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Εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόβλεψη της απόδοσης στων συστημάτων υβριδικού αερισμού
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Ετήσια συνδρομή για ψυκτικούς ................................................¬ 35,00

Ετήσια συνδρομή για εταιρίες ......................................................¬ 70,00

Οι τρόποι πληρωμής των ¬ 35,00 είναι οι εξής:

• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΤΑ
 ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ, ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗ 48 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΤΚ 18233

• ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ “EUROBANK”
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0026 0103 44 0200673495

Παρακαλείστε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης, με αναγρα-
φόμενο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, στο fax 210 48 36 088.

Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπαραγωγή του περιεχομέ-

νου του περιοδικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα κείμενα και οι 

φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση δεν επιστρέφονται. Τα ενυπόγραφα 

άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού.

Μην σκέφτεσαι ευρώ. 
Σκέψου αυγά, λαμπάδες, γάλα, 
φάρμακα, σπίτι, αγκαλιές. 
Μοίρασε χαμόγελα 
στα 287 παιδιά που ζουν 
στα 11 Σπίτια μας 
και στα 4500 παιδιά 
και τις οικογένειές τους 
που στηρίζουμε μέσα 
από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιών 
& Οικογενειών με προβλήματα 
Διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα.

Πάρε τηλέφωνο. 
Στείλε μήνυμα.
Τώρα!
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Περιεχόμενα

Γράφει
ο Δημήτρης  
Κοντούσιας

www.opse.gr, 

www.opse.gr

Τ: 210 52 48 127 
F: 210 52 48 176 

e–mail: info@opse.gr

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το περιοδικό μας για την φιλοξενία. Και εμμέ-
νω στον όρο «περιοδικό μας» διότι εκπροσωπεί τον κλάδο και η στήριξη και συν-
δρομή όλων μας είναι αναγκαία. Για όσους συναδέλφους δεν με γνωρίζουν, 
είμαι ο Δημήτρης  Κοντούσιας, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του Σωματείου Ψυ-
κτικών Πειραιά.  Αποτελούμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο στο Σωματείο μας. 
Τον τελευταίο χρόνο προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και να έρθουμε πιο κο-
ντά με τα μέλη μας, θέτοντας σε συνεργασία με τους παλαιότερους από εμάς σω-
στές οργανωτικές βάσεις.
Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα στο internet στην προσπάθειά μας να προβάλουμε 
το Σωματείο και τα μέλη του. Καταφέραμε επίσης να έχουμε μια άμεση επικοινω-
νία είτε με e-mail είτε με fax, προβάλλοντας τα τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας 
και του Σωματείου. Επιπρόσθετα έχουμε τυπώσει ένα πολύ όμορφο έντυπο με τα 
υπέρ που θα έχει ο καταναλωτής επιλέγοντας αδειούχο ψυκτικό για την επισκευή 
ή την συντήρηση των συσκευών του. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε και στην 
ορθή διανομή του έντυπου από όλους μας. Το μήνυμα όμως που παίρνουμε συ-
νέχεια από τα μέλη μας είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Και αυτό το τίποτα είναι που 
τους απωθεί να είναι πιο κοντά μας. Και όλα μένουν παγωμένα. 
Χαριτολογώντας να πω ότι όλα μένουν παγωμένα ίσως και λόγω της ψύξης, 
που αντιπροσωπεύουμε σαν κλάδος. Το πάγωμα αυτό όμως δεν προέρχεται 
από αδιαφορία δική μας. Όλοι όσοι βρισκόμαστε στα Σωματεία  -χωρίς κανένα 
προσωπικό ή επαγγελματικό όφελος- δίνουμε αγώνα για να είμαστε κοντά στους 
συναδέλφους, αφιερώνοντας χρόνο από τη δουλειά μας και κυρίως από τις οικο-
γένειες μας. Κι αυτό όχι γιατί περιμένουμε το «μπράβο» ή το «ευχαριστώ» αλλά 
από αγάπη για τη δουλεία που κάνουμε κι από θέληση να δημιουργήσουμε όλοι 
μαζί σωστές βάσεις και υποδομές για το επάγγελμα μας. Βέβαια αυτό που λέω πά-
ντα είναι πως για κάποια βασικά προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο μας, 
και κυρίως στο κομμάτι που ασχολείται με τον κλιματισμό, δεν ευθύνονται μόνον 
οι λεγόμενοι «αλεξιπτωτιστές» που θα εγκαταστήσουν κλιματιστικές μονάδες σε 
χαμηλές τιμές. Η συνεχής διαμάχη που τροφοδοτείται μεταξύ των επαγγελματιών 
του κλάδου για τα «πρωτεία» και την κυριαρχία στο χώρο ευτελίζει το ίδιο το προ-
ϊόν και κυρίως την παροχή υπηρεσιών, που είναι κάτι αποκλειστικά δικό μας. 
Το αποτέλεσμα βέβαια αυτής της διαμάχης είναι ο πελάτης να έχει ευνοηθεί οικο-
νομικά και ο ψυκτικός να έχει δουλέψει με μηδενικό κέρδος, προσφέροντας όμως 
κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών -λόγω του μηδαμινού κέρδους από την ερ-
γασία του. Με το παραπάνω παράδειγμα πολλές φορές δυσφημίζεται το πρόσω-
πο των εταιρειών μας αλλά και ολόκληρου του κλάδου, ενισχύοντας όμως πάντα 
την προσωπική ικανοποίηση ότι «πήρα τη δουλειά» πριν προλάβει ο αγαπημέ-
νος μου συνάδελφος. 
Η αδιαφορία της πολιτείας για τον κλάδο μας έχει καταστήσει τα πάντα στον 
αέρα μέσα σε ένα μπαλόνι που είναι έτοιμο να εκραγεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως μόνο αν είμα-
στε ενωμένοι και οργανωμένοι μέσα από τα Σωματεία -και δημιουργώντας μια 
δυναμική φωνή με την στήριξη της Ομοσπονδίας-, τότε και μόνο τότε θα μπορέ-
σουμε να ακουστούμε σαν κλάδος. Και μαζί με αυτό να αντιδράσουμε απέναντι 
στην αδιαφορία των κυβερνώντων, αναγκάζοντας τους ανεύθυνους που διαχει-
ρίζονται το μέλλον και τις τύχες των παιδιών μας να αφουγκραστούν τα προβλή-
ματά μας.
Αυτός είναι κι ο λόγος που δημιουργήθηκε το έντυπο που προανέφερα παραπά-
νω, ώστε και οι ψυκτικοί να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους κατανα-
λωτές για τα πλεονεκτήματα που θα προκύπτουν με την επιλογή του επαγγελμα-
τία τεχνικού, που θα αναλάβει την επισκευή ή τη συντήρηση της κάθε συσκευής.  
Όσον αφόρα στο νομό Αττικής και το γεγονός ότι υπάρχουν δύο Σωματεία ΑΘΗ-
ΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ, πιστεύω πως με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας θα μπορέσει να 
υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο. 
Η κατάσταση, συνάδελφοι, στον νομό Αττικής είναι δυστυχώς ανεξέλεγκτη. Ο 
ίδιος τεχνικός μπορεί να παρουσιάζεται ως ψυκτικός κλιματιστικών το καλο-
καίρι και ως τεχνικός καυστήρων το χειμώνα. 
Ο μόνος τρόπος βελτίωσης αυτής της κατάστασης είναι μέσω της συνεργασίας 
-προσπαθώντας να φέρουμε κοντά τους συναδέλφους και απέναντι αυτούς που 
καπηλεύονται το επάγγελμα μας.
Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, θα ήθελα να μοιραστώ την προσωπική μου ευχή: 
να ανακοινωθεί σύντομα η ψήφιση του νέου προεδρικού διατάγματος, το οποίο 
θα συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση των ψυκτικών ρευστών, έτσι ώστε να μπο-
ρέσει ο κλάδος μας να αποκτήσει ένα πιο υγιές και επαγγελματικό ύφος.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω μέσα από τις δύσκολες μέρες που 
περνάμε όλοι εμείς και η πατρίδα μας να βγούμε δυνατοί.

KΩΔΙΚΟΣ: 8443

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 48 ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ 182 33, ΤΗΛ.: 210 4290919
FAX: 210 4836088 - www.opsiktikos.gr - email: info@opsiktikos.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
ΟΛΓΑ ΒΡΥΩΝΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΥΓΕΡΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
SHAPE EΠΕ

ΤΗΛ.: 210 27 96 459, www.shape.com.gr

EΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4204120

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Ενημέρωση 6

Επικαιρότητα 8

Ψυχολογία 10

Υγιεινή και Ασφάλεια 14

Ειδικό Αφιέρωμα  
(Ψυκτικά φορτία)

• Υπολογισμός των θερμικών απωλειών 
(φορτίων) ενός ψυκτικού θαλάμου 16

Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Ηλεκτρονικοί Ανεμιστήρες (ΕC) 20

• Γεωθερμία: Στηριχτείτε στα...ψυκτικά! 22

• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων/ 
Εξοικονόμηση ενέργειας.
Πρόβλεψη της απόδοσης των 
συστημάτων υβριδικού αερισμού

28

Άνθρωποι 34

Έρευνα Αγοράς 36

Η Γωνιά του Ψυκτικού 38

Εκθέσεις/Συγκεντρώσεις/
Σεμινάρια 40

Ελεύθερη Στήλη 46



Έκδοση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος www.opse.gr, Τ: 210.5248127, F: 210.5248176, e–mail: info@opse.gr

Χρειάζεστε
ψυκτικά εξαρτήματα?

ΑΠΟΚΛΕΙσΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕσΗ 

                σ.Ε.Ψ.Ε.

2 1  Χ Ρ Ο ν Ι Α  σ Υ ν Ε Χ Ο Υ σ  Π Α Ρ Ο Υ σ Ι Α σ

σΥνΕΤΑΙΡΙσΜΟσ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩν ΨΥΚΤΙΚΩν ΕΛΛΑΔΑσ
Σερβίων 9, Τ.Κ. 10441, Αθήνα, τηλ.: 210 5221528 - 5222933 - 5226439

fax: 210 5223688, e-mail: sepse@sepse.gr, www.sepse.gr

Κλιματισμός • Εξαερισμός • Συμπιεστές

Αναλώσιμα • Χαλκός • Ψυκτικά ρευστά

Εργαλεία • Εξαρτήματα • Καθαριστικά
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ΕνΗΜΕΡΩσΗ

Γράφει
ο Αντ. Ν. 

Ασημακόπουλου

τ. καθηγητή των 
σχολών της ΣΕΛΕΤΕ 

Σχολικού Συμβούλου 
Τεχν. Εκπ/σης 

Ψυκτικοί και "αλεξιπτωτιστές ψυκτικοί"
Πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από την επίσημη δια-
πίστωση του Dr Farman και των ειδικών της NASA 
ότι υπήρχε πρόβλημα με το στρώμα του όζοντος 
και την συνεχώς αυξανόμενη τρύπα του. Ακολουθεί 
συναγερμός στον επιστημονικό κόσμο και σε σύ-
ντομο διάστημα υπογράφεται το "Πρωτόκολλο του 
Μόντρεαλ" (1987) από 35 χώρες μεταξύ των οποί-
ων και οι χώρες της Ε.Ε. (τότε ΕΟΚ). Επομένως και η 
Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε. Ακολούθησε η αναθεώρη-
ση του "Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ" στο Λονδίνο 
(1990) κλπ. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
Ακολούθησαν σεμινάρια ενημέρωσης των μελών 
των επαγγελματικών ενώσεων των τεχνικών ψύξης 
και κλιματισμού και ενημερώθηκαν όλοι με επάρ-
κεια για τα προβλήματα αντικατάστασης των cfc’s 
και τη "συμπεριφορά" των νέων ρευστών (HCFC και 
HFC κλπ).
Οι εκπαιδευμένοι πλέον τεχνικοί της ψύξης αντα-
ποκρίθηκαν στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλμα-
τός τους με σοβαρότητα και επάρκεια. Μέχρις εδώ 
όλα καλά και ωραία! Τι γίνεται όμως μ’ αυτούς που 
κάνουν τους "ψυκτικούς" (εγώ τους λέω αλεξιπτω-
τιστές), χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις της λειτουργίας 
και συμπεριφοράς των ψυκτικών μηχανών και ειδι-
κά των νέων ψυκτικών ρευστών και τη σχέση τους 
με τα ψυκτέλαια.
Οι άνθρωποι αυτοί (συνήθως αλλοδαποί), χωρίς κα-
μιά γνώση του αντικειμένου (αλλά με πολύ θράσος) 
πίστεψαν πραγματικά ότι έγιναν μαστόροι βοηθώ-
ντας κά- ποιον αδειούχο ψυκτικό στο 

ξετρύπημα ενός τοίχου, ή δί-
νοντας εργαλεία και φέρνο-
ντας καφέδες. Εγκαταστά-
σεις τέτοιων "μαστόρων" 
θα έχετε συναντήσει όλοι οι 
αδειούχοι ψυκτικοί, όταν οι 
ιδιοκτήτες κάποιου A/C σας 
τηλεφωνούν για κάποια 
βλάβη. Αναγνωρίζονται 
με την πρώτη ματιά. Όμως 
δεν φτάνει που αφαιρούν 
εισόδημα από τους αδει-
ούχους ψυκτικούς, σου 
κάνουν και τον πονηρό, 
τον πολύξερο, τον σοφό 
πάνω στην ψύξη και τον 
κλιματισμό (κάποιος 
απ’ αυτούς που δεν με 
γνώριζε προσφέρθηκε 
να μου κάμει και μαθή-
ματα, τέτοιο θράσος).
Οι "αλεξιπτωτιστές" 
ψυκτικοί (μαϊμού) κά-
νουν τη δουλειά τους. 
Τι κάνουν όμως οι 

ενώσεις των νόμιμων ψυκτικών; Τι κάνει το κράτος 
για την προστασία του επαγγέλματος, αλλά και των 
πολιτών που πέφτουν θύματα της ασχετοσύνης των 
"ψυκτικών μαϊμού"; Τίποτα. Ο νόμος βέβαια υπάρ-
χει. Εφαρμόζεται όμως; Όχι βέβαια, όπως και τόσοι 
άλλοι νόμοι. Αλλοδαποί υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι 
και λοιποί "περαστικοί", όταν δεν έχουν δουλειά, 
βαφτίζονται "ψυκτικοί", αφού κανείς δεν τους ελέγ-
χει και δεν τους ενοχλεί. 
Τι γίνεται όμως σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή της 
Β. Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς), που είναι σοβαρές χώ-
ρες και εφαρμόζεται ο νόμος προς κάθε κατεύθυν-
ση; Υπάρχει αυτή η επαγγελματική ασυδοσία; Όχι 
βέβαια. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Καναδά 
στον οποίο έχω ζήσει αρκετά. Εκεί ο ψυκτικός (ανε-
ξάρτητα από το αν είναι πτυχιούχος ή εμπειροτεχνί-
της), για να εργαστεί ακόμα και ως εκπαιδευόμενος 
ή βοηθός θα πρέπει πρώτα να δώσει ειδικές εξετά-
σεις για κάθε βαθμίδα εργασίας που θα κάμει (μα-
θητευόμενος βοηθός, τεχνίτης, εργολάβος). Την 
άδεια του εργολάβου (contractor) την παίρνει κα-
νείς πολύ δύσκολα. Όμως κανένας από τους παρα-
πάνω δεν μπορεί να αγοράσει ψυκτικά υγρά, αν δεν 
έχει την ειδική άδεια αγοράς και διαχείρισης των 
ψυκτικών ρευστών. Η άδεια αυτή δίνεται μετά από 
παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου που ακο-
λουθείται από αυστηρές εξετάσεις. 

Χωρίς την επίδει-
ξη της ειδικής αυτής 
κάρτας (που είναι αυ-
στηρά ατομική, όπως 
η ταυτότητα), κανέ-
νας προμηθευτής ψυ-
κτικών ρευστών δεν 
δίνει (πουλάει) ψυκτι-
κό και είναι υποχρε-
ωμένος να κρατήσει 
H/Y τον αριθμό της 
κάρτας και την ημε-
ρομηνία λήξης της. Η 
πώληση ψυκτικού σε 

κάποιον χωρίς την ειδική κάρτα τιμωρείται αυστη-
ρά. Εκεί βέβαια, ο νόμος εφαρμόζεται. Γι’ αυτό και 
κανείς δεν τολμάει να τον παραβεί. Για τα ελληνικά 
δεδομένα βέβαια η παραπάνω διαδικασία φαίνεται 
αστεία και ανεφάρμοστη. Δεν πρέπει όμως κάποτε κι 
εμείς να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος; ®

Ψυκτικοί και αλεξιπτωτιστές ψυκτικοί
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με την πρώτη ματιά. Όμως 
δεν φτάνει που αφαιρούν 
εισόδημα από τους αδει-
ούχους ψυκτικούς, σου 
κάνουν και τον πονηρό, 
τον πολύξερο, τον σοφό 
πάνω στην ψύξη και τον 
κλιματισμό (κάποιος 
απ’ αυτούς που δεν με 
γνώριζε προσφέρθηκε 
να μου κάμει και μαθή-
ματα, τέτοιο θράσος).

Αναφορικά με το πιο πάνω πολύ σημαντικό ζήτημα, ενημερώνεστε ότι πληροφορηθήκαμε από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για θέματα περιβάλλοντος, ότι κυκλοφορεί στην αγορά νοθευμένο 

ψυκτικό αέριο R134. Στους κυλίνδρους αλλά και σε εξοπλισμό που περιέχει το R134 παρατηρήθηκαν 

ποσότητες της ένωσης R40, η οποία είναι τοξική και εύφλεκτη. Η συγκεκριμένη ένωση, αντιδρά με 

το αλουμίνιο και παράγει τριμεθυλοαλουμίνιο το οποίο αναφλέγεται άμεσα μόλις έρθει σε επαφή με 

την ατμόσφαιρα. Ήδη σε Βραζιλία και Βιετνάμ η διεθνής κοινότητα έχει θρηνήσει θύματα.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και γνωρίζοντας ότι όγκος εξοπλισμού και κυλίνδρων που περιέχουν 

R134 προέρχεται από τρίτες χώρες, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τους συνεργάτες σας και 

να ελέγχετε ενδελεχώς το προϊόν που προμηθεύεστε.

Λόγω της πανομοιότυπης σύστασης με το R134, το R40 είναι πολύ δύσκολο να ανιχθευθεί και μέ-

χρις στιγμής ο καλύτερος τρόπος ανίχνευσης του είναι με την χρησιμοποίηση λάμπας αλογόνου-

επισυνάπτονται οδηγίες. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί ανιχνευτές αερίων.

Σας προτρέπουμε άμεσα να προβείτε στους απαραίτητους ελέγχους ώστε και να είστε προσεκτι-

κοί στις συναλλαγές σας, είτε αυτές αφορούν bulk αέριο, είτε εξοπλισμό. Το Τμήμα Περιβάλλο-

ντος είναι στη διάθεσή ας. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Παύλο Παύ-

λου, 22408925

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με εκτίμηση,

Παύλος Παύλου

για Διευθυντή

Τμήμα Περιβάλλοντος 1498 Λευκωσία

φαξ: 22774945 Ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy

Αρ. Φακ. 126/04

Αρ. Τηλ. 22408925

E-mail: ppavlou@environment.moa.gov.cy

Πολλαπλοί αποδέκτες

07/03/12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προσοχή! Κίνδυνος έκρηξης / ανάφλεξης

Περιστατικά εκρήξεων από κυλίνδρους και εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα 

αέρια του θερμοκηπίου
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Η Γερμανία μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου πο-
λέμου διχοτομήθηκε και εγκαταστάθηκαν διοική-
σεις από τις ΗΠΑ και την τότε ΕΣΣΔ στην Δυτική και 
Ανατολική Γερμανία αντιστοίχως. Ο σκοπός της ιδι-
ότυπης αυτής κατοχής ήταν ο περιορισμός της γε-
ωπολιτικής επιθετικότητας που είχε παρουσιάσει το 
Γερμανικό κράτος το πρώτο μισό του 20ου αιώνος 
με ολέθρια αποτελέσματα και εκατομμύρια νεκρών 
σε όλον τον κόσμο.   
Για να καταλάβουμε όμως την επιθετικότητα που εξέ-
φραζε η Γερμανία πρέπει να γυρίσουμε στους Ναπο-
λεόντειους πολέμους. Η Γερμανία τότε δεν ήταν συ-
γκροτημένο κράτος, αλλά αποτελείτο από κρατίδια 
αυτοτελώς διοικούμενα. Το σύνολο της σημερινής 
Γερμανίας λειτουργούσε τότε ως ένας αποσβεστή-
ρας εντάσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Τσαρικής 
Ρωσίας. Ο πόλεμος του Ναπολέοντα ενάντια στην 
Ρωσία και η κατοχή της Πρωσίας, ήταν η σπίθα που 
“ξύπνησε” την Πρωσία αρχικά και τα υπόλοιπα κρα-
τίδια στη συνέχεια, με αποτέλεσμα το 1871 η Γερμα-
νία να ολοκληρώσει την Ένωση της υπό τον Όττο  
Έντουαρντ Λέοπολντ, γνωστό και ως Μπίσμαρκ. Η 
γεωστρατηγική διαχείριση ενός νεοσύστατου κρά-
τους χωρίς στρατηγικό βάθος όπως είναι η Γερμα-
νία, η οποία γειτνιάζει με την Ρωσία και την Γαλ-
λία, δημιουργούσε ένα σύνθετο παζλ, του οποίου η 
λύση προσπάθησε να επιτευχθεί με την άνθηση του 
Γερμανικού εθνικισμού. Η εξωτερική της πολιτική 
περιστρεφόταν διαρκώς στην αποτροπή μιας συμ-

μαχίας μεταξύ Γαλλίας και 
Ρωσίας. 

Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της Γερ-
μανίας σε συνδυασμό με την οικονομική δυναμική 
που ανέπτυσσε, ώθησε την Ρωσία και την Γαλλία να 
δημιουργήσουν μια συμμαχία μεταξύ τους, η οποία 
επεκτάθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με τη συμ-
μετοχή και της Μεγάλης Βρετανίας με την ονομασία 
Αντάντ.  Η Γερμανία αντιλαμβανόμενη ότι μια επί-
θεση σε αυτήν από την Αντάντ θα την κατέστρεφε, 
αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία επίθεσης με 
αποτέλεσμα τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και στους 2 παγκόσμιους πολέμους η Γερμανία επι-
τέθηκε πρώτα στην Γαλλία και στην συνέχεια στην 
Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να κρατή-
σει την Μεγ. Βρετανία απομονωμένη. Η στρατηγική 
αυτή απέτυχε και στους 2 πολέμους για διαφορετι-
κούς λόγους η καθεμία.  
Μετά τη διχοτόμηση της Γερμανίας και την εμφάνι-
ση του “ψυχρού πολέμου” κατέστη σαφές στις ΗΠΑ 
ότι μια επανεξοπλισμένη Γερμανία ήταν εκ των ουκ 
άνευ για τον περιορισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Για 
να επανεξοπλιστεί όμως η Γερμανία έπρεπε να δη-
μιουργηθεί ανάπτυξη (με την βοήθεια βεβαίως των 
ΗΠΑ αλλά και των συμμάχων με διάφορους τρό-
πους, όπως το παράδειγμα της χώρας μας που δεν 
απαίτησε ποτέ το πολεμικό δάνειο και τις αποζημιώ-
σεις). Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η εικόνα της Γερ-
μανίας που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία οφείλεται 
στην εργατικότητα αλλά και την ευρηματικότητα των 
κατοίκων της, όπως επίσης και στην χρήση τόσων 
ποταμίων οδών οι οποίες διευκόλυναν το εμπόριο 
με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο κυριότερος λόγος όμως 
είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας της χωρίς χρέη 
και λοιπές υποχρεώσεις, μεγάλο μέρος των οποίων 
μετετέθη για τις Ελληνικές “καλένδες”.  
Η στρατηγική των ΗΠΑ για την Γερμανία φαίνεται 
ότι λειτούργησε, και μάλιστα πολύ καλά. Η Γερμα-
νία, μετά και την επανένωσή της, σταθεροποίησε 
την οικονομία της, η Γαλλία (η  μεγάλη της ανησυ-
χία)  ήταν προσδεμένη στο άρμα της ΕΕ και η Ρω-
σία προσπαθούσε ακόμη να ανακτήσει το χαμένος 
κύρος και την γεωπολιτική ισχύ που είχε κάποτε η 
πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ. Όλα έδειχναν μέχρι πρότινος ότι 
είχαν επιλυθεί, τουλάχιστον μέχρι να ξεσπάσει η οι-
κονομική κρίση. Η κρίση ξέσπασε σχεδόν ταυτοχρό-
νως με την επέκταση της ΕΕ. Η Γερμανία διαβλέπο-
ντας περιφερειακές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν 
κινήσεις (τόσο γεωπολιτικές όσο και οικονομικές) 
που ευνοούσαν την εθνική τους στρατηγική, κι όχι 
τους κεντρικούς σχεδιασμούς της γερμανοδιοικού-

Η Γερμανία και η Ευρώπη: 
το παρελθόν μας δεικνύει το μέλλον;

Γράφει
ο Δημήτρης

Πλαταράς
Απόστρατος 

Αξιωματικός Π.Ν.
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Η θερμική ισορροπία του σώματος επιτυγχάνεται μέσω της 
θερμορύθμισης, και είναι αποτέλεσμα δύο μηχανισμών, της 
θερμογένεσης και της θερμοαποβολής. Αποτελεί μία δυναμι-
κή κατάσταση αλληλεπίδρασης της θερμότητας που παράγε-
ται από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και της θερμότητας που 
μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, ακτινοβολία και εξάτμιση 
από ή προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται από 
πλήθος άλλων παραμέτρων, όπως το φύλλο, την ηλικία, το κλί-
μα, τη δραστηριότητα και τον ρουχισμό.

Η μη επίτευξη θερμικής ισορροπίας σε δυσμενές θερμικό ερ-
γασιακό περιβάλλον, με την εξάντληση και κόπωση που προ-
καλεί στους φυσιολογικούς μηχανισμούς θερμορύθμισης του 
οργανισμού, έχει επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. 
Συμβάλλει όχι μόνο στην εμφάνιση συγκεκριμένων επαγγελ-
ματικών νοσημάτων, αλλά επίσης περιορίζει σημαντικά και την 
ικανότητα του εργαζόμενου να αντιδράσει σωστά στα εξωτε-
ρικά ερεθίσματα ή να παρακολουθήσει σύνθετες εργασιακές 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα, εκτός από τη μειωμένη απόδοση, 
να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις που οδηγούν στα 
εργατικά ατυχήματα. 
Η παρατεταμένη ή μεγάλη θερμική καταπόνηση του οργανι-

σμού από την επαγγελματική έκθεση σε θερμό περιβάλλον, 
μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις οι 
οποίες οφείλονται είτε στην εξασθένιση της θερμορύθμισης, 
είτε στις διαταραχές βοηθητικών μηχανισμών αυτής, είτε ακόμη 
στις λειτουργικές αλλοιώσεις των οργάνων που συμμετέχουν. 
Παραδείγματα αυτών των καταστάσεων είναι η θερμοπληξία, η 
υπερπυρεξία, η θερμική συγκοπή, οι διαταραχές του υδρο-ηλε-
κτρολυτικού ισοζυγίου, αλλά και οι διαταραχές του δέρματος 
και των ιδρωτοποιών αδένων, όπως τα εγκαύματα και τα εξαν-
θήματα από τη θερμότητα. 

Για τη μελέτη και ανάλυση των καταστάσεων θερμικής καταπό-
νησης στο εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
πολλές παράμετροι. Εκτός  από τον προσδιορισμό των φυσικών 
παραγόντων, όπως της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας, 
της ταχύτητας του αέρα κ.ά., πρέπει να μελετηθούν επίσης και 
παράμετροι που σχετίζονται με το είδος και τη μορφή της εργα-
σίας, τη βαρύτητα της εργασιακής δραστηριότητας, τη διάρκεια 
της έκθεσης στο δυσμενές θερμικό περιβάλλον, τον ρουχισμό, 
την κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου κ.λ.π.

Για την επιστημονικά ορθή εκτίμηση του θερμικού περιβάλλο-
ντος στους εργασιακούς χώρους και της θερμικής καταπόνη-
σης των εργαζομένων, χρησιμοποιείται ο βιοκλιματικός δείκτης 
WBGT - Δείκτης Θερμοκρασίας υγρού - σφαιρικού θερμομέτρου 
(wet bulb globe temperature), ο οποίος υπολογίζεται από τους 
εξής τύπους:
• για εσωτερικούς χώρους: WBGT=0.7tnwb+0.3tg
• για εξωτερικούς χώρους: WBGT=0.7tnwb+0.2tg+0.1ta

Μαργαρίτα Γ. Βατίστα
Χημικός ΜSC, Σύμβουλος Περιβάλλοντος,
Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας,
Υπεύθυνη Τμήματος Μετρήσεων ACRM A.E.

Η μη επίτευ-
ξη θερμικής 
ισορροπίας 
έχει επι-

πτώσεις στη 
σωματική και 
ψυχική υγεία

Εργασία σε Θερμό περιβάλλον

Πληροφόρηση

μενης πλέον ΕΕ, άρχισε να πιέζει προς όλες τις κατευ-
θύνσεις για περισσότερη συνοχή και ομοιομορφία. Η 
Γερμανία χρειαζόταν και χρειάζεται την συνοχή της ΕΕ 
για τους λόγους που αναλύθηκαν πιο πάνω.  
Αν ληφθεί υπόψη η διαρκώς αυξανόμενη ισχύ της Ρω-
σίας, τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και στο γεω-
πολιτικό/ γεωστρατηγικό (βλέπε ευθεία ανάμειξη πλέ-
ον στην υπόθεση της Συρίας όπου η Ρωσική Αρκούδα 
δείχνει πλέον ξεκάθαρα τα δόντια της και τονίζει προς 
όλες τις κατευθύνσεις ότι παραείναι μεγάλη για να βά-
λει κάποιος μαζί της), τότε όλοι καταλαβαίνουμε την 
κάθε δυνατή προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η 
Γερμανία ούτως ώστε να συνδιοικεί την ΕΕ μαζί με την 

Γαλλία, αλλά και να αντιπροτάξει γεωπολιτικά το αντί-
παλο δέος στην ταχύτατα επανερχόμενη δύναμη της 
Ρωσίας.  
Πώς θα κρατηθεί η συνοχή όμως επ’ ωφελεία της Γερ-
μανίας, όταν το σύνολο του Ευρωπαϊκού Νότου πνέει 
τα οικονομικά λοίσθια, λόγω των ασκούμενων κυρίως 
ειπείν πολιτικών της ΕΕ; Η Γερμανία πρέπει να βοηθή-
σει και δείχνει πρόθυμη να βοηθήσει (με το αζημίωτο 
βεβαίως) αλλά ταυτοχρόνως ζητά άμεσα την λήψη αυ-
στηρών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής που εξα-
θλιώνουν τον Ευρωπαϊκό νότο.  
Το μεγάλο ερώτημα που αναδύεται είναι τι θα γίνει 
αν ο Ευρωπαϊκός Νότος αντιδράσει στον ορυμαγδό 
των μέτρων αυτών; Τι θα συμβεί εάν στις επερχόμε-
νες Γαλλικές εκλογές επικρατήσει ο Φρανσουά Ολάντ, 
ο οποίος έχει εκ των προτέρων διαμηνύσει προς όλες 
τις κατευθύνσεις ότι πιθανή νίκη του θα οδηγήσει στην 
επαναδιαπραγμάτευση (στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων αν όχι κατάργηση) του συμφώνου δημοσιονο-
μικής σταθερότητας;  
Ποια θα είναι η στρατηγική που πρόκειται να ακολου-
θήσει η Γερμανία στην πορεία; 
Ας ελπίσουμε, για το καλό όλου του κόσμου, να εί-
ναι διαφορετική από τις στρατηγικές που ακολούθησε 
κατά το πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα. ®

Η Γερμανία και η Ευρώπη: 
το παρελθόν μας δεικνύει το μέλλον;



ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Επιδράσεις της οικονομικής κρίσης 
στη σχέση των δύο öύλων
Γιατί υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία σχέσεων 
και γιατί καταλήγουν να είναι σε μεγάλο ποσοστό 
σχέσεις «επιφανειακές»;
Βλέπουμε στις μέρες μας, κυρίως στην ηλικία όπου πα-
λιότερα ένα ζευγάρι θα συμβίωνε (μία σημαντική «εκ-
παίδευση» για το ζευγάρι) ή θα παντρευόταν, ότι επι-
κρατούν κατά βάση «επιφανειακές» σχέσεις (με την 
έννοια του «βάθους» του ενδιαφέροντος για τον σύ-
ντροφο, το πόσο «μοιράζονται» θέματα ή προβλήμα-
τα που απασχολούν προσωπικά και τους δύο ή «κρα-
τούν μόνο για τον εαυτό τους» μέσα τους), οι οποίες 
όμως δεν «ικανοποιούν» ψυχικά το άτομο, όπως θα γι-
νόταν σε μία «βαθύτερη» σχέση. 
Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μία σημαντική κοι-
νωνική επίδραση. Οι άνθρωποι, καθώς βρίσκονται 
υπό την πίεση στρεσογόνων παραγόντων, αποφεύ-
γουν τη συναναστροφή ακόμη και με φίλους τους με 
«προβλήματα», καθώς «δεν αντέχουν» να ακούσουν 
τα προβλήματα και άλλων εκτός των δικών τους. Πρό-
κειται για μία «αυθόρμητη» αντίδραση του μυαλού, 
προκειμένου να αποφύγει την ψυχική φθορά, την 
«απώλεια» ψυχικού δυναμικού και την αρνητική συ-
ναισθηματική διάθεση. 
Το μυαλό μας έχει την τάση να επιλέγει την «ευκολότε-
ρη» λύση, η οποία όμως μακροχρόνια δεν είναι η πιο 
«αποδοτική», από την σκοπιά της συναισθηματικής 
ικανοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι αν τύχει ένα σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας σε ένα φιλικό πρόσωπο, οι περισ-
σότεροι άνθρωποι μειώνουν τη συχνότητα της επαφής 
μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι «κακοί» άνθρω-
ποι. Αν τύχει όμως στο περιβάλλον τους και αναγκα-
στούν να εμπλακούν σε αυτό, η «τριβή» αυτή, τελικά 

τ ο υ ς κάνει πιο «δυνατούς ψυχικά». Γενι-
κά αν δεν «αναγκαστούμε» να 

αντιμετωπίσουμε μια δύσκο-
λη κατάσταση, τείνουμε να 
την αποφεύγουμε. Σήμερα 
λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν 

απομονωθεί τόσο πολύ, θε-
ωρώντας ότι θα αντιμετωπί-
σουν καλύτερα τα προβλή-
ματά τους μόνοι τους. Είναι 

όμως πια τόσα πολλά, που 
μόνο μέσα σε μία ομάδα μπο-
ρεί να αντλήσει ψυχική δύνα-
μη ένας άνθρωπος. Και το ζευ-

γάρι είναι μία «μικρή ομάδα». 
Λένε για παράδειγμα «πώς να 

κάνω σχέση τώρα αφού δεν έχω 
δουλειά», παραβλέποντας ότι ο 

σύντροφος είναι κοντά μας στις 

δύσκολες στιγμές κι ότι μπορεί να βελτιώσει σε σημα-
ντικό βαθμό την ψυχική μας διάθεση. Βεβαίως αυτό 
συχνά πρέπει να το «μάθουμε» στον σύντροφο, πώς 
να μας βελτιώνει κυρίως τη διάθεση και να μας την 
«χαλάει» λιγότερο. Αυτό δυστυχώς πολλοί άνθρωποι 
νομίζουν ότι θα το βρουν «έτοιμο» σε έναν «σύντρο-
φο», ενώ στην ουσία τού το «μαθαίνουμε» και μας το 
«μαθαίνει».  Υπάρχει ένας φόβος ότι τα αρνητικά της 
«σοβαρής» σε συναισθηματική δέσμευση σχέσης, εί-
ναι περισσότερα από τα θετικά της.
Επικρατεί δηλαδή η «φοβισμένη» άποψη ότι θα «επι-
βαρυνθούν» πολύ περισσότερο εάν «φορτωθούν» τα 
προβλήματα ενός συντρόφου και υπάρχει μια από-
σταση και απομόνωση του καθενός στα δικά του προ-
βλήματα και ανησυχίες, αντί να υπάρχει επαφή και 
επικοινωνία. Έτσι πολλά άτομα από επιλογή βιώνουν 
την μοναξιά. «Μοναξιά» όμως μπορούμε να νιώθου-
με ακόμη και μέσα σε μία επιφανειακή σχέση (ή σε μία 
σχέση που αφήσαμε να εξελιχθεί σε επιφανειακή), η 
οποία μπορεί να γίνει με το κριτήριο «να μην υπάρ-
χουν οικονομικά προβλήματα», το οποίο μπορεί να 
προτιμάται από την ψυχική επαφή και επικοινωνία. 
Πολλές γυναίκες στην ηλικία γύρω των τριάντα σήμε-
ρα, μπορεί να προτιμούν μία σχέση για την οποία δεν 
ενδιαφέρονται τόσο συναισθηματικά, προκειμένου 
να μην «επιβαρυνθούν» με τα θέματα του συντρόφου, 
απλά οι δύο σύντροφοι έχουν κοινές εξόδους και σε-
ξουαλική ζωή. Η έλλειψη ικανοποίησης από αυτού του 
είδους σχέση είναι συχνά εμφανής. Ένας σύντροφος 
τον οποίο δεν θέλουμε να τον δούμε όταν «ξυπνάμε» 
το πρωί, δεν μας λείπει μέσα στην διάρκεια της ημέρας 
πολύ, τι ψυχική ικανοποίηση να μας προσφέρει;
Εκτός αυτού υπάρχει και η έννοια του «να βρω τον/
την τέλειο/τέλεια» με αποτέλεσμα αρκετές ή και αρ-
κετοί, να μην προχωράνε σε μόνιμες σχέσεις μέχρι 
να βρούνε «έτοιμο» αυτό που νομίζουν ότι τους ται-
ριάζει. Ουσιαστικά όμως το «τέλειο» φτιάχνεται μέσα 
από την «γνωριμία» και «ταίριασμα» δύο εαυτών, δεν 
υπάρχει «έτοιμο» στην φύση. Είμαστε «συμβατοί» όχι 
με έναν και μοναδικό, αλλά με χίλιους πιθανούς συ-
ντρόφους, σίγουρα όχι με όλους. Το ταίριασμα γίνεται 
αφού ξεκινήσει η σχέση, η οποία ξεκινάει από μια έλξη 
που νιώθουμε για τον άλλον και στην συνέχεια γίνο-
νται «αμοιβαία ταιριάσματα» των δύο προσωπικοτή-
των. Η ποιότητα της επικοινωνίας που θα προκύψει, 
καθορίζει την μακροβιότητα μιας σχέσης, όταν οι χη-
μικές ουσίες που εκκρίνονται όταν είμαστε ερωτευμέ-
νοι και το πάθος, αρχίσουν να «μειώνονται».
Πώς νιώθει σήμερα ο άντρας με την οικονομική ισχυ-
ροποίηση της γυναίκας, η εργασία της γυναίκας επη-
ρεάζει «αρνητικά» την σχέση του ζευγαριού; 

Γράφει
ο Νικόλαος Γ. 

Βακόνδιος
Ψυχολόγος

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.

à
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Παραδοσιακά ο άντρας είχε τον μεγαλύτερο ρόλο 
όσον αφορά το εισόδημα, ενώ τώρα πια και η γυναί-
κα συμβάλλει σημαντικά στον οικονομικό τομέα. Είναι 
πια οικονομικά ισχυρή και εκπέμπει έναν δυναμισμό 
που έχει φοβίσει τον άντρα. Ειδικά σήμερα στην επο-
χή της οικονομικής κρίσης η μείωση της οικονομικής 
δύναμης του άντρα προκαλεί μια κοινωνική επίδραση 
στην σχέση των δυο φύλων. Η οικονομική του δύνα-
μη μειώνεται «ανατρέποντας» τα μέχρι τώρα δεδομένα 
στους ρόλους πριν ή και μέσα σε μια σχέση. Έτσι, για 
παράδειγμα ένας οικονομικά αδύναμος πιθανόν έχει 
λιγότερο θάρρος να προσεγγίσει μια γυναίκα.
Η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να ανταπεξέλθει καθημε-
ρινά στον ρόλο της μητέρας, της συζύγου, της νοικο-
κυράς  και της εργαζόμενης. Εργάζεται πολλές ώρες 
και δεν μπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο στον σύ-
ντροφο της, επειδή κουράζεται σωματικά και βεβαίως 
έτσι επηρεάζεται αρνητικά η συναισθηματική διάθεση 
και επόμενα και η σεξουαλική. Πρόκειται για έναν ση-
μαντικό εχθρό της «σοβαρής» σχέσης μαζί με την ρου-
τίνα της καθημερινότητας. Ο άντρας έχοντας λιγότε-
ρους ρόλους μπορεί να αισθάνεται «παραμελημένος», 
καθώς η προσοχή της γυναίκας εστιάζεται κυρίως στο 
παιδί (αν υπάρχει), στην εργασία της και στην φροντί-
δα του σπιτιού, με αποτέλεσμα να αμελείται ο προσω-
πικός τους χρόνος, να είναι ελάχιστος, και να μην δι-
ασκεδάζουν μαζί. Η φθορά που επέρχεται έτσι είναι 
ισχυρότατη και το δυστυχές είναι ότι δεν συνειδητο-
ποιείται, στο κυνήγι της επιβίωσης. Τελικά τα χρήματα 
που προκύπτουν από τις λίγες παραπάνω ώρες εργα-
σίας αναρωτιέται κανείς αν μπορούν να «αντισταθμί-
σουν» το «τέλος» του ζευγαριού το οποίο συμβαίνει. Ο 
άνδρας, συχνά από «αδυναμία συναισθηματικής έκ-
φρασης», λόγω ανατροφής σύμφωνα με κάποια πρό-
τυπα, δεν εκφράζει την ανάγκη του αυτή στην γυναί-
κα. Αντιθέτως συνήθως απομονώνεται ή εκφράζεται 
πιο εύκολα σε φίλους του. Ένα ζευγάρι στο οποίο ο 
καθένας κρατά φόβους, σκέψεις, στον εαυτό του, στα-

διακά κινδυνεύει από την αποξένωση. 
Το ζευγάρι μπορεί να φτάσει να 

μοιάζει με μία «εταιρεία» η 
οποία κάνει απλά λογι-

στική στα έσοδα και 
τα έξοδα της.

Πώς επηρεάζει 
η οικονομική 
κρίση την 
σχέση των 
δύο φύλων;
Το ζευγά-
ρι σήμερα 
δ ο κ ι μ ά ζ ε -
ται από την 
οικονομική 

κρίση. Αρχίζει 

αναγκαστικά να κάνει κάποιες οικονομίες ή περιορί-
ζει κάποια έξοδα και παραμένει πολλές ώρες στο σπί-
τι. Το αποτέλεσμα είναι η σχέση να φθείρεται καθημε-
ρινά από την ρουτίνα και καμιά φορά και γκρίνια, που 
προκαλείται από το οικονομικό πρόβλημα. Το ζευγά-
ρι πρέπει να βρει κάποιες τεχνικές ώστε να προστατευ-
τεί από την ψυχική φθορά της ρουτίνας για παράδειγ-
μα, επιβάλλεται να εξοικονομήσει κάποια χρήματα 
απλά για έναν καφέ, ένα ποτό, ακόμη κι αν χρειάζεται 
να αναβάλλει κάποιο έξοδο. Πίσω από αυτήν την φαι-
νομενικά απλή «κίνηση» «κρύβεται» κάτι σημαντικότε-
ρο. Δείχνουμε στον σύντροφό μας ότι δεν τον έχουμε 
«δεδομένο», και το σημαντικότερο όλων, δεν κάνουμε 
μόνο δυσάρεστα πράγματα μαζί του, όπως το να υπο-
λογίζουμε την πληρωμή λογαριασμών, τα οποία φέρ-
νουν μία τεράστια φθορά στην σχέση.
Ένα άλλο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης είναι η 
ανεργία. Η κοινωνία μας έχει περάσει λανθασμένα το 
μήνυμα ότι η εργασία σχετίζεται με την αξία του ατό-
μου, δηλαδή αν δεν δουλεύεις δεν αξίζεις. Σήμερα το 
άτομο ντρέπεται που είναι άνεργο, ακόμη και αν έχει 
χρήματα. Νιώθει ότι δεν προσφέρει στην οικογένεια 
και βιώνει άγχος και μελαγχολία. Ό άντρας που χά-
νει την δουλειά του ή που μειώνεται το εισόδημα του, 
νιώθει μειονεκτικά απέναντι στην γυναίκα γιατί έχει 
βασίσει την αυτοπεποίθησή του στην δουλειά του. 
Έχει τεράστια σημασία η στήριξη της γυναίκας στον 
σύντροφό της, καθώς και η ίδια δεν έχει ξαναβιώσει 
στην εποχή μας τους άνδρες σε τέτοια ψυχολογική πί-
εση. Στο φλερτ ο άνεργος άνδρας μπορεί να νιώθει 
αποκομμένος από το κοινωνικό σύνολο, να «φοβά-
ται» την γυναίκα επειδή δεν είναι οικονομικά ισχυρός, 
ακόμη και να αποφεύγει να φλερτάρει για να μην βι-
ώσει την απόρριψη, εξαιτίας της οικονομικής του κα-
τάστασης. 

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του συντρόφου; 
Η επιλογή του συντρόφου είναι κυρίως θέμα της γυ-
ναίκας, μιας κι είναι αυτή που θα διαλέξει από τα υπο-
ψήφιους «κυνηγούς-θηράματα» κάποιον συγκεκρι-
μένο, κι από αυτή κρίνεται το αν θα τον αφήσει να 
«προχωρήσει» ή όχι. Η φύση έχει δώσει κάποια γενε-
τική προδιάθεση με σκοπό την διαιώνιση του είδους. 
Ο άντρας από την φύση του  έλκεται από μια γυναίκα, 
αρχικά, από τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά, όπως οι 
καμπύλες, οι οποίες δίνουν το μήνυμα στον αντρικό 
εγκέφαλο ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι αναπαρα-
γωγικά ώριμη. Βεβαίως μια έλξη μπορεί να προκύψει 
κι από την ψυχική επαφή, την γοητεία ή τον λόγο, πχ 
λόγω συνύπαρξης σε επαγγελματικό χώρο. Η γυναί-
κα, καθώς φέρνει στο κόσμο παιδιά, η φύση την έχει 
προικίσει να έχει ως πρωτεύων κριτήριο την προστα-
σία των «μελλοντικών» παιδιών της. 

Τι προτείνετε σε μια γυναίκα ώστε να 
«ξαναγεννηθεί» το φλερτ μεταξύ των δύο φύλων;
Καταρχήν, έχει μειωθεί το φλερτ των δύο φύλων, κυ-

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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ρίως λόγω του «φόβου» που δείχνει να νιώθει το αν-
δρικό φύλο στις ηλικίες γύρω των τριάντα και κάτι. Η 
γυναίκα πρέπει να πάρει τα ηνία στο φλερτ και να δεί-
ξει στον άντρα ότι την ελκύει. Δεν πρέπει να ντραπεί 
να «ζητήσει τον αναπτήρα» από έναν άντρα, με αυτόν 
τον τρόπο δίνει την αφορμή για κουβέντα και δημι-
ουργείται η δυνατότητα μιας γνωριμίας. Στην Ελλάδα 
η γυναίκα φοβάται να κάνει ένα πιο «έντονο» πρώτο 
βήμα γιατί τυραννιέται  από το σύνδρομο μην «φανεί 
εύκολη». Στην χώρα μας τα δύο φύλα λειτουργούν πιο 
παραδοσιακά. Η γυναίκα προσποιείται ότι δεν είναι 
έμπειρη σεξουαλικά και ότι είναι «άβγαλτη» για να ικα-
νοποιήσει έτσι τον άντρα. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα 
παιχνίδι που «παίζεται». Η γυναίκα δεν πρέπει να νιώ-
θει ντροπή που γίνεται πιο διεκδικητική, γιατί αυτό στα 
μάτια του σωστού άντρα δεν θα την μειώσει. Πιστεύω 
ότι θα πάμε αναπόφευκτα σε αυτό, γιατί οι γυναίκες 
είναι απογοητευμένες και νιώθουν άβολα με τον «δι-
σταγμό» των αντρών.

Το διαδίκτυο αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο 
επικοινωνίας, ποια είναι η γνώμη σας;
Πριν ακόμη η οικονομική κρίση να ενταθεί, το δια-
δικτυακό φλερτ «διευκόλυνε» τους ανθρώπους να 
φλερτάρουν χωρίς καν να βγαίνουν έξω από το σπί-
τι τους. Σήμερα, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας τα 
δύο φύλα έχουν μειώσει τις εξόδους τους και δίνε-
ται ακόμη μικρότερη ευκαιρία για φλερτ με πραγμα-
τική ανθρώπινη επαφή. Εδώ έρχεται να καλύψει αυτό 
το κενό το διαδίκτυο, το οποίο όμως αποτελεί ένα επί-
πεδο μέσο. Από την μία διευκολύνει την επικοινω-
νία ακόμη και με «αγνώστους», από την άλλη όμως, 
όταν «μιλάμε γραπτά» με τόσους πολλούς, «ξεχνάμε» 
ότι πίσω από ένα εικονίδιο στον υπολογιστή, υπάρ-
χει ένας άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η επικοινωνία 
αυτή γίνεται με χίλιους «ηλεκτρονικούς» ανθρώπους. 
Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο γραπτός λόγος αποτελεί 
επικοινωνία. Ο άνθρωπος όμως μόνο όταν βρίσκεται 
ανάμεσα σε κόσμο, όπου υπάρχει ο προφορικός λό-
γος βιώνει πραγματικά την ανθρώπινη επαφή και την 
ανάλογη ψυχική ικανοποίηση. Οι ιστοσελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης «ισοπεδώνουν» το φλερτ και ενισχύ-
ουν την απομόνωση. Τώρα πλέον βρισκόμαστε σε μία 
νέα φάση, όπου οι άνθρωποι διατηρούν «κλειδωμέ-
να» τα ηλεκτρονικά προφίλ τους, διατηρώντας έναν 
μικρό κύκλο γνωστών και μόνο. Επομένως ακόμη και 
αυτή η «χρησιμότητα» που είχαν φέρει στην γνωριμία 
με έναν άγνωστο, τείνει να μειωθεί..  Τα άτομα λόγω 
οικονομίας μένουν κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους, 
μπροστά σ’ ένα κουτί πληκτρολογώντας και όχι μιλώ-
ντας. Το άτομο κάνει μια επιλογή χωρίς να το καταλά-
βει, έχει διευκολυνθεί από την ύπαρξη ενός τεχνητού 
μέσου και διαλέγει ασυνείδητα την «εύκολη λύση», 
δηλαδή να μείνει στο σπίτι από το να βγει με φίλους. 
Το πρόβλημα μεγεθύνεται σε άτομα πιο επιρρεπή πχ 
με φοβίες και άγχος, όπου θα «κολλήσουν» περισσό-
τερο στο διαδίκτυο και δεν θα μπουν στην διαδικασία 
να επισκεφτούν έναν ειδικό.

Θα προτείνατε 
σε άτομα που 
επιθυμούν έναν 
σύντροφο να τον 
αναζητήσουν σε ιστοσελίδες 
γνωριμιών;
Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουν να 
αυξήσουν τον κύκλο των γνωριμιών τους στην 
«πραγματική ζωή». Αν αυτό είναι δύσκολο, αξίζει να 
το συζητήσουν με έναν ψυχολόγο «τι τους δυσκολεύ-
ει» στην πραγματική ζωή, χωρίς να θεωρούν ότι αυτό 
σημαίνει ότι έχουν κάποιο «πρόβλημα» το οποίο δεν 
λύνεται. Σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, συνήθως 
υπάρχουν άλλα θέματα που τους εμποδίζουν να κά-
νουν μία γνωριμία πχ έλλειψη θάρρους, άγχος, ντρο-
πή, μικρός κοινωνικός κύκλος, πολλές ώρες εργασίας. 
Επίσης πολλοί άνθρωποι αντί να διερευνήσουν και 
να ξεπεράσουν τα θέματα αυτά με την καθοδήγηση 
ενός ειδικού, ασυνείδητα επιλέγουν την εύκολη λύση 
του διαδικτύου. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν, μπορεί 
να «βλάψουν» τον εαυτό τους, καθώς δεν αντιμετω-
πίσουν ουσιαστικά το θέμα, αλλά «χρησιμοποιούν» 
ως «ψυχολόγο» (έναν άνθρωπο μη ειδικό), το άτομο 
με το οποίο μιλούν μέσω διαδικτύου.  Όταν δεν νιώ-
θουμε «καλά» όσον αφορά την ψυχική μας διάθεση, 
και μας απασχολεί κάτι «αξίζει» να το διερευνήσου-
με και να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στην πιο εύκο-
λη λύση, όπως την «παρηγοριά επικοινωνίας» από το 
διαδίκτυο. Οι άνθρωποι όπως είπαμε «ξεχνούν» λόγω 
του μέσου, χωρίς να φταίνε, ότι μιλούν με ανθρώπους, 
και συμπεριφέρονται πιο «ψυχρά». Πολλοί άνθρωποι 
«δένονται» συναισθηματικά με έναν άγνωστο, καθώς 
είναι ανθρώπινο να «επενδύσουμε» συναισθηματικά 
με κάποιον που επικοινωνούμε. Βεβαίως η επικοινω-
νία αυτή επιφέρει μία «εξιδανίκευση» του ατόμου με 
το οποίο «μιλάμε», καθώς «δενόμαστε» σε έναν βαθμό 
με αυτό που εμείς ουσιαστικά «έχουμε ανάγκη», αυτό 
που προβάλλουμε και «θέλουμε να δούμε» στον άλ-
λον, «παραβλέποντας» ασυνείδητα κάποια αρνητικά 
σημάδια, τα οποία το μυαλό μας «δεν θέλει να δει», 
όπως μπορεί να συμβεί (σε μικρότερο βαθμό όμως) 
στην πραγματική ανθρώπινη επαφή. Όχι ότι αυτό 
δεν συμβαίνει, σε μικρότερο βαθμό στην πραγματική 
ζωή. Προβάλλουμε δηλαδή στο άλλο άτομο, ειδικά 
όταν είμαστε ερωτευμένοι, αυτό που εμείς θέλουμε να 
«δούμε». Πχ ότι ένας άνδρας είναι στοργικός, ενώ το 
συγκεκριμένο άτομο δεν είναι. Αυτό μπορεί να απο-
γοητεύσει πολύ έναν άνθρωπο, ακόμη και μέσω δια-
δικτύου. 
Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι μπορεί να νιώσει ο κάθε 
άνθρωπος ακόμη και μελαγχολική διάθεση, έντο-
νο άγχος κλπ, λόγω της «έκβασης» μιας διαδικτυακής 
γνωριμίας, αλλά και λόγω της συνήθειας αυτού του 
τρόπου επικοινωνίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις το διαδί-
κτυο μπορεί να «επιβαρύνει» την ψυχική μας διάθεση 
κι είναι χρήσιμο να μιλήσει ο άνθρωπος που παρατη-
ρεί κάτι τέτοιο με έναν ειδικό, χωρίς να θεωρεί προς 
θεού ότι ο εαυτός του  «νοσεί ψυχικά».®

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

αναζητήσουν σε ιστοσελίδες 

ναι προτιμότερο να προσπαθήσουν να 
αυξήσουν τον κύκλο των γνωριμιών τους στην 
«πραγματική ζωή». Αν αυτό είναι δύσκολο, αξίζει να 
το συζητήσουν με έναν ψυχολόγο «τι τους δυσκολεύ-
ει» στην πραγματική ζωή, χωρίς να θεωρούν ότι αυτό 
σημαίνει ότι έχουν κάποιο «πρόβλημα» το οποίο δεν 
λύνεται. Σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, συνήθως 
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Υγεία & Ασöάλεια εργασίας (ΥΑΕ)
Αöορά στο επάγγελμα του ψυκτικού, εγκαταστάτη ή συντηρητή
ΜΕΡΟΣ Γ’: Προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας 

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Στρατηγική λήψης προληπτικών μέτρων

Περιορισμός των εκτιθέμενων εργαζομένων 
Αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται όταν κατά τη συνή-
θη λειτουργία τους τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός 
ενέχουν κινδύνους, οι οποίοι δεν μπορούν να περι-
οριστούν, ή όταν είναι ασύμφορο οικονομοτεχνικά, 
δηλαδή είτε το κόστος είναι υπερβολικό είτε όταν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες περιορισμού του 
κινδύνου στην πηγή, ή όταν συμβαίνουν και τα δύο με 
κάποια αναλογία. Τις περιπτώσεις αυτές δεν τις συνα-
ντάμε τόσο στο επάγγελμα του ψυκτικού αλλά σε μεγά-
λες βιομηχανίες, στις οποίες η λύση δίδεται με την κατα-
σκευή ειδικών θαλάμων στους οποίους περιορίζονται 
οι χειριστές για να αποφύγουν υψηλά επίπεδα θορύ-
βου, θερμότητας, ψύχους, ακτινοβολίας κλπ. Τόσο οι 
συντηρητές όμως όσο και οι εγκαταστάτες, όπως οι ψυ-
κτικοί, συνήθως δεν έχουν αυτήν την πολυτέλεια. Ακό-
μα και στο διάστημα όπου εφαρμόζονται υψηλότατου 
επιπέδου τεχνολογίες σε κάποιες περιπτώσεις ο τεχνι-
κός πρέπει να μεταβεί στο χώρο του προβλήματος.

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η δημοφιλέστερη αν 
και, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος, θε-
ωρείται μόνο επικουρική των υπολοίπων μέτρων. Τα 
ΜΑΠ αποτελούν ειδικό εξοπλισμό για την προστασία 
του εργαζομένου όταν οι υπόλοιπες προσεγγίσεις εί-
ναι χρονοβόρες, πολυδάπανες, ή όταν υπάρχει τεχνο-
λογική αδυναμία αντιμετώπισης του κινδύνου. Αυτό 
σημαίνει ότι ο εργοδότης πρέπει να εξετάζει συνεχώς 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και να τις εφαρμόζει ώστε τα 
ΜΑΠ να έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
Έτσι για παράδειγμα, ένας χειριστής διατρητικού ή 
κρουστικού εργαλείου εκτίθεται σε κραδασμούς, αλλά 
επειδή και η χρήση του εργαλείου είναι απαραίτητη 
και ο χειριστής πρέπει τις περισσότερες φορές να εί-
ναι σε επαφή με το εργαλείο, η μόνη εύκολη και άμε-
ση λύση είναι η χρήση ειδικών γαντιών ασφαλείας 
για την απορρόφηση των κραδασμών και τη μηχανι-
κή προστασία των χεριών του χειριστή, ωτασπίδων για 
την προστασία της ακοής, γυαλιών ασφαλείας για την 

προστασία της όρασης κλπ. Στο σημείο αυτό να επι-
σημάνουμε ότι τα ΜΑΠ πρέπει να είναι πιστοποιη-

μένα κατά CE και κατάλληλα για την κάθε εργα-
σία. Πλέον στην αγορά κυκλοφορούν πολλή 
εξελιγμένης τεχνολογίας ΜΑΠ για κάθε ερ-
γασία ανάλογα με την τιμή αγοράς, αλλά και 

πάλι είναι πολύ φθηνότερα από τις επιπτώ-
σεις ενός ατυχήματος. Για παράδειγμα 
υπάρχουν κράνη με εξαερισμό και 
ενδοεπικοινωνία, υποδήματα ασφα-
λείας με προστασία από ελαφρά υλι-
κά και αερόσολες, γάντια από ειδικά 
υλικά, στολές οι οποίες μπορούν να 
καούν χωρίς ο εργαζόμενος να πά-
θει το παραμικρό, ζώνες ασφαλείας 

με ανακόπτες και μηχανισμούς συγκράτησης υψηλής 
αντοχής κλπ.
Το βασικότερο όμως προληπτικό μέτρο είναι η ίδια μας 
η συμπεριφορά. Σύμφωνα με στατιστικές, το 80% των 
ατυχημάτων οφείλεται στις ανασφαλείς συμπεριφορές 
των εργαζομένων όπως βιασύνη, αφηρημάδα, εξοικεί-
ωση με τον κίνδυνο, επίδειξη, επιθετικότητα, αδιαφο-
ρία, απροσεξία, αστεϊσμοί, έλλειψη τάξης και κατανά-
λωση ουσιών.
Επειδή πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι πρέπει να 
δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε μέτρα διοικητικού χα-
ρακτήρα όπως:
• Η εκπαίδευση των εργαζομένων στα θέματα υγείας 
και ασφάλειας.
• Η συνεχής τους επιμόρφωση στις εξελίξεις.
• Οι τακτικές συναντήσεις και ομιλίες στα θέματα αυτά 
για 5 λεπτά πριν και στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.
• Η συνεχής και αυστηρή τους επίβλεψη για τη συμ-
μόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
• Η ανυποχώρητη δέσμευσή μας ότι η υγεία και η ασφά-
λεια αποτελεί μέρος της κουλτούρας εργασίας μας.
Κάθε εργασία πρέπει να τη σχεδιάζουμε κάθε φορά 
από την αρχή και τα θέματα υγείας και ασφάλειας πρέ-
πει να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψιν. Πριν 
ξεκινήσουμε τη δουλειά μας πρέπει να ελέγχουμε τα 
εργαλεία και τον εξοπλισμό μας στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται τα ΜΑΠ κι όλα να είναι σε άψογη κατά-
σταση, ακόμα και τα οχήματά μας. Πριν ξεκινήσουμε 
την εργασία μας πρέπει να διεξάγουμε αναλυτικές επι-
θεωρήσεις των χώρων και του εξοπλισμού όπου θα 
δουλέψουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το περιβάλ-
λον εργασίας είναι ασφαλές. Πληροφορίες είναι υπο-
χρεωμένος να μας παρέχει ο ιδιοκτήτης του κάθε χώ-
ρου, που πιθανόν γνωρίζει τους κινδύνους καλύτερα 
από εμάς  γιατί η εμπειρία δεν είναι πάντα αρκετή. Τέ-
λος, προσπαθούμε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε αν 
κάτι δεν πάει καλά ώστε να μπορέσουμε να αντιμετω-
πίσουμε κάθε έκτακτη κατάσταση στα πλαίσια του εφι-
κτού. 
Όλοι οι επαγγελματίες και σκληρά εργαζόμενοι ψυκτι-
κοί επιτελούν ένα πολυποίκιλο και δύσκολο έργο. Αν 
και όλοι γνωρίζουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα εί-
μαστε κουρασμένοι και γηραιότεροι, ας φροντίσουμε 
τουλάχιστον να είμαστε το ίδιο υγιείς. ®
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Υπολογισμός των Θερμικών Απωλειών 
(Φορτίων) ενός Ψυκτικού Θαλάμου 

Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών (φορτίων) 
είναι το πρώτο βήμα που θα κάνει ο ψυκτικός για να 
μπορέσει στη συνέχεια να προσδιορίσει την ψυκτική 
ισχύ των συσκευών που θα χρησιμοποιήσει, ώστε αυ-
τές να αποτελέσουν ένα ισορροπημένο και αρμονι-
κό σύνολο, ικανό να δημιουργήσει τις απαιτούμενες 
συνθήκες μέσα στον ψυκτικό θάλαμο. Με άλλα λόγια, 
η μελέτη της ψυκτικής εγκατάστασης ενός θαλάμου 
έχει δύο στόχους:
• τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του θαλά-
μου και 
• τον υπολογισμό της ψυκτικής ισχύος των συσκευών 
της ψυκτικής εγκατάστασης, βάσει των θερμικών απω-
λειών.
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά απλών υπο-
λογισμών, που έχουν απλοποιηθεί ακόμη πιο πολύ με 
τη χρησιμοποίηση πινάκων και διαγραμμάτων με κωδι-
κοποιημένα στοιχεία, που είναι το απάνχασμα της γνώ-
σης και της εμπειρίας μιας ολόκληρης ζωής. Δεν έχουν 
απλοποιηθεί με επικίνδυνες υπεραπλουστεύσεις, που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανακρίβειες.
Το περιοδικό μας, θα δημοσιεύσει σε συνέχειες τη μέ-
θοδο μελέτης της ψυκτικής εγκατάστασης ενός θαλά-
μου, αρχίζοντας από το σημερινό τεύχος με τον υπο-
λογισμό των θερμικών απωλειών (φορτίων).
Το συνολικό θερμικό φορτίο ενός ψυκτικού θαλάμου 
είναι το άθροισμα των παρακάτω θερμικών απωλειών:
• Απώλεια των τοιχωμάτων λόγω αγωγιμότητας.
• Απώλειες λόγω των εισαγομένων προϊόντων.
• Απώλειες λόγω της «θερμικής αναπνοής» των απο-
θηκευμένων φρούτων και λαχανικών.
• Απώλειες λόγω εισροής ατμοσφαιρικού αέρα από 
ανοιχτές πόρτες.
• Απώλειες λόγω φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτροκι-
νητήρων, που λειτουργούν μέσα στο θάλαμο.
• Απώλειες λόγω της παρουσίας εργαζομένων μέσα 
στο θάλαμο.
• Απώλειες λόγω αποπάγωσης των αεροψυκτήρων, 
αλλά και του σχηματισμού πάγου πάνω στις πτερυγώ-
σεις των αεροψυκτήρων. 
Για να υπολογίσουμε αυτές τις θερμικές απώλειες και βά-
σει αυτών τα στοιχεία της ψυκτικής εγκατάστασης του θα-
λάμου, ξεκινούμε από κάποιες σταθερές παραμέτρους, 
που είναι απ’ όλους παραδεκτές, είναι γνωστές σαν «Πα-
ραδοχές» και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Θάλαμοι συντήρησης νωπών προϊόντων

Θάλαμοι συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι σε κάποιες περιπτώ-
σεις οι εργοδότες, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των θαλάμων, 
προδιαγράφουν διαφορετικές παραμέτρους. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές ο ψυκτικός θα χρησιμοποιήσει στους 
υπολογισμούς του τις προδιαγραφές του εργοδότη.

1. Οι Απώλειες των Τοιχωμάτων λόγω 
Αγωγιμότητας
Για να υπολογίσουμε την ωριαία θερμική απώλεια 
των τοιχωμάτων του ψυκτικού θαλάμου χρησιμοποι-
ούμε τον τύπο:
 Qτ =k.f. (tn-tθ)
Όπου Qτ = θερμική απώλεια σε kcal/h
 K  = συντελεστής θερμοπερατότητας σε kcal/m².h°C
 F = επιφάνεια των τοιχωμάτων σε m²
 tπ = θερμοκρασία περιβάλλοντος
 tθ = θερμοκρασία θαλάμου.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε στεγασμένο χώρο 35°C
Θερμοκρασία υπεδάφους 20°C
Αποθηκευόμενο βάρος προϊόντων ανά m³ θαλάμου 200-250kgs
Μέση θερμοκρασία κρυστάλλωσης ευπαθών -2°C
Μέση ειδική θερμότητα ANQ του σημείου κρυστάλλωσης c

1
=0,85kcal/kg°C

Μέση ειδική θερμότητα KATQ του σημείου κρυστάλλωσης C
2
=0,5kcal/kg°C

Μέση ειδική θερμότητα θερμικής αναπνοής c
α
=0,6kcal/kg 24h

Μέση λανθάνουσα θερμότητα φρούτων και λαχανικών R
1
=70kcal/kg

Μέση λανθάνουσα θερμότητα ψαρικών R
2
=56kcal/kg

Μέση λανθάνουσα θερμότητα κρεάτων R
   
=60kcal/kg

Θερμοκρασία θαλάμου 0°C

Θερμοκρασία προϊόντων που εισάγονται  
στο θάλαμο, λαμβάνεται

25°C

Ημερήσια ποσότητα εισαγόμενων προϊόντων,  
ως προς την ολική Χωρητικότητα

7%

Χρόνος ψύξης εισαγόμενων προϊόντων  
από τους 25°C στους 0°C

24h

Πάχος χρησιμοποιούμενων πανέλλων πολυουρεθάνης 80-100mm

Θερμοκρασία θαλάμου -18°C
Θερμοκρασία κατάψυξης προϊόντων σε φούρ-
νους βαθιάς κατάψυξης

-25°C

Θερμοκρασία προϊόντων που εισάγονται στο 
θάλαμο, λαμβάνεται

-5%

Ημερήσια ποσότητα εισαγόμενων προϊόντων, 
ως προς την ολική χωρητικότητα

5%

Χρόνος κατάψυξης εισαγόμενων προϊόντων από 
-5°C στους -18°C

24h

Πάχος πανέλλων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 100-120mm

à

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Ψυκτικά φορτία
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Ψυκτικά φορτία

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας «Κ» των πανέλλων 
είναι η ποσότητα θερμότητας σε kcal/h που θα περνά 
από το θερμό περιβάλλον προς το εσωτερικό του ψυ-
χρού θαλάμου, από κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφά-
νειας. Η ποσότητα θερμότητας που θα περνά προς τα 
μέσα εξαρτάται ακόμη από τη διαφορά της θερμοκρα-
σίας του περιβάλλοντος και του εσωτερικού τού θαλά-
μου. Όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά τόσο πε-
ρισσότερη θερμότητα θα διαρρέει προς το εσωτερικό 
του θαλάμου. Γι’ αυτό ο συντελεστής θερμοπερατότη-
τας «Κ» εκφράζεται σε kcal/m².h°.C, δηλαδή kcal ανά 
ώρα, ανά m² επιφάνειας ανά °C. Η επιφάνεια των τοι-
χωμάτων F περιλαμβάνει την παράπλευρη επιφάνεια, 
την επιφάνεια της οροφής και την επιφάνεια του δαπέ-
δου. Είναι αλήθεια ότι δεν υπόκειται στη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος αλλά στη θερμοκρασία του υπε-
δάφους που είναι πιο χαμηλή και λαμβάνεται 20°C, 
όπως φαίνεται στις «Παροχές» που αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω. Έτσι, η θερμική απώλεια του δαπέδου είναι 
λίγο πιο χαμηλή από εκείνη της οροφής. Είναι όμως 
τόσο ασήμαντη η διαφορά που κάνει τους μελετητές 
να υπολογίζουν και την επιφάνεια του δαπέδου με τον 
ίδιο συντελεστή, όπως η παράπλευρη επιφάνεια και 
η οροφή. Και εγώ προσωπικά ακολουθούσα αυτή τη 
μέθοδο, γιατί στο κάτω – κάτω και η ποιότητα της μό-
νωσης του δαπέδου δεν είναι ίδια με τα πανέλλα του 
θαλάμου. Στον πίνακα θερμοπερατότητας, που δόθη-
κε, παραπάνω για διάφορα πάχη πανέλλων, η πολυ-
ουρεθάνη νοείται να έχει πυκνότητα 42 -45 kg/m³ και 
η επένδυση βαμμένα φύλλα λαμαρίνας με μη τοξικά 
χρώματα, όπως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
ψυκτικών θαλάμων, σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της Ε.Ε. και τους Υγειονομικούς κανονισμούς.

Παράδειγμα
Μια εταιρεία διακίνησης ευπαθών προϊόντων, κυρίως 
φρούτων και οπωροκηπευτικών, ενδιαφέρεται να κα-
τασκευάσει ένα ψυκτικό θάλαμο Συντήρησης νωπών, 
χωρητικότητας 200 τόνων, που θα συναρμολογηθεί 
από πανέλλα πολυουρεθάνης, μέσα σε στεγασμένο 
χώρο. Εσείς είστε ο Ψυκτικός, που θα κατασκευάσει το 
έργο.
Ξεκινάτε λοιπόν, με την εκπόνηση της Μελέτης.
1. Από τις «Παραδοχές» που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
θα πάρετε τα πρώτα σας στοιχεία, που θα τα παρουσι-
άσετε στον εργοδότη, ώστε να συμφωνήσει ή να τα αλ-
λάξει. Τα στοιχεία αυτά είναι:

2. Τα στοιχεία αυτά εγκρίθηκαν από τον εργοδότη και 
καλό θα είναι να τα μονογράψετε και να τα φυλάξετε. 
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε με την εκπόνηση της Με-
λέτης.
3.  Υπολογισμός των θερμικών απωλειών (φορτίων)

Απώλειες των τοιχωμάτων λόγω αγωγιμότητας
Η ωριαία θερμική απώλεια των τοιχωμάτων Qτ = k.f. (tn-tθ)
Κ =  συντελεστής θερμοπερατότητας = 0,18 για πανέλλα 100mm
F =  επιφάνεια τοιχωμάτων = (25+25+10+10) x4+250+250=780m²
tπ= θερμοκρασία περιβάλλοντος σε στεγασμένο χώρο = 35°C
tθ = θερμοκρασία θαλάμου = 0°C

Έχουμε λοιπόν
Qτ=k.F(tπ-tθ) = 0,18x780x35 = 4910kcal/h
Οι απώλειες των τοιχωμάτων είναι λοιπόν 4910kcal/ώρα ®

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος   

Πάχος πανέλλων πολυουρεθάνης 100 mm

Χωρητικότητα του θαλάμου 200 τόνοι

Όγκος του θαλάμου (200 x 5) 1000 m³

Προτεινόμενες διαστάσεις  25 x10 x4 1000 m³

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C

Θερμοκρασία θαλάμου 0°C

Θερμοκρασία εισαγομένων προϊόντων 25°C

Ημερήσια ποσότητα εισαγομένων (200 x 7%) 14 τόνοι

Χρόνος ψύξης εισαγομένων προϊόντων 24 ώρες

Πίνακας θερμοπερατότητας Πανέλλων Πολυουρεθάνης
Πάχος Πανέλλων 

πολυουρεθάνης mm
Συντελεστής Κ θερμότητας 

kcal/m².h°C

30 0,60

40 0,45

50 0,36

60 0,30

80 0,23

100 0,18

120 0,15

140 0,13

150 0,12

160 0,11

180 0,10

200 0,09
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ΕξΟΙΚΟνΟΜΗσΗ ΕνΕΡΓΕΙΑσ

Γράφει
ο Σάκης Κλειδαράς

Πρόεδρος 
& Δ/νων Σύμβουλος

ΤΕΨΕ ΑΕ - POLICOSAE

Τεχνολογία Κινητήρων
Όπως είναι αναμενόμενο η τεχνολογική εξέλιξη των 
προϊόντων δεν σταματά. Κυρίως προϊόντων που κατα-
ναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όπως είναι οι ανεμιστή-
ρες (ΑC).
Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές ErP2015 οι οποίες αυξάνουν την ενεργειακή απο-
δοτικότητα των κινητήρων, θα πρέπει οποιοσδήποτε 
ηλεκτροκινητήρας που θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή 
αγορά από το 2015, να είναι σύμφωνος με την ErP2015. 
Σας παραθέτω τις εξελίξεις πάνω στους ηλεκτρονικούς 
ανεμιστήρες (αξονικούς και φυγοκεντρικούς).

Τι είναι ένας ηλεκτρονικός (EC) ανεμιστήρας;
Είναι ένας σύγχρονος DC κινητήρας, χωρίς καρβου-
νάκια, με μόνιμους μαγνήτες και με ηλεκτρονική διεύ-
θυνση κίνησης (μέσω κυκλωμάτων).
Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ανεμιστήρων είναι 
τα εξής:
•  Πάντα λειτουργούν προς τη σωστή φορά
•  SoftStart / Προστασία από υπερθέρμανση
•  Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα και έλεγχος PFC  
 (power-factor)
•  Λειτουργία σε 50Hzή60Hz - με την ίδια απόδοση
•  Λειτουργούν σε μεγάλης κλίμακας τάση - με την ίδια  
 απόδοση
•  200 – 277 V Μονοφασικοί ή 380 – 480 V Τριφασικοί
•  Απ’ ευθείας σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο  
 (1~AC / 3~AC)
•  Ο σύγχρονος κινητήρας παρέχει υψηλή ροπή σε  
 μεταβλητή ταχύτητα
•  Συμπαγής σχεδιασμός κινητήρα λόγω του εξωτερι- 
 κού ρότορα
•  Συνεχής έλεγχος στροφών λόγω των ενσωματωμέ- 
 νων ηλεκτρονικών
•  Οικονομία στην ενέργεια και βελτιωμένη συμπερι- 
 φορά θορύβου
•  Τύλιγμα χαμηλότερης αντίστασης, το οποίο έχει ως  
 αποτέλεσμα λιγότερες απώλειες στο στάτορα
•  Μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας, μεγαλύτερη  
 διάρκεια ζωής
•  Αυξημένος ψυκτικός δείκτης COP, οι κινητήρες EC  
 επιτυγχάνουν τις υψηλότερες αποδόσεις
•  Σημαντικά λιγότερο βάρος
•  Δυνατότητα προγραμματισμού στροφών από τον  
 πελάτη (ανάλογα το μοντέλο)
•  Ενσωματωμένος έλεγχος στροφών ή λειτουργία 2  
 ταχυτήτων (ημέρα/νύχτα, ανάλογα το μοντέλο),  
 ανάποδη περιστροφή (μετά από συγκεκριμένη  
 χρονική περίοδο)
•  Ρύθμιση στροφών με σήμα εισόδου 0-10V  
 (ανάλογα το μοντέλο)
•  IP 54 κλάση προστασίας, ή ΙΡ 65 προαιρετικά
•  Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -25..+40°C (ή  

 +60°C ανάλογα με την εφαρμογή)
•  Συνδεσμολογία Masterslave, πρωτόκολλο επικοινω- 
 νίας μέσω RS485 MODBUS
•  EMC σύμφωνα με EN 61000-3-2/3 / 61000-6-2 and  
 61000-6-3
•  CE συμβατό σύμφωνα με 60335-1
•  UL πιστοποιητικό (για M3G055 230 VAC 85 W 
2-ταχ.)
Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζεται προς το παρόν εί-
ναι το αυξημένο κόστος των ανεμιστήρων, που όμως 
αντισταθμίζεται από την εξοικονόμηση του ρεύματος.
Ήδη στην Τουρκία αλυσίδα supermarketμε 3.245 κα-
ταστήματα (!) έχει αντικαταστήσει όλους τους ανεμι-
στήρες στα ψυκτικά συστήματα (περί τις 75.000 τεμ.) με 
ηλεκτρονικούς, φθάνοντας σ’ ένα ύψος εξοικονόμη-
σης 74% της απορροφημένης ισχύος, υπολογίζοντας 
απόσβεση από 12 μέχρι 15 μήνες.

Ηλεκτρονικοί  Ανεμιστήρες (ΕC)
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Ρύθμιση στροφών Ανεμιστήρων EC  έναντι 
Λειτουργίας Ανεμιστήρων AC σε on/off βάση.

Ανεμιστήρες - Νόμοι
Η παροχή είναι ανάλογη της ταχύτητας
50% της ταχύτητας έχει ως αποτέλεσμα  
50% παροχή.
•  Η Απορροφούμενη ισχύς  
 η οποία απαιτείται για την περιστροφή  
 της φτερωτής εξαρτάται από το λόγο  
 ταχυτήτων υψωμένο στην 3η.
•  50% της ταχύτητας σημαίνει 12,5%
•  Απορροφούμενη ισχύς (1/8)

V = παροχή
n = ταχύτητα φτερωτής
PL = απορροφούμενη ισχύς

n2
--------
n1 ( (V

2
=V

1
 x 

PL
2
= PL

1
 x 

3n2
--------
n1 ( (

Η Mείωση θορύβου ακολουθεί μία λογαριθμική σχέση.

LW
2
 - LW

1
 = 50dB . log 

όπου,  n = ταχύτητα φτερωτής
 Lw = sound power level dB{A}
Στο 50% των στροφών, η στάθμη θορύβου  
μειώνεται κατά -15dB{A}

n2
--------
n1 ( (
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Γράφει
ο Νικόλαος 

Ψαρράς

Μελετητής 
συστημάτων 

Eξοικονόμησης 
Eνέργειας 

της Aid Engineering

Ο σχεδιασμός των κατακόρυφων γεωθερμικών συ-
στημάτων κλιματισμού είναι μία διαδικασία πολύπλο-
κη και εξαρτώμενη κατά κύριο λόγο από τις ιδιότητες 
των γεωλογικών σχηματισμών, οι οποίες επηρεάζουν 
κατά συνέπεια τη θερμική συμπεριφορά του εδάφους. 
Η λεπτομερής εξέταση και παρουσίαση της κάθε περί-
πτωσης από τον εκάστοτε μελετητή είναι απαραίτητη 
αλλά πρακτικά σχεδόν ανέφικτη, με αποτέλεσμα την 
εφαρμογή εμπειρικών κανόνων. 

Εξετάζοντας την εγκατάσταση ενός κλειστού γεωθερ-
μικού συστήματος κλιματισμού, μεγάλη βαρύτητα θα 
πρέπει να δοθεί στη σωστή διαστασιολόγησή του. Δεν 
είναι λίγες όμως οι φορές που παρατηρείται διαφο-
ροποίηση στον υπολογισμό και τη διαστασιόλογηση 
ενός κλειστού κάθετου συστήματος κλιματισμού για 
ένα δεδομένο έργο, από τον ένα μελετητή στον άλλο. 
Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται σε λανθασμένη προ-
σέγγιση του κάθε μελετητή και κατά συνέπεια στην 
υποδιαστασιολόγηση του συστήματος. Η διαδικασία 
υπολογισμού των θερμικών και ψυκτικών φορτίων 
προκαλεί τις υποφαινόμενες διαφοροποιήσεις. Είναι 
προφανές ότι στον Ελλαδικό χώρο οι θερμικές απαιτή-
σεις μιας εγκατάστασης είναι μικρότερες από τις αντί-
στοιχες ψυκτικές απαιτήσεις για την ίδια εγκατάσταση. 
Το γεγονός αυτό, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι επιτάσ-

σει τη διαστασιολόγηση των γεωθερμικών συστημά-
των κλιματισμού με βάση τα ψυκτικά φορτία και όχι τα 
θερμικά. Είναι κατανοητό ότι εάν ένα σύστημα διαστα-
σιολογηθεί σύμφωνα με τα θερμικά και όχι σύμφωνα 
με τα ψυκτικά φορτία, θα λειτουργεί μεν σωστά κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα αλλά κατά τη διάρκεια του 
θέρους το προκείμενο σύστημα θα υπολειτουργεί. Η 
υποδιαστασιολόγηση ενός γεωθερμικού συστήματος, 
όπως είναι προφανές, έχει αρνητικές συνέπειες κατά τη 
λειτουργία του και μεγάλη πιθανότητα να οδηγηθεί το 
σύστημα σε μελλοντική αστοχία.  

Οι συνέπειες από την εγκατάσταση ενός υποδιαστα-
σιολογημένου συστήματος είναι σημαντικές. Το υπο-
διαστασιολογημένο σύστημα θα έχει μειωμένο συ-
ντελεστή απόδοσης (COP) από αυτόν που θα είχε ένα 
σωστά διαστασιολογημένο σύστημα, με αποτέλεσμα 
η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται 
υπερβολικά. Αξιοσημείωτη είναι και η διαταραχή της 
βιοπικοιλότητας της ευρύτερης περιοχής του εκάστο-
τε έργου. Η πρόκληση υπερκορεσμού του εδάφους 
μετά από μερικά χρόνια, η οποία προκαλείται από τη 
λανθασμένη διαστασιολόγηση του γεωθερμικού συ-
στήματος κλιματισμού, οδηγεί σε ένα σύστημα μη οι-
κονομικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα υποδιαστασιο-
λογημένο σύστημα μπορεί να λειτουργεί σωστά κατά 

Γεωθερμία: Στηριχτείτε στα… ψυκτικά!

à
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τη διάρκεια της θέρμανσης με αντίκτυπο όμως την αυ-
ξημένη ηλεκτρική κατανάλωση και τον θερμικό κορε-
σμό του εδάφους κατά τη διάρκεια της ψύξης. Έχει πα-
ρατηρηθεί η πρόκληση έντονης ξηρασίας σε εκτάσεις 
ελαιώνα, εξαιτίας της λανθασμένης διαστασιολόγησης 
και τελικής υλοποίησης του γεωθερμικού συστήματος.

Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα προκύπτει από τη 
χρήση τετραπλών γεωσυλλεκτών. Ένα σύστημα τετρα-
πλού γεωσυλλέκτη μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα 
ποσά θερμότητας από και προς το έδαφος και παρου-
σιάζει ευκολότερη απορρόφηση των θερμικών φορτί-
ων με τη δημιουργία τεχνητής ανακυκλοφορίας του νε-
ρού κατά τον κατακόρυφο άξονα από ότι ένα σύστημα 
διπλού γεωσυλλέκτη. Το σύστημα του τετραπλού γε-
ωσυλλέκτη πρωτοεμφανίστηκε σε χώρες όπως η Γερ-
μανία και η Σουηδία όπου τα γεωθερμικά συστήματα 
κλιματισμού εφαρμόζονται κατά κόρον για την κάλυ-
ψη των θερμικών φορτίων του εκάστοτε χώρου, και οι 
απαιτήσεις για ψύξη περιορίζονται στην ανάγκη μόνο 
του δροσισμού. Όταν ένα γεωθερμικό σύστημα κλιμα-
τισμού καλείται να καλύψει και τα θερμικά και τα ψυ-
κτικά φορτία ενός κτιρίου, τότε, όπως είναι φυσικό, το 
έδαφος φορτίζεται και αποφορτίζεται με ενέργεια δια-
δοχικά, με ενδεχόμενο ο τετραπλός γεωσυλλέκτης να 
παρουσιάσει προβλήματα κορεσμού κατά τη λειτουρ-
γία του. Το γεγονός αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, 
διότι τα υψηλά θερμικά φορτία που απαιτούνται για να 
διοχετευθούν στο έδαφος δια μέσου των γεωσυλλε-
κτών, υπερφορτώνουν τον κεντρικό κατακόρυφο άξο-
να της γεώτρησης γύρω από τον οποίο διατάσσονται 
οι σωληνώσεις του τετραπλού γεωσυλλέκτη.

Οι  συνέπειες από τη χρήση τετραπλών γεωσυλλεκτών 
δεν επηρεάζει μόνο το συντελεστή απόδοσης της γε-
ωθερμικής αντλίας θερμότητας αλλά και ολόκληρου 
του συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμε-
νο αυτό γίνεται περισσότερο αισθητό όταν η διάμετρος 
της γεώτρησης είναι μικρότερη ή ίση των 5 ιντσών. Γί-
νεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι στην περίπτωση 
που είναι επιθυμητό να καλυφθεί το σύνολο των θερ-
μικών και των ψυκτικών φορτίων μιας εγκατάστασης, 

καταλληλότερος φαίνεται να είναι ο διπλός γεωσυλλέ-
κτης και όχι ο τετραπλός, παρόλο που η αρχική επέν-
δυση ίσως να είναι μεγαλύτερη, καθώς απαιτούνται πε-
ρισσότερες κάθετες οπές.           

Είναι κατανοητό ότι τόσο ο μελετητής όσο και ο τελικός 
χρήστης της εγκατάστασης θα πρέπει να δίνουν ιδιαί-
τερη προσοχή στους παραπάνω παράγοντες, προτού 
επιλεγεί ο τύπος του γεωθερμικού συστήματος που θα 
εφαρμοστεί. Ένα από τα πρωταρχικά κριτήρια επιλο-
γής δε παύει να είναι το αρχικό ύψος της επένδυσης, 
αρκεί βέβαια όμως να μην έρχεται σε σύγκρουση με 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστα-
σης, σε μακροπρόθεσμη βέβαια πάντοτε βάση.    ®

ΕξΟΙΚΟνΟΜΗσΗ ΕνΕΡΓΕΙΑσ

Υδρόψυκτοι 
Συμπυκνωτές

Αερόψυκτοι 
Συμπυκνωτές

Refrigerant R134a
Cooling Capacity Needed 100 kW
Evaporating Temperature oC -10.0οC -10.0οC
Condensing Temperature oC 35.0οC 50.0οC
Compressor Model CSH7583-80Y-40P CSH8563-90Y-40P
Cooling Capacity 107.8 kW 102.7 kW
Power Input 33.8 kW 56.7 kW
Current (400V) 62.8 A 93.0 A
COP/EER 3.19 1.81

Εκ παραδρομής στη σελίδα 18 του τεύχους 20 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ο πίνακας νούμερο 3                           

είναι λανθασμένος και  αντικαθίσταται 
με τον διπλανό πίνακα.

Ôεχνολογικές εξελίξεις 
των συμπυκνωτικών μονάδων
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Total Cooling Solutions
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• Συντήρηση, επισκευή & ανακατασκευή συμπιεστών όλων 
 των τύπων (φυγοκεντρικών, κοχλιωτών (Screw), παλινδρομικών)

• Συντήρηση ψυκτών απορρόφησης

• Συντήρηση πύργων ψύξεως & εξατμιστικών συμπυκνωτών

• Ανακατασκευή & Χημικός/Mηχανικός καθαρισμός εναλλακτών

• Ανάλυση λαδιών, βρωμιούχου λιθίου

• Πρόγραμμα ανταλλαγής συμπιεστών

• Αντικατάσταση ψυκτικών ρευστών 

• Απαερωτές και αφυγραντήρες, καθαρισμός ψυκτικού μέσου

• Κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας (VSD) 

• Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

• Έλεγχος, συντήρηση & πιστοποίηση δοχείων ψυκτικού

• Έλεγχος κραδασμών συμπιεστών

• Ευθυγράμμιση συμπιεστή - κινητήρα & τροχαλιών 
 συμπιεστή - κινητήρα με ηλεκτρονικό όργανο

• Κατασκευή & εγκατάσταση συγκροτημάτων για εφαρμογές 
 εμπορικής - βιομηχανικής ψύξης & κλιματισμού

• Αντικατάσταση δικτύων ψυκτικού, νερού & γλυκόλης

 Επίσημος συνεργάτης της Johnson Controls για Service και  
 Ανταλλακτικά, σε Ελλάδα και Κύπρο.

 Αυθεντικά, αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά.

 Προγράμματα προληπτικής συντήρησης & συμφωνίες ελέγχου.

BY JOHNSON CONTROLS

Αγ. Παρασκευής 54, 135 62 Άγιοι Ανάργυροι, Αττική
Τηλ.: +30 210 26 96 630, Fax: +30 210 26 96 631

e-mail: tcs10@otenet.gr



κ. Πρόεδρε, γιατί Refcomp;
Πρόεδρος: Γιατί RefComp… γιατί όχι; Τα τελευταία 
30 χρόνια η Ελληνική αγορά κυριαρχήθηκε από δύο  
εταιρείες συμπιεστών, κι έφτασε ο Έλληνας ψυκτικός 
να θεωρεί πως δεν υπάρχει άλλος αξιόπιστος συμπι-
εστής εκτός αυτών των δύο. Αυτός ο μύθος υπάρχει 
μόνο στην Ελληνική αγορά.
Όλοι ξέρουμε πως δεν υπάρχει κακός συμπιεστής 
αλλά κακή εγκατάσταση. Εμείς λοιπόν, ως συνεται-
ρισμός, οφείλουμε να σπάζουμε τα μονοπώ-
λια και να δίνουμε στον Έλληνα ψυκτι-
κό αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, 
σε χαμηλό κόστος, ώστε να έχει 
περιθώρια κάποιου κέρδους. 
Αυτό κάνει ο συνεταιρι-
σμός σε όλα τα είδη από 
ιδρύσεως. Αυτό ακριβώς 
κάνουμε τώρα και με 
την RefComp, προσφέ-
ρουμε στον Έλληνα ψυ-
κτικό έναν αξιοπρεπέ-
στατο κατασκευαστικά 
συμπιεστή που δεν έχει 
τίποτε να ζηλέψει απ’ τους 
γνωστούς επώνυμους, σε 
πολύ καλή τιμή.

Δημοσθένη γιατί Σ.Ε.Ψ.Ε.;
Δ. Πατρώνας: Διονύση, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τη «γεωγραφία» της αγο-
ράς συμπιεστών στην Ελλάδα, μάλλον πρέ-
πει να πούμε ότι η συνεργασία αυτή «φώναζε» εδώ και 
χρόνια ότι πρέπει να γίνει.
Ο σ.Ε.Ψ.Ε., ένα κατάστημα με περισσότερα από 20 
χρόνια παρουσίας στην αγορά, ήταν αποκλεισμένος 
από μονοπωλιακές καταστάσεις για ευνόητους λό-
γους. Η RefComp, πολύ γνωστή και καταξιωμένη για 
τους κοχλιωτούς συμπιεστές της εδώ και πολλά χρόνια, 
άγνωστη ωστόσο στον Έλληνα ψυκτικό για τους εμβο-
λοφόρους της, παρ’ όλο που στο εξωτερικό είναι και σ’ 
αυτούς καταξιωμένη. Η συνεργασία αυτή λοιπόν μπο-
ρούσε να προσφέρει και στις δύο πλευρές πολλαπλά 
ωφέλη. Δεν πετύχαμε λοιπόν το ακατόρθωτο, μάλλον 
κάναμε κάτι που έπρεπε να είχε γίνει απο καιρό προς 
όφελος όλων. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, οφελείται 

σαφώς ο σ.Ε.Ψ.Ε. οφελείται σαφώς η RefComp, αλλά 
το μεγαλύτερο όφελος το έχει ο Έλληνας ψυκτικός.
Του δίνεται η δυνατότητα να περιορίσει το κόστος στη 
δουλειά του, χωρίς να υστερήσει σε ποιότητα και τε-
χνολογία, έχοντας δε την καλύτερη δυνατή τεχνική 
υποστήριξη που μπορεί να υπάρχει, αφού όπως ξέρεις 
προ λίγων μηνών η εταιρεία Παναγιώτης & Μάριος 
Ζαχαρόπουλος Ο.Ε. εκπαιδεύτηκε και εξουσιοδοτή-
θηκε ως service center της RefComp στην Ελλάδα.
Επιπλέον, η RefComp διαθέτει ημίκλειστους εμβολο-

φόρους απο 3 μέχρι 160HP, οπότε μπορεί 
να καλύψει κάθε εφαρμογή είτε νέας 

εγκατάστασης, είτε αντικατάστασης 
συμπιεστή σε ήδη υπάρχουσα 

εγκατάσταση.

Εγώ όπως ξέρετε είμαι 
και ψυκτικός, γιατί να 
βάλω Refcomp;
Πρόεδρος: Γιατί όχι; Από 
εμπορική άποψη, έχεις 
έναν συμπιεστή στο μέ-
γεθος που χρειάζεσαι, 
με κόστος αισθητά χαμη-

λότερο που σ’ αφήνει να 
βγάλεις κι εσύ κάποιο επι-

πλέον κέρδος, ενώ παράλ-
ληλα ωφελείται ο συνεταιρι-

σμός μας, δηλαδή τα κέρδη του 
γυρίζουν ξανά σε μας. Απο τεχνική 

άποψη, ο συμπιεστής δεν έχει να ζηλέ-
ψει τίποτε απο κανέναν άλλο της αγοράς. Αθό-

ρυβος, χωρίς κραδασμούς, με πολύ καλό βαθμό από-
δοσης. Γιατί όχι λοιπόν;
Δ. Πατρώνας: Ο συμπιεστής είναι το κυριότερο και 
το ακριβότερο συνήθως εξάρτημα της εγκατάστασης, 
οπότε είναι φυσικό το ερώτημα, ειδικά όταν δεν τον 
έχεις δει ποτέ σε λειτουργία.
Γι’ αυτό το λόγο πρόκειται να κάνουμε - RefComp και 
σ.Ε.Ψ.Ε.- ένα σεμινάριο για τους εμβολοφόρους συ-
μπιεστές μας, κι εκεί ο ψυκτικός θα έχει την ευκαιρία να 
δει όλες τις λεπτομέρειες των συμπιεστών και να λύσει 
όλες τις απορίες του.
Μέχρι τότε, κι εγώ κι ο σ.Ε.Ψ.Ε., αλλά και η Παναγιώ-
της & Μάριος Ζαχαρόπουλος Ο.Ε. είμαστε στη διάθε-
ση των ψυκτικών για κάθε απορία τους.

Η κλαδική έκθεση Climatherm φέτος επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη για τον κλάδο. Στο περίπτερο του 
Σ.Ε.Ψ.Ε. γίναμε κοινωνοί της πρεμιέρας συνεργασίας του Σ.Ε.Ψ.Ε. με την Refcomp. Λίγο πριν μπει το Καλοκαίρι ο 
Σ.Ε.Ψ.Ε. προχώρησε σε μία στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Refcomp. Μιλάμε με τον αντιπρόσωπο της 
Refcomp κ. Δημοσθένη Πατρώνα και τον πρόεδρο του Σ.Ε.Ψ.Ε. κ. Γιάννη Χανιωτάκη για τη συνεργασία αυτή.

Σ.Ε.Ψ.Ε.
Íέος παίκτης στην αγορά για εμβολοöόρους συμπιεστές
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Εφαρμογών

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων/  
Εξοικονόμηση ενέργειας
Πρόβλεψη της απόδοσης των συστημάτων υβριδικού αερισμού
Μέρος 4ο 
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος...

1. Στόχοι και γενική στρατηγική
Ο κύριος στόχος της μελέτης των συνθηκών περιβάλ-
λοντος σε ένα κτίριο είναι η διασφάλιση ικανοποιητι-
κής θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα εσωτερικών 
χώρων για όλους τους ενοίκους. Επιπλέον αυτού, η 
επιλεχθείσα λύση πρέπει να είναι ενεργειακά αποδο-
τική και να ικανοποιεί παραμέτρους όπως: ασφάλεια, 
ακουστική άνεση, αισθητική. Κατά συνέπεια, ο μελε-
τητής των συστημάτων HVAC χρειάζεται αναλυτικές 
μεθόδους για τον υπολογισμό, την αξιολόγηση και 
τη βελτιστοποίηση των συστημάτων υβριδικού αερι-
σμού των κτιρίων. Καθώς προχωρά ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός του κτιρίου, παρέχονται συνεχώς περισ-
σότερα δεδομένα στον μελετητή των HVAC, ο οποίος 
θα επιλέξει μέθοδο ή μεθόδους αναλυτικού υπολογι-
σμού που θα έχουν το κατάλληλο επίπεδο λεπτομέ-
ρειας, ανάλογα με τη φάση σχεδιασμού. Σε αυτό το 
κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι μαθηματικές 
μέθοδοι και οι νέες εξελίξεις σχετικά με τον υπολογι-
σμό των ανεμορροών στον σχεδιασμό του υβριδικού 
αερισμού. Πιο συγκεκριμένα οι εξελίξεις: στις μεθό-
δους πρόβλεψης των ανεμορροών, της θερμικής άνε-
σης, της ποιότητας αέρα, της χρήσης ενέργειας, αλλά 
και στην επιλογή των κατάλληλων μεθόδων ανάλο-
γα με τη φάση σχεδιασμού που μελετάται, όπως αυ-
τές περιγράφηκαν σε προηγούμενο άρθρο της σειράς 
αυτής των δημοσιεύσεων.
Η κύρια διαφορά ανάμεσα στον φυσικό και στον μη-
χανικό αερισμό, έγκειται στο ότι στον φυσικό αερισμό 
στην πράξη, ούτε η ταχύτητα και η κατεύθυνση της 
ροής ούτε τα ανοίγματα αερισμού είναι προκαθορι-
σμένα σε ένα προϋπάρχον σύστημα. Η θερμική άνω-
ση καθορίζεται από τη θερμοκρασιακή διαφορά ανά-
μεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό αέρα, η οποία στη 
συνέχεια επηρεάζεται από τις διαζωνικές ροές αερι-
σμού. Η ανεμοπίεση επηρεάζεται ισχυρά από το μι-
κροκλίμα στην περιοχή των κτιρίων, το οποίο με τη 
σειρά του επηρεάζεται από το ανάγλυφο του εδά-
φους, την βλάστηση και τα περιβάλλοντα κτίρια. Επι-
πλέον, ο φυσικός αερισμός είναι βεβαίως πιο αστα-
θής από τον μηχανικό και επηρεάζεται ιδιαίτερα από 

τη συμπεριφορά του χρήστη.
Επειδή ο υβριδικός αερισμός συνδυάζει τον φυσικό 
και τον μηχανικό αερισμό, παρουσιάζονται σύνθε-
τες προκλήσεις κατά την χρήση των αναλυτικών με-
θόδων που απαιτούνται και οι οποίες προσομοιώ-
νουν το σύνολο των φαινομένων που αφορούν: το 
εξωτερικό περιβάλλον, το εσωτερικό περιβάλλον και 
τα μηχανικά συστήματα. Για παράδειγμα, τα συστή-
ματα ελέγχου υβριδικού αερισμού έχουν μία ρύθμι-
ση φυσικού αερισμού (natural ventilation mode) που 
οδηγεί στη διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας, ανά-
λογα με το ύψος στον χώρο, και σε μία ρύθμιση μηχα-
νικού αερισμού (mechanical ventilation mode) που 
αναμιγνύει τον αέρα και  εξαλείφει την διαστρωμάτω-
ση. Η μέθοδος ανάλυσης που θα εφαρμοστεί για την 
επίλυση, πρέπει να μπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσα 
σε αυτές τις ρυθμίσεις (switch modes) και επιπλέον να 
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μπορεί να προσομοιώνει τη στρατηγική ελέγχου του 
υβριδικού αερισμού, η οποία συχνά μπορεί να είναι 
πολύπλοκη. Επιπλέον, επειδή τα συστήματα υβριδι-
κού αερισμού χρησιμοποιούνται συχνά για τον θερ-
μοκρασιακό έλεγχο, καθώς και για τον έλεγχο ποιότη-
τας αέρα (IAQ control), οι μέθοδοι ανάλυσης πρέπει 
να συνδυάζουν με ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο την 
θερμική προσομοίωση όσο και την προσομοίωση αε-
ρισμού.
Η ιδανική μέθοδος ανάλυσης για τα συστήματα υβρι-
δικού αερισμού, πρέπει να περιλαμβάνει την προσο-
μοίωση του ρυθμίσεων αυτών του φυσικού αερισμού 
και του μηχανικού αερισμού (natural & mechanical 
ventilation modes), αλλά και την προσομοίωση της 
στρατηγικής ελέγχου που περιλαμβάνει τη συνδυα-
σμένη χρήση αυτών. Η μέθοδος ανάλυσης πρέπει να 
μπορεί να απαντά ερωτήσεις όπως: α) εάν και πότε οι 
φυσικές δυνάμεις αερισμού αδυνατούν να ικανοποι-
ήσουν τις απαιτήσεις αερισμού, β) εάν και πότε ο μη-
χανικός αερισμός είναι ενεργειακά αποδοτικότερος 
του φυσικού αερισμού.

2. Μέθοδοι πρόβλεψης
Αρκετές μέθοδοι είναι διαθέσιμες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των ροών (αέρα 
και ενέργειας) των συστημάτων μηχανικού και φυσι-
κού αερισμού, όπως: απλές αναλυτικές και εμπειρικές 
μέθοδοι, μέθοδοι πολυζωνικών δικτύων και μέθοδοι 
υπολογιστικής ρευστομηχανικής.

2.1 Απλές αναλυτικές και εμπειρικές μέθοδοι
Αυτές οι μέθοδοι γενικά εφαρμόζονται σε κτίρια απλής 
γεωμετρίας, π.χ. μονόπλευρος αερισμός, μονοζωνικά 
κτίρια με δύο ανοίγματα.

2.2 Δικτυακές ή πολυζωνικές μέθοδοι.
Σε αυτές, το κτίριο αναπαρίσταται με έναν αριθμό ζω-
νών που συνήθως προσομοιώνουν τους ενιαίους χώ-
ρους (π.χ. αίθουσες, δωμάτια). Οι μέθοδοι δικτύου (ή 
δικτυακές ή πολυζωνικές μέθοδοι) μπορούν να προ-
βλέψουν τις συνολικές τιμές αερισμού (συνήθως σε 
m3/h, kg/h, ή σε αλλαγές αέρα ανά ώρα – ach) σε όλο 
το κτίριο, καθώς και επιμέρους ροές μέσα από ανοίγ-
ματα (Σχήμα 1). Δεν μπορούν να προβλέψουν τη λε-
πτομερή μορφή της ροής (flow patterns) μέσα σε 
κάθε ζώνη του κτιρίου, όπως: στροβιλισμούς, πύκνω-
ση των γραμμών ροής, σημειακή διεύθυνση και μέ-
τρο της ταχύτητας αέρα. Αυτός ο βαθμός λεπτομέρειας 
δεν απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων. 
Οι δικτυακές μέθοδοι είναι συμβατές με τα περισσότε-
ρα πολυζωνικά μοντέλα θερμικής προσομοίωσης.

Στις δικτυακές ή πολυζωνικές μεθόδους ο όγκος του 
αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου επιμερίζεται σε αρκε-
τούς υπό-όγκους που θεωρούνται πλήρως ομογενείς 
από πλευράς ανάμιξης αέρα, θερμοκρασίας και εσω-
τερικών ρυπαντών (IAQ). Οι ροές μάζας αέρα ανάμε-
σα στις ζώνες υπολογίζονται συνδυάζοντας πειραμα-
τικούς και αναλυτικούς νόμους με βάση τις μορφές 
ροής, όπως: ροές οριακής στοιβάδας, πλούμια, ροή 
τύπου ακροφύσιου (jet flow), με βάση την απλοποι-
ημένη εξίσωση ορμής. Τα πολυζωνικά μοντέλα μπο-
ρεί να έχουν διάφορους βαθμούς πολυπλοκότητας, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ροής του χώρου, 
που μπορεί να είναι μονο-, δισ-, τρισ- διάστατη. Η -εν 
δυνάμει- απλότητα των πολυζωνικών μοντέλων δίνει 
την δυνατότητα συνεργασίας με προγράμματα προ-
σομοίωσης ενέργειας και ροών, ώστε να προβλεφθεί 
η απόδοση των υβριδικών συστημάτων.

2.3 Μέθοδοι υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
Στην περίπτωση των μοντέλων ρευστομηχανικής 
ή ρευστοδυναμικής ή CFD (computational fluid 
dynamics ή mechanics), ο μελετούμενος χώρος δι-
αχωρίζεται σε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών όγκων 
(cells), στον καθένα από τους οποίους διακριτοποι-
ούνται και επιλύονται οι εξισώσεις που περιγράφουν 
τα φαινόμενα. Οι μέθοδοι CFD είναι ιδιαίτερα κατάλ-
ληλες για την περιγραφή της ροής, μέσα και γύρω 
από τα κτίρια, και επιτρέπουν να αναλυθεί με μεγά-
λη λεπτομέρεια και εποπτικό τρόπο η μορφή της ροής 
(airflow patterns), καθώς επίσης και οι κατανομές της 
θερμοκρασίας και των ρυπαντών (Σχήματα 2 και 3). 
Οι προσομοιώσεις CFD απαιτούν μεγαλύτερο χρό-
νο προσομοίωσης από τα πολυζωνικά μοντέλα. Μία 
προσομοίωση ετήσιας διάρκειας, ενός ολόκληρου 
κτιρίου με πλήρη εφαρμογή προσομοίωσης με μεθό-
δους CFD κι ένα αντίστοιχα ρεαλιστικό θερμικό μο-
ντέλο, είναι όχι μόνο πέραν από τις δυνατότητες ενός 
μέσου υπολογιστή, αλλά μπορεί επίσης να μην είναι 
απαραίτητη.

Σχήμα 1. Παραδείγματα προσομοίωσης κτιρίων με πολυζωνικά μοντέλα, για φυσικό, 
μηχανικό και υβριδικό αερισμό.

à
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3. Νέες εξελίξεις στις μεθόδους πρόβλεψης

3.1. Μέθοδοι διαστασιολόγησης του εξαερισμού
Μια απλοποιημένη μέθοδος που επιτρέπει στον σχε-
διαστή τον γρήγορο καθορισμό της αεροπερατότη-
τας του κελύφους του κτιρίου, ώστε να ικανοποιήσει 
το απαιτούμενο μέγεθος αερισμού, είναι η μέθοδος 
“TR21”, ένα απλοποιημένο εργαλείο εκτίμησης της 
εφικτότητας εφαρμογής υβριδικών συστημάτων αε-
ρισμού. Η μέθοδος αυτή απαιτεί μόνο πληροφορίες 
σχετικές: α) με την τυπολογία του κτιρίου β) με την πε-
ριβάλλουσα το κτίριο περιοχή και γ) με το Έτος Αναφο-
ράς (Test Reference Year – TRY) στην περιοχή του κτι-
ρίου.  Οι δύο πρώτες πληροφορίες καταλήγουν στον 
ορισμό αδιάστατων συντελεστών, που εντάσσονται 
σε ένα απλοποιημένο μοντέλο για τον καθορισμό της 
ενεργού διαφοράς πίεσης εκατέρωθεν του κελύφους, 
ως συνάρτηση της αντίστοιχης διαφοράς θερμοκρα-
σίας και της ταχύτητας ανέμου. Στη συνέχεια ακολου-
θείται μια διαδικασία με γραφήματα με βάση τη συ-
νολική αεροπερατότητα του κελύφους, από την οποία 
προκύπτει το κλάσμα του χρόνου της περιόδου θέρ-
μανσης, κατά το οποίο (κλάσμα) ο φυσικός αερισμός 
υπερβαίνει την απαιτούμενη τιμή αερισμού. Αν αυτό 
το κλάσμα του χρόνου είναι κάτω από ένα, αυτό επι-
τρέπει στον σχεδιαστή να καθορίσει την απαιτούμενη 
αύξηση των ποσοτήτων αερισμού, αρχικά με φυσικό 
αερισμό, ή να καθορίσει ένα κλάσμα χρόνου για το 
οποίο θα απαιτείται μηχανικός αερισμός. Ένας αριθ-
μός κατάλληλων μεθόδων για την διαστασιολόγηση 
του εξαερισμού στην αρχική φάση σχεδιασμού, περι-
λαμβάνεται στο τεχνικό εγχειρίδιο “TR13”, που αφο-
ρά μεθόδους διαστασιολόγησης στην φάση προ-

σχεδιασμού, από απλούς κανόνες «ναι-όχι» (rule of 
the thumb) μέχρι λογισμικό υπολογισμού.

3.2. Αναλυτικές λύσεις σε απλά κτίρια
Οι αναλυτικές λύσεις έχουν αναπτυχθεί ακολουθώ-
ντας την συμβατική μακροσκοπική προσέγγιση για 
την ανάλυση του φυσικού αερισμού και προκύπτουν 
από την εξίσωση του Bernoulli. Η εξίσωση Bernoulli, 
η οποία βασίζεται στη διατήρηση της ενέργειας, χρη-
σιμοποιείται για να υπολογίσει τις ταχύτητες αέρα 
στα ανοίγματα, ενώ ο νόμος της διατήρησης της μά-
ζας εφαρμόζεται σε έναν χώρο ή σε ένα κτίριο για να 
υπολογιστεί η ροή μάζας αέρα.Στην βιβλιογραφία 
αναφέρονται αναλυτικές λύσεις για τον φυσικό αε-
ρισμό στην περίπτωση απλών μονοζωνικών κτιρίων 
με δύο έως τέσσερα ανοίγματα. Δεν υπάρχουν ανα-
λυτικές λύσεις για περιπτώσεις με πάνω από τέσσερα 
ανοίγματα. Επίσης υπάρχουν αναλυτικές λύσεις για 
κτίρια με δύο ζώνες και έως τρία ανοίγματα. Στις με-
θόδους αυτές υπεισέρχονται τρεις παράμετροι υπο-
λογισμού για να λάβουν υπόψη: την θερμική άνωση, 
την ανεμοπίεση και τις απώλειες θερμότητας στο κέ-
λυφος του κτιρίου. Στην περίπτωση που κύρια γενε-
σιουργός αιτία του αερισμού είναι η θερμοκρασία, η 
αναλυτική λύση εκφράζεται ως συνάρτηση των θερ-
μοκρασιακών διαφορών (μέσα-έξω), της ανεμοπίε-
σης, των ροών λόγω μηχανικού αερισμού και του με-
γέθους των ανοιγμάτων αερισμού. Στην περίπτωση 
που το πρόβλημα περιλαμβάνει και πηγή θέρμανσης, 
η αναλυτική λύση εκφράζει την ποσότητα αερισμού 
συναρτήσει της έντασης της πηγής θέρμανσης, της 
ανεμοπίεσης, των ροών λόγω μηχανικού αερισμού 
και του μεγέθους των ανοιγμάτων αερισμού.
Η εξίσωση της συνέχειας έχει λυθεί αναλυτικά για διά-
φορες περιπτώσεις, σύμφωνα με την βιβλιογραφία:
• Μονοζωνικό κτίριο με δύο ανοίγματα:
- Ροή λόγω θερμικής άνωσης σε συνθήκες πλήρους 
ανάμιξης και απώλειες θερμότητας από του τοίχους.
- Συνδυασμένες ροές (θερμική άνωση  + διαφορά 
πίεσης) σε συνθήκες πλήρους ανάμιξης.
- Συνδυασμένες ροές με θερμική διαστρωμάτωση.
• Μονοζωνικό κτίριο με δύο ανοίγματα και έναν  
 εξαεριστήρα:
- Συνδυασμό ροής θερμικής άνωσης και ροής εξαε-
ριστήρα προσαγωγής, σε συνθήκες πλήρους ανάμι-
ξης.
- Συνδυασμό ροής θερμικής άνωσης και ροής εξαε-
ριστήρα απαγωγής, σε συνθήκες πλήρους ανάμιξης.
• Μονοζωνικό κτίριο με τρία ανοίγματα:
- Ροή λόγω θερμικής άνωσης σε συνθήκες πλήρους 
ανάμιξης.
- Πολυζωνικό κτίριο με δύο ανοίγματα.

ΕξΟΙΚΟνΟΜΗσΗ ΕνΕΡΓΕΙΑσ

Σχήμα 2. Προσομοίωση ροής στο εσωτερικό χώρων (οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα) 
με μεθόδους CFD.

Σχήμα 3. Προσομοίωση ροής στον περιβάλλοντα χώρο και στο κέλυφος κτιρίων με 
μεθόδους CFD.
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ύπουλα, δυσάρεστα γεγονότα) γύρω από το 
επάγγελμά μας στην Ευρώπη.

Οι συνάδελφοι επαγγελματίες ψυκτικοί μπο-
ρούν και πρέπει να βοηθήσουν το Δ.Σ. για την 
στήριξη των προσπαθειών του, ποιοι είναι οι 
τρόποι που θα συντελούσαν σε αυτήν την κα-
τεύθυνση;

Οι συνάδελφοι ψυκτικοί πρέπει όλοι, εφόσον 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να εγγρα-
φούν στα τοπικά τους Σωματεία. Όχι μόνον 
γιατί θα τα ενισχύσουν οικονομικά, αλλά -
όπως προείπα- θα μπορούν να καταθέσουν 
τις ιδέες και τις προτάσεις τους, να ενημε-
ρώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις στο 
επάγγελμά μας, να αποκτούν τεχνογνωσία 
και να εξελίσσονται επαγγελματικά μέσα από 
τα διάφορα τεχνικά σεμινάρια που τα Σωμα-
τεία επιδιώκουν να διοργανώνουν, και τέλος 
θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι, γεγονός που τους καθιστά ικανούς 
να πάρουν τις εξελίξεις στα χέρια τους. Κατά 
συνέπεια, θεωρώ ότι μόνον οφέλη μπορούν 
να αποκομίσουν με την εγγραφή τους στα το-
πικά τους Σωματεία. Κι αυτό που επιδιώκουν 
από τη μεριά τους τα Διοικητικά Συμβούλια 
των κατά τόπων Σωματείων είναι αυτή η συμ-
μετοχή, η προσέλευση και η εποικοδομητική 
κριτική των συναδέλφων.

Μέσα από τη συνδικαλιστική σας διαδρομή 
αποκτήσατε εμπειρίες οι οποίες σας δίνουν 
το δικαίωμα να συμβουλεύσετε τους νεό-
τερους συναδέλφους. Τι θα μπορούσατε 
να τους πείτε λοιπόν για να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στην παρούσα κατάσταση, 
που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ 
δύσκολη;

Το μόνο που μπορώ να τους συστήσω είναι 
να μην πανικοβάλλονται, να μην κάνουν βε-
βιασμένες ενέργειες, κι όσο μπορούν να 
κρατήσουν τις τιμές σταθερές. Να προσφέ-
ρουν ποιότητα στην εργασία τους, συνέπεια 

απέναντι στον πελάτη. Να επενδύσουν στην 
παροχή υπηρεσιών, γιατί μόνον έτσι θα μπο-
ρέσουν να κρατηθούν και να υπάρξουν κι 
αύριο. Πιστεύω επίσης, ότι πολύ σύντομα θα 
ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα μείνουν μόνον οι 
σωστοί επαγγελματίες. Λέγοντας δε σωστοί, 
εννοώ αυτούς που διαθέτουν τεχνογνωσία, 
συνέπεια, ποιότητα, οργάνωση κι έχουν μάθει 
να επενδύουν περισσότερο στην επιχείρηση 
τους και όχι οπουδήποτε αλλού.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω το περιοδικό 
που μου έδωσε την ευκαιρία, μέσα από τις σε-
λίδες του, να εκφράσω τις απόψεις μου.

Άνθρωποι

Να προ-
σφέρουν 
ποιότητα 
στην εργα-

σία τους, 
συνέπεια 
απέναντι 
στον πελάτη

3.3. Μέθοδοι ζώνης, πολυζωνικές μέθοδοι και 
υπολογιστική ρευστοδυναμική
Τα συνήθη συστήματα αερισμού με μίξη, λειτουργούν 
με εφαρμογή ροής τύπου ακροφύσιου (jet flow), με 
την οποία εισάγεται ο αέρας και κυκλοφορεί συνολικά 
σε όλον τον χώρο, δημιουργώντας μία περίπου ομοι-
όμορφη κατανομή θερμοκρασίας. Στον υβριδικό αε-
ρισμό το τμήμα του που αφορά τον φυσικό αερισμό, 
έχει ως κινητήρια δύναμη τη θερμική άνωση, όπου 
ο αέρας που θερμάνθηκε από τις πηγές θέρμανσης 
ανέρχεται και δημιουργείται μια θερμική διαστρωμά-
τωση. Στον φυσικό αερισμό, η κινητήρια δύναμη που 
είναι η θερμική άνωση είναι συνάρτηση της θερμο-
κρασιακής διαφοράς (έσω-έξω αέρα). Η θερμική δια-
στρωμάτωση επηρεάζει το μέγεθος αερισμού, καθώς 
επίσης και τη διζωνική ροή αέρα μέσα από ορισμένα 
ανοίγματα. Βρέθηκε ότι η επίδραση της θερμικής δια-
στρωμάτωσης στη ροή αέρα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα 
σημαντική και να οδηγήσει σε σημαντική υποεκτίμη-
ση του ουδέτερου επιπέδου1 στο κτίριο.

3.4. Μέθοδοι συνδυασμένης προσομοίωσης: 
θερμικής και ροής αέρα
Η πρόβλεψη της ετήσιας απόδοσης των υβριδικών 
συστημάτων αερισμού απαιτεί την εφαρμογή μεθό-
δων συνδυασμένης προσομοίωσης: θερμικής προ-
σομοίωσης και προσομοίωσης της ροής αέρα. Ένας 
αριθμός διαφορετικών εργαλείων έχουν αναπτυχθεί 
ή αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτό. Για να αξιο-
λογηθεί η αξιοπιστία των εργαλείων προσομοίωσης, 
τόσο στην προσομοίωση των φαινομένων όσο και 
στην εφαρμογή των στρατηγικών, γίνονται συγκριτι-
κές αξιολογήσεις από ομάδες ειδικών και περιλαμβά-
νουν συνδυασμένες προσομοιώσεις και μετρήσεις. 
Με βάση την βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα σχετικά 
αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και σε πολύπλοκες 
περιπτώσεις κτιρίων περιβάλλοντος χώρου και συν-
δυασμό πολλών επισυμβαίνοντων φαινομένων (π.χ. 
θερμική άνωση και ανεμοπίεση και μηχανικός αερι-
σμός). 
Για παράδειγμα προσομοιώσεις μεγάλων κτιρίων με 
έως 129 ζώνες, όπως το Bertold-Brecht-Gymnasium à
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στο Μόναχο της Γερμανίας, έδωσαν αποκλίσεις προ-
σομοιώσεων-μετρήσεων μεταξύ 0,2-1 οΚ, όπως φαί-
νεται στο διάγραμμα ωριαίων δυναμικών προσομοι-
ώσεων (Σχήμα 4).

Η χρησιμότητα τής συνδυασμένης προσομοίωσης εί-
ναι ιδιαίτερα μεγάλη για τις περιπτώσεις σχεδιασμού, 
βελτιστοποίησης και για την ανάπτυξη στρατηγικών 
στα συστήματα υβριδικού αερισμού.

3.5. Πιθανοκρατικές μέθοδοι
Η αιτιοκρατική (deterministic) προσέγγιση των φαινο-
μένων προϋποθέτει ότι όλα τα δεδομένα και οι παρά-
μετροι που εισάγονται στα μοντέλα (inputs), αλλά και 
όλες οι μέθοδοι προσομοίωσης είναι 100% βέβαια και 
με μηδενικό περιθώριο απόκλισης. Στην πράξη φυσι-
κά αυτό δεν ισχύει: για παράδειγμα σε ένα κτίριο η συ-
μπεριφορά του χρήστη και τα εσωτερικά φορτία πα-
ρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και τα εξωτερικά 
κλιματικά δεδομένα, όπως ο άνεμος, η εξωτερική θερ-
μοκρασία και η ηλιακή ακτινοβολία, έχουν στοχα-
στική, δηλαδή πιθανοκρατική (probabilistic) μορφή. 
Ένας λόγος που συνηγορεί στο να αγνοηθεί η πιθανο-
κρατία των φυσικών φαινομένων, είναι το ότι τα μηχα-
νικά αεριζόμενα κτίρια με βαρύ κέλυφος είναι αρκετά 
«σφραγισμένα» και απομονωμένα από τις εξωτερικές 
επιδράσεις. Αυτής της μορφής κτίρια, π.χ. κτίρια γρα-
φείων, ελέγχουν επίσης σε σημαντικό βαθμό τα εσω-
τερικά φορτία τους με αυτοματισμούς και συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) και έχουν πλήρη και 
κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα HVAC. Όμως στην 
περίπτωση άλλων κτιρίων με ελαφριάς μορφής κελύ-
φη, καθώς και σε κτίρια φυσικά ή υβριδικά αεριζόμε-
να, η επίδραση των πιθανοκρατικών φαινόμενων εί-
ναι σημαντικότερη.
Όταν χρησιμοποιείται μια πιθανοκρατική μέθοδος, 
κάποιες από τις παραμέτρους και κάποια εισαγόμενα 
στοιχεία προσομοιώνονται είτε ως τυχαίες μεταβλη-

τές είτε ως πιθανοκρατικές (στοχαστικές) διεργασίες 
που περιγράφονται με στατιστικούς όρους, π.χ. με μέ-
σες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, συναρτήσεις συσχέτισης 
κλπ, και τα αποτελέσματα υπόκεινται κι αυτά με τη σει-
ρά τους στην στατιστική ανάλυση. Μία πιθανοκρατι-
κή (στοχαστική) μέθοδος είναι επομένως η περιγραφή 
ενός φυσικού προβλήματος, στο οποίο λαμβάνεται 
υπόψη και το τυχαίο της προέλευσης των παραμέ-
τρων που μελετώνται. Το πλεονέκτημα των πιθανο-
κρατικών μεθόδων είναι η πιθανότητα, όχι απλώς να 
σχεδιάσουν τα συστήματα του κτιρίου με βάση τα μέ-
γιστα φορτία (peak loads) και να εκτιμήσουν την ετή-
σια κατανάλωση ενέργειας με βάση ενός έτους ανα-
φοράς, αλλά επίσης και να εξετάσουν και το εύρος της 
αβεβαιότητας των δεδομένων και να ποσοτικοποιή-
σουν την αβεβαιότητα. Οι πιθανοκρατικές μέθοδοι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο αξιο-
λόγησης και σύγκρισης ανάμεσα στις οικονομικές πα-
ραμέτρους (κόστος, ενέργεια και περιβάλλον) και της 
διακινδύνευσης (αδυναμία εκπλήρωσης των απαιτή-
σεων σχεδιασμού, παραβίαση κανονισμών κλπ).
Οι πιθανοκρατικές μέθοδοι επιτρέπουν ένα τολμηρό-
τερο σχεδιασμό, που έχει ως στόχο την ικανοποίηση 
του χρήστη, την αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας 
και τα πιο «πράσινα» κτίρια, κι αυτό λόγω του γεγο-
νότος ότι η αβεβαιότητα μπορεί πλέον να υπολογιστεί 
και όχι απλώς να εκτιμηθεί χονδρικά. Για παράδειγμα, 
ο χρήστης ενός κτιρίου μπορεί να ζητήσει και να προ-
διαγράψει μια παράμετρο π.χ. ζητούμενη θερμοκρα-
σία, ή ζητούμενη εξοικονόμηση ενέργειας, ανάλογα 
με την θέλησή του και να ξεφύγει από τα στενά όρια 
και τις απαιτήσεις του κανονισμού.
Προφανώς η εξέταση του τυχαίου αυξάνει το επίπε-
δο της πολυπλοκότητας, της ανάλυσης, καθώς και τα 
έξοδα, υπό την μορφή του χρόνου και της υπολογι-
στικής ισχύος της προσομοίωσης. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει να περιορίζεται, κυρίως στις περιπτώσεις σύν-
θετων και μη συνηθισμένων περιπτώσεων. Μία άλλη 
εφαρμογή είναι η εφαρμογή πιθανοκρατικής (στοχα-
στικής) προσομοίωσης ως εργαλείο απόκτησης γνώ-
σης και εμπειρίας για την ανάπτυξη άλλων απλών και 
εύχρηστων πιθανοκρατικών μοντέλων. Εναλλακτικά, 
το λογισμικό που εφαρμόζεται στους υπολογισμούς 
μπορεί να συμπληρωθεί από ένα εύχρηστο και φιλι-
κό στο χρήστη περιβάλλον (user interface), το οποίο 
να “καλύπτει” όλα τα απαιτούμενα μαθηματικά, ιδίως 
στην περίπτωση που υπάρχουν κατάλληλες και πολ-
λές προϋπάρχουσες λύσεις (default values, default 
solutions) που καλύπτουν ικανοποιητικά τον χρήστη 
και τον προφυλάσσουν από λανθασμένη χρήση επι-
λογών του μοντέλου προσομοίωσης. ®

Σχήμα 4. Σχολείο Bertold-Brecht-Gymnasium, Μόναχο, Γερμανίας. Σύγκριση 
προσομοιώσεων και μετρήσεων σε συνδυασμένη προσομοίωση (θερμική – ροής αέρα) 
σε πολυζωνικό μοντέλο προσομοίωσης (129 ζωνών), με ωριαίο βήμα προσομοίωσης
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ΑνΘΡΩΠΟΙ

Έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε 
στις στήλες του περιοδικού μας το μέ-
λος του Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. κ. Σωτήρη Λύτη, 
o οποίος είναι μέλος και συμμετέχει 
ενεργά και στα δρώμενα του Σωματεί-
ου Ψυκτικών Ιωαννίνων. 

Κε Λύτη είστε νέος άνθρωπος και 
ασχολείστε με τα κοινά του  κλά-
δου, τι σας έκανε να βρεθείτε  
στον συνδικαλιστικό χώρο; 
Η ατομική προσπάθεια του παρελθό-
ντος για την εξυπηρέτηση επαγγελμα-
τικών στόχων και για απλά διαδικαστι-
κά θέματα, απέδειξε πως η προσέγγιση 
μέσω οργανωμένης και συλλογικής 
προσπάθειας ήταν πιο άμεση και πιο 
αποτελεσματική. Έτσι συνειδητοποίη-
σα ότι με την συμμέτοχη σε κοινά απο-
κτάς οφέλη μα πάνω απ’ όλα γνώσεις.  

Ποιοι είναι οι λόγοι που οι νέοι συ-
νάδελφοι σας δεν δείχνουν μεγά-
λο ενδιαφέρον για τα κοινά του 
κλάδου;

Μάλλον η άγνοια τού τι μπορούν να 
επιτύχουν κοιτώντας με προοπτική και 
όχι κοντόφθαλμα, και σαφώς η απο-
τυχία παλαιότερων συνδικαλιστικών 
προσπαθειών που είχαν ως στόχο την 
εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερό-
ντων. Με αυτό το σκεπτικό και η μικρό-
τερη επιτυχία του κλάδου καλύπτεται 
από το γενικευμένο συμπέρασμα. Η 
αποχή κρίνεται ως μια αντίδραση που 
μόνο θετική δεν είναι.  

Έχετε να προτείνετε κάποια πράγ-
ματα που πρέπει να γίνουν, έτσι 
ώστε οι νέοι επαγγελματίες να 
πλησιάσουν τα Σωματεία;
Ομαδικότητα, άμιλλα, ενημέρωση και 
εκπαίδευση, θεμιτός ανταγωνισμός.
Τόσο απλά, αλλά με προέκταση, επιτυγ-
χάνονται οι στόχοι. 

Κε Λύτη, δεδομένου ότι λάβατε 
γνώση του νέου σχεδίου Προε-
δρικού Διατάγματος θα θέλαμε να 
μας ενημερώσετε σχετικά με τις 
αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις 
των συναδέλφων. Ποιες είναι οι 
εξελίξεις σε αυτό το θέμα;

Αποδείχθηκε ότι προέκυψε μεγά-
λη δυσκολία σε σχέση με συνα-

φή επαγγέλματα, γιατί πέραν 
των πολυσύνθετων εφαρ-

μογών των ψυκτικών εργα-
σιών που παρουσιάζουν 
εμπόδια και μπερδέματα 
με τα όμορα επαγγέλμα-
τα, χρειάζεται αποφασι-
στικότητα και έγκαιρη κι-
νητοποίηση, καθώς και 
προσαρμογή στις επι-
ταγές των καιρών για να 

εφαρμοστούν άμεσα και 
να δοθούν σε συναδέλ-

φους που πραγματικά ενδιαφέρονται 
να εξελιχθούν με τη βοήθεια όλου του 
κλάδου.

Υπάρχουν σημεία στα οποία δι-
αφωνείτε με το σχέδιο του νέου 
Π.Δ., έχετε προτάσεις για την αλ-
λαγή τους και ποιες είναι οι βασι-
κότερες;  
Να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις για 
τα ψυκτικά βάσει του κανονισμού 
303/08ΕΕ. Πρόταση επίλυσης των 
επαγγελματιών του κλάδου που έχουν 
εγκλωβιστεί και δεν έχουν δυνατότη-
τα να δώσουν εξετάσεις για την από-
κτηση άδειας. Μετά από επιμορφωτι-
κά σεμινάρια των επαγγελματιών 60 
– 80 ωρών και πενταετή αποδεδειγμέ-
νη επαγγελματική δραστηριότητα που 
να πιστοποιείται με τιμολόγια ή βεβαι-
ώσεις καλής εκτέλεσης βάσει του ΠΔ, ή 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από Δη-
μόσιους Φορείς και μετά από τα απα-
ραίτητα έγγραφα που απαιτούνται να 
έχει το δικαίωμα να δώσει για την πρώ-
τη άδεια.
Ενοχλητική είναι επίσης η προσπά-
θεια να οριοθετηθεί το επάγγελμα σε 
λεπτομέρειες με φορολογικά κριτήρια 
και οριοθετήσεις σε σχέση με όμορα 
επαγγέλματα που εκεί δεν εφαρμόζο-
νται.

Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι 
οι κινήσεις της Ο.Ψ.Ε. όταν υπο-
γραφεί το νέο Π.Δ. για την προά-
σπιση των επαγγελματιών του κλά-
δου μας;
Ο περισσότερος όγκος των εργασιών 
έχει γίνει ήδη με αρκετό τρέξιμο και κι-
νητοποίηση του ΔΣ της ΟΨΕ. Με την 
υπογραφή του πιστεύω να δικαιωθεί η 
προσπάθεια που ίσως να μην έχει γί-

www.opse.gr

Τ: 210 52 48 127 
F: 210 52 48 176 

e–mail: info@opse.grΣυνέντευξη

Σωτήρης Λύτης
Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. 
Μέλος του Σωματείου Ψυκτικών Ιωαννίνων Συνέντευξη στον Διονύση Βρυώνη
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ΑνΘΡΩΠΟΙΜάιος - Ιούνιος 2011Ελεύθερη στήλη

“Μηδέν άγαν” (τίποτα με υπερβολή)
Σόλων ο Αθηναίος

                                      
Όταν ο Σόλων ανέλαβε το καθήκον να 
εξουσιάσει την Αθήνα το 594 π.χ είχε να 
αντιμετωπίσει μια ολιγαρχική πόλη όπου 
ο πλούτος, η δύναμη και η εξουσία άνη-
καν σε λίγους. Πολλοί ήταν οι φτωχοί που 
εξαιτίας των χρεών τους γίνονταν δούλοι 
ή πωλούσαν τα παιδιά τους για να ξεπλη-
ρώσουν τους δανειστές τους.

Ο Σόλων όμως είχε κάτι πολύ διαφορετικό 
στο μυαλό του. Αρνήθηκε να γίνει τύραννος 
και να στηρίξει την ολιγαρχία. Αντίθετα ως 
άνθρωπος δίκαιος και σοφός θέσπισε νο-
μοθετικά μέτρα πολύ τολμηρά και δραστικά, 
τα οποία βασίζονταν στην αρχή της δίκαιης 
ανισότητας και επεδίωκαν να αποτρέψουν 
την εμφύλια διαμάχη και την διάλυση της πο-

λιτικής κοινότητας της Αθήνας.
Η Σεισάχθεια εντασσόταν στα παραπάνω 
νομοθετικά μέτρα που θέσπισε ο Σόλων. Ο 
όρος “σεισάχθεια” είναι σύνθετος από το 
“σείω”(ταρακουνώ) + “άχθος” (βάρος, χρέ-
ος). Ουσιαστικά σήμαινε αποσείω το χρέος, 
αποτίναξη βαρών.
Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο αυτό κα-
ταργήθηκαν όλες οι κτηματικές υποθήκες 
που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενα 
δάνεια, απαγορεύτηκε το “επί τοις σώμασι 
δανείζειν”, δηλαδή το δικαίωμα να μπορεί ο 
δανειστής να υποδουλώσει τον δανειζόμενο, 
αν ο τελευταίος αδυνατούσε να εξοφλήσει 
το χρέος του στον καθορισμένο χρόνο, ενώ 
όσοι είχαν δανειστεί και διέθεταν τους οι-
κονομικούς πόρους που τους επέτρεπαν να 
ξεπληρώσουν τα χρέη τους, όφειλαν να το 
κάνουν, με τη διαφορά ότι ανακουφίζονταν 
κατά 27%. Γιατί, όπως προαναφέρθηκε, οι 
νόμοι του Σόλων βασίζονταν στην αρχή της 
δίκαιης ανισότητας. Διαφορετικά βλάπτονταν 
και μάλιστα με άδικο τρόπο οι δανειστές που 
έχαναν κάθε πιθανότητα να πάρουν πίσω, όχι 
μόνο τα κέρδη αλλά και το κεφάλαιο τους, 
πράγμα που ερχόταν σε άμεση αντίθεση με 
το διαλλακτικό χαρακτήρα που είχε η νομο-
θεσία του Σόλωνα. Επίσης, ελευθερώθηκαν 
όλοι εκείνοι που είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας 
των χρεών τους αλλά και εξαγοράστηκαν 

οι δούλοι που είχαν πουληθεί σε ξένες χώ-
ρες, περιόρισε τον αριθμό στρεμμάτων γης 
τα οποία μπορούσε να κατέχει ένα άτομο, 
υπέβαλλε πρόστιμα σε όσους μεγαλοκτη-
ματίες εξήγαγαν σιτηρά ανατρέποντας την 
οικονομική ζωή της Αθήνας, καταπολέμησε 
την τοκογλυφία θεσπίζοντας κατώτατες τιμές 
στα βασικά είδη και τέλος κατάφερε να επι-
κρατήσει στο μυαλό των Αθηναίων η ιδέα ότι 
το χρήμα δεν είναι εμπόρευμα αλλά αποκλει-
στικό δημόσιο μέσο συναλλαγής.
Όταν τελείωσε το έργο του έφυγε από την 
Αθήνα λέγοντας στους Αθηναίους να μην αλ-
λάξουν τίποτα επί δέκα χρόνια ή σύμφωνα με 
άλλη μαρτυρία για εκατό χρόνια. Δυστυχώς 
όμως έζησε για να δει το Σύνταγμά του να 
ανατρέπεται από τον τύραννο Πεισίστρατο. 
Όμως παρόλα αυτά ο Σόλων με την ειλικρίνειά 
του, τη γενναιοδωρία του, την μετριοπάθεια 
του και τη σοφία του σημάδεψε την Αθηναϊκή 
Πολιτεία ως το πρώτο αληθινό παράδειγμα 
ανθρωπισμού. Η νομοθεσία του έθεσε τις βά-
σεις για τον «χρυσό αιώνα» της Αθήνας και ο 
ίδιος ο Σόλων θεωρήθηκε από τις επόμενες 
γενιές πατέρας της Δημοκρατίας.
Ίσως και η σημερινή Ελλάδα να χρειάζεται 
μια αντίστοιχη Σεισάχθεια ώστε να πάψει να 
διοικείται από τους πιστωτές της, αλλά από 
δημοκρατικές διαδικασίες με σκοπό την ανά-
πτυξη τους. 

Σεισάχθεια

Μπεναρδή-
Καρδερίνη 
Καλλιόπη

νει αντιληπτή γιατί όλα κρίνονται εκ 
του αποτελέσματος, αλλά από τού-
δε και στο εξής χρειάζεται άμεση 
ενημέρωση και συντονισμένες κι-
νήσεις -επαφές για να διευθετηθούν 
κάποια θέματα (βραχνάδες) και να 
δραστηριοποιηθεί το σύνολο, φέρ-
νοντας αποτέλεσμα  στην καθημε-
ρινότητά μας, όσον αφορά στα ερ-
γασιακά θέματα.

Το Σωματείο των Ιωαννίνων 
πώς αντιμετωπίζει τους επαγ-
γελματίες  που δεν εναρμονίζο-
νται με την ισχύουσα νομοθεσία 
και συνεχίζουν να πραγματοποι-
ούν ψυκτικές εργασίες; 
Γενικά υπάρχει μια ανοχή λόγω εκ-
κρεμοτήτων, αλλά η καθημερινό-
τητα απαιτεί  δράση και δεν υπάρ-
χουν περιθώρια αναβολών. 

Το Σωματείο Ψυκτικών Ιωαννί-
νων πώς κινείται προκειμένου 
να συσπειρώσει και να υπηρετεί 
τα μέλη του;
Η απογοήτευση των εξελίξεων και 
το τέλμα σε κάποια θέματα μάς 
έχουν σε μια διαρκή αναμονή και οι 

κινήσεις του είναι περιορισμένες.  

Το Σωματείο σας τι ζητάει από 
τα μέλη του προκειμένου να βο-
ηθήσουν από την πλευρά τους;
Διαρκή επικοινωνία, ενημέρωση, 
συζητήσεις για θέματα που υπάρ-
χουν αλλά και παρουσιάζονται κα-
θημερινά, καθώς και πρόνευση των 
εξελίξεων για την αποφυγή απροό-

πτων. 

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλ-
νετε στους επαγγελματίες του 
κλάδου προκειμένου να βοηθή-
σουν στην πραγματοποίηση των 
στόχων της Ο.Ψ.Ε.;
Ενεργείτε γιατί χανόμαστε, συν Αθη-
νά και χείρα κίνει! Δεν υπάρχει μάν-
να εξ’ ουρανού. ®

Ο κ. Σωτήρης Λύτης σε παρέμβασή του κατά την Γενική   Συνέλευση στο Ηράκλειο της Κρήτης
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Stream
Η κορυöή της τεχνολογίας 
παλινδρομικών ημίκλειστων συμπιεστών
Η Emerson Climate Technologies ξεκίνησε την παραγωγή της οικογέ-
νειας των ημίκλειστων παλινδρομικών συμπιεστών με την ονομασία 
STREAM. Η νέα σειρά παρέχει στους χρήστες μια σειρά πλεονεκτημά-
των: 4-κύλινδροι και 6-κύλινδροι συμπιεστές που λειτουργούν με τα 
περισσότερα από τα ψυκτικά μέσα (HFC), μια σειρά ημίκλειστων Digital 
συμπιεστών για συνεχή έλεγχο της απόδοσης, καθώς και μια σειρά συ-
μπιεστών σχεδιασμένη για εφαρμογές CO2. Όλοι οι συμπιεστές φέρουν 
ενσωματωμένο σύστημα CoreSenseDiagnostics το οποίο παρέχει αυ-
ξημένη προστασία και αυτό-διάγνωση.
Επιλογή αποδοτικότητας, ανεξάρτητα από το ψυκτικό μέσο
Οι μηχανικοί της Emerson συνδύασαν τις τρέχουσες σχεδια-
στικές τεχνικές με τις νέες προηγμένες τεχνολογίες για τη 
δημιουργία 16 τετρακύλινδρων και εξακύλινδρων 
μοντέλων HFC ψυκτικών μέσων.
Οκτώ από αυτά έχουν συνεχή ρύθμιση απόδο-
σης με τη χρήση τεχνολογίας Digital. Καλύπτουν 
ανάγκες ψύξης από 33 ως 80 KW για μέσες θερμο-
κρασίες, 11 ως 28 KW για χαμηλές θερμοκρασίες με 
R404/A και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με 
R134a και R407A/C, ενώ είναι οι πιο αποδοτικοί διαθέσι-
μοι συμπιεστές. Η επιλογή ανάμεσα σε διάφορα ψυκτικά μέσα 
για τον ίδιο συμπιεστή, χωρίς κανένα συμβιβασμό για την απόδοση, εί-
ναι ένα σημαντικό και μοναδικό όφελος: αυτό έγινε εφικτό με την εφαρ-
μογή των βαλβιδοφόρων πλακών Discus (πατέντα της Emerson). Σε σύ-
γκριση με τους άλλους ημίκλειστους παλινδρομικούς συμπιεστές, αυτή 
η τεχνολογία εξασφαλίζει 10% μεγαλύτερη απόδοση με R404A. 
Επιλογή ανάμεσα σε δύο λύσεις για ρύθμιση απόδοσης
Ένας τρόπος για να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και οι εκπομπές 
CO2 είναι η ρύθμιση απόδοσης. Για πρώτη φορά οι εγκαταστάτες έχουν 
την επιλογή ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τεχνολογίες: την τεχνολο-
γία inverter και την τεχνολογία Digital. Όλοι οι συμπιεστές Stream είναι 
συμβατοί με inverter. Επιπλέον, τα μοντέλα Stream Digital παρέχουν 
έναν εναλλακτικό τρόπο συνεχούς ρύθμισης απόδοσης. Η Digital ρύθ-
μιση είναι η πιο απλή και ακριβής μέθοδος ελέγχου απόδοσης και βο-
ηθάει την ενσωμάτωση του κόστους της ρύθμισης στην τελική τιμή του 

προϊόντος. Ο συμπιεστής λειτουργεί πάντα με σταθερή ταχύτητα, γεγο-
νός το οποίο δίνει λύση στις προκλήσεις που σχετίζονται με την επι-
στροφή λαδιού και τις μηχανικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις του συ-
στήματος.
Ο πιο αθόρυβος στην αγορά
Ο stream είναι ένας από τους πιο αθόρυβους ημίκλειστους παλινδρομι-
κούς συμπιεστές που κυκλοφορούν. Σχεδιαστικές προσπάθειες οδήγη-
σαν σε μείωση θορύβου ως και 7dBA σε σχέση με τις προηγούμενες γε-
νιές συμπιεστών, ανάλογα με το μοντέλο και τις εφαρμογές. Η αθόρυβη 
λειτουργία του συμπιεστή δεν είναι πάντα επαρκής για εφαρμογές σε 
ευαίσθητες στον ήχο (αστικές) περιοχές. Έτσι, ένα νέο ηχητικό κέλυφος 
(sound shell) μπορεί να προσαρμοστεί στους συμπιεστές Stream και να 
παρέχει επιπλέον μείωση θορύβου της τάξης των 15 dBA.
O Stream σε φυσικά ψυκτικά μέσα

Εκτός από τα μοντέλα HFC, για τις εφαρμογές 
CO2 (R744), τρία μοντέλα καλύπτουν τις ψυκτι-
κές αποδόσεις από 20 ως 37 kW. Είναι η ιδανική 
λύση για εφαρμογές cascade και booster συστη-

μάτων μέσων θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με 
τη σειρά Scroll συμπιεστών ZO της Emerson για 
εφαρμογές CO2. Οι συγκεκριμένοι συμπιεστές χα-

ρακτηρίζονται από πίεση σχεδιασμού 135bar και 
είναι συμβατοί με inverter. Η ροή του ψυκτικού μέσου 

και η μεταφορά θερμότητας έχουν βελτιστοποιηθεί για 
καλύτερη απόδοση.
Ένας έξυπνος συμπιεστής
Όλα τα μοντέλα συμπιεστών της οικογένειας Stream περιλαμβάνουν 
σύστημα αυτοδιάγνωσης CoreSense™, ένα ηλεκτρονικό όργανο που 
παρέχει αυξημένη προστασία στο συμπιεστή και διαγνωστικά οφέ-
λη για αυξημένη αξιοπιστία, μειωμένο κόστος συντήρησης και αυξη-
μένο χρόνο ζωής του εξοπλισμού. Με την τεχνολογία CoreSense™, οι 
εγκαταστάτες μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα προβλήματα που σχε-
τίζονται με το σύστημα, ή επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διάρκεια 
λειτουργίας του. Το σύστημα αυτοδιάγνωσης έχει τη δυνατότητα απο-
θήκευσης δεδομένων κατά τη λειτουργία του συμπιεστή. Επίσης είναι 
εφικτή η εξατομικευμένη παρακολούθηση του συμπιεστή.
Τους επόμενους μήνες προετοιμάζονται σεμινάρια για την ενημέρωση 
των εργαζόμενων στον κλάδο μας. ®

Η εταιρεία CALDA
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της AERMEC Spa
Η εταιρεία CALDA ανακοινώνει ότι ανέλαβε την Αποκλειστική Αντιπρο-
σώπευση της Ιταλικής Εταιρείας AERMEC Spa.
Η εταιρεία AERMEC κατέχει την πρώτη θέση στον τομέα του κλιμα-
τισμού στην Ιταλία και την πρώτη θέση στον τομέα των fan coil units 
στην Ευρώπη. 
Πέραν της μεγάλης γκάμας fan coil units, διαθέτει πλήρη γκάμα μονά-
δων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού, καθώς και αντλίες θερμό-
τητας για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις Θέρμανσης Δαπέδου, Γεωθερ-
μίας και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως. 
Ειδικότερα διαθέτει:
- Fan Coil Units σε διάφορους τύπους.
- Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας για πολλές εφαρμογές. 
- Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας για θέρμανση και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.
- Αντλίες θερμότητας νερού/ νερού για Γεωθερμικές 
   εφαρμογές.

- Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
- Μονάδες ανάκτησης θερμότητας
- Πύργους ψύξης, Συμπυκνωτές.
- Πλήρη σειρά τοπικών κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου.
Η εταιρεία μας, που μετονομάστηκε σε CALDA ENERGY ΑΕΒΕ, έχει ορ-
γανώσει πλήρες τμήμα κλιματισμού, πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης, 
service και παρακαταθήκης ανταλλακτικών και είναι στη διάθεσή σας, 
για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία. ®

Έρευνα Αγοράςάςάς
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του Ψυκτικού
η Γωνιά

Ποιοι είναι οι τρόποι λίπανσης των Συμπιεστών                                  
Οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται η λίπανση 
των συμπιεστών με ψυκτέλαιο, ποικίλουν ανάλογα με 
το είδος του συμπιεστή. Οι συνηθέστεροι όμως  είναι οι 
ακόλουθοι:
1. Με ανατάραξη και διασκορπισμό (πιτσίλισμα) του  
 ψυκτελαίου προς τις προστριβόμενες επιφάνειες.
2.  Με σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας ψυκτελαίου.
3.  Με συνδυασμό των δύο προηγουμένων τρόπων.
Στη μέθοδο λίπανσης με διασκορπισμό (πιτσίλισμα) ο 
στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι που η στάθμη του φτά-
νει μέχρι το κάτω μέρος των εδράνων βάσεως (κουζινέ-
των) του στροφαλοφόρου άξονα (σχήμα 1).

    

Έτσι, κατά την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα, 
τόσο το κάτω μέρος του διωστήρα (η κεφαλή), όσο και οι 
βραχίονες (μπράτσα) και τα αντίβαρα του στροφαλοφό-
ρου άξονα, βυθίζονται με ορμή στο λάδι και δημιουργούν 
έναν διασκορπισμό λεπτότατων σταγονιδίων σε όλες τις 
προστριβόμενες επιφάνειες του συμπιεστή. Όλοι οι μικροί 
συμπιεστές κάτω των 2 Kw (3HP περίπου) έχουν σύστη-
μα λίπανσης με διασκορπισμό. Μάλιστα σε μερικούς τύ-
πους συμπιεστών, οι διωστήρες φέρουν ειδικά εξαρτήμα-
τα που μοιάζουν με κουταλάκια και που βυθιζόμενα στο 
λάδι, παραλαμβάνουν μια ποσότητα και την διασκορπί-
ζουν με δύναμη προς τις τριβόμενες επιφάνειες. 
Στους συμπιεστές ημίκλειστου και ανοιχτού η στάθμη 
του ψυκτελαίου μπορεί να ελέγχεται από τον γυάλινο 
δείκτη στάθμης λαδιού (σχήμα 2).

Η στάθμη του ψυκτελαίου πρέπει να είναι στη μέση περί-
που του γυάλινου δείκτη όταν ο συμπιεστής λειτουργεί.
Το σύστημα λίπανσης με διασκορπισμό έχει τα εξής πλε-
ονεκτήματα:
1.  Είναι απλό στην κατασκευή και επομένως στοιχίζει  
 λιγότερο.
2.  Δεν παρουσιάζει βλάβες και δεν απαιτεί κανένα είδος  
 συντήρησης. 
3.  Εξασφαλίζει ικανοποιητική λίπανση στους μικρούς  
 συμπιεστές στους οποίους χρησιμοποιείται.
Βέβαια παρουσιάζει και μειονεκτήματα μερικά των οποί-
ων είναι:
1.  Δεν μπορεί να αποδώσει σε μεγάλους συμπιεστές και  
 επομένως η χρήση του περιορίζεται μόνο σε συμπιε- 
 στές μικρής ιπποδύναμης.
2.  Οι συμπιεστές που έχουν τέτοιο σύστημα λίπανσης  
 είναι θορυβώδεις. 
Το σύστημα λίπανσης με βεβιασμένη κυκλοφορία λαδιού 
συναντιέται συνήθως σε συμπιεστές άνω των 2 Kw (3 HP) 
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια εξαρτήματα:
1.  Μια αντλία λαδιού.
2.  Φίλτρο λαδιού.
3.  Σωληνώσεις διανομής του ψυκτελαίου.
4.  Δίκτυο μικροσκοπικών αγωγών λαδιού, που εκτεί- 
 νεται στο στροφαλοφόρο άξονα, τους διωστήρες και  
 τα άλλα κινούμενα εξαρτήματα του συμπιεστή.
5.  Σύστημα ασφαλείας πίεσης λαδιού.
6.  Σύστημα θέρμανσης του λαδιού.
Η αντλία λαδιού βρίσκεται μέσα στον στροφαλοθάλαμο 
και παίρνει κίνηση από τον στροφαλοφόρο άξονα του συ-
μπιεστή. Έτσι δημιουργείται βεβιασμένη κυκλοφορία του 
ψυκτελαίου, που διανέμεται με ορισμένη πίεση σ’ όλα τα 
κινούμενα εξαρτήματα του συμπιεστή (σχήμα 3). ®

Πηγή: Από το βιβλίο  
 «Τεχνολογία ψυκτικών εγκαταστάσεων»                    
  Αντ. Ν. Ασημακόπουλου
 τ. καθηγητή των σχολών της ΣΕΛΕΤΕ
 Σχολικού Συμβούλου Τεχν. Εκπ/σης   

Συνεχίζοντας την προσπάθεια του περιοδικού 
μας μέσα από την ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
να απαντώνται δικά σας ερωτήματα τεχνικού 
περιεχομένου, από εξειδικευμένους ανθρώπους 
του κλάδου. Το παραπάνω ερώτημα τέθηκε από το 
συνάδελφο Αλκιβιάδη Σ.

Σχήμα 1: 
Λίπανση με 
διασκορπισμό 
σταγόνων 
ψυκτελαίου

Σχήμα 3: 
Σύστημα λίπανσης 
συμπιεστή με βεβιασμένη 
κυκλοφορία λαδιού.

Σχήμα 2: 
Έλεγχος στάθμης 
λαδιού με την 
βοήθεια φακού
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Με περισσότερους από 
20.000 εμπορικούς επισκέπτες, ολοκλη-

ρώθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου, στο υπερσύγ-
χρονο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, η Δι-
εθνής Έκθεση Climatherm 2012, δικαιώνοντας με τις προβλέψεις 

των συμμετεχόντων καθώς και της διοργανώτριας εταιρείας PROJECT. 
Σύμφωνα με τους Πίνακες Στατιστικών στοιχείων μόνο το Σάββατο 3 

Μαρτίου την έκθεση επισκέφθηκαν 6.850 άτομα. Οι επισκέπτες εξεδήλω-
σαν μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων με κυρίαρχο το ενδιαφέρον προς τις 
εμπορικές επιχειρήσεις Θέρμανσης-Ψύξης-Εξαερισμού καθώς τις Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα Ενεργειακά τζάκια, Βιομάζα, Πέλλετ και Φω-

τοβολταϊκά. Το ένα τρίτο των επισκεπτών προερχόντουσαν από τον 
χώρο των Μηχανικών και των Τεχνικών. Αποδείχτηκε στην πράξη 

ότι η αποφασιστικότητα και το κύρος της Project σε συνδυασμό 
με την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε 

καλύτερες μέρες για την ελληνική οικονομία, ήταν ο 
καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν εμπό-

δια και δισταγμοί. 
καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν εμπό-
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Γενική  Συνέλευση  Ο.Ψ.Ε.

Η Ο.Ψ.Ε και το Σωματείο 
Επαγγελματιών Ψυκτικών & 
Κλιματιστικών Εγκαταστά-
σεων Κρήτης συνδιοργά-
νωσαν στην πόλη του Ηρα-
κλείου Κρήτης, στις 25 & 26 

Φεβρουαρίου, την 11η Γενική Συνέλευση 
με την ευγενική χορηγία  του Επιμελητηρί-
ου Ηρακλείου, της ΟΕΒΕΝΗ και των εταιρει-
ών ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Ι & Ι Ο.Ε., ΠΑΝΤΑΛΟΣ, 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ε.ΧΑΣΙΩΤΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. & Α.MOTORS – ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΛΑ-
ΛΗΣ Α.Ε., των οποίων η βοήθεια συνέβαλε 
τα μέγιστα στην αρτιότατη διεξαγωγή της.
Μετά την προσέλευση των αντιπροσώπων 
και την συγκρότηση απαρτίας, ο Πρόεδρος 
της Ο.Ψ.Ε. κ. Στέλιος Μαμαλάκης απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό και ξεκίνησε η εκλογή 
του Προεδρείου της Γ.Σ. 
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Γιάννης Αγγελάκης, 
Γραμματέας ο κ. Δημήτρης Κοντούσιας, μέ-
λος ο κ. Παναγιώτης Πουλιάνος και ψηφο-
λέκτης ο κ. Γιάννης Πετρουγάκης.
Η Συνέλευση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό 
εκ μέρους του Προέδρου της κ. Γιάννη Αγ-
γελάκη, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρα-
βρισκόμενους για την εκλογή του, όπως 
επίσης και τους καλεσμένους κ.κ. Άγγελο 
Δαλαβούρα, Δημήτρη Κόκκοτο και Στράτο 
Μαλιωτάκη.   
Επίσης τον λόγο πήραν εκ μέρους του Επι-
μελητηρίου Ηρακλείου ο εκπρόσωπός του 
κ. Γιώργος Καρουζάκης και ο Πρόεδρος 
της ΟΕΒΕΝΗ κ. Μανώλης Σφυρής, οι οποί-
οι αναφέρθηκαν στην τρέχουσα δύσκο-
λη οικονομική κατάσταση που βρισκόμα-
στε όλοι και συνέστησαν επαγρύπνηση για 
να μην ισοπεδωθούν όλες οι μέχρι σήμερα 
κατακτήσεις των επαγγελματιών.  
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Στέλιος 
Μαμαλάκης έλαβε ακολούθως τον λόγο 
για να κάνει τον διοικητικό απολογισμό για 
το έτος 2011 και αναφέρθηκε στις παρεμ-
βάσεις της διοίκησης στους αρμόδιους φο-
ρείς σχετικά με την σύνταξη του νέου Π.Δ., 
για την αντικατάσταση ή τροποποίηση άρ-
θρων του προκειμένου να προασπισθεί το 

επάγγελμα και να μην 
σ υ ρ ρ ι κ ν ω θ ε ί 

προς το συμ-
φ έ ρ ω ν 

ά λ λ ω ν 
ε π α γ -

γελματιών. Επίσης αναφέρθηκε στην προ-
σπάθεια εκπαίδευσης των συναδέλφων, με 
την πραγματοποίηση σεμιναρίων για την 
πιστοποίησή τους στην διαχείριση των ψυ-
κτικών ρευστών.
Ο Ταμίας της Ο.Ψ.Ε. κ. Μανώλης Σμαριανά-
κης έκανε τον οικονομικό απολογισμό και 
αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το ταμείο, λόγω του ότι 
τα έσοδα συνεχώς συρρικνώνονται.
Ακολούθως ο κ. Γιάννης Χανιωτάκης, εκ μέ-
ρους της ελεγκτικής επιτροπής, εισηγήθηκε 
την απαλλαγή του Δ.Σ., μετά τον έλεγχο που 
είχε πραγματοποιηθεί,  η οποία και δόθη-
κε.  Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ. Παναγιώ-
της Πουλιάνος έκανε μομφή κατά των κρα-
τικών υπηρεσιών για την ολιγωρία τους, ως 
προς την εναρμόνιση των σχετικών διατά-
ξεων με τις αποφάσεις της Ε.Ε., με αποτέλε-
σμα προσπάθειες πολλών ετών να πετα-
χτούν στα σκουπίδια.
Αναφερόμενος στις προσπάθειες που έγι-
ναν για την επίτευξη των στόχων, επικαλέ-
στηκε τη βοήθεια που του παρείχαν βου-
λευτές, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι 
επιθέσεις που δέχονται τα επιμελητήρια και 
τα συνδικαλιστικά όργανα με στόχο την δι-
άλυσή τους και τόνισε με έμφαση ότι στον 
αντίποδα όλων αυτών γίνεται σοβαρή προ-
σπάθεια από τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη 
του Δ.Σ. για τη δημιουργία Σωματείων στην 
Ρόδο και στην Εύβοια. 
Επίσης, αναφερόμενος στο θέμα των πιστο-
ποιήσεων ζήτησε την άμεση σύσταση ανά-
λογου φορέα, ιδιαίτερα μετά την κατάργη-
ση των μέχρι χθες υπαρχόντων, με σκοπό 
την ενοποίησή τους.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Γιάννης Αγγελάκης 
εκπροσωπώντας το Σωματείο της Κρήτης, 
του οποίου προΐσταται, τόνισε χαρακτη-
ριστικά την αδιαφορία των συναδέλφων 
του τα τελευταία χρόνια για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους και ζήτησε από την 
Ο.Ψ.Ε. δυναμικότερες κινήσεις για την επί-
τευξη θετικών αποτελεσμάτων, όπως επί-
σης ζήτησε τη συμβολή όλων για την συνέ-
νωση των ψυκτικών της Κρήτης.
Σημαντική ήταν η πρόταση του κ. Δημήτρη 
Πανταζόπουλου, από την Θεσσαλονίκη, ο 
οποίος παρουσίασε την πολύ καλή πρότα-
ση για την ύπαρξη βεβαίωσης, σφραγισμέ-
νη από το οικείο Σωματείο προς τις πολεο-
δομίες, για την έκδοση αδείας λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-

ντος, τονίζοντας βέβαια ότι θα 
πρέπει πρώτα να ασκη-

θούν πιέσεις προς 
τους αρμόδιους 

φορείς για την 
υλοποίηση 

της εφαρ-
μ ο γ ή ς 
των νό-
μων του 
κ ρ ά -
τ ο υ ς , 
ως προς 
τ η ν 

άσκη-
ση του 
ε π α γ γ έ λ -
ματος από τους τ ε χ ν ι -
κούς, όχι μόνον τους αδειούχους αλλά και 
τους πιστοποιημένους. Κλείνοντας ζήτησε, 
όσον αφορά τη λειτουργία της Ο.Ψ.Ε., ότι 
πρέπει να τηρούνται οι αποφάσεις των Γε-
νικών Συνελεύσεων, γιατί έτσι βοήθιουνται 
τα Σωματεία στο έργο τους. Επίσης μετέφε-
ρε τον χαιρετισμό του Προέδρου του Σω-
ματείου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη Σάλτα, 
ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί για 
προσωπικούς -οικογενειακούς λόγους.
Ενδιαφέρουσες προτάσεις κατέθεσε ο εκ-
πρόσωπος του Σωματείου Μεσσηνίας κ. 
Βασίλης Τσίχλης, ο οποίος αναφέρθηκε σε 
τρόπους προσέγγισης των συναδέλφων 
με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα στο-
χεύουν στη βοήθεια για τη διάσωση από το 
κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.
Οι προτάσεις που υπέβαλε προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η θεώρηση όλων των 
βιβλιαρίων υγείας ανεξάρτητα οφειλών, 
η αναστολή όλων των διώξεων για χρέη 
προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, δημό-
σιο, όσο διαρκεί η κρίση και η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%. Συνε-
χίζοντας, ζήτησε την άτοκη χρηματοδότη-
ση των μικροεπαγγελματιών με την εγγύ-
ηση του δημοσίου, επίδομα ανεργίας σε 
όσους κλείνουν τα καταστήματά τους, κα-
τάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων και 
φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική 
δήλωση.
Στο ίδιο, περίπου, μήκος κύματος κινήθη-
κε η επιστολή την οποία απέστειλε ο εκ-
πρόσωπος της Κέρκυρας κ. Παναγιώτης Ρί-
ζος, που για λόγους υγείας δεν μπόρεσε 
να παραβρεθεί, στην οποία αναφερόταν η 
ασφαλιστική κάλυψη των αδυνατούντων 
να πληρώσουν συναδέλφων και η ανάγκη 
μείωσης των εισφορών, εκφράζοντας πα-
ράλληλα την ανησυχία του για το κλείσιμο 
των μαγαζιών στην Κέρκυρα και την στρο-
φή πολλών στην μαύρη εργασία.
Η επιστολή έκλεισε με την πρόταση προς 
την Γ.Σ. ώστε η επόμενη ή η μεθεπόμενη 
Γ.Σ. πραγματοποιηθεί στην πόλη του.
Ο εκπρόσωπος της Αθήνας κ. Γιάννης Χανι-
ωτάκης μετέφερε το αίτημα του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε 
για την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος Π.Δ. 
μέχρι να υπογραφεί το νέο, όπως επίσης 
έθεσε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής 
των εμπόρων έτσι ώστε να υπάρξουν τι-
μοκατάλογοι ξεχωριστοί για τους επαγγελ-
ματίες ψυκτικούς σε σχέση με τις τιμές πώ-
λησης σε τρίτους εκτός κλάδου, ζήτησε δε 
προς αυτήν την κατεύθυνση να γίνουν συ-
ναντήσεις με τον Σύλλογό τους.
Ο κ. Δήμος Αλιβάνιστος, από την Μαγνη-
σία, αναφέρθηκε στην τήρηση του νόμου 



με «αστυνόμευση» και την έκδοση βεβαι-
ώσεων εκ μέρους των συναδέλφων, όπως 
απαιτεί το υπάρχον Π.Δ.87/96, για την υπο-
στήριξη των επαγγελματικών τους δικαιω-
μάτων. Ο κ. Γιάννης Πετρουγάκης μίλησε 
για την ανάγκη νοικοκυρέματος στα οι-
κονομικά των Σωματείων, σύνεστησε δε 
προσοχή στη διαμόρφωση του νέου Π.Δ., 
όχι κακές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις 
στους τρόπους προσέγγισης των συνα-
δέλφων. Ο κ. Στράτος Μαλιωτάκης, παλαιά 
φρουρά της Κρήτης, ζήτησε την βοήθεια εκ 
μέρους των Σωματείων σε μη αδειούχους, 
που αποδεδειγμένα είναι ψυκτικοί και αδυ-
νατούν λόγω διαφόρων κωλυμάτων να εκ-
δώσουν άδεια. Επίσης ζήτησε αναδιάρ-
θρωση των κατηγοριών στις άδειες των 
ψυκτικών και πολλαπλασιασμό τους, έλεγ-
χο στην διακίνηση των ψυκτικών υγρών 
και έκδοση βεβαιώσεων εργασιών εκ μέ-
ρους των συναδέλφων. 
Συσπείρωση και επιμονή στους στόχους, 
ήταν η προτροπή του κ. Άγγελου Δαλαβού-
ρα ο οποίος ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας για την πρόσκληση που του έκανε 

να παρα-
βρεθεί στις 
ε ρ γ α σ ί ε ς 
της Γενικής 
Συνέλευσης.
Ο επίσης παρα-
βρεθείς κ. Δημή-
τρης Κόκκοτος έκανε 
εκτενή αναφορά στην αναλ-
γησία της πολιτείας ως προς την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων τού κλάδου 
και ζήτησε την κινητοποίηση όλων απένα-
ντι σε αυτήν με αγωνιστικό τρόπο για την 
προάσπιση των επαγγελματιών και τη διευ-
θέτηση ζητημάτων που απασχολούν τους 
συναδέλφους, που για διάφορους λόγους 
δεν είναι σε θέση να εκδώσουν επαγγελμα-
τικές άδειες με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Στην παρούσα Γ.Σ. αποφασίστηκε η μείω-
ση της ετήσιας συνδρομής των Σωματεί-
ων προς την Ο.Ψ.Ε., για την ταμειακή διευ-
κόλυνσή τους και ορίστηκαν τα Ιωάννινα 
ως η πόλη διεξαγωγής της επόμενης Γενι-
κής Συνέλευσης, ο δε Πειραιάς σε περίπτω-
ση κωλύματος.

Η 
σ υ ν έ -
λευση έκλεισε με 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από 
τον Πρόεδρο κ. Μαμαλάκη, εδώ θέλουμε 
να τονίσουμε την άψογη διοργάνωση, την 
υπέροχη φιλοξενία και την ακούραστη συ-
μπαράσταση των ανθρώπων του Σωματεί-
ου της Κρήτης σε όποια ανάγκη είχαμε, από 
την επίσκεψή μας στα αξιοθέατα της πόλης, 
μέχρι και τις γαστρονομικές μας απαιτήσεις 
στα ιδιαίτερα εδέσματα της Κρήτης τονίζο-
ντας ότι το Δ.Σ. του Σωματείου έχει εκλε-
γεί και συγκροτηθεί σε σώμα μόνον λίγες 
εβδομάδες πριν. 

Γενική Συνέλευση  Σ.Ε.Ψ.Ε.

Στις 19/03/2012 πραγμα-
τοποιήθηκε η Γενική Συ-
νέλευση του Συνεταιρι-
σμού Επαγγελματιών 
Ψυκτικών Ελλάδας στον 

χώρο των γραφείων του 
Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. Η Γ.Σ. έγινε υπό 

την προεδρία του κ. Άγγελου Δαλαβούρα 
με γραμματέα τον κ. Γιάννη Ζαφειρόπου-
λο οι οποίοι εξελέγησαν από τους συμμε-
τέχοντες. Ο λογιστής του συνεταιρισμού 
λαμβάνοντας τον λόγο ανέλυσε τον ισο-
λογισμό ο δε Πρόεδρος κ. Γιάννης Χανι-
ωτάκης μίλησε για τα πεπραγμένα της πε-
ρασμένης χρονιάς και ζήτησε από τους 
παραβρισκόμενους την μεγαλύτερη συμ-
μετοχή τους στην λειτουργία του Σ.Ε.Ψ.Ε. 
με μεγαλύτερο όγκο αγορών και την προ-
σπάθεια που πρέπει να κάνουν για να προ-
τρέψουν τους συναδέλφους να κάνουν ένα 

μέρος των αγορών τους  από τον Συνεται-
ρισμό. Ο Ταμίας κ. Χρήστος Φωτόπουλος 
έκανε τον απολογισμό του ταμείου ο δε κ. 
Νίκος Μπιτσάκος, εκπροσωπώντας το Επο-
πτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στον έλεγχο 
που έγινε υπό την προεδρία του και πρό-
τεινε την απαλλαγή του Δ.Σ. η οποία ψηφί-
στηκε ομόφωνα. Κατά την διάρκεια της συ-
ζήτησης αποφασίστηκε η επιστροφή των 
μερίδων σε συνεταιριστές που είχαν υπο-
βάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις, η αναβάθμιση 
της ιστοσελίδας, η προσπάθεια λειτουργί-
ας ηλεκτρονικού καταστήματος, η ενοικία-
ση παρακείμενου χώρου για να δοθεί λύση 
στο πρόβλημα του parking των πελατών.                                                                                             
Επίσης ζητήθηκε η ένταξη των μελών του 
Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. στους συνεταιριστές ώστε να 
λαμβάνουν την πρόσθετη έκπτωση, με το 
σκεπτικό ότι το Σωματείο έχει στην κατοχή 
του συνεταιριστικές μερίδες. Ο προβλημα-
τισμός σχετικά με την πορεία του Συνεται-

ρισμού ήταν πολύ μεγάλος σε 
όλη την διάρκεια της συνέ-
λευσης και αποφασίστη-
κε να ενημερωθούν 
γραπτά οι συνεταιρι-
στές για την ανάγκη 
στήριξης του, όπως 
επίσης να αναζητη-
θούν τρόποι προσέγγι-
σης των συναδέλφων. Το 
Δ.Σ. του Σ.Ε.Ψ.Ε. υπακούοντας 
στις εντολές της Γ.Σ. ξεκίνησε ήδη τις προ-
σπάθειες για την ενοικίαση χώρου parking 
σε χώρο δίπλα στις εγκαταστάσεις του, έκανε 
αποδεκτό το αίτημα του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. για την 
ένταξη των μελών του στις λίστες των συνε-
ταιριστών και ανακοίνωσε μέσω της ιστο-
σελίδας του www.sepse.gr πρόσθετες εκ-
πτώσεις για όλους τους πελάτες και ακόμη 
μεγαλύτερες σε όσους εξ αυτών πληρώσουν 
την αξία των αγορών τους με μετρητά.

Σύνδεσμος εμπόρων εισαγωγέων ψύξης

Στις 4 Φεβρουαρίου 2012 έγινε η κοπή 
της πίτας του συνδέσμου Εμπόρων εισα-
γωγέων ψύξης σε παραλιακό ξενοδοχείο 
του Παλαιού Φαλήρου. Ως είθισται με την 
κοπή της πίτας και την εύρεση του νομίσμα-
τος  υπάρχει και το ανάλογο δώρο. Φέτος 

το νόμισμα το έτυχε η εταιρεία ΛΙΑΚΑΚΟΣ 
ΑΕΒΕ. Ένα υπέροχο διακοσμητικό ρολόι 
γραφείου επιλογή της προέδρου μας Φλώ-
ρα Κόντε. Κατόπιν ακολούθησε δεξίωση με 
μπουφέ και τα συνηθισμένα πηγαδάκια, με 
κυρίαρχο θέμα τι μέλει γενέσθαι για το μέλ-
λον τής κάθε εταιρείας και του κλάδου γενι-

κότερα.
Κλείσαμε με γλυκά και 
καφέ αισιοδοξώντας 
για ένα καλλίτερο 
μέλλον και ότι ο κλά-
δος θα μπορέσει να 
επιβιώσει.

Νέο διοικητικό συμβούλιο του 
Σωματείου Επαγγελματιών Ψυκτικών 
& Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, που δι-
εξήχθησαν την 23/01/2012, η σύνθεση του 
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αγγελάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Σπυριδάκης Ηλίας
Γραμματέας: Ψαρουδάκης Ιωάννης
Ταμίας: Κουκουράκης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Γραμματέας: Νιώτης Στέλιος
Αναπληρωτής Ταμίας: Νοδαράκης Γεώργιος
Δημοσίων Σχέσεων: Πετρουγάκης Ιωάννης

Αντιπρόσωποι ΟΨΕ: Αγγελάκης Ιωάννης
Σπυριδάκης Ηλίας
Αντιπρόσωποι ΟΕΒΕΝΗ: Αποστολάκης Θεόδωρος
Βασιλικός Δημήτριος
Ελεγκτική Επιτροπή: 
Αποστολάκης Θεόδωρος
Τηλέμης Κωνσταντίνος

Στις 19/03/2012 πραγμα-
τοποιήθ



Σεμινάριο «Αντλίες Θερμότητας» 

Η εταιρεία DAIKIN σε συνεργασία με το Σω-
ματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτι-
κών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του 
Νομού Θεσσαλονίκης, το  Σάββατο 18 Φε-
βρουαρίου 2012, στην αίθουσα C, του Πε-
ριπτέρου 8, στη Δ.Ε.Θ., πραγματοποίησαν 
Σεμινάριο με θέμα «Αντλίες Θερμότητας», 
για την ενημέρωση των Μελών του Σωμα-
τείου αλλά και γενικότερα των Επαγγελμα-
τιών Ψυκτικών της πόλης. Το σεμινάριο δι-
εξήχθη στην κατάμεστη αίθουσα, γεγονός 
που εκφράζει και το μεγάλο ενδιαφέρον 
των συναδέλφων, έκλεισε δε αφήνοντας 
τους συναδέλφους άκρως ικανοποιημέ-
νους, όσον αφορά στην ενημέρωση σχετι-
κά με τις Αντλίες Θερμότητας.
Σύσκεψη Προέδρων – Γραμματέων του Συν-
δέσμου Θερμουδραυλικών Θεσσαλονίκης

Στην πρόσκληση του Συνδέσμου Εγκατα-
στατών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματι-
στικών Έργων του Νομού Θεσσαλονίκης 
ανταποκρίθηκε ο Πρόεδρος του Σωματεί-
ου συνάδελφος Σάλτας Δημήτριος, ο οποί-
ος παρευρέθηκε στη Σύσκεψη Προέδρων 
- Γραμματέων που διοργάνωσε ο Σύνδε-
σμος σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος.
Οι διεργασίες των Συνδικαλιστικών φορέ-
ων πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 
Φεβρουαρίου 2012, στην αίθουσα Νικόλα-
ος Γερμανός, με κεντρικά θέματα:
 Ασφαλιστικό 
α) ενημέρωση και β) σχετικές ενέργειες του 
κλάδου
 Νέο Σχέδιο Νόμου φορολογίας Επαγγελ-
ματιών 
α) ενημέρωση-εισήγηση β) κατάργηση πα-
λαιού Κ.Β.Σ. γ) αλλαγές στη φορολογία ει-

σοδήματος
 Ενημέρωση της 
Ο.Β.Υ.Ε. για την 
έναρξη Πανελ-
λαδικής έρευ-
νας εν μέσω 
κρίσης.
Ο Πρόεδρος του 
Σωματείου απηύ-
θυνε  χαιρετισμό 
στη Σύσκεψη, κατά 
τη διάρκεια του οποίου 
-εκτός των θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης- αναφέρθηκε και στην πε-
ριφρούρηση των επαγγελμάτων, τόσο των 
Υδραυλικών όσο και των Ψυκτικών.  Τόνι-
σε το διαχωρισμό μεταξύ αυτών, και κάλε-
σε όλους τους Επαγγελματίες να τηρούν 
το επαγγελματικό ήθος και να λειτουργούν 
εντός των επαγγελματικών τους ορίων.

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση 2012

Σωματείο  Επαγγελματιών Αδειούχων 
Ψυκτικών & Κλιματιστικών 

Εγκαταστάσεων 
Νομού 

Θεσσαλονίκης 

Με την προβλεπόμενη από το καταστατικό 
τους απαρτία, τα μέλη του Σωματείου Επαγ-
γελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιμα-
τιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσ-
σαλονίκης, πραγματοποίησαν τις εργασίες 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής τους Συνέλευ-
σης την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 και 
ώρα 10:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσ-
σαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Βενιζέ-
λου 45 & Ιουστινιανού 6, του κτηρίου Κα-
ραβάν Σαράι, με τα εξής 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Κοπή Βασιλόπιτας
2. Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου έτους 2011
3. Προγραμματισμός Δράσης για το έτος 2012
4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2011
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 
έτος 2012
7. Ενημέρωση για Αρχαιρεσίες του Σωμα-
τείου - Λήξη 3ετούς θητείας Οργάνων του 
Σωματείου
8. Γενική ενημέρωση επί θεμάτων του κλά-
δου μας
Οι συνάδελφοι Δεσπότης Κυριάκος και Μη-
τρούδης Χρήστος, είναι οι τυχεροί που από 
κοινού κέρδισαν το φλουρί στην κοπή της 
Βασιλόπιτας του Σωματείου μας.

Νέο διοικητικό  συμβούλιο του Σωματείου 
   Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών & 

Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων 
Νομού Θεσσαλονίκης

Μετά τις αρχαιρεσί-
ες του Σωματείου, 
οι οποίες -μέσα στο 
χρονικό περιθώριο 
που προβλέπεται 

από το Καταστατι-
κό του- διεξήχθησαν 

την 19η Φεβρουαρί-

ου 2012, και τη συγκρότηση σε Σώμα που 
πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρί-
ου 2012,   η σύνθεση του Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Δημήτριος Σάλτας
Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Γερασίμου
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Πανταζόπουλος
Ταμίας: Δημήτριος Μουτούδης
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: 
Αναστάσιος Λυκίδης
Μέλος: Λεωνίδας Χαραλαμπίδης
Μέλος: Παύλος Λαμπαδαρίου
Η Θητεία του Διοικητικού συμβουλίου, με βάση το 

καταστατικό του Σωματείου, είναι 3ετής.  
Οι Αντιπρόσωποι, τους οποίους ανέδειξαν τα 
μέλη με την ψήφο τους, ώστε να εκπροσωπή-
σουν το Σωματείο μας στις Ομοσπονδίες τις 
οποίες ανήκει αυτό, είναι οι συνάδελφοι: 
Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος:  
Σάλτας Δημήτριος, Πανταζόπουλος Δημήτριος
Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλο-
νίκης: Σάλτας Δημήτριος, Πανταζόπουλος Δημή-
τριος.
Το Σωματείο βρίσκεται στην οδό 
Βενιζέλου 45 & Ιουστινιανού 6 – 4ος Όροφος 
Θεσσαλονίκη τηλ & φαξ: 2310/232405.    

ΕΚΘΕσΕΙσ / σΥΓΚΕνΤΡΩσΕΙσ / σΕΜΙνΑΡΙΑ
Νέο διοικητικό  συμβούλιο  
του Σωματείου Ψυκτικών  
Αχαΐας – Κεφαλληνίας - Ζακύνθου 
Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, που 
διεξήχθησαν την 15/1/2012 η σύνθεση του 
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πουλιάνος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Χρυσοβιτσάνος Λεωνίδας
Γ. Γραμματέας: Γραικούσης Ιωάννης
β΄Γραμματέας: Παπανδρικόπουλος Γεώργιος
Έφορος: Παπαιωάννου Νικόλαος
Ταμίας: Καραγιάννης Μιχάλης
Μέλος: Χρυσοβιτσιάνος Πέτρος
Υπεύθυνος Ζακύνθου: Κρεζίας Διονύσης

Υπεύθυνος Ζακύνθου: Κοντονής Πέτρος
ΟΨΕ:  Πουλιάνος Παναγιώτης
           Γραικούσης Ιωάννης
           Κρεζίας Διονύσης
ΕΒΕΣΝΑ:  Χαλκιάς Παναγιώτης
                 Χρυσοβιτσάνος Λεωνίδας
                 Στρατογιάννης Ασημάκης
Εξελεκτική Επιτροπή: 
 Κοσμόγιαννης Βασίλειος
 Συμβουλόπουλος Βασίλειος
 Γιακουμέλος Στέλλιος
Αιτήσεις Αδειών: 
 Παπανδρικόπουλος Γεώργιος
 Χρυσοβιτσιάνος Πέτρος
 Γραικούσης Ιωάννης

Παράλληλα με τις αρχαιρεσίες έγινε και η 
κοπή της πίτας του Σωματείου
Το Σωματείο βρίσκεται στην οδό  
Πλ. Όλγας Αράτου 21- Πάτρα, τηλ.: 2610-223666.



Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων 
Θεσσαλονίκης

Στις 29/2/2012, μετά από πρόσκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδί-
ας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Αγωνιστικής Ένωσης 
Συνταξιούχων ΤΕΒΕ Νομού Θεσσαλονίκης 
– ΟΑΕΕ, στην οποία συζητήθηκε η πορεία 
του ασφαλιστικού και οι επιπτώσεις από τα 
νέα μέτρα, τόσο στους εν ενεργεία, όσο και 
στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε., που με 
την καθοδήγηση της Τρόικας και τις απο-
φάσεις της ελληνικής κυβέρνησης οδηγούν 
το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε μη 
αναστρέψιμα αδιέξοδα. Η μείωση των συ-

ντάξεων, σε συνδυασμό με την μείωση 
των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δεδομέ-
νων των τραγικών συνθηκών που επικρα-
τούν στην αγορά, θα οδηγήσουν ακόμη 
περισσότερες πολύ μικρές, μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις σε κλείσιμο, που συνε-
πάγεται μεγαλύτερη μείωση στα έσοδα του 
Ο.Α.Ε.Ε., βάθεμα της ύφεσης και της ανερ-
γίας. Η περικοπή 500 εκτ. € από την επιχο-
ρήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να καλυφθούν 
οι στόχοι του νέου μνημονίου, είναι βέβαιο 
ότι θα οδηγήσει σε επιπλέον υποβάθμιση 
την πρωτοβάθμια περίθαλψη των εν ενερ-
γεία επαγγελματοβιοτεχνών, των συνταξι-
ούχων, αλλά και όλων των ασφαλισμένων 
στον ενιαίο οργανισμό. Κοινή διαπίστωση 
των δύο φορέων είναι ότι ο φαύλος κύκλος 

ύφεση – μέτρα που οδηγεί σε εξαθλίωση 
και φτωχοποίηση μεγάλη μερίδα των πολι-
τών, δεν πρόκειται να σπάσει με τέτοιες πο-
λιτικές, αντιθέτως, θα οδηγήσει σε μεγάλο 
κίνδυνο την ίδια την υπόσταση της χώρας.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Β.Σ.Θ. και 
της Αγωνιστικής Ένωσης Συνταξιούχων 
ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης, ζητούν 
να επανέλθει άμεσα η επιχορήγηση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 0,6% του ΑΕΠ, για να μπο-
ρέσει στοιχειωδώς να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες περίθαλψης τόσο μεγάλου όγκου 
ασφαλισμένων. Σε ότι αφορά το ασφαλιστι-
κό, οι φορείς θα βρίσκονται σε ανοιχτό δί-
αυλο επικοινωνίας και συνεργασίας για την 
προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλι-
σμένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.-Σ.Ε.ΨΥ.Π

Μετά από κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των 
Σωματείων της Αθήνας και του Πειραιά, 
καταλήξαμε στην κοινή πορεία που θα 
πρέπει να ακολουθήσουμε για την δια-
σφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμά-
των, που απορρέουν από το ΠΔ.87/96. Η 
πορεία αυτή θα υλοποιηθεί με κάθε νό-
μιμο μέσο, προκειμένου να  συμμορφω-
θούν οι τεχνικοί που δεν έχουν τα απαι-
τούμενα πιστοποιητικά έτσι ώστε να 
εκτελούν τις ανάλογες ψυκτικές εργασίες.   

ΚΟΙνΩνΙΚΑ
Ο κλάδος των ψυκτικών είχε μια μεγάλη απώλεια τον μήνα Μάρτιο, γιατί έχασε από τις τάξεις του έναν μεγάλο εργά-
τη του συνδικαλιστικού χώρου τον Αντώνη Φλώκη, ο οποίος εκτός από τη σημαντική του παρουσία στα τοπικά δρώ-
μενα της Τρίπολης σαν Πρόεδρος του τοπικού Σωματείου είχε συμμετοχή στην Ο.Ψ.Ε. και υπήρξε πρωτεργάτης στην 
σύσταση του Σ.Ε.Ψ.Ε. υπηρετώντας πάντα με τον καλύτερο τρόπο ό,τι ανελάμβανε. Οι συνάδελφοι τον συνόδεψαν 
στην τελευταία του κατοικία στην ιδιαίτερη πατρίδα του στον Αγ. Πέτρο Κυνουρίας την 1/3/2012. Η Ο.Ψ.Ε, ο Σ.Ε.Ψ.Ε. και το Σω-
ματείο Αχαΐας – Κεφαλλήνιας και Ζακύνθου κατέθεσαν χρηματικά ποσά αντί στεφάνων για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην 
μνήμη του εκλιπόντα. Επίσης το σωματείο Μεσσηνίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλειπόντος.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΑΝΤΩΝΗ...              

Νοέμβριος - ∆εκέμβριος 2011

Διοργάνωση  Σεμιναρίου Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.

Το Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. διορ-
γάνωσε σεμινάριο 
σε συνεργασία με 
την εταιρεία ΣΟΛΔΑ-

ΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ στις 22/2/2012 με θέματα: 
• Παρουσίαση λύσεων για τη βιομηχα-
νία της ψύξης με συμπυκνωτικές μονάδες 
DAIKIN. 
• Μετασκευή συστημάτων ψύξης & κλιματι-
σμού από R-22 σε νέα ψυκτικά ρευστά με 
χρήση νέων τεχνολογιών ως προς τον εσω-
τερικό καθαρισμό των κυκλωμάτων και την 
ανάλυση της απόδοσής τους, πριν και μετά 
τον καθαρισμό. 

• CoolTool Software – Λογισμικό υπολογι-
σμού, σχεδιασμού, προσομοίωσης & τεκ-
μηρίωσης κάθε συστήματος ψύξης & κλι-
ματισμού. 
• AKO – Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές, καταγραφι-
κά, σταθεροί ανιχνευτές ψυκτικών υγρών & 
ηλεκτρολογικοί πίνακες, από το κορυφαίο 
Ισπανικό εργοστάσιο. 
• Kide - Ποιοτικές λύσεις θαλάμων από 
panel (με κλειδιά ή χωρίς), ισοθερμικές 
πόρτες θαλάμων & monoblock συστημά-
των για τη βιομηχανία της ψύξης.
• CLIMACHECK – Αναλυτής απόδοσης ψυ-
κτικών & κλιματιστικών εγκαταστάσεων και 
αντλιών θερμότητας (μετρά τάση, ένταση, 

πίεση, θερμοκρασία, συντελεστή απόδο-
σης COP, κλπ).
Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 31/2 εκ-
παιδευτικών ωρών είχε μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους συναδέλφους που το παρακολού-
θησαν.   
Κοπή πίτας Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.
Στις 15/01/2012 το Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. 
διοργάνωσε συνεστίαση σε 
ένα ταβερνάκι τις Πλάκας 
όπου κόπηκε και η πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα. Οι συνάδελφοι εί-
χαν την ευκαιρία να παρευρε-
θούν με τις οικογένειές τους και να 
διασκεδάσουν.

Νέο διοικητικό συμβούλιο του 
Σωματείου Ψυκτικών Αρκαδίας - 
Αργολίδος και Λακωνίας

Στις 12/2/2012 πραγματοποιήθηκαν εκλογές 
στο Σωματείο Αρκαδίας -Αργολίδας και Λακω-
νίας και αναδείχθηκε νέο Δ.Σ., το οποίο συγκρο-
τήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Αρφάνης Αριστείδης
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Τάκης 
Γεν.Γραμματέας: Χατζάκος Παναγιώτης 
Ταμίας: Κατσιάβος Σταύρος

Μέλη: Σιάννας Σταύρος
Χαβιαράκης Μανώλης
Καπετανόπουλος Αλέκος

Τεχνικά Σεμινάρια ebmpapst   

Στις 8, 9, και 10 Φεβρου-
αρίου η Θ.ΡΩΤΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε., εκπρόσωπος της 
ebmpapst στην Ελλάδα, 
διοργάνωσε τεχνικά σε-

μινάρια με στόχο την ενη-
μέρωση των εργαζομένων 

στις εταιρείες – διανομείς 
των προϊόντων της ebmpapst, 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σχετικά με: 
- την τεχνολογία EC ανεμιστήρων της 
ebmpapst

- την νέα σειρά ανεμιστήρων HyBlade της 
ebmpapst
- τους νέους ανεμιστήρες σειράς ESM και iQ 
για εφαρμογές εμπορικής ψύξης
- την ευρωπαϊκή οδηγία ErP 2013 & 2015 
(σχετικά με την αποδοτικότητα των ανεμι-
στήρων)
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από 
τον  κ. Stefan Schwab, Μηχανικό Πωλήσε-
ων της ebmpapst, και όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα 
προϊόντα του οίκου, με έμφαση στους ανε-
μιστήρες τεχνολογίας EC. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ σΤΗΛΗ

Tαξίδι Επί- Σκέöτομαι την Ελλάδα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ σΤΗΛΗ

Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση 
και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου προσφέρει μία 
μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτει-
ας, ξεκούρασης και χαλάρωσης, 365 ημέρες το χρόνο. 
Ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστή-
ρια και εκκλησίες ανέγγιχτες από το χρόνο βρίσκονται 
κρυμμένα μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό 
περιβάλλον. Οι δραστηριότητες στη φύση, η σπουδαία 
ιστορία, οι μακρόβιες παραδόσεις, οι γαστρονομικές 
απολαύσεις, η ζεστή φιλοξενία είναι αυτά που μετατρέ-
πουν το Καρπενήσι και τα χωριά του σε έναν αυθεντι-
κό τόπο ζωής.

Τι να κάνω;
Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ιδανικός για δραστηριότη-
τες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο φυσικό 
περιβάλλον, τα βουνά, τα ποτάμια και τους γραφικούς 
οικισμούς της περιοχής. 

Σκι, ορειβατικό σκι, snowboard στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Καρπενησίου
Σε υψόμετρο 1840 μέτρων βρίσκεται το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Καρπενησίου. Δημιουργήθηκε το 1974 και απέ-
χει 11 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Διαθέτει 11 πίστες 
κυμαινόμενης υψομετρικής διαφοράς από 1880 έως 
2220 μέτρα, διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας και με 
συνολικό μήκος 8400 μέτρων.  

Πεζοπορία, καταρρίχηση 
- στο Φαράγγι Πανταβρέχει
Στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, κοντά στο χωριό Ρο-
σκά, συναντάμε το «Πανταβρέχει», το στενότερο ση-
μείο του Κρικελοπόταμου που ρέει ανάμεσα στα βου-
νά Καλιακούδα και Πλατανάκι, σχηματίζοντας στενό 

φαράγγι μήκους 100 μέτρων. Τα νερά 
της Καλιακούδας χύνονται από με-

γάλο υψόμετρο στον Κρικελο-
πόταμο, δημιουργώντας 

ένα τοπίο σπάνιου φυσι-
κού κάλλους. 

- στο Φαράγγι του Βόθωνα
Το Φαράγγι του Βόθωνα βρίσκεται στον οδικό άξονα 
Καρπενησίου – Προυσού, στο χωριό Καρίτσα. Έχει μή-
κος περίπου δύο χιλιόμετρα και καταλήγει στον ποτα-
μό Καρπενησιώτη. Έχει 10 καταρράκτες και ενδείκνυ-
ται για καταβάσεις.

- στο Φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς 
Το φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς βρίσκεται κοντά στον 
Προυσό. Είναι πολύ προσιτό ακόμη και σε μικρά παι-
διά, ενώ τα κρυστάλλινα νερά του και το μοναδικό φυ-
σικό τοπίο αποζημιώνουν τον επισκέπτη. Έχει τρεις 
καταρράκτες και στις βάσεις τους μπορείς να κολυ-
μπήσεις. Διαθέτει και υποδομή για καταρρίχηση. Ξεκι-
νάει από τη γέφυρα της Καστανιάς και καταλήγει στη 
Μαύρη Σπηλιά, που κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας 
υπήρξε κρησφύγετο των κατοίκων της περιοχής.  

Êαρπενήσι, αυθεντικός τρόπος æωής



Rafting στον ποταμό 
Τρικεριώτη 
Με φουσκωτά σκάφη μπορείτε να διασχίσετε τον ποτα-
μό Τρικεριώτη, σε μια ξεχωριστή διαδρομή που ξεκινά-
ει από τη γέφυρα του Διποτάμου που βρίσκεται 25 χλμ. 
από το Καρπενήσι και τελειώνει στο χωριό Σαρκίνι, κο-
ντά στη λίμνη των Κρεμαστών. 

Canoe στη λίμνη των Κρεμαστών
Μία ξεχωριστή περιήγηση στην τεχνητή λίμνη των Κρε-
μαστών, με ειδικά σκάφη.
Kayak στον Κρικελλοπόταμο και τον Καρπενησιώτη
Δύο δύσκολα ποτάμια για έμπειρους λάτρεις της άγρι-
ας φυσικής ομορφιάς, με στενά περάσματα και ορμητι-
κά νερά. Όσοι το τολμήσουν, θα ζήσουν μια έντονη και 
μοναδική εμπειρία.

Mountain bike , διαδρομές 4Χ4 
Με ποδήλατα και αυτοκίνητα δικά σας ή των εταιριών 
εναλλακτικού τουρισμού, υπάρχουν, σε ολόκληρο τον 
Δήμο, πολλές διαδρομές διαφορετικών επιπέδων δυ-
σκολίας που μπορείτε να ακολουθήσετε. 

Τουριστική ιππασία, τοξοβολία, paint ball 
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται οργανωμένα 
από εταιρίες εναλλακτικού τουρισμού, ενταγμένες από-
λυτα στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. 

Τι να δω;

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
Στο σχολείο του χωριού τον Μάιο του 1944 συνήλθε 
το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο προήλθε από τις Πρώ-
τες Ελεύθερες Εκλογές και στο οποίο συμμετείχαν 176 
Εθνοσύμβουλοι ως αντιπρόσωποι από όλη την Ελλά-
δα. Με την λήξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλί-
ου εγκρίθηκε το ψήφισμα: «όλες οι εξουσίες πηγάζουν 
από το λαό και ασκούνται από το λαό». Το Μουσείο χα-
ρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο και σε αυτό 
λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας τού φωτογράφου της 
Εθνικής Αντίστασης Σπύρου Μελετζή.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ένα πρότυπο Μουσείο που μέσα από τα πλούσια εκθέ-
ματά του αναβιώνει το παρελθόν και αναδεικνύει την 
ιστορική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ
Στο Μοναστήρι του Προυσού λειτουργεί μουσείο με 
ιστορικά και θρησκευτικά εκθέματα, όπως βιβλία του 
15ου και 16ου αιώνα, χειρόγραφοι κώδικες, ένα σπαθί 
του 1821 που μπορεί να ήταν του Καραϊσκάκη, καθώς 
και πολλά άμφια.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΡΝΟΥ
Το μουσείο στεγάζεται στο ανακαινισμένο Παλιό Δη-
μοτικό Σχολείο. Φιλοξενεί εκθέματα, όπως παλιά γεωρ-
γικά και οικιακά είδη, εργαλεία και σκεύη που χρησι-
μοποιούνταν για την κτηνοτροφία, καθώς και εργαλεία 
από επαγγέλματα που χάθηκαν.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Στο Μουσείο βρίσκεται πλήθος από παλαιά αντικείμε-
να και αρχειακό φωτογραφικό υλικό.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Στο Μουσείο υπάρχουν παραδοσιακές στολές, αντι-
κείμενα και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τις παλιές 
εποχές. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η Βιβλιοθή-
κη που λειτουργεί στο σπίτι του Χρυσοστόμου Καραπι-
πέρη με 8.000 βιβλία.

ÊαρπενήσιÊαρπενήσι



Ιστορικοί Χώροι
• Κοκκάλια - Κρίκελλο (Δημοτική Ενότητα Δομνί-
στας)
Στη θέση Κοκκάλια στο Κρίκελλο, το 279 π.Χ., έγινε η 
μάχη μεταξύ Αιτωλών και Γαλατών.  
• Πύργοι Καραϊσκάκη - Δημοτική Ενότητα Προυσού
Οι Πύργοι βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Πρου-
σού, κοντά στο Μοναστήρι της Προυσιώτισσας.  Απο-
τέλεσαν φυλάκια του Καραϊσκάκη, όταν αυτός ήταν άρ-
ρωστος.
• Κεφαλόβρυσο - Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου
Στο χώρο αυτό πραγματοποιήθηκε τη νύχτα τις 8ης προς 
9ης Αυγούστου του 1823 η ιστορική μάχη του Κεφαλό-
βρυσου, ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονό-
τα της επανάστασης. Ο σουλιώτης Μάρκος Μπότσαρης 
μαζί με ντόπιους καπεταναίους χτύπησε τον πολυάριθ-
μο στρατό του Μουσταή Πασά. Το αποτέλεσμα για τους 
Έλληνες ήταν νικηφόρο. Η σημαντική όμως αυτή νίκη 
επισκιάστηκε από το θάνα-
το του Μάρκου Μπό-
τσαρη.

Μοναστήρια
• Μοναστήρι Προυσού
Το μοναστήρι χρονολογείται από την εποχή του Θεό-
φιλου, εικονομάχου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Σύμ-
φωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρι-
σκόταν σε ναό της Προύσας, αλλά υπό τον φόβο ότι 
θα καταστραφεί, βάσει διατάγματος του Αυτοκράτορα, 
φυγαδεύτηκε στη Στερεά Ελλάδα. Το καταφύγιο της ει-
κόνας, αποτελεί τη σημερινή τοποθεσία που χτίστηκε η 
μονή, περιτριγυρισμένη από ένα επιβλητικό και άγριο 
φυσικό τοπίο. Το μοναστήρι του Προυσού αποτελεί 
τόπο προσκυνήματος πιστών από όλη την Ελλάδα, ιδι-
αίτερα στις 23 Αυγούστου που γιορτάζει.
• Μοναστήρι Δομιανών
Το Μοναστήρι των Δομιανών είναι αφιερωμένο στην 
Παναγία τη Δομιανίτισσα. Αποτελεί ένα σημαντικό Με-
ταβυζαντινό μνημείο, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά 
του είναι το μεγάλο καμπαναριό, ύψους 18 μέτρων. Πι-
θανολογείται ότι χτίστηκε κατά τον 16ο αιώνα. Σήμερα, 

πλήθος πιστών συρρέει τον Δεκαπενταύγουστο, 
όπου γιορτάζεται με λαμπρότητα η ημέρα της 

Παναγίας.
• Μοναστήρι Βράχας

Το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στη Βράχα χτίστηκε 

στη Μεταβυζαντινή Εποχή, ενώ 
υπήρξε το σπουδαιότερο των 
Ανατολικών Αγράφων. Διασώ-
ζεται το καθολικό της μονής, το 
οποίο και αποτελεί ιστορικό δι-
ατηρητέο μνημείο, με τις τοιχο-
γραφίες και τις εικόνες του σε 
πολύ καλή κατάσταση. ®
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ σΤΗΛΗ Εδώ γελάμεΕδώ γελάμε
Ποιος είπε τι...Ποιος είπε τι...

Σχόλιο μήνα...Σχόλιο μήνα...

                    Η εξομολόγηση!!!! 
Συζητούσαν δυο φίλοι και κάποια στιγμή λέει ο ένας στον άλλον:
- Έχεις εξομολογηθεί τώρα τελευταία;
- Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό ρε;
- Ε, πώς! Εγώ θα σου πρότεινα να πας.
- Δε θα’ σαι καλά ! Από το δημοτικό έχω να πάω.
- Ε, να! Σου το ζητάω σαν χάρη. Να απασχολήσεις για λίγο τον παπά, γιατί 
θέλω να πάω με την... παπαδιά.
- Πες το ντε! Αν είναι έτσι, να πάω. Και πήγε.
Κι όλο θυμόταν και κάποια άλλη αμαρτία, κι άλλη, κι άλλη. Αλλά κάποια 
στιγμή δεν άντεξε..
- Παπά μου, τώρα που ξεμολογιέμαι διαπράττω και νέα αμαρτία.
- Τι εννοείς τέκνον μου;
- Ε, να! Κάνω πλάτες στον φίλο μου και σε καθυστερώ για να πάει αυτός με 
την παπαδιά σου! Ήμαρτον!
Και ο παπάς ήρεμος: - Η γυναίκα σου ζει;;;
- Ναι πάτερ μου!!!
- Τρέξε γρήγορα σπίτι σου τέκνο μου.... γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 2 χρόνια!!! 

Ποιος είπε τι...
«Ελεύθερον διατελεί και βέλτιστα πολιτευόμενον και δυ-
νάμενον άρχειν πάντων, μιας τυγχάνον πολιτείας.»

μτφρ: [το Ελληνικό γένος] ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα 
και θα μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά ενωμένο.

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

Πώς προέκυψε η φράση
«Αυγά σου καθαρίζουν;»
Τη λέμε, όταν βλέπουμε κάποιον να γελά χωρίς λόγο και αφορμή. Μια φορά το χρόνο, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν -για να τιμήσουν την Αφροδίτη και το 
Διόνυσο- μ’ έναν πολύ τρελό και παράξενο τρόπο: Κάθε 15η Μαΐου, έβγαινε ο λαός στις πλατείες και άρχιζε τον «πετροπόλεμο» με… αυγά μελάτα! 
Χιλιάδες αυγά ξοδεύονταν εκείνη την ημέρα για διασκέδαση, κι ο κόσμος γελούσε ξεφρενιασμένα. Τα γέλια αυτά εξακολουθούσαν για βδομάδες 
ολόκληρες. Στη γιορτή  δεν έπαιρναν μέρος μονάχα οι πολίτες που ήταν κατώτερης κοινωνικής θέσης, αλλά και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, στρα-
τηγοί, άρχοντες, Ρωμαίες δεσποινίδες και αυτοκράτορες καμιά φορά. Π.Χ. ο «αυγοπόλεμος» ήταν μια από τις μεγάλες αδυναμίες του Νέρωνα, που 
πετούσε αυγά στους αξιωματικούς και στους ακόλουθους των ανακτόρων του, χωρίς να είναι η μέρα της γιορτής των αυγών. Στο Βυζάντιο φαίνε-
ται πως η γιορτή έγινε της μόδας, για πολύ λίγο διάστημα όμως. Σε πολλά βυζαντινά κείμενα αναφέρεται συχνά, αλλά μόνο με δύο-τρία λόγια. Έτσι, 
από το περίεργο αυτό έθιμο -που η αιτία του χάνεται στα βάθη των αιώνων- έμεινε η  φράση: «αυγά σου καθαρίζουνε». Πηγή: htt//blogthea.gr

Το σχόλιο του µήνα
Διάβασα με προσοχή το 
άρθρο του ψυχολόγου 
που αφορά στα δύο φύλα. 
Ο άντρας ευνουχίστη-
κε λόγω (…..), η λύση εί-
ναι: «η γυναίκα να κάνει το 
πρώτο βήμα»; Να τον στεί-
λει ακόμα πιο πάτωμα δη-
λαδή;; 
Φίλε μου κανονικά δεν θα 

έπρεπε καν ν’ αφήσεις την γυνή να σε ευνουχί-
σει!!! Αλλά ακόμα κι αν -χωρίς να το πάρεις μυ-
ρουδιά- το κατάφερε, ο τρόπος για να αντιστρέ-
ψεις την κατάσταση είναι μόνον ΕΝΑΣ: να μην 
της το επιτρέπεις!!!! 
Τι; Δεν μπορείς να την πλησιάσεις γιατί φοβά-
σαι την απόρριψη; Χέστηκες αν σε απορρίψει 
φίλε μου, υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές, εκείνη 
έχασε, δεν ήταν για σένα!!!  Είναι πλέον εργαζό-
μενη, βγάζει πιο πολλά λεφτά από σένα; Ε, μάθε 
της ότι η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στο 
πόσα χρήματα έχει. Ζητάει λούσα και δεν μπο-
ρείς να της τα προσφέρεις; Μάθε της τι φέρνει 

την πραγματική ευτυχία στη ζωή. 
Αντί να πέφτεις στα τάρταρα επειδή δεν μπορείς 
να της κάνεις τον καμπόσο προσφέροντάς της 
υλικά πράγματα, δείξε της τι σημαίνει να ζεις…. 
και με αέρα κοπανιστό!! Να μην χρειάζεσαι τί-
ποτα, κανέναν, οπότε και κανείς, τίποτα να μην 
μπορεί να σε βάλει κάτω. Μάθε της τι σημαίνει 
να είσαι ελεύθερος!!!  
Ο ρόλος του άντρα (1) είναι να στέκει βράχος, 
δυνατός!!! Όταν εκείνη λιποψυχεί να την πείθεις 
ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σε λυ-
γίσει. Κανένα εμπόδιο που να μην μπορείς να 
το υπερπηδήσεις. Κανένα πρόβλημα άλυτο. 
Πίστεψε σ’ εσένα και μάχου! Διεκδίκησε τη ζωή!! 
Όσο δεν υποχωρείς, όσο δεν συμβιβάζεσαι, 
όσο πολεμάς για τα πιστεύω σου, τόσο δυνα-
μώνεις. Όσο πιο πολύ δυναμώνεις τόσο ελαχι-
στοποιείται το κάθε εμπόδιο. Όσο μικραίνεις τα 
εμπόδια τόσο θεριό γίνεσαι κι όσο πιο θεριό γί-
νεσαι τόσο αδιανόητο είναι για κάποιον να κα-
ταφέρει να σε ευνουχίσει!!! Ο ρόλος του άντρα 
(2) είναι να φέρνει το δίκαιο!! Σηκώστε κεφάλι, 
έχουμε μια πατρίδα ν’ αναστήσουμε!! Οι άντρες 
είναι αυτοί που το γνωρίζουν, αλλά κι αυτοί 
που θα το μπαστακώσουν με το στανιό*.

* το Δίκαιο!!

Οι φωτό του µήνα

Γράφει
η Στεφανία 

Λυγερού

Γράφει
η Όλγα Βρυώνη

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρι-
σε και του είπε:  «Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά 
θα ήθελα να πω ένα «μπράβο» στις τρίχες σου, γιατί 
απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».

       Εδώ γελάµε....

Οι συνάδελφοι  
ανταλλάσσουν  απόψεις

Το κοινό τους 
παρακολουθεί  
με μεγάλη προσοχή






