
 Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια µας.  
 

Έχουν δηµοσιευθεί πολλά  άρθρα για την καθαριότητα αλλά και εµφανίσεις σε 
ενηµερωτικές εκποµπές ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν, το γιατί η χαµηλή ποιότητα 
καθαρισµού των χαλιών επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, αλλά και  γιατί η Επαγγελµατική 
απορρύπανση προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο χαλί και στην υγεία, αφού θα έχει µειωθεί η 
“εσωτερική επιµόλυνση” από  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς µολυσµατικούς παράγοντες”, 
τα περριτώµατα των ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) , το άκαρι της ψώρας,  
τους επιθετικούς  εισβολείς -Ακάρεα , αλλά και το σκαθάρι των χαλιών, µε τους 
απρόσκλητους φίλους µας.   
 

Αυτοί οι εισβολείς είναι επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα ’’ οικογενειών  που ανήκουν στις 
Parasitiformes. Πολλά από αυτά είδη είναι παρασιτικά , ( περίπου τα µισά από τα 10.000 

γνωστά είδη στην υπόταξη Mesostigmata }, πολλά όµως δεν είναι παρασιτικά αλλά είναι σε ‘‘ελεύθερη διαβίωση’’ και 
δρουν ως   ‘‘επιθετικοί εισβολείς’’ , ζουν σχετικά µόνιµα υπό συνθήκες µε υψηλή υγρασία, πολλά δε από αυτά 
µπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε δείγµα υγρού εδάφους, χαλιά µε υγρασία- µούχλα,  µύκητες , φωλιές της 
οικιακής σκόνης,  αλλά και σε δείγµα υγρού τοίχου,  έδαφος µε σκουπίδια, σαπισµένα ξύλα, κοπριά κλπ.  
 

Υπάρχουν πάνω από 12.000 περιγραφόµενα είδη Parasitiformes, µε συνολική 
εκτίµηση να  είναι µεταξύ 100.000 και 200.000 είδη, µια οικογένεια ακάρεων τα 
οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου που περιγράφονται ως 
Mesostigmata , χρησιµοποιείται δε µε µεγάλη επιτυχία και για βιολογικό έλεγχο .  
 

Οι περισσότεροι µύκητες αναπτύσσονται εκεί όπου η υγρασία και 
η θερµοκρασία είναι επαρκής για να  καταναλώνουν οργανική ύλη διασπώντας 
βιοµηχανικά υλικά κτιρίων, ώστε να γίνονται παθογόνοι για τον άνθρωπο και τα 
ζώα. Πολλά είδη µπορεί παράγουν βιοδραστικες ενώσεις που 
ονοµάζονται µυκοτοξίνες , ουσίες που παράγονται από ορισµένα είδη µυκήτων , 
όπως τα αλκαλοειδή και πολυκετίδια,  τοξικά για τον άνθρωπο και τα ζώα.   
 

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να πανικοβάλλονται αλλά ούτε να χρησιµοποιούν 
βιοκτόνα η όποια δραστική ουσία για να τα εξοντώσουν. Η αντιµετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ηρεµία , συµβουλευτική ενηµέρωση και 
διάγνωση από επιστήµονα διαγνώστη. Εδώ θα επαναλάβω για την 
σηµαντικότητα του επιστήµονα διαγνώστη και την απαραίτητη συµβολή του προς 
τους πολίτες που διαµένουν στην Ελλάδα,  δηλαδή ένας επιπλέον λόγος  που οι 
Επιστήµονες πρέπει να παραµείνουν στην Ελλάδα. 
 

Ενηµερωθείτε πριν δώσετε τα χαλιά σας για πλύσιµο. Οι ‘‘µειωµένες τιµές’’ κοστίζουν ποιο ακριβά. 
 

Μετά την ενηµέρωση οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι η Επαγγελµατική απορρύπανση προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο 
χαλί και στην υγεία, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και ‘‘ψαγµένοι’’  διότι µέσα στις µειωµένες τιµές, µπορεί να 
κρύβονται µύκητες µε βιοδραστικες  ενώσεις και µυκοτοξίνες.  Θα πρέπει να αναλάβουν δράση, για την Υγιεινή της 
Ανοιξιάτικης Καθαριότητας , δίνοντας µεγάλη προσοχή στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που εφαρµόζονται στον 
“βωµό” του Green & Clean Services. 
 
Όλοι γνωρίζουµε για τις οικονοµικές δυσκολίες της κρίσης,  γι΄ αυτό οι καταναλωτές για να προστατεύσουν την 
υγειά τους, πρέπει να προσφέρουν σε όλα τα χαλιά  τους µια στοιχειώδη Επαγγελµατική απορρύπανση,  στο 
µισό κόστος ενός πλυσίµατος  και για οικονοµία να τα πλύνουν µετά από 2-3 χρονιά, γνωρίζοντας ότι ένας 
χρωστικός λακές δεν είναι επικίνδυνος για την υγειά τους. 
 

Επαγγελµατική απορρύπανση µε την διασφάλιση ενός οικονοµικά καλύτερου τρόπο ζωής,                         
ή  ‘‘Μειωµένες τιµές’’ αναµφιβόλου ποιοτικής διασφάλισης που κοστίζουν ποιο ακριβά ; 
                                                                                                              

Εµείς µε τις  συνεχόµενες προσπάθειες µέσα από το cleaningnews.gr , το greenmiteclean.gr και το 
greenandclean.gr,  προσπαθούµε να βοηθήσουµε  στην πληρέστερη ενηµέρωση, αλλά και όταν στέλνετε τα 
θέµατα σας µε όλες τις λεπτοµέρειες στο email info@klintec.gr η καλώντας είτε στο 2104829839, 6932245887, µε 
στόχο την διασφάλιση για ένα οικονοµικά καλύτερο τρόπο ζωής. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZMMbuA3PaCk&feature=youtu.be 
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