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ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του 
ανέμου όταν φυσά. 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
      

        Ιστιοφόρα πλοία  

Ανεμόμυλοι 

Ανεμογεννήτριες 
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ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 

    Χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη την κινητική 
ενέργεια του άνεμου (αιολική ενέργεια). 
Χρησιμοποιήθηκε από πολύ παλιά για την άλεση 
σιτηρών, την άντληση νερού και σε άλλες 
εργασίες. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
   Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον 

Ήρωνα της Αλεξάνδρειας τον 1ο αιώνα μ.Χ..  
Ήταν οριζόντιου άξονα περιστροφής. 
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Περσικό συγκρότημα ανεμόμυλων του 644 μ.Χ. 
στο Σειστάν, στα σύνορα Ιράν και Αφγανιστάν. 
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   Γύρω στο 700 μ.Χ. στη Μεσοποταμία και την Κίνα 
άρχισαν να χτίζουν ανεμόμυλους κατακόρυφου 
άξονα περιστροφής.  

 

Αρχαίοι περσικοί ανεμόμυλοι. 
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Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί ανεμόμυλοι 
 Ο ανεμόμυλος έφτασε στην Ευρώπη από τους 

Άραβες. 
Οι πρώτοι περιστρεφόμενοι μύλοι εμφανίστηκαν 
στη Γαλλία το 1180, στην Αγγλία το 1191.  

Ουαλία, 1815  Costessey, Norfolk, 1900 
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ΕΙΔΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ 
 •  Ανεμόμυλος σε σχήμα πύργου  
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• Ο περιστρεφόμενος ανεμόμυλος κοίλου άξονα. 
Παρουσιάστηκε τον 15ο αιώνα στην Ολλανδία.  
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•Ανεμόμυλος πυραμιδωτός. Στεγάζεται σε 
ένα ξύλινο κτίσμα τύπου πυραμίδας. 
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• Ανεμόμυλος αυτόματης στροφής. Η φτερωτή του 
ανεμόμυλου περιστρεφόταν αυτόματα κατά την 
διεύθυνση του ανέμου. 
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ΕΙΔΗ ΑΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 • Ταράλης κατακόρυφου άξονα ή ταβλόμυλος  (με 
οριζόντια φτερωτή που είναι μέσα στο κτίσμα – είναι 
ο παλαιότερος τύπος ανεμόμυλου και σπάνιος). 
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• Ταράλης οριζοντίου άξονα (δεν λειτουργεί όταν ο αέρας 
που φυσά δεν είναι ευνοϊκός για την κίνηση της φτερωτής – είναι 
σπάνιος στην Ελλάδα, τον συναντάμε μόνο στην Κάρπαθο) 
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• Αξετροχάρης ή μονόπαντος ή πεταλόσχημος(είναι 
σχεδιασμένος για μία μόνο κατεύθυνση του ανέμου, η σκεπή δηλαδή 
δεν περιστρέφεται . Είναι σπάνιος, τον συναντάμε μόνο στην Κρήτη και 
στα Δωδεκάνησα) 
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• Ξετροχάρης ή στρογγυλός (είναι ο πιο διαδεδομένος, 
γυρίζει πάντα κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου) 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

 •  Οι ανεμόμυλοι 
στεγάζονταν συνήθως 
σε κυλινδρικά, πέτρινα, 
διώροφα κτήρια. 

• Στον επάνω όροφο 
βρισκόταν ο άξονας και 
το σύστημα μετάδοσης 
της κίνησης.  

• Ο κάτω όροφος ήταν 
χώρος υποδοχής και 
αποθήκευσης των 
σιτηρών. 
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• Παράθυρο υπάρχει μόνο 
ένα, στο δεύτερο 
επίπεδο. 

 

• Το πάτωμα στο ισόγειο 
είναι λιθόστρωτο ενώ 
στον όροφο είναι ξύλινο. 

• Η σκάλα που ενώνει τα 
δύο επίπεδα είναι στα 
αριστερά της πόρτας και 
εφάπτεται στον τοίχο.  
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    Χαρακτηριστικό του ανεμόμυλου είναι η φτερωτή 
στο μπροστινό μέρος του άξονα. Ό άξονας ένας 
μεγάλος κορμός δένδρου τοποθετημένος 
παράλληλα και αντίθετα με τη φορά του ανέμου.  
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    Το κτίσμα του μύλου είναι κυλινδρικό και η 
σκεπή του σαμαρωτή.  

 

Η κουκούλα (σκεπή) 
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Στον μεσαίο όροφο (πατάρι) γίνεται η 
συγκέντρωση του αλέσματος 

πατάρι 
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    Στον πάνω όροφο βρίσκεται ο μηχανισμός του 
ανεμόμυλου που αποτελείται από ξύλινα μέρη 
και τις μεγάλες πέτρινες μυλόπετρες.  

 

Πάνω όροφος 

Μυλόπετρες (η πάνω 
μυλόπετρα περιστρέφεται 
μαζί με τον κατακόρυφο 
άξονα ενώ η κάτω μένει 
ακίνητη).  
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 Η μυλόπετρα περιστρέφεται με τη βοήθεια της 
ρόδας, ενός ξύλινου οδοντικού τροχού 
δηλαδή, που εφάπτεται με την ανέμη.  

 

Ρόδα (έχει διάμετρο 2 μέτρα) Ανέμη ή φανάρι (ξύλινο κυλινδρικό 
γρανάζι με 12 δόντια) 23 



    Για να προσανατολιστεί η φτερωτή, τα πανιά 
δηλαδή, κάθετα με τη ροή του ανέμου, ο 
μυλωνάς κάνει το «ντριτσάρισμα»  με λοστό 
που τοποθετείται σε κατάλληλες τρύπες. 

 

ειδικοί κύλινδροι για την στροφή με λοστό 
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   Το φρενάρισμα γίνεται με τη βοήθεια ενός 
χοντρού σχοινιού, του σοκαρόσχοινου, που 
είναι δεμένο στέρεα γύρω απ’ τον άξονα. 

 

άξονας και σοκαρόσκοινο («φρένο») 
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    Το σιτάρι (ή το κριθάρι 
κ.τ.λ.) τοποθετείται σε ένα 
ξύλινο χωνί που οδηγεί στη 
μυλόπετρα.  

 

αλευροκασέλα 

 
Το αλεσμένο σιτάρι, 
το αλεύρι, 
συγκεντρώνεται σε 
τσουβάλια ή 
στην αλευροκασέλα. 
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Εξωτερικό μέρος 

    προέκταση του 
άξονα και ξάρτια 

οι αντένες 

27 



   Τα πτερύγια ήταν πάνινα, 5-15 μέτρα σε 
μήκος και πλάτος το 1/5 του μήκους 
τους. 
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                        Επίλογος  
Ο μύλος για τον μυλωνά ήταν το 
εργαστήριο του, το σπίτι του και πολλές 
φορές η ίδια του η ψυχή.  
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      Στα παλιά χρόνια ο 
μυλωνάς και η λειτουργία 
του μύλου είχαν 
ξεχωριστή θέση στην 
κοινωνία. 
Η παροιμία  «αν είσαι και 
παπάς με την αράδα σου 
θα πας» γεννήθηκε στους 
μύλους, όπου  τηρούσαν 
τη σειρά προτεραιότητας 
με αυστηρότητα. 
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Υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή: 
 

Κάποια είδη είναι παλιά υλικά (από το σπίτι) ή εργαλεία που υπήρχαν στο 
εργαστήριο, γι’ αυτό δεν εμφανίζουν κόστος. 
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Φωτογραφίες κατασκευής 
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