
 
27.5.2017| Workshop 1 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

στο νησιωτικό χώρο 



ΑΝΕΜΟΜΥΛΟI 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Τζενάκης Γεώργιος  

μια ευκαιρία αναβίωσης/αναστήλωσης 

του αρχαιότερου Αιολικού Πάρκου… 

Διαφάνεια/ες: ….. 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & 
ΑΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 Εφεύρεση του πρώτου Ξύλινου Ανεμόμυλου από τον Σπιρτοκούτη και 

   εγκατάστασή του στο οροπέδιο Λασιθίου (850 m) 

 Εξάπλωση της ευρεσιτεχνίας και εγκατάσταση πολλών Ανεμαντλιών 

 Αύξηση της παραγωγής Πατάτας, Ντομάτας και κηπευτικών 

 Αναβάθμιση του Βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οροπεδίου 

Διαφάνεια/ες: ….. 



ΕΞΕΛΙΞΗ & ΑΝΘΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ 

 Κατασκευή του Πρώτου Μεταλλικού Ανεμόμυλου από τον Στεφανή 

   Μαρκάκη (1938-1939) 

 Αναβάθμιση του Ανεμόμυλου με Ξάρτια και Σύστημα Πηδαλουχίας 

 Χρήση «Μεταδοτικής» για άντληση νερού από βάθη πηγαδιών > 7.5m 

 Εγκατάσταση 10.000 – 12.000 Ανεμόμυλων μέχρι το 1970 

Διαφάνεια/ες: ….. 



ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 Δυσκολία Συντήρησης 

 Ευπάθεια Ανεμόμυλου σε ισχυρούς ανέμους 

 Αναγκαίο «άνοιγμα» και «κλείσιμο» των πανιών το πρωί και το 

   βράδυ ή σε περίπτωση εμφάνισης ισχυρών ανέμων  

Διαφάνεια/ες: ….. 



Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 Παρουσία της ΔΕΗ στο οροπέδιο το 1970 

 Εγκατάσταση & χρήση Ηλεκτρικών Αντλιών για Ύδρευση και Άδρευση 

 Πλήρης Εγκατάλειψη των Ανεμόμυλων 

Διαφάνεια/ες: ….. 



Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ… 
 Επί 80 χρόνια η Αιολική ενέργεια έδινε ζωή στο οροπέδιο Λασιθίου 

 Αξιοποίηση μιας πρωτοποριακής ιδέας 

 Χρήση του Ανεμόμυλου για μετατροπή της Αιολικής Ενέργειας σε 

   Κινητική και κατόπιν σε Ηλεκτρική 

 Αξιοποίηση της παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Μελέτη και Επανασχεδιασμό του Ανεμόμυλου με τη χρήση σύγχρονων 

   μεθόδων και Υλικών  

 Διατήρηση των Βασικών του Χαρακτηριστικών, χωρίς την αλλοίωση της 

   ταυτότητάς του και της παραδοσιακής του αισθητικής 

 Απάλειψη των μειονεκτημάτων του Ανεμόμυλου, που τον καθιστούσαν 

   δυσλειτουργικό, όπως το «άνοιγμα» & «κλείσιμο» των πανιών, καθώς 

   και η ρύθμιση της επιφανείας τους, ανάλογα με την ένταση του ανέμου 

Διαφάνεια/ες: ….. 



Η ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.B.E.Ε. 

 30 και πλέον έτη εμπειρίας στο χώρο των Μηχανολογικών κατασκευών 

   και Υδραυλικών Συστημάτων 

 Πληθώρα έργων στο χώρο της Βιομηχανίας και της Ναυτιλίας 

Διαφάνεια/ες: ….. 



ΜΕΛΕΤΗ 
 Ρύθμιση Επιφανείας Πανιών & Ανοιγμα/Κλείσιμο 

   ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ – PLC - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 Περιστροφή Ανεμόμυλου μέσω Slip Ring 

 Παραγωγής Ενέργειας από Αιολικό Δυναμικό 

 Μέγιστη Παραγόμενη Ενέργεια 15 KW, για ταχύτητα ανέμου 9 m/sec 

 Μέση Παραγόμενη Ενέργεια 8-10 KW, για ταχύτητα ανέμου ~7 m/sec 

 Απαιτήσεις για εγκατάσταση ενός (1) Ανεμόμυλου: 

   Μία (1) ή Δύο (2) Γεννήτριες, αποθήκευση σε Συσσωρευτές και μέσω 

   Inverter μετατροπή σε εναλλασσόμενο ρεύμα για κατανάλωση 

 Απαιτήσεις για εγκατάσταση Ομάδας Ανεμόμυλων (π.χ. 100 τμχ): 

   Ομαδοποίηση των Ανεμόμυλων ανά 10 και επιλογή κατάλληλης 

   διάταξης για τροφοδοσία της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο 

 Διαφάνεια/ες: ….. 



Μία ιδέα που προήλθε από τους Ανεμόμυλους του Λασιθίου… 
 
Μπορεί ωστόσο να επεκταθεί σε όλους τους τύπους των Παραδοσιακών 
Ανεμόμυλων… 

Διαφάνεια/ες: ….. 



ΑΝΕΜΟΜΥΛΟI 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

μια ευκαιρία αναβίωσης/αναστήλωσης 

του αρχαιότερου Αιολικού Πάρκου… 







ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 Δυσκολία Συντήρησης 

 Ευπάθεια Ανεμόμυλου σε ισχυρούς ανέμους 

 Αναγκαίο «άνοιγμα» και «κλείσιμο» των πανιών το πρωί και το 

   βράδυ ή σε περίπτωση εμφάνισης ισχυρών ανέμων  

































Μία ιδέα που προήλθε από τους Ανεμόμυλους του Λασιθίου… 

Μπορεί ωστόσο να επεκταθεί σε όλους τους τύπους των Παραδοσιακών 
Ανεμόμυλων… 






