηέζηεζε απφ έλα κχιν. Μ' απηφ ηνλ 

ηξφπν αμηνπνηήζεθε ην λεξφ ηνπ πνηακνχ σο θηλεηήξηα δχλακε. (1) 

 

1.1.4 Δπνρή ηνπ Μεζαίσλα (476κ.Υ. – 1492κ.Υ.)  

 Η θχξηα απαζρφιεζε ηνπ θφζκνπ θαηά ηα ρξφληα ηνπ πξψηκνπ Μεζαίσλα  

ήηαλ ν αγξνηηθφο ηνκέαο, σο εθ ηνχηνπ θπζηθφ είλαη  ζε απηφ ηνλ ηνκέα λα 

πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ην άξνηξν θαη ν πδξφκπινο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ ζηδεξέληνπ αξφηξνπ, ην νπνίν πηζαλφλ λα είλαη ζιάβηθεο 

πξνέιεπζεο, ήηαλ δπλαηή κηα ζπζηεκαηηθή αλάδεπζε ηνπ εδάθνπο πνπ νπνίν, κεηά 

ηε ζπνξά, θαιππηφηαλ πάιη κε ηε ζβάξλα. Με ηνλ θαηξφ πέηπραλ έηζη νη γεσξγνί 

κεγαιχηεξεο εζνδείεο θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν εξγαζίαο. Ήηαλ πιένλ αξθεηφ λα 

νξγσζεί έλα ρσξάθη ζηε κηα θαηεχζπλζε, ελψ παιαηφηεξα, κε ην μχιηλν άξνηξν πνπ 

έμπλε επηθαλεηαθά ην έδαθνο, έπξεπε ην φξγσκα λα γίλεη θαη ζε εγθάξζηα 

θαηεχζπλζε. (2) 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2 Η ρξήζε ηνπ άξνηξνπ 
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Αλ θαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

κχισλ, ηδίσο ζηε Γχζε κε ηα κεγάια 

πνηάκηα θαη ηνπο παξαπφηακνπο ζπλερνχο 

ξνήο, απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή ηερληθή 

θαηλνηνκία, δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνκέα, γηαηί ζηνλ πξψηκν 

Μεζαίσλα ηα δηαζέζηκα εξγαηηθά ρέξηα ησλ 

ζθιάβσλ ήηαλ αθφκα θζελά θαη νη πηζαλέο 

εθαξκνγέο ηνπ πδξφκπινπ πεξηνξίδνληαλ 

ζηελ άιεζε δεκεηξηαθψλ θαη ζπαληφηεξα 

ζηε καξκαξνθνπή. Η πθαληνπξγία, ζηελ 

νπνία αμηνπνηήζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεχηεξεο κ.Υ. ρηιηεηίαο εληαηηθά ε θηλεηήξηα 

δχλακε ηνπ πδξφκπινπ, δελ είρε αλαπηπρζεί 

αθφκα. (1)  

 

 

 

 

 Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα ζηελ εμέιημε ησλ αιεζηηθψλ κέζσλ έγηλε φηαλ ν 

άλζξσπνο ζθέθηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη θπζηθή θηλεηήξηα δχλακε δεκηνπξγψληαο ην 

λεξόκπιν. Ήδε απφ ηνπο νπκέξηνπο αλαθέξεηαη θάπνηα πδξνκεραλή αιιά ε 

παιαηφηεξε αλαθνξά ζε λεξφκπιν πνπ ππάξρεη είλαη ν πδξαιέηεο (απφ ην ηξάβσλα 

ζηα «Γεσγξαθηθά») ηνλ 1
ν
π.Υ. αηψλα. (3) 

 Απφ ηελ αξρή, ε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ πνπ δε ζηεξηδφηαλ ζηε δαπάλε 

αλζξψπηλεο ή δσηθήο δχλακεο ζεσξήζεθε σο θίλδπλνο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο 

επνρήο. Παξφια απηά ν λεξφκπινο αλαπηχρζεθε πνιχ απφ ηνλ 6
ν
 σο ηνλ 11

ν
 αηψλα 

θπξίσο ζηελ Αγγιία 

 

 

Δηθόλα 3 Μεζαησληθφο πδξφκπινο 

Δηθόλα 4 ρεδηαζηηθή παξάζηαζε 

πδξφκπινπ 
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1.1.4.1 Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία (640κ.Υ. – 1453κ.Υ.) 

 Σελ πεξίνδν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ε νηθνλνκία ζηεξηδφηαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηε γεσξγία. Σα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα πξννξίδνληαλ θπξίσο 

γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη, εθφζνλ θάηη πεξίζζεπε, δηλφηαλ σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ πξνκήζεηα θάπνησλ εηδψλ απφ άιιεο νηθνγέλεηεο. Απνηέιεζκα 

ήηαλ λα δεκηνπξγείηαη άκεζε εμάξηεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

γεσξγηθψλ εξγαζηψλ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ έρεη 

επηβεβαησζεί
2
 ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία λεξφκπισλ. Λεηηνχξγεζαλ δχν βαζηθνί ηχπνη 

λεξφκπινπ κε ηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπο. 

 

 ν παιαηφηεξνο «ξσκατθφο» κε ηελ 

φξζηα εμσηεξηθή θηεξσηή, ζηνλ νπνίν 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ην χςνο ηεο 

πδαηφπησζεο 

 

 

 ν «αλαηνιηθφο» ή «ειιεληθφο» κε ηε 

κηθξφηεξε εζσηεξηθή νξηδφληηα, ν 

νπνίνο νλνκάζηεθε έηζη γηαηί είρε 

εμαπισζεί ζην βπδαληηλφ θξάηνο, ν 

νπνίνο θαη επηθξάηεζε. Γηέζεηε 

κηθξφηεξε νξηδφληηα εζσηεξηθή 

θηεξσηή, ηνπνζεηεκέλε ζην θάησ 

κέξνο ηεο πδαηφπησζεο ψζηε λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ πςνκεηξηθή 

δηαθνξά, πνπ αληηζηάζκηδε ηε κηθξή 

παξνρή λεξνχ. 

 

 

                                                 
2
 ηνλ Γεσξγηθφ Νφκν ηνπ Ινπζηηληαλνχ, κάιηζηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. (2) 

Δηθόλα 5 Τδξαπιηθά-κεραληθά σξνιφγηα 

ηνπ Αι Σδάδαξη 
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 ηνλ ηερληθφ ηνκέα εηζήρζεζαλ ζηαδηαθά νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. πσο ζπλέβε κεξηθνχο 

αηψλεο πξηλ ζηε γεσξγία, άξρηζαλ λα αμηνπνηνχληαη θαη ζηε βηνηερληθή παξαγσγή 

άιιεο ελεξγεηαθέο πεγέο, εθηφο απφ ηελ αλζξψπηλε θαη δσηθή δχλακε. Απηέο νη πεγέο 

ήηαλ ην λεξφ, φπσο παιαηφηεξα θαη ν άλεκνο πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα κφλν ζηα ηζηηνθφξα πινία. 

 

1.1.4.2 Κεληξηθή Δπξώπε 

 Πεξί ην έηνο 1000 ε θνηλσλία ζηελ Δπξψπε βξηζθφηαλ ζε κηα θάζε 

κεηαβνιήο. Ο πιεζπζκφο είρε απμεζεί θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θάιππηε φιεο ηηο 

αλάγθεο, ψζηε δελ ήηαλ απαξαίηεηα φια ηα εξγαηηθά ρέξηα ζηνπο αγξνχο.. Ιδηαίηεξα 

ζηε Βνξεηνδπηηθή Δπξψπε ππήξρε, γηα ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο, επεκεξία. 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα αξρίζεη κηα θίλεζε απφ ηελ επαξρία ζηα κεγαιχηεξα ρσξηά θαη 

ζηηο θσκνπφιεηο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θνηλσλίαο γίλεηαη αξγά αιιά ζίγνπξα απφ 

αγξνηηθφο πνπ ήηαλ αξρηθά, εκπνξηθφο θαη παξαγσγηθφο.  

 Αλ θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ  γηα 

ην πσο έθηαζαλ νη αλεκφκπινη ζηελ Δπξψπε, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε πσο ήξζε 

απφ ηελ Αλαηνιή είηε κέζσ ηνπ Βπδαληίνπ είηε  κέζσ ησλ ηαπξνθνξηώλ. θαη φηη 

ζαλ ηερλνινγία νη αλεκφκπινη εκθαλίζηεθαλ θαη εμειίρηεθαλ αλεμάξηεηα ζηελ 

Δπξψπε.  Οη πξψηνη πεξηζηξεθφκελνη κχινη εκθαλίζηεθαλ ζηε Γαιιία ην 1180, ζηελ 

Αγγιία ην 1191 θαη ζηε πξία ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ (1190). ηηο αξρέο ηνπ 

14
νπ

 αηψλα αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία ν αλεκφκπινο ζε ζρήκα πχξγνπ, μεηξνράξεο
3
 

 

                                                 
3
 ε απηφλ ηνλ ηχπν ε θηεξσηή είλαη θαηαθφξπθνπ ηχπνπ, κε πηεξχγηα πνπ θηλνχλ νξηδόληην άμνλα 

πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα πνπ είλαη αξκνζκέλεο νη κπιφπεηξεο. Η δηαθνξά 

ηνπ ππξγφκπινπ απφ ηνλ αλεκφκπιν ζε ζηχιν, ηνπ νπνίνπ είλαη βέβαηα εμέιημε, είλαη φηη ηψξα δελ 

πεξηζηξέθεηαη νιφθιεξνο ν αλεκφκπινο θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, παξά κφλν ε νξνθή κε ηελ 

πηεξσηή θαη ηνλ άμνλα. 
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1.1.5 Αλαγέλλεζε θαη Γηαθσηηζκόο 

 ηηο θεληξηθή Δπξψπε απφ ην 16
ν 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα θχξηα 

απαζρφιεζε ήηαλ ε γεσξγία, ε βηνηερλία, αιιά θπξίσο ην εκπφξην. Η αγξνηηθή 

παξαγσγή πνπ ππέζηε πιήγκαηα ιφγσ ζηηνδεηψλ, πνιέκσλ θαη επηδεκηψλ, 

βειηηψζεθε ζηαδηαθά θαη ε απμεκέλε δήηεζε ιφγσ δεκνγξαθηθήο βειηηψζεσο, 

νδήγεζε ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ δεκεηξηαθψλ, νπφηε παξαηεξήζεθε απφ ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 

αηψλα ε ηάζε λα κεηαηξέπνληαη βνζθνηφπηα θαη δάζε ζε αγξνχο, αιιά λα 

απνζηξαγγίδνληαη θαη ιίκλεο κε ηνλ ίδην ζηφρν. Μέρξη θαη νηθφπεδα ζε αζηηθνχο 

ρψξνπο κεηαηξάπεθαλ ζε αγξνχο απηέο ηηο δεθαεηίεο ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε 

απμεκέλε δήηεζε ζε δεκεηξηαθά. (4)  

 Απφ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα κεηψζεθε πάιη ε δήηεζε δεκεηξηαθψλ θαη 

άξρηζαλ λα πέθηνπλ νη ηηκέο, νπφηε πνιινί αγξνί κεηαηξάπεθαλ ζηαδηαθά ζε 

βνζθφηνπνπο θαη δάζε ή αμηνπνηήζεθαλ γηα παξαγσγή θαξπψλ πνπ κπνξνχζαλ λα 

εμαρζνχλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Δπίζεο πνιινί αγξφηεο κεηαπήδεζαλ ζηελ θηελνηξνθία, 

ελψ ζηηο ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο πνιινί ζηηεξνπαξαγσγνί  κεηαηξάπεθαλ 

ζε ακπεινθαιιηεξγεηέο θαη παξαγσγνχο θξαζηνχ.  Απηή ηελ επνρή δηακνηξάζηεθε ε 

παξαγσγή ζε δχν θιάδνπο 

 

 Μνλάδεο παξαγσγήο κε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ  

 

 Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξεο κνλάδεο  

 

  ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη ηα αλζξαθσξπρεία, ηα λαππεγεία, ε 

κεηαιινπξγία θαη νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Δπεηδή ζ' απηνχο ηνπο ηνκείο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα επελδχζνπλ κεκνλσκέλα άηνκα, ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε 

θεθάιαηα, αλαπηχρζεθε ην ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα κε ηελ έθδνζε αμηνγξάθσλ 

(κεηνρψλ). Απηά ηα αμηφγξαθα ήηαλ δπλαηφλ λα κεηαπσιεζνχλ, πξάγκα πνπ άξρηζε 

λα πινπνηείηαη ζην 'Ακζηεληακ ζε έλα εηδηθφ θηήξην θαη απφ ηφηε ιεηηνπξγνχλ ηα 

ρξεκαηηζηήξηα.   
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Οη κνλάδεο κηθξήο θιίκαθαο ππάγνληαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:   

 Απηφλνκεο κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπσο αλαπηχρζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ην 

κεζαίσλα κε ηηο ζπληερλίεο, φπνπ εξγαδφηαλ έλαο κάζηνξαο κε ηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο 

βνεζνχο, ζαλ κηα νηθνγέλεηα. Απηέο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο δηαηήξεζαλ ηνπο θαλφλεο 

θαη ηα πξνλφκηα ησλ ζπληερληψλ. 

 Οηθνηερλίεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία, φπνπ νη αγξφηεο δεκηνπξγνχζαλ 

παξαγσγηθέο κνλάδεο γηα λα βειηηψζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο. ' απηέο ηηο κνλάδεο 

εξγάδνληαλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, παξάιιεια κε ηηο ηπρφλ αγξνηηθέο αζρνιίεο 

ηνπο. Σα πξντφληα, θπξίσο θισζηέο θαη πθάζκαηα, πξνζθέξνληαλ ζηηο αγνξέο ηεο 

πφιεο. 

 Οηθνηερλίεο, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, αιιά ε νηθηαθή παξαγσγή 

ησλ αγξνηψλ ή θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ πφιε, εληαζζφηαλ ζε έλα δίθηπν 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Ο έκπνξνο ή ν επηρεηξεκαηίαο 

παξαρσξνχζε ζηνπο θαη' νίθνλ εξγαδφκελνπο ηα πιηθά θαη απηνί παξήγαγαλ ηα 

πξντφληα ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο. Απηφ γηλφηαλ παξάιιεια ζε πνιιέο 

άιιεο νηθνηερλίεο θη έηζη ν επηρεηξεκαηίαο έπαηξλε ζην ηέινο ίδηα πξντφληα ζε κεγάιε 

πνζφηεηα θαη ζηαζεξή πνηφηεηα. 

 

1.1.6 Πξώηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (1789 – 1864) 

 Η Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ απηή ηελ επνρή ε ηζρπξφηεξε απφ ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο θαη ίζσο ε κνλαδηθή παγθφζκηα δχλακε. ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα είρε 

κεηαβιεζεί ε παξαδνζηαθή δνκή ηεο κεγάιεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε Βξεηαλία, 

θάηη πνπ ήηαλ ζπλέπεηα κηαο «θνηλσληθήο επαλάζηαζεο». Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

κεηαμχ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είραλ γίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζδηάθξηηεο, ιφγσ 

παξακεξηζκνχ δηαθφξσλ παξαδνζηαθψλ εκπνδίσλ αλειίμεσο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε 

κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ θηλεηηθφηεηα, ε νπνία βνήζεζε ζηε κεηαθνξά θαη δηάδνζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Οη ζπληερλίεο πνπ άθκαδαλ ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, είραλ 

ζρεδφλ εμαθαληζηεί ζηε Βξεηαλία πεξί ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα.  

 Η ζηαδηαθή ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Βξεηαλία πξνθάιεζε 

απμεκέλε δήηεζε πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε παξαγσγή. Οη 

δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ξπζκίζεηο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εμνκαιχλζεθαλ θαη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ νδήγεζε ζε απμεκέλε πξνζθνξά 
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ρξήκαηνο, ην νπνίν δηαηέζεθε γηα επελδχζεηο. Μάιηζηα, ην ρξήκα πνπ ζπζζσξεχηεθε 

ηηο ίδηεο δεθαεηίεο ζηελ Οιιαλδία, επελδχζεθε επίζεο ζηε Βξεηαλία, ιφγσ ηεο 

αζθαινχο πξννπηηθήο πνπ πξνζέθεξε απηή ε ρψξα. ε αληίζεζε κε ηελ επεηξσηηθή 

Δπξψπε, ε Βξεηαλία είρε κία θηιειεχζεξε νηθνλνκία, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηε 

δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ρξήκαηνο. Κπξίσο απηή ε αληίιεςε ηεο αλνηθηήο αγνξάο 

θαη ε ηάζε γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ππνβνήζεζαλ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε.   

 Νέεο θαηλνηνκίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο ε ρξήζε «ηερλεηψλ» 

ιηπαζκάησλ, ε ρξήζε κεραλψλ γηα φξγσκα, ζπνξά, ζεξηζκφ, αιψληζκα θ.ά., ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ακεηςηζπνξάο κε ην «ζχζηεκα Norfolk» πνπ δελ άθελε 

αλαμηνπνίεηα εδάθε, θαη άιιεο ζπλαθείο θαηλνηνκίεο, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη κείσζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Σν πξνζσπηθφ 

πνπ πεξίζζεπε κεηαθηλήζεθε ζηαδηαθά, αθελφο ζηηο πφιεηο, φπνπ έγηλε θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο θάκπξηθεο θαη ηηο βηνκεραλίεο, αθεηέξνπ ζηηο απνηθίεο, 

θπξίσο ζηε βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία.   

 Η πξψηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ήηαλ έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην ζχζηεκα 

ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ηηο 

επξσπατθέο θνηλσλίεο απφ ηελ αγξνηηθή ζηε βηνκεραληθή κνξθή ηνπο. (5) 

 

1.2 Διιαδηθόο Υώξνο  

 ηελ αλεμάξηεηε Διιάδα ηνπ 1830, κηα ρψξα αγξνηηθή θαη αξαηνθαηνηθεκέλε 

(17 θάηνηθνη αλά km2
 

ην 1839), δελ είρε λφεκα λα κηιάεη θαλείο γηα εθβηνκεράληζε.
 

Ο 

ηφπνο κφιηο ζπλέξρνληαλ απφ ζνβαξέο θαηαζηξνθέο απφ ην καθξνρξφλην πφιεκν ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Οη θπζηθνί ηνπ πφξνη δελ αμηνπνηνχληαλ ζπζηεκαηηθά, θαη ηα αζηηθά 

θέληξα νπζηαζηηθά δελ πθίζηαλην. Βέβαηα ε δηαδηθαζία ησλ κεηαιιαγψλ πνπ έκειιε 

λα ζπκπαξαζχξεη ηε ρψξα πξνο ηε ζχγρξνλε επνρή, είρε μεθηλήζεη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή απφ ην ηέινο ηνπ 18
νπ 

αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επέθηαζε ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Ωζηφζν ν 

θχξηνο φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε αθφκε ζε απηάξθεηο νηθνλνκηθνχο ξπζκνχο, ζε 

κηα «ζηαηηθή» νηθνλνκία ππαίζξνπ, φπνπ δελ είρε επέιζεη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο 

εξγαζίαο θαη ε δεπηεξνγελήο παξαγσγή, φηαλ μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο 

απηνθαηαλάισζεο θαη ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, ήηαλ ζηα ρέξηα πιαλφδησλ 
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ηερληηψλ, πνπ αζθνχζαλ ηελ ηέρλε ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ θχξηα 

αγξνηηθή ηνπο απαζρφιεζε.  

 Παξφια απηά δελ έιεηςαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο θάπνηνπ είδνπο 

βηνκεραλίαο, βαζηζκέλεο θπξίσο ζε γαιιηθά πξφηππα (ζπγθεληξσκέλεο κνλάδεο 

παξαγσγήο). Σν Οζσληθφ θξάηνο θαη νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο δηεπθφιπλαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο απηέο κε φια ηα δπλαηά κέζα εθηφο απφ ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε 

ιφγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε. Σα ζρέδηα απηά 

απέηπραλ ζην ζχλνιφ ηνπο εμαηηίαο δνκηθψλ θπξίσο παξαγφλησλ, φπσο ε έιιεηςε 

νηθνλνκίαο αγνξάο, θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζαθνχο δηαρσξηζκνχ εξγαζίαο. 

Σελ επνρή εθείλνη επέδεζαλ κφλν κηθξά νηθνγελεηαθά εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. 

Πξέπεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε θαλέλα ζρέδην γηα αλάπηπμε βαξηάο 

βηνκεραλίαο, κεηαιινπξγίαο ή θαηεξγαζίαο κεηάιισλ. Σν ελδηαθέξσλ ήηαλ θαη 

έκεηλε ζηξακκέλν θπξίσο ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (πθαληνπξγία, βπξζνδεςία, 

αιεπξνβηνκεραλία θ.α.).  

 

1.3 Διιεληθνί Αλεκόκπινη 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηίζκαηνο ησλ αλεκφκπισλ δηέθεξε, ινηπφλ,  απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή θαη αθνινπζνχζε ηηο ηνπηθέο αξρηηεθηνληθέο ζπλήζεηεο θαη κεζφδνπο, 

φπσο είραλ δηακνξθσζεί απφ ηα δηαζέζηκα πιηθά. ην αλεκνηφπη Κξαληδίνπ νη 

αλεκφκπινη είλαη θπιηλδξηθνί, κε θσληθή ζηέγε, αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηνπ ιίζηλνπ 

κεζνγεηαθνχ θπιηλδξηθνχ ππξγφκπινπ θαη ήηαλ θηηζκέλνη  ζε αλεκφδαξην πςψκα ή 

κε πξνζαλαηνιηζκέλεο ηηο  μχιηλεο θηεξσηέο ηνπο πξνο ην ζπλεζέζηεξν άλεκν ηεο 

θάζε πεξηνρήο. 

 Λίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλεκφκπισλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηε ρψξα καο. Ήδε απφ ην 12
ν
-13

ν
 αηψλα ιεηηνπξγνχζαλ αλεκφκπινη ζην Αηγαίν, 

ελψ θαηά ην 16ν αηψλα ε θαηαζθεπή θαη ην επάγγεικα ηνπ κπισλά είρε πιένλ 

δηαδνζεί. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηηο Κπθιάδεο ζπλαληψληαη 650 αλεκφκπινη (ζε 

νιφθιεξν ην Αηγαίν θηάλνπλ ηνπο 2000) , κε ππθλφηεηα αιεζηηθψλ αλεκφκπισλ αλα 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν 1 αλά 4 η. ρικ. θαη αλά αξηζκφ θαηνίθσλ 1 αλά 190.   

 Μηα άιιε δηεξεχλεζε πνπ είρε γίλεη ην 1961 απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη αλεκφκπινη ππήξραλ ζηελ Κξήηε (πεξηνρή 

Λαζηζίνπ: 10.000, πεξηνρή εηείαο: 1.000, πεξηνρή Ηξαθιείνπ: 980) θαη ζηε Ρφδν 
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(219). ηε εηεία επίζεο ε αηνιηθή ελέξγεηα απνζεθεπφηαλ, ζε κηα πεξίπησζε, κε 

άληιεζε λεξνχ, απνζήθεπζή ηνπ ζε πςειή δεμακελή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πδαηφπησζεο πνπ πξνέθππηε ζε λεξφκπινπο. (6) (7) 

 ηελ Διιάδα ην ζχλνιν ησλ κχισλ πνπ ζψζεθαλ είλαη δείγκαηα ηεο 

πξσηνγελνχο πξνβηνκεραληθήο ηερλνινγίαο, δηφηη δελ εμειίρζεθε νπζηαζηηθά ν 

κεραληζκφο ηνπο. Σα εμειηθηηθά ζηάδηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ αιέζκαηνο δελ 

εθηνπίδνληαη απφ ην επφκελν θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, εμαθνινπζνχζαλ λα 

δνπιεχνπλ παξάιιεια ρεηξφκπινη, δσφκπινη, λεξφκπινη θαη αλεκφκπινη, ελψ 

ιεηηνπξγνχζαλ θηφιαο νη αηκφκπινη. ε φινπο είλαη θαλεξή ε εμέιημε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ήπησλ (θπζηθψλ) πεγψλ ελέξγεηαο: ηεο αλζξψπηλεο κπτθήο 

(γνπδηά, ηξηπηήξεο, ρεηξφκπινη, αλζξσπφκπινη), ηεο δσηθήο (δσφκπινη), ηεο 

πδξαπιηθήο (λεξφκπινη) θαη ηεο αηνιηθήο (αλεκφκπινη). (2) 

 

 

Δηθόλα 6 Ξεηξνράξεο αλεκφκπινο ζηελ άλσ χξν 

 

 ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζπλαληψληαη ηξείο ηχπνη αλεκφκπισλ. Ο πξψηνο εμ 

απηψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν επηκέξνπο ηχπνπο, ελψ ν ηξίηνο (μεηξνράξεο) είλαη ν πην 

δηαδεδνκέλνο. 

 

 Σαξάιεο, κε θαηαθφξπθν άμνλα 

 Σαξάιεο, κε νξηδφληην άμνλα 

 Μνλφπαληνο, ζρεδηαζκέλνο γηα κηα κφλν δηεχζπλζε αλέκνπ 

 Ξεηξνράξεο, γπξίδεη πάληα θάζεηα πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ 
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1.3.1 Σαξάιεο Καηαθόξπθνπ Άμνλα 

 Ο ηαξάιεο αλεκφκπινο θαηαθφξπθνπ άμνλα ή ηαβιφκπινο είλαη ν παιηφηεξνο 

ηχπνο αλεκφκπινπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα θαη θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

λεξφκπιν, πνπ είλαη ζε ρξήζε απφ ηα αξραία ρξφληα. ηα Γεσγξαθηθά ηνπ ηξάβσλα 

(63 π.Υ. – 23 κ.Υ.) αλαθέξεηαη λεξφκπινο (πδξαιέηεο) πνπ ιεηηνπξγεί ζηα αλάθηνξα 

ζηα Κάβεηξα ηνπ βαζηιηά ηνπ Πφληνπ Μηζξηδάηε Σ’ ηνπ Δππάηνξα. 

 ηνλ ηαξάιε θαηαθφξπθνπ άμνλα ην επίπεδν πνπ νξίδεηαη απφ ηα πηεξχγηα 

ηεο πηεξσηήο είλαη νξηδφληην, θάζεην ζηνλ άμνλα θαη πάλσ απφ ηηο κπιφπεηξεο. Η 

μχιηλε πηεξσηή είλαη κέζα ζην θηίζκα, ην νπνίν επνκέλσο είλαη κεγάιν θαη νγθψδεο. 

Η πηεξσηή βξίζθεηαη ζην ζηεγαζκέλν δψκα ηνπ θηεξίνπ θαη ν αέξαο νδεγείηαη ζηα 

πηεξχγηα πεξλψληαο κέζα απφ παξάζπξα θαη εηδηθά δηακνξθσκέλε φδεπζε ζαλ 

ζήξαγγα. Παξάζπξα ππάξρνπλ πνιιά ζηελ πεξηθέξεηα  ηνπ δψκαηνο θαη απφ ηελ 

πιεπξά θπζνχζε ν αέξαο αιιά θαη απφ ηελ απέλαληη κεξηά ψζηε λα κπνξεί λα βγεη ν 

αέξαο αθνχ γχξηδε ηελ πηεξσηή. ηα παξάζπξα απφ ηα νπνία ν άλεκνο έκπαηλε ζην 

θηίζκα γηα λα θηλήζεη ηελ πηεξσηή ππήξραλ μχιηλα παξαζπξφθπιια, ψζηε λα κπνξεί 

λα κεησζεί ε δχλακε ηνπ αέξα πάλσ ζηελ πηεξσηή, αλ ρξεηαδφηαλ. Η θίλεζε ηεο 

πηεξσηήο απφ ηνλ άλεκν θηλεί ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη κε έλα ζχζηεκα μχιηλσλ 

γξαλαδηψλ ε θίλεζε απηή κεηαδίδεηαη ηειηθά ζηηο κπιφπεηξεο. 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ηνπ αέξα πάλσ ζηα 

πηεξχγηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ αλεκφκπισλ απηνχ ηνπ ηχπνπ απαηηεί εμαηξεηηθά 

θαιή γλψζε ηεο επηθξαηέζηεξεο δηεχζπλζεο ησλ αλέκσλ πνπ θπζνχλ ζηελ πεξηνρή. 

ηαλ ν αέξαο πνπ θπζά δελ είλαη επλντθφο γηα ηελ θίλεζε ησλ πηεξχγησλ ηεο 

πηεξσηήο, ν αλεκφκπινο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

Σαξάιεδεο αλεκφκπινη θαηαθφξπθνπ άμνλα είλαη ζπάληνη ζηελ Διιάδα. ην Κνξζί 

ηεο Άλδξνπ, ζηελ έξηθν θαη ηελ Κάξπαζν ππάξρνπλ αθφκα απνκεηλάξηα απφ 

θηίζκαηα αλεκφκπισλ ηέηνηνπ ηχπνπ. 

 

1.3.2 Σαξάιεο Οξηδόληηνπ Άμνλα 

 Ο ηαξάιεο αλεκφκπινο νξηδφληηνπ άμνλα θαίλεηαη πσο είλαη κεηεμέιημε ηνπ 

ηαξάιε θαηαθφξπθνπ άμνλα, έηζη ψζηε ην επίπεδν πνπ νξίδεηαη απφ ηα πηεξχγηα ηεο 

πηεξσηήο είλαη θαηαθφξπθν θαη θάζεην ζηνλ άμνλα. (10) 
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ηαλ ν αέξαο πνπ θπζά δελ είλαη επλντθφο γηα ηελ θίλεζε ησλ πηεξχγησλ ηεο 

πηεξσηήο, ν αλεκφκπινο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, αθνχ δελ 

ππάξρεη θαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ηνπ αέξα πάλσ 

ζηα πηεξχγηα. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ αλεκφκπισλ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

απαηηεί εμαηξεηηθά θαιή γλψζε ηεο επηθξαηέζηεξεο δηεχζπλζεο ησλ αλέκσλ πνπ 

θπζνχλ ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπο φζν πηφ πνιιέο κέξεο 

γίλεηαη. Σαξάιεδεο αλεκφκπινη νξηδφληηνπ άμνλα είλαη ζπάληνη ζηελ Διιάδα 

(Κάξπαζνο). 

 

1.3.3 Μνλόπαληνο 

 Ο κνλφπαληνο αιεζηηθφο αλεκφκπινο  ζπλαληάηαη ζπάληα ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, κφλν ζηελ Κξήηε θαη ζηα Γσδεθάλεζα. Δίλαη αλεκφκπινο πνπ ε ζθεπή ηνπ δε 

ζηξέθεηαη πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Σν θηίζκα πνπ ζηεγάδεη ηηο κπιφπεηξεο θαη 

ηνπο ζπλαθείο κεραληζκνχο είλαη πεηαιφζρεκν, θαη ηα ηζηία πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξνζήλεκν ηκήκα ηνπ θηίζκαηνο μεηπιίγνληαη απφ ηα μχιηλα δνθάξηα ηνπ κχινπ 

(αληέλεο) αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ. Οη αληέλεο είλαη ζηεξεσκέλεο ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα ζπλήζσο ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα έηζη ψζηε ην ζρήκα ησλ 

ηζηίσλ λα είλαη ζπζηξακκέλν. (3) 

 

 

Δηθόλα 7 Αμεηξνράξεδεο αλεκφκπινη ζην ειί Ακπέινπ 
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1.3.4 Ξεηξνράξεο 

 Ο πην δηαδεδνκέλνο αλεκφκπινο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαη ηδίσο ζηα 

αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά θαη ηελ Κξήηε, είλαη ν μεηξνράξεο. Πξφθεηηαη γηα αλεκφκπιν 

ηνπ νπνίνπ ε ζθεπή πεξηζηξέθεηαη αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Σν θπξίσο 

θηίζκα ηνπ κχινπ είλαη ζπλήζσο θπιηλδξηθφ ή κεξηθέο θνξέο ζηελφηεξν ζηελ 

θνξπθή, κνηάδεη δειαδή κε θψινπξν θψλν. Η ζθεπή είλαη θσληθή ή ζαγκαηνεηδήο.  

 Σν θηίζκα ηνπ μεηξνράξε κχινπ είλαη θηηζηφ πέηξηλν, ζπλήζσο δίπαην κε 

εζσηεξηθή πέηξηλε ζθάια θαη μχιηλα παηψκαηα, ηχπνπ πχξγνπ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο 

(ππξγφκπινο), κε ηελ δηάκεηξν δειαδή ζηελ θνξπθή ίζε κε ηελ δηάκεηξν ζηελ βάζε. 

Γελ είλαη αζπλήζηζηνη πάλησο μεηξνράξεδεο αλεκφκπινη ηχπνπ θφινπξνπ θψλνπ, κε 

ηελ δηάκεηξν δειαδή ζηελ θνξπθή κηθξφηεξε απφ ηελ δηάκεηξν ζηελ βάζε. 

παληφηεξνη είλαη νη αλεκφκπινη κε δηάκεηξν θνξπθήο κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάκεηξν 

ηεο βάζεο. Σν θηίζκα ζηεγάδνληαλ κε κηα θσληθή μχιηλε ζηέγε, πνπ επελδχνληαλ 

ζπλήζσο κε ιεπηή ιακαξίλα. 

 Η πέηξηλε ζθάια βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα θαη αθνινπζεί ηελ 

θακππιφηεηα ηνπ θηίζκαηνο. Σα αλνίγκαηα είλαη ζπλήζσο δχν, ε μχιηλε πφξηα 

εηζφδνπ ζην ηζφγεην θαη έλα παξάζπξν ςειά, πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ 

αζζελέζηεξνπ αλέκνπ γηα ηελ πεξηνρή. 

 ηνλ επάλσ φξνθν (αλψη) βξίζθνληαη νη κπιφπεηξεο αξκνζκέλεο ζε μχιηλν 

θαηαθφξπθν άμνλα θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο μπινκεραλήο γηα ηελ κεηάδνζε 

ηεο θίλεζεο απφ ηα εμσηεξηθά πηεξχγηα ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη απφ απηφλ ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα πνπ θέξεη ηηο κπιφπεηξεο. ηνλ κεζαίν φξνθν (παηάξη) γίλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ αιέζκαηνο θαη ζην ηζφγεην (θαηψη) βξίζθεηαη ζπλήζσο ρψξνο 

ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο. 
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Δηθόλα 8 Αλεκφκπινο μεηξνράξε ηχπνπ 

 

1.4 Υξήζεηο ησλ Αιεζηηθώλ Μέζσλ 

 Ο ρεηξφκπινο παξέκεηλε ζε ρξήζε ζηελ Διιάδα σο ηα κέζα ηνπ αηψλα καο. 

ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ην θφςηκν ηεο θάβαο (ζηα λεζηά), γηα ην ηξίςηκν 

ζηηαξηνχ γηα πιηγνχξη (ρνληξφ ζπαζκέλν ζηηάξη γηα ηξαραλά θαη άιιεο ρξήζεηο) θαη 

ηνπ ρνληξνχ αιαηηνχ γηα ηπξνθνκηθή ρξήζε. 

 Οη δσφκπινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηα ειαηνηξηβεία ζε 

κέξε κε κηθξή ειαηνπαξαγσγή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παιηφηεξα ζε ειαηνηξηβεία, 

αζβεζηφκπινπο , ζηνπο ζνπζακφκπινπο ησλ Δβξαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε θ.ά. ηελ 

Κσ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο γηα ηελ άληιεζε λεξνχ απφ 

πεγάδηα. 

 Ο λεξφκπινο εθηφο απφ ηελ άιεζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ άληιεζε 

λεξνχ, γηα θίλεζε θπζεξψλ ζε θνχξλνπο, ζθπξηψλ, πξηνληζηεξίσλ, αγγεηνπιαζηηθψλ 

ηξνρψλ, κεραλψλ ηεκαρηζκνχ, ζπαζίκαηνο, αθνλίζκαηνο, πνιηνπνίεζεο, γηα 

αλέιθπζε νξπθηψλ απφ πεγάδηα νξπρείσλ θ.ά. 
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 Αληίζηνηρα νη αλεκφκπινη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην άιεζκα θινχδαο πεχθνπ, 

γηα ην βάςηκν ησλ δεξκάησλ, γηα ην ηξίςηκν βειαληδηψλ ή ζθίλσλ, γηα λα αιέζνπλ 

ζεηάθη (ζηε Μήιν), θαξπθεχκαηα, ηακπάθν, θηκσιία θαη ςεκέλν ππξηηφιηζν γηα ηελ 

αγγεηνπιαζηηθή, γηα ηελ θίλεζε δηάθνξσλ κεραλψλ (π.ρ. καθαξνλνπνηεηηθή κεραλή, 

εθθνθηζηήξην βακβαθηνχ) θαη γηα ην γέκηζκα κπαηαξηψλ. (8) 

 ηελ Δπξψπε νη λεξφκπινη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε μπινπξίνλα, γηα ηελ 

παξαγσγή ραξηηνχ, γηα ηελ παξαζθεπή ράιθηλσλ δνρείσλ θαη φπισλ, γηα ην 

θνπάληζκα ησλ βνηάλσλ θαζψο θαη ησλ εμνγθσκάησλ ηεο βειαληδηάο γηα βαθέο, γηα 

ην θιψζηκν ηνπ κεηαμηνχ, γηα ην ζηίιβσκα φπισλ, ην αθφληζκα δηάθνξσλ εξγαιείσλ 

θαη ην πξηφληζκα καδεξηψλ. Αθφκα ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζην Βέιγην θαη ηελ 

Οιιαλδία νη αλεκφκπινη ρξεζηκνπνηνχληαη: 

 Οη μχιηλνη αλεκφκπινη ζηε βηνκεραλία θαη γηα λα πξηνλίδνπλ μχια,  

 

 Οη πέηξηλνη αλεκφκπινη γηα άιεζκα ζηηαξηνχ θαη σο ειαηνηξηβείν γηα άληιεζε 

λεξνχ απφ ηα ιηβάδηα θαη παξεκπφδηζε ησλ πιεκκπξψλ γηα θαζαξηζκφ ηνπ 

θινηνχ ηνπ θξηζαξηνχ θαη γηα ην πιηγνχξηγηα επεμεξγαζία μχισλ πνπ θέξλνπλ 

θαξάβηα ζηα ιηκάληα θαη γηα λα καιαθψλνπλ πθάζκαηα θαη δέξκαηα αθνχ 

γεκηζηνχλ κε ιίπνο θαη ιάδη. 

      ηε Φηιαλδία κηα εθαξκνγή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή μχιηλσλ 

δηαθνζκεηηθψλ «βφηζαισλ». ηηο Γπηηθέο Ιλδίεο θαηαζθεπάζηεθαλ αλεκφκπινη 

άιεζεο δαραξνθάιακνπ. Αλεκφκπινη ππήξραλ ζε φιεο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξψπεο. ηελ Διιάδα ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ κχισλ είλαη γηα Παξαζθεπή 

αιεπξηνχ, γηα πιηγνχξη θαη γηα δσνηξνθή. (5) 
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2.1 Αξρηηεθηνληθή θαη Πνιενδνκηθή Δμέιημε 

 ηελ πξσηεχνπζα ηεο Δξκηνλίδαο
4
 αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηψλ. Οη πειεθεηέο πέηξεο, ηα πεξίηερλα κπαιθφληα, νη θεγγίηεο 

πάλσ απφ ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα, νη ζηέγεο ηνπ παξαδνζηαθνχ βπδαληηλνχ 

ηχπνπ, ηα γσληαζκέλα θεξακίδηα ζην ξφιν ησλ αθξνθεξάκσλ θαη νη κάληξεο νη 

νπνίεο θπξηνιεθηηθά νρχξσλαλ ην ζπίηη, δίλνπλ έλα πςειφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.  

 Ο νηθηζκφο έρεη ραξαθηεξηζηηθφ λεζηψηηθν ρξψκα θαη ζπκίδεη πνιχ ηνπο 

νηθηζκνχο ησλ λεζηψλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε επνίθεζε 

ηνπ Κξαληδίνπ είλαη: 

 

 Η ζέζε ηνπ πνπ είλαη ακθηζεαηξηθή θαη εμππεξεηνχζε ηνλ έιεγρν ησλ γχξσ 

πεξηνρψλ.  

 Σν βξαρψδεο ππέδαθνο πνπ πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθά ην ρσξηφ απφ ηνπο 

ζεηζκνχο. 

 Σν ρηίζηκφ ηνπ ζε ιφθνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θφβνο γηα 

πιεκκχξεο  θαη άιιεο ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηξνθέο. 

 Η εχθνιε πξφζβαζε ζηελ Θάιαζζα, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ, κηαο θαη ν 

ραξαθηήξαο ησλ πξψησλ θαηνίθσλ ήηαλ λαπηηθφο. 

 Σν θαιφ θιίκα (μεξφ θαη ζρεηηθά δεζηφ). 

 Λφγνη άκπλαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνπο πεηξαηέο πνπ απεηινχζαλ ην ρσξηφ 

θαη ίζσο θαη άιινη ρσξνηαμηθνί ιφγνη. 

 

 Καηά ηνλ 19
ν 

αηψλα ην Κξαλίδη γίλεηαη αγξνηνεκπνξηθφ θέληξν φιεο ηεο 

πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε άλζηζε ζηελ γεσξγία ιφγσ ηεο επθνξίαο ηεο γεο. 

Απφ ην 1870 έσο ην 1890 παξαηεξείηαη κηα κηθξή κεηνίθεζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα. 

 Έσο ην 1960, ε αξρηηεθηνληθή ηνλ Κξαληδίνπ παξακέλεη αλαιινίσηε. Απφ ην 

1960 θαη κεηά, θαηαξγνχληαη νη ζηέγεο θαη κφλν ζην Κάησ Κξαλίδη δηαηεξείηαη ε 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. 

                                                 
4 Σν Κξαλίδη είλαη πφιε ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Οξίζηεθε πξσηεχνπζα ηεο Δπαξρίαο Δξκηνλίδνο ην 1841. Ο πιεζπζκφο ηνπ είλαη 

4.312 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Απέρεη απφ ην Ναχπιην πεξίπνπ 50 ρικ. θαη απφ 

ηελ Αζήλα πεξίπνπ 180 ρικ. Μέζσ ζαιάζζεο επηθνηλσλεί κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηα λεζηά ηνπ 

Αξγνζαξσληθνχ κέζσ ησλ ιηκαληψλ ηεο Δξκηφλεο θαη ηνπ Πφξην Υειίνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%BF_%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CE%B9
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 Σν 1987 ε πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πεξηνρή κεξηκλεί θαηά 

θάπνην ηξφπν γηα ηελ δηαθχιαμε νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιά παξά ηηο 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο, δελ έρνπλ παξζεί δξαζηηθά κέηξα. 

 

 

Δηθόλα 9 Ο νηθηζκφο ην 1971 (Αξρείν . Αιεμαλδξίδε) 

 

 

Δηθόλα 10 Ο νηθηζκφο ην 1973 (Αξρείν . Αιεμαλδξίδε) 
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2.2 Σππνινγία Καηνηθηώλ 

 ηα κέζα ηνπ 19
νπ 

αηψλα παξαηεξείηαη άλζηζε θαη έμαξζε ηεο 

αλνηθνδφκεζεο. πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή αθκή ηνπ ρσξηνχ, αθνχ ηψξα πηα 

δελ ρηίδνληαη ηα απιά αγξνηηθά ζπίηηα, αιιά ηα αξρνληηθά ησλ θαπεηαλαίσλ. (1) Οη 

θαηεγνξίεο ησλ ζπηηηψλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπο είλαη: 

 Αγξνηηθά, σο ην 1850 

 Καπεηαλαίηθα, απφ ην 1850 σο ην 1925 

 Δκπνξηθά, απφ ην 1925 θαη κεηά 

 

2.2.1 Καπεηαλέηθα 

 Σα θαπεηαλαίηθα ζπίηηα αλήθαλ ζηελ εκπνξηθή θαη λαπηηθή ηάμε, πνπ είρε ηελ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Λφγσ ηεο επαθήο ηνπο κε άιινπο ιανχο, ηα ζπίηηα 

ηνπο ρηίδνληαλ κε μέλα πξφηππα θαη πνιιά λενθιαζηθά ζηνηρεία. 

 Σα θαπεηαλαίηθα ζπίηηα μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα θηίζκαηα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. πλήζσο είλαη πην ηεηξαγσληζκέλα θαη 

κε κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο, άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπηηηψλ, 

είλαη νη παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο. (13) 

 

 

Δηθόλα 11 Σππηθφ θαπεηαλαίηθν ζπίηη, δηψξνθν θαη κε κεγάιν χςνο 
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Οη πέηξεο ήηαλ ιαμεπκέλεο κε κεγάιε θξνληίδα κνηάδνπλ ζαλ βγαικέλεο απφ 

κεραλή, ήηαλ ιείεο, γσληαζκέλεο θαιχηεξα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν δελ ήηαλ 

απαξαίηεην ην ζνβάληηζκα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ηνίρσλ, ν νπνίνο 

ηερληθά ήηαλ ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζπηηηψλ, αιιά δηέθεξε ζηα πιηθά, 

ζπλήζηδαλ λα ρηίδνληαη παξάιιεια θαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζα λα έθηηαρλαλ 

δχν μερσξηζηνχο ηνίρνπο, αθήλνληαο ζηελ κέζε θάπνην κηθξφ θελφ, ζηα κελ 

αγξνηηθά, ην θελφ γεκίδνληαλ κε ιάζπε θαη ραιίθη, ζηα θαπεηαλαίηθα δε, κε 

πνξζειάλε ή πνξζειάλα, ε νπνία ήηαλ ζθιεξή ζαλ ηζηκέλην, πιηθφ ην νπνίν έδηλε 

κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ ηνίρν. 

 Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζίδεξα απφ ηελ κηα άθξε ζηελ άιιε, γηα  λα κελ 

αλνίγνπλ νη ηνίρνη απφ ην βάξνο ηεο ζηέγεο. Σα θαπεηαλαίηθα είραλ θαιχηεξα πιηθά, 

πέηξα πειεθεηή, πνπ ηελ έρηηδαλ κε άκκν θαη αζβέζηε, κίγκα πην γεξφ. Δμσηεξηθά 

ζηηο ζηέγεο, ηα αθξνθέξακα ήηαλ λενθιαζηθνχ ηχπνπ .  

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ειαζηηθφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα 

ησλ ηνίρσλ, ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θάζε δχν κέηξα πιεμίδεο μχινπ 

(μπινδεζηέο), δεκέλεο κε θαξθηά 

πνπ έθηηαρλαλ νη ζηδεξάδεο. Σν 

ζπλεζηζκέλν μχιν γηα ηηο 

μπινδεζηέο ήηαλ ην ηνπηθφ 

«βέλην», μχιν εχρξεζην θαη 

αλζεθηηθφ. (2) 

 

 Σα κπαιθφληα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ζίδεξν, κε μχιηλν πάησκα θαη 

ζηεξηδφληνπζαλ ζε ζηδεξέληα θνπξνχζηα πνπ ήηαλ ζηεξεσκέλα ζηνλ ηνίρν.  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12 ρεδηαζηηθή απεηθφληζε μπινδεζηάο 
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2.2.2 Δκπνξηθά 

 Σα εκπνξηθά ζπίηηα, πνπ αλήθαλ ζηελ εκπνξηθή ηάμε, ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ιατθά ζηνηρεία, ρσξίο ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή κνξθή. Κχξην γλψξηζκά ηνπο είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηζνγείνπ ζαλ εκπνξηθφ θαηάζηεκα θαη ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ζαλ 

θαηνηθία ησλ ηδηνθηεηψλ. Καηά ηελ επνρή νηθνδφκεζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπηηηψλ, ε 

λαπηηθή ηάμε είρε παξαθκάζεη νινζρεξψο, ιφγσ θαηαζηξνθήο ηνπ λαπηηθνχ ηεο απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηνλ Μηθξαζηαηηθφ πφιεκν. 

 

 

Δηθόλα 13 Γχςηλα δηαθνζκεηηθά ζηα πξεβάδηα ησλ παξαζχξσλ 

 

 Σα εκπνξηθά ζπίηηα ήηαλ πην ρακειά θαη κε κηθξφηεξε επηθάλεηα απφ ηα 

θαπεηαλαίηθα θαη πάληα θξφληηδαλ λα ππάξρεη κεγάινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαζψο 

θαη έλα καγαδί, ην νπνίν θνηηνχζε ην δξφκν. 

 Αηζζεηηθά, ν ηχπνο απηφο ησλ ζπηηηψλ ήηαλ πην απιφο θαη δελ παξαηεξνχληαη 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ λα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ . Σν κφλν αμηνζεκείσην ζηνηρείν πνπ 

έπξεπε λα αλαθεξζεί, είλαη νη θεγγίηεο πάλσ απφ ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα, νη πνίνη 

ήηαλ ζπλήζσο δηαθνζκεκέλνη κε πεξίηερλα ζρέδηα ζηηο ζηδεξηέο ηνπο. 
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2.2.3 Αγξνηηθά 

 Σα αγξνηηθά ζπίηηα ρηηζκέλα κε απηάξθεηα πιηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπηηηψλ. Ήηαλ ιηζφθηηζηα, 

κε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη κε απιά κνξθνινγηθά ζηνηρεία. Πεξηζηνηρηδφληνπζαλ, 

δε, απφ πέηξηλεο κάληξεο ρσξίο γηα πξνζηαζία. 

   

 

Δηθόλα 14 Υαξαθηεξηζηηθέο ζηέγεο ηνπ Παξαδνζηαθνχ “Βπδαληηλνχ” ηχπνπ κε μερσξηζηφ 

ινχθη θαπάθη 

 

 Σα αγξνηηθά ζπίηηα απνηεινχλ ηνλ πξψην ηχπν ζπηηηψλ πνπ 

θαηαζθεπάζζεθαλ ζην Κξαλίδη θαη είλαη ηα πεξηζζφηεξα ζε αξηζκφ. Ήηαλ πην 

θησρηθά, κε πην επηειή πιηθά, π.ρ. ρξεζηκνπνηνχζαλ ρψκα αληί γηα άκκν. πλήζσο, 

ήηαλ δηψξνθα θαη ζην ηζφγεην, ην νπνίν ήηαλ καθξφζηελν θαη νλνκαδφηαλ «θαηψη» ή 

«ραηψη», δνχζαλ ηα δψα, ελψ ζηνλ πξψην φξνθν νη ηδηνθηήηεο. ε φζα απ" ηα ζπίηηα 

ππήξρε απιή, έρηηδαλ εθεί πξφρεηξα θηίζκαηα (αρνχξηα) γηα ηα δψα. 

 Γηα ην θηίζηκν απηψλ ησλ ζπηηηψλ επηιέγνληαλ ήδε δηακνξθσκέλα -θαηά 

θάπνην ηξφπν - ζεκεία, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα πνιιά κεξνθάκαηα γηα ην ζθάςηκν 

ησλ Θεκειίσλ. (1) (2) (3) 

 Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη πέηξεο ήηαλ πξφρεηξα ιαμεπκέλεο θαη ρηηζκέλεο, ην 

ζπλδεηηθφ πιηθφ ηεο πέηξαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπηηηψλ ήηαλ ε ιάζπε. Δδψ 
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ζπλαληάκε ην ζνβάληηζκα ησλ ηνίρσλ, πξψηνλ γηα λα κε θαίλεηαη ε πξνρεηξφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη δεχηεξνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνληάκαηνο απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο.  

 ην θελφ πνπ άθελαλ αλάκεζα ζηα δχν επίπεδα ησλ ηνίρσλ (εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ), έβαδαλ ιάζπε θαη ραιίθη θαη φρη πνξζειάλε φπσο ζηα θαπεηαλαίηθα, 

ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο. 

 

 

Δηθφλα 15 ηηο ζηέγεο, ηα θεξακίδηα ήηαλ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη ηα αθξνθέξακα 

απνηεινχληαλ απιψο απφ θνκκέλα θεξακίδηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο γσληέο ηεο 

ζθεπήο.  

  Η θεληξηθή πφξηα βξηζθφηαλ ζηνλ 

κπξνζηηλφ ηνίρν ηνπ ζπηηηνχ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζην κέζνλ ηνπ. Μφιηο έκπαηλε ν 

επηζθέπηεο ζπλαληνχζε ηνλ πξνζάιακν. ηα δεμηά 

ππήξρε ην «ρεηκσληάηηθν» δσκάηην ζην νπνίν 

βξηζθφηαλ ην ηδάθη θαη νη άλζξσπνη πεξλνχζαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο, καγείξεπαλ, 

έηξσγαλ, μεθνπξάδνληαλ. ηα αξηζηεξά ηνπ 

πξνζάιακνπ ππήξρε ε ζάια θαη απέλαληί ηνπ ην 

ππλνδσκάηην. 

 Δηθόλα 16 Οη κάληξεο, ηηο πην πνιιέο 

θνξέο, νρχξσλαλ πξαγκαηηθά ην ζπίηη θαη ε 

νπηηθή επαθή ήηαλ αδχλαηε 
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ηα δηψξνθα αγξνηηθά ππήξρε εμσηεξηθή πέηξηλε ζθάια πνπ νδεγνχζε ζηηο 

θαηνηθίεο ηνπ α’ νξφθνπ. Η βεξάληα ηεο ζθάιαο, κπξνζηά απφ ηελ εμψπνξηα, 

ιεγφηαλ «ιηαθσηφ». Οη ζθάιεο θαηαζθεπάδνληαλ απφ πειεθεκέλεο πέηξεο ή 

καιηέδηθεο πιάθεο, ηηο νπνίεο  έθηηαρλαλ απφ θίηξηλν ρψκα πνπ ην έςελαλ. Γεληθά 

θξφληηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή. 

 

 

Δηθόλα 17 Κάηνςε ηππηθήο αγξνηηθήο θαηνηθίαο 
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2.3 Καηαζθεπαζηηθέο Σερλνηξνπίεο  

 Γεληθά, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Κξαληδίνπ 

κνηάδεη κε απηή ησλ πεηζψλ θαη ηεο Όδξαο, 

(έλα ζηνηρείν πνπ καξηπξά απηήλ ηελ 

νκνηφηεηα είλαη ηα εμψθπιια ησλ παξαζχξσλ, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ 

ηδακηψλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο 

θαη νη θεξακνζθεπείο ζηέγεο). Σα ζπίηηα 

θηίδνληαλ ζχκθσλα κε ηελ ζέιεζε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε. Σν 

άλνηγκα ησλ ζεκειίσλ γηλφηαλ κε μηλάξηα 

(αμίλεο) θαη θαζκάδεο, ην δε βάζνο ηνπο 

θπκαηλφηαλ απφ πελήληα πφληνπο έσο ελάκηζε 

κέηξν, ηνπνζεηψληαο αξρηθά κεγάιεο πέηξεο 

γηα λα έρεη γεξέο βάζεηο ην νηθνδφκεκα. 

 

 Γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ηνίρσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα «ξάκκαηα», δει. 

ζπάγθνπο, πνπ ηνπο έδελαλ απ' ηελ κηα κεξηά σο ηελ άιιε θαη ππνιφγηδαλ πσο θαη 

πνπ ζα θηίζνπλ. ην 

θηίζηκν ησλ ηνίρσλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θάζε 

δχν κέηξα μπινδεζηέο, 

πνπ ηηο έδελαλ κε 

θαξθηά. Σν πην 

ζπλεζηζκέλν μχιν γηα 

φιεο ηηο μπινπξγηθέο 

εξγαζίεο ήηαλ ην 

«βέλην», μχιν ηνπηθφ θαη 

εχρξεζην.  

 

 

 

Δηθόλα 19 Μεγάια δνθάξηα ζηήξηδαλ ηηο ζαλίδεο ηνπ επάλσ 

δψκαηνο 

Δηθόλα 18 Γείγκαηα ηππηθψλ παξαζχξσλ 

ηνπ νηθηζκνχ κε ηα παξαζπξφθπιια ζην 

εζσηεξηθφ κέξνο ησλ παξαζχξσλ γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο. 
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 ηαλ εξρφηαλ ε ψξα ηεο θαηαζθεπήο ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ πφξησλ, έρηηδαλ 

ηηο θάζεο κέζα ζηνλ ηνίρν θαη αξγφηεξα αλαιάκβαλαλ νη καξαγθνί ηελ απνπεξάησζε 

ηεο εξγαζίαο. Πνιχ ζπρλά παξαηεξνχληαη πειεθεηά αγθσλάξηα -κε ηελ κνξθή 

ζηεθάλεο- πάλσ απφ παξάζπξα θαη πφξηεο, ή ζε απινχζηεξεο θαηαζθεπέο, πέηξεο ζε 

κνξθή ζθήλαο πνπ ρξεζίκεπαλ ζαλ ζηνηρεία ζηήξημεο αιιά θαη ζαλ δηαθνζκεηηθά. 

 ζνλ αθνξά ζηηο ζηέγεο, ηνπνζεηνχζαλ κηα ζεηξά μχια παξάιιεια ζην πάησκα, ζε 

χςνο 2.5κ-2.8κ θαη πάλσ ζε απηήλ ηνπνζεηνχζαλ ηα ςαιίδηα δει. ηα δνθάξηα πνπ 

απνηεινχζαλ ηνλ ζθειεηφ ηεο ζηέγεο, ζε δηάηαμε ηξηγψλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα ηεο 

κεγάιεο πιεπξάο θάζνληαλ 

ζηνπο δχν απέλαληη ηνίρνπο. 

Έπεηηα, έπαηξλαλ βέξγεο απφ 

«βέλην», ηηο ζηεξέσλαλ ζηα 

ςαιίδηα θαη εθεί πάλσ έβαδαλ 

ηα θεξακίδηα. ηηο αξρέο 

ηνπνζεηνχζαλ ηα θεξακίδηα 

κε ην ζχζηεκα «ινχθη-

ραπάθη» (βπδαληηλφ).  

 

 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα δε έγηλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

βπδαληηλνχ ζπζηήκαηνο, απφ ην ξσκατθφ ζχζηεκα ην νπνίν ήηαλ «ινχθη-θαπάθη 

καδί», γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο παξφιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

βάζε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

 Απνρεηεχζεηο δελ ππήξραλ. Γηα ηα λεξά ηεο θνπδίλαο ζπλήζηδαλ λα αλνίγνπλ 

κηα ηξχπα ζηνλ ηνίρν θαη λα βάδνπλ έλα ινχθη πνπ πξνεμείρε απφ απηφλ, 

ηνπνζεηψληαο ζηελ άθξε ηνπ έλα πξφρεηξν δνρείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ αθάζαξησλ 

λεξψλ. 

  

 

 

 

Δηθόλα 20 Δκθαλήο ν ζθειεηφο ηεο ζηέγεο ζε δηάηαμε 

ηξηγψλνπ, θαζψο θαη νη βέξγεο απφ βέλην 
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3.1 Σνπνζεζία Αλεκόκπισλ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε θνξπθέο 

ιφθσλ 

Δηθόλα 22 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε πιαγηέο 

ιφθσλ 

Δηθόλα 23 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε νξνζεηξέο 

 Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αλεκφκπινπ απνηεινχζε ην πξψην 

βήκα ησλ κπισλάδσλ. Καηά θχξην 

ιφγν θηίδνληαλ ζε κεγάια 

ζπγθξνηήκαηα, (κπινηφπηα) φπνπ 

ππήξραλ κέρξη θαη είθνζη κχινη, (ζην 

Κξαλίδη ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη θαη 

δεθαέμη αιεζηηθνί αλεκφκπινη, ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1950). Τπάξρνπλ 

θαηαγξαθέο θαη γηα κεκνλσκέλνπο 

αλεκφκπινπο φπσο θαη γηα κηθξέο 

νκάδεο. (13) 

  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είραλ 

θαηαζθεπαζηεί έμσ απφ ηα ρσξηά, 

κέζα ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, 

απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ αγξνηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. Κακηά θνξά 

ζρεκάηηδαλ απηφλνκνπο νηθηζκνχο 

(κπινρψξηα), ζηνπο νπνίνπο δηέκελαλ 

κφλν νηθνγέλεηεο κπισλάδσλ.  

 Σν αλεκνηφπη Κξαληδίνπ είρε 

ηνπνζεηεζεί έμσ απφ ηνλ θχξην 

ζπλνηθηζκφ ζηε θνξπθή πςψκαηνο.  

Δηθόλα 24 Πηζαλή ζέζε αλέγεξζεο αλεκφκπισλ 

απνηεινχζαλ θαη νη πεδηάδεο 
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 Οη βαζηθνί παξάκεηξνη 

επηινγήο ηεο ζέζεο θαηαζθεπήο ησλ 

αλεκφκπισλ ήηαλ ηξεηο:  

 

 Ο πξψηνο παξάγνληαο θαη 

ζεκαληηθφηεξνο νθεηιφηαλ ζηνλ 

άλεκν. ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα 

θηηδφηαλ ν κχινο ζα έπξεπε λα 

πλένπλ δπλαηνί βνξηάδεο. Οη 

βνξηάδεο είλαη άλεκνη πην ζηαζεξνί 

απφ ηνπο λνηηάδεο πνπ αιιάδνπλ 

ζπλερψο έληαζε θαη δηεχζπλζε.  

 

 Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

νθεηιφηαλ ζηελ απφζηαζε ηνπ 

κχινπ απφ ηελ θαηνηθεκέλε 

πεξηνρή. 

 

 Σν αλεκπφδηζην ηνπ αέξα απ' 

φια ηα κέξε παξάγνληαο ν νπνίνο 

κλεκνλεχεηαη ξεηά ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο ησλ αλεκφκπισλ. 

 Αθνχ εμαζθαιίδνληαλ απηνί 

νη δπν παξάγνληεο ν κπισλάο 

πξνζπαζνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ νηθνπέδνπ πνπ είρε 

δηαιέμεη. Κνληά ζε θάζε κχιν θαη 

ζε αθηίλα αξθεηή γχξσ ηνπ 

απαγνξεπφηαλ ε νηθνδφκεζε γηαηί 

έηζη παξεκπνδηδφηαλ ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. (16) 

.  

Δηθόλα 25 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε πεδηάδεο 

Δηθόλα 26 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε ρείινο 

γθξεκψλ 

Δηθόλα 27 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε ζειάδηα 

Δηθόλα 28 Αλέγεξζε αλεκφκπισλ ζε παξαιίεο 
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 Σα κνλνπάηη, πνπ εμππεξεηεί ηνπο αλεκφκπινπο, αθνινπζεί σο πξνο ηε 

ράξαμε ηηο ηζνυςείο θακπχιεο ελψ δελ ζα ραξαθηεξηδφηαλ ηδηαίηεξα δχζβαην. Δίλαη 

θαηά ηκήκαηα ρσκάηηλν θαη ιηζφζηξσην. Λφγν ηεο αρξεζηίαο ησλ αλεκφκπισλ ην 

κνλνπάηη έρεη πέζεη ζε αρξεζηία. ην χςσκα βξίζθνληαη νη δχν απφ ηνπο ηξείο 

ελαπνκείλαληεο αλεκφκπινπο. Ο ηξίηνο βξίζθεηαη ζε καθξηλφ άιιν ζεκείν ηνπ 

νηθηζκνχ 

 

 

Δηθόλα 29 Σν αλεκνηφπη Κξαληδίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ιφθνπ θαη βξίζθεηαη ζε 

θνληηλή απφζηαζε απφ ηε θαηνηθεκέλε πεξηνρή 

 

 

Δηθόλα 30 ην θέληξν ηνπ ράξηε θαίλνληαη νη δχν απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο αλεκφκπινπο, 

θαη ζηα δεμηά ηεο θσηνγξαθίαο ε πφιε 
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3.2 ρήκα Αλεκόκπισλ 

  

 

 Δηθόλα 32 Ο αλεκφκπινο ηνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν ζρήκα ησλ ηξηψλ 

ελαπνκεηλάλησλ αλεκφκπισλ 

είλαη ζηξνγγπιφ.  Ο θνξκφο ηνπο 

είλαη ειαθξά θνινπξνθσληθφο 

θαη δηαηεξνχλ ηελ ηνχξια ηνπο 

θαη ηελ μπινκεραλή ηνπο. ε 

έλαλ απφ ηνπο ηξείο δηαηεξείηαη 

κηθξφ ππφγεην σο απνζήθε, φπνπ 

βξίζθεηαη ε θνθηλίδα (εμάξηεκα 

ηεο μπινκεραλήο). (16) Οη 

ζηξνγγπινί κχινη κπνξνχζαλ λα 

θηλνχληαη κε φινπο ηνπο 

αλέκνπο, αθνχ κπνξνχζαλ λα 

πεξηζηξαθνχλ θαη λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ θάζε θνξά 

ζηελ θαηεχζπλζε απ’ φπνπ έπλεε 

ν άλεκνο. Ο θάζε αλεκφκπινο 

απνηειείηαη απφ έλα 

θνληφρνληξν πχξγν κε θσληθή 

ζθεπή θαηαζθεπαζκέλε απφ 

κέηαιιν. 

Δηθόλα 31 ρεδηαζηηθή θάηνςε  

Δηθόλα 33 Ο αλεκφκπινο Νηνπλέηα 

είλαη ζεκειησκέλνο ζε βξαρψδεο 

έδαθνο, κε εμσηεξηθφ πεξηθεξεηαθφ 

πέδηιν  
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3.3 Σππνινγία Αλεκόκπισλ 

 χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

ζπλαληψληαη ηέζζεξηο ηχπνη  αλεκφκπισλ. Ο πξψηνο ηχπνο θαη ν δεχηεξνο 

πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηνλ πδξαπιηθφ ηξνρφ θαη ραξαθηεξίδνληαη κε  ηελ θνηλή 

νλνκαζία ηαξάιεο. Ο ηξίηνο ηχπνο, ν αμεηξνράξεο ή κνλφπαληνο, είλαη ζρεδηαζκέλνο 

γηα κία κφλν θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Ο ηέηαξηνο ηχπνο  o μεηξνράξεο θαη γπξίδεη 

πάληα θάζεηα πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο αλεκφκπινπ 

ζπλαληάηαη ζην αλεκνηφπη Κξαληδίνπ. 

 Σα θηίζκαηα ησλ ηξηψλ μεηξνράξηδσλ κχισλ αθνινπζνχλ έλα γεληθφ ηχπν 

κχινπ, ηνλ ιίζηλν κεζνγεηαθφ. Ο θνξκφο φισλ ησλ αλεκφκπισλ αθνινπζεί ηελ 

γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ «νξζνχ θπιίλδξνπ».  Σν θηίζκα είλαη θηηζηφ πέηξηλν, δίπαην 

κε εζσηεξηθή πέηξηλε ζθάια θαη μχιηλα παηψκαηα, ηχπνπ πχξγνπ θπιηλδξηθνχ 

ζρήκαηνο (ππξγφκπινο), κε ηελ δηάκεηξν δειαδή ζηελ θνξπθή ίζε κε ηελ δηάκεηξν 

ζηελ βάζε. Σν θηίζκα ζηεγάδεηαη κε κηα θσληθή μχιηλε ζηέγε, ε νπνία επελδχεηαη κε 

ιεπηή ιακαξίλα. 

 

 

Δηθόλα 34 Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ Κξαληδίνπ , νη ππξγφκπινη ζεκειηψλνληαη ζε 

βξαρψδεο έδαθνο, θεθιηκέλν ή νξηδφληην. πλήζσο δηαζέηνπλ εμσηεξηθφ πεξηθεξεηαθφ 

πέδηιν, φπσο ν αλεκφκπινο ηνπ Νηνπλέηα 



51 

 

 Η πέηξηλε ζθάια βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηθέξεηα θαη αθνινπζεί ηελ 

θακππιφηεηα ηνπ θηίζκαηνο. Σα αλνίγκαηα είλαη  δχν, ε μχιηλε πφξηα εηζφδνπ ζην 

ηζφγεην θαη έλα παξάζπξν ςειά, πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ δηεχζπλζε ηνπ 

αζζελέζηεξνπ αλέκνπ γηα ηελ πεξηνρή. Σν χςνο ηνπ θηίζκαηνο είλαη πεξίπνπ 6,5 

κέηξα. Δμσηεξηθά θέξεη ιεπθφ επίρξηζκα.  

 

3.4 Δζσηεξηθή Γηακόξθσζε   

 ην εζσηεξηθφ ηνπ ην θηίζκα είλαη κνλφρσξν νξηδνληίσο ελψ θαζέησο  

δηακνξθψλεηαη ζε δχν επίπεδα ζην θαηψη θαη ζην αλψη. ην ρακειφηεξν, ακέζσο 

κέζα απφ ηελ εμψζπξα, ηνπνζεηείηαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ν  

ρψξνο ζπλαιιαγήο κε ηνπο πειάηεο. ην 

δεχηεξν επίπεδν, γηλφηαλ ην άιεζκα. 

 Παξάζπξν ππάξρεη κφλν έλα ζην 

δεχηεξν επίπεδν. Σν πάησκα ζην ηζφγεην 

είλαη ιηζφζηξσην ελψ ζηνλ φξνθν είλαη 

μχιηλν. Η ζθάια πνπ ελψλεη ηα δχν επίπεδα 

είρε ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά ηεο εμψζπξαο, 

εθαπηφκελε πξνο ην ηνίρν. 

 ηνλ επάλσ φξνθν (αλψη) βξίζθνληαη 

νη κπιφπεηξεο αξκνζκέλεο ζε μχιηλν 

θαηαθφξπθν άμνλα θαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ηεο μπινκεραλήο γηα ηελ κεηάδνζε 

ηεο θίλεζεο απφ ηα εμσηεξηθά πηεξχγηα ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα θαη απφ απηφλ ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα πνπ θέξεη ηηο 

κπιφπεηξεο. ηνλ κεζαίν φξνθν (παηάξη) 

γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ αιέζκαηνο θαη 

ζην ηζφγεην (θαηψη) βξίζθεηαη ζπλήζσο 

ρψξνο ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο. 

Δηθόλα 35 Αλάιπζε ησλ δνκηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ αλεκφκπινπ 
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Δηθόλα 36 ρεκαηηθή ηνκή ηεο ζθάιαο θαη ηνπ παηψκαηνο 

  

Δηθόλα 37. Η ζθάια πνπ ελψλεη ηα δχν επίπεδα είρε ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά ηεο εμψζπξαο 

 

3.5 Λεηηνπξγία Αλεκόκπισλ 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλεκφκπινπ είλαη ε θηεξσηή πνπ βξίζθεηαη ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ άμνλα. Δίλαη έλαο κεγάινο θνξκφο δέλδξνπ ηνπνζεηεκέλνο 

παξάιιεια θαη αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Η θηεξσηή έρεη αληέλεο πνπ πάλσ 

ζ’ απηέο ηπιίγνληαη ηα παληά, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ πεξηζηξέθνπλ ηνλ 

άμνλα θαη ν άμνλαο κε ηε ζεηξά ηνπ ηε κπιφπεηξα. Η κπιφπεηξα πεξηζηξέθεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο ξφδαο, ελφο μχιηλνπ νδνληηθνχ ηξνρνχ δειαδή, πνπ εθάπηεηαη κε ηελ 

αλέκε. 
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  Η ηαρχηεηα ηεο πεξηζηξνθήο εμαξηάηαη απ’ ηελ επηθάλεηα ησλ παληψλ. Σν 

θξελάξηζκα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ρνληξνχ ζρνηληνχ ηνπ ζνθαξφζρνηλνπ, πνπ 

είλαη δεκέλν ζηέξεα γχξσ απ’ ηνλ άμνλα. Σν ζηηάξη (ή ην θξηζάξη θ.η.ι.) ηνπνζεηείηαη 

ζηελ θνθηλάδα, πνπ εηλαη ζαλ μχιηλν ρσλί, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ «ηατζηή» , κηα 

ζέζνπια πνπ νδεγεί ην ζηηάξη ζηε κπιφπεηξα. Σν αιεζκέλν ζηηάξη, ην αιεχξη, 

ζπγθεληξψλεηαη ζε ηζνπβάιηα ή ζηελ αιεπξνθαζέια. 

 

3.6 Πξνζαλαηνιηζκόο Αλεκόκπισλ 

 χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεζαλ απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ 

ζηαζκφ Κξαληδίνπ (βξίζθεηαη ζε 

πςφκεηξν 110κ., ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ Κξαληδίνπ), νη 

άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή είλαη 

θαηά θχξην ιφγν λφηηνη θαη 

λνηηναλαηνιηθνί. Σα δεδνκέλα απηά 

πξνέξρνληαη απφ εηήζηεο 

κεηξήζεηο ηνπ ζηαζκνχ. Δλδεηθηηθά 

παξαηίζεηαη δηάγξακκα γηα ηα κέζα 

Ννεκβξίνπ. Απφ ηελ παξαηήξεζε 

ησλ αλεκφκπισλ ζχκθσλα κε ηελ 

ειηαθή ηξνρηά ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπο είλαη λφηηνο. Αλ θαη νη 

μεηξνράξηδεο αλεκφκπινη ηνπ 

Κξαληδίνπ δηέζεηαλ κεραληζκφ 

πεξηζηξνθήο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δελ ήηαλ απιή δηαδηθαζία. 
5
 

                                                 
5
 Η θαηαζθεπή  ηνπ κεραληζκνχ πεξηζηξνθήο απαηηνχζε εηδηθέο ηελ επέκβαζε απφ ηνλ κπισλά, ψζηε 

λα γίλεη ε πεξηζηξνθή. Η δηαδηθαζία είρε σο εμήο :  Σν αμφλη παηά ζηα καμηιάξηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη 

ζ' έλα μχιηλν ζηεθάλη. Σν ζηεθάλη πεξηζηξέθεηαη ζηελ πάλσ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πνπ είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλε απφ κηα θπθιηθή μχιηλε ακεηαθίλεηε ηξνρηά. Η πεξηζηξνθή ηνπ θηλεηνχ 

ζηεθαληνχ γίλφηαλ απφ ηνλ κπισλά κε έλα ινζηφ ζρεκαηίδνληαο κνριφ πξψηνπ είδνπο.  

 

Δηθόλα 39 Γηάγξακκα θαηεχζπλζεο αλέκνπ 

Δηθόλα 38 Γηάγξακκα ηαρχηεηαο αλέκνπ 
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3.7 Μεραληθά Μέξε 

  Ο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο κεραληζκφο ρσξίδνληαλ ζε ηξία βαζηθά κέξε.  

 

 ηνλ αιεζηηθφ (κπιφπεηξεο, ζθαθίδα θιπ.)  

 ζηνλ θηλεηηθφ (ηεξάζηηα θηεξσηή, αμφλη, αληέλεο) 

 ην κεραληζκφ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θηεξσηήο 

 

 Η κπιφπεηξα θαη ν άμνλαο θίλεζεο ιεηηνπξγνχζνπλ ζην αλψη (πάλσ πάησκα), 

θαη ζην θαηψη (θάησ πάησκα) αιέζνληαλ θαη ζηνηβαδφηαλ ην ζηηάξη.  Ο θαηαθφξπθνο 

άμνλαο έρεη ελζσκαησκέλν έλα μχιηλν θπιηλδξηθφ γξαλάδη κε 12 δφληηα, πνπ ιέγεηαη 

θαλάξη ή αλέκε. Κάζεηα ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα βξίζθεηαη έλαο νξηδφληηνο, ην 

αμφλη. Έλα μχιηλν γξαλάδη, ε ξφδα, είλαη πξνζαξκνζκέλν θάζεηα ζην αμφλη θαη 

πεξηζηξέθεηαη καδί κ' απηφ. Η ξφδα έρεη δηάκεηξν 2κ. Καη ζπκπιέθεηαη κε ην θαλάξη.  

 Οη πνιχπινθνη μχιηλνη – θαηά βάζε – κεραληζκνί ησλ αλεκφκπισλ ήηαλ 

δεκηνχξγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ κπισλά. 

 Σν αμφλη παηά ζε δπν θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ππνδνρέο, ηα καμηιάξηα.  

ηελ άθξε ηνπ αμνληνχ ππάξρεη ε θηεξσηή πνπ απνηειείηαη απφ 10-12 μχιηλα 

δνθαξάθηα αθηηλσηά ηνπνζεηεκέλα θαη θάζεηα ζηνλ άμνλα, πνπ έρνπλ ηξηγσληθά 

παληά απφ θαξαβφπαλν θαξθσκέλα επάλσ ηνπο. (5) 

 

 

Δηθόλα 40Μέξνο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ αλεκφκπινπ Νηνπλέηα. Κξαλίδη. 
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3.7.1 Μπιόπεηξεο 

 Οη κπιφπεηξεο είλαη βαξηέο πέηξηλεο θαηαζθεπέο ζε ζρήκα δίζθνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ παιηφηεξα γηα ην άιεζκα ησλ αγαζψλ, ζπλήζσο ηνπ ζηηαξηνχ. 

Κάζε κπιφπεηξα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θνκκάηηα απφ πνιχ ζθιεξφ 

εθαηζηεηαθφ πιηθφ (ζπλήζσο ςακκίηε ή γξαλίηε) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

θνλίακα θαη ζθίγγνληαη αθιφλεηα κε ζηδεξέληα ζηεθάληα. 

 Κάζε αλεκφκπινο έρεη δχν κπιφπεηξεο ηελ κία επάλσ ζηελ άιιε. Η θάησ 

κπιφπεηξα (θαηαξηά) είλαη αθίλεηε ελψ ε επάλσ (παλαξηά) είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηαζεξά ζηνλ εζσηεξηθφ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ αλεκφκπινπ θαη πεξηζηξέθεηαη καδί 

ηνπ, ζαλ ηειηθφο απνδέθηεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αέξα 

(αηνιηθήο ελέξγεηαο) ζε σθέιηκν έξγν άιεζεο 

 

 

 

Καηάξηα (ραιαδηαθφο 

ηξαρχηεο Μήινπ 

Υειηδφλα (ίδεξν) 
ηξνπκπνη (ζπθηά) 

Γνχια (Πέπθν) 

Παλαξία (ραιαδηαθφο 

ηξαρχηεο Μήινπ) 

Πξάθνο (Πέπθν) 
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  Οη επηθάλεηεο ησλ κπιφπεηξσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή έρνπλ απιαθψζεηο, κε 

γεληθή θαηεχζπλζε απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, πνπ ζκηιεχνληαη κε εηδηθφ 

εξγαιείν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ζπφξνη ηνπ ζηηαξηνχ πνπ νδεγνχληαη κε εηδηθή 

δηάηαμε ζε ηξχπα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πάλσ κπιφπεηξαο, λα παξαζχξνληαη 

απφ ηελ πεξηζηξνθή ηεο ζε θίλεζε απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη ζηελ 

θίλεζή ηνπο απηή αξρηθά απιά λα ζξπκκαηίδνληαη θαη θαηφπηλ, φηαλ πιένλ θζάλνπλ 

πξνο ηελ πεξηθέξεηα, λα θνληνξηνπνηνχληαη ζε αιεχξη. Οη κπιφπεηξεο πεξηβάιινληαη 

απφ μχιηλν ή κεηαιιηθφ δνρείν, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην αιεχξη θαη ην νπνίν είλαη 

επηζθέςηκν απφ ην παηάξη (κεζψξνθν) ηνπ αλεκφκπινπ, φπνπ γίλεηαη ε ζπζθεπαζία 

ηνπ ζε ζαθηά.  

 Οη κπιφπεηξεο θζείξνληαλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε θαη ήηαλ απαξαίηεην λα 

μαλαζκηιεχνληαη ψζηε λα γίλνπλ θαη πάιη απνδνηηθέο. Σα πξψηα αιέζκαηα κεηά απφ 

ην μαλαζκίιεκα είραλ, φπσο είλαη θαλεξφ, πξνζκίμεηο απφ ςηιά πεηξαδάθηα θαη 

ζθφλε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δίλνληαλ ζαλ ηξνθή ζηα δψα. 

 

 

Δηθόλα 41 Σσδφκελε άλσ κπιφπεηξα, ή παλαξηά. Ο νκθαιφο γηα ηέιεηα ζχλδεζε κε ηηο 

κπιφπεηξεο είλαη εμαγσληθφο θαη ε γνχια ηεηξαγσληθή. πλήζσο είλαη θπθιηθή. Γηαθξίλεηαη 

πσο ε ρειηδφλα παγηψλεηαη ζηε κπιφπεηξα κε ηέζζεξα κπνπιφληα. Σξεηο κεηαιιηθέο 

ζηεθάλεο πεξηζθίγγνπλ ηα ιίζηλα θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ηε κπιφπεηξα 
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3.7.2 Φηεξσηή 

 ηνλ αλεκφκπιν ηνπ 

Νηνπλέηα, θαζψο θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ησλ φπνησλ ην θηίζκα 

δηαζψδεηαη ζην Κξαλίδη, ε 

θηεξσηή έρεη θαηαζηξαθεί. 

Κχξηεο αηηίεο θαηαζηξνθήο 

απνηεινχλ: 

 ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

(μχιν) ην νπνίν ιφγν ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιηθνπ θαη 

ηεο έθζεζεο ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ έρεη 

απνζαζξσζεί  

 ε έιιεηςε ζπληήξεζεο 

απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

 

Η δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηεο 

θηεξσηήο ήηαλ εθηθηή κε ηελ 

πξφζδεζε ζθνηληνχ είηε ζην 

εμσηεξηθφ είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ππξγφκπινπ.  Ο κεραληζκφο ήηαλ 

ρεηξνπνίεηνο θαη 

ζπλαξκνινγεκέλνο απφ 550 

πεξίπνπ θνκκάηηα 

θαηεξγαζκέλνπ μχινπ. 

Σα πηεξχγηα ηνπ αλεκφκπινπ 

ήηαλ πάληλα, 5-7 κέηξα ζε κήθνο 

θαη πάρνο 0,20κ.  

 

 

Δηθόλα 42 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ αιεζηηθνχ 

κεραληζκνχ ηνπ αλεκφκπινπ 
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 Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ, ιεγφκελσλ, ππξγφκπισλ ήηαλ φηη κπνξνχζε ε 

θηεξσηή λα γπξίζεη αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ αέξα. Γη’ απηφ ην ιφγν ε ζηέγε 

ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. ηε ζηαζεξή ηεο βάζε θαη ζην θηλεηφ ηκήκα ηεο πνπ 

ζηεξηδφηαλ ζηελ αθίλεηε βάζε. Απηφ πνπ βνεζνχζε ην γχξηζκα ηνπ κχινπ ήηαλ ηα 

ιεγφκελα θαηξαθχιηα. Ήηαλ ρνληξά αγξηφμπια θαη έκπαηλαλ ζηελ θνξπθή ηνπ 

θηηξίνπ. Πάλσ ζηα θαηξαθχιηα γιηζηξνχζε ε θηλεηή βάζε ηεο ζηέγεο. 

 Σν δαρηπιίδη ήηαλ έλα κεγάιν θπθιηθφ μχιηλν εμάξηεκα θαη απνηεινχζε ηνλ 

«νδεγφ» γηα ηελ θίλεζε ηεο ζηέγεο. Σν δαρηπιίδη «παηνχζε» πάλσ ζηνλ πέηξηλν 

ηνίρν ηνπ κχινπ, ηνλ πχξγν. ηελ επηθάλεηα ηνπ ππήξραλ αλνηγκέλεο ηξχπεο πνπ 

έκπαηλαλ ζηελ ηνηρνπνηΐα. Σα παλάξηθα ήηαλ ην δεχηεξν δαρηπιίδη πνπ ήηαλ θαη απηφ 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αγξηφμπιν. Ήηαλ ην θηλεηφ ηκήκα θαη φιεο νη επηθάλεηέο ηνπ 

ήηαλ ιείεο ψζηε λα γιηζηξάεη ζην θάησ δαρηπιίδη. ’ απηφ ην πάλσ δαρηπιίδη έκπαηλε 

θαη ν ζθειεηφο ηεο ζηέγεο. ην θάησ δαρηπιίδη ππήξραλ γχξσ ζηηο ηξηάληα «θσιηέο». 

Ο κπισλάο ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ ππνκφριην απφ ην ίδην εμάξηεκα θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν γχξηδε, ηειηθά, ηε ζηέγε. 
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3.7.3 Σξνύια Αλεκόκπισλ   

  

 

3.8 Παζνινγία Καηαζθεπήο 

 Η επί ηφπνπ κειέηε θαη θσηνγξάθεζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

βηβιηνγξαθία  ζηελ νπνία αλαηξέμα απνηειεί ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ νπνία 

ζπλέηαμα έλαλ πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζε θηίξηα απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία   θαη ζπλαληήζεθαλ θαη ζηελ θαηνηθία ηεο κειέηεο.  

 

Πίλαθαο 1 Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαηαζθεπήο 

 

Σκήκα Πεξηγξαθή Φσηνγξαθία 

Φηεξσηή 

Η θηεξσηή έρεη 

θαηαζηξαθεί, θχξηνο 

ιφγνο απνηειεί ε 

γήξαλζε ησλ πιηθψλ ε 

πγξαζία θαη ε δηαβξνρή. 

εκαληηθή παξάκεηξνο 

απνηειεί ε θαθή 

ζπληήξεζε ησλ κχισλ 

 

 Σν θηίζκα ζηεγάδεηαη κε 

κηα θσληθή μχιηλε ζηέγε, ε νπνία 

επελδχεηαη κε ιεπηή ιακαξίλα 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Η ηξνχια 

δελ είλαη επαξθψο ζπληεξεκέλε, 

θαζψο θέξεη θζνξέο θαη 

αζπλέρεηεο ζην βνξηλφ ηεο ηκήκα. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο βιάβεο 

είλαη ε εηζξνή πδάησλ ζηνλ 

αλεκφκπιν φηαλ βξέρεη 
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Παηώκαηα 

Τιηθν θαηαζθεπήο ησλ 

παησκάησλ είλαη ην 

μχιν, σο εθ ηνχηνπ ιφγν 

ηεο καθξνρξφληαο 

ρξήζεο έρεη κεξηθψο 

απνζαζξσζεί θαη ρξήδεη 

ζπληήξεζεο 
 

Φέξνπζα 

Σνηρνπνηία 

Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη 

είλαη πέηξηλνη, δελ 

θέξνπλ θάπνηα ζνβαξή 

βιάβε πέξαλ ηεο 

κεξηθήο απνθφιιεζεο 

επηρξηζκάησλ γηα ε 

νπνία ζηελ έιιεηςε 

ζπληήξεζεο 
 

Μεραληθά 

Μέξε 

Η ζπλερήο έθζεζε 

ιίζσλ ζηνλ άλεκν θαη 

ζηελ ακκνβνιή (θπξίσο 

ζε παξαζαιάζζηα 

κέξε). Αλαγλσξίδεηε 

εχθνια απφ ηα ζρήκαηα 

πνπ δίλεη ζηνπο ιίζνπο 

 

Σξνύια 

Αλεκόκπινπ 

Η ηξνχια δελ είλαη 

επαξθψο ζπληεξεκέλε, 

θαζψο θέξεη θζνξέο θαη 

αζπλέρεηεο ζην βνξηλφ 

ηεο ηκήκα. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο βιάβεο είλαη 

ε εηζξνή πδαηψλ ζηνλ 

ακεφκπιν φηαλ βξέρεη. 
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3.8.1 Φνξηία 

 Σα θνξηία πνπ δέρεηαη θάζε θαηαζθεπή κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο, ηα θαηαθφξπθα θνξηία (βαξχηεηαο θαη θηλεηά) θαη ηα νξηδφληηα 

ζεηζκηθά θνξηία. Η απφθξηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ γηα απηά ηα δχν είδε 

θφξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ.  

Η κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ θαη ησλ ηδίσλ βαξψλ ησλ 

νξηδνληίσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (παηψκαηα, ζηέγεο) ζηα θαηαθφξπθα (θέξνπζεο 

ηνηρνπνηίεο) θαη απφ εθεί, καδί κε ηα ζεκαληηθά ίδηα βάξε ησλ ηνίρσλ, ζηε ζεκειίσζε 

θαη ην έδαθνο, είλαη ζπλήζσο ζαθήο θαη εμαζθαιηζκέλε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθά πςειή 

ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο.  

Σα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη νθείινληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηελ γήξαλζε ησλ πιηθψλ, ζηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο, ζηηο επεκβάζεηο 

πνπ γίλνληαη (πξνζζήθεο, δηαξξπζκίζεηο θιπ) θαη θπζηθά ζηνλ εμαξρήο θαθφ 

ζρεδηαζκφ.  

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο θαηά ηελ νπνία δέρεηαη νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία.  

Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αληίζηαζε κηαο ηνηρνπνηίαο ζε ζεηζκφ. Οη θχξηνη 

είλαη ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο. Απφ ηα αξραία ρξφληα γίλνληαλ πξνζπάζεηεο 

γηα ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο, αχμεζε ηεο αθακςίαο ηεο θαη ηεο ηθαλφηεηα ηεο 

αλαιακβάλεη εθειθπζηηθέο δπλάκεηο, κε ηελ πξνζζήθε νξηδνληίσλ θαη ζπαληφηεξα, 

θαηαθφξπθσλ δσλψλ ελίζρπζεο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείην μχιν.  

Δλψ ε θφξηηζε ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία νξίδεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα, 

θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ ζεηζκηθή θφξηηζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην 

κέγεζνο φζν θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο θαζ' χςνο (αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θάζε νξφθνπ) εμαξηάηαη απφ ηα κεραληθά θαη 

εηδηθφηεξα ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ.  
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3.8.2 Φέξσλ Οξγαληζκόο 

 χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ηα παηψκαηα αλαιακβάλνπλ κέξνο ηφζν ηεο 

ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ (κεηαθνξά θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ, νξηδφληηα 

αθακςία), φζν θαη ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ. ηελ απινχζηεξε ηνπ κνξθή έλα 

μχιηλν πάησκα απνηειείηαη απφ ηα θέξνληα ηνπ ζηνηρεία (δνθνχο) θαη ηελ επηθάλεηα 

θίλεζεο (δάπεδν) πνπ απνηειείηαη απφ ζαλίδεο. 

 Σα μχιηλα παηψκαηα εληάζζνληαη ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νξηδφληην. Απνηεινχληαη απφ ζαλίδεο, ζε απιή παξάζεζε ή 

ζπλδεδεκέλεο κε δηακήθε εληνξκία (ξακπνηέ), θαξθσκέλεο επί ηζρπξψλ μχιηλσλ 

δνθψλ (παηφμπια) αλά απνζηάζεηο 0.40 έσο 0.60m πεξίπνπ. Πνιχ ζπάληα ην 

ζαλίδσκα είλαη δηπιφ, απνηεινχκελν απφ δχν επάιιειεο ζηξψζεηο δηαζηαπξνχκελσλ 

ζαλίδσλ. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη 

ειαθξφ ηαβάλσκα (ιεπηφ κε 

θέξνλ ζαλίδσκα) θαξθσκέλν επί 

ησλ θάησ πεικάησλ ησλ μχιηλσλ 

δνθψλ. Δμαζθαιίδνπλ κηθξή θαη 

ζε πεξίπησζε δηπινχ 

ζαληδψκαηνο κέζε δπζθακςία 

ζην επίπεδφ ηνπο κε αληίζηνηρε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ 

δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παηψκαηνο. Σα παηφμπια 

«ηξέρνπλ» θαηά ηελ κηθξή 

δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα κεηαθέξνπλ ηα 

θαηαθφξπθα θνξηία κφλν ζην 

δεχγνο ησλ επηκήθσλ 

ππνθείκελσλ ηνηρνπνηηψλ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 43 Η επηθάλεηα θίλεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη 

απφ ζαλίδεο, κάξκαξν, ζρηζηφπιαθεο, πήιηλα πιαθίδηα 

θ.α. Γηα ηελ πξφζδεζε ζηα παηψκαηα ζεξκνκνλσηηθψλ 

θαη ερνκνλσηηθψλ ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

άιια πιηθά, φπσο ιάζπε, άκκνο θαη πιίλζνη. 
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 Σν πάησκα εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαηά θαηεχζπλζε εμαηηίαο 

ηεο έδξαζεο ησλ μχιηλσλ θεξνπζψλ 

δνθψλ επί ησλ θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ ζε 

κία κφλν απφ ηηο δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο 

ηνπ θηηξίνπ. Σν βάξνο ηνπο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ. Γελ αζθνχλ νξηδφληηεο σζήζεηο 

ππφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία επί ησλ 

θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 45 Σν  πάησκα ηνπ αλσγηνχ ηνπ αλεκφκπινπ 

 

 

 

Δηθόλα 44 Λεπηνκέξεηα ζχλδεζεο παηψκαηνο κε 

θέξνπζα ηνηρνπνηία κε ηε ρξήζε ειθπζηήξσλ. 
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Δηθόλα 46 ηήξημε μχιηλνπ δνθαξηνχ κέζσ πάθησζεο ζηελ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

 

 

Δηθόλα 47 Λεπηνκέξεηα ζηήξημεο παησκάησλ 
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 Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη είλαη 

πέηξηλνη αλ θαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο 

γίλνληαλ κε ειαθξφηεξε θαηαζθεπή, 

δειαδή ζθειεηφ ζπκπιεξσκέλν κε 

πιίζξεο, θαιακσηέο επηρξηζκέλεο, θ.ά. 

Σα αλνίγκαηα γεθπξψλνληαη κε ηνμσηά 

αλψθιηα ελψ νη παξαζηάδεο επί ησλ 

εμσηεξηθψλ φςεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο 

δνκνχληαη απφ ιαμεπκέλνπο ιίζνπο. Η 

ιηζνδνκή είλαη νκνηφκνξθε ζ’ φιν ην 

χςνο. Απνηειείηαη απφ ιίζνπο ηεο 

πεξηνρήο, δηαθφξσλ πεηξσκάησλ θαη 

ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ, δνκεκέλνπο θαηά ηεο πεπιαηπζκέλε πιεπξά κε θνλίακα 

ηνπ νπνίνπ ην πάρνο ζηνπο αξκνχο πνηθίιεη θαζφζνλ θαιχπηεη  

ην αλψκαιν ηνπ ζρήκαηνο ησλ ιίζσλ. Κπθινηεξείο μπινδεζηέο ππάξρνπλ ζηα επίπεδα 

ησλ δχν δαπέδσλ. 

 Οη ιίζνη εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ. Απφ ηα δείγκαηα 

αλαγλσξίδνληαη γλεχζηνη, ζρηζηφιηζνη, δνπλίηεο, ζρηζηνπνηεκέλνη δνπλίηεο, γάββξνη, 

ραιαδηφιηζνη θ.ά.. ηελ πεξηνρή αθζνλνχλ νη γάββξνη θαη νη δνπλίηεο. Ρεγκαησκέλνη 

ιίζνη, ηεκάρηα ησλ νπνίσλ απνζπψληαη κε ην ρέξη είλαη επλφεην φηη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Λίζνη ζηξσζηγελείο θηίδνληαη έηζη ψζηε λα πθίζηαληαη 

θαηαπφλεζε θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ησλ ζηξψζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

«ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» 
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4.1 ύγρξνλα Μλεκεία - Αλεκόκπινη 

 Ο αλεκφκπινο είλαη ην ιατθφ «βηνκεραληθφ» θηήξην ηεο πξνβηνκεραληθήο 

πεξηφδνπ  γηαηί κε ηελ ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο παξήγαγε κεγάιεο πνζφηεηεο 

δεπηεξνγελνχο χιεο. (17) 

 Ο ηαρχο ξπζκφο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο πξνβηνκεραληθήο πεξηφδνπ ζπκπίεζε 

ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο αλάκεζα ζε γεγνλφηα ζηαζκνχο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη ηζηνξία ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα κλεκεία δελ 

δεκηνπξγνχληαη κφλν κε ην πέξαζκα κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ.  

 Μ' απηφ ην ζθεπηηθφ πνιιά θηίξηα έρνπλ εθηνπηζηεί απφ ηελ ελεξγφ 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηε βηνκεραλία ιφγσ ηεο κεγάιεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Με 

κπνξψληαο λα επαλεληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απμεκέλεο πηα απαηηήζεηο 

ηεο επνρήο καο κέλνπλ ζην πεξηζψξην.  

 ' απηή ηελ θαηεγνξία θηηξίσλ αλήθνπλ θαη νη αλεκφκπινη πνπ είλαη ίζσο απφ 

ηα πην πξψηκα παξαδείγκαηα βηνκεραληθψλ θηηξίσλ. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

αλεκφκπινπ έλαληη ησλ άιισλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ έγθεηηαη ζην φηη θέιπθνο θαη 

κεραλή απνηεινχλ κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα δελ ζπλαληάηαη ζε 

θαλέλα άιιν είδνο βηνκεραληθνχ θηηξίνπ. (1) 

 

4.2 Σν Δλδηαθέξνλ ηνπ Κνηλνύ 

 Δίλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηί είλαη απηφ πνπ πξνζειθχεη ην 

θνηλφ ζηα πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο. Γηφηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ είλαη 

απηφ πνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπληήξεζεο ηεο πξνβηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ζε απηφ απεπζχλεηαη ηειηθά. 

 Η έιμε ηνπ θνηλνχ ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ ηεο θεξδνθνξίαο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηηθψλ θαη 

ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε 

αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, ιφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ ηεο θφζηνπο. 

 Οη αλεκφκπινη ζηε πεξηνρή ηνπ Κξαληδίνπ απνηεινχλ νξφζεκν γηα ηελ 

θνηλφηεηα. Πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ σο κλεκεία ηεο ηερληθήο θαη 
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πξνβηνκεραληθήο θιεξνλνκίαο γηα ηνπο ηζηνξηθνχο θαη ηνπο κειεηεηέο ιφγσ ηεο 

ηερληθήο ηνπο αμίαο, έρνπλ θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ην θνηλφ θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

  Σν εξψηεκα είλαη πνηα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ σζεί ηνλ επηζθέπηε 

ζηελ ελαζρφιεζε κε ην παξειζφλ θαη κε πνην ηξφπν ν ζπληεξεκέλνο βηνκεραληθφο 

ρψξνο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα θίλεηξα απηά. (2) 

 Πξψηνπ θηάζνπκε ζην επηδεηνχκελν ζα πξέπεη λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ 

εξγαζίεο. Δπηγξακκαηηθά απηέο είλαη: 

 

 Απνηξνπή ηεο Καηεδάθηζεο (Ννκηθφ Πιαίζην) 

 

 Καηαγξαθή Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο 

 

 Καηαγξαθή θαη Σεθκεξίσζε Παζνινγίαο ησλ Καηαζθεπψλ 

 

4.3 Θεζκηθό Πιαίζην Πξνζηαζίαο 

 Οη αλεκφκπινη σο θηίζκαηα ρξνλνινγνχκελα πξηλ ην 1830, πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηνλ αξραηνινγηθφ λφκν 3028/2002, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θήξπμή ηνπο. Παξφιν 

απηά, ην 2006 εθδφζεθε απφ ηελ 1ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ δηαπηζησηηθή πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ησλ αλεκφκπισλ ηνπ 

νηθηζκνχ ηεο Όδξαο σο αξραίσλ κλεκείσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί θαη λα 

θνηλνπνηεζεί ε ηδηφηεηα ηνπ αξραίνπ ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηνπο πνιίηεο θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κχισλ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθηλνχλ εξγαζίεο πξνζηαζίαο ηε πξνβηνκεραληθήο 

θαη βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Διιάδα κε θχξηνπο πξσηαγσληζηέο ην 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ηεο ΔΣΒΑ θαη ην πεξηνδηθφ Αξραηνινγία. Η ίδξπζε 

ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο TICCIH (Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε Γηάζσζε ηεο 

Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο), έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην ζπληνληζκφ δηάζπαξησλ 

πξνζπαζεηψλ δηάζσζεο βηνκεραληθψλ ηνπίσλ αλά ηελ Διιάδα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 άξρηζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο απνγξαθήο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Διιάδαο. Γε ζεσξείηαη ινηπφλ παξάδνμν φηη ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο παξνπζηάδεηαη σο κε εμεηδηθεπκέλν, ελψ εηδηθφηεξα ε λνκνζεζία παξέρεη 

κφλν έκκεζα εξγαιεία γηα ηελ πξνζηαζία απηή.
 

Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη 
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θαζπζηέξεζε σο πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζεζκηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζηελ νπνία 

εκπεξηέρνληαη ανξίζησο ηα βηνκεραληθά θηίξηα (σο θειχθε), πνπ παξεκπνδίδεηαη απφ 

ηε δηαηψληζε κηαο λννηξνπίαο απαμίαο σο πξνο θηίξηα θαη αληηθείκελα ησλ λεφηεξσλ 

ρξφλσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο αξραηφηεηαο.  

Η εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ Γηθαίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

βηνκεραληθή θιεξνλνκηά νθείιεηαη ζε θαζαξά εμσγελείο παξάγνληεο, δειαδή ζηελ 

ππνγξαθή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πξνζηαζίαο, πνπ ελζσκαηψλνληαη πάληα κε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε.  

 Σν πξψην λνκνζέηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

λεφηεξσλ ρξφλσλ (1469/1950) πεξηζζφηεξν ππνλννχζε παξά θαηαδχθλεηε, κε 

απνηέιεζκα ηε δπζρεξή πξνζηαζία ησλ βηνκεραληθψλ κλεκείσλ.  

 Ο επφκελνο λφκνο (2039/1992) κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε ζχκβαζε ηεο 

Γξαλάδαο, ε νπνία πεξηέρεη ζαθείο νξηζκνχο θαη ξεηέο αλαθνξέο γηα ηε βηνκεραληθή 

θιεξνλνκηά, δελ απέηξεςε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο κεγάιεο 

απνζήθεο ηνπ Πεηξαηά (έξγν ηνπ ηακάηε Κιεάλζε), έλα κφιηο ρξφλν κεηά ηελ 

θήξπμή ηεο σο δηαηεξεηέαο. Γεληθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε παξαβηάδεηαη 

ζπλερψο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ελψ ε επηηξνπή ειέγρνπ ηεο πεξηνξίδεηαη ζηα 

απνιχησο γξαθεηνθξαηηθά. 

 Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ππάξρεη πιήξεο λνκνζεηηθή θαη 

λνκνινγηθή θάιπςε γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ εληάζζεηαη ζην 

πξνζηαηεπφκελν πξνβηνκεραληθφ -  βηνκεραληθφ ηνπίν, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα 

εμνπιηζκφ πνπ αλήθεη ζε κε πξνζηαηεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Η κειινληηθή 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θξίλεηαη αλαγθαία. 

 

4.4 Ηλζηηηνύην Διιεληθώλ Μύισλ 

 ε αληίζεζε κε ην πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηα πξνβηνκεραληθά απηά εξγαζηήξηα, ζε αξθεηέο ρψξεο (κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ Οιιαλδία απφ ην 1923) έρεη εθδεισζεί έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηάζσζε ησλ κχισλ. Μφλν ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ 50 πεξίπνπ νξγαλψζεηο, 

εηαηξίεο, ζχιινγνη, ελψζεηο θίισλ ησλ κχισλ θ.ά., ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ 

επίπεδν.  
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 Γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ νξγαλψζεσλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

ηδξχζεθε ε Σ.I.M.S. (The International Molinological Society), κε ζθνπφ «ηελ έξεπλα 

ηεο ηζηνξίαο ησλ κχισλ, ηε (δσληαλή) δηαηήξεζε ηεο ηερληθήο ηνπο θαη ησλ εζίκσλ, 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ηνπνζεζηψλ φπνπ ππάξρνπλ θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο». ήκεξα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 530 κέιε - θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα - ζηελ 

Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή, ηελ Ιαπσλία θαη ηελ Απζηξαιία. 

 Μέινο ηεο Σ.I.M.S. είλαη θαη ην Ιλζηηηνχην ησλ Διιεληθψλ Μχισλ (ΙηΔΜ), ην 

νπνίν ηδξχζεθε ην 1996, κε πξσηνβνπιία ιίγσλ αηφκσλ, πνπ έθξηλαλ φηη ε 

πξνζηαζία ησλ κχισλ ζηελ Διιάδα είλαη ζε νξηαθή ζηηγκή. Πξφθεηηαη γηα 

επηζηεκνληθφ ζσκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αξηζκεί πάλσ απφ 200 

κέιε θαη έρεη σο θχξηνπο ζθνπνχο ηελ έξεπλα, θαηαγξαθή, κειέηε θαη πξνζηαζία ησλ 

ηζηνξηθψλ κνξθψλ κχισλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαζψο θαη ησλ ζπγγελψλ 

παξαδνζηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μέρξη ζήκεξα, ην ΙηΔΜ έρεη παξέκβεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ πεξηπηψζεηο - φηαλ δεηήζεθε ε 

ζπλδξνκή ηνπ -γηα ζέκαηα δηάζσζεο θαη πξνζηαζίαο κχισλ. Έρεη βνεζήζεη ζηελ 

αλαζηήισζε άιισλ, ηα ζηειέρε ηνπ έρνπλ πάξεη κέξνο ζε εκεξίδεο, δηαιέμεηο, 

πξνγξάκκαηα, επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θ.ά. γηα ζέκαηα κπινινγίαο θαη έρεη 

ζπληάμεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ. 

 

4.5 Απνηξνπή ηεο Καηεδάθηζεο 

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ πην απιή θαη ηαπηφρξνλα πην δπζάξεζηε πεξίπησζε, απηή 

ηεο δηάζσζεο ηνπ θειχθνπο, πξέπεη αξρηθά λα απνθεπρζεί ε θαηεδάθηζε, ηελ νπνία 

επηζπκνχλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη ηδηνθηήηεο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ 

αλ δελ δηαζθαιίδεηαη απφ κηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα επαλάρξεζε ή φηαλ δελ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ πνιηηεία.  

 Οπζηαζηηθά ε αλάπηπμε λέσλ ρξήζεσλ ιεηηνπξγεί σο αλαθχθισζε. Αλ δελ 

ππάξμεη λέα ρξήζε, εμάιινπ, ηα θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ζχληνκα 

ζα ζηεξέςνπλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηδηψηε, αθνχ, ζε 

ζρέζε κε ηελ αλέγεξζε ελφο λένπ θηηξίνπ ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, απαηηεί ιηγφηεξεο 

πξψηεο χιεο, κηθξφηεξεο δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ φπσο ζέξκαλζε, πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θιπ, ελψ παξάιιεια απνθεχγεηαη θαη ην θφζηνο ηεο θαηεδάθηζεο. 
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4.6 Ηδηνθηεζηαθό Καζεζηώο  

 Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ κχισλ πνηθίιεη, αθνχ αθνινπζεί ηηο 

θνηλσληθφ-πνιηηηθέο αιιαγέο θαη ζπλζήθεο θάζε επνρήο. 

 Γηαθξίλνπκε ηνπο κχινπο πνπ θαηαζθεχαζαλ νη θαηά θαηξνχο θαηαθηεηέο, 

Φξάγθνη, Δλεηνί, Σνχξθνη, εθείλνπο πνπ θαηείρε ην Γεκφζην θαη ε Δθθιεζία θαη ηνπο 

απηνδηαρεηξηδφκελνπο, απφ θαιφγεξνπο – κπισλάδεο, κχινπο («θαινγεξηθνί» κχινη). 

 Ωο θαινγεξηθνχο κχινπο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην κχιν ηνπ Αλησλφπνπινπ 

ζηνλ Αριαδφθακπν, πνπ ιεηηνχξγεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. απφ θαιφγεξνπο ηεο 

Μνλήο Βαξζψλ, ηξεηο κχινπο ηεο Καξπάο, ηεο Δπηδαχξνπ θ.ά. Πνιινί απφ ηνπο 

κχινπο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη ηεο εθθιεζίαο λνηθηάδνληαλ, ελψ θάπνηνη 

παξαρσξήζεθαλ ζε αμησκαηνχρνπο ηεο επνρήο (Σζψθξεο, Πεξξνπθαίνη, Νηθεηαξάο 

θ.ά.). Πνιινί βέβαηα κχινη αλήθαλ ζε ηδηψηεο. Δπξφθεηην γηα νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο. 

 Οη ηξείο ελαπνκείλαληεο αλεκφκπινη ζην Κξαλίδη αλήθνπλ ζε ηδηψηεο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Γήκνπ δελ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο έσο ζήκεξα νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο 

ηνπο. 

 

4.7 Αμηνπνίεζε Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο 

 Η απνγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ θαηαινίπσλ ησλ αλεκφκπισλ είλαη ην πξψην 

βήκα γηα ηελ δηαηήξεζε απηψλ. Η ζσζηή ηεθκεξίσζε είλαη απηή πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο ησλ θαηαζθεπψλ θαη κεηέπεηηα  ζηελ επηινγή κεζφδσλ  

επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο. Η απνπζία ηεο θαηαγξαθήο  θαηά ην παξειζφλ ήηαλ ππαίηηα γηα 

ηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο ηνπ απαξαίηεηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, γηα ηελ 

απψιεηα πνιχηηκνπ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ. 

Αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ θαη δηαηήξεζεο ησλ αλεκφκπισλ είλαη ε Δθνξία Νεσηέξσλ 

Μλεκείσλ θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο ιακβάλεηαη αλαιχεηαη ζηα εμήο ζηάδηα: 

1. Έξεπλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

2. Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο ιηζνδνκήο ζηελ παξζεληθή ηεο θάζε. 

3. Πξνηάζεηο ζηεξέσζεο. 
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Η παζνινγία ηεο θαηαζθεπήο αλαιχζεθε ζην ηξίην θεθάιαην. πσο πξνέθπςε ν 

θέξσλ νξγαληζκφο δελ θέξεη ζνβαξέο βιάβεο ψζηε λα ρξήδεη εξγαζηψλ ζηεξέσζεο, 

παξά κφλν εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

 Οη έξεπλεο κνπ θαηέιεμαλ  φηη νη μεηξνράξεδεο αλεκφκπινη ηνπ Κξαληδίνπ 

είλαη μεραζκέλα θηήξηα, θαη παξακέλνπλ ζθέηα θνπθάξηα, κλεκεία ρσξίο κέιινλ.  

 Οη θιεξνλφκνη απηψλ ησλ μεραζκέλσλ κλεκείσλ δελ κπνξνχλ λα αλαζηήζνπλ ηνπο 

αλεκφκπινπο, ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ, νχηε ηερλίηεο κπισζξνί, γηαηί είλαη γέξνληεο ζήκεξα 

θαη αλήκπνξνη λα βνεζήζνπλ. Tν θξάηνο αδηαθνξεί γηα φινπο απηνχο ηνπο ιατθνχο 

ζεζαπξνχο, δελ κπνξεί θαη απηφ κφλν ηνπ, έρεη πνιιά λα ιχζεη. 

 

4.8 Πξόηαζε Δθκεηάιιεπζεο Μλεκείσλ 

 Η κειέηε πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ, ζην χςσκα πνπ 

βξίζθνληαη νη δχν απφ ηνπο ηξείο αλεκφκπινπο. ην χςσκα πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή  

 Ιζφγεηνπ θηηξίνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο ππνδνρή, εθζεζηαθφο ρψξνο, 

ρψξνο θαθεζηίαζεο  

 Υσξνζεηεκέλεο έθηαζεο 400η.κ. ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζπχλ 

θσηνβνιηαηθά πάλει θαη ζα θαιχπηνπλ κέξνο ησλ ελεξγεηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ρψξνπ. (ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, λπρηεξηλφο θσηηζκφο ησλ αλεκφκπισλ 

 Αλαθαηαζθεπή ηεο θηεξσηήο ησλ δχν αλεκφκπισλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

αλεκφκπινπ 

 Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, (ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ θαη 

αεηζαιψλ δέληξσλ γηα ηελ ζθίαζε ηνπο) 

 Αλαθαηαζθεπή, αζθαιηφζηξσζε θαη δηαπιάηπλζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί 

ζηνπο αλεκφκπινπο 

 

 Η πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ησλ αλεκφκπισλ σο θαηαιχκαηα απνθιείεηαη δηφηη 

ε πεξηνρή δελ απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Η αμηνπνίεζε ησλ αλεκφκπισλ κε ηα  

φζα ε κειέηε πξνηείλεη ζα βξεη αληαπφθξηζε ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζρνιεία 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 
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4.8.1 Υσξνζέηεζε Δγθαηαζηάζεσλ 

 

 Δηθόλα 48 ην χςσκα πνπ βξίζθνληαη νη δχν απφ ηνπο ηξείο αλεκφκπινπο  πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίνπ ππνδνρήο θαη θαθεζηίαζεο, έλα κηθξφ 

θσηνβνιηατθφ πάξθν, θαη θηφζθηα. Οη αλεκφκπινη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ εθζεζηαθνί ρψξνη 
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Δηθόλα 49 Πξννπηηθφ ζρέδην ηεο πξφηαζεο αλάπιαζεο ηνπ ρψξνπ ησλ αλεκφκπισλ 
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Δηθόλα 50 Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ρψξσλ αλαςπρήο κε πξνβιέςεηο ζθίαζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ
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Δηθόλα 51 Λεπηνκέξεηεο απφ ηελ πξφηαζε κειέηεο 
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4.8.2 Μειέηε Δγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηαηθώλ Πάλει 

 

 Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ωζηφζν απαηηείηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ε 

ελεκέξσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (ΓΔΗ) γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηζρχ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, γίλνληαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε 

ζχλδεζε, φπνπ ξπζκίδνληαη θαη νη ζρεηηθνί φξνη. Η αίηεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε 

ηνλ ηίηιν ηεο λφκηκεο θαηνρήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη άδεηα αλέγεξζεο 

ηπρφλ αλαγθαίσλ θηηζκάησλ. Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε 

εγθαηαζηάζεσλ ζε Με δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη θνξεζκφο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο. 

 Η ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηθψλ πάλει νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο έσο 10kW 

ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε ρψξνπο επη ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη 

δελ είλαη βαηνί απν ηνπο ρξήζηεο απνηειεί άξηζηε ιχζε ηφζν απφ πιεπξάο 

νηθνλνκηθήο απφζβεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θεξδνθνξίαο 

κέζσ απηήο. Οη παξάκεηξνη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει είλαη :   

 

1. Σνπνζεζία – ρσξνζέηεζε εγθαηάζηαζεο 

2. Σεηξαγσληθά κέηξα  

3. Σχπνο θσηνβνιηαηθνχ πάλει  

4. Υξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

5. Κφζηνο Δγθαηάζηαζεο 

6. Πνζφηεηα παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

7. Υξφλνο απφζβεζεο 
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Πίλαθαο 2 Location: 37°22'42" North, 23°9'42" East, Elevation: 126 m a.s.l., 

Fixed system: inclination=30°, orientation=0°  

Month Ed 
6
 Em  Hd Hm  

Jan  2.46 76.2 2.95 91.4 

Feb  2.82 78.9 3.43 96.1 

Mar  3.63 113 4.49 139 

Apr  4.39 132 5.53 166 

May  4.66 144 6.02 187 

Jun  5.00 150 6.62 199 

Jul  4.88 151 6.53 202 

Aug  4.81 149 6.42 199 

Sep  4.51 135 5.89 177 

Oct  3.44 107 4.36 135 

Nov  2.45 73.4 3.02 90.5 

Dec  2.12 65.8 2.56 79.3 

 

Yearly average  3.77  115  4.82  147  

Total for year 1380  1760  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules 

of the given system (kWh/m
2
) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 

given system (kWh/m
2
) 
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Δηθόλα 52 Πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε θσηνβνιηαηθψλ πάλει ζε έθηαζε 400η.κ. 

 

Πίλαθαο 3 Αλάιπζε Κφζηνπο Φσηνβνιηατθψλ ηνηρείσλ 

Δμνπιηζκόο Κόζηνο 

Φσηνβνιηαηθή πζηνηρία 
34.000 € 

Αληηζηξνθέαο 1.800 € 

Βάζεηο 4.000 € 

Αληηθεξαπληθά 900 € 

Δξγαζία 1.300 € 

Καισδηψζεηο 120 € 

Πίλαθαο 140 € 

χλνιν 42.260 € 
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πκπεξάζκαηα  

 Ο επίινγνο ηεο εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο Γπζηπρψο ηα 

ζπκπεξάζκαηα κνπ δελ είλαη ελζαξξπληηθά. 

 Γηα πνιινχο ιφγνπο, ζεσξείηε σο κε εθαξκφζηκε ιχζε πιένλ ε επαλάρξεζε 

ησλ αλεκφκπισλ, 

 

 Καηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ, ιφγν θαθήο ζπληήξεζεο 

 

 Με αληαγσληζηηθή ηερλνινγία, θαζψο ππάξρνπλ ζχγρξνλεο κέζνδνη άιεζεο  

 

 Έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο, θαζψο έρνπλ εθιείςεη νη ηερλίηεο  

 

 Δπίζεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη αδηαλφεην λα κηιάκε γηα 

επαλάρξεζε ησλ αλεκφκπισλ σο θαηνηθίεο, αδεηάδνληαο ηνπο απφ ηα "ζπιάρλα ηνπ" 

θαη θξαηψληαο κνλάρα ην θέιπθφο ηνπ. Αλ θξαηήζνπκε ην κχιν κε ην κεραληζκφ 

ηνπ, πάιη δελ ππάξρεη θαζφινπ ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζην κχιν 

θάπνησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ.  

 Ο κφλνο ιφγνο πνπ ηειηθά επηβάιιεη ηελ δηαηήξεζε θαη πεξίζσζε ησλ 

ιηγνζηψλ πηα αθέξαησλ παξαδεηγκάησλ αλεκφκπισλ ζηε ρψξα καο, είλαη ε αμία ηνπο 

σο κλεκεία. Ο ειιεληθφο αλεκφκπινο είλαη θπξίσο ν μεηξνράξεο αλεκφκπινο. 

 Οη αλεκφκπινη θηλνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ θαη γη’ απηφ νη 

ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν κφλν ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνπ νη άλεκνη ήηαλ 

ήπηνη. Οη αλεκφκπινη ρηίδνληαλ ηηο πην πνιιέο θνξέο νκαδηθά ζηα ιεγφκελα 

κπινηφπηα. Σα κπινηφπηα ήηαλ ζπλήζσο ηφπνη κε ζηξσηνχο αλέκνπο φπσο νη  πιαγηέο 

ιφθσλ. Οη αλεκφκπινη δηαθξίλνληαλ ζε κνλφθαηξνπο θαη ζε ζηξνγγπινχο.  

 Οη ζηξνγγπινί κχινη κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη κε φινπο ηνπο αλέκνπο, αθνχ 

κπνξνχζαλ λα πεξηζηξαθνχλ θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θάζε θνξά ζηελ θαηεχζπλζε 

απ’ φπνπ έπλεε ν άλεκνο. Σν βαζηθφ εμάξηεκα ηνπ αλεκφκπινπ, κε ην νπνίν 

εμαζθαιίδνληαλ ε θίλεζε ηνπ κε ηελ επελέξγεηα ηνπ αλέκνπ, ήηαλ ε θηεξσηή, πνπ 

βξηζθφηαλ κπξνζηά θαη έμσ απφ ην θηίζκα ηνπ κχινπ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν 

βαζηθφο θνξκφο ηνπ κχινπ ήηαλ ε πέηξα. Γπν πέηξηλνη δίζθνη θηλνχληαλ αληίζεηα θαη 
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ηξίβνληαο ηνλ θαξπφ ηνλ κεηέηξεπαλ ζε αιεχξη. Η θίλεζή ηνπο γηλφηαλ κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα αμφλσλ απφ ηε ξφδα ηνπ αλεκφκπινπ ζηνπο πέηξηλνπο δίζθνπο.  

 Ο ειιεληθφο αλεκφκπινο δελ έγηλε απιφο ιφγσ ηεο θηψρεηαο ηνπ ιανχ καο, 

αιιά ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί επί αηψλεο ε ειιεληθή ζθέςε, ε δε εμσηεξηθή 

κνξθή ηνπ έγηλε ήξεκε θαη απιή γηαηί ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ κέηξνπ θαη ηεο 

αξκνλίαο πνπ ρηιηάδεο ρξφληα θσιηάδεη κέζα καο. Δίλαη ζπλεπψο νη κχινη καο παλέ-

κνξθνη. Με αζθάιεηα κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη νη αλεκφκπινη πνπ ζηήζεθαλ 

φπνπ ππήξρε Διιεληζκφο θαη φπνηαο κνξθήο θαη αλ ήζαλ (Ξεηξνράξεο – 

Αμεηξνράξεο – Σαξάιεο), αθνινπζνχλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή κνξθή θαη έθθξαζε.  

Έρνπκε ζπλεπψο ηνλ μερσξηζηφ ηχπν ηνπ Διιεληθνχ μεηξνράξε αλεκφκπινπ.  

 Οη μεηξνράξεδεο αλεκφκπινη πνιιψλ ρσξψλ είλαη πνιχπινθα άραξα 

θαηαζθεπάζκαηα μχιηλα, ή δηα ζπλδπαζκνχ ιηζνδνκήο θαη μχινπ, κε κνξθέο 

ζχλζεηεο ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο θαη πνιχπινθεο εζσηεξηθέο. Δίλαη πξάγκαηη 

πνιχπινθεο κεραλέο πνπ ε αηζζεηηθή ππνρσξεί ράξηλ ηεο πνιιαπιήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Η κειέηε πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ αλεκφκπισλ θαη ηελ 

αλάδεημε απηψλ σο κνπζεηαθνχο ρψξνπο. πγθεθξηκέλα ε θαηαζθεπή ελφο 

ελεξγεηαθά απηφλνκνπ θηεξίνπ, ην νπνίν ζα πιαηζηψλεη ηνπο αλεκφκπινπο θαη ζα 

έρεη ξφιν δηνηθεηηθνχ θέληξνπ, νη  ρψξνη αλάπαπζεο κε δπλαηφηεηα ζθίαζεο 

πξνζδίδεη ζην ρψξν πέξα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ςπραγσγηθφ. Σα 

πξνλφκηα, πνπ ζα πξνζέθεξε κηα ηέηνηα δξάζε, είλαη, 

 

 Αλάδεημε ησλ αλεκφκπισλ σο κλεκεηαθνί ρψξνη 

 

 Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο  

 

 Μεξηθή ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ρψξνπ 

 

 πλέρηζε θαη αλάδεημε ηεο Λατθήο Κιεξνλνκηάο 

  

 Πξνηάζεηο, φπσο ε παξνχζα, έρνπλ ππάξμεη θαη ζην παξειζφλ γηα άιια 

κλεκεία, πξσηνβνπιίεο φκσο δε ιακβάλνληαη. Γελ πξέπεη λα ράλεηαη ρξφλνο γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ γηαηί θάζε κέξα φιν θαη πην πνιχ μεκαθξαίλνπκε απφ ην 

παξειζφλ καο.  
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