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αγαπητέ συνάδελφε γεια σου,

στα χρόνια που πηγαίναμε στο γυμνάσιο κατά την περίοδο των 
γραπτών εξετάσεων η λέξη που ήταν στο στόμα όλων ήταν τα SOS 
προκειμένου να προετοιμαστούμε ώστε να γράψουμε καλύτερα 
και να περάσουμε την τάξη.
Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται πρέπει να σου επισημάνω τα 
SOS που σήμερα πρέπει να γνωρίζεις, όχι για να περάσεις την τάξη, 
αλλά για να συνεχίσεις να είσαι κατοχυρωμένος επαγγελματίας και 
παράλληλα να προστατεύεις το μέλλον σου και το μέλλον της οικο-
γένειας σου. 
απευθύνομαι στο θεσμικά κατοχυρωμένο επαγγελματία ψυκτι-
κό που έχει φροντίσει να έχει την επαγγελματική του άδεια και την 
αναλογούσα σε αυτήν πιστοποίηση διαχείρισης ψυκτικών ρευ-
στών, που έχει την επαγγελματική του έδρα καθ΄όλα νόμιμη και 
παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες του.
στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκα στον καθ΄όλα νόμι-
μο συνάδελφο που έχει όλα τα εχέγγυα να παρέχει υπηρεσίες, αλλά 
από τη στιγμή που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες πρέπει δυστυχώς ή 
ευτυχώς να συμπληρώσει κάποια έντυπα προκειμένου να συνεχί-
σει να είναι νόμιμος και κατοχυρωμένος.
Θα ρωτήσεις βέβαια τι έντυπα είναι αυτά και πού να τα ξέρεις; Το 
έντυπο καλής εκτέλεσης εργασιών, το ταμπελάκι σήμανσης κάθε 
ψυκτικού ή κλιματιστικού μηχανήματος, μικρού ή μεγάλου, το έντυ-
πο που αναφέρεται στις εργασίες που κάνεις σε αυτά, είναι κάποια 
από αυτά που θεωρούνται απαραίτητα από τον νόμο προκειμένου 
να είσαι εναρμονισμένος με την τρέχουσα νομοθεσία. σε όλα αυτά 
τα έντυπα απαιτείται να αναγράφονται οι αριθμοί αδείας και πιστο-
ποίησης και το ονοματεπώνυμό σου. 
Το δυστυχώς που αναφέρθηκε αφορά τη χαρτούρα που απαιτεί-
ται για κάθε μηχάνημα που τοποθετείται ή επισκευάζεται, το ευτυ-
χώς αφορά στο ότι αυτά τα έντυπα μπορούν να τα παρέχουν μόνο 
οι θεσμικά κατοχυρωμένοι συνάδελφοι που θα τιμολογήσουν την 
παρεχόμενη εργασία. αυτό και μόνο αποκλείει στον οποιονδήποτε 
αλεξιπτωτιστή να παρεισφρήσει στον επαγγελματικό μας χώρο και 
να αφαιρέσει έσοδα που μας αναλογούν.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να ενημερώσεις 
τους πελάτες σου για την υποχρέωση που έχουν ώστε να κρατούν 
σε φάκελο αυτά τα χαρτιά προκειμένου να τα επιδείξουν σε ενδε-
χόμενο έλεγχο, γιατί η μη ύπαρξή τους επιφέρει πρόστιμο, και στον 
επαγγελματία χρήστη και στον επαγγελματία συντηρητή του μηχα-
νήματος.
Όμως πώς θα ενημερώσεις και θα πείσεις τον πελάτη, τη στιγμή που 
πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε καλά τη διαδικασία; 
αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν τα σωματεία από εδώ 
και πέρα. συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα δουλειά τους και για τη 
συνέχιση του αγώνα που δίνουν για να πείσουν τους αρμόδιους 
να κάνουν το προφανές, αλλά εμείς οι πολλοί ας τους φορτωθού-
με ακόμα παραπάνω, να μας ενημερώσουν για όλα αυτά που προ-
αναφέρθηκαν, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τα όπλα που μας δίνει η 
νομοθεσία. μέσα από την ενημέρωσή μας, βοηθάμε την εύρυθμη 
λειτουργία μας και αποκτούμε επαγγελματικό κύρος. η πίεση προς 
τα Προεδρεία των σωματείων μόνο καλό αποτέλεσμα θα φέρει, για-
τί έτσι συσπειρώνεται ο κλάδος και αντιμετωπίζει τις όποιες αντιξοό-
τητες μπορεί να παρουσιάζονται.
Ενημέρωση και συσπείρωση, δύο πυλώνες που στηρίζουν τους 
Θεσμικά Κατοχυρωμένους Επαγγελματίες Ψυκτικούς.
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…..σε συνέχεια του  άρθρου που δημοσιεύθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος,  αναφέρονται και αναλύονται 
ακολούθως οι οικονομικοί – χρήσιμοι – όροι της καθη-
μερινότητας. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των προϊ-
όντων, υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην 
επικράτεια της χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρα-
σμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυ-
τού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν 
σε κατοίκους του εξωτερικού. Διαφέρει από το ακαθάρι-
στο Εθνικό Προϊόν, γιατί δεν συμπεριλαμβάνει το εισό-
δημα που απέκτησαν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Το αΕΠ 
για το 2016, είναι 174 δις. Ευρώ.

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 
Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το εισόδημα που αναλογεί 
κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο μιας συγκεκριμένης χώ-
ρας, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του στην παραγω-
γική διαδικασία. Εναλλακτικά, είναι το σύνολο του ακα-
θάριστου εγχώριου προϊόντος μιας χώρας διαιρούμενο 
με τον συνολικό πληθυσμό της και χρησιμοποιείται σαν 
δείκτης του επιπέδου διαβίωσης.
Υπολογίζεται ως εξής:

                                                            Ακαθάριστο Εθνικό/Εγχώριο Εισόδημα
     Κατά κεφαλήν εισόδημα=     -------------------------------------------------------------------------
                                                                            Πληθυσμός της χώρας

Πολλοί οικονομολόγοι δεν τον θεωρούν αντικειμενικό 
δείκτη, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη:
• την κατανομή του εισοδήματος και τις τυχόν έντονες ει-
σοδηματικές ανισότητες, 
• την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
απασχολούνται για την παραγωγή μέρους του εισοδή-
ματος.
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής αρ-
χής, το κατά κεφαλήν εισόδημα του έτους 2015 κα-

τρακύλησε στο επίπεδο των 16.181 ευρώ, 
από 16.336 ευρώ το 2014, 16.475 

ευρώ το 2013, 17.311 ευρώ το 
2012, 18.643 ευρώ το 2011, 

20.324 ευρώ το 2010, 
21.386 ευρώ το 2009 

και 21.845 ευρώ το 
έτος 2008, που ήταν 
και το υψηλότερο 
κατά κεφαλήν ει-
σόδημα που κατα-
γράφηκε διαχρο-
νικά. σε σύγκριση 

με το έτος 2008, το 
κατά κεφαλήν εισό-

δημα του 2015 είναι 
μειωμένο κατά 26%.

η μείωση του κατά κεφα-

λήν εισοδήματος, ξεκίνησε από το 2009 και επιταχύν-
θηκε από το 2010 με τα σκληρά περιοριστικά μέτρα των 
μνημονίων, που μείωσαν μισθούς, συντάξεις επιχειρη-
ματικά κέρδη και αύξησαν τη φορολογία εισοδήματος 
και κεφαλαίου, καθώς και με τη δραματική συρρίκνωση 
της παραγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας στην 
ίδια περίοδο που επέφερε η ύφεση.
η εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ακολουθεί την 
εξέλιξη του ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο 
από το 2008 έως και το 2015 μειώθηκε κατά 27,4% ή κατά 
66,3 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση να την 
καταγράφει το έτος 2011, όταν υποχώρησε κατά 19 δισ. 
ευρώ, ενώ σημειώθηκε και ρεκόρ ύφεσης κατά 9,1%. 

Δημόσιες δαπάνες 
Δημόσιες δαπάνες είναι οι δαπάνες για την αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η κεντρι-
κή κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δημόσιες 
δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για: μισθούς, συντά-
ξεις, κοινωνικές παροχές, έργα υποδομής, επιχορηγήσεις 
και εξοπλισμούς.

Δημόσια έσοδα
Δημόσια έσοδα είναι τα έσοδα τα οποία εισπράττει το 
κράτος κυρίως από: άμεσους φόρους, έμμεσους φό-
ρους, ευρωπαϊκά οικονομικά  πακέτα, κέρδη δημοσίων 
επιχειρήσεων.

Δημοσιονομικό Έλλειμμα 
Δημοσιονομικό έλλειμμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα 
ετήσια έσοδα του κράτους και στις δαπάνες που κάνει. 
Όταν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα, τότε 
έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα. Όταν έχεις δημοσιονο-
μικό έλλειμμα δεν μπορείς να μειώσεις το χρέος. Το δη-
μοσιονομικό έλλειμμα για το 2016 κυμαίνεται στο 0,7%.

Δημόσιο χρέος
Το δημόσιο έλλειμμα χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού 
και ο συσσωρευμένος δανεισμός δημιουργεί το δημό-
σιο χρέος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο 
χρέος εκφράζονται ως  ποσοστό του ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (αΕΠ).

Τo δημόσιο χρέος της Ελλάδας κυμαίνεται στο 177% 
του αΕΠ (328δισ. ευρώ). Βάσει των όρων του συμφώ-

Οικονομικοί όροι της καθημερινότητας

ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ

Γράφει
ο Νίκος 

Σεκεριάδης

μηχανολόγος 
μηχανικός- 
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νου σταθερότητας και ανάπτυξης (σσα) της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη δεσμεύτηκαν να διατηρούν τα ελλείμματα και το χρέ-
ος τους κάτω από ορισμένα όρια: το δημοσιονομικό έλ-
λειμμα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
3% του αΕΠ, ενώ το χρέος του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
60% του αΕΠ. Το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο εκτίμησης 
του χρέους μιας χώρας είναι το ύψος του χρέους ως ποσο-
στό % του αΕΠ της χώρας. Το χρέος, δηλαδή, σε σχέση με 
το μέγεθος της οικονομίας. με κριτήριο αυτόν τον δείκτη, 
η Ελλάδα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης (177% 
του αΕΠ). Ο συγκεκριμένος δείκτης όμως δεν λαμβάνει 
υπ’ όψιν τη χρονική κατανομή αποπληρωμής του χρέους. 
η χρονική παράταση-αναδιάρθρωση αποπληρωμής του 
χρέους αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό ελάφρυνσης, 
στην ουσία μειώνεται η παρούσα αξία του. η χρονική κα-
τανομή αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας αποτυπώ-
νεται στο επόμενο γράφημα.

Το πιο σημαντικό κριτήριο για τη «βιωσιμότητα» του ελλη-
νικού χρέους είναι η δυνατότητα πρόσβασης της Ελλάδας 
στις αγορές για την αναχρηματοδότηση του χρέους με κά-
ποιο λογικό επιτόκιο. Θα πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει 
πλήρη και ουσιαστική πρόσβαση στις αγορές, πράγμα που 
συνεπάγεται την έκδοση πολλών σειρών ομολόγων ώστε 
να υπάρξει ένας αξιόπιστος όγκος συναλλαγών και ρευ-
στότητα.

Το χρέος της Ελλάδας εντός ευρωζώνης  (2001-2015)
Πηγές: Eurostat,ΕλσΤαΤ,ΟΔΔηΧ

Αναδιάρθρωση χρέους
αναδιάρθρωση χρέους σημαίνει διαφοροποίηση, είτε του 
κεφαλαίου δανεισμού, είτε του χρόνου αποπληρωμής, είτε 
του επιτοκίου, είτε συνδυασμού όλων αυτών. η αναδιάρ-
θρωση είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι δανειστές για 

να μειώσουν το ρίσκο τους, διευκολύνοντας τον δανειζό-
μενο στην αποπληρωμή. Υποχρέωση του δανειζόμενου 
είναι, πριν τη διαδικασία αυτή, να εξορθολογήσει τη λει-
τουργία του, σαν εχέγγυο για την επιτυχία. η αναδιάρθρω-
ση του χρέους είναι επιτακτική ανάγκη για να επανέλθει η 
δυναμική μιας οικονομίας που έχει βυθιστεί στα χρέη.

Εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα (PSI)
Το PSI (Private Sector Involvement) είναι όρος που χρησι-
μοποιείται στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης κρατικού χρέ-
ους. αφορά τη συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα (τραπεζών, 
επενδυτικών ταμείων, αποταμιευτών) στη διαδικασία απο-
μείωσης του δημοσίου χρέους κυρίαρχων κρατών. στην 
περίπτωση της Ελλάδας, η διαδικασία PSI αποφασίστη-
κε επίσημα στη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης στις 
21 Ιουλίου 2011, όπου αποφασίστηκε να προταθεί στους 
ιδιώτες (τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, αποταμιευτές, φο-
ρείς του Δημοσίου, ασφαλιστικά ταμεία) κατόχους ελληνι-
κών ομολόγων, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολό-
γων τους, με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας 
και με την προαιρετική αποδοχή “κουρέματος” σε ποσοστό 
53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. με το PSI δια-
γράφηκε χρέος ύψους 106 δισ. ευρώ, αλλά το πλαίσιο συμ-
φωνίας με τους δανειστές προέβλεπε τη λήψη νέων δα-
νείων ύψους 130 δισ. ευρώ. από τα νέα δάνεια, τα 49 δισ. 
ευρώ δεσμεύτηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελλη-
νικών τραπεζών, που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα στην κε-
φαλαιακή τους επάρκεια, ενώ έμειναν χωρίς ανταλλάγματα 
τα ασφαλιστικά ταμεία, οι φορείς του Δημοσίου που έτυ-
χε να έχουν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και βέβαια τα 
φυσικά πρόσωπα, που εν μια νυκτί έχασαν αποταμιεύσεις 
ετών. Κεντρικός στόχος του PSI ήταν να  καταστεί βιώσιμο 
το ελληνικό χρέος. απέτυχε όμως, αφού επτά χρόνια μετά 
η συζήτηση είναι ξανά στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή στη βιω-
σιμότητα του ελληνικού χρέους, με το ΔΝΤ να υποστηρί-
ζει πως χωρίς νέο «κούρεμα» δεν θα καταστεί διαχειρίσιμο.

Πρωτογενές πλεόνασμα
Πρωτογενές πλεόνασμα είναι το καθαρό πλεόνασμα που 
προκύπτει όταν κατά τον υπολογισμό (Έσοδα-Δαπάνες) δε 
συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 υπολογίζε-
ται από την Ελληνική στατιστική αρχή στα 6,9 δισ. ευρώ. 
Άρα το έλλειμμα για το 2016 κυμαίνεται στο 7.2% του αΕΠ. 
σήμερα η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει πρωτογενές πλεόνα-
σμα. Δηλαδή δεν ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράτ-
τει. αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις και 
δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο έλλειμμά της. Ωστόσο, το 
χρέος της προς τον έξω κόσμο εξακολουθεί να υφίσταται, 
όπως και  οι τόκοι που πρέπει να πληρώνει γι’ αυτό το χρέ-
ος. Δηλαδή το δημοσιονομικό της έλλειμμα παραμένει, και 
για να το εξυπηρετεί πρέπει είτε να αυξήσει τα έσοδα, είτε 
να μειώσει τις δαπάνες της.

Spread (περιθώριο)
Το spread είναι η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανει-
σμού της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το Spread μετράει τη 
διαφορά μεταξύ δύο τιμών. στην περίπτωση της Ελληνικής 
οικονομίας το Spread αναφέρεται στη διαφορά των επιτο-
κίων με τα οποία δανείζεται η Ελλάδα σε σχέση με τα επι-
τόκια που πληρώνει η Γερμανία για τον δικό της δανεισμό. 

ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ
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Για παράδειγμα, αν η Γερμανία δανείζεται με 3% επιτόκιο 
και η Ελλάδα με επιτόκιο 6%, τότε: 6-3=3, δηλαδή το spread 
είναι 300 μονάδες βάσης. Όταν ακούμε ότι εκτινάχθηκαν 
τα spreads της Ελλάδας πχ στις 1600 μονάδες, σημαίνει ότι 
δανειζόμαστε με επιτόκιο 16% +3% = 19%.

CD’S (Συμβόλαιο Ανταλλαγής Κινδύνου Πτώχευσης)
Τα CD’S (Credit Default Swap) είναι ένα χρηματοοικονο-
μικό προϊόν που δημιουργήθηκε από την Goldman Sachs 
σχετικά πρόσφατα. λειτουργούν ως αντιστάθμιση του κιν-
δύνου από τον δανεισμό. αν έχω αγοράσει ένα ομόλογο 
του ελληνικού δημοσίου και φοβάμαι πως δεν θα εισπρά-
ξω ποτέ τα 1.000€ της ονομαστικής αξίας του αν το ελλη-
νικό κράτος πτωχεύσει, τότε αγοράζοντας ένα CD’S από 
κάποιον πωλητή CD’S δεσμεύομαι να αποδίδω σε αυτόν 
μέρος ή το σύνολο των αποδόσεων του ελληνικού ομολό-
γου μέχρι τη λήξη του CD’S. μπορεί έτσι να χάνω σημα-
ντικό μέρος των αποδόσεων του ομολόγου, όμως σε περί-
πτωση χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους ο πωλητής του 
CD’S είναι υποχρεωμένος να μου πληρώσει την ονομαστι-
κή αξία του ομολόγου. Το CD’S αποτελεί ένα είδος ασφά-
λισης κατά της πιθανότητας χρεοκοπίας της ελληνικής οι-
κονομίας, κάτι σαν την ασφάλεια πυρός που πληρώνουμε 
για το σπίτι μας. αυτό που κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο το 
παιχνίδι με τα CD’S είναι η πρακτική της αγοράς “γυμνών” 
(naked) CD’S, δηλαδή η δυνατότητα να αγοράσουμε ένα 
ασφάλιστρο κατά του κινδύνου πτώχευσης της ελληνικής 
οικονομίας, χωρίς να έχουμε αγοράσει ελληνικά ομόλογα. 
αυτό σημαίνει μια αγορά χωρίς όρια στα κέρδη για τους 
πωλητές των CD’S. αν η χρήση των CD’S είναι το ανάλογο 
της ασφάλειας πυρός για το σπίτι μας, τότε τα “γυμνά” CD’S 
αποτελούν το ανάλογο τού να κάνω ασφάλεια πυρός για 
το σπίτι του γείτονά μου! Πού είναι το κακό; στο ότι σε αυ-
τήν την περίπτωση υπάρχει το κίνητρο, να βάλω φωτιά στο 
σπίτι του γείτονά μου, για να εισπράξω την ασφάλεια!

Τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας;
Όταν μια χώρα δηλώσει χρεοκοπία, ουσιαστικά δηλώ-
νει αδυναμία να πληρώσει αυτά που οφείλει. Τότε γίνεται 
αναδιαπραγμάτευση του χρέους, αλλά με πολύ σκληρούς 
όρους για τη χώρα, που επιβάλλονται από τους δανειστές, 
συνήθως μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. αυτό 
πρακτικά μπορεί να μεταφράζεται σε απολύσεις, δραστική 
περικοπή μισθών - συντάξεων, μείωση κοινωνικών παρο-
χών (π.χ. σχετικά με την υγεία, την παιδεία, την αστυνόμευ-
ση κα), περιορισμό αναλήψεων από τις τράπεζες (capital 
control), κλείσιμο - κρατικοποίηση τραπεζών, αναχρημα-
τοδότηση τραπεζών, κρίσιμη έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά, αδυναμία αποπληρωμής δανείων από ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, περιορισμό εισαγωγών.

Οίκοι Αξιολόγησης
Οίκοι αξιολόγησης είναι εταιρείες που αξιολογούν την πι-
στοληπτική ικανότητα  μιας εταιρείας ή μιας χώρας, δηλα-
δή τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δανειακές υπο-
χρεώσεις.
Επίσης αξιολογούν την αξιοπιστία διάφορων χρεογρά-
φων, όπως τα ομόλογα, οι εκδότες των οποίων είναι εται-
ρείες, κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που 
τα εκδίδουν με σκοπό τη διαπραγμάτευση και πώλησή 
τους στη δευτερογενή αγορά.

Υπάρχουν διάφοροι οίκοι που αξιολογούν την πιστολη-
πτική ικανότητα εταιρειών, χρεογράφων και χωρών, με τις 
τρεις μεγαλύτερες να είναι η Moody’s, η Standard & Poor’s 
(S&P) και η Fitch.
η βαθμολογία αντιπροσωπεύεται με γράμματα και διαφέ-
ρει από οίκο σε οίκο:

μία υψηλή βαθμολογία δείχνει χαμηλό κεφαλαιακό κίνδυ-
νο και συνεπώς ενθαρρύνει τους επενδυτές να αγοράσουν 
τα ομόλογα.

Πρωτογενής Αγορά
η πρωτογενής αγορά, αποτελεί κατά τα διεθνή πρότυπα 
μία αγορά προς την οποία απευθύνεται ο εκδότης ενός 
ομολόγου, κατά την αρχική του έκδοση. Εκδίδεται ο τίτλος 
και ο εκδότης εισπράττει τα χρήματα. στη συνέχεια, όταν ο 
τίτλος αυτός διαπραγματεύεται “στις αγορές”, λέμε ότι ο τίτ-
λος διαπραγματεύεται στη “δευτερογενή” αγορά. συνεπώς, 
η πρωτογενής αγορά λειτουργεί μόνο κατά την έκδοση 
ενός τίτλου, ή ομολόγου. η πρωτογενής αγορά, λοιπόν, εί-
ναι μια μορφή δημοπρασίας που λαμβάνει χώρα μια φορά 
για κάθε νέο ομόλογο.

Δευτερογενής Αγορά
η Δευτερογενής αγορά (Δ.α.) Κρατικών Ομολόγων αποτε-
λεί κατά τα διεθνή πρότυπα μία αγορά μέσα στην οποία 
διαπραγματεύονται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς οι 
τίτλοι των δανείων  (ομολόγων) του Δημοσίου, με αποτέ-
λεσμα οι τιμές τους να προσδιορίζονται σε κάθε ημερήσια 
συνεδρίαση αποκλειστικά από τις δυνάμεις της προσφο-
ράς και της ζήτησης.
Ολοκληρώνοντας, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι 
ότι η καθημερινότητα και η «νέα τάξη πραγμάτων», που 
δημιούργησε η οικονομική κρίση, επιτάσσει την ανάγκη 
γνώσης των προαναφερθέντων, τα οποία, έστω και δυνητι-
κά μπορούν να χρησιμέψουν στον κάθε πολίτη – στο κάθε 
ενεργό μέλος της κοινωνίας, που επιθυμεί να είναι άρτια 
και ορθολογικά ενημερωμένο.  ®

Πηγές: Eurostat,ΕλσΤαΤ,ΟΔΔηΧ

ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ
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Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμε-
τωπίζουν έντονο  άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» 
έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυ-
χικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό 
εαυτό του», (μία δυστυχώς «κλασικά» λανθασμέ-
νη «αυτο-διάγνωση» που κάνει ο καθημερινός άν-
θρωπος) και όχι σε επιδράσεις του ξεχωριστού για 
τον κάθε άνθρωπο περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
μεγαλώνει.
Επιδράσεις τις οποίες δέχονται όλοι οι άνθρωποι 
από μικρή ηλικία, ηλικία κατά την οποία διαμορφώ-
νεται η προσωπικότητα μας. αυτό  δεν σημαίνει ότι 
το περιβάλλον μας είχε ποτέ πρόθεση να μας βλά-
ψει. ακόμα και η υπερπροστασία του παιδιού για 
παράδειγμα, από την οικογένεια, η οποία έχει αμι-
γώς θετικά κίνητρα, θα μπορούσε να «συνδράμει» 
στην «διαμόρφωση» μιας πχ αγχώδους προσωπι-
κότητας. 
Το ερώτημα είναι αν «αναστρέφονται» οι επιδρά-
σεις που δεχόμαστε σε μικρή ηλικία από το περι-
βάλλον μας, επιδράσεις που ούτε καν τις θυμόμα-
στε, ούτε γνωρίζουμε πως επέδρασαν στην ενήλικη 
συμπεριφορά μας. η απάντηση είναι ναι.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως, είναι το γεγονός ότι 
πολλοί άνθρωποι  θεωρούν ότι το άγχος, η μελαγ-
χολία, η κατάθλιψή που μπορεί να νιώθουν, «υπο-
δεικνύει» ότι οι ίδιοι είναι «προβληματικά άτομα», 
καθώς είναι επιστημονικά αδύνατον να διακρίνουν 
αντικειμενικά, ποια χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητάς τους οφείλονται σε επιδράσεις του περι-
βάλλοντος. αντιθέτως, συχνά κάνουν μία λανθα-
σμένη, υποκειμενική, «αυτό-ανάλυση-διάγνωση» 
του εαυτού τους, αποδίδοντας για παράδειγμα το 
άγχος, σαν ένα έμφυτο, «γενετικό» τους χαρακτη-
ριστικό, το οποίο θεωρούν ότι είναι κάτι «ανίατο» 
αυτή η θεώρηση του καθημερινού ανθρώπου για 
την επιστήμη της ψυχολογίας, «επιβαρύνεται» συ-
νήθως και από μία λανθασμένη εφαρμογή της ενη-
μέρωσης που παρέχεται από διάφορες πηγές, ως 
«διαγνωστικό εργαλείο». Το ιδιαίτερα λεπτό θέμα 
με την επιστήμη της ψυχολογίας είναι ότι συγχέεται 
με την «καθημερινή ψυχολογία» που χρησιμοποιεί 
ο κάθε άνθρωπος για να ερμηνεύσει τους άλλους 
και τον εαυτό του. σε αυτή την ισοπέδωση μιας επι-
στήμης, συμβάλλει πιθανά και η υπεραπλούστευ-
σή στην ενημέρωση του κόσμου μέσα από θέμα-
τα μέσα από οδηγούς «πως να αναλύετε τον εαυτό 
σας» κλπ.
Υπάρχει επομένως η εσφαλμένη, πλατιά διαδεδο-
μένη αντίληψη, ότι το άγχος, η κατάθλιψη, αποτε-
λούν «προκαθορισμένα χαρακτηριστικά» της προ-
σωπικότητας, τα οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι 
δεν μεταβάλλονται. στην πραγματικότητα πολύ συ-
χνά ισχύει το αντίθετο, μπορούν να μεταβληθούν 
και αυτό αποτελεί σημαντικό αντικείμενο και έργο 
της επιστήμης της ψυχολογίας. 
Είναι όμως κατανοητό πως έχει προκύψει η διαδε-
δομένη αυτή αντίληψη. Το ανθρώπινο μυαλό βι-
ώνει τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας, στο 
τώρα, την στιγμή που μιλάμε. ακόμη και να έχει 
ένας άνθρωπος τις γνώσεις ενός ειδικού, και πάλι 
μεγάλο μέρος του περιεχομένου της μνήμης μας, 
δεν είναι έτσι απλά προσβάσιμο από την συνεί-
δησή μας. Και να ήταν, οι επιδράσεις που δέχθη-
κε στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, δεν 
θα ήταν κατανοητές από το ίδιο το άτομο.
Ο κάθε άνθρωπος, παρ όλα αυτά, όχι μόνο λει-
τουργεί ως ένας καθημερινός «αναλυτής» που ερ-
μηνεύει την συμπεριφορά του και των άλλων, αλλά 
επιπλέον λόγω αυτής της ικανότητας του μυαλού 
μας, να αναλύει, θεωρεί ότι ο ειδικός ψυχολόγος 

Ο καθημερινός άνθρωπος ως 
«ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του

Γράφει
ο Νικόλαος Γ. 

Βακόνδιος 
Ψυχολόγος, 

Πτυχιούχος α.Π.Θ.

à
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λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν. 
Το χειρότερο, συχνό αποτέλεσμα της «αυτό-ανάλυσης» 
που κάνουν και θεωρούν ότι κάνουν σωστά πολλοί άν-
θρωποι για τον εαυτό τους, είναι ότι «καταλήγουν» σε συ-
μπεράσματα-«διαγνώσεις» αρνητικές για τον εαυτό τους, τα 
οποία θεωρούν ως δεδομένα, και πιστεύουν ότι η προσω-
πική επαφή με ειδικό, απλά θα επιβεβαιώσει τα συμπερά-
σματά τους αυτά.
Κάπως έτσι δημιουργείται ως επόμενο βήμα, ο φόβος για 
τον ειδικό, και η προτίμηση του ατόμου να προσπαθήσει 
να τον «αποφύγει», ακόμη και αν «φθείρεται» ψυχολογικά 
για χρόνια.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όταν μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα βρει ένας άνθρωπος το «θάρ-
ρος» να απευθυνθεί στον ειδικό, ο ειδικός βλέπει συχνά ότι 
το άτομο έχει «κάνει για τον εαυτό του», μία «διάγνωση» 
πολύ δυσμενή, σαν να έχει κάτι το ανίατο και γι αυτό τον 
λόγο απέφευγε για καιρό την επαφή με τον ειδικό.
Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται όμως, είναι το εξής, όταν 
η προσωπικότητά  σχετίζεται για παράδειγμα με το άγχος 
ή την κατάθλιψη που βιώνει ένας άνθρωπος, αρμόζει η 
χρήση του όρου «ψυχολογικό πρόβλημα»; Όπως έχει ανα-
φερθεί στο άρθρο «η βιολογική ερμηνεία της προσωπικό-
τητας», η προσωπικότητα αποτελεί έναν «σχετικά σταθερό 
τρόπο «φιλτραρίσματος» και αντίδρασης απέναντι σε διά-
φορες καταστάσεις», η οποία διαμορφώνεται σε μικρή ηλι-
κία, σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, κυρίως τους γο-
νείς.
Ο όρος «σχετικά σταθερό» σημαίνει ότι έχουμε μια σταθε-
ρή συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, αυτό που θεω-
ρούν οι άλλοι άνθρωποι ως τον εαυτό μας. σημαίνει όμως 
επίσης και ότι παρά το γεγονός ότι η προσωπικότητά μας 
διαμορφώνεται κυρίως σε μικρή ηλικία, μεταβάλλεται σε 
όλη μας την ζωή.
Ένα γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αντικείμενο της ψυχο-
λογίας είναι και η μεταβολή των τρόπων αλληλεπίδρασης 
με το περιβάλλον, τους οποίους «μάθαμε» να «χρησιμοποι-
ούμε» μη συνειδητά, και οι οποίοι μπορούν να «επιβαρύ-
νουν» την ψυχική μας διάθεση. Ένας τέτοιος τρόπος αντί-
δρασης, συμπεριφοράς σε καταστάσεις, μπορεί να είναι 
συχνά για παράδειγμα το άγχος, και όμως ακόμη και στην 
εποχή μας υπάρχει άγνοια και πολλοί άνθρωποι νιώθουν, 
πραγματικά αδίκως, καταδικασμένοι σαν να πάσχουν από 
κάτι «ανίατο».
Τελικά όμως τι σημαίνει ψυχολογικά «παντοδύναμος» άν-
θρωπος; Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι; η απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα είναι σαφέστατα όχι! αν στην σκέψη έρχεται ότι 
ψυχολογική δύναμη είναι να μην εκφράζει κάποιος τα συ-
ναισθήματά του, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν 
«φόβο», ο οποίος συνήθως παρατηρείται στο ανδρικό 
φύλο, λόγω ανατροφής. Οι γονείς, άθελά τους, από μικρή 
ηλικία, συχνά ενισχύουν το στερεότυπο ότι τα κορίτσια εί-
ναι καλό να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ενώ τα αγό-
ρια να τα κρατούν στον εαυτό τους. αυτό επιδρά αρνητικά 
στην εκμάθηση από τον εγκέφαλό μας να περιγράφει λεκτι-
κά τα συναισθήματά του.
Ικανότητα όμως η οποία είναι εκπαιδεύσιμη και μπορεί να 

αποκτηθεί ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. αρκεί να νικηθεί ο 
φόβος, ότι έτσι γινόμαστε «ευάλωτοι».  Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στατιστικά, οι γυναίκες «δέχονται» ότι ένας ψυχολόγος 
μπορεί να τους δώσει περισσότερες γνώσεις για τον εαυτό 
τους, θεωρώντας το αυτό θετικό, ενώ πολλοί άντρες το αρ-
νούνται ή ουσιαστικά «το φοβούνται», καθώς το νιώθουν 
ως απειλή για την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι πολλοί άνθρωποι επισκέ-
πτονται τον ειδικό μετά ακόμη και από χρόνια ταλαιπω-
ρίας τους, ακόμη και για θέματα όπως η σωματοποίηση 
του άγχους, τα οποία αντιμετωπίζονται σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Το γεγονός αυτό δείχνει βεβαίως έναν με-
γάλο φόβο, για ένα «στίγμα», ένα στερεότυπο που υπάρ-
χει στην κοινωνία. Δηλαδή ότι «αποκτούμε ένα ψυχολογικό 
θέμα από την στιγμή που θα δούμε ειδικό». αν το παλέψου-
με και δεν δούμε ειδικό, το «θέμα» που αντιμετωπίζουμε, 
δεν υπάρχει, του «κρυβόμαστε» και έτσι νιώθουμε «δυνα-
τοί» όπως θεωρεί τον δυνατό η κοινωνία, παρ ότι δεν υπάρ-
χει αυτός ο «τέλειος» άνθρωπος.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η στερεοτυπική εικό-
να ότι τα «ψυχολογικά θέματα» δεν αντιμετωπίζονται, ότι εί-
ναι ανίατα. η ταύτιση δηλαδή από άγνοια του άγχους, της 
κατάθλιψης με την «βαριά ψυχοπαθολογία». Επόμενο είναι 
ότι όσο υπάρχει μία τέτοια εικόνα, πολλοί άνθρωποι θα συ-
νεχίζουν να χρησιμοποιούν ακόμη και αυτο-καταστροφι-
κές μεθόδους (πχ αλκοόλ) προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
«από μόνοι» τους θέματα όπως πχ το άγχος.   
Είναι εξαιρετικά τραγική η φράση η οποία χρησιμοποιείται 
στην καθομιλουμένη, ακόμη και μεταξύ ζευγαριών, και η 
οποία χρησιμοποιείται ως «προσβολή», η φράση «χρειά-
ζεσαι ψυχολόγο». Χρησιμοποιείται με την έννοια ότι «δεν 
είσαι καλά, και δεν θα γίνεις ποτέ καλά». Δυστυχώς οι άν-
θρωποι που χρησιμοποιούν αυτοί την φράση, συχνά φο-
βούνται περισσότερο τον ειδικό και το τι θα τους πει. μπο-
ρούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που μίλησαν με ειδικό, 
έμαθαν να απαντούν σε αυτή την φράση,  ή έστω  να γνω-
ρίζουν χωρίς να το λένε, ότι η γνώση της προσωπικότητάς 
μας μέσα από την δική μας υποκειμενική ερμηνεία δεν εί-
ναι πλήρης και αντικειμενική.
Κατανόησαν ότι όπως δεν θα προσβάλλονταν από την φρά-
ση «χρειάζεσαι οδοντίατρο», το ίδιο ισχύει για την επιστή-
μη της ψυχολογίας. Κατανόησαν επίσης ότι το να προσπα-
θούν μέσα από την ενημέρωση και μόνο, να «ελέγξουν» το 
άγχος τους για παράδειγμα, είναι σαν να διαβάζουν άρθρα 
καρδιολογίας, και μετά να προσπαθούν να κάνουν οι ίδιοι 
ερμηνεία των κτύπων της καρδιάς τους.  
η γνωστή φράση του σωκράτη γηράσκων αεί διδασκόμε-
νος είναι ίσως η καλύτερη κατακλείδα, τονίζοντας ότι η πο-
λυπλοκότητα του ανθρώπινου μυαλού είναι κάτι το οποίο 
μαθαίνουμε σε όλη μας την ζωή, και η απόκτηση γνώσης 
ποτέ δεν πρέπει να στιγματίζεται ως πρόβλημα. αντιθέτως, 
απαιτείται δύναμη από τους ανθρώπους προκειμένου να 
παραδεχτούν ότι δεν γνωρίζουν τα πάντα, ακόμη και για 
τον εαυτό τους, και να θελήσουν να μάθουν. Όσο όμως η 
γνώση για το αντικείμενο της ψυχολογίας είναι ελλιπής, η 
επιστήμη αυτή θα συνοδεύεται από τον φόβο που δημι-
ουργεί η άγνοια. ®
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Πολυδιαιρούμενα & Ημιεπαγγελματικά Συστήματα Κλιματισμού

Η ενεργειακή κλάση Α+++ σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες & η έξυπνη τεχνολογία Wi-Fi εγγυώνται μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας με τις υψηλότερες επιδόσεις. Επωφεληθείτε από το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, 
συμβάλλοντας ενεργά τόσο στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη όσο και στην επιμήκυνση της 
ζωής του κλιματιστικού σας. Χάρη στο Φίλτρο Ιονιστή μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε τον φρέσκο και υγιεινό 
αέρα που πάντα επιθυμούσατε, εξουδετερώνοντας σκόνη, καπνό και δυσάρεστες οσμές από τον χώρο σας. Απο-
λαύστε ιδανικές συνθήκες και άριστης ποιότητας ατμόσφαιρα στον χώρο σας και διασφαλίστε υψηλή ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα χάρη στη 10ετή εγγύηση που παρέχεται σε όλα τα Πολυδιαιρούμενα & Ημιεπαγγελματικά 
Συστήματα Κλιματισμού της Ιnventor.

Προηγμένη Τεχνολογία με 10 χρόνια εγγύηση! 

www.inventor.ac
24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, 145 65, Tηλ.:  211 300 3300, Fax: 211 300 3333 • cs@inventor.ac 

Χρυσή Προστασία

R32 - Νέο Οικολογικό 
Ψυκτικό ΥγρόWi-Fi Ready

A+++ Ενεργειακή 
Κλάση

Άριστη λειτουργία θέρμανσης για ακόμα 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Η υψηλή ενεργειακή 
κλάση Α++ σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες 
και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δυνατότητα ρύθμισης του κλιματιστικού σας εύκολα 
απ’ όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του 
Tablet σας εξοικονομώντας ενέργεια, δημιουργώντας το 
περιβάλλον που εσείς θέλετε.

Η εξελιγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη, εξα-
σφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του 
κλιματιστικού σας, επιμηκύνοντας τον χρόνο 
ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του 
αέρα στον χώρο.

Με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, συμβάλει στη μείωση του φαινο-
μένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει 
σημαντικά το κόστος συντήρησης.



13Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

www.inventor.ac
24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, 145 65, Tηλ.:  211 300 3300, Fax: 211 300 3333 • cs@inventor.ac 

Χρυσή Προστασία

R32 - Νέο Οικολογικό 
Ψυκτικό ΥγρόWi-Fi Ready

A+++ Ενεργειακή 
Κλάση

Άριστη λειτουργία θέρμανσης για ακόμα 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Η υψηλή ενεργειακή 
κλάση Α++ σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες 
και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δυνατότητα ρύθμισης του κλιματιστικού σας εύκολα 
απ’ όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του 
Tablet σας εξοικονομώντας ενέργεια, δημιουργώντας το 
περιβάλλον που εσείς θέλετε.

Η εξελιγμένη χρυσή υδροφιλική επικάλυψη, εξα-
σφαλίζει μέγιστη προστασία και απόδοση του 
κλιματιστικού σας, επιμηκύνοντας τον χρόνο 
ζωής του και βελτιώνοντας την ποιότητα του 
αέρα στον χώρο.

Με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, συμβάλει στη μείωση του φαινο-
μένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει 
σημαντικά το κόστος συντήρησης.



14 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Την 17η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, τρεις άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας διαρροής  αμμω-
νίας σε πίστα παγοδρομίας στην πόλη Fernie της 
Βρετανικής Κολούμπια του Καναδά. με την έρευνα 
ακόμα σε εξέλιξη, ήδη υπάρχουν αιτήματα να αντι-
κατασταθεί το σύστημα ψύξης αμμωνίας σε όλες τις 
πίστες παγοδρομίας στον Καναδά, από άλλα ασφα-
λέστερα ψυκτικά συστήματα. Πολλά άρθρα που 
υπάρχουν στο Internet, υποδεικνύουν τα ψυκτικά 
με Φρέον σαν μια ασφαλέστερη εναλλακτική. αυτό 
που τα άρθρα δεν επισημαίνουν εκτός του ότι και 
αυτά τα ψυκτικά μέσα σταδιακά καταργούνται, είναι 
ότι κρύβουν και τα ίδια εγγενείς κινδύνους.
Τα χλωροφθοροανθρακικά ψυκτικά έχουν καταρ-
γηθεί από το Πρωτόκολλο του μόντρεαλ του 1987 
εξαιτίας της τάσης τους να καταστρέφουν τη στοιβά-
δα του όζοντος. Οι υδροφθοράνθρακες  ή αλλιώς 
HFC, καταργήθηκαν εξαιτίας  του υψηλού τους «δυ-
ναμικού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη» - 
GWP, από το Πρωτόκολλο του Κυότο.
Οι παραπάνω κίνδυνοι είναι γενικοί και μακροπρό-
θεσμοι. Τι συμβαίνει όμως με τους πιο άμεσους  κιν-
δύνους; Παρόλο που δεν είναι τόσο καυστικά όσο η 
αμμωνία, τα ψυκτικά CFC και HFC, προκαλούν επί-
σης κρυοπαγήματα όταν εκτεθεί το  γυμνό δέρμα 
σε αυτά. Επίσης, τα ίδια τα ψυκτικά, όταν εκτίθενται 
σε υψηλές θερμοκρασίες αποσυντίθενται σε τοξικά 
υποπροϊόντα, ακόμα και σε αλογόνα οξέα όπως το 
υδροφθορικό οξύ.
Ενώ λοιπόν τα όρια έκθεσης γι’ αυτά τα ψυκτικά 
μέσα είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά της αμ-
μωνίας, εκτοπίζουν το οξυγόνο της ατμόσφαιράς 
κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό εάν δεν υπάρχουν ει-
δικοί προειδοποιητικοί ανιχνευτές.  Έχουν, έτσι, κα-
ταγραφεί θάνατοι από ασφυξία, λόγω της εισόδου 

σε χώρο που υπήρχε διαρροή ψυκτικού μέσου 
CFC ή HFC. 

αυτή είναι ίσως η πιο κρίσι-
μη ανησυχία σχετικά με την 

ασφαλή χρήση τέτοιου τύ-
που ψυκτικών.

Τι συμβαίνει όμως με τα 
ψυκτικά μέσα νεότερης 
γενιάς που έχουν σχε-
διαστεί να αντικαταστή-
σουν τα CFC και HFC? 
αν και κάποια από αυτά 

έχουν οσμές που καθι-
στούν  αντιληπτή τη διαρ-

ροή, η πλειοψηφία αυτών 
είναι μέτρια  έως πολύ εύφλε-

κτα ακόμα και σε χαμηλές ατμο-
σφαιρικές συγκεντρώσεις.

Το γεγονός αυτό κάνει την ανίχνευση της διαρροής 
και την μείωση ακόμα πιο κρίσιμη. Το διοξείδιο του 
άνθρακα, ενώ δεν είναι ούτε τοξικό ούτε εύφλεκτο, 
μεταβάλλει τη συγκέντρωση οξυγόνου στην ατμό-
σφαιρα και δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με ειδικούς 
ανιχνευτές. Το σύστημα με διοξείδιο άνθρακα επί-
σης λειτουργεί σε συνθήκες πίεσης υψηλότερες από 
ότι τα άλλα ψυκτικά συστήματα, γεγονός που οδηγεί 
σε άλλους κινδύνους, όπως καταστροφικά ρήγματα, 
αν δεν υπάρχει σωστή συντήρηση. Όλα αυτά μας 
οδηγούν στο εξής σχόλιο. ανεξάρτητα από το ποιο 
ψυκτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί, θα υπάρχουν πά-
ντοτε κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση τους. Οι 
μοναδικές δικλείδες ασφαλείας είναι ο σωστός σχε-
διασμός και εγκατάσταση, κατανομή επαρκών μέ-
σων για σωστή λειτουργία και συντήρηση του συ-
στήματος, και  ορθή εκπαίδευση για την ασφαλή 
χρήση και συντήρηση του συστήματος και για άμε-
ση ανταπόκριση σε περίπτωση διαρροής. αυτό συ-
μπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση στο σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης,  όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και 
των επισκεπτών, όπως συμβαίνει στις βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις. Άραγε σε μη βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις, εξηγούν οι υπεύθυνοι στους επισκέπτες 
ποιοι είναι οι συναγερμοί κινδύνου και τι πρέπει να 
κάνουν όταν αυτοί ηχήσουν, ή θεωρείται ότι οι επι-
σκέπτες θα διαβάσουν τις προειδοποιητικές πινακί-
δες δίπλα στους συναγερμούς (εάν υπάρχουν) για 
να μάθουν πως πρέπει να αντιδράσουν;
Δυστυχώς όταν η εκπαίδευση είναι τόσο ανεπαρ-
κής, σε βαθμό που ο χειριστής να καίγεται προσπα-
θώντας να διαχωρίσει ένα μίγμα αμμωνίας-νερού με 
το στόμα, είναι να απορεί κανείς κατά πόσο η εκπαί-
δευση θα είναι ποτέ επαρκής σε βαθμό που δεν θα 
υπάρξουν τραυματισμοί ή θάνατοι ακόμη και με τη 
χρήση «ασφαλέστερων» ψυκτικών μέσων.
Τον Απρίλιο του 2015, ένας χειριστής επιχείρησε να 
απομακρύνει  την αμμωνία από το νερό που βρι-
σκόταν στο ψυκτικό σύστημα ενός χώρου αθλη-
τικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας έναν εύ-
καμπτο σωλήνα. Κατά την έναρξη της μετάγγισης, 
έκανε σιφωνισμό με το στόμα, με αποτέλεσμα το 
μείγμα αμμωνίας-νερού να μπει στο στόμα του.
Ο Bill Lape είναι Διευθυντής του ΕηS Programsand 
Compliances για την εταιρία DEANFOODS. Οι από-
ψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι απο-
κλειστικά δικές του και δεν εκφράζουν απαραίτητα 
τις απόψεις, την πολιτική ή τη θέση της εταιρίας ή των 
μετόχων της. Ο Bill είναι Πιστοποιημένος Χειριστής 
Βιομηχανικής Ψύξης και μέλος του Εθνικού συμβου-
λίου Διευθυντών του συνδέσμου  Ψυκτικών μηχα-
νικών και Τεχνιτών. ®

«Ασφαλέστερα» Ψυκτικά Μέσα

ΥγΙΕΙΝΗ ΚαΙ αΣφαΛΕΙα

 από τον  
William Lape

αναπαραγωγή  
με άδεια  

του συγγραφέα

μετάφραση- 
Επιμέλεια:  

μαίρη αρμακόλα, 
Πολιτικός  

μηχανικός  
Έργων Υποδομής

Για την εταιρεία
RMS 

Risk Management 
Systems 
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αντίθετα με τα συστήματα συμπίεσης ατμών, που 
χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς συμπιεστές, η τεχνο-
λογία της ψύξης απορροφήσεως επιτρέπει τη χρη-
σιμοποίηση μιας πηγής θερμότητας ώστε να παρά-
γει ψύξη. αυτό το χαρακτηριστικό κάνει την ψύξη 
απορροφήσεως πολύ ελκυστική σε περιπτώσεις που 
έχουμε απορριπτόμενη θερμότητα, είτε θέλουμε να 
αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια.
Το ενδιαφέρον για την ψύξη απορροφήσεως ποικί-
λει από την εισαγωγή της τον 19ο αιώνα, ακολουθώ-
ντας τις διακυμάνσεις του κόστους του ηλεκτρικού 
ρεύματος και των ορυκτών καυσίμων. Πρόσφατα 
η αυστηρότερη νομοθεσία για την ενεργειακή απο-
δοτικότητα των κτιρίων, καθώς και οι περιβαλλο-
ντολογικές ανησυχίες για τα ψυκτικά ρευστά και τον 
αντίκτυπό τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
οδηγούν στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όσων 
αφορά την ψύξη απορροφήσεως. Ως αποτέλεσμα το 
εύρος και η αποδοτικότητα των ψυκτών απορροφή-
σεως έχει αυξηθεί σημαντικά.

Κύκλος απορρόφησης
Ο κύκλος απορρόφησης είναι παρόμοιος με τον κύ-
κλο συμπίεσης ατμών. η κύρια διαφορά τους έγκει-
ται στην αντικατάσταση του συμπιεστή με ένα χημι-
κό κύκλο, ανάμεσα στο υλικό απορροφήσεως, την 
αντλία και τον αναγεννητή. Ουσιαστικά, αντί για συ-
μπίεση του ατμού του ψυκτικού ρευστού στον κύ-
κλο απορροφήσεως, έχουμε την απορρόφηση του 
ατμού από ένα υγρό (τον απορροφητή), την άντλη-
ση του διαλύματος σε μια υψηλότερη πίεση (το 
οποίο απαιτεί πολύ μικρότερο έργο από το αντί-
στοιχο ενός συμπιεστή) και τέλος χρήση θερμότητας 
ώστε να εξατμιστεί το ψυκτικό ρευστό από το διάλυ-
μα. Φυσικά τα παραπάνω αποτελούν την περιγραφή 
ενός βασικού κύκλου και ένα πραγματικό σύστημα 
είναι πιο σύνθετο, με περισσότερα εξαρτήματα. 

σχηματική αναπαράσταση του βασικού κύκλου απορροφήσεως

Τεχνολογία
Οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες σήμερα στον κύ-
κλο απορρόφησης είναι η χρήση του ζεύγους βρω-
μιούχου λιθίου/νερού (LiBr/H2O), ή του ζεύγους αμ-
μωνίας/νερού (NH3/H2O). στην πρώτη περίπτωση 
το νερό λειτουργεί ως το ψυκτικό μέσο και το LiBr ως 
απορροφητής, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αμμω-
νία δρα ως το ψυκτικό ρευστό και το νερό ως απορρο-
φητής. Τα συστήματα με LiBr κατηγοριοποιούνται σε 
μονοβάθμια και σε διβάθμια, τα οποία είναι πιο απο-
δοτικά αλλά και πιο σύνθετα, ενώ απαιτούν και πηγή 
θερμότητας σε υψηλότερο θερμοκρασιακό επίπεδο. 
Τριβάθμια συστήματα είναι υπό ανάπτυξη, τα οποία 
προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερους βαθμούς απο-
δοτικότητας. Ο βαθμός αποδοτικότητας (COP) των 
ψυκτών απορρόφησης είναι χαμηλός. Τα μονοβάθ-
μια συστήματα LiBr προσφέρουν βαθμούς αποδοτι-
κότητας της τάξεως 0,65-0,80 και τα διβάθμια συστή-
ματα μπορούν να επιτύχουν βαθμό αποδοτικότητας 
της τάξεως του 1,20. Ο πιο σημαντικός παράγοντας 
της αποδοτικότητας του ψύκτη απορροφήσεως είναι 
η θερμοκρασία της θερμαντικής πηγής, έτσι όσο αυ-
ξάνεται η θερμοκρασία τόσο βελτιώνεται ο βαθμός 
αποδοτικότητας. Επίσης η αποδοτικότητα του ψύκτη 
απορρόφησης μειώνεται δραστικά αν η θερμοκρα-
σία της πηγής πέσει κάτω από τη θερμοκρασία σχε-
διασμού (τυπικά αυτή η θερμοκρασία είναι 90oC για 
μονοβάθμια συστήματα). 

Βαθμός αποδοτικότητας σε σχέση με τη θερμοκρασία της πηγής

Χαρακτηριστικά
στα πλεονεκτήματα της ψύξης απορρόφησης εντάσ-
σονται η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 
τα λίγα κινούμενα μέρη του συστήματος, η αθόρυβη 
λειτουργία, καθώς και η χρήση ψυκτικών ρευστών 
με ελάχιστο αντίκτυπο στο φαινόμενο του θερμοκη-
πίου (GWP). Ωστόσο τα συστήματα με ψύξη απορ-
ρόφησης δεν μπορούν να επιτύχουν υψηλούς βαθ-
μούς αποδοτικότητας και η θερμοκρασία εξάτμισης 
δεν μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.
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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, 
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Λ. Αθηνών 379 Αιγάλεω, 12243 Αθήνα, Τηλ. 210 3417755 , 210 3417756 - Fax. 210 3417757 Email: info@general-refrigeration.gr  •  www.general-refrigeration.gr



17Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Πρακτικές Οδηγίες Εφαρμογής
Προσδιορίστε και επιλύστε υπάρχοντα προβλήματα 
στο σύστημα ψύξης, απόρριψης θερμότητας, διαχείρι-
σης νερού κλπ. πριν την εγκατάσταση ψύκτη απορρο-
φήσεως.
Επιλέξτε έναν ψύκτη απορρόφησης που θα δουλεύει σε 
πλήρες φορτίο, καθώς ο βαθμός αποδοτικότητας μπορεί 
να πέσει έως 33% σε μερικό φορτίο.
Εξετάστε τον έλεγχο Variable Speed Drive (VSD) για την 
αντλία του μέσου απορροφήσεως για τη βελτίωση του 
βαθμού αποδοτικότητας σε χαμηλό φορτίο.
Εξασφαλίστε την πρόσβαση στον ψύκτη και τις ανοχές 
φορτίου του δαπέδου, καθώς τα συστήματα απορροφή-
σεως έχουν αυξημένο βάρος.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του ψυχροστασίου δεν 
πέφτει κάτω από τους 5oC για αποφυγή κρυστάλλωσης.
αφιερώστε επαρκή χρόνο για το commissioning. Οι ψύ-
κτες απορρόφησης απαιτούν δύο εβδομάδες ώστε να 
δημιουργηθεί εσωτερική επίστρωση ύστερα από την 
πρώτη φόρτιση με το ψυκτικό ρευστό και τα χημικά.
Θυμηθείτε ότι θα χρειαστείτε ένα επαρκές φορτίο για να 
γίνει σωστά το commissioning.
Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι επαρκώς ενημερωμένοι 
για λειτουργία και χρήση του ψύκτη απορρόφησης.

Πηγές: Murthy, S.S. 2011. Solar Cooling Technologies, India-Spain 
Workshop on Renewable Energies, Sevilla, Spain.
2017 ASHRAE handbook Fundamentals. (2017). .
Alazazmeh, A. and Mokheimer, E. (2015). Review of Solar Cooling 
Technologies. Journal of Applied Mechanical Engineering, 04(05).
Eicker, U. and Pietruschka, D. (2009). Design and performance 
of solar powered absorption cooling systems in office 
buildings. Energy and Buildings, 41(1), pp.81-91.
Gugulothu, R., Somanchi, N., Banoth, H. and Banothu, K. (2015). A 
Review on Solar Powered Air Conditioning System. Procedia Earth 
and Planetary Science, 11, pp.361-367.
Nkwetta, D. and Sandercock, J. (2016). A state-of-the-art review 
of solar air-conditioning systems. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 60, pp.1351-1366. ®
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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.

Λ. Αθηνών 379 Αιγάλεω, 12243 Αθήνα, Τηλ. 210 3417755 , 210 3417756 - Fax. 210 3417757 Email: info@general-refrigeration.gr  •  www.general-refrigeration.gr



18 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα έχει τρία ευαίσθητα σημεία 
που υπονομεύουν την απόδοσή του και αποτελούν 
«πονοκέφαλο» για το μελετητή. Τούτα είναι (α) τα 
παρασιτικό αέριο (flash gas) που σχηματίζεται στην 
εκτονωτική βαλβίδα και μειώνει την ποσότητα του 
«χρήσιμου» υγρού που εισέρχεται στον εξατμιστή, 
(β) ο συντελεστής θερμικής μεταφοράς του εναλ-
λάκτη εξάτμισης, που «φτωχαίνει» όσο περισσότε-
ρο αέριο περιέχει (όπως για παράδειγμα με την υπο-
χρεωτική υπερθέρμανση στη ξηρή εκτόνωση) και 
(γ) η μείωση της ικανότητας του συμπιεστή από τις 
πτώσεις πίεσης στη γραμμή αναρρόφησης  και την 
υπερθέρμανσή της από το περιβάλλον. Όλα αυτά τα 
προβλήματα εξομαλύνονται με τη μέθοδο της υπερ-
πλήρωσης. στις μεγάλες συμβατικές εγκαταστάσεις 
βιομηχανικής ψύξης το πιο αποδοτικό σύστημα εί-
ναι εκείνο με υπερπλήρωση αμμωνίας. μολαταύτα, 
οι ενδιαφερόμενοι συχνά διστάζουν να το εφαρμό-
σουν, είτε λόγω «φόβου» για τους κινδύνους διαρ-
ροής σε χώρους παραγωγής, είτε από νομοθετικούς 
περιορισμούς, η ικανοποίηση των οποίων ανεβά-
ζει σημαντικά το κόστος. Άλλο ένα πρόβλημα είναι 
η περιορισμένη τεχνογνωσία που οφείλεται στην 
(παρελθούσα) επικράτηση των αλογονανθράκων. 
μια παραδοσιακή προσέγγιση για τον περιορισμό 
της ποσότητας αμμωνίας είναι η χρήση δευτερεύ-
οντος ρευστού μονής φάσης, δηλαδή γλυκόλης, η 
οποία κυκλοφορεί στους χώρους παραγωγής και 
ψύχεται σε πρωτεύον κύκλωμα αμμωνίας που περι-
ορίζεται μόνο στο μηχανοστάσιο. η γλυκόλη όμως 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ χαμηλές θερμο-
κρασίες. μια άλλη προσπάθεια είναι οι μονάδες αμ-
μωνίας πολύ χαμηλής πλήρωσης που παρουσιά-
στηκαν σε προηγούμενο τεύχος. Το ερώτημα ή το 
δίλημμα που προκύπτει στον υποψήφιο επενδυ-
τή από αυτούς τους προβληματισμούς, είναι να επι-
λέξει το πιο αποδοτικό σύστημα υπερπλήρωσης με 
αμμωνία ή να καταφύγει σε άλλες λύσεις; η απάντη-
ση, κατά την άποψη του γράφοντος, είναι ότι η επι-
λογή, τουλάχιστον στα συμβατικά συστήματα, μπο-
ρεί να είναι στην πλευρά της βέλτιστης απόδοσης 
(υπερπλήρωση αμμωνίας), εφόσον υπάρχει εγγυη-
μένη τεχνογνωσία σχεδιασμού, κατασκευής και λει-
τουργίας που ικανοποιεί τη νομοθεσία και προσφέ-
ρει ασφάλεια. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές λύσεις 
για εκείνους που «φοβούνται»; η απάντηση είναι 
ναι: η συνεργασία της αμμωνίας με το άλλο, ευρέως 
πλέον διαδομένο φυσικό αέριο, το διοξείδιο του άν-
θρακα (CO

2
). ακολουθεί συνοπτική περιγραφή μερι-

κών λύσεων που εκμεταλλεύονται τα ευεργετήματα 

της υπερπλήρωσης, με αποκλειστική χρήση φυσι-
κών αερίων.

Απλό σύστημα Cascade 
η λογική στο σύστημα cascade είναι η ύπαρξη δυο 
ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωμάτων, ενός χαμη-
λού (όπου υπάρχει και ο εξατμιστής παραγωγής 
ωφέλιμης ψύξης) και ενός ψηλού (όπου μπορεί να 
μην παράγεται καν ωφέλιμη ψύξη). Ο προορισμός 
του ψηλού κυκλώματος είναι να προσφέρει το «ψυ-
χρό» περιβάλλον για τη συμπύκνωση του CO

2
. Τού-

το γίνεται στον εναλλάκτη cascade, στον οποίο γίνε-
ται σύζευξη των δυο κυκλωμάτων. Τούτος ενεργεί 
σαν εξατμιστής για το ψηλό κύκλωμα και σαν συ-
μπυκνωτής για το χαμηλό. Είναι λογικό, το CO

2
 να 

είναι «βολικό» για το χαμηλό κύκλωμα, δεδομένου 
ότι στις χαμηλές θερμοκρασίες ξεπερνάται το ενδο-
γενές του μειονέκτημα του χαμηλού κρίσιμου ση-
μείου (31οC), «μετριάζονται» οι πιέσεις του και είναι 
εφικτή η χρήση συμβατικών υλικών. στο ψηλό κύ-
κλωμα είναι φρόνιμο να επιλέγεται ένα φυσικό αέ-
ριο, ώστε να μη μας απασχολούν οι περιοριστικές 
νομοθεσίες των συνθετικών αερίων. η αμμωνία με 
τις εξαιρετικές της θερμοδυναμικές ιδιότητες είναι το 
πλέον κατάλληλο αέριο για το ψηλό κύκλωμα, ειδι-
κά στη βιομηχανική ψύξη. αν μάλιστα αναλογιστού-
με, ότι το ψηλό κύκλωμα είναι «compact» και περι-
ορίζεται μόνο στο μηχανοστάσιο, απαλλασσόμεθα  
και από το άγχος της επικινδυνότητας (η αμμωνία 
κατατάσσεται σε επικινδυνότητα Β2 κατά ASHRAE), 
αφού η παρουσία της περιορίζεται στο μηχανοστά-
σιο και σε ένα σχετικά μικρό κύκλωμα, συχνά βιο-
μηχανοποιημένης κατασκευής. Φυσικά, το σύστημα 
cascade είναι πιο περίπλοκο στη κατασκευή και ως 
εκ τούτου ακριβότερο. Τούτο όμως μετριάζεται ση-
μαντικά λόγω των εν γένει μικρότερων μεγεθών που 
απαιτούνται για το CO

2
 (δίκτυα - συμπιεστές). σε με-

γάλες εγκαταστάσεις είναι μάλιστα πιθανό να προ-
κύψει οικονομικότερη κατασκευή σε σχέση π.χ. με 
διβάθμιο αμμωνίας. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η 
εγκατάσταση, τόσο «κερδίζει πόντους» το cascade 
CO

2
 [3]. στη ζώνη της εξάτμισης CO

2
 και στις μεγά-

λες (βιομηχανικές) εγκαταστάσεις, είναι προτιμότε-
ρο να γίνεται χρήση της μεθόδου υπερπλήρωσης 
με αντλία, αφού με το σύστημα αυτό μεγιστοποιείται 
η απόδοση του εναλλάκτη (συντελεστής συνολικής 
θερμικής μεταφοράς U). στο επόμενο σχήμα φαίνε-
ται ένα σχηματικό διάγραμμα βιομηχανικού συστή-
ματος cascade με υπετροφοδοτούμενο εναλλάκτη. 

Ψύξη με υπερπλήρωση  
χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς

ψΥξΗ

Γράφει
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Ψύξη με υπερπλήρωση  
χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς

ψΥξΗ

σχήμα 1: σχηματικό διάγραμμα απλού συστήματος cascade με 
υπετροφοδοτούμενο εναλλάκτη. 

Aπλό σύστημα αμμωνίας με έμμεση ψύξη CO
2

To CO
2
 αποτελεί ελκυστική λύση σαν ρευστό έμμεσης ψύ-

ξης, λόγω των καλύτερων χαρακτηριστικών θερμικής μετα-
φοράς και του χαμηλού κόστους άντλησης (μικρό ιξώδες). 
στα συστήματα αυτά δεν υπάρχει συμπιεστής στο κύκλω-
μα CO

2
, παρά μόνο αντλία. Το CO

2
 συμπυκνώνεται στην 

ίδια πίεση με αυτήν που εξατμίζεται: Ο εναλλάκτης τροφο-
δοτείται με 100% υπόψυκτο υγρό, η παραγωγή ψύξης γί-
νεται με εξάτμιση μέρους του υγρού και στην έξοδο του 
εναλλάκτη υπάρχει μίγμα υγρού - αερίου, το όποιο προ-
σάγεται (μέσω του δοχείου διαχωρισμού με θερμοσιφωνι-
κή δράση) στον ενδιάμεσο εναλλάκτη, όπου ταυτόχρονα 
εξατμίζεται το πρωτεύον ρευστό (π.χ. αμμωνία) σε θερμο-
κρασία χαμηλότερη (π.χ. κατά 5Κ) από τη θερμοκρασία του 
CO

2
. Έτσι το CO

2
 συμπυκνώνεται και προσάγεται (πάλι) στο 

δοχείο διαχωρισμού σε υγρή μορφή, απ΄ όπου τροφοδο-
τείται η αντλία και ο κύκλος συνεχίζεται. Να σημειωθεί, ότι 
σε ένα τέτοιο σύστημα έμμεσης ψύξης μπορούμε εύκολα 
να πετύχουμε θερμοκρασίες βαθειάς κατάψυξης, πράγμα 
που είναι δύσκολο στα διαλύματα γλυκόλης, όπου η μεγά-
λη περιεκτικότητα σε γλυκόλη για να μην παγώνει το διά-
λυμα οδηγεί σε μεγάλο ιξώδες και μεγάλες πτώσεις πίεσης / 
κόστος άντλησης. Το σύστημα καθίσταται ελκυστικό, λόγω 
της πολύ μικρής ποσότητας (επικίνδυνης) αμμωνίας. στο 
επόμενο σχήμα φαίνεται ένα τέτοιο σύστημα.

σχήμα 2: σχηματικό διάγραμμα συστήματος cascade με έμμεση ψύξη  
με αντλία.

λόγω της πλήρους έλλειψης λαδιού, ο εξατμιστής παρου-
σιάζει ελαφρά καλύτερο συντελεστή θερμικής μεταφοράς, 
σε σχέση με το σύστημα που φέρει συμπιεστή στη χαμη-
λή πλευρά. μια μικρή ποσότητα λαδιού που παρασύρεται 
στον εξατμιστή, του μειώνει το συντελεστή θερμικής μετα-
φοράς κατά 1 - 3% [4].

Ανάμικτο σύστημα Cascade με δύο ζώνες θερμοκρασί-
ας
Τα δυο προηγούμενα συστήματα εξυπηρετούν μόνο μια 
θερμοκρασιακή ζώνη εξάτμισης. Υπάρχει η δυνατότη-
τα εξυπηρέτησης δυο θερμοκρασιακών ζωνών εξάτμι-
σης, με ανάμικτο σύστημα cascade, με έμμεση ψύξη CO

2
 

στη ζώνη μεσαίας θερμοκρασίας και συμπιεστή CO
2
 χαμη-

λής στη ζώνη χαμηλής θερμοκρασίας. Ένα τέτοιο σύστη-
μα, όταν εξυπηρετεί ζώνη πολύ χαμηλής θερμοκρασίας 
(π.χ. θαλάμους -28οC ή καταψύκτες -40οC) μπορεί να είναι 
αποδοτικότερο ακόμα και από τα συστήματα αμιγούς αμ-
μωνίας, λόγω των σχετικών ενδογενων πλεονεκτημάτων 
του CO

2
. στο επόμενο σχήμα φαίνεται ένα ανάμικτο σύ-

στημα cascade, με υπερπληρωμένους εναλλάκτες και στις 
δυο ζώνες. στη βιομηχανική ψύξη τα συστήματα είναι με-
γάλα και αναλώνουν πολύ ενέργεια. Για το λόγο αυτό, συμ-
φέρει η επιλογή των υπερπληρωμένων εναλλακτών, που 
προσφέρουν βελτιωμένη θερμική μεταφορά, άρα εξοικο-
νόμηση μέσω μεγαλύτερων απαιτούμενων θερμοκρασιών 
αναρρόφησης. 

σχήμα 3: σχηματικό διάγραμμα συστήματος cascade με δυο 
θερμοκρασιακές ζώνες. Όλοι οι εναλλάκτες είναι με σύστημα 

υπερπλήρωσης.
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Μια σύντομη περιγραφή
Τιμητικά φέρει το όνομα του σουηδού μηχανικού  A.R. 
Lysholm, που πρώτος τον μελέτησε, τον σχεδίασε και 
τον κατασκεύασε. Ο κοχλιωτός συμπιεστής είναι μια 
απλή μηχανή περιστροφικής εκτόπισης, μικρού εσω-
τερικού όγκου και πολύστροφη. αποτελείται από ένα 
κλειστό κέλυφος μέσα στο οποίο περιστρέφονται δύο 
εμπλεκόμενα στροφεία, που είναι τα σπουδαιότερα και 
τα μοναδικά κινούμενα εξαρτήματα αυτού του συμπι-
εστή. Το ένα στροφείο, το κύριο, είναι ένας ισχυρός 
άξονας, στην περιφέρεια του οποίου έχει κοπεί ένας 
ατέρμονας κοχλίας με αρσενική ελικοειδή οδόντω-
ση. Το δεύτερο στροφείο, το δευτερεύον, είναι κι αυτό 
ένας άξονας ισχυρής κατασκευής, στην περιφέρεια του 
οποίου έχει κοπεί ένας ατέρμονας κοχλίας, με θηλυ-
κή ελικοειδή οδόντωση. Καθένα στροφείο από αυτά 
στηρίζεται στο κέλυφος με τα άκρα του, με δύο ρου-
λεμάν υψηλής αντοχής και ακρίβειας, που εξασφαλί-
ζουν στα στροφεία σταθερή και ακριβέστατη στήριξη, 
χωρίς αξονικές ώσεις, δηλαδή αυτά τα ίδια ρουλεμάν 
είναι οι ωστικοί τριβείς του συμπιεστή. η στεγανότητα 
στα σημεία στήριξης εξασφαλίζεται με αξονικούς λα-
βύρινθους. ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα στροφεία 
υπάρχει τέτοια ανοχή συναρμογής, ώστε κατά την πε-
ριστροφή τους μέσα στο κέλυφος να μην εφάπτονται, 
ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλεται μια λεπτή μεμβράνη 
λιπαντελαίου, ικανή να λιπαίνει και να ψύχει τους κο-
χλίες, και ταυτόχρονα ένα μέρος του ελαίου λιπαίνει 
και τα ρουλεμάν των αξόνων. Οι κοχλιωτοί συμπιεστές 
κατασκευάζονται σε δύο τύπους , όπως ακριβώς και οι 
εμβολοφόροι, δηλαδή ανοικτοί και ημίκλειστοι.
Ο ανοιχτός, που φαίνεται σε τομή στο σχ.1, συνδέεται 
με τον ηλεκτροκινητήρα στο τμήμα του άξονα του συ-
μπιεστή που εξέχει από το κέλυφος, με ελαστικό σύν-
δεσμο (κόμπλερ) και στεγανοποιείται με αξονικό λαβύ-
ρινθο υψηλής ακρίβειας.

Ο ημίκλειστος, που φαίνεται στο σχ2 σε τομή, είναι εν-
σωματωμένος στον ηλεκτροκινητήρα, ο άξονας του 
οποίου συνδέεται με το κύριο (αρσενικό) στροφείο του 
συμπιεστή.

Ο ηλεκτροκινητήρας ψύχεται με ατμούς του ψυκτικού 
υγρού που διοχετεύονται σε χυτούς μανδύες του κε-
λύφους του ηλεκτροκινητήρα, μέσω οπών του άξονα. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η φορά περιστροφής δεν 
επιτρέπεται να αλλάξει.

Λειτουργία
η αναρρόφηση των ατμών του ψυκτικού υγρού, η συ-
μπίεση και η κατάθλιψή τους επιτυγχάνεται με την πε-
ριστροφή των στροφείων, όπου οι ελικοειδείς οδοντώ-
σεις του αρσενικού κοχλία περιστρέφονται μέσα στους 
ελικοειδείς λοβούς του θηλυκού και περιορίζουν τους 
αναρροφώμενους 
ατμούς στα πίσω τοι-
χώματα του κελύ-
φους, προς την έξο-
δο.
Θα μπορούσαμε 
να πούμε χοντρικά, 
ότι ο κοχλιωτός συ-
μπιεστής λειτουργεί 
σαν μια γραναζω-
τή αντλία. σε σύγκρι-
ση  με τον παλινδρο-
μικό (πάλι χοντρικά), 
ο αρσενικός κοχλίας 
αντιστοιχεί στα έμ-
βολα και ο θηλυκός 
στους κυλίνδρους. 
με την περιστροφή των στροφείων ο όγκος των ατμών 
μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα οι ατμοί να συμπι-
έζονται σταδιακά μέσα στις εμπλεκόμενες οδοντώσεις 
των στροφείων, από τη χαμηλή πίεση αναρρόφησης 
(ή εξάτμισης) μέχρι την υψηλή πίεση κατάθλιψης (ή συ-
μπύκνωσης) και αποκτούν τη μέγιστη πίεσή τους στα 
πίσω τοιχώματα των στροφείων, προς την έξοδό τους 
από το κέλυφος του συμπιεστή.  
Το σχ. 3 είναι μια αναπαράσταση της λειτουργίας του 
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à

κοχλιωτού συμπιεστή. στο σημείο α οι ατμοί αναρροφώ-
νται με την πίεση εξάτμισης Ρε και η καμπύλη του δια-
γράμματος παριστάνει τη σταδιακή αύξηση της πίεσης 
των ατμών μέσα στις οδοντώσεις των κοχλιών. στο ση-
μείο Κ οι ατμοί καταθλίβονται με τη μέγιστη πίεση Ρκ που 
είναι η πίεση συμπύκνωσης. η συμπίεση είναι προφα-
νές ότι γίνεται μόνο προς την κατεύθυνση της ροής των 
ατμών, σε αντίθεση με τον παλινδρομικό συμπιεστή. μια 
ανακουφιστική βαλβίδα προστατεύει τον συμπιεστή από 
υπερβολικές πιέσεις κατά τη λειτουργία. η βαλβίδα αυτή 
διοχετεύει ένα μέρος των καταθλιβόμενων ατμών προς 
την πλευρά της αναρρόφησης (by-pass) σε περίπτωση 
υπερπίεσης. 
στο σημείο όμως αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι αυτή η 
ανακουφιστική βαλβίδα και το by-pass σε καμιά περί-
πτωση δεν αντικαθιστά τον πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης 
ή την ασφαλιστική βαλβίδα του συμπιεστή, ή του δοχεί-
ου υγρού. η θερμοκρασία των καταθλιβόμενων ατμών 
πρέπει να διατηρείται τουλάχιστο 20οC πάνω από τη θερ-
μοκρασία συμπύκνωσης στους κοχλιωτούς συμπιεστές. 
Όταν όμως η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτό το όριο, τότε 
ένας θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία του συμπιε-
στή, για να τον προστατεύει από την υπερθέρμανση. Το 
αισθητήριο αυτού του θερμοστάτη τοποθετείται στον 
θάλαμο κατάθλιψης του συμπιεστή. Οι συμπιεζόμενοι 
ατμοί καταθλίβονται στον ελαιοδιαχωριστή και στη συ-
νέχεια στον συμπυκνωτή. Πρέπει ακόμη να σημειώσου-
με ότι στα ξεκινήματα ο κοχλιωτός συμπιεστής αναπτύσ-
σει μεγάλες πιέσεις, που κάνουν απαραίτητη την άφορτη 
εκκίνηση, όχι μόνο για τη μείωση της έντασης του ρεύ-
ματος εκκίνησης, αλλά και για να αποκλειστεί ο κίνδυνος 
φθοράς και ζημιών των ρουλεμάν των στροφείων. η συ-
μπλήρωση της αναφοράς στη λειτουργία του κοχλιωτού 
συμπιεστή σχετίζεται με τη λίπανσή του και θα συνεχιστεί 
στην παράγραφο που ακολουθεί.

Το δίκτυο λίπανσης
η λίπανση σε κάθε είδους μηχανή είναι πάντα ύψιστης 
σημασίας και μια απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για 
τη σωστή λειτουργία, αλλά και αυτή ακόμα την ύπαρξη 
της μηχανής. Όσο πιο ταχύστροφη είναι η μηχανή, τόσο 
πιο κρίσιμη γίνεται η λίπανσή της. 
Ο κοχλιωτός συμπιεστής είναι μια ταχύστροφη μηχανή, 
που σε πολλές περιπτώσεις οι στροφές της ξεπερνούν τις 
5000 ανά λεπτό, που σημαίνει 300.000 κάθε μία ώρα λει-
τουργίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του 
κοχλιωτού συμπιεστή, το λιπαντέλαιο εκτός από τη λί-
πανση των ρουλεμάν και των κοχλιών των στροφείων 
εξασφαλίζει και τη δυναμική στεγανοποίηση των λαβυ-
ρίνθων των αξόνων και αυτό είναι μια σημαντική διαφο-
ρά ανάμεσα στους κοχλιωτούς και τους εμβολοφόρους 
συμπιεστές.

η παροχή ελαίου στον συμπιεστή γίνεται από μια εξω-
τερική δεξαμενή, τοποθετημένη στην πλευρά της κατά-
θλιψης που παίζει επίσης το ρόλο του ελαιοδιαχωριστή, 
όπως φαίνεται στο σχ.4. αυτός ο ελαιοδιαχωριστής είναι 
το πιο ογκώδες συγκρότημα μιας ψυκτικής εγκατάστα-
σης με κοχλιωτό συμπιεστή. Το λιπαντέλαιο ξεκινά από 
το κάτω μέρος του διαχωριστή, που είναι και η δεξαμε-
νή ελαίου. Περνά από το ψυγείο 13 και με την πρέπου-
σα θερμοκρασία προχωρεί προς τον συμπιεστή, μέσω 
του φίλτρου 3 και του ρυθμιστή ροής 4. αυτός ο ρυθμι-
στής ροής είναι ένα μπεκ, που μετρά με ακρίβεια την πο-
σότητα ελαίου που θα περάσει προς τον συμπιεστή. στο 
δίκτυο του λιπαντελαίου υπάρχει επίσης ένας υαλοδεί-
κτης ροής 5, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2, που διακό-
πτει τη ροή του ελαίου προς τον συμπιεστή κατά τη δι-
άρκεια των σταματημάτων, για να μην γεμίσει με λάδι ο 
συμπιεστής. στο δίκτυο υπάρχει ακόμη η βαλβίδα 7, που 
κάνει τρεις σημαντικές υπηρεσίες, διακόπτει τη λειτουρ-
γία του συμπιεστή σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότη-
τας ελαίου, συνεργάζεται με τον ρυθμιστή ροής 4, αλλά 
ταυτόχρονα είναι και βαλβίδα μιας διόδου (check valve) 
που δεν επιτρέπει αντίθετη ροή του λιπαντελαίου. η σω-
στά μετρημένη ποσότητα λιπαντελαίου μπαίνει στον συ-
μπιεστή περνώντας από ένα άλλο μπεκ 6, που το ψεκά-
ζει πάνω στις οδοντώσεις των δύο στροφείων, καθώς και 
στα ρουλεμάν των αξόνων.
στη συνέχεια το λάδι αναμιγνύεται με τους ατμούς του 
ψυκτικού υγρού και καταθλίβεται στον ελαιοδιαχωρι-
στή. Οι ατμοί διαχωρίζονται από το λάδι με φυγοκέντρι-
ση, στο επάνω μέρος του δοχείου του διαχωριστή. Το 
λάδι ρέει προς τα κάτω στο χώρο που αποτελεί τη δε-
ξαμενή ελαίου, απ’ όπου ξεκινά πάλι για να επαναλάβει 
τον κύκλο λίπανσης του συμπιεστή, ενώ οι ατμοί οδεύ-
ουν προς τον συμπυκνωτή. η ψύξη του λιπαντελαίου εί-
ναι απαραίτητη και όπως αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται 
στο ψυγείο 13, που μπορεί να είναι αερόψυκτο ή υδρό-
ψυκτο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις εγκαταστάσεων, 
που η ψύξη του ελαίου γίνεται με ψεκασμό ατμών, όπως 
φαίνεται στο σχ. 4. Ο ελαιοδιαχωριστής είναι εξοπλισμέ-
νος με :
α/ Τη φλωτεροβαλβίδα 9, που διακόπτει τη λειτουργία 
του συμπιεστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης ελαί-
ου και δεν επιτρέπει το ξεκίνημα σε περίπτωση χαμηλής 
στάθμης και πάντα σε συνεργασία με τη βαλβίδα 7.
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β/ Τον υαλοδείκτη 12, παρακολούθησης του ελαίου.
γ/ Την ηλεκτρική αντίσταση 10, θέρμανσης του ελαί-
ου μέσα στη δεξαμενή, όταν αυτό απαιτείται. η ίδια 
αντίσταση εξατμίζει τα συμπυκνώματα των ατμών ψυ-
κτικού υγρού που έχουν παραμείνει στο λιπαντέλαιο 
ύστερα από τη φυγοκέντρηση, προλαβαίνοντας έτσι 
τον αφρισμό.
δ/ Έναν θερμοστάτη, που ρυθμίζει τη λειτουργία της 
αντίστασης 10.

Οι συσκευές προστασίας του κοχλιωτού συμπιεστή
Οι απαραίτητες συσκευές προστασίας ενός κοχλιωτού 
συμπιεστή έχουν ήδη αναφερθεί στις περιγραφικές 
αναφορές του κειμένου.
Επιγραμματικά όμως θα αναφερθούν και πάλι με στό-
χο να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη ύπαρξής τους για την 
προστασία και την ασφαλή λειτουργία του κοχλιωτού 
συμπιεστή.
α/ η ανακουφιστική βαλβίδα προστασίας από υπερ-
πιέσεις κατάθλιψης, με τη διοχέτευση ενός μέρους των 
καταθλιβόμενων ατμών προς την πλευρά της αναρρό-
φησης (by-pass).
β/ Ο θερμοστάτης προστασίας από υπερβολική θερ-
μοκρασία κατάθλιψης, ο σένσορας του οποίου τοπο-

θετείται στον θάλαμο κατάθλιψης του συμπιεστή. Έτσι 
όταν ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη θερμοκρασία κατά-
θλιψης διακόπτεται η λειτουργία του συμπιεστή.
γ/ η φλωτεροβαλβίδα διακοπής της λειτουργίας, σε 
περίπτωση χαμηλής στάθμης ελαίου ή υπερβολικού 
αφρισμού.
δ/ Ο ρυθμιστής ροής και ψεκασμού ελαίου, που ρυθ-
μίζει την ποσότητα κυκλοφορίας και διακόπτει τη λει-
τουργία του συμπιεστή σε περίπτωση ανεπαρκούς πο-
σότητας ελαίου.
ε/ Οι συσκευές προστασίας του ηλεκτροκινητήρα, από:
• Υπερφόρτιση
• Υπερβολικά ξεκινήματα
• Υπερθέρμανση της περιέλιξης
• Διακοπή της παροχής σε περίπτωση βλάβης μιας φά-
σης
• Χρονοκαθυστέρηση για ελάχιστο χρόνο σταματήμα-
τος 5’.
στ/ Ο πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης
ζ/ η ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης του λιπαντελαίου  
η/ Το ψυγείο του λιπαντελαίου και τέλος
θ/ η άφορτη εκκίνηση. ®  
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Γράφει
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μηχανικός 
Παραγωγής 
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Δ.Π.Θ.

Τι είναι το ZEB;
Το κτίριο ΖΕΒ (Zero Energy Building) είναι ένα κτίριο 
εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, του οποίου 
η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργει-
ας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του 
αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέρ-
γειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου 
(βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, άρθρο 2).

Τι πρέπει να διαθέτει ένα ΖΕΒ;
Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
(nZEB) διαθέτουν:
• δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών,
• η/μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής από-
δοσης και
• ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης τους ενέργει-
ας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
τοπικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα ΖΕΒ
Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου κτιρίου είναι πολλά, με-
ρικά εκ των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:
• μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω της αυξημέ-
νης θερμομόνωσης, καθώς η
περισσότερη καταναλισκόμενη ενέργεια αποσκοπεί στη 
θέρμανση των κτιρίων.
• μείωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λόγω της υψη-
λής ενεργειακής απόδοσης,
όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
• Ενεργειακή ασφάλεια και περιβαλλοντική αειφορία.
• μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και 
ηλεκτρισμό.
• μειωμένα έξοδα συντήρησης σε σχέση με ένα συμβα-
τικό κτίριο.
• μικρός χρόνο απόσβεσης επένδυσης.

Ενέργεια για θέρμανση σε ένα ΖΕΒ
στα κτίρια n ZEB απαιτούνται υψηλά επίπεδα θερμομό-
νωσης του κελύφους, με αποτέλεσμα η απαίτηση ενέρ-
γειας για σκοπούς θέρμανσης να είναι μειωμένη. η 
κάλυψη των αναγκών για θέρμανση θα πρέπει να προ-
έρχεται από αΠΕ και το σύστημα να είναι έτσι σχεδια-
σμένο ώστε να ακολουθούνται οι πιο ενεργειακά απο-
δοτικές τεχνολογίες και σχεδιαστικές μέθοδοι.
μερικές λύσεις για τη θέρμανση των κτιρίων n ZEB γίνο-
νται με τους εξής τρόπους:
1. Λέβητα συμπυκνώσεως υγρού ή αερίου καυσίμου 
όπου η απόδοση μπορεί να είναι κοντά στο 100%. Ο 
καυστήρας του λέβητα μπορεί να είναι δύο σταδίων, και 
σε μεγάλα κτίρια πολλαπλών σταδίων.
2. Αντλία θερμότητας υψηλής ενεργειακής κλάσης, 
κατά προτίμηση με συντελεστή απόδοσης μεγαλύτερο 
από 3,5. Οι αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι αερό-
ψυκτες (αέρος – νερού) ή υδρόψυκτες (νερού – νερού/ 
γεωθερμικές). Υπερτερούν σε σχέση με τα άλλα συστή-
ματα καθότι χρησιμοποιούνται για θέρμανση αλλά και 
ψύξη, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
αΠΕ, ενώ η εγακτάσταση τους δεν απαιτεί πολύ χώρο.
ακόμη, παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής ΖΝΧ, συν-

δυαστικά με τη χρήση ηλιακής ενέργειας ή και όχι.
3. Λέβητα βιομάζας, ειδικότερα όταν υπάρχει αυτομα-
τισμός για ελεγχόμενη τροφοδοσία καυσίμου και ρύθ-
μιση της καύσης. η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας και συμβάλει στην επίτευξη του ελάχιστου πο-
σοστού αΠΕ που απαιτείται σε ένα κτίριο n ZEB.
4. Ηλιακή θέρμανση συνδυασμένη με ένα άλλο σύστη-
μα παραγωγής θέρμανσης, όπως λέβητας ή αντλία θερ-
μότητας. Τα ηλιακά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν 
να καλύψουν και τις ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης, έτσι 
μπορεί να είναι πιο ελκυστική λύση σε κτίρια
που έχουν ταυτόχρονα υψηλές ανάγκες σε θέρμανση 
και ζεστό νερό χρήσης.
5. Ηλεκτρική αντίσταση σε περιπτώσεις μικρών κτιρίων 
όπου η εγκατάσταση ενός πιο ενεργειακά αποδοτικού 
συστήματος είναι τελείως οικονομικά ασύμφορη.
6. Τηλεθέρμανση σε επίπεδο περιοχής ή οικοδομικού 
τετραγώνου.

Τα κτίρια nΖΕΒ στη ζωή μας
σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ - Άρθρο 9 ορίζεται 
ότι : «απαιτείται λήψη απαραίτητων μέτρων ανά κράτος 
για τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενι-
κής ενεργειακής κατανάλωσης, μέχρι το τέλος του 2018 
για τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 2020 για 
όλα τα κτίρια».
Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. Active for more comfort: Passive House. 
(2018). 3rd ed. [ebook] PHI. Available at: https://passivehouseinternational.
org/upload/download_complete_PH_Brochure2018_EN_online.pdf 
[Accessed 12 Mar. 2018]. 2. Avgeris, L. (2016). μοντελοποίηση και ανάλυση 
Κτιρίων μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. MSc. University of Patras. 3. 
GRAMMATIKOPOULOS, A. (n.d.). TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κα-
τανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας.  4. Inzeb. (2018). Ορι-
σμός ZEB. [online] Available at: http://inzeb.org/%CE%BF%CF%81%CE%
B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-zeb/ [Accessed 12 Mar. 2018]. 5. 
Lofgren, K. (2015). Infographic: What the net-zero homes of the future will 
look like. [image] Available at: https://inhabitat.com/infographic-what-the-
net-zero-homes-of-the-future-willlook-like/ [Accessed 12 Mar. 2018]. 6. 
ΚαΠΕ, C. (2018). Τι είναι το κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλω-
σης|EnergyHUB for ALL. [online] Cres.gr. Available at: http://www.cres.gr/
energyhubforall/3.1.html [Accessed 12 Mar. 2018]. 7. ΚΤΙΡΙα μηΔΕΝΙΚησ 
ΕΝΕΡΓΕΙαΚησ ΚαΤαΝαλΩσησ | ZEB ENGINEERING. (2018). ΚΤΙΡΙα μηΔΕΝΙ-
Κησ ΕΝΕΡΓΕΙαΚησ ΚαΤαΝαλΩσησ | ZEB ENGINEERING. [online] Available 
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του ψυκτικού
η γωνιά

Πώς γίνεται η αποφόρτωσης των συμπιεστών ψύξης;

4/ Με τη χρήση συμπιεστών σε παράλληλη σύνδεση
Ένας άλλος τρόπος ελέγχου της ικανότητας των συμπιε-
στών με καλά αποτελέσματα είναι η χρήση δύο ή περισσό-
τερων συμπιεστών σε παράλληλη σύνδεση. Κάθε συμπιε-
στής ελέγχεται από ιδιαίτερο πρεσσοστάτη αναρρόφησης. 
Κάθε πρεσσοστάτης έχει ρυθμιστεί να διακόπτει τη λειτουρ-
γία του συμπιεστή που ελέγχει, σε διαφορετική πίεση αναρ-
ρόφησης. Έτσι όταν τα ψυκτικά φορτία ελαττωθούν, ελατ-
τώνεται, όπως είναι φυσικό και η πίεση της αναρρόφησης 
της μονάδας. Όταν η πίεση πέσει; κάτω από την πίεση δι-
ακοπής (STOP) στην οποία έχει ρυθμιστή ο πρεσσοστάτης, 
ανοίγουν οι επαφές του και διακόπτεται η λειτουργία του 
συμπιεστή που ελέγχει. μ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται η 
ικανότητα του συγκροτήματος και έχουμε οικονομικότερη 
λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης. Όταν η θερμοκρα-
σία στο θάλαμο ικανοποιηθεί, ενεργοποιείται και ο πρεσσο-
στάτης που ελέγχει τον δεύτερο συμπιεστή, με αποτέλεσμα 
να σταματήσει και δεύτερος συμπιεστής. με την άνοδο της 
θερμοκρασίας στον θάλαμο, αυξάνεται η πίεση της αναρ-
ρόφησης, ενεργοποιείται πρώτα ο πρεσσοστάτης που έχει 
ρυθμιστεί σε μικρότερη πίεση εκκίνησης (START) και ξεκι-
νά έτσι ο ένας συμπιεστής. αν η πίεση αναρρόφησης αυξη-
θεί ακόμη περισσότερο (από την αύξηση των φορτίων στο 
θάλαμο), τίθεται σε λειτουργία και ο δεύτερος συμπιεστής.

Πολύ συχνά οι χρησιμοποιούμενοι συμπιεστές έχουν και 
ειδικούς μηχανισμούς αποφόρτωσης (unloaders). σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις ο έλεγχος της ικανότητας γίνεται σε μεγαλύ-
τερα όρια, με αποτέλεσμα να λειτουργεί η μονάδα ακόμη 
πιο οικονομικά.
Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος ελέγχου της ικανό-
τητας είναι ότι σε περίπτωση βλάβης του ενός συμπιεστή η 
εγκατάσταση μπορεί να εξυπηρετηθεί με τον άλλο (ή τους 
υπόλοιπους). Όμως η μέθοδος αυτή ελέγχου της ικανότη-
τας είναι μεγάλου κόστους (αγορά συμπιεστών, κατασκευή 
σωληνώσεων, εγκατάσταση αυτοματισμών κ.λ.π.) και δημι-
ουργεί πολλές φορές προβλήματα λίπανσης. Για τη διατή-
ρηση της σωστής στάθμης ψυκτελαίου, σε κάθε συμπιεστή 
τοποθετείται ένας ρυθμιστής στάθμης ψυκτελαίου.
5/ Ειδικοί μηχανισμοί αποφόρτωσης (unloaders)
Οι μηχανισμοί αποφόρτωσης των παλινδρομικών συμπι-
εστών, επενεργούν συνήθως στις βαλβίδες αναρρόφησης 
ενός, ή περισσότερων κυλίνδρων του συμπιεστή και τις 
κρατούν ανοικτές κατά τη φάση της συμπίεσης.
μ’ αυτό τον τρόπο, το συμπιεζόμενο ψυκτικό αέριο αυτών  

των κυλίνδρων, επιστρέφει πίσω προς τη γραμμή της αναρ-
ρόφησης αντί να κατευθύνεται προς τον συμπυκνωτή.
η αρχή λειτουργίας των μηχανισμών αποφόρτωσης των 
συμπιεστών βασίζεται κατά κανόνα στη μεταβολή της πί-
εσης στη γραμμή της αναρρόφησης. η διαδικασία όμως 
του ελέγχου διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευα-
στή. Έτσι, διάφορες εταιρείες κατασκευής συμπιεστών (π.χ 
Copeland, Trane, Carrier κ.λ.π.) έχουν αναπτύξει διαφορε-
τικούς τύπους αυτόματων μηχανισμών αποφόρτωσης. 
Ένας απλός μηχανισμός αποφόρτωσης συμπιεστών είναι 
αυτός που φαίνεται στο σχήμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία 
Dunham – Bush. στον μηχανισμό αυτό, για τη συγκράτηση 
της βαλβίδας αναρρόφησης σε ανοικτή θέση κατά την απο-
φόρτωση, χρησιμοποιείται ψυκτικό αέριο της κατάθλιψης. 
Τα κύρια εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στους απο-
φορτωτές αυτού του είδους είναι:
• Ο μηχανισμός ελέγχου της βαλβίδας αναρρόφησης.
• η γραμμή τροφοδότησης του μηχανισμού, με αέριο κατά-
θλιψης (με σωληνάκι ¼).
• μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, που ελέγχεται από έναν 
πρεσσοστάτη χαμηλής.
• Ένας πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης.
Λειτουργία
Όσο ελαττώνεται η θερμοκρασία στον ψυκτικό θάλαμο, 
ελαττώνεται ανάλογα και η πίεση αναρρόφησης. Όταν η πί-
εση φθάσει στην πίεση στην οποία έχει ρυθμιστεί ο πρεσ-
σοστάτης χαμηλής* να κλείνει, κλείνουν οι επαφές του και 
τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση η ηλεκτρομαγνητική βαλ-
βίδα. η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανοίγει και έτσι ο μηχα-
νισμός αποφόρτωσης δέχεται πίεση από την κατάθλιψη της 
μονάδας. η πίεση κατάθλιψης οδηγείται σ’ ένα πολύ μικρό 
κύλινδρο του αποφορτωτή και αναγκάζει το έμβολο να κι-
νηθεί προς τα κάτω. η κίνηση αυτή του εμβόλου του απο-
φορτωτή ενεργοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου της βαλβίδας 
αναρρόφησης και την κρατά ανοικτή. Έτσι το αέριο που 
συμπιέζεται κατά τη φάση της συμπίεσης επιστρέφει πίσω 
προς τη γραμμή της αναρρόφησης. μ’ αυτόν τον τρόπο ο 
συμπιεστής αναρροφά μικρότερη ποσότητα ψυκτικού αε-
ρίου από τον εξατμιστή, και φυσικά μειώνεται αντίστοιχα η 
ικανότητα του συμπιεστή και η ενέργεια που δαπανάται για 
τη λειτουργία του. η αντίστροφη διαδικασία ακολουθείται 
όταν τα φορτία της εγκατάστασης αυξηθούν (νέα προϊόντα, 
άνοιγμα πόρτας κ.λπ.). με την αύξηση των φορτίων έχουμε:
• αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο.
• αύξηση της πίεσης στην αναρρόφηση.
• Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη χαμηλής.
• Κλείσιμο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
• Επαναφορά των βαλβίδων αναρρόφησης σε κανονική 
λειτουργία και επομένως επαναφορά της ικανότητας του 
συμπιεστή στο 100% της ονομαστικής του ικανότητας. ®
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Μεγαλύτερο Stock Συµπιεστών και Ανταλλακτικών 
Ετοιµοπαράδοτων σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ανοιχτού Τύπου Εµβολοφόροι Συµπιεστές και Κοχλίες
Καινούργιοι και Επισκευασµένοι Συµπιεστές
Γνήσια Ανταλλακτικά Συµπιεστών
Εξατµιστικοί Συµπυκνωτές
Εναλλάκτες Θερµότητας
Κατασκευή Ψυκτικών Μονάδων
Κατασκευή Εγκαταστάσεων µε Ελεγχόµενη Ατµόσφαιρα
     Κατασκευή Εγκαταστάσεων µε Αµµωνία
Εµπορία Ψυκτικών υγρών και Ψυκτελαίων

24 ώρες Τεχνική Υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
Τεχνογνωσία στην επίλυση προβληµάτων
Μελέτη – Σχεδιασµός – Κατασκευή Βιοµηχανικών 
Εγκαταστάσεων
Επισκευή και Ανακατασκευή Εµβολοφόρων 
και Screw Συµπιεστών
Εµπειρία σε προβλήµατα αυτοµατισµών PLC
Εξειδίκευση σε Εγκαταστάσεις Αµµωνίας
Αντικατάσταση Φρέον σε Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις
24ώρη τηλεφωνική υποστήριξη 
στα: 210 4001263, 694 4199761

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

Μεγαλύτερο Stock Συμπιεστών και Ανταλλακτικών 
Ετοιμοπαράδοτων σε Ελλάδα και Ευρώπη

MYCOMGrasso

eco
friendly
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Για ακόμη μια χρονιά, η Διεθνής έκ-
θεση Climatherm Energy έκλεισε τις 
πύλες της κατακτώντας και πάλι το 
βάθρο ως την πρώτη, μεγαλύτερη και 
πιο εξειδικευμένη έκθεση στον κλά-
δο της ενέργειας. Η δυναμική της δι-
εθνούς έκθεσης Climatherm Energy, 
απορρέει από την ποιότητα και το 
κύρος των εκθετών αλλά και των επι-
σκεπτών της. Οι συμμετέχοντες εκθέ-
τες κάθε 2 χρόνια αφιερώνουν ση-
μαντικούς πόρους, πολύτιμο χρόνο 
και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμέ-
νου να συμμετάσχουν στην Διεθνή 
έκθεση Climatherm Energy, η οποία 
τελεί σημείο αναφοράς, που συγκε-
ντρώνει το σύνολο των επαγγελματι-
ών του κλάδου της οικοδομής.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
που σας παραθέτουμε πάνω από 
20.000 επαγγελματίες επισκέπτες, 
αρκετά πιο αυξημένος αριθμός από 
την διοργάνωση του 2016, έδωσαν 
το παρόν και έλαβαν την πιο άμεση 
πληροφόρηση για όλες τις νέες και 
πιο εξελιγμένες τεχνολογίες του κλά-
δου σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Με διαφορά φέτος ανταποκρίθηκε 
πολύ μεγάλο μέρος επαγγελματιών 
από την επαρχία, αυξάνοντας έτσι και 
την ποσότητα αλλά και την ποιότητα 
των εξειδικευμένων επισκεπτών, δί-
νοντας σε όλες τις μεγάλες αντιπρο-
σωπίες και βιομηχανίες του κλάδου, 
τη δυνατότητα επιτυχημένων συ-

νεργειών αλλά και διεύρυνσης του 
πελατολογίου. Την διεθνή έκθεση 
Climatherm Energy, η οποία παραμέ-
νει μια ισχυρή παρουσία στον χώρο 
της ενέργειας εδώ και 30 χρόνια, 
εγκαινίασε ο αξιότιμος Υπουργός, 
Κος Σταθάκης Γιώργος, περνώντας 
μηνύματα θετικά και αισιόδοξα για 
την ευρύτερη αξιοποίηση εξοικονό-
μησης ενέργειας στη χώρα μας αλλά 
και για τα προσεχή έργα του υπουρ-
γείου με σκοπό την ενδυνάμωση και 
την άνοδο του κλάδου.

Δίνουμε λοιπόν, το ραντεβού μας 
στην επόμενη Climatherm Energy 
2020.

Μεγαλοπρεπής ανέλιξη της διεθνούς έκθεσης!
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥγΚΕΝτΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝαΡΙα

Ο συνεταιρισμός Επαγγελματιών 
Ψυκτικών Ελλάδος (σ.Ε.Ψ.Ε.) 

πραγματοποίησε στις 
11/03/2018 την ετήσια 
Τακτική Γενική συνέλευ-
ση των μελών του. Το 
Διοικητικό συμβούλιο, 
συνεπικουρούμενο από 

την λογίστρια του σΕΨΕ, 
τον Ορκωτό Ελεγκτή λογι-

στή και τον Νομικό σύμβου-
λο,  με ιδιαίτερη ικανοποίηση 

παρουσίασε στα μέλη του συνεταιρι-
σμού τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της 27ης  οι-
κονομικής χρήσης και ανέπτυξε όλα τα θέματα που απα-
σχόλησαν την Διοίκηση κατά το έτος 2017.
σε κλίμα αισιοδοξίας και συναδελφικότητας, οι συνεται-
ριστές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τους χειρι-
σμούς της Διοίκησης παρέχοντας ομόφωνη έγκριση για 
τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις 
της χρήσης 2017. Κύριο θέμα στις εργασίες της Γ.σ. ήταν 
το γεγονός της επιστροφής στα μέλη του συνεταιρισμού, 
πιστωτικών τιμολογίων στις 31/12/2017.  Όπως εξήγησε 
το Δ.σ. η απόφαση αυτή πάρθηκε για να επιβραβευθεί 
η πληρωμή μετρητών και η υποστήριξη που παρέχουν 
στον σΕΨΕ οι συνεταιριστές και έτσι χορηγήθηκε πρό-
σθετη έκπτωση 5,27% επί του ετήσιου τζίρου των συνε-
ταιριστών. Την πίστωση αυτή έλαβαν όλα τα μέλη του 
σΕΨΕ που είχαν κίνηση έστω και ένα ευρώ και βέβαια 
το συνολικό ποσό της πίστωσης για το κάθε μέλος ήταν 
ανάλογο του τζίρου που είχε πραγματοποιήσει στον 
σΕΨΕ. Οι συνεταιριστές ενέκριναν ομόφωνα την ενέργεια 
αυτή του Δ.σ. και επίσης έδωσαν την συγκατάθεση τους 
για επανάληψη αυτής αν κριθεί απαραίτητο και εφόσον 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει το Δ.σ. και υπάρχουν 
θετικά οικονομικά αποτελέσματα.     στο σημείο αυτό ο 
Πρόεδρος του Δ.σ. κύριος σαββέλος σάββας τόνισε τα 
εξής:    η στήριξη μας και η ενίσχυση του συνεταιρισμού 
πρέπει να είναι συνεχής και να δίνεται με «κλειστά μά-

τια». Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς που έχουμε την ευθύ-
νη της Διοίκησης να θέλουμε να υπάρχουν στον σΕΨΕ 
μη ανταγωνιστικές τιμές. Όλοι εμεί είμαστε συγχρόνως 
και πελάτες του συνεταιρισμού και δραστηριοποιούμα-
στε στο ίδιο ανταγωνιστικό περιβάλλον με εσάς. Επομέ-
νως μέλημα μας συνεχές είναι η προσφορά από τον συ-
νεταιρισμό των πλέον ανταγωνιστικών τιμών. ακόμη και 
στις περιπτώσεις που αυτό δεν επιτυγχάνεται, είτε λόγω 
μικρής οικονομικής επιφάνειας του σΕΨΕ, είτε  λόγω έλ-
λειψης προμηθευτών του εξωτερικού, η τελική διαφορά 
με τον ανταγωνισμό είναι πολύ μικρή και αυτή σίγουρα 
θα υπερκαλυφθεί με τα συνολικά ετήσια αποτελέσματα 
και την διανομή κερδών στο τέλος του έτους.  Ενισχύο-
ντας λοιπόν τον σΕΨΕ μόνο κέρδη μπορούμε να έχουμε 
και οφέλη για όλους τους ψυκτικούς και είναι τιμή για τον 
κλάδο των ψυκτικών να υπάρχει ένας ισχυρός σΥΝΕΤαΙ-
ΡΙσμΟσ που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους και όχι 
απαραίτητα με την στενή συντεχνιακή έννοια. 
Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα:   
Της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την καθαρή θέση 
του σΕΨΕ που θα επιτρέψει πλέον στην Διοίκηση, εφόσον 
υπάρχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, να προχω-
ρήσει από την τρέχουσα οικονομική χρήση στην διανο-
μή κερδών σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό κα-
θώς και το θέμα ολοκλήρωσης της Επικαιροποίησης των 
συνεταιριστικών μεριδίων για το οποίο δόθηκε παράτα-
ση περίπου δύο μηνών οπότε και θα αρχίσει η έκδοση 
των νέων Επικαιροποιημένων μεριδίων. σύμφωνα με 
την απόφαση που πάρθηκε, το μητρώο του σΕΨΕ κλείνει 
με όσα μερίδια θα έχουν προσκομισθεί μέχρι τέλους μα-
ΐου 2018  και για το επόμενο διάστημα μέχρι την Γ.σ. του 
2020 τα μερίδια που θα εμφανίζονται θα τυγχάνουν της 
έγκρισης της Γ.σ. 
Οι εργασίες της Γ.σ. έκλεισαν με την ομόφωνη έγκριση 
όλων των θεμάτων που έθεσε σε ψηφοφορία το Δ.σ. και 
το μήνυμα που κυριάρχησε είναι ότι 
ΟσΟ ΚαλΥΤΕΡα ΠηΓαΙΝΕΙ Ο σΥΝΕΤαΙΡΙσμΟσ  ΤΟσΟ ΠΕ-
ΡΙσσΟΤΕΡα Θα ΕΙΝαΙ Τα ΟΦΕλη ΠΟΥ Θα αΠΟλαμΒα-
ΝΟΥΝ  ΟΙ σΥΝΕΤαΙΡΙσΤΕσ. 

Σημαντικές ανακοινώσεις και αποφάσεις  
στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Ψ.Ε.

Ο Όμιλος μαυρογένη εγκαινιάζει τη συνεργασία του µε 
τη MITSUBISHI ELECTRIC μεταβάλλοντας ένα τοπίο 30 
χρόνων. η μΙΤSUBISHI ELECTRIC μετά από διερεύνηση 
της ελληνικής αγοράς επέλεξε για τη δυναμική και την 
προοπτική του τον Όμιλο μαυρογένη ως νέο της συνερ-
γάτη. Ο Όμιλος μαυρογένη διαθέτει την πλήρη γκάμα 
των προϊόντων της MITSUBISHI ELECTRIC.
η MITSUBISHI ELECTRIC υλοποιεί το όραμά της να παρά-
γει συνεχώς νέες τεχνολογίες και προϊόντα που να συνει-
σφέρουν στη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής 
και εργάζεται για ένα καλύτερο μέλλον µέσω της καινοτο-
μίας. η κίνηση αυτή ενισχύει στρατηγικά το portfolio του 

Ομίλου μαυρο-
γένη στον κλι-
ματισμό και κα-
τοχυρώνει και 
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι 
τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε αρκετές αγορές του εξωτε-
ρικού. Προτεραιότητα του Ομίλου μαυρογένη αποτελεί 
η εδραίωση της μΙΤSUBISHI ELECTRIC σε πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στη χώρα µας και η ανάκτηση μεριδίων αγοράς 
από τον ανταγωνισμό. 

Συνεργασία Ομίλου Μαυρογένη με τη MITSUBISHI ELECTRIC
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η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, στα πλαίσια της έκθε-
σης Climatherm Energy 2018, οργάνωσε στις 24/02/2018 
ημερίδα με θέματα:
1. Επιμόρφωση και κατάρτιση – Βασικά στοιχεία για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
Ομιλητής: ασημακόπουλος αντώνιος (συγγραφέας τε-
χνικών βιβλίων) 

2. Ψύξη – Κλιματισμός και Περιβάλλον 
Ομιλητής: Δαλαβούρας Άγγελος (Ψυκτικός – μηχανολό-
γος)
3. σταδιακή μείωση των φθοριούχων ψυκτικών αερί-
ων και αντικατάσταση με νέα - Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
517/14
Ομιλητής: Κόντε Φλώρα (Εισαγωγέας φθοριούχων ψυκτι-
κών αερίων) 
4. Άδειες – Πιστοποιήσεις – Εφαρμογή Νομοθεσίας και 
Ε.Κ. για την προστασία του περιβάλλοντος
Ομιλητής: Πουλιάνος Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ψ.Ε.)
Το ακροατήριο της ημερίδας ήταν αρκετά μεγάλο, λόγω 
του ενδιαφέροντος που είχε και στο τέλος της ημερίδας 
τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν τα προαναφερθέ-
ντα από τους ομιλητές και εδόθησαν οι ανάλογες απα-
ντήσεις. 
η Ο.Ψ.Ε. και τα ανά την Ελλάδα σωματεία παραμένουν 
στη διάθεση των συναδέλφων για την πληρέστερη ενη-
μέρωσή τους.

Ημερίδα Ο.Ψ.Ε.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥγΚΕΝτΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝαΡΙα
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www.kontes.gr
email: kontes@kontes.gr

KONTEΣ
ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ψύξη
Κλιματισμός

R-134
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-450A 546 GWP A1
R-513A 575 GWP A1
R-1234ZE 1 GWP A2L
R-1234YF 4 GWP A2L

R410
ANTΙKAΤΑΣΤΑΤΗΣ 
R-452B 698 GWP A2L

R-404
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-407F 1674 GWP A1
R-448A 1273 GWP A1
R-449A 1282 GWP A1
R-452 A 1945 GWP A1
R-455A 145 GWP A2L
R-454C     148 GWP    A2L

ΝΑTURAL REFRIGERANTS 
R-290 Propane 3 GWP
R-600a Iso-butane 3 GWP
R-717 Ammonia 0 GWP
R-744 Carbon dioxide 1 GWP

Επιλογή νέων ψυκτικών ρευστών

KONTEΣ

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
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με επιχειρηματικές δραστηριότητες από το 1992 και τα-
χύτατη ανάπτυξη στο αντικείμενο των ψυκτικών εφαρ-
μογών και ιδιαίτερα της βιομηχανικής ψύξης και του κλι-
ματισμού, η ΙΩαΝΝησ  σΠΥΡΟΠΟΥλΟσ ΕΠΕ εγκαινίασε 
στις 10 μαρτίου, στις 19:00 το νέο της κατάστημα υψη-
λών προδιαγραφών στην Τρίπολη.
Το κατάστημα “ντύθηκε” στα χρώματα της Daikin, συμ-
βαδίζοντας με το concept της Daikin Hellas, Blue Dealer 
Plus, “στολίζοντας” και ενισχύοντας την εμπορική δύνα-
μη της Τρίπολης.
στα λαμπερά εγκαίνια παρέστησαν εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών, διοικητικά μέλη καταξιωμένων βιομη-
χανικών εταιρειών στο χώρο, στελέχη εμπορικών εται-
ρειών βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού, πολλοί πε-

λάτες, όλα τα στελέχη της εταιρίας και πλήθος κόσμου.
μεταξύ των προσκεκλημένων δυναμικό “παρών” έδω-
σαν οι κ.κ. Γιωτόπουλος Βασίλης Διευθυντής Πωλήσε-
ων Ελλάδος της ΕλΒαλ ΧαλΚΟΡ στον τομέα του χαλκού, 
Φωτόπουλος λευτέρης Διευθύνων σύμβουλος της Calda 
Energy AEBE, η κα αντωνίου Χριστίνα, Sales Manager 
της Daikin Hellas, o κ. λιακάκος Γεώργιος,  Πρόεδρος της 
λιακάκος α.Ε. και ο κ. Καμπούρης Γεώργιος Πρόεδρος 
της ΕΨΕμ α.Ε.
μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες του χώρου στηρίζουν 
ενεργά τέτοιου είδους επιχειρηματικές κινήσεις που 
έχουν ως γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση του πελά-
τη, την χρήση πιστοποιημένων με CE υλικών και την πα-
ράδοση άρτιου τελικού προϊόντος.

Εγκαίνια για την ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ!
Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στην Τρίπολη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥγΚΕΝτΡΩΣΕΙΣ / ΣΕΜΙΝαΡΙα

Από αριστερά:
• Λευτέρης Φωτόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος στην CALDA ENERGY ΑΕΒΕ) 
• Β. Γιωτόπουλος (Διευθυντής πωλήσεων Ελλάδος ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε)
• Ο ιδιοκτήτης Γ. Σπυρόπουλος
• Αντώνης Αντωνόπουλος (Εμπορικός Διευθυντής, CALDA ENERGY ΑΕΒΕ)
• Βαγγέλης Λαγός (Μηχανολόγος μηχανικός στην CALDA ENERGY ΑΕΒΕ)

Από αριστερά:
• Β. Γιωτόπουλος (Διευθυντής πωλήσεων Ελλάδος ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.)
• Κούλη Δήμητρα (Υπεύθυνη Λογιστηρίου Πιστωτικού Ελέγχου και Πληρωμών  
 στην εταιρία του Κου Σπυρόπουλου CLIMAFREEZE)  
• Αφροδίτη Ξηνταβελόνη (Υπεύθυνη Διαχείρισης παραγγελιών  
 και εξυπηρέτηση πελατών στην εταιρία του Κου Σπυρόπουλου CLIMAFREEZE)  
• Γ. Σπυρόπουλος 

Από αριστερά:
•  Γ. Λιακάκος, (Πρόεδρος της ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΕΒΕ)
• Β. Γιωτόπουλος (Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος ΧΑΛΚΟΡ),
• Γ. Σπυρόπουλος 
• Γ. Καμπούρης (Πρόεδρος ΕΨΕΜ Α.Ε.)  

• Αντωνίου Χριστίνα, Sales Manager στην DAIKIN HELLAS 
• Χαμπηλωμάτης Παναγιώτης, Μηχανικός Πωλήσεων στην DAIKIN HELLAS
• Σμυρνιωτάκης Παναγιώτης, Sales Manager στην KLIMART AE
• Σταματάκης Γιάννης, Sales Engineering στην KLIMART AE
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Νέο Nissan NV300 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της μάρκας για τα επαγγελμα-
τικά της, το νέο NV300 διατίθεται ως φορτηγό, mini bus αλλά και ως 
Combi επιβατικό όχημα. Επιπλέον, στην έκδοση με το σασί αποτελεί την 
ιδανική επιλογή για μετατρεπόμενο επαγγελματικό όχημα. 

Tο νέο NV300 προσφέρει στους επαγγελματίες επιβάτες του ένα ευέλικτο 
περιβάλλον “κινητού γραφείου”, με ανέσεις και ευκολίες εφάμιλλες επι-
βατικού αυτοκινήτου.  Σε συνδυασμό με  μια σειρά από αποδοτικούς κινη-
τήρες ντίζελ,  την εξαιρετική αλλά και δυναμική οδική συμπεριφορά, όπως  
και τις τεχνολογίες  υποστήριξης του οδηγού και ασφάλειας των επιβατών, 
το νέο NV300 καθίσταται ως μια εξαιρετική επιλογή για την κατηγορία. 
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Για την εξυπηρέτηση των επαγγελματι-
ών, το νέο NV300 διαθέτει 4 μεγέθη κα-
ρότσας (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2), δύο 
εκδόσεις των έξι θέσεων για επιβάτες 
(L1H1, L2H1) συν την έκδοση με σασί 
(L2H1).  Παράλληλα, διατίθεται με πο-
λυάριθμες επιλογές ως προς τις πίσω 
και πλαϊνές πόρτες για ακόμα μεγαλύ-
τερη ευελιξία. Για τους επαγγελματίες 
που χρειάζονται χώρο για περισσότε-
ρους επιβάτες, το νέο NV300 διατίθεται 
σε δύο εκδόσεις Combi (L1H1, L2H1), 
που προσφέρουν καθίσματα για έως 
εννέα άτομα.

σχεδιασμένο για να μεταφέρει έως και 
τρεις στάνταρ ευρωπαλέτες ακόμη και 
στην έκδοση  L1, το άνοιγμα για την εί-
σοδο του φορτίου στην έκδοση  L1H1 
είναι 110 χιλιοστά μεγαλύτερο από 
εκείνο του Primastar και μπορεί να φι-

λοξενήσει έως και φύλλα γυψοσανί-
δας  διαστάσεων 10 x 2,5 μέτρων. με 
τη δυνατότητα καταπακτής στο διά-
φραγμα της καμπίνας, το νέο NV300 
μπορεί να φιλοξενήσει  φορτία μέχρι 
3,75 μέτρα (L1) και 4.15 μέτρα (L2) σε 
μήκος, ενώ ο  ωφέλιμος όγκος  φόρτω-
σης κυμαίνεται  από 5,2 m3 έως 8,3 m3 
ανάλογα με την έκδοση.

Το νέο NV300 προσφέρεται με τέσσε-
ρις επιλογές κινητήρων που βασίζο-
νται στον καταξιωμένο diesel κινητήρα 
1.6 λίτρων, γνωστό από τα δημοφιλή 
Qashqai και X-TRAIL, με ιπποδυνάμεις 
95hp, 120hp, 125hp και 145hp. 

Οι δύο πρώτες  εκδόσεις είναι απλού 
turbo, ενώ στις δύο τελευταίες εφαρ-
μόζεται τεχνολογία twin turbo. Όλες οι 
εκδόσεις  συνδυάζονται με εξατάχυτο 

μηχανικό κιβώτιο. με προδιαγραφές 
Euro 6 και στάνταρ φίλτρο κατακράτη-
σης σωματιδίων diesel, το νέο NV300 
είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετεπε-
ξεργασίας καυσαερίων (SCR) χρησι-
μοποιώντας διάλυμα ουρίας AdBlue 
και έχοντας ως αποτέλεσμα την μείω-
ση των εκπομπών καυσαερίων NOx.

αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις εκ-
δόσεις του νέου NV300, η κατανάλω-
ση καυσίμου είναι χαμηλότερη κατά 
μέσο όρο 1 λίτρo / 100 χιλιόμετρα, σε 
σχέση με το απερχόμενο Primastar. 

σε συνδυασμό δε με την μοναδική εγ-
γύηση των 5 ετών / 160.000 χιλιομέ-
τρων και με στα μεγάλα διαστήματα 
service, το νέο NV300 αναδεικνύεται ως 
ο πιο αξιόπιστος και οικονομικός συνερ-
γάτης του σύγχρονου επαγγελματία. 

Η κατασκευή του νέου  NV300 βασίζεται σε μια ευέλικτη και άκρως προσαρμόσιμη πλατφόρμα , σχεδι-
ασμένη για να παρέχει  πρακτικές και εύχρηστες υπηρεσίες και λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμα-
τιών, όπως  οι μεταφορές και τα  logistics, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες courier, τα κινητά συνεργεία κ.α.

Αuto Προτάσεις



Τα λόγια των αρχαίων προγόνων μας είναι τόσο σοφά και 
δοκιμασμένα ούτως ώστε παρουσιάζουν μία μοναδική δι-
αχρονικότητα. στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσω να δεί-
ξω ότι οι σοφοί αυτοί άνδρες είχαν προβλέψει τα αποτε-
λέσματα της καλής ή της κακής παιδείας σε έναν λαό, σε 
τέτοιο σημείο, ώστε διαβάζοντας σήμερα τα λόγια αυτά να 
νομίζουμε ότι γράφτηκαν για μας, τους Έλληνες τού 21ου 
αιώνος.
Γνωρίζουμε ότι ο Περικλής με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια 
τόνιζε στον Επιτάφιό του ότι η αθήνα ήταν ένα παιδευτή-
ριο (σχολείο) ολόκληρης της Ελλάδος [Ξυνελών τε λέγω 
την τε πάσαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν είναι (2,41,1). 
Οπότε, είναι φυσικό, το πρώτο μέλημα της δημοκρατίας να 
μην είναι όπως πολλοί πιστεύουν η ευημερία. αυτή έρχε-
ται ως επακόλουθο μιας υγιούς δημοκρατίας.
Το σημαντικότερο μέλημά της, αναμφισβήτητα, ήταν η 
παιδεία των πολιτών, πράγμα το οποίο αναφέρει και δι-
απραγματεύεται και ο περίφημος γερμανός καθηγητής 
Werner Jaeger στο τρίτομο έργο του με τον καθαρά ελλη-
νικό τίτλο PAIDEIA (Παιδεία). Και τούτο, διότι μέσω της παι-
δείας, η δημοκρατία δοκιμάζει και σταθμίζει το πνεύμα και 
την αρετή των πολιτών. Έτσι, όπου στην αρχαία Ελλάδα 
άνθισε η πραγματική παιδεία, στην συνέχεια ακολούθησε 
η δημοκρατία.
Είναι γενικά διαπιστωμένο, πως, όταν η δημοκρατία περνά 
κρίση, η παιδεία εξαφανίζεται. συμβαίνει όμως και το αντί-
θετο. Διότι χωρίς παιδεία δεν έχει κάποιος κριτήρια ανα-
φοράς για τις διάφορες αξίες, οι οποίες έτσι κλονίζονται, 
με αποτέλεσμα τα άτομα να οδηγούνται στην διαφθορά.
Είναι εύκολο, επομένως, να προβλέψουμε μία σχέση αιτιό-
τητος στην συγκε- κριμένη περίπτωση. 

Γνωρίζουμε ότι στην ιστορία, κατά την ανάλυση γενικών 
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών  κ.λπ. δεδομένων, τα 
ίδια αίτια κάτω από τις ίδιες συνθήκες μας δίδουν τα ίδια 
αποτελέσματα. Γνωρίζοντας λοιπόν από πριν τα αποτελέ-
σματα ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν, μπο-
ρούμε να προβλέψουμε και παρόμοια αποτελέσματα στο 
μέλλον, για άλλα γεγονότα, όταν τα αίτια που τα προκα-
λούν και οι συνθήκες που υπάρχουν είναι ίδιες.
Τα συμπεράσματα στην εφαρμογή αυτού του αξιώματος 
είναι απλά. μία δημοκρατία περνά κρίση πάντοτε σε πε-
ριόδους παρακμής. Τότε η παιδεία εξαφανίζεται.  Οι απαί-
δευτοι πολίτες δεν ασχολούνται με το πνεύμα και τα προ-
βλήματα της κοινωνίας αλλά με διάφορα «κουτσομπολιά» 
για θέματα που αφορούν πρόσωπα της καθημερινότητος 
χωρίς κάποια αξία και δίχως κάποιο χαρακτηριστικό δη-
λωτικό προσωπικότητος.
Φυσικά, κάποιες υποτυπώδεις γνώσεις που πιθανόν να 
παρέχονται από την Πολιτεία υπό μορφή «παπαγαλίας», 
και αποβλέποντας μόνο στο να δώσουν ένα «πιστοποιητι-
κό» για την ανεύρεση μιας εργασίας, δεν είναι δυνατόν να 
χαρακτηρισθούν ως παροχή παιδείας.
Όταν μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατίας  η πνευματι-
κή καλλιέργεια παραμελείται και έρχεται σε δεύτερη μοί-
ρα, εμφανίζονται διάφοροι μηχανισμοί προπαγάνδας, οι 
οποίοι κάνουν πλύση εγκεφάλου σε άτομα, τα οποία δεν 
έχουν το υπόβαθρο αντίστασης που προσφέρει η παι-
δεία. Έτσι δεν μπορεί το κάθε άτομο να αποφασίσει ελεύ-
θερα για τίποτε. Το αντίθετο μάλιστα ασχολείται με το «τί-
ποτα» επειδή τον έχουν κάνει να νομίζει ότι ασχολείται με 
το «παν».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα τα περισσό-
τερα άτομα έχουν έναν ανησυχητικού βαθμού εφησυχα-
σμό, με αποτέλεσμα να παρακολουθούν τις «κουταμάρες» 
και τα «σκουπίδια» της τηλεόρασης και να αισθάνονται 
σημαντικοί,  αφού, όπως λέει και το σύνθημα των τηλεο-
πτικών σταθμών για την ψηφοφορία στα «τηλεσκουπίδια» 
… «με την ψήφο μας συμμετέχουμε στις αποφάσεις». Φυ-
σικά εννοούν ότι συμμετέχουμε στις αποφάσεις του «τίπο-
τε», για μας, και των υπερκερδών για τους διαύλους.
Γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα, το 
οποίο χαρακτηρίζει ανθρώπους, που σκέπτονται ελεύ-
θερα και υπεύθυνα. αλλά για να μπορέσει κάποιος να 
καταλάβει το μέγεθος της σημασίας της, πρέπει να κα-
τανοήσει ότι αν το μορφωτικό επίπεδο ενός λαού δεν 
επαρκεί, τότε δεν υπάρχει και το γόνιμο έδαφος της 
μορφώσεως για να βλαστήσει από μέσα του η ελευθε-

ρία. Ο άνθρωπος που έχει παιδεία ξέρει να προστατεύ-
ει το δημοκρατικό πολίτευμα, εφ’ όσον μπορεί να σκέπτε-

ται και κατά συνέπεια να κρίνει και να αποφασίζει σωστά.
Τα διάφορα δεσποτικά καθεστώτα (όλων των τύπων και 

Τι είχαν προβλέψει οι αρχαίοι Έλληνες  
για την Παιδεία του 21ου αιώνα!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣτΗΛΗ

à
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μορφών) δεν θέλουν ανθρώπους ελευθέρους, γι’ αυτό 
ουδέποτε ενίσχυσαν την παιδεία. Την ελεύθερη συνεί-
δηση, το φιλελεύθερο πνεύμα το φοβούνται όσοι βλέ-
πουν τους πολίτες όχι ως ελευθέρους ανθρώπους αλλά 
ως υπηκόους εν είδει αγέλης. Επομένως, υπονομεύουν 
την παιδεία με κάθε τρόπο.
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι υπήρξαν οι πρώτοι διδάξαντες 
την ελευθερία παγκοσμίως. Γι’ αυτόν τον λόγο φρόντι-
σαν να καλλιεργήσουν το ήθος και την αρετή των πολι-
τών τους, παρέχοντας μάλιστα και νομικές εγγυήσεις για 
την ελευθερία της παιδείας. Ένας ελεύθερος Έλληνας, 
μέσα από την ελευθερία της παιδείας, μπορούσε να επι-
λέξει την μόρφωσή του, τις ιδέες που θα ακολουθήσει και 
είχε την ελευθερία να τις αποκτήσει.
Για να καταλάβουμε καλύτερα την σημασία που έδι-
ναν οι αρχαίοι μας πρόγονοι στην λέξη «αρετή», αρκεί 
να δούμε τι σημαίνει αυτή σήμερα. «αρετή είναι η ηθική 
ανωτερότητα, η υπεροχή» (λεξικό μπαμπινιώτη)
αν προσέξουμε δε με μεγαλύτερη προσοχή την λέξη, 
θα διαπιστώσουμε ότι μία από τις σημασίες τής λέξεως 
«αρετή», δηλώνει την ιδιότητα τού Άρεως. [«αρετή• λέγε-
ται και αρετή η κατά πόλεμον δύναμις, παρά τον Άρην –  
Etymologicum Genuinum»].
Υποδηλώνει λοιπόν η αρετή την μαχητικότητα. Την αν-
δρεία. Και πράγματι πρέπει ο άνθρωπος να μάχεται για 
να κατακτήσει ο,τιδήποτε. Να μάχεται για να έχει καλές 
επιδόσεις. Να μάχεται για να βελτιώσει τον χαρακτήρα 
του. Να μάχεται για να είναι πιο δυνατός. Να μάχεται για 
να γίνει πιο ωφέλιμος στους συνανθρώπους του.
η επιδίωξη της αρετής λοιπόν είναι αυτή και μόνο που θα 
μας οδηγήσει στην σωστή παιδεία. σήμερα όμως η παι-
δεία έχει απομακρυνθεί από την αρετή και  αποβλέπει δυ-
στυχώς στα εξής:
Στον πλούτο: Τα παιδιά δεν επιλέγουν ένα επάγγελμα με 
κριτήριο την αγάπη τους για αυτό αλλά με κριτήριο την 
χρηματική απολαβή. Το χρήμα έχει γίνει αυτοσκοπός και 
το κυνήγι του από την νεολαία τρόπος ζωής.
Στην δύναμη: αφού οι νέοι δεν παίρνουν αρχές και ιδα-
νικά από την σημερινή απρόσωπη παιδεία και βλέπο-
ντας ότι τα μόνα που μετρούν είναι το χρήμα και η δύνα-
μη, κάνουν πρότυπά τους άτομα χωρίς ιδιαίτερο επίπεδο 
γνώσεως, που απλώς έχουν γίνει αναγνωρίσιμα μέσω 
της συμμετοχής τους σε ένα «τηλεσκουπίδι», η επιδεικνύ-
οντας τα κάλλη τους χωρίς συστολή ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο.
αγράμματοι τραγουδιστές, ατάλαντοι υποκριτές (και όχι 
«ηθοποιοί», μιας και στην αρχαία Ελλάδα ηθοποιός ήταν 
ο συγγραφεύς τού έργου, ο οποίος «εποίει ήθος» δια της 
συγγραφής του), ακόμη και άνθρωποι του υποκόσμου, 
που αποκτούν δύναμη με τους σωματοφύλακες που 
έχουν δίπλα τους και χρήμα με παράνομες ενέργειες, γί-
νονται «πρότυπα» για τους νέους μας, αφού η παιδεία 
μας έχει θάψει τον Πλάτωνα τον αριστοτέλη, τον Πλού-
ταρχο, τον Δημόκριτο, τον Παρμενίδη, τον ηρακλή, τον 
αχιλλέα, τον αλέξανδρο, τον Φειδία, τον Ικτίνο και τόσους 
άλλους από τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, που 
η σκέψη τους και τα κατορθώματά τους γαλούχησαν την 

ανθρωπότητα.
Στις γνώσεις χωρίς ήθος: από την στιγμή που το χρή-
μα και η ισχύς αποτελούν την επιδίωξη των νέων, ακό-
μα και αν πάρουν κάποιες γνώσεις, αυτές χάνονται διό-
τι δεν είναι ουσιαστικές, μιας και δεν έχουν περάσει από 
τις αρετές της ανθρωπιστικής ελληνικής παιδείας. η φρό-
νηση και η δικαιοσύνη φαίνεται να λείπουν παντελώς, 
αφού μία παρουσία και εφαρμογή τους θα ήταν τροχο-
πέδη στην εξέλιξη όσων ήθελαν να τις εφαρμόσουν. Ο 
Πλάτων εξ άλλου είχε πει ότι «πασά τε επιστήμη χωριζο-
μένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία, ου 
σοφία φαίνεται.» (Πλάτωνος μενέξενος 246e).
Οι πρόγονοί μας γνώριζαν ότι ελευθερία, παιδεία και δη-
μοκρατία ευρίσκοντο σε σχέση αλληλεξάρτησης. Γι αυτό 
και γνώριζαν πως ό,τι δημιούργησαν οι Έλληνες, ό,τι 
προσέφερε ο ελληνικός πολιτισμός στην ανθρωπότητα, 
ήταν πάντοτε αποτέλεσμα της παιδείας.
Έτσι ο Πλάτων μας πληροφορεί ότι τα εξής: «συνεπώς η 
άποψή μας τώρα, μου φαίνεται δεν θα είναι σύμφωνη με 
εκείνων που νομίζουν ότι αυτό είναι παιδεία, αλλά ότι 
παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση προς την αρετή από την 
παιδική ηλικία, που κάνει τον πολίτη να επιθυμεί και να 
αρέσκεται στο να γίνει τέλειος, να γνωρίζει δε να άρχει και 
να άρχεται με δικαιοσύνη.
αυτή την διαπαιδαγώγηση, όπως την προσδιόρισε η πα-
ραπάνω συζήτηση, θα ήθελε, μου φαίνεται, να ονομά-
ζουμε ως την μόνη παιδεία, εκείνη όμως που αποβλέπει 
στον πλούτο ή μία άλλη προς την δύναμη (την ισχύ) ή μία 
τρίτη ακόμη (που αποβλέπει) στην απόκτηση γνώσεων 
χωρίς φρόνηση και δικαιοσύνη, (θεωρώ) ότι είναι χυδαία 
και ανελεύθερη και ότι δεν αξίζει καθόλου να την ονομά-
ζει κανείς παιδεία.» (Πλάτωνος Νόμοι 643e-644a).»

Συμπεράσματα
Παιδεία λοιπόν για τους αρχαίους Έλληνες είναι αυτή 
που έχει ως στόχο να διαμορφώσει έναν νέο σε άνθρω-
πο ενάρετο και πολίτη τέλειο (πολίτην γενέσθαι τέλεον), ο 
οποίος να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται με δικαιοσύ-
νη (άρχειν τε και άρχεσθαι επιστάμενον μετά δίκης).
Και καταλήγει, ότι η παιδεία που τείνει στο να κάνει τον 
νέο ικανό να αποκτά χρήματα ή κάποια ιδιαίτερη δύναμη 
ή κάποιες άλλες γνώσεις (προς άλλην τίνα σοφίαν) χω-
ρίς όμως τον νου και την δικαιοσύνη (άνευ νου και δί-
κης) [υπονοώντας σαφώς την καλλιέργεια πνεύματος και 
ήθους] είναι βάναυση και ανελεύθερη, γι’ αυτό δεν αξίζει 
καθόλου να λέγεται παιδεία.
αξίζει να αποστηθίσουμε όλοι την τελευταία φράση για 
να διαπιστώσουμε σε ποιο σημείο κατάπτωσης έχει φέ-
ρει η σύγχρονη τεχνοκρατική εποχή μας τον άνθρωπο, 
χωρίς παιδεία και με αποκλειστικό στόχο το κυνήγι του 
χρήματος.
Ο άνθρωπος αυτός, που τέτοιος θεωρείται ο σύγχρονος 
αριβίστας τεχνοκράτης, είναι ανελεύθερος και η θεωρού-
μενη παιδεία του 2015 δεν αξίζει καν να λέγεται έτσι, διότι 
απλούστατα δεν είναι παιδεία. Και αυτό το έχει πει ο Πλά-
των 2500 χρόνια πριν. ®

 Πηγή: aioniaellinikipisti.blogspot.com

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣτΗΛΗ
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Εκτός από την αίσθηση ντροπής, που αφορά μόνο 
λίγους -τους ηθικούς- προκύπτει και μία άλλη κατά-
σταση, που αφορά τους άλλους, τους ανήθικους, κι 
αυτή είναι: αυτό που ισχυρίζεται δεν μπορεί να το 
σηκώσει.
Θα το πάω πλαγίως.. με μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρακολουθώ βίντεο που αναρτά ένα διαδικτυα-
κό κανάλι, με ομιλίες μελετητών πάνω στα αρχαία 
κείμενα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν 
ασχοληθεί πολλά χρόνια με αυτά, έχουν δηλώσει 
το εξής: Κάθε φορά που διαβάζουν ΤΟ ΙΔΙΟ κείμε-
νο, άλλα πράγματα καταλαβαίνουν (πράγματα νέα, 
που δεν αναιρούν τα παλιά, προσθέτουν σε αυτά).
Ο λόγος δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο κρυφό νόη-
μα, ότι οι αρχαίοι έγραφαν κωδικοποιημένα για να 
μην τα καταλαβαίνουν οι πολλοί. Ο λόγος είναι μα-
κράν απλούστατος: Για να καταλάβεις επακριβώς 
αυτό που εννοεί ο γράφων πρέπει να έχεις ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚαλλΙΕΡΓΕΙασ με εκείνον! Όσο λιγότερο 
καλλιεργημένος είσαι, τόσο -και μέχρι του επίπεδου 
καλλιέργειας που εσύ, ο αναγνώστης, έχεις- θα κα-
ταλαβαίνεις. (Είναι και ο λόγος που Ο ΠΟλΙΤΙσμΟσ, 
ΤΟ ΠΝΕΥμα, η αληΘΕΙα, η ΓΝΩση, δεν μπορεί να 
κλαπεί! Ούτε να αγοραστεί, βεβαίως βεβαίως.)
Κάτι άλλο.. Τα αρχαία κείμενα έχουν μεταφραστεί 
από πολλούς ξένους (από μία οπτική θεωρείται 
τρομερό, να έχουν ασχοληθεί περισσότερο οι ξένοι 
παρά οι Έλληνες. από την άλλη όμως… ό,τι δικό 
του ο άνθρωπος το έχει δεδομένο. Καλό, κακό, δεν 
παίζει ρόλο στην προκειμένη, ας μείνουμε στο ότι 
είναι φυσιολογικό). στο ζητούμενο: Γίνεται ένας ξέ-
νος να κάνει σωστή μετάφραση; Δεν γίνεται, κά-
ποιοι μελετητές λένε, επειδή δεν είναι η μηΤΡΙΚη 
ΤΟΥσ ΓλΩσσα.. (προσέχεις το μητρική, ρίζες, κλπ.)
Άλλο.. η ελληνική, λένε, δεν είναι μία απλή γλώσσα, 
διότι οι λέξεις δεν είναι τυχαίες, ΕμΠΕΡΙΕΧΟΥΝ την 
έννοια. Είναι ο λόγος που τόσες πολλές ελληνικές 
λέξεις παραμένουν ως έχουν στις άλλες γλώσσες 
(δημοκρατία, ανάλυση, σύνθεση, μέθοδος, 
ασυμμετρία, ανθρωπολογία, βιολο-
γία, μαθηματικά, ιστορία, ψυχο-
λογία και χίλιες δυο άλλες). Ο 
λόγος που παρέμειναν ελ-
ληνικές είναι γιατί εμπε-
ριέχουν την έννοια, την 
οποία έννοια, οι Έλλη-
νες που τις έφτιαξαν, 
την κατανοούσαν.
Ξέρουμε ότι οι λέξεις 
δημιουργούνται από 
ανάγκη. Χρειάζεται ο 

άνθρωπος να ονομάσει καθετί που βλέπει, για να 
μπορεί να το επικοινωνεί. αυτό σημαίνει ότι για να 
φτιαχτεί μια λέξη για κάτι, υπάρχει. αυτοί που κατα-
σκευάζουν την λέξη, αυτό το κάτι το έχουν δει. Το 
να φτιάξεις λέξεις για ό,τι φαίνεται δεν θέλει ιδιαίτε-
ρη μαεστρία, το να φτιάξεις λέξεις όμως για έννοι-
ες! και δη να τις δημιουργήσεις και από αυτό που 
επακριβώς σημαίνουν, αυτό είναι το αριστούργη-
μα! αυτό είναι έργο τέχνης! (Πίνακας η ελληνική.)
Επίσης, ξέρουμε ότι όσο περισσότερο γνωρίζεις τη 
γλώσσα, τόσο καλλιεργείσαι -βαθαίνει η σκέψη του 
ανθρώπου. Κι αυτό γιατί: τα πράγματα που δεν κα-
ταλαβαίνουμε είναι όσα δεν μπορούμε να εξηγή-
σουμε. Όσο περισσότερο μπορείς να εξηγείς πράγ-
ματα τόσο λιγότερα μένουν δυσκατάληπτα. (Τόσο 
βαθαίνεις, τόσο προχωράς.) η γλώσσα οδηγεί την 
επεξήγηση.
Πριν καταλήξω να πω κάτι άσχετο. Υπάρχουν δύο 
αδέλφια που δεν έχουν ειδωθεί ποτέ. στην πρώ-
τη τους συνάντηση ένιωσαν σαν να γνωρίζονταν 
από πάντα. Το αίμα λέμε, είναι αυτό που τραβάει 
το αίμα. (αναλόγως, η φράση «το αίμα των προγό-
νων μου κυλά στο αίμα μου», δεν αφορά σε εικα-
σία, ούτε είναι για χρήση μόνο από ποιητές -ποιη-
τική αδεία. Το αίμα των προγόνων αληΘΙΝα κυλά 
στο αίμα.. καθενός.)
Και καταλήγω. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες δεν δί-
νουν την ανάλογη αξία στην ιστορία, τον πολιτισμό 
τους κλπ. Όμως ο ξένος, όσο και να προσπαθήσει, 
δεν θα καταφέρει να τα οικειοποιηθεί.

Υ.Γ. Υπάρχουν δύο άτομα, το ένα έχει χάρισμα στη 
μουσική, πιάνει τον ρυθμό, και το άλλο όχι. Το άτο-
μο με το χάρισμα μπορεί να το παραπετά, και το 
άλλο να πασχίζει, μελετώντας, ματώνοντας τα χέρια 
του, ξοδεύοντας μια ζωή, να φτιάξει μουσική. στην 
περίπτωση που το άτομο με το χάρισμα, ασχολη-
θεί…...... μΙα ΝΟΤα Θα ΠΙασΕΙ!. ®

Όταν αυτό που ισχυρίζεται κάποιος δεν ισχύει

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣτΗΛΗ

Γράφει
η Στεφανία 

Λυγερού
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Όταν αυτό που ισχυρίζεται κάποιος δεν ισχύει

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

H ολοκληρωµένη έκθεση
ανακαίνισης, δόµησης και εξοικονόµησης ενέργειας

για το σπίτι, το κατάστηµα και το ξενοδοχείο

Eδώ χτίζεται το µέλλον!

WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ:
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣτΗΛΗ

Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

• Οι χιμπατζήδες και τα δελφίνια είναι 
τα μόνα ζώα μαζί με τον άνθρωπο που 
μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό 
τους στον καθρέπτη.

• η ποσότητα χαλκού που περιέχει ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι αρκε-
τή για να φτιαχτεί μια κάρτα ήχου η/Υ 
(6mg).

• σε όλη του τη ζωή ο άνθρωπος παρά-
γει τόσο σάλιο που φτάνει για να γεμί-
σει δύο πισίνες.

• Το 90% των γυναικών που περπατά 
σε ένα πολυκατάστημα στρίβει δεξιά.

Γράφει
η Όλγα Βρυώνη

Ένα φίδι τυλίχθηκε γύρω από το κλειδί μιας πόρ-
τας. Οι μάντεις χαρακτήρισαν το γεγονός θαύμα. Ο 
λεωτυχίδης όμως, βασιλιάς της σπάρτης, θεώρησε 
αδικαιολόγητο τον χαρακτηρισμό. «Για μένα θαύ-
μα θα ήταν”, είπε “αν τυλιγόταν το κλειδί γύρω από 
το φίδι και όχι το φίδι γύρω από το κλειδί». 

Το πουλόβερ
Τέσσερις παντρεμένοι άντρες πήγαν για ψάρεμα. μετά 
από λίγο άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους.
- Δεν θα το πιστέψετε τι έπρεπε να κάνω για να μπορέσω 
να έρθω για ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο. Υποσχέ-
θηκα ότι θα βάψω όλο το σπίτι σε μια εβδομάδα!
- αυτό δεν είναι τίποτα λέει ο άλλος...
- Εγώ έπρεπε να της υποσχεθώ ότι θα χτίσω καινούργια 
πέργκολα για την πισίνα.
- Καλά με δουλεύετε;
- Εγώ της υποσχέθηκα ότι θα κάνω πλήρη ανακαίνιση 
στην κουζίνα συμπεριλαμβανόμενων και των ηλεκτρι-
κών συσκευών!
- Ο τέταρτος δεν μιλάει....
-Εσύ μεγάλε γιατί δεν μι-
λάς; Θες να πιστέψουμε 
ότι δεν υποσχέθηκες τί-
ποτα;
- Εγώ παιδιά έβαλα το ξυ-
πνητήρι σήμερα το πρωί 
να χτυπήσει στις 5 και 30... 
και όταν άρχισε να βαρά-
ει, γυρίζω στην γυναίκα 
μου και της λέω: Ψάρεμα η 
Sex; και μου απαντά...
Πάρε ένα πουλόβερ μαζί 
σου!

Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι 
πιασμένοι. Όσκαρ Ουάιλντ (1854-1900, Ιρλανδός μυθι-
στοριογράφος)

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: οι καλοί και οι 
κακοί. Οι καλοί κοιμούνται καλύτερα, αλλά οι κα-
κοί φαίνεται ότι περνούν καλύτερα ξύπνιοι.  
Γούντι Άλεν

Ο Διογένης Ερωτήθει ποιό απο τα Θηρία δαγκώ-
νει πιό άσχημα, είπε: «απο τα άγρια ο συκοφά-
ντης,κι’απο τα ήρεμα ο κόλακας». 

Εδώ γελάμε

Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα

Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

Πήρε το κρίμα στο λαιμό του
η γνωστή φράση «πήρε το κρίμα στο λαιμό του» λέγεται όταν 
κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για μια πράξη που ουδέπο-
τε διέπραξε. η φράση προέρχεται από τη βυζαντινή εποχή όπο-
τε κι όταν κάποιος πλούσιος καταδικαζόταν να μείνει στη φυ-
λακή, είχε δικαίωμα να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του, τον 
οποίο, βέβαια πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Το δικαίωμα αυτό το 
είχαν μόνο όσοι καταδικάζονταν λιγότερο από ένα χρόνο. Οι 
άνθρωποι αυτοί, που δέχο-
νταν να μπουν στη φυλα-
κή, ονομάζονταν «κριμα-
τάρηδες», επειδή έπαιρναν 
τα αμαρτήματα των άλλων 
πάνω τους.
από τότε έμεινε και η φράση 
«το κρίμα στο λαιμό του».

Πώς προέκυψε η φράση
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