
Απορρυπαίνω-Εξυγιαίνω-Εξοικονοµώ από την Επικίνδυνα Ρυπογόνο & ∆απανηρή Θέρµανση. 
 

Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την Επικίνδυνη 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεράστιες Οικονοµικές 
Σπατάλες στο σπίτι, από τον ∆απανηρό Εξοπλισµό της Θέρµανσης 
(τζάκια, σόµπες, θερµάστρες, καµινάδες) αλλά και τα Υλικά Καύσης 
και τα παράγωγα τους ( ξύλα, µπριγκέτες, πέλλετ,). 
 

Ο οικονοµικά δύσκολος χειµώνας που έρχεται λόγω της κρίσης,  στρ
τους καταναλωτές  προς τα "φτηνά υλικά καύσης και τα παράγωγα
τους  " ως επιλογή θέρµανσης της κατοικίας τους  

έφει 
 

 

" Οι καταναλωτές  αγοράζουν ξύλα για τζάκια, σόµπες και 
ξυλόσοµπες για να µη καίνε καλοριφέρ, έχει στραφεί στο ξύλο 

και τα παράγωγα του για οικονοµία, νοµίζοντας ότι είναι η φτηνότερη µορφή ενέργειας σήµερα".  
 

Πρέπει πρώτα να ενηµερωνόµαστε όχι µονό για την αγορά του εξοπλισµού η των υλικών καύσης αλλά πρέπει 
γίνετε µελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία µας µε την εσωτερική επιµόλυνση και τις υγειονοµικές 
δαπάνες, την περιουσία µας µε τις πολυέξοδη εσωτερική   επιρρύπανση  µε τεράστιες δαπάνες για την 
συντήρηση, αλλά και µε επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
 

Οι συσκευές θέρµανσης, κυρίως οι σόµπες φυσικού αερίου µπορεί να εκλύουν µονοξείδιο του άνθρακα, ουσία 
που προκαλεί πονοκεφάλους, ζαλάδες, κόπωση, ακόµα και θάνατο αν δεν υπάρχει καλός εξαερισµός. Εκλύουν 
επίσης διοξείδιο του αζώτου και µικροσωµατίδια που προκαλούν αναπνευστικά προβλήµατα και “καψίµατα” στα 
µάτια, τη µύτη και το λαιµό.( Τζάκια και σόµπες καυσόξυλων: Πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος)  Μελέτες 
που πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 2001 – 2005 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Carbosol, έδειξε 
ότι το 60% της ρύπανσης τη χειµερινή σεζόν, µε επιζήµιες εκποµπές άνθρακα για την υγεία, προκαλείται από 
τα τζάκια και την καύση βιοµάζας. 
 

Τελευταία, παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στα επεξεργασµένα 
ξύλα, τα λεγόµενα οικολογικά καυσόξυλα ή µπριγκέτες η τα πέλλετ.  
 

Οι µπριγκέτες  αποτελούνται 100% από συµπιεσµένο ξύλο, πριονίδια και 
άλλα κατάλοιπα ξυλείας, χωρίς χηµικά και άλλα πρόσθετα. Τα προϊόντα 
αυτά, που έχουν ελάχιστη υγρασία (2%), κάνουν καλύτερη καύση, έχουν 
µεγαλύτερη απόδοση και µικρότερες εκποµπές. «Οι µπριγκέτες είναι 
εξαιρετικά φιλικές προς το περιβάλλον και πολύ εύκολες στη χρήση. 
Χρειάζεται βέβαια προσοχή, γιατί κυκλοφορούν πολλές 
αποµιµήσεις»,  
 

Τρεις βασικές κατηγορίες πέλλετ, τα Woodpellet από 100% ξύλο, (Οξιά - Βελανιδιά, Έλατο, Πεύκο), τα 
Biopellet από ενεργειακά φυτά και τα Agropellet από αγροτικά υπολείµµατα.  Υπάρχουν και πέλλετ µε 
διάφορες επιλογές στην µίξη χωρίς Standarts. 
  

Αν δεν έχει γίνει µελέτη, µε απλούς τρόπους ίσως µπορέσουµε να σας βοηθεισουµε να  µειώσετε τους κρυφούς 
ρύπους που θα έχουν επιπτώσεις στην υγεία µας , αλλά και στο κόστος συντήρησης του εσωτερικού 
χώρου του σπιτιού. 
 

• Η κατασκευή του τζακιού είναι το πρώτο ζητούµενο µας.Να είναι ένα τζάκι µε 
πυρότουβλα, µε µαντέµι, η ένα ενεργειακό τζάκι που είναι ακριβότερο από ένα 
συµβατικό, µε το κόστος λειτουργίας του  χαµηλότερο, αφού ίσως να είναι πιο 
αποδοτικό και να παρέχει µεγαλύτερη ζεστασιά και µε λιγότερα έξοδα για την αγορά 
ξυλείας. 
• Φροντίζουµε να είναι µονωµένη εξωτερικά η καµινάδα για να µην παγώνει ο 

καπνός και να τραβάει καλύτερα το τζάκι.  
• Συµβουλευτείτε έναν ειδικό και ελέγξτε κάθε χρόνο ότι το µπόιλερ ή την σόµπα σας αν λειτουργούν 
κανονικά, ∆εν Αµελούµε να την καθαρίζουµε την καµινάδα (το πολύ κάθε δύο χρόνια). 
• Προµηθευόµαστε Υλικά Καύσης και τα παράγωγα τους ( ξύλα, µπριγκέτες, πέλλετ,).το καλοκαίρι ή το πολύ 
µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου και τα αποθηκεύουµε σε στεγασµένο χώρο µε υγρασία κάτω από 15% . 
• Προσέχουµε τα είδη ξύλου που καίµε. Όχι µε πολύ καπνό, δυσάρεστη οσµή ή «σκάνε»,επιλέγουµε µόνο 
φυσικά Υλικά Καύσης και τα παράγωγα τους . Αποφεύγουµε ρητώς βαµµένα και βερνικωµένα ξύλα, 
περασµένα από λαδοµπογιές, κοµµάτια από έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό η εµποτισµένη µε χηµικά ξυλεία. 
• Αποφεύγουµε τη χρήση χηµικών προσαναµµάτων, µε παράγωγα πετρελαίου και άλλες ανθυγιεινές ουσίες, 
αλλά µόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά. 

http://cleaningnews.gr/?p=4974


• Είµαστε προσεκτικοί µε υλικά που διακινούνται κλεισµένα σε σακούλες σε σούπερ µάρκετ, βενζινάδικα ή 
αλλού. «Για όλα αυτά υπάρχει νοµοθετικό κενό», «∆υστυχώς, δεν υπάρχει έλεγχος και πιστοποίηση». 
 

Γνωρίζοντας τα προβλήµατα που κάποιοι επιτείδιοι δηµιουργούν στην 
αγορά πουλώντας ίσως και ‘‘εισαγόµενα σκουπίδια Υλικών Καύσης και 
τα παράγωγα τους ’’ σας προτείνουµε να δοκιµάσετε πριν τα αγο
 

ράσετε.  
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αγαπηµένη µας χειµωνιάτικη συνήθεια ίσως να µην είναι χωρίς ενοχές, αφούH  

όµπες, 
 

ες 

συµβάλει στην εκποµπή χιλιάδων επικίνδυνων µικροσωµατιδίων, ρύπων µε 
τοξικές παγίδες, επιβαρύνοντας την υγεία µας αλλά και το περιβάλλον. 
 

 ρύπανσης τα συστήµατα καύσης των εσωτερικών χώρων, όπως σΠηγές
θερµάστρες, λέβητες φυσικού αερίου, φούρνους, µαγκάλια και τζάκια, µέσα στις οποίες καίγονται, ανάλογα µε
τον τύπο τους, ξύλα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κηροζίνη κ.ά., και διάφορες φωτιστικές συσκευές (λάµπ
πετρελαίου ή λαδιού). 
 

 Τα καυσαέρια όλων των παραπάνω, όταν δεν απάγονται (αποµακρύνονται), έχουν ως αποτέλεσµα την 
εκποµπή σηµαντικών ποσοτήτων µονοξειδίου του άνθρακα (CO), διοξειδίου του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του 
θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx) και αιωρούµενων σωµατιδίων. Ούτως ή άλλως, όµως, η επιβάρυνση της 
ατµόσφαιρας δεν είναι αµελητέα, αν σκεφτεί κανείς πως τα νέα διαµερίσµατα διαθέτουν τζάκια κατά 80%.  
 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Green- peace, ένα τζάκι εκπέµπει κατά µέσον όρο 47 γραµµάρια σωµατιδίων 
άνθρακα την ώρα, ποσότητα διόλου ευκαταφρόνητα. Συνήθως, οι εκποµπές αυτές προστίθενται σε αυτές 
της κεντρικής θέρµανσης, αφού το τζάκι χρησιµοποιείται για «συντροφιά» και όχι για βασική θέρµανση. ∆εν 
είναι όµως σηµαντική µόνο η εξωτερική ρύπανση, αλλά και η επιβάρυνση του εσωτερικού αέρα του 
σπιτιού, ειδικά όταν το τζάκι «δεν τραβάει καλά». Τα ανοιχτά τζάκια, µάλιστα, έχουν ένα ακόµη πρόβληµα: 
ζεσταίνουν τοπικά το χώρο όπου βρίσκονται, αλλά κρυώνουν το υπόλοιπο σπίτι. 

 
Ο συνδυασµός των ρυπαντών στον αέρα του 
σπιτιού µας, των συστηµάτων θέρµανσης, 
κουζίνας ,αλλά και της εσωτερική 
ανακυκλωνόµενη σκόνης από την ηλεκτρική 
σκούπα, προκαλούν επιβάρυνση, τρεις φορές 
υψηλότερη συγκριτικά µε τα επίπεδα ρυπαντών 
του εξωτερικού αέρα. 
 

Οι πανεπιστηµιακοί ερευνητές µας κρούουν τον 
κώδωνα του  κινδύνου, για την ποιότητα του αέρα 
στους εσωτερικούς χώρους. Τα Αποτελέσµατα να 
δείχνουν επιβαρυµένους εσωτερικούς χώρους , µε το 
60% των κρουσµάτων άσθµατος που παρατηρούνται 

στην Ελλάδα να οφείλεται στη ρύπανση και επιµόλυνση των εσωτερικών χώρων. Αυτές οι επιδράσεις µπορούν να γίνουν 
αντιληπτές πολύ περισσότερο, από άτοµα µε αλλεργικά, χρόνια ρινικά η και πνευµονικά συµπτώµατα. κλπ 
 

Μειώστε έξοδα υγειονοµικών δαπανών, έως και 40% από επισκέψεις σε γιατρούς, για προβλήµατα υγείας που 
προέρχονται από το επιβαρυµένο εσωτερικό περιβάλλον µε  “αιωρούµενα ρυπογόνα µικροσωµατίδια”, της 
εσωτερικής ανακυκλωνόµενης επιµόλυνσης. Παρατηρούνται δε αυξηµένες εισαγωγές επειγόντων περιστατικών 
για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών εξαιτίας κυρίως κρίσεων άσθµατος, αλλά και σε άτοµα άνω των 65 ετών λόγω χρόνιας 
αποφρακτικής πνευµονοπάθειας. κλπ  
 

Ίσως να αναρτιόµαστε για αυτές τις σοβαρές επιπτώσεις που θα προκληθούν στην υγειά µας, την περιουσία 
µας, αλλά και στο περιβάλλον, που δυστυχώς για την Ελλάδα θα έχουν προξενήσει σοβαρά προβλήµατα, θα 
ζητάµε οικονοµική ενίσχυση για την καταπολέµηση των νέων επιβλαβών συνεπειών, η προφανώς δεν θα 
έχουν δαπανηθεί ή δεν θα έχουν ζητηθεί χρήµατα από εκείνα τα ταµεία της για τον ‘‘έλεγχο’’ και την πρόληψη 
από τα “αιωρούµενα ρυπογόνα µικροσωµατίδια”, ώστε να Εξασφαλιστεί  µια καλύτερη ποιοτική διαβίωση. 
Πρέπει εποµένως η Πολιτεία να καταλάβει πως, ίσως να ευθύνεται αυτή για τη στροφή του πολίτη στη 
φτηνή λύση του τζακιού και της σόµπας καυσόξυλων, ώστε να βρει και τη ‘χρυσή τοµή’ του προβλήµατος. 
 

Η σύγχρονη τεχνολογία έφερε στο προσκήνιο νέες πηγές θέρµανσης περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον  
και πολύ λιγότερο ρυπογόνες. Υπάρχουν σήµερα συστήµατα που αξιοποιούν τη γεωθερµία, την ηλιακή 
ενέργεια και οικολογικά Βιο-καύσιµα, µε πολύ υψηλότερη θερµαντική απόδοση και µηδενική ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Οι τιµές όµως συνεχίζουν να είναι απρόσιτες για το µέσο καταναλωτή.  
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Αν η Πολιτεία θέλει να βρει λύσεις για το τζάκι και τη σόµπα καυσόξυλων, θα πρέπει µε ειδικά προγράµµατα 
ενηµέρωσης, να πείσει τον καταναλωτή για τις σύγχρονες και οικονοµικότερες πηγές θέρµανσης , φροντίζοντας 
σύγχρονος ώστε να µπορεί να του τις εξασφαλίσει και να του τις προσφέρει σε τιµή προσιτή για το βαλάντιό 
του. 
 

Στο επιβαρυµένο εσωτερικό περιβάλλον µε “αιωρούµενα ρυπογόνα µικροσωµατίδια”,  η εσωτερική 
ανακυκλωνόµενη επιµόλυνση επιβαρύνει τα χαλιά, που πρέπει να στρώνονται νωρίς, για να κρατάνε   
περισσότερη ζεστασιά, (Οικονοµία µε χειµωνιάτικη φροντίδα στο στρωµένο σπίτι µε χαλιά), τις υφασµάτινες 
ταπετσαρίες στα σαλόνια, τις κουρτίνες ,τις ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές αλλα και τα σώµατα του 
καλοριφερ.   
     
Η Hygienic Home µε την  Πολλαπλή 
προσφορά για τον ‘‘έλεγχο’’ των  
“αιωρούµενων ρυπογόνων 
µικροσωµατιδίων” και την αποφυγή 
επιµόλυνσης του χώρου σας, φροντίζει 
µε τα προγράµµατα των  Bio-Εφαρµογών 
µε Επαγγελµατική Απορρύπανση και 
Εξυγίανση , χωρίς την χρήση χηµικών 
(Green Decontamination) και να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, είτε 
γιατί στον εσωτερικό χώρο υπήρχε 
“δυσαρµονία οσµών και αλλεργικού  
φτερνίσµατος”, είτε γιατί ο γιατρός 
ζήτησε ένα καθαρότερο και πιο υγιεινό 
περιβάλλον, για την εφαρµογή της χορηγηθείσας θεραπευτικής αγωγής. 
 
Με τα προγράµµατα του Clean Now -50% και του Deal Now µε Όφελος 234 €, το έµπειρο και µε άρτια 
επιµορφωτική κατάρτιση εκπαιδευµένο τµήµατα των Συµβούλων Καθαριότητας , θα σας προσφέρει τις 
Οικονοµικότερες  Λύσεις , χωρίς εκπτώσεις στην Υγεία σας, την Περιουσία σας, η το Περιβάλλον. 
 
Για πληροφορίες µπορείτε να µας ζητήσετε µε ένα email: info@klintec.gr η ένα fax στο 2104829400, η να 
καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 
 
                  Γεωθερµική ενέργεια ή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο 
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/peegep/1LL6ja8ybQ8
 
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βρει η κυβέρνηση χρήµατα και να µην µειώνει µισθούς και συντάξεις !! 
 
Γεωθερµία παντού !!!!    Με χρήµατα ΕΣΠΑ σε δηµόσια κτίρια  άµεσα !! 
 
Γιώργης Καφρίτσας 

 
 
 
 

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 
Έργα προστασίας περιβάλλοντος & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
Αγ. ∆ηµητρίου 170,   Αγ. ∆ηµήτριος     17341 
Τηλ: +302109322234  Φαξ: +302109359210 
Website: www.georythmiki.gr  Email: georgek@georythmiki.gr
 
Πηγή: Hygienichome.gr
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