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Αυτή η μορφή καθαρής ενέργειας που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον 
παράγεται με τη χρήση τουρμπίνων ή ανεμογεννητριών για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού. Το πρώτο και μεγαλύτερο αιολικό πάρκο 
του κόσμου με ισχύ που υπερέβαινε τα 5MW λειτουργούσε από τις 
αρχές του αιώνα μας στο οροπέδιο του Λασιθίου, με τους 
ειδυλλιακούς και γραφικούς ανεμόμυλους. Η αιολική ενέργεια 
δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί η 
ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη 
μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη, 
δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. 



Είναι μια ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το 
περιβάλλον, πρακτικά

ανεξάντλητη, γι' αυτό και είναι ανανεώσιμη. Αν 
υπήρχε η δυνατότητα με τη

σημερινή τεχνολογία να καταστεί εκμεταλλεύσιμο το 
συνολικό αιολικό δυναμικό

της γης, εκτιμάται ότι η παραγόμενη σε ένα χρόνο 
ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν

υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της ανθρωπότητας 
στο ίδιο διάστημα

Υπολογίζεται ότι στο 25 % της επιφάνειας της γης 
επικρατούν άνεμοι μέσης

ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5,1 m/sec, σε ύψος 10 
m πάνω από το έδαφος.



Αιολικό δυναμικό

Όταν οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή 
την τιμή, τότε το

αιολικό δυναμικό του τόπου θεωρείται εκμεταλλεύσιμο 
και οι απαιτούμενες

εγκαταστάσεις μπορούν να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, 
σύμφωνα με τα

σημερινά δεδομένα. Άλλωστε το κόστος κατασκευής των 
ανεμογεννητριών έχει

μειωθεί σημαντικά και μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιολική 
ενέργεια διανύει την "

πρώτη" περίοδο ωριμότητας, καθώς είναι πλέον 
ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας.



Στην χώρα μας…

Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό και η αιολική

ενέργεια μπορεί να γίνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξής της. Από το 1982, οπότε

εγκαταστάθηκε από τη (ΕΗ το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο, μέχρι και

σήμερα έχουν κατασκευασθεί στην Άνδρο, στην Εύβοια, στη Λήμνο, Λέσβο, Χίο,

Ψαρά, Σάμο και στην Κρήτη εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από τον άνεμο συνολικής ισχύος πάνω από 30 Μεγαβάτ. 



Μεγάλο ενδιαφέρον

επίσης δείχνει και ο ιδιωτικός τομέας για την 
εκμετάλλευση της αιολικής

ενέργειας, μετά το νόμο 2244/94, ιδιαίτερα στην Κρήτη, 
όπου το Υπουργείο

Ανάπτυξης έχει εκδώσει άδειες εγκατάστασης για νέα 
αιολικά πάρκα συνολικής

ισχύος δεκάδων Μεγαβάτ. Σήμερα η εκμετάλλευση της 
αιολικής ενέργειας

γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με μηχανές που 
μετατρέπουν την ενέργεια του

ανέμου σε ηλεκτρική και ονομάζονται ανεμογεννήτριες.



Οι ανεμογεννήτριες

Κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

• τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, όπου ο 
δρομέας είναι τύπου

έλικας και ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται 
συνεχώς παράλληλα προς τον

άνεμο και

• τις ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα που 
παραμένει σταθερός. Στην

παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι 
ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα σε

ποσοστό 90%. Η ισχύς τους μπορεί να ξεπερνά 
τα 500 kW και μπορούν να

συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. 
Έτσι μια συστοιχία πολλών

ανεμογεννητριών, που ονομάζεται αιολικό 
πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει

σαν μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.

.



Ο άνεμος είναι μία ανεξάντλητη πηγή

ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν. Η

αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή

ανεξαρτησία και ασφάλεια και προστατεύει τον

πλανήτη, καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές των

αερίων του θερμοκηπίου που αποσταθεροποιούν

το παγκόσμιο κλίμα.

Οι μικρές ανεμογεννήτριες αποτελούν

κατάλληλη και βιώσιμη λύση για περιοχές χωρίς

πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως και άλλες

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μικρές

ανεμογεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν

σε αυτόνομα ή υβριδικά συστήματα για

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα

μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο τροφοδοτώντας το με περίσσεια 
πράσινης

ενέργειας.

Μια μικρή ανεμογεννήτρια που αντικαθιστά μια ηλεκτρογεννήτρια σε ένα

εξοχικό ή μια αγροικία, μας βοηθά να αποφύγουμε την έκλυση περίπου 2 
κιλών

διοξειδίου του άνθρακα για κάθε κιλοβατώρα που χρησιμοποιούμε.
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