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Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας, 
Η καλοκαιρινή περίοδος παρήλθε και πιστεύω, κατά τα λεγόμενα πολλών εξ υμών που 
συνομίλησα ανά την Ελλάδα, ήταν μια καλή χρονιά για τα οικονομικά των περισσοτέ-
ρων. Η δική σας συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι αμελητέα και έπαιξε τον 
βασικότερο λόγο για την επιτυχία που είχατε αυτή την χρονιά με βασικό εφαλτήριο την 
τεχνική κατάρτιση του κάθε ενός ξεχωριστά. Σημειώνω την τεχνική κατάρτιση που την 
θεωρώ απαραίτητη για να φέρνουμε σε πέρας τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε 
απέναντι στους πελάτες μας, τους οποίους πρέπει να εξυπηρετούμε σε υπέρτατο βαθ-
μό προκειμένου να εκτιμούν τις υπηρεσίες μας και να μας αμείβουν. Η άρτια παρο-
χή υπηρεσιών όμως επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευσή μας στα νέα συστήματα 
και στις νέες τεχνολογίες που παρουσιάζουν οι εταιρίες που παράγουν μηχανήματα 
ψύξης και κλιματισμού. Μέχρι εδώ πάμε καλά και η συμμετοχή μας σε επιμορφωτι-
κά σεμινάρια που οργανώνονται είναι αρκετά καλή, γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί την 
αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Όμως υπάρχει και κάτι που μας αφορά προκειμένου 
να εναρμονίσουμε τις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις με τις απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των ψυκτικών ρευστών.
Ο ρόλος των τεχνικών ψυκτικών στην εφαρμογή του ΚΑΝ 517/2014 για τα φθορι-
ούχα αέρια του Θερμοκηπίου από την 1η Ιανουαρίου 2015, που έχει τεθεί σε ισχύ ο 
Κανονισμός 517/2014 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι κα-
ταλυτικός. Ο Κανονισμός αυτός (ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΑΝ 842/2006) περιλαμ-
βάνει μια σειρά από μέτρα, που στόχο έχουν να ελαχιστοποιήσουν τη διαρροή των 
φθοριούχων αερίων στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι τα αέρια αυτά συμβάλλουν ση-
μαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μια σειρά από μέτρα, που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο του ψυκτικού τεχνικού, είναι αυτά που εξασφαλίζουν την άρτια και χω-
ρίς διαρροές λειτουργία του εξοπλισμού Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας, 
που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1. Τακτικοί έλεγχοι εντοπισμού διαρροών 
2. Έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών
3. Τήρηση αρχείων
η σημασία του ρόλου των τεχνικών ψυκτικών
Είναι πολύ βασικό να ξεκαθαρισθεί ότι υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω μέ-
τρων, δηλαδή για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των τακτικών ελέγχων, την από-
φαση εγκατάστασης συστήματος ελέγχου διαρροών, την άμεση επισκευή βλαβών και 
τον επανέλεγχο, καθώς και την τήρηση αρχείων, είναι οι ιδιοκτήτες του εξοπλισμού 
(«χειριστές» κατά τον Κανονισμό 517/2014), εκτός εάν η ευθύνη αυτή έχει εγγράφως 
μεταβιβασθεί σε τρίτους (π.χ. ενοικιαστές, τεχνική εταιρεία συντήρησης κλπ). Οι ιδιο-
κτήτες των συστημάτων έχουν επίσης υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις ανωτέρω 
εργασίες αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς ή εταιρείες. Αντίστοιχα, οι αδειο-
δοτημένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί ή εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ανωτέρω ερ-
γασίες είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θεωρώ ότι η υψηλή τεχνική κα-
τάρτιση και εμπειρία των Ελλήνων τεχνικών ψυκτικών και η υψηλή επαγγελματική τους 
συνείδηση αποτελούν εγγύηση ότι οι σχετικές εργασίες συντήρησης, επισκευής, αλλά 
και εγκατάστασης, απεγκατάστασης και διαχείρισης των φθοριούχων αερίων εκτελού-
νται με άρτιο τρόπο. Όπως αντιλαμβάνεστε οι απαιτούμενες εργασίες μπορούν να εκτε-
λεστούν μόνο από νόμιμους και ενημερωμένους επαγγελματίες, που αυτό σηματοδο-
τεί την μονιμότερη σχέση με τους πελάτες μας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Καιρός 
λοιπόν να δούμε με σοβαρότητα και αυτή την πτυχή του επαγγέλματός μας.

πΕΡΙΕχΟμΕΝΑ

6. πληροφορηση  
Η 4η βιομηχανική επανάσταση

8. ΨύΧολοΓια 
Ο υγιής άνθρωπος δεν βασανίζει τους άλλους

10. ύΓιΈιΝη & ασφαλΈια 
μυοσκελετικές παθήσεις (μΣπ):  

μία καθολική απειλή

12. ΈΝημΈρωση 
Η «καρδιά» της ανάκτησης θερμότητας

14. Ψύξη 
Ρόδια

Συντήρηση παγομηχανών

Συστήματα μεταφοράς προϊόντων 
με κρυογενικά υγρά (υγρό διοξείδιο  
του άνθρακα)

22. κλιματισμοσ 
Συστήματα θέρμανσης & ψύξης επιφανειών

Συντήρηση συστήματος κλιματισμού 
σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές

Εύκολες λύσεις σύνθετων προβλημάτων 
Κλιματισμού

32. η ΓωΝια τού Ψύκτικού

34. ΈκΘΈσΈισ/σύΓκΈΝτρωσΈισ/ 
σΈμιΝαρια

42. ΈλΈύΘΈρη στηλη

ΓρΑφει Ο διΟΝυσησ βρυωΝησ 
ΜΗχΑΝΟλΟγΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ- 
ΕΚπΑΙδΕυΤΙΚΟΣ





Ο όρος «βιομηχανική επανάσταση» 
χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα της 
περιόδου, κατά την οποία αυτή συνέ-
βη. πρωτοαναφέρθηκε, σχεδόν στα 
μέσα του 19ου αιώνα.
H πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση 
(1760 – 1860) ξεκίνησε στην Ευρώ-
πη και επεκτάθηκε στην Αμερική τον 
18ο και 19ο αιώνα και  βασίστηκε στη 
μηχανική ενέργεια, που παρήγαγαν η 
ενέργεια του νερού και η ενέργεια του 
ατμού.
Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάστα-
ση (1870-1914) βασίστηκε στη μαζική 
παραγωγή προϊόντων πάνω σε γραμ-
μές παραγωγής εκμεταλλευόμενη την  
ηλεκτρική ενέργεια.
Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση ή 
Ψηφιακή Επανάσταση (1980-2018) 
βασίστηκε στην Ηλεκτρονική, στους 
Υπολογιστές, στο Διαδίκτυο και στις 
Τεχνολογίες πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤπΕ).
Η Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η 
οποία αρχίζει, μάλλον, γύρω στο 2010 
και βρίσκεται σ’ εξέλιξη, αφορά στην 
πραγματικότητα τη συγχώνευση του 
φυσικού κόσμου με τον κυβερνώ κό-
σμο και οι ορίζοντες που διανοίγονται 
είναι απεριόριστοι. Η εξέλιξη της τε-
χνολογίας δεν είναι πλέον γραμμική, 
αλλά εκθετική. 
Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάστα-
ση εξελίσσεται ως συνέχεια της Τρί-
της, της ψηφιακής, που ξεκίνησε στα 
μέσα του εικοστού αιώνα, και ενώνει 
όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, κά-
νοντας δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα 
στις σφαίρες του φυσικού, του ψηφι-
ακού και του βιολογικού, ενώ επηρε-
άζει το σύνολο των κλάδων σε όλον 
τον κόσμο.

Οι δυνατότητες που έχουν δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι που συνδέονται 
με κινητές συσκευές, είναι απεριόρι-
στες. πολλαπλασιάζονται δε διαρκώς, 
χάρη στην ταχύτατη πρόοδο των νέων 
τεχνολογιών, σε τομείς όπως η βιοτε-
χνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ει-
κονική πραγματικότητα, η ρομποτική, 
το Ίντερνετ των πραγμάτων, η τρισδιά-
στατη εκτύπωση, η νανοτεχνολογία, οι 
κβαντικοί υπολογιστές, τα προηγμέ-
να υλικά, gps, drones, εικονικοί βοη-
θοί, κ.α.

Η Τέταρτη Επανάσταση δεν θα αλλάξει 
μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε. Θα 
επηρεάσει την ταυτότητά μας και όλα 
αυτά που την απαρτίζουν: την ιδιωτι-
κότητα, την αντίληψή μας για την ιδι-
οκτησία, τις καταναλωτικές μας συνή-
θειες, το χρόνο που αφιερώνουμε στη 
δουλειά και την αναψυχή, πώς ανα-
πτύσσουμε τις δεξιότητές μας, πως 
καλλιεργούμε τις σχέσεις μας με τους 
άλλους. Η λίστα είναι ατελείωτη.
Η 4η βιομηχανική επανάσταση μπορεί 
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομι-
κή ανισότητα, επειδή το σίγουρο είναι 
πως θα υπάρξουν ανακατατάξεις στην 
αγορά εργασίας. Καθώς η αυτοματο-
ποίηση υποκαθιστά το εργατικό δυ-
ναμικό σε ολόκληρη την οικονομία, η 
αντικατάσταση των εργαζομένων με 
μηχανές θα επιδεινώσει το χάσμα με-
ταξύ κεφαλαίου-εργασίας, ευνοώντας 
και πάλι το κεφάλαιο, έναντι του εργα-
τικού δυναμικού.
Η τεχνολογική πρόοδος προκαλεί ήδη 
σημαντική απώλεια θέσεων εργασί-
ας σε πολλούς τομείς απασχόλησης, 

πληροφορηση

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ 
ΟΤΙ Η 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΩΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
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οι οποίοι μας είναι εξαιρετικά οικείοι 
από το παρελθόν και ταυτόχρονα δια-
μορφώνει ένα βαρύ κλίμα αβεβαιότη-
τας και περιθωριοποίησης των μελών 
κάθε κοινωνικού συνόλου, τα οποία 
είναι τα θύματα της οικονομικής και 
κοινωνικής αλλαγής.
Το 2018 ο πρόεδρος της παγκόσμιας 
Τράπεζας,  διατύπωνε συγκεκριμένες 
ποσοτικές προβλέψεις για τη διάρ-
θρωση της παγκόσμιας αγοράς εργα-
σίας τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές 
μέχρι το 2022, περισσότερα από 150 
εκατ. άτομα θα χάσουν τη δουλειά 
τους, ενώ άνω των 300 εκατ. νεοει-
σερχομένων στην παγκόσμια αγορά 
εργασίας, δεν θα έχουν τη δυνατότητα 
απασχόλησης, αφού δεν θα μπορούν 
να βρουν δουλειά.
Τα επόμενα 10 με 15 χρόνια αναμένε-

ται κυριολεκτικά κυριαρχία της χρή-
σης των ρομπότ στη βιομηχανία, η 
οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να χα-
θούν περίπου 800 εκ. θέσεις εργασί-
ας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.
Οι αλλαγές αυτές,  ενδέχεται να πυρο-
δοτήσουν μια εργασιακή επανάσταση 
πολύ διαφορετική από τις προηγού-
μενες, με τη μεταμόρφωση όλου του 
συστήματος παραγωγής  αλλά και της 
πολιτικοκοινωνικής τάξης πραγμά-
των. Θα τροποποιήσουν ριζικά τη ζωή 
και την ταυτότητά μας, τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο και την 
ανάπτυξη, την ιδιωτικότητα και την ιδι-
οκτησία. 
Είναι δύσκολο να σταθμίσει κανείς 
αυτή τη στιγμή τα υπέρ και τα κατά. Οι 
επαναστάσεις πάντα φέρνουν τα πάνω 
κάτω, αλλά η τελική έκβαση εξαρτάται 

από τον άνθρωπο και τις αξίες. Ανα-
γνωρίζοντας λοιπόν τους κινδύνους, 
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η 4η βι-
ομηχανική επανάσταση πρέπει να έχει 
ως επίκεντρο τον άνθρωπο, προωθώ-
ντας μια ανθρωποκεντρική προσέγ-
γιση στην τεχνολογική ανάπτυξη που 
θα υπερβαίνει γεωγραφικά και πολι-
τικά όρια.
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 ΨύΧολοΓια8

O μιγκέλ ντε Θερβάντες από το 1570 
και για αρκετά χρόνια, προσέφερε τις 
υπηρεσίες του ως επαγγελματίας στρα-
τιώτης, λαμβάνοντας μέρος στη Ναυ-
μαχία της Ναυπάκτου κατά του οθω-
μανικού στόλου, ως υπαξιωματικός του 
πολεμικού πλοίου μαρκέσα, καθώς και 
στην πολιορκία της Κέρκυρας.
Τραυματίστηκε δύο φορές στο στέρνο 
ενώ ένας τρίτος τραυματισμός προκά-
λεσε μόνιμη βλάβη αχρηστεύοντας το 
αριστερό του χέρι.
Ο άνθρωπος που μοιάζει να έγραψε 
για έναν τρελό ουτοπιστή, επέστρεφε 
στην Ισπανία στα 1575, όταν η γαλέρα 
με την οποία έπλεε, δέχθηκε επίθεση 
από πειρατές. μεταφέρθηκε αιχμάλω-
τος στο Αλγέρι όπου παρέμεινε για πέ-
ντε χρόνια ως δούλος.Τελικά κατάφε-
ρε να επιστρέψει στην Ισπανία…
Ένα κρύο βράδυ του 1605, Ο Θερβά-
ντες μπήκε με την παρέα του στο κα-
πηλειό της Σεβίλλης που επισκέπτο-
νταν συχνά. Κάθισαν μπροστά στο 
τζάκι, καθώς τα τελευταία ξύλα παρα-
δίνονταν στη φωτιά και το κρύο ξανα-
γέμιζε τον χώρο. Η τύχη όμως εκείνη 
τη μέρα δεν ήταν τόσο με το μέρος του. 
Η σύντροφος του Κάπελα, έχοντας πιει 
αρκετά, σάρκαζε μεγαλόφωνα με πε-
λάτες την κυκλοφορία του βιβλίου του.
Το βλέμμα της έπεσε στο συγγραφέα 
και με θυμό άρχισε να χλευάζει μεγα-
λόφωνα τον Θερβάντες που καθόταν 
σχετικά κοντά με την παρέα του. «Εί-
στε τρελοί, ουτοπιστές που κυνηγάτε 
ανεμόμυλους εσύ και ο ήρωάς σου».
Ο Θερβάντες δεν άφησε να τη δια-
κόψουν. Τη γνώριζε από μικρό παι-
δί. Κοιτούσε με λίγη θλίψη, προσπα-
θώντας να κατανοήσει το θυμό κάτω 
από το «σκληρό δέρμα» της πικρή 

κακίας της. Σκεφτόταν σιωπηλά…
Η κακία, το μίσος είναι έντονα συναι-
σθήματα που συχνά κρύβουν το φόβο 
πίσω τους. Η αλήθεια ήταν ότι η ζωή 
αυτής της γυναίκας είχε καθοριστεί 
από όταν ήταν μικρή, και δεν είχε κα-
νένα ιδανικό, αντίθετα με το βιβλίο του.
Εύκολα μπορεί να φανεί η σκληρή παι-
δική ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος φαί-
νεται να έχει αναπτύξει ένα σκληρό δέρ-
μα για να μη πληγωθεί από κανέναν…
Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει γνώση 
της ύπαρξης του «σκληρού δέρματος» 
που φοράει…Ούτε του τιμήματός αυ-
τού, ότι δεν μπορεί να νιώσει ή να απο-
λαύσει στο ίδιο βάθος συναισθήματα, 
όπως ένας άλλος άνθρωπος που δεν 
είχε τα ίδια δύσκολα βιώματα.
Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε τελεί-
ως διαφορετικές εικόνες… παραμε-
λημένη κυρίως από τον πατέρα, δεν 
έβρισκε καμία αξία στον εαυτό της και 
στους άντρες παρά μόνο ως περιστασι-
ακά αντικείμενα ηδονής, χωρίς ίχνος 
αγάπης. Υπήρξε μία κόρη που έβλεπε 
σε ένα σπίτι εναλλαγές συντρόφων του 
πατέρα, ο οποίος παρείχε μόνο πράγ-
ματα υλικά σε μία ψυχρή συναισθημα-
τικά μητέρα. πώς να μπορούσε να αντι-
ληφθεί μία γυναίκα, τον εαυτό της ως 
Δουλτσινέα, τη γυναίκα που ενεργοποι-
εί θετικά το δυναμικό ενός άνδρα μέσα 
από τη διαδικασία του έρωτα. Έχοντας 
μάλιστα ζήσει μία υποτιμημένη μητέ-
ρα από τον πατέρα. Στην περίπτωσή 
της ήταν αδύνατον να υπάρξει αγάπη 
για την εικόνα του άντρα σε έναν μόνο 
σύντροφο… Αντίθετα, η γυναίκα αυτή 
επέλεγε μόνο άνδρες που δεν είχαν 
πνεύμα άξιο για να θαυμάσει.
Ο Θερβάντες την κοιτούσε σιωπηλά, 
με κατανόηση και λίγη θλίψη… 

Η προσωπική της ζωή ήταν ένα φίλτρο 
το οποίο δεν την άφηνε να κατανοήσει 
οτιδήποτε και να διάβαζε στο Δον Κι-
χώτη, κάνοντάς όλα να δείχνουν ρομα-
ντικές ανοησίες.
Εκείνη τη στιγμή ο Θερβάντες παρα-
τήρησε για πρώτη φορά πώς το μυα-
λό της γυναίκας απέρριπτε το βιβλίο 
του, καθώς αυτό απειλούσε την πλα-
στή ευτυχία της. πολλές φορές οι άν-
θρωποι προτιμούν να δημιουργήσουν 
και να ζουν ένα ψέμα, προκειμένου να 
αποφύγουν να συνειδητοποιήσουν μία 
αλήθεια που δεν αντέχουν..
Και νιώθουν φόβο όταν το ψέμα τους 
κινδυνεύει να διαλυθεί, ακόμη κι από 
ένα βιβλίο σαν το Δον Κιχώτη. Διότι 
αυτό το ψέμα έχει γίνει ο κόσμος τους. 
Φοβούνται την αλήθεια που μπορεί να 
γκρεμίσει τον κόσμο αυτό, καθώς δεν 
ξέρουν άλλο τρόπο να χτίσουν έναν δι-
αφορετικό νέο κόσμο. Αργότερα, δια-
κόσια και χρόνια μετά, θα εμφανιζόταν 
μία επιστήμη που θα αποδείκνυε ότι το 
φίλτρο του «σκληρού δέρματος» είναι 
μία άμυνα του μυαλού που μακροπρό-
θεσμα βλάπτει τον άνθρωπο. Ότι αυτό 
εξαφανίζεται μόνο όταν γίνει συνει-
δητό στον άνθρωπο πώς το απέκτησε, 
μέσα από την παιδική του ηλικία.
«Όταν μισούμε έναν άνθρωπο, τον μι-
σούμε για κάτι που μας θυμίζει τον 
εαυτό μας. Κάτι που δεν έχουμε εμείς 
μέσα μας, δεν μπορεί ποτέ να μας συ-
γκινήσει…» – Herman Hesse

Ο υγιής άνθρωπος 
δεν βασανίζει  
τους άλλους
"Ο υγΙΗΣ ΑΝΘρωπΟΣ δΕΝ ΒΑΣΑΝΙζΕΙ ΤΟυΣ ΑλλΟυΣ. 
γΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ πΟυ ΕξΕλΙΣΣΟΝΤΑΙ  
ΣΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ…"  ΚΑρλ γΙΟυΝγΚ

ΓρΑφει 
Ο ΝιΚΟλΑΟσ Γ. βΑΚΟΝδιΟσ 
ΨυχΟλΟγΟΣ, πΤυχΙΟυχΟΣ Α.π.Θ.   



Το ΟΝΟΜΑ στον κλιματισμό έχει…

Άνευ Όρων!!!

www.inventor.ac

σε οποιοδήποτε 
ανταλλακτικό

στο κόστος εργασίας
αποκατάστασης λειτουργίας

του προϊόντος

σε όλα τα ηλεκτρικά/ 
μηχανικά μέρη
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με τον όρο μυοσκελετικές παθήσεις 
(μΣπ) αυτό εννοούμε τις παθήσεις 
εκείνες που εμφανίζουν οι μύες, οι 
τένοντες, οι θύλακοι, τα νεύρα και τα 
οστά συμπεριλαμβανομένων του αυ-
χένα, των άνω άκρων, της μέσης και 
των κάτω άκρων.Από τις συχνότερες 
μΣπ είναι το αυχενικό σύνδρομο, η 
οσφυαλγία, οι τενοντίτιδες και το σύν-
δρομο καρπιαίου σωλήνα.
Οι μΣπ είναι η πλέον κοινή επαγ-
γελματική ασθένεια η οποία δημι-
ουργεί προβλήματα στους εργαζο-
μένους στην ΕΕ μαζί με τον καρκίνο 
και το επαγγελματικό άγχος. Οι απώ-
λειες σε ανθρωποώρες είναι περίπου 
600.000.000 το έτος ενώ το κόστος 
στα ασφαλιστικά συστήματα είναι της 
τάξης του 4% του ΑΕπ. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η νέα εκστρατεία η οποία θα 
ανακοινωθεί το 2020 από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Ασφάλειας & Υγεί-
ας (EU-OSHA) θα έχει αυτό το θεματι-
κό αντικείμενο για δεύτερη φορά από 
τότε που ξεκίνησε ο θεσμός. Άρα, στα 
πλαίσια αυτής της αρθρογραφίας, θα 
μας δοθεί μία ευκαιρία να μοιραστού-
με πολύτιμα στοιχεία και συμβουλές 
για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν 
τον κίνδυνο αυτόν στον κλάδο των ψυ-
κτικών.
Για την Ελλάδα υπάρχει έμμεση ανα-
φορά στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 
2017 στην τελευταία της έκθεση η 
οποία σημειώνεται στο κουτί (πηγή: 
ΕΛΣΤΑΤ, 05/07/2019)
Οι μΣπ συνήθως επηρεάζουν τον αυ-
χένα, την πλάτη, τους ώμους και γε-
νικότερα τα άνω άκρα αλλά στις πε-

ρισσότερες φορές δημιουργούν και 
σοβαρές βλάβες στη σπονδυλική στή-
λη.
Η κυριότερη αιτία ΟΛΩΝ των ατυχη-
μάτων και των επαγγελματικών ασθε-
νειών είναι η ΑΓΝΟΙΑ. Στα επόμενα 
θα προσπαθήσουμε μία απλοποιημέ-
νη προσέγγιση του θέματος ώστε να 
βοηθήσουμε τους επαγγελματίες του 
είδους να αποφύγουν τις επιπτώσεις 
των μΣπ τα οποία συνήθως ΔΕΝ ΘΕ-
ΡΑπΕΥΟΝΤΑΙ (δημιουργούν ανήκεστο 
βλάβη) αλλά το χειρότερο είναι ότι συ-
νοδεύονται από πόνο με τον οποίο κα-
λούνται οι παθόντες να ζήσουν σε όλη 
τους τη ζωή.

οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης 
των μυοσκελετικών παθήσεων
Οι κυριότερες αιτίες των μΣπ είναι:
1. Η χειρωνακτική διαχείριση φορτίων
2. Η επαναληπτική κίνηση
3. Οι άβολες στάσεις 
4. Η εντατική εργασία
5. Η έκθεση σε ακραίες καιρικές συν-
θήκες
6. Οι δονήσεις και οι κραδασμοί
7. Η καθιστική εργασία
8. Ο ανεπαρκής φωτισμός 
Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς οι ψυκτικοί εκτίθενται έντονα 
στις 5 πρώτες συνθήκες και κάποιοι 
ίσως και στην έκτη. 
Δυστυχώς οι μΣπ εμφανίζουν την ίδια 
εξέλιξη με όλες τις επαγγελματικές 
ασθένειες. Φθείρουν το σώμα στα-
διακά και ύπουλα και όταν πλέον το 
πρόβλημα εγκατασταθεί, είναι σχεδόν 
σε όλες τις περιπτώσεις πολύ αργά η 
υγεία του παθόντα να επανέλθει πλή-

ρως. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και το 
γεγονός ότι η εξέλιξη επιταχύνεται στα 
τελευταία στάδια και λόγω της ηλικίας 
η οποία καθιστά το σώμα μας πιο ευά-
λωτο στον κίνδυνο.Για μια ακόμη φορά 
το καλύτερο «φάρμακο» είναι η πΡΟ-
ΛΗΨΗ.

τα πρώτα συμπτώματα
Το σώμα μας έχει μία καταπληκτι-
κή ιδιότητα. Επικοινωνεί μαζί μας αν 
ξέρουμε να το αποκωδικοποιήσουμε. 
Στις περιπτώσεις της μυοσκελετικής 
καταπόνησης, τα συμπτώματα εμφα-
νίζονται νωρίς αλλά συνήθως είτε τα 
αγνοούμε είτε αμελούμε τη φροντίδα 
τους.Ξεκινούν με μικρές ενοχλήσεις οι 
οποίες σταδιακά αυξάνονται σε ένταση 
και συχνότητα. μουδιάσματα, ελαφροί 
πόνοι («πονάκια» ή «βελονίτσες»), δυ-
σκαμψία των αρθρώσεων, πρηξίματα, 
πιασίματα είναι τα πρώτα μηνύματα 
που στέλνει το σώμα ότι καταπονεί-
ται. Αυτά τα συμπτώματα έχουν το χα-

Μυοσκελετικές 
παθήσεις (ΜΣπ): 
Μία καθολική 
απειλή

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ  
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ 
(ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ) 
ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ  
ΜΗΝ ΕΠΟΥΛΩΝΟΝΤΑΙ.
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ρακτηριστικό ότι εμφανίζονται μΕΤΑ 
τη δουλειά όταν οι μύες χαλαρώνουν 
από την καταπόνηση της ημέρας. Βέ-
βαια μετά από ξεκούραση, στην αρχή 
τα συμπτώματα περνούν και το σώμα 
επανέρχεται μια και έχει την ικανότη-
τα της αυτοΐασης. Από την άλλη πλευ-
ρά, πολλές φορές ο τρόπος ζωής μας 
δεν επιτρέπει αυτή την απαραίτητη χα-

λάρωση με αποτέλεσμα οι καθημερι-
νοί (φυσιολογικοί) μικροτραυματισμοί 
του σώματος να μην επουλώνονται και 
έτσι σταδιακά και σε βάθος χρόνου 
συσσωρεύονται μέχρι να φτάσουν σε 
σημείο να υπερβούν τα όρια της αυτο-
ΐασης και να χρειάζεται πλέον φαρμα-
κευτική ή και θεραπευτική αγωγή με 
μη εγγυημένα αποτελέσματα.

Όταν εμφανιστούν αυτά τα προκαταρ-
κτικά συμπτώματα μΗΝ ΤΑ ΑΓΝΟ-
ΗΣΕΤΕ. Επιτρέψτε στο σώμα σας να 
αναπαυθεί. Για παράδειγμα δεν είναι 
καλή πρακτική μετά από μία κουρα-
στική ημέρα να συνεχίζετε με επιπρό-
σθετες εντατικές ενασχολήσεις ακόμη 
και εάν αυτές είναι ευχάριστες όπως 
το γυμναστήριο. Ξεκουραστείτε πρώ-
τα, το σώμα σας το χρειάζεται.
ΘΥμΗΘΕΙΤΕ:
«Το μυαλό ξεχνά, το σώμα ποτέ»

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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ΓρΑφει 
Ο δρ ΓιωρΓΟσ σΚρΟυμπελΟσ
δρ ΜΗχΑΝΟλΟγΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ 
ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ υπΕυΘυΝΟΣ υΑΕ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ ACRM Α.Ε.   

πλήγμα από κινούμενο  
αντικειμενο, σύγκρουση 

με κινούμενο αντικείμενο

17,9%

Οριζόντια  
ή κατακόρυφη

πρόσκρουση με 
σταθερό αντικείμενο  

(το θύμα κινείται)

40,8%

Επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ,

αδρό υλικό παράγοντα

11,2%

παγίδευση, 

σύνθλιψη κ.λπ.

10,0%

Σωματική  

ή ψυχική ένταση

9,0%

Λοιποί τρόποι /

μη διαθέσιμα στοιχεία

11,0%

Επαγγελµατικές λύσεις 
& υπηρεσίες υψηλού επιπέδουΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.ΕΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΙΣΧΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,  η εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να προσφέρει σε κάθε επιχείρηση στρατηγικό 
πλεονέκτημα μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 
Αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση η Γενική Ψυκτική με την 
πολυετή πείρα της, προσφέρει λύσεις ταυτισμένες με την ποιότητα, 
την εφευρετικότητα, την ευχρηστία και την τεχνολογική αρτιότητα.

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



η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 
σημαίνει σταθερή βελτιστοποίηση. σε 
αυτό το πλαίσιο, η επαναχρησιμοποί-
ηση της απορριπτόμενης θερμότητας 
έχει καταστεί μια πολύ σημαντική ευ-
καιρία. με την επένδυση σε νέο εξο-
πλισμό που επιτρέπει την ανάκτηση 
«απόβλητης»  θερμότητας, βελτιώνο-
νται τα κέρδη της επιχείρησης, μειώ-
νοντας παράλληλα τις εκπομπές CO

2
 

και τις κλιματικές επιπτώσεις. 
πολλές επιχειρήσεις καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Η απορ-
ριπτόμενη θερμότητα από λειτουργικές 
διαδικασίες παραδοσιακά έχει απλώς 
αφεθεί ανεκμετάλλευτη. Ωστόσο, όλο 
και περισσότερες εταιρείες στρέφονται 
προς τη νέα τεχνολογία που μετατρέπει 
την απορριπτόμενη «απόβλητη» θερ-
μότητα σε κέρδη. 
Επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό 
μπορεί να ανακτηθεί μέχρι και πέντε 
φορές περισσότερη ενέργεια και να 
επαναχρησιμοποιηθεί είτε στην ίδια 
διαδικασία είτε σε άλλα μέρη του ερ-
γοστασίου ή της εγκατάστασης. Επι-
πλέον, όταν υπάρχει διαθέσιμη σχετι-
κή υποδομή, η ανακτώμενη ενέργεια 
μπορεί να μεταφερθεί σε γειτονικές 
επιχειρήσεις ή σε δίκτυα τηλεθέρμαν-
σης/τηλεψύξης.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποί-
ους η θερμότητα μπορεί να επαναχρη-
σιμοποιηθεί μόλις ανακτηθεί. Η τεχνι-
κή λύση σε κάθε περίπτωση εξαρτάται 
από τις συνθήκες, την τοποθεσία και 
τη γενική κατάσταση. Ωστόσο, «η 
καρδιά» ενός συστήματος ανάκτη-
σης «απόβλητης» θερμότητας είναι ο 
εναλλάκτης θερμότητας, ο οποίος επι-
τρέπει τη μεταφορά ενέργειας από ένα 
ρευστό, δηλ.υγρό ή αέριο σε ένα άλλο.
Σε αυτό το άρθρο, εστιάζουμε σε μια 
λύση που χρησιμοποιεί ημι-συγκολ-
λητούς λυόμενους πλακοειδείς εναλ-
λάκτες θερμότητας (Semi-Welded 
Plate-and-Frame Heat Exchangers), 
εγκατεστημένους στο κεντρικό εργο-

στάσιο κατασκευής εναλλακτών θερ-
μότητας το οποίο βρίσκεται στην ίδια 
τοποθεσία με την εταιρική έδρα της 
Alfa Laval στην πόλη Lund της Σου-
ηδίας. Η πρωτοποριακή ιδέα ήταν να 
καταστούν οι συνολικές εγκαταστά-
σεις της Alfa Laval αυτοδύναμες στη 
θέρμανση. μετά από μερικά χρόνια 
αξιολόγησης και ανάπτυξης της βέλ-
τιστης τεχνικής λύσης, πραγματοποι-
ήθηκε η εν λόγω εγκατάσταση ανά-
κτησης θερμότητας το 2013.
Από τότε, η Alfa Laval έχει καταφέρει 
να ανακτά την πλεονάζουσα θερμότη-
τα, η οποία χρησιμοποιείται πλέον για 
τη θέρμανση του συνόλου των εγκα-
ταστάσεών της (κεντρικά γραφεία και 
εργοστάσιο), συμπεριλαμβανομένου 
του ζεστού νερού χρήσης γιά περισ-
σότερο από 10 μήνες κάθε έτος. με 
χρόνο αποπληρωμής μόλις τρία έτη, 
η σύλληψη του εγχειρήματος απεδεί-
χθη απόλυτα επιτυχής.
Η ανάκτηση της πλεονάζουσας θερ-
μότητας από το σύστημα ψύξης των 
λαδιών των γραμμών των πρεσσών 
του εργοστασίου, έχει γίνει μια ση-
μαντική έμπνευση για άλλες επιχει-
ρήσεις παγκοσμίως, οι οποίες απο-
σκοπούν στην ελαχιστοποίηση του 
αποτυπώματος άνθρακα μέσω βιω-
σιμότερων περιβαλλοντικών λύσεων.

η τεχνική λύση
Η καρδιά του συστήματος αντλίας 
θερμότητας υψηλών πιέσεων είναι 
μία εξατμιστική μονάδα η οποία πε-
ριλαμβάνεται από έναν ημι-συγκολ-
λητό πλακοειδή εναλλάκτη θερμότη-
τας Alfa Laval τύπου MK15-BWFGR 
με ενσωματωμένο αμμωνοδιαχωρι-
στή U-Turn. Ο συγκεκριμένος αμμω-
νοδιαχωριστής συνδυάζει τέσσερις 
μεθόδους διαχωρισμού: συσσωμά-
τωση, βαρυτικό διαχωρισμό, φυγό-
κεντρες δυνάμεις και επιφανειακή 
τάση. Συνδυασμένος με αυτό το σύ-
στημα είναι ένας υδρόψυκτος συμπυ-
κνωτής, ο οποίος είναι ένας ημι-συ-

γκολλητός εναλλάκτης θερμότητας 
Alfa Laval τύπου M10-BWFT, πίεσης 
σχεδιασμού 40bar, στον οποίο παρά-
γεται το θερμό νερό 65°C. μέρος της 
λύσης είναι επίσης, ένας υποσταθμός 
γιά την θέρμανση και το ζεστό νερό 
χρήσης. Η τηλεθέρμανση διαχειρί-
ζεται από έναν λυόμενο πλακοειδή 
εναλλάκτη θερμότητας Alfa Laval, 
τύπου TL10-BFG, ο οποίος χρησιμο-
ποιείται μόνο σε ζητήσεις αιχμής.
Το σύστημα είναι βαρυτικά πλημμυ-
ρισμένο, το οποίο σημαίνει ελάχι-
στα κινούμενα μέρη και το οποίο με 
τη σειρά του, παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής του. Ο συμπαγής, ενσωματω-
μένος αμμωνοδιαχωριστής U-Turn 
είναι πολύ αποδοτικός, τόσο όσον 
αφορά το διαχωρισμό όσο και την 
ενέργεια, και έχει πολύ μικρή ποσό-
τητα αμμωνίας. Καθώς ήταν ζωτικής 
σημασίας, η οικοδόμηση μιας πράσι-
νης λύσης, η αμμωνία ως φυσικό ψυ-
κτικό μέσο με την ιδιαίτερα υψηλή 
της απόδοση, έγινε η προ-
φανής επιλογή. 
Σήμερα οι συνο-
λικές εγκαταστά-
σεις της έδρας 
της Alfa Laval στη 
Σουηδία, καταναλώ-
νουν περίπου 80% λι-
γότερες κιλοβατώ-
ρες τηλεθέρμανσης 
ετησίως. Αυτό μπο-
ρεί να μεταφραστεί σε 140 
τόνους μειωμένων εκπομπών άνθρακα 
ετησίως ή σε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας αντίστοιχη της συνολικής 
κατανάλωσης 25 μεγάλων οικογενεια-
κών νοικοκυριών σε ένα έτος.

Η "καρδιά" της 
ανάκτησης θερμότητας
ΟΙ δΙΑρΚωΣ ΑυξΑΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕργΕΙΑΣ ΚΑΙ Η 
πΕρΙΒΑλλΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΟυΝ ΕΝΤΟΝΗ πΙΕΣΗ 
ΣΕ πΟλλΕΣ ΕπΙχΕΙρΗΣΕΙΣ.
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Τα ρόδια συγκομίζονται το Σεπτέμβριο 
και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θα-
λάμους, ώστε να διατεθούν κατά τη δι-
άρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών, 
γιατί αυτή τη συγκεκριμένη  εορταστική 
περίοδο αυξάνεται πολύ η ζήτηση από  
τους καταναλωτές. Για τους παραγω-
γούς και επαγγελματίες που θέλουν να 
συντηρήσουν τα ρόδια τους για την πε-
ρίοδο αυτή, η ISOFRUIT προτείνει ψυ-
κτικούς θαλάμους με τεχνολογία δυνα-
μικής ψύξης, γιατί αυτή έχει αποδειχθεί 
ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτή-
σεις του προϊόντος επεκτείνοντας πα-
ράλληλα και το χρόνο αποθήκευσης. Η 
δυναμική ψύξη βασίζεται στο συνεχή 
έλεγχο πολλαπλών σημείων μέσα στον 
ψυκτικό θάλαμο τόσο στα αποθηκευμέ-
να ρόδια, όσο και στους μηχανισμούς 
ψύξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη 
διατήρηση της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας σε όλα τα σημεία του θαλάμου, 
έτσι ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται στις 
απόλυτα επιθυμητές συνθήκες. (Θερμο-
κρασία 6ο έως 7ο C και σχετική υγρασία 
85% έως 90%). Η δυναμική ψύξη ελέγ-
χει επίσης τα επίπεδα των δημιουργου-
μένων αερίων και ενεργεί ανάλογα με 
προκαθορισμένες ρυθμίσεις στους μη-
χανισμούς λειτουργίας. 
παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος και η 
ρύθμιση του παραγόμενου λόγω ανα-
πνοής, διοξειδίου του άνθρακα, το 
οποίο εάν διατηρηθεί σε επίπεδο με-
ταξύ 3% έως 6% βοηθά στην παρε-
μπόδιση ανάπτυξης μετασυλλεκτικών 
ασθενειών. Αυτό συμβαίνει γιατί το 
διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το 
νερό που υπάρχει μέσα στον ψυκτι-

κό θάλαμο υπό μορφή υδρατμών, και 
δημιουργεί αραιό ανθρακικό οξύ. Το  
ανθρακικό οξύ επικάθεται στην επι-
δερμίδα των ροδιών, δημιουργώντας 
όξινο περιβάλλον με αποτέλεσμα να  
τα προστατεύει από μύκητες και βα-
κτηρίδια. Εάν οι απαιτήσεις συντήρη-
σης σε ψυκτικούς θαλάμους είναι για 
χρονική περίοδο πάνω από 4 μήνες, 
τότε  πρέπει τα ρόδια πριν την αποθή-
κευση και αμέσως μετά τη συγκομι-
δή να προψύχονται, ακολουθώντας τις 
πιο κάτω διαδικασίες: 
1) Oι καρποί να πλένονται με νερό και 
να στεγνώνουν πολύ καλά με ξηρό 
ψυχρό αέρα ελέγχοντας να μην υπάρ-
χει κανένα ίχνος υγρασίας στην κορώ-
να του φρούτου. 
2) Να απολυμαίνονται με εγκεκριμένα 
σκευάσματα. 
3) Να κερώνονται και να ταξινομούνται 
ανάλογα με το μέγεθος, το χρώμα και 
το βάρος τους.
Η ISOFRUIT προτείνει επίσης τη χρή-
ση συσκευών όζοντος για την καταπο-
λέμηση του μικροβιακού φορτίου και 
τη χρήση σακούλας  τροποποιημέ-
νης ατμόσφαιρας. Η σακούλα τροπο-
ποιημένης ατμόσφαιρας αφενός βο-
ηθά στην αποφυγή της αφυδάτωσης 
του φλοιού, αφετέρου  αυξάνει τη συ-
γκέντρωση του CO

2
, μέσα στα επιτρε-

πτά όρια, μειώνοντας τη συγκέντρωση 
του O

2
 με αποτέλεσμα να ελαττώνε-

ται ο ρυθμός αναπνοής, σε όφελος της 
μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευσης. 
σημειωση 1. Οι καρποί που πρόκειται 
να προψυχθούν πρέπει να τοποθετού-
νται μέσα στις σακούλες τροποποιημέ-

νης ατμόσφαιρας διατηρώντας το στό-
μιό τους ανοικτό καθ` όλη τη διάρκεια 
της πρόψυξης και να κλείνουν στο τέ-
λος της διαδικασίας πριν την τοποθέ-
τησή τους στους ψυκτικούς θαλάμους.  
σημειωση 2. Για τη συντήρηση των 
σπόρων ροδιού σε ψυκτικούς θαλά-
μους, κατά τη διαδικασία επεξεργασί-
ας τους, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
ώστε να είναι καλά καθαρισμένοι, στε-
γνοί και συσκευασμένοι  σε κεσεδάκια.  
πραγματοποιείται: 
1) Στους 0°C για μεγίστη διάρκεια απο-
θήκευσης 21 ημερών. 
2) Στους 2°C  για 18 ημέρες και 
3) Στους 5°C για μέχρι και 15 ημέρες. 
προτείνεται η κάλυψη των συσκευ-
ασιών με μεμβράνη τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας. 

Τα πιο πάνω είναι αποσπάσματα από τον τόμο ΦΡΟΥΤΑ 
μΑΚΡΟχΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ μΥΣΤΙΚΑ της εκδο-
τικής εταιρείας ISOFRUIT σελ. 281 έως σελ. 292.    
Site: www.isofruit.gr, e-mail: isofruit@isofruit.gr

ρόδια  
Η ΕφΑρΜΟγΗ ΤΗΣ δυΝΑΜΙΚΗΣ ΨυξΗΣ ΕπΕΚΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ χρΟΝΟ ΤΗΣ ΑπΟΘΗΚΕυΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΑ 
ΣΤΗ δΙΑΤΗρΗΣΗ ΤΗΣ πΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΑ ρΟδΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΘΑυΜΑΣΙΑ φρΟυΤΑ ΤΟΣΟ ΕΜφΑΝΙΣΙΑΚΑ, ΟΣΟ 
ΚΑΙ γΕυΣΤΙΚΑ ΜΕ πλΟυΣΙΑ πΕρΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟξΕΙδωΤΙΚΕΣ ΟυΣΙΕΣ. 

ΓρΑφει 
Ο π. φωΤιΑδησ
ΕΙδΙΚΟΣ ΣυΜΒΟυλΟΣ 
γΙΑ ΤΗΝ isofRuit
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Ψύξη

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει γνώση της συ-
ντήρησης και απολύμανσης που 
απαιτεί η παγομηχανή όσο συνεχίζει 
και παράγει πάγο. Είναι χρέος λοιπόν 
των τεχνικών να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους για τις ανάγκες συντή-
ρησης μίας παγομηχανής. Για να γί-
νεται πιο πειστικοί δείξτε στον πελά-
τη την κατάσταση του εσωτερικού της 
μηχανής.
Σε περίπτωση κλήσης για βλάβη μίας 
παγομηχανής, η σύνδεση των μανο-
μέτρων είναι η τελευταία ενέργεια 
που απαιτείται. Αρχικά θα πρέπει να 
γίνει έλεγχος ότι η εγκατάσταση της 
παγομηχανής έχει γίνει με βάση τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Ελέγχουμε την διάμετρο της γραμμής 
νερού, την τάση και ένταση που πρέ-
πει να έχει ο συμπιεστής, την θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος στο σημείο 
που είναι τοποθετημένη η παγομηχα-
νή, την αποχέτευση και το σωληνοδί-
κτυο του ψυκτικού ρευστού. Δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει 
λανθασμένες μετατροπές στα δίκτυα 
από προηγούμενους τεχνικούς. Στην 
συνέχεια ελέγχουμε αν διαθέτει φίλ-
τρο νερού και αν είναι το σωστό. Αν 
δεν διαθέτει φίλτρο νερού ενδέχεται 
να υπάρχει πρόβλημα με συσσώρευ-
ση αλάτων. Αν είναι παγομηχανή πα-
ραγωγής νιφάδων πάγου ελέγχου-
με για συσσώρευση αλάτων κοντά 
στην βάση του εξατμιστή. Αν διαθέ-
τει φίλτρο πιθανότατα θα έχει μαζέ-
ψει λάσπη καθώς την κατακρατά από 
το νερό. 
Ελέγχουμε εάν η παγομηχανή λει-

τουργεί βάση των προδιαγραφών του 
κατασκευαστή μετρώντας κύκλο ψύ-
ξης, ζυγίζοντας τον πάγο, μετρώντας 
τον χρόνο συγκομιδής και γεμίσμα-
τος του νερού. προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις πλάκες παρασκευής τε-
τράγωνου ή στρογγυλού πάγου κα-
θώς ενδέχεται να διατηρούν πάγο 
λόγω γραμμικών ρωγμών στα πτερύ-
για ή να διαχωρίζονται από το πίσω 
μέρος της πλάκας προκαλώντας επέ-
κταση του χρόνου του κύκλου ψύξης. 
Για να βεβαιωθούμε ότι έχει επισκευ-
αστεί οποιοδήποτε πρόβλημα παρου-
σίαζε μία παγομηχανή θα πρέπει να 
την λειτουργήσουμε για τρεις πλή-
ρεις κύκλους ώστε να επιβεβαιώσου-
με την εύρυθμη λειτουργία της. 
Στην περίπτωση της προγραμματι-
σμένης συντήρησης μία παγομηχανής 
θα πρέπει αρχικά να συμβουλευόμα-
στε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Για την διαδικασία καθαρισμού και 
απολύμανσης θα πρέπει ο κάδος να 
είναι άδειος. Είναι καλύτερο να γί-
νεται και ο καθαρισμός και η απολύ-
μανση του κάδου και να μην αφήνεται 
στον πελάτη ώστε να έχει γίνει σω-
στά. Ο καθαρισμός και η απολύμαν-
ση της μηχανής απαιτεί δύο με τρεις 
ώρες ανάλογα την μηχανή. Θα πρέ-
πει να προσέχουμε τον τύπο εξατμι-
στή που διαθέτει ώστε να επιλέγονται 
τα κατάλληλα χημικά. Ο χημικός κα-
θαρισμός του κυκλώματος του νερού 
θα πρέπει να γίνεται με βάση τις οδη-
γίες του κατασκευαστή. Όλα τα αφαι-
ρούμενα τμήματα θα πρέπει να αφαι-
ρούνται και να καθαρίζονται. Αφού 

ξεπλυθούν απολυμαίνονται. Θα πρέ-
πει πάντα να έχουν ξεπλυθεί από το 
καθαριστικό χημικό πριν απολυμαν-
θούν. 
Στην συνέχεια πρέπει να γίνεται ένας 
οπτικός έλεγχος στην ηλεκτρική κα-
λωδίωση, στην λειτουργία των ηλε-
κτρομαγνητικών βαλβίδων, στην 
παροχή νερού, τις αντλίες και την δι-
αδικασία αποστράγγισης. πάντα πρέ-
πει να γίνεται έλεγχος για μικρές 
απώλειες νερού που οδηγούν στη 
δημιουργία λάσπης και την ανάπτυξη 
μούχλας, και να αλλάζονται τα φίλ-
τρα εφόσον απαιτείται. Επιπλέον θα 
πρέπει να καθαρίζεται ο συμπυκνω-
τής και να ελέγχονται οι ανεμιστήρες 
του. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες 
συντήρησης λειτουργούμε την παγο-
μηχανή για 3-4 κύκλους ώστε να βε-
βαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά και 
πετάμε τον πάγο για τυχόν εναπομεί-
νασες ποσότητες χημικών.

16

Συντήρηση 
παγομηχανών
ΕΙΝΑΙ ΣυΝΗΘΕΣ φΑΙΝΟΜΕΝΟ Η πρωΤΗ φΟρΑ πΟυ 
ΑΝΟΙγΕΤΑΙ ΜΙΑ πΑγΟΜΗχΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΑπΟ ΤρΙΑ χρΟΝΙΑ ΚΑλΗΣ 
λΕΙΤΟυργΙΑΣ ΟπΟΤΕ πΑρΟυΣΙΑΣΕ πρΟΒλΗΜΑ. 
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πρόβλημα πιθανά αίτια λύση

Δεν λειτουργεί ο συμπιεστής

Καμένη ασφάλεια Αντικατάσταση ασφάλειας

Σφάλμα κυκλώματος ελέγχου
Έλεγχος του κυκλώματος και αντικατά-
σταση του προβληματικού τμήματος

Σφάλμα συστήματος εκκίνησης του 
συμπιεστή

Έλεγχος του συστήματος εκκίνησης 
και αντικατάσταση του προβληματικού 
τμήματος

πρόβλημα της περιέλιξης του συμπιεστή Αντικατάσταση του συμπιεστή

Διακεκομμένη λειτουργία του συμπιεστή

Υπερφόρτωση συμπιεστή

Έλεγχος για χαμηλή τάση, για προ-
βληματικό ρελέ εκκίνησης ή πυκνωτή 
λειτουργίας, για βρώμικο συμπυκνωτή ή 
ελαττωματική βαλβίδα νερού.

Ο πρεσσοστάτης χαμηλής ανοίγει και 
κλείνει

Έλεγχος για χαμηλή ποσότητα ψυκτικού 
ρευστού, για μπλοκάρισμα του Orifice της 
εκτονωτικής ή του φίλτρου υγράς.

Ο πρεσσοστάτης υψηλής ανοίγει και 
κλείνει

Έλεγχος του συμπυκνωτή για βρωμιά 
και της λειτουργίας των ανεμιστήρων 
του. Έλεγχος της παροχής νερού και της 
ρυθμιστικής βαλβίδας του νερού

Σφάλμα κυκλώματος ελέγχου
Έλεγχος του κυκλώματος και αντικατά-
σταση του προβληματικού τμήματος

Αδιαφανή παγάκια

Υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικών στοι-
χείων στο νερό παροχής

Κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας του 
νερού

Βρώμικο νερό παροχής χρησιμοποιούμε φίλτρο

Ελλιπής παροχή νερού
Έλεγχος της παροχής νερού και της βάνας 
εισόδου

Κραδασμοί
Έλεγχος της λειτουργίας της παγομηχα-
νής και επέμβαση όπου απαιτείται

Συγκέντρωση αλάτων λόγω βουλωμένης 
αποχέτευσης

Καθαρισμός του συστήματος νερού

χαμηλή απόδοση

Κακή ψύξη Έλεγχος του συστήματος ψύξης

Υψηλή θερμοκρασία χώρου
Τοποθέτηση της παγομηχανή σε άλλο 
σημείο ή βελτίωση του εξαερισμού του 
χώρου

Υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης Καθαρισμός του συμπυκνωτή

περιορισμός του κυκλώματος του νερού Έλεγχος της συμπύκνωσης

Απώλεια νερού ή χαμηλή στάθμη νερού
Έλεγχος της βάνας νερού του συμπυκνω-
τή

Ακανόνιστο σχήμα πάγου

Η παγομηχανή δεν έχει εγκατασταθεί σε 
επίπεδο δάπεδο

Διορθώνουμε την εγκατάσταση της παγο-
μηχανής

Ελαττωματικός έλεγχος του μεγέθους του 
πάγου

Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται

Νερό περνάει από τα παγάκια μετά την 
συγκομιδή

Ρύθμιση όπως απαιτείται για την αποφυγή 
του

Βουλωμένο στόμιο νερού Καθαρισμός του συστήματος νερού

Ακολουθεί ένας πίνακας με τα πιο συνηθισμένα προβλήματα,  
τα πιθανά αίτια και τις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισής τους.

πηγές: 
1.RSES Journal
2. ASHRAE Handbook

ΓρΑφει 
Ο δΑλΑβΟυρΑσ δημηΤριΟσ
ΜΗχΑΝΟλΟγΟΣ ΜΗχΑΝΙΚΟΣ ΕΜπ, MsC, MBA
opMp AshRAe CeRtified
γΕΝΙΚΗ ΨυΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ
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προστασία φορτίου: Νωπά ή κατεψυγμένα
Οι μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν να επη-
ρεάσουν δραματικά τη διάρκεια ζωής και την εμφάνιση ευ-
αίσθητων προϊόντων. Η αλλαγή ενός βαθμούμπορεί να μει-
ώσει τη διάρκεια ζωής του μαρούλι κατά μία ημέρα. με το 
ενσωματωμένο στο φορτηγό σύστημα κρυογενικής ψύξης για 
γρήγορη πτώση και ανάκτηση της θερμοκρασίας, φτάνετε στο 
βέλτιστο καθορισμένο σημείο πιο γρήγορα καιτο διατηρείτε 
περισσότερο, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διανομές.

πώς λειτουργεί;
Τα συστήματα κρυογενικής ψύξης μεταφέρουν υγρό CO

2
 

από το επαναγεμιζόμενο κρυογενικό δεξαμενάκι μέσω ενός 
κλειστού εξατμιστήρα στο εσωτερικό του χώρου, ψύχοντας 
έτσι το πηνίο. Ο ελεγχόμενης θερμοκρασίας αέρας διαχέεται 
μέσαστο χώρο του φορτίου και κατόπιν, έχοντας εξάγει όλη 
την χρήσιμη ψυκτική ενέργεια, το αέριο πλέον CO2 εξάγε-
ται στην ατμόσφαιρα (όχι στον χώρο φορτίου).Θέρμανση, για 
απόψυξη του εξατμιστή και για τον έλεγχο της θερμοκρασί-
ας, παράγεται από το ψυκτικό υγρό του κινητήρα του οχήμα-
τος ή από ηλεκτρικόθερμαντήρα (όταν το όχημα βρίσκεται 
στη λειτουργία αναμονής).

πλεονεκτήματα των κρυογενικών συστημάτων
Χαρακτηριστικά:
• Εξαιρετικά αθόρυβο.
• μηδενικές εκπομπές ντίζελ.
• χωρίς φθοριούχο ψυκτικό.
• Λιγότερα κινούμενα μέρη.
• Ταχεία ψύξη.
• Ταχεία ανάκτηση θερμοκρασίας.
• Καινοτόμα τεχνολογία.
εμπορικά οφέλη:
• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς επιπέδου θορύβου και  
 κανονισμούς ρύπανσης των κινητήρων που λειτουργούν  
 στο ρελαντί.
• Συμμόρφωση με τους τρέχοντες και μελλοντικούς κανο- 
 νισμούς.
• Υψηλή αξιοπιστία, μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλά έξοδα  
 συντήρησης.
• Αυξημένη διάρκεια ζωής του οχήματος.
• Καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας και αυξημένη διάρκεια  
 ζωής του προϊόντος.

περιβαλλοντικά οφέλη:
• Άνεση οδηγού, μειωμένη ηχορύπανση.
• Καθαρότερο περιβάλλον.
• Σύμφωνο με την τρέχουσα αλλά και μέλλουσα. Νομοθεσία  
 περί εξάντλησης του όζοντος.
• μειωμένα απόβλητα λιπαντικών.
• Τροφοδοτείται από ανακυκλωμένο καύσιμο.
• περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρική ταυτότητα.

 

πάροχος του υγρού διοξειδίου του άνθρακα (LCO
2
) αλλά 

και του συστήματος πλήρωσης της δεξαμενής του οχήματος 
(dispenser) είναι η Linde Hellas SP Ltd. Σε συνεργασία με 
την Thermoking Hellas, η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των 
65 ετών στον σχεδιασμό και κατασκευή καινοτόμων λύσε-
ων για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μεταφοράς, η νέα αυτή 
τεχνολογία με χρήση κρυογενικών μέσων ανοίγει σίγουρα 
νέους δρόμους στην διακίνηση νωπών και κατεψυγμένων 
τροφίμων. πιο φιλική προς το περιβάλλον, με μεγάλη εξοι-
κονόμηση καυσίμου αλλά , κυρίως, με μεγάλη αύξηση της 
διατηρησιμότητας των προϊόντων.  Ήδη πιλοτικές μονάδες 
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην χώρα μας, εξάγο-
ντας χρήσιμα συμπεράσματα, σε συνδυασμό και με την εκτε-
νή αναφορά από ανάλογα συστήματα στη Β. Ευρώπη, για τα 
οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη χρήση κρυ-
ογενικά υγροποιημένων αερίων, ειδικά σε μια χώρα με στα-
θερά υψηλές θερμοκρασίες όπως η Ελλάδα. 

Συστήματα 
μεταφοράς προϊόντων 
με κρυογενικά υγρά 
(υγρό διοξείδιο του άνθρακα)

ΓρΑφει Ο ΝιΚΟσ μπΟυρΑΝΟπΟυλΟσ 
food AppliCAtion engineeR MARket deVelopMent dept. linde hellAs sp ltd.
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Ανάμεσα σε αυτά ξεχωριστή θέση κα-
τέχουν τα συστήματα θέρμανση & ψύ-
ξης επιφανειών ξηράς δόμησης για 
δάπεδο -  τοίχο - οροφή που αναπτύ-
χθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 
2000. Η ξηρά δόμηση, με τα αναγνωρι-
σμένα πλεονεκτήματα που προσφέρει, 
καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο 
μερίδιο στην ανακαίνιση παλαιών αλλά 
και στην κατασκευή νέων κατοικιών. 
με τα συστήματα VArIOTHerM κά-
νουμε ένα επιπλέον βήμα. μπορούμε 
να καλύψουμε όχι μόνο τις σύγχρονες 
δομικές απαιτήσεις αλλά παράλληλα 
με το ίδιο σύστημα να ικανοποιήσου-
με και τις ανάγκες θέρμανσης ή  ψύ-
ξης της κατοικίας, προσφέροντας στο 
χρήστη το πιο ευχάριστο και υγιεινό 
περιβάλλον με το χαμηλότερο δυνατό 
ενεργειακό κόστος.

Θέρμανση δαπέδου ξηράς  
δόμησης Vario Comp 
Το σύστημα θέρμανσης δαπέδου ξη-
ράς δόμησης VarioComp αποτελεί την 
ιδανική λύση στην ανακαίνιση παλιών 

κτιρίων, όπου το χαμηλό ύψος, και βά-
ρος χωρίς χρήση τσιμεντοκονίας και 
ο σύντομος χρόνος υλοποίησης απο-
τελούν παράγοντες καθοριστικής ση-
μασίας. με πάχος μόνο 20mm και βά-
ρος μόνο 25kg/m2 αποτελεί το ιδανικό 
σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμο-
κρασιών για εφαρμογές ανακαίνισης. 
Η εφαρμογή του συστήματος πραγμα-
τοποιείται σε τρία βήματα:
• Αφού πρώτα έχουμε ελέγξει και με-
ριμνήσει για την καλή επιπεδότητα της 
επιφάνειας όπου θα τοποθετηθεί το 
σύστημα, τοποθετούνται οι ειδικά δι-
αμορφωμένες με κόμβους ινογυψο-
σανίδες Fermacell πάχους 18mm (οι 
οποίες είναι ελεγμένες όσον αφορά 
τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής 
από το ινστιτούτο IBR – Institute for 
Healthy and Ecological Building στο 
Rosenheim). Στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν απαιτήσεις θερμομόνωσης 
ή/και ηχομόνωσης προηγείται είτε η 
τοποθέτηση ειδικών πλακών εξιλα-
σμένης πολυστερίνης XPS 10-100 (πά-
χους 10mm, θερμικής αγωγιμότητας 

0,035 W/mK, μηχανικής αντοχής 20 
tn/m2) είτε/και η τοποθέτηση ειδικών 
πλακών SILENT με ίνες ξύλου, αντί-
στοιχα (πάχος 5mm, θερμική αγωγι-
μότητα 0.071 W/mK, μηχανική αντοχή 
15 tn/m2, βελτίωση ηχομόνωσης 17db).
• πάνω στις κατάλληλα διαμορφωμέ-
νες με κόμβους ινογυψοσανίδες, το-
ποθετείται ο πολυστρωματικός σω-
λήνας VarioProfile 11.6x1.5 Laser, με 
βηματισμό 10cm και ευελιξία στρωσί-
ματος σε διάταξη είτε «σαλιγκάρι» είτε 
«μαίανδρο».  Την πολυστρωματική σω-
λήνα 5-στρώσεων με κυματοειδή επι-
φάνεια (15% περισσότερη επιφάνεια 
έναντι των λείων σωλήνων) για βέλτι-
στη μεταφορά θερμότητας, την χαρα-
κτηρίζει η υψηλή αντοχή στον χρόνο, ο 
ιδιαίτερα χαμηλός συντελεστής γραμ-
μικής διαστολής έναντι της θερμοκρα-
σιακής μεταβολής, η μικρή πτώση πί-
εσης λόγω λείας επιφάνειας, η αντοχή 
σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες 
(10 bar, +95°C) και η 100% στεγανότητα 
έναντι διάχυσης οξυγόνου. 
• Ακολουθεί η διάστρωση του πιστο-
ποιημένου υγρού επικάλυψης Filling 
Compound T7 σε ολόκληρη την επι-
φάνεια, με δυνατότητα τοποθέτη-
σης της τελικής επένδυσης πάνω στο 
ομοιογενές υπόστρωμα με ασφάλεια 
ακόμη και μετά από 24 ωρών από τη 
εφαρμογή!
Το σύστημα χαρακτηρίζεται από την 
μικρή του αδράνεια και άμεση απόκρι-

Συστήματα 
θέρμανσης & ψύξης 
επιφανειών
Η ΑυΣΤρΙΑΚΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ VARiotheRM πρΟΣφΕρΕΙ ΑπΟ ΤΟ 
1979 πρωΤΟπΟρΙΑΚΑ ΣυΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕρΜΑΝΣΗΣ δΑπΕδΟυ, 
ΘΕρΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨυξΗΣ ΤΟΙχΟυ/ΟρΟφΗΣ ΚΑΙ ΘΕρΜΑΝΤΙΚωΝ 
ΣΤΟΙχΕΙωΝ γΙΑ ΚΑΝΑλΙΑ ΣΤΟ δΑπΕδΟ Η ΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ 
πΕρΙΜΕΤρΙΚΑ ΣΤΟ ΣΟΒΑΤΕπΙ. 
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ση θερμότητας, καθώς επιτυγχάνεται 
η επιθυμητή θερμοκρασία στην θερ-
μαινόμενη επιφάνεια 2,5 ώρες γρηγο-
ρότερα έναντι των συμβατικών συστη-
μάτων με τσιμεντοκονία ενώ ο χρόνος 
απόκρισης στις επαναλαμβανόμενες 
εκκινήσεις - παύσεις  είναι πολύ μι-
κρός. Επίσης, δεν απαιτείται η μακρό-
χρονη περίοδος φυσικής και τεχνητής 
ξήρανσης διάρκειας 5-6 εβδομάδες, 
όπως στα συμβατικά συστήματα. 

Θέρμανση/ψύξη τοίχου Module 
Standard Wall 
Το σύστημα τοίχου ξηράς δόμησης 
ModuleStandardWall παρέχει εκτός 
από δομική λύση και δυνατότητα θέρ-
μανσης και ψύξης σε ένα μοναδικό 
σύστημα. Αποτελεί ένα ολοκληρωμέ-
νο σύστημα αποτελούμενο από πά-
νελ ινογυψοσανίδας πάχους 18mm με 
προ-εγκατεστημένο πολυστρωματικό 
σωλήνα VarioModular 11.6x1.5 Laser 
σε βηματισμό 75mm, εξασφαλίζοντας 
ασφάλεια και ευκολία στην εγκατά-
στασή του. 

Οι δέκα διαφορετικοί τύποι ινο-
γυψοσανίδων (panel) με τον προ-
εγκατεστημένο σωλήνα στην πίσω 
όψη τους, παρέχουν πλήρη ευελι-
ξία ικανοποιώντας κάθε κατασκευα-
στική απαίτηση. παραδίδονται σε δι-
αφορετικά μεγέθη όσον αφορά τις 
διαστάσεις, με πλήρες ή μεταβλητό 
ύψος ενεργής επιφάνειας ακτινοβολί-
ας, λαμβάνοντας ακόμη και τυχόν ηλε-
κτρολογικές αναμονές ή άλλες προ-
βλέψεις. Τα panel τοποθετούνται σε 
μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, όμοια με 
τις συμβατικές κατασκευές γυψοσα-
νίδας ενώ φέρουν στην εμφανή όψη 
τους προσημειωμένες οπές βιδώμα-
τος, εξασφαλίζοντας την ασφαλή στε-
ρέωση  πάνω στον σκελετό, χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο ο  σωλήνας. 
Η αρμολόγηση των ινογυψοσανίδων 
μεταξύ τους διασφαλίζεται με την χρή-
ση κατάλληλης κόλλας (προμηθεύεται 
μαζί με τις κατάλληλες βίδες τύπου 
FCT40 ως μέρος του συστήματος) και 
στην συνέχεια ακολουθεί η υδραυλική 
σύνδεση των ινογυψοσανίδων μεταξύ 

τους με την χρήση πρεσαριστών συν-
δέσμων σε κυκλώματα μέγιστης θερ-
μαινόμενης/ψυχόμενης επιφάνειας 
6,25 m2 ανά κύκλωμα. Κάθε κύκλωμα 
συνδέεται με τους συλλέκτες προσα-
γωγής/επιστροφής με την χρήση μο-
νωμένης πολυστρωματικής σωλήνας 
Vario Modular 16x2. μετά το κατάλλη-
λο φινίρισμα προσφέρεται μία λεία τε-
λική επιφάνεια έτοιμη προς χρήση!   
Το σύστημα διαθέτει όλα τα απαιτού-
μενα πιστοποιητικά ασφάλειας και 
υγιεινής. παρέχονται επίσης πιστο-
ποιημένα υλικά στερέωσης και σύνδε-
σης. Τέλος, η ακριβής απόσταση μετα-
ξύ του προ-εγκατεστημένου σωλήνα 
(75mm), καθώς και ο εύκολος εντοπι-
σμός τους με την χρήση ειδικών ερ-
γαλείων, καθιστούν την οποιαδήποτε 
επέμβαση στις εγκατεστημένες ινογυ-
ψοσινάδες απολύτως ασφαλές.  

Θέρμανση/ψύξη οροφή Module 
Standard Ceiling 
Το σύστημα οροφής ξηράς δόμησης 
Module Standard Ceiling έχει άψογη 
εφαρμογή τόσο σε κατοικίες όσο και 
σε γραφεία ή άλλης μορφής επαγγελ-
ματικές εφαρμογές. Ομοίως με το σύ-
στημα τοίχου, το σύστημα οροφής εί-
ναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με 
ίδιου τύπου panel ινογυψοσανίδας 
πάχους 18mm με προ-εγκατεστημένο 
πολυστρωματικό σωλήνα Vario 
Modular 11.6x1.5 Laser σε βηματισμό 
75mm. Η διαφοροποίηση έγκειται ότι 

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, 
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟ ΑΨΟΓΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.
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εκτός από panel με λείες επιφάνειες 
διατίθεται και σε ακουστικά panel με 
ηχοαπορροφητικό δικτύωμα σε 3 τύ-
πους βάσει διαφορετικού διαμετρή-
ματος οπών (4, 8 & 10mm), ικανοποι-
ώντας εκτός από συνθήκες θερμική 
άνεση και απαιτήσεις απόσβεσης θο-
ρύβου για εφαρμογές σε εργασιακούς 
χώρους. Το σύστημα ξηράς δόμησης 
οροφής μπορεί να εγκατασταθεί είτε 
σε σταθερή κατασκευή με μεταλλικό ή 
ξύλινο σκελετό είτε σε ψευδοροφή με 
κάνναβο 625x625mm, με αντίστοιχα 
βήματα υλοποίησης όπως για την το-
ποθέτηση σε τοίχο. 

συγκρότημα διανομέων  
Vario Manifold 5.0
Για τα συστήματα θέρμανσης και δρο-
σισμού επιφανειών συνίσταται η χρή-
ση συνθετικών συγκροτημάτων δι-

ανομέων με εσωτερικούς θαλάμους 
αέρα για θερμική μόνωση και προ-
στασία έναντι των υγροποιήσεων 
(λειτουργία ψύξης). μερικά από τα 
ισχυρότερα τεχνικά πλεονεκτήμα-
τα των συνθετικών συλλεκτών Vario 
Manifold είναι:
• Συμπαγείς διαστάσεις με μικρό βά-
θος μόνο 55mm
• Εύκολη τοποθέτηση
• μετρητές παροχής 10-160lt/h με 
εύκολη συντήρηση και καθαρισμό 
του γυαλιού επιτήρησης. Δυνατότη-
τα αφαίρεσης για καθαρισμό ενώ το 
συγκρότημα βρίσκεται σε πίεση χω-
ρίς περαιτέρω ενέργειες
• Δυνατότητα υδραυλικής εξισορρό-
πησης δικτύων μέσω των βαλβίδων 
και των παροχόμετρων με δακτυλίδι 
διασφάλισης τη ρύθμισης 
• Ενσωματωμένες βαλβίδες για τοπο-
θέτηση ηλεκτρικών κινητήρων στην 
περίπτωση αυτονομίας ανά χώρο
• Ευελιξία με δυνατότητα προσθήκης 
κυκλώματος σε υφιστάμενη εγκατά-
σταση σε λειτουργία. μέγιστος αριθ-
μός 17 κυκλωμάτων ανά συγκρότημα
Όλα τα συστήματα VArIOTHerM εί-
ναι πιστοποιημένα όσον αφορά τις 
αποδόσεις, την ασφάλεια και την υγι-
εινή. Για κάθε σύστημα παρέχονται 
όλα τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης 
και στερέωσης καθώς επίσης γρα-
πτές και λεπτομερείς οδηγίες εγκα-
τάστασης. Η αξιοπιστία, η απλότη-
τα και η ευελιξία εγγυώνται το άψογο 
αποτέλεσμα στην εφαρμογή τους.

7 λόγοι για να επιλέξει κανείς 
τα 3 μοναδικά συστήματα ξηράς 
δόμησης
• Ιδανική λύση για ανακαινίσεις, προ-
κατασκευασμένες κατοικίες
• μικρό βάθος και βάρος. Γρήγορη 
και ασφαλής κατασκευή
• Συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών 
με σημαντική εξοικονόμηση ενέργει-
ας στην θέρμανση 
• Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας με 
άμεση απόκριση και ιδανικές συνθή-
κες άνεσης
• Ένα ευέλικτο σύστημα για όλες τις 
επιφάνειες για θέρμανση και ψύξη 
από έναν προμηθευτή
• πιστοποιημένα υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον
• 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας
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ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
VARIOTHERM ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ. 

ΓρΑφει Ο ΓιΑΝΝησ ΚΟΝιΑσ
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ΘΕρΜΑΝΣΗΣ/ΨυξΗΣ ΕπΙφΑΝΕΙωΝ CAldA eneRgY
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μια μικρή κίνηση για εξοικονόμηση 
χρημάτων, καθαρότερο αέρα, μεγα-
λύτερη άνεση και ευκολία, προστασία 
του περιβάλλοντος και σιγουριά ότι 
όλα είναι ρυθμισμένα ρολόι. 

1.  Έξοικονόμηση 
• μείωση του κόστους λειτουργίας 
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση.
• Αποφυγή μεγάλων δαπανών σε επι-
σκευές με τις προληπτικές συντηρή-
σεις.
• Αξιοποίηση της 2-ετούς εγγύησης 
όλων των συσκευών πριν τη λήξη της.
• Επέκταση του χρόνου ζωής του συ-
στήματος σας.
• Έγκαιρη ενημέρωση για πιθανές 
βελτιώσεις του συστήματος και προ-
βλεπόμενες ζημιές για σωστή αξιολό-
γηση των πιθανών λύσεων και εύρεση 
κεφαλαίου.

2.  ύψηλή ποιότητα αέρα
• Καθαρισμός φίλτρων και καναλιών 
από αλλεργιογόνα και παθογόνους μι-
κρο-οργανισμούς.
• Έλεγχος συστήματος παραγωγής 
ΖΝχ για τυχόν διαρροές στο δοχείο 

αδρανείας και μόλυνση του Νερού 
χρήσης.
• Έλεγχος συστήματος ΖΝχ για το βα-
κτήριο legionella.

3.  κλιματική άνεση
• Σωστή ρύθμιση επιπέδων θερμο-
κρασίας και υγρασίας. Έλεγχος και 
ρύθμιση θερμοστατών, αισθητηρίων 
και χειριστηρίων για ορθή λειτουργία.
• μείωση στάθμης θορύβου. Έλεγχος 
για αδικαιολόγητους θορύβους (σύ-
σφιξη κοχλίων και εδράνων,  τοποθέ-
τηση αντικραδασμικών κ.α.)
• Διευκόλυνση χρηστών με παραμε-

τροποιήσεις και εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων χρονοπρογραμματισμού.

4. περιβαλλοντική ευθύνη
• Έλεγχος διαρροής ψυκτικού ρευ-
στού στην ατμόσφαιρα. 
• Αντικατάσταση συσκευών με νέες 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

5.  σιγουριά
• Βεβαιότητα για την ικανότητα των 
συνεργατών να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες και δημιουργία σχέσεων 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
• Η διαχείριση πιθανών βλαβών θα εί-
ναι όσο το δυνατόν λιγότερο κοστοβό-
ρα και απρόβλεπτη. 
• Απόκτηση αισθήματος ασφάλειας 
και σιγουριάς καθώς έχουν ληφθεί 
όλα τα δυνατά μέτρα για την σωστή και 
ομαλή λειτουργία του συστήματος κλι-
ματισμού. 

Συντήρηση  
συστήματος  
κλιματισμού  
σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές
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ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΧΟΥΝ 
ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
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κλιματισμοσ

Οι τεχνικοί που ασχολούνται με τον κλιματισμό αντιμετω-
πίζουν περιπτώσεις προβλημάτων, που άλλοτε σχετίζο-
νται με τη μελέτη ενός συστήματος πριν από την εγκα-
τάστασή του και άλλοτε με τη συντήρηση, την επισκευή ή 
την επίβλεψή του κατά τη λειτουργία του. Τα προβλήματα 
αυτά λύνονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να χρησιμο-
ποιήσει πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους της Θερμο-
δυναμικής. Ο δεύτερος να χρησιμοποιήσει διαγράμματα 
που έχει στη διαθεσή του και σχεδιάστηκαν με τα δεδο-
μένα, που βρέθηκαν με την επίλυση των πολύπλοκων μα-
θηματικών τύπων της Θερμοδυναμικής. Ασφαλώς αναφε-
ρόμαστε στα Ψυχρομετρικά διαγράμματα. Θέλω να σας 
θυμίσω, ότι αυτά είναι γραφικές παραστάσεις, που κάθε 
σημείο τους αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη κατάστα-
ση του αέρα και δίνουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στα διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως η θερμοκρα-
σία ξηρού και υγρού βολβού, το σημείο δρόσου, η σχετική 
και η απόλυτη υγρασία, το βάρος του νερού σε κάθε κιλό 
του αέρα, η ενθαλπία, δηλαδή η ποσότητα της θερμότητας 
που περιέχει ο αέρας.
Οι τιμές που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των ψυ-
χρομετρικών διαγραμμάτων δεν έχουν την απόλυτη ακρί-
βεια των θερμοδυναμικών υπολογισμών. Οι διαφορές 
όμως είναι πολύ μικρές και αμελητέες σε σχέση με το με-
γάλο πλεονέκτημα της απλής και εύκολης προσέγγισης 
των σημαντικών πληροφοριών που μας παρέχουν, χω-
ρίς πολύπλοκους υπολογισμούς και σε σύντομο χρόνο. Τα 
ψυχρομετρικά διαγράμματα είναι ακριβή για μια μόνο βα-
ρομετρική πίεση. Για φυσικές μικρομεταβολές της βαρο-
μετρικής πίεσης τα σφάλματα είναι πρακτικά ασήμαντα. 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 600m. χωρίς να γί-
νουν διορθώσεις και αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν πλή-
ρως τους τεχνικούς του κλιματισμού. Τα ψυχρομετρικά 
διαγράμματα που κυκλοφορούν βασίζονται σε κανονικές 
συνθήκες ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή σε βαρομετρική 
πίεση 760 mm(=1atm=1,033kg/cm²=1033mb), σε θερ-
μοκρασία 21°C, ειδικό βάρος 1,2 kg/m³ και ειδικό όγκο 
0,833 m³/kg, σε υψόμετρο 0 (επιφάνεια θάλασσας). Υπάρ-

χουν πολλά ψυχρομετρικά διαγράμματα, που ποικίλουν 
μεταξύ τους σε μορφή και σε διάταξη, αλλά όλα δίνουν 
τις ίδιες πληροφορίες. Ένα απλό είναι εκείνο του Σχ.1, 
που περιλαμβάνει ένα οριζόντιο άξονα και δύο κατακό-
ρυφους. Στον οριζόντιο σημειώνεται η θερμοκρασία του 
ξηρού βολβού, σε °C. Στο δεξιό κατακόρυφο άξονα ση-
μειώνεται η απόλυτη υγρασία του αέρα σε gr/kg, δηλαδή 
το πραγματικό βάρος υδρατμών σε gr, που περιέχει κάθε 
kg ξηρού αέρα. Στον αριστερό κατακόρυφο άξονα σημει-
ώνεται πάλι η απόλυτη υγρασία του αέρα σε kg (νερού) 
ανα kg ξηρού αέρα. πάνω στο διάγραμμα παρατηρούμε 
ακόμη καμπύλες γραμμές υπό γωνία που σημειώνουν 
τη σχετική υγρασία του αέρα %. Στην εξωτερική καμπύλη 
σημειώνονται οι θερμοκρασίες του σημείου δρόσου του 
υγρού βολβού. Οι δύο αυτές θερμοκρασίες είναι πάντο-
τε ίσες σε σχετική υγρασία 100%. Το υπόλοιπο του δια-
γράμματος είναι οριζόντιες ευθείες γραμμές που χαρα-
κτηρίζονται γραμμές του σημείου και ευθείες υπό γωνία, 
που χαρακτηρίζονται γραμμές σταθερής ενθαλπίας (άρα 
και σταθερής θερμοκρασίας υγρού βολβού). Η ενθαλπία, 
δηλαδή η ποσότητα θερμότητας που περιέχεται σε κάθε 
kg ξηρού αέρα αναγράφεται στο αριστερό μέρος και έξω 
από το κύριο διάγραμμα. πρέπει να σημειωθεί ότι η θερ-
μοκρασία του σημείου δρόσου είναι το μέτρο της λανθά-
νουσας θερμότητας, της ποσότητας υγρασίας και της πίε-
σης των υδρατμών.

Εύκολες λύσεις 
σύνθετων 
προβλημάτων 
Κλιματισμού  
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η χρήση του διαγράμματος
Κάθε σημείο διαγράμματος αντιπροσωπεύει, μια συγκε-
κριμένη κατάσταση του αέρα και με απλή αναφορά, χωρίς 
υπολογισμούς βρίσκουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
αέρα. Όταν είναι γνωστά δύο φυσικά χαρακτηριστικά του 
αέρα, εύκολα και γρήγορα μπορούμε να καθορίσουμε τα 
υπόλοιπα.

παράδειγμα 
με το ψυχρόμετρο μετρήθηκε κάποια στιγμή η θερμοκρα-
σία του ατμοσφαιρικού αέρα. Η θερμοκρασία του ξηρού 
βολβού είναι 21°C και του υγρού βολβού 16°C. με χρή-
ση του ψυχρομετρικού διαγράμματος θα βρούμε: τη σχε-
τική υγρασία, την απόλυτη υγρασία, το σημείο δρόσου και 
την ενθαλπία του αέρα. Στο ψυχρομετρικό διάγραμμα (βλ. 
σχ.2) εντοπίζουμε στον οριζόντιο άξονα τη θερμοκρασία 
21°C του ξηρού βολβού. Στην εξωτερική καμπύλη εντοπί-
ζουμε τη θερμοκρασία 16°C του υγρού βολβού. Η κατακό-
ρυφη ευθεία γραμμή, που περνά από τους 21°C του ξηρού 
βολβού και η πλάγια ευθεία που περνά από τους 16°C του 
υγρού βολβού τέμνονται στο σημείο Α, πάνω περίπου στην 
καμπύλη της σχετικής υγρασίας 60%. Αυτή είναι η ζητού-
μενη σχετική υγρασία. Από το σημείο τομής Α, σύρουμε 
μια οριζόντια ευθεία προς τα αριστερά, μέχρι να συναντή-
σουμε την καμπύλη των σημείων δρόσου. Εκεί διαβάζουμε 
13°C. Αυτό είναι το ζητούμενο σημείο δρόσου. Από το ση-
μείο Α, σύρουμε μια οριζόντια ευθεία προς τα δεξιά αυτή 
τη φορά, μέχρι να συναντήσουμε τον κατακόρυφο άξονα 
της απόλυτης υγρασίας. Εκεί διαβάζουμε 9,4gr/kg. Αυτή 
είναι η ζητούμενη απόλυτη υγρασία. Επεκτείνουμε τώρα 
την πλάγια ευθεία γραμμή, που ξεκινά από το Α και περ-
νά από τους 16°C του υγρού βολβού. Στην περιοχή της εν-
θαλπίας διαβάζουμε 19,6 kcal/kg. Αυτή είναι η ζητούμε-
νη ενθαλπία του αέρα. χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς 
οι απαντήσεις στο παράδειγμα μας είναι: Όταν ο αέρας 
κάποια στιγμή έχει θερμοκρασία ξηρού βολβού 21°C και 
υγρού βολβού 16°C, τότε τα υπόλοιπα φυσικά του χαρα-
κτηριστικά είναι:

• Σημείο δρόσου 13°C  (εδώ αρχίζει η συμπύκνωση)
• Σχετική υγρασία 60% (είναι 60% κορεσμένος)
• Απόλυτη υγρασία 9,4 gr/kg (9,4x1,2=11.28 gr/m³)
• Ενθαλπία 10,6 kcal/kg (περιεχόμενη θερμότητα)

Έπίλυση προβλημάτων κλιματισμού
με τη χρησιμοποίηση του ψυχρομετρικού διαγράμματος, 
χωρίς υπολογισμούς, μπορούμε να επιλύσουμε μια μεγά-
λη σειρά προβλημάτων, από αυτά που καλείται να αντιμε-
τωπίσει ο τεχνικός που μελετά ένα σύστημα κλιματισμού, 
αλλά και ο τεχνικός που καλείται να επισκευάσει ή να τρο-
ποποιήσει, ακόμη και να συντηρήσει ένα υπάρχον σύστη-
μα.

πρόβλημα 1o

Ατμοσφαιρικός αέρας μπαίνει μέσα στο σύστημα κλι-
ματισμού σε θερμοκρασία ξηρού βολβού 29°C και 
σχετική υγρασία 70%. Ο αέρας αύτος θα ψύχεται μέ-
χρι κορεσμού στους 10°C. Να υπολογιστεί το ποσό της 
θερμότητας που πρέπει να αφαιρεθεί από τον αέρα για 
να ψυχθεί στους 10°C.
                                                                  
Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Η γωνιά του
ψυκτικού

ΕπΕΙδΗ ΕχΟυΜΕ δΕχΘΕΙ πΟλλΑ 
ΕρωΤΗΜΑΤΑ γΙΑ δΙΑφΟρΟυΣ ΤυπΟυΣ 
ΣυΜπΙΕΣΤωΝ ΘΑ πρΟΣπΑΘΗΣΟυΜΕ 
ΝΑ ΑπΑΝΤΗΣΟυΜΕ ΣΕ ΣυΝΕχΕΙΕΣ 
ΑΝΤλωΝΤΑΣ πλΗρΟφΟρΙΕΣ ΑπΟ ΤΟ 
ΒΙΒλΙΟ ΤΟυ Κ. ΑΝΤ. Ν. ΑΣΗΜΑΚΟπΟυλΟυ 
ΣυΜπΙΕΣΤΕΣ ΨυΚΤΙΚωΝ ΜΟΝΑδωΝ.

οι βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης

Οι βαλβίδες αναρρόφησης τοποθετούνται κατάλληλα στο 
συμπιεστή ώστε να ελέγχουν απόλυτα την είσοδο του ψυ-
κτικού αερίου. Αντίθετα, οι βαλβίδες κατάθλιψης, ελέγ-
χουν το συμπιεζόμενο αέριο προς το συμπυκνωτή. Ανοί-
γουν και κλείνουν αυτόματα από τη δημιουργούμενη 
διαφορά πίεσης στις δύο πλευρές τους, όταν λειτουργεί ο 
συμπιεστής. Είναι από τα σπουδαιότερα ίσως εξαρτήμα-
τα των συμπιεστών ψύξης και η κατάστασή τους έχει πολύ 
στενή σχέση με την απόδοση των συμπιεστών και κατ΄ε-
πέκταση με την σωστή και οικονομική λειτουργία της ψυ-
κτικής εγκατάστασης.

Οι βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης θα πρέπει να 
είναι φτιαγμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλί-
ζουν απόλυτη στεγανότητα και να εμποδίζουν έτσι κάθε 
διαρροή ψυκτικού αερίου προς τα πίσω. Γι αυτό το λόγο 
θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες και χαρακτη-
ριστικά:

• Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, αλλά μαζί και 
σκληρό μέταλλο.

• Να μην παραμορφώνονται από τις αναπτυσσόμενες πι-
έσεις και θερμοκρασίες κατά τη μακρόχρονη χρήση τους.

• Να μη δημιουργούν θόρυβο κατά τη λειτουργία τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, για την ενίσχυση της στεγανότη-
τας των βαλβίδων των συμπιεστών, τοποθετούνται ειδικά 
ελατήρια που πιέζουν τις βαλβίδες προς τις έδρες τους. Οι 
βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης των συμπιεστών 
τοποθετούνται σ’ ένα ειδικό εξάρτημα που το λέμε πλάκα 
βαλβίδων ή βαλβιδοφόρα πλάκα. 

Η βαλβιδοφόρα πλάκα τοποθετείται μεταξύ του άνω μέ-
ρους των κυλίνδρων και της κεφαλής των κυλίνδρων (κα-
πάκι). Σε μερικούς τύπους συμπιεστών μεγάλης ισχύος, 
οι βαλβίδες αναρρόφησης τοποθετούνται στο πάνω μέρος 
του εμβόλου. Τα έμβολα αυτού του είδους, όπως αναφέρ-
θηκε σε προηγούμενη παράγραφο, λέγονται έμβολα δι-
πλού κορμού. Στους συμπιεστές με έμβολα διπλού κορ-
μού το ψυκτικό αέριο από τη γραμμή της αναρρόφησης 
φτάνει στο εσωτερικό τοίχωμα του κύλινδρου μέσα από 
ειδικές διόδους.

Από εκεί περνά στο εσωτερικό του εμβόλου. Κατόπιν, μέσα 
από τη βαλβίδα της αναρρόφησης (που βρίσκεται στην κο-
ρυφή του εμβόλου), το ψυκτικό αέριο φτάνει στο χώρο 
συμπίεσης του κύλινδρου απ’ όπου στη συνέχεια, θα συ-
μπιεστεί προς το συμπυκνωτή. Τα είδη των βαλβίδων που 
μπορεί να συναντήσει κανείς στους διάφορους τύπους συ-
μπιεστών ψύξης, είναι πάρα πολλά και η περιγραφή τους 
δεν κρίνεται σκόπιμη. Όμως, σε γενικές γραμμές, θα μπο-
ρούσαμε να τις κατατάξουμε σε τέσσερες βασικές ομάδες:

• Στις εύκαμπτες ή λεπιδωτές βαλβίδες.
• Στις δακτυλιοειδείς βαλβίδες.
• Στις δισκοειδείς βαλβίδες.
• Στις βαλβίδες τύπου μηχανών αυτοκινήτου.

Οι εύκαμπτες ή λεπιδωτές βαλβίδες χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα σε όλους τους μοντέρνους μικρούς συμπιεστές 
ψύξης. Αποτελούνται συνήθως από μια εύκαμπτη χαλύ-
βδινη λεπίδα, που μπορεί να συναντηθεί σε μεγάλη ποι-
κιλία μορφών και σχημάτων. Το ένα άκρο τους στερεώ-
νεται πάνω στη βαλβιδοφόρα πλάκα με τη βοήθεια βίδας, 
ενώ το άλλο άκρο τους είναι ελεύθερο και μπορεί να κι-
νείται πάνω – κάτω, ανοίγοντας και κλείνοντας έτσι τη δίο-

Συνέχεια από το τεύχος 51
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σχηματική παράσταση εμβόλου συμπιεστή διπλού κορμού.
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δο της βαλβίδας. Οι εύκαμπτες βαλβίδες είναι απλές στην 
κατασκευή τους αθόρυβες, αποδοτικής λειτουργίας ακό-
μα και σε συμπιεστές μεγάλης ταχύτητας και έχουν μεγά-
λη διάρκεια ζωής.

Οι δακτυλιοειδείς βαλβίδες αποτελούνται από έναν ή πε-
ρισσότερους επίπεδους δακτύλιους, που εφαρμόζουν 
απόλυτα στην έδρα τους. Οι δακτυλιοειδείς βαλβίδες πι-
έζονται προς την έδρα τους με τη βοήθεια ειδικών ελατη-
ρίων. Για τη συγκράτηση των ελατηρίων και τον περιορι-
σμό του ανοίγματος των βαλβίδων χρησιμοποιείται ειδικό 
εξάρτημα που το λέμε συγκρατήρα.

Τις περισσότερες φορές, ο εξωτερικός δακτύλιος των δα-
κτυλιοειδών βαλβίδων αποτελεί τη βαλβίδα αναρρόφησης, 
ενώ οι εσωτερικοί δακτύλιοι αποτελούν το μηχανισμό της 
βαλβίδας κατάθλιψης. Οι βαλβίδες αυτού του είδους χρη-

σιμοποιούνται σε συμπιεστές όλων των ταχυτήτων (μικρών 
και μεγάλων).

Οι δισκοειδείς βαλβίδες, αποτελούνται από έναν εύκα-
μπτο χαλύβδινο δίσκο, ο οποίος στερεώνεται συνήθως στο 
κέντρο του με μια βίδα. Συνοδεύονται πάντα με έναν συ-
γκρατήρα που παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και στις δα-
κτυλιοειδείς βαλβίδες. Συναντώνται συνήθως σε συμπιε-
στές μεγάλης ισχύος.

Η τελευταία ομάδα βαλβίδων συμπιεστών ψύξης, περιλαμ-
βάνει βαλβίδες που μοιάζουν πολύ με τις βαλβίδες των 
μηχανών αυτοκινήτων. Οι βαλβίδες αυτές είναι από τις 
πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν στους συμπιεστές ψύξης. 
Σήμερα η χρήση τους περιορίζεται σε λίγους αργόστρο-
φους συμπιεστές. Στους σύγχρονους συμπιεστές μεγάλων 
ταχυτήτων, προτιμούνται οι λεπιδωτές ή δακτυλιοειδείς 
βαλβίδες λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν.  
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Το Σωματείο διοργάνωσε, την Κυρια-
κή 13 Οκτωβρίου στις 10:00 π.μ. στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, ημε-
ρίδα με θέματα:
• ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου, δια-
τάξεις, θεσμικό και νομικό πλαίσιο
• Ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου & πε-
ριβάλλον
• υποχρεώσεις των επαγγελματιών 
ψυκτικών στα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος 
• επαγγελματική Αστική ευθύνη τε-
χνικών επαγγελμάτων
Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Τά-
σος Λυκίδης, ανοίγοντας την ημερί-
δα, προέτρεψε τους παραβρισκόμε-
νους να την παρακολουθήσουν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υποσχέ-
θηκε ότι αν χρειαστεί θα επαναλη-
φθεί. Ευχαρίστησε για την παρουσία 
τους τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιωτί-
κα Κωνσταντίνο, τον Αντιδήμαρχο κ. 
Ζεϊμπέκη Νικόλαο, τον πρόεδρο της 
ΟΒΣΘ κ. Νικολόπουλο Αθανάσιο, τον 
εκπρόσωπο του ΕΟππΕπ κ. παπαρ-
γύρη Ιωάννη, τους εκπροσώπους των 
Επαγγελματικών Σωματείων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος της περιφέ-
ρειας  και έκλεισε ευχαριστώντας τις 
εταιρείες πλούγαρλης πέτρος & Σια 
Ο.Ε. (Ψυκτικά Υγρά), Clima Holder 
και INTERAMERICAN-MEDOUSA 
GROUP (σύμβουλοι διαχείρισης αστι-
κών ευθυνών), για τη βοήθεια που 
προσέφεραν, μέσω των χορηγιών 
τους, στην πραγματοποίηση της ημε-
ρίδας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόε-
δρος της Ο.Ψ.Ε. κος παναγιώτης που-
λιάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
κλιματική αλλαγή και ανέλυσε διε-
ξοδικά την συμπλήρωση του Η.Δ.Ε. 
(Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου). Τόνι-
σε την ανάγκη για ενημέρωση, που 
απαιτείται να γίνεται από τους επαγ-
γελματίες Ψυκτικούς προς τους πε-
λάτες τους, όσον αφορά στην υπο-

χρέωση που έχουν να εναρμονιστούν 
με τις κείμενες διατάξεις. προκειμέ-
νου όμως να παράσχουν αυτή τη βοή-
θεια πρέπει πρώτα οι ίδιοι να λάβουν 
την όσο γίνεται καλύτερη πληροφό-
ρηση παρακολουθώντας τις διεξαγό-
μενες ημερίδες και επισκεπτόμενοι 
την ιστοσελίδα του ΥπΕΝ. 
Αναλυτική περιγραφή του νέου συ-
στήματος μπορείτε να βρείτε στη σε-
λίδα της νέας εφαρμογής https://ods.
fgases.ypen.gr/services από όπου 
μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το 
ΗΔΕ και αναλυτικό ΤΕΥχΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συ-
μπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης 
καλής εκτέλεσης εργασιών εκ μέ-
ρους του Αδειούχου – πιστοποιημέ-
νου Ψυκτικού. Οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις εκτός του ότι ενημερώνουν τους 
πελάτες για τις εργασίες που έγιναν 
στα μηχανήματά τους και υπάρχει το 
ιστορικό τους, θα απαιτηθούν και σαν 
αποδεικτικό όταν χρειασθεί να ανα-
νεωθεί η άδεια του επαγγελματία ψυ-
κτικού, και για αυτό τον λόγο πρέπει 
να φυλάσσονται. Επίσης έγινε ανα-
φορά στο καρτελάκι που πρέπει να 
υπάρχει σε όλα τα μηχανήματα που 
περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερ-
μοκηπίου (ΕΚ 2015/2068). 
Ο εκπρόσωπος του ΕΟππΕπ, κ. πα-
παργύρης Ιωάννης, όταν πήρε τον 
λόγο αναφέρθηκε στις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες που λειτουργούν 
σαν τροχοπέδη στην έκδοση της τε-
λικής βεβαίωσης εκ μέρους του Ορ-
γανισμού και αναφέρθηκε στις ενέρ-
γειες που γίνονται εκ μέρους του και 
του προεδρείου της Ο.Ψ.Ε. προκειμέ-
νου να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Σε 
ερώτηση που του υποβάλαμε για τον 
Αριθμό πιστοποιητικού που απαιτείται 
να γραφτεί στο Η.Δ.Ε. μας προέτρεψε 
να μπαίνει ο αριθμός και η ημερομη-
νία της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτα-
σης που παίρνουν οι επιτυχόντες  μετά 

το πέρας των εξετάσεων. Η κα Θεοδω-
ρίδου εκ μέρους των σύμβουλων δια-
χείρισης αστικών ευθυνών επισήμανε 
την ανάγκη ασφάλισης επαγγελματι-
κής αστικής ευθύνης για ζημιές που 
τυχόν θα προκληθούν από τα μηχα-
νήματα από λάθος του εγκαταστάτη ή 
ελαττωματικά υλικά, ακόμη και από 
λάθος σχεδιασμό. 
Η ημερίδα έκλεισε αργά το απόγευ-
μα της Κυριακής με τη δέσμευση ότι 
η προσπάθεια ενημέρωσης των επαγ-
γελματιών του κλάδου συνεχίζεται και 
ότι η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να 
επεκταθεί εντονότερα στους συνδικα-
λιστικούς φορείς των επαγγελμάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να 
ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες 
για τις υποχρεώσεις που έχουν, προ-
κειμένου να προστατευθεί το περιβάλ-
λον που είναι το σπίτι όλων μας.     

Σωματείο Επαγγελματιών 
Ψυκτικών & Κλιματιστικών 
Εγκαταστάσεων Νομού 
Θεσσαλονίκης

ΈκΘΈσΈισ - σύΓκΈΝτρωσΈισ - σΈμιΝαρια

Από αριστερά οι κ.κ. λυκίδης,  
παπαργύρης, πουλιάνος και σάλτας.
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Hotel Menu για εξοικονόμηση 
ενέργειας έως 70%!

www.inventor.ac

Από αριστερά οι κ.κ. λυκίδης,  
παπαργύρης, πουλιάνος και σάλτας.



προς την Ομοσπονδία Ψυκτικών  
Ελλάδος

Σας γνωστοποιούμε πως από 
29/7/2019 και με Δελτίο Τύπου που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΥπΕΝ (www.ypeka.gr) ξεκινά και 
επίσημα η εφαρμογή της νέας ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας για την κα-
ταγραφή και υποβολή στοιχείων συ-
ντήρησης και τεχνικών εργασιών, 
συστημάτων και εξοπλισμού που λει-
τουργούν με φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου και ουσίες που κατα-
στρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
με την πλατφόρμα αυτή αναβαθμίζε-
ται το υπάρχον σύστημα καταγραφής 
και υποβολής δελτίων ελέγχων, συ-
ντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 
και εκσυγχρονίζονται και οι διαδικα-
σίες τήρησης αρχείων που προβλέ-
πονται από τις ΚΥΑ και τους Κανονι-
σμούς. Τονίζεται πως οι υποχρεώσεις 
τακτικής συντήρησης και λοιπών τε-
χνικών εργασιών συνεχίζουν να εί-
ναι αυτές που ισχύουν από τους 
Κανονισμούς 517/2014 για τα φθο-
ριούχα αέρια και 1005/2009 για τις 
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβά-
δα του όζοντος (και τις αντίστοιχες 
εφαρμοστικές ΚΥΑ 18694/2012 και 

37411/2007), αλλά πλέον η καταγρα-
φή των στοιχείων και η υποβολή αυ-
τών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τα έντυ-
πα δελτία των παραρτημάτων ΙI και 
ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 18694/2012 και τα δελ-
τία των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της 
Κ.Υ.Α. 37411/2007 συγχωνεύονται και 
αντικαθίστανται από ένα ενιαίο ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓχΟΥ εξοπλι-
σμού (Η.Δ.Ε) το οποίο καλύπτει όλα 
τα είδη εξοπλισμού και ελεγχόμενων 
ουσιών. Για την μη υποβολή στοιχείων 
συνεχίζουν να ισχύουν οι κυρώσεις 
του άρθρου (9) των ΚΥΑ 18694/2012 
και 37411/2007. Να σημειωθεί επίσης 
πως το νέο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγ-
χου καλύπτει και τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6 του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014, κα-
θώς και του άρθρου (23) του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 1005/2009 για την τήρηση 
αρχείων. Αναλυτική περιγραφή του 
νέου συστήματος μπορείτε να βρεί-
τε στη σελίδα της νέας εφαρμογής 
(https://ods.fgases.ypen.gr/services) 
από όπου μπορείτε επίσης να κα-
τεβάσετε το ΗΔΕ και το τεύχος των 
οδηγιών. παρακαλούμε πολύ να ενη-
μερώσετε άμεσα τα μέλη σας με την 
προτροπή να ενημερώσουν και εκεί-
νοι με τη σειρά τους τελικούς υπό-
χρεους και ιδιοκτήτες των συστημά-

των (χειριστές κατά τον Κανονισμό) 
για τις υποχρεώσεις τους έναντι των 
Κανονισμών και των ΚΥΑ που βρίσκο-
νται σε ισχύ. Το Υπουργείο μας, στα 
πλαίσια της πολύ καλής συνεργασί-
ας που είχε μέχρι τώρα τόσο με την 
Ομοσπονδία όσο και με τα Σωματεία 
των ψυκτικών, προσβλέπει στη απο-
τελεσματική συμβολή των τεχνικών 
ψυκτικών τόσο στην ευρεία και έγκυ-
ρη πληροφόρηση των υπόχρεων-ιδι-
οκτητών για τις απαραίτητες τεχνικές 
εργασίες, όσο και στην άρτια εκτέλε-
ση των τεχνικών εργασιών, με τελικό 
στόχο την ελαχιστοποίηση των διαρ-
ροών στην ατμόσφαιρα των επικίνδυ-
νων ψυκτικών ουσιών.

Σταύρος Βελίδης

Focal point για τα θέματα προστασίας στιβάδας 
του Όζοντος και Φθοριούχων αερίων.
ΥπΟΥΡΓΕΙΟ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ πΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

πατησίων 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ

υπΟυργΕΙΟ πΕρΙΒΑλλΟΝΤΟΣ & ΕΝΕργΕΙΑΣ

Θέση σε λειτουργία νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής  
για τα φθοριούχα αέρια
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www.kontes.gr
email: kontes@kontes.grΨύξη

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-466A   733 GWP     A1

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

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



Το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτι-
κών Αχαΐας-Κεφαλλήνιας-Ζακύν-
θου, όπως κάθε χρόνο, τον Σεπτέμ-
βριο διοργάνωσε εκδρομή για τα 
μέλη του, με κύριους προορισμούς  
την Βαρκελώνη και την Κυανή Ακτή.      
Η περσινή δέσμευση του προέδρου 
της Ο.Ψ.Ε. και του τοπικού Σωματείου 
ότι θα προσπαθήσει να διοργανωθεί 
η συγκεκριμένη εκδρομή πραγμα-
τοποιήθηκε τελικά και προστέθηκε 

άλλη μια πάρα πολύ καλή και ευχά-
ριστη εμπειρία σε όλους μας.
Η καλή διοργάνωση, η ευχάριστη δι-
άθεση των συμμετεχόντων και η δυ-
νατότητα να ξεπερνιούνται κάποια 
εμπόδια εύκολα συνέβαλαν στην 
επιτυχία της. Λαμβάνοντας την ευ-
καιρία πρέπει να συγχαρούμε τον 
πρόεδρο κ. παναγιώτη πουλιάνο  
και τα μέλη του Σωματείου  που βο-
ήθησαν προκειμένου η εκδρομή να 

έχει αυτήν την επιτυχία.
Στην πανέμορφη Βαρκελώνη κατά τη 
διήμερη περιήγηση στην πόλη είχα-
με την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
κυριότερα αξιοθέατα, όπως το μνη-
μείο του Κολόμβου στο λιμάνι ύψους 
60 μέτρων, την μπαρτσελονέτα, τον 
λόφο μόνζουικ με το ισπανικό χω-
ριό (συγκρότημα κτισμάτων αντιγρά-
φων από όλη την Ισπανία), τις Ολυ-
μπιακές εγκαταστάσεις του 1992, τον 
νέο Καθεδρικό Ναό του Γκάουντι, 
την Σαγκράντα Φαμίλια, την πιο πα-
λιά εκκλησία της πόλης Σαν πάμπλο 
ντελ Κάμπο του 10ου αιώνα, το μου-
σείο πικάσο και το Βασιλικό παλά-
τι, τις αθλητικές εγκαταστάσεις της 
μπαρτσελώνα και τη διάσημη Las 
Ramblas, που είναι η πιο κεντρι-
κή λεωφόρος, η οποία διασχίζει την 
καρδιά του κέντρου της πόλης και 
αποτελεί ένα ζωντανό και ζωηρό πε-
ρίπατο στα καλύτερα αξιοθέατα της 
Βαρκελώνης.
Η ιστορική πόλη της χιρόνα, την 

ΣωΜΑΤΕΙΟ ΕπΑγγΕλΜΑΤΙωΝ ΨυΚΤΙΚωΝ  
ΑχΑΙΑΣ-ΚΕφΑλλΗΝΙΑΣ-ζΑΚυΝΘΟυ

Εκδρομή στη 
Βαρκελώνη & 
στην Κυανή Ακτή

Το ζευγάρι αριστερά, με τους προσκεκλημένους

στο καζίνο του μονακό

σιγά μην βλέπετε τις εγκαταστάσεις κλιματισμού

περιμένοντας το φαγητό Το αθλητικό κομμάτι της παρέας
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οποία επισκεφτήκαμε, μας έδω-
σε την ευκαιρία να θαυμάσουμε με-
ταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό και 
να απολαύσουμε τον καφέ μας στον 
υπέροχο πεζόδρομο της πόλης. Στη 
συνεχεία επισκεφτήκαμε το Φιγκιέ-
ρες τη γενέτειρα του Νταλί, με το πε-
ρίφημο μουσείο, όπου εκθέτονται 
έργα του καλλιτέχνη.
Η Κυανή Ακτή στην Γαλλία μας έδω-
σε την αίσθηση της αίγλης, γιατί είχα-
με την ευκαιρία να διανυκτερεύσου-
με στις Κάννες που περιηγηθήκαμε 
και να μυηθούμε στα μυστικά της 
αρωματοποιίας στο μουσείο-εργα-
στήριο αρωμάτων Φραγκονάρ. Ακο-
λούθησε επίσκεψη στο κράτος με το 
υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα 
του πλανήτη, το πριγκιπάτο του μο-
νακό, όπου περιηγηθήκαμε στην πα-
λιά πόλη. Επίσης επισκεφτήκαμε το 
ωκεανογραφικό μουσείο του εξε-
ρευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κου-
στό, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι 

της οικογένειας Γκριμάλντι, τα μνή-
ματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και 
του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’ 
και την περίφημη πίστα αγώνων της 
Formoula 1. Στην Νίκαια, που  δει-
πνήσαμε δύο βράδια, ξεναγηθήκα-
με στην παλιά πόλη, όπου φιλοξε-
νείται η αγορά των λουλουδιών με 
τα παζάρια της, ο καθεδρικός ναός 
της, το μέγαρο της δικαιοσύνης και η 
όπερα. Ακολούθησε η διάσημη πλα-
τεία μασενά, κάναμε τον περίπα-
το μας στην οδό Ζαν μεντεσάν, τον 
πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, όπου 
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρο-
γραφία της παναγίας των παρισίων.  
Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ στην 
παρέα, που φτιάχτηκε στα τόσα χρό-
νια που πραγματοποιείται αυτή η εκ-
δρομή, να συναντηθούμε αυτή τη 
χρονιά συντομότερα, προκειμένου 
να παραβρεθούμε στο γάμο του πο-
λύφερνου γαμπρού, ο οποίος επιτέ-
λους επέλεξε νύφη και μας ανακοί-
νωσε την απόφασή του.

πάντως είτε γίνει ο γάμος είτε όχι 
εμείς θα ξαναπάμε του χρόνου τον 
Σεπτέμβρη εκδρομή γιατί περνάμε 
υπέροχα.        

Διονύσης Βρυώνης      

πανέμορφα

Τρώμε, όπως πάντα

πάμε βόλτα;

l’homme et sa femme el hombre con la dama Ο πρόεδρος



ενέργεια: Η ικανότητα ενός σώματος 
ή συστήματος να παραγάγει έργο.
μια έννοια την οποία, η διεθνής έκ-
θεση “Climatherm – energy”, γνω-
ρίζει πολύ καλά και έχει ως πυρήνα 
του δικού της έργου, το οποίο εδώ και 
30 χρόνια σταθερά, είναι να παραγά-
γει έγκυρη πληροφορία και να προ-
βάλει καθετί, τεχνολογικά εξελιγμέ-
νο και σχετικό με την ενέργεια, σε όλο 
το εγχώριο, και όχι μόνο, επαγγελμα-
τικό κοινό.
μόλις πέντε μήνες πριν την επερχό-
μενη διεξαγωγή της εορταστικής διε-
θνούς έκθεσης “Climatherm - Energy 
2020” , με τις συμμετοχές να συνεχί-
ζονται δυναμικά και τους διαθέσιμους, 
ακόμα, χώρους να λιγοστεύουν, προ-
σκαλούμε όλους εκείνους που ακόμα 
δεν έχουν γίνει μέρος του θεσμού αυ-
τού, να εμπιστευθούν την πολλών χρό-
νων εμπειρία και εξειδίκευση της διε-
θνούς αυτής εκθέσεως.

μια διεθνής έκθεση, η οποία προβά-
λει σε όλη την επαγγελματική αγορά της 
ενέργειας, που τόσα χρόνια την προτι-
μά και επισκέπτεται από όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, του τομείς των Ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας - της Γεωθερμίας 
- του φυσικού Αερίου - του Κλιματι-
σμού – της Θέρμανσης - του εξαερι-
σμού - της βιομηχανικής Ψύξης - της 
ηλιακής ενέργειας - της Ύδρευσης 
(μπάνιο – πισίνα) - της Αφαλάτωσης 
- της ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρί-
ων – της ηλεκτρικής ενέργειας και άλ-
λων, τελώντας, όπως πάντα, υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, και έχοντας την συνεχή στή-
ριξη και συμμετοχή όλων των σημαντι-
κών φορέων του κλάδου.
Η έκθεση θα διεξαχθεί στο υψη-
λών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο 
“Athens Metropolitan expo” από τις 
21 έως τις 23 φεβρουαρίου 2020 και η 

συμμετοχή σας στη μεγαλύτερη διεθνή 
έκθεση “Climatherm – energy 2020” 
είναι σημαντική, γιορτάζοντας μαζί μας 
και τα 30 χρόνια επιτυχημένης παρου-
σίας μας στην ελληνική αγορά.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στα 
τηλέφωνα 210.9356110, 2109315073, 
ή με email στο info@climatherm.gr.

Για την Project Ltd,
Σούλα Κυβέρη - Κεσμετζή

Ολοκληρώθηκε αργά χθες το από-
γευμα η 51η Τακτική Εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 
με την εκλογή του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.
Η παράταξη πΑΣΚμμΕ-ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΖΟμΕΝΟΙ συγκέντρωσε το 49,01% και 
25 έδρες. πρώτος σε σταυρούς προ-
τίμησης είναι ο απερχόμενος πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββα-
θάς.
μετά την εκλογική διαδικασία ο 
απερχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
δήλωσε:
«Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής συμπίπτει με την συμπλήρωση 
των 100 χρόνων από την ίδρυση της 
ΓΣΕΒΕΕ, το 1919.
Η ιστορική πορεία της ΓΣΕΒΕΕ και η 
συμβολή της στην ανάπτυξη της χώ-
ρας, με συμμετοχή στους εθνικούς 
και πατριωτικούς αγώνες με θυσίες 
και θύματα, καθιστά την ΓΣΕΒΕΕ ένα 
προοδευτικό κίνημα, αυτοδημιούρ-
γημα των ίδιων των Συναδέλφων.
Οι εκλογές τελείωσαν και συνεχί-
ζουμε ενωμένοι, με τις παρακαταθή-
κες των 100 χρόνων μια νέα πορεία 
για ανάπτυξη και προοπτική για την 

χώρα και τους επαγγελματίες, βιοτέ-
χνες και εμπόρους και ελπίδα για τη 
νέα γενιά.»
Στην παραπάνω διαδικασία έλαβαν 
μέρος οι αντιπρόσωποι της ΟΨΕ στην 
ΓΣΕΒΕΕ κκ. πουλιάνος παναγιώτης, 
Τσίχλης Βασίλης και Αρφάνης Άρης.

Εκλογές γΣΕΒΕΕ

συνδυασμός ποσοστό Έδρες

πΑΣΚμμΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟμΕΝΟΙ 49,01% 25

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕπΑΓΓΕΛμΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕχΝΩΝ ΕμπΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

29,4% 15

ΑΝΤΙμΟΝΟπΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣπΕΙΡΩΣΗ 13,7% 7

ΑΣΚΕΒΕΕ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕπΑΓΓΕΛμΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕχΝΩΝ ΕμπΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

7,8% 4
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"Εμβαλὼν σπινθῆρα μικρὸν Μεγα-
ρικοῦ ψηφίσματος, ἐξεφύσησεν το-
σοῦτον πόλεμον ὥστε τῷ καπνῷ πά-
ντας Ἕλληνας δακρῦσαι, τούς τ᾽ ἐκεῖ 
τούς τ᾽ ἐνθάδε", 

Αριστοφάνης, Ειρήνη

«με την επιβολή του μεγαρικού Ψη-
φίσματος, (ο περικλής) έβαλε τον 
σπινθήρα ο οποίος εξεφύσησε τέτοιον 
πόλεμο του οποίου ο καπνός έκανε 
όλους τους Έλληνες να δακρύσουν».

με τα πιο πάνω λόγια ο Αριστοφάνης 
στην Ειρήνη περιγράφει με ποιητικό 
και συνάμα τραγικό για τις επιπτώσεις 
που είχε ο πελοποννησιακός πόλεμος 
σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και της 
μεγάλης Ελλάδος.
Στο προηγούμενο άρθρο είχα αναφέ-
ρει τις έριδες που δημιουργήθηκαν 
μεταξύ μεγάρων και Αθήνας για την 
κυριαρχία της Σαλαμίνας αλλά και τις 
επιπτώσεις των ενεργειών του Κύλω-
νος.  Σε αυτό το άρθρο, πριν ξεκινή-
σω την ιστορική εξιστόρηση του μεγα-
ρικού ψηφίσματος, αξίζει μια σύντομη 
αναφορά για το διάστημα μεταξύ του 
Κυλώνειου γεγονότος (632 π.χ.) και 
του μεγαρικού Ψηφίσματος (433 π.χ.)
Στα μέγαρα αμέσως μετά την απόρρι-
ψη της ολιγαρχίας λίγο πριν τα μέσα 
του 6ου αιώνα π.χ., επικράτησε μία 
μορφή δημοκρατίας σε πρώιμη έκ-
φραση, την οποία ο πλούταρχος χαρα-
κτηρίζει «ακόλαστη Δημοκρατία» και 
εννοεί την Δημοκρατία που δεν τιμω-
ρεί τις αξιόποινες πράξεις.  χαρακτη-

ριστική είναι η περιγραφή που γίνε-
ται για τους αμαξάδες, χαρακτηρισμός 
ο οποίος δόθηκε σε μεθυσμένους κα-
τοίκους των μεγάρων οι οποίοι κατα-
κρήμνισαν κάρα με προσκυνητές στην 
περιοχή μεταξύ του σημερινού Αλε-
ποχωρίου και παλαιοχωρίου.  Οι προ-
σκυνητές ήταν από την πελοπόννη-
σο, οι δε μεθύοντες δράστες μεγαρείς 
καίτοι ταυτοποιήθηκαν δεν τιμωρή-
θηκαν ποτέ.  Η ακόλαστος Δημοκρα-
τία διήρκεσε περί τα 10 χρόνια.  Στο 
διάστημα αυτό ευγενείς εξόριστοι συ-
σπειρώθηκαν, επέστρεψαν στα μέγα-
ρα και αποκατέστησαν την ολιγαρχία.
Οι μεγαρείς συνέχισαν την ανάπτυ-
ξη της πόλης - κράτους και ανέπτυξαν 
περαιτέρω το Ναυτικό τους τόσο σε 
ποσότητα όσο και σε ποιότητα και κατ’ 
επέκταση και την Ναυτική ισχύ τους.  
Συμμετείχαν στον αγώνα των Ελληνι-
κών πόλεων στα μηδικά (εισβολή των 
περσών 490 π.χ. και 480 π.χ.).  Εκτός 
από την συμμετοχή τριήρων στον Ναυ-
τικό πόλεμο, τα μέγαρα  συμμετείχαν 
επίσης και με χερσαίες δυνάμεις.  
Σημαντικό πειστήριο αποτελεί εγχάρα-
κτη επιγραφή.  
Ο Αβάς Φουρμόντ (που τόσες κατα-
στροφές δημιούργησε στα αρχαιο-
λογικά μνημεία μας), αντέγραψε και 
κατάχωσε πάλι στην περιοχή του πα-
λαιοχωρίου πλησίον του Ι.Ν. Αγί-
ου Αθανασίου, επιγραφή σε σκού-
ρο ασβεστόλιθο η οποία ανέγραφε: 
«Ἑλλάδι καί Μεγαρεῦσι ἐλεύθερον 
ἆμαρ ἀέξιν ἱέμενοι θανάτου μοῖραν 
ἐδεξάμεθα» (για να μπορέσουν να 

έχουν ελεύθερες μέρες η Ελλάδα και 
τα μέγαρα, αποδεχτήκαμε την μοίρα 
του θανάτου). 
Τα μέγαρα αναπτύσσονται περαιτέρω, 
και ο Αιγιακός χώρος αποτελεί το πε-
δίο επιχειρήσεων (όπως επίσης και η 
προποντίδα και ο Εύξεινος πόντος).  
Η Ναυτική ισχύς των μεγάρων αυξά-
νεται περαιτέρω (χωρίς βεβαίως να 
μπορέσει να φτάσει το μέγεθος των 
Αθηνών).  Άλλες μεγάλες ναυτικές δυ-
νάμεις της εποχής είναι:
i.  η Αθήνα βεβαίως, επικεφαλής της 
Δηλιακής συμμαχίας (ή Αθηναϊκής 
συμμαχίας), με χώρο επιχειρήσεων το 
Αιγαίο, προποντίδα, Εύξεινο πόντο, με 
τον μεγαλύτερο στόλο της Ελλάδος 
ii.  η Κόρινθος με χώρο επιχειρήσεων 
τον Κορινθιακό κόλπο, το Ιόνιο πέλα-
γος και την Αδριατική θάλασσα, με τον 
2ο μεγαλύτερο στόλο της Ελλάδος.
iii.  η Κέρκυρα η οποία είναι αποικία 
της Κορίνθου μεν, αλλά παρουσιάζει 
όλο και εντονότερα σημεία ασέβειας 
έναντι της μητροπόλεως της Κορίνθου 
αλλά και πολιτικού απογαλακτισμού 
από αυτήν (την Κόρινθο), με τον 3ο με-
γαλύτερο στόλο της Ελλάδος.   
iv.  η Αίγινα, η οποία «δέθηκε» στο 
άρμα της Δηλιακής συμμαχίας με το 
ζόρι από την Αθήνα.  Είναι χαρακτηρι-
στική η φράση του περικλέους για την 
Αίγινα ότι αποτελούσε την «λήμη του 
πειραιώς» (η τσίμπλα του πειραιά).   
Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε 
ότι στο Αιγαίο, κυριαρχούσε το Αθη-
ναϊκό και το μεγαρικό ναυτικό.  Βε-
βαίως το μεγαρικό ναυτικό δεν μπο-

Από το Κυλώνειο 
Άγος στο Μεγαρικό 
Ψήφισμα
Η ΜΑΚρΑΙωΝΗ ΑΝΤΙπΑρΑΘΕΣΗ ΜΕγΑρωΝ  
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ γΙΑ ΤΗΝ πρΟΒΟλΗ ΙΣχυΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣυΜφΕρΟΝΤΑ ΜΕρΟΣ 2Ο





ρούσε να συγκριθεί σε μέγεθος το 
Αθηναϊκό, όμως σίγουρα αποτελούσε 
μια σημαντική δύναμη και αποτελού-
σε προβολή ισχύος της πόλης των με-
γάρων.  Αυτό αναφέρεται διότι αποτε-
λεί πεποίθηση πολλών ερευνητών ότι 
μία από τις πραγματικές αιτίες του με-
γαρικού Ψηφίσματος ήταν η αποδυνά-
μωση του Ναυτικού και παρεπομένως 
και η αποδυνάμωση της πόλεως των 
μεγάρων.
Οι μαρτυρίες που έχουμε για το μεγα-
ρικό Ψήφισμα και το περιεχόμενό του 
κυρίως, είναι ιδιαίτερα πενιχρές.  
Σε αυτό αναφέρεται πρώτος ο Θουκυ-
δίδης πλαγίως.  Λέει ότι οι Λακεδαι-
μόνιοι, επιδίδοντας το τελεσίγραφό 
τους στους Αθηναίους, επικαλέστηκαν 
τις διάφορες πολεμικές ενέργειες που 
καταμαρτυρούσαν στους Αθηναίους 
προ του πελοποννησιακού πολέμου. 
Έθεταν στην Αθήνα ως βασικούς 
όρους για να αποφευχθεί ο πόλεμος, 
να αρθεί η πολιορκία της ποτίδαιας, να 
αποδοθεί στην Αίγινα η ανεξαρτησία 
της και να επιτραπεί το διαμετακομι-
στικό εμπόριο των μεγαρικών προϊό-
ντων στα λιμάνια της Αθηναϊκής Συμ-
μαχίας.
Σχετική αναφορά κάνει επίσης ως 
προς τις επιπτώσεις του μεγαρικού 
Ψηφίσματος και ο πλούταρχος ο χαι-
ρωνεύς: «προσεγένοντο Μεγαρεῖς, 
αἰτιώμενοι πάσης μὲν ἀγορᾶς, ἁπά-
ντων δὲ λιμένων ὧν Ἀθηναῖοι κρα-
τοῦσιν εἴργεσθαι καὶ ἀπελαύνεσθαι 
παρὰ τὰ κοινὰ δίκαια καὶ τοὺς γεγε-
νημένους ὅρκους τοῖς Ἕλλησιν·» δη-
λαδή «Συγχρόνως και οι μεγαρείς δι-
ατύπωναν παράπονα, γιατί οι Αθηναίοι 

τους εμποδίζουν και τους διώχνουν 
απ᾽ όλες τις αγορές και απ᾽ όλα τα λι-
μάνια που είχαν στην εξουσία τους, 
παραβαίνοντας τα κοινά δίκαια και 
τους όρκους των Ελλήνων».
Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει 
επίσης ότι ο περικλής έβαλε την Αθή-
να σε πόλεμο για να αποφύγει τα οικο-
νομικά σκάνδαλα που τον βάρυναν: «ὁ 
δὲ Περικλῆς, εἰδὼς τὸν δῆμον ἐν μὲν 
τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις θαυμάζοντα 
τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας διὰ τὰς κατε-
πειγούσας χρείας, κατὰ δὲ τὴν εἰρή-
νην τοὺς αὐτοὺς συκοφαντοῦντα διὰ 
τὴν σχολὴν καὶ φθόνον, ἔκρινε συμ-
φέρειν αὑτῷ τὴν πόλιν ἐμβαλεῖν εἰς 
μέγαν πόλεμον, ὅπως χρείαν ἔχου-
σα τῆς Περικλέους ἀρετῆς καὶ στρα-
τηγίας μὴ προσδέχηται τὰς κατ´ 
αὐτοῦ διαβολάς, μηδ´ ἔχῃ σχολὴν καὶ 
χρόνον ἐξετάζειν ἀκριβῶς τὸν περὶ 
τῶν χρημάτων λόγον. ὄντος δὲ ψη-
φίσματος παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις Μεγα-
ρέας εἴργεσθαι τῆς τε ἀγορᾶς καὶ τῶν 
λιμένων».
Σύμφωνα με κάποιους ιστορι-
κούς, όπως ο Francis M. Cornford 
(Thucydides Mythistoricus) και ο 
Peter J. Brand, πριν από το βασικό και 
κυρίως γνωστό ως μεγαρικό ψήφι-
σμα, οι Αθηναίοι ήδη απέφευγαν αυ-
θόρμητα με τη μορφή ενός μποϊκοτάζ 
να αγοράζουν μεγαρικά προϊόντα μέσα 
στην πόλη τους.  προϋπήρξε δηλαδή 
ένα περιορισμένο εμπάργκο. Αυτό το 
αποδίδουν στο γεγονός ότι οι Αθηναίοι 
δεν είχαν συγχωρήσει όσα έκαναν οι 
μεγαρείς το 446 π.χ., τότε που για να 
αποσχιστούν από την Αθηναϊκή Συμ-
μαχία και να επανέλθουν στην πελο-
ποννησιακή σκότωσαν αιφνιδιαστικά 

όλους τους Αθηναίους φρουρούς που 
είχαν τοποθετηθεί στα λιμάνια τους.  
‘Ετι περαιτέρω, οι μεγαρείς συμμετεί-
χαν με ναυτική δύναμη στα Κερκυρα-
ϊκά το 436 π.χ. και συγκεκριμένα στην 
ναυμαχία των Συβότων στο πλευρό 
των Κορινθίων εναντίον των Κερκυ-
ραίων και των Αθηναίων, όπου σημει-
ωτέον ηττήθεισαν όταν ναυμάχησαν 
στο πλευρό των Αμβρακιωτών έναντι 
του Κερκυραϊκού στόλου.
Το 433 π.χ. λοιπόν με εισήγηση κατά 
πάσα πιθανότητα του περικλή, εισάγε-
ται στην εκκλησία του Δήμου των Αθη-
ναίων το μεγαρικό Ψήφισμα το οποίο 
και υπερψηφίζεται.  Το ψήφισμα επι-
βάλει αυστηρό και καθολικό εμπάργκο 
στα προϊόντα των μεγαρέων σε όλη 
την επικράτεια της Αθηναϊκής Συμμα-
χίας.  Απαγορεύει επίσης στα μεγαρι-
κά πλοία να ασκούν διαμετακομιστικό 
εμπόριο.  Αυτός ο ναυτικός / οικονο-
μικός αποκλεισμός μας θυμίζει τον 
Ναυτικό / οικονομικό αποκλεισμό της 
εμπορευματικής διακίνησης που επέ-
βαλλε ο Κρόμγουελ (Cromwell) κατά 
των Ολλανδών τον 17ο αιώνα.  
Ο ναυτικός / οικονομικός αποκλει-
σμός αποφασίστηκε με την αιτιολογία 
ότι οι μεγαρείς υπέθαλπαν δούλους 
φυγάδες της Αθήνας και καλλιεργού-
σαν ιερά εδάφη στην Ελευσίνα, περι-
οχή που βρισκόταν στα όρια της αθη-
ναϊκής και μεγαρικής επικράτειας και 
που ανήκε πάντως στην Αθήνα. Η βα-
σικότερη ένσταση ήταν ότι παρέβη-
σαν την εντολή «τήν ἰεράν ὀργάδα 
μή ἐργάζεσθαι». Από ορισμένους το 
μέτρο αυτό θεωρείται ως μία από τις 
αφορμές του πελοποννησιακού πολέ-
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μου, αλλά ο Θουκυδίδης το αντιμετω-
πίζει από δευτερεύον έως και ασήμα-
ντο.  Ίσως επειδή χρονολογικώς ήταν 
προγενέστερο ή επειδή ίσως οι Αθη-
ναίοι να είχαν ξεκινήσει ήδη μιας μορ-
φής εμπάργκο στα μεγαρικά προϊόντα 
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Το μέτρο αυτό άρχισε να δημιουργεί 
τεράστια προβλήματα στην οικονομική 
ζωή των μεγάρων, η οποία ήταν δομη-
μένη στην εξωστρέφεια και στο εμπό-
ριο.  Όπως αναφέρθηκε στο 1ο μέρος 
του άρθρου αυτού, οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις των μεγάρων ήταν ιδιαίτερα 
περιορισμένες, έτσι οι μεγαρείς ανα-
γκάστηκαν να βρουν λύση στο εμπόριο 
και στην μεταποίηση.  Οι μεγαρείς ζη-
τούν πλέον την βοήθεια της Σπάρτης.  
Η Σπάρτη στέλνει τελεσίγραφο στην 
Αθήνα απαιτώντας τα εξής για να μην 
γίνει πόλεμος:
i. λύση της πολιορκίας της ποτίδαιας
ii. αυτονομία στην Αίγινα και σε όσες 
πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας το 
επιθυμούν
iii. Άρση του μεγαρικού Ψηφίσματος 
iv. εξορία των Αλκμεωνιδών λόγω του 
Κυλωνείου Άγους (βλέπε 1ο μέρος αυ-

τού του άρθρου), δηλαδή ουσιαστικά 
τον περικλή, ο οποίος καταγόταν από 
τους Αλκμεωνίδες, από την πλευρά 
της μητέρας του. 
Οι Αθηναίοι φυσικά αρνήθηκαν.  Αρ-
νήθηκαν και βεβαίως δεν θα μπορού-
σαν να δεχτούν όλους τους όρους του 
τελεσιγράφου κι έτσι ξεκίνησε ο βρω-
τολοιγός πόλεμος που όλοι σήμερα 
γνωρίζουμε ως Β’ πελοποννησιακό, 
ο οποίος διήρκεσε περίπου 30 χρόνια 
και τόσα δεινά έφερε σε όλες τις αντι-
μαχόμενες πλευρές.  Ένας πόλεμος ο 
οποίος έφερε δυσανάλογες καταστρο-

φές στην πόλη των μεγάρων.  
Τα μέγαρα έκτοτε δεν κατάφεραν να 
ανακτήσουν την αίγλη που είχαν τους 
προηγούμενους αιώνες ούτε κατάφε-
ραν να εξελιχθούν σε μια πλούσια πο-
λιτεία όπως οι υπόλοιπες, με τα πε-
ρικαλή δημόσια κτήρια, πολιτείες του 
5ου αιώνα π.χ. 
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Για τους Θεούς της Αρχαίας Ελλάδας, 
το μέτρο ήταν σημαντικό για τη σω-
στή λειτουργία του ανθρώπου με τη 
φύση. Το μέτρο υπήρξε στην αρχαι-
ότητα σπουδαία σύλληψη. Οι Αρχαί-
οι Έλληνες είχαν κατανοήσει την ανα-
γκαιότητα του μέτρου για τη δική τους 
ασφάλεια. Αντιλήφθηκαν ότι το μέ-
τρο οδηγεί στην αρμονία και δη με τη 
φύση. ¨Όταν οι άνθρωποι ήταν εναρ-
μονισμένοι με τη φύση μπορούσαν να 
συνυπάρξουν ειρηνικά ενώ όταν δια-
τάρασσαν αυτή την αρμονία και οι ίδιοι 
ήταν αναγκασμένοι να υποστούν τις 
συνέπειες.
Οι Θεοί της Αρχαίας Ελλάδας μπορού-
σαν να συγχωρήσουν τα πάντα. Την 
ύβρη όχι. Η ύβρις για τους Αρχαίους 
Έλληνες σημαίνει τιμωρία για αυτούς 
που δεν είχαν ευαισθησία και αγάπη 
για τη φύση και ξεπερνούν τα όρια. 
Όταν κάποιος παρεμβαίνει τους κανό-
νες των Θεών και της φύσης τιμωρεί-
ται. Ενώ οι τιμωρίες των Θεών φαίνο-
νται σκληρές, αυτές είναι δυνατόν με 
ικεσίες να αναιρεθούν ή να μαλακώ-
σουν, ενώ οι τιμωρίες της φύσης είναι 
βαρύτατες και αμετάκλητες.
Η αρμονία θεωρείται ότι αντιπροσω-
πεύει την ισορροπία και την επικοι-
νωνία με τους Θεούς και τους ανθρώ-
πους, καθώς και την ισορροπία των 
δυνάμεων της φύσης με τον άνθρωπο.
Οι αξίες που αναδεικνύονται από τους 
προσωκρατικούς Φιλοσόφους για τη 
σχέση του ανθρώπου με τη φύση
Οι προσωκρατικοί Φιλόσοφοι μας άφη-
σαν κληρονομιά τρεις αξίες. Την επιστη-
μονική διερεύνηση των στοιχείων και 
των φαινόμενων της φύσης, την αρμονία 
των στοιχείων της φύσης και την ύπαρξη 
της κοσμικής δικαιοσύνης που ρυθμίζει 
τις αντιμαχόμενες δυνάμεις της φύσης. 

Οι αξίες που αναδεικνύονται από τους 
Στωικούς Φιλοσόφους για τη σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση
Για τους Στωικούς, οι υπέρτατες αξί-
ες ήταν η ηθική, η λογική καθώς και 
η ζωή σύμφωνα με τη φύση. Θεωρού-
σαν ύψιστα αγαθά την αρμονία με τη 
φύση, την εσωτερική ελευθερία, τον 
αυτοέλεγχο και την αντοχή στον πόνο. 
πίστευαν στην αδιαφορία για τα υλι-
κά αγαθά και τις εξωτερικές καταστά-
σεις (γηρατειά, θάνατος κ.λπ.) και στην 
απελευθέρωση από τα εγκόσμια πάθη. 
Οι Στωικοί πίστευαν ακόμα στην ισότη-
τα, ανεξάρτητα από την καταγωγή. Θε-
ωρούσαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει 
σε αρμονία με τη φύση και στην ου-
σία με τη δική του φύση. Καθήκον του 
ανθρώπου είναι να ζει σύμφωνα με 
τους κανόνες της λογικής, της ηθικής 
και της φύσης, να αγωνίζεται για την 
ψυχική ελευθερία και να συντηρεί την 
ηθική του ακεραιότητα. μόνο έτσι θα 
κατακτήσει την ευδαιμονία.
Στην Αρχαία Ελλάδα, τα περιβαλλοντι-
κά προβλήματα δεν ήταν τόσο έντο-
να όσο στην εποχή μας. Οι Αρχαίοι Έλ-
ληνες είχαν προβλέψει τη μη σωστή 
συμπεριφορά απέναντι στη φύση και 
προσπαθούσαν να αποφεύγουν την κα-
ταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 
για να ζουν με αρμονία και ισορρο-
πία. Οι άνθρωποι σήμερα επεμβαίνουν 
με τις πράξεις τους με αποτέλεσμα να 
απειλείται και να καταστρέφεται ο ρυθ-
μός, το μέτρο και τα στοιχεία των δυνά-
μεων της φύσης. Η φύση είναι η βάση 
της ευδαιμονίας και ο αγαθός δάσκα-
λος του ανθρώπου (μάρκος 2001).
Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της φύσης. Οι Αρχαίοι ¨Έλληνες 
ήταν ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλ-
λον. Ζούσαν μέσα από τη φύση. Κατα-

νοούσαν τη συνέχεια και τη μακροβι-
ότητά της. Ενδιαφερόντουσαν για τη 
συνέχεια της ζωής μετά από αυτούς 
και δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
ιδιοκτήτες του φυσικού περιβάλλο-
ντος και  των πόρων του.
Σήμερα ο άνθρωπος είναι αποκομμέ-
νος από το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ο 
ανάλογος σεβασμός. Ο άνθρωπος κα-
ταστρέφει το περιβάλλον και αυτοκα-
ταστρέφεται από τις συνέπειες. Δεν 
ενδιαφέρεται για το αύριο, καταναλώ-
νοντας φυσικούς πόρους με απληστία.
πρέπει να ευεργετούμε τους Αρχαίους 
Έλληνες για τις αξίες που μας δίδαξαν 
σε σχέση με τον άνθρωπο και τη φύση. 
Η επίλυση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων μας δίδαξαν ότι είναι ζή-
τημα παιδείας και αυτογνωσίας. μας 
άφησαν κληρονομιά έναν εναλλακτικό 
τρόπο ζωής και σκέψης ο οποίος βα-
σίζεται στο σεβασμό του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, στην αρμονία, στο μέτρο, 
στην ηθική και στη λογική.
Τα σημερινά οικολογικά προβλήματα 
προτείνουν οι κυβερνήσεις και οι επι-
στήμονες να λυθούν με πράσινη ανά-
πτυξη. Οι Αρχαίοι Έλληνες θα πρότει-
ναν τη δημιουργία μιας κοινωνίας μη 
καταναλωτικής, με λιγότερη ύλη και 
περισσότερη ευσυνειδησία. Οι Στωικοί 
Φιλόσοφοι θα πρότειναν μία παγκό-
σμια αλλαγή της κοινωνίας που θα βα-
σίζεται στην αλληλεγγύη, στην αρετή 
και στην εναρμόνιση του ανθρώπου με 
τη φύση. Τα αγαθά που θα κυριαρχού-
σαν στην κοινωνία αυτή θα ήταν η λο-
γική, η δικαιοσύνη, η ισότητα σε αντί-
θεση με την ασυδοσία και την αδικία.
Όλα γύρω μας είναι φύση και η φύση 
σύμφωνα με τους Αρχαίους Έλληνες 
διδάσκει την απλότητα στους ανθρώ-
πους με την ύπαρξή της.

Οι αξίες των  
Αρχαίων Ελλήνων  
σε σχέση με τη φύση
ΟΙ ΑξΙΕΣ πΟυ ΑΝΑδΕΙΚΝυΟΝΤΑΙ ΑπΟ ΤΗΝ ΕλλΗΝΙΚΗ 
ΜυΘΟλΟγΙΑ γΙΑ ΤΗ ΣχΕΣΗ ΤΟυ ΑΝΘρωπΟυ ΜΕ ΤΗ φυΣΗ
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Σε αυτό το άρθρο, θα θυμηθούμε κάποια από τα επιτεύγμα-
τα των αρχαίων Ελλήνων, που καθόρισαν σημαντικά τις ση-
μερινές κοινωνίες.
• δημοκρατία: Η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία αποτελεί 
την βάση της Δημοκρατίας των σύγχρονων κοινωνιών. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην αρχαία 
Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα πολίτευμα με νόμους, για τους 
οποίους, οι πολίτες συμμετέχουν στην διαμόρφωσή τους. 
Στην δημοκρατία, όλοι οι ενήλικοι πολίτες έχουν δικαίωμα 
ψήφου και οι νόμοι έχουν ως σκοπό το κοινό καλό και όχι 
μόνο των λίγων.
• φιλοσοφία: Οι Αρχαίοι Έλληνες, μέσα από την φιλοσο-
φία, προσπάθησαν να προσεγγίσουν διάφορα ζητήματα, 
που αφορούν την ζωή, τον κόσμο, την ηθική, κτλ. Η αρχαία 
Ελληνική φιλοσοφία επηρέασε αρκετά την δυτική κουλτού-
ρα και αντίληψη και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και του Διαφωτισμού.

• Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι πρώτοι καταγεγραμμένοι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν το 776 π.χ. στην Ολυμπία. 
Στην Αρχαία Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονταν προς 
τιμή του θεού Δία. Στις μέρες μας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι μία παγκόσμια αθλητική οργάνωση, που μέσα από τα 
ιδανικά του αθλητισμού, υμνεί την ισότητα και την ειρήνη 
όλων των κρατών και όλων των ανθρώπων.
• Θέατρο: Στην Αρχαία Ελλάδα, κάθε πόλη είχε ένα τουλά-
χιστον θέατρο. Η σημασία του θεάτρου ήταν μεγάλη και ο 
ανταγωνισμός, επίσης. Το θέατρο είχε μεγάλη αξία για τους 
αρχαίους Έλληνες και η είσοδος επιτρεπόταν σε όλους, 
ακόμα και στους φυλακισμένους, καθώς το θέατρο, εκτός 
από ψυχαγωγία, ήταν και ένα σχολείο και πολλές φορές 
είχε και έντονο κοινωνικό-πολιτικό χαρακτήρα.
• Αρχιτεκτονική: Οι ρυθμοί, η δομή και η διακόσμηση της 
Αρχαίας Ελληνικής αρχιτεκτονικής επηρέασε εκείνη της 
αρχαίας Ρώμης, η οποία συνεχίζει να υπάρχει έως σήμερα 
και έχει με την σειρά της επηρεάσει την αρχιτεκτονική άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών.
 • μαθηματικά: Τα θεωρήματα και οι αποδείξεις του Θαλή 
και του πυθαγόρα, η θεωρία των αριθμών, η γεωμετρική 
άλγεβρα, η ανάλυση, η γεωμετρία έχουν ως βάση τους την 
αρχαία ελληνική σκέψη. Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η κοιτίδα 
της μαθηματικής σκέψης και όλων των επιστημών.

Αρχαία Ελλάδα: 
Τι έχει προσφέρει 
στη σημερινή 
εποχή;
Η ΑρχΑΙΑ ΕλλΑδΑ ΚΑΙ Η πΟλΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚλΗρΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕπΗρΕΑΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, 
ΟχΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣυγχρΟΝΟ ΕλλΗΝΙΚΟ 
πΟλΙΤΙΣΜΟ, ΑλλΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕυρωπΑϊΚΟ ΚΑΙ 
πΑγΚΟΣΜΙΟ πΟλΙΤΙΣΜΟ. 

πηγή εικόνας: slideplayer.gr  πηγή εικόνας: 1.bp.blogspot.com 
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• σύσταση δικαστηρίων: Ήδη στην μυθολογία παρατηρεί-
ται η αρχική έννοια σύστασης δικαστηρίου από τους Ολύ-
μπιους θεούς, που απέδιδαν την δικαιοσύνη. Επίσης, στην 
Αρχαία Ελλάδα παρατηρούμε και τα πρώτα ποινικά δικα-
στήρια, όπως η Βουλή του Αρείου πάγου, το παλλάδιο, η 
Ηλιαία.
• ιατρική: Ο Ιπποκράτης είναι ο πατέρας της Ιατρικής. Οι 
μελέτες του απομυθοποίησαν τις αντιλήψεις, που θεωρού-
σαν πως η αρρώστια είναι τιμωρία, καθώς ο ίδιος εξήγη-
σε πως η αιτία της ασθένειας βρίσκεται στον άρρωστο άν-
θρωπο και ο γιατρός πρέπει συνεχώς να τον εξετάζει μέχρι 
να βρει την αιτία, ώστε να μπορέσει να τον θεραπεύσει. Ο 
Ιπποκράτης προχώρησε σε καινοτόμους μεθόδους για την 
θεραπεία των ασθενειών με βότανα, αφεψήματα, κτλ και 
ασχολήθηκε και με την ανατομία.

• ιστορία: Ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της Ιστορίας, ο πρώ-
τος άνθρωπος, που κατέγραψε ιστορικά γεγονότα. Έγραψε 
για τους ελληνο-περσικούς πολέμους, το έργο του «Ιστορί-
αι» και θεωρείται ότι ίδρυσε την ιστορική ανάλυση.
• μυθολογία: Η αρχαία Ελληνική μυθολογία δεν αποτελεί-
ται από απλές αφηγήσεις με φανταστικά στοιχεία. Οι Ελ-
ληνικοί μύθοι είναι αλληγορικές ιστορίες και αποτελούν 
ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο που συνδέεται με 
τη θρησκεία, την κοινωνία, την πολιτική, τη λογοτεχνία, τη 
φιλοσοφία και την τέχνη. Η μυθολογία μέχρι και σήμερα 
εμπνέει τις τέχνες, καλλιεργεί την φαντασία του ανθρώπου 
και οι μύθοι της κρύβουν άρρητες αλήθειες για τον άνθρω-
πο, την αυτογνωσία, την ηθική, τις αρετές, τις αξίες και το 
καλό.
πηγή: https://www.maxmag.gr/politismos

 πηγή εικόνας: olympusgaia.com  πηγή εικόνας: apocalypsejohn.com 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕ 
ΑΡΚΕΤΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΙΞΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ.
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…Για χιλιάδες χρόνια παλαιότεροι πο-
λιτισμοί, όπως αυτοί των περσών, των 
Ασσυρίων, των Βαβυλώνιων, έβλεπαν 
τον άνθρωπο ως ένα απεχθές ον που 
σέρνονταν μπροστά σε θεότητες και 
δυνάστες. Οι ‘ Έλληνες όμως, πήραν 
τον άνθρωπο και τον έστησαν στα πό-
δια του. Τον δίδαξαν να είναι υπερή-
φανος…
Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα, έλε-
γε ο Σοφοκλής, αλλά τίποτα δεν είναι 
πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο.Οι Έλ-
ληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο 
περικλής το τοποθέτησε, ότι ήταν δι-
καιωματικά ο κάτοχος και ο κύριος 
του εαυτού του και δημιούργησαν νό-
μους για να περιφρουρήσουν τις προ-

σωπικές του ελευθερίες.
Οι αρχαίοι Έλληνες ενθάρρυναν την 
περιέργεια που είχε ο άνθρωπος για 
τον εαυτόν του και για τον κόσμο που 
τον περιτριγύριζε, διακηρύττοντας 
μαζί με τον Σωκράτη ότι μια ζωή χω-
ρίς έρευνα δεν αξίζει τον κόπο να την 
ζούμε.
Οι ‘ Έλληνες πίστευαν στην τελειότη-
τα σε όλα τα πράγματα, γι᾽ αυτό μας 
κληροδότησαν την ομορφιά, που φτά-
νει από τον παρθενώνα και τα ελληνι-
κά αγάλματα, τις τραγωδίες του Αισχύ-
λου, του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, 
την ποίηση του Ησίοδου και του Ομή-
ρου, μέχρι τα ζωγραφισμένα αγγεία 
ενός απλού νοικοκυριού.

Χωρίς τους ‘ Έλληνες μπορεί ποτέ να 
μην είχαμε αντιληφθεί τι είναι αυτο-
διοίκηση.
 
Αλλά, πολύ περισσότερο ακόμα και 
από την γλώσσα μας, τους νόμους μας, 
τη λογική μας, τα πρότυπά μας της 
αλήθειας και της ομορφιάς, χρωστάμε 
σε αυτούς την βαθιά αίσθηση για την 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Από τους ‘ Έλληνες μάθαμε να φιλο-
δοξούμε χωρίς περιορισμούς, να εί-
μαστε, όπως είπε ο Αριστοτέλης, 
αθάνατοι μέχρι εκεί που μας είναι δυ-
νατό…».

(The New York Times, μάρτιος 1975).

Ο Διογένης είχε συλληφθεί αιχμάλω-
τος και κατάληξε στα δουλοπάζαρα. 
Ο δουλέμπορος δεν τον άφηνε να κα-
θίσει, γιατί ήθελε να βλέπει ο κόσμος 
την «πραμάτεια» του. Ο Διογένης τότε 
του είπε, «Δεν έχει σημασία γιατί και 
τα ψάρια όπως και να στέκονται το ίδιο 
πωλούνται». 
Ο Ξενιάδης, πλούσιος, αριστοκράτης 
της εποχής είδε τον Διογένη και θέλη-
σε να τον αγοράσει. Συζήτησε με τον 
δουλέμπορο και ο δουλέμπορος πλη-
σίασε τον Διογένη και του λέει «αυτός 
ενδιαφέρεται να σε αγοράσει, τί δου-
λειά ξέρεις να κάνεις να του πώ;». Ο 

Διογένης με λογοπαίγνιο απαντά «αν-
θρώπων άρχειν» και συμπλήρωσε 
«Φώναξε μήπως κάποιος θέλει δεσπό-
τη». Το λογοπαίγνιο αυτό, ενός δούλου 
που δήλωνε «άρχειν ανθρώπων» άρε-
σε στον Ξενιάδη που χαμογέλασε και 
τον αγόρασε, αφού αντιλήφθηκε τις 
δύο έννοιες που με οξυδέρκεια έθε-
σε ο Διογένης. «Διοικώ τους ανθρώ-
πους και διδάσκω στους ανθρώπους 
αρχές». 
Ο Ξενιάδης ανάθεσε στον Διογένη την 
διδασκαλία των παιδιών του, και έτσι 
ο Διογένης έμεινε στο Κράθειον, ένα 
προάστειο της Κορίνθου.

”Οι Έλληνες έστησαν 
τον άνθρωπο  
στα πόδια του”
ΤΟ ΣυγΚλΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑρΘρΟ ΤωΝ Νew YoRk tiMes

Όταν ο διογένης είχε συλληφθεί αιχμάλωτος....

ΈλΈύΘΈρη στηλη52
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Αυτή η παροιμιώδης έκφραση, οφεί-
λεται σ’ ένα περιστατικό μεταξύ του 
Κωλέττη και του γνωστού κουρελιά-
ρη μποέμ τύπου της εποχής στα χρόνια 
του Όθωνα, του μανώλη μπατίνου, ο 
οποίος τριγυρνούσε στους δρόμους της 
Αθήνας ρητορεύοντας, φιλοσοφώντας, 
και συνθέτοντας ποιήματα τα οποία 
απήγγειλε στους περαστικούς. Κάποια 
στιγμή, συνάντησε στον δρόμο τον Κω-
λέττη, τον ρώτησε αν έχει το δικαίωμα 
να βγάλει λόγο στη Βουλή, κι εκείνος 
του απάντησε πως θα του έδινε ευχα-
ρίστως άδεια αν άλλαζε τα βρώμικα και 
κουρελιασμένα ρούχα του. 

Την επόμενη μέρα, ο μανωλιός πα-
ρουσιάστηκε στο ίδιο γνωστό σημείο 
με τα ίδια ρούχα, φορώντας τα όμως 
από την ανάποδη και άρχισε να απαγ-
γέλει τους εξής στίχους: 

«Άλλαξε η Αθήνα όψη
σαν μαχαίρι δίχως κόψη
πήρε κάτι από την Ευρώπη
και ξεφούσκωσε σαν τόπι.

Άλλαξαν χαζοί και κούφοι
Και μας κάναν κλωτσοσκούφι
Άλλαξε κι ο μανωλιός
Κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».

Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική αποτέλε-
σε την αναγκαία εμπειρία για τη διαπαι-
δαγώγηση των νέων. Στις αρχές του 6ου 
αιώνα π.χ. ο Σόλωνας εισήγαγε τη διδα-
σκαλεία της στην παιδεία των Αθηναί-
ων. Καθώς η εκπαίδευση αποτελούσε 
γι ’αυτούς ιδιωτική υπόθεση, τα παιδιά 
ήταν υποχρεωμένα να παρακολουθούν 
μαθήματα γραμματικής, γυμναστικής 
και μουσικής με γνώμονα τις οικονομι-
κές δυνατότητες των γονιών τους. Αλλά 
και στη Σπάρτη, λόγω της στρατιωτι-
κής εκπαίδευσης, παρεχόταν στα παιδιά 
και μουσική μόρφωση αφού είχε άμε-
ση επίδραση στις κινήσεις τους σε περί-
οδο πολέμου.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη γνώ-
ση της μουσικής απαραίτητη και όποιος 
δεν ήξερε να τραγουδά ήταν υπόλογος 
για ύποπτή άγνοια. Επομένως από πολ-

λή μικρή ηλικία τα παιδιά διδάσκονταν 
ότι μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που 
νοείται ως «μουσικός ανήρ». Ο πλάτω-
νας και ο Αριστοτέλης, στην προσπά-
θειά τους για θεωρητική προσέγγιση της 
ψυχοσωματικής επίδρασης της μουσι-
κής, επεσήμαναν τη «δύναμη της μουσι-
κής». Άλλά και ο δάσκαλος των Σωκρά-
τη και περικλή, Δάμωνας υποστήριζε ότι 
η μουσική μπορεί να αντικατοπτρίζει τις 
κινήσεις της ψυχής μας. Ο διττός της ρό-
λος έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να 
επηρεάσει το ήθος των ανθρώπων, επε-
νεργώντας στα πάθη και τις αδυναμίες 
τους· συνάμα επιδρά στο άλογο μέρος 
της ψυχής, έχοντας θεραπευτική δρά-
ση. Άρα η παιδευτική και η θεραπευτι-
κή αξία της μουσικής είναι αδιαμφισβή-
τητες. Στο πλαίσιο αυτής της παράδοσης 
συγκαταλέγεται και όλη η αρχαία ελλη-

νική γραμματεία, η οποία είναι διαποτι-
σμένη με αναφορές στη μουσική: από τη 
μυθολογία και τους ολύμπιους θεούς ως 
τον πυθαγόρα-που τη θεωρούσε ως μια 
από τις τέσσερις ιερές επιστήμες- και 
τους μεταγενέστερους πλάτωνα, Αρι-
στοτέλη και Αριστόξενο. Συνοψίζοντας, 
οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί 
ότι η διδασκαλία της μουσικής προσέ-
φερε στα παιδιά τους ψυχαγωγία, σω-
στή διαγωγή και αισθητική καλλιέργεια, 
ενώ συνάμα επιδρούσε καταλυτικά στο 
ήθος και στη διαμόρφωση του χαρακτή-
ρα τους. Τόση ήταν μάλιστα η αξία της, 
ώστε αποτελούσε μέρος ενός ιερού τε-
λετουργικού που συνόδευε τις επίσημες 
γιορτές, με τη μορφή μουσικών αγώνων. 

ΓρΑφει η μΑριΑ μιΧΑλΟπΟυλΟυ
ΚΑΘΗγΗΤρΙΑ πΙΑΝΟυ, ΜΟυΣΙΚΟπΑΙδΑγωγΟΣ ΚΑΙ 
ΣυγγρΑφΕΑΣ.

πωΣ πρΟΕΚυΨΕ Η φρΑΣΗ

"Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς"

Η σπουδαιότητα 
της μουσικής 
στην αρχαία Ελλάδα 
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Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα

Ποιος είπε τι...Ξέρετε ότι

Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε
Η καλύτερη 

γυμναστική είναι το πρωί.
Κι εγώ τότε την κάνω!

Σηκώνομαι, ξαναπέφτω,
σηκώνομαι, ξαναπέφτω

στο κρεβάτι 20 επαναλήψεις
τουλάχιστον!!!

Είναι τα λεγόμενα 
χουζούρ-απς!!!

«Θα σε κάνει άντρα  
ο στρατός».

Πλένω, σφουγγαρίζω,  
σκουπίζω, μαγειρεύω,  

χαιρετάω όποιον περνάει.
Δεν έγινα άντρας,  
η μάνα μου έγινα!!!

Ο μέγας Αλέξανδρος κάποτε θέλησε να πει-
ράξει τον Διογένη και αφού έλεγε ότι ήταν 

Κύων (σκύλος), του έστειλε ένα πιάτο κόκαλα. 
μετά, όταν συνάντησε τον Διογένη, τον ερώτη-
σε: «πώς σου φάνηκε, Κύων, το δώρο μου;» και 
ο Διογένης του απάντησε: «Ήταν άξιο για κύνα, 

αλλά καθόλου άξιο για Βασιλέα».

Το 1997, οι αμερικάνικες  
αεροπορικές εταιρίες  
γλύτωσαν 40,000 $  
μόνο και μόνο βάζοντας  
μια ελιά λιγότερο  
σε κάθε σαλάτα.

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

Κανείς δεν μπορεί  
να γλύψει τον αγκώνα 
του. Είναι αδύνατο  
να τον ακουμπήσεις  
με τη γλώσσα σου.

Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.

Είναι διγαμία ν’ αγαπάς και να ονειρεύεσαι.

Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, ποιητής, Νόμπελ 1979

Ολόκληρη η ιστορία του κόσμου μπορεί  
να συνοψισθεί στο γεγονός ότι όταν ένα έθνος  
είναι δυνατό, δεν είναι δίκαιο  
και όταν θέλει να είναι δίκαιο δεν είναι πια δυνατό.

Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965,  
Βρετανός πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953
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