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Asterios Toris
Μουσικός ο ίδιος, ο Asterios Toris, με πρώτη ύλη του τη μουσική, περνάει την έννοια της “φα-
νέρωσης της ψυχής” στον καμβά γεννώντας πίνακες που εκφράζουν έναν πολύχρωμο ψυ-
χικό εσωτερικό κόσμο. Για την επίτευξη του στόχου του, ενώνει στο έργο του παράσταση και 
αφαίρεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και έντονα χρώματα.  Οι μορφές και τα απο-
τυπώματα, λέει ο ίδιος, είναι η αντανάκλαση των ενεργειών μας για την γενική ισορροπία. 
Ό,τι συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και στο Χάος”.

Χάρη στα έντονα χρώματα, τα έργα του δημιουργούν ευφορία καθώς και μια αίσθηση από-
λυτης ελευθερίας, όσο ο ίδιος, με τη χρήση της αφήγησης, αποτυπώνει στιγμές, τυχαία συμ-
βάντα που παρατηρεί χωρίς απόσταση, με σκοπό την απεικόνιση της αλήθειας,  με τη μου-
σική να είναι “το σαλόνι υποδοχής των έργων” που τον βοηθάει να βιώσει τον άπλετο χώρο 
όπου υπάρχουν τα συμβάντα, οι συχνότητες, ο ήχος του διαστήματος.

Τα τοπία του και οι άνθρωποί του δεν εκφράζουν παρά ενέργειες. Και είναι ζωντανά. Τα βλέ-
πουμε να πάλλονται και να μεταφέρουν ένταση. Όλο το έργο του είναι ζωτικό όργανο. Όπως 
το DNA που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων 
των κυτταρικών μορφών ζωής. Όλα τα στοιχεία του κόσμου ενώνονται και γίνονται ένα, εκεί 
που δεν υπάρχει συγκεκριμένος χωροχρόνος, με αποτέλεσμα τα έργα να αποκτούν και να 
εκπέμπουν μία διαχρονικότητα. 

“Υπάρχει ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες διαπερνούν τις επιθυμίες και συνεχίζουν το δρό-
μο τους”, λέει ο ίδιος. “Υπάρχει ένα περιβάλλον όπου οι επιθυμίες χρησιμοποιούν οδικές αρ-
τηρίες και διευκολύνουν τις ανάγκες να διασταυρώνοντα μεταξύ τους και να συνεχίζουν. 
Υπάρχουν πορείες που κλίνουν δεξιόστροφα και αντίθετα για όποιο στοιχείο αναγκάζεται 
και υποτάσσεται στην φαεινή ιδέα. Υπάρχουν σύνορα που είναι καθρέφτες του εσωτερικού 
τους πεδίου. [...] Υπάρχει το κέντρο των αποφάσεων σαν γενεσιουργή αιτία της κυκλοφορί-
ας των αισθήσεων. Υπάρχει το δείγμα. Μόνο ένα δείγμα για έναν κύκλο, για μια προσπάθεια. 
Το ζωτικό όργανο εξ ολοκλήρου για τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Υπάρχει ένας 
βίος υπόδειγμα μέχρι και τα όρια του ζωτικού οργάνου. Το ζωτικό όργανο διαμορφώνεται 
κατά το επιθυμητό. Στην ουσία πρόκειται για την φυσική συνέχεια μιας σωστής απόφασης. 
Ο κύβος ερρίφθη”.

 Ήρα Παπαποστόλου
Κριτικός & Ιστορικός Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα: http://www.asteriostoris.com/

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.

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
 IBAN: GR9102601030000440200673495

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

Ο Αστέριος Τόρης γεννήθηκε  
στο Μόναχο της Γερμανίας. Ξεκίνησε το 

1979 με ένα πρώτο βραβείο σε έκθεση ζω-
γραφικής του Ινστιτούτου ΔΕΛΤΑ.  

Τα επόμενα χρόνια η ηλεκτρική κιθάρα και 
τα rock σχήματα είναι η παράλληλη 

 αναζήτηση και περιπλάνησή του.  
Μουσική και κιθάρα στο Απολλώνιο Ωδείο 
Γεωργουδάκη, ζωγραφική στο Εργαστήρι 

ζωγραφικής του Morricke Schule  
στα περίχωρα του Stuttgart και ποίηση από 

εσωτερική προδιάθεση. Έχει συμμετάσχει σε 
πολλές ομαδικές εκθέσεις.  Συμμετείχε στην 

ART ATHINA 2015 με την Artzone 42 Gallery. 
Έχει συνεργαστεί για τηλεοπτικές  

και θεατρικές παραγωγές. Έχει κάνει 5  ατομι-
κές εκθέσεις. Είναι Art Director στο Κέντρο  
Τέχνης Καστέλας. Είναι ιδρυτικό μέλος και 

Art Director της Hellenic Art Vioma 
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ΠεριεχόμεναΑγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,
Τον τελευταίο καιρό έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συναντήσεις μεταξύ 
συνδικαλιστών του κλάδου και αρμόδιους των Υπουργείων, που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του 517/2015 -ή και ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν 
τον κλάδο των εμπόρων, που απευθύνονται στον κλάδο των ψυκτικών- και 
με έκπληξη διαπιστώνω ότι γίνονται ατέρμονες συζητήσεις για το εάν και πώς 
θα εφαρμοσθεί ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν να εξαρτάται η 
εφαρμογή του ή μη από αυτούς που βρίσκονται γύρω από το τραπέζι.
Ο Κανονισμός υφίσταται, οπότε κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία που σ’ αυτόν ρητά ορίζεται, χωρίς παρα-
θυράκια και συμφωνίες κυρίων, και το επάγγελμα να εξασκείται από πιστο-
ποιημένους κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αδειοδοτημένους κατά 
την Ελληνική Νομοθεσία. Όποιος δεν έχει αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορεί 
παρά να εναρμονιστεί, δίνοντας εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας και 
της πιστοποίησής του για να μπορεί να συνεχίσει την δραστηριότητά του.
Σε αυτό το σημείο θέτω ένα ερώτημα προς κάθε κατεύθυνση, που είναι ταυ-
τόχρονα και ερώτημα του κάθε επαγγελματία του κλάδου, όπως επίσης και 
του κάθε επιχειρηματία κατασκευαστή ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανη-
μάτων, ακόμα και των εμπόρων: Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα 
προκειμένου να είμαστε σύννομοι και να μην κινδυνεύουμε από πιθανά 
πρόστιμα στο άμεσο μέλλον;
Την απάντηση δεν την περιμένω άμεσα, γιατί αν μπορούσε να δοθεί από τους 
αρμόδιους φορείς θα είχε εφαρμοσθεί η νομοθεσία και θα επιβάλλονταν πρό-
στιμα, θα αναζητούνταν μητρώα, θα έκλειναν επιχειρήσεις που δεν θα ήταν 
νόμιμες, δεν θα δίνονταν άδειες λειτουργίας επιχειρήσεις και άλλα πολλά.
Αυτά όμως θα ήταν εφικτά σε μια κανονική χώρα που οι νόμοι υπάρχουν για 
να εφαρμόζονται, οπότε οι πολίτες συμμορφώνονται κι έτσι όλοι δουλεύουν 
με τους ίδιους όρους και ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του κοινω-
νικού συνόλου και αναδεικνύει τους καλύτερους. Στην περίπτωση αυτή, το 
πλέον σημαντικό θα ήταν ότι η αγορά -η οποία απαρτίζεται από την κρατική 
επιστασία, τους εμπόρους, τους τεχνικούς και τους καταναλωτές- θα λειτουρ-
γούσε εύρυθμα και ο κάθε παίκτης της δεν θα έμπαινε στον χώρο του άλλου. 
Όλοι δε θα προσπαθούσαν για την καλυτέρευσή τους προκειμένου να επι-
βιώνουν αξιοπρεπώς.   
Όμως μέχρι τώρα περιγράφω το καλό σενάριο και ίσως το ιδανικό, το κακό σε-
νάριο  όμως, αυτό που το αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν είναι σενάριο αλλά η 
καυτή πραγματικότητα. Το κράτος νομοθετεί, οι Περιφέρειες συμπεριφέρνο-
νται διαφορετικά η κάθε μία, άλλα ισχύουν στο βορρά, άλλα στον νότο, άλλα 
στην δύση και την ανατολή, με αποτέλεσμα κανείς να μην σου δίνει απάντη-
ση στην ερώτηση για το τι ισχύει και πώς πρέπει να λειτουργεί ο κάθε ένας από 
εμάς, προκειμένου να μην μας απασχολούν τα ύψη των προστίμων, αλλά το 
πώς θα κάνουμε την δουλειά μας εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών.
Συμφέροντα, δύσκολη λέξη και κακόηχη. Ας πούμε ότι υπάρχουν συμφέρο-
ντα, πρέπει όμως, για να βάλεις τέτοια ταμπέλα στον μπελά που μας έχει βρει, 
να έχεις τρόπο να το αποδείξεις, γιατί χωρίς αποδείξεις δεν μπορείς να χρη-
σιμοποιείς την λέξη, επειδή θα σου καταλογισθεί ευθύνη των λόγων σου και 
ανεπάρκεια. Εφ’ όσον όμως το πιστεύεις και δεν μπορείς να το αποδείξεις κά-
νεις κινήσεις συνεργασίας με αυτούς που θεωρείς σωστούς, αναδεικνύεις τα 
προβλήματα και καταφεύγεις στην δικαιοσύνη για να βάλει τάξη στα πράγ-
ματα. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ή ο Εισαγγελέας που θα αναλάβει την 
υπόθεση θα εφαρμόσει τους υφιστάμενους νόμους και δεν θα τον ενδιαφέ-
ρει αν υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του, όπως ευρέως λέγεται, αλλά 
θα εξετάσει αν υπάρχουν μητρώα εμπόρων, τεχνικών κι αν υπάρχει έλεγχος 
στην διακίνηση των ψυκτικών ρευστών. Θα εξετάσει αν υπάρχουν οι υπο-
δομές για την πιστοποίηση των τεχνικών, θα μάθει γιατί οι Περιφέρειες μέσα 
στην ίδια χώρα λειτουργούν διαφορετικά, οπότε θα καταλήξει στο ποιος δεν 
έκανε την δουλειά του όταν έπρεπε και ίσως μπει μία τάξη στο μπάχαλο που 
επικρατεί σήμερα. 
Καταλήγοντας, θεωρώ άδικο να μην δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 
Αδειούχους Ψυκτικούς που ζουν από το επάγγελμα τους να πιστοποιούνται 
από τις Περιφέρειες  τους, όπως δικαιούνται, για τον άλφα ή βήτα γραφει-
οκρατικό λόγο, με αποτέλεσμα να στρέφονται κατά των συναδέλφων τους 
που βρήκαν κάποιο τρόπο να πιστοποιηθούν, είτε σε Περιφέρειες που έχουν 
ανάλογες εξετάσεις ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό από μόνο του 
είναι μεγάλο αγκάθι ανάμεσά μας, γιατί δημιουργεί κοινωνικό αυτοματισμό 
και λειτουργεί αντισυσπειρωτικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται για 
την επίτευξη των στόχων μας.   

Διονύσης Βρυώνης

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
SHAPE EΠΕ

ΤΗΛ.: 210 27 96 459, www.shape.com.gr

EΚΤΥΠΩΣΗ
GS PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Ε.

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4204120

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ
ΡΑΠΤΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 47  16232  ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΗΛ: 2107648101-2  FAX: 2107648103

ΤΕΥΧΟΣ 38, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Τ
α

χ.
 Γ

ρ
α

φ
εί

ο
Κ

Ε
Μ

Π
Α

Θ

Κ
Ω

∆
. 0

18
44

3

52
97

Αγ. Ιωάννου Ρέντη 48, ΤΚ 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης  
www.opsiktikos.gr, e-mail:info@opsiktikos.gr

Αs
ter

ios
 To

ris

Ενημέρωση 6
• Από το  ράφι στη κατανάλωση 

Πληροφόρηση 8
• Γενική Συνέλευση Ο.Ψ.Ε. 20 & 21/2 2016

Ψυχολογία 10
• Η Ευτυχία θέλει Περιπέτεια 

Υγιεινή και ασφάλεια
• Μέσα ατομικής προστασίας 
αναπνευστικού

12

Ψύξη 16
• Τα «Μυστικά» της  πρόψυξης   
και τα  δυναμικά  προψυκτήρια 
Στην  πρόψυξη  των  ακτινιδίων 

Λιπαντικά  Ψυκτικών 
Μηχανημάτων 18

• Λιπαντικά Ψυκτικών Μηχανημάτων – 
Βασικά Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες. 

Τεχνικά θέματα 24

• Οι Πιστοποιήσεις των Ψυκτικών και τα 
Θέματα των Εξετάσεων

Εξοικονόμηση Ενέργειας 30
• Γεωθερμικός  Κλιματισμός με 
Εναλλακτήρα1 Εδάφους – Νερού

Άνθρωποι 32

Εκθέσεις/Συγκεντρώσεις/
Σεμινάρια 36

Πρόταση βιβλίου 38

Ελεύθερη Στήλη 42

Γράφει
ο Διονύσης 

Βρυώνης
www.opse.gr, 

www.opse.gr

Τ: 210 52 48 127 
F: 210 52 48 176 

e–mail: info@opse.gr

Το εξώφυλλο είναι 
λεπτομέρεια έργου 
του καλλιτέχνη και 

ζωγράφου   
Asterios Toris  
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Τα αγροτικά προϊόντα  όταν συλλεχθούν από το χω-
ράφι, περνάνε μια σειρά από μεταβολές που οδηγούν 
στην υποβάθμιση της ποιότητας  τους. Οι μεταβο-
λές αυτές επηρεάζονται  από διάφορους παράγοντες 
όπως το κλίμα, η ποιότητα της λίπανσης, το περιβάλ-
λον που αναπτύχθηκαν  καθώς επίσης και από τις συν-
θήκες αποθήκευσης  (θερμοκρασία, σχετική υγρασία). 
Στα ζωικά προιόντα οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την υποβάθμιση της ποιότητας τους είναι κατά κύριο 
λόγο το είδος των ζωοτροφών που καταναλώνονται, 
επειδή επιδρούν στη ποιότητα του κρέατος  και των γα-
λακτοκομικών.
Απ΄ το χωράφι στο ράφι και από εκεί στη κατανάλω-
ση μεσολαβούν διάφορα στάδια (πρωτογενής παρα-
γωγή, επεξεργασία, μεταφορά, ψυκτική αποθήκευση, 
συσκευασία, κατανάλωση) που ναι μεν επιμηκύνουν 
την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, δημιουρ-
γούν όμως  περισσότερα τρωτά σημεία στα βρώσιμα 
προιόντα.
Ο τρόπος καλλιέργειας (απ’ τη σπορά ως τη συγκομιδή 
με όλα τα ενδιάμεσα στάδια) επηρεάζει για παράδειγ-
μα τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ το είδος των ζωο-
τροφών επιδρά στο κρέας και στα γαλακτοκομικά. Τα 
τρόφιμα που φτάνουν σήμερα στον καταναλωτή είναι 
λιγότερο εκτεθειμένα από παλαιότερα στους βασικούς 
κινδύνους. Οι συνθήκες υγιεινής στην παραγωγή τους 
έχουν βελτιωθεί και οι μέθοδοι συντήρησης, αποθή-
κευσης και μεταφοράς έχουν σαφώς εξελιχτεί. 
Οι διαδικασίες που καθορίζουν και πιστοποιούν την 
ασφάλεια των τροφίμων παραμένουν ακόμη ένα 
άγνωστο κεφάλαιο στο ευρύ κοινό. Ο καταναλωτής 
εστιάζει στην αλάνθαστη προσωπική του αντίληψη 
όταν αγοράζει τρόφιμα, η οποία διαμορφώνεται από  
την εμπειρία, τα κριτήρια που συνήθως έχουν σχέση 
με τις αισθήσεις (χρώμα, μυρωδιά κλπ.), την αξιοπιστία 
του προμηθευτή, τη διαφήμιση και την εν γένει ενημέ-
ρωσή του. Στις προδιαγραφές κυριότερη παράμετρος 
είναι βεβαίως το κόστος, ειδικά στις μέρες των μνημο-

νίων που διανύουμε, πράγμα 
που συχνά κάνει τα κρι-

τήρια να συνοψί-
ζονται στο απλό 

και απόλυ-
τα σαφές 

‘ θ έ λ ω 
π ρ ο ϊ -

ό ν τ α 
κ α λ ά 
κ α ι 
φτη-
ν ά ’ . 
Ε φ ι -
κ τ ό ; 
Και τι 

το διασφαλίζει;
Η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, εξαρτάται 
από τη θέσπιση επιπλέον κανόνων που να διέπουν τα 
επιμέρους στάδια με συγκεκριμένα συστήματα ελέγ-
χου και προγράμματα που να προλαμβάνουν ή να δι-
αχειρίζονται τους πιθανούς κινδύνους, αποδίδοντας 
στο σωστό κομμάτι της αλυσίδας τις ευθύνες όταν πα-
ρουσιάζονται.
Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έχει να κάνει απλώς με 
το τελικό προϊόν, αλλά με ό,τι προηγείται μέχρι να φτά-
σει στο καταναλωτή και είναι κατ’ ουσίαν συστήματα 
διαχείρισης όλων των σταδίων παραγωγής και των 
κινδύνων τους. Οι παραγωγοί και όσοι συμμετέχουν 
στην αλυσίδα των τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων. Τέτοια είναι τα:
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) δηλα-
δή: Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. 
Είναι κατά βάση προληπτική μέθοδος για την εξασφά-
λιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και πο-
τών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.
GMP (Good Manufacturing Practices) δηλαδή: Ορθές 
πρακτικές παραγωγής. Αφορούν στην παρασκευή των 
τροφίμων και στην χρήση προσθέτων που εντάσσο-
νται στα τρόφιμα ως συστατικά.
GAP (Good Agricultural Practices) δηλαδή: Ορθές γε-
ωργικές πρακτικές. Αναφέρονται στις μεθόδους που 
αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική, οικονομική και 
κοινωνική βιωσιμότητα των αγροκτημάτων και έχουν 
ως αποτέλεσμα την ασφάλεια και την ποιότητα των μη 
εδώδιμων γεωργικών προϊόντων.
Η νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευ-
ρωπαική Ενωση, συνεπώς και στην Ελλάδα, είναι πε-
ριεκτική και καλύπτει τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, επε-
κτείνεται στην υγιεινή των τροφίμων, και αφορά την 
εφαρμογή των ίδιων υψηλής ποιότητας κριτηρίων σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης.  Οι γενικοί 
κανόνες για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές συμπλη-
ρώνονται από ειδικά μέτρα, στους τομείς όπου είναι 
αναγκαία κάποια ιδιαίτερη προστασία για τους κατα-
ναλωτές, όπως η χρήση εντομοκτόνων, συμπληρωμά-
των διατροφής, χρωστικών ουσιών, αντιβιοτικών και 
ορμονών. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
που αφορούν την προσθήκη στα τρόφιμα βιταμινών, 
ιχνοστοιχείων και άλλων παρόμοιων ουσιών. Η νομο-
θεσία επεκτείνεται, επίσης, και στα προϊόντα τα οποία 
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, όπως είναι οι πλα-
στικές συσκευασίες.
Το 2006 η εισαγωγή του λεγόμενου «Πακέτου Υγιει-
νής» αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στη νομοθεσία για 
την ασφάλεια των τροφίμων. Ο όρος αναφέρεται σε 
μια ομάδα Κανονισμών της Ευρωπαικής Ενωσης που 
αντιπροσωπεύουν μια αναδιοργάνωση του ρυθμιστι-
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Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,  η εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να προσφέρει σε κάθε επιχείρηση στρατηγικό 
πλεονέκτημα μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 
Αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση η Γενική Ψυκτική με την 
πολυετή πείρα της, προσφέρει λύσεις ταυτισμένες με την ποιότητα, 
την εφευρετικότητα, την ευχρηστία και την τεχνολογική αρτιότητα.
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κού πλαισίου για την υγιεινή των τροφίμων και την ασφά-
λεια. Οι κανονισμοί αυτοί θέτουν ξεκάθαρα την ευθύνη για 
την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή σε όλο το μή-
κος της παραγωγικής αλυσίδας στους υπεύθυνους των επι-
χειρήσεων τροφίμων, ανεξαρτήτως της θέσης που κατα-
λαμβάνουν σε αυτή. Ο έλεγχος για την εφαρμογή αυτών 
των υποχρεώσεων διεξάγεται από διάφορα κυβερνητικά 
σώματα (συνήθως τα Γραφεία Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων), τα οποία αναλαμβάνουν διάφορες ρυθμιστικές 
και ελεγκτικές δραστηριότητες. 
Όταν πρόκειται για επιμολυντές τροφίμων, η νομοθεσία της 
ΕΕ ορίζει ότι ένα τρόφιμο που περιέχει οποιοδήποτε επιμο-
λυντή σε μη αποδεκτό επίπεδο δεν θα πρέπει να διατίθε-
ται στην αγορά. Για κάποιους επιμολυντές με ιδιαίτερη ση-
μασία για την υγεία των καταναλωτών έχουν τεθεί μέγιστα 
επίπεδα, εξαιτίας είτε της τοξικότητάς τους είτε της δυνητι-
κής επικράτησής τους στην τροφική αλυσίδα. Τέτοιες περι-
πτώσεις περιλαμβάνουν τις αφλατοξίνες, τα βαρέα μέταλλα 
(π.χ. μόλυβδος και υδράργυρος), τις διοξίνες και τα νιτρι-
κά οξέα.
Η παραγωγή τροφίμων έχει βιομηχανοποιηθεί και το εμπό-
ριο και η διανομή έχουν παγκοσμιοποιηθεί. Αυτές οι αλλα-
γές θέτουν τα τρόφιμα σε πολλαπλούς κινδύνους επιμό-
λυνσης από επιβλαβή βακτήρια, ιούς, παράσιτα, ή χημικές 
ουσίες.
Τα επισφαλή τρόφιμα, τα οποία μπορεί να περιέχουν επι-
βλαβή βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες, είναι δυ-

νατόν να προκαλέσουν περισσότερες από 200 ασθένει-
ες - που κυμαίνονται από διαρροϊκά σύνδρομα έως και 
νεοπλάσματα. Παραδείγματα επισφαλών τροφίμων πε-
ριλαμβάνουν μη επαρκώς μαγειρεμένα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, τα επιμολυσμένα φρούτα και λαχανικά, και 
οστρακοειδή που περιέχουν θαλάσσιες βιοτοξίνες. 
Οι διατυπωμένοι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων 
λοιπόν υπάρχουν. Στη πράξη ωστόσο, απαιτείται υψηλό 
επίπεδο ευθύνης και επένδυσης σε σύγχρονα μέσα εκ μέ-
ρους των εταιριών, σε μια εποχή που τα κέρδη μειώνονται. 
Απαιτείται επίσης εκπαίδευση του προσωπικού, αποτελε-
σματική καθαριότητα και υγιεινή, έλεγχος πολλών αλλερ-
γιογόνων και παρασίτων, προγράμματα συνεχούς παρα-
κολούθησης και δοκιμών από επιθεωρήσεις ασφάλειας 
τροφίμων, τα οποία να διασφαλίζουν ότι οι πρακτικές εφαρ-
μόζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Όλα τα προ-
ηγούμενα μεταφράζονται σε χρόνο, εξοπλισμό, αναβαθμί-
σεις των υπηρεσιών, έξτρα φασαρία, συναλλαγές με τους 
δημόσιους φορείς και φυσικά κόστος.
Ετσι λοιπόν το βάρος πέφτει στον καταναλωτή ο οποίος  
οφείλει να είναι ενημερωμένος και να έχει τις δικές του συ-
νήθειες για την ασφάλεια των τροφίμων που προμηθεύε-
ται καθημερινά. Θα πρέπει να αποθηκεύει και να μαγειρεύ-
ει τα τρόφιμα σωστά, να ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης και 
να κάνει αντίστοιχα ορθή πρακτική στην υγιεινή της κουζί-
νας του (χώρος, συσκευές, σκεύη, εργαλεία) αλλά και προ-
σωπική καθαριότητα. ä
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Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε συνεργασία με 
το Σωματείο Ψυκτικών Μαγνησίας οργάνωσε στον 
Βόλο, στις 20 & 21/2/2016, την 16η Γενική Συνέλευση 
με την ευγενική χορηγία των εταιριών NIPPON Δ. ΜΑΥ-
ΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. (GREE), PSIKTOTHERMIKI, DAIKIN, ΧΑΛ-
ΚΟΡ Α.Ε., Σ.Ε.Ψ.Ε., ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε, ΣΠΗ-
ΛΙΩΤΗΣ ΕΨΥΜΕ, ΣΟΛΔΑΤΟΣ ACRTOOLS, FREEZECOM 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΤΕΨΑ, ΕΨΕΜ, και ΔΟΪΚΑΣ Α.Ε., που συνέ-
βαλλαν στην άψογη διεξαγωγή της.
Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με την συμμετοχή τους 
ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.E. κ. Γιώργος Καββαθάς και 
το μέλος του Προεδρείου της και μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Ε.Π. κ. Γιάννης Παπαργύρης.  Παρευρέθησαν δε 
ο Πρόεδρος του τοπικού επιμελητηρίου κ. Μπασδά-
νης Αριστοτέλης και Πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ Χαλάστρας 
Τρύφωνας.  
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ. Παναγιώτης Πουλιάνος άνοι-
ξε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης καλωσορίζο-
ντας τους αντιπροσώπους των ανά την Ελλάδα Σωμα-
τείων, τον Πρόεδρο και το μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 
τους Προέδρους του τοπικού Επιμελητηρίου και της 
τοπικής Ομοσπονδίας που παραβρίσκονταν, και αφού 
αναφέρθηκε στους χορηγούς της Γ.Σ. και τους ευχα-
ρίστησε για την βοήθειά τους προχώρησε στην ανά-

δειξη του Προεδρείου 
της Γ.Σ. 

με Πρόεδρο τον κ. Δήμο Αλιβάνιστο, Γραμματέα τον 
κ. Ηλία Ξανθάκη και μέλη τους κ.κ. Νίκο Παπαϊωάννου 
και Ιδομενέα Δαράκη.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. πήρε τον λόγο και αναφε-
ρόμενος στην οικονομική κατάσταση της χώρας περι-
έγραψε με τα μελανότερα χρώματα τις άστοχες, κατά 
την Συνομοσπονδία, ενέργειες της Κυβέρνησης, χω-
ρίς να παραλείψει να τονίσει και τις ευθύνες των προ-
ηγούμενων Κυβερνήσεων οι οποίες με τις πολιτικές 
που ακολούθησαν κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό 
της Ελλάδος και αφού κατέθεσε τις προτάσεις του κά-
λεσε τους συναδέλφους σε εγρήγορση για τις κινητο-
ποιήσεις που προγραμματίζονται το επόμενο διάστη-
μα. Κλείνοντας, τίμησε -στο πρόσωπο του Προέδρου 
της Ο.Ψ.Ε. κ. Πουλιάνου, με την απονομή τιμητικής 
πλακέτας- τις προσπάθειες του Δ.Σ. και των υπολοί-
πων μελών των τοπικών συνδικαλιστικών Σωματεί-
ων για την επίτευξη των στόχων της, προκειμένου να 
εφαρμοστούν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προς το καλό των συναδέλφων τους και της κοινωνίας. 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν και οι προαναφερθέ-
ντες εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
οι οποίοι συντάχθηκαν με τις απόψεις του Προέδρου 
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κ. Παναγιώτης Πουλιάνος 
αναφερόμενος στην άμεση εμπλοκή του επαγγέλμα-
τος του ψυκτικού στα θέματα προστασίας του περι-
βάλλοντος, λόγω της χρήσης από τους επαγγελματί-
ες του κλάδου φθοριούχων αερίων, προέτρεψε όλους 
τους συναδέλφους του να συνταχθούν όλοι πίσω από 
τα τοπικά τους Σωματεία έτσι ώστε η Ομοσπονδία να 
αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη για να μπορεί να πιέζει 
προς κάθε κατεύθυνση για την άμεση εφαρμογή των 
ισχυόντων διατάξεων. Συνεχίζοντας τόνισε ότι οι πι-
στοποιήσεις θα αποφέρουν έσοδα στους επαγγελμα-
τίες και η επιμόρφωσή τους, προκειμένου να αξιολο-
γηθούν, αναβάθμιση του μορφωτικού τους επιπέδου. 
Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο 
ίδιος και το Δ.Σ. προκειμένου να εφαρμοστούν οι νό-
μοι, τόνισε την αναγκαιότητα της παρουσίας των εκ-
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νομοθεσία, επειδή το κράτος δεν ενδιαφέρεται να το 
κάνει, ή δεν μπορεί, ή ακόμα- ακόμα δεν θέλει -ίσως-
, δίνοντας την εντύπωση μιας ανήμπορης διοίκησης 
που έχει τελματώσει από την ανάγκη επίλυσης πολλών 
άλλων ζωτικότερης σημασίας, κατά αυτό, προβλημά-
των. 
Η συνεδρίαση της Γ.Σ. κύλισε ομαλά καθώς οι παρεμ-
βάσεις των εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα είχαν 
κύριο στόχο την ενημέρωσή τους, προκειμένου να τα 
μεταφέρουν στους συναδέλφους τους στους τόπους 
προέλευσης τους, ενώ παράλληλα κατέθεταν προτά-
σεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημά-
των από την Ο.Ψ.Ε. η οποία με την σειρά της, μέσω του 
Προέδρου της και των υπολοίπων μελών της, απα-
ντούσε και κατέγραφε τις παρατηρήσεις των συνέ-
δρων.
Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. κ. Αχιλλέας Γεωργατζάς 
αναφέρθηκε στους στόχους που πρέπει να βάλει η 
Ομοσπονδία από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι επι-
τέλους άρχισαν οι αξιολογήσεις στην μεγαλύτερη Πε-
ριφέρεια της χώρας, την Αττική, μετά από πολύ μεγάλη 
προσπάθεια του Σωματείου του και του Προεδρείου 
της Ο.Ψ.Ε..
Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μί-
λησε για κωλυσιεργίες από μεριάς υπευθύνων, προ-
κειμένου να διενεργηθούν αξιολογήσεις, οι οποίες 
κωλυσιεργίες  συνεχίστηκαν και μετά την θεωρητική 
εξέταση στο μέρος των πρακτικών εξετάσεων.   
Η άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, που απαιτείται 
στην Ελλάδα, προκειμένου να υφίσταται μόνιμη επαγ-
γελματική απασχόληση στην χώρα μας και το μητρώο 
των Ψυκτικών είναι ίσως τα δυνατότερα χαρτιά που θα 
έχουν στα χέρια τους οι συνάδελφοι. Ο κ. Γεωργατζάς 
τόνισε ότι το μητρώο που φτιάχνεται σε αγαστή συνερ-
γασία με την Ομοσπονδία και χρηματοδοτείται από το 
Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. δεν αποτελεί δώρο του Σωματείου προς 
τον κλάδο αλλά έμπρακτη ανταπόδοση προς όλους 
επειδή κατέβαλαν συνδρομές και προσπάθειες σαν 
μέλη του όταν στην Ελλάδα δεν υπήρχαν άλλες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης ανέφερε την ύπαρ-
ξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, στο site του Σωματείου, 
με σκοπό να βοηθήσει όσους πρόκειται να αξιολογη-
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Στη συνέχεια έγιναν δεκτές οι προτάσεις προκειμένου 
να γίνει μέλος της Ο.Ψ.Ε. το Σωματείο Ψυκτικών Λάρι-
σας και να διαγραφεί το ΕΛΣΕΚΑΤ.
Ο ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Άρης Αρφάνης αναφέρ-
θηκε στα οικονομικά της και έδωσε διευκρινήσεις σε 
ερωτήματα των συνέδρων οι οποίοι υπερψήφισαν τον 
ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για το 2016 απαλ-
λάσσοντας το Δ.Σ..  
Πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού ο κ. Γιάννης 
Αγγελάκης, από το Ηράκλειο Κρήτης, ζήτησε την αύξη-
ση των προβλεπόμενων ποσών για την γραμματειακή 
και νομική υποστήριξη της Ο.Ψ.Ε. και πήρε διαβεβαιώ-
σεις ότι τα συγκεκριμένα ποσά θα αυξηθούν, εφ’ όσον 
απαιτηθούν, προκειμένου να υποστηριχθεί η Ομο-
σπονδία. Προέτρεψε δε τους παριστάμενους να κοιτά-
ξουν μπροστά χωρίς διενέξεις που βλάπτουν τον κλά-
δο για το καλό της Ελλάδος και των οικογενειών μας. 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έλαβε τον λόγο, εκ 
μέρους της εταιρίας Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.(GREE), με-
γάλης χορηγού της Συνέλευσης, η κ. Μάρω Κακαβέ-
λα η οποία αναφέρθηκε στην εταιρία της και χαιρέτησε 
τους συμμετέχοντες σε αυτήν.  
Με το πέρας των εργασιών γνωστοποιήθηκε ότι η επό-
μενη σύγκλιση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να σε συνεργασία με το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυ-
κτικών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος και το 
Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών Πειραιά.
Οι σύνεδροι, δια στόματος του Προέδρου, ευχαρίστη-
σαν το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου 
Μαγνησίας για την άψογη φιλο-
ξενία και τους ωραίους μεζέ-
δες που προσφέρθηκαν 
στο δείπνο της πρώτης 
ημέρας και το γεύμα της 
επόμενης, που βέβαια 
έφερναν την σφραγί-
δα του Δήμου Αλιβά-
νιστου και του Προ-
έδρου κ. Απόστολου 
Καραγεώργου.  ä         
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ψυχολογια

Η ζωή χρειάζεται επιθυμία και περιέργεια, δύο βασι-
κά συστατικά που μας βοηθούν να βιώσουμε ή και 
να δημιουργήσουμε στιγμές ευτυχίας, χωρίς να χά-
νουμε πολύτιμο χρόνο
Η ευτυχία αποτελείται σίγουρα από στιγμές. Σε κάθε 
στιγμή ευτυχίας ανακαλύπτονται ξανά και ξανά, ανα-
κατεμένα στη σύνθεσή της, κάποια βασικά συστατι-
κά. Αυτά υπάρχουν σε κάθε πραγματικά χαρούμε-
νη ανθρώπινη διάθεση, σε κάθε άνθρωπο. Συχνά, 
όμως, διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιού-
νται. Για παράδειγμα, όταν κάποιος κάνει καιρό για 
να χαμογελάσει ή δυσκολεύεται, σημαίνει ότι κάποιο 
από αυτά τα συστατικά βρίσκεται σε λήθαργο.
Αντίθετα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρα-
τηρείς ότι διεκδικούν και απολαμβάνουν πολύ πε-
ρισσότερες στιγμές ευτυχίας μέσα σε μία μέρα, ένα 
μήνα, ή ένα χρόνο. Αν μελετήσεις τον τρόπο ζωής 
τους, θα βρεις στον κορμό των τρόπων σκέψης τους 
αυτά τα βασικά συστατικά… Ποια είναι όμως αυτά;

Xωρίς το φόβο της τύχης
Σημαντικό ρόλο στις στιγμές ευτυχίας παίζουν η επι-
θυμία και η περιέργεια να εξερευνούμε ιδιαίτερα ότι 
σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος, 
αν δεν εξερευνεί, αν δε μαθαίνει, αν δεν επικοινω-
νεί, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες 
από τις αισθήσεις του, πλήττει, καθώς στερεί το απρό-
σμενο και την περιπέτεια από τη ζωή του. Οι άνθρω-
ποι που εξερευνούν, εστιάζουν με πείσμα στο καλό 
που υπάρχει γύρω τους, αγνοώντας το κακό σαν μια 
απλή παραφωνία.
Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν οδηγό που, τα-
ξιδεύοντας στην εθνική οδό με μεγάλη ταχύτητα, 
ένιωσε ξαφνικά το πίσω ελαστικό να διαλύεται και το 
αυτοκίνητο να κάνει σβούρες στην αριστερή λωρί-
δα, χορεύοντας ένα παράξενο βαλς με το θάνατο, με 
άγνωστο τέλος…
Έχει σημασία ο τρόπος που αντιμετώπισε το γεγο-
νός. Αφού ολοκλήρωσε με βιασύνη το τελετουργικό 
των καταγραφών και της αλλαγής ελαστικού, πρόλα-

βε τελικά να φτάσει στον προορισμό του και να 
απολαύσει τις διακοπές του και στιγμές 

ευτυχίας, όπως ένα ηλιοβασίλεμα 
στην παραλία.

Είναι περισσότερο μια κίνη-
ση συμβολική προς τον 

εαυτό του αλλά και προς 
την τύχη, ότι δεν της 
αφήνει πολλά περι-
θώρια να τον φοβίζει 
αλλά ούτε και να τον 
κατευθύνει.

Σχεδιάζοντας τα 
όνειρά μας
Υπάρχουν λοιπόν άν-

θρωποι που σκορπούν πολύ εύκολα το χαμόγελο, 
όπου βρίσκονται. Άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται 
σθεναρά, με πείσμα, στις δυσκολίες, τις οποίες σαρ-
κάζουν και μειώνουν τη σημασία τους. Συνήθως θα 
πειράξουν τους γύρω τους, με σκοπό να τους κά-
νουν να χαμογελάσουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αξι-
ολογούν τη ζωή μετρώντας υποκειμενικές επιτυχί-
ες, πόσες καλές στιγμές ζουν, πόσο συχνά και πόσο 
έντονες είναι αυτές. Δεν αφήνονται στο τυχαίο. Κι αν 
δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις μιας καλής στιγμής, 
θα τις δημιουργήσουν.
Μετρούν τη ζωή με μέτρο το πόσο συχνά γελούν 
με την καρδιά τους. Μετρούν δηλαδή τη ζωή με τη 
μέρα… όχι με το μήνα. Αν θελήσουν να μετρήσουν 
τη χαρά μέσα μας, θα ρωτήσουν: αν παγιδευόσουν 
στο χρόνο, ποια από τις τελευταίες επτά μέρες της 
ζωής σου, θα διάλεγες να ζήσεις ξανά και ξανά;
Όταν αναφέρονται στα όνειρα τους, δεν λένε «κά-
ποια μέρα θα κάνω αυτό», αλλά το πότε. Γνωρίζουν 
ότι αν αυτά δε σχεδιάζονται με σαφήνεια είναι απλά 
ελπίδες, που καμιά φορά μας κάνουν να υπομένου-
με αρνητικές καταστάσεις. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί 
κινούνται πάντοτε προς τα όνειρά τους, κυνηγούν με 
πείσμα την ευτυχία και δεν λένε ποτέ ότι χρειάζεται 
να περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προκει-
μένου τη βρουν.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος
Κάποτε, κάποιος, λάτρης της μουσικής είπε κάτι πολύ 
ευφυές: «Κάθε εβδομάδα να αναρωτιέσαι τι είδους 
μουσική θα διάλεγες σαν μουσικό χαλί για την εβδο-
μάδα που πέρασε, ακόμα και για τη μέρα, για τη στιγ-
μή που ζεις τώρα. Είναι χαρούμενη; ματζόρε; Αν όχι, 
και γι αυτό θα διάλεγες μια θλιμμένη, μινόρε με-
λωδία, τότε κάτι χρειάζεται να αλλάξεις στον τρόπο 
ζωής σου. Διότι ο χρόνος είναι το νόμισμα της ζωής 
και ξοδεύεται αλόγιστα όταν χάνεται ανεκμετάλλευ-
τος».
Οι άνθρωποι που έχουν πείσμα για την ευτυχία 
ακούν συχνά ευδιάθετη και μόνο μουσική, γνωρίζο-
ντας ότι αυτή θα δημιουργήσει ανάλογα όμορφες ει-
κόνες και σκέψεις. Μετά, απλά δίνουν προτεραιότητα 
στο να τις κάνουν πραγματικότητα. Στην ουσία γρά-
φουν οι ίδιοι τη μουσική στην οποία θα χορεύει η 
ζωή τους. Σκέφτονται πρώτα τι έχει ανάγκη η ψυχή 
τους και μετά τα «πρέπει».
Η ζωή του ανθρώπου συχνά ακροβατεί ανάμεσα 
στην ανάγκη για ασφάλεια και στην ανάγκη για πε-
ριπέτεια… Συχνά όμως, πολλοί υπομένουν πολ-
λά, θεωρώντας το απαραίτητη συνθήκη προκειμέ-
νου να κερδίσουν κάτι μεγάλο και σπουδαίο. Αυτό 
κάποιες φορές είναι και μία καλή δικαιολογία για να 
αποφύγουν να ρισκάρουν να αλλάξουν λίγα πράγ-
ματα. Όμως, μέχρι να έρθει το μεγάλο και σπουδαίο, 
έχει χαθεί κάτι πολύ σπουδαιότερο: χρόνος γεμάτος 
πολύτιμες στιγμές. ä

Η Ευτυχία θέλει Περιπέτεια

Γράφει
ο Νικόλαος Γ. 

Βακόνδιος 
Ψυχολόγος, 

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
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1. Προστασία αναπνευστικού
Μια καλή ποιότητα αέρα περιλαμβάνει 21% οξυγό-
νο, 78% άζωτο και 1% άλλα αέρια. Όταν ξεκουράζε-
στε, αναπνέετε 10 λίτρα αέρα κάθε λεπτό. Όταν ερ-
γάζεστε ή γυμνάζεστε η ποσότητα αέρα αυξάνεται 
στα 30-40 λίτρα το λεπτό ή ακόμη περισσότερο.
Το γεγονός και μόνο ότι ο αέρας μπορεί να φαίνεται 
καθαρός, δε σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένος από 
κινδύνους, καθώς πολλοί από τους ρύπους είναι 
αόρατοι με γυμνό μάτι. Εάν κατανοήσετε αυτούς 
τους κινδύνους, τότε θα μπορέσετε να προστατευ-
θείτε καλύτερα από αυτούς.

2. Ορισμοί
Οι σκόνες σχηματίζονται από τη διάσπαση των 
στερεών υλικών σε πολύ μικρά σωματίδια. Όσο πιο 
ψιλή είναι η σκόνη, τόσο πιο πολύ μπορεί να παρα-
μείνει στον αέρα και τόσο ευκολότερα μπορεί να ει-
σπνευθεί.
Τα σταγονίδια είναι πολύ μικρές σταγόνες υγρών. 
Συνήθως αποτελούν μίγμα πολλών υλικών και 
ανευρίσκονται σε διάφορες εργασίες ραντισμού 
(σπρέι).
Οι καπνοί συγκολλήσεων παρουσιάζονται όταν τα 
μέταλλα υπό την επίδραση της θερμοκρασίας εξαε-
ρώνονται. Όταν ο ατμός που δημιουργείται κρυώ-

σει, δημιουργούνται πολύ ψιλά σωμα-
τίδια που αιωρούνται στον αέρα.

Τα αέρια είναι ουσίες που 
συμπεριφέρονται όπως ο 

αέρας. Ανακατεύονται 
εύκολα με καθαρό 

αέρα, είναι συνή-
θως απαρατήρη-
τα και μπορεί να 
διανύσουν με-
γάλες αποστά-
σεις.
Οι ατμοί είναι 
αεριώδης μορ-
φή ουσιών, τα 
οποία συνή-

θως είναι υγρά 
(και μερικές φο-

ρές στερεά) σε θερ-
μοκρασία δωματίου. 

Σχηματίζονται κατά 
την εξάτμιση αυτών των 

ουσιών, όπως όταν χρησι-
μοποιούμε ένα διαλύτη για να 

καθαρίσουμε μια επιφάνεια.
Έλλειψη οξυγόνου παρατηρείται όταν το ποσοστό 
του οξυγόνου στον αέρα πέφτει κάτω από 17-19% 
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Μπορεί να 
συμβεί σε κλειστούς χώρους, όπου υπάρχει ανε-
παρκής αερισμός για τη διατήρηση του απαραίτη-
του επιπέδου οξυγόνου ή μπορεί να προκληθεί από 
φωτιά, χημική αντίδραση ή όταν άλλα αέρια αντικα-
θιστούν το οξυγόνο στον αέρα.
Η υψηλή θερμοκρασία - αέρας που είναι πολύ ζε-
στός, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αναπνευστι-
κό σύστημα. Η διάρκεια της έκθεσης και το ύψος της 
θερμοκρασίας προσδιορίζουν την έκταση αυτής 
της ζημιάς.
Η χαμηλή θερμοκρασία - αέρας που είναι ιδιαίτερα 
κρύος, μπορεί επίσης να σας δημιουργήσει σοβαρά 
αναπνευστικά προβλήματα.

3. Επικινδυνότητα - Επιπτώσεις
Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να προκαλέσουν 
ζημιά στο αναπνευστικό σύστημα και στα εσωτερι-
κά όργανα, εάν δεν υπάρχει επαρκής προστασία. 
Οι μάσκες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν 
τα όρια ελάχιστης έκθεσης υπερβαίνονται ή όταν η 
φυσική αντίδραση του οργανισμού δεν αρκεί για το 
επίπεδο και το είδος του ρύπου στο χώρο εργασίας.
• Οι σκόνες, τα σταγονίδια και οι καπνοί συγκόλλη-
σης μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στη μύτη, 
στο λαιμό και στην τραχεία. Εάν τα σωματίδια είναι 
πολύ μικρά (κάτω από 5 μικρά) διεισδύουν βαθιά 
στους πνεύμονες καταστρέφοντας τον πνευμονικό 
ιστό και προκαλώντας σοβαρά αναπνευστικά προ-
βλήματα.
• Εάν ο αέρας που αναπνέετε περιλαμβάνει επιβλα-
βείς ατμούς και αέρια, αυτές οι ουσίες διεισδύουν 
κατευθείαν στους πνεύμονες. Από εκεί είναι πιθα-
νόν να απορροφηθούν στο αίμα και να κατευθυν-
θούν σε όλο το σώμα, προκαλώντας ζημιές σε κύ-
ρια όργανα όπως ο εγκέφαλος, το συκώτι και τα 
νεφρά ή ακόμη και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
• Τα αποτελέσματα της έλλειψης οξυγόνου είναι ζα-
λάδες, κράμπες, πονοκέφαλοι, ταχυκαρδία. Χαμηλά 
επίπεδα οξυγόνου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη 
στον εγκέφαλο και παύση της λειτουργίας της καρ-
διάς.
• Τα ευαίσθητα όργανα της μύτης, του στόματος, του 
λαιμού και των πνευμόνων μπορεί να καταστρα-
φούν με την εισπνοή πολύ ζεστού ή πολύ κρύου 
αέρα. Οι ακραίες θερμοκρασίες του αέρα μπορεί να 
δυσκολέψουν τη φυσιολογική αναπνοή.

Μέσα ατομικής προστασίας 
αναπνευστικού

Γράφει
ο Δρ Γιώργος 
Σκρουμπέλος

Δρ Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ΥΑΕ  

της Εταιρείας  
ACRM Α.Ε.

à



Η Inventor καλωσορίζει τη Haier
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4. Πεδίο εφαρμογής
Εφαρμόζεται κυρίως στις ακόλουθες εργασίες:
• Διαχείριση πτητικών Χ.Ο.
• Σε χώρους με αέριους ρύπους (σκόνη, ατμούς, αέρια)
• Διαχείριση επικίνδυνων Χ.Ο.
• Σε χώρους με χαμηλές / υψηλές θερμοκρασίες
• Σε μη αναπνεύσιμες ατμόσφαιρες
• Διαχείριση Χ.Ο. με αναθυμιάσεις
• Διαχείριση Χ.Ο. σε μορφή σκόνης

5. ΜΑΠ αναπνευστικού
5.1 Μάσκες
• Μάσκες σκόνης (φιλτρόμασκες) που αποτελούνται από 
ένα φίλτρο μηχανικής κατακράτησης της σκόνης και στη-
ρίζονται με διπλό λάστιχο. Για την εξασφάλιση της ορ-
θής εφαρμογής στο πρόσωπο, οι μάσκες σκόνης φέρουν 
έλασμα προσαρμογής στη μύτη. Οι μάσκες σκόνης διατί-
θενται σε μεγάλη ποικιλία τύπων, ανάλογα με το βαθμό 
προστασίας που προσφέρουν. Οι φιλτρόμασκες υψηλής 
προστασίας φέρουν βαλβίδες εκπνοής.
• Οι φιλτρόμασκες σκόνης με ένα λάστιχο δεν προσφέ-
ρουν αποτελεσματική προστασία και γι’ αυτό η χρήση 
τους πρέπει να αποφεύγεται.
• Μάσκες ημίσεως προσώπου (Μ.Η.Π.) από ελαστικό υλι-
κό (νεοπρένιο, σιλικόνη κλπ.) με ένα ή δύο φίλτρα ή κάνι-
στρα με ή χωρίς βαλβίδες εκπνοής.
• Μάσκες ολοκλήρου προσώπου (Μ.Ο.Π.) από ελαστικό 
υλικό (νεοπρένιο, σιλικόνη κλπ.) με ένα ή δύο φίλτρα ή 
κάνιστρα, πάντα με βαλβίδες εκπνοής. Οι Μ.Ο.Π. προσφέ-
ρουν ταυτόχρονη προστασία στα μάτια και το πρόσωπο. 
Η αρχή λειτουργίας μιας Μ.Ο,Π. φαίνεται στο ακόλουθο 
σχήμα.

• Μάσκες με παρο-
χή αέρα (Μ.Π.Α.) 
από αεροσυμπιε-
στή, από αυτόνο-
μες φιάλες αέρα 
300bar ανοιχτού 
ή κλειστού κυκλώ-
ματος. Οι Μ.Π.Α. 
προσφέρουν ταυ-
τόχρονη προστα-
σία στα μάτια, το 
πρόσωπο και κά-
ποιοι τύποι προ-
σφέρουν προστα-
σία και στο κεφάλι.

5.2 Φίλτρα
Τα φίλτρα διαβαθ-
μίζονται ανάλογα 
με την ικανότητα 

κατακράτησης που έχουν σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανάλογα με την εφαρμογή που 
προκύπτει από την επικινδυνότητα της εργασίας.
Σκόνης απλά για Μ.Η.Π. που είναι μηχανικής κατακράτη-
σης και είναι κατασκευασμένα από ινώδη υλικά.
Τύπου κανίστρου για όλων των ειδών τους ρύπους. Τα 
κάνιστρα φέρουν χρωματικό κώδικα που δηλώνει τον 
τύπο των ρύπων από τον οποίο είναι κατασκευασμένα να 
προστατεύουν τον εργαζόμενο.
Ο χρωματικός κώδικας φαίνεται στον Πίνακα 2.

                                                                                                                                                             

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος ä

Πίνακας 1.  Ικανότητα κατακράτησης φίλτρων

Τύπος  
Φίλτρου

Τάξη  
Φίλτρου Προστασία έναντι Μέγιστη επιτρεπόμενη  

συγκέντρωση τοξικών ουσιών

Φίλτρο  
αερίων

Αέρια και ατμοί

Ικανότητα συγκράτησης:

1 Μικρή 0.1 vol. %  (  1.000 ppm)

2 Μέση 0.5 vol. %  (  5.000 ppm)

3 Μεγάλη 1.0 vol. %  (10.000 ppm)

Φίλτρο  
σωματι-

δίων

Σωματίδια

Αποτελεσματικότητα:

1
Μικρή (στερεά σωματίδια 
αδρανών ουσιών)

4 x Ο.Ε.L.

2
Μέση (στερεά και υγρά  
σωματίδια ουσιών χαμηλής 
τοξικότητας)

12 x O.E.L.

3
Μεγάλη (στερεά και υγρά 
σωματίδια ουσιών μέσης  
και μεγάλης τοξικότητας)

50 x O.E.L. για τις ΜΗΠ                
200-1.000 χ Ο.Ε.L.  
για τις ΜΟΠ

Φίλτρο  
συνδυα-

σμού

π.χ. Αέρια, ατμοί, σωματίδια

1-Ρ2         
2-Ρ2         
2-Ρ3         
3-Ρ3

Ανάλογα με το χρησιμοποι-
ούμενο συνδυασμό φίλτρων 
αερίου και σκόνης

Ανάλογα με το συνδυασμό 
των επιπέδων προστασίας

Πίνακας 2.  Κώδικας επισήμανσης φίλτρων αναπνευστικού  
σύμφωνα με ΕΝ 141, ΕΝ 143, ΕΝ 371

Χρωματικός 
κώδικας

Τύπος  
φίλτρου

Πεδίο εφαρμογής

ΑΧ Οργανικά αέρια και ατμοί με σημεία βρασμού κάτω των 65οC

Α Οργανικά αέρια και ατμοί με σημεία βρασμού άνω των 65οC

Β Ανόργανα αέρια και ατμοί

Ε Όξινα αέρια

Κ Αμμωνία ή παράγωγα αμμωνίας

CO Μονοξείδιο του Άνθρακα

Hg Ατμοί υδραργύρου

NO Νιτρικά αέρια (περιλαμβανομένου ΝΟ)

Reactor
Ραδιενεργό ιώδιο περιλαμβανομένου και ραδιενεργού  
μεθυλιωδιδίου

P Στερεά σωματίδια
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ψυΞΗ

Τα «Μυστικά» της  πρόψυξης   
και τα  δυναμικά  προψυκτήρια 
Στην  πρόψυξη  των  ακτινιδίων
Τα ακτινίδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα με πολύ 
υψηλή ευαισθησία στο αιθυλένιο τα οποία αυτή την 
εποχή είναι αποθηκευμένα στους ψυκτικούς θαλά-
μους.
Η πρόψυξη είναι το απαραίτητο αρχικό στάδιο πριν 
την αποθήκευσή τους.  Πάρα κάτω θα παραθέσου-
με ορισμένα «μυστικά» που θα πρέπει να τηρούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόψυξης. 
Κατ` αρχήν τα ακτινίδια θα πρέπει να έχουν συγκομι-
σθεί στην κατάλληλη σκληρότητα, και στα κατάλλη-
λα σάκχαρα (brix) με σκοπό την επιτυχημένη μακρο-
χρόνια αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους. 
Οπωσδήποτε τα ακτινίδια θα πρέπει να είναι χωρίς 
πληγές που δεν έχουν επουλωθεί και γενικότερα 
απαλλαγμένα από μειονεκτήματα τα οποία θα υπο-
βαθμίσουν την ποιότητά τους. 
Η πρόψυξη, συντελεί στην άμεση αφαίρεση της θερ-
μότητας από τα ακτινίδια σε σύντομο χρονικό διά-
στημα μετά τη συγκομιδή τους, αφαιρώντας ποσά 
θερμότητας που έχουν δημιουργηθεί, είτε λόγω 
τόσο της υπάρχουσας αισθητής θερμότητας, είτε 
λόγω  της θερμότητας που παράγεται κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης της μεταβολής της αναπνοής 
τους. 
Ο σκοπός της πρόψυξης  είναι ο περιορισμός της δι-
αδικασίας ωρίμανσης μέσω της ελάττωσης της πα-
ραγωγής του αιθυλενίου και της μείωσης της ανα-
πνευστικής δραστηριότητας. 
Εκτός των πιο πάνω, επιτυγχάνεται επίσης:
1) Η αναστολή της δράσης των μικροοργανισμών.
2) Η αύξηση του χρόνου αποθήκευσης.
3) Η διατήρηση του βάρους και της γεύσης των ακτι-
νιδίων. 
Η πρόψυξη στα ακτινίδια είναι απαραίτητη γιατί η 
οποιαδήποτε ποσότητα παραγωγής αιθυλενίου, ει-
δικότερα δε μετά τη συγκομιδή τους, τα επηρεάζει 
αρνητικά.  
Για την αποδοτικότερη  πρόψυξη πρέπει να λαμβά-
νεται μέριμνα και να διασφαλίζονται  τα παρακάτω:
1) Οι παλέτες να είναι τοποθετημένες σε δύο σειρές, 
οι οποίες μεταξύ τους και να σχηματίζουν κενό υπό 
τη μορφή του τούνελ. Από το τούνελ αυτό αναρρο-
φάται ο αέρας, ο οποίος έχει διέλθει μέσα από τα 
ακτινίδια και τους έχει αφαιρέσει τόσο την αισθητή 
όσο και την δημιουργούμενη θερμότητα λόγω της 
διαδικασίας της αναπνοής.
2) Το κινητό κάλυμμα κατεύθυνσης της ροής (τέντα) 

θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω από το 
σχηματισμένο από τις παλέτες τούνελ. Αυτό χρησι-
μεύει για να εμποδίσει τον ψυχρό αέρα να περάσει 
στο τούνελ παρακάμπτοντας τις παλέτες.
3) Οι οπές αερισμού των κιβωτίων των ακτινιδίων να 
είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκο-
λύνουν τη ροή των απαιτούμενων ποσοτήτων ψυ-
χρού αέρα.
4) Οι οπές αερισμού των κιβωτίων να βρίσκονται 
σε ευθείες γραμμές, χωρίς να επικαλύπτει η μία την 
άλλη, ώστε ο αέρας να ρέει μέσα από τις στοίβες των 
κιβωτίων και γύρω από τον καρπό με ευκολία. Σε 
αντίθετη περίπτωση η ψύξη θα είναι αργή και ανα-
ποτελεσματική.
5) Κατά την τοποθέτηση των παλετών πρέπει να λαμ-
βάνεται μέριμνα περιορισμού της μεταξύ τους από-
στασης αναγκάζοντας τον ψυχρό αέρα να κινείται 
μέσα από τα προϊόντα.
Η απόλυτη επιτυχία στην πρόψυξη επιτυγχάνεται στα  
δυναμικά προψυκτήρια που η λειτουργία τους βασί-
ζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο 
στα αποθηκευμένα ακτινίδια, όσο και στους μηχανι-
σμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτο-
ματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συν-
θήκες πρόψυξης σε όλο τον όγκο της προψυχόμενης 
παλέτας, μέχρι την καρδιά των ακτινιδίων επιτυγχά-
νοντας τη χαμηλότερη δυνατή απώλεια βάρους. 
Η δυναμική πρόψυξη με αναρρόφηση ψυχρού 
αέρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας αποτελεί 
την απαραίτητη διαδικασία πρόψυξης για τα ακτινί-
δια που έχουν συσκευασθεί σε αεροστεγείς ή σε κοι-
νές συσκευασίες. Τα δεδομένα της δυναμικής πρό-
ψυξης δίδονται στον πιο κάτω πίνακα.

Γράφει
ο Π. Φωτιάδης

Ειδικός 
σύμβουλος για 

την ISOFRUIT

Πίνακας δεδομένων δυναμικής πρόψυξης  
για τα ακτινίδια με αναρρόφηση ψυχρού αέρα

1 Είδος πρόψυξης Δυναμική πρόψυξη

2 Είδος δυναμικής πρόψυξης Αναρρόφησης

3
Μέγεθος αναρροφητικής ικα-

νότητας
Υψηλής αναρροφητικής  

ικανότητας

4 Ταχύτητα αέρα
Μεγάλη  

(μεγαλύτερη από 5m/sec)

5
Επιθυμητή θερμοκρασία  

πρόψυξης
2ο έως 4οC

6 Επιθυμητή σχετική υγρασία 70% έως 90%

7
Ιδανική χρονική διάρκεια 

πρόψυξης
6 έως 8 ώρες
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Σχηματικό διάγραμμα  
ψυκτικού θαλάμου ακτινιδίων  
μακροχρόνιας συντήρησης  
με σχηματική απεικόνιση  
των εξαρτημάτων ελέγχου  
και ρύθμισης των παραμέτρων  
δυναμικής ψύξης.

Προψυκτήρια: 
1) Yψηλής δυναμικότητας. 
2) Μέσης δυναμικότητας  
με μετακινούμενες μονάδες (ΒΟΧ). 
3) Μικρής δυναμικότητας  
μέσα στον ψυκτικό θάλαμο. ä
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λιπαΝτικα ψυκτικΩΝ ΜΗχαΝΗΜατΩΝ

Λιπαντικά Ψυκτικών Μηχανημάτων 
Βασικά Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Η σωστή επιλογή και χρήση των λιπαντικών, απο-
τελεί βασικό παράγοντα της αύξησης της διάρκειας 
ζωής, μείωσης του κόστους συντήρησης και βελτίω-
σης της ενεργειακής απόδοσης των συμπιεστών συ-
στημάτων κλιματισμού και ψύξης. Ακολουθεί ανα-
φορά των βασικών χαρακτηριστικών/ιδιοτήτων 
τους καθώς και αναλυτική περιγραφή των σημαντι-
κότερων από αυτά.

Χαρακτηριστικά λιπαντικών.
• Ιξώδες
• Δείκτης ιξώδους 
• Διάρκεια ζωής λιπαντικών-Οξειδωτική σταθερότητα
• Σημείο ροής - PourPoint
• Δυνατότητα διαχωρισμού νερού (Demulsibility)
• Έλεγχος σχηματισμού άνθρακα και επικαθήσεων/ 
 ιζημάτων από τη διάσπαση του λιπαντικού 
• Έλεγχος σκουριάς και διάβρωσης
• Σημείο ανάφλεξης, καύσης και αυτανάφλεξης
• Πυκνότητα και ειδικό βάρος
• Δημιουργία αφρού και περιεκτικότητα αέρα

Κύρια λειτουργία λιπαντικού.
Σε πολλές εφαρμογές, ο πρωταρχικός σκοπός ενός 
λιπαντικού είναι να μειώσει τη φθορά και την τριβή. 
Τα λιπαντικά χρησιμοποιούνται επίσης για σφράγι-
ση και μεταφορά θερμότητας.

Φθορά.
Φθορά παρουσιάζεται εξαιτίας της θερμότητας που 
προκύπτει από την επιφάνεια προς επιφάνεια επαφή. 
Αυτή η θερμότητα οδηγεί σε ζημιές τόσο επιφανειακές 
όσο και κάτω από την επιφάνεια. Κοινοί τύποι ζημιών 
από τη φθορά είναι οι : προσκόλληση, συγκόλληση, 
γδαρσίματα, σκασίματα, ρωγμές και πλαστική παρα-
μόρφωση. Τα προϊόντα της φθοράς(υπολείμματα), 
μεταφέρονται συχνά από το λιπαντικό και μπορούν 
να δράσουν ως υλικά φθοράς, προκαλώντας περαι-
τέρω βλάβη στα μηχανικά εξαρτήματα.
Πως μειώνουμε την τριβή και τη φθορά.

Η τριβή και η φθορά μπορούν να μειωθούν με τον 
διαχωρισμό των κινούμενων επιφανειών. Το λιπα-
ντικό μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο για αυτόν τον 
διαχωρισμό. Μπορεί να χωρίσει δύο επιφάνειες με 
ένα φαινόμενο γνωστό ως «λιπαντική σφήνα». Ένα 
παράδειγμα σχηματισμού λιπαντικής σφήνας δίδε-
ται με περιστροφή ενός άξονα κατά μήκος μιας επι-
φάνειας έδρασης. H φθορά μπορεί επίσης να μειω-
θεί με τη χρήση ειδικών προσθέτων (ΕΡadditives).

Δημιουργία λιπαντικής σφήνας - Εκκίνηση
Κατά την εκκίνηση, οι ταχύτητες είναι σχετικά χαμη-
λές και η άτρακτος ακουμπά στην επιφάνεια έδρα-
σης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα τρι-
βής καθώς και μέταλλο-με-μέταλλο επαφή, η οποία 
οδηγεί σε φθορά. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή 
ως οριακή λίπανση (Boundarylubrication -Σχήμα 1).

Δημιουργία λιπαντικής σφήνας –Μικτή λίπανση.
Καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, μια «λιπαντική σφήνα» 
αναπτύσσεται μεταξύ του άξονα και της επιφάνειας 
έδρασης. Η άτρακτος αρχίζει να κινείται στην επιφά-
νεια του λαδιού, διαχωρίζοντας τον άξονα από την 
επιφάνεια έδρασης. Η τριβή αρχίζει να μειώνεται. 
Ωστόσο, ο διαχωρισμός μεταξύ του άξονα και της 
φέρουσας επιφάνειας δεν είναι ακόμη αρκετά μεγά-
λος για να αποτρέψει την μέταλλο-με-μέταλλο επαφή 
(Mixedlubrication– Σχήμα 1).

Δημιουργία λιπαντικής σφήνας –Υδροδυναμική 
λίπανση.
Καθώς η ταχύτητα συνεχίσει να αυξάνεται, η «λιπα-
ντική σφήνα» γίνεται αρκετά παχιά για να διαχωρίσει 
πλήρως τον άξονα από την επιφάνεια έδρασης, εμπο-
δίζοντας μέταλλο-με-μέταλλο επαφή. Σε αυτό το ση-
μείο, η τριβή φθάνει σε ένα θεωρητικό ελάχιστο. Κα-
θώς αυξάνεται η ταχύτητα πέρα από αυτό το σημείο, 
η τριβή αρχίζει να αυξάνεται και πάλι, επειδή η κίνηση 
του άξονα παρεμποδίζεται από το πάχος ή το ιξώδες 
του λιπαντικού (Hydrodynamiclubrication - Σχήμα 1).

Γράφει
ο Ευάγγελος 
Θεοδοσάτος

Διευθυντής BU
της ELTON A.E.B.E.

Εξειδικευμένα Χημικά 
Ψυκτικών Εφαρμογών

Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Σχήμα 2 Μεταβολή του ιξώδους με τη θερμοκρασία Σχήμα 1 Μεταβολή της τριβής με την ταχύτητα/φορτίο  
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Τι είναι το ιξώδες.
Ιξώδες είναι το μέτρο αντίστασης του λιπαντικού να ρέει. 
Το ιξώδες μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη θερ-
μοκρασία.
Το ιξώδες είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο σχηματι-
σμό λιπαντικής σφήνας (υδροδυναμική λίπανση).
Το ιξώδες κανονικά μετριέται σε σταθερή θερμοκρασία, 
π.χ., 40οC ή 100οC.

Σχέση Ιξώδους-Θερμοκρασίας.
Το ιξώδες μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη θερ-
μοκρασία. Κάτω από τους 0oC το ιξώδες του λιπαντικού 
αυξάνεται απότομα καθώς η θερμοκρασία μειώνεται. Σε 
υψηλότερα θερμοκρασιακά επίπεδα, οποιαδήποτε αύξη-
ση της θερμοκρασίας προκαλεί πολύ μικρότερες αλλαγές 
στο ιξώδες. Παράδειγμα (Σχήμα 2):
ΛιπαντικόISO 100: Vis @ 0οC = 310 cStVis @ -20οC = 900 cSt
ΛιπαντικόISO 100: Vis @ 100οC = 12 cStVis @ 120οC = 5 cSt

Επιλέγοντας το σωστό ιξώδες.
Συνοψίζοντας, κατά γενικό κανόνα, το ιξώδες λειτουργίας:
Μειώνεται αυξανομένης της ταχύτητα ενώ αυξάνεται με 
μεγαλύτερο φορτίο.
 

Πίνακας τιμών ιξώδους ανά είδος εφαρμογής.

Τι είναι ο δείκτης ιξώδους (VI).
• Ο δείκτης ιξώδους (VI) είναι ο ρυθμός αλλαγής του ιξώ-
δους σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.
• Ο VI είναι ένας αριθμός που υπολογίζεται με βάση το ιξώ-
δες στους 40oC και 100oC.
Λιπαντικά με υψηλότεροδείκτη ιξώδους(VI) εξασφαλίζουν 
αυξημένη προστασία σε υψηλότερες θερμοκρασίες και 
αυξημένη αποδοτικότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ο VI ενός λιπαντικού εξαρτάται από το υλικό που χρησι-
μοποιείται σαν βάση για την κατασκευή του (σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα).

Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής ενός 
λιπαντικού.
• Θερμοκρασία λειτουργίας
• Η διάρκεια ζωής οποιουδήποτε λιπαντικού μειώνεται 
στο μισό για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 20oF 
πάνω από τους 190oF.
• Περιβάλλον λειτουργίας (χημικές ουσίες, σκόνη)
• Κατάσταση του συμπιεστή (λάσπη/επικαθήσεις-ιζήματα 
από την διάσπαση του λιπαντικού-Varnish)
• Κατάσταση του παλιού λιπαντικού κατά τη στιγμή της αλ-
λαγής (οξύτητα, βρωμιά)
• Βαθμός αναπλήρωσης λιπαντικού
• Πρακτικές συντήρησης (σωστή στάθμη λαδιού, αλλαγές 
φίλτρου και διαχωριστή)

λιπαΝτικα ψυκτικΩΝ ΜΗχαΝΗΜατΩΝ
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Διάρκεια ζωής ενός λιπαντικού –Οξείδωση.
Η οξείδωση είναι η διαδικασία με την οποία ένα λιπαντικό 
διασπάται κατά τη χρήση με μια εξώθερμη αντίδραση με 
το οξυγόνο. Η διαδικασία επιταχύνεται από τη θερμότητα, 
το φως, καταλύτες μετάλλου και την παρουσία  νερού, οξέ-
ων και στερεών ρύπων.
Η διαδικασία της οξείδωσης οδηγεί σε αυξημένο ιξώδες 
και σχηματισμό οξέων και λάσπης–τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Ο ρυθμός οξείδωσης είναι κρίσιμος σε εφαρμογές που 
απαιτούν το λιπαντικό να λειτουργεί για μεγάλη χρονι-
κή περίοδο. Ο ρυθμός οξείδωσης εξαρτάται από το βασι-
κό συστατικό κατασκευής του λιπαντικού. Μερικά έχουν 
εξαιρετική οξειδωτική σταθερότητα ενώ άλλα όχι.
Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο της αντίδρασης οξείδωσης. Όταν το μισό (½) των 
αντιοξειδωτικών έχει εξαντληθεί, η αντίδραση οξείδωσης 
δεν μπορεί πλέον να ελεγχθεί. Αυτό αντιστοιχεί σε συνολι-
κό αριθμό οξύτητας (ΤΑΝ) 2.

Σημείο ροής (Pourpoint).
• Ορίζεται ως η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία θα 
ρέει ένα λιπαντικό.
• Κρίσιμο σε εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών
Λόγοι στερεοποίησης σε χαμηλές θερμοκρασίες: Σχημα-
τισμός κρυστάλλων κεριού. Το λιπαντικό γίνεται πολύ πα-
χύρρευστο για να κινηθεί. Τα περισσότερα λιπαντικά λι-
παίνουν μέχρι περίπου 10oC παραπάνω από το σημείο 
ροής τους. Σε λιπαντικά με βάση την παραφίνη αργού 
πετρελαίου, το σημείο ροής μπορεί να μειωθεί μέσω της 
χρήσης ειδικών προσθέτων. Αυτά τα πρόσθετα περιορί-
ζουν τον σχηματισμό κρυστάλλων κεριού.

Δυνατότητα διαχωρισμού από το νερό (demulsibility).
Ένα λιπαντικό με χαμη-
λή demulsibility δεν  δια-
χωρίζεται εύκολα από το 
νερό, καταλήγοντας συ-
χνά σε θολότητα, σε αμφό-
τερα τα στρώματα λιπαντι-
κού και νερού (εάν συμβεί 
διαχωρισμός τους).Η θο-
λότητα στο στρώμα νερού 

μπορεί επίσης να οφείλεται σε διαχωρισμό προσθέτων 
του λιπαντικού (συνήθως αναστολέων σκουριάς).Χαμηλή 
demulsibility Άριστη demulsibility

Προβλήματα λόγω υψηλού επιπέδου νερού.
Υψηλό επίπεδο νερού μπορεί:
• Να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια ζωής του 
λιπαντικού.
• Να υποβαθμίσει σημαντικά τη ζωή των ρουλεμάν.
• Να οδηγήσει σε ανάπτυξη σκουριάς.

Αποφυγή φαινομένου συμπύκνωσης - Θερμοκρασία 
κατάθλιψης έναντι αναρρόφησης
Παράδειγμα:
σε πίεση 100PSIGκαι θερμοκρασία 
εισόδου στον συμπιεστή 90οF,
η ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου για την 
αποφυγή συμπύκνωσης είναι 180οF.

Έλεγχος σχηματισμού άνθρακα και επικαθήσεων/
ιζημάτων από τη διάσπαση του λιπαντικού.
Ο σχηματισμός άνθρακα και λάσπης είναι τυπικά υποπροϊ-
όντα της θερμικής αποσύνθεσης / οξείδωσης ενός λιπαντι-
κού. Λιπαντικά με εξαιρετικό έλεγχο οδηγούν σε καθαρότε-
ρη λειτουργία και χαμηλότερο κόστος επισκευής. Λιπαντικά 
συμπιεστή με βάση ΡΟΕ, PAG και Diester εμφανίζουν εξαι-
ρετική ικανότητα ελέγχου σχηματισμού άνθρακα και επικα-
θήσεων/ιζημάτων. Ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι κρίσι-
μος σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας (π.χ., συμπιεστές, 
εφαρμογές αλυσίδας υψηλής θερμοκρασίας, κ.λπ.).

λιπαΝτικα ψυκτικΩΝ ΜΗχαΝΗΜατΩΝ

à



23Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016

λιπαΝτικα ψυκτικΩΝ ΜΗχαΝΗΜατΩΝ

Έλεγχος σκουριάς και διάβρωσης.
Η διάβρωση και η σκουριά είναι οι αντιδράσεις που 
συμβαίνουν λόγω της αλληλεπίδρασης του οξυγό-
νου, του νερού και ενός οξειδωτικού όπως η σκουριά 
ή άλλη χημική ουσία (π.χ. χλώριο).Η αποφυγή μόλυν-
σης του νερού είναι το κλειδί για την πρόληψη σκου-

ριάς. Ειδικά πρόσθετα μπορούν επίσης να χρησιμο-
ποιηθούν για τον έλεγχο της σκουριάς. Το ASTM D-665 
χρησιμοποιείται συνήθως για τη δοκιμή των ιδιοτήτων 
δημιουργίας σκουριάς ενός λιπαντικού. Ειδικά πρό-
σθετα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν 
προστασία από τη διάβρωση. ä

Μάιος - Ιούνιος 2011

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

Χαμηλός έλεγχος σχηματισμού                                                                                                                        Άριστος έλεγχος σχηματισμού
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τΕχΝικα ΘΕΜατα

Γράφει
ο Δημήτρης 
Μενεγάκης

Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Στα τεύχη 31,32, και 33 του περιοδικού μας είχα ανα-
λύσει μια σειρά θεμάτων, που αναφέρονται στην 
εξεταστέα ύλη κάποιου φορέα αξιολόγησης, σχετικά 
με τις πιστοποιήσεις των ψυκτικών μηχανικών. Τις τε-
λευταίες μέρες έφθασε πάλι στα χέρια μου μια και-
νούργια λίστα εξεταστέων θεμάτων, του ίδιου φο-
ρέα, που θα αναλύσω και πάλι, αρχίζοντας από το 
σημερινό μου άρθρο. Προτού όμως ξεκινήσω την 
ανάπτυξη των καινούργιων θεμάτων, θέλω να ανα-
φερθώ με δυο λόγια στην ευχητήρια επιστολή για 
το 2016 του κ. Διονύση Βρυώνη, που δημοσιεύτη-
κε στο προηγούμενο τεύχος Νο.37 του περιοδικού 
μας, στην οποία κοντολογίς επισημαίνει, ότι στις ση-
μερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των 
Ψυκτικών θα προστεθούν κι άλλες, που θα κάνουν 
ακόμη πιο αβέβαιο το αύριο της επαγγελματικής 
πορείας εκείνων, που αδιαφορούν για τις εξετάσεις 
αδειοδότησης και πιστοποίησης, για τη διαχείρη-
ση των ψυκτικών υγρών. Προτρέπει όλους να κινη-
θούν με ταχύτερο ρυθμό, συμμετέχοντας στις εξετά-
σεις και προειδοποιεί, ότι τα πράγματα δεν θα είναι 
ούτε εύκολα, ούτε χλιαρά από εδώ και πέρα, αφού 
η σημερινή αδιαφορία θα τιμωρείται με πρόστιμα 
και τελικά με αποβολή από το επάγγελμα. Τις ίδιες 
κραυγές αγωνίας έχω ακούσει επανειλημμένα από 
τον Πρόεδρο και τη διοίκηση της ΟΨΕ, καθώς επί-
σης και από Προέδρους και διοικήσεις Σωματείων. 
Τέλος αφού κι εγώ είχα χρόνια ολόκληρα την ίδια 
ερωμένη μ’εσάς, την Ψύξη, επιτρέψτε μου να χτυπή-
σω κι εγώ κάποιο άλλο καμπανάκι και να σας συμ-
βουλεύσω να κινηθείτε πιο γρήγορα, αν δεν θέλετε 
να γεμίσει η αγορά μας με πιστοποιημένους Ευρω-
παίους Ψυκτικούς, που θα κατέβαιναν πρόθυμα από 
τον παγωμένο και παγερό Βορρά, για να ζήσουν σ’ 
ένα κλίμα σαν το δικό μας, αλλά και να απολαύσουν 
μια ζωή, που εξακολουθεί να είναι καλλίτερη από τη 
δική τους, παρά τις προσωρινές δυσκολίες και αντι-
ξοότητες, που μας έχουν πράγματι τσακίσει.
Με αυτή την προτροπή ξεκινώ πάλι την ανάπτυξη 
των καινούργιων θεμάτων, στην απαιτούμενη έκτα-
ση, με οδηγό την πολύχρονη φροντιστηριακή μου 
πείρα, από αντίστοιχες εξετάσεις του Υπουργείου 
Ναυτιλίας, για τα προαγωγικά διπλώματα των μη-
χανικών του Εμπορικού Ναυτικού. Αυτή θα είναι η 
δική μου συμβουλή στη δική σας επιτυχία στις εξε-
τάσεις σας.
Στην καινούργια λίστα των εξεταστέων θεμάτων, 
που έχω στα χέρια μου, μέτρησα κάπου 48 ερωτή-
σεις, που αφορούν τα δίκτυα των σωληνώσεων μιας 

ψυκτικής εγκατάστασης. Σε ποσοστό είναι οι πιο 
πολλές και σκέφτηκα να ξεκινήσω με τις σωληνώ-
σεις. Για να καλύψω αυτές τις ερωτήσεις με κάποια 
λογική σειρά, αλλά και για λόγους εύκολης και γρή-
γορης ανάγνωσης, τις ομαδοποίησα στις παρακάτω 
παραγράφους, που είναι και η σειρά ανάπτυξης, που 
θα ακολουθήσω:
1/ Η κυκλοφορία του ψυκτελαίου μέσα στα δίκτυα
2/ Οι σωληνώσεις αναρρόφησης
3/ Επιστροφή του ελαίου από κακακόρυφους σωλή-
νες
4/ Οι σωληνώσεις κατάθλιψης
5/ Οι σωληνώσεις υγρού
6/ Ο στόχος της μελέτης των σωληνώσεων
7/ Το «κλειδί» της γρήγορης και σωστής μελέτης
8/ Η απλοποιημένη μέθοδος μελέτης των δικτύων
9/ Η χωροταξία των σωληνώσεων
10/ Ο έλεγχος των σωστών διατομών των δικτύων

1/ Η κυκλοφορία του ψυκτελαίου
Όταν λειτουργεί ο συμπιεστής, ένα μέρος του ψυκτε-
λαίου σχηματίζει μια μεμβράνη μέσα στους κυλίν-
δρους, για να λιπάνει τα χιτώνια, τα έμβολα και τα 
ελατήρια των εμβόλων. Τα ελατήρια ξαναγυρίζουν 
αυτό το λάδι στο στροφαλοθάλαμο, όμως ένα μέ-
ρος καταθλίβεται μαζί με τους ατμούς του ψυκτικού 
υγρού μέσα στο διαχωριστή ελαίου, απ’ όπου το πε-
ρισσότερο θα γυρίσει πάλι στο στροφαλοθάλαμο 
του συμπιεστή. Μια ποσότητα λαδιού θα φθάσει στο 
συμπυκνωτή, στη συνέχεια στο δοχείο υγρού μαζί 
με τα συμπυκνώματα και τελικά, μέσω της εκτονω-
τικής βαλβίδας θα καταλήξει στους αεροψυκτήρες. 
Μέσα στον αεροψυκτήρα γίνεται μια διύλιση, διότι 
οι ατμοί του ψυκτικού υγρού έχουν διαφορετικό ιξώ-
δες από το λάδι. Αυτή η διύλιση οδηγεί, κατά κάποιο 
τρόπο, σε διαχωρισμό του λαδιού από τους ατμούς. 
Το λάδι αυτό πρέπει να γυρίσει πίσω στο συμπιεστή, 
από τον οποίο ξεκίνησε. Αυτό θα συμβεί κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, που είναι και στόχος της 
μελέτης των σωληνώσεων.

2/ Οι σωληνώσεις αναρρόφησης
Είναι οι πιο κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία και 
την υψηλή απόδοση της ψυκτικής εγκατάστασης, γι’ 
αυτό και απαιτούν σχολαστική θεώρηση, στο στάδιο 
της μελέτης. Αυτές: 
• Πρέπει να έχουν τη σωστή διατομή, που θα εξα-
σφαλίζει την ελάχιστη δυνατή τριβή και πτώση πίε-
σης στο πλήρες φορτίο, ώστε να περιορίζεται η μείω-
ση της ισχύος του συμπιεστή. 
• Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την άνετη και σω-

Οι Πιστοποιήσεις των Ψυκτικών 
και τα Θέματα των Εξετάσεων
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στή κυκλοφορία των ατμών, καθώς και την επιστροφή 
του λαδιού από τους αεροψυκτήρες στο συμπιεστή, ακό-
μη και σε συνθήκες λειτουργίας σε χαμηλά φορτία. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή του λαδιού, πρέπει οι 
αναρροφόμενοι ατμοί να έχουν την απαιτούμενη ταχύτη-
τα, που θα παρασύρει το λάδι.
Για τους δύο βασικούς και σημαντικούς παράγοντες της 
μελέτης, που αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να σημει-
ώσουμε, ότι όσο μεγαλώνει η διάμετρος της σωλήνωσης, 
τόσο μικραίνει η τριβή και μεγαλώνει η απόδοση. Η αύξη-
ση όμως της διαμέτρου έχει ένα όριο, διότι όσο μεγαλώ-
νει η διάμετρος τόσο απαιτείται και πιο μεγάλη ταχύτητα 
των αναρροφόμενων ατμών, για να παρασύρουν το λάδι 
προς το συμπιεστή. Αν παρατηρήσουμε τον πίνακα ταχυ-
τήτων, που αναφέρεται παρακάτω, θα διαπιστώσουμε, ότι 
σε κάθε θερμοκρασία εξάτμισης αντιστοιχεί μια ταχύτητα, 
που πρέπει να έχουν οι ατμοί, για να παρασύρουν το λάδι 
και αυτό εξαρτάται από τη διάμετρο του σωλήνα

Για παράδειγμα στους -10οC, σε σωλήνα με διάμετρο ⅞ οι 
ατμοί πρέπει να έχουν ταχύτητα 12800 m/h, ενώ σε σωλή-
να με διάμετρο 3⅝ η ταχύτητα των ατμών πρέπει να είναι 
26500 m/h, για την ίδια θερμοκρασία εξάτμισης.
Στον ίδιο πίνακα, μπορούμε ακόμη να παρατηρήσουμε, 
ότι όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία εξάτμισης, τόσο μεγα-
λώνει η ταχύτητα, που πρέπει να έχουν οι ατμοί, για να πα-
ρασύρουν το λάδι. Αυτό γίνεται επειδή οι ατμοί του ψυκτι-
κού υγρού έχουν πιο χαμηλή πυκνότητα όσο κατεβαίνει 
η θερμοκρασία τους. Έτσι μέσα σ’ ένα σωλήνα αναρρό-
φησης διαμέτρου π.χ 2⅛, αν η θερμοκρασία εξάτμισης εί-
ναι 0οC, τότε οι ατμοί πρέπει να έχουν ταχύτητα 15600 m/h, 
ενώ στον ίδιο σωλήνα, αν η θερμοκρασία εξάτμισης είναι 
-30οC , τότε οι ατμοί πρέπει να έχουν ταχύτητα 29300 m/h 
για να παρασύρουν το λάδι.
Η σωστή λειτουργία των σωλήνων αναρρόφησης συ-
μπληρώνεται με δύο ακόμη προϋποθέσεις, που είναι:
• να εμποδίζουν την επιστροφή υγρών (συμπυκνωμάτων 
ψυκτικού υγρού και λαδιού) στο συμπιεστή, κατά τις περι-
όδους στάσης,
• και να εμποδίζουν την επιστροφή λαδιού, από ένα αερο-
ψυκτήρα που λειτουργεί, σε έναν άλλο που βρίσκεται σε 
αδράνεια.
Οι προϋποθέσεις αυτές εξασφαλίζονται με ειδική διαμόρφω-
ση των σωλήνων, όπως φαίνεται στα παρακάτω σκαριφήματα:

                             

3/ Επιστροφή ελαίου από κατακόρυφους σωλήνες 
αναρρόφησης
Σε μερικά δίκτυα αναρρόφησης σχεδιάζουμε σωλήνες 
οριζόντιους και σωλήνες κατακόρυφους με κίνηση των 
ατμών προς τα πάνω (ανεβάσματα). Αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο, όταν οι αεροψυκτήρες είναι τοποθετημένοι σε πιο 
χαμηλό επίπεδο από το συμπιεστή, είτε λόγω της θέσης 
των ψυκτικών θαλάμων, είτε για να ελαχιστοποιείται η πι-
θανότητα επιστροφής υγρών από τους αεροψυκτήρες στο 
συμπιεστή, κατά τις περιόδους στάσης. Έτσι το λάδι που 
κυκλοφορεί στο σύστημα πρέπει να επιστρέψει στο συμπι-
εστή, μέσω των κατακόρυφων σωλήνων, παρασυρόμενο 
προς τα πάνω από το αναρροφόμενο αέριο. Στις περιπτώ-
σεις αυτές το λάδι «γλύφει» την εσωτερική επιφάνεια του 
σωλήνα και ανεβαίνει.
Οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αν το 
λάδι παρασυρθεί προς τα πάνω ή όχι είναι:
• η ταχύτητα των ατμών
• η πυκνότητα και
• η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα.
Οι οριζόντιοι σωλήνες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προ-
βλήματα επιστροφής του λαδιού, αν έχουν μελετηθεί σω-
στά. Στους κατακόρυφους όμως θα υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα στα χαμηλά φορτία λειτουργίας. Ιδιαίτερα με τους 
συμπιεστές που έχουν σύστημα διαβάθμισης της ισχύος 
(capacity control) είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι σω-
στές ταχύτητες που απαιτούνται για την επιστροφή του λα-
διού. Αν μελετηθεί η διατομή της κατακόρυφης σωλήνω-
σης αναρρόφησης, για να πραγματοποιεί την επιστροφή 
ελαίου στα χαμηλά φορτία, τότε είναι βέβαιο, ότι η πτώ-
ση πίεσης θα είναι μεγάλη στα μεγάλα φορτία και δεν θα 
έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται, 
χρησιμοποιώντας διπλή σωλήνωση ανάμεσα στον αερο-
ψυκτήρα και τον οριζόντιο σωλήνα αναρρόφησης, όπως 
δείχνει το παρακάτω σκαρίφημα. 

τΕχΝικα ΘΕΜατα

θερμοκρασία 
εξάτμισης

7/8’’ 1 1/8’’ 1 3/8’’ 1 5/8’’ 2 1/8’’ 2 5/8’’ 3 1/8’’ 3 5/8’’ 4 1/8’’ 5 1/8’’

+5οC 9200 10100 11000 12000 13700 15600 17400 18300 20100 22000

0οC 10100 11900 12800 13700 15600 17400 19200 20100 22000 24700

-10οC 12800 14600 16500 17400 20100 22900 23800 26500 28300 31100

-20οC 15500 17400 19200 21000 24700 27500 29300 31100 34800 38400

-30οC 19200 22000 23800 26500 29300 33000 36600 39400 42100 46700

-40οC 25600 28400 32000 34800 38400 44000 48500 52000 56800 62200

Οι ελάχιστες ταχύτητες σε m/h των ατμών των ομότιμων ψυκτικών υγρών του R22 για να 
παρασύρουν το λάδι ανάλογα με τη θερμοκρασία εξάτμισης και τη διάμετρο του σωλήνα.
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& ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύστημα καθαρισμού εσωτερικών 
κυκλωμάτων ψύξης  – κλιματισμου FRI3OIL

Αναλυτής Απόδοσης συστημάτων 
ψύξης-κλιματισμού Climacheck

Πληροφορίες: Σολδάτος Γιώργος, george@soldatos.gr           www.facebook.com/AcrTools            twitter.com/AcrToolsΠληροφορίες: Σολδάτος Γιώργος, george@soldatos.gr           www.facebook.com/AcrTools            twitter.com/AcrTools

Καθαρισμός Ψύκτη Μετά από Σπάσιμο 
Εναλλάκτη (νερά) σε ∆ημόσια Υπηρεσία 

στην Αθήνα

Μέτρηση απόδοσης και βελτιστοποίηση 
μονάδας multi σε ξενοδοχείο

Καθαρισμός Ψύκτη για Μετασκευή από 
R-22 σε R-407c σε Κτίριο Γραφείων 

στην Αθήνα

Μέτρηση απόδοσης ψύκτη 
σε super market

Μέτρηση απόδοσης και βελτιστοποίηση 
μονάδας multi σε super market

Καθαρισμός Όξινων Λαδιών σε Ψυκτική 
Εγκατάστασης λόγω καψίματος 

συμπιεστών σε Βιομηχανία στα Μέγαρα

Χρειάζεστε βοήθεια;
• Θέλετε να καθαρίσετε κύκλωμα από όξινα λάδια & να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα;
• Έχετε πρόβλημα με νερά σε ψυκτικό κύκλωμα από σπασμένο εναλλάκτη;
• Θέλετε να μετατρέψετε ή να αναβαθμίσετε εγκαταστάσεις με R22 & R404a;
• Θέλετε να καθαρίσετε νέα δίκτυα σωληνώσεων πριν από την εκκίνηση;
• Θέλετε να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις νέων και παλιών ή ανακατασκευασμένων εγκατάστασεων;
• Θέλετε να αναλύσετε-ελέγξετε την απόδοση των συστημάτων ψύξεως & κλιματισμού και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία τους;
• Θέλετε να βοηθήσετε τους πελάτες σας να εξοικονομήσουν ενέγεια;
• Θέλετε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και λειτουργίας των συστημάτων σας;
• Θα θέλατε να ξέρετε την κατάσταση ενός συμπιεστού χωρίς να τον ανοίξετε;
.... και για πολλά άλλα θέματα σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο σύστημα...

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας και δίνουμε λύσεις εχέμυθα & υπεύθυνα

Καθαρισμός εσωτερικών κυκλωμάτων σε συστήματα ψύξης & κλιμα-
τισμού με το σύστημα FRI3OIL.
Η μονάδα Fri3Oil παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού για βαριά 
«μολυσμένες» εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού. Επιτρέπει στους 
τεχνικούς τον γρήγορο καθαρισμό των προβληματικών συστημάτων 
επιτόπου και αποκαθιστά την απόδοση του συστήματος.

Σύστημα που αναλύει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ψυκτικού ή 
κλιματιστικού συστήματος οποιασδήποτε ισχύος & φθάνει μέχρι ανάλυση 
απόδοσης (COP) PA pro “ClimaCheck” εξασφαλίζοντας μια εγγυημένη 
βελτιστοποίηση αλλά και ανυπολόγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε 
εγκατάσταση ψύξης ή κλιματισμού.

à
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νομοθεσία ψυκτικών υγρών 
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από την πΡοΣφοΡα μας

σελ. 37
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Η επιστροφή του λαδιού πραγματοποιείται στα χαμηλά 
φορτία από το σωλήνα Α και στα υψηλά από τους σωλή-
νες Α και Β μαζί. Η μελέτη της διατομής στα συστήματα 
αυτά γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω:     
α/ Ο σωλήνας Α υπολογίζεται να έχει τέτοια
διατομή, ώστε να επιστρέφει το λάδι μόνο στα χαμηλά 
φορτία, π.χ. στο 20% της ισχύος. Αν χρησιμοποιείται συ-
μπιεστής με capacity control, η χαμηλή κλίμακα λαβαίνε-
τε υπ’ όψη. Για τα πολλαπλά συστήματα (multi) θα ληφθεί 
υπ’ όψη η ισχύς του τελευταίου συμπιεστή.
β/ Ο σωλήνας Β με την πιο μεγάλη διάμετρο υπολογίζε-
ται να έχει τέτοια διατομή, ώστε η πτώση πίεσης και η τα-
χύτητα των ατμών μέσα σ’ αυτόν να πραγματοποιεί την 
επιστροφή του λαδιού για το υπόλοιπο 80% του φορτίου. 
Αυτό σημαίνει, ότι το πλήρες φορτίο εξυπηρετείται και από 
τους δύο σωλήνες Α και Β μαζί.
γ/ Μεταξύ των δύο σωλήνων δημιουργείται μια ελαιοπα-
γίδα, σε τρόπο ώστε, όταν το σύστημα λειτουργεί με χα-
μηλό φορτίο. Δηλαδή, όταν η ταχύτητα του αερίου δεν 
είναι αρκετή για να βοηθήσει την επιστροφή του λαδιού 
μέσω των δύο σωλήνων, η παγίδα θα γεμίσει σιγά – σιγά 
με λάδι, οπότε φράζεται ο σωλήνας Β. Τότε το αέριο περ-
νά μόνο από το σωλήνα Α και έχει αρκετή ταχύτητα για να 
παρασύρει το λάδι προς τα πάνω, να το φέρει στο οριζό-
ντιο τμήμα της σωλήνωσης και από εκεί στο συμπιεστή πιο 
εύκολα. Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στη 
μελέτη όσο και στην κατασκευή αυτής της παγίδας. Αυτή 
πρέπει να συγκρατεί όσο το δυνατό μικρότερη ποσότη-
τα λαδιού, γιατί διαφορετικά στα χαμηλά θα κατακρατεί 
το λάδι και δεν θα το αφήνει να γυρίσει στο συμπιεστή, 
ενώ όταν αποκατασταθεί η λειτουργία στο πλήρες φορτίο 
θα επιστρέφει μαζεμένη μεγάλη ποσότητα (και επιζήμια). 
Παρατηρήσετε, ότι ο σωλήνας Β με τη μεγάλη διάμετρο 
έχει σχήμα ⋂ και συνδέεται στο πάνω μέρος του οριζόντι-
ου σωλήνα αναρρόφησης, για να εμποδίζει την επιστρο-
φή του λαδιού από τον οριζόντιο σωλήνα προς εκείνο τον 
κατακόρυφο του αεροψυκτήρα, που είναι σταματημένος, 
κατά τη λειτουργία στα χαμηλά φορτία. Οι διπλές σωλη-
νώσεις χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε εγκαταστά-
σεις κατάψυξης, όπου η πτώση πίεσης είναι μικρή. Πρέ-
πει όμως να χρησιμοποιούνται στα πολλαπλά συστήματα 
(multi), για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία στο πλή-
ρες φορτίο όταν λειτουργούν όλοι οι συμπιεστές.

4/ Οι σωληνώσεις κατάθλιψης
Πρέπει να έχουν την απαιτούμενη διατομή, που θα εξα-
σφαλίζει την ελάχιστη δυνατή τριβή και πτώση πίεσης στο 
πλήρες φορτίο, ώστε να περιορίζεται η μείωση της ισχύος 
του συμπιεστή.
• Πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή και άνετη κυκλοφο-
ρία των ατμών, με την απαιτούμενη ταχύτητα, ώστε να πα-
ρασύρουν το λάδι προς τον ελαιοδιαχωριστή και τον συ-
μπυκνωτή.
• Πρέπει να αποκλείουν συμπύκνωση μέρους των ατμών, 
όταν ο συμπιεστής είναι σταματημένος
• Πρέπει να αποκλείουν ροή υγρών (συμπυκνωμάτων και 

λαδιού) προς το συμπιεστή, παρά μόνο μέσω του ελαιο-
διαχωριστή. Αυτά εξασφαλίζονται με την ειδική διαμόρ-
φωση των σωλήνων. Για να μπορέσουν οι καταθλιβόμε-
νοι ατμοί να παρασύρουν το λάδι προς το συμπυκνωτή, 
πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ταχύτητα, που δίνει ο 
παρακάτω πίνακας, ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα 
κατάθλιψης. Οι αναφερόμενες ταχύτητες ισχύουν για τους 
καταθλιβόμενους ατμούς των ομότιμων ψυκτικών υγρών 
του R22 και αφορούν τους κατακόρυφους σωλήνες μέσω 
των οποίων το λάδι κινείται προς τα πάνω, παρασυρόμε-
νο από τους καταθλιβόμενους ατμούς.

5/ Οι σωληνώσεις υγρού
Παρουσιάζουν τα πιο λίγα προβλήματα στο στάδιο της 
μελέτης. Η υγρά γραμμή λειτουργεί σωστά, όταν μέσα από 
αυτήν κυκλοφορεί σκέτο υγρό μέχρι την εκτονωτική βαλ-
βίδα. Η απόδοση της υγράς γραμμής είναι υψηλή μόνο 
σ’ αυτή την περίπτωση και μειώνεται όταν μέσα σ’ αυτήν 
εκτονωθεί μια μικρή ποσότητα υγρού και μετατραπεί σε 
αέριο, πριν από την εκτονωτική βαλβίδα. Ο σχηματισμός 
αερίου (flushing) μπορεί να προκληθεί με δύο αιτίες:
_ με υπερβολική πτώση πίεσης λόγω τριβών και
_ με υπερβολική μείωση της θερμοκρασίας του υγρού.
Η πρώτη αιτία αντιμετωπίζεται με τη χρησιμοποίηση σω-
λήνωσης σωστής διατομής. Η δεύτερη αιτία αντιμετωπίζε-
ται με τη χρησιμοποίηση σωστού εναλλάκτη θερμότητας, 
αν και όπου χρησιμοποιηθεί.
Όταν τα συμπυκνώματα φεύγουν από το συμπυκνω-
τή, έχουν θερμοκρασία λίγο πιο υψηλή από τη θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος. Στη θερμοκρασία αυτή είναι 
πολύ απίθανο να γίνει εξάτμιση μιας έστω μικρής ποσότη-
τας υγρού, που έχει μάλιστα και υψηλή πίεση. Αν όμως η 
εγκατάσταση έχει εναλλάκτη θερμότητας, τότε το ψυκτικό 
υγρό ψύχεται. Αν η πτώση της θερμοκρασίας στον εναλ-
λάκτη είναι υπερβολική, τότε δημιουργούνται συνθήκες 
εξάτμισης μιας μικρής ποσότητας υγρού μέσα στην υγρά 
γραμμή, που θα έχει σαν αποτέλεσμα:
α/ την τροφοδοσία της εκτονωτικής βαλβίδας με ένα μίγ-
μα υγρού και ατμών, που θα ελαττώσει την ικανότητα της.
β/ και την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας κατά-
θλιψης του συμπιεστή, με τα γνωστά επακόλουθα.
Και οι δύο αυτές οι περιπτώσεις θα προκαλέσουν μείωση 
της ψυκτικής ισχύος ολόκληρης της εγκατάστασης.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος  ä

τΕχΝικα ΘΕΜατα

Διάμετρος σωλήνας Ταχύτητα m/h

7/8’’ 6800

1 1/8’’ 7800

1 3/8’’ 8200

1 5/8’’ 9600

2 1/8’’ 10900

2 5/8’’ 12300

3 1/8’’ 13300

3 5/8’’ 14200

4 1/8’’ 14800



Ανεμιστήρες της ebm-papst 
Με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που αγγίζει το 80%
Κατάλληλοι για πολλές εφαρμογές.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ημίκλειστων συμπιεστών “STREAM DIGITAL” !!!!!
 - Συνεχής δυνατότητα ρύθμισης απόδοσης μέσω της τεχνολογίας digital
- Βελτιωμένες διαγνώσεις με οθόνη LED μέσω CORESENSE
- Κατάλληλα για όλα τα υγρά

 

Μηχανήματα SCROLL DIGITAL 
Με δυνατότητα ρύθμισης της απόδοσης από 5%-100%
για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Condenser της FRIGA-BOHN 
Αθόρυβα με ενεργειακούς ανεμιστήρες για μέγιστη απόδοση 
και εξοικονόμηση ενέργειας!!!

Ε.ΧΑΣΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Κεραμέων 17, Αθήνα 104 36, τηλ.: 2105231126, 2105223039 - fax: 210 5224535

www.hasioti.gr 

Για κορυφαίες επαγγελµατικές λύσεις!
Η εταιρία μας πρωτοπόρα στις νέες τεχνολογίες διαθέτει προϊόντα των μεγαλυτέρων κατασκευαστών 

παγκοσμίως για τις ανάγκες του σήμερα δίνοντας βάση στο συνδυασμό

ΧΑΣΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΨΥΚΤΙΚΑ

Νέα σειρά

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΕΞοικοΝοΜΗΣΗ ΕΝΕΡγΕιαΣ

Γράφει
ο Τσίτσος 
Νικόλαος
Καθηγητής, 

Ναυπηγός 
Μηχανολόγος 

Ε.Μ.Π. 

Στην γεωθερμία αυτής της κατηγορίας η θερμο-
κρασία της πηγής (θερμοδοχείου) από την οποία 
αντλούμε θερμότητα είναι χαμηλότερη των 25οc. 
Πρόκειται, όπως ονομάζεται, για σύστημα χαμηλής 
ενθαλπίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η λει-
τουργία ψυκτικού κυκλώματος για την δημιουργία 
διαφοράς θερμοκρασίας μεταξυ ψυκτικού ρευστού 
και εδάφους έτσι ώστε να αντλείται από αυτό ή να 
απορριπτεται σε αυτό θερμότητα.
Παρακάτω θα δούμε στοιχεία γρήγορους υπολογι-
σμούς και διαστασιολόγηση τέτοιου είδους εγκατα-
στάσεων.     
1. Q

H
: Θερμικό  φορτίο  χώρου, (WATT).

2. Q
Ψ
: Ψυκτικό  φορτίο  χώρου, (WATT).

3. Απορροφούμενη  θερμότητα  από το  έδαφος   
 σε  οριζόντιο  εναλλακτήρα: q = 15 ÷ 25,  
 WATT / m  σωλήνος. Ίδιο  να  θεωρηθεί και το   
 αποριπτόμενο  ποσό  θερμότητας.
 (αφορά εναλλακτήρα μονού σωλήνος). 
4.  Απόσταση  σωλήνων  μεταξύ  τους  α = 1,5 m.
5.  Βάθος σωλήνων από επιφάνεια εδάφους:  
 h = 1,5 ÷ 2 m.
6.  Διάμετρος  σωλήνων  εναλλάκτη  εδάφους:  
 d

Ε
 = 32 ÷ 40 mm.

7. Μήκος  σωλήνων  εναλλάκτη: L
E
 = ( Q

H
 / q ), m.

8.  Mήκος  βρόγχου (επιλέγεται): L
B
 , m

9.  Πλήθος  βρόγχων: n = ( L
E
 / L

B
 ).

10. Απαιτούμενη  επιφάνεια  εδάφους:  
 Ε = α χ n χ L

Β
, m2.

11. Απορροφούμενη  θερμότητα  ανά  μέτρο   
 βάθους  γεώτρησης 
 (εναλλακτήρα με έναν σωλήνα εισόδου   
 και έναν εξόδου)

 q =  50 – 60  WATT / m.
12. Ταχύτητα  νερού  εντός  των  σωλήνων  του   
 εναλλακτήρα  εδάφους: 
 u = 0,8 m / sec.
 Για  τυρβώδη  ροή  το  ΔΡ

ΟΛΙΚΟ 
 προσαυξάνεται   

 κατά 20%
 Για φορέα  με  αυξημένο  ιξώδες   
 (π.χ.  χρήση  αντιπηκτικού)
 το  ΔΡ

ΟΛΙΚΟ 
 προσαυξάνεται  κατά  30 %.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην  περιοχή  του  εναλλακτήρα  εδά-
φους  έχουμε  συνήθως  μεγάλα  μήκη  σωλήνα  και  
μεγάλο  ΔΡ  στον  πλακοειδή  εναλλακτήρα.
13. ΔΡ

ΟΛΙΚΟ
 = ΔΡ

E
 + ΔΡ

Σ
 + ΔΡ

Z
 + ΔΡ

ΣΛ
 

Όπου: ΔΡ
Ε
: Η πτώση πίεσης στον εξατμιστή  

  (από  προσπέκτους).
 ΔΡ

Σ
: Η πτώση πίεσης στον συλλέκτη.

 ΔΡ
Ζ
:  Η πτώση πίεσης στα εξαρτήματα.

 ΔΡ
ΣΛ

:  Η πτώση πίεσης στις σωληνώσεις.
 ΔΡ

ΟΛΙΚΟ
:  Η ολική πτώση πίεσης.

Για  τυρβώδη  ροή  το  ΔΡ
ΟΛΙΚΟ

  προσαυξάνεται  κατά  
20%
Για  φορέα  με  αυξημένο  ιξώδες   
(π.χ.  χρήση  αντιπηκτικού)
το  ΔΡ

ΟΛΙΚΟ
  προσαυξάνεται κατά 30%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περιοχή του εναλλακτήρα εδάφους 
έχουμε συνήθως μεγάλα μήκη  σωλήνα και  μεγάλο  
ΔΡ στον πλακοειδή εναλλακτήρα.

1 Εναλλακτήρας αντί εναλλάκτης
Συνέχεια στο επόμενο τεύχος  ä

Γεωθερμικός κλιματισμός με 
εναλλακτήρα1 εδάφους - νερού
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - ΚΛ ΙΜΑΤ ΙΣΜΟΣ

www.cooldynamic.gr

Stock Ανταλλακτικών
Καινούργοι Συµπιεστές

Ανακατασκευή Συµπιεστών
Κατασκευή Ψυκτικών Μονάδων

Κατασκευή Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
24ωρη Τεχνική Υποστήριξη
Ελεγχόµενη Ατµόσφαιρα

Frick

Βιοµηχανικό Πάρκο Σχιστού
188 63 Πέραµα
Τηλ.: 210 4001263
Fax: 210 4006986
E-mail: info@cooldynamic.gr

Jc
h
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αΝΘΡΩποι

κ. Πρόεδρε, στην προσπάθεια που γίνεται μέσω του 
περιοδικού μας για την ενημέρωση των συναδέλφων 
θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε σχετικά με την εφαρμογή, στην χώρα μας, 
των κανονισμών που υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Συνάδελφε και φίλε Διονύση, θα προσπαθήσω μέσα από 
την δική μου οπτική γωνία να δώσω στους αναγνώστες του 
περιοδικού το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και τι αναμέ-
νουμε. Ξεκινάω με τον χαρακτηρισμό  ΧΑΟΣ. Έχουμε μια 
χώρα με θεσμούς, με κανονισμούς και ουσία τίποτα. Βλέ-
πουμε να μην υπάρχει κεντρικός άξονας ελεγκτικού μη-
χανισμού, οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί ερμηνεύ-
ουν και υλοποιούν, ο κάθε ένας, τον εκάστοτε κανονισμό ή 
νόμο όπως αυτός καταλαβαίνει. Φυσικά το φαινόμενο αυτό 
δεν εμφανίστηκε σήμερα, αλλά έρχεται από πολλά χρόνια 
πριν με την δική μας ανοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε μια Ελλάδα 
η οποία είναι πολλών ταχυτήτων με αρκετές ανισότητες. Οι 
κανονισμοί, που μιλάνε για την προστασία του περιβάλλο-
ντος  δεν πρέπει να λέμε ότι μας υπαγορεύονται. Εγώ προ-
σωπικά αισθάνομαι μεγάλη θλίψη και ντροπή όταν πρέ-
πει να κάνω κάτι για αυτόν το πλανήτη που με φιλοξενεί και 
αυτή την φιλοξενία να την ανταποδίδω με καταστροφικές 
ενέργειες. Με πιο απλά λόγια θα ήθελα να αναλογιστούμε 
όλοι κάποιον σώφρονα άνθρωπο να κάνει την φυσική του 
ανάγκη στην κουζίνα ή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού 
του. Εάν αυτό το θεωρούμε αδιανόητο τότε πώς μπορού-
με να βρωμίζουμε και να μολύνουμε το περιβάλλον και έτσι 
απλά να λέμε «ωχ ρε αδερφέ εμείς θα σώσουμε τον πλανή-
τη;» Εμείς λοιπόν πρώτοι, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, θα πρέπει 
να αναθεωρήσουμε τον τρόπο διαχείρισης των αερίων που 
επιφέρουν πρόσθετο βάρος στην κλιματική αλλαγή. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φθοριούχα 
αέρια είναι δεδομένη, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην 
την ακολουθεί και ποιες είναι οι συνέπειες από αυτήν την 
ανακολουθία; 
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φθοριούχα αέρια 
δεν είναι πλέον  ευρωπαϊκή υπόθεση, αλλά παγκόσμια επι-
ταγή, έτσι λοιπόν στην Διεθνή Διάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι πριν λίγους μήνες για το κλίμα «cop21» 
συμμετείχαν εκατόν ενενήντα πέντε κράτη. Έγινε μια ιστο-
ρική συμφωνία για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η συμφωνία θέτει στόχο τον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης  αρκετά πιο κάτω από τους 
2οC, ενώ προτρέπει τα κράτη να συνεχίσουν τις προσπά-
θειες για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στους 
1.5οC. Όλοι φωνάζουν ότι κρίνεται το μέλλον της ζωής μας 
κι εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Οι συνέπειες για οποιοδή-
ποτε κράτος που δεν θα ακολουθήσει την συμφωνία θα εί-
ναι οικονομικές, έτσι λοιπόν θα έρθουν κάποια στιγμή πρό-

στιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη συμμόρφωση 
με τους κανονισμούς Ε.Κ. 517/2015. 

Η τριετία που παρήλθε από την υπογραφή του νέου Π.Δ. είναι 
αλήθεια ήταν έντονη από πλευράς διαλόγων ανάμεσα στους 
συνδικαλιστές του κλάδου για τους τρόπους αντιμετώπισης 
της κρατικής αδιαφορίας, πράγμα που οδήγησε το Σωματείο 
σας κάποιες φορές να ενεργήσει αυτόνομα, όπως στη 
διενέργεια πιστοποιήσεων από κρατικό Κυπριακό φορέα. 
Τώρα διαπιστώνω, μετά την Γ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. στον Βόλο ότι 
το κλίμα είναι άριστο, ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι 
κινήσεις σας, τρία χρόνια μετά την υπογραφή του Π.Δ. για 
την προάσπιση των επαγγελματιών του κλάδου μας; 
Η τριετία που παρήλθε από την υπογραφή του Π.Δ. 1/2013 
προσπάθησε να δώσει λύσεις σε αυτούς τους επαγγελματί-
ες που ηθελημένα ή άθελά τους δεν είχαν άδειες άσκησης 
επαγγέλματος μετά την υπογραφή του Π.Δ. 87/96. Από εδώ 
και πέρα ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα…… Η προσωπική 
μου θέση είναι ότι, στην πλειονότητά τους το να μην έχουν 
άδεια ήταν προσωπική τους επιλογή επειδή πιστεύουν ότι 
στην Ελλάδα του «ωχ δεν βαριέσαι ρε αδελφέ» δεν πρόκει-
ται να εφαρμοσθούν οι νόμοι. Πάντοτε δήλωνα και δηλώνω 
ότι συνάδελφοι είναι οι αδειούχοι ψυκτικοί βάσει των Π.Δ. 
87/96 και 1/2013. Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι φίλοι, συ-
νεργάτες, γνωστοί αλλά όχι συνάδελφοι. Αυτό φυσικά δεν 
σημαίνει ότι δεν θα βοηθήσουμε όσους επιθυμούν να απο-
κτήσουν άδεια.
Υπήρξε μια διαφορετική αντίληψη από το Σωματείο που εκ-
προσωπώ, ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης των πιστο-
ποιήσεων και την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού με 
προεξάρχοντα τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ακόμη και σήμερα 
μπορεί να μην έχει ξυπνήσει, με κύριο γνώμονα την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Το ερώτημα είναι εάν θέλουμε 
να είμαστε Ευρωπαίοι τεχνικοί, που συγκυριακά καθιστάμε-
θα θεματοφύλακες του περιβάλλοντος και με την ανάλογη 
επιμόρφωσή μας πρέπει να πάρουμε την τύχη του κλάδου 
στα χέρια μας. Το Σωματείο Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτι-
κών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος, πριν από 
τρία χρόνια, ήρθε σε επαφή με τον αρμόδιο κρατικό φορέα 
αξιολόγησης και πιστοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και μετά από δυο μήνες πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξέ-
ταση πιστοποίησης για τη διαχείριση φθοριούχων αεριών 
του θερμοκηπίου. Συνολικά ολοκληρώθηκαν τέσσερεις κύ-
κλοι και είχαμε εξακόσιους περίπου  πιστοποιημένους σε 
όλη την Ελλάδα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μετά 
από αυτό πήρε μπροστά η κρατική μηχανή και σε πολλές 
Περιφέρειες γίνονται εξετάσεις με αποτέλεσμα να έχουμε 
σήμερα το 50%, περίπου, εξ’ αυτών να διενεργούν και να 
ολοκληρώνουν αξιολογήσεις για πιστοποιήσεις. Η πραγμα-
τικότητα όμως λέει ότι από το 2014 έως και σήμερα η Ελλά-
δα δεν έχει βρει τον ρυθμό της. Εμείς δικαιωθήκαμε πλήρως 

Συνέντευξη

Αχιλλέας Γεωργατζάς 
Πρόεδρος Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. Συνέντευξη στον Διονύση Βρυώνη



Οι λύσεις που σας προτείνουµε

R-407F GWP=1824
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-448A (N40) GWP=1273
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-450A (N13) GWP=547 
αντικαθιστά το R134a  
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-455A (L40X) GWP=146     A2L
αντικαθιστά το R404A  
σε νέες εγκαταστάσεις

R-1234ZE GWP=<1     A2L
αντικαθιστά το R134a  
σε νέες εγκαταστάσεις

R-449A (XP40) GWP=1397
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-452A (XP44) GWP=2.141
αντικαθιστά το R404A 
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

R-513A (XP10) GWP=631
αντικαθιστά το R134a  
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις

Σταµατήστε το R-404A 
σε νέες εγκαταστάσεις!

65 χρόνια δίπλα σας 
και συνεχίζουµε πρωτοπόροι!

KONTEΣ
ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ψύξη
Κλιματισμός www.kontes.gr

email: kontes@kontes.gr

Πειραιάς: Αιγάλεω 12, Τ.Κ. 185 45
Τηλ.: 210 4635040-4, Fax: 210 4636918, 210 4636667
e-mail: kontes@kontes.gr

Ρέντης: Θηβών 160, Τ.Κ. 180 33
Τηλ.: 210 4931555, Fax: 210 4929988
e-mail: kontes@kontes.gr

Ίλιον: Θηβών 402, Τ.Κ. 133 21
Τηλ.: 210 5785551-2, Fax: 210 5785553
e-mail: kontes@kontes.gr

•  GWP=GLOBAL WARMING POTENTIAL
•  A2L = EΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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για την απόφαση που πήραμε πριν από τρία χρόνια και 
αυτή η δικαίωση φάνηκε από το αποτέλεσμα της Διεθνούς 
Συνόδου των εκατόν ενενήντα πέντε κρατών στη Γαλλία. 
Η προσφορά για την προστασία του περιβάλλοντος και η 
διεκδίκηση των έννομων επαγγελματικών δικαιωμάτων 
στην αγορά εργασίας, με σεβασμό στον καταναλωτή, είναι 
τα βασικότερα σημεία των αγώνων μας και σε αυτό το ση-
μείο θέλω να τονίσω ότι στο Σωματείο που έχω την τιμή να 
το υπηρετώ από την θέση του Προέδρου η λέξη συμφέρον 
στα έξι χρόνια διοίκησης μας δεν υφίσταται.
Κεντρικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, σε 
συνάρτηση με την  ανάταξη του κλάδου και την καταξίωσή 
του μέσα στην κοινωνία για το έργο  που παράγει, ανάμε-
σα μας δεν υπάρχει καμιά διαφορετική αντίληψη. Τώρα σα-
φώς το κλίμα είναι άριστο.

Η περιφέρεια Αττικής, μετά από τους αγώνες των Δ.Σ. της 
Ο.Ψ.Ε. ,του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Ψ.Υ.Π., επιτέλους ξεκίνησε 
τις αξιολογήσεις και μέχρι την στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές δεν έχει προχωρήσει στην πρακτική αξιολόγηση, 
την ώρα που υπάρχουν δεκαεπτά συνάδελφοι που έχουν 
αξιολογηθεί θετικά στην θεωρητική πλευρά των εξετάσεων, 
ποιος είναι ο λόγος που δεν κλείνει ο πρώτος κύκλος;
Έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις προς την Περιφέρεια Ατ-
τικής, που όπως ξέρετε είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια στην 
Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε και πραγματο-
ποιήθηκαν οι πρώτες θεωρητικές εξετάσεις στις 27-01-2016.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι η θητεία της επιτροπής έληξε 
στις 08-02-2016 και έτσι πάλι από την αρχή τρέχουμε έως 
και σήμερα για την συνέχιση των εξετάσεων. Στις 21-03-
2016 μας δόθηκε από την Περιφέρεια ο Κ.Α.Δ. της νέας επι-
τροπής για να μπορέσουμε να βρούμε σε ποια σειρά είναι 
στο Εθνικό Τυπογραφείο. Άρα Θεού θέλοντος σε περίπου 
δεκαπέντε ημέρες θα γίνουν οι πολυπόθητες πρακτικές εξε-
τάσεις και κάπως έτσι θα κλείσει ο Α’ κύκλος Πιστοποιήσε-
ων της Αττικής, χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι είναι το 
καλύτερο που σε διάστημα τεσσάρων μηνών έχουν εξετα-
στεί μόνο δεκαπέντε άτομα. Θέλω να πιστεύω ότι ο επόμε-
νος κύκλος θα γίνει μέσα στον Απρίλιο και θα πιέσουμε στο 
θεωρητικό κομμάτι να εξεταστούν τριάντα με σαράντα συ-
νάδελφοι. 

Είναι αλήθεια ότι ο Ε.Ο.Π.Ε.Π., αρμόδιος κρατικός φορέας 
για την επίδοση του τίτλου της πιστοποίησης μετά την 
αξιολόγηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το πώς θα είναι 
αυτό το χαρτί και τι θα λέει;    
Το θέμα με το υδατογράφημα και την μορφή του πιστοποι-
ητικού, από τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς από την 
Ο.Ψ.Ε., είναι σε καλό δρόμο, αλλά πάει πεζό από Υπουρ-
γείο σε Υπουργείο. Εμείς προτείνουμε να γίνεται αναγραφή 
πάνω στην άδεια του ψυκτικού η επιτυχία του στις θεωρη-
τικές και πρακτικές εξετάσεις μέχρι να έρθει το πολυπόθητο 
πιστοποιητικό από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π..

Η ύπαρξη μητρώου ψυκτικών προχωράει, ποιες είναι οι 
υποχρεώσεις για τους εμπλεκόμενους στα διάφορα στάδια 
χρήσης και διακίνησης των φθοριούχων; 
ΜΗΤΡΩΟ;;; Τι ακριβώς είναι; Θα το πούμε απλά, όλα αυτά εί-
ναι μια ρευστή μορφή. Εμείς, από την πλευρά μας, προτείνου-
με στα μέλη μας και δίνουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις να 
διατηρούν αρχείο τουλάχιστον πέντε ετών για τη διαδρομή 
και διάθεση των ψυκτικών ρευστών που χρησιμοποιούν, για 
τον έλεγχο και την αποκατάσταση διαρροών ή την πλήρωση 
ψυκτικών ρευστών σε καινούργιες εγκαταστάσεις. Όταν ξεκι-
νήσει η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού από το Υπουρ-

γείο, ο ελεγκτικός 
μηχανισμός να μην 
τους βρει εκτεθειμέ-
νους και απροετοίμα-
στους και τους καταλο-
γιστεί κάποιο πρόστιμο για 
περιβαλλοντική ρύπανση, εάν 
δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
τη διάθεση του ψυκτικού ρευστού που είχαν στην κατο-
χή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ε.Κ. 517/2015. Το 
Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.. Σε συνεννόηση με την Ο.Ψ.Ε. και άλλα Σωματεία 
έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του (www.sepskee.gr) μια 
μορφή μητρώου για να βοηθήσει τους συνάδελφους ψυκτι-
κούς.

Πώς, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα 
κατά τόπους Σωματεία οι ψυκτικοί που δεν εναρμονίζονται 
με την ισχύουσα νομοθεσία και συνεχίζουν να 
πραγματοποιούν ψυκτικές εργασίες; 
Βλέπω ότι έχεις αφήσει τα δύο τελευταία θέματα που θα χα-
ρακτηρίζονταν φωτιά και λαύρα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο 
ζήτημα ηθικής και δεοντολογίας. Η ύπαρξη των Σωματείων 
δεν δημιουργήθηκε επειδή κάποιοι δεν είχαν τι να κάνουν 
και είπαν: Δεν ιδρύουμε ένα Σωματείο να περνάμε τον και-
ρό μας; Στόχος μας είναι τα Σωματεία να αποκτήσουν την 
θέση που τους αρμόζει. Επειδή είναι το μόνο όργανο που 
μπορεί να προασπίσει τα έννομα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα, σταματώντας αυτή την ανελέητη λεηλασία του κλά-
δου από μη συναδέλφους. Με λίγα λόγια πρέπει να πάει ο 
κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Το  Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. δηλώνει 
ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα στο 
απυρόβλητο εφόσον υποπέσει στην αντίληψή μας ή μας 
καταγγελθεί οποιαδήποτε παραβατική εργασία. Ήδη υπάρ-
χουν καταγγελίες και είναι σε εξέλιξη οι νομικές διαδικασί-
ες που απαιτούνται για την δίωξή τους. Πρέπει να τονίσω δε 
ότι όσοι εργάζονται χωρίς άδεια ψυκτικού και εκτελούν ψυ-
κτικές ή κλιματιστικές εργασίες, κατηγορούνται για αντιποί-
ηση επαγγέλματος (απάτη).

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους επαγγελματίες του 
κλάδου προκειμένου να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση 
των στόχων της Ο.Ψ.Ε. και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι 
συνάδελφοί μας προκειμένου να προετοιμαστούν για τις 
επερχόμενες εξετάσεις και  να πιστοποιηθούν; 
Εγώ θα προτείνω έστω και τώρα στους συναδέλφους ψυ-
κτικούς που δεν συμμετείχαν στα κοινά, ποτέ δεν είναι 
αργά να πάνε στο Σωματείο της περιοχής  τους. Διότι εάν 
αγαπάνε τη δουλειά που τους ζει πρέπει να δώσουν δύνα-
μη στον κλάδο με την φυσική τους παρουσία και όχι από 
τον καναπέ. 
Πλαισιώνοντας τα Σωματεία δημιουργούν δεσμούς φιλί-
ας με τους συναδέλφους, μοιράζονται  προβλήματα και λύ-
σεις. Οι εξελίξεις που έρχονται θα είναι ραγδαίες, ο κλάδος 
της ψύξης είναι ένας επαγγελματικός χώρος με τον οποίο 
πολλοί θέλουν να ασχοληθούν και δεν πρέπει να τους 
τον χαρίσουμε, τα Σωματεία έχουν την γνώση που απαι-
τείται για την περιφρούρησή του. Όσον αφορά τις εξετά-
σεις έχουμε φτιάξει προσομοίωση πραγματικής εξέτασης 
και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασκηθεί μόνος του 
σε θεωρητικό επίπεδο μέσω υπολογιστή, ξεπερνώντας το 
τρακ και διασφαλίζοντας την επιτυχία. Κλείνοντας εδώ, ελ-
πίζω να βοήθησα στην ενημέρωση τους αναγνώστες του 
περιοδικού.  ä

αΝΘΡΩποι
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ΕκΘΕΣΕιΣ / ΣυγκΕΝτΡΩΣΕιΣ / ΣΕΜιΝαΡια

Με ενημερωτικές συναντήσεις ανά 
την Ελλάδα και ημερίδες, η Ο.Ψ.Ε. 
συνέχισε και τη νέα χρονιά την προ-
σπάθειά της, προκειμένου να αντι-
ληφθούν οι Επαγγελματίες Ψυκτικοί 
το μέγεθος των αλλαγών που επέρ-
χεται στην καθημερινότητά τους, για 
να εφαρμόσουν τον 517/2014 όπου 
απαιτείται η πιστοποίηση όλων των 
συναδέλφων, ώστε να έχουν τη δυ-
νατότητα της διαχείρισης των ψυκτι-
κών υγρών.

Στην συνάντη-
ση με το Σ.Β.Ε.Η.Σ. 
(Σύνδεσμος Βιο-
μηχανιών & Επιχει-
ρήσεων Ηλεκτρικών 
Συσκευών) που έγινε 
σε ιδιαίτερα θετικό κλί-
μα και με ουσιαστικό διά-
λογο, επισημάνθηκε και έγινε 
αποδεκτό ότι στον ΕΚ 517/2014 -και 
σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5-, 
τα κλιματιστικά πωλούνται στον τε-
λικό χρήστη μόνον όταν αποδεικνύ-
εται ότι η εγκατάσταση θα γίνεται από 
αδειούχο και πιστοποιημένο ψυκτι-
κό. Την νομοθετημένη ευθύνη έχουν 
αποκλειστικά και μόνον τα καταστή-
ματα πώλησης.          
Παράλληλα, στην προσπάθεια που 
κάνει η Ομοσπονδία για την ενη-
μέρωση έχουν αποσταλεί 1200 επι-
στολές με στόχο την εφαρμογή των 
νόμων και των Ευρωπαϊκών Κανο-
νισμών σε υπηρεσίες του δημοσίου 
(υπουργεία, τράπεζες, αστυνομικές 
αρχές, περιφέρειες, νοσοκομεία  κλπ), 
σε τεχνικές εταιρείες, καταστήμα-
τα πώλησης κλιματιστικών, εταιρείες 
super-market, πολυκαταστήματα και 
τεχνικές υπηρεσίες του ιδιωτικού το-
μέα.
Συνάντηση έγινε στην αίθουσα συ-
νελεύσεων της Ο.Ψ.Ε. με εμπόρους 
διάθεσης φθοριούχων από όλη την 
Ελλάδα την Παρασκευή 11/3/2016. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η τε-
λευταία ενημέρωση σε ότι αφορά  
τον αυστηρό έλεγχο από πλευράς 
Ο.Ψ.Ε, εφαρμογής των νόμων και Ευ-
ρωπαϊκών κανο-
νισμών.

Κατά τη διάρκεια της CLIMATHERM 
διοργανώθηκε ημερίδα, σε αίθουσα 
της έκθεσης, όπου οι ομιλητές πλη-
ροφόρησαν πλήθος παριστάμενων 
συναδέλφων, τεχνικών, μηχανολό-
γων, εμπόρων, κατασκευαστών του 
κλάδου που παραβρέθηκαν, δεί-
χνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους για 
ενημέρωση στα νέα δεδομένα, υπο-
χρεώνοντας έτσι την Ομοσπονδία 
να ξαναοργανώσει νέα ημερίδα στις 
27/03/2016 στην αίθουσα που δια-
θέτει στα γραφεία της, όπου κάλεσε 
όλους τους συνάδελφους ψυκτικούς 
και τους μη μέλη Σωματείων. 
Η έναρξη των αξιολογήσεων προς πι-
στοποίηση που έγιναν στην Αθήνα 
τον Ιανουάριο είναι ένα σημαντικό 
γεγονός, μιας και επιτέλους άρχισαν, 
όμως δυστυχώς η Περιφέρεια Αττικής 
και πάλι μας ταλαιπωρεί. Με το που 
έγιναν οι θεωρητικές εξετάσεις έλη-
ξε ο βίος της Επιτροπής και μέχρι την 
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές 

δεν έχουν γίνει οι αξιολογήσεις 
στο πρακτικό τους μέρος. Εκ-

φράζουμε την ελπίδα και 
ευχόμαστε όταν θα δια-

βάζεται αυτό το κείμε-
νο να έχει ολοκληρω-
θεί και αυτό το μέρος 
των εξετάσεων, για 
να πάρουν σειρά οι 
επόμενοι που είναι 
πολλοί.                 

Δραστηριότητες της Ο.Ψ.Ε.
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Η αγορά εναρμονίζεται με τη νέα νομοθεσία. 
Οι ψυκτικοί πιστοποιούνται στη διαχείριση 
ψυκτικών υγρών. 

Μπορείς να κάνεις τη διαφορά! 
Εξέλιξε την καριέρα σου. 

Εµείς σου δίνουµε τα εργαλεία! Ρώτησέ µας!

επισκεφθείτε μας στο www.acrtoolsnet.com 
(το site είναι σε στάδιο συνεχούς εμπλουτισμού με νέα προϊόντα)

Μηλιαράκη 17 - Κάτω Πατήσια, 111 45, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 22 80 384, 22 86 268, Fax: 210 22 81 026

Πληροφορίες: Σολδάτος Γιώργος, george@soldatos.gr

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Οι ψυκτικοί πιστοποιούνται στη διαχείριση 

Πείτε στους πελάτες σας ποιοι είστε

Εμείς σας παρέχουμε τα εργαλεία!

Τα “πιστοποιημένα διαπιστευτήριά σας”
αποτελούν τη βάση κάθε συνεργασίας σας
Συγκεκριμένα έντυπα αναφορών είναι αναγκαία:
Συντήρησης & Επισκευής Κλιματιστικού 40.01.101
Συντήρησης & Επισκευής Ψυγείου 40.01.102
Κινητικότητας ψυκτικού μέσου 40.01.103
Αντοχής & Στεγανότητας κυκλωμάτων 40.01.104

• Παρουσιάστε μία οργανωμένη επαγγελματική εικόνα, 
 με καταγραφή των εργασιών για την επιθεώρηση ή 
 την επισκευή της εγκατάστασης.
• Αφήστε ένα έντυπο της αναφοράς για τα αρχεία του πελάτη.
• ∆ιατηρήστε ξεκάθαρη εικόνα των εργασιών, 
 εξασφαλίζοντας εξαιρετικό service, απροβλημάτιστη 
 τιμολόγηση, γρήγορη πληρωμή και εν τέλει 
 ευχαριστημένους πελάτες.
• Κρατήστε ημερολόγιο των ωρών κίνησης  των 
 τεχνικών σας και του χρόνου απασχόλησής τους σε 
 συγκεκριμένη εργασία.

Για επαγγελματίες
με αγορές άνω των 150¬ (προ ΦΠΑ)
Ζητήστε το στο ταμείο ή με την παραγγελία σας

Το Σωματείο Ψυκτικών Θεσσαλονίκης κινήθηκε δραστήρια προκειμέ-
νου να ενημερώσει τα μέλη του σε επαγγελματικό επίπεδο διοργανώ-
νοντας σεμινάρια εκπαίδευσης με σημαντικότερο όλων το σεμινάριο 
για τα μηχανήματα επαγγελματικής ψύξης που παρουσίασε με εκπρό-
σωπό της η εταιρία Daikin σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της πό-
λης. 
Παράλληλα διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης σχετικές με την εφαρ-
μογή του 517/2014, προκειμένου οι συνάδελφοι να ενημερωθούν 
για τις εξελίξεις και να προετοιμασθούν άμεσα. Στην ενημέρωση αυτή 
η συμμετοχή της Ο.Ψ.Ε. ήταν σημαντική και εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Πουλιάνο και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημή-
τρη Σάλτα.  
Η δραστηριότητα του Σωματείου δεν σταμάτησε στην ενημέρωση 
των συναδέλφων για τα κλαδικά ζητήματα, αλλά προχώρησε, μετά 
από πρόταση του Προέδρου κ. Αναστάσιου Λυκίδη και του Δ.Σ., σε 
κοινωνικό επίπεδο με την διάθεση των μελών του για την εγκατάστα-
ση κλιματιστικών μηχανημάτων που προσέφεραν εμπορικά καταστή-
ματα στο παιδικό χωριό SOS στην Θεσσαλονίκη.  

   Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων 
Ψυκτικών & Κλιματιστικών 
Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης 
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ΕκΘΕΣΕιΣ / ΣυγκΕΝτΡΩΣΕιΣ / ΣΕΜιΝαΡια

Εύκαμπτες δεξαμενές από μαλακό 
pvc με ενίσχυση πολυεστέρα και ψυ-
χρή κόλληση διατίθενται στη Ελληνι-
κή αγορά.

Οι δεξαμενές ,οι οποίες φέρουν πι-
στοποιητικά κατά ISO, συρρικνώ-
νουν το κόστος αποθήκευσης υγρών 
και δίνουν λύσεις σε βιομηχανίες ,ξε-
νοδοχεία, δημόσιους οργανισμούς, 

κτήματα, μοναστήρια κλπ.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως δεξαμενές άρδευσης, πόσι-
μου νερού, πυρόσβεσης, χημι-
κών, βιολογικών λυμάτων και 
έχουν χωρητικότητα από 5 ως 

1000 m3.  Τόσο στην εγκατάστα-
ση τους όσο και στη χρήση τους 

παρουσιάζουν μια πλειάδα πλεονε-
κτημάτων.

*Εύκολη και οικονομική μεταφορά 
και αποθήκευση 
*Εύκολη εγκατάσταση χωρίς (μπετόν 
και οικοδομική άδεια )
*Πλήρη στεγανότητα 
*Αποφυγή εξάτμισης νερού
*Αποφυγή μολύνσεων και κουνου-
πιών.
*Εγγύηση ως 10 χρόνια 
Είναι ιδανικές για περιοχές με αυξημέ-
νες ανάγκες νερού όπως τα νησιά,α-
πομονωμένες η δύσβατες περιοχές 
και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο σε 
γεωτρήσεις, πηγές, συλλογή οβριών, 
τεχνητές λίμνες, βιολογικούς κλπ.

Εύκαμπτες δεξαμενές αποθήκευσης   
νερού και υγρών  

Νέα σημαντική κίνηση για την 
Inventor A.G. που διευρύνει την προ-
ϊοντική της γκάμα. H εταιρία Inventor 
A.G. A.E. είναι η κάτοχος και η απο-
κλειστική διανομέας των κλιματιστι-
κών Inventor παγκοσμίως. Η εται-
ρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία 
στην ελληνική αγορά από το 1966, 
και στην Παγκόσμια αγορά τα τελευ-

ταία 15 χρόνια.
Από τις αρχές του 2016, η Inventor 
A.G A.Ε, είναι ο επίσημος διανομέας, 
των οικιακών κλιματιστικών Haier για 
την Ελληνική αγορά. Ο πολυεθνικός 
όμιλος Haier είναι ένας από τους με-
γαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρι-
κών ειδών στο κόσμο, με ταχύτατους 
ρυθμούς ανάπτυξής και κατέχει την 

πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατη-
γορία των μεγάλων συσκευών.
Η Ιnventor A.G. A.E. με πολυετή και 
επιτυχημένη πορεία στον τομέα του 
κλιματισμού, ενισχύει την προϊόντική 
της γκάμα, με σκοπό να παρέχει στο 
δυναμικά αναπτυσσόμενο πελατο-
λόγιο της, ποικίλες λύσεις στην κατη-
γορία του οικιακού κλιματισμού.

Η Inventor Α.Ε. Επίσημος Διανομέας  
των Οικιακών Κλιματιστικών Haier στην Ελλάδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Νέο Βιβλίο μοναδικού περιεχομένου με τίτλο  «Φρούτα, μακροχρόνια συντήρηση, τα 
μυστικά» με ISBN 978-618-82371-0-0, κυκλοφορεί η εκδοτική εταιρεία ISOFRUIT που 
συνδυάζει τα μυστικά της μετασυλλεκτικής διαχείρισης με τη μακροχρόνια συντήρηση 
των φρούτων σε ψυκτικούς θαλάμους. 
Ο τρόπος  αντιμετώπισης των κλιμακτηριακών ή μη κλιμακτηριακών φρούτων. Η  
εφαρμογή της πρόψυξης και τα οφέλη αυτής. Η επιλογή  των κατάλληλων συνθηκών 
συντήρησης. Ο τρόπος διαχείρισης διαφόρων αερίων που παράγονται μετασυλλεκτικά 
από τα φρούτα και τα επηρεάζουν, όπως αιθυλένιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η επι-
τυχής εφαρμογή όλων των παραμέτρων και οδηγιών σε χώρους υποδοχής, επεξεργα-
σίας, διαλογής, τυποποίησης και αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους, αποτελούν ένα 
μέρος του πιο πάνω συγγραφικού έργου. 
Το βιβλίο συγκεντρώνει την εμπειρία πάρα πολλών ετών και εκπονήθηκε από συγγρα-
φική ομάδα με μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της συντήρησης και της κατασκευής 
ψυκτικών συγκροτημάτων για όλα τα φρούτα της Ελληνικής γης και όχι μόνο.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για τους Αγρότες, Γεωπόνους, Διακινητές & Έμπο-
ρους γεωργικών προϊόντων, Ψυκτικούς και Μελετητές παρόμοιων έργων συντήρησης, 
Εκπαιδευτικούς, Φοιτητές κλπ. 
Διατίθεται από την ISOFRUIT τηλ 210 2387891 ή αποστέλλεται σε όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο. H ISOFRUIT επίσης διαθέτει άμεση γραμμή επικοινωνίας για όλους όσοι θέ-
λουν να πληροφορηθούν για την περιεχόμενη ύλη. Τηλ. 6983810050

Site: www.isofruit.gr
e-mail:  isofruit@isofruit.gr

Φρούτα, μακροχρόνια συντήρηση, τα μυστικά.
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“Μαζί για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον”
Η μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση “Climatherm – Energy 2016” εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ολοκλη-
ρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, υποδεχόμενη μεγάλο αριθμό εμπορικών επισκεπτών. 

Πάνω από 15.000 επαγγελματίες του κλάδου έδωσαν το παρόν μεταξύ των οποίων ξενοδόχοι, έμποροι, μηχανολόγοι,  
ψυκτικοί, υδραυλικοί, μελετητικά γραφεία, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι αλλά και ιδιώτες  που  παραβρέθηκαν τις 4 ημέ-
ρες της έκθεσης για να ενημερωθούν για τα τελευταία επιτεύγματα.

Συμμετείχαν οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, οι οποίες παρουσίασαν νέες καινοτόμες λύσεις στους τομείς της 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, της Εξοικονόμησης Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της  Ηλιακής 
Ενέργειας,  του Φυσικού Αερίου, του Κλιματισμού, της Θέρμανσης, του Εξαερισμού, της Βιομηχανικής Ψύξης, των Φω-
τοβολταϊκών, της Ύδρευσης καθώς και στον τομέα του Οικονομικού Φωτισμού – LED. 

                   Η διοργανώτρια εταιρία Project εύχεται σε όλους του συμμετέχοντες καλές δουλειές, ελ-
πίζοντας το 2016 μετά από 6 χρόνια ύφεσης στην οικοδομή, να διακρίνεται κάτι 

αισιόδοξο.

Ευχαριστούμε όλους του συμμετέχοντες αλλά φυσικά, και όλους τους 
φορείς για την στήριξή τους, όπως το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

& Εξοικονόμησης Ενέργειας, την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσε-
ων Θέρμανσης – Ενέργειας, την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλά-

δος, το Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, τον Πανελλήνιο Σύν-
δεσμο Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων, τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης, το Συνεταιρισμό 
Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος, καθώς και την Πανελλή-

νια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινά-
κων.

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν 
και οι νέες ημερομηνίες της 

επερχόμενης Climatherm 
– Energy.





ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 
π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε το κορυφαίο έργο του «Πο-
λιτεία» μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδανικού 
πολιτεύματος με επίγνωση τού πόσο δύσκολη είναι η πραγ-
ματοποίησή του.
Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη ανα-
φέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δι-
καιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού 
κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το 
οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευ-
τυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρ-
χοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των 
αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως 
βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρ-
χοντες – πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμε-
νους – πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].
Αφηγείται ο Σωκράτης: «Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν 
έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπι-
κή ωφέλεια, αλλά […] το αντικείμενο της εξουσίας και των 
προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το 
κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του 
εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέ-
ρον του ισχυροτέρου.
Γι’ αυτό ακριβώς […] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλη-
σή του να γίνεται άρχων [μηδένα εθέλειν εκόντα άρχειν] και 
να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας 
να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την 
πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προστα-
γές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προ-
στάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον 
αρχόμενο. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται 
να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφα-
λιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας 
δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθόν δείν υπάρχειν 
τοις μέλλουσιν εθελήσειν άρχειν, ή αργύριον ή τιμήν, ή ζη-
μίαν εάν μη άρχη]».
Τι θέλεις να ειπείς μ’ αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο 
είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν 
αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την 
έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.
Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να κατα-
λάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυ-
τός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να 
φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να 
γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά 
κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη 
του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;
Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε. Γι’ αυτό ακριβώς, είπα 
εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε 
από τιμές να γίνονται άρχοντες [ούτε χρημάτων ένεκα εθέ-
λειν άρχειν οι αγαθοί ούτε τιμής]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε 
λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χα-

ρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέ-
φτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας 
[ούτε γαρ φανερώς πραττόμενοι της αρχής ένεκα μισθόν μι-
σθωτοί βούλονται κεκλήσθαι, ούτε λάθρα αυτοί εκ της αρχής 
λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κί-
νητρο γι’ αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται 
λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν 
αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού 
έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει 
κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία, χωρίς να υπάρ-
χει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για 
κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χει-
ρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να 
αναλάβει την εξουσία. Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι 
φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν 
την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την 
εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να 
τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν 
καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται 
καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξου-
σία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κα-
τοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν 
μέσα σ’ αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξου-
σίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή 
της [επεί κινδυνεύει πόλις ανδρών αγαθών ει γένοιτο, περι-
μάχητον αν είναι το μη άρχειν ώσπερ νυνί το άρχειν]. Και 
στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματι-
κά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδι-
ώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων 
(δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προ-
τιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκο-
τούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων”.
Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σή-
μερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά 
και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους 
ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρη-
σαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύ-
στημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχι-
στον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς. 
Οι έντιμοι (αγαθοί – ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδι-
ώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την 
εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε 
φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα 
καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν 
την ψήφο του οποιουδήποτε.
Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να 
ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξι-
ώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τι-
μές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυ-
χώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώματος 
και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστή-
ριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν ποτέ 
οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!  ä

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί  
δεν επιδιώκουν ανάληψη εξουσίας
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ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Σε άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» με τίτλο 
«Ellada, agapi mou», ο Etienne Roland, πρώην διευθυντής 
της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα και καθηγητής της ελληνι-
κής αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Paris I Panthéon, καυ-
τηριάζει την εικόνα που παρουσιάζουν για τη χώρα μας τα 
ξένα ΜΜΕ και όχι μόνο.
O καθηγητής εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις επιθέσεις 
που δέχεται η χώρα μας, την οποία χαρακτηρίζει «κοιτίδα 
του πολιτισμού».
«Αισθάνομαι βαθιά ταπεινωμένος, όταν μία εφημερίδα τολ-
μά να ισχυρίζεται, ότι η Ελλάδα είναι μία» χώρα ίσως λιγό-
τερο «ευρωπαϊκή» απ’ ό,τι φαίνεται», σημειώνει και προσθέ-
τει:
«Νιώθω ταπεινωμένος, όταν οι Γάλλοι συμπατριώτες μου 
κάνουν αυτό το κακό στην Ιστορία και παρουσιάζουν τον 
μύθο του Έλληνα ψεύτη και πονηρού».
Στη συνέχεια ο κ. Roland, εξηγεί γιατί η Ελλάδα είναι μια ευ-
ρωπαϊκή χώρα και σίγουρα είναι περισσότερο ευρωπαϊκή 
από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία.
«Δεν θα σταθώ παρά σε μερικά σημεία. Αν η Ελλάδα δεν εί-
ναι μία ευρωπαϊκή χώρα, ποιος αξίζει αυτόν τον τίτλο; Οι 
Γερμανοί ή η δόλια Αλβιώνα, της οποίας ο πιο μεγάλος της 
ποιητής, Byron, έχει ήδη κατηγορηθεί για τη λεηλασία της 
χώρας του Ομήρου;

Πιο ευρωπαϊκή είναι η Αγγλία που δεν θέλει καμία ευρωπαϊ-
κή αλληλεγγύη και κυρίως σε εκείνες τις χώρες που της στοι-
χίζουν χρήματα; Δεν είναι αυτή που έφερε στην Ελλάδα τον 
στρατό και τον βασιλιά στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου προκαλώντας έναν κατακλυσμό, τον οποίο η χώρα επρό-
κειτο να πληρώσει πολύ ακριβά; Και αυτό έγινε στη χώρα που 
μπορεί μάλιστα να καυχηθεί για την αντίστασή της κατά της 
ναζιστικής κατοχής», αναφέρει ο κ. Rolland. Ο καθηγητής εξη-
γεί τους λόγους ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν ήθελε την επιστρο-
φή της Ελλάδας στην Ευρώπη και πάλεψε γι’ αυτό.
«Ο Ντ’ Εστέν ήθελε να επιστρέψει την Ελλάδα στην Ευρώ-
πη επειδή, λέει, η δημοκρατία και η κουλτούρα προέρχο-
νταν από αυτή τη χώρα. Ίσως, να υπήρχαν περισσότερα να 
πούμε γι’ αυτή την αθηναϊκή δημοκρατία, τη δουλεία και 
τον ιμπεριαλισμό.
Αλλά η έμφαση είναι σε λάθος σημείο, γιατί το πρόβλημα 
δεν είναι να γνωρίσουμε πού γεννήθηκε η δημοκρατία, το 
πρόβλημα είναι να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική κουλ-
τούρα, ας την πούμε ελληνορωμαϊκή, είναι το μοναδικό 
θεμέλιο μέσα σε μία Iστορία που δημιουργήθηκε μέσα σε 
αντιπαλότητες και παγκόσμιους πολέμους. 
Αυτή η διάσημη ελληνική κουλτούρα έθρεψε την Αναγέν-
νηση, τα γράμματα όπως και τις τέχνες, τους κλασικούς μας 
του 17ου αιώνα και εμπότισε τις ελίτ του 18ου αιώνα ανά 
τον κόσμο. Ο 19ος αιώνας έπαιξε έναν ουσιαστικό ρόλο 
στην εξάπλωση των ελληνικών τεχνών και γραμμάτων δη-
μιουργώντας ένα ρεύμα «νεο-κλασικό» που το ξαναβρί-
σκουμε στο Εδιμβούργο - το οποίο ήταν ένα από τα κέντρα 
και όπου ήθελαν να χτίσουν έναν Παρθενώνα», σημειώνει.
Στη συνέχεια, αφού αναφέρεται στις επιδόσεις της Ελλάδας 
στις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά και στους μεγάλους Έλ-
ληνες του 20ού αιώνα, καλεί τους επικριτές της χώρας μας 
να αναρωτηθούν αν υπάρχει κράτος χωρίς χρέη.
«Όσο για τις κατηγορίες για απάτη και σπατάλη, ποια χώρα 
δεν σπατάλησε δεκάδες δισεκατομμύρια πρόσφατα;» ανα-
ρωτιέται, και καταλήγει ζητώντας «να μην αφήνουμε τους 
τεχνοκράτες να γονατίζουν τους φίλους μας».
«Δεν σημαίνει κάτι αν η Ελλάδα είναι περισσότερο ή λιγότε-
ρο ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι τα θεμέλια της Ευρώπης δεν 
υπάρχουν χωρίς τον Ελληνισμό. Ανακαλούμε ότι η Ευρώπη 
είναι μία φοινικική πριγκίπισσα που την απήγαγαν οι Κρή-
τες, δημιουργώντας συγκρούσεις ανάμεσα στη Δύση και 
στην Ανατολή. Η Ευρώπη έχει επίσης ανατολίτικες ρίζες. Η 
Ευρώπη δεν υπάρχει για να θεμελιώσει τράπεζες και τρα-
πεζίτες, υπάρχει για να θεμελιώσει μία κουλτούρα και μία 
κουλτούρα ελληνική είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενώ-
νουν. Δυστυχώς, υπάρχουν πια πολύ λίγα!
Ζήτω η Ελλάδα! Ας μην αφήνουμε τους τεχνοκράτες να γο-
νατίζουν τους φίλους και αδερφούς μας και ακόμα λιγότερο 
να τους εξευτελίζουν και να μας εξευτελίζουν».
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr  ä

“Ellada, agapi mou”:  
Φιλελληνικό άρθρο στη Le Monde
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Εδώ γελάμε Ξέρετε ότι...
Ποιος είπε τι...ΕλΕυΘΕΡΗ ΣτΗλΗ

Εδώ γελάμε

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα

Τιμή και εξαίρεση

Ο τύραννος των Συρακουσών Δι-
ονύσιος ρώτησε τον Αρίστιππο: 
«Γιατί οι φιλόσοφοι επισκέπτονται 
τα σπίτια των πλουσίων, ενώ οι 
πλούσιοι δεν πηγαίνουν στα σπί-
τια των φιλοσόφων;». Ο Αρίστιπ-
πος αποκρίθηκε: «Γιατί οι φιλόσο-

φοι ξέρουν τι τους λείπει, ενώ οι πλούσιοι δεν 
ξέρουν».
 

Είναι πολλοί χτίστες και χτίζουν διά-
φορα. Κι εσένα σου έχει ανατεθεί το 
πιο δύσκολο, ένα έργο ανυπέρβλη-
το, που δεν βγαίνει. Το κάνεις με την 
μία μέθοδο δεν βγαίνει, πας με την 
άλλη δεν βγαίνει, έχεις δοκιμάσει όποια μέθοδο υπάρχει 
και δεν βγαίνει. Η κούραση απερίγραπτη, η απελπισία, το 
αδιέξοδο. Δεν μπορείς όμως να προσπεράσεις την εξαί-
ρεση που έχει γίνει. Την τιμή, που έδωσε να αναλάβεις 
αυτό το θαυμαστό έργο, εσύ.
Ζούμε την πιο δύσκολη εποχή. Η γενιά μας έχει αναλάβει 

το πιο ανέφικτο 
έργο. Το πιο κου-
ραστικό, το πιο 
επίπονο, το αδύ-
νατο. Μην προ-
σπερνάς μόνο την 
τιμή. Σε εμάς το 
ανέθεσε. 

”Καβάλησε το καλάμι”

Είναι μια έκφραση που ίσως προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Την 
είπαν οι Σπαρτιάτες, για να πειράξουν τον Αγησίλαο. Και να η ιστορία: 
Ο Αγησίλαος αγαπούσε υπερβολικά τα παιδιά του. Λέγεται ότι, όταν 
αυτά ήταν μικρά, έπαιζε μαζί τους μέσα στο σπίτι, καβαλώντας, σαν 
σε άλογο, ένα καλάμι. Κάποια μέρα, όμως, τον είδε ένας φίλος του σε 
αυτή τη στάση. Ο Αγησίλαος τον παρακάλεσε να μην κάνει λόγο σε 
κανέναν, πριν γίνει κι αυτός πατέρας και 
νιώσει τι θα πει να παίζεις με τα παιδιά 
σου. Αλλά εκείνος δεν κράτησε το λόγο 
του και το είπε σε άλλους, για να διαδο-
θεί σιγά-σιγά ο λόγος σε όλους και να 
φτάσει στις μέρες μας και να το λέμε, 
όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον 
ότι πήραν τα μυαλά του αέρα. Βέβαια, 
στην πάροδο των χρόνων άλλαξε η ερ-
μηνεία του.

Πήγα χθες στο γυμναστήριο και δοκί-
μασα ένα καινούργιο μηχάνημα για μια 
ώρα και ξετρελάθηκα.

Πατάς ένα κουμπί και βγάζει σοκολάτες, 
σοκοφρέτες, κρουασάν…!!!

Πώς προέκυψε η φράση

Ποιος είπε τι...
Αν η διορατικότης των Ελλήνων συμβάδιζε με την ιδιοφυία τους, 
τότε ίσως και η βιομηχανική επανάσταση να άρχιζε χίλια χρόνια 
πριν απο τον Κολόμβο. Και στην εποχή μας τότε δεν θα προσπα-
θούσαμε να περιφερώμαστε απλώς γύρω απο την Σελήνη, αλλά θα 
είχαμε φθάσει και σε άλλους κοντινούς πλανήτες.

ΑΡΘΟΥΡ ΚΛΑΡΚ

Ρίξτε ένα βλέμμα στον μικρό κατάλογο των εθνών που υπετάχθη-
σαν υπό του Αξονα από τό 1938, και θα δήτε ότι η γεννεοψυχία των 
Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος ένα σκοτεινό κόσμο.

ΚΑΝΤΙΤΟΥΣ, Άγγλος συγγραφεύς

Ξέρετε ότι...
«Αν οι μέλισσες εξαφανιζόντουσαν, η ανθρωπότητα δεν θα είχε πε-
ρισσότερα από 4 χρόνια ζωής», Albert Einstein.

Η μέλισσα είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτε-
ρο μέρος της επικονίασης των φυτών (μια 
κυψέλη μελισσών μπορεί να επικονιάσει 
120.000.000 άνθη την ημέρα!) και χωρίς αυ-
τήν, το φυτικό βασίλειο δε θα μπορούσε να 
«ζευγαρώσει» και να μας δώσει τους καρ-
πούς του.
Χωρίς την τροφή από το φυτικό βασίλειο, η 
διατροφική αλυσίδα απλά θα διαλυόταν…

Γράφει
η Όλγα Βρυώνη

Γράφει
η Στεφανία Λυγερού
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