
        Οι Ηµιµαθείς Αδιαφορώντας Ίσως και να Εγκληµατούν!!!   
 

Βλέποντας το στρώµα στον Κάδο Ανακύκλωσης, όλοι θα αναρωτιέστε αν 
αυτό είναι Λανθασµένη  Ενηµέρωση Αµέλεια, Ηµιµάθεια η Εγκληµατική 
Αδιαφορία;  
 

Αυτά τα στρώµατα βρίσκονται στους Κάδους Ανακύκλωσης, διότι οι 
ιδιοκτήτες τους δεν µπόρεσαν να λύσουν το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν 
µε τους κοριούς. 
 

Γιατί κάποιοι ηµιµαθείς µε Άδεια (υπεύθυνοι για απεντοµώσεις ), απλά σε 
άλλες περιπτώσεις χρησιµοποίησαν Νεφελοψεκασµό (FOGGING) , µετά 
ψέκασαν 2- 3 φορές εντοµοκτόνο, σε άλλες έβαλαν 2 φορές  καπνογόνο 
σκεύασµα, µέθοδος υποκαπνισµου µε χρήση τοξικών αερίων (fumigations), 
µε αποτέλεσµα οι κοριοί να παραµένουν και οι απελπισµένοι καταναλωτές 
να πετούν πανικόβλητοι την µολυσµένη περιουσία τους. 
 

Σε προηγούµενο άρθρο µε τίτλο πως να Προστατέψτε τους χώρους από τους 
απρόσκλητους φίλους µας, υπήρχε πλήρη ενηµέρωση για τον καταναλωτή, 
αλλά και για τον επιστήµονα που δεν είχε ενηµερωθεί. Με αναφορά στο ότι 
να µην πετάτε η δωρίζετε έπιπλα που έχουν µολυνθεί από κοριούς, καθώς 

µπορούν εύκολα να επιµολύνουν και άλλους χώρους. ( ότι η παρουσία του ∆εν πρέπει να ξεχνάτε 
κοριού συνδέεται άµεσα µε ’). την Ηπατίτιδα Β (Αθανασίου Χρήστου Επίκουρος Καθηγητής Εντοµολογίας)  
 

Γνωρίζουµε όλοι ότι η ηµιµάθεια, η τροµερότερη µάστιγα της ανθρωπότητας, είναι χειρότερη από την 
αµάθεια, έτσι και οι ηµιµαθείς υπεύθυνοι για απεντοµώσεις, µε την αδιαφορία τους για επιπλέων επιµορφωτική 
κατάρτιση σε σεµινάρια , αλλά και χωρίς την εναρµονισµένα τεκµηριωµένη αναβάθµιση του εξοπλισµού τους, 
σε διάγνωση, προεργασία και εξυγίανση, ίσως και να  ‘‘εγκληµατούν’’  εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. 
 

Οι ποιο αποτελεσµατικές εφαρµογές µε λιγότερα χηµικά και εξυγίανση, προσφέρουν περισσότερη 
προστασία από την εσωτερική επιµόλυνση, είτε γίνετε από την αποσύνθεση των εξουδετερωµένων εντοµών, 
είτε από τα χηµικά που αναµιγνύονται µε τη σκόνη. 
 

Οι αδειούχοι υπεύθυνοι επιστήµονες που κάνουν εφαρµογές για απεντοµώσεις σε κατοικηµένους χώρους 
πρέπει να είναι ποιο αυστηροί στις επιλογές των µεθόδων, διότι ακόµα και αν χρησιµοποιήσουν υλικά πιο 
φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον , - χωρίς διαλυτές – όπως συχνά αναφέρουν, τα χηµικά θα 
ανακατευτούν µε την σκόνη που δεν αφαίρεσαν, µε την Προεργασία και την Εξυγίανση. Η σκόνη θα επικαθήσει 
στα υφασµάτινα σαλόνια, στρώµατα, κουρτίνες, χαλιά ,δάπεδα και ο καταναλωτής έχοντας  άγνοια, θα 
αναπνεύσει τα επιµολυσµένα αιωρούµενα σωµατίδια, είτε υποβοηθούµενα µε τον αέρα, είτε µε την χρήση της 
απλής ηλεκτρικής του σκούπας. 
 

Σήµερα, για τον σύγχρονο αδειούχο υπεύθυνο επιστήµονα που κάνει εφαρµογές απεντοµώσεων, ακόµα και 
χωρίς την χρήση χηµικών σε κατοικηµένους χώρους, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό προεργασίας και εξυγίανσης, εµείς µε το πρόγραµµα υποστήριξης Greenest: Ολοκληρωµένη 
Υποστήριξη Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής, θα είµαστε διπλά του, στο 2104829839 
για να µπορέσει να προσφέρει, µια αποτελεσµατική και εναρµονισµένη επιστηµονικά εφαρµογή, µε τον 
αποδεκτά καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των ‘‘απρόσκλητων εισβολέων’’, εις όφελος του καταναλωτή 
αλλά και γενικά του κοινωνικού συνόλου. 
 

Τα πάντα τα έχει υποστεί ο καταναλωτής, οικονοµικά,( έξοδα εφαρµογών- καινούργια στρώµατα) υγειά και 
ψυχική ωδίνη, φοβούµενος να πει το πρόβληµα του στο γείτονα, τον συγγενή και φίλο. Στο τέλος µπορεί ‘‘να 
κατηγορηθεί’’ και για Εγκληµατική Αδιαφορία, διότι στην απελπισία του δεν επισήµανε η δεν κατάστρεψε 
το στρώµα µε τους κοριούς, µε αποτέλεσµα να το πάρει κάποιος άστεγος και να περάσει η περιπέτεια του 
κοριού σε αυτόν η να το πάρει κάποιας ‘‘έξυπνος’’ και να το πουλήσει ως ‘‘δεύτερο χέρι’’ από τις αγγελίες.   
 

Μελετώντας τα προαναφερόµενα, µπορεί να συνειδητοποιήσουµε ότι ίσως και να αποτελεί δε ευθύνη όλων, 
από τη συµµετοχή των τοπικών και πληθυσµιακών οµάδων, των κυβερνητικών η µη-κυβερνητικών οργανισµών,  
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και σε κάθε µέσο ενηµέρωσης, ώστε να συµβάλλουµε όλοι µαζί συλλογικά 
στην ενηµέρωση, µεταδίδοντας το σε ένα συγγενή , φίλο, συνάδελφο, µε ένα e-mail η µια αναδηµοσίευση.
  

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=5253
 

Για πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.   
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