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ΣΙΚΑΓΟ 1886 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Η παραποίηση και η συγκάλυψη των γεγονότων, καθώς και το αληθινό 
περιεχόµενο της εργατικής εξέγερσης της 1ης Μάη 1886 στο Σικάγο, καθώς και η 
µετατροπή της σε επίσηµη από το κράτος αργία αλλά και ακόµα χειρότερα για τους 
περισσότερους να θεωρείται η γιορτή της άνοιξης, µας οδηγούν κι εµάς να 
αναφερθούµε σ' αυτά τα ιστορικά γεγονότα µε την πίστη ότι έτσι συµβάλλουµε 
στην αποκατάσταση της αλήθειας. 

Οι κινήσεις για µείωση των ωρών εργασίας ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 
1860 στην Αµερική. Αυτό που επιτεύχθηκε ήταν η θέσπιση πολλών 
Οµοσπονδιακών και Πολιτειακών νόµων χωρίς όµως ουσιαστικά αποτελέσµατα. 
Τελικά το 1884 έγινε ένα συνέδριο στο Σικάγο, από τη µη σοσιαλιστική 
Οµοσπονδία Οργανωµένων Συνδικάτων και Εργατικών Ενώσεων και ψηφίστηκε η 
πρόταση για καθιέρωση του οκταώρου από την 1η Μαΐου 1886. Μέχρι το 1886 η 
πρόταση αυτή διαδίδεται πλατιά µέσα σε ολόκληρο το αµερικάνικο εργατικό 
κίνηµα. Βέβαια αρχικά οι επαναστάτες σοσιαλιστές και οι αναρχικοί (Οι οποίοι 
είχαν έντονη παρουσία και επιρροή στα εργατικά συνδικάτα) αντιτέθηκαν στην 
πρόταση θεωρώντας την ρεφορµιστική (στην µετέπειτα πορεία των επαναστατικών 
κινηµάτων θα φανεί και θα αποδειχθεί περίτρανα πως τα όποια µεταβατικά 
αιτήµατα πρέπει να κατακτούνται άµεσα, δίχως την µεσολάβηση καµιάς κεντρικής 
κοµµατικής ηγεσίας, αλλά από τους ίδιους τους εργάτες, µε την προοπτική της 
ανατροπής του υπάρχοντος συστήµατος για την κοινωνική απελευθέρωση. Όµως 
στις αρχές του 1886 υιοθέτησαν αρκετά ενθουσιώδης και δυναµικά αυτό το αίτηµα 
ως άµεσο και µεταβατικό µε την προοπτική της ανατροπής του καθεστώτος για την 
κοινωνία της ισότητας και της ελευθερίας. 

Εξάλλου πρέπει να γνωρίζουµε ότι την εποχή εκείνη κυριαρχούσε κλίµα 
επαναστατικής βίας. Οι άγριες και σκληρές απεργίες, τα σαµποτάζ στα µέσα 
παραγωγής, κλπ. ήταν η άµεση απάντηση των εργατών στις προκλήσεις του 
κεφαλαίου. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τον Οκτώβρη του 1885 το Κεντρικό Εργατικό 
Συνδικάτο -Το µεγαλύτερο της Αµερικής- µετά από εισήγηση του αναρχικού 
Αύγουστου Σπάις υιοθέτησε την ακόλουθη πρόταση:  

Απόφασή µας είναι να κάνουµε έκκληση στην τάξη των µισθωτών να πάρει τα 
όπλα, για vα προβάλλει στους εκµεταλλευτές της το µοναδικό επιχείρηµα που 
µπορεί vα θεωρηθεί αποτελεσµατικό. ΤΗ ΒΙΑ. Μολονότι περιµένουµε 
ελάχιστα από την καθιέρωση τον οχταώρου, υποσχόµαστε µε πίστη να 
βοηθήσουµε τ’ αδέλφια µας που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σ’ αυτήν την 
ταξική πάλη, µε όλα τα µέσα και τη δύναµη που διαθέτουµε, ΕΦΟΣΟΝ ΚΙ 
ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΕΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ 



ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΣ ΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ. Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΚΡΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ: ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. 

Στο Σικάγο το 1886 το Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο και η ∆ιεθνής Ένωση 
Εργαζοµένων Μαύρη ∆ιεθνής (ιδρυτής της ήταν ο Γιόχαν Μοστ που ήταν 
υποστηρικτής των θέσεων του Μπακούνιν και του Νετσάγεφ) είναι οι πιο 
δραστήριες οργανώσεις κι έχουν καταφέρει να περάσουν τα συνθήµατα και τις 
θέσεις τους στον “Σύνδεσµο για την καθιέρωση του οκταώρου”(στον οποίο 
συµµετείχαν εκτός των άλλων, κοινοβουλευτικά σοσιαλιστικά κόµµατα). 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι την Κυριακή πριν την Πρωτοµαγιά είχε 
αποφασιστεί από πολλά συνδικάτα απεργία Οργανώθηκε µια διαδήλωση για το 
οκτάωρο µε οµιλητές τους Πάρσονς, Σπάις, Φήλντεν και Σνοµπ (που ήταν όλοι 
τους οι κύριοι “εκπρόσωποι” του αναρχικού χώρου εκείνη την εποχή στην 
Αµερική, στην οποία συµµετείχαν 25000 άτοµα. 

Έτσι για Πρώτη φορά στο Σικάγο, το 1886 η 1η Μαΐου έγινε µέρα γενικής 
απεργίας και µαζικών, δυναµικών διαδηλώσεων (µε πάνω από 45000 εργάτες να 
συµµετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις). Κι ενώ η απεργία γενικεύεται 
παίρνοντας την µορφή εργατικής εξέγερσης, το κράτος, οι µεγάλοι επιχειρηµατίες 
και µεγαλοβιοµήχανοι, προσπαθούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους 
προκειµένου να καταστείλουν -ακόµη και µε δολοφονίες- την µεγαλειώδη 
εργατική εξέγερση. Ήταν ∆ευτέρα 3 Μαΐου όταν η αστυνοµία σκότωσε 4 εργάτες 
και τραυµάτισε πολλούς άλλους σε συγκέντρωση κοντά στο εργοστάσιο ξυλείας 
Μακ Γκόρµικ. Το ίδιο απόγευµα ο Α. Σπάις προέτρεπε -µε προκήρυξη που 
τύπωσε- τους εργάτες να πάρουν τα όπλα. 

Το πρωί της επόµενης µέρας έγινε ειρηνική συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην 
Πλατεία Αγοράς και ενώ είχε ήδη αρχίσει να “σπάει” ο κόσµος λόγω κακοκαιρίας, 
ο αστυνοµικός διευθυντής Μπούλφηλντ θέλησε να διαλύσει την συγκέντρωση. 
Όµως λίγο πριν η αστυνοµία επιτεθεί στους συγκεντρωµένους -οι οποίοι δεν 
αποχωρούσαν- εκτοξεύθηκε µια βόµβα -µέχρι σήµερα δεν έχει διευκρινιστεί αν 
ήταν επαναστατική ή προβοκατόρικη ενέργεια- προς την πλευρά της αστυνοµίας. 
Με την έκρηξη σκοτώθηκαν 7 αστυνοµικοί και τραυµατίσθηκαν άλλοι 66. Η 
αστυνοµία επιτέθηκε στο πλήθος σκοτώνοντας αρκετούς και τραυµατίζοντας γύρω 
στους 200 διαδηλωτές. 

Στις µέρες που ακολούθησαν απλώθηκε τρόµος και πανικός από τις συλλήψεις και 
τις µαζικές εφόδους της αστυνοµίας. Οποιοσδήποτε είχε έστω και ελάχιστη σχέση 
µε το επαναστατικό εργατικό κίνηµα φυλακίζονταν. Βέβαια στη διαµόρφωση του 
κατάλληλου κλίµατος ο αστικός Τύπος είχε την Πρώτη Θέση. Οι επαναστάτες 
εργάτες χαρακτηρίσθηκαν αιµοδιψή κτήνη, ερυθροί ταραξίες, αναρχικοί 
δυναµιτιστές, βοµβολάτρες, ξένα αποβράσµατα και άλλα παρόµοια. 



Τελικά στις 27 Μαΐου το κακουργιοδικείο προφυλάκισε και κατηγόρησε 8 µέλη 
της Μαύρης ∆ιεθνούς, που ταυτόχρονα αποτελούσαν και τις µεγαλύτερες 
προσωπικότητες στο χώρο των αναρχικών του Σικάγο για το φόνο των 
αστυνοµικών που είχαν σκοτωθεί από τη βόµβα της 4ης Μαίου. Τα ονόµατα των 
κατηγορουµένων ήταν: Α. Πάρσονς. Α. Σπάις. Μ. Σνοµπ, Σ. Φήλντεν, Τζ. Ένγκελ, 
Α. Φίσερ, Ο. Νήµπ και Λ. Λίνγκ. 

Μέσα σε κλίµα τροµοκρατίας, µε σηµαντικές δικονοµικές παραβιάσεις οι 8 
σύρθηκαν σε µια στηµένη δίκη, απ’ όπου οι 7 καταδικάσθηκαν σε απαγχονισµό και 
ο άλλος ένας σε 15 χρόνια φυλάκιση. Ο αστικός τύπος πάλι µε συκοφαντίες, 
ψέµατα και υπερβολές ζητούσε την εσχάτη των ποινών, ενώ µε τη λήξη της δίκης ο 
πολιτειακός εισαγγελέας Τζ. Γκρίνελ αγόρευσε ως εξής: “∆ικάζεται ο Νόµος. 
∆ικάζεται η Αναρχία.. Οι άνθρωποι διαλέχτηκαν υπό τους ενόρκους και 
θεωρήθηκαν ένοχοι γιατί ήταν ηγέτες. ∆εν είναι περισσότερο ένοχοι απ’ ότι οι 
χιλιάδες που τους ακολουθούν. Κύριοι ένορκοι καταδικάστε τους, κάντε τους 
παράδειγµα προς αποφυγήν. Κρεµάστε τους και θα σώσετε τους θεσµούς µας, 
την κοινωνία µας”. 

Οι απολογίες των κατηγορουµένων ήταν µια καταδίκη του απάνθρωπου 
καπιταλιστικού συστήµατος. ∆ιάρκεσαν τρεις µέρες και βέβαια δεν απευθύνονταν 
µόνο στο δικαστήριο αλλά και σε όλους τους εργάτες. σε όλους τους επαναστάτες, 
σε όλους τους καταπιεσµένους, όπου κι αν βρίσκονταν. Ο Α. Σπάις µεταξύ άλλων 
είπε “...Αν σας περνάει η ιδέα στα σοβαρά πως µε τις κρεµάλες σας µπορείτε να 
σταµατήσετε τον αγώνα εκατοµµυρίων εργατών που αν και γονατισµένοι από 
την καταπίεση εξεγείρονται, είστε µa την αλήθεια φτωχοί τω πνεύµατι. Σε 
παρόµοια περίπτωση µας κρεµάτε µε το δίκιο σας. Έπειτα αυτό είναι το 
καλύτερο που έχετε να κάνετε. Μα να περιµένετε το τέλος. Αν δεν το περιµένετε, 
εγώ σας το αναγγέλλω. Τεντώνετε ένα σχοινί. Γύρω σας, δίπλα σας. πάνω σας 
απ’ όλες τις µεριές θεριεύει µια φωτιά. Μπορείτε να την αγνοείτε αλλά δεν 
µπορείτε να την αποφύγετε... Και τώρα οι ιδέες που εδώ υπερασπίζοµαι µάθετε, 
είναι δικές µου. Είναι κοµµάτι από τον εαυτό µου, είναι αδύνατο να τις 
εγκαταλείψω. ∆εν είναι ρούχο να τις βγάλεις και να τις παρατήσεις. Μα κι αν 
µπορούσα πάλι δεν θα τις άφηνα.. Σας περιφρονούµε µπροστά στο Θάνατο. 
Εµπρός καλέστε το δήµιό σας”. 

Με περίσσιο θάρρος ο 21χρονος Λ. Λίνγκ είπε “επαναλαµβάνω ότι είµαι εχθρός 
της ‘τάξης’ που επικρατεί σήµερα και επαναλαµβάνω ότι θα την πολεµήσω µε 
όλες µου τις δυνάµεις όσο µπορώ ακόµα κι ανασαίνω... Σας απεχθάνοµαι! 
Απεχθάνοµαι την τάξη σας. τους νόµους σας, την εξουσία σας που στηρίζεται 
στη βία. Κρεµάστε µε γι’ αυτό!" 

Ο Τζ. Φίνγκελ είπε “Μισώ και πολεµάω όχι τον καπιταλιστή συν άτοµο αλλά το 
σύστηµα που του δίνει τα προνόµιά του. Η µεγαλύτερη µου επιθυµία θα ήταν να 
µπορέσουν να αναγνωρίσουν οι εργάτες ποιοι είναι οι φίλοι τους και ποιοι οι 
εχθροί τους”. 



Ο Σνοµπ αναφέρθηκε σε µια κοινωνική κατάσταση όπου όλα τα ανθρώπινα όντα 
θα κάνουν το σωστό και θα µισούν το άδικο. 

Ο Α. Φίσερ µετά την έκδοση της απόφασης: “∆ικάστηκα σ' αυτήν την αίθουσα 
για φόνο και καταδικάστηκα για αναρχία”. 

Παρόλο που αναπτύχθηκαν παγκόσµια εκδηλώσεις αλληλεγγύης, παρόλο που οι 
περισσότερες εργατικές ενώσεις αλλά και γνωστά πολιτικά πρόσωπα ζήτησαν την 
ακύρωση της εκτέλεσης των αγωνιστών, η εξουσία ήταν πεπεισµένη πως µε αυτόν 
τον τρόπο θα γλίτωνε από τον εφιάλτη της κοινωνικής επανάστασης... 

Μάταια όµως. 

Τελικά η ποινή του Φήλντεν και Σνόµπ µετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο Λίνγκ 
απέφυγε την εκτέλεση της ποινής ανάβοντας ένα τσιγάρο µε δυναµίτη. Οι 
υπόλοιποι 4 κρεµάστηκαν στις 11 Νοέµβρη 1887. 

Οι θηλιές στήθηκαν και οι κουκούλες κατέβηκαν, τότε ακούστηκαν τα εξής: 

Σπάις: “Θα ‘ρθει µια εποχή που η σιωπή µας στον τάφο θα είναι πιο ισχυρή 
από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήµερα!!!” 

‘Ενγκελ: “ Ζήτω η Αναρχία”. 

Φίσερ: “Αυτή είναι η ευτυχέστερη στιγµή της ζωής µου”. 

Πάρσονς: “Ω, Άνθρωποι της Αµερικής, Θα µου δώσετε την άδεια να µιλήσω; 
Αφήστε µε να µιλήσω σερίφη Μάιπτσον. Αφήστε να ακουστεί η φωνή του λαό, 
Ω!...” 

Το βράδυ της εκτέλεσής τους, µια µεγάλη διαδήλωση µε τύµπανα και σηµαίες µε 
µαύρα κρέπια διέσχισε τους δρόµους της Νέας Υόρκης. Την Κυριακή 13 
Νοεµβρίου, οι αγωνιστές 

θάφτηκαν στο νεκροταφείο Βολοτχαϊµ του Σικάγο. Την νεκρική ποµπή 
ακολούθησαν γύρω στα 200000 άτοµα. Τις επόµενες µέρες ακολούθησαν 
εκδηλώσεις σεβασµού και αγάπης σε ολόκληρη την Αµερική δείχνοντας πως οι 
εργάτες Και γενικότερα οι αγωνιζόµενοι άνθρωποι δεν θεωρούσαν εγκληµατίες 
τους ανθρώπους αυτούς που µε την αδιάλλακτη, συνεχή και πολύχρονη δράση 
Τους, πάλεψαν µαζί µε εκατοµµύρια σκλαβωµένους σε ολόκληρο τον κόσµο, για 
την κοινωνική απελευθέρωση, για το Πιο πολύτιµο αγαθά, την ελευθερία. Ήταν 
αυτοί που πάλεψαν ενάντια στην εξουσία η οποία αντιµετωπίζει κάθε αγωνιστή µε 
τους πιο βίαιους, κτηνώδεις και αισχρούς τρόπους και µέσα. 

Στις 25 Ιουνίου 1893, στους τάφους έγινε τελετή και αναρτήθηκε ένα χάλκινο 
µνηµείο µε χαραγµένες επάνω τις τελευταίες λέξεις του Σπάις. Μια µέρα αργότερα 



ο κυβερνήτης του Ηλινόις, Τζων Άλτζελτ, ζήτησε δηµόσια συγγνώµη εκ µέρους 
της Πολιτείας και αποφυλάκισε τους Νηµπ, Σόνωµπ και Φήλτεν, οι οποίοι 
ενεργοποιήθηκαν και πάλι πολιτικά, αλλά αποµακρύνθηκαν από το αναρχικό 
κίνηµα. Όλη η κρατική προπαγάνδα ενάντια στους αναρχικούς στις ΗΠΑ, µε 
αποκορύφωµα την τροµοκρατία που ακολούθησε τα γεγονότα του Σικάγο, είχε σαν 
αποτέλεσµα την συρρίκνωση των αναρχικών. 

  

Κι άλλα πρόσωπα και οργανώσεις του αναρχικού κινήµατος συνέχισαν για πολλές 
δεκαετίες να βρίσκονται στο επίκεντρο των µεθοδεύσεων των κατασταλτικών 
µηχανισµών, όπως η οργάνωση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
η Έµµα Γκόλντµαν που απελάθηκε από τις ΗΠΑ, οι Σάκκο και Βαντσέτι που 
εκτελέσθηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα και πολλοί άλλοι. 
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Πρώτα χρόνια και άνοδος στον θρόνο 
Ο Πέτρος Σαββάτιος, θρακικής καταγωγής, γεννήθηκε στην περιοχή των σηµερινών 
Σκοπίων, και ήταν ανηψιός του στρατηγού (και αργότερα αυτοκράτορα) Ιουστίνου Α'. 
Με την άνοδο του θείου του στην εξουσία το 518 ονοµάστηκε πατρίκιος. Υπήρξε ο 
σηµαντικότερος σύµβουλος και ουσιαστικός αντιβασιλέας του θείου του, και το 527, 
λίγο πριν τον θάνατο του τελευταίου, ονοµάστηκε συναυτοκράτορας, παίρνοντας το 
όνοµα Ιουστινιανός. 

Ήταν εξαιρετικά ικανός αλλά και αυταρχικός κυβερνήτης, µε βαθιά λατινική και 
κλασσική µόρφωση. Η γυναίκα του Θεοδώρα, την οποία γνώρισε και παντρεύτηκε τον 
καιρό της εξουσίας του θείου του µέσω των κοινών τους επαφών µε τους Βένετους, ήταν 
ταπεινής καταγωγής, αλλά ταυτόχρονα υπέρµετρα φιλόδοξη, ικανή, οξυδερκής και 
κυρίως πολύ όµορφη. Παρά την ταπεινή της καταγωγή, ο Ιουστίνος Α' τη δέχτηκε, όχι 
όµως και η γυναίκα του, η οποία δεν επέτρεψε το γάµο µέχρι το θάνατό της το 524. 
Ακόµα και άν το παρελθόν της Θεοδώρας ήταν όντως σκοτεινό, είναι σίγουρο ότι µε το 
γάµο της µε τον Ιουστινιανό µεταµορφώνεται σε ιδανική σύζυγο και Αυτοκράτειρα. 

Από τις πρώτες ενέργειες του Ιουστινιανού ήταν η βελτίωση των οικονοµικών, µέσω 
είσπραξης των φόρων, εργασία που ανέθεσε στον ικανό αλλά αντιπαθή στο λαό Ιωάννη 
Καππαδόκη. Επίσης, αναθέτει τον ίδιο καιρό στον Τριβωνιανό την επανακωδικοποίηση 
των νόµων του Θεοδοσίου, απαλείφοντας αντικρουόµενες διατάξεις και µειώνοντας 
δραστικά το µέγεθος και την έκταση των ισχυόντων διατάξεων. 

Αντιµετώπισε τους Σασσανίδες Πέρσες ήδη από το 532, οπότε και υπέγρψε συµφωνία 
ειρήνης µε το βασιλιά Χοσρόη Α', ώστε να µπορέσει να ασχοληθεί απερίσπαστος µε το 
µεγάλο του όνειρο - την ανακατάκτηση (Reconquista) της ∆ύσης. 

Η Στάση του Νίκα 
Το Ιανουάριο του ίδιου έτους όµως, ξέσπασαν σοβαρές ταραχές µετά την καταδίκη 
κάποιων Πράσινων και Βένετων σε θάνατο, για επεισόδια στον Ιππόδροµο. Εκφράζοντας 
την αντιπάθειά του στο πρόσωπο του απόµακρου αυτοκράτορά τους, που στα µάτια τους 
ήταν ο εισηγητής της σκληρής φορολογικής πολιτικής που πραγµατοποιούσε ο Ιωάννης 
Καππαδόκης, ο λαός ξεχύθηκε στους δρόµους της Πόλης, προκαλώντας καταστροφές 
και χρίζοντας αυτοκράτορα τον Υπάτιο, ανιψιό του Αναστασίου Α'. Η κατάσταση 
ξέφευγε του ελέγχου του Ιουστινιανού, ο οποίος την παραµονή της εγκατάλειψης του 
θρόνου προς διαφυγή, µεταπείθεται (κατά µία έκδοχή) από τη Θεοδώρα και παραµένει 
για µάχη µέχρις εσχάτων. Έτσι, υπό τις εντολές του Βελισάριου, του Μούνδου και του 
διοικητή της φρουράς ευνούχου στρατηγού Ναρσή, ο Βυζαντινός στρατός σφαγιάζει 
στον Ιππόδροµο 30.000 περίπου στασιαστές και µη, δίνοντας τέλος στην περίφηµη 
"Στάση του Νίκα", η οποία έλαβε το όνοµά της από το σύνθηµα των επαναστατών. 

Η καταστροφή του ναού της Αγίας Σοφίας κατά τις ταραχές, αποτελεί το έναυσµα για 
την ανάθεση από τον Ιουστινιανό της κατασκευής ενός νέου µεγαλόπρεπου ναού. Έτσι, 



την ίδια χρονιά οι αρχιτέκτονες από τις Τράλλεις της Μ.Ασίας Ανθέµιος και Ισίδωρος 
ξεκινούν τις εργασίες κατασκευής, που ολοκληρώνονται το 537. Ο Ναός της Αγίας του 
Θεού Σοφίας, έργο για το οποίο ο Αυτοκράτορας δε φείσθηκε χρηµάτων ή εργασίας, 
αποτελεί ένα έργο ορόσηµο στην παγκόσµια ιστορία της αρχιτεκτονικής, µε µέγεθος και 
µεγαλοπρέπεια που ως τις µέρες µας συγκινούν και προκαλούν δέος. 

Η Επανάκτηση της ∆ύσης 
Μετά τη Στάση του Νίκα, ο Αυτοκράτορας καταπιάνεται µε έναν από τους βασικούς του 
στόχους: την ανακατάληψη των δυτικών επαρχιών. Ο Βελισάριος, επικεφαλής του 
Βυζαντινού στρατού (magister militum), εκστρατεύει κατά του βασιλείου των Βανδάλων 
της Βόρειας Αφρικής, κατακτά την Καρχηδόνα το 533, και προετοιµάζεται για την 
απόβαση στην Ιταλική χερσόνησο. Με το θάνατο του βασιλιά των Οστρογότθων 
Θεοδώριχου (ή Θευδέριχου) το 526, τη διακυβέρνηση αναλαµβάνει η φιλόδοξη γυναίκα 
του Αµαλασούνθα, κηδεµόνας του διαδόχου Αθαλάριχου, την οποία όµως εκθρονίζει και 
θανατώνει ο Θεοδοχάδ (ή Θευδάτος). Αυτή είναι και η αφορµή που ζητά το Βυζάντιο για 
να επιτεθεί. Άµεσα ο Βελισάριος καταλαµβάνει τη Νάπολη και τη Ρώµη. Ο αρχηγός των 
Γότθων Ουΐτιγγης υποχωρεί στη Ραβέννα, αλλά σύντοµα επιστρέφει για να πολιορκήσει 
τη Ρώµη. Ο Βελισάριος, ενισχυµένος από την πρωτεύουσα καταλαµβάνει τη γύρω 
περιοχή και υποχρεώνει τους Γότθους σε τελική υποχώρηση το 538, σε µάχη κοντά στη 
γέφυρα της Μουλβίας, στην ίδια περίπου θέση όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε το 
Μαξέντιο. Κατόπιν σειράς ασυνεννοησιών και αµφισβήτησης της πρωτοστρατηγίας του 
Βελισάριου από τους απεσταλµένους του αυτοκράτορα Ναρσή και Ιωάννη, οι Γότθοι 
ανακαταλαµβάνουν το Μιλάνο, εξοντώνοντας τους 300.000 κατοίκους του. Χρονικά την 
ίδια στιγµή περίπου, το Βυζάντιο δέχεται και την επίθεση του Χοσρόη και των Περσών 
στα ανατολικά. Ενώ λοιπόν ο Ιουστινιανός είναι έτοιµος να ανακαλέσει το Βελισάριο για 
ενίσχυση στα ανατολικά, ο ιδιοφυής αυτός στρατηγός µε δόλιο τέχνασµα καταλαµβάνει 
τη Ραβέννα, συλλαµβάνει τον Ουΐτιγγη και την οικογένειά του, δίνοντας τέλος στην 
εκστρατεία και ολοκληρώνοντας φαινοµενικά για λογαριασµό του Ιουστινιανού την 
ανακατάληψη της Ιταλίας. 

Μετά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα το 539, ο Βελισάριος φεύγει σύντοµα για να 
συναντήσει το Χοσρόη. Μετά από δύο χρόνια µαχών (και υπό το ψυχολογικό βάρος των 
απιστιών της γυναίκας του Αντωνίνας), ο Βελισάριος µε τέχνασµα και πάλι 
εξουδετερώνει το Χοσρόη. Το 542 ξεσπά η επιδηµία βουβωνικής πανώλης, η οποία 
πλήττει και τον Αυτοκράτορα. Ο Βελισάριος επιστρέφει στην Ιταλία, η οποία λόγω της 
ανικανότητας των ορισµένων από τον Ιουστινιανό διοικητών της έχει περιέλθει εκ νέου 
στους Γότθους. ∆υστυχώς, υπό την πίεση της Θεοδώρας ο Ιουστινιανός πείθεται ότι ο 
Βελισσάριος έχει τάσεις σφετερισµού, και έτσι τον εξοπλίζει δυσανάλογα φτωχά σε 
σχέση µε τη φιλόδοξη αποστολή που του αναθέτει. 

Στην αντιπαράθεσή τους µε τον ικανό Γότθο βασιλιά, Τωτίλα, οι Βυζαντινοί δεν 
µπορούν να κυριαρχήσουν. Ο Γότθος αρχηγός καταλαµβάνει τη Ρώµη το 546. Μετά από 
5 χρόνια ατελέσφορων µαχών και διπλωµατικών προσπαθειών, ο Βελισάριος 
ανακαλείται στην Πόλη το 549, χωρίς να έχει επιτύχει την επανάκτηση της Ιταλικής 
χερσονήσου, έχοντας όµως αναχαιτίσει του Γότθους σε βαθµό που δε θα µπορέσουν ποτέ 



να εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι, θα µπορέσει εύκολα ο Ναρσής, που τον 
αντικαθιστά το 551, µε πολλαπλάσιο µάλιστα εξοπλισµό και µέσα, να ολοκληρώσει το 
έργο του Βελισάριου. Η επιστροφή του στρατηγού στην πρωτεύουσα το 549 συµπίπτει 
χρονικά µε το θάνατο της Θεοδώρας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη συµφιλίωση των δύο 
ανδρών. Εν τω µεταξύ, στην Ιταλία, ο Ναρσής επικρατεί των βαρβάρων, καταγάγωντας 
δύο συντριπτικές νίκες στην Μάχη των Βουσταγαλλόρων και στη Μάχη του Βεζουβίου, 
σκοτώνοντας τον Τωτίλα και τερµατίζοντας την οστρογοτθική αντίσταση. 

Το 551-555, ένα µικρό εκστρατευτικό σώµα, υπό τις διαταγές του 80χρονου συγκλητικού 
Λιβέριου, στάλθηκε στην Ιβηρική χερσόνησο, για να υποστηρίξει τον Αθανάγιλδο, που 
είχε εξεγερθεί εναντίον του βασιλιά Αγίλα. Το εκστρατευτικό σώµα σηµείωσε 
εκπληκτική επιτυχία, καταλαµβάνοντας εύκολα τις παραλιακές πόλεις και το µεγαλύτερο 
µέρος της νότιας Ισπανίας, και µε τη βοήθειά του, ο Αθανάγιλδος στέφεται βασιλιάς των 
Βησιγότθων το 554. Παρότι ο νέος βασιλιάς απαίτησε την επιστροφή των 
ρωµαιοκρατούµενων εδαφών, αναγκάστηκε να προβεί σε συβιβασµό, µέσω του οποίου 
το νότιο τέταρτο της Ισπανίας έγινε ρωµαϊκή επαρχία, ενώ το βησιγοτθικό βασίλειο 
αναγνώρισε την επικυριαρχία του Ιουστινιανού. 

Θρησκευτική πολιτική 
Ο Ιουστινιανός θεωρούσε τον εαυτό του πρωτίστως ως ορθόδοξο Αυτοκράτορα, και 
έλαβε µέτρα για την ενεργό επιβολή του χαλκηδονιανού Χριστιανισµού (Γ’ Οικουµενική 
Σύνοδος) σε όλη την επικράτειά του. Έτσι, από νωρίς (το 529), έλαβε σκληρά µέτρα 
κατά των εναποµεινάντων ειδωλολατρών, και έκλεισε την περίφηµη Ακαδηµία των 
Αθηνών. Περιόρισε µε νοµοθετικά µέτρα τα δικαιώµατα των Εβραίων, και συνέτριψε µε 
σκληρότητα την εξέγερση των Σαµαριτών. Ακόµα καταδίωξε τους µανιχαϊστές, οι 
οποίοι, λόγω της συσχέτισής τους µε την εχθρική Σασσανιδική Περσία, υπέφεραν 
ιδιαίτερα. 

Η αντιµετώπιση της πιο µεγάλης και επικίνδυνης αίρεσης, του Μονοφυσιτισµού, 
ποίκιλλε. Η επιρροή της Θεοδώρας, που υποστήριζε τον Μονοφυσιτισµό και παρείχε 
προστασία σε σηµαίνοντες εκπροσώπους του, µετρίασε την στάση του κατά το πρώτο 
µισό της βασιλείας του. Μετά τον θάνατό της όµως, σε συνδυασµό µε την έντονη πίεση 
της δυτικής εκκλησίας και την έντονη ενασχόλησή του µε την θρησκεία προς το τέλος 
της ζωής του, η κρατική καταπίεση εντάθηκε. Η αυταρχική του πολιτκή και η τάση του 
να ελέγχει πλήρως την Εκκλησία, φάνηκαν τόσο στην συµπεριφορά ου απέναντι στον 
πάπα Βιγίλιο, τον οποίο διαπόµπευσε δηµοσίως, όσο και κατά την Ε’ Οικουµενική 
Σύνοδο που συγκάλεσε το 553 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λειτούργησε υπό το 
καθεστώς της κυριαρχίας των απόψεών του, διά της συνηθισµένης οδού της επιλεκτικής 
αποδοχής των συµµετεχόντων. 

Η ιεραποστολική του δραστηριότητα ήταν εξίσου έντονη, και απέστειλε ιερείς για να 
προσηλυτίσουν τους λαούς πέριξ της Αυτοκρατορίας, επιτυγχάνοντας να εκχριστιανίσει 
την Νουβία, τους Έρουλους και τους Αβασγούς. 



Η εισβολή των Κουτρίγουρων το 559, που έφτασε µέχρι έξω από την πρωτεύουσα, 
αντιµετωπίζεται από το Βελισάριο µε επιτυχία. Ο στρατηγός θα βρεθεί ξανά σε 
δυσµένεια το 562, στερούµενος τόσο τη δόξα που του άρµοζε, όσο και τη θέση του στην 
βυζαντινή ιεραρχία, αλλά αποκαταστάθηκε σύντοµα. 

Συµπεράσµατα 
Τις ηµέρες του Ιουστινιανού η Αυτοκρατορία επεκτείνει τα σύνορά της από τους Άγιους 
τόπους και τα βάθη της Ανατολίας και της Αρµενίας, έως τις Ηράκλειες Στήλες 
(Γιβραλτάρ), και καθίσταται η κυρίαρχη δύναµη στον Μεσογειακό χώρο. Πέρα από το 
µεγαλόπνοο σχέδιο της (µερικής έστω) επανάκτησης της ∆υτικής Αυτοκρατορίας, για το 
οποίο χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνια, και τις συνεχείς εκστρατείες κατά των Περσών, η 
περίοδος βασιλείας του Ιουστινιανού περιλαµβάνει πλήθος σηµαντικών εξελίξεων. Η 
κωδικοποίηση των νόµων, η κατασκευή οχυρωµατικών έργων σε όλη την επικράτεια 
(ορατών ακόµα και σήµερα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου), η ανέγερση δηµοσίων 
οικοδοµηµάτων µε αποκορύφωµα το διαχρονικό µεγαλειώδες µνηµείο της Αγίας Σοφίας, 
η ενίσχυση του εµπορίου και η δόλια εισαγωγή της καλλιέργειας του µεταξιού από την 
Κίνα, οι θρησκευτικές µεταρρυθµίσεις, η ενίσχυση των δηµοσίων οικονοµικών είναι 
ίσως τα σηµαντικότερα σηµεία της διακυβέρνησής του. 

Ταυτόχρονα όµως αυτή η έντονη δραστηριότητα, και ειδικά η ανάγκη χρηµατοδότησης 
των πολέµων και των συνθηκών µε τους Πέρσες, εξάντλησε τα οικονοµικά του κράτους, 
ενώ η ανάγκη υπεράσπισης των νέων συνόρων, σε συνδυασµό µε την µείωση του 
στρατού και τις συνεχείς επιδηµίες εξασθένισαν την άµυνά του. Η δε θρησκευτική 
πολιτική του Ιουστινανού, ιδίως µετά τον θάνατο της Θεοδώρας, αποξένωσε πολλούς 
από τους µονοφυσιτικούς πληθυσµούς της Συρίας και της Αιγύπτου. Έτσι, µετά τον 
θάνατό του, η Αυτοκρατορία, αποδυναµωµένη, θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει νέες 
επιθέσεις, µε αποκορύφωµα τις αραβικές κατακτήσεις, που θα αναιρέσουν το 
µεγαλύτερο µέρος των εξωτερικών επιτευγµάτων του Ιουστινιανού. Εντούτοις η εποχή 
του θα παραµείνει στην Ιστορία ως η "χρυσή εποχή" του πρώιµου Βυζαντινού Κράτους, 
και επάξια ο Ιουστινανός φέρει τους τίτλους "Μέγας" και "τελευταίος των Ρωµαίων". 
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
 
 
   Ο Καραγκιόζης είναι ο ιδανικός τύπος του φτωχού Έλληνα, του τόσο 
φτωχού που έχει πια απαρνηθεί κάθε ιδιωτική φροντίδα κι έχει εξυψωθεί σε 
εύθυµη φιλοσοφική θεώρηση της ζωής. Είναι αγαθός, σκληρός καµιά φορά 
στ' αστεία του, αλλά καλόκαρδος στο βάθος. Γεµάτος τεµπελιά και αισιοδοξία, 
αλλά και γεµάτος διάθεση ν' ανακατεύεται σε όλα. Τον ενδιαφέρει κάθε τι 
που γίνεται γύρω του, όλους τους πειράζει και τους κοροϊδεύει και  
προ πάντων τον ίδιο τον εαυτό του. Επίσης έχει συµβολική σηµασία γιατί 
εκπροσωπεί το έξυπνο πνεύµα του. 

 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 

 

γέννηση του πασίγνωστου λαϊκού µας ήρωα του ελληνικού 
θεάτρου σκιών , του αγαπηµένου µας Καραγκιόζη, δεν είναι 
απόλυτα εξακριβωµένη και έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις 
πάνω στο θέµα αυτό. Η ιστορία της δηµιουργίας του βασίζεται σε 

προφορικές παραδόσεις από τις οποίες η πιο διαδεδοµένη αναφέρεται στον 
γνωστό θρύλο του Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη που ζούσαν στην Προύσα. 
Ο Χατζηαβάτης ήταν εργολάβος οικοδοµών και είχε αναλάβει να χτίσει το 
σαράϊ του πασά της Προύσας. 
 
Πήρε στο γιαπί εργάτες και αρχιµάστορα έβαλε τον Καραγκιόζη που ήταν 
µαραγκός, µα είχε µυαλό πρωτοµάστορα. Ο πασάς είδε ότι το σαράϊ αργούσε 
να τελειώσει κι εφοβέρισε τον Χατζηαβάτη πως θα τον θανατώσει. Ο 
Χατζηαβάτης φοβήθηκε και φανέρωσε στον πασά ότι φταίχτης ήταν ο 
Καραγκιόζης που έλεγε αστεία στους µαστόρους και γελούσαν. Ο πασάς 
φοβέρισε και τον Καραγκιόζη αλλά εκείνος εξακολούθησε να αστειεύεται. 
Έτσι ο πασάς τον θανάτωσε. Όλοι αγανάχτησαν µε τον άδικο σκοτωµό του 
Καραγκιόζη κι ο πασάς για να ηµερέψει τον λαό έχτισε ένα ωραίο µνηµείο 
στην Προύσα κι έθαψε εκεί τον Καραγκιόζη µε µεγάλες τιµές. Η αδικία όµως 
αυτή κόστισε πολύ στον πασά κι αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι αγάδες για να 
διασκεδάσουν τον πασά έφεραν τον Χατζηαβάτη στο σαράϊ να του λέει τα 
χωρατά του Καραγκιόζη. 
 
Μια µέρα ο Χατζηαβάτης έκοψε έναν χάρτινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί 
που το φώτισε κι έδωσε παράσταση Καραγκιόζη. Ο πασάς ευχαριστήθηκε 
τόσο που του έδωσε άδεια να παίζει παραστάσεις όπου θέλει. Λέγεται,  λοιπόν, 
πως έτσι δηµιουργήθηκε ο Καραγκιόζης. 
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 1404 µ.Χ. Γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τον 
Μανουήλ Παλαιολόγο και την Ειρήνη ∆ράγαζη 

1430 µ.Χ. 29 Μαρτίου. Αλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους! 

1437 µ.Χ. 27 Νοεµβρίου. Ο βασιλιάς Ιωάννης Παλαιολόγος - αδερφός του Κωνσταντίνου - 
πηγαίνει στην Ιταλία για να ζητήσει βοήθεια για τον Τουρκικό Κίνδυνο. Στη θέση του στην 
Πόλη, µένει ο Κωνσταντίνος. 

1439 µ.Χ. 6 Ιουλίου. "�λωση της Ορθοδοξίας" επιχειρείται στην Ιταλία, αφού "υπογράφεται" 
στη Φλωρεντία η "Ψευδοένωση των εκκλησιών", από τον αδελφό του Κωνσταντίνου, 
βασιλέα Ιωάννη Παλαιολόγο  Αρνήθηκε τότε να υπογράψει ο µέγας �γιος Μάρκος ο 
Ευγενικός Επίσκοπος Εφέσσου , έχων το αξίωµα του Εξάρχου της Συνόδου και 
Τοποτηρητού των Ανατολικών Πατριαρχών και ο αδερφός του Ιωάννης, ∆ιάκονος και 
Αρχιφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Ησαΐας και ο Ιβηρίας 
που απείχε επίτηδες. Ο πιστός ορθόδοξος λαός εξοργίζεται δίκαια και χάνει κάθε 
εµπιστοσύνη στους βασιλείς του  Ο δε Πάπας µαθαίνοντας ότι ο �γιος Μάρκος δεν 
υπέγραψε, είπε "λοιπόν τίποτα δεν εκάναµε"! Ο Πάπας θέλησε την καθαίρεση µάλιστα 
του Μάρκου, τον προστάτεψε όµως ο βασιλέας Ιωάννης, ο οποίος φαίνεται πως στο 
βάθος αναγνώριζε το πνευµατικό και ηθικό ανάστηµα του αγίου πατρός.  

Για να φανερωθεί όλο το µεγαλείο και η Αλήθεια της Ορθοδοξίας, σηµειώνουµε ότι ο τότε 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δεν υπέγραψε - αν και παρών - διότι καθώς πλησίαζε 
η στιγµή που ετοιµαζόταν να βάλει την βαρύνουσα υπογραφή του και ενώ έτρωγε, 
πέθανε αιφνιδίως στις 10 Ιουνίου 1439!!! Έτσι δεν µπήκε υπογραφή του Οικουµενικού 
Πατριάρχη αλλά µόνο του βασιλιά  

Σηµειώνουµε επίσης, ότι ο άλλος αδελφός του βασιλιά Ιωάννη και του Κωνσταντίνου, ο 
∆ηµήτριος Παλαιολόγος, έφυγε από τη Φλωρεντία και πήγε στη Βενετία για να µην 
υπογράψει, έχοντας µαζί του τον Γεώργιο Σχολάριο, τον µετέπειτα Πατριάρχη δηλαδή 
Γεννάδιο, τον οποίο είχε επαναφέρει στην ευσέβεια ο �γιος Μάρκος. 

1443 µ.Χ. Σύνοδος των Ορθοδόξων Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και 
Ιεροσολύµων στα Ιεροσόλυµα, που καταδικάζει την Ψευδοένωση και τη σύνοδο της 
Φλωρεντίας, καθώς και όλους τους Λατινόφρονες (Γκραικολατίνους) 
συµπεριλαµβανοµένου του Αυτοκράτορα Ιωάννη και του νεοορισθέντος Λατινόφρονα 
τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη τον οποίο καθαίρεσε. 

Επίσης και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας αναθεµάτισε την εν Φλωρεντία Σύνοδο, τον 
δε Ρώσο Μητροπολίτη Ισίδωρο που συνυπέγραψε τη Ψευδοένωση έκλεισε στη φυλακή. 
Εκείνος όµως δραπέτευσε και έτρεξε στον Πάπα που τον έκανε Καρδινάλιο Πολωνίας. 

1444 µ.Χ. 10 Νοεµβρίου. Η µάχη της Βάρνας, υπό τον Ιωάννη Ουνυάδη (εθνικός ήρωας 
των Ούγγρων), καταλήγει σε ήττα των ενωµένων χριστιανικών δυνάµεων. Η τελευταία 
µεγάλη ελπίδα σβήνει µπροστά στη φανατισµένη επέλαση των Οθωµανών. Κυρίως 
λαµβάνουν µέρος Πολωνοί και Ούγγροι, ενώ εκεί σκοτώνεται και ο βασιλιάς της 
Ουγγαρίας Βλαδισλάβος Γ΄. Για να πάρει µέρος στη µάχη στέλνεται από το Μυστρά ο 
Χιλίαρχος Γεώργιος Λασκαρίδης - ο ίδιος δηλαδή ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - αλλά δεν 
προλαβαίνει να φτάσει. Κάπου στις Σέρρες µαθαίνει την τροµερή ήττα (περισσότερα για τον �γιο 
Ραφαήλ εδώ)  



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

1448 µ.Χ. 30 Οκτωβρίου. Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος, σε βαθιά θλίψη, εξ 
αιτίας της συνεχούς ήττας των χριστιανικών όπλων, εξ αιτίας επίσης της κοροϊδίας του 
Πάπα - που δεν του έστειλε καµία απολύτως βοήθεια, παρότι είχε υποσχεθεί στρατιωτική 
βοήθεια των ηγεµόνων της ∆ύσεως και είκοσι πολεµικά πλοία για έξι µήνες ή δέκα για 
ένα χρόνο - και εξ αιτίας ακόµη για τα όσα ο ίδιος ο Ιωάννης είχε κάνει σε βάρος της 
Αγίας του Θεού Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, για τα οποία και βαθιά µετανόησε. 

1449 µ.Χ. 6 Ιανουαρίου. Στέφεται νέος βασιλέας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, στην Εκκλησία 
του Αγίου ∆ηµητρίου στο Μυστρά, όπου βρισκόταν. Στην Εκκλησία αυτή εργάστηκε, 
καθάρισε και στερέωσε τις αγιογραφίες - όπως σηµειώνει στην "Πονεµένη Ρωµιοσύνη" 
του - ο ίδιος ο Φώτης Κόντογλου. 

1452 µ.Χ. 12 ∆εκεµβρίου. Γίνεται στην Αγία Σοφία το απαράδεκτο "ενωτικό συλλείτουργο" µε 
τον Καρδινάλιο Ισίδωρο ως απεσταλµένο του Πάπα, όπου και ακούγεται το αιρετικό 
"Φιλιόκβε", εξοργίζοντας και αναστατώνοντας ολόκληρη τη Βασιλεύουσα! Στη 
"λειτουργία" παρίσταται µε σφιγµένα δόντια ο Κωνσταντίνος, που θεωρεί πως ήταν η 
εσχάτη, έστω απελπισµένη, ενέργεια να περισώσει την Πόλη, από τους Τούρκους που 
την κύκλωναν απειλητικά. Τις Πόλεις βέβαια και τους λαούς τους προστατεύει και τους 
σώζει όπως χιλιάδες φορές είδαµε ο Θεός. Η ευσέβεια και όχι η ασέβεια! Και η ασέβεια 
είχε γίνει! Στις 12 ∆εκεµβρίου, ανήµερα του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κωνσταντινούπολη.  

Αρνείται όµως να παραστεί στο φρικτό "συλλείτουργο" ο πιστός λαός και ο Μέγας 
∆ούκας του Στόλου, ο Λουκάς Νοταράς που προφητικά σχεδόν φωνάζει "καλύτερα το 
τουρκικό σαρίκι, παρά η καλύπτρα του Καρδιναλίου" και η Ιστορία τον δικαιώνει, αφού 
κάτω από το βάρβαρο τουρκικό σαρίκι, µε τη βοήθεια του Θεού, πιστοί στην Ορθοδοξία, 
κρατηθήκαµε, σταθήκαµε, ισχύσαµε και είµαστε σήµερα ελεύθεροι, όνειρο απλησίαστο 
για τα χρόνια εκείνα τα τροµερά και λάµπει σήµερα η Ορθοδοξία µας σαν ατόφιο 
ολοκάθαρο χρυσάφι στα µάτια του διψασµένου κόσµου. 

Είναι όµως και κάποιος άλλος που αρνείται να παραστεί εκείνη τη θλιβερή ηµέρα στο 
"ενωτικό συλλείτουργο". Ο Πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου, ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ!!! Αν 
και προσωπικός φίλος του Αυτοκράτορα, λεει το ΜΕΓΑΛΟ "ΟΧΙ" και δεν παρίσταται, 
εξοργίζοντας τον Κωνσταντίνο που διατάσει την εξορία του, µαζί µε τον ∆ιάκονό του Αγιο 
Νικόλαο (βλέπε όλη τη σχετική ιστορία πατώντας εδώ). 

 

1453 µ.Χ. 7 Απριλίου. Ο Μωχάµετ (Μωάµεθ) Β΄ αρχίζει την πολιορκία της Πόλης µε 250.000 
στρατό, έναντι 7.000 µόλις υπερασπιστών (5.000 Έλληνες + 2.000 Γενουάτες, Βενετοί 
κ.α.). Η βοήθεια, την οποία προσδοκούσε - µετά το "συλλείτουργο" που είχε κάνει µε το 
µαχαίρι στην καρδιά - ο Παλαιολόγος, δεν ήρθε. Μόνο ο Ιουστινιάνης έφτασε µε 700 για 
να βοηθήσει. Ο Πάπας είχε πετύχει διπλή ΝΙΚΗ. Αφού πέτυχε το εξευτελιστικό 
"συλλείτουργο" ανοίγοντας δρόµο πολλών προς τη Ρώµη, τώρα θα πετύχαινε και την 
τέλεια υποταγή, αφού χωρίς Βασιλεύουσα, χωρίς Υπερασπιστή, η Ορθοδοξία θα 
ξεχνιόταν για πάντα  Έτσι νόµισαν πολλοί  Αλλά δεν ήταν αυτό το θέληµα του Θεού  

1453 µ.Χ. 18 Απριλίου. Το ελληνικό Πυροβολικό χτυπά µε εύστοχη βολή τα πυροµαχικά του 
τεράστιου κανονιού του Μωάµεθ, µε αποτέλεσµα να σκάσει το κανόνι και να σκοτωθεί ο 
περίφηµος κατασκευαστής του Ουρβανός! Ο Ουρβανός, Ούγγρος στην καταγωγή, 
εργαζόταν για λογαριασµό των Ελλήνων µέσα στην Πόλη αλλά εξαγοράστηκε από τον 
Μωάµεθ και έφυγε άτιµα για να υπηρετήσει τους αλλόπιστους, φτιάχνοντας το µέγα 
κανόνι, που χρειάστηκαν 70 ζευγάρια βόδια να το σύρουν και χίλιοι άντρες και που όταν 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

χτυπούσε σείονταν σαν σε ισχυρό σεισµό ο τόπος ολόκληρος! 

1453 µ.Χ. 20 Απριλίου. Συγκλονιστική Ναυµαχία µπροστά στον Κεράτιο, όπου 4 µονάχα 
ελληνικοί ∆ρόµωνες ναυµαχούν µε 130 τουρκικά πλοία που είχαν πληµµυρίσει το 
Βόσπορο!!! Επικεφαλής των δικών µας ο γενναιότατος Φλαντανελλάς, που δεν δείλιασε 
ούτε στιγµή µπροστά στα τουρκικά κατάρτια που είχαν γεµίσει απειλητικά τη θάλασσα 
και ούτε καν πισωγύρισε την πλώρη του! Πρόκειται για µια από τις συγκινητικότερες 
παλικαριές της Ιστορίας! Η Ναυµαχία που ακολουθεί είναι επική! Επικεφαλής των 
Τούρκων είναι ο Βούλγαρος εξωµότης πλοίαρχος Μπαλτόγλου Σουλεϊµάν Μπέης που µε 
ορµή πετάγεται να τσακίσει τον Φλαντανελλά! Ο λαός σκαρφαλώνει στα θαλάσσια τείχη 
και παρακολουθεί µε αδιάκοπη προσευχή στην Παναγία Βλαχερνών!!!  

"Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ" φωνάζουν τα πληρώµατά µας και ορµούν µε πρωτοφανή δύναµη 
απάνω στα τούρκικα που αρχίζουν να τα τσακίζουν ένα ένα και να τα καίνε! Τρεις ώρες 
κράτησε η θύελλα του Φλαντανελλά και διέλυσε κυριολεκτικά τον τουρκικό στόλο!!! Από 
τη λύσσα του ο ίδιος ο Μωχάµετ (Μεχµέτ - Μωάµεθ) σπιρούνισε το άλογό του και χώθηκε 
βαθιά στη θάλασσα ανήµπορος να σταµατήσει την καταστροφή και τον διασυρµό του! 
"Τη Υπερµάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια " ακουγόταν από τα θαλασσινά κάστρα και 
αντηχούσε η ψαλµωδία παντού καθώς χαλάρωνε η ανίκητη αλυσίδα του Κερατίου για να 
υποδεχθεί τους µεγάλους Ήρωες, αναριγώντας από χαρά και συγκίνηση! 

1453 µ.Χ. 22 προς 23 Απριλίου. Ο Μεχµέτ (Μωάµεθ) δεν το βάζει κάτω και απαντά σχεδόν 
αστραπιαία µετά από δύο ηµέρες, κάνοντας κάτι απίστευτο. Σε µια νύχτα, 22 προς 23 
Απριλίου, περνάει πίσω από το Γαλατά, από τη στεριά, 72 ολόκληρα πλοία, σέρνοντάς 
τα πάνω σε σανίδες αλειµµένες µε λίπος και τα ρίχνει µέσα στον Κεράτιο Κόλπο!!! 
Ευτυχώς οι δικοί µας συνέρχονται γρήγορα και µε πυρπολικά αναχαιτίζουν τον τουρκικό 
στόλο που µπήκε στον Κεράτιο. Τα τουρκικά πλοία έτσι µένουν στην άκρη, από το φόβο 
της πυρπόλησής τους  

1453 µ.Χ. 5 Μαΐου. Ένα µικρό γρήγορο πλοιάριο γλιστρά νύχτα προς τον Ελλήσποντο. 
Ελπίδες ότι δήθεν έρχεται µεγάλη βοήθεια από τον Πάπα και στόλος της Βενετίας, 
σπρώχνει τον τελευταίο Αυτοκράτορα να στείλει την αποστολή, ώστε να απαντήσει τους 
∆υτικούς και τους πει να κάνουν φτερά, να βοηθήσουν!.. 

1453 µ.Χ. 18 Μαΐου. Ένας τεράστιος τουρκικός πολιορκητικός Πύργος ξεφυτρώνει µπροστά 
στα ελληνικά κάστρα της Πόλης, ξεπερνώντας κατά πολύ το ύψος τους, µπαζώνοντας µε 
πέτρες και χώµατα την προστατευτική, αµυντική µας τάφρο, ώστε να φτάσει το τείχος και 
να κατεβάσει τότε την τεράστια πόρτα - καταπέλτη του τρίτου ορόφου, για να πηδήσουν 
απλά µέσα στην Βασιλεύουσα οι αµέτρητες χιλιάδες φανατισµένοι βάρβαροι της 
Ανατολής! Ευτυχώς και εδώ ο µέγας ηρωισµός των Ελλήνων καταφέρνει να κάψει µε 
καταδροµική αποστολή µέσα στη νύχτα και αυτό το µεγαθήριο! 

1453 µ.Χ. 22 Μαΐου. Επιστρέφει το ανιχνευτικό πλοιάριο, φέρνοντας την απελπισία. Κάνενας! 
Πουθενά! Μήτε φλάµπουρο δυτικό, µήτε πουλί πετούµενο! ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ!!! ∆ΕΝ ΕΡΧΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ! Συννέφιασε το πρόσωπο του Παλαιολόγου και των 
άλλων αρχόντων. Σφίχτηκε από θυµό! Θυµό για τον εαυτό τους που άσκοπα λοιπόν, 
τόσο άσκοπα καταδέχτηκαν να µαγαριστεί η Ορθοδοξία µε το "συλλείτουργο" που µόνο 
και η ανάµνηση του οποίου τους έφερνε αναστάτωση στο στοµάχι! Α∆ΙΚΑ! Τώρα 
ένοιωθαν το απέραντο σφάλµα! Τώρα τα µάτια έβλεπαν ολοκάθαρα! Είδαν το δρόµο. 
Είδαν τη γενναιότητα! Πως κράτησαν µόνοι τους σχεδόν ίσα µε τότε, τόσες λυσσασµένες 
επιθέσεις! Πενηνταριές, πενηνταριές χιλιάδες τους ρίχνονταν οι Τούρκοι και αυτοί ακόµα 
βαστούσαν, σαν από θαύµα τόσο καιρό!  Τώρα, σαν είδαν καθάρια και συλλογίστηκαν 
σωστά, τώρα δυνάµωσαν πιότερο! Ατσάλι έγιναν οι Ρωµιοί, οι Έλληνες! Στη µοναξιά 
τους δυνάµωσαν, σαν τα δέντρα που είναι σε καθάριο αέρα και όχι σε µολυσµένη πίστη  



  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Γύρεψαν τη συγνώµη του Χριστού, τη συγνώµη του λαού, τη συγνώµη όλων των γενιών 
των Ελλήνων και αποφάσισαν εκείνο που αργότερα, θα αποφάσιζαν και 2.500.000 
Νεοµάρτυρες! Τη θυσία! Την τέλεια κάθαρση! 

Γέµισε η ψυχή τους, ηρέµησε. Χάθηκε η αναµονή και η ανυποµονησία. Βασίλεψε η ειρήνη 
στο µυαλό και την καρδιά τους. Η ειρήνη Εκείνου που νίκησε το θάνατο. Πέταξε ο νους 
τους στο ληστή και χωρίς να σταθεί έτρεξε στον Πέτρο. Έκλαιγε και η δική τους ψυχή και 
αναζητούσε τη συγνώµη του Βασιλέως των βασιλέων  Στο βάθος, κάπου, κάποιος 
αλέκτωρ ακουγόταν για τρίτη κιόλας φορά.. 

�στραψαν τα µονογράµµατα των Παλαιολόγων στο φως των κεριών. Βασιλεύ Βασιλέων 
Βοήθει Βασιλεύ, καθώς ο Κωνσταντίνος γονάτιζε µυστικά, µοναχός του στην Κυρά της 
Θεοφύλακτης και της έλεγε σιωπηλά το δικό του αβάσταχτο πόνο. Το είχε αποφασισµένο 
µέσα του και τώρα ακόµα πιο πολύ. ∆εν θα έφευγε, αν και µπορούσε, αν και του το 
πρότειναν πολλοί για να σωθεί το Στέµµα των Ελλήνων και µια µέρα πάλι να 
ελευθερώσει την Πόλη µας, όπως παλιά µε τους Φράγκους. Όχι, αυτός θα έµενε! Ως το 
τέλος Ως τρανό παράδειγµα στους αιώνες!  

1453 µ.Χ. 23 Μαΐου. Ο Μωάµεθ, στέλνει πρεσβεία στον Παλαιολόγο, για να πετύχει την 
παράδοση της Κωνσταντινούπολης που δεν έλεγε να πέσει µε τίποτα, αλλά και για να 
παρατηρήσει την κατάσταση των πολιορκητών από µέσα και να σπείρει αν µπορούσε 
διχόνοια, αφού έταζε να φύγουν µε τα πράγµατά τους ανεµπόδιστα όσοι ήθελαν από την 
Κωνσταντινούπολη και αυτός ο βασιλιάς µε τους δικούς του. Ο Πορθητής υποσχόταν 
πως δεν θα πείραζε απολύτως κανέναν! Αλλά αν έµεναν, µε το που θα έµπαινε στην 
Πόλη, θα την κατέστρεφε, θα έσφαζε όλους τους άντρες και θα πουλούσε στα 
σκλαβοπάζαρα τα γυναικόπαιδα!!! 

Ο Κωνσταντίνος, ήταν έτοιµος από καιρό, από αιώνες, από χιλιετίες! Ορµηνεµένος από 
το Λεωνίδα, ατσαλωµένος από το χρέος, από την µεγάλη κληρονοµιά του Ελληνισµού, 
που µε τα ΟΧΙ µεγάλωσε και µε τα ΟΧΙ σκάλισε και σκαλίζει ως τώρα, ως την Κύπρο, 
ανεξίτηλα τις γρανιτένιες πλάκες της Ιστορίας. 

Γύρισε ο Αυτοκράτορας το βλέµµα του ένα γύρω στο θρόνο του. Και είδε να τον βαστά 
από η µια ο Μέγας και �γιος Κωνσταντίνος και από την άλλη η Αγία Ελένη, η Ελληνίδα, 
πρώτη Χριστιανή Βασίλισσα, από το ∆ρέπανο της Βιθυνίας µας, που βρήκε και ύψωσε 
τον ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! 

Κεραυνός χτύπησε τον απεσταλµένο του Μωάµεθ, σαν αντίκρισε την αποφασιστικότητα 
και την παλικαριά, στη µατιά του βασιλέα µας που µε τη φωνή ολάκερης της Ρωµιοσύνης 
έδινε την ιστορική απάντησή του, µνηµείο ανδρείας & τιµής αιώνιο: 

"Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ΄ εµόν εστίν ουτ΄ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. 
Κοινή γαρ γνώµη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούµεν και ου φεισόµεθα της ζωής 

ηµών"!!! 

Σφίχτηκε η ψυχή του απεσταλµένου των Τούρκων. Τέτοιοι λαοί σκέφτηκε, τέτοιοι άντρες, 
είναι στ΄ αλήθεια ανίκητοι! Ακόµα κι αν ηττηθούν, αυτοί είναι τελικά οι µεγάλοι νικητές της 
Ιστορίας!... 

1453 µ.Χ. 24 Μαΐου. Ξεκινά µεγάλη λιτανεία µε την Εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, που 
ξαφνικά καταµεσής των δεήσεων πέφτει κάτω η Εικόνα και δεν σηκώνεται, όσο κι αν 
πασχίζουν Ιερείς και λαϊκοί, µε τις χοντρέ στάλες ίδρωτα αγωνίας στα µέτωπα.! Είναι 
βαριά η Εικόνα, βαριά εκείνη που µέχρι πριν την µεταφέραν µε άνεση. Με χίλιες 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

προσπάθειες και προσευχές, η Εικόνα σηκώθηκε στο τέλος, όπως θα σηκωνόταν κι ο 
λαός µας, µε µύριους κόπους µετά τόσα χρόνια µαύρης σκλαβιάς  

1453 µ.Χ. 26 Μαΐου. Απελπισµένος στέκεται ο Μωάµεθ απέναντι. Είχε κάνει τα πάντα! Τα 
αδύνατα, έκανε δυνατά! Για πρώτη φορά στα χίλια και πλέον χρόνια της Ιστορίας της 
Πόλης, έσφιξε µε τέτοια µαστοριά το λουρί γύρω από την άπαρτη Χριστιανική Πολιτεία. 
Είχε ξεριζώσει κάθε τι γύρω, είχε ζώσει στεριά και θάλασσα, είχε φτιάξει τα καλύτερα και 
µεγαλύτερα κανόνια που είδε ο κόσµος, είχε κάνει ως και τη στεριά θάλασσα και πέρασε 
τα πολεµικά του! Αµέτρητες επιθέσεις! Αµέτρητοι νεκροί! �παρτη ήταν η Πόλη. Αυτά 
πάνω κάτω του έλεγαν και οι στρατηγοί του και κυρίως ο Χαλήλ που ήταν  δικός µας  
Να λύσει την πολιορκία, γιατί στο τέλος θα έχανε όλο το στρατό, όλη τη δύναµή του  

Έτοιµος ήταν και εκείνος να το αποφασίσει. Μάταια ήταν όλα. Τρία χρόνια µιας 
τεράστιας, µελετηµένης προετοιµασίας, πενήντα ηµέρες σκληρής πολιορκίας και ο 
Κωνσταντίνος του µηνούσε λεει, πως δεν παρέδιδε την Πόλη και πως ήταν έτοιµος να 
πεθάνει εκείνος και όλοι οι Ρωµιοί ανά πάσα στιγµή! Τα µάτια των πρεσβευτών του, του 
είπαν όµως κι άλλα. Πως είναι αλύγιστοι οι Έλληνες. Μέσα στα τείχη στεκόταν ακόµα και 
αδιάφορα και περιφρονητικά στη θέα της τουρκικής πρεσβείας. Και εκείνος, ο 
Κωνσταντίνος και όλοι γύρω του, απολύτως άκαµπτοι  ∆εν θα έπεφτε η Πόλη, λοιπόν  

Σκοτείνιασε το πρόσωπό του από τη στεναχώρια. Και χωρίς να το θέλει, συλλογίστηκε τη 
µάνα του, τη Μάρω, τη χριστιανή Πριγκίπισσα της Σερβίας, που του έλεγε για το Χριστό 
κρυφά και για τη µεγάλη Πόλη Του, που τη φύλαγε η ίδια η Παναγιά και γι΄ αυτό ήταν 
άπαρτη  Τίναξε αµέσως το κεφάλι του, οργισµένος. Μα πάλι ήρθε η σκέψη. Η µορφή 
ενός εικονίσµατος ερχόταν από τα παιδικά του χρόνια και έπιασε τον εαυτό του να 
γεµίζει σέβας  Ό,τι και να έκανε λοιπόν ήταν µάταιο! Θα την έλυνε την πολιορκία! Το 
πήρε απόφαση! Όσο η  , φοβήθηκε να προφέρει το όνοµά της, φυλούσε την Πόλη, ήταν 
αδύνατο να την πάρει άνθρωπος  

Ξαφνικά, µια δυνατή φωνή διέκοψε τις αποφάσεις του! Ήταν ένας από τους Στρατηγούς 
του, που τον καλούσε να βγει από τη πολυτελή σκηνή του.  

"Πολυχρονεµένε µου Σουλτάνε, φώναξε λαχανιασµένος, κοίτα τον κουµπέ της Μεγάλης 
Εκκλησιάς των Ρωµιών! Κοίτα! "! 

Εκείνος είχε κιόλας βγει και στύλωνε τα µάτια του στον τρούλο της Αγια- Σοφιάς κι 
ύστερα κράτησε την ανάσα του για ώρα. Ολόκληρος ο τεράστιος τρούλος, το θαύµα 
εκείνο της τεχνικής, έκαιγε από αόρατη φωτιά, φλογιζόταν σαν σε καµίνι και η λάµψη του 
τύφλωνε! Έπειτα, έπειτα το φως ανέβηκε στα ουράνια και ο κουµπές αχνόσβησε σαν το 
σίδερο που βγαίνει από τη πυροστιά  

"Είδες αφέντη, έκανε µε φανερό καµάρι ο Τούρκος. Ο Θεός τους, εγκαταλείπει τους 
Ρωµιούς"!!! 

"Καλέστε το Πολεµικό µου Συµβούλιο, πρόσταξε όλο χαρά, ανάµικτη µε δέος ο Πορθητής. 
Η πολιορκία θα συνεχιστεί! Η Πόλη θα πέσει! Να ετοιµαστεί Γενική Επίθεση από όλο το 
ασκέρι"  

1453 µ.Χ. 28 Μαΐου, ∆ευτέρα. Μεγάλη λιτανεία πραγµατοποιείται στη Βασιλεύουσα µε 
κεφαλή τον Αυτοκράτορα. Όλος ο λαός και ο κλήρος, µε δάκρυα στα µάτια, περιδιαβαίνει 
τα µισογκρεµισµένα τείχη και στο τέλος ο Κωνσταντίνος απευθύνει ψυχωµένο λόγο σε 
όλους, τους τελευταίους Έλληνες και Φιλέλληνες υπερασπιστές, τονώνοντας το ηθικό 
τους, στεριώνοντας την απόφαση θανάτου µέσα τους, κάνοντας όλα τα µάτια να 



  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

δακρύσουν, ανάµεσα στις λαµπάδες και τα θυµιάµατα που τύλιγαν τη Θεοσκέπαστη 
εκείνη τη νύχτα.. Την τελευταία νύχτα της Πόλης µας  

Ύστερα, για πρώτη φορά µετά από τόσους µήνες, για πρώτη φορά µετά από την ασέβεια 
της 12ης ∆εκεµβρίου, µε το παπικό συλλείτουργο, πήγαν να Λειτουργήσουν στην Αγιά 
Σοφιά, που έµενε αλειτούργητη από τότε  Ορθόδοξη, γνήσια, ευπρόσδεκτη και 
πραγµατική θα ήταν η Λειτουργία αυτή τη φορά,. Την τελευταία φορά  Μια Λειτουργία 
Συγνώµης και Εξιλέωσης, µια Λειτουργία Ειρήνης µε το Θεό της απέραντης Υποµονής και 
Αγαθότητος  Με Εκείνον που θυσιάστηκε ο ίδιος, που οδηγήθηκε ως πρόβατο στη 
σφαγή, όπως θα οδηγούνταν σε λίγο, Θεέ µου, ο λαός της Βασιλεύουσας και όλη η 
Ορθόδοξη Ρωµιοσύνη  Για να έρθει πάλι κάποτε η ολόλαµπρη, γλυκιά και βεβαία 
Ανάσταση   

"Σώσον Κύριε τον λαόν σου " έβγαινε µε θέρµη και πίστη από χιλιάδες στόµατα 
Ελλήνων και Φιλελλήνων 

∆άκρυσε ο λαός, γονάτισαν όλοι, προσευχήθηκαν οι Ιερείς, έλαµψαν τα καντήλια 
µπροστά στις χρυσοντυµένες άγιες εικόνες, άστραψε το άγιο ∆ισκοπότηρο, ένας κόµπος 
ανέβηκε στο λαιµό όλων, η Πόλη όλη έκλαιγε, η Πόλη όλη ήταν στο Γολγοθά, ένοιωθε τη 
θυσία του Χριστού, πληµµύρισε τις καρδιές η αγάπη για τον Πλάστη, έπεσε στις ψυχές 
κάθε εµπόδιο, έλιωσε κάθε απιστία, κάηκε από τον ποταµό των καυτών δακρύων κάθε 
ασέβεια! 

"Συγχώρεσέ µε Κύριε", ψιθύρισε µε φόβο και δέος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο 
Κωνσταντίνος ΙΑ' "Συγχώρεσέ µε  και δώσε µου ανδρείο τέλος"  

∆ύο σταγόνες κύλησαν στο µάγουλό του καθώς έκλεινε µέσα του τον ίδιο τον Βασιλέα 
των βασιλέων  Και από πίσω του όλοι οι αξιωµατικοί και οι αξιωµατούχοι, όλος ο λαός, 
ένα αµέτρητο πλήθος, µε άπειρη συγκίνηση και περισσή ευλάβεια, Μεταλάµβανε των 
Αχράντων Μυστηρίων, λαµβάνοντας αληθώς Σώµα και αληθώς Αίµα του εσφαγµένου 
Αρνίου, του Σωτήρα Χριστού. Στην τελευταία Μεταλαβιά Στο ύστατο "Μετά Φόβου"  Τη 
νύχτα της 28ης Μαΐου, στην Αγία του Θεού Σοφία  Καθώς έξω, πέρα, στο τουρκικό 
στρατόπεδο, γινόταν οι τελευταίες προετοιµασίες για την τελική επίθεση, ο τελευταίος 
φανατισµός για ελεύθερη λεηλασία της σπουδαιότερης, λαµπρότερης και ανίκητης 
πόλης του κόσµου. Της Πρωτεύουσας του Ελληνισµού και της Χριστιανοσύνης! 

1453 µ.Χ. 29 Μαΐου, Τρίτη. ∆εν είχε ακόµα ξηµερώσει, όταν οι άπιστοι ουρλιάζοντας σα 
δαιµονισµένοι, ρίχτηκαν και πάλι στους ελάχιστους υπερασπιστές, που αναγκάζονταν να 
είναι διασπαρµένοι σε όλο το µήκος των τειχών, γιατί οι επιθέσεις εκδηλωνόταν ή 
µπορούσαν να εκδηλωθούν οπουδήποτε. 

Καθώς οι Τούρκοι ορµούσαν, έβγαιναν ξοπίσω οι τροµεροί γενίτσαροι, τα καηµένα 
αρπαγµένα παιδάκια που τα είχαν µεγαλώσει ως θηρία απάνθρωπα οι Τούρκοι  Οι 
γενίτσαροι παρακολοθούσαν ποιος Τούρκος στρατιώτης θα πισωγυρίσει και ορµούσαν 
και τον έσφαζαν µπροστά στους άλλους, ώστε περισσότερο φόβο να έχουν οι Τούρκοι 
πίσω, παρά εµπρός!  

Όµως οι λίγοι γενναίοι Έλληνες και Φιλέλληνες, µε τον Ιουστινιάνη πρωτοστράτωρα και 
µπροστάρη τον ίδιο τον Παλαιολόγο, αµύνονταν µε ηρωισµό τέτοιο, που δεν έχει όµοιό 
του στην Ιστορία των λαών  ∆εν παλεύανε οι Έλληνες µε στρατό, αλλά µε θηρία 
φανατισµένα. Και η αντιστοιχία ήταν 1 δικός µας µε 35 Τούρκους και Γενίτσαρους! Και 
βαστούσαµε 58 ηµέρες τώρα, θαύµα στ΄ αλήθεια, θαύµα! 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Πανηγύρισαν οι πολιορκηµένοι! Είχαν αποκρούσει την πρώτη επίθεση µε επιτυχία! Μα 
ήδη ξεκινούσε δεύτερο κύµα µε αλαλαγµούς φοβερούς και σκληράδα θανάτου! Μα 
ενίσχυση µεγάλη για τους υπερασπιστές σε αυτές τις στιγµές ήταν οι δυναµικοί και 
φιλικοί ήχοι από τις καµπάνες των Εκκλησιών µας, που δεν έπαυαν να ηχούν και να 
ενισχύουν τους υπερασπιστές, τους γίγαντες αυτούς που κανείς δεν έχει τιµήσει ίσα µε 
σήµερα όπως τους πρέπει! Ένα µνηµείο (=µνήµη) δεν έχει στηθεί για τη θυσία τους!.. 

Πλατάγισαν στο αµυδρό φως οι χρυσοκίτρινες σηµαίες µε το ∆ικέφαλο αετό στα κάστρα 
και τους πύργους της Αυτοκρατορίας! Είχαµε πάρει πάλι τη νίκη! 

Αλλά ήταν ασταµάτητοι οι εχθροί. Και ρίχνονταν τρίτη φορά τώρα µε την κύρια δύναµή 
τους στο πιο αδύνατο όπως πάντα σηµείο των τειχών. Την Πύλη του Αγίου Ρωµανού, 
δίπλα στην κοιλάδα του ποταµού Λύκου! 

Τώρα ο Μεχµέτης έστελνε ξεκούραστους, τις ειδικές του δυνάµεις, τον επίλεκτο στρατό µε 
συνοδεία δέκα χιλιάδων Γενιτσάρων. ∆εν σταµάτησαν τούτη τη φορά. Σύννεφο σκέπασε 
µε τις σαγίτες τα κάστρα, για να µη ξεµυτίσει κεφάλι ρωµέικο, ώστε να στηρίξουν οι 
άπιστοι σκάλες στα τειχιά και να φτάσουν απάνω. Και τόσο ούρλιαζαν και φώναζαν το 
όνοµα του Αντιχρίστου Αλλάχ και του προφήτη του θηρίου, του Μωάµεθ, που είχαν 
ξεκουφάνει τελείως τους υπερασπιστές, οι οποίοι είχαν όµως βάλσαµο στην καρδιά τους 
το γλυκύ όνοµα του Χριστού. 

Με τόση ορµή ανέβαινε τούτη το επίλεκτο κύµα που έσπαζαν οι σκάλες από τη µανία 
τους! Με ορµή άφταστη αµύνονταν όµως και οι πολιορκηµένοι! Κι όλοι, γυναίκες, παιδιά, 
βοηθούσαν µε κάθε τρόπο να χρησιµεύουν στους στρατιώτες των επάλξεων! 

"Κρατάτε αδερφοί µου! Υποχωρούν", φώναξε γεµάτος χαρά ο βασιλιάς µας και είδαν όλοι 
ότι ξεψύχησε η δύναµη και η φωνή των Αγαρηνών και γέµισε δύναµη η ψυχή τους. Μα 
δεν πρόλαβαν να χαρούν πολύ. 

"Τον Ιουστινιάνη! Χτυπήσαν τον Ιουστινιάνη" φώναξε κάποιος καθώς ο αρχηγός της 
άµυνας, ο µόνος ξένος που φιλοτιµήθηκε να έρθει να βοηθήσει την Πόλη των Χριστιανών, 
διπλωνόταν στα δύο, κάνοντας µεγάλη προσπάθεια να µη φωνάξει από τον πόνο, να 
σταθεί όσο µπορούσε, αλλά δεν µπορούσε! 

"Βασιλέα, γρήγορα το κλειδί της πόρτας" ψιθύρισε στον Κωνσταντίνο που έτρεξε σιµά 
του. "Πεθαίνω" 

"Όχι, τώρα γενναίε Ιουστινιάνη. Σε παρακαλώ, µείνε εδώ, αν φύγεις" 

"Πεθαίνω" 

Λιγοψύχησαν οι δικοί του, οι ηρωικοί πολεµιστές του Ιουστινιάνη, βλέποντας τον αρχηγό 
τους βαριά λαβωµένο και πήγαν να τον ακολουθήσουν  

Αυτό ήταν. Χαλάρωσε η άµυνα, στην οποία κάθε πέτρα, κάθε κεραµίδι βυζαντινό, κάθε 
στρατιώτης, έπαιζε σηµαντικότατο ρόλο! Και Θεέ µου! Θεέ µου! Από µια πόρτα, από την 
Κερκόπορτα είχαν µπει λίγοι Τούρκοι και σήκωσαν µία και µοναδική σηµαία απάνω στα 
τειχιά µας! 

Ουρλιαχτά ακούστηκαν, ενός πανικού, που στην πραγµατικότητα δεν υπήρχε, αν έµενε 



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

στη θέση του ο Ιουστινιάνη, αν δε λαβωνόταν, αν, αν  

Με τη δύναµη όλων των γενεών των Ελλήνων ρίχτηκε στη µάχη τώρα ο ίδιος ο 
τελευταίος βασιλέας µας. Σήκωνε το σπαθί του και όταν το κατέβαζε απλώνονταν σωρός 
οι Τούρκοι, που βλέποντας πως κάτι συνέβαινε ξανατρέξαν µε καινούργια ορµή στην 
Πύλη του Αγίου Ρωµανού, εκεί που πολεµούσε σαν το λιοντάρι ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος! Στο πιο αδύναµο µέρος της άµυνας! 

Ο πανικός απλωνόταν, οι στρατιώτες του Ιουστινιάνη έφευγαν αν και απολύτως ζωτικοί 
για την άµυνα! "Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι" ακούγονταν ακόµα πιο πολλές φωνές πανικού, 
βλέποντας το λυσσασµένο κύµα των Γενιτσάρων να σπάει τις αφύλακτες πια θέσεις των 
ανδρών του Ιουστινιάνι και να περικυκλώνει τον Αυτοκράτορα, που πολεµούσε µε όλη τη 
δύναµη της ψυχής του, µε όλη την πνοή της ανδρείας του! 

"Εάλωωω! Η Πόλις εάλωωωω"! 

∆άκρυα σπαραγµού βγήκαν από τα σωθικά του σαν άκουσε εκείνο το "εάλω"  Η Πόλη 
του, ό,τι αγάπησε, αυτό για το οποίο τόσο πάλεψε και ξαγρύπνησε, αυτή για την οποία 
διέπραξε τη µεγάλη ασέβεια, η Πόλη του Θεέ µου "εάλω"! 

Γύρισε κατάκοπος το κεφάλι του ο Κωνσταντίνος  Ήταν πια ολοµόναχος! Όλοι σχεδόν 
γύρω του είχαν πέσει σαν ήρωες! Ως Έλληνες!  

"∆εν υπάρχει κανείς Χριστιανός να µου πάρει το κεφάλι;" φώναξε µε όλη τη δύναµή του 
καθώς το σπαθί του κατέβαινε µε ορµή σε ένα Γενίτσαρο που ούρλιαξε από το πόνο, 
φοβούµενος µην πέσει ζωντανός στα χέρια των σκυλιών! Αστραπή πέρασε από το νου 
του το αίτηµα που είχε ζητήσει από το Χριστό, το βράδυ όταν Μεταλάµβανε και γύρεψε 
συγχώρηση. 

Και σαν απάντηση ήρθε τότε ένα δυνατό χτύπηµα που του έκοψε την ανάσα! Ένας 
Γενίτσαρος τον είχε λαβώσει πισώπλατα! "Εάλω η Πόλιςςςς" ακούστηκε µακάβρια η 
σπαραχτική φωνή. Και όπλισε µε τέτοια δύναµη τον βασιλέα, που γύρισε 
τραυµατισµένος και µε µια σπαθιά πήρε το κεφάλι του άτιµου που τον χτύπησε! 

Καινούριο κύµα Τούρκων χίµηξε από τα χαλάσµατα µέσα! Όσοι είχαν αποµείνει πάλευαν 
τώρα 1 µε 20!  

Μακάρι να µπορούσε εκεί να είναι όλη η Ελλάδα, όλες οι γενιές, να δουν τι θα πει 
πατρίδα, να δουν τι θα πει Πίστη, να δουν τι θα πει ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ!!! Μακάρι να 
ήταν εκεί όλα τα Έθνη, για να ξέρουν, για να τρέµουν από δέος, για να βουρκώνουν τα 
µάτια τους όταν θα λένε Ελλάδα και Ρωµιοσύνη, όταν θα µιλούν για Κωνσταντινούπολη 
και για Ιστορία της Ανθρωπότητος! Μακάρι να ήταν εκεί όλοι οι ∆άσκαλοι, όλοι οι 
Εκπαιδευτικοί της Ελλάδας και του Κόσµου, για να διδάσκουν στα παιδιά της γης, τον 
τιτάνιο αγώνα που έδωσε µόνος του ο Ελληνισµός, αιώνες, για να κρατήσει τον 
Ισλαµισµό και τον Τουρκισµό έξω από την Ευρώπη, µακριά από τη ∆ύση, για να 
µπορούν εκείνοι, να είναι σήµερα εφευρέτες και καλλιτέχνες και χορευτές και 
διανοούµενοι και εύποροι και έµποροι και αφέντες. 

Πάλι σήκωσε το σπαθί ο Κωνσταντίνος! Πάλι πολεµούσε για την Πίστη, όπως είχε πει 
στον τελευταίο λόγο του και για την Πατρίδα! Ζωτικές αξίες που θα επαναλάµβανε 400 
χρόνια αργότερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης! Γιατί αυτό και το ίδιο είναι τούτο το Γένος 
στους αιώνες! Μακριά από το Χριστό χάνεται και κοντά Του ξαναγεννιέται! 



 

Γέµισε ο τόπος τούρκικα σαρίκια! Ένα δόρυ σφενδονίστηκε καταπάνω του και τον ήβρε 
τον ΗΡΩΑ στο στήθος! Χαλάρωσε η λαβή του! Λύγισαν τα γόνατα! Τα µάτια του έγιναν 
βαριά! Οι φωνές έπαψαν να ακούγονται! Τα ουρλιαχτά πια δεν τον άγγιζαν! Ο Αετός 
φτερούγιζε για τα ουράνια! Να βάλει µετάνοια πια µπροστά στον ολόλαµπρο θρόνο του 
Υψίστου Βασιλέως, να σµίξει µε τους παλιούς ήρωες, που τον περίµεναν δακρυσµένοι 
στα ουράνια, κάτω από το Θρόνο του Κυρίου της Ζωής και της Ανάστασης! Είχαν 
προλάβει µε απανωτές τους Πρεσβείες, µε µπροστάρισα την ίδια τη Βασίλισσα των 
Αγγέλων και είχαν αποσπάσει τη µεγάλη και βεβαία υπόσχεσή Του: 

"Πάλι µε χρόνια, µε καιρούς, πάλε δικά σας θα 'ναι"!!! 

Αιωνία η µνήµη, αιωνία η µνήµη, αιωνία αυτών η µνήµη 
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                              Πως και πότε διαπράχθηκε η γενοκτονία; 
 
Ο ποντιακός ελληνισµός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας ( 1461 ) 
γνώρισε συνεχείς διωγµούς, σφαγές, ξεριζωµούς και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαµισµό 
και εκτουρκισµό του, µε αποκορύφωµα τη συστηµατική και µεθοδευµένη εξόντωση – 
γενοκτονία του αιώνα µας.  
 
Επτά χρόνια µετά την άλωση της Πόλης, οι Οθωµανοί κατέλαβαν την Τραπεζούντα. 
Η οθωµανική κατάκτηση του µικρασιατικού Πόντου µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις 
περιόδους.  
 
Η πρώτη αρχίζει µε την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα µέσα του 17ου 
αιώνα. Την περίοδο αυτή οι Τούρκοι κρατούν µάλλον ουδέτερη στάση κατά των Ελλήνων 
του Πόντου.  
Η δεύτερη αρχίζει στα µέσα του 17ου αιώνα και λήγει µε το τέλος του πρώτου 
ρωσοτουρκικού πολέµου. Χαρακτηρίζεται µε τη θρησκευτική βία κατά των χριστιανικών 
πληθυσµών. Κατά την περίοδο αυτή πραγµατοποιούνται οι οµαδικοί εξισλαµισµοί των 
ελληνικών πληθυσµών.  
Η τελευταία περίοδος, που τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους. 
Η πρώτη αρχίζει µε τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774. Χαρακτηρίζεται από 
τη συστηµατική προσπάθεια των τοπικών αρχών να µην εφαρµόζουν προς όφελος των 
χριστιανών τους φιλελεύθερους νόµους. H δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει το 1908 και 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισµού.  
Από τους βαλκανικούς πολέµους και από τους επίσηµους συµβούλους, των Γερµανών, 
οι Νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι µονάχα µε την εξαφάνιση των Ελλήνων και Αρµενίων θα 
έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Οι διάφορες µορφές βίας δεν αρκούσαν για να 
φέρουν τον εκτουρκισµό.  
Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 1911, εφαρµόστηκε 
κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου και ολοκληρώθηκε από το Μούσταφα Κεµάλ 
( 1919 – 1923 ).  
 
Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο << Ένωση και Πρόοδος >> ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριο 
τους, που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911 πάρθηκε η απόφαση, ότι η Μικρά 
Ασία πρέπει να γίνει µωαµεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες 
εθνότητες.  
 
Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν µε την επιστράτευση όλων από 15 έως 45 ετών και την 
αποστολή τους σε Τάγµατα Εργασίας. Παράλληλα αµφισβήτησαν το δικαίωµα των 
Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλµατά τους και επί πλέον απαγόρευσαν τους 
µουσουλµάνους να εργάζονται επαγγελµατικά µε τους Έλληνες µε την ποινή της τιµωρίας 
από τις στρατιωτικές αρχές.  
Κατ΄ αρχάς οι άτακτες ορδές των Τούρκων επιτίθονταν στα αποµονωµένα ελληνικά χωριά 
κλέβοντας, φονεύοντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, κακοποιώντας και καίγοντάς τα. 
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Ο  Α΄  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
   Στις αρχές του 20ού αιώνα οι χώρες της Ευρώπης που είχαν αναπτύξει µεγάλη 
βιοµηχανία, ιδιαίτερα η Αγγλία και η Γερµανία, ήρθαν αντιµέτωπες. Αιτία ήταν, κυρίως, 
η προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν περισσότερες πρώτες ύλες για τα εργοστάσιά τους 
και νέες αγορές για τα προϊόντα τους. Αντιµέτωπα ακόµα ήρθαν και άλλα κράτη της 
Ευρώπης, που είχαν µεταξύ τους εδαφικές διαφορές. Έτσι διαµορφώθηκαν δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα: Οι δυνάµεις της Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και οι Κεντρικές 
αυτοκρατορίες (Γερµανία, Αυστρία), στις οποίες προσχώρησαν η Οθωµανική 
αυτοκρατορία και η Βουλγαρία. Με το ένα ή το άλλο στρατόπεδο βρέθηκαν και πολλές 
µικρότερες χώρες. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. 
   Η αφορµή δεν άργησε να δοθεί. Ένας Σέρβος φοιτητής δολοφόνησε το διάδοχο της 
Αυστρίας, η οποία τότε κήρυξε τον πόλεµο εναντίον της Σερβίας (1914). Μέσα σε λίγες 
µέρες ο πόλεµος γενικεύτηκε στη διαιρεµένη Ευρώπη και επεκτάθηκε σε δύο κυρίως 
µεγάλα µέτωπα: το Ανατολικό (Γερµανοί εναντίον Ρώσων) και το ∆υτικό (Γερµανοί 
εναντίον Γάλλων). 
   Η Ελλάδα την εποχή αυτή έζησε στιγµές αγωνίας και ταραχής. Ο Βενιζέλος πίστευε 
πως η θέση της Ελλάδας ήταν στο πλευρό της Αντάντ, γιατί έτσι θα εξυπηρετούνταν 
καλύτερα τα συµφέροντα των υπόδουλων Ελλήνων. Οι περισσότεροι απ` αυτούς ζούσαν 
σε εδάφη της Τουρκίας, η οποία είχε συµµαχήσει µε τις Κεντρικές αυτοκρατορίες. 
Αντίθετος µε την πολιτική του πρωθυπουργού ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που 
πίστευε στη νίκη της Γερµανίας και επέµενε να µείνει η Ελλάδα ουδέτερη. Η διαφωνία 
αυτή είχε ως αποτέλεσµα να αρχίσουν στο εσωτερικό της χώρας φοβερές διαµάχες, που 
δίχασαν τον ελληνικό λαό. Τελικά η Ελλάδα µπήκε στον πόλεµο στο πλευρό της Αντάντ. 
ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα. 
   Ο Α΄ παγκόσµιος πόλεµος, που είχε σκορπίσει αµέτρητες συµφορές, τελείωσε το 
Νοέµβρη του 1918 µε νίκη των δυνάµεων της Αντάντ. Στο αποτέλεσµα αυτό είχε 
συµβάλει και ο ελληνικός στρατός µε τη νίκη του εναντίον των Βουλγάρων στη µάχη του 
Σκρα (1918) και σε άλλα µέτωπα. 
   Στη διάρκεια των αιµατηρών συγκρούσεων του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου εκδηλώθηκε 
και η Ρωσική Επανάσταση (1917), που ανέτρεψε το καθεστώς του τσάρου και 
εγκαθίδρυσε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος. Η ατοµική ιδιοκτησία καταργήθηκε και όλη 
η γη, τα εργοστάσια, τα µεταλλεία κτλ. περιήλθαν στο κράτος. 
   Με τη λήξη του πολέµου, η Ελλάδα πήρε από τη Βουλγαρία τη ∆. Θράκη και µε τη 
συνθήκη των Σεβρών πήρε από την Τουρκία την Ανατολική Θράκη, (εκτός από την 
περιοχή της Κωνσταντινούπολης), καθώς και τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και την περιοχή 
της Σµύρνης. 
 
* Το 1920 άρχισε ο µικρασιατικός πόλεµος και τέλειωσε το 1922. 
 
** Στις 27 Αυγούστου του 1922 η Ελλάδα έχασε την περιοχή της Σµύρνης. 
 
*** Με τη συνθήκη της Λωζάνης, που ισχύει ως σήµερα, η Ελλάδα έχασε την 
Ανατολική Θράκη και τα νησιά, Ίµβρο και Τένεδο. 
 
 



ΤΟ  ∆ΙΑΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
 

   Το διάστηµα από το τέλος του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου (1918) ως την έναρξη του 
∆ευτέρου (1939) ονοµάζεται Μεσοπόλεµος. Σ` αυτά τα χρόνια έγιναν σηµαντικά 
γεγονότα, που προκάλεσαν αλλαγές σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα. 
   Οι χώρες βγήκαν από τον πόλεµο µε τεράστιες καταστροφές και πολλές ανάγκες. Οι 
άνθρωποι, για να καλυτερέψουν τη ζωή τους, αύξησαν την παραγωγή. Μολονότι λοιπόν 
υπήρχε αφθονία προϊόντων, αυτοί που τα χρειάζονταν δεν είχαν χρήµατα να τα 
αγοράσουν. Έτσι, τα προϊόντα έµεναν απούλητα, τα εργοστάσια άρχισαν να κλείνουν και 
εκατοµµύρια εργαζόµενοι έµειναν άνεργοι. 
   Η κακή αυτή οικονοµική κατάσταση προκάλεσε κοινωνική αναστάτωση που 
εκδηλωνόταν µε πορείες, διαδηλώσεις, απεργίες κτλ. Οι αντιθέσεις και η αναταραχή 
µεγάλωναν, καθώς οι λαοί, επηρεασµένοι από τις ιδέες της ρωσικής επανάστασης για 
ισότητα και δικαιοσύνη, διεκδικούσαν περισσότερα δικαιώµατα. Οι ταπεινωτικοί όροι 
που είχαν επιβάλει στη Γερµανία οι νικητές του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου, ήταν ένας 
ακόµα λόγος για αναταραχή σ` αυτή τη χώρα. 
   Την κατάσταση εκµεταλλεύτηκαν τότε κάποιοι φιλόδοξοι που, υποσχόµενοι κοινωνική 
τάξη και ευηµερία, κατάφεραν να επιβάλουν δικτατορικά καθεστώτα. Στην Ιταλία 
επικράτησε ο ιδρυτής του φασιστικού κόµµατος, Μπενίτο Μουσολίνι και στη Γερµανία ο 
αρχηγός του ναζιστικού κόµµατος, Αδόλφος Χίτλερ, που υποσχόταν να κάνει τη Γερµανία 
µεγάλη δύναµη. Λίγο αργότερα οι λαοί πλήρωσαν ακριβά την επικράτηση αυτού του 
φασισµού. 
   Στο διάστηµα του Μεσοπολέµου η Ελλάδα είχε να αντιµετωπίσει πολλά και µεγάλα 
προβλήµατα. Το σηµαντικότερο απ` αυτά ήταν να βρεθεί στέγη και απασχόληση για τους 
Έλληνες πρόσφυγες, που είχαν έρθει µετά µικρασιατική καταστροφή. Οι περισσότεροι 
πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Αθήνα, στον Πειραιά και 
στη Θεσσαλονίκη, όπου δηµιουργήθηκαν µεγάλοι προσφυγικοί συνοικισµοί: Νέα Ιωνία, 
Ν. Σµύρνη, Ν. Φιλαδέλφεια, Νίκαια (στην Αττική), Ν. Μηχανιώνα, Ν. Μουδανιά, (στη 
Θεσσαλονίκη) κ.ά. Οι πρόσφυγες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική και 
πνευµατικοί ανάπτυξη της χώρας. 
   Κατά το Μεσοπόλεµο επικράτησε στην Ελλάδα πολιτική αστάθεια µε εξαίρεση την 
τετραετία κατά την οποία τη διακυβέρνηση της χώρας είχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι 
κυβερνήσεις δεν έµεναν για πολύ στην εξουσία και τα πάθη δεν έλεγαν να σταµατήσουν. 
Την κατάσταση αυτή εκµεταλλεύτηκαν οι φιλοβασιλικοί και κατάφεραν να ξαναφέρουν 
το βασιλιά Γεώργιο Β΄. Ο βασιλιάς ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Ιωάννη Μεταξά το 
1935, ο οποίος στις 4 Αυγούστου του 1936 επέβαλε δικτατορία. 
 
 
 
 

Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
   Στα χρόνια που ακολούθησαν τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο ο κόσµος έζησε µια µεγάλη 
οικονοµική κρίση. Η κρίση αυτή είχε σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. 
   Σε πολλές χώρες, όπως στη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, 
επιβλήθηκε δικτατορικό καθεστώς. 



   Στη Γερµανία, ειδικότερα, το ναζιστικό κόµµα του Χίτλερ, συνεχώς επιδίωκε να 
«ξεπλύνει» την ντροπή του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου και να κυριαρχήσει στον κόσµο. 
Από το 1936 ο Χίτλερ συµµάχησε µε τον ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας Μουσολίνι 
(Άξονας Βερολίνου-Ρώµης) και από κοινού άρχισαν να εφαρµόζουν επιθετική πολιτική 
απέναντι σε άλλες χώρες. Η πολιτική αυτή κορυφώθηκε το Σεπτέµβριο του 1939, όταν ο 
γερµανικός στρατός έκανε εισβολή στην Πολωνία, που την ασφάλειά της είχε εγγυηθεί η 
Αγγλία. 
   Η Ιταλία, που δεν έκρυβε την επιδίωξή της να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο, είχε αρχίσει 
εχθρικές ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας. Η σοβαρότερη ήταν ο τορπιλισµός του 
αντιτορπιλικού «Έλλη» στο λιµάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου 1940. 
   Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία ζήτησε από τον πρωθυπουργό Ι. Μεταξά την 
παράδοση της χώρας. Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ. 
   Λίγο αργότερα τα ιταλικά στρατεύµατα εισέβαλαν στα εδάφη µας από τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο ελληνικός στρατός, αφού απέκρουσε την ξαφνική επίθεση 
στα βουνά της Πίνδου, προχώρησε νικηφόρα και µπήκε στη Βόρεια Ήπειρο, οπού οι 
Έλληνες κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή. 
   Ο Χίτλερ, βλέποντας ότι οι Ιταλοί παρά τον τελειότερο εξοπλισµό και τις µεγαλύτερες 
δυνάµεις τους δεν µπορούσαν να κατακτήσουν την Ελλάδα, αποφάσισε να επέµβει ο 
ίδιος τον Απρίλιο του 1941. Ο στρατός µας, που υπερασπιζόταν το Ρούπελ και τα άλλα 
οχυρά στα σύνορα µε τη Βουλγαρία, αγωνίστηκε ηρωικά. Η Ελλάδα όµως δεν µπορούσε 
να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα και τους δυο επιδροµείς. Οι Γερµανοί, για να την 
κατακτήσουν, αναγκάστηκαν να θυσιάσουν διαλεχτά τµήµατα του στρατού τους. Τελικά, 
µετά από πολλές προσπάθειες, ο Χίτλερ κατάφερε να πάρει την Ελλάδα. 
   Πολλές χώρες της Ευρώπης, µε πρώτες την Αγγλία και τη Γαλλία, κήρυξαν πόλεµο 
στις δυνάµεις του Άξονα*. Το 1941 ο Χίτλερ έκανε εισβολή στη Σοβιετική Ένωση 
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας (Ε.Σ.Σ.∆.), παρόλο που είχε υπογράψει µαζί της σύµφωνο µη 
επίθεσης. Το ∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου η Ιαπωνία, σύµµαχος της Γερµανίας, 
βοµβάρδισε τον αµερικανικό στόλο στη Χαβάη στο Περλ Χάρµπουρ. Τότε µπήκε στον 
πόλεµο και η Αµερική (Η.Π.Α.) και ο πόλεµος έγινε παγκόσµιος. 
    Η συµµετοχή των υπερδυνάµεων Αµερικής και Ρωσίας στο πλευρό των Συµµάχων**  
σήµανε την αρχή του τέλους για το γερµανικό στρατό, που ως τότε προχωρούσε 
νικηφόρα σε όλα σχεδόν τα µέτωπα και είχε υποτάξει µεγάλο µέρος της Ευρώπης. 
   Στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου πολλοί λαοί έγραψαν σελίδες δόξας. Οι 
Έλληνες αντιµετώπισαν µε επιτυχία δυνάµεις υπέρτερες από τις δικές τους. Στον πόλεµο 
όµως αυτό διαπράχθηκαν και µεγάλα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Ανάµεσά τους 
προκάλεσαν µεγάλη φρίκη το ολοκαύτωµα των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα του 
Χίτλερ και η ολοκληρωτική καταστροφή των ιαπωνικών πόλεων Χιροσίµα και 
Ναγκασάκι από ατοµικές βόµβες που έριξαν οι Αµερικανοί για να εξαναγκάσουν την 
Ιαπωνία σε παράδοση. 
   Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος έληξε το 1945 µε συντριπτική ήττα των δυνάµεων του 
Άξονα. Οι καταστροφές ήταν για όλους ανυπολόγιστες. Εκατοµµύρια θύµατα, 
ερειπωµένες πόλεις, κατεστραµµένες οικονοµίες και βαθύ αίσθηµα φρίκης και 
απελπισίας ήταν µερικές µόνο από τις συνέπειες του πολέµου για όλο τον κόσµο. 
   Η ανθρωπότητα προσπάθησε από την επόµενη κιόλας µέρα του πολέµου να κάνει ένα 
καινούργιο ξεκίνηµα ειρηνικό και ελπιδοφόρο. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε ο 
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), του οποίου η πατρίδα µας είναι ιδρυτικό µέλος. 



 
* ∆υνάµεις του Άξονα: Φιλανδία, Γερµανία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Αυστρία, 
Ιταλία, Ρουµανία, Βουλγαρία και Αλβανία. 
 
** Συµµαχικές ∆υνάµεις: Νορβηγία, Ε.Σ.Σ.∆., ∆ανία, Αγγλία, Ολλανδία, Πολωνία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Πρώην Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. 
 
*** Το 1947, η Ελλάδα κατάφερε να προσαρτήσει τα ∆ωδεκάνησα, τα οποία µέχρι τότε 
ήταν στην ιταλική κατοχή. 
 

 
 

Γιάννης Κοντόπουλος 
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Xenophon  Zolotas delivered  the  following  speech  in  English, 
                         Using  exclusively  Greek  words 
  
                              Harvard  University, 1954 
  
Kyrie, 
  

It is Zeus’ anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the 
herecy of our economic methodos and policies that we should agonize between 
the Scylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is 
not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my diagnosis should be that 
politicians are rather cryptoplethorists. 
  

Although the empatically stigmatize nomismatic plethora, they energise it 
through their tactics and practices. Our policies have to be based more on 
economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between 
political, strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been 
antieconomic. 
  

In our epoch characterised by monopolies, oligopolies, monopolist antagonism 
and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological .But 
this should not be metamorphosed into plethorophobia which is endemic among 
academic economists. 
  

Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater 
harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is 
basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonise more and more our 
economic and numismatic policies panethnically. 
  

These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political 
barometer are halcyonic. 
  

The history of our didymous organisations in this sphere has been didactic and 
their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and 
idiomorphous ethical economies. The genesis of the programmed organisation 
will dynamize these policies. I sympathise, therefor, with apostles and the 
hierarchy of our organisations in their zeal to programme orthodox economic and 
numismatic policies, although I have some logomachy with them.  
  

I apologize for having tyranized you with my hellenic phraseology. In my 
epilogue, I emphasize my eulogy to the philoxenous autochthons of this 



cosmopolitan metropolis and my enconomium to you, kyrie and the 
stenographers. 
  
Mr. Xenofon Zolotas   
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Εργαλεία και Μηχανές 
 

   Για να υπάρξει τεχνολογία πρέπει να υπάρχουν εργαλεία. 
Το πρώτο και αδιάψευστο τεκµήριο πολιτισµού στη γη είναι η ύπαρξη 
ευρηµάτων εργαλείων. Τα πρώτα εργαλεία, οι πυγµές, ήταν κοµµάτια σκληρής 
πέτρας αιχµηρές στο ένα άκρο. Τα εργαλεία αυτά, µπορεί σήµερα να µας 
φαίνονται αδέξια και χοντροφτιαγµένα, µπορούσαν όµως να κάνουν πολλές 
εργασίες όπως να κόβουν, να σκάβουν, να τρυπούν και άλλα. 
Με το πέρασµα των χιλιετηρίδων οι άνθρωποι βελτίωσαν τα εργαλεία τους και 
τα έκαναν ικανά για λεπτοµερείς και εξειδικευµένες εργασίες. 
Υπάρχουν χιλιάδες εργαλεία για τη σχεδίαση, τη µέτρηση, το κράτηµα, την 
κοπή, τη σχηµατοποίηση κ.ά. των διάφορων υλικών. Τα εργαλεία µπορούν να 
θεωρηθούν ως η απλούστερη κατηγορία µηχανών. 
   Μηχανή είναι µια συσκευή που η λειτουργία της αποδίδει έργο, 
χρησιµοποιώντας µία ορισµένη µορφή ενέργειας. Από άποψη κατασκευής 
διακρίνονται στις απλές που χρησιµοποιούν τη µυϊκή ενέργεια και έχουν απλή 
κατασκευή, όπως µοχλός, τροχός κ.λπ. και στις σύνθετες που χρησιµοποιούν 
διάφορες άλλες µορφές ενέργειας, όπως ηλεκτρική, θερµική κ.λπ. και έχουν 
πολύπλοκη κατασκευή, όπως πλυντήριο, καυστήρας κ.λπ.  
   Οι 5 απλές µηχανές που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος είναι ο µοχλός, η σφήνα, 
ο τροχός, η τροχαλία και ο κοχλίας. Η καταγωγή τους χάνεται στα βάθη του 
χρόνου, φαίνεται ότι ο ζυγός ( ένα είδους µοχλού) ήταν γνωστός στην Αίγυπτο, 
ίσως από το 5000 π.Χ., ενώ η τροχαλία εµφανίστηκε στον 8ο αιώνα π.Χ. 
Γύρω στον3ο π.Χ. αιώνα οι Έλληνες επιστήµονες ανέπτυξαν µια σειρά από 
µηχανήµατα που απαλλάσσουν τον άνθρωπο από επίπονες εργασίες. 
Ο Αρχιµήδης, εφεύρε τον υδραυλικό κοχλία και το γεωτρύπανο και ο Κτησίβιος 
την εµβολοφόρο αντλία. Με την πάροδο του χρόνου, οι µηχανές αυτές 
βελτιώθηκαν και τελειοποιήθηκαν, για παράδειγµα ο τροχός του νερού 
εξελίχθηκε σε στρόβιλο που ήταν πιο αποτελεσµατικός κι αυτός µε τη σειρά του 
τελειοποιήθηκε και σήµερα είναι ένα από τα κύρια µηχανήµατα για την 
παραγωγή ηλεκτρισµού. Τα σύγχρονα µηχανήµατα είναι σχεδιασµένα για 
εξειδικευµένες εργασίες µεγάλης ακρίβειας. Για παράδειγµα, τα µηχανήµατα 
που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία και την συσκευασία διαφόρων ειδών 
τροφίµων απαιτούν πολύ µεγάλη ακρίβεια. 
   Η ισχύς των µηχανών είναι ανάλογη µε την εργασία που κάνουν. 
Για παράδειγµα το σκάψιµο στοών µέσα στη γη, η κοπή όγκων µαρµάρου ή 
η άντληση πετρελαίου απαιτούν πολύ ισχυρά µηχανήµατα. 
Οι σύγχρονες βιοµηχανίες χρησιµοποιούν εργαλεία και µηχανήµατα υψηλής 
τεχνολογίας που η λειτουργία τους ελέγχεται µε υπολογιστές, προκειµένου να 
παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικά στην αγορά. 
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   Σε όλες τις µηχανές διακρίνονται µια είσοδος, µια έξοδος και διάταξη 
µετατροπής και µετάδοσης της ενέργειας που χρησιµοποιεί. 
Για παράδειγµα, σε έναν ανεµόµυλο η είσοδος είναι η αιολική ενέργεια (φυσική 
πηγή) και η έξοδος η µηχανική ενέργεια (κίνηση φτερωτής) που µε τη σειρά της 
µπορεί να αποτελέσει είσοδο µιας άλλης µηχανής για παράδειγµα µιας 
ηλεκτρικής γεννήτριας της οποίας έξοδος είναι η ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρικό 
ρεύµα). Η ενέργεια που αποδίδεται στην έξοδο µιας µηχανής είναι πάντα 
µικρότερη από την ενέργεια που προσφέρεται στην είσοδο, λόγω των τριβών 
που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της µηχανής. Το πηλίκο τους αποτελεί 
τον βαθµό απόδοσης της µηχανής και είναι πάντοτε µικρότερος από τη µονάδα. 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφίες 
 

 
 

Γερανός Τοίχου 
 

  Ο σκελετός τους αποτελείται από τρία τµήµατα: το στύλο, το βραχίονα και τον 
ελκυστήρα. Αυτά σχηµατίζουν τρίγωνο που στηρίζεται µε δύο έδρανα σε τοίχο 
και µπορεί να περιστρέφεται κατά 180ο ή 270ο (όταν είναι τοποθετηµένο σε 
εξέχουσα γωνία). 
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Γερανός Περιστρεφόµενος 
 

   Οι γερανοί αυτοί αποτελούνται από ένα στύλο, ο οποίος στηρίζεται σε πλάκα 
που συνδέεται µε τη θεµελίωση µε κοχλίες ή αγκυρώσεις. Το περιστρεφόµενο 
µέρος του γερανού έχει µορφή τριγώνου και αποτελείται από δύο ελκυστήρες, 
το βραχίονα και δύο κατακόρυφους προφυλακτήρες µεταξύ των δύο εδράνων. 
Στηρίζεται επάνω σε κατακόρυφο έδρανο και κάτω σε δακτυλιοειδές έδρανο 
που επιτρέπει περιστροφή 360 µοιρών. 
 
 

 
 

Κινητός Γερανός 
 

   Κινητοί λέγονται οι γερανοί που έχουν την ικανότητα να µετακινούνται 
ελεύθερα στο έδαφος και όχι πάνω σε καθορισµένη σιδηροτροχιά. 
   Ευρεία χρήση των κινητών γερανών γίνεται στα δοµικά έργα, όπου εκτός από 
την οικονοµία χρηµάτων που προκύπτει, επειδή δεν χρειάζονται σκαλωσιές, 
κερδίζεται και χρόνος. 
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∆οµικός Γερανός Πύργου 
 

   Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κτιρίων και είναι σταθεροί ή κινητοί. 
Στη δεύτερη περίπτωση εδράζονται σε βάση που φέρει ερπύστριες. 
 
 
 

 
 

Γερανός Ναυπηγείου 
 

   Είναι πυργωτοί γερανοί ισχυρής κατασκευής και ανυψωτικής ικανότητας 
19 ως 100 ton. Χρησιµοποιούνται στα ναυπηγεία για τη µεταφορά 
προκατασκευαζοµένων τµηµάτων πλωτών µέσων και γι’ αυτό δεν είναι 
σταθεροί, αλλά κινούνται σε σιδηροτροχιές. 
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Πλωτός Γερανός 
 

   Οι πλωτοί γερανοί είναι πολύ χρήσιµη µορφή κινητού γερανού. 
Χρησιµοποιούνται για την ανέλκυση βυθισµένων πλοίων, την τοποθέτηση 
θεµελίων γεφυρών και λιµενοβραχιόνων µέσα στη θάλασσα, φόρτωση πλοίων, 
ανύψωση πλωτήρων για επιθεώρηση κ.α. 
 
 

 
 

Ελικόπτερο Ανύψωσης 
 

   Η ικανότητα των ελικοπτέρων να απογειώνονται και να προσγειώνονται 
κατακόρυφα και να αιωρούνται ακίνητα κάνουν δυνατή τη χρησιµοποίησή τους 
σαν αερογερανών. 
   Οι εκτελούµενες είναι ποικίλες και πολυάριθµες. Έχουν το πλεονέκτηµα της 
µεγάλης οικονοµίας χρόνου, ακόµη δε και χρηµάτων, τουλάχιστον στα 
οικονοµικά αναπτυγµένα κράτη, όπου υπάρχουν εταιρείες µεταφοράς µε 
ελικόπτερα, µε µεγάλο κύκλο εργασιών.                                                     Σελίδα 5 



 

 
 

Γερανογέφυρα 
 
Οι γερανογέφυρες αποτελούνται από δύο σιδηροτροχιές επάνω στις οποίες 
κινείται η γέφυρα και επάνω σε αυτή κινείται το φορείο. Γερανογέφυρες µικρού 
φορτίου και ανοίγµατος κατασκευάζονται συνήθως µε ένα κύριο φορέα στο 
κάτω πέλµα του οποίου κυλιέται ένα φορείο. 
 

 
 

Ανελκυστήρας 
 

   Οι ανελκυστήρες χρησιµεύουν για τη µεταφορά προσωπικού και φορτίων 
στους ορόφους πολυκατοικιών, µεγάρων και γενικά µεγάλων κτιρίων, καθώς 
και για την εξυπηρέτηση ανυψωτικών αναγκών προσωπικού ή φορτίων σε 
ορυχεία, συγκοινωνιακούς σταθµούς κλπ. 
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Ιστορική εξέλιξη του Γερανού 
 

   Στην αρχή τους γερανούς τους είχαν πρωτοεφεύρει οι αρχαίοι Έλληνες για να 
τους βοηθήσουν στην κατασκευή διάφορων αρχαίων, λαµπρών κτισµάτων π.χ. ο 
Παρθενώνας . Οι γερανοί στην αρχαιότητα ήταν κατασκευασµένοι από ξύλο και 
χρησιµοποιούσαν σχοινιά από φυτικές ίνες για την ανύψωση φορτίων. 
Σήµερα οι γερανοί είναι κατασκευασµένοι από σίδερο και χρησιµοποιούν 
συρµατόσχοινα αντί των παλιών, απλών σχοινιών και σηκώνουν πολλές φορές 
βαρύτερα φορτία από παλιά. 
 

Χρησιµότητα 
 

    Οι γερανοί χρησιµεύουν: 
α) Στη βαριά βιοµηχανία για τη µετακίνηση µεγάλων βαρών, όπως είναι οι 
πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται στις διάφορες φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας. 
β) Στους σιδηροδροµικούς σταθµούς και τις αποβάθρες για τη φόρτωση και 
εκφόρτωση υλικών. 
γ) Στα εργοστάσια για τις µετακινήσεις µηχανών και υλικών. 
δ) Στα πολυώροφα κτίρια για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και ανύψωση 
υλικών σε όλους τους ορόφους. 
ε) Στα µεταλλεία για τη µετακίνηση του µεταλλεύµατος και άλλων βοηθητικών 
υλικών καθώς και του προσωπικού. 
στ) Στα δοµικά έργα για τη µετακίνηση των δοµικών υλικών σε όλη την 
οικοδοµή. 
ζ) Σε συνεργεία αυτοκινήτων, βιοτεχνίες και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη να 
ανυψωθούν ή να µετακινηθούν υλικά βαριά. 
   Σήµερα χρησιµοποιούνται πολύ και µηχανήµατα για τη µετακίνηση υλικών 
από µία θέση σε άλλη. Κατά την παραγωγική διαδικασία σε οποιοδήποτε 
εργοστάσιο ή εργοτάξιο, γίνεται σηµαντική διακίνηση υλικών, από την άφιξη 
και την τακτοποίησή τους στην αποθήκη, από την αποθήκη στις θέσεις 
επεξεργασίας, συναρµολογήσεως ή συσκευασίας και από την τελευταία στην 
αποθήκη έτοιµων προϊόντων. 
   Κατά µέσο όρο για την παραγωγή ενός τόνου προϊόντων διακινούνται µέσα 
στο εργοστάσιο 50 τόνοι υλικών. 
   Με τη χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων αυτών πετυχαίνουµε: 
α) Στη διακίνηση υλικού που το βάρος του ξεπερνά τη µυϊκή δύναµη του εργάτη. 
β) Στην εξοικονόµηση εργατών, χρόνου και αύξηση της παραγωγής. 
γ) Να µην καταπονείται το προσωπικό µε βαριές εργασίες. 
δ) Με τη χρησιµοποίηση των καταλλήλων για κάθε περίπτωση µηχανηµάτων 
αποφεύγουµε τη φθορά του υλικού και άρα ελάττωση του κόστους παραγωγής. 
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     Τα µηχανήµατα ανυψώσεως και µετακινήσεως υλικών συνεχώς τελειο-
ποιούνται, γιατί καθηµερινά τα φορτία που πρέπει να µετακινηθούν γίνονται 
µεγαλύτερα, οι ταχύτητες βελτιώνονται, η ασφάλεια του προσωπικού προσέχετε 
περισσότερο, ο αυτοµατισµός τελειοποιείται, η παραγωγή γίνεται 
οικονοµικότερη για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των λαών και τέλος η 
απαίτηση για άνεση και αισθητική γίνεται µεγαλύτερη. 
 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 
   Οι περισσότεροι γερανοί είναι ηλεκτροκίνητοι και δεν έχουν κάποια επίπτωση 
στο περιβάλλον, όµως οι γερανοί που χρησιµοποιούν κινητήρες εσωτερικής 
καύσης δηµιουργούν κάποια ρύπανση. 
   Στην κοινωνία χρησιµεύουν για πολλές και διάφορες βαριές εργασίες που δεν 
µπορεί να κάνει ο άνθρωπος, όπως την ανύψωση και τη µεταφορά φορτίων. 
 

Συσχέτιση µε επιστηµονικές γνώσεις 
-Αρχές λειτουργίας-  

 
   Η λειτουργία των ανυψωτικών µηχανηµάτων στηρίζεται στην αρχή 
διατηρήσεως της ενέργειας. Όπως είναι γνωστό, έργο είναι το γινόµενο της 
δυνάµεως επί την απόσταση που έχει διανυθεί κατά τη διεύθυνση της δυνάµεως. 
   Για να υπάρχει εποµένως ισορροπία κατά τη λειτουργία ενός ανυψωτικού 
µηχανήµατος, πρέπει το γινόµενο του βάρους που ανυψώνεται επί το ύψος 
ανυψώσεως να είναι ίσο µε το γινόµενο της δυνάµεως που ενεργεί τη επί την 
απόσταση που διανύθηκε από αυτή κατά τον ίδιο χρόνο, αν παραλειφθούν οι 
τριβές. Εποµένως ό,τι κερδίζουµε σε δύναµη, το χάνουµε σε χρόνο. 
   Η διαφορά των δύο ταχυτήτων δυνάµεως και βάρους πετυχαίνεται µε 
κατάλληλη εκλογή των µοχλοβραχιόνων. Αν, όµως, δεν επαρκεί η σχέση των 
µοχλοβραχιόνων, χρησιµοποιούµε και ενδιάµεσες κινήσεις µε τροχαλίες, 
οδοντωτούς τροχού, ατέρµονες κοχλίες και υδραυλικό πιεστήριο. Η µετάδοση 
της κινήσεως γίνεται µε δύο τρόπους: 
α) Με περιστροφική κίνηση της δυνάµεως. Σε αυτήν η εξωτερική δύναµη µε τη 
βοήθεια ενός στροφάλου προκαλεί ροπή στρέψεως στον άξονα, στον οποίο 
άµεσα ή έµµεσα αντιδρά το βάρος. 
β) Με ευθύγραµµη κίνηση της δυνάµεως. Σε αυτήν η δύναµη δρα στην άκρη 
σχοινιού ή αλυσίδας, χωρίς να υπεισέρχεται καµιά ροπή στρέψεως, εκτός από 
την αναγκαία για την υπερνίκηση των τριβών. 
   Οι ανυψωτικές µηχανές δεν λειτουργούν συνεχώς, αλλά σε κύκλους 
λειτουργίας που ακολουθούνται από στάσεις. Όταν εκκινεί µια ανυψωτική 
µηχανή, έχουµε επιτάχυνση από την ηρεµία µέχρι την κανονική ταχύτητα της. 
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   Κατά τη διακοπή της κινήσεως µε µια πέδη (φρένο) πετυχαίνουµε 
επιβράδυνση µέχρι την ταχύτητα µηδέν. Και στις δύο περιπτώσεις λόγω των 
κινούµενων µαζών επέρχεται σηµαντική αύξηση των επιφορτίσεων, έναντι 
της κανονικής λειτουργίας µε οµοιόµορφη ταχύτητα. 
 
 
 
 

Πορεία Εργασίας 
 

   Για να τελειοποιήσω την εργασία µου ακολούθησα τρία βήµατα. Στην αρχή  
έψαξα να βρω πληροφορίες για το γερανό. Μετά έγραψα τη γραπτή εργασία και 
τέλος έφτιαξα την κατασκευή. 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΙΚΑ 
χάρακας χαρτόνι 
µολύβι σπάγκος 
ψαλίδι καλαµάκι 
 κόλα 
 ζηλοτέιπ 
 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν πληροφορίες και 
εικόνες από τα βιβλία (τεχνολογία για τους µαθητές Α’ γυµνασίου) του 
οργανισµού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων και (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΟΥ) της Γ’ Τεχνικού Λυκείου 
του Θεοδ. Α. Κουζέλη. 
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Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ασφάλεια ∆ικτύων 
 
"Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι επιχειρήσεις ως προς την ασφάλεια των
δικτύων; Πού έγκειται ο κίνδυνος και πώς µπορούν να προστατευθούν από ενδεχόµενες επιθέσεις 
που διακυβεύουν την ίδια την εταιρική λειτουργία; Το παρόν αφιέρωµα εξετάζει σε βάθος το 
ζήτηµα µε τη µορφή Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων." 

1. Τι είναι τα δίκτυα και από τι αποτελούνται;  
2. Τι σηµαίνει ασφάλεια δικτύων;  
3. Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια δικτύων;  
4. Ποια είναι τα βασικότερα είδη επιθέσεων κατά της ασφάλειας των δικτύων και πώς µπορούν 

να αντιµετωπιστούν;  
5. Εκτός από τις επιθέσεις, τι άλλο µπορεί να πλήξει την ασφάλεια ενός δικτύου; 

 
1. Τι είναι τα δίκτυα και από τι αποτελούνται; 
 
∆ίκτυα ονοµάζονται τα συστήµατα από τα οποία τα δεδοµένα κυκλοφορούν, 
αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία. Αποτελούνται από συστατικά 
στοιχεία µεταφοράς όπως καλώδια, δροµολογητές, πύλες, µεταγωγείς κ.λπ., 
και υπηρεσίες υποστήριξης, όπως σύστηµα ονοµάτων τοµέα, υπηρεσία 
αναγνώρισης καλούντος, υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας κ.λπ. 
 
Συνδεδεµένα µε τα δίκτυα είναι τα συστήµατα διανοµής ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, τηλεφωνικές συσκευές, υπολογιστές υπηρεσίας, 
προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ατζέντες κ.λπ. 
 
2. Τι σηµαίνει ασφάλεια δικτύων; 
 
Η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών µπορεί να οριστεί ως η δυνατότητα ενός δικτύου ή 
συστήµατος πληροφοριών να αντισταθεί, σε δεδοµένο επίπεδο αξιοπιστίας, σε τυχαία συµβάντα 
ή κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την επαλήθευση ταυτότητας, την 
ακεραιότητα και την τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων που έχουν αποθηκευθεί ή µεταδοθεί 
καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται είτε είναι προσβάσιµες µέσω των δικτύων και 
συστηµάτων αυτών. 
 
3. Ποιες είναι οι γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια δικτύων; 
 
Η προστασία ενός δικτύου το οποίο συνδέεται και µε το Internet είναι ένα θέµα που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµοί. Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
δικτύων και συστηµάτων πληροφοριών µπορούν να διατυπωθούν µε τα εξής τέσσερα, 
αλληλένδετα χαρακτηριστικά: 
 
α) ∆ιάθεση: Με τον όρο διάθεση εννοούµε ότι τα δεδοµένα είναι προσβάσιµα και οι υπηρεσίες 
λειτουργούν, παρά τις όποιες τυχόν διαταραχές, όπως διακοπή τροφοδοσίας, φυσικές 
καταστροφές, ατυχήµατα ή επιθέσεις. 
 
β) Επαλήθευση ταυτότητας: Επιβεβαίωση της δηλούµενης ταυτότητας φορέων ή χρηστών. Για 
την επαλήθευση ταυτότητας απαιτούνται κατάλληλες µέθοδοι για διάφορες εφαρµογές και 
υπηρεσίες, όπως είναι η ηλεκτρονική σύναψη σύµβασης, ο έλεγχος της πρόσβασης σε 
ορισµένα δεδοµένα και υπηρεσίες (π.χ. για τους τηλεργαζόµενους) και η επαλήθευση 
ιστοθέσεων (π.χ. για διαδικτυακές τράπεζες). Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται η δυνατότητα 
ανωνυµίας, δεδοµένου ότι πολλές υπηρεσίες δεν χρειάζονται την ταυτότητα του χρήστη αλλά 
µόνο αξιόπιστη επιβεβαίωση ορισµένων κριτηρίων (των καλουµένων "ανώνυµων 
διαπιστευτηρίων"), όπως η φερεγγυότητα. 



 
γ) Ακεραιότητα: Επιβεβαίωση ότι τα δεδοµένα που έχουν αποσταλεί, παραληφθεί η 
αποθηκευθεί είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. 
 
δ) Τήρηση του απορρήτου: Προστασία επικοινωνιών ή αποθηκευµένων δεδοµένων έναντι 
υποκλοπής και ανάγνωσης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Απαιτείται ιδιαίτερα για τη µετάδοση 
ευαίσθητων δεδοµένων και είναι µία από τις απαιτήσεις που ανταποκρίνεται στο µέληµα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών δικτύων επικοινωνιών. 
 
4. Ποια είναι τα βασικότερα είδη επιθέσεων κατά της ασφάλειας των δικτύων και πώς 
µπορούν να αντιµετωπιστούν; 
 
α) Υποκλοπή επικοινωνιών. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες µπορούν να υποκλαπούν και τα 
δεδοµένα να αντιγραφούν ή να τροποποιηθούν. Η υποκλοπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
διάφορους τρόπους. 
 
Ενδεχόµενη ζηµία: Η παράνοµη υποκλοπή µπορεί να προξενήσει βλάβη, τόσο ως παραβίαση 
της ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσο και µέσω της εκµετάλλευσης των δεδοµένων που έχουν 
υποκλαπεί, όπως συνθηµατικών ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για εµπορικό κέρδος ή 
δολιοφθορά. 
 
Πιθανές λύσεις: Άµυνα έναντι της υποκλοπής µπορεί να προέλθει µε την κρυπτογράφηση των 
δεδοµένων που µεταδίδονται µέσω του δικτύου. 
 
β) Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα 
υπολογιστών (hacking, cracking). Η µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών 
πραγµατοποιείται συνήθως κακόβουλα µε την πρόθεση 
αντιγραφής, τροποποίησης ή καταστροφής δεδοµένων. Αυτό 
τεχνικά αποκαλείται παρείσφρυση και µπορεί να γίνει µε 
διάφορους τρόπους, όπως: i) µε την αξιοποίηση πληροφοριών 
που προέρχονται από το εσωτερικό, επιθέσεις "λεξικού", ii) µε 
βίαιες επιθέσεις (εκµεταλλευόµενες την τάση των χρηστών να επιλέγουν προβλέψιµα 
συνθηµατικά), iii) µε χειραγώγηση (που εκµεταλλεύεται την τάση των χρηστών να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες σε φαινοµενικά αξιόπιστα άτοµα), και iv) µε την υποκλοπή συνθηµατικών. 
 
Ενδεχόµενη ζηµία: Η µη εξουσιοδοτηµένη παρείσφρυση έχει ενίοτε ως κίνητρο διανοητική 
πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. Ωστόσο, αυτό που αρχίζει ως µια διαδικασία παρενόχλησης 
αναδεικνύει τα τρωτά σηµείων των δικτύων πληροφοριών και παρακινεί άτοµα µε εγκληµατική ή 
δόλια πρόθεση να εκµεταλλευθούν αυτές τις αδυναµίες. Η προστασία κατά της µη 
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων οικονοµικών 
πληροφοριών, τραπεζικών λογαριασµών και δεδοµένων υγείας, αποτελεί δικαίωµα των ατόµων. 
Για το δηµόσιο τοµέα και τη βιοµηχανία, οι επιβουλές κυµαίνονται από την οικονοµική 
κατασκοπεία έως τη δυνητική τροποποίηση εσωτερικών ή δηµόσιων δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης του περιεχοµένου δικτυακών τόπων. 
 
Πιθανές λύσεις: Η πλέον κοινή µέθοδος προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης 
είναι οι έλεγχοι συνθηµατικού και η εγκατάσταση firewall. Ωστόσο, µε αυτά παρέχεται 
περιορισµένη µόνο προστασία, και πρέπει να συµπληρώνεται και από άλλους ελέγχους 
ασφαλείας, όπως η αναγνώριση επιθέσεων, η ανίχνευση παρείσφρυσης και οι έλεγχοι στο 
επίπεδο εφαρµογής (περιλαµβανοµένων των "έξυπνων καρτών"). 
 
γ) ∆ιατάραξη δικτύων (denial of service), δηλαδή πρόκληση κατάρρευσης ενός δικτύου 
λόγω υπερφόρτωσης. Τα δίκτυα είναι σε µεγάλο βαθµό ψηφιοποιηµένα και ελέγχονται από 
υπολογιστές. Ο πλέον κοινός λόγος διατάραξης δικτύου υπήρξε κατά το παρελθόν η βλάβη στο 
σύστηµα υπολογιστή που ελέγχει το δίκτυο, ενώ οι επιθέσεις εναντίον δικτύου κατευθύνονταν 



κυρίως προς τους εν λόγω υπολογιστές. Σήµερα, οι περισσότερες επιθέσεις εκµεταλλεύονται τις 
αδυναµίες και ευπάθειες των συστατικών στοιχείων του δικτύου/λειτουργικά συστήµατα, 
δροµολογητές, µεταγωγείς, εξυπηρετητές ονοµάτων κλπ.). 
 
Οι επιθέσεις µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές: α) Επιθέσεις εναντίον εξυπηρετητών 
ονοµάτων τοµέα (DNS), β) Επιθέσεις δροµολόγησης, γ) Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας.
 
Ενδεχόµενη ζηµία: Οι διακοπές είναι επιζήµιες για ορισµένες ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις 
βασίζονται ολοένα περισσότερο στην ανεµπόδιστη διάθεση των δικτυακών τους τόπων για τις 
εµπορικές τους συναλλαγές. 
 
Πιθανές λύσεις: Οι επιθέσεις σε εξυπηρετητές DNS αντιµετωπίζονται κατ' αρχάς εύκολα µε την 
επέκταση των πρωτοκόλλων DNS, π.χ. χρησιµοποιώντας ασφαλείς επεκτάσεις DNS που 
βασίζονται σε κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Πολύ δυσκολότερη είναι η άµυνα εναντίον 
επιθέσεων κατά του συστήµατος δροµολόγησης. Το Internet έχει σχεδιαστεί για µεγιστοποίηση 
της ευελιξίας στη δροµολόγηση, καθώς µε τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πιθανότητα απώλειας 
υπηρεσίας σε περίπτωση που καταρρεύσει ένα µέρος της υποδοµής του δικτύου. ∆εν υπάρχουν 
αποτελεσµατικά µέσα για ασφαλή πρωτόκολλα δροµολόγησης, ιδίως σε δροµολογητές κορµού. 
 
Ο όγκος των µεταδιδόµενων δεδοµένων δεν επιτρέπει λεπτοµερές φιλτράρισµα, καθώς η εν 
λόγω επαλήθευση θα προκαλούσε ακινητοποίηση των δικτύων. Για το λόγο αυτό, τα δίκτυα 
εκτελούν µόνο βασικό φιλτράρισµα και λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης, ενώ οι πιο εξειδικευµένες 
λειτουργίες ασφαλείας (π.χ. έλεγχος ταυτότητας, ακεραιότητα, κρυπτογράφηση) τοποθετούνται 
στα όρια των δικτύων, δηλ. στα τερµατικά και στους εξυπηρετητές δικτύων που λειτουργούν ως 
τερµατικά σηµεία. 
 
δ) Εκτέλεση κακόβουλου λογισµικού που τροποποιεί ή καταστρέφει δεδοµένα (ιοί, worms 
και Trojan horses). Οι υπολογιστές λειτουργούν µε λογισµικό. Το λογισµικό όµως µπορεί επίσης 
να χρησιµοποιηθεί και για να θέσει εκτός λειτουργίας έναν υπολογιστή, για να εξαλείψει ή να 
τροποποιήσει δεδοµένα. Εάν ένας τέτοιος υπολογιστής είναι µέρος του δικτύου διαχείρισης, 
µπορεί η δυσλειτουργία του να έχει εκτεταµένες επιπτώσεις. Ο ιός είναι µια µορφή κακόβουλου 
λογισµικού. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που αναπαράγει τον κώδικά του προσκολλώµενο σε 
άλλα προγράµµατα, µε τρόπο ώστε ο κώδικας του ιού να εκτελείται κατά την εκτέλεση 
προγράµµατος του υπολογιστή που έχει προσβληθεί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι κακόβουλου 
λογισµικού: ορισµένοι βλάπτουν µόνο τον υπολογιστή όπου έχουν αντιγραφεί, ενώ άλλοι 
µεταδίδονται σε άλλα δικτυωµένα προγράµµατα. Υπάρχουν λ.χ. προγράµµατα (µε την ονοµασία 
"λογικές βόµβες") που παραµένουν αδρανή µέχρι την ενεργοποίησή τους από κάποιο γεγονός, 
όπως µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, π.χ. Τρίτη και 13. Άλλα προγράµµατα εµφανίζονται ως 
καλοήθη, όταν όµως ανοίγουν εκδηλώνουν κακόβουλη επίθεση (για το λόγο αυτό αποκαλούνται 
"∆ούρειοι Ίπποι" - Trojans). Άλλα προγράµµατα (ονοµαζόµενα "σκουλήκια" - worms) δεν 
προσβάλλουν άλλα προγράµµατα όπως ο ιός, αλλά δηµιουργούν αντίγραφά τους, τα οποία µε τη 
σειρά τους αναπαράγονται, κατακλύζοντας τελικά ολόκληρο το σύστηµα. 
 
Ενδεχόµενη ζηµία: Οι ιοί µπορούν να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, όπως φαίνεται και από το 
υψηλό κόστος ορισµένων πρόσφατων επιθέσεων (π.χ. "I Love you", "Melissa" και "Kournikova").
 
Πιθανές λύσεις: Ο κύριος τρόπος άµυνας είναι το λογισµικό κατά των ιών (antivirus), που 
διατίθεται σε διάφορες µορφές, για παράδειγµα σαρωτές ιών και απολυµαντές, που εντοπίζουν 
και αχρηστεύουν γνωστούς ιούς. Το κύριο ελάττωµά τους είναι ότι δεν εντοπίζουν εύκολα νέους 
ιούς, ακόµα και µε τακτική ενηµέρωση. Άλλο παράδειγµα άµυνας κατά των ιών είναι ο ελεγκτής 
ακεραιότητας. Για να µπορέσει ένας ιός να προσβάλει έναν υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξει 
κάτι στο σύστηµα αυτό. Ο έλεγχος ακεραιότητας θα µπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω αλλαγές, 
ακόµα και αν έχουν προκληθεί από άγνωστους ιούς. 
 



ε) Παραπλάνηση/ψευδής δήλωση. Με την αποκατάσταση µιας 
δικτυακής σύνδεσης ή την παραλαβή δεδοµένων, ο χρήστης 
συνάγει την ταυτότητα του συνοµιλητή του µε βάση το περικείµενο 
(context) της επικοινωνίας. Το δίκτυο παρέχει ορισµένες ενδείξεις 
ως προς αυτό. Ωστόσο, ο µεγαλύτερος κίνδυνος επιθέσεων 
προέρχεται από άτοµα που γνωρίζουν το περικείµενο "από µέσα", 
δηλ. από µυηµένους. Όταν ένας χρήστης επιλέγει έναν αριθµό ή 
έναν τύπο ηλεκτρονικής διεύθυνσης στον υπολογιστή, αναµένει ότι 
θα φθάσει στον επιθυµητό προορισµό. Αυτό αρκεί για πολλές εφαρµογές, όχι όµως για 
σηµαντικές επαγγελµατικές συναλλαγές ή για ιατρικές, οικονοµικές ή επίσηµες επικοινωνίες, 
όπου απαιτείται υψηλότερος βαθµός ελέγχου ταυτότητας, ακεραιότητας και τήρησης του 
απορρήτου. 
 
Ενδεχόµενη ζηµία: Η παραπλάνηση ατόµων ή φορέων είναι επιζήµια κατά διαφορετικούς 
τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-φορτώσουν κακόβουλο λογισµικό από δικτυακό τόπο που 
αντιποιείται έµπιστη πηγή. Ενδέχεται να δοθούν εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η 
παραπλάνηση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης online συµβάσεων κ.λπ. Η 
µεγαλύτερη ίσως ζηµία είναι το γεγονός ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει 
δυνητική πελατεία. 
 
Πιθανές λύσεις: Οι απόπειρες εισαγωγής της επαλήθευσης ταυτότητας στα δίκτυα, σε 
συνδυασµό µε την εισαγωγή του πρωτοκόλλου SSL, αποτελεί ήδη χρήσιµο βήµα για τη 
διασφάλιση ορισµένου επιπέδου τήρησης του απορρήτου. Τα Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) 
χρησιµοποιούν SSL και IPsec για επικοινωνίες µέσω επισφαλών ιντερνετικών και ανοιχτών 
καναλιών, διαφυλάσσοντας δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας. Οι λύσεις αυτές είναι ωστόσο 
περιορισµένης χρησιµότητας, δεδοµένου ότι βασίζονται σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, χωρίς να 
υπάρχει εγγύηση ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν παραχαραχθεί. Η εξασφάλιση αυτή µπορεί 
να παρέχεται από τρίτο µέρος, που συχνά αναφέρεται ως "Αρχή Πιστοποίησης", ή στην οδηγία 
για τις ηλεκτρονικές υπογραφές "Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης". Το πρόβληµα που 
αφορά στην ευρύτερη αποδοχή της λύσης αυτής είναι παρεµφερές µε το πρόβληµα της 
κρυπτογράφησης - πρόκειται για την ανάγκη διαλειτουργικότητας και διαχείρισης κλειδιού. Αυτό 
δεν αποτελεί πρόβληµα για τα VPN , καθώς µπορούν να αναπτυχθούν ιδιόκτητες λύσεις - 
πρόκειται όµως για µείζον εµπόδιο σε δηµόσια δίκτυα. 
 
5. Εκτός από τις επιθέσεις, τι άλλο µπορεί να πλήξει την ασφάλεια ενός δικτύου; 
 
Εκτός από τις κακόβουλες επιθέσεις κατά των δικτύων, η ασφάλειά τους µπορεί να πληγεί και 
από απρόβλεπτα και ακούσια γεγονότα, που µπορούν να οφείλονται σε: α) φυσικές καταστροφές 
(π.χ. καταιγίδες, πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµοί), β) τρίτα µέρη που δεν έχουν συµβατική σχέση 
µε το φορέα εκµετάλλευσης ή το χρήστη (π.χ. διακοπή παροχής υπηρεσίας εξαιτίας οικοδοµικών 
έργων), γ) τρίτα µέρη που έχουν συµβατική σχέση µε το φορέα εκµετάλλευσης ή το χρήστη (π.χ. 
βλάβες εξοπλισµού ή λογισµικού σε συστατικά µέρη ή προγράµµατα που έχουν παραδοθεί), δ) 
ανθρώπινο σφάλµα ή κακή διαχείριση εκ µέρους του φορέα εκµετάλλευσης 
(συµπεριλαµβανοµένου του παρόχου υπηρεσιών) ή του χρήστη (π.χ. προβλήµατα στη διαχείριση 
του δικτύου, εσφαλµένη εγκατάσταση λογισµικού). 
 



ΣΥΧΝΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Ερώτηση 

• Τι είναι ιός;  
• Virus Hoaxes  
• Trojan Horses - ∆ούριοι ίπποι  
• Worms  
• Spyware - Addware  

Απάντηση 

Τι είναι ιός;  

Ο ιός δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εκτελέσιµο κώδικα, ένα µικρό πρόγραµµα 
δηλαδή, το οποίο έχει δηµιουργηθεί για να αλλάξει τον τρόπο κατά τον οποίο λειτουργεί 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, χωρίς την άδεια ή τη γνώση του χρήστη και το οποίο 
αντιγράφει τον εαυτό του, χωρίς να τον αντιλαµβάνεται ο χρήστης. Οι ιοί 
προσκολλώνται σε αρχεία και προγράµµατα που διαθέτει ο χρήστης στον υπολογιστή 
του και συνήθως ακολουθούν κάποια βήµατα ώστε να µην είναι αντιληπτοί από το 
χρήστη.  

• Ορισµένοι ιοί έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό να επηρεάσουν και να καταστρέψουν το σύστηµα του 
χρήστη. Για παράδειγµα, υπάρχουν ιοί που σβήνουν αρχεία και δεδοµένα από το σκληρό δίσκο του 
χρήστη.  

• Άλλοι ιοί απλώς προσπαθούν να δηµιουργήσουν αντίγραφα του εαυτού τους. Ακόµα και αυτοί οι ιοί 
µπορεί να είναι επικίνδυνοι, καθώς συχνά έχουν απρόσµενες επιπτώσεις και πάντα χρησιµοποιούν τους 
πόρους του υπολογιστή (π.χ. χώρο στο δίσκο), χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεση του χρήστη.  

Πολύ συχνά, ένας ιός µπορεί να παραµένει σε έναν υπολογιστή για µεγάλη χρονική 
περίοδο, µερικές φορές ακόµα και χρόνια, προτού ξεκινήσει να αντιγράφει τον εαυτό του 
ή να εκτελεί καταστροφικές εντολές. 

Για να µπορέσει κάποιο πρόγραµµα να χαρακτηριστεί ως ιός θα πρέπει να πληρεί δύο προϋποθέσεις:  

1. Να εκτελεί τον εαυτό του, στο µέρος εκτέλεσης ενός άλλου προγράµµατος.  
2. Να αντιγράφει τον εαυτό του. Μπορεί για παράδειγµα να αντιγραφεί σε άλλα εκτελέσιµα αρχεία 

του ιδίου ή κάποιου άλλου υπολογιστή.  

Οι ιοί µπορούν να προσβάλουν και προσωπικούς αλλά και δικτυακούς υπολογιστές. 

 
Virus Hoaxes  

Εάν είστε χρήστης του Internet για κάποιο διάστηµα, πιθανόν θα έχετε λάβει hoax virus warnings. Τα hoax 
virus warnings ξεκινούν από ένα άτοµο µε κακή πρόθεση (ή ως φάρσα) και κατόπιν διανέµονται σε πολλούς 
αθώους χρήστες υπολογιστών που λανθασµένα πιστεύουν ότι είναι πραγµατικές προειδοποιήσεις και ότι 
βοηθούν άλλους ανθρώπους µε το να διανέµουν αυτά τα µηνύµατα.  

Οι περισσότερες hoax virus ειδοποιήσεις δίνουν οδηγίες στον παραλήπτη να προωθήσει την ειδοποίηση σε 
«όλους τους γνωστούς του» και γι' αυτόν τον λόγο εξαπλώνονται τόσο γρήγορα. 



Εάν λάβετε µια virus ειδοποίηση ή µήνυµα που σας ζητά να το προωθήσετε σε «όλους 
τους γνωστούς σας», οι πιθανότητες είναι ότι πρόκειται για ψεύτικο µήνυµα. Από τα πιο 
γνωστά virus hoax είναι το «Good Times». 

Οι hoax ειδοποιήσεις προκαλούν βλάβες: 

• Είναι γνωστό ότι το e-mail σύστηµα µιας εταιρίας µπορεί να «πέσει» από τον µεγάλο αριθµό των e-
mail ειδοποιήσεων που προωθούνται από χρήστες σε άλλους χρήστες κατά συρροή.  

• Τα hoaxes σπαταλούν το χρόνο των χρηστών και επίσης εκµεταλλεύονται τα resources του 
Internet και το bandwidth.  

• Ορισµένες hoax virus ειδοποιήσεις προτρέπουν τους χρήστες να σβήσουν αρχεία από τους 
υπολογιστές τους, για παράδειγµα αρχεία που δεν έχουν µολυνθεί από κάποιο ιό και µπορεί να είναι 
σηµαντικότατα για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή.  

Σας προτείνουµε να µην προωθείτε ποτέ τις virus ειδοποιήσεις. Εάν πρέπει να το κάνετε, τότε ελέγξτε πρώτα 
προσεκτικά εάν η ειδοποίηση είναι ψεύτικη.  

 
Trojan Horses - ∆ούριοι ίπποι  

Το όνοµα Trojan Horses προέρχεται από την Ιλιάδα του Οµήρου. Στο χώρο των υπολογιστών, το Trojan 
Horse (συχνά αποκαλούµενο απλά «Trojan») είναι ένα πρόγραµµα (ή κατά περίπτωση ένα έγγραφο) το 
οποίο φαίνεται να είναι αβλαβές ή ακόµα και χρήσιµο, αλλά στην πραγµατικότητα έχει κακές προθέσεις, 
όπως το να σβήσει το σκληρό δίσκο του χρήστη.  

Η διαφορά µεταξύ ενός Trojan και ενός ιού είναι ότι: 

• Ο ιός αντιγράφει τον εαυτό του χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης.  
• Ένα Trojan αντιγράφεται από τους χρήστες σκόπιµα – παρόλο βέβαια που δεν γνωρίζουν τις 

κρυφές του κακές προθέσεις.  

Ορισµένες φορές τα Trojan είναι συνηµµένα σε ένα παράνοµο καταστροφικό πρόγραµµα 
(«pirated software», «appz», «crackz», κ.τ.λ.). 

 
Worms  

Όπως ο ιός, έτσι και το worm είναι ένα πρόγραµµα που εξαπλώνεται από υπολογιστή σε υπολογιστή χωρίς 
να το γνωρίζει ο χρήστης.  

Επίσης, όπως και οι ιοί, τα worms µπορεί µερικές φορές να έχουν σκόπιµα επιβλαβή αποτελέσµατα, παρόλο 
που σε πολλές περιπτώσεις και µόνο το γεγονός της αντιγραφής τους µπορεί να είναι αρκετό για να βλάψει 
υπολογιστές και δίκτυα.  
 
Η διαφορά µεταξύ ενός ιού και ενός worm είναι τεχνική: 

• Ο ιός προσκολλάται σε αρχεία (προγράµµατα ή έγγραφα) στο δίσκο του χρήστη και εξαπλώνεται 
όταν αυτά τα αρχεία αντιγραφούν ή εκτελεστούν.  

• Ένα worm παραµένει στο active memory του υπολογιστή και εξαπλώνεται από τον ένα υπολογιστή 
στον άλλο, ενώ παράλληλα µολύνει και άλλους υπολογιστές µέσω της σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο.  



Λόγω του ότι τα worms χρησιµοποιούν τις δικτυακές συνδέσεις για να εξαπλωθούν, µπορούν να έχουν 
υπερβολικά γρήγορη εξάπλωση και να δηµιουργήσουν µεγάλη δικτυακή κίνηση (µειώνοντας την ταχύτητα ή 
µη επιτρέποντας τη νόµιµη πρόσβαση στο δίκτυο).  

Ένα πρόσφατο και γνωστό worm ήταν το «CodeRed worm», το οποίο επηρεάζει τους 
Windows NT και Windows 2000 web servers. Αυτό το worm έχει υπό τον έλεγχό του 
τους µολυσµένους servers και τους χρησιµοποιεί για να επιτεθεί µε «Denial of Service» 
σε άλλα Internet sites.  

 
Spyware - Addware  

Η IDC εκτιµά ότι το 67% όλων των υπολογιστών περιέχει κάποια µορφή «σπάιγουεαρ». 
Αν και από τη φύση τους δεν είναι πάντα «κακόβουλα», τα κατασκοπευτικά προγράµµατα προκαλούν 
σηµαντική βλάβη στα νόµιµα προγράµµατα, στην απόδοση του δικτύου και στην παραγωγικότητα των 
εργαζοµένων. Μία «παράπλευρη» συνέπεια της εισβολής των spyware στους υπολογιστές είναι η σώρευση 
παραπόνων των χρηστών στους διαχειριστές των δικτύων για αναδυόµενα παράθυρα (pop-ups), για 
δυσλειτουργία εφαρµογών και για χαµηλή απόδοση των υπολογιστών. 

Στη χειρότερη περίπτωση, η δυνατότητα των κατασκοπευτικών προγραµµάτων να καταγράφουν οτιδήποτε 
πληκτρολογούµε, να «σαρώνουν» τους σκληρούς δίσκους και να αλλάζουν τις ρυθµίσεις του συστήµατος και 
του µητρώου των υπολογιστών, αποτελεί τεράστια απειλή προσωπικής και επιχειρησιακής ασφάλειας που 
επιτρέπει την κλοπή στοιχείων ταυτότητας, καταστροφή δεδοµένων, ακόµα και κλοπή εµπορικών µυστικών 
µιας εταιρείας, προειδοποίησε η IDC. 

 

USER
BACK



∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΟ  ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ 

Ακρώνυµα 
Σε αίθουσες ανοιχτής επικοινωνίας (τα λεγόµενα chat rooms) ή σε ηλεκτρονικά µηνύµατα γίνεται 
πολύ συχνά χρήση κάποιον συντοµεύσεων. Οι συντοµεύσεις αυτές προέρχονται από την Αγγλική 
γλώσσα. Σας παραθέτουµε εδώ µερικές από τις πιο συνήθεις: 

BRB  be right back = γυρίζω αµέσως 
CU  see you = τα λέµε 
U2  you too = επίσης 
IMO  in my opinion = σύµφωνα µε τη δική µου γνώµη 
IMHO  in my humble opinion = σύµφωνα µε τη δική µου ταπεινή γνώµη 
IHNI  I have no idea = δεν έχω ιδέα 
TIA  thanks in advance = ευχαριστώ εκ των προτέρων 
TNX  thanks = ευχαριστώ 

Συναισθήµατα περιγράφονται συνήθως µε τα λεγόµενα Emoticons. Μπορούν επίσης να περιγραφούν 
τοποθετώντας συντοµεύσεις µέσα σε αστερίσκους, όπως παρακάτω: 

*lol*  laughing out loud = γελάω δυνατά 
*rofl* / *rotfl* = rolling on (the) floor laughing = κυλιέµαι στο πάτωµα από τα γέλια. 

Στα πλαίσια του λεγόµενου Netiquette, η γραφή µε κεφαλαία γράµµατα πρέπει να αποφεύγεται, 
καθώς θεωρείται αγενής και ισοδυναµεί µε φωνές. 

Account 
Πρόκειται για έναν λογαριασµό που σας παρέχει έγκριση πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Κάθε χρήστης 
χρειάζεται αυτήν την έγκριση, προκειµένου να µπορεί να συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. Μπορείτε να 
αποκτήσετε έναν τέτοιο λογαριασµό από κάποιον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, τον λεγόµενο ISP 
(Internet Service Provider), όπως είναι π.χ. η Forthnet ή η OTENET. Μέσω του ISP που θα επιλέξετε, 
θα µπορέσετε να συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο. Για αυτόν τον σκοπό θα σας δοθεί ένα όνοµα χρήστη 
(User Name) και ένας κωδικός πρόσβασης (Password). Συνήθως λαµβάνετε επίσης και µια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Administrator 
Είναι ο διαχειριστής ενός δικτύου. Έχει τα περισσότερα δικαιώµατα από όλους τους άλλους χρήστες 
σε ένα δίκτυο και έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις ρυθµίσεις του. Σε έναν ιστοχώρο ο 
αρµόδιος διαχειριστής είναι συνήθως ο λεγόµενος Webmaster. 

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line 
Πρόκειται για µια µέθοδο µε την οποία οι ψηφιακές πληροφορίες µπορούν να  µεταδίδονται µε πολύ 
υψηλές ταχύτητες. Σε αντίθεση µε την σύνδεση  µέσω Modem ή µε γραµµή ISDN, όταν 
χρησιµοποιούµε τη µέθοδο ADSL έχουµε συνεχή σύνδεση µε το διαδίκτυο, και δεν κάνουµε χρήση 
της τηλεφωνικής µας γραµµής. 

Η µέθοδος ADSL έχει αρχίζει να γίνεται όλος και πιο δηµοφιλής στην Ελλάδα, αν και ακόµα οι 
ταχύτητες που είναι εφικτές στον Ελλαδικό χώρο είναι πολύ χαµηλές σε σχέση µε την υπόλοιπη 
EΕυρώπη, ενώ το κόστος διατηρείται ακόµα σε σχετικά υψηλά επίπεδα. 

at @ 
Το  σύµβολο @  περιλαµβάνεται σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση. Η ονοµασία του προέρχεται από την 
πρόθεση «at» της Αγγλικής γλώσσας που σηµαίνει «εις το», δηλαδή δηλώνει τον τόπο της 
διεύθυνσης. Έτσι π.χ. η διεύθυνση petros@yahoo.gr σηµαίνει ότι ο χρήστης «Πέτρος» έχει την 
διεύθυνσή του στον Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου yahoo.gr, από όπου λαµβάνει και την 
ηλεκτρονική του αλληλογραφία. 



Το  σύµβολο @ βρίσκεται συνήθως στην επάνω σειρά των κεντρικών πλήκτρων του πληκτρολογίου 
σας, και επάνω από τον αριθµό «2» στο ίδιο πλήκτρο. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε πατώντας 
συγχρόνως το πλήκτρο «Shift» και «2». 

Attachment 
Ο όρος «Attachment» σηµαίνει «συνηµµένο». Χρησιµοποιείται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 
υποδηλώνει την ύπαρξη συνηµµένου αρχείου στο ηλεκτρονικό µήνυµα. Το αρχείο που επισυνάπτεται 
µπορεί να αποτελείται από κείµενο, φωτογραφία, βίντεο, ή ακόµα και υπολογιστικό πρόγραµµα. 

Εάν θέλουµε να επισυνάψουµε ένα αρχείο σε κάποιο ηλεκτρονικό µήνυµα, τότε µπορούµε να το 
κάνουµε αυτό κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή του προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
που έχουµε. H επιλογή αυτή µπορεί να ονοµάζεται «Insert», ή «Attach». Συνήθως υπάρχει το 
εικονίδιο ενός συνδετήρα, που υποδηλώνει την «συρραφή» ενός αρχείου µαζί µε το ηλεκτρονικό 
µήνυµα. 

Εάν λάβουµε κάποιο ηλεκτρονικό µήνυµα που περιέχει συνηµµένο αρχείο, τότε µπορούµε συνήθως 
να το ανοίξουµε αυτόµατα, κάνοντας κλικ στο αρχείο αυτό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είναι καλό να ανοίγετε µόνο τα αρχεία που ξέρετε από πού προέρχονται και που είστε 
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ότι δεν περιέχουν ιούς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι καλό να  ελέγξετε το αρχείο πρώτα 
για ιούς, ή, εάν δεν γνωρίζετε τον παραλήπτη και δεν αναµένετε κάποιο αντίστοιχο µήνυµα 
να  διαγράφετε αµέσως το ηλεκτρονικό µήνυµα από τον υπολογιστή σας ΧΩΡΙΣ να ανοίξετε το 
συνηµµένο αρχείο. 

Avatar 
Βλ. Virtual reality 

Ban 
Ο όρος «Ban» σηµαίνει απαγορεύω την πρόσβαση, ή απλά «πετάω έξω». Για παράδειγµα, εάν 
κάποιος συµπεριφέρεται µε αγενή τρόπο σε κάποιο χώρο ανοιχτής συνοµιλίας, τότε µπορεί ο 
υπεύθυνος του χώρου να του απαγορεύσει την πρόσβαση από εδώ και στο εξής. 

Banner 
Εάν σερφάρετε στο ∆ιαδίκτυο, τότε θα έχετε προσέξει ότι σε πολλές σελίδες υπάρχουν πεδία στα 
οποία σας προτρέπουν να κάνετε κλικ, ή στα οποία αναγνωρίζετε διαφηµιστικές µάρκες. Τα πεδία 
αυτά λέγονται «banner» και χρησιµοποιούνται συνήθως για σκοπούς διαφήµισης και προβολής 
εταιριών, προϊόντων, γεγονότων κ.λ.π. Πολλές φορές σε αυτά τα banner βλέπετε κίνηση,  
µε σκοπό να σας προκαλέσουν το ενδιαφέρον έτσι ώστε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα 
που θα ανοίξει στον υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ επάνω στο banner. 

BCC – Blind Carbon Copy  
Σηµαίνει κρυφό αντίγραφο κοινοποίησης και χρησιµοποιείται   
στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την κοινοποίηση και αποστολή µηνύµατος προς περισσότερους από 
έναν παραλήπτες, χωρίς όµως οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών να είναι εµφανείς. Όταν 
αποστέλλουµε ταχυδροµείο σε παραλήπτες που δεν γνωρίζονται µεταξύ τους, τότε είναι σωστό να 
µην δηµοσιεύουµε τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, δηλαδή να χρησιµοποιούµε το BCC στην 
αποστολή του µηνύµατός µας. 

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τοποθετήσουµε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών στο 
πεδίο BCC που βρίσκεται στο επάνω µέρος του παράθυρου, στο οποίο γράφουµε το ηλεκτρονικό µας 
µήνυµα. 

Bit – Binary Digit 
Σηµαίνει δυαδικό ψηφίο και αποτελεί την µικρότερη µονάδα αποθήκευσης στην τεχνολογία των 
υπολογιστών. Πρόκειται για στοιχείο του δυαδικού αριθµητικού συστήµατος που αποτελείται 



αποκλειστικά από τα δύο ψηφία 0 και 1, τα οποία αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν τις δύο καταστάσεις 
«κλειστό» και «ανοιχτό» ενός διακόπτη. Ανάλογα  µε το εάν είναι κλειστός ή ανοιχτός ο εκάστοτε 
τέτοιος διακόπτης µεταφέρει την πληροφορία 0 ή 1 αντίστοιχα. Όλες οι πληροφορίες στα 
υπολογιστικά συστήµατα αποτελούνται από συστοιχίες των ψηφίων 0 και 1. Οµάδες από bit 
σχηµατίζουν άλλες µεγαλύτερες µονάδες αποθήκευσης πληροφορίας όπως το Byte. 

Bluetooth 
Η τεχνολογία Bluetooth παρέχει τη δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης µεταξύ υπολογιστών γραφείου 
και φορητών υπολογιστών, handhelds, κινητών τηλεφώνων, βιντεοτηλεφώνων, εκτυπωτών, 
ψηφιακών καµερών, µε την παραπάνω λίστα να µεγαλώνει συνεχώς. Η ασύρµατη τεχνολογία 
Bluetooth χρησιµοποιεί µια παγκοσµίου διαθέσιµη ζώνη συχνότητας (2.4GHz) µε διεθνή συµβατότητα. 

Η τεχνολογία αυτή  απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για να λειτουργήσει και είναι απλή στη χρήση. 
 
Bookmark 
Σηµαίνει «σελιδοδείκτης» και είναι ακριβώς αυτό. Σε κάποια προγράµµατα  ονοµάζεται και 
«Favorites», που µπορεί να µεταφραστεί στα Αγγλικά ως «τα αγαπηµένα µου». Με τον σελιδοδείκτη 
µπορείτε να  σηµειώσετε κάποιες σελίδες που σας ενδιαφέρουν και που θέλετε να επισκεφθείτε ξανά, 
έτσι ώστε  αργότερα να τις βρίσκετε πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να  δηλώσετε ξανά ολόκληρη 
τη διεύθυνση της ιστοσελίδας αυτής. 

Όταν θέλετε να προσθέσετε µια σελίδα στα «Bookmarks», τότε από το µενού του Browser επιλέγετε 
την αντίστοιχη επιλογή (π.χ. «Add»). Όταν θέλετε να επισκεφθείτε κάποια σελίδα από την λίστα των 
«Bookmarks», τότε από την λίστα αυτή κάνετε κλικ στην αντίστοιχη σελίδα. 

Browser 
Πρόκειται για το πρόγραµµα που σας επιτρέπει να διαβάζετε τις σελίδες που βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο. 
Τα δύο πιο γνωστά προγράµµατα είναι ο Internet Explorer και ο Netscape Navigator. 

Τα προγράµµατα αυτά ανανεώνονται συνεχώς, και οι νέες εκδόσεις παρέχονται στο ∆ιαδίκτυο, από 
όπου και µπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. 

Bug 
Αν και στα Αγγλικά ο όρος bug σηµαίνει έντοµο, εδώ σηµαίνει σφάλµα, και πρόκειται για 
προγραµµατιστικό λάθος το οποίο προκαλεί λάθη στην λειτουργία ενός προγράµµατος, έτσι ώστε να 
λαµβάνουµε λάθος αποτελέσµατα, ή το πρόγραµµα να  παθαίνει βλάβη. 
Στην εποχή που ο υπολογιστής αποτελείτο ακόµα από ρελέ, πολλές φορές έντοµα κατέστρεφαν τις 
επαφές µε αποτέλεσµα ο υπολογιστής να πάθαινε βλάβες. Από τότε παρέµεινε ο όρος bug, όπως και ο 
όρος debug, που  υποδηλώνει τις ενέργειες που  λαµβάνονται για να βρεθεί και να αποκατασταθεί η 
βλάβη. 

Button 
Σηµαίνει κουµπί, και εµφανίζεται στο ∆ιαδίκτυο ως ένα µικρό γραφικό, το οποίο µε το πάτηµα του 
ποντικιού εκτελεί µια συγκεκριµένη εντολή. Υπάρχουν διάφορα κουµπιά, µε το αντίστοιχο γραφικό 
τους στου ∆ιαδίκτυο. Π.χ. θα βρείτε το κουµπί µε την ένδειξη «Back» που θα σας οδηγήσει στην 
προηγούµενη σελίδα που επισκεφθήκατε. 

Byte 
Όλες οι πληροφορίες στα υπολογιστικά συστήµατα αποτελούνται από συστοιχίες των ψηφίων 0 και 1, 
µε βάση το δυαδικό σύστηµα. Οµάδες από bit σχηµατίζουν άλλες µεγαλύτερες µονάδες αποθήκευσης 
πληροφορίας, οι οποίες µεταφράζονται τελικά σε αριθµούς, ή γράµµατα. Το Byte αποτελείται από µια 
συστοιχία 8 bit. Έτσι π.χ. η συστοιχία 00000001 αντιπροσωπεύει τον αριθµό 1, η συστοιχία 
00000010 αντιπροσωπεύει τον αριθµό 2, η συστοιχία 00000011 τον αριθµό 3, κ.ο.κ. 



Πολλά bytes µαζί δηµιουργούν µεγαλύτερες οµάδες πληροφορίας. Έτσι 1024 bytes δηµιουργούν ένα 
Kilobyte (KB), και 1024 Kilobyte ένα Megabyte (MB).  

Cache 
To Cache είναι µια περιοχή στην µνήµη του υπολογιστή σας, όπου αποθηκεύονται  δεδοµένα τα οποία 
χρησιµοποιούνται συχνά από τα προγράµµατα του υπολογιστή. Από την περιοχή cache ο υπολογιστής 
σας έχει πολύ γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε άλλα 
σηµεία αποθήκευσης. 

Οι σελίδες που επισκεφθήκατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται αυτόµατα στον χώρο Cache, έτσι ώστε 
να µην χρειάζεται νέα φόρτωσή τους την επόµενη φορά που θα τις επισκεφθείτε. Εάν  νοµίζετε ότι οι 
σελίδες αυτές έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τις επισκεφθήκατε, τότε σας 
συµβουλεύουµε να κάνετε ανανέωση των σελίδων αυτών µε το αντίστοιχο κουµπί (‘reload’, ‘refresh’, 
ή κάτι αντίστοιχο). 

CC – Carbon Copy 
Σηµαίνει αντίγραφο κοινοποίησης και χρησιµοποιείται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για µήνυµα που 
κοινοποιείται και αποστέλλεται σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες, όπου όλοι οι παραλήπτες 
µπορούν να δουν όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των άλλων παραληπτών. Βλ. επίσης BCC. 

Chat 
Chat σηµαίνει συνοµιλώ. Πρόκειται για µια ηλεκτρονική υπηρεσία, µέσω της οποίας πολλοί χρήστες 
µπορούν παράλληλα να στέλνουν και να διαβάζουν δακτυλογραφηµένα µηνύµατα σε πραγµατικό 
χρόνο. Ένα από τα πιο γνωστά συστήµατα είναι το λεγόµενο Internet Relay Chat (IRC). 

Όπως και σε έναν πραγµατικό χώρο συνοµιλίας, έτσι και στους εικονικούς χώρους των chat, πρέπει 
να συµπεριφερόµαστε σωστά απέναντι στους συνοµιλητές µας, και να σεβόµαστε τους κανονισµούς 
του χώρου, που συνήθως ανακοινώνονται στην πρώτη σελίδα του. 

Βλ. επίσης Netiquette 

Chartroom 
Πρόκειται για έναν εικονικό, ανοιχτό χώρο συνοµιλίας, όπου πολλοί χρήστες µπορούν ταυτόχρονα να 
ανταλλάσουν µηνύµατα κειµένου (µέσω του πληκτρολογίου τους) σε πραγµατικό χρόνο. Ο κάθε 
χρήστης εγγράφεται στον χώρο συνοµιλίας, και µε ένα userid και password µπορεί να µεταβεί στο 
chartroom λάβει µέρος στην συνοµιλία. 

Υπάρχουν πολλά chatrooms στο διαδίκτυο, π.χ. ειδικά για παιδιά ή για οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος, 
µέσω των οποίων µπορούµε να γνωρίσουµε πολλά νέα άτοµα σε κάθε σηµείο του πλανήτη. ∆εν 
πρέπει όµως να ξεχνάµε ποτέ, ότι  είναι αδύνατον να γνωρίζουµε την πραγµατική ταυτότητα των 
ατόµων αυτών, µιας και δεν τους βλέπουµε, ούτε τους ξέρουµε από κοντά, ούτε µπορούµε να 
γνωρίζουµε αν αυτά που λένε στο chartroom είναι αληθινά.  Σας συµβουλεύουµε να µην δηµοσιεύετε 
ποτέ προσωπικά σας στοιχεία στα chartroom. 

Όπως και σε έναν πραγµατικό χώρο συνοµιλίας, έτσι και στους εικονικούς χώρους των chat, πρέπει 
να συµπεριφερόµαστε σωστά απέναντι στους συνοµιλητές µας, και να σεβόµαστε τους κανονισµούς 
του χώρου, που συνήθως  περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. 

Βλ. επίσης Netiquette 

Clan 
Χρησιµοποιείται συνήθως στα διαδραστικά παιχνίδια στο διαδίκτυο (online games) και  υποδηλώνει 
µια οµάδα  παικτών µε κάποια κοινά στοιχεία, που αποφασίζουν να ενεργούν µαζί. 



Client 
Κάθε  πρόγραµµα που λαµβάνει δεδοµένα από έναν διακοµιστή (server), ονοµάζεται πελάτης, και 
αυτό σηµαίνει ο όρος Client. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο επικοινωνεί µε έναν 
συγκεκριµένο διακοµιστή για να λάβει ή να ανταλλάξει δεδοµένα.  Πολλαπλοί clients µπορούν να 
επικοινωνούν µε έναν διακοµιστή ταυτόχρονα για να ανταλλάσουν δεδοµένα. 

βλ. επίσης Client / Server και Server 

Client / Server 
Πρόκειται για µοντέλο σχεδίασης εφαρµογών που λειτουργούν επάνω σε ένα δίκτυο, στις οποίες 
υπάρχουν ένας διακοµιστής που παρέχει πληροφορίες και ένας ή περισσότεροι clients, οι οποίοι 
λαµβάνουν πληροφορίες από τον διακοµιστή. 

Βλ. επίσης Client και Server 

Community 
Πρόκειται για µια « κοινότητα», µια οµάδα χρηστών του διαδίκτυο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα 
κοινό θέµα και έτσι δηµιουργούν ένα αντίστοιχο «Community». Πολλοί ιστοχώροι παρέχουν στους 
χρήστες τους τη δυνατότητα να λάβουν µέρος σε ένα Community, για ανταλλαγή απόψεων, 
πληροφοριών, κ.λ.π. 

Cookie 
Στην γλώσσα του διαδικτύου πρόκειται για µικρά αρχεία που δηµιουργούνται αυτόµατα, χωρίς να 
ζητηθεί η εγκρισή σας, από τους διακοµιστές στον σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεσθε κάποιες 
ιστοσελίδες. Εάν επισκεφθείτε αργότερα την ίδια ιστοσελίδα, τότε ο διακοµιστής σας αναγνωρίζει από 
το αντίστοιχο cookie. Τα αρχεία αυτά µπορούν να περιέχουν πληροφορίες όπως ποιες ιστοσελίδες 
επισκεφθήκατε, πόσο χρόνο αφιερώσατε σε µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα, και πολλά άλλα που 
αφορούν τις συνήθειές σας, όταν είσαστε στο διαδίκτυο. Για αυτό οι browsers σας επιτρέπουν να 
απενεργοποιήσετε τα cookies.  

Τα cookies διευκολύνουν την λειτουργία πολλών ιστοσελίδων, π.χ. οι ηλεκτρονικές αγορές γίνονται 
πολύ πιο γρήγορα µε τα cookies. Η συλλογή των πληροφοριών στα cookies µπορεί όµως να 
χρησιµοποιηθεί από κάποιους και για σκοπούς διαφήµισης, κάτι που  προκαλεί ανησυχία. 

Για να απενεργοποιήσετε τα cookies, από το µενού «Tools», κάντε κλικ στο «Internet Options», µετά 
κάνετε κλικ στο «Privacy», όπου µπορείτε να καθορίσετε το επίπεδο ασφαλείας σύµφωνα µε το οποίο 
θα επιτρέπετε ή θα αποτρέπετε τη δηµιουργία cookies. 

Cracker 
Πρόκειται για άτοµα που, χωρίς να έχουν επίσηµη και νόµιµη εξουσιοδότηση, προσπαθούν να έχουν 
πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήµατα.  

Βλ. επίσης Hacker. 

Cursor 
Πρόκειται για το βελάκι που συνήθως βλέπετε στην οθόνη σας, και που δείχνει τη θέση που 
βρίσκεστε στην οθόνη. Εάν π.χ.βρίσκεστε σε ένα πρόγραµµα κειµένου, ο cursor δείχνει τη θέση από 
την οποία µπορείτε να συνεχίσετε να δακτυλογραφείτε το κείµενό σας. 

Cyberspace 
Πρόκειται για τον «κυβερνοχώρο» που ακούµε όλα και πιο συχνά. Συµβολίζει τον εικονικό κόσµο 
στον οποίο εισερχόµαστε όταν σερφάρουµε στο διαδίκτυο, από όπου έχουµε πρόσβαση σε χώρους 
που δεν υπάρχουν φυσικά, αλλά υφίστανται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 



Cybertrails 
 Έτσι λέγονται τα ηλεκτρονικά αποτυπώµατα που οι άνθρωποι πάντα αφήνουν όταν χρησιµoποιούν 
στο διαδίκτυο, και ειδικοί όπως αστυνόµοι µπορούν να τα ανιχνεύσουν. Με άλλα λόγια κανένας δεν 
είναι αόρατος στο διαδίκτυο, έστω και εάν έτσι φαίνεται. Αυτό είναι καλό γιατί έτσι οι άνθρωποι που 
διαπράττουν εγκλήµατα στο διαδίκτυο µπορούν να πιαστούν από τα ηλεκτρονικά αποτυπώµατα που 
αφήνουν πίσω τους. 

Database – βάση δεδοµένων 
Πρόκειται για µια συλλογή από πολλές πληροφορίες οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς 
συσχετισµούς και οργανώνονται στον υπολογιστή µε ειδικό τρόπο, ο οποίος διευκολύνει την εύκολη 
αναζήτηση και λήψη τους. Έτσι π.χ., όταν ψάχνετε κάποιο εστιατόριο µέσα από ένα ευρετήριο στο 
διαδίκτυο ή όταν ελέγχετε την δυνατότητα να ταξιδέψετε µε µια αεροπορική εταιρία σε κάποια 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, η αναζήτηση και λήψη των πληροφοριών που θα λάβετε στον υπολογιστή 
σας γίνεται στην ειδικά σχεδιασµένη για τον εκάστοτε σκοπό βάση δεδοµένων. 

Data transfer 
Πρόκειται για την µεταφορά των δεδοµένων, δηλαδή των τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες θα 
µεταφερθούν από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλο, ή από ένα µέρος του υπολογιστή σε κάποιο 
άλλο. 

Data transfer rate 
Πρόκειται για την ταχύτητα µε την οποία γίνεται η µεταφορά των δεδοµένων, και που συνήθως 
εκφράζεται  σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps = bits per second). 

Dialer 
Προέρχεται από την αγγλική λέξη «dial» που σηµαίνει «επιλογή». Είναι το πρόγραµµα που όταν έχετε 
Modem ή σύνδεση ISDN επιλέγει τον αριθµό τηλεφώνου του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου  στον 
οποίο είστε συνδροµητής, για να σας συνδέσει µε το διαδίκτυο.  

Εάν χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο µέσω modem ή µέσω γραµµής 
ISDN είναι καλό να προσέχετε ότι ο αριθµός που καλείτε είναι όντως ο τοπικός αριθµός του παροχέα 
σας. ∆υστυχώς υπάρχουν απατεώνες και ύποπτες ιστοσελίδες που µε κάποιο τρόπο διακόπτουν τη 
σύνδεσή σας και σας επανασυνδέουν σε αριθµούς τηλεφώνων που µπορεί να αρχίζουν από 090, ή 
από αντίστοιχους αριθµούς στο εξωτερικό, µε συνέπεια, κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο να 
χρεώνεστε υπέρογκα ποσά στον τηλεφωνικό σας λογαριασµό. Για αυτό λοιπόν, προσοχή! 

Domain 
Βρίσκεται σε κάθε διαδικτυακή διεύθυνση και καθορίζει µονοσήµατα µια συγκεκριµένη περιοχή. Έτσι 
π.χ. στην διεύθυνση http://www.saferinternet.gr το «saferinternet.gr» είναι ένα 
domain.  Χρησιµοποιείται κατα τον ίδιο τρόπο που η φυσική διεύθυνσή σας  χρησιµοποιείται απο τον 
ταχυδρόµο σας: για την εύκολη εύρεση και πρόσβαση διακοµιστών σε αυτή, απο οπουδήποτε στον 
κόσµο. 

Ένα domain αποτελείται από διάφορα µέρη, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε µια τελεία. Στην 
τελευταία θέση δεξιά βρίσκετε πάντα το λεγόµενο Top-Level-Domain το οποίο σηµατοδοτεί την χώρα 
από την οποία προέρχεται το domain αυτό ή κάποια ειδική κοινότητα στον κόσµο (π.χ. Ελλάδα (.gr), 
οργανισµούς (.org), πανεπιστηµιακό χώρο (.edu), κ.λ.π.). Στα αριστερά του top-level-domain 
βρίσκετε την ονοµασία του ιστοχώρου. 

Εάν θέλετε να αποκτήσετε το δικό σας domain,  πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν το όνοµα που 
επιλέξατε είναι ακόµα διαθέσιµο. Αυτό µπορείτε να το κάνετε στην Ελλάδα πηγαίνοντας στις σελίδες 
του «Μητρώου Ονοµάτων Internet µε κατάληξη .gr» στη διεύθυνση http://www.gr και εκεί να 
ελέγξετε εάν το όνοµα που επιθυµείτε δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποιον άλλο χρήστη. 



Download 
Στην καθηµερινή γλώσσα των υπολογιστών  µεταφράζεται ως «κατέβασµα»,  και υποδηλώνει τη 
διαδικασία αντιγραφής αρχείου µέσω δικτύου, απο κάποιον άλλο υπολογιστή προς το σκληρό δίσκο 
του υπολογιστή σας. Το δίκτυο µπορεί να είναι τοπικό (εσωτερικό δίκτυο µιας επιχείρησης),  ή να 
είναι το διαδίκτυο, από όπου κάνετε λήψη αρχείων. 

Εάν λαµβάνετε αρχεία µέσω του διαδικτύου από ιστοσελίδες που δεν γνωρίζετε, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί,  καθώς είναι δυνατόν να περιέχουν ιούς που µπορούν να προσβάλλουν τον υπολογιστή 
σας. Για αυτό τον λόγο, είναι καλό µετά τη µεταφορά  αρχείων να τα ελέγχετε µε το πρόγραµµα 
προστασίας σας από ιούς. 

Βλ. επίσης Upload 

Drag & Drop 
Σηµαίνει «µετακινώ και τοποθετώ», και πρόκειται για την δυνατότητα που  υπάρχει σήµερα σε όλους 
τους υπολογιστές να επιλέγετε κα να µετακινείτε µε το ποντίκι σας αρχεία προς κάποιο συγκεκριµένο 
σηµείο της οθόνης σας, και να τα τοποθετείτε εκεί.  

Για να το κάνετε αυτό πρέπει να επιλέξετε κάποιο αρχείο µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, και 
να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο αυτό µετακινώντας παράλληλα το επιλεγµένο αρχείο στη νέα του 
θέση. Αφού τοποθετήσετε το αρχείο στην θέση αυτή, µπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού 
σας. 

Π.χ., εάν κάνετε κλικ σε ένα αρχείο κειµένου Word µε το ποντίκι σας και µε κρατηµένο το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού σας το µετακινήσετε και το τοποθετήσετε µέσα στην εφαρµογή Word που 
έχετε ανοιχτή, αµέσως θα ανοίξει το συγκεκριµένο αρχείο στην οθόνη σας. Εάν πάλι µετακινήσετε και 
τοποθετήσετε το αρχείο µέσα σε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (email) το αρχείο θα ενσωµατωθεί ως 
«συνηµµένο» στο µήνυµα αυτό. 

DRM – Digital Rights Management 
Πρόκειται για τις µεθόδους και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν την 
πνευµατική ιδιοκτησία και τα εµπορικά δικαιώµατα στο διαδίκτυο. 

Η βιοµηχανία του σινεµά ή η µουσική βιοµηχανία αναζητεί τις κατάλληλες τεχνικές για να 
προστατεύσει τα ψηφιακά έργα της από την παράνοµη αντιγραφή, κάτι που συνεπάγεται µεγάλη 
οικονοµική ζηµία. 

Είναι βασικό να γνωρίζουµε ότι η αντιγραφή κάποιου ψηφιακού έργου στην περίπτωση που δεν µας 
δίνεται ρητά τέτοια δυνατότητα από τον κάτοχό του είναι παράνοµη και διώκεται από το νόµο. Αυτό 
ισχύει και για όλες τις πληροφορίες που αντιγράφουµε παράνοµα από το διαδίκτυο. Παράνοµη 
αντιγραφή αρχείων γίνεται πολύ συχνά από τις  νεότερες ηλικίες, για αυτό πρέπει να ελέγχουµε τις 
πληροφορίες που «κατεβάζουν» τα παιδιά µας και εάν έχουν το δικαίωµα να το κάνουν αυτό ή αν 
παρανοµούν, χωρίς πολλές φορές να  το γνωρίζουν. 

DSL – Digital Subscriber Line 
Βλ. ADSL 

DVD – Digital Versatile Disk / Digital Video Disk 
Πρόκειται για τον ψηφιακό δίσκο που όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουµε από τις κινηµατογραφικές ταινίες 
που προσφέρονται σε DVD για να τις δούµε στο σπίτι µας. Πρόκειται για τη συνέχεια του CD, και 
είναι ψηφιακός δίσκος στον οποίο µπορούν να αποθηκευθούν µέχι και 16 Gigabyte δεδοµένων. 

E-Commerce 
Σηµαίνει ηλεκτρονικό εµπόριο και πρόκειται για την εµπορική χρήση του διαδικτύου, όπου µέσα 



από  ιστοσελίδες  πραγµατοποιούνται εµπορικές συναλλαγές  µεταξύ εταιριών και δυνάµενων 
πελατών καθώς και πληρωµές µέσω πιστωτικής κάρτας.  

Edutainment 
Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασµό των αγγλικών όρο «education» και «entertainment», δηλαδή 
εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Πρόκειται για εφαρµογές που στόχο έχουν να παρέχουν πληροφορίες και 
εκπαιδευτικό υλικό µε τρόπο ψυχαγωγικό και συχνά µε την µορφή παιχνιδιού, που βοηθάει στο να 
προσελκύσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον των χρηστών τους. 

E-Mail / Email 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Το γράµµα «E» σηµαίνει «electronic». Μας δίνει τη δυνατότητα να 
στείλουµε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε άλλους χρήστες από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που έχουµε λάβει µαζί µε τον προσωπικό µας λογαριασµό (Account) στο διαδίκτυο. 

Πρέπει να γνωρίζουµε ότι τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που στέλνουµε είναι σαν µια καρτ-ποστάλ: 
µπορούν στον «δρόµο» προς τον αποστολέα να διαβαστούν από άγνωστους. 

Μπορούµε να στείλουµε ηλεκτρονικά µηνύµατα µέσα από τα ειδικά προγράµµατα δηµιουργίας και 
αποστολής emails. 

Για να στείλουµε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα, πρέπει να δηλώσουµε σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση το 
στέλνουµε. Αντίγραφο του µηνύµατος µπορούµε να στείλουµε σε άλλους παραλήπτες, τοποθετώντας 
τη διεύθυνσή τους στην λίστα «CC» και εάν θέλουµε οι διευθύνσεις να παραµείνουν κρυφές, στην 
λίστα «BCC». Στον τίτλο  δηλώνουµε συνήθως το αντικείµενο του µηνύµατος.  

Έπειτα µπορούµε να γράψουµε στον κενό χώρο το µήνυµά µας και να συνάψουµε αρχεία. Για να το 
στείλουµε πρέπει να κάνουµε κλικ στο αντίστοιχο κουµπί της αποστολής (π.χ. «Send»). 

Βλ. επίσης At @ και Attachment 

E-Mail address 
Είναι µια µονοσήµαντη ηλεκτρονική διεύθυνση (σαν την ταχυδροµική θυρίδα) για την αποστολή 
µηνυµάτων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες. Αρχίζει µε ένα 
χαρακτηριστικό που έχετε επιλέξει (π.χ. το µικρό σας όνοµα), ακολουθείται από τον χαρακτήρα @, 
και από το domain στο οποίο βρίσκεται η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Παράδειγµα ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης είναι το info@saferinternet.gr, το οποίο σηµατοδοτεί την διεύθυνση στην οποία µπορείτε 
να απευθύνεστε για θέµατα του παρόντος ιστοχώρου. 

Emoticon 
Είναι µια τεχνητή λέξη και προέρχεται από δύο αγγλικές λέξεις: «emotion» που σηµαίνει συναίσθηµα 
και «icon» που σηµαίνει εικόνα. Πρόκειται λοιπόν για εικονίδια που έχουν ως στόχο να  συµβολίσουν 
κάποιο ιδιαίτερο συναίσθηµα. 

Τα σύµβολα emoticons αποτελούνται από χαρακτήρες, οι οποίοι όταν πληκτρολογούνται σε συνέχεια 
και διαβάζονται µε το κεφάλι γυρισµένο 90 µοίρες προς τα αριστερά θυµίζουν συγκεκριµένες 
γκριµάτσες της γνωστής φιγούρας «Smiley». Έτσι π.χ. το emoticon :-) σηµαίνει χαρά. 

Σας παραθέτουµε εδώ µερικά από τα emoticons που χρησιµοποιούνται ευρέως στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, σε chat rooms, κ.λ.π. 
:-) Χαρά 
:-( Λύπη 
;-) Κλείνω το µάτι 
:) Χαµογελάω 
:)) Πλατύ χαµόγελο 



:-o Έχω µείνει µε ανοιχτό το στόµα από την έκπληξη 
8-) Φοράω γυαλιά 

Encryption 
Σηµαίνει κρυπτογράφηση και γίνεται µε τη βοήθεια του ειδικού λογισµικού προγράµµατος που 
µετατρέπει («κλειδώνει») τα ψηφιακά δεδοµένα µε τη βοήθεια ενός κλειδιού κατά τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να µην µπορούν να διαβαστούν από κανένα άλλο παρά µόνο από αυτόν που έχει το κλειδί 
αποκρυπτογράφησης. 

Πολλές φορές τα δεδοµένα που αποστέλλονται π.χ. µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων 
κρυπτογραφούνται πρώτα, έτσι ώστε να µην µπορούν να ανοιχτούν και να διαβαστούν όταν 
αποστέλλονται µέσω δικτύων. 

Για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα προγράµµατα. Ένα 
ιδιαίτερα δηµοφιλές πρόγραµµα είναι το λεγόµενο PGP (Pretty Good Privacy). 

Error 
Σηµαίνει «λάθος» ή «σφάλµα», και µπορεί να το δείτε πολλές φορές να εµφανίζεται στον υπολογιστή 
σας. Σε αυτή την περίπτωση,  ανάµεσα στις τελευταίες λειτουργίες που εκτέλεσε ο υπολογιστής σας 
κάτι δεν πήγε καλά, µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί αυτή η ένδειξη. 

Συνήθως η ένδειξη «error» συνοδεύεται από έναν κωδικό και µια συνοπτική περιγραφή του λάθους, 
που µπορεί να είναι πολύ τεχνική και ακαταλαβίστικη σε εσάς, εάν δεν έχετε  τις απαραίτητες 
τεχνικές γνώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πατήστε το πλήκτρο «ΟΚ». Εάν δεν µπορείτε να 
συνεχίσετε να δουλεύετε µε τον υπολογιστή σας, είναι καλό να τον κλείσετε για λίγα λεπτά πριν τον 
εκκινήσετε ξανά.  

FAQs 
Πρόκειται για σύντµηση της φράσης “Frequently Asked Questions” και σηµαίνει «συχνές ερωτήσεις». 
Είναι µια λίστα από ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από διάφορους χρήστες, µαζί µε τις 
απαντήσεις τους. Εάν το  συναντήσετε σε κάποιον ιστοχώρο όπου έχετε κάποιες απορίες και θέλετε 
να υποβάλλετε µια ερώτηση, σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε πρώτα το FAQ γιατί µπορεί ήδη να 
περιέχει την απάντηση που ψάχνετε, αλλά και να σας λύσει άλλες απορίες σας. 

Favourites 
Σηµαίνει «τα αγαπηµένα µου». Σε κάποια προγράµµατα λέγεται και «Bookmark». Με τα Favourites 
µπορείτε να σηµειώσετε κάποιες σελίδες που σας ενδιαφέρουν και που θέλετε να επισκεφθείτε ξανά, 
έτσι ώστε  αργότερα να τις βρίσκετε πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να δηλώσετε ξανά ολόκληρη 
τη διεύθυνση της ιστοσελίδας αυτής. 

Όταν θέλετε να προσθέσετε µια σελίδα στα «Favourites», τότε από το µενού του Browser επιλέξτε 
την αντίστοιχη επιλογή π.χ. «Add to Favourites». Όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε κάποια σελίδα από 
την λίστα των «αγαπηµένων σας», τότε από την λίστα των σελίδων που έχετε σηµειώσει κάντε κλικ 
στην αντίστοιχη σελίδα. 

Filter / Φίλτρο 
Πρόκειται για πρόγραµµα το οποίο χρησιµεύει στο να φιλτράρει συγκεκριµένα δεδοµένα. Έτσι π.χ. 
ένα φίλτρο στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σας µπορεί να αποτρέψει να λαµβάνετε ανεπιθύµητα 
µηνύµατα. Ένα φίλτρο στον browser σας µπορεί να µπλοκάρει κάποιες συγκεκριµένες σελίδες για να 
µην εµφανίζονται στον υπολογιστή σας.  

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα φίλτρα µπορείτε να βρείτε στο µενού  «Οδηγίες και 
Συµβουλές – Φιλτράρισµα και Χαρακτηρισµός». 



Firewall 
Πρόκειται για µια µέθοδο ασφαλείας, έναν «τοίχο» που παρεµβάλλεται µεταξύ του εσωτερικού 
δικτύου και του διαδικτύου, έτσι ώστε να  προστατεύει το εσωτερικό δίκτυο και τα δεδοµένα των 
υπολογιστών του δικτύου αυτού από τους crackers και τους hackers. 

Όλα τα δεδοµένα που εισέρχονται ή εξέρχονται από  δίκτυο που προστατεύεται από  Firewall, 
ελέγχονται  µε βάση κάποιους κανόνες που διέπουν το συγκεκριµένο firewall, και µόνο εάν είναι 
σύµφωνα µε αυτούς µπορούν να «περάσουν».  

Flash 
Είναι το όνοµα ενός προγράµµατος το οποίο επιτρέπει σε κινούµενες εικόνες να εµφανίζονται στον 
υπολογιστή σας. Είναι δηµοφιλές γιατί επιτρέπει τη δηµιουργία αρχείων κινούµενης εικόνας χωρίς 
αυτά να είναι ογκώδη, έτσι ώστε εύκολα να µπορούν να µεταδίδονται µέσω διαδικτύου ή να 
εµφανίζονται στην οθόνη σας χωρίς να περιµένετε.  

Για να µπορέσετε να δείτε τα αρχεία Flash χρειάζεστε το αντίστοιχο πρόγραµµα, το λεγόµενο «Plug-
in» του «Flash Player», το οποίο µπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο χωρίς κόστος. Οι νεώτερες 
εκδόσεις του Microsoft Internet Explorer έχουν ήδη ενσωµατωµένο το πρόγραµµα αυτό. 

Flash Memory 
Πρόκειται για µια µικρή σε µέγεθος κάρτα που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά δεδοµένων. Π.χ. µια 
τέτοια κάρτα χρησιµοποιείται από τις ψηφιακές κάµερες για την αποθήκευση  φωτογραφιών,  που 
στη συνέχεια µπορούν να µεταφερθούν στον προσωπικό σας υπολογιστή µέσω του κατάλληλου 
προγράµµατος ανάγνωσης. Οι περισσότεροι υπολογιστές σήµερα έχουν ειδική υποδοχή για την 
εισαγωγή της κάρτας αυτής και την αυτόµατη αναγνώριση και ανάγνωσή της. 

Flash Player 
Βλ. Flash 

Forum 
Πολλές ιστοσελίδες παρέχουν  φόρουµ, έναν ανοιχτό χώρο συζητήσεων γύρω από θέµατα που 
ενδιαφέρουν πολλούς επισκέπτες. Εδώ µπορεί ένας επισκέπτης να διαβάσει τις απόψεις των άλλων, 
να τις σχολιάσει και να αποστείλει δικές τους σκέψεις και πληροφορίες. Ένα φόρουµ µπορεί να 
διευθύνεται από έναν συντονιστή. 

Σε αντίθεση µε τα ανοιχτά φόρουµ, υπάρχουν και τα κλειστά φόρουµ τα λεγόµενα «communities», 
στα οποία µόνο εγγεγραµµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση. 

Freemail 
Πρόκειται για δωρεάν ηλεκτρονική διεύθυνση. Κάποιες εταιρίες παρέχουν δωρεάν ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις µε την προϋπόθεση  στο τέλος κάθε µηνύµατος να υπάρχει µια µικρή διαφήµισή τους. 
Εάν δεν σας ενοχλεί αυτό, τότε µπορείτε να ζητήσετε και να αποκτήσετε µια τέτοια διεύθυνση από τις 
εταιρίες αυτές. 

Freeware 
Πρόκειται για προγράµµατα που µπορούν να διανεµηθούν και να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα και 
χωρίς κόστος. Αυτού του είδους τα προγράµµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εµπορικούς 
σκοπούς (π.χ. να πουληθούν µε σκοπό το κέρδος). 

FTP 
Είναι η συνοπτική ονοµασία του «File Transfer Protocol» και πρόκειται για ένα πρωτόκολλο 
µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ δύο υπολογιστών. Επιτρέπει την µεταφορά αρχείων ανεξάρτητα από 
τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστηµα και τον τύπο του αρχείου που µεταφέρετε. 



GIF (.gif) 
Το GIF ή .gif είναι η σύντµηση του όρου «Graphics Interchange Format» και υποδεικνύει ένα τύπο 
αρχείου για εικόνες στο WWW. Χρησιµοποιείται πολύ συχνά, καθώς χρειάζεται πολύ λίγο 
αποθηκευτικό χώρο. Με άλλα λόγια ο τύπος αρχείου GIF επιτρέπει συµπίεση ενός αρχείου κάνοντάς 
το µικρότερο σε µέγεθος, χωρίς όµως η εικόνα να χάνει σε ποιότητα. Αυτό µπορεί να γίνει για εικόνες 
που έχουν έως 256 χρώµατα. 

Με τον όρο «animated GIF» περιγράφοµαι µια συστοιχία από εικόνες  του τύπου αρχείου GIF. Οι 
εικόνες καθώς εµφανίζονται η µια µετά την άλλη δηµιουργούν την αίσθηση της κίνησης. 

Gigabyte 
To Gigabyte είναι µια µονάδα µέτρησης η οποία ισοδυναµεί σε περίπου ένα δισεκατοµµύριο bits. 1 
Gigabyte = 1024 Megabyte; 1 Megabyte = 1024 Kilobyte; 1 Kilobyte = 1024 Bytes, 1 Byte = 8 bit. 

Google 
Πρόκειται για µια πολύ διαδεδοµένη µηχανή αναζήτησης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή της 
είναι www.google.com 

Graphic card – κάρτα γραφικών 
Η κάρτα γραφικών βρίσκεται µέσα στον υπολογιστή σας και µετατρέπει τα δεδοµένα που είναι 
αποθηκευµένα µέσα σε ψηφιακά αρχεία (µέσα σε bytes) σε γραφικές απεικονίσεις και σε κείµενα. Η 
ποιότητα της κάρτας καθορίζει την ταχύτητα εµφάνισης της απεικόνισης και την ποιότητά της. 

Hacker 
Ο Hacker είναι ένας έµπειρος χειριστής υπολογιστών. Στην σηµερινή εποχή ο όρος αυτός έχει 
ταυτιστεί µε κάποιον που εισέρχεται σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα χωρίς να έχει άδεια πρόσβασης.  

Hard disk 
Είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας. 

Hardware 
Πρόκειται για τα «χειροπιαστά» υλικά που συγκροτούν το υπολογιστικό σας σύστηµα: η οθόνη σας, ο 
σκληρός δίσκος, ο εκτυπωτής, κ.λ.π. ∆ιακρίνεται από το software, δηλαδή το λογισµικό, που επίσης 
αποτελεί µέρος του υπολογιστικού σας συστήµατος. 

High score 
Σηµατοδοτεί το µέγιστο σκορ που µπορεί κανείς να πετύχει σε ένα παιχνίδι, ή που έχει έως τώρα 
επιτευχθεί από κάποιον παίκτη. 

History 
Πρόκειται για λίστα, η οποία αποθηκεύει και εµφανίζει όλες τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων του 
διαδικτύου που επισκεφθήκατε κατά την διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, π.χ. σήµερα, εχθές, την 
προηγούµενη εβδοµάδα, κ.λ.π. Η λίστα αυτή ενεργοποιείται µε κλικ επάνω στο αντίστοιχο κουµπί 
που βρίσκεται σε όλους τους browsers. 

Homepage 
Πρόκειται για την αρχική σελίδα ενός διαδικτυακού τόπου που εµφανίζεται στην οθόνη σας όταν 
πληκτρολογείτε την διαδικτυακή του διεύθυνση. Πολλές φορές, και ενώ σερφάρετε µέσα σε ένα 
διαδικτυακό τόπο θα δείτε το κουµπί ή την επιλογή «home», µέσω του οποίου µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε την αρχική σελίδα. 

Hotline 
Πρόκειται για ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας, µέσω της οποίας µπορούν να δοθούν πληροφορίες και 



συµβουλές. Στην περίπτωση του Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, η ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας στην Ελλάδα 
είναι η Safeline, µέσω της οποίας µπορείτε να καταγγείλετε ύποπτες ή παράνοµες ιστοσελίδες. 

Hot spot 
Υποδεικνύει ένα δηµόσιο χώρο, στον οποίο µπορεί κανείς ασύρµατα να συνδεθεί στο διαδίκτυο. 
Τέτοια hot spots βρίσκονται ήδη σε διάφορα σηµεία δηµόσιας πρόσβασης, όπως σε αεροδρόµια, 
ξενοδοχεία, καφέ, κ.λ.π. 

HTML 
Πρόκειται για σύντµηση του όρου «Hypertext Markup Language». Η HTML είναι η γλώσσα µε την 
οποία µπορούν να δηµιουργηθούν σελίδες στο διαδίκτυο, και οι οποίες µπορούν να αναγνωριστούν 
από κάθε υπολογιστή στον κόσµο. 

http 
Πρόκειται για σύντµηση του όρου «Hypertext Transfer Protocol» και είναι το πρωτόκολλο που 
επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Τα γράµµατα «http» εµφανίζονται πάντα 
µπροστά από µια διαδικτυακή διεύθυνση (π.χ. http://www.saferinternet.gr) υποδεικνύοντας τον 
τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η µεταβίβαση των δεδοµένων. 

Hyperlink 
Σηµαίνει σύνδεσµος, και πρόκειται για υπογραµµισµένη ή µε κάποιο άλλο τρόπο επισηµασµένη λέξη, 
φράση, ή εικόνα µέσα σε κάποια ιστοσελίδα, επάνω στην οποία µπορείτε να κάνετε «κλικ» µε το 
ποντίκι σας για να µεταφερθείτε σε µια νέα ιστοσελίδα, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον 
σύνδεσµο αυτό. 

Συνήθως οι σύνδεσµοι επάνω σε κείµενο δίνονται µε κάποιο χρώµα και πολλές φορές είναι 
υπογραµµισµένοι. Εάν έχετε ήδη επισκεφθεί έναν σύνδεσµο, τότε το χρώµα αυτό αλλάζει, δίνοντάς 
σας έτσι την δυνατότητα να βλέπετε πολύ γρήγορα ποιους συνδέσµους έχετε ήδη επισκεφθεί. 

I-Mode 
Πρόκειται για µια νέα τεχνολογία, µε την οποία µπορείτε να λάβετε φωτογραφίες, να ακούσετε ήχους 
και να δείτε βίντεο και ταινίες µέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. H τηλεφωνική σας συσκευή πρέπει 
να υποστηρίζει το I-Mode.  

ICQ 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα, µέσω του οποίου µπορείτε να πληροφορείστε πότε οι φίλοι σας είναι 
συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο. Όταν είναι συνδεδεµένοι, µπορείτε να τους καλέσετε σε chat, ή να τους 
στείλετε µηνύµατα, αρχεία κ.λ.π. που θα διαβάσουν άµεσα. Αντίστοιχη ανταγωνιστική υπηρεσία είναι 
το Instant Messenging Program ή Instant Messenger. 

Instant Messenging Program 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα, µέσω του οποίου µπορείτε να πληροφορείστε πότε οι φίλοι σας είναι 
συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο. Όταν είναι συνδεδεµένοι, µπορείτε να τους καλέσετε σε chat, ή να τους 
στείλετε µηνύµατα, αρχεία κ.λ.π. που θα διαβάσουν άµεσα. Αντίστοιχη ανταγωνιστική υπηρεσία είναι 
το ICQ. 

Internet 
Ο αγγλικός όρος για το ∆ιαδίκτυο. Το Internet είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεµένα 
µεταξύ τους πολλά άλλα µικρά ή µεγάλα δίκτυα υπολογιστών.  
Πολλές φορές συγχέεται το ∆ιαδίκτυο µε τον παγκόσµιο ιστό το World Wide Web (WWW). Το WWW 
αποτελεί µόνο ένα µέρος του ∆ιαδικτύου. Επιπλέον έχουµε πολλές άλλες υπηρεσίες όπως το email, 
chat, τα newsgroups κ.λ.π. 

Internet address 
Πρόκειται για µια µονοσήµαντη διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο, η οποία δίδεται σε ένα υπολογιστή που 



είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο. Μέσω της διεύθυνσης αυτής µπορεί οποιοσδήποτε στον κόσµο να 
βρει τον υπολογιστή αυτό και να έχει πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες που είναι αποθηκευµένες 
στην διεύθυνση αυτή. 

Η διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς, οι οποίοι  χωρίζονται από τελείες. Για 
παράδειγµα: 154.110.42.3.  

Ο όρος Internet address είναι συνώνυµος του όρου IP address. 

Internet Service Provider 
Μεταφράζεται ως «Παροχέας Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου». ISP ονοµάζεται ένας φορέας που παρέχει 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο προµηθεύοντάς σας µε  αντίστοιχο λογαριασµό. Οι ISPs προσφέρουν ένα 
ευρύ φάσµα δυνατοτήτων πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, 
και µε τις αντίστοιχες χρεώσεις (όπως π.χ. σύνδεση µε modem, σύνδεση ISDN, ADSL κ.λ.π.). 

IP address 
Πρόκειται για µια µονοσήµαντη διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο, η οποία δίδεται σε έναν υπολογιστή που 
είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο. Μέσω της διεύθυνσης αυτής µπορεί οποιοσδήποτε στον κόσµο να 
εντοπίσει τον υπολογιστή αυτό και να έχει πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες που είναι 
αποθηκευµένες στην διεύθυνση αυτή. 

Η διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς, οι οποίοι ξεχωρίζουν µεταξύ τους µε 
τελείες. Για παράδειγµα: 154.110.42.3.  

Ο όρος IP address είναι συνώνυµος του όρου Internet address. ΙP σηµαίνει «Internet Protocol». 

IRC 
IRC είναι η σύντµηση του όρου «Internet Relay Chat». Πρόκειται για µια υπηρεσία µε την οποία 
µπορείτε να συνοµιλήσετε σε πραγµατικό χρόνο µέσω του διαδικτύου µε άτοµα σε όλο τον κόσµο, 
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. 

Internet Relay Chat 
Είναι για µια υπηρεσία µε την οποία µπορείτε να συνοµιλήσετε σε πραγµατικό χρόνο µέσω του 
διαδικτύου µε άτοµα σε όλο τον κόσµο, χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. 

ISDN 
ISDN είναι η σύντµηση του όρου «Integrated Services Digital Network». Πρόκειται για ένα τύπο 
µεταφοράς αρχείων, ο οποίος βασίζεται σε ψηφιακή τεχνολογία (σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά 
αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα) επιτρέποντας υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων. Μπορείτε να 
συνδεθείτε στο δίκτυο ISDN µέσω µιας αντίστοιχης σύνδεσης και µιας ISDN κάρτας. 

ISP 
ISP είναι η σύντµηση του όρου «Internet Service Provider», στην ελληνική γλώσσα «Παροχέας 
Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου». ISP ονοµάζεται ένας φορέας που παρέχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
προµηθεύοντάς σας µε έναν αντίστοιχο λογαριασµό. Οι ISPs προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα 
δυνατοτήτων πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, και µε τις 
αντίστοιχες χρεώσεις (όπως π.χ. σύνδεση µε modem, σύνδεση ISDN, ADSL κ.λ.π.). 

Java 
Γλώσσα προγραµµατισµού της οποίας ο κώδικας µπορεί να αναγνωστεί και να εκτελεστεί από 
οποιονδήποτε υπολογιστή, ανεξάρτητα από το λειτουργικό του σύστηµα. Η γλώσσα Java είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για την δηµιουργία και ενσωµάτωση διαλογικών στοιχείων (interactive 
elements) µέσα σε µια ιστοσελίδα. 



Java Applets 
Μικρές εφαρµογές υλοποιηµένες στην γλώσσα Java. 

Joystick 
Συσκευή χειρισµού η οποία χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για παιχνίδια υπολογιστών. Το joystick 
χρησιµοποιείται και σε µερικές επαγγελµατικές εφαρµογές, όπως σχεδιαστικά προγράµµατα 
αυτοκινήτων. 

JPEG (.jpg) 
Σύντµηση του όρου «Joint Photographic Experts Group». Πρόκειται για έναν τύπο αρχείου που 
επιτρέπει µέχρι 16.7 εκατοµµύρια χρώµατα και διάφορα επίπεδα συµπίεσης των δεδοµένων, 
κάνοντας τα αντίστοιχα αρχεία εικόνων πολύ µικρότερα σε όγκο. Το επίπεδο συµπίεσης επηρεάζει την 
ποιότητα της εικόνας, έτσι µικρότερη συµπίεση σηµαίνει καλύτερη ποιότητα αλλά µεγαλύτερο όγκο 
δεδοµένων, ενώ µεγαλύτερη συµπίεση σηµαίνει χειρότερη ποιότητα µε µικρότερο όγκο δεδοµένων. 

Junk email 
Περιγράφει τα ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αποστέλλονται στον υπολογιστή µας και που 
συνήθως περιλαµβάνουν διαφηµίσεις. Λέγεται επίσης και Spam email. 

Βλ. επίσης Spam 

Keyboard 
Ο αγγλικός όρος για το πληκτρολόγιο του υπολογιστή µας.  

Lag 
Η χρονική καθυστέρηση, π.χ. σε παιχνίδια που παίζονται online και που δηµιουργείται από κακή ή 
αργή σύνδεση µεταξύ των υπολογιστών από τους οποίους παίζουν οι παίκτες. 

LAN 
LAN είναι συνοπτική ονοµασία του όρου «Local Area Network». Σηµαίνει τοπικό υπολογιστικό δίκτυο, 
στο οποίο διάφοροι υπολογιστές και περιφερειακά συστήµατα, όπως εκτυπωτές, συνδέονται µεταξύ 
τους σε έναν περιορισµένο χώρο, συνήθως µε καλώδια υψηλών ταχυτήτων. Τέτοια δίκτυα είναι πολύ 
συνηθισµένα σε εταιρίες και σε χώρους όπου πολλοί υπολογιστές µοιράζονται κοινά προγράµµατα, 
δεδοµένα, ή περιφερειακά. 
  
Local Area Network 
Σηµαίνει τοπικό υπολογιστικό δίκτυο, στο οποίο διάφοροι υπολογιστές και περιφερειακά συστήµατα, 
όπως εκτυπωτές, συνδέονται µεταξύ τους σε έναν περιορισµένο χώρο, συνήθως µε καλώδια υψηλών 
ταχυτήτων. Τέτοια δίκτυα είναι πολύ συνηθισµένα σε εταιρίες και σε χώρους όπου πολλοί 
υπολογιστές µοιράζονται κοινά προγράµµατα, δεδοµένα, ή περιφερειακά. Πολλές φορές θα δείτε τον 
όρο αυτό µε τυν συνοπτική του ονοµασία LAN. 

LAN Party 
Ο όρος αυτός υποδηλώνει ένα τοπικό υπολογιστικό δίκτυο, στο οποίο πολλοί παίκτες µπορούν να 
παίξουν µεταξύ τους online παιχνίδια. Τέτοια «LAN Party» βρίσκετε π.χ. σε εκθέσεις νέας τεχνολογίας. 

Level 
Είναι ο αγγλικός όρος για βαθµίδα. Συνήθως στον κόσµο των υπολογιστών σηµαίνει βαθµίδα ή 
επίπεδο δυσκολίας, και χρησιµοποιείται πολύ συχνά στα παιχνίδια, όπου υπάρχουν διάφορα επίπεδα 
δυσκολίας για τους παίκτες. Χαµηλά επίπεδα δυσκολίας, ξεκινώντας από το 0, σηµαίνουν ότι αρχάριοι 
παίκτες µπορούν να παίξουν, ενώ όσο ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας (1,2,3, …) το παιχνίδι γίνεται 
πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό, και ενδείκνυται για προχωρηµένους και έµπειρους παίκτες. 

Link 
Σηµαίνει σύνδεσµος, και υποδηλώνει την σύνδεση µεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων. Σε µια 



ιστοσελίδα µπορούµε να βρούµε συνδέσµους είτε επάνω σε κείµενο (που είναι τότε µαρκαρισµένο µε 
διαφορετικό χρώµα), είτε σε φωτογραφίες και γραφικά. Εάν κάνουµε ‘κλικ’ µε το ποντίκι µας επάνω 
σε έναν σύνδεσµο, τότε θα οδηγηθούµε στην ιστοσελίδα που κρύβεται πίσω από τον σύνδεσµο αυτό. 

Συνήθως, εάν έχουµε ήδη επισκεφθεί έναν σύνδεσµο κειµένου, τότε το χρώµα του κειµένου αλλάζει, 
υποδηλώνοντας έτσι ότι έχουµε ήδη δει τον αντίστοιχο σύνδεσµο τουλάχιστον µια φορά. 

Λειτουργικό σύστηµα 
βλ. Operating system 

Login 
Πρόκειται για την διαδικασία µε την οποία συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Για 
αυτό τον λόγο χρειάζεστε έναν όνοµα χρήστη (Userid) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). 

Κατά την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο απαιτείται επίσης ένα όνοµα χρήστη και ένας κωδικός ο οποίος 
σας έχει δοθεί από τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου για να σας παρέχει την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, για όσο καιρό έχετε συνάψει συµφωνία µε τον παροχέα αυτό. 

Login name 
Είναι ένα µονοσήµαντο όνοµα µε το οποίο συνδέεστε σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα ή στο 
διαδίκτυο. Το όνοµα αυτό σας δίνεται από τον διαχειριστή του συστήµατος, συνήθως µαζί και µε έναν 
κωδικό πρόσβασης (Password). 

lol 
Σύντµηση της αγγλικής φράσης «laughing out loud» που σηµαίνει γελάω δυνατά. Βλ. επίσης 
Ακρώνυµα. 

Mailbox 
Είναι η ηλεκτρονική ταχυδροµική θυρίδα στην οποία βρίσκετε τα e-mail σας.   

Mailing list 
Σηµαίνει ταχυδροµική λίστα και πρόκειται για µια κοινή ηλεκτρονική διεύθυνση πολλών αποδεκτών. 
Οτιδήποτε σταλεί σε αυτή τη διεύθυνση θα ληφθεί από όλους τους παραλήπτες που είναι µέλη της 
λίστας. Τέτοιες λίστες χρησιµοποιούνται συχνά όταν οι αποδέκτες έχουν κοινά θέµατα προς συζήτηση, 
οπότε πολύ γρήγορα µπορούν όλοι να ενηµερωθούν για τα θέµατα που τίθενται και να στείλουν 
απάντηση προς όλα τα µέλη. 

Modem 
Είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις λέξεις modulate / demodulate. To modem χρησιµοποιείται 
για την µεταφορά δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών. Πρόκειται για µια συσκευή η οποία µετατρέπει τα 
ψηφιακά δεδοµένα του υπολογιστή-αποστολέα σε αναλογικά σήµατα για να µπορέσουν να 
µεταφερθούν µέσω τηλεφωνικών γραµµών, και όταν φθάσουν στον υπολογιστή-δέκτη τα µετατρέπει 
πάλι σε ψηφιακά δεδοµένα για να µπορέσουν να αναγνωστούν από το υπολογιστικό σύστηµα. Το 
modem µπορεί να λειτουργεί σε διάφορες ταχύτητες όπως π.χ. στην ταχύτητα 56 Kbps. 

MP3 
Είναι η συνοπτική ονοµασία του όρου «Motion Picture Experts Group Audio Layer 3» και πρόκειται 
για µια διαδικασία µε την οποία αρχεία ήχου µπορούν να συµπιεστούν σε αναλογία 12:1 σε σχέση µε 
τον αρχικό τους όγκο. Με αυτό τον τρόπο µπορούν µεγάλα αρχεία ήχου να µεταφερθούν πολύ 
γρήγορα. Τα αρχεία MP3 µπορούν να αναγνωσθούν από συσκευές MP3 Player  ή MP3 Walkman. 

Τα αρχεία MP3 χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στο διαδίκτυο για την γρήγορη µεταφορά και 
αποθήκευση µουσικών αρχείων στον τοπικό υπολογιστή.   



MUD 
Είναι η συνοπτική ονοµασία του όρου «Multi User Dungeons». Πρόκειται για εικονικούς κόσµους στο 
διαδίκτυο, όπου διάφοροι χρήστες µπορούν να συναντηθούν εικονικά και να ανταλλάξουν 
πληροφορίες ή να παίξουν παιχνίδια. 

Multiplayer Mode 
Σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει δυνατότητα πολλαπλών παικτών. Είναι η δυνατότητα ενός 
παιχνιδιού να επιτρέπει την παράλληλη συµµετοχή περισσότερων του ενός παικτών, οι οποίοι 
µπορούν να παίζουν µεταξύ τους ή και να συναγωνίζονται µεταξύ τους µέσα στο παιχνίδι. 

Navigation buttons 
Είναι τα κουµπιά που βλέπετε στο επάνω τµήµα του Browser σας, και µε τα οποία µπορείτε να 
πλοηγηθείτε µέσα στο » που σας επιτρέπουν να◊» και «⇓διαδίκτυο. Έτσι π.χ. τα κουµπιά «Back  
µετακινηθείτε µεταξύ των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί, το κουµπί «Print» να εκτυπώσετε την 
σελίδα που βλέπετε στον υπολογιστή σας κλπ. 

Netiquette  
Σηµαίνει σωστή συµπεριφορά στο διαδίκτυο και πρόκειται για µια σειρά κανόνων συµπεριφοράς που 
θα πρέπει να ακολουθούνται στις επαφές µε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο. Έτσι π.χ. δεν είναι σωστό 
να γράφουµε µε κεφαλαία γράµµατα όταν στέλνουµε email ή όταν συνοµιλούµε σε κάποιο chat. Τα 
κεφαλαία γράµµατα ισοδυναµούν µε φωνές. Περισσότερα για το netiquette µπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα µας «Οδηγίες και Συµβουλές - Netiequette). 

Network 
Πρόκειται για ένα δίκτυο υπολογιστών και περιφερειακών, συνδεδεµένων µεταξύ τους είτε µε 
καλώδια είτε ασύρµατα µε σκοπό την ανταλλαγή ψηφιακών δεδοµένων. 

Το διαδίκτυο είναι ένα network που αποτελείται από πολλά µεγάλα ή µικρότερα (υπο-)δίκτυα σε όλο 
τον κόσµο. 

Newsgroup 
Πρόκειται για οµάδα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριµένο 
θέµα (π.χ. κάποιος καλλιτέχνης, κάποιο βιβλίο, κλπ.). Κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να στείλει την 
άποψή του η οποία και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο, και µπορεί να διαβαστεί και να απαντηθεί από 
όλη την υπόλοιπη οµάδα 

Newsletter 
Είναι ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο το οποίο αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω email 
στους αποδέκτες του. Πολλές εταιρίες και οργανισµοί παρέχουν µια τέτοια υπηρεσία στην οποία 
συµπεριλαµβάνουν όλα τα νέα τους, µελλοντικές εκδηλώσεις γύρω από συγκεκριµένες θεµατικές, 
κλπ. 

Η εγγραφή σε ένα newsletter γίνεται µε την αποστολή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης στον 
παροχέα της υπηρεσίας, έτσι ώστε να συµπεριληφθείτε στην λίστα των αποδεκτών. Πριν στείλετε την 
διεύθυνσή σας, είναι καλό να διαβάσετε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και να 
σιγουρευθείτε ότι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν θα χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό, ούτε θα 
δοθεί σε κάποια άλλη εταιρία ή οργανισµό χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. 

Επίσης, οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να ζητήσετε να διαγραφεί η διεύθυνσή σας από την λίστα 
παραληπτών. 

Nickname 
Σηµαίνει παρατσούκλι, υποκοριστικό.  Στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στους χώρους ανοιχτής 
επικοινωνίας chat οι περισσότεροι χρήστες δεν δηλώνουν το αληθινό τους όνοµα αλλά επιλέγουν ένα 



παρατσούκλι, µε το οποίο οι άλλοι µπορούν να τους αναγνωρίσουν. Έτσι µπορούν ανώνυµα να 
σερφάρουν στο διαδίκτυο. 

Notebook 
Είναι ένας φορητός υπολογιστής ιδιαίτερα λεπτός, µικρός (µέγεθος Α4 ή και µικρότερο) και ελαφρύς, 
έτσι ώστε να µπορεί να µεταφερθεί χωρίς δυσκολία.  

Offline 
Είναι το αντίθετο του όρου «Online» και σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση µε το δίκτυο. Ο 
υπολογιστής σας όταν είναι σε κατάσταση «offline» µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που 
υπάρχουν τοπικά, δηλαδή αρχειοθετηµένα στον τοπικό σκληρό δίσκο. 

Online 
Είναι το αντίθετο του όρου «Offline» και σηµαίνει ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση µε το δίκτυο. Ο 
υπολογιστής σας όταν είναι σε κατάσταση «online» µπορεί να έχει πρόσβαση  σε δεδοµένα τόσο από 
τους τοπικούς δίσκους όσο και από διαδικτυακά περιβάλλοντα. 

Online Banking 
Οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν σήµερα την υπηρεσία αυτή, µέσω της ιστοσελίδας τους στο 
διαδίκτυο. Μέσω του Online Banking µπορείτε να κάνετε πολλές συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να 
επισκεφθείτε την τράπεζα, απλά µέσα από τον υπολογιστή σας. Είναι πολύ βασικό, η τράπεζα µε την 
οποία συνεργάζεστε, να σας παρέχει ασφαλή πρόσβαση, όπου όλα τα δεδοµένα σας κωδικοποιούνται 
έτσι ώστε να µην µπορεί να γίνει υποκλοπή τους από αγνώστους. 

Online Service 
Πρόκειται για παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι εκτός της υπηρεσίας πρόσβασης στο 
διαδίκτυο παρέχουν στα µέλη τους επιπλέον υπηρεσίες όπως ειδική ιστοσελίδα µε κάθε είδους 
πληροφορίες, νέα, χρηµατιστήριο, πληροφορίες για ταξίδια, φόρουµ, κ.λ.π. 

Operating system 
Είναι το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή µας, δηλαδή το σύνολο των προγραµµάτων που 
αναλαµβάνουν τον έλεγχο της λειτουργίας του υπολογιστή µας. Λειτουργικά συστήµατα είναι π.χ. τα 
Windows, το Unix, το Linux, ή το Mac OS, που βρίσκουµε στους υπολογιστές Macintosh. 

P2P  
P2P ή «peer to peer» σηµαίνει ότι δύο υπολογιστές επικοινωνούν µεταξύ τους, χωρίς να υπάρχει 
κάποιος server που να αναλαµβάνει την µεταξύ τους επικοινωνία, αλλά έχοντας µεταξύ τους άµεση 
σύνδεση. Για να γίνει αυτό πρέπει οι δύο υπολογιστές να έχουν το ίδιο λογισµικό, µέσω του οποίου 
επικοινωνούν. Έτσι π.χ. µπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά µηνύµατα, ή να γίνει ανταλλαγή 
πληροφοριών από τον έναν υπολογιστή απευθείας στον άλλον. 

Password 
Σηµαίνει κωδικός πρόσβασης, και είναι αναγκαίος για να µπορέσετε να συνδεθείτε µε κάποια 
υπηρεσία, ή µε το διαδίκτυο. Μαζί µε το όνοµα χρήστη (User name) αποτελεί την ταυτότητά σας, 
µέσω της οποίας αποκτάτε εξουσιοδότηση στην υπηρεσία ή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Όταν γράφετε τον κωδικό σας σε κάποιο πεδίο για να αποκτήσετε σύνδεση στην αντίστοιχη υπηρεσία, 
βλέπετε ότι εµφανίζονται αστεράκια «*» αντί ο κωδικός που πληκτρολογείτε. Αυτό γίνεται για να µην 
µπορεί κανείς να διαβάσει τον κωδικό σας. 

Είναι πολύ βασικό να θυµάστε τον κωδικό σας, αλλά και να επιλέγετε κωδικό που να µην είναι 
εύκολο να τον µαντέψουν άγνωστοι (έτσι π.χ. δεν συνιστούµε να χρησιµοποιείται το όνοµα της 
περιοχή που ζείτε, ή το όνοµα των παιδιών σας). Επίσης, µην δίνετε σε κανέναν τον κωδικό 
πρόσβασής σας στο διαδίκτυο, καθώς µαζί µε το όνοµα χρήστη (που συνήθως δεν είναι κρυφό) θα 
µπορεί να συνδέεται στο διαδίκτυο µε την δική σας ταυτότητα, µε ότι αυτό συνεπάγεται. 



Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι κεφαλαία και µικρά γράµµατα παίζουν ρόλο σε έναν κωδικό. 

PD Software 
Βλ. Public Domain Software 

PDF 
Είναι σύντοµη περιγραφή του όρου «Portable Document Format». Πρόκειται για ένα ειδικό τύπο 
αρχείου που έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία Adobe Systems και χρησιµοποιείται ευρέως στο 
διαδίκτυο για την προβολή αρχείων κειµένου. Τα αρχεία µπορούν να διαβαστούν µε το ειδικό 
περιβάλλον Acrobat Reader, το οποίο παρέχεται δωρεάν και µπορείτε να το εγκαταστήσετε στον 
υπολογιστή σας. Συνήθως, όταν σε µια ιστοσελίδα υπάρχουν αρχεία .PDF υπάρχει και ειδική ένδειξη 
πώς µπορείτε να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader. 

PGP 
Σύντµηση του όρου «Pretty Good Privacy» 

Pretty Good Privacy 
Πρόκειται για ένα διεθνώς χρησιµοποιηµένο πρόγραµµα το οποίο κωδικοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα 
µε ειδικά κλειδιά, έτσι ώστε να µπορούν να µεταφερθούν µέσω δικτύων µε µεγαλύτερη ασφάλεια. 

PHP 
Πρόκειται για γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία µπορούν να υλοποιηθούν αρκετά πολύπλοκες 
διαδικτυακές εφαρµογές. Επειδή είναι public domain software, γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής τόσο σε 
πανεπιστηµιακά όσο και σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 
Οι ιστοσελίδες που έχουν υλοποιηθεί µε την γλώσσα PHP έχουν την κατάληξη .php. 

Ping 
Πρόκειται για την σύντµηση του όρου «Packet InterNet Groper» και είναι ένα πρόγραµµα που 
προσδιορίζει εάν υπάρχει σύνδεση ενός υπολογιστή µε το δίκτυο. Για αυτό τον σκοπό το Ping στέλνει 
ένα ‘πακέτο δεδοµένων’ στον υπολογιστή που θα ελεγχθεί εάν είναι σε σύνδεση. Το πακέτο 
αποστέλλεται αυτόµατα πίσω, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να δούµε εάν µπόρεσε να βρει τον 
υπολογιστή αυτό και πόσο χρόνο χρειάστηκε. 

Plug-in 
Πρόκειται για πρόσθετες εφαρµογές προγραµµάτων, οι οποίες αφού εγκατασταθούν δίνουν πρόσθετη 
λειτουργικότητα στα προγράµµατα αυτά. Έτσι π.χ. µπορούµε να έχουµε ένα plug-in για το 
πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας Photoshop το οποίο µας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιούµε 
πολλά διαφορετικά φίλτρα επάνω στην εικόνα αυτή, πλέον αυτών που παρέχει το βασικό περιβάλλον 
του Photoshop. 

Στο διαδίκτυο χρησιµοποιούνται πολλά plug-ins που µας επιτρέπουν να δούµε εικόνες, βίντεο, ήχο 
κλπ. µέσα από τις ιστοσελίδες. Χωρίς τα plug-ins αυτά θα µπορούσαµε να βλέπουµε µόνο τις 
ιστοσελίδες που έχουν υλοποιηθεί µόνο στην γλώσσα HTML ή τις φωτογραφίες της µορφής .jpg ή .gif. 

Public Domain Software 
Πρόκειται για λογισµικό που έχει µε σαφείς διαδικασίες απαλλαχθεί από κάθε είδους πνευµατικά 
δικαιώµατα, και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί, ή να τροποποιηθεί  χωρίς 
περιορισµούς.   

Provider 
βλ. Internet Service Provider 

Proxy Server 
Σηµαίνει διακοµιστής διαµεσολάβησης, και πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο παρεµβάλλεται 



µεταξύ ενός διακοµιστή (server) και ενός client.  Στον proxy server αποθηκεύονται ιστοσελίδες που 
έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν, έτσι εάν θελήσετε π.χ. να ξαναδείτε σελίδες µε δροµολόγια πλοίων 
κάποιας συγκεκριµένης πλοιοκτήτριας εταιρίας, µπορείτε πολύ πιο γρήγορα να τις φορτώσετε στην 
οθόνη σας µέσω του proxy server σας, χωρίς να χρειαστείτε να συνδεθείτε ξανά µε τον server της 
εταιρίας.  

RAM 
Πρόκειται για σύντµηση του αγγλικού όρου «Random Access Memory», που µεταφράζεται στα 
ελληνικά ως « µνήµη τυχαίας προσπέλασης». Πρόκειται για ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
στον υπολογιστή σας, στον οποίο µπορούν να φορτωθούν δεδοµένα του υπολογιστή σας και ο οποίος 
παρέχει άµεση και γρήγορη  πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά. Τα περισσότερα προγράµµατα 
χρησιµοποιούν την RAM για να αποθηκεύσουν εκεί προσωρινά τα αρχεία που επεξεργάζονται, καθώς 
έτσι έχουν γρηγορότερη πρόσβαση σε αυτά. 

Σε αντίθεση µε τα δεδοµένα που βρίσκονται στον σκληρό σας δίσκο, τα δεδοµένα που έχουν 
τοποθετηθεί στην RAM διαγράφονται όταν κλείσετε τον υπολογιστή σας. 

Refresh  
Ο όρος αυτός βρίσκεται στο µενού πλοήγησης του εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου που έχετε,  τον λεγόµενο 
Internet Browser. Συνήθως εµφανίζεται ως εικονίδιο. Κάθε φορά που κάνετε κλικ επάνω στον όρο 
αυτό,  ο Browser ‘φορτώνει’ την ιστοσελίδα από την αρχή στον υπολογιστή σας.  

Εάν έχετε ήδη επισκεφθεί µια ιστοσελίδα, τότε σε µια νέα επίσκεψη της ίδιας σελίδας, ο υπολογιστής 
σας θα φορτώσει τη σελίδα αυτή από τον προσωρινό χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται τοπικά στο 
µηχάνηµά σας (το λεγόµενο Cache), και δεν θα συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. Εάν η ιστοσελίδα έχει 
αλλάξει από την προηγούµενη επίσκεψή σας, τότε δεν θα µπορέσετε να δείτε τις αλλαγές. Σε αυτή 
την περίπτωση ενδείκνυται να χρησιµοποιήσετε το εικονίδιο ‘Refresh’, έτσι ώστε να συνδεθείτε στο 
∆ιαδίκτυο και να δείτε την ενηµερωµένη ιστοσελίδα. 

Βλ. επίσης Reload. 

Reload 
Ο όρος αυτός βρίσκεται στο µενού πλοήγησης του εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου που έχετε,  τον λεγόµενο 
Internet Browser. Συνήθως εµφανίζεται ως εικονίδιο. Κάθε φορά που κάνετε κλικ επάνω στον όρο 
αυτό,  ο Browser ‘φορτώνει’ την ιστοσελίδα από την αρχή στον υπολογιστή σας.  

Εάν έχετε ήδη επισκεφθεί µια ιστοσελίδα, τότε σε µια νέα επίσκεψη της ίδιας σελίδας, ο υπολογιστής 
σας θα φορτώσει τη σελίδα αυτή από τον προσωρινό χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται τοπικά στο 
µηχάνηµά σας (το λεγόµενο Cache), και δεν θα συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. Εάν η ιστοσελίδα έχει 
αλλάξει από την προηγούµενη επίσκεψή σας, τότε δεν θα µπορέσετε να δείτε τις αλλαγές. Σε αυτή 
την περίπτωση ενδείκνυται να χρησιµοποιήσετε το εικονίδιο ‘Reload’, έτσι ώστε να συνδεθείτε στο 
∆ιαδίκτυο και να δείτε την ενηµερωµένη ιστοσελίδα. 

Βλ. επίσης Refresh. 

rofl 
Σύντµηση της αγγλικής φράσης «rolling on (the) floor laughing». Βλέπε επίσης Ακρώνυµα. 

rotfl 
Σύντµηση της αγγλικής φράσης «rolling on (the) floor laughing». Βλέπε επίσης Ακρώνυµα. 

Scanner 
Στην ελληνική γλώσσα σηµαίνει σαρωτής, και πρόκειται για µια περιφερειακή συσκευή µε την οποία 



µπορείτε να ψηφιοποιήσετε φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά ή ακόµα και αρχεία κειµένου και µετά να 
τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, όπου µπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Screen 
Είναι ο αγγλικός όρος για την οθόνη του υπολογιστή σας. 

Server 
Στην ελληνική γλώσσα µεταφράζεται ως «διακοµιστής» και πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε 
αποκλειστικό σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε άλλους υπολογιστές.  

Βλ. επίσης Web server 

Shareware 
Πρόκειται για προγράµµατα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν δωρεάν για δοκιµαστικούς 
σκοπούς. Εάν µετά τηδοκιµαστική περίοδο αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε κάποιο τέτοιο 
πρόγραµµα τότε πρέπει να πληρώσετε το αντίστοιχο αντίτιµο αγοράς του ή δικαιώµατος χρήσης του. 

Shockwave 
Πρόκειται για έναν συγκεκριµένο τύπο αρχείου που επιτρέπει την αναπαραγωγή διαδραστικών 
πολυµεσικών παρουσιάσεων µε κείµενο, εικόνα, ήχο, κίνηση, βίντεο (multimedia) σε ιστοσελίδες 
µέσα στο διαδίκτυο. 

Για να µπορέσετε να δείτε τις παρουσιάσεις αυτές στις ιστοσελίδες που παρέχονται πρέπει να έχετε το 
αντίστοιχο πρόγραµµα plug in, το Shockwave Player, το οποίο µπορείτε να κατεβάσετε από το 
διαδίκτυο χωρίς κόστος.  Συνήθως οι ιστοσελίδες µε περιεχόµενο τύπου Shockwave περιέχουν και 
πληροφορίες για το πού µπορείτε να βρείτε και να εγκαταστήσετε τον Player στον υπολογιστή σας. 

SMS 
Είναι σύντµηση του αγγλικού όρου Short Message Service ή Short Message System και αναφέρεται 
στα σύντοµα µηνύµατα κειµένου που στέλνουµε µέσω των κινητών µας τηλεφώνων. SMS µπορούν 
να σταλούν και µέσω του διαδικτύου σε κάποια κινητή συσκευή τηλεφώνου. 

Software 
Πρόκειται για το λογισµικό του υπολογιστικού σας συστήµατος και όλα τα προγράµµατα εφαρµογών 
που χρησιµοποιούνται από τον υπολογιστή σας για την λειτουργία του και για την επεξεργασία των 
δεδοµένων. 

Βλ. επίσης Hardware 

Software license 
Άδεια χρήσης λογισµικού. Πρόκειται για νοµική συµφωνία που συνοδεύει όλα τα εµπορικά 
προγράµµατα λογισµικού, και η οποία καθορίζει επακριβώς τα δικαιώµατα χρήσης του λογισµικού 
αυτού από τους αγοραστές του. 

Sound card 
Σηµαίνει κάρτα ήχου και αναλαµβάνει την αναπαραγωγή φωνής και µουσικής στον προσωπικό σας 
υπολογιστή.  

Spam 
Είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα που βρίσκουµε στο 
ταχυδροµείο µας, και που συνήθως αποτελούνται από διαφηµίσεις εταιριών ή προϊόντων τους. 



Με τη βοήθεια  φίλτρων µπορείτε να αποφύγετε ένα µεγάλο µέρος των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων. Οι περισσότεροι Παροχείς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου παρέχουν τέτοια φίλτρα στους χρήστες 
τους, οπότε µπορείτε να ρωτήσετε τον δικό σας ISP σχετικά µε την προστασία που σας παρέχει. 

Βλ. επίσης Junk 

Search engine 
Είναι οι µηχανές αναζήτησης, και είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στην αναζήτηση πληροφοριών στο 
∆ιαδίκτυο. Με την βοήθεια µιας τέτοιας µηχανής µπορείτε να αναζητήσετε ιστοσελίδες από όλο τον 
κόσµο για κάποιο συγκεκριµένο θέµα.  

Σε κάθε µηχανή αναζήτησης θα βρείτε µια λευκή λωρίδα δίπλα από την λέξη «Αναζήτηση» ή 
«Search», µέσα στη οποία µπορείτε να δακτυλογραφήσετε την λέξη ή φράση για την οποία ψάχνετε 
πληροφορίες. Η µηχανή θα εµφανίσει στην οθόνη σας µια λίστα µε τους τίτλους όλων των 
ιστοσελίδων, στις οποίες βρέθηκε η συγκεκριµένη λέξη ή φράση. Κάνοντας κλικ σε κάποιον τίτλο της 
λίστας θα οδηγηθείτε αυτόµατα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 

Καθώς το διαδίκτυο περιέχει εκατοµµύρια ιστοσελίδες, είναι δυνατόν να λάβετε πάρα πολλά 
αποτελέσµατα. Για αυτό είναι καλό να χρησιµοποιείτε όσο πιο συγκεκριµένη λέξη ή φράση µπορείτε 
για την αναζήτησή σας, έτσι ώστε να µεγιστοποιείτε τις πιθανότητες επιτυχούς αναζήτησης. Επίσης, 
τις περισσότερες φορές οι µηχανές αναζήτησης παραθέτουν τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα στις 
πρώτες θέσεις της λίστας των αποτελεσµάτων. 

Streaming audio 
Μέθοδος αποστολής δεδοµένων ήχου, που χρησιµοποιείται πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Μπορούµε να 
ακούσουµε ένα streaming audio πολύ γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση στον υπολογιστή 
µας, χωρίς να χρειάζεται να περιµένουµε πρώτα να φορτωθεί το αρχείο ήχου στον υπολογιστή, όπως 
γίνεται µε άλλους τύπους αρχείων ήχου. 

Streaming video 
Μέθοδος αποστολής δεδοµένων βίντεο, που χρησιµοποιείται πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Μπορούµε να 
δούµε ένα streaming video πολύ γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση στον υπολογιστή µας, 
χωρίς να χρειάζεται να περιµένουµε πρώτα να φορτωθεί το βίντεο στον υπολογιστή, όπως γίνεται µε 
άλλους τύπους αρχείων βίντεο. 

Surf 
Σίγουρα έχετε ακούσει τον όρο «σερφάρω στο διαδίκτυο», που προέρχεται από τον αντίστοιχο 
αγγλικό «surfing the(?) Internet». Γενικά, ο όρος αυτός σηµαίνει την επίσκεψη ιστοσελίδων και την 
µεταφορά από ιστοχώρο σε ιστοχώρο µέσω των συνδέσµων που παρέχονται µέσα στις ιστοσελίδες. 

Tag 
Σηµαίνει ετικέτα, ή δείκτης, και χρησιµοποιείται για τη συγγραφή κώδικα στη γλώσσα 
προγραµµατισµού HTML. Πολύ συχνά χρησιµοποιείται και για την µορφοποίηση γραµµατοσειρών ή 
την αλλαγή χρωµάτων σε κάποιο κείµενο, τον ορισµό συνδέσµου απο εικόνα ή κείµενο προς άλλο 
ιστοχώρο και γενικότερα για να ορίσει τον τρόπο µε τον οποίο το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας θα 
εµφανίζεται στην οθόνη σας. 
Τα tags περιγράφονται ανάµεσα στους χαρακτήρες <> και </>. Έτσι π.χ. το tag: 

<b> Καλησπέρα </b>  

καθορίζει ότι η λέξη «Καλησπέρα» θα εµφανισθεί µε έντονη γραφή. 

Tag Image File Format 
Πρόκειται για ένα πολύ διαδεδοµένο τύπο αρχείου για την αποθήκευση εικόνων. Τα αρχεία αυτού του 



τύπου έχουν κατάληξη .tiff και µπορούν να είναι οποιασδήποτε ανάλυσης, ασπρόµαυρα, σε 
αποχρώσεις του γκρίζου ή έγχρωµα. 

TIFF 
βλ. Tag Image File Format 
 
Top Level Domain 
βλ. Domain 

Trojan horse 
Σηµαίνει επακριβώς αυτό που υποδηλώνει, δηλαδή «∆ούρειος ίππος» και πρόκειται για ένα 
πρόγραµµα το οποίο, εάν και φαίνεται να λειτουργεί µε νόµιµο τρόπο, µπορεί να προκαλέσει βλάβες 
στον υπολογιστή σας, όπως ένας ιός. Λέγεται έτσι, γιατί µπορεί να εισέλθει στον υπολογιστή σας 
µέσω λειτουργιών που θεωρούνται αβλαβείς, όπως µέσω ενός παιχνιδιού ή ακόµα µέσω ενός 
προγράµµατος αναζήτησης ιών. Κατά κανόνα, ένας δούρειος ίππος δεν µπορεί να πολλαπλασιαστεί, 
όπως συχνά συµβαίνει µε έναν ιό. 

Unauthorized access 
Σηµαίνει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, και µπορεί να εµφανιστεί κάποιες φορές στον υπολογιστή 
σας, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε κάποια ιστοσελίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας 
γνωστοποιείται ότι προσπαθείτε να εισέρθετε σε έναν ιστοχώρο που είναι προσβάσιµος µόνο από µια 
συγκεκριµένη(?) οµάδα χρηστών, στην οποία εσείς δεν ανήκετε. 

Update 
Σηµαίνει ενηµέρωση των δεδοµένων στην τελευταία τους µορφή / κατάσταση. Για παράδειγµα, εάν 
γράφετε κάποιο κείµενο στο Word, η εντολή «Save» θα ενηµερώσει το αποθηκευµένο αρχείο έτσι 
ώστε να περιέχει όλα τα δεδοµένα που έχετε γράψει µέχρι εκείνη την στιγµή. 

Σε µια βάση δεδοµένων η εντολή Update µπορεί να σηµαίνει προσθήκη, διαγραφή, ή µετατροπή 
κάποιων δεδοµένων. 

Επίσης, πολλά λογισµικά προγράµµατα διαθέτουν κατά καιρούς «Updates», δηλαδή αναβαθµίσεις που 
ενηµερώνουν το λογισµικό και που τις περισσότερες φορές λύνουν προβλήµατα παλαιότερων 
εκδόσεων ή προσθέτουν κάποιες καινούριες λειτουργίες. 

Upload 
Με τον όρο upload («ανεβάζω») υποδηλώνεται η αποστολή δεδοµένων από τον υπολογιστή µας σε 
έναν άλλο υπολογιστή ή στο (δια)δίκτυο, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά από 
άλλους χρήστες. Είναι το αντίθετο του όρου Download. 

URL 
Είναι η σύντµηση του αγγλικού όρου «Uniform Resource Locator», και µπορεί να µεταφραστεί ως 
µονοσήµαντος εντοπιστής πηγής, δηλαδή, περιφραστικά ως µονοσήµαντο σηµείο αποθήκευσης 
κάποιων δεδοµένων. Με τον όρο περιγράφεται µια διαδικτυακή διεύθυνση, µε την οποία µεταφέρεστε 
σε κάποιο πολύ συγκεκριµένο (µονοσήµαντο) ιστοχώρο στο διαδίκτυο. Κάθε URL υπάρχει µία και 
µόνο φορά στον κόσµο. 

Π.χ. το URL http://www.saferinternet.gr/Portals/0/docs/card1.pdf περιγράφει: 

http://:                το πρωτόκολλο µε το οποίο θα αποσταλούν τα δεδοµένα 
www:                  ότι πρόκειται για τον παγκόσµιο ιστό 
saferinternet :      το όνοµα του ιστοχώρου 
gr :                     σε ποια χώρα βρίσκεται ο ιστοχώρος 
Portals/0/docs:     τον κατάλογο µέσα στον οποίo βρίσκεται η πληροφορία που ψάχνουµε 
card1.pdf :           το αρχείο µε την πληροφορία, σε µορφή Adobe PDF.  



User 
Σηµαίνει χρήστης, και στον κόσµο των υπολογιστών είναι ο καθένας µας που ασχολείται µε κάποιο 
υπολογιστικό σύστηµα ή που σερφάρει στο διαδίκτυο. 

Username 
Κάθε χρήστης του ∆ιαδικτύου έχει ένα προσωπικό όνοµα χρήστη, το λεγόµενο «Username». Ο 
χρήστης µπορεί να αποφασίσει να χρησιµοποιεί το αληθινό του όνοµα ή ένα οποιαδήποτε άλλο που 
θα επιλέξει. 

Για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα όνοµα χρήστη και ένας κωδικός 
πρόσβασης (password). 

Ακόµα και αν βρισκόµαστε µέσα στο ∆ιαδίκτυο, είναι δυνατόν να χρειαστεί να ξαναδώσουµε το 
username µας, όταν θέλουµε να λάβουµε µέρος σε κάποιο φόρουµ, ή σε κάποιο χώρο ανοιχτής 
συνοµιλίας. Σε τέτοια περίπτωση µπορούµε συνήθως να επιλέξουµε ένα νέο όνοµα χρήστη, ή ένα 
παρατσούκλι. 

User interface 
Είναι το περιβάλλον επικοινωνίας σας µε τον υπολογιστή σας, δηλαδή όλα τα µενού και τα εικονίδια 
που βλέπετε στην οθόνη σας και που µπορείτε µε ειδικές ρυθµίσεις και προγράµµατα να 
χρησιµοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τα δεδοµένα του υπολογιστή σας. Πολλές φορές θα 
ακούσουµε και τον όρο Graphical User Interface ή συνοπτικά GUI (δηλαδή γραφικό περιβάλλον 
επικοινωνίας), καθώς στην οθόνη σας βλέπετε πολλές γραφικές αναπαραστάσεις, εικονίδια, 
παράθυρα και κουµπιά µε τα οποία ελέγχονται και ενεργοποιούνται αντίστοιχες λειτουργίες του 
υπολογιστή σας. 

Virtual Reality 
Σηµαίνει εικονική πραγµατικότητα και περιγράφει έναν κόσµο που έχει δηµιουργηθεί µε τους 
υπολογιστές και που στην πραγµατικότητα δεν είναι υπαρκτός, όµως µας δηµιουργεί την 
ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου, στον οποίο µε ειδικά εργαλεία µπορούµε εικονικά να 
κινηθούµε. Παραδείγµατος χάρη, µε την βοήθεια ειδικών γυαλιών µπορούµε να αποκτήσουµε την 
ψευδαίσθηση ότι βρισκόµαστε µέσα στον εικονικό τρισδιάστατο χώρο, µε την βοήθεια ενός ειδικού 
γαντιού που συνδέεται µε τον υπολογιστή µας µπορούµε να αναµεταδώσουµε αληθινές µας κινήσεις 
όπως µε το χέρι µας να µετακινήσουµε αντικείµενα µέσα στον εικονικό χώρο. 

Σκηνές εικονικής πραγµατικότητας χρησιµοποιούνται πάρα πολύ σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εκεί οι 
παίκτες αποκτούν τον «εικονικό εαυτό τους» το λεγόµενο Avatar, µε το οποίο επικοινωνούν µε τους 
άλλους παίκτες-Avatars και µε το οποίο µπορούν να παίξουν µέσα στο παιχνίδι. 

Virus 
Σηµαίνει ιός. Πρόκειται για πρόγραµµα το οποίο είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να «εισβάλει» στον 
υπολογιστή σας και να δηµιουργεί ανεπιθύµητες παρενέργειες, όπως να µην µπορείτε να ανοίξετε τον 
υπολογιστή σας, οι εφαρµογές που χρησιµοποιείτε να µην µπορούν να λειτουργήσουν σωστά, ή να 
σας εµφανίζονται ξαφνικά διάφορες φιγούρες στην οθόνη σας. Ένα ιός µπορεί όµως να προκαλέσει 
και σοβαρές ή ανεπανόρθωτες βλάβες (όπως την καταστροφή αρχείων σας από τον σκληρό σας 
δίσκο).  

Ο ιός είναι ανεξάρτητο πρόγραµµα, που µπορεί να «κολλήσει» σε ένα οποιοδήποτε αρχείο, και έτσι 
να µεταφερθεί µε κάποιο µέσο µετάδοσης δεδοµένων σε έναν υπολογιστή. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να «κολλήσετε» κάποιον ιό από ξένα αρχεία, που είτε µεταφέρονται µε µια δισκέτα, είτε τα 
κατεβάζετε από το διαδίκτυο, είτε σας αποστέλλονται µαζί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Από τα 
παραπάνω, ο πιο συνήθης τρόπος για να κολλήσει ο υπολογιστής σας ιό είναι µέσω email. Για αυτό 
τον λόγο είναι πολύ βασικό να ανοίγετε µόνο εκείνα τα αρχεία που ξέρετε από ποιον προέρχονται, και 
εάν είναι δυνατόν να ελέγχετε τα αρχεία αυτά πριν τα ανοίξετε για ιούς µε ειδικά προγράµµατα 
προστασίας. Τέτοια προγράµµατα διατίθενται ευρέως στο εµπόριο. 



Warez 
Όρος που περιγράφει παράνοµα αντίγραφα εµπορικού λογισµικού, και που µπορεί κανείς να βρει και 
να κατεβάσει στο διαδίκτυο, δίχως φυσικά να πληρώσει το αντίστοιχο αντίτιµο στον νόµιµο κάτοχο 
του λογισµικού και δίχως να σεβαστεί τον νόµο περί πνευµατικών δικαιωµάτων και περί αντιγραφής 
λογισµικού. 

Όποιος πουλάει παράνοµα ή αγοράζει παράνοµα αντίγραφα προγραµµάτων πρέπει να γνωρίζει ότι 
παρανοµεί και ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε τις αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις. 

Webcam 
Πρόκειται για µικρή ψηφιακή κάµερα χαµηλής ανάλυσης, η οποία χρησιµοποιείται πολύ συχνά για 
αποστολή εικόνων σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα από το διαδίκτυο, ή ακόµα για τηλεδιάσκεψη. 
Π.χ. µπορείτε µέσα από το διαδίκτυο να δείτε φωτογραφίες ενός συγκεκριµένου σηµείου ενός 
αυτοκινητόδροµου σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Συχνά η κάµερα αυτή ονοµάζεται και Livecam. 
Κάποιες κάµερες παρέχουν εκτός των φωτογραφιών και τη δυνατότητα κινούµενης εικόνας σε τύπο 
αρχείου Streaming Video. 

Webmaster 
Έτσι λέγεται ο υπεύθυνος των ιστοσελίδων, ο οποίος και ασχολείται µε την δηµιουργία και την σωστή 
λειτουργία των ιστοσελίδων και των συνδέσµων (hyperlinks) ενός συγκεκριµένου χώρου (π.χ. µιας 
εταιρίας, ενός οργανισµού, ενός Παροχέα Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, κλπ). 

Συνήθως στον ιστοχώρο δίδεται το email του Webmaster, έτσι ώστε να µπορείτε να επικοινωνήσετε 
µαζί του για να του διαβιβάσετε κάποιο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε µε την ανάγνωση ή την 
λειτουργία των ιστοσελίδων. 

Web page 
Πρόκειται για τον αγγλικό όρο της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι ένα αρχείο που έχει δηµιουργηθεί 
στην γλώσσα HTML και που µπορεί να αναγνωριστεί από έναν Browser, για να εµφανίσει το 
περιεχόµενο του αρχείου αυτού στην οθόνη σας. 

Web server 
Στην ελληνική γλώσσα µεταφράζεται ως «διακοµιστής του διαδικτύου» και πρόκειται για ένα 
πρόγραµµα µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε άλλους υπολογιστές.  

Ο Web server είναι αυτός που λαµβάνει τα αιτήµατα για αναζήτηση πληροφοριών από τους web 
browsers και που µετά παρέχει αυτές τις πληροφορίες για τις επιθυµητές ιστοσελίδες, τα αρχεία, και 
τα προγράµµατα, και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του έχει ζητηθεί. 

Κάθε υπηρεσία, εταιρία κ.λ.π. που έχει δικές της ιστοσελίδες, τις αποθηκεύει σε κάποιον server, έτσι 
ώστε να µπορούν να είναι προσβάσιµες από οπουδήποτε στον κόσµο. 

Website 
Ο όρος αυτός περιγράφει µια συγκεκριµένη τοποθεσία στο WWW, στην οποία έχετε πρόσβαση µε την 
διαδικτυακή της διεύθυνση URL. Ένα website περιέχει πολλές ιστοσελίδες. 

World Wide Web 
Βλ. WWW 

Worm 
Σηµαίνει σκουλίκι και πρόκειται για ένα είδους ιού, µε µοναδικό σκοπό να αλλοιώσει τα δεδοµένα του 
υπολογιστή σας, προκαλώντας έτσι ανεπανόρθωτες βλάβες. 

Βλ. επίσης Virus 



WWW 
WWW είναι η σύντµηση του αγγλικού όρου World Wide Web, στα ελληνικά του Παγκόσµιου Ιστού. 
Το WWW είναι µέρος του διαδικτύου.  

To WWW δηµιουργήθηκε το 1989 στο Ελβετικό Ινστιτούτο Ατοµικής Φυσικής CERN, από τον Robert 
Cailliau και τον Tim Berners-Lee. 

Μέσα από το WWW έχετε πρόσβαση σε εκατοµµύρια σελίδες µε κείµενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, 
γραφικές απεικοινίσεις, κλπ. Οι σελίδες αυτές λέγονται ιστοσελίδες, και δηµιουργούνται µε την 
βοήθεια της γλώσσας HTML. 

Υahoo 
Πρόκειται για µια πολύ διαδεδοµένη υπηρεσία στο διαδίκτυο που σας παρέχει µηχανή αναζήτησης 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, δυνατότητα δικού σας email, καθώς και διάφορες άλλες υπηρεσίες 
καταλόγου, διασκέδασης, αγορών, ηµερολόγιο και ατζέντα, κλπ. Η διεύθυνσή της είναι 
www.yahoo.com. Για τον Ελληνικό χώρο υπάρχει επίσης το www.yahoo.gr.  

ZIP (.zip) 
Πρόκειται για πολύ διαδεδοµένο τύπο συµπίεσης αρχείων. Έτσι ελλατώνεται (πολλές 
φορές κατά πολύ) ο όγκος των δεδοµένων και το συµπιεσµένο αρχείο καταλαµβάνει 
πολύ λιγότερο χώρο στον σκληρό σας δίσκο, και µπορεί πολύ πιο γρήγορα να αποσταλεί 
µέσω δικτύου. Η συµπίεση γίνεται µε ειδικό πρόγραµµα που µπορεί να συµπιέσει από 
µεµονωµένα αρχεία µέχρι και ολόκληρους καταλόγους αρχείων, εξοικονοµώντας έτσι 
πάρα πολύ χώρο. Η αποσυµπίεση των αρχείων στην αρχική τους µορφή γίνεται πάλι µε 
κάποιο αντίστοιχο πρόγραµµα. Στους νεώτερους υπολογιστές τα προγράµµατα ZIP είναι 
ενσωµατωµένα στις επιλογές διαχείρισης ενός αρχείου, κάνοντας δεξί κλικ στο ποντίκι 
σας. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ…………….. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥΣ : 
 
Η εργασία στο γραφείο µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει γίνει στην εποχή µας, αναπόσπαστο µέρος 
της ζωής µας. 

Για πολλούς ο αριθµός των ωρών που αφιερώνονται µπροστά στον υπολογιστή είναι µεγάλος. ∆εν 
είναι σπάνιο σήµερα ένας εργαζόµενος να περνά 8 ώρες ή περισσότερες κάθε µέρα µπροστά από την 
οθόνη του υπολογιστή, κάνοντας µικρές συχνές επαναλαµβανόµενες κινήσεις. 

  Μάλιστα επειδή όλα τείνουν να γίνονται σε ηλεκτρονική µορφή, δεν χρειάζεται  
  να σηκωνόµαστε από το γραφείο µας για να πάµε να ψάξουµε για κάποιους  
  φακέλους ή άλλα αρχεία. Αυτό το γεγονός µας κάνει να καθόµαστε όλο και  
  περισσότερες ώρες και να εργαζόµαστε ακόµη περισσότερο µπροστά στον  
  υπολογιστή. 

Η κατάσταση αυτή µπορεί να κουράζει σηµαντικά τον οργανισµό και ακόµη να προκαλεί βλάβες στους 
µυς και στο σκελετό µας. Οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
παρουσιάζουν διάφορα προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε το χώρο εργασίας τους, τον τρόπο µε τον 
οποίο κάθονται και εργάζονται µε τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. 

Οι εργονοµικοί παράγοντες που συµβάλλουν στη γένεση των προβληµάτων αυτών έχουν σχέση µε τις 
επαναλαµβανόµενες κινήσεις, τις παρατεταµένες άβολες και δύσκολες στάσεις που διατηρεί ο 
εργαζόµενος, τις παρατεταµένες ώρες χρήσης του πληκτρολογίου και άλλων µερών του υπολογιστή 
όπως επίσης και τις πιέσεις που εξασκούνται κατά την ώρα της εργασίας. 

  Τα πιο συχνά προβλήµατα που αναφέρονται είναι:  
  - Κούραση  
  - Πόνος, ένταση και ερεθισµός στα µάτια, οπτικά προβλήµατα  
  - Πονοκέφαλοι  
  - Αυχενικοί πόνοι  
  - Πόνοι στην πλάτη, στους βραχίονες, στους καρπούς, στα χέρια και στους µυς 

Για τη γένεση των προβληµάτων αυτών παίζει µεγάλο ρόλο, ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος κάθεται 
και εργάζεται στο γραφείο του µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως επίσης και οι συνήθειες που 
αποκτά. Η διαρρύθµιση του γραφείου µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά και να συµβάλει στην πρόληψη 
µυϊκών και σκελετικών προβληµάτων. 

Οι ειδικοί συστήνουν µια σειρά από µέτρα που εάν ληφθούν είναι πιθανόν να κάνουν την εργασία µε 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πιο άνετη και να συµβάλουν στην πρόληψη παθήσεων: 

  1. Συστάσεις γενικού τύπου 

• Είναι χρήσιµο σε κάθε εργασιακό χώρο όπου υπάρχουν άτοµα που εργάζονται για πολλές 
ώρες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να δηµιουργείται και να εκπαιδεύεται µια ειδική 



εργονοµική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να επιλαµβάνεται των προβληµάτων, να 
αναπτύσσει και να φροντίζει για για την εφαρµογή των προτεινόµενων λύσεων  

• Θα πρέπει να προσφέρονται στους εργαζοµένους τα κατάλληλα καθίσµατα και τα υπόλοιπα 
απαραίτητα εξαρτήµατα για την ορθή εργονοµική χρήση του γραφείου και του υπολογιστή  

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να τυγχάνουν εκπαίδευσης για τον ορθό τρόπο εργασίας µε τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή  

• Παράλληλα θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και 
αντιµετώπιση προβληµάτων που είναι δυνατόν προκύψουν.  

  2. Βελτίωση του τρόπου και συνηθειών εργασίας 

Ο εργαζόµενος θα πρέπει να κάνει τακτικά διαλείµµατα: Συστήνεται όπως µετά από 2 ώρες συνεχούς 
χρήσης του υπολογιστή, να γίνεται ένα διάλειµµα 10 λεπτών. 

Μάλιστα εάν η εργασία αυτή είναι πολύ έντονη για τα µάτια ή εάν περιλαµβάνει πολλές επαναληπτικές 
κινήσεις τότε θα πρέπει ο εργαζόµενος να κάνει διάλειµµα 15 λεπτών για κάθε ώρα τέτοιας εργασίας. 

Κατά το διάλειµµα ο εργαζόµενος θα πρέπει να σηκώνεται και να περιπατεί. 

Ξεκούραση των µατιών: Μεταξύ των διαλειµµάτων είναι καλό τα µάτια να ξεκουράζονται περιοδικά µε 
το να κοιτάζει ο εργαζόµενος µακριά από την οθόνη του και να εστιάζει ένα αντικείµενο που να είναι 
τουλάχιστο 6 µέτρα µακριά. 

Εναλλαγή εργασιών: Είναι καλό να εναλλάσσονται οι εργασίες που απαιτούν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
µε αυτές που δεν το χρειάζονται. Για παράδειγµα µπορεί κάποιος µετά από την εργασία µε τον 
υπολογιστή, να κάνει τα τηλεφωνήµατά του ή να κοιτάξει άλλες δουλειές στο γραφείο του. 

Ασκήσεις: Ορισµένες ασκήσεις τεντώµατος και χαλάρωσης των µυών βοηθούν και µπορούν να 
γίνονται περιοδικά στο χώρο εργασίας. 

Ορθή θέση: Η καλή στάση βοηθά στο να µειώνεται η ένταση που επιβάλλεται στους µυς. Όταν κάθεται 
ο εργαζόµενος θα πρέπει η πλάτη να είναι ίσια για να γίνεται η σωστή ευθυγράµµιση των µυών και να 
µην προκαλείται περισσότερη επιβάρυνση στους µυς. 

  3. Το περιβάλλον εργασίας 

Ο σχεδιασµός του χώρου εργασίας και του γραφείου γενικά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην άνεση που 
θα νιώθει ο εργαζόµενος αλλά και για τη µείωση των βλαβών που µπορούν να προκληθούν. 

Θέµατα φωτισµού και αντανακλάσεων: Ο φωτισµός για τον υπολογιστή θα πρέπει να είναι ήπιος, αν 
είναι δυνατόν έµµεσος και όχι πολύ έντονος. Πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια να µην δηµιουργούνται 
αντανακλάσεις ή λάµψεις. 

Οι αντανακλάσεις του φωτός δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω στην οθόνη. Για το λόγο αυτό οι 
υπολογιστές θα πρέπει να τοποθετούνται σε ορθή γωνία σε σχέση µε τα παράθυρα ή άλλες πηγές 
φωτός για να µην αντιµετωπίζει ο εργαζόµενος την πηγή φωτός εάν αυτή αντανακλάται στην οθόνη. 



Κάποτε µπορεί να χρησιµοποιηθούν φίλτρα εναντίον των αντανακλάσεων αλλά αυτό θα πρέπει να 
γίνεται εάν δεν υπάρχει άλλη λύση. 

Είναι χρήσιµο να υπάρχουν κουρτίνες ή άλλα παντζούρια σε παράθυρα που βρίσκονται σε απόσταση 
λιγότερη από 6 µέτρα από την οθόνη του υπολογιστή. 

Γενικός σχεδιασµός του χώρου εργασίας: Τα καθίσµατα, οι οθόνες και οι άλλες επιφάνειες εργασίες θα 
πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες για να προσφέρουν τη µεγαλύτερη δυνατή άνεση. 

Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τον εργαζόµενο σε σχέση µε τον όγκο 
των εργασιών που απαιτούνται. Αυτό βοηθά στο τέντωµα των ποδιών κατά τακτικά διαστήµατα. 

  4. Ο εξοπλισµός 

Το κάθισµα: 

• Το ύψος της καρέκλας θα πρέπει να ρυθµίζεται µε τρόπο τέτοιο που τα πόδια να αγγίζουν το 
πάτωµα ή ένα άλλο υποστήριγµα των ποδιών, µε το πίσω µέρος των γονάτων να είναι 
ελαφρά πιο ψηλά από το κάθισµα της καρέκλας  

• Το στήριγµα για την πλάτη που έχει η καρέκλα θα πρέπει να ρυθµίζεται µε τρόπο τέτοιο που 
όλη η πλάτη να υποστηρίζεται και το βάρος του σώµατος να διανέµεται ισοδύναµα  

• Τα στηρίγµατα του βραχίονα πρέπει να είναι χαµηλά και µικρού µήκους για να µπορούν να 
πηγαίνουν από κάτω από τις επιφάνειες εργασίας. Αυτό θα επιτρέπει στον εργαζόµενο να 
πηγαίνει πιο κοντά στον υπολογιστή όταν νιώθει την ανάγκη  

Η οθόνη του υπολογιστή: 

• Το ύψος και η γωνία της οθόνης σε σχέση µε την επιφάνεια εργασίας και το κάθισµα θα 
πρέπει να είναι µε τρόπο τέτοιο που ο εργαζόµενος να έχει την οθόνη ευθέως µπροστά του. 
Το άνω µέρος της οθόνης δεν πρέπει να είναι ψηλότερο από το επίπεδο των µατιών. Επίσης 
δεν πρέπει να υποχρεώνεται ο χρήστης να κλίνει το κεφάλι προς τα πάνω για να βλέπει καλά 
την οθόνη  

• Η απόσταση µεταξύ των µατιών και της οθόνης θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 45 και 76 
εκατοστών  

• Η οθόνη πρέπει να ρυθµίζεται όσον αφορά τη λάµψη και το φωτισµό για να µπορεί να 
διαβάζει ο χρήστης εύκολα και µε ελάχιστες ή καθόλου αντανακλάσεις  

Το πληκτρολόγιο: 

• Η επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να ρυθµίζεται µε τρόπο τέτοιο που να µπορεί να εργάζεται ο 
χρήστης χωρίς ένταση. Τα αντιβράχια θα πρέπει να είναι παράλληλα µε το πάτωµα µε τους 
αγκώνες να είναι στις πλευρές του σώµατος  

• Εάν χρειάζεται να προστίθεται ειδικό εξάρτηµα για την τοποθέτηση του πληκτρολογίου στο 
κατάλληλο ύψος και την κατάλληλη απόσταση από την οθόνη  



• Οι καρποί και τα αντιβράχια θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται. Οι καρποί θα πρέπει να είναι σε 
ευθεία γραµµή και όχι να κλίνουν προς τα κάτω. Υπάρχουν ειδικά στηρίγµατα για το σκοπό 
αυτό εάν είναι αναγκαίο.  

Το ποντίκι: 

• Το αντιβράχιο, ο καρπός και το χέρι πρέπει να ευθυγραµµίζονται όταν χρησιµοποιείται το 
ποντίκι. Ο βραχίονας θα πρέπει να παραµένει κοντά στον κορµό. ∆εν πρέπει να χρειάζεται 
να επεκτείνεται το χέρι ή ακόµη να ανυψώνεται για να χρησιµοποιείται το ποντίκι  

• Εάν είναι αναγκαίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται ειδικό στήριγµα για να επιτυγχάνεται η 
ευθυγράµµιση του καρπού  

Άλλα εξαρτήµατα: 

• Εάν θα δακτυλογραφηθούν δεδοµένα από ένα έγγραφο, είναι καλό να χρησιµοποιείται ένα 
εξάρτηµα συγκράτησης. Αυτό µπορεί να στέκεται ελεύθερο από µόνο του ή ακόµη να είναι 
προσκολληµένο στο πλάι της της οθόνης.  

• Θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια απόσταση από τα µάτια όπως η οθόνη για να αποφεύγονται 
συχνές αλλαγές της εστίασης των µατιών και ένταση στους µυς του αυχένα  

Εάν χρειάζεστε να µιλάτε συχνά στο τηλέφωνο ενώ εργάζεστε πληκτρολογώντας ή κάνοντας άλλα 
πράγµατα µε τα χέρια σας, τότε είναι καλό να χρησιµοποιείτε ακουστικά και µικρόφωνο κεφαλής για να 
ελαχιστοποιήσετε την ένταση στην οποία υποβάλλονται οι µυς του αυχένα Εάν έχετε πόνους η άλλες 
δυσκολίες παρά το γεγονός ότι έχετε λάβει τα πιο πάνω µέτρα, τότε θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια 
από τους ιατρικούς συµβούλους της εταιρείας σας. 

Επίσης ο εργοδότης σας θα µπορέσει να καλέσει ειδικούς για βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος µε 
τον οποίο θα µπορείτε να εργάζεστε ή εάν είναι αναγκαίο να προµηθευτούν στους εργαζόµενους που 
χρειάζονται, ειδικός εξοπλισµός. 

Βιβλιογραφία: 

National Institute for Occupational Safety and Health 

Centers for Disease Control and Prevention 
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ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση 
Φθινόπωρο 2005

Τµ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήµιο Κρήτης

Εργαστήριο 1: 
Λογική µε ∆ιακόπτες

3 έως 7 Οκτωβρίου 2005 (βδοµάδα 2)

[Βιβλίο: προαιρετικά µπορείτε να διαβάσετε τις παραγράφους 1.1, 1.2 (σελ. 1-7) του βιβλίου (Wakerly)].

1.1   Λογικές Πράξεις και Πίνακας Αληθείας

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί συνέχεια και εµβάθυνση του εργ. 0, και ιδιαίτερα του πώς κυκλώµατα
διακοπτών υλοποιούν τις λογικές πράξεις ΟΧΙ (§0.6), ΚΑΙ (§0.7), Ή (§0.8). Αν δεν προλάβατε να
κάνετε τα αντίστοιχα πειράµατα την προηγούµενη βδοµάδα, ή να τα καταλάβετε σε βάθος, ξεκινήστε
σήµερα µε εκείνα, ή µελετήστε πρώτα εκείνες τις σηµειώσεις γιά να τις καταλάβετε σε βάθος
--αποτελούν τη βάση γιά όλο το µάθηµα.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί µιά περίληψη των παραπάνω παραγράφων 0.6 - 0.8. Γιά πληρότητα,
προσθέσαµε και το κύκλωµα της §0.5 µε το όνοµα "ταυτότητα" (identity), αν και συνήθως δεν θεωρούµε
ενδιαφέρουσα αυτήν την τόσο απλή λογική πράξη. Στον πίνακα αυτόν χρησιµοποιούµε τον όρο "OFF"
όταν µεν πρόκειται γιά διακόπτες γιά να σηµαίνει "ελεύθερος" (όχι πατηµένος), όταν δε πρόκειται γιά
LED γιά να σηµαίνει "σβηστή"· αντίστροφα, ο όρος "ON" γιά µεν τους διακόπτες σηµαίνει "πατηµένος"
γιά δε τις LED σηµαίνει "σβηστή".

Ο πίνακας αυτός δίνει αναλυτικά τη συµπεριφορά των κυκλωµάτων και των αντίστοιχων "Λογικών
Συναρτήσεων" (πράξεων) γιά τις διάφορες περιπτώσεις εισόδων τους, δηλαδή κατάστασης των
διακοπτών· τέτοιους πίνακες τους λέµε Πίνακες Αληθείας (truth tables). Γιά το κύκλωµα της ταυτότητας,
ο πίνακας αληθείας µας λέει ότι η έξοδός του (φωτοβολία της LED) βρίσκεται πάντα σε ευθεία
αντιστοιχία µε την είσοδό του (κατάσταση του διακόπτη A): OFF γιά OFF και ON γιά ON. Γιά τη λογική
πράξη OXI (ΝΟΤ), ο πίνακας µας δείχνει ότι η έξοδός της είναι πάντα το αντίστροφο (ανάποδο) της
εισόδου της A, εξ' ου και το όνοµα του κυκλώµατος αυτού που συχνά λέγεται "αντιστροφέας" (inverter).
Γιά την λογική πράξη ΚΑΙ (AND), η έξοδός της είναι συνάρτηση των δύο εισόδων της, A και B: είναι
ON µόνον στον έναν από τους 4 συνδυασµούς τιµών των A και B, όταν A και B είναι ON· αυτό
προκύπτει όταν οι διακόπτες είναι συνδεδεµένοι "εν σειρά". Τέλος, η λογική συνάρτηση Ή (OR) είναι
ON όταν A είναι ON ή B είναι ON (ή και οι δύο είναι ON)· αυτό προκύπτει όταν οι διακόπτες είναι
συνδεδεµένοι "εν παραλλήλω".

Οι λογικές πράξεις AND και OR είναι ανάλογες µε πλήθος παρόµοιων εννοιών της καθηµερινής µας
ζωής, π.χ.:

Γιά να τρέξει νερό από τη βρύση πρέπει να ανοίξουµε τη βρύση και να είναι ανοικτός και ο
γενικός διακόπτης νερού του διαµερίσµατος.
Θα υπάρχει υπερκατανάλωση νερού αν έχουµε διαρροή στο καζανάκι ή αν στάζει η βρύση του
µπάνιου ή της κουζίνας (ή και περισσότερα από ένα από αυτά ταυτόχρονα).
Γιά να µπώ στο αυτοκίνητό µου που βρίσκεται στο γκαράζ πρέπει να ανοίξω την πόρτα του
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γκαράζ και την πόρτα του αυτοκινήτου.
Μπορώ να µπώ στο εξοχικό µου σπίτι από την κύρια πόρτα ή από την πίσω πόρτα του κήπου.
Από τους περισσότερους κοινούς λογαριασµούς τράπεζας µπορεί να κάνει ανάληψη ο δικαιούχος
A ή ο δικαιούχος B. Υπάρχουν όµως και λογαριασµοί, π.χ. εταιρειών, όπου γιά να γίνει ανάληψη
πρέπει να υπογράψουν π.χ. και ο διευθυντής και ο ταµίας.

1.2   Κυκλώµατα γιά Σύνθετες Λογικές Πράξεις

Οι παραπάνω βασικές συνδεσµολογίες διακοπτών µπορούν να
συνδυαστούν µεταξύ τους σε οσοδήποτε σύνθετους
συνδυασµούς· στο σχήµα δεξιά φαίνονται µερικά παραδείγµατα
(στα σηµεία E, F, G, H, υποτίθεται ότι συνδέονται LED's µεσω
αντιστάσεων). Στο πρώτο κύκλωµα, γιά να περάσει ρεύµα προς
το E, πρέπει "όχι A πατηµένος", επειδή η σύνδεση έγινε στον
πάνω δεξιά ακροδέκτη (T0) του A, ΚΑΙ (σύνδεση εν σειρά) "B
πατηµένος", επειδή το E συνδέεται στον κάτω δεξιά ακροδέκτη
(T1) του B. Στο δεύτερο κύκλωµα, θα περνάει ρεύµα προς το F
όποτε "A πατηµένος" (σύνδεση κάτω δεξιά (T1) του A), Ή
(σύνδεση εν παραλλήλω) "όχι B πατηµένος" (σύνδεση πάνω
δεξιά (T0) του B). Στο τρίτο κύκλωµα, γιά να περάσει ρεύµα προς
το G πρέπει να υπάρχει δρόµος µέσω του αριστερού ζεύγους
διακοπτών ΚΑΙ µέσω του δεξιού ζεύγους· από το αριστερό
ζεύγος µπορεί να περάσει ρεύµα όποτε "A πατηµένος" Ή "B
πατηµένος"· οµοίως από το δεξί όποτε "C πατηµένος" Ή "D πατηµένος". Τέλος, στο κύκλωµα που
τροφοδοτεί το H, ρεύµα µπορεί να περάσει από το επάνω ζευγάρι διακοπτών Ή από το κάτω· γιά να
περάσει από επάνω πρέπει "A πατηµένος" ΚΑΙ "B πατηµένος", αντίστοιχα δε από κάτω.

Πειράµατα 1.3:   Λογική µε ∆ιακόπτες

Προετοιµασία πριν φτάσετε στο Εργαστήριο: 
Σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια από 'δώ και µπρος, πριν φτάσετε στο εργαστηριακό σας
τµήµα, θα έχετε διαβάσει λεπτοµερώς και προσεκτικά ολόκληρη την εκφώνηση της άσκησης, και θα
έχετε ετοιµάσει γραπτά, καθαρά, και λεπτοµερώς τα πλήρη σχεδιαγράµµατα όλων των κυκλωµάτων που
σας ζητούνται στην εκφώνηση, καθώς και όλες τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που σας θέτει η
εκφώνηση. Την γραπτή αυτή προεργασία θα την εξετάζει ο βοηθός σας στην αρχή του εργαστηρίου, και
θα του την παραδίδετε στο τέλος, από αυτήν δε θα προκύπτει ένα σεβαστό ποσοστό του βαθµού του
εργαστηρίου σας. Ένα άλλο σεβαστό ποσοστό θα αντανακλά την από µέρους σας κατανόηση της θεωρίας
του µαθήµατος που σχετίζεται µε το εργαστήριο, όπως αυτή φαίνεται από τις απαντήσεις σας στις
σχετικές ερωτήσεις του βοηθού.

Σε αυτό εδώ το πείραµα, πριν φτάσετε στο εργαστήριο:

Σχεδιάστε τα παρακάτω κυκλώµατα που σας ζητώνται. Οι διακόπτες A, B, C είναι όπως αυτοί που
είδαµε στην § 0.5, και το κάθε κύκλωµα οδηγεί µιά LED µέσω µιάς αντίστασης όπως στην § 0.4.

i.

Φτιάξτε τον πίνακα αληθείας του κάθε κυκλώµατος, όπως είδαµε παραπάνω στην § 1.1. Αφού τα
κυκλώµατα αυτά έχουν 3 εισόδους (A, B, C), οι πίνακες αληθείας τους θα έχουν 8 γραµµές: µία
τετράδα γιά A=OFF και µία τετράδα γιά A=ON· σε κάθε τετράδα, θα υπάρχει ένα ζευγάρι γιά
B=OFF και ένα γιά B=ON· και σε κάθε ζευγάρι, θα υπάρχει µία γραµµή γιά C=OFF και µία γιά
C=ON.

ii.

∆ιατυπώστε γραπτώς τη συνθήκη γιά την άρνηση της κάθε εξόδου, δηλαδή γιά το πότε η
φωτοδίοδος θα είναι σβηστή ή το πότε (1) η µπανιέρα δεν γεµίζει, ή (2) δεν µπορώ να µπώ στο
σπίτι, ή (3) δεν µπορώ να φύγω µε το αυτοκίνητο, ή (4) δεν θα πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο.
∆ιατυπώστε τη συνθήκη µε λόγια, χρησιµοποιώντας την καθηµερινή µας λογική, και δείτε ότι
εφαρµόζεται πάλι η αρχή του δυϊσµού των παραγράφων 0.7 και 0.8· διασταυρώστε την ορθότητα
της συνθήκης µε τον πίνακα αληθείας.

iii.

Στο εργαστήριο, κατασκευάστε τα κυκλώµατα, ελέγξτε τα, και δείξτε τα στο βοηθό. Γιά να ελεγχθεί
πλήρως το κάθε κύκλωµα πρέπει να τού εφαρµόσετε καθέναν από τους 8 συνδυασµούς εισόδων που έχει
ο πίνακας αληθείας, και να διαπιστώσετε ότι η LED κάνει το σωστό γιά καθέναν· καθώς τα ελέγχετε,
διασταυρώστε την ορθότητα της συνθήκης γιά την άρνηση της κάθε εξόδου.
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Η LED να ανάβει όταν θα γεµίσει η µπανιέρα, δηλαδή όταν:
Έχω κλείσει την τάπα (διακόπτης A πατηµένος), ΚΑΙ
ανοίγω τη βρύση του κρύου (διακόπτης B πατηµένος) Ή ανοίγω αυτήν του ζεστού
(διακόπτης C πατηµένος).

1.

Η LED να ανάβει όταν µπορώ να µπώ στο σπίτι, δηλαδή όταν:
έχω το κλειδί της κεντρικής πόρτας (A πατηµένος), Ή
έχω το κλειδί της µπαλκονόπορτας (B πατηµένος) ΚΑΙ το πατζούρι της µπαλκονόπορτας
είναι ανοικτό (C πατηµένος).

2.

Η LED να ανάβει όταν µπορώ να φύγω µε το αυτοκίνητο, δηλαδή όταν:
έχω το κλειδί του γκαράζ (A πατηµένος), ΚΑΙ
έχω το κλειδί του αυτοκινήτου (B πατηµένος), ΚΑΙ
∆ΕΝ υπάρχει βλάβη στη µηχανή.

Όποτε υπάρχει βλάβη στη µηχανή, θα πατιέται ο διακόπτης C.

3.

Η LED να ανάβει όταν πρέπει να πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο, δηλαδή όταν:
υπάρχει βλάβη στη µηχανή (A πατηµένος), Ή
πέρασαν 12 µήνες από το προηγούµενο service (B πατηµένος) ΚΑΙ ∆ΕΝ έχω µείνει
"πανί-µε-πανί".

Όποτε έχω µείνει "πανί-µε-πανί", θα πατιέται ο διακόπτης C.

4.

Πείραµα 1.4:   ∆ιακόπτες "Aller-Retour" - Αποκλειστικό Ή, Έλεγχος Ισότητας

Παρατηρήστε ότι σε όλα τα παραπάνω κυκλώµατα υπάρχουν
ορισµένες καταστάσεις µερικών από τις εισόδους οι οποίες κάνουν
την έξοδο "αναίσθητη" στις (ανεξάρτητη από τις) άλλες εισόδους.
Γιά παράδειγµα, στο κύκλωµα ΚΑΙ, όταν ο ένας διακόπτης είναι
ελεύθερος, η LED παραµένει σβηστή ό,τι και να κάνει ο άλλος
διακόπτης· στο κύκλωµα Ή, όταν ένας διακόπτης είναι πατηµένος,
η LED ανάβει ό,τι και να κάνει ο άλλος διακόπτης. Σκεφτείτε τώρα
τις κρεββατοκάµαρες των σπιτιών, όπου οι διακόπτες γιά τα φώτα
είναι συνήθως τύπου "aller-retour", δηλαδή σε όποια κατάσταση
και να έχει µείνει ο ένας διακόπτης (π.χ. της πόρτας), ο άλλος
διακόπτης (π.χ. του κρεββατιού) µπορεί πάντα να αλλάξει την
κατάσταση του φωτός (να το ανάψει ή να το σβήσει). Αυτό γίνεται
µε ένα από τα δύο κυκλώµατα που φαίνονται δεξιά.

Το πρώτο κύκλωµα υλοποιεί τη λογική πράξη "αποκλειστικό Ή"
(exclusive OR - XOR), διότι η LED ανάβει όταν είναι πατηµένος
αποκλειστικά ο ένας από τους δύο διακόπτες και όχι και οι δύο µαζί.
Παρατηρήστε το κύκλωµα (όπου τα δύο χιαστί σύρµατα
διασταυρώνονται χωρίς να κάνουν επαφή µεταξύ τους): ρεύµα
µπορεί να περάσει προς την LED είτε όταν ο A είναι πατηµένος και
ο B δεν είναι (σύρµα από κάτω αριστερά προς πάνω δεξιά), είτε
όταν ο A δεν είναι πατηµένος και ο B είναι (σύρµα από πάνω
αριστερά προς κάτω δεξιά). Εποµένως, η LED ανάβει όταν
((A)ΚΑΙ(ΟΧΙ(B))) Ή ((ΟΧΙ(A))ΚΑΙ(B)), δηλαδή είναι πατηµένος
(µόνο ο A) ή (µόνο ο B). 

Το δεύτερο κύκλωµα υλοποιεί τη λογική πράξη ελέγχου ισότητας
(equality check), διότι η LED ανάβει µόνον όταν οι δύο διακόπτες
είναι στην ίδια (ίση) κατάσταση --και οι δύο πατηµένοι ή και οι δύο
ελεύθεροι. Ρεύµα µπορεί να περάσει προς την LED είτε από το
επάνω σύρµα (και οι δύο διακόπτες ελευθεροι) είτε από το κάτω
σύρµα (και οι δύο διακόπτες πατηµένοι), εποµένως η LED ανάβει
όταν ((ΟΧΙ(A))ΚΑΙ(ΟΧΙ(B))) Ή ((A)ΚΑΙ(B)), δηλαδή όταν A και
B είναι (και οι δύο OFF) ή (και οι δύο ON).

Πριν φτάσετε στο εργαστήριο, γράψτε τον πίνακα αληθείας των
εξόδων των δύο κυκλωµάτων. Παρατηρήστε ότι, ανεξαρτήτως της
κατάστασης του ενός διακόπτη, ο άλλος µπορεί πάντα,
ανοιγοκλείνοντας, να αναβοσβήσει το φώς. Στο εργαστήριο,
φτιάξτε τα δύο κυκλώµατα, δείξτε τα στο βοηθό σας, και επαληθεύστε πειραµατικά τις παραπάνω
ιδιότητες.
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Περιττή και Άρτια Ισοτιµία (Odd and Even Parity) - γιά όσους ενδιαφέρονται περισσότερο: η γενίκευση
της συνάρτησης αποκλειστικού-Ή σε περισσότερες εισόδους είναι η περιττή ισοτιµία (odd parity), η δε
γενίκευση της συνάρτησης ελέγχου ισότητας είναι η άρτια ισοτιµία (even parity). Όταν έχουµε πολλές
εισόδους --πολλούς διακόπτες-- µετράµε το πλήθος τους που είναι πατηµένοι (ON) σε δεδοµένη στιγµή.
Εάν το πλήθος αυτό είναι αριθµός περιττός (µονός - µη ακέραιο πολλαπλάσιο του 2), τότε λέµε ότι
έχουµε περιττή ισοτιµία, και η αντίστοιχη συνάρτηση είναι ON (αναµένη), αλλοιώς η συνάρτηση αυτή
είναι OFF (σβηστή). Αντίστροφα, όταν το πλήθος των εισόδων που είναι ON είναι αριθµός άρτιος (ζυγός
- ακέραιο πολλαπλάσιο του 2), η συνάρτηση άρτιας ισοτιµίας είναι ON, αλλοιώς είναι OFF. Εποµένως, οι
συναρτήσεις περιττής και άρτιας ισοτιµίας είναι πάντα η µία το αντίστροφο (το λογικό ΟΧΙ) της άλλης
(άρα αρκεί να ξέρουµε τη µία τους γιά να βρίσκουµε άµεσα και την άλλη).

Εάν ένας από τους διακόπτες αλλάξει κατάσταση, το πλήθος των εισόδων που είναι ON αλλάζει κατά ένα
(+1 ή -1): αν ο διακόπτης που άλλαξε ήταν σβηστός (OFF) και άναψε (ON), το πλήθος αυξήθηκε κατά 1,
ενώ αν ήταν αναµένος και έσβησε τότε το πλήθος µειώθηκε κατά 1. Ο,τιδήποτε από τα δύο και να
συµβαίνει, η ισοτιµία αλλάζει από άρτια σε περιττή ή από περιττή σε άρτια! Βλέπουµε λοιπόν ότι
διατηρείται η βασική ιδιότητα µε την οποία ξεκινήσαµε: σε οιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται οι
διακόπτες, αρκεί οιοσδήποτε ένας από αυτούς να αλλάξει κατάσταση γιά να αλλάξει τιµή η έξοδος (από
σβηστή να ανάψει ή από αναµένη να σβήσει). Η ιδιότητα αυτή αποτελεί τη βάση γιά την κύρια εφαρµογή
των συναρτήσεων ισοτιµίας:

Οι συναρτήσεις ισοτιµίας χρησιµοποιούνται σαν η απλούστερη µορφή κώδικα ανίχνευσης σφαλµάτων
(error detection codes): αφού µεταδώσουµε µέσα από ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κάµποσες
πληροφορίες (κάµποσα σύρµατα, καθένα "αναµένο" ή "σβηστό"), µεταδίδουµε στο τέλος ακόµα µία
επιπλέον πληροφορία που είναι π.χ. η άρτια ισοτιµία όλων των προηγουµένων. Συνήθως, οι πληροφορίες
που µεταδίδουµε φτάνουν στην άλλη ακρή όλες σωστές· σε σπάνιες περιπτώσεις, λόγω θορύβου, µία από
τις πληροφορίες µπορεί να φτάσει λάθος (ON αντί OFF, ή OFF αντί ON)· σε πολύ σπανιότερες
περιπτώσεις µπορεί δύο η περισσότερες πληροφορίες να φτάσουν λάθος (π.χ. αν η πιθανότητα ενός
λάθους είναι µία στις χίλιες, και αν τα λάθη είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, τότε η πιθανότητα δύο λαθών
είναι περίπου µία στο εκατοµµύριο (περίπου το τετράγωνο της πιθανότητας ενός λάθους)). Εάν συµβεί
ένα λάθος στη µετάδοση, τότε θα αλλάξει η ισοτιµία των πληροφοριών που στείλαµε, ακριβώς λόγω της
παραπάνω ιδιότητας: οιεσδήποτε και αν είναι οι πληροφορίες, η αλλαγή µίας οιασδήποτε από αυτές
αλλάζει την ισοτιµία. Αν όµως αλλάξει η ισοτιµία, θα το καταλάβουµε, διότι η επιπλέον πληροφορία
ισοτιµίας που στείλαµε δεν θα συµπίπτει πλέον µε την ισοτιµία που βλέπει ο παραλήπτης! Έτσι
επιτυγχάνεται ο στόχος της ανίχνευσης σφαλµάτων στις περιπτώσεις που συµβαίνει µόνο ένα σφάλµα,
που είναι και οι πιό συχνές. Άπαξ και διαπιστωθεί η ύπαρξη σφάλµατος, η διόρθωση του µπορεί να γίνει
π.χ. µε µία αίτηση αναµετάδωσης ("ξαναπές το --δεν άκουσα καλά"). Ο κύριος περιορισµός των
συναρτήσεων ισοτιµίας στην ανίχνευση σφαλµάτων είναι ότι αυτές ανιχνεύουν µόνο 1, 3, 5, κλπ.
σφάλµατα, ενώ τους διαφεύγουν 2, 4, 6, κλπ. σφάλµατα. Εάν τα σφάλµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ
τους, και εάν η πιθανότητα ενός σφάλµατος είναι πολύ µικρή, τότε 2 ή περισσότερα "µαζεµένα"
σφάλµατα είναι πολύ σπάνια. Εάν όµως τα σφάλµατα είναι συχνά ή δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους,
τότε χρειαζόµαστε άλλους, πιό πολύπλοκους κώδικες γιά την ανίχνευσή τους· τέτοια περίπτωση
"οµοβροντίας (εκρηκτικών) σφαλµάτων" (burst errors) έχουµε π.χ. όταν ένα κινητό τηλέφωνο,
κινούµενο, περνάει γιά λίγο πίσω από µία "σκιά" της κεραίας του σταθµού βάσης· αρκετά όµως είπαµε
γιά τώρα --γιά περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να πάρετε κάποιο µάθηµα τηλεπικοινωνιών και
κωδικοποίησης....

1.5   Τα Bits και η Κωδικοποίηση Μηνυµάτων

Κυκλώµατα σαν αυτά που συζητάµε --ψηφιακά, όπως θα τα
πούµε παράκατω-- χρησιµοποιούνται γιά την αποθήκευση,
επεξεργασία, και αποστολή κωδικοποιηµένων µηνυµάτων και
πληροφοριών. Στο σχήµα φαίνεται ένα απλό σύστηµα
µετάδοσης πληροφοριών από έναν ποµπό (transmitter) σε
έναν δέκτη (receiver)· έχει δύο σύρµατα, καθένα από τα οποία µπορεί να διαρρέεται ή όχι από ρεύµα.

Πληροφορία, εδώ, είναι το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ρεύµα στο κάθε σύρµα, πράγµα που ο ποµπός το
ρυθµίζει µε τη θέση του κάθε διακόπτη, και ο δέκτης το καταλαβαίνει από το αν ανάβει ή όχι η κάθε
LED. Κάθε σύρµα µεταδίδει µιά ποσότητα πληροφορίας ικανή να επιλέξει ένα από δύο πράγµατα,
καταστάσεις, ή µηνύµατα. Γιά το λόγο αυτό, την ποσότητα αυτή πληροφορίας την ονοµάζουµε δυαδικό
ψηφίο (binary digit) ή δυφίο (bit) --όνοµα που αποτελεί τον πιό γνωστό όρο της Επιστήµης
Υπολογιστών! Το σύστηµα του σχήµατος µεταδίδει δύο bits πληροφορίας από τον ποµπό στο δέκτη, το
bit A και το bit B.
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Κάθε bit µεταδιδόµενης πληροφορίας µπορεί να έχει δύο µόνο διαφορετικές τιµές· από ηλεκτρική άποψη
αυτές είναι απουσία ή παρουσία ρεύµατος γιά τα µέχρι στιγµής κυκλώµατά µας, ή χαµηλή ή ψηλή
ηλεκτρική τάση γιά τα συνηθισµένα chips τύπου CMOS των σηµερινών µικροηλεκτρονικών
συστηµάτων. Η ερµηνεία όµως που δίδεται στις δύο αυτές διαφορετικές τιµές είναι θέµα σύµβασης
(συµφωνίας) ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη, και είναι εντελώς αυθαίρετη, καθώς και ανεξάρτητη από
τις δύο ηλεκτρικές τιµές του bit· πολές φορές µάλιστα, η ερµηνεία αυτή είναι σκόπιµα κρυφή και µη
αυτονόητη ώστε να αποφευχθούν υποκλοπές του µηνύµατος, όπως π.χ. όταν χρησιµοποιούνται κώδικες
κρυπτογραφίας. Προφανώς, γιά να υπάρξει επιτυχής επικοινωνία, πρέπει ο ποµπός και ο δέκτης να έχουν
προσυµφωνήσει στην ίδια ερµηνεία των ηλεκτρικών τιµών· πέραν των συµµετεχόντων στην επικοινωνία,
όµως, δεν είναι ανάγκη κανείς άλλος να ξέρει ή να έχει συµφωνήσει µε αυτή την ερµηνεία. Ο επόµενος
πίνακας δίνει, σε δύο ζευγάρια στηλών, µερικά δηµοφιλή ζευγάρια ερµηνείας των δύο τιµών ενός bit· τα
δύο πρώτα ζευγάρια είναι οι συνηθισµένες ηλεκτρικές αναπαραστασεις που είπαµε παραπάνω, και τα
υπόλοιπα είναι µερικές δηµοφιλείς ερµηνείες τους.

ρεύµα
ψηλή τάση
πατηµένος

ON
αναµένος
πάνω

όχι ρεύµα
χαµηλή τάση
ελεύθερος

OFF
σβηστός
κάτω

 

ναι
αληθές

1
ενεργός
θετικός
αρνητικός

όχι
ψευδές

0
αδρανής
αρνητικός
θετικός

Απ' όλα αυτά τα ζευγάρια, το πιό σύντοµο στη γραφή είναι το "1, 0", γι' αυτό πολύ συχνά υιοθετούµε
αυτά τα σύµβολα γιά τις δύο δυνατές τιµές ενος bit πληροφορίας. Ένα άλλο σχόλιο αρµόζει στα δύο
τελευταία ζευγάρια: µερικές φορές µπορεί το ON ή το 1 να το ερµηνεύουµε σαν "θετικός", και µερικές
σαν "αρνητικός", και αντίστροφα γιά το OFF ή το 0. Όταν βλέπουµε την έννοια "θετικός" σαν συναφή µε
τις έννοιες "ενεργός" ή "αληθής", έρχεται φυσικό να τις συµβολίσουµε όλες αυτές µε την ίδια τιµή του bit
(την τιµή "1"). Από την άλλη, όπως θα δούµε στο εργαστήριο 6, όταν παριστάνουµε προσηµασµένους
ακεραίους αριθµούς µε τον "κώδικα συµπληρώµατος-ως-προς-2", τότε το "αριστερό" bit της
αναπαράστασης είναι 1 γιά τους αρνητικούς αριθµούς και 0 γιά τους µεγαλύτερους ή ίσους του µηδενός.
Αυτές οι δύο, αντίθετες µεταξύ τους ερµηνείες της τιµής ενός bit δείχνουν καθαρά το πόσο σχετική και
αυθαίρετη είναι η ερµηνεία αυτή, και πόσο αυτή είναι θέµα απλής σύµβασης µεταξύ αυτών που
χρησιµοποιούν το bit.

Με ένα µόνο bit, πολύ µικρή ποσότητα πληροφορίας µπορούµε να µεταφέρουµε --µπορούµε να
επιλέξουµε ανάµεσα σε ίσα-ίσα δύο µόνο προκαθορισµένα µηνύµατα· γιά περισσότερες επιλογές
(περισσότερη πληροφορία) χρειαζόµαστε και περισσότερα bits. Στο σύστηµα του σχήµατος στην αρχή
της παραγράφου, ο ποµπός µετέδιδε στο δέκτη δύο (2) bits πληροφορίας· ας δούµε τώρα πώς µπορούµε
να τα εκµεταλλευτούµε αυτά. Ο πρώτος τρόπος εκµετάλλευσης πολλαπλών bits πληροφορίας είναι το
κάθε bit να έχει τη δική του, χωριστή ερµηνεία· ας δούµε δύο παραδείγµατα. Σαν πρώτο παράδειγµα,
ας πούµε ότι ο ποµπός του παραπάνω σχήµατος βρίσκεται σε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου, ο δέκτης
βρίσκεται στην κουζίνα του ξενοδοχείου, το bit A σηµαίνει "πεινάω - παρακαλώ φέρτε µου το πιάτο της
ηµέρας", και το bit B σηµαίνει "διψάω - παρακαλώ φέρτε µου το ποτό της ηµέρας". Τότε, οι 4 δυνατοί
συνδυασµοί καταστάσεων των δύο διακοπτών A και B µεταφέρουν ένα από τα εξής τέσσερα δυνατά
µηνύµατα στην κουζίνα:

A=0, B=0: είµαι µιά χαρά - δεν θέλω τίποτα·
A=0, B=1: παρακαλώ πολύ φέρτε µου ένα ποτό της ηµέρας (χωρίς φαγητό)·
A=1, B=0: παρακαλώ πολύ φέρτε µου ένα πιάτο της ηµέρας (χωρίς ποτό)·
A=1, B=1: παρακαλώ πολύ φέρτε µου ένα πιάτο και ένα ποτό της ηµέρας.

Σαν δεύτερο παράδειγµα, ας πούµε ότι η επικοινωνία αυτή τη φορά είναι οπτική αντί ηλεκτρική όπως
πρίν: ποµπός είναι τα πίσω φώτα φρένων και όπισθεν ενός αυτοκινήτου, και δέκτης είναι ο οδηγός του
από πίσω αυτοκινήτου που βλέπει τα φώτα. Ας ονοµάσουµε bit A την κατάσταση των φρένων
(1=πατηµένα, 0=ελεύθερα), και bit B την κατάσταση του λεβιέ ταχυτήτων (1=όπισθεν, 0=άλλη θέση).
Τότε, οι 4 δυνατοί συνδυασµοί καταστάσεων των δύο bits πληροφορίας που µεταφέρουν τα κόκκινα και
άσπρα πίσω φώτα δίνουν στον πίσω οδηγό ένα από τα εξής τέσσερα δυνατά µηνύµατα:

A=0, B=0: προχωρώ µπροστά, κανονικά·
A=0, B=1: κάνω όπισθεν·
A=1, B=0: προχωρώ µπροστά αλλά φρενάρω·
A=1, B=1: φρενάρω και προτίθεµαι να κάνω όπισθεν·
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Ο δεύτερος τρόπος εκµετάλλευσης πολλαπλών bits πληροφορίας είναι η κάθε ερµηνεία να αντιστοιχεί σε
όλα τα bits µαζί, σαν οµάδα· ας δούµε το ανάλογο των δύο προηγουµένων παραδειγµάτων σε αυτό το
στυλ. Στην περίπτωση του ξενοδοχείου, µπορεί τα δύο bits να χρησιµοποιούνται γιά την παραγγελία ενός
φαγητού από ένα µικρό µενού· ελλείψει περισσοτέρων bits, δεν υπάρχει δυνατότητα µεγαλύτερου µενού
ή συνδυασµού πολλαπλών παραγγελιών (φαγητό, σαλάτα, ποτό, κλπ):

A=0, B=0: είµαι µιά χαρά - δεν θέλω τίποτα·
A=0, B=1: παρακαλώ πολύ φέρτε µου ένα σάντουιτς·
A=1, B=0: παρακαλώ πολύ φέρτε µου µία µακαρονάδα·
A=1, B=1: παρακαλώ πολύ φέρτε µου µία πριζόλα.

Όπως βλέπουµε εδώ, δεν υπάρχει ερµηνεία γιά το καθένα bit χωριστά από το άλλο: δεν µπορεί να
ερµηνευτεί το bit A σαν µακαρονάδα και το bit B σαν σάντουιτς, διότι η πριζόλα δεν αποτελεί
συνδυασµό... σάντουιτς µε µακαρονάδα. Στο δεύτερο παράδειγµα, ας πούµε ότι τώρα το bit A είναι το
πίσω αριστερό πορτοκαλί φώς (φλας) του αυτοκινήτου, και το bit B είναι το πίσω δεξί φλας. Σε αυτή την
περίπτωση, η πληροφορία προς τον πίσω οδηγό είναι η παρακάτω (εδώ, "0" σηµαίνει σβηστό φώς, και
"1" σηµαίνει ότι το φώς αναβοσβήνει). Όπως και στο τελευταίο παράδειγµα, το bit A δεν µπορεί να
ερµηνευτεί πάντα σαν "στρίβω αριστερά" και το bit B σαν "στρίβω δεξιά", δίοτι ο συνδυασµός A=1, B=1
δεν σηµαίνει "στρίβω αριστερά και δεξιά".

A=0, B=0: προχωρώ ίσια·
A=0, B=1: θα στρίψω δεξιά·
A=1, B=0: θα στρίψω αριστερά·
A=1, B=1: πρόσεχε - προσπαθώ να βρώ πού θα παρκάρω.

Τέλος, ας κάνουµε κι ένα πιό σύνθετο παράδειγµα: το ξενοδοχείο αποφασίζει να αναβαθµίσει τις
υπηρεσίες εστιατορίου του και εγκαθιστά σε κάθε δωµάτιο 5 διακόπτες και 5 σύρµατα προς την κουζίνα,
µεταδίδοντας έτσι 5 bits πληροφορίας, A, B, C, D, και E. Τα 3 πρώτα bits, A, B, C χρησιµοποιούνται γιά
την παραγγελία φαγητού, και τα 2 υπόλοιπα γιά την παραγγελία ποτού. Οι 8 συνδυασµοί τιµών των bits
ABC αποφασίζεται να σηµαίνουν: (000) δεν θέλω φαγητό, (001) σάντουιτς, (010) µακαρονάδα, (011)
γεµιστά, (100) µουσακά, (101) ψάρι, (110) µπιφτέκια, (111) πριζόλα. Οι 4 συνδυασµοί τιµών των bits DE
αποφασίζεται να σηµαίνουν: (00) δεν θέλω ποτό, (01) µπύρα, (10) κρασί, (11) ούζο. Έτσι, όταν η κουζίνα
βλέπει ABCDE = 00011 στέλνει ένα σκέτο ουζάκι, ενώ όταν βλέπει 10110 στέλνει ένα ψάρι µε κρασί.
Συνολικά, υπάρχουν 32 (=8x4) δυνατά µυνύµατα: 1 µήνυµα ότι ο πελάτης δεν θέλει τίποτα (00000), 7
µηνύµατα φαγητού χωρίς ποτό, 3 µηνύµατα ποτού χωρίς φαγητό, και 21 (=7x3) συνδυασµοί κάποιου
φαγητού µε κάποιο ποτό.

Πείραµα 1.6:   Αποκωδικοποιητής 2-σε-4

Ο µάγειρας του προηγουµένου ξενοδοχείου δεν
µπορούσε ποτέ να θυµηθεί ποιός από τους κώδικες 01,
10, και 11 αντιστοιχούσε στη µακαρονάδα, ποιός στην
πριζόλα, και ποιός στο σάντουιτς (γιά να περιοριστούµε
απλώς στα προ της αναβάθµισης). Γιά να τον βοηθήστε,
φτιάξτε το κύκλωµα που φαίνεται δεξιά. Το κύκλωµα
αυτό έχει δύο εισόδους, τα bits A και B· το bit A ελέγχει
το διακόπτη A. Το bit B ελέγχει τους δύο δεξιούς
διακόπτες που φαίνονται στο σχήµα: αυτοί πρέπει πάντα
να αναβοσβήνουν και οι δύο µαζί. Παρ' ότι υπάρχουν
και διπλοί διακόπτες (DPDT - double pole double
throw), εµείς στο εργαστήριο δεν έχουµε τέτοιους, γι'
αυτό θα χρησιµοποιήσετε δύο απλούς SPDT βαλµένους
δίπλα-δίπλα όπως φαίνεται στη φωτογραφία ώστε να
πατιόνται κι οι δύο µαζί µ' ένα δάκτυλο.

Το κύκλωµα αυτό λέγεται αποκωδικοποιητής (decoder)
και έχει τη βασική ιδιότητα ότι πάντα είναι αναµένη µία
και µόνο µία από τις εξόδους του --εκείνη που
αντιστοιχεί στο συνδυασµό τιµών που υπάρχουν στις εισόδους του την παρούσα στιγµή. Ο
συγκεκριµένος αποκωδικοποιητής εδώ είναι µεγέθους 2-σε-4, δηλαδή αποκωδικοποιεί 2 εισόδους στους
4 συνδυασµούς τους, άρα έχει 4 εξόδους· το κύκλωµα εδώ έχει σαν εξόδους 4 LED's. Το κύκλωµα
λειτουργεί ως εξής (βάσει της τοπολογίας "δυαδικού δέντρου αποφάσεων" (binary decision tree), όπως
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θα µάθετε σε άλλα µαθήµατα): ο διακόπτης A "παραλαµβάνει" ρεύµα από την τροφοδοσία µέσω του
πόλου του, και το διοχετεύει σε ακριβώς ένα από τα δύο µισά του κυκλώµατος --το πάνω ή το κάτω--
ανάλογα µε την παρούσα τιµή της εισόδου A. Στη φωτογραφία, όταν A=0 (ελεύθερος) το ρεύµα
οδηγείται µέσω του T0 και του κίτρινου σύρµατος στον επάνω διακόπτη B, ενώ όταν A=1 (πατηµένος) το
ρεύµα οδηγείται µέσω του Τ1 και του πράσινου σύρµατος στον κάτω διακόπτη Β. Στη συνέχεια, οι
διακόπτες B οδηγούν το ρεύµα σε ένα από τα δύο µισά του υπολοίπου κυκλώµατος, ανάλογα µε την
παρούσα τιµή της εισόδου B· αφού ρεύµα υπάρχει σε ακριβώς ένα από τα δύο πρώτα µισά A, ο
αντίστοιχος διακόπτης B το οδηγεί σε ακριβώς ένα από τα δύο µισά αυτού του µισού, δηλαδή σε ακριβώς
ένα από τα τέσσερα σκέλη του κυκλώµατος που αποτελούν και τις 4 τελικές εξόδους του. Η συνέπεια
είναι ότι ανάβει η µία και µόνη LED που αντιστοιχεί στο συνδυασµό τιµών A και B, όπως δείχνουν τα
σύµβολα 00, 01, 10, 11 στο σχήµα. Εάν πάνω από κάθε LED βάλουµε ένα ηµιδιαφανές πλαστικό µε
γραµµένο επάνω το αντίστοιχο µήνυµα, όπως στο σχήµα δεξιά, θα έχουµε προσφέρει την επιθυµητή
βοήθεια στο µάγειρα του ξενοδοχείου.

Πριν φτάσετε στο εργαστήριο, φτιάξτε τον πίνακα αληθείας γιά καθεµιά από τις 4 εξόδους του
κυκλώµατος. Επίσης, γιά την κάθε έξοδο παρατηρήστε το κύκλωµα που την τροφοδοτεί (δύο διακόπτες
εν σειρά) και εκφράστε την µε µιάν "εξίσωση" (π.χ. (A)ΚΑΙ(ΟΧΙ(B))), βάσει των όσων είπαµε στην §1.2.
Στο εργαστήριο, φτιάξτε και ελέγξτε το κύκλωµα, και δείξτε το στον βοηθό σας.

1.7   Πλήθος Συνδυασµών (Μηνυµάτων) των n bits

Σε πόσους διαφορετικούς συνδυασµούς τιµών µπορεί να βρεθεί µιά οµάδα από n το πλήθος bits; Με
άλλα λόγια, πόσα διαφορετικά µηνύµατα µπορούµε να κωδικοποιήσουµε αν έχουµε στη διάθεσή µας n
bits; Ή, έχοντας µιά οµάδα n bits, ανάµεσα σε πόσα πολλά διαφορετικά πράγµατα µπορούµε να
επιλέξουµε (υποδείξουµε) ένα; Ξέρουµε ήδη ότι ένα bit έχει δύο δυνατές τιµές. Επίσης ξέρουµε ότι δύο
bits µπορούν να βρίσκονται σε έναν από 4 διαφορετικούς συνδυασµούς τιµών: γιά την κάθε µιά από τις 2
τιµές του πρώτου υπάρχουν 2 διαφορετικοί συνδυασµοί µε τις 2 διαφορετικές τιµές του δεύτερου.

Γενικότερα, κάθε φορά που προσθέτουµε άλλο ένα bit στην οµάδα, διπλασιάζεται το πλήθος των
συνδυασµών: γιά την τιµή 0 του νέου bit έχουµε τους συνδυασµούς - κώδικες - µηνύµατα που είχαµε και
πριν βάσει των υπολοίπων bits, και γιά την τιµή 1 του νέου bit έχουµε άλλους τόσους νέους
συνδυασµούς, πάλι βάσει των υπολοίπων bits. Έτσι προκύπτει ότι τα n bits µπορούν να βρίσκονται σε 2n

διαφορετικούς συνδυασµούς τιµών, ή µε n bits µπορούµε να διαλέξουµε ένα ανάµεσα σε 2n πράγµατα, ή
να κωδικοποιήσουµε ένα ρεπερτόριο 2n διαφορετικών επιτρεπτών µηνυµάτων. Γι' αυτό, οι δυνάµεις του
2 παίζουν κεφαλαιώδη ρόλο στους υπολογιστές, και θα τις βρίσκουµε µπροστά µας συνεχώς:

  1 bit µπορεί να επιλέξει ένα ανάµεσα σε 21 = 2 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  2 bits µπορούν να επιλέξουν ένα ανάµεσα σε 22 = 4 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς,
  3 bits µπορούν να επιλέξουν ένα ανάµεσα σε 23 = 8 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς,
  4 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 24 = 16 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  5 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 25 = 32 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  6 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 26 = 64 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  7 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 27 = 128 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  8 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 28 = 256 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
  9 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 29 = 512 διαφορετικά πράγµατα/συνδυασµούς/µηνύµατα,
10 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 210 = 1024 = 1 K (Kilo) διαφορετικά πράγµατα,
11 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 211 = 2048 = 2 K διαφορετικά πράγµατα,
12 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 212 = 4096 = 4 K διαφορετικά πράγµατα,
13 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 213 = 8192 = 8 K διαφορετικά πράγµατα,
14 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 214 = 16,384 = 16 K διαφορετικά πράγµατα,
15 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 215 = 32,768 = 32 K διαφορετικά πράγµατα,
16 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 216 = 65,536 = 64 K διαφορετικά πράγµατα, ...
20 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 220 = 1,048,576 = 1 M (Mega) διαφορετικά πράγµατα, ...
30 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 230 = 1,073,741,824 = 1 G (Giga) διαφορετικά πράγµατα, ...
40 bits επιλέγουν ανάµεσα σε 240 = 1,099,511,627,776 = 1 T (Tera) διαφορετικά πράγµατα, κ.ο.κ.
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Τα bits πληροφορίας, εκτός από το να τα µεταδίδουµε ή επεξεργαζόµαστε, τα αποθηκεύουµε επίσης, σε
µνήµες (memories), γιά τις οποίες θα µιλήσουµε αργότερα. Όταν µιλάµε γιά τις µνήµες και τη
χωρητικότητά τους, δεν πρέπει να συγχέουµε το πόσα bits χωράνε µε το πόσους συνδυασµούς µπορεί να
παραστήσει ένα πλήθος από bits. Γιά παράδειγµα, έστω ότι το πληροφοριακό σύστηµα ενός
Πανεπιστηµίου κωδικοποιεί τον αριθµό µητρώου του κάθε φοιτητή µε 24 bits. Αυτό σηµαίνει ότι στο
πληροφοριακό αυτό σύστηµα δεν µπορούν να χωρέσουν πάνω από περίπου 16 εκατοµµύρια (16 Μ)
φοιτητές (παρελθόντων και παρόντων ετών) (16,777,216 φοιτητές, γιά την ακρίβεια). Αν τώρα ένας
υπολογιστής στη γραµµατεία αυτού του Πανεπιστηµίου έχει µιά (µάλλον µικρή) µνήµη 16 Mbits, αυτό
σηµαίνει ότι στη µνήµη αυτή χωράνε να αποθηκευτούν µέχρι περίπου 16 εκατοµµύρια διαφορετικά bits
(16,777,216 bits γιά την ακρίβεια). Τα bits αυτά, αν τα βλέπαµε σαν µία µόνο οµάδα, µπορούν να
βρεθούν σε ένα πλήθος συνδυασµών τόσο τεράστιο που ούτε καν να το φανταστούµε µπορούµε (κάπου
γύρω στο 1.6-εκατοµµυριάκις εκατοµµύριο...). Όµως, τα bits αυτά δεν τα κοιτάµε ποτέ σαν µία µόνο
οµάδα, αλλά σαν πολλές· γιά παράδειγµα, αν σε αυτά αποθηκεύσουµε αριθµούς µητρώου φοιτητών,
"κολλητά" τον έναν µε τον άλλον, τότε θα χωρέσουν γύρω στις 700 χιλιάδες τέτοιοι αριθµοί µητρώου
(γιά την ακρίβεια, 16777216 / 24 = 699050.67 αριθµοί µητρώου).

Ένα σκέτο bit µπορεί να µεταφέρει πολύ µικρή ποσότητα πληροφορίας, γι' αυτό συχνά τα bits τα
χρησιµοποιούµε κατά οµάδες, όπως είπαµε παραπάνω. Μεταξύ των διαφόρων δυνατών µεγεθών οµάδων,
η πιό συνηθισµένη, σε όλους ανεξαίρετα τους σηµερινούς υπολογιστές, είναι τα οκτώ (8) bits που
ονοµάζονται ένα Byte. Έτσι, η κωδικοποίηση του κάθε αριθµού µητρώου στο προηγούµενο παράδειγµα
ήταν σε 3 Bytes (= 3x8 = 24 bits). Σαν σύντµηση, το "b" µικρό συµβολίζει το bit, και το "B" κεφαλαίο
συµβολίζει το Byte.

Ας θεωρήσουµε τώρα έναν υπολογιστή που έχει µνήµη 256 MBytes· αυτό σηµαίνει 256x8 = 2048 Mbits
= 2 Gbits. Από τις µνήµες σαν αυτήν, θέλουµε να ζητάµε να διαβάσουµε ορισµένα κοµάτια τους που µας
ενδιαφέρουν κατ' επιλογή· συνήθως, το κοµάτι που µας ενδιαφέρουν είναι ένα Byte, και όχι µεµονωµένα
bits διότι αυτά θεωρούνται πολύ µικρά. Κάθε φορά που θέλουµε να διαβάσουµε λοιπόν από τη µνήµη
µας των 2 Gb = 256 MB, πρέπει να της διευκρινίσουµε ποιό από τα 256 εκατοµµύρια Bytes που αυτή
περιέχει εµείς θέλουµε να διαβάσουµε. Πόσα bits χρειαζόµαστε γιά να επιλέξουµε ένα ανάµεσα σε 256 Μ
πράγµατα; Σύµφωνα µε τα παραπάνω, χρειαζόµαστε 28 bits. Τα 28 αυτά bits που πρέπει να δώσουµε στη
µνήµη τα λέµε διεύθυνση του Byte της το οποίο επιθυµούµε να επιλέξουµε: κάθε Byte της µνήµης έχει
τη δική του διεύθυνση, σαν να είναι ένα σπιτάκι σε έναν πολύ µακρύ δρόµο.

Στις µονάδες της Φυσικής, ο πολλαπλασιαστής "k" (µικρό) σηµαίνει 1000· π.χ. 1 kg = 1000 g, 1 km =
1000 m, 1 kHz = 1000 Hz. Όταν µιλάµε γιά bits ή γιά Bytes, ο πολλαπλασιαστής "Κ" (κεφαλαίο)
σηµαίνει 1024, όπως τον ορίσαµε παραπάνω· π.χ. 1 Kb = 1024 bits, 1 KB = 1024 Bytes. Εκεί που τα
πράγµατα είναι διφορούµενα, είναι µε τους πολλαπλασιαστές "M" και "G" (κεφαλαία): αυτοί, άλλοτε
σηµαίνουν 1,000,000 και 1,000,000,000 αντίστοιχα, µπροστά από τις παραδοσιακές φυσικές µονάδες, και
άλλοτε σηµαίνουν 1,048,576 και 1,073,741,824 αντίστοιχα, µπροστά από τα bits και τα Bytes που
αφορούν χωρητικότητα µνηµών. Έτσι, 1 MHz = 106 Hz ενώ 1 Mb = 220 bits, και 1 GHz = 109 Hz ενώ 1
GB = 230 Bytes. (Τα πράγµατα χειροτερεύουν όταν µιλάµε γιά ταχύτητες δικτύων υπολογιστών:
συνήθως, 1 Mb/s = 106 bits/second και 1 Gb/s = 109 b/s, επειδή οι ταχύτητες αυτές πηγάζουν από
ρολόγια του 1 MHz ή 1 GHz!...).

1.8   Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Συστήµατα

Μία εταιρεία εµπορίας κατεψυγµένων ειδών θέλει να παρακολουθεί εξ' αποστάσεως τη θερµοκρασία του
ψυγείου της, προκειµένου να εντοπίζει γρήγορα τυχόν βλάβες. Το ηλεκτρονικό θερµόµετρο που υπάρχει
µέσα στο ψυγείο έχει περιοχή λειτουργίας από -25°C έως +25°C, και ακρίβεια ±0.1°C· εποµένως, οι
µετρήσεις του που έχει νόηµα να µεταφέρονται είναι -25.0°C, -24.8°C, -24.6°C, ..., +24.8°C, +25.0°C. Η
µέτρηση θα µεταφέρεται από το ψυγείο ως το γραφείο του φύλακα µέσω ηλεκτρικών καλωδίων.
Υπάρχουν δύο (τουλάχιστο) τρόποι µετάδοσης αυτής της µέτρησης:

Η αναλογική (analog) µετάδοση λειτουργεί περίπου ως εξής: χρησιµοποιούµε ένα ηλεκτρικό σύρµα (συν
την αναγκαία γείωση γιά να κλείνει κύκλωµα), και πάνω σε αυτό βάζουµε µιάν ηλεκτρική τάση ίση µε τη
θερµοκρασία επί έναν συντελεστή αναλογίας π.χ. 0.1 V/°C· επειδή η τάση που µεταδίδουµε είναι
ανάλογη προς την θερµοκρασία, η µετάδοση λέγεται "αναλογική". Π.χ. αν η µέτρηση του θερµοµέτρου
είναι -18.4°C τότε στο σύρµα θα βάλουµε µιά τάση -1.84 Volt. Αφού το θερµόµετρο έχει περιοχή
λειτουργίας από -25°C έως +25°C, τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που οδηγούν το σύρµα θα πρέπει να
µπορούν να ρυθµίζουν την τάση του από -2.5 V έως + 2.5 V. Προκειµένου να µην υπάρχει απώλεια
ακρίβειας στη µετάδοση της µέτρησης, θα πρέπει το συνολικό σφάλµα των ηλεκτρονικών µετάδοσης να
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µην υπερβαίνει τα ±0.01 Volt (δηλ. ±10 mV). Παραδείγµατος χάριν, έστω ότι η µέτρηση είναι -18.4°C,
και θα έπρεπε να µεταδώσουµε -1.840 V, αλλά ο ποµπός έχει σφάλµα +3 mV κι έτσι στην
πραγµατικότητα µεταδίδει -1.837 V· σε αυτό προστίθεται ηλεκτρικός θόρυβος +8 mV από παρεµβολές
κατά µήκος του σύρµατος µετάδοσης, κι έτσι στον δέκτη φτάνει τάση -1.829 V· ο δέκτης έχει σφάλµα +2
mV, κι έτσι νοµίζει ότι βλέπει -1.827 V· ξέροντας ότι οι µετρήσεις είναι ακέραια πολλαπλάσια του 0.2°C,
ο δέκτης ερµηνεύει την τάση που (νοµίζει ότι) βλέπει σαν -18.2°C αντί του σωστού -18.4°C. Το λάθος
συνέβη επειδή το συνολικό σφάλµα του συστήµατος µετάδοσης είναι 3+8+2 = 13 mV που ξεπερνά την
επιτρεπτή ανοχή του ±0.01 V που αντιστοιχεί στην ανοχή της µέτρησης θερµοκρασίας των ±0.1°C.

Η ψηφιακή (digital) µετάδοση λειτουργεί περίπου ως εξής: χρησιµοποιούµε οκτώ ηλεκτρικά σύρµατα
(συν την αναγκαία γείωση γιά να κλείνει κύκλωµα), και πάνω σε αυτά τα σύρµατα βάζουµε 8 bits
πληροφορίας που αποτελούν την κωδικοποίηση της θερµοκρασίας σύµφωνα µε έναν κώδικα που εµείς
αποφασίσαµε· επειδή ο κώδικας αποτελείται από "ψηφία" (digits), η µετάδοση λέγεται "ψηφιακή".
Υπάρχουν 251 διαφορετικές δυνατές µετρήσεις θερµοκρασίας από το -25°C έως το +25°C ανά 0.2°C
(50°C / 0.2°C = 250), εποµένως ξέρουµε ότι 8 bits αρκούν γιά την κωδικοποίηση ενός τέτοιου
ρεπερτορίου µηνυµάτων, αφού 8 bits έχουν 256 διαφορετικούς συνδυασµούς. Γιά τη µετάδοση του
καθενός bit πληροφορίας, ας χρησιµοποιήσουµε µιάν ηλεκτρική τάση 0.0 V γιά την τιµή OFF και +5.0 V
γιά την τιµή ON· η περιοχή αυτή τάσεων είναι η συνηθισµένη στα κυκλώµατα του εργαστηρίου µας, και
το εύρος της είναι 5 Volt, όσο δηλαδή και το εύρος λειτουργίας των αναλογικών ηλεκτρονικών στο
προηγούµενο παράδειγµα (από -2.5 V έως + 2.5 V). Προκειµένου να µην υπάρξει λάθος στη µετάδοση,
τώρα, πρέπει το συνολικό σφάλµα των ηλεκτρονικών µετάδοσης να µην υπερβαίνει τα ±2.50 Volt (δηλ.
±2500 mV). Παραδείγµατος χάριν, έστω ότι το bit που θέλουµε να µεταδώσουµε είναι OFF, άρα πρέπει
να µεταδώσουµε 0.0 V, αλλά ο ποµπός έχει σφάλµα +400 mV κι έτσι στην πραγµατικότητα µεταδίδει
+0.4 V· σε αυτό προστίθεται ηλεκτρικός θόρυβος +1500 mV από παρεµβολές κατά µήκος του σύρµατος
µετάδοσης, κι έτσι στον δέκτη φτάνει τάση +1.9 V· ο δέκτης έχει σφάλµα +200 mV, κι έτσι νοµίζει ότι
βλέπει +2.1 V. Ξέροντας όµως ότι οι αναµενόµενες τιµές του bit είναι είτε 0.0 V είτε 5.0 V, και
δεδοµένου ότι τα +2.1 V που (νοµίζει ότι) βλέπει είναι πιό κοντά στο 0 απ' ό,τι στο 5, ερµηνεύει σωστά
το bit που λαµβάνει σαν OFF και όχι σαν ON.

Βλέπουµε ότι σε αυτό το παράδειγµα το ψηφιακό σύστηµα στέλνει οκτώ (8) ηλεκτρικές τάσεις σαν
πληροφορία, αντί της µίας (1) µόνο ηλεκτρικής τάσης που στέλνει το αναλογικό, αλλά το ψηφιακό
σύστηµα ανέχεται διακόσιες πενήντα (250) φορές περισσότερο θόρυβο και έλλειψη ακρίβειας στις τάσεις
των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων λειτουργίας του απ' όσο το αναλογικό (±2500 mV αντί ±10 mV). Η
τεράστια εξάπλωση των ψηφιακών ηλεκτρονικών συστηµάτων, σήµερα, οφείλεται στα εξής
πλεονεκτήµατά τους:

Ανοχή στο θόρυβο: όπως εξηγήσαµε µε το παραπάνω παράδειγµα, τα ψηφιακά συστήµατα
µπορούν να ανεχθούν τόσο πολύ θόρυβο και ανακρίβειες στη λειτουργία τους ώστε µπορούν να
καταστούν σχεδόν "αλάνθαστα", σε αντίθεση µε τα αναλογικά όπου όλο και κάποιος θόρυβος
τελικά παρεισφρύει.
Χαµηλό κόστος των ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε σύγκριση µε αναλογικά που θα
έκαναν αντίστοιχη επεξεργασία σήµατος: αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε χαµηλό θόρυβο
και υψηλή γραµµικότητα (χαµηλή παραµόρφωση) είναι πολύ δυσκολότερο να κατασκευαστούν
απ' ό,τι ψηφιακά κυκλώµατα που κάνουν την αντίστοιχη επεξεργασία µέσω αριθµητικών πράξεων
πάνω σε κατάλληλα κωδικοποιηµένες πληροφορίες.
Αναπαράσταση εγγενώς διακριτών πληροφοριών: πέραν των εγγενώς αναλογικών
πληροφοριών (π.χ. ήχος και εικόνα), υπάρχουν και εγγενώς διακριτές πληροφορίες όπως π.χ. το
κείµενο. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και αφύσικο να παριστάνουµε κάθε γράµµα της αλφαβήτου
µέσω µιάς διαφορετικής ηλεκτρικής τάσης, η δε λογική επεξεργασία του κειµένου ή των
πληροφοριών που αυτό παριστά θα ήταν αδύνατη µε αναλογικό τρόπο.

Transistors και ∆ιακόπτες: Τα ψηφιακά συστήµατα κατασκευάζονται σήµερα σε µορφή
µικροηλεκτρονικών chips (IC - integrated circuit - ολοκληρωµένο κύκλωµα) που περιέχουν το καθένα
χιλιάδες ή εκατοµµύρια transistors. Τα transistors αυτά, όταν λειτουργούν ψηφιακά, συµπεριφέρονται
σαν διακόπτες, που άλλοτε κάνουν επαφή (ανάβουν) και άλλοτε την διακόπτουν (σβήνουν). Φυσικά, δεν
υπάρχει κανένα µαγικό χέρι που να αναβοσβήνει αυτούς τους διακόπτες --αυτοί ανοιγοκλείνουν υπο την
επίδραση (ψηφιακών) ηλεκτρικών τάσεων. Γιά το λόγο αυτό, ξεκινήσαµε τη µελέτη των ψηφιακών
συστηµάτων µελετώντας απλούς, καθηµερινούς διακόπτες. 
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Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα

του βιβλίου "SAFETY AND HEALTH AT WORK" που εξέδωσε το Διεθνές

Γράφειο Εργασίας με τη συνεργασία του Συμβουλιου Βιομηχανικής Ασφάλειας

της Σουηδίας.

Η έκδοση του έγινε, αφού εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τους παραπάνω

φορείς.

Οι εικόνες του βιβλίου έχουν φιλοτεχνηθεί από τους κ.κ. Mohammad Ali και

Guyla Buvary.

Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τεχνικούς επιθεωρητές του Υπουργείου

Εργασίας για την καλή μετάφραση του βιβλίου σύμφωνα με την Ελληνική

ορολογία και τα Ελληνικά δεδομένα.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ο βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη

αντιμετώπιση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής που επικρατούν στους

χώρους εργασίας σας.

Η εργασία στη βιομηχανία

Πολλοί από εμάς έψαξαν και βρήκαν εργασία στη

βιομηχανία με την ελπίδα να αποκτήσουν σταθερή

απασχόληση. 'Αλλος ένας εξίσου ση μαντικός λόγος είναι

να αποκτήσουμε νέες ειδικότητες με καλές προοπτικές

σταδιοδρομίας. Περιμένουμε ότι η εργασία μας θα μας

ανταμείψει και θα είναι απαλλαγμένη από βλαβερές

συνέπειες. Επίσης θέλουμε να μας δημιουργήσει κίνητρα

για προσωπική εξέλιξη.

Εν τούτοις, πολλοί από μας νομίζουν, ότι η εργασία που

κάνουν πρέπει να γίνει περισσότερο ανθρώπινη. Ίσως

φοβόμαστε ότι η εργασία μας δεν είναι ασφαλής και ότι οι

συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο

προκαλούν κινδύνους για τη ζωή, την υγεία, την

αξιοπρέπεια και την επαγγελματική μας ικανότητα. Συχνά

αισθανόμαστε ότι οι πολιτιστικές αξίες και ο

αυτοσεβασμός μας πρέπει να διασφαλιστούν με καλύτερο

τρόπο στην εργασία μας.

Ποιες ενέργειες είναι ανάγκη να γίνουν, ώστε να

καταστεί η εργασία μας πιο ανθρώπινη και πιο αποδοτική,

να μας δώσει περισσότερα κίνητρα και προσωπική

εξέλιξη; Πολλές χώρες έχουν δραστηριοποιηθεί στον

τομέα της νομοθεσίας και των εθνικών αναπτυξιακών

προγραμμάτων. Τέτοιες ενέργειες θα αποδειχθούν

καρποφόρες τότε μόνο, όταν ληφθεί πραγματική

πρωτοβουλία στους εργασιακούς χώρους.

Χρησιμοποιώντας αυτό το βιβλίο, Υγιεινή και Ασφάλεια

στους χώρους εργασίας, θα συζητηθούν τα αναγκαία

(απαραίτητα) που θα κάνουν την εργασία να γίνει πιο

ανθρώπινη. Το βιβλίο έχει γραφεί, με σκοπό να

χρησιμοποιηθεί από κοινού από τους εργαζόμενους στη

βιομηχανία, τους Επιθεωρητές και τα ενδιαφερόμενα

άτομα σ' όλη την Ελλάδα.

Σ' αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται:

1. Μελέτη πάνω στα εξής θέματα:
- Εκπαίδευση πάνω στις συνθήκες ασφάλειας και

υγιεινής της εργασίας.

- Άνθρωποι, υγιεινή, ασφάλεια και τεχνικός εξοπλισμός.

- Το μικροκλίμα, ο φωτισμός και ο θόρυβος στο χώρο

εργασίας.

- Κίνδυνοι για την υγεία από χημικές ουσίες.

- Εργονομία: προσαρμογή της εργασίας στο άτομο.

- Οργάνωση της εργασίας και χρόνος εργασίας.

- Καθημερινή δραστηριότητα για την ασφάλεια, την

υγιεινή και την ευεξία.

Οι εκπαιδευτές θα δώσουν διαλέξεις, οι οποίες θα

αποτελούν την εισαγωγή σε διάφορα θέματα, όμως εσείς

θα πρέπει να μελετήσετε και να κατανοήσετε όλα τα

θέματα αυτού του βιβλίου.

2. Εργασία με τα θέματα προς συζήτηση
Η μελέτη αυτού του βιβλίου θα σας βοηθήσει να

συζητήσετε τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής της

εργασίας στη χώρα σας. Υπάρχουν ειδικές παράγραφοι

σε πλαίσια που περιέχουν θέματα για συζήτηση, τα οποία

έχουν σχέση με το κείμενο που προηγείται εκάστης

παραγράφου με πλαίσιο.

Τα "Θέματα για Συζήτηση" στοχεύουν στο να γίνει μια

σύγκριση μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται σ'

αυτό το βιβλίο και της εμπειρίας σας στη χώρα σας. Θα

θέλαμε να μάθουμε τι σκέπτεστε και ποια είναι η εμπειρία

σας. Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης καταστρώνεται γύρω

από σας και τη θέση σας.

Είναι σημαντικό, η εκπαίδευση που πρόκειται να αρχίσετε, να
γίνεται μέσα σε περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο και
φιλικό.



Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε αίθουσες καλά φωτισμένες και προφυλαγμένες από το θόρυβο. Καλό
είναι να υπάρχουν, μια μηχανή προβολής διαφανειών, ένας μαυροπίνακας με κιμωλίες και ένας χαρτοπίνακας.
Αποτελεί πλεονέκτημα η δυνατότητα συσκότισης της αίθουσας για τη χρησιμοποίηση μιας μηχανής προβολής
διαφανειών ή εξοπλισμού VIDEO. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν και μερικές μικρότερες αίθουσες για μελέτη και
εργασία κατά ομάδες.

Καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων να εργάζεστε σε
ομάδες και να συζητάτε τα θέματα που περιλαμβάνονται
σ' αυτό το βιβλίο. Αυτά τα θέματα έχουν σχέση με τις
διαλέξεις που βασίζονται στο βιβλίο. Το μέρος "Θέματα
προς Συζήτηση" και η ομαδική εργασία είναι σημαντικά
επειδή εισάγουν τον κάθε ενδιαφερόμενο στη συζήτηση.
Η συζήτηση θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας κάθε
συμμετέχοντος και σ' αυτές που επικρατούν στη χώρα του.
Τα παρακάτω, αποτελούν κατάλογο μερικών από τα
θέματα, τα οποία θα πρέπει να σκεφτείτε και να
συζητήσετε:

- Πως αναπτύσσεται η βιομηχανία μας;
- Ποιες αλλαγές περιμένουμε από τις νέες τεχνολογίες;
- Γιατί συμβαίνουν τραυματισμοί και θανατηφόρα

ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους;
- Γιατί συχνά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για

τις μηχανές;
- Γιατί στους εργασιακούς χώρους υπάρχει τόση ζέστη

και τόσος θόρυβος;
- Ποιες χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας βάζουν την

υγεία μου σε κίνδυνο;

- Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά εργασίας
που εξασφαλίζουν ένα αίσθημα ευεξίας;

- Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας;

Μέθοδος Εκπαίδευσης
- Ποιοι εθνικοί νόμοι και ποιοί κανονισμοί, σχετικά με

την εργασία, ισχύουν και πώς εφαρμόζονται;

- Πώς μπορούν οι ισχύουσες συνθήκες ασφάλειας,
υγιεινής και εργασίας να βελτιωθούν, για να γίνει η
εργασία πιο ανθρώπινη;

- Εκπονήστε ένα πρόγραμμα δράσης για το δικό σας
εργασιακό χώρο.

Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να συμφωνούν στη
χρησιμότητα του μαθήματος αυτού για ομαδικές
συζητήσεις. Η εκπαίδευση με συζητήσεις καθ' ομάδες
αποτελεί μία τεχνική, η οποία έχει δοκιμαστεί και
ελεγχθεί. Η εργασία με ένα βιβλίο και ο σχολιασμός του
σε ομάδες αποτελεί την καλύτερη μέθοδο εκμάθησης.

Όσοι μετέχετε στις ομάδες μελέτης, θα αποφασίσετε για
το πώς θα συνεχιστούν τα μαθήματα με τη χρήση του
βιβλίου. Εάν νομίζετε, ότι κάποιο σημείο χρειάζεται
περισσότερη συζήτηση, θα πρέπει να το προτείνετε.

Συζήτηση
-Ρίξτε μια ματιά σ' αυτό το βιβλίο και ενημερωθείτε για το
περιεχόμενο του!

- Ποια νομίζετε ότι είναι τα πιο σημαντικά θέματα, τα
οποία θα πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάρκεια των
ομαδικών εργασιών;
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ
& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι άνθρωποι τραυματίζονται, γίνονται ανάπηροι και σκοτώνονται στους

χώρους εργασίας τους εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων. Τι μπορούμε να

κάνουμε για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων;

Οι αιτίες των ατυχημάτων
Το παρακάτω είναι ένα "τυπικό" ατύχημα.

Ο εργαζόμενος εργαζόταν πάνω σε μία σκάλα και
ξαφνικά έπεσε.

Υπάρχουν διάφοροι βασικοί παράγοντες πίσω από τα
ατυχήματα αυτού του είδους. Κάνοντας μία έρευνα για τα
ατυχήματα, μπορούμε να ανακαλύψουμε γιατί γίνονται
ατυχήματα και πως μπορούν να προληφθούν στο μέλλον.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε κάθε έρευνα
για ατύχημα είναι να εξετάσουμε το πώς παρεξέκλινε η
διαδικασία της εργασίας από την κανονική της πρακτική.

Στους παράγοντες που προκαλούν αυτή την παρέκκλιση
περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως χαλασμένα μηχανήματα
ή μηχανήματα που δεν λειτουργούν σωστά, ελαττωματικά
υλικά εργασίας, λανθασμένοι τρόποι εργασίας,
μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και περάσματα, και υγρά
χυμένα στο πάτωμα.

Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες

ατυχημάτων είναι η πτώση από

σκάλες ή πλατφόρμες εργασίας,

αιτίες που προκαλούν συχνά

σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει

να μάθουμε περισσότερα

πράγματα γύρω από τις

πολλές και ποικίλες

αιτίες ατυχημάτων. Για

παράδειγμα, οι σκάλες

σπάνια πέφτουν από

μόνες τους.

Οι κίνδυνοι σε όλους
τους εργασιακούς χώρους

Υπάρχουν κίνδυνοι σε όλους τους χώρους εργασίας.

Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο, όταν γνωρίζουμε

αυτούς τους κίνδυνους και προφυλαγόμαστε σωστά,

μέχρις ότου εκλείψουν αυτοί οι κίνδυνοι.

Συνεχώς σημειώνεται τεχνολογική πρόοδος. Αυτή βέβαια

συνεπάγεται βελτιώσεις, όσον αφορά και την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εργασίας,

μπορεί όμως επίσης να δημιουργήσει και νέους κινδύνους.

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε τα εξής θέματα:

- αιτίες ατυχημάτων

- πρώτες βοήθειες
- τεχνικός εξοπλισμός

- ανυψωτικά μηχανήματα
- οχήματα

- μηχανήματα

- εργαλεία και εξοπλισμός
- ηλεκτρισμός και οι κίνδυνοι του

Π συγκόλληση

- νοικοκυριό.

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου υπάρχουν χρήσιμες
οδηγίες γι' αυτά τα θέματα.

Ποιοί από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν στις προη-
γούμενες σελίδες είναι ιδιαίτερα υψηλοί;

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, ώστε να ενημερωθούν

οι εργαζόμενοι πάνω στους ιδιαίτερα υψηλούς κίνδυνους;

Νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αρκετά πράγματα
πάνω στους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους;

Συζήτηση:
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Τρεις κυρίες αιτίες
Για τη διενέργεια μιας σωστής έρευνας και για την
πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να γνωρίζουμε γιατί
συνέβησαν οι διάφορες παρεκκλίσεις κατά τη διαδικασία
της εργασίας. Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που

συμβάλλουν σ' αυτό είναι οι εξής:

Τεχνικός εξοπλισμός. Παραδείγματα: έλλειψη
εξοπλισμού ή λανθασμένος σχεδιασμός, τα οποία οδηγούν

σε μια σειρά απροσδόκητων γεγονότων που έχουν ως

αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος.
Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να μας επηρεάσουν

έμμεσα, προκαλώντας έτσι ατυχήματα. Σ' αυτούς τους

παράγοντες περιλαμβάνονται:
Π αναστάτωση στο χώρο εργασίας
- θόρυβος

- θερμοκρασία
- αερισμός
- φωτισμός.

Οι άνθρωποι. Ο δικός σας τρόπος εργασίας μπορεί να

αυξήσει τους κινδύνους πρόκλησης ενός ατυχήματος.
Συνεπώς, όλη η εργασία θα πρέπει να οργανώνεται με

βάση την προσωπική αντίληψη των εργαζομένων. Ο
εργοδότης είναι κυρίως υπεύθυνος για την οργάνωση και

το σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Στους σημαντικούς

παράγοντες περιλαμβάνονται:
- Η εμπειρία από την εργασία. Τα πρώτα στάδια μιας

νέας εργασίας ή μιας καινούργιας διαδικασίας είναι
συνήθως και τα πιο επικίνδυνα. Το ίδιο συμβαίνει όταν
ένα άτομο αλλάζει επάγγελμα.

Τα ατυχήματα προκαλούν και ανθρώπινο πόνο και σημαντικές δαπάνες,

όσον αφορά την απώλεια της παραγωγής και τις υλικές καταστροφές.

- Πληροφορίες και οδηγίες, όσον αφορά τις μεθόδους

εργασίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν.
- Ηλικία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τραυματίζονται

ευκολότερα, π.χ. όταν πέφτουν. Γενικά, η όραση και η

ακοή μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας.

Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να

συμβάλλουν στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων.

Πρώτες βοήθειες
Ο εξοπλισμός και το υλικό για τις πρώτες βοήθειες θα

πρέπει να παρέχονται άμεσα για την αντιμετώπιση

τραυματισμών και ασθενειών σε όλους τους εργασιακούς

χώρους. Σ' αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται,

φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών

και ένα φορείο με κουβέρτες. Ένα άτομο με γνώσεις

πάνω στις πρώτες βοήθειες είναι απαραίτητο να

βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να ενεργήσετε κατά

τον εξής τρόπο:
- προλάβετε τον τραυματισμό περισσοτέρων ανθρώπων

- καλέστε τον εκπαιδευτή ή τον επιβλέποντα ή το άτομο

που είναι υπεύθυνο για την παροχή πρώτων βοηθειών

- εάν παραστεί ανάγκη, καλέστε ένα ασθενοφόρο
- βοηθήστε τον τραυματία.

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ακολουθήστε τους

εξής τρόπους ενέργειας, όσον αφορά την παροχή πρώτων

βοηθειών σε κάποιο τραυματία:
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1. Έλεγχος της αναπνοής
Ελέγξτε γρήγορα εάν γίνεται εισπνοή και εκπνοή μέσω

της μύτης ή του στόματος του τραυματία.

Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του και βρίσκεται

ξαπλωμένο ανάσκελα, υπάρχει κίνδυνος να πάθει

ασφυξία, επειδή η γλώσσα μπορεί να γλυστρήσει πίσω στο

λαιμό και να φράξει την αναπνευστική οδό.

Συνεπώς, το άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του

πρέπει αμέσως να τοποθετηθεί στο πλάι με το κεφάλι

προς τα κάτω. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, εάν υπάρχει

ενδεχόμενο να έχει τραυματιστεί ο λαιμός.

Εάν αντιλαμβάνεσθε ότι δεν γίνεται αναπνοή από το στόμα ή τη μύτη και το
στήθος δεν κινείται, τότε το θύμα έχει πάψει να αναπνέει. Ζητήστε βοήθεια.
Κατόπιν, ανοίξτε τις διόδους του αέρα γέρνοντας το κεφάλι προς τα πίσω.
Αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Οι πρώτες τέσσερις αναπνοές θα πρέπει να είναι
γρήγορες, κατόπιν συνεχίστε με κανονικό ρυθμό. Ελέγξτε τα αποτελέσματα
παρατηρώντας τις κινήσεις του στήθους.

Η δουλειά ενός εργαζόμενου υπεύθυνου για τις πρώτες βοήθειες, είναι να
βοηθήσει ένα εργαζόμενο που έπαθε εργατικό ατύχημα ή ξαφνικά αρρώ-
στησε. Η άμεση περίθαλψη μέσο στα πρώτα λεπτό μετά από ατύχημα είναι
πολύ σημαντική αφού μπορεί να σώσει τη ζωή του εργαζόμενου και να
περιορίσει την έκταση του τραύματος. Όλοι μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει
να ξέρουν ποια είναι τα άτομο που έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή πρώτων
βοηθειών και πού μπορεί κάποιος να τα βρει. Τα άτομα αυτά πρέπει να
επιμελούνται για την πληρότητα και καταλληλότητα του υλικού πρώτων
βοηθειών.

2. Αναπνευστική ανεπάρκεια -

Τεχνητή αναπνοή
Εάν το άτομο έχει λιποθυμήσει, στηρίξτε το πίσω μέρος

του λαιμού με το ένα χέρι και τοποθετήστε το άλλο χέρι

στο μέτωπο. Γυρτέ το κεφάλι του τραυματία όσο το δυνατό

προς τα πίσω. Σφίξτε τη μύτη του και αρχίστε να φυσάτε

αέρα προς τα μέσα μέσω του στόματος του.

Εάν το άτομο έχει πιθανόν τραυματιστεί στο λαιμό του,

πιάστε το πηγούνι και τραβήξτε το μακρυά από το λαιμό

χωρίς να κουνήσετε το λαιμό.

Ρίξτε μια ματιά στο στήθος του τραυματία και εάν αυτό

φουσκώνει, τότε ξέρετε ότι έχει αρχίσει να εισέρχεται

αέρας στους πνεύμονες.

Συνεχίστε να φυσάτε αέρα προς τα μέσα μια φορά κάθε

πέντε δευτερόλεπτα. Συνεχίστε με την τεχνητή αναπνοή

μέχρις ότου ο τραυματίας αρχίσει να αναπνέει ή μέχρι να

αναλάβει υπηρεσία το ιατρικό προσωπικό.

Εάν έχετε εκπαιδευτεί στην εφαρμογή μεθόδου για την

επαναφορά της σωστής λειτουργίας της καρδιάς και των

πνευμόνων, εφαρμόστε αυτή τη μέθοδο, εάν ενδείκνυται.

3. Σταμάτημα της ακατάσχετης

αιμορραγίας
Εάν ο τραυματίας αιμορραγεί, προσπαθήστε να

σταματήσετε την αιμορραγία πιέζοντας πάνω στο τραύμα

και τοποθετώντας το τραυματισμένο μέλος σε υψηλή θέση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά είναι όλα όσα

χρειάζονται για να σταματήσει η ροή του αίματος.

Ο τραυματίας θα πρέπει να είναι ξαπλωμένος με τα πόδια

ψηλά, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει τραύμα στο

κεφάλι ή το στήθος ή υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή.
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4. Πρόληψη σοκ
Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, π.χ. βαθιά
τραύματα που συνοδεύονται από ακατάσχετη αιμορραγία,
σοβαρά ατυχήματα από σύγκρουση, τραυματισμοί στο
στήθος ή το στομάχι, τα οποία προκαλούν εσωτερική
αιμορραγία και σοβαρά εγκαύματα κλπ., υπάρχει πάντοτε
μεγάλος κίνδυνος ο τραυματισμός να προκαλέσει σοκ.
Σοβαρό σοκ από ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο.
Μπορεί όμως και να αποφευχθεί.

Πρώτα ελέγξτε αν ο τραυματίας αναπνέει χωρίς βοήθεια. Μετά αποφύγετε
το σοκ, ξαπλώνοντας τον με το πρόσωπο κάτω, στη μία του πλευρά.
Χαλαρώστε τα στενά ενδύματα. Τοποθετείστε μια κουβέρτα κάτω από τον
τραυματία και καλύψτε τον. Προφυλάξτε τον τραυματία οπό το φως του
ήλιου, ώστε οι ακτίνες να μην πέφτουν απ' ευθείας πάνω του. Μην του
δίνετε τίποτε να πιεί εκτός αν αυτό είναι εντολή Γιατρού. Βρέξτε τα χείλι]
του τραυματία και τη γλώσσα του, εάν αυτό ζητηθεί.

Παραδείγματα όσον αφορά μέτρα πρόληψης σοκ.
- ελεύθερη αναπνοή: τοποθετείστε το αναίσθητο άτομο στο

ένα του πλευρό με ελαφριά κλίση προς τα μπρος.
Προσοχή στην περίπτωση που ο αυχένας του είναι
τραυματισμένος

Π σταμάτημα της αιμορραγίας: άμεση πίεση του
τραύματος, με το τραυματισμένο άκρο σε όρθια θέση

- ανάπαυση: το τραυματισμένο άτομο πρέπει να είναι
ξαπλωμένο με τα πόδια σε υψηλότερο επίπεδο από το
κεφάλι. Η ζέστη βοηθάει, γι' αυτό σκεπαστέ το άτομο με
κουβέρτα. Σημαντικό είναι να διατηρήσετε τη
θερμοκρασία τον σώματος.

5. Τραύματα, Κοψίματα, Εκδορές
Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός σαν αποτέλεσμα
ατυχήματος είναι το κόψιμο ή η εκδορά.

Εάν τα κοψίματα και οι εκδορές είναι επιφανειακά,
πρώτα σταματήστε την αιμορραγία, μετά καθαρίστε το
τραύμα και καλύψτε το με επίδεσμο.

Το άτομο που εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει
πρώτα να πλύνει προσεχτικά τα χέρια του. Ποτέ δεν
πρέπει να βάζετε τα δάχτυλα σας μέσα σε ανοιχτές πληγές
ή να πιάνετε τους επιδέσμους στα σημεία τα οποία θα
έρθουν σε άμεση επαφή με το τραύμα.

Τα σοβαρά κοψίματα και οι πληγές είναι καλύτερο να
δέχονται τη φροντίδα κάποιου γιατρού. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι πρώτες βοήθειες περιορίζονται στην
επίδεση.

Οι εκδορές μπορεί να φαίνονται σχετικά επιπόλαιες και
ασήμαντες, εντούτοις συχνά είναι πιο επικίνδυνες για
μόλυνση απ' ότι ένα ανοιχτό τραύμα.

Όλα τα βαθιά κοψίματα και εκδορές τα οποία είναι
αποτέλεσμα ατυχήματος κατά την εργασία θα πρέπει να
δέχονται την ιατρική φροντίδα για να αποφευχθεί τέτανος,

Εάν ένα παλιό τραύμα ή πληγή παρουσιάζει δείγματα
μόλυνσης (πρήξιμο, αλλαγή χρώματος ή πόνο), θα πρέπει
να δεχτεί τη φροντίδα αρμόδιου ιατρικού προσωπικού.

6. Εγκαύματα
Εάν τα ρούχα κάποιου ατόμου πιάσουν φωτιά, ο
καλύτερος τρόπος για να τη σβήσουμε είναι να κυλίσουμε
το άτομο αυτό στο έδαφος ή να το τυλίξουμε σε μια
κουβέρτα. Αφού σβήσει η φωτιά, βεβαιωθείτε ότι το
άτομο αναπνέει, δροσίστε το έγκαυμα με νερό, καλύψτε
το και οδηγείστε το θύμα στο νοσοκομείο το συντομότερο
δυνατό.
Μην προσπαθήσετε σε καμιά περίπτωση να βγάλετε τα
ρούχα του θύματος.
Εάν το έγκαυμα είναι μεγαλύτερο από την παλάμη σας, ή
εάν το θύμα έχει εγκαύματα στο πρόσωπο μπορείτε να
βάλετε πάνω στην πληγή έναν ειδικό προστατευτικό
επίδεσμο. Το θύμα πρέπει μετά τη λήψη των
προκαταρκτικών αυτών μέτρων, να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο, ή σε κάποιο γιατρό, το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωση σοβαρότερων εγκαυμάτων, το θύμα είναι
πολύ" πιθανό να έχει πάθει σοκ. Θα πρέπει να είσαστε
πάντοτε προετοιμασμένοι να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα
για την αποφυγή σοβαρού σοκ.
Εάν το έγκαυμα είναι μικρότερο από την παλάμη σας,
αρχίστε την προσφορά πρώτων βοηθειών δροσίζοντας το
έγκαυμα. Μπορείτε αμέσως να ξεπλύνετε το έγκαυμα με
τρεχούμενο νερό, ή να χρησιμοποιήσετε απεσταγμένο
νερό από το κουτί πρώτων βοηθειών.

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε αλεύρι, βούτυρο, κρέμα,
αλκοόλ, ιώδιο ή οποιαδήποτε τέτοια ουσία πάνω σ' ένα
έγκαυμα. Ποτέ μη σπάσετε μια φουσκάλα που

δημιουργείται πάνω στο έγκαυμα.
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Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Όλες οι σοβαρές πληγές, κοψίματα, εκδορές και
εγκαύματα θα πρέπει να δέχονται τη φροντίδα
κάποιου γιατρού ή νοσοκόμας.

7. Τραυματισμοί κατά την εργασία
με καυστικές ουσίες

Εάν κάποιος ρίξει οξύ η αλκάλια στο δέρμα του , θα
πρέπει να το ξεπλύνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα με
νερό, εκτός εάν ενδείκνυται άλλος τρόπος ενέργειας.

Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε τον ίδιο τρόπο
θεραπείας όπως και για τα εγκαύματα. Οι τραυματισμοί
από καυστικά υγρά συχνά είναι πολύ χειρότεροι απ' ότι
φαίνονται να είναι. Γι' αυτό το λόγο τέτοιοι τραυματισμοί,
άσχετα από το πόσο ασήμαντοι μπορεί να φαίνονται,
πρέπει να δέχονται ιατρική φροντίδα.

8. Τραυματισμοί των Ματιών
Θα πρέπει να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα
στην περίπτωση τραυματισμού στο μάτι ή στην περιοχή
γύρω από αυτό.

Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός ενός εργαζόμενου στο
μάτι οφείλεται στην είσοδο "ξένου σώματος" σ' αυτό. Εάν
έχει μπει σκόνη στο μάτι σας και βρίσκεται κοντά στην
έξω επιφάνεια, μπορείτε να το ξεπλύνετε, ή πολύ
προσεχτικά να την βγάλετε, σκουπίζοντας το μάτι με υγρό
ταμπόν από βαμβάκι ή με τη γωνία ενός καθαρού
χαρτομάντιλου.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Εάν ένα αντικείμενο έχει σφηνωθεί στο μάτι θα

πρέπει να αφαιρεθεί από κάποιο γιατρό.

Επικίνδυνα χημικά, όπως οξέα και αλκαλικά διαλύματα, μπορούν
σύντομα να προξενήσουν σοβαρά εγκαύματα. Εάν αυτά τα υγρό
εκτιναχθούν στα μάτια σας ή το σώμα σος, πρέπει να ξεπλυθούν με
νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ντους και πίδακες γιο να ξεπλέ-
νονται τα μάτια σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να τοποθετούνται
πλησίον των θέσεων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διάβα-
ση προς αυτόν τον εξοπλισμό, που πρέπει να ελέγχεται κατά τακτά
διαστήματα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά. Προφυλαχθείτε από
τους προαναφερόμενους κινδύνους βάζοντας καλύμματα προστα-
τευτικά γύρω από τα σημεία που γίνονται οι εργασίες. Χρησιμοποιή-
στε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα ασφαλείας,
γάντια και ποδιά.

Αλκάλια ή οξύ στο μάτι προκαλούν έντονο πόνο. Εξαιτίας
του κινδύνου προσβολής του ματιού από τις καυστικές
ουσίες, το μάτι θα πρέπει να πλένεται αμέσως με νερό για
10 λεπτά τουλάχιστον. Αφού ξεπλυθεί θα πρέπει κάποιος
γιατρός να εξετάσει τον τραυματισμό.

Εάν τα μάτια εκτεθούν στη λάμψη ηλεκτρικού τόξου, σε

εργασίες συγκόλλησης για παράδειγμα, υπάρχει
περίπτωση να δημιουργηθεί φλεγμονή και να ερεθιστούν.
Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε τέτοια περίπτωση
είναι να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό το συντομότερο
δυνατό.

Θέματα προς συζήτηση

• Περιγράψτε τα απαραίτητα μέσα (διευκολύνσεις) για την
παροχή πρώτων βοηθειών.

• Τι όργανα χρειάζονται;

• Έχει εκπαιδευθεί κανείς από την ομάδα σας στην παρο-
χή πρώτων βοηθειών;

• Τι είδους ικανότητες νομίζετε ότι πρέπει να έχει ένα
τέτοιο άτομο;

• Περιγράψτε τις πιο σημαντικές ενέργειες που πρέπει να
γίνονται σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.
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9. Τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα
Η ηλεκτροπληξία επηρεάζει την καρδιά και μπορεί σε
πολύ σύντομο διάστημα να καταστεί μοιραία. Μπορεί
ακόμα να προκληθούν πρόσθετοι τραυματισμοί στην
περίπτωση που το θύμα, τη στιγμή που προσβάλλεται από
ηλεκτρικό ρεύμα, πέσει από κάποιο ικρίωμα, σκάλα ή από
οποιοδήποτε μέρος το οποίο βρίσκεται ψηλά.

Εάν ο εργαζόμενος ακουμπάει ακόμα στην ηλεκτρική
συσκευή, το ρεύμα θα πρέπει να διακοπεί αμέσως,
κλείνοντας το διακόπτη από την πηγή ηλεκτροδότησης.
Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διακοπής του
ρεύματος, χρησιμοποιείστε κάποιο αντικείμενο μεγάλου
μήκους, στεγνό, καθαρό και το οποίο να μην είναι
αγώγιμο για να μετακινήσετε τον εργαζόμενο μακριά από
την πηγή, ή την πηγή μακριά από τον εργαζόμενο. Υλικά
που δεν είναι αγώγιμα είναι το στεγνό και καθαρό ξύλο
και τα πλαστικά. Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα είναι
αγώγιμα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Το να ακουμπήσεις κάποιο άτομο, που έχει υποστεί
ηλεκτροπληξία και είναι σε επαφή με κάποια
ηλεκτρική μονάδα, μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Αφού απομακρυνθεί το θύμα από την ηλεκτρική συσκευή
που του προκάλεσε ηλεκτροπληξία, θα πρέπει, εάν είναι
απαραίτητο, να χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος
ανανήψεως για την επαναφορά της λειτουργίας της
καρδιάς και των πνευμόνων. Μη χάνετε στην περίπτωση
αυτή χρόνο με τη μεταφορά του τραυματισμένου σε
νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού.

Έχετε σαν κανόνα όμως, να μην περιποιηθείτε ποτέ
τραύματα που έχουν προκληθεί από ηλεκτρικό ρεύμα.

10. Κατάγματα, διαστρέμματα,
εξαρθρώματα

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπάρχει σπασμένο
μέλος (κάταγμα), θα πρέπει ο τραυματίας να κρατήσει το
μέλος αυτό ακίνητο για να αποφευχθεί χειροτέρευση του
κατάγματος και να ανακουφίζεται από τον πόνο.
Χρησιμοποιείστε νάρθηκα (δύο ξύλινες σανίδες) ή ακόμα
και τυλιγμένη εφημερίδα, τοποθετήστε το στήριγμα αυτό
πάνω από τα ρούχα και στερεώστε το με επιδέσμους. Ο
νάρθηκας ή το στήριγμα θα πρέπει να έχει αρκετό μήκος
ώστε να καλύπτει τις αρθρώσεις που βρίσκονται πάνω και
κάτω από το κάταγμα. Για να αποφευχθεί η πίεση πάνω
στο κάταγμα, τοποθετήστε ανάμεσα στο νάρθηκα και το
σπασμένο μέλος κάποιο μαλακό υλικό.

Στην περίπτωση που υπάρχει ανοιχτή πληγή στο
σπασμένο μέλος, καλύψτε την με καθαρό επίδεσμο πριν
τοποθετείσετε το νάρθηκα.

11. Τραυματισμοί στο κρανίο και
τη σπονδυλική στήλη

Τα κτυπήματα στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσουν
αναισθησία (διάσειση) και τραυματισμό της σπονδυλικής
στήλης.

Εάν το άτομο αναπνέει και έχει τις αισθήσεις του, μη του
επιτρέψετε να μετακινηθεί εκτός αν χρειάζεται
περισσότερο καθαρό αέρα. Σ' αυτή την περίπτωση,
τοποθετείστε το προσεκτικά στο ένα του πλευρό, με
ελαφριά κλήση του σώματος και του προσώπου προς τα
κάτω, προσέχοντας τη σπονδυλική στήλη. Σ' αυτή τη
στάση μπορείτε να αποφύγετε την είσοδο αίματος στην
αναπνευστική οδό, στην περίπτωση που υπάρχουν
τραύματα στο στόμα ή το λαιμό. Ποτέ μη κλείνετε τη μύτη
του τραυματία για να αποφύγετε την αιμορραγία. Όταν
τρέχει αίμα από τα αυτιά, μη προσπαθήσετε να τα
πλύνετε. Εάν ο τραυματίας έχει χάσει τις αισθήσεις του
και βρίσκεται ξαπλωμένος με τα σιαγόνια κλεισμένα
σφικτά μην προσπαθήσετε να του ανοίξετε το στόμα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ένα αναίσθητο άτομο είναι τελείως ανίσχυρο γι'
αυτό φροντίστε το με πολύ μεγάλη προσοχή.

Ποτέ μη δώσετε σε αναίσθητο άτομο κάτι να πιεί μπορεί
το υγρό να περάσει στην αναπνευστική οδό και στους
πνεύμονες και να προκαλέσει ασφυξία.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάταγμα στη σπονδυλική
στήλη ή τη λεκάνη, μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει
να μετακίνησει τον τραυματία.

Σε περίπτωση σπασμένου χεριού ή ποδιού, μη χειροτερέψετε το τραύμα
προσπαθώντας να ισιώσετε το σπασμένο μέλος. Αυτή η φωτογραφία δείχνει
ένα κατάλληλο τρόπο μετακίνησης ενός ατόμου με σπασμένο πόδι. Το πόδι
στηρίζεται με τυλιγμένες σε ρολό κουβέρτες εκατέρωθεν του ποδιού για
να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση στο κάταγμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
λάβει μέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ταχεία μεταφορά
των τραυματιών σε κατάλληλο νοσοκομείο.
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12. Τραυματισμοί στο στομάχι
Εάν προκληθεί τραυματισμός στο στομάχι από κτύπημα,
κτύπημα από αυτοκίνητο ή από κάποιο αντικείμενο που
έπεσε επάνω στο άτομο κ.λ.π., θα πρέπει το θύμα να
μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο.

Μη δώσετε στο θύμα τίποτα να πιει ή να φάει.

Οι ανοιχτές πληγές θα πρέπει να καλυφθούν με καθαρό,
υγρό επίδεσμο. Πρέπει να προσέξετε πολύ κατά τη
μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

13. Μεταφορά τραυματία
Όταν πρέπει να μεταφερθεί ένα τραυματισμένο άτομο με
ασθενοφόρο, ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς του είναι η
χρησιμοποίηση φορείου ή μιας μεγάλης κουβέρτας.

Για να προφυλάξουμε ένα τραυματισμένο άτομο από τον
κίνδυνο φωτιάς που υπάρχει, μία καλή μέθοδος είναι να
το σύρουμε προσεκτικά από τα ρούχα.

Θέματα προς συζήτηση

Εάν είστε μόνος και πρέπει να απομακρύνετε γρήγορα ένα τραυματισμένο

συνάδελφο από μια επικίνδυνη περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς που φαίνεται

στο σκίτσο είναι μια απλή και καλή μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε
περίπτωση ατυχήματος: Προλάβετε τον
τραυματισμό περισσοτέρων ατόμων. Βοηθήστε το
άτομο που τραυματίστηκε.

• Τι μέσα υπάρχουν στο χώρο εργασίας σας για την αντι-
μετώπιση ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς
στα μάτια ή στο δέρμα;

• Έχει πάθει κανείς ηλεκτροπληξία στο χώρο εργασίας
σας; Εάν ναι, γιατί συνέβει αυτό;

Τι άλλα μέσα χρειάζονται για τη φροντίδα κάποιου τραυ-
ματισμένου ατόμου, εκτός από το κουτί πρώτων βοη-
θειών;

Μπορείτε να θυμηθείτε περιπτώσεις ατυχημάτων όπου η
μεταφορά τραυματισμένου ήταν απαραίτητη; Πιστεύετε
ότι πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν στη μεταφορά τραυμα-
τιών;

Έχουν ληφθεί μέτρα να μη ξανασυμβούν τέτοιου είδους
ατυχήματα;

Διεξαγωγή Έρευνας
Ζητείστε αμέσως:

- κάποιο άτομο το οποίο να έχει ιατρικές γνώσεις
- ένα ασθενοφόρο ή άλλο όχημα για τη μεταφορά του

τραυματία σε νοσοκομείο ή σε κάποιο γιατρό, εάν
χρειάζεται

- ενημερώστε τη διοίκηση και τον εκπρόσωπο του
σωματείου, αρμόδιο σε θέματα ασφάλειας

- καθορίστε τη σοβαρότητα του τραυματισμού
- αποκλείατε το χώρο του ατυχήματος και μην

ακουμπήσετε τίποτα μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες
για το ατύχημα.

Όταν γίνουν οι άμεσες ενέργειες που αναφέρθηκαν
παραπάνω, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να
διεξαχθούν έρευνες, με σκοπό να καθοριστούν τα αίτια
του ατυχήματος και όχι για να αποδοθούν ευθύνες.

Η έρευνα θα πρέπει να καλύψει τα ακόλουθα σημεία:

- πληροφορίες για το πώς συνέβει ο τραυματισμός
(πρέπει να ληφθούν από το τραυματισμένο άτομο, ένα
συνάδελφο ή τον επόπτη)

- κατάλογο των ονομάτων όσων ήταν μάρτυρες του
ατυχήματος

- αντικείμενα, υλικά κλπ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή
έχουν σχέση με το ατύχημα θα πρέπει να παραμείνουν
ανέγγιχτα

- ένα σκίτσο, απλό σχέδιο ή φωτογραφία του χώρου του
ατυχήματος.

Θέματα προς συζήτηση
Ποια είναι η διαδικασία αναγγελίας ενός ατυχήματος;

Πως κρίνετε εάν ένα ατύχημα είναι σοβαρό ή όχι για να
αναγγελθεί;

Τι συμβαίνει μετά από ένα ατύχημα; Υπάρχει κάποια
καθιερωμένη διαδικασία για τη διερεύνηση ενός ατυχή-
ματος;

Φτιάξτε ένα σύντομο κατάλογο με οδηγίες, ο οποίος να
απευθύνεται στο άτομο που διεξάγει την έρευνα για το
ατύχημα.
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Βελτίωση της εσωτερικής

ενημέρωσης
Για τη βελτίωση της επαγγελματικής υγιεινής και

ασφάλειας, είναι πολύ σημαντική η διεξαγωγή ερευνών

όσον αφορά ένα ατύχημα, η καταχώρηση και η εκτίμηση

του.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συζητούν

αναφορικά με τα ατυχήματα, έτσι ώστε να δημιουργείται

μία πλήρης εικόνα για το που υπάρχουν οι κίνδυνοι.

Φυλάξτε τους φακέλλους με τις έρευνες των ατυχημάτων

και τα πορίσματα των συζητήσεων. Μ' αυτό τον τρόπο θα

μπορεί να καθοριστεί για κάθε κατηγορία, ή ομάδα

εργαζομένων, ο αριθμός των επαγγελματικών

ατυχημάτων, η σοβαρότητα και τα είδη τους, τα οποία

συνήθως έχουν σχέση με τα διάφορα είδη μηχανημάτων,

εξοπλισμού, υλικών κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμποδίστε τον καθαρισμό του χώρου που

έγινε το ατύχημα και την αφαίρεση αποδεικτικών

στοιχείων.

Θέματα προς συζήτηση
- Νομίζετε ότι οι μη έμπειροι εργαζόμενοι είναι λιγότερο ή

περισσότερο ασφαλείς από τους πεπειραμένους εργαζό-

μενους;

- Υπάρχει κάποια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι οι

νέοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους κίνδυνους;

- Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν

λάβει γνώση αυτών των προειδοποιήσεων;

Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα πρέπει να ερευνώνται

αμέσως. Πρέπει να υπάρχουν καθιερωμένοι, με σαφήνεια,

τρόποι για την έρευνα, για το ποιος είναι υπεύθυνος και σε

ποιόν θα πρέπει να αναγγελθούν. Πάντα ζητάτε την επιβολή

μέτρων για να προληφθούν παρόμοια ατυχήματα και επικίν-

δυνα συμβάντα.

Τεχνικός Εξοπλισμός

ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ - ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν συνεχώς. Εισάγονται
συνέχεια νέα επαγγέλματα, προϊόντα, υλικά, εργαλεία και
μέθοδοι εργασίας.

Με τις αλλαγές αυτές θα πρέπει και η εμπειρία μας και τα
δεδομένα ασφάλειας, τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν, να
αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονισθούν. Εν τούτοις, δεν
είναι μόνο η έλλειψη κάποιων γνώσεων που αποτελεί
αιτία επαγγελματικών ατυχημάτων. Μία άλλη κυρία αιτία
είναι ο ελαττωματικός τεχνικός εξοπλισμός.

Ένας βασικός κανόνας είναι ότι:

τα μηχανήματα και ο υπόλοιπος τεχνικός εξοπλισμός θα
πρέπει να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται και να
χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
εγκυμονούν κίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων ή
να προκαλούν ατυχήματα γενικά.

Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα
πρέπει να είναι ασφαλή κάτω από όλες τις συνθήκες
λειτουργίας τους και να έχουν αποτελεσματικούς
μηχανισμούς ασφάλειας σε όλα τα επικίνδυνα τους
σημεία. Εάν είναι δυνατόν, αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει
να είναι ενσωματωμένοι στα μηχανήματα, ώστε ο
χειριστής να μη μπαίνει στον πειρασμό να τα αφαιρεί.

Η μεταφορά των υλικών μέσα στο χώρο εργασίας
εγκυμονεί κίνδυνους.
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Η διαρρύθμιση του χώρου στον οποίο εκτελείται η
εργασία μεταποίησης θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο
τρόπο ώστε να αποτρέπει όσο το δυνατό περισσότερο
τους κίνδυνους ατυχημάτων. Η "διαρρύθμιση" σ' αυτή την
περίπτωση σημαίνει:

- τον τρόπο κατά τον οποίο σχεδιάζονται τα τμήματα σε
σχέση με τις μεθόδους παραγωγής

- την τοποθέτηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
μέσα στον κάθε χώρο εργασίας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
- Οι μηχανισμοί ασφάλειας είναι απαραίτητα μέρη
των μηχανημάτων. Η εργασία χωρίς τους
μηχανισμούς αυτούς ή η αφαίρεση τους είναι
επικίνδυνη.

'Οταν οι διάδρομοι μεταφοράς των υλικών δεν είναι
ελεύθεροι και υπάρχουν εμπόδια, τότε η εργασία δεν
είναι ομαλή και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Οι εργασίες κατά τις οποίες δημιουργείται θόρυβος και
κραδασμοί, θα πρέπει να γίνονται σε ξεχωριστούς χώρους
από τις υπόλοιπες εργασίες του εργοστασίου. Επιπλέον,
οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να λειτουργούν σωστά κάτω από ειδικές
συνθήκες, όπως είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας μέσα σε

στενά χρονικά πλαίσια.

Θέματα προς συζήτηση -
- Μπορείτε να φτιάξετε έναν κατάλογο με τους μηχανι-

σμούς ασφάλειας των μηχανών;

- Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες μηχανές ή μεθόδους ερ-
γασίας στις οποίες χρειάζονται καλύτεροι μηχανισμοί
ασφάλειας;

Διάδρομοι/Περάσματα
για τη Μεταφορά Υλικών

Οι διάδρομοι και τα περάσματα θα πρέπει να
σχεδιάζονται με τρόπο απλό και ασφαλή ώστε να είναι
εύκολα κατανοητός από τους εργαζόμενους.

Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν κατά την μεταφορά υλικών
ή εμπορευμάτων μέσα στο χώρο εργασίας.

Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να ελέγχονται τα οχήματα και
ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μέσα στο χώρο
εργασίας.

Η πρόσβαση στο μηχανικό εξοπλισμό απαιτεί την ύπαρξη
κατάλληλων διαδρόμων ή περασμάτων. Είναι βασικό
επίσης, να υπάρχει πρόσβαση στα ανυψωτικά μηχανήματα
και τις γερανογέφυρες για τη διευκόλυνση των εργασιών
επισκευής ή συντήρησης τους.

Θα πρέπει να παρέχονται επίσης, ασφαλείς χώροι
αποθήκευσης και στάθμευσης.

Οι έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να είναι ελεύθερες από
υλικά και εξοπλισμό.

Οι διάδρομοι/περάσματα για να είναι ασφαλείς και
κατάλληλοι θα πρέπει:

- να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος σύγκρουσης οχημάτων

- να βρίσκονται σε απόσταση ασφάλειας από τους
καθορισμέ νους χώρους εργασίας.

- να έχουν κατάλληλο φωτισμό στις σκάλες και τις
ράμπες (κεκλιμένα επίπεδα)

- να είναι ελεύθεροι από εμπόδια

- οι πεζοί να κινούνται σε ασφαλή απόσταση από τα
οχήματα

- να έχουν γραμμές ή σήματα τα οποία να δείχνουν
καθαρά πού οδηγούν

- να είναι αρκετά φαρδείς για την εύκολη διακίνηση των
οχημάτων

- οι σκάλες στην περίπτωση που αποτελούνται από
περισσότερα των τριών σκαλοπατιών, θα πρέπει να
έχουν κουπαστές

- να υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα όπου
υπάρχει κίνδυνος πτώσης

- να είναι προσαρμοσμένοι για ανάπηρα και
μειονεκτούντα άτομα.

Θέματα προς συζήτηση
- Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται για τον ασφαλή χει-
ρισμό και μεταφορά των υλικών;

- Ποιες βελτιώσεις θα θέλατε να γίνουν, όσον αφορά τους
διαδρόμους στο χώρο εργασίας;



ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανυψωτικός εξοπλισμός

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται με
τρόπο ώστε να είναι ασφαλής στη χρησιμοποίηση του
κάτω από όλες τις πιθανές συνθήκες λειτουργίας του. Ο
εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους
μηχανισμούς ασφάλειας, να συντηρείται σωστά, και να
επιθεωρείται και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός αποτελείται κυρίως από:

- ανελκυστήρες (ανελκυστήρες με θάλαμο, πλατφόρμες,
κάδους)

- ανυψωτικά μηχανήματα (γερανούς, βαρούλκα,
συσπαστρα ή άλλες συσκευές με άγκιστρα)

- ανυψωτικά εξαρτήματα (αλυσίδες, σαμπάνια,
άγκιστρα, περόνες, αρπαγές, κάδους και συναφή
εξοπλισμό).

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός δεν πρέπει να
υπερφορτώνεται. Εάν τμήματα του καταπονούνται πέραν
του επιτρεπόμενου ορίου υπάρχει κίνδυνος κάποια από τα
κυρία μέρη να φθαρούν και τελικά να σπάσουν. Τέτοιου
είδους φθορά δεν μπορεί εύκολα να εντοπισθεί. Οι
αυτοψίες των ατυχημάτων συχνά αποκαλύπτουν
ελαττωματικό εξοπλισμό.
Οι εργασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ανυψωτικά
μηχανήματα και εξοπλισμοί, συχνά εγκυμονούν κίνδυνους
για τον εργαζόμενο. Τα πλέον συνηθισμένα ατυχήματα
είναι:

- τραυματισμοί από σύνθλιψη κατά την προσέγγιση ή την
απομάκρυνση του ανυψωτικού μηχανήματος και του
φορτίου

- τραυματισμοί από σύνθλιψη κατά το κατέβασμα του
φορτίου στο έδαφος

- τραυματισμοί που προκαλούνται από σπάσιμο ή
αδυναμία της αλυσίδας/σχοινιού

Π τραυματισμοί που προκαλούνται κατά την πτώση
αντικειμένων όπως για παράδειγμα στην περίπτωση
απόσπασης φορτίου ή μέρους του

Π βλάβη γερανού λόγω υπερφόρτωσης.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες
ανύψωσης με γερανούς, θα πρέπει να εφοδιάζονται με
ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει
κράνη, κατάλληλη υπόδηση και γάντια.

Θα πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε τακτά
χρονικά διαστήματα ακολουθώντας καθιερωμένες
διαδικασίες. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να καλύπτουν για
παράδειγμα, την καλή ποιότητα κατασκευής και την
αγκύρωση των γερανών, τις δοκιμές για τον προσδιορισμό
της αντοχής των αλυσίδων/σχοινιών και τη λίπανση και
ρύθμιση των φρένων.
Τα κρίσιμα σημεία για την επιθεώρηση και τον έλεγχο
είναι:

- το σύστημα διακοπής του κυκλώματος σε περίπτωση
υπερφόρτωσης (διακόπτης υπερφόρτωσης) των
μεγάλων γερανών

Π Οι τερματικοί διακόπτες του μηχανισμού ανύψωσης και
μετάδοσης κίνησης (παρέχουν προστασία ώστε το

φορτίο να μην έρχεται σε επαφή και μετατοπίζει άλλα
αντικείμενα ή να μετατοπίζεται το ίδιο)

Π τα φρένα για τον έλεγχο του μηχανισμού οδήγησης
κατά την ανύψωση

- τα άγκιστρα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο
ώστε να μη γλιστρά ο δακτύλιος ανύψωσης ή το
σαμπάνι (θα πρέπει να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση
ανοιχτών γάντζων).

Χρησιμοποίηση γερανών ανύψωσης
και γερανογεφυρών

Σε χώρους εργασίας, όπως είναι τα ναυπηγεία, οι
οικοδομές και η βιομηχανία χάλυβα, οι γερανοί και οι
γερανογέφυρες χρησιμοποιούνται από διαφορετικές
κατηγορίες εργαζομένων. Συχνά δε γνωρίζουν πώς το
φορτίο πρέπει να στοιβάζεται και να αναρτάται από το
γερανό (να σαμπανιάρεται).

Η εργασία ανύψωσης με μηχανικά μέσα στο ύπαιθρο,
μπορεί να είναι δυσκολότερη λόγω αέρα.

Είναι σημαντικό, η εργασία για την εκτέλεση της οποίας
χρησιμοποιούνται ανυψωτικά μηχανήματα, να
συντονίζεται κατάλληλα με την υπόλοιπη εργασία.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

- Να προσέχετε πάντοτε την πτώση αντικειμένων.
Ένας γερανός, ο οποίος λειτουργεί πάνω από τα
κεφάλια των εργαζομένων, εγκυμονεί πάντα
κινδύνους.



ΟΧΗΜΑΤΑ

Θέματα προς συζήτηση

- Υπάρχουν κανόνες που αφορούν τα κωδικοποιημένα σή-

ματα με κινήσεις των χεριών κατά την μεταφορά φορτίων;

Τι είδους κανόνες πιστεύετε ότι πρέπει να ισχύουν;

- Μπορείτε να περιγράψετε τους μηχανισμούς ασφάλειας

που χρησιμοποιούνται στον ανυψωτικό εξοπλισμό ή τους
γερανούς;

- Μπορείτε να προτείνετε κάποιους νέους μηχανισμούς

ασφάλειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν;

- Ο ανυψωτικός εξοπλισμός ή οι γερανοί, ελέγχονται και
υποβάλλονται σε δοκιμές φορτίου; Πόσο συχνά γίνεται
κάτι τέτοιο;

Η συχνότητα ελέγχων είναι ίδια για όλο τον εξοπλισμό;

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Οι χειριστές μηχανοκίνητων φορτηγών οχημάτων
και οι βοηθοί τους θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα
υποδήματα για να προστατεύονται από
τραυματισμούς ποδιών.

Οχήματα
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προδιαγραφές ασφάλειας:

- να φέρουν κατάλληλα ποδόφρενα και χειρόφρενα

- η καμπίνα/θέση του χειριστή πρέπει να είναι άνετη και
να παρέχει καλό οπτικό πεδίο στον οδηγό

- τα χειριστήρια πρέπει να είναι προσιτά και εύχρηστα
- να είναι εύκολη η πρόσβαση στην καμπίνα/θέση

χειριστή

- να υπάρχει αναστολέας κίνησης ή βαλβίδα διακοπής
κάτω από την καρότσα όπου τοποθετείται το φορτίο
στο ανατρεπόμενο όχημα

- να γίνεται καλή αγκύρωση του φορτίου

- το σύστημα εξάτμισης θα πρέπει να διώχνει τα αέρια
μακριά από τη θέση του χειριστή

- θα πρέπει να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και ο
απαραίτητος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
στην καμπίνα του χειριστή, ανάλογα με το είδος του
φορτίου που μεταφέρεται

- θα πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας.
Επιπλέον, ο χειριστής θα πρέπει να είναι σωστά
εκπαιδευμένος και να φορά κατάλληλα υποδήματα. Συχνά
τα φορτηγά προκαλούν ατυχήματα με τραυματισμό των
ποδιών. Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Το άτομο το οποίο
βοηθά το χειριστή συχνά διατρέχει τον μεγαλύτερο
κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο τόσο οι χειριστές όσο και οι
βοηθοί τους θα πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα.
Τα πιο πάνω μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να
εφαρμόζονται, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εργατικών
ατυχημάτων που έχουν σχέση με την οδήγηση φορτηγών.
Η εργασία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται γερανοί και
γερανογέφυρες, θα πρέπει να εκτελείται υπό την
επίβλεψη ενός ειδικευμένου και έμπειρου ατόμου.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένοι. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να
απαιτείται ειδική εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της

Κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τα οχήματα
- Εκπαίδευση του οδηγού - - Τακτικός έλεγχος και συντήρηση
- Τακτική δοκιμή και έλεγχος - Όχι υπερφόρτωση
- Ταχύτητα προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επικρατούν
στους δρόμους, καθώς και ανάλογα με το φορτίο



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σωστής μετάδοσης σημάτων με κινήσεις των χεριών για
την καθοδήγηση του οδηγού.

Μ' αυτό τον τρόπο αποφεύγονται παρανοήσεις και
κίνδυνοι ατυχημάτων.

Προδιαγραφές ασφάλειας
για τα μηχανήματα

'Οταν αγοράζονται μηχανήματα ή εξοπλισμός θα πρέπει
να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα,
τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με
τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται να προστεθούν
επιπλέον μηχανισμοί ασφάλειας. Άλλες προδιαγραφές
ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες:

- με την αγορά να παραλαμβάνονται όλα τα
προστατευτικά μέσα/προφυλακτήρες και οι οδηγίες
συντήρησης και ασφαλούς χρησιμοποίησης

Π τα μηχανήματα να είναι τόσο ασφαλή, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή, ακόμα κι
αν αυτός δεν έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του σ'
αυτά, ή κάνει κάποια απότομη αντανακλαστική κίνηση

- προφυλακτήρες ή προστατευτικά καλύμματα που
μπορούν να αφαιρεθούν/μετατοπιστούν την ώρα που τα
μηχανήματα βρίσκονται σε λειτουργία, θα πρέπει να
έχουν αυτόματους διακόπτες ή κάποιο άλλο σύστημα
διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του
μηχανήματος.

Κατά την εγκατάσταση ενός μηχανήματος θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι προφυλακτήρες είναι καλά
στερεωμένοι και ότι λειτουργούν.

Κάποια μηχανήματα απαιτούν ειδικούς μηχανισμούς
ασφάλειας. Τέτοια μηχανήματα είναι για παράδειγμα οι
πρέσσες, τα ψαλίδια, οι στράντζες κλπ., η λειτουργία των
οποίων απαιτεί τη χρησιμοποίηση των χεριών στα
επικίνδυνα τους σημεία. Είναι σημαντικό:

- ο μηχανισμός ασφάλειας να μην αποτελεί εμπόδιο για
την εργασία

- ο μηχανισμός ασφάλειας να μη παρεμποδίζει τις
εργασίες συντήρησης του μηχανήματος

- μηχανισμοί ασφάλειας να βρίσκονται σε όλα τα σημεία
όπου η επαφή με κινούμενα μέρη του μηχανήματος θα
προκαλούσε τραυματισμό

- οι μηχανισμοί ασφάλειας να είναι αρκετά ανθεκτικοί
ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο μέγιστο
φορτίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Κίνδυνοι που έχουν σχέση
με την εργασία με μηχανές

Ιδιαίτερο κίνδυνο εγκυμονούν τα κινούμενα μέρη των
μηχανών, όπου μια επιφάνεια περιστρέφεται κοντά σε
κάποια άλλη. Τέτοια μηχανήματα είναι οι κύλινδροι στα
εργοστάσια ελάσεως, οι μαγγανοκύλινδροι και άλλα
παρόμοια μηχανήματα, οι γραναζωτοί τροχοί, οι αλυσίδες
και οι οδοντωτοί τροχοί, οι κοχλίες, οι ιμάντες, οι ταινίες -
κύλινδροι, οι μεταφορικές ταινίες κλπ.
Η καλύτερη μέθοδος για την πρόληψη ατυχημάτων κατά
την εργασία σε τέτοιες μηχανές είναι η τοποθέτηση
προφυλακτήρων πάνω από τα κινούμενα μέρη του
μηχανήματος. Εάν ο προφυλακτήρας δεν παρέχει αρκετή
ασφάλεια, θα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από το
κινούμενο σημείο ένας συμπληρωματικός
προφυλακτήρας, ο οποίος θα προστατεύει από
οποιαδήποτε άμεση επαφή ή από παρόμοιους κινδύνους.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ι Όλα τα κινούμενα σημεία των μηχανών πρέπει να
έχουν προστατευτικούς μηχανισμούς. Ποτέ μη
σκεφθείτε ότι αρκεί μόνο ένα προειδοποιητικό
σήμα.

Δράπανα
Οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα δράπανα
περιλαμβάνουν επαφή με τον περιστρεφόμενο
κατακόρυφο άξονα και την υπό κατεργασία επιφάνεια.
Μία κοινή αιτία ατυχημάτων είναι το πιάσιμο του
μανικιού της ενδυμασίας από το περιστρεφόμενο μέρος. Ο
κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί όταν ο εργαζόμενος
φορέσει καλύμματα στους βραχίονες, ειδικά μέσα
προφύλαξης των βραχιόνων ή πουκάμισο με κοντά
μανίκια. Τα άτομα με μακριά μαλλιά πρέπει να φοράνε
δίκτυα μαλλιών (φιλέ). Αυτή η προφύλαξη εφαρμόζεται
σε εργασίες με μηχανές που έχουν περιστρεφόμενα μέρη.

Μαλλιά, ρούχα που εφαρμόζουν χαλαρό κλπ. μπορεί εύκολα να πιαστούν

σε περιστρεφόμενες μηχανές και να προξενήσουν σοβαρούς τραυματι-

σμούς, π.χ. στα δράπανα πρέπει να προσαρμόζονται ρυθμιζόμενα τηλεσκο-

πικά προστατευτικά καλύμματα, που να εμποδίζουν τα ρούχα κλπ. να
πιάνονται στα μηχανήματα.

Μηχανές κοπής και τεμαχισμού
Σε πολλούς χώρους εργασίας υπάρχουν μηχανές ή

εργαλεία κοπής και τεμαχισμού. Αυτή η κατηγορία

μηχανών περιλαμβάνει σμυριδοτροχούς, λάμες για κοπή ή

τεμαχισμό, ψαλίδια, πριονοκορδέλλες, κυκλικά πριόνια,

μηχανές με περιστρεφόμενες πλάκες και πλάνες.

USER
BACK
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Οι μηχανές λειάνσεως είναι πολύ συνηθισμένες στις
εργασίες μετάλλου. Οι πιο συχνοί τύποι ατυχημάτων, που
έχουν σχέση με τη λείανση, είναι, οι τραυματισμοί ματιών,
που συνήθως προκαλούνται από εκσφενδονιζόμενα
σωματίδια από το υπό κατεργασία αντικείμενο.
Συμβαίνουν επίσης ατυχήματα, όταν σπάσει ο
σμυριδοτροχός τη στιγμή που χρησιμοποιείται.

Κατά κανόνα, θα πρέπει κάθε σταθερή και χειροκίνητη
μηχανή λειάνσεως να έχει τοπικό σύστημα εξαερισμού.
Εάν δεν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, θα πρέπει ο
εργαζόμενος να χρησιμοποιεί αναπνευστική συσκευή.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά τις μηχανές
λειάνσεως και τους λειαντικούς τροχούς πρέπει να
είναι πολύ αυστηρά.
Μία λειαντική μηχανή θα πρέπει να φέρει:
α) κατάλληλο προφυλακτήρα ή γενικά,
προστατευτικό κάλυμμα, ώστε αν κατά τη
λειτουργία της σπάει ο τροχός ή ο δίσκος, να
προστατεύεται ο εργαζόμενος από την εκτόξευση
μικρών τεμαχίων
β) κατάλληλα ρυθμιζόμενη βάση για να
στερεώνεται το προς επεξεργασία αντικείμενο.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε κάποιο είδος
προστατευτικών μέσων για τα μάτια, π.χ.
διαχωριστικό κάλυμμα από γυαλί ασφάλειας και
προστατευτικές διόπτρες, κατά την εργασία σε
μηχανές λειάνσεως.

Αποφυγή τραυματισμών των ματιών

Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή τραυματισμού των
ματιών είναι η χρησιμοποίηση ατομικών προστατευτικών
μέσων. Όσον αφορά τις μηχανές λειάνσεως, ο
μηχανισμός ασφάλειας θα πρέπει να αποτελείται από ένα
εύκολα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό κάλυμμα από
άθραυστο γυαλί, τοποθετημένο πάνω στον ίδιο τον
προφυλακτήρα της μηχανής, καθώς και'από ένα ζευγάρι
προστατευτικά γυαλιά.

Η μόνιμα εγκατεστημένη μηχανή λειάνσεως, θα πρέπει να
φέρει μία σταθερή βάση για να στερεώνεται το προς
επεξεργασία αντικείμενο. Θα πρέπει να ρυθμίζεται
εύκολα και να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των
2mm από την κεντρική θέση του λειαντικού τροχού. Το
κενό μεταξύ της βάσης στήριξης του αντικειμένου και του
τροχού θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Εάν το κενό αυτό είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει
το ενδεχόμενο το αντικείμενο που λειαίνεται να σφηνωθεί
ανάμεσα στο δίσκο λείανσης και στην βάση στήριξης του.
Τότε ο κίνδυνος είναι μεγάλος να σπάσει ο τροχός. Κάτι
τέτοιο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον χειριστή. Για να
αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, θα πρέπει ο τροχός να
αναρτηθεί προσεκτικά ανάμεσα σε δύο ίσου μεγέθους
φλάντζες. Η διάμετρος των φλαντζών πρέπει να μην είναι
μικρότερη του 1/3 της διαμέτρου του τροχού λείανσης. Το
καλύτερο θα είναι, οι φλάντζες να έχουν διάμετρο ίση με
το μισό της διαμέτρου του τροχού λείανσης.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από σπάσιμο του
τροχού λείανσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας
προφυλακτήρας από χάλυβα ή χυτό μέταλλο αδιαπέραστο
από τα θραύσματα. Το προστατευτικό αυτό μέσο
προστατεύει επίσης από τυχαίο άγγιγμα του τροχού.

Η όραση σας είναι πολύτιμη. Πάντα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά

σε εργασίες κοπής και λείανσης. Μηχανές λείανσης που χρησιμοποιούν

σμυριδοτροχούς πρέπει να είναι εφοδιασμένες με καλύμματα προφύλαξης

από τις σπίθες. Προστατευτικό γυαλιά πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα

πλησίον της μηχανής. Σμυριδοτροχοί λείανσης και δίσκοι κοπής μπορεί να

εκραγούν. Πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά διαστήματα. Αντικαταστήσατε

φθαρμένους ή ραγισμένους δίσκους. Επί πλέον βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος

είναι κατάλληλος για την ταχύτητα των στροφών της μηχανής. Το προστα-

τευτικό κάλυμμα δεν πρέπει ποτέ να αφαιρεθεί

Θέματα προς συζήτηση
Εξηγείστε τι σημαίνουν κινητά μέρη των μηχανών και
δώστε μερικά παραδείγματα.

Τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος για τους
χειριστές τέτοιων μηχανημάτων; είναι πρόβλημα σχεδια-
σμού, εκπαίδευσης, ή και των δύο;

Περιγράψτε τους ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση
με τις μηχανές κοπής και τεμαχισμού.

Περιγράψτε, αν είναι δυνατόν με παραδείγματα, από τη
δικιά σας πείρα, τι είδους τραυματισμοί μπορεί να προ-
κληθούν σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήμα-
τα.

Τι θα μπορούσε να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυ-
χημάτων μ' αυτές τις μηχανές; Δώστε μερικά παραδείγ-
ματα.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Συντήρηση των μηχανών
Η προσεκτική συντήρηση των μηχανών είναι πολύ
σημαντική από την άποψη της ασφάλειας της εργασίας.
Ποτέ μην ελέγχετε ή επιδιορθώνετε μία μηχανή τη στιγμή
που βρίσκεται σε λειτουργία. Ακόμα κι αν η μηχανή έχει
σταματήσει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξαναξεκινήσει
ξαφνικά ή να τη θέσει κάποιος σε λειτουργία, ο οποίος δε
γνωρίζει ότι γίνονται εργασίες επιδιόρθωσης ή
συντήρησης.

Ατυχήματα αυτής της μορφής συμβαίνουν δυστυχώς πολύ
συχνά.

Για να αποφεύγετε τέτοια ατυχήματα, τοποθετήστε
προειδοποιητικά σήματα στον κινητήρα εκκίνησης και στο
διακόπτη έναρξης της λειτουργίας της μηχανής. Ένα
σήμα με τη φράση "κίνδυνος, εκτελείται εργασία - μην
αγγίζετε τον διακόπτη" μπορεί πολύ εύκολα να πέσει ή να
απομακρυνθεί κατά λάθος.

Το καλύτερο μέτρο που μπορείτε να λάβετε είναι να
ασφαλίσετε στη θέση "ΕΚΤΟΣ" τον διακόπτη ή τον
κινητήρα εκκίνησης και να βγάλετε τις ασφάλειες.

Θέματα προς συζήτηση
• Τι μέτρα λαμβάνονται όσον αφορά τη συντήρηση και την

επισκευή των μηχανών;

• Ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που υπάρχουν σχετικά
με τέτοιου είδους εργασία;

• Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να μειωθούν αυτοί οι
κίνδυνοι;

Με παρόντα τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εργοδηγό, ασφαλίστε το διακό-
πτη που θέτει σε λειτουργία το μηχάνημα στη θέση "ΕΚΤΟΣ". Εάν αρκετοί
συντηρητές ασχολούνται με την συντήρηση μεγάλων μηχανών, πρέπει να
ορισθεί ένας υπεύθυνος συντονιστής.

Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν
στις μηχανές που τυχαία τίθε-
νται σε λειτουργία κατά την
διάρκεια εργασιών συντήρησης
και επισκευής. Αυτό μπορεί να
αποφευχθεί αποτελεσματικά α-
σφαλίζοντας τον διακόπτη εκ-
κίνησης στη θέση "ΕΚΤΟΣ".

Σχεδιασμός ασφάλειας
για την αποφυγή της κατά λάθος

εκκίνησης της μηχανής
Πολλοί τραυματισμοί συμβαίνουν κατά την επιθεώρηση,
επισκευή ή συντήρηση των μηχανημάτων γιατί τίθενται σε
λειτουργία κατά λάθος.
Δεν πρέπει να αρχίζετε τέτοιου είδους εργασίες προτού
σταματήσετε τη μηχανή, την ασφαλίσετε στην κατάσταση
"ΕΚΤΟΣ" και τοποθετήσετε στην κατάλληλη θέση την
ετικέττα ασφάλειας, για να αποφύγετε έτσι την κατά
λάθος έναρξη της λειτουργίας της μηχανής.

Λαβές, κουμπιά και μοχλοί \της μηχανής, που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση επικίνδυνων
λειτουργιών, θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο
τρόπο και να τοποθετούνται σε τέτοιο σημείο, ώστε να μη
μπορούν να εργοποιηθούν κατά λάθος.

Τα κουμπιά διακοπής, από την άλλη, θα πρέπει να
βρίσκονται σε σημείο που να τα φτάνετε εύκολα και να
είναι χρωματισμένα κόκκινα.

Θέματα προς συζήτηση
- Μερικές φορές οι εργαζόμενοι μετακινούν ή εξουδετε-

ρώνουν τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών. Τι
ενέργειες πρέπει να γίνουν, για να μειωθεί αυτή η δυνα-
τότητα; Υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού της μηχανής, εκ-
παίδευσης ή και των δύο;

- Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε οι εργαζόμενοι και
οι εργοδηγοί να συνειδητοποιήσουν περισσότερο το θέμα
της ασφάλειας;

• Τι πρέπει να γίνει, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι εργα-
ζόμενοι παραμένουν ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της
ασφάλειας της εργασίας τους;



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συστηματα ασφάλειας
για τις μηχανές

Σε ορισμένες μηχανές, η ύπαρξη προφυλακτήρων δεν

αποτρέπει αποτελεσματικά την επαφή με τα επικίνδυνα

μέρη. Σ' αυτά περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι πρεσσών,

μηχανικών ψαλιδιών και μηχανών με ελαστικούς

κυλίνδρους. Ορισμένα από τα παρακάτω συστήματα

ασφάλειας, χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των

τραυματισμών, στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση

αυτών των τύπων μηχανών.

Λειτουργία μηχανήματος με τη χρησιμοποίηση και των δύο

χεριών

Και τα δύο χέρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

συγχρόνως για να τεθεί σε λειτουργία και να
εξακολουθήσει να λειτουργεί η μηχανή.

- Δέσμες φωτός (μηχανισμοί με φωτοκύτταρα). Μία
σειρά φωτεινών δεσμών μπροστά από την επικίνδυνη
ζώνη (αν το χέρι διεισδύσει στη φωτεινή δέσμη, η
λειτουργία του μηχανήματος θα διακοπεί αυτόματα).

- Προφυλακτήρας «μανδαλωμένος». Προφυλακτήρας ο
οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στην σωστή θέση, για να
προστατευθεί ο χειριστής προτού τεθεί σε λειτουργία
το μηχάνημα.

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Το μηχάνημα τίθεται
εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που κάποιος ή κάτι
εισχωρήσει στην επικίνδυνη ζώνη.

- Μοχλός ταυτόχρονης διακοπής παροχής ρεύματος και
πέδησης. Ένας χειρομοχλός χρησιμοποιείται για την
εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών με το μηχάνημα. Όταν
αφεθεί ο χειρομοχλός, διακόπτεται η λειτουργία του
μηχανήματος.

Εργαλεία και εξοπλισμός

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κάθε χρόνο σημειώνονται πολλά εργατικά ατυχήματα
από την χρήση εργαλείων και εξοπλισμού. Σ' αυτά
περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός και τα
ηλεκτροκίνητα εργαλεία.

Πολλά εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν από την
χρησιμοποίηση ακατάλληλου εξοπλισμού για το
συγκεκριμένο σκοπό. Μερικά παραδείγματα:
χρησιμοποίηση ρυθμιζόμενου κλειδιού (γαλλικό κλειδί)
αντί δακτυλιοειδούς κλειδιού ή κλειδιού με ανοικτά άκρα
για σύσφιγξη των περικοχλίων, ψαλίδα κοπής μετάλλων ή
πένσα με χειρολαβές γυρισμένες την μία προς την άλλη
στα άκρα, κλειδιά παπαγάλοι με φθαρμένες σιαγόνες,
σφυριά με ραγίσματα στις λαβές κλπ.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων για την
εργασία εργαλείων, μπορεί να προληφθούν τα
ατυχήματα. Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας
και να έχουν καλή συντήρηση. Αντικαταστήστε τα
εργαλεία προτού φθαρούν.

Τα εργαλεία κρούσης (σφυριά, κοπίδια, βαρειοπούλες
κλπ.) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από σίδηρο του
κατάλληλου βαθμού σκληρότητας. Τα γρέζια που
πετάγονται και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό
πρέπει να αφαιρούνται.

Τα εργαλεία με κοφτερές άκρες (Μαχαίρια, τσεκούρια,
πριόνια κλπ.) θα πρέπει να είναι πάντα ακονισμένα. Ο
κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγαλύτερος, όταν
χρησιμοποιούμε ατρόχιστα εργαλεία παρά ακονισμένα.
Τα εργαλεία που μεταφέρονται, θα πρέπει να τα κρατάμε
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η χρήση φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων περικλείει
περισσότερους κίνδυνους από την χρήση εργαλείων
χειρός ή εργαλείων μονίμως εγκατεστημένων. Οι
προφυλακτήρες που προστατεύουν τις λεπίδες πριονιών
και τροχούς λείανσης, δεν θα πρέπει ποτέ να αφαιρούνται
ή να στρέφονται εκτός θέσεως.

Τακτικός έλεγχος
Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να
περνάνε από τακτικό έλεγχο. Ο εργοδηγός είναι
υπεύθυνος γι' αυτό το συνεχή έλεγχο. Οι έλεγχοι θα
πρέπει να γίνονται συμφωνά με τις οδηγίες του
προμηθευτού του εξοπλισμού. Οι οδηγίες για τον έλεγχο
μπορεί να έχουν τη μορφή καταλόγου.

Θέματα προς συζήτηση
• Υπάρχουν πολλά είδη εργαλείων. Σε ποιες κατηγορίες

κατατάσσετε τα εργαλεία;

• Ποιους κινδύνους περικλείει η χρησιμοποίηση εργαλείων
χειρός; Τι μπορεί να γίνει για να μειωθούν στο ελάχιστο
αυτοί οι κίνδυνοι;

• Γίνεται τακτικός έλεγχος των εργαλείων; Από ποιόν; Πι-
στεύετε ότι οι οδηγίες σχετικά με τους τακτικούς ελέγχους
χρειάζονται βελτίωση;

Ηλεκτρική ενεργεία και κίνδυνοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να γίνει αιτία ατυχημάτων
και πυρκαγιών. Ατυχήματα μπορεί να συμβούν, όταν
κάποιο άτομο αγγίξει μέρος μιας συσκευής όπου
διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και η επαφή με
μέρος συσκευής όπου δεν διοχετεύεται ηλεκτρική
ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά
ατυχήματα, αν η μόνωση είναι ελαττωματική. Εκεί όπου
προκαλείται βολταϊκό τόξο, υπάρχει υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς και καταστροφής της όρασης.

Συνήθως γίνεται διαχωρισμός μεταξύ:

Π ατυχημάτων που οφείλονται σε άμεση επαφή με το
ηλεκτρικό ρεύμα και

- ατυχημάτων που οφείλονται στην πρόκληση βολταϊκού
τόξου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί επίσης να γίνει αιτία
εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σε περίπτωση ελαττωματικής μόνωσης και
βραχυκυκλώματος είναι δυνατό να αναπτυχθεί έντονη
θερμότητα με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής
πυρκαγιάς.

Τα ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρησιμοποίηση
ηλεκτρικής ενέργειας οφείλονται συχνά στην παράλειψη
ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας ή στη
μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας. Η
συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να
γίνεται από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε επαφή
με το ηλεκτρικό ρεύμα, διακόψτε αμέσως την
παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δε διακοπεί η
παροχή ρεύματος υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Το
ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να
ασχολούνται μ' αυτό μόνο οι ηλεκτρολόγοι. Μην
επιχειρήσετε να ασχοληθείτε με τα προβλήματα
των ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι ακόμα μεγαλύτερος στις

περιπτώσεις χρήσης φορητών μηχανών ή οργάνων. Το
μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σ' αυτά τα

μηχανήματα, συχνά υφίσταται μεγάλη φθορά. Τα
ηλεκτροφόρα καλώδια φθείρονται εύκολα, με

αποτέλεσμα να δημιουργείται βραχυκύκλωμα. Αν συμβεί
βραχυκύκλωμα μέσα ή κοντά σε δοχείο με εκρηκτικό

μίγμα αερίου και αέρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι
καταστροφικές. Αν χρησιμοποιήσουμε πτητικά υγρά για

τον καθαρισμό ηλεκτροκινητήρα και τον θέσουμε αμέσως
μετά τον καθαρισμό σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί

έκρηξη ή πυρκαγιά.

Συνηθισμένη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η
σύνδεση ηλεκτροφόρων καλωδίων με αγωγούς αερίου.

Τα ηλεκτροφόρα καλώδια δεν πρέπει να κρέμονται από

υλικά, όπως είναι οι πρόκες ή άλλα μεταλλικά άγκιστρα,
επειδή αυτά μπορεί να φθείρουν το μονωτικό υλικό που

καλύπτει τους ηλεκτροφόρους αγωγούς. Το τράβηγμα και

το κουλούριασμα των καλωδίων μπορεί επίσης να

προκαλέσει φθορές στο μονωτικό υλικό με το οποίο

καλύπτονται.

Φορητοί λαμπτήρες (Μπαλαντέζες)

Οι μπαλαντέζες είναι μεταξύ των πιο επικίνδυνων

φορητών συσκευών στους χώρους εργασίας.

Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η χρήση τους θα

πρέπει να περιορίζεται και να αντικαθίστανται από

μόνιμους λαμπτήρες. Στους χώρους όπου είναι
απαραίτητη η χρησιμοποίηση τους, θα πρέπει οι

λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένοι

και πολύ καλής ποιότητας. Η μπαλαντέζα πρέπει να έχει

ένα σκελετό και μία χειρολαβή από μονωτικό υλικό και

ένα προστατευτικό πλέγμα γύρω από το λαμπτήρα.

Οι μπαλαντέζες φθείρονται εύκολα και πρέπει να

υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο για να είναι ασφαλής η

χρήση τους.

Θέματα προς συζήτηση
Οι μπαλαντέζες έχουν την κατάλληλη μόνωση; Ποιοι έ-
λεγχοι εφαρμόζονται στις μπαλαντέζες;



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ηλεκτροκίνητες μηχανές
Κυριότερος τρόπος πρόληψης ατυχημάτων από χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτροκίνητες μηχανές, είναι η
διαπίστωση ότι οι συγκεκριμένες μηχανές έχουν
κατασκευαστεί σωστά, τηρούν τις προδιαγραφές και
βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Στα μέρη όπου διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να
υπάρχει κατάλληλη μόνωση.
Μέρη, όπως είναι οι χειρολαβές ελέγχου και οι
ρυθμιστικοί τροχοί λειτουργίας, πρέπει να είναι
κατασκευασμένα από μονωτικό υλικό. Τα μέρη, όπως
είναι το πλαίσιο του κινητήρα και τα προστατευτικά
καλύμματα, πρέπει να είναι γειωμένα. Τα άτομα που
εργάζονται σε σταθερές ηλεκτροκίνητες μηχανές, πρέπει
να στέκονται πάνω σε μονωτικό υλικό. Τα ηλεκτροφόρα
καλώδια και οι αγωγοί με τους οποίους είναι
συνδεδεμένες οι μηχανές, πρέπει να στερεώνονται πάνω
στον τοίχο. Καλώδια που δεν είναι στερεωμένα στον τοίχο
πρέπει να αποφεύγονται. Στις περιπτώσεις όμως, που
είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση τους, πρέπει αυτό να
γίνεται μόνο για συσκευές όπως είναι οι μπαλαντέζες. Να
μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές πρίζες που δεν είναι
ασφαλείς και να αποφεύγετε τη σύνδεση γυμνών
καλωδίων σε πρίζες, ή άλλες παρόμοιες επικίνδυνες
ενέργειες.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
- Οι εργαζόμενοι, που δεν έχουν την κατάλληλη

εκπαίδευση σχετικά με την χρησιμοποίηση
ηλεκτροκίνητων εργαλείων, δεν πρέπει να τα
χρησιμοποιούν.

Αποφεύγετε πάντοτε την εργασία κοντά σε
ηλεκτροφόρα καλώδια.

Χρησιμοποιείτε πάντα βολτόμετρο για να ελέγξετε
αν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα από τα καλώδια.

Μονώστε τον εαυτό σας από τα ηλεκτροφόρα
καλώδια χρησιμοποιώντας, εργαλεία που έχουν
μόνωση, λαστιχένια γάντια και ειδικά υποδήματα.

Καλύψτε όλα τα ηλεκτροφόρα καλώδια στο χώρο
εργασίας, με μονωτικό υλικό π.χ. ειδικά πλαστικά
καλύμματα.

Θέματα προς συζήτηση
Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν ένας
εργαζόμενος πάθει ηλεκτροπληξία;

Ποιες ενέργειες είναι αναγκαίες να γίνουν για την συντή-
ρηση των ηλεκτρικών διακοπτών;

Χρησιμοποιούνται σωστά οι ηλεκτροφόροι αγωγοί και τα
καλώδια; Αν όχι τι βελτιώσεις απαιτούνται;

Περιγράψτε τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρού-
νται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτροκίνητα εργαλεία χει-
ρός.

Ένας διακόπτης κινδύνου για διακοπή της λειτουργίας, πρέπει να βρίσκεται
σε θέση που να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο χειριστής, θα πρέπει άμα
χρειαστεί, να τον χρησιμοποιήσουν και άλλοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η
περίπτωση όπου διακόπτες κινδύνου πρέπει να υπάρχουν σε εκσκαπτικά
μηχανήματα, μεταφορικές ταινίες και αυτόματες γραμμές παραγωγής. Οι
διακόπτες κινδύνου ακινητοποιούν αμέσως όλες τις λειτουργίες σε ένα
μηχάνημα. Δεν πρέπει να προξενούν επικίνδυνες κινήσεις π.χ. να θέσουν τα
ηλεκτρονικά φρένα εκτός λειτουργίας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των
μηχανημάτων πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένες με διακόπτη προστασίας
από υπερφόρτωση και διακυμάνσεις τάσεως. Ο διακόπτης προστασίας πρέπει
να τίθεται σε επαναλειτουργία μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα φθάσει στο κανο-
νικό του επίπεδο και το μηχάνημα αρχίσει πάλι να λειτουργεί.

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός
Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός αντικαθιστούν τα
συμβατικά εργαλεία χειρός. Επειδή περικλείουν
περισσότερους κινδύνους ατυχημάτων, πρέπει οι
εργαζόμενοι που τα χρησιμοποιούν να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί. Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία πρέπει να
φέρουν γείωση.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα πρέπει να γειωθούν. Μικρά
φορητά ηλεκτρικό μηχανήματα π.χ. τρυπάνια μπορούν να έχουν διπλή μόνω-
ση αντί γειώσεως. Αυτά τα μηχανήματα φέρουν το σήμα Π
Σε μερικούς χώρους, π.χ. χώροι όπου υπάρχει υγρασία, το ρεύμα 220V είναι
ακατάλληλο. Είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιηθεί χαμηλή τάση 50V. Το
ρεύμα συνήθως ελαττώνεται στα 42\Ι, πράγμα που απαιτεί ειδικές μηχανές.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Συγκολλήσεις

Οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης αποτελούν το πιο σοβαρό πρόβλημα σε όλους τους τύπους συγκόλλησης γιατί περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Να χρησιμοποιείται
τοπικό σύστημα απορρόφησης αναθυμιάσεων όταν η εργασία γίνεται σε εσωτερικούς χώρους και ειδικά σε μη αεριζόμενους. Το σύστημα απορρόφησης πρέπει
να τοποθετείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το σημείο συγκόλλησης. Να απομονωθεί οπτικά ο χώρος εργασίας για την προστασία των άλλων εργαζομένων
από τη λάμψη της συγκόλλησης. Το αντικείμενο που συγκολλείται πρέπει να γειώνεται σωστό και αν είναι δυνατό να τοποθετείται σε ένα άνετο ύψος εργασίας,
π.χ. μέσα σε ένα πλαίσιο πάνω στον πάγκο συγκόλλησης. Όλες οι βαφές, πλαστικό και άλλες ρυπαντικές ουσίες πρέπει να αφαιρούνται πριν τη συγκόλληση.
Αυτό είναι πρωταρχικό όταν η συγκόλληση γίνεται με αέριο.

χρησιμοποίηση κράνους και γυαλιών. Στις εργασίες

ηλεκτροσυγκόλλησης υπάρχουν επίσης και οι κίνδυνοι

τραυματισμού από τον ηλεκτρισμό.
Εργασίες συγκόλλησης πραγματοποιούνται σε πολλούς

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ

χώρους εργασίας. Οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο τους
συγκολλητές που απασχολούνται με αυτή την εργασία
αλλά και τα άτομα που εργάζονται σ' αυτό το χώρο. Οι
κίνδυνοι είναι: βλάβη της όρασης, τραύματα του
δέρματος, εγκαύματα και εισπνοή τοξικών αερίων.

Σε όλες τις εργασίες συγκόλλησης, ο συγκολλητής θα
πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή
μάσκα προσώπου για να προστατευθούν τα μάτια του από
το τόξο συγκόλλησης (π.χ. κράνος για συγκολλητές). Αυτά
χρησιμοποιούνται επίσης και στις εργασίες απόξεσης της
σκουριάς. Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να χωριστεί με
πετάσματα αδιαπέραστα από την υπεριώδη ακτινοβολία,
ώστε τα άτομα που εργάζονται κοντά να μην εκτίθενται
στο τόξο. Ο συγκολλητής θα πρέπει να φέρει
προστατευτικά γάντια. Εκτός από την έντονη λάμψη που
συνήθως υπάρχει σε όλες τις εργασίες συγκόλλησης, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στην ηλεκτροσυγκόλληση το
φωτεινό τόξο εκπέμπει αόρατες υπεριώδεις και
υπέρυθρες ακτίνες. Οι ακτίνες αυτές είναι επικίνδυνες και
μπορούν να βλάψουν την όραση και το δέρμα. Στις
περιπτώσεις αυτές, τα μάτια πρέπει να προστατεύονται με
ειδικού τύπου απορροφητικά γυαλιά.

Το πρόσωπο και τα χέρια πρέπει να προστατεύονται
επιμελώς. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η

Σε ορισμένες εργασίες συγκόλλησης, απαιτείται η

αποτελεσματική απομάκρυνση του αέρα από το χώρο

εργασίας. Η απομάκρυνση του αέρα είναι πολύ σημαντική

στις περιπτώσεις εργασίας συγκόλλησης, που

πραγματοποιείται πάνω σε μέταλλα που φέρουν

επικάλυψη από κράμα μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου,

φθορίου ή ψευδαργύρου. Η συγκόλληση πάνω σε τέτοια

κράματα, δημιουργεί συγκέντρωση επικίνδυνων

αναθυμιάσεων και αερίων. Η συγκόλληση με αέριο σε

κλειστό χώρο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υψηλή

θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει συγκέντρωση

νιτρικών αερίων που να περιέχουν επικίνδυνα νιτρικά

οξείδια.

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρχει

αποτελεσματικός εξαερισμός του χώρου, πρέπει να

διατεθεί στον συγκολλητή αναπνευστική προστασία και

παροχή καθαρού αέρα. Επίσης πρέπει πάντα να

σκεφτόμαστε την ασφάλεια των εργαζομένων στον ίδιο

χώρο και το ότι μπορεί και αυτοί να εκτεθούν σε

επικίνδυνες αναθυμιάσεις ή αέρια.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Συγκόλληση και κίνδυνος πυρκαγιάς
Η συγκόλληση μέσα ή κοντά σε χώρους όπου
αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να επιτρέπεται
ποτέ. Προσοχή επίσης, η συγκόλληση να μην
πραγματοποιείται μέσα σε δεξαμενές ή παρεμφερή
εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
εύφλεκτων υγρών μέχρις ότου εκλείψει ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή έκρηξης. Η δεξαμενή θα πρέπει να
καθαριστεί προσεκτικά, κατά προτίμηση
χρησιμοποιώντας ατμό υπό πίεση, προτού γίνει
οποιαδήποτε εργασία συγκόλλησης.

Πρόσθετο μέτρο ασφάλειας είναι η διοχέτευση αέρα μέσα

στην δεξαμενή ή η πλήρωση της με νερό μέχρι του

σημείου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εργασία

συγκόλλησης. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια κατά την

συγκόλληση είναι η μεγαλύτερη και μοναδική αιτία

πρόκλησης πυρκαγιών. Ο καταιγισμός σπινθήρων μπορεί

να προκαλέσει πυρκαγιά σε απόσταση αρκετών μέτρων

από τον χώρο εργασίας. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η

εργασία συγκόλλησης πραγματοποιείται σε υπερυψωμένο

επίπεδο. Η πείρα έχει αποδείξει ότι τα διάπυρα

σωματίδια μπορούν να τιναχθούν στον αέρα σε απόσταση

20 μέτρων και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το ακετυλένιο και το οξυγόνο χρησιμοποιούνται συνήθως

στην συγκόλληση με αέριο. Οι ελαστικοί σωλήνες

οξυγόνου και ακετυλένιου πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και

οι φιάλες αερίου πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές

μέρος. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να είναι εύκολο

να μετακινηθούν οι φιάλες σε ασφαλές μέρος. Στο

εξωτερικό μέρος της πόρτας εξόδου πρέπει να υπάρχει

προειδοποιητική πινακίδα όπου να αναγράφεται "φιάλες

αερίου. Να απομακρυνθούν σε ασφαλές μέρος σε

Αν η συγκόλληση γίνεται σε διάφορους χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένας απορροφητήρας καπνού. Έτσι, εμποδίζονται τα σωματίδια των αναθυ-
μιάσεων από τη συγκόλληση, να διαχυθούν στον υπόλοιπο εργασιακό χώρο.

περίπτωση πυρκαγιάς". Οι ελαστικοί σωλήνες αερίου

πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη

θερμότητα, τα αιχμηρά αντικείμενα και την βρωμιά,

ιδιαίτερα δε, από τα λιπαντικά και τα γράσσα. Οι ουσίες

αυτές - μπορεί ακόμη και σε μικρές ποσότητες - να

προκαλέσουν εκρηκτική ανάφλεξη, σε περίπτωση

διαρροής στον ελαστικό σωλήνα οξυγόνου.

Θέματα προς συζήτηση
Η Πραγματοποιείται εργασία συγκόλλησης;

• Φέρουν όλοι οι συγκολλητές κατάλληλο ατομικό προστα-
τευτικό εξοπλισμό;

• Συνέβη κάποιο ατύχημα σε σχέση με τέτοιου είδους ερ-
γασία; Αν ναι περιγράψτε τι συνέβει.

- Ποια μέτρα ασφάλειας υιοθετήθηκαν για την πρόληψη
των ατυχημάτων σε σχέση με τη συγκόλληση; Ποια άλλα
μέτρα θα θέλατε να υιοθετηθούν;

Λέβητες και δοχεία πίεσης
Στους λέβητες και στα δοχεία πίεσης θα πρέπει να
λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις. Ιδιαίτερα αυστηροί
κανονισμοί εφαρμόζονται γι' αυτά. Περικλείουν
κινδύνους εκρήξεων ή ατυχημάτων, λόγω αστοχίας στην
επιλογή υλικών και τον τρόπο κατασκευής. Η υψηλή
εσωτερική πίεση και οι συχνές αλλαγές της, δημιουργούν
αυτούς τους κινδύνους. Είναι ουσιαστικής σημασίας να
εξασφαλιστεί ότι οι λέβητες και τα δοχεία πίεσης, είναι
εγκατεστημένα και λειτουργούν σύμφωνα με τους
κανονισμούς και ότι η συντήρηση τους γίνεται από
ειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να ελέγχονται σε τακτά '
χρονικά διαστήματα από εξουσιοδοτημένα αρμόδια
άτομα.

Καθαρισμός και επιμέλεια
των χώρων εργασίας

Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ

Ο σωστός καθαρισμός και η επιμέλεια αποτελούν

ουσιαστικό στοιχείο για τη διατήρηση καλών συνθηκών

εργασίας. Συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη

των τραυματισμών κατά την εργασία και των

επαγγελματικών ασθενειών. Ο καθαρισμός είναι η

εργασία συντήρησης του χώρου και συνεπώς καθήκον

όλων. Ο σωστός καθαρισμός δεν είναι δυνατό, να

επιτευχθεί χωρίς καλή θέληση και συμμετοχή όλων στο

χώρο εργασίας. Το "σωστό νοικοκυριό" συντελεί

ουσιαστικά στις σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Το "νοικοκυριό" περιλαμβάνει: την οργάνωση και

κατάλληλη συντήρηση των κτισμάτων, εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων και εξοπλισμού, τη διατήρηση σε καλή

κατάσταση όλων των χώρων υγιεινής και ανάπαυσης και

τον τακτικό χρωματισμό και καθαρισμό των τοίχων, των

οροφών και των μόνιμων χωρισμάτων. Το "σωστό



ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

νοικοκυριό" περιλαμβάνει επίσης την καθημερινή

καθαριότητα, τάξη και την σωστή διάταξη όλων των

τμημάτων του χώρου εργασίας. Ο καθημερινός
καθαρισμός θα ελαττώσει σημαντικά την απαιτουμένη
εργασία συντήρησης.

Το "ανεπαρκές νοικοκυριό" γίνεται αιτία:

- ατυχημάτων, όπως είναι η πτώση εξ' αιτίας ολίσθησης
σε γλιστερό ή λιπαρό δάπεδο, το σκόνταμα στους
διαδρόμους, οι τραυματισμοί από προεξέχοντα μέρη, η
βλάβη των ανελκυστήρων κλπ.

Π πυρκαγιών, από τα απορρίμματα ή την ακατάστατη
αποθήκευση υλικών (αποφυγή παγίδευσης σε
περίπτωση πυρκαγιάς)

- κάκου φωτισμού που οφείλεται σε ελλείψεις
λαμπτήρων, ρυπαρες εγκαταστάσεις ή μαυρισμένους
τοίχους

- κίνδυνων για την υγεία, από συσσώρευση σκόνης,
απροστάτευτη επαφή με χημικά προϊόντα, έκθεση
στους καπνούς από εξατμίσεις κλπ.

Μέθοδοι τάξης και καθαριότητας
Η καλή καθαριότητα του χώρου δεν μπορεί να βασιστεί
σε αυθόρμητες και απρογραμμάτιστες ενέργειες.
Χρειάζεται προγραμματισμός. Γι' αυτό, τίθεται σε
εφαρμογή μόνο όταν η διοίκηση αναλάβει την ευθύνη γι'
αυτό. Η διάταξη των διαφόρων τμημάτων και
μηχανημάτων, πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι εύκολη η ευταξία και ο καθαρισμός τους.

Ο καθημερινός καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται τα
τελευταία λεπτά της εργάσιμης ημέρας. Γι' αυτό το λόγο ο
προγραμματισμός είναι βασικής σημασίας. Τα παρακάτω
σημεία είναι σημαντικά για να είναι ο χώρος εργασίας
νοικοκυρεμένος:

- Σωστή διάταξη του χώρου για να διευκολυνθεί η
τακτοποίηση και ο καθαρισμός.

Π Σηματοδότηση των διαδρόμων, περασμάτων, χώρων
μεταφοράς και εξόδων. Θα πρέπει να είναι ελεύθεροι
από εμπόδια.

- Οι ειδικές περιοχές για την αποθήκευση των πρώτων
υλών, των ετοίμων προϊόντων, των εργαλείων και του
εξοπλισμού πρέπει να είναι απομονωμένες.

- Τα ράφια για τα εργαλεία χειρός ή τα όργανα πρέπει
να είναι πάνω από τις τράπεζες εργασίας.

- Πρόβλεψη θέσεων κάτω από τις τράπεζες εργασίας, ή
λοιπών χώρων για την αποθήκευση των μικρών
προσωπικών αντικειμένων.

Π Δοχεία για απορρίμματα σε κατάλληλους χώρους.

- Τα υλικά κάλυψης τον πατώματος πρέπει να είναι
κατάλληλα για την εργασία και τον καθαρισμό τους.

- Χρήση ειδικών μέτρων προφύλαξης και απλών
συσκευών για την αποφυγή ύπαρξης λιπαρών ουσιών,
υγρών απορριμάτων ή νερού στα γύρω πατώματα.

- Να υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης για τα υγρά
απόβλητα.

Π Ειδικές ομάδες εργαζομένων πρέπει να ορίζονται για
την ανάληψη του καθημερινού, εβδομαδιαίου ή
μηνιαίου καθαρισμού.

- Να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις για την απομάκρυνση των
έτοιμων προϊόντων και αποβλήτων.

Να γίνει σαφής καθορισμός των καθηκόντων
συντήρησης και επισκευής των κτιριακών
εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των κλιμακοστασίων,
διαδρόμων, τοίχων, φωτισμού και χώρων υγιεινής.

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι τα άτομα που θα
αναλάβουν τον καθαρισμό πρέπει να προστατεύονται από
τους κινδύνους του. Ο καθαρισμός δεν θα γίνεται ποτέ
όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος εμπλοκής με μηχανήματα.
Ο ατομικός προστατευτικός ρουχισμός ή οι φόρμες
εργασίας, τα προστατευτικά μέσα για τα χέρια και τα
πόδια είναι απαραίτητα για την αποφυγή τραυματισμών
και ασθενειών, όπως είναι τραυματισμοί από άχρηστα
μέταλλα ή δερματίτιδες από τα απορρυπαντικά.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον
καθαρισμό του χώρου εργασίας του. Ο επόπτης πρέπει να
αναλάβει την ευθύνη της οργάνωσης του σωστού
καθαρισμού. Πρέπει να διατίθεται ο κατάλληλος
εξοπλισμός για τον καθημερινό καθαρισμό, όπως είναι οι
βούρτσες, οι σκούπες, οι ηλεκτρικές σκούπες κλπ.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ι Αν ζητήσουμε από τους εργαζόμενους να
καθαρίσουν το χώρο εργασίας στο τέλος του
ωραρίου δεν εξασφαλίζουμε ποτέ "σωστό
καθαρισμό". Ο "σωστός καθαρισμός" χρειάζεται
σωστό προγραμματισμό. Η εμπειρία του
προγραμματισμού και της εφαρμογής του "σωστού
καθαρισμού" είναι χρήσιμη για την οργάνωση
άλλων δραστηριοτήτων σε σχέση με την ασφάλεια.
Αρχίστε λοιπόν "σωστό καθαρισμό".

Θέματα προς συζήτηση
Γνωρίζετε να έχουν συμβεί κάποια ατυχήματα λόγω "κα-
κού καθαρισμού" του χώρου;

Είναι εύκολο ή δύσκολο να ζητήσετε από τους εργαζόμε-
νους να διατηρούν πάντα καθαρό το χώρο εργασίας;
Αιτιολογείστε.

Η διοίκηση γνωρίζει τα πλεονεκτήματα του "σωστού κα-
θαρισμού"; Αν όχι, τι θα πρέπει να γίνει για να ενημερω-
θεί;

Ποιες είναι οι ενέργειες πρώτης προτεραιότητας που
πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί ο καθαρισμός στο χώρο
εργασίας;



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Χώροι εργασίας και
"καθαρισμός" τους

- Η διάταξη των τμημάτων και των εργασιών πρέπει να
γίνεται έτσι ώστε να έχουν σωστή εξάρτηση το ένα από
το άλλο.

Π Η διάταξη των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργασίας
που εκτελείται.

- Να υπάρχει η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των
μηχανημάτων.

- Η τάξη και η σωστή διάταξη πρέπει να τηρείται
συμφωνά με τα σχέδια.

Οι έξοδοι κίνδυνου πρέπει να έχουν ευδιάκριτη
σήμανση, να μην είναι κλειδωμένες και να μην
υπάρχουν εμπόδια στο χώρο αυτό.

- Να εξασφαλίζεται κατάλληλη πρόσβαση προς όλα τα
μηχανήματα.

- Όλες οι οδοί μεταφοράς και οι διάδρομοι πρέπει να
φέρουν ευδιάκριτη σήμανση και να είναι διαβατοί και
αν κριθεί αναγκαίο να φράσσονται στα πλάγια.

- Να υπάρχουν ευδιάκριτα σήματα και προειδοποιητικές
πινακίδες, για τους διαδρόμους όπου κινούνται τα
οχήματα και τους επικίνδυνους χώρους.

- Να υπάρχει επαρκής χώρος για την αποθήκευση
υλικών και προϊόντων.

- Τα ράφια για τα εργαλεία, προϊόντα κλπ. πρέπει να
βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας.

- Να υπάρχει επαρκής αριθμός δοχείων απορριμμάτων
στην κατάλληλη θέση.

- Το δάπεδο να είναι ομαλό και τα χαμηλά σκαλοπάτια,
που μπορεί να μην είναι ευδιάκριτα, ν' αποφεύγονται.

- Οι επιφάνειες του δαπέδου πρέπει να μπορούν να
καθαρίζονται με εύκολο τρόπο και να είναι κατάλληλες
για την εργασία.

- Λάδια και νερά χυμένα στο πάτωμα πρέπει να
αποφεύγονται με τη βοήθεια ειδικών μέσων
προφύλαξης ή άλλων συσκευών.

- Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι σωλήνες αποχέτευσης,

- Οι αρμοδιότητες για τον καθημερινό καθαρισμό πρέπει
να καθορίζονται σαφώς.

Εξοπλισμός ανύψωσης
και μεταφοράς

- Το ανώτατο βάρος φορτίου πρέπει να γνωστοποιείται
και να τηρείται.

- Ο εξοπλισμός ανύψωσης και τα ανυψωτικά οχήματα
πρέπει να περνάνε από τακτικό έλεγχο.

- Ο εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας πρέπει να
βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

- Καμιά εργασία δεν πρέπει να εκτελείται κάτω από
φορτία μεταφερόμενα εναερίως.

- Τα φρένα και ο μηχανισμός διακοπής της λειτουργίας
των μηχανών πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

- Τα φορτία πρέπει να είναι καλά συνδεδεμένα με
άγκιστρα ή στερεωμένα στον εξοπλισμό ανύψωσης ή
στο όχημα.

- Οι χειριστές του εξοπλισμού ανύψωσης και των
οχημάτων πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να
τους παρέχεται πρόσθετη εκπαίδευση στις περιπτώσεις
που κρίνεται αναγκαίο.

Εργασία με μηχανές και εργαλεία
- Όλα τα επικίνδυνα μέρη μετάδοσης της κίνησης

πρέπει να φυλάσσονται.

- Οι προφυλακτήρες των μηχανημάτων πρέπει να
στερεώνονται σωστά ή να έχουν σύστημα ασφάλειας,
έτσι ώστε μετακινώντας τον προφυλακτήρα, να
σταματά η λειτουργία του μηχανήματος.

- Οι μηχανές λείανσης να φέρουν προφυλακτήρα για την
προστασία των εργαζομένων στην περίπτωση που
σπάσει ο λειαντικός τροχός.

- Τα προστατευτικά μέσα των ματιών και τα
προστατευτικά γυαλιά, πρέπει να χρησιμοποιούνται για
την αποφυγή τραυματισμού των ματιών από τα
εκτοξευόμενα σωματίδια.

- Όλα τα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων, πρέπει να
προστατεύονται με κατάλληλους προφυλακτήρες.

- Τα διάφορα μηχανήματα για εργασίες κοπής, λείανσης
και οι πρέσσες πρέπει να φέρουν μηχανισμούς
διακοπής της λειτουργίας τους ή φρένα.

Π Τα επικίνδυνα σημεία λειτουργίας των μηχανών,
πρέπει να προστατεύονται από κάθε πιθανή επαφή με
μέρη του σώματος, με προφυλακτήρες ή άλλους
μηχανισμούς ασφάλειας.

- Πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητική σήμανση και
να ασφαλίζεται ο διακόπτης λειτουργίας, για να
αποφευχθεί το να τεθεί σε λειτουργία η μηχανή, από
απροσεξία, κατά τη διάρκεια της συντήρησης της.

- Τα χέρια των εργαζομένων δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με τα αιχμηρά σημεία.

- Πρέπει να γίνεται συντήρηση των μηχανημάτων και
των εργαλείων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ηλεκτρική ασφάλεια
- Οι ηλεκτροκίνητες μηχανές και ο εξοπλισμός πρέπει να

διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

- Τα μέρη από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει
να φέρουν στρώση μόνωσης.

- Τα ακάλυπτα μέρη των ηλεκτροκίνητων μηχανών και
εργαλείων πρέπει να είναι γειωμένα.

- Τα καλώδια τροφοδοσίας μηχανών πρέπει να
στερεώνονται πάνω στους τοίχους.

- Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ηλεκτρικού τόξου
ή το τράβηγμα των καλωδίων, ειδικά κοντά σε
δεξαμενές με εκρηκτικά αέρια.

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαλαντέζες που
τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και φέρουν μονωτικό
πλαίσιο.



Συγκόλληση
- Ο χώρος εργασίας να απομονώνεται.
- Οι φιάλες αερίου να τοποθετούνται σε μία βάση και να

αποθηκεύονται σε αρκετή απόσταση.

- Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά
γυαλιά ή μία προστατευτική μάσκα προσώπου.

- Να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια.
- Να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού κατά

την διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης.
- Τα καλώδια να είναι μονοκόμματα και χωρίς

ελαττώματα.

- Απαγορεύεται η συγκόλληση κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Έλεγχος των μηχανημάτων
- Να παρέχονται οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης.
- Να παρέχονται όλα τα αναγκαία συστήματα

προφύλαξης.

Π Τα μηχανήματα να είναι σωστά μονωμένα κατά των
κινδύνων που προκαλούνται από τη διέλευση
ηλεκτρικού ρεύματος.

- Τα μηχανήματα να είναι σταθερά.
- Να είναι αδύνατη η απροσδόκητη λειτουργία

διακοπτών ή μοχλών.
- Να αναγνωρίζονται εύκολα οι διακόπτες κινδύνου (για

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης).
- Το μηχάνημα να είναι εύκολο να εγκατασταθεί.

- Ο εργαζόμενος να μπορεί πάντοτε να βλέπει τι κάνει.

- Να παρέχεται ειδικός φωτισμός, όπου χρειάζεται.

- Ο εφοδιασμός με υλικά και η απομάκρυνση των
προϊόντων να γίνονται εύκολα.

- Να εξασφαλίζεται η σωστή διάθεση των αποβλήτων.

Εξοπλισμός για την παροχή πρώτων
βοηθειών και για την κατάσβεση

των πυρκαγιών
- Να παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την

παροχή πρώτων βοηθειών και να ελέγχεται, σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

- Σε κάθε βάρδια να είναι παρόντα άτομα ικανά να
παράσχουν πρώτες βοήθειες.

- Να παρέχεται κατάλληλος εξοπλισμός για την
κατάσβεση των πυρκαγιών.

- Ο εξοπλισμός για την κατάσβεση των πυρκαγιών να
διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

- Να γνωστοποιούνται οι χώροι, στους οποίους έχει
τοποθετηθεί ο εξοπλισμός για την κατάσβεση των
πυρκαγιών.

- Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση του
εξοπλισμού για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

- Να γνωστοποιούνται οι αριθμοί τηλεφώνων έκτακτης
ανάγκης.
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ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ,
Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η θερμότητα, ο ακατάλληλος φωτισμός και ο θόρυβος δεν προκαλούν μόνο ενόχληση,

αλλά επηρεάζουν και την ασφάλεια, την υγιεινή και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Μολονότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν πρόβλημα στις αισθήσεις σας, στην όραση

και την ακοή σας, συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη".

Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν
την εκτέλεση της εργασίας

Η θερμοκρασία που επικρατεί στο χώρο εργασίας, η
ποσότητα και η ποιότητα του φωτός και τα επίπεδα στα
οποία κυμαίνεται ο θόρυβος, είναι συνηθισμένοι
παράγοντες συνθηκών εργασίας, οι οποίοι συναντιούνται
σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Αυτές οι συνθήκες
μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγιεινή

των εργαζομένων στα εργοστάσια, όπου η μηχανοποίηση
και ο αυτοματισμός έχουν επιφέρει αλλαγές. 'Οταν οι

παράγοντες αυτοί είναι ακατάλληλοι η ξεπερνούν τα
ανεκτά όρια, μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά την
εκτέλεση μιας εργασίας και την παραγωγικότητα.

Για παράδειγμα, συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και
υγρασίας προκαλούν πρόσθετη κόπωση και πιθανούς
κινδύνους για την υγεία, ή ο θόρυβος κάνει αδύνατο το
άκουσμα των προειδοποιήσεων για την ασφαλή εργασία,
προκαλεί παρανόηση και μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
απώλεια της ακοής.

Οι μέθοδοι για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη

δημιουργία κατάλληλου φωτισμού και τη μείωση των

θορύβων, βελτιώνονται συνεχώς. Δίνονται
αποτελεσματικές κατευθυντήριες γραμμές για την

προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους υγείας.
Πρέπει να προσδιορίσουμε τις συνθήκες που επικρατούν
στον εργασιακό χώρο και να προσπαθήσουμε να τις
βελτιώσουμε με την εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Σ'αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε τα εξής θέματα:

- μικροκλίμα στο χώρο εργασίας

- θερμική καταπόνηση

- προστασία

- αποτελέσματα

- φωτισμός

- αποτελέσματα του θορύβου

- μέθοδοι για την μείωση του θορύβου

- μέσα για την προστασία της ακοής

Το κλίμα στο χώρο εργασίας
Το κλίμα είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας που μας
περιβάλλει. Μπορεί να σημαίνει τις γενικές συνθήκες σε
μία γεωγραφική περιοχή ή, από τη στενή άποψη, τις
τοπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες σ'ένα ορισμένο χώρο



ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

εργασίας. Το κλίμα στο χώρο εργασίας (συχνά
ονομάζεται "μικροκλίμα") επηρεάζεται πολύ από τις
γενικές κλιματολογικές συνθήκες.

Τη ζεστή εποχή αισθανόμαστε πολύ δυσάρεστα και η
απόδοση της εργασίας μας πέφτει. Οταν το βιοτικό
επίπεδο είναι υψηλό και η τεχνολογία προηγμένη,
είμαστε σε θέση μερικές φορές να ρυθμίσουμε τις
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο που
ζούμε ή εργαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, στα εργοστάσια ή
στις εξωτερικές εργασίες εκτιθέμεθα συχνά σε αφόρητη
θερμοκρασία και γι'αυτό το λόγο, είναι ανάγκη να
ληφθούν μέτρα, ώστε να μειωθούν τα βλαβερά
αποτελέσματα της.
Επίσης, μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία με την
τοποθέτηση συσκευών κλιματισμού, πράγμα το οποίο
όμως είναι δαπανηρό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί
παντού. Επίσης, είναι σημαντικό να γίνεται κανονική
ανανέωση του αέρα.

Ισορροπία όσον αφορά
τη θερμοκρασία σώματος

Η σωματική εργασία προσθέτει θερμότητα στο σώμα μας.
Για να διατηρηθεί σε κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία
του σώματος, πρέπει αυτό να απαλλαγεί από την
πρόσθετη θερμότητα. Πρέπει να διατηρείται η θερμική
ισορροπία, του σώματος.

Αυτή λοιπόν η ισορροπία επέρχεται ανάμεσα στη
θερμότητα που αποκτά το σώμα και σ'εκείνη που χάνει.

Υπάρχουν τρείς κύριες πηγές θερμότητας:

- η θερμοκρασία του αέρα, ο άνεμος και η υγρασία.
- η ακτινοβολία από τον ήλιο, τις μηχανές και τις

διάφορες εργασίες.
- η εργασία, για την εκτέλεση της οποίας απαιτείται

μυϊκή προσπάθεια.

Επί πλέον υπάρχουν τρείς τρόποι, με τους οποίους το
σώμα χάνει θερμότητα.

- μεταφορά (είναι η μεταφορά θερμότητας από το δέρμα
μας στην ατμόσφαιρα). Η απώλεια θερμότητας είναι
μεγαλύτερη όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγάλη.
Αντιστρόφως, απορροφούμε θερμότητα όταν η
θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη από αυτήν του
δέρματος μας.

- ακτινοβολία (όταν το δέρμα ακτινοβολεί θερμότητα
στις γύρω επιφάνειες που είναι δροσερότερες

αναπνοή

εξάτμιση
ακτινοβολία

διάδοση

μετάδοση θερμότητας

απ'αυτό). Εάν, όμως, το δέρμα εκτίθεται σε επιφάνειες
που έχουν θερμανθεί, τότε απορροφούμε θερμότητα.
Αυτό συμβαίνει αν εκτεθούμε στον ήλιο ή βρεθούμε
κοντά σε φούρνο, σε δοχείο που θερμαίνεται, κ.λ.π.

- εξάτμιση (όταν ο ιδρώτας, δηλ. το νερό, εξατμίζεται
από το δέρμα, παίρνει μαζί του και τη θερμότητα).
Φυσικά, αυτή η απώλεια θερμότητας λόγω εξάτμισης,
διευκολύνεται από τον άνεμο και εμποδίζεται από την
υψηλή υγρασία.

Συνεπώς, σε ζεστό κλίμα υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να
απορροφήσει το σώμα θερμότητα, ενώ μπορεί να τη χάσει
αποτελεσματικά μόνο μέσω της εξάτμισης.

Για να διατηρηθεί η ισορροπία, όσον αφορά τη θερμότητα
του σώματος, αυτοί οι παράγοντες πρέπει να κυμαίνονται
σε περιορισμένη κλίμακα. Αυτή η κλίμακα είναι διαφορε-
κή από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την εποχή του
χρόνου, την ένδυση, την ένταση της δουλειάς κ.λ.π. Εν
τούτοις, οι θερμοκρασίες στις οποίες οι περισσότεροι
άνθρωποι αισθάνονται άνετα (ζώνη ευφορίας) κυμαίνο-
νται μεταξύ 20°C και 25° C, με σχετική υγρασία περίπου
30 έως 70%, εάν ο σωματικός φόρτος εργασίας είναι
μικρός και δεν υπάρχει ακτινοβολούμενη θερμότητα.

Καθώς αυξάνει ο σωματικός φόρτος της εργασίας, απαι-
τείται χαμηλότερη θερμοκρασία του αέρα για να διατηρη-
θούν οι συνθήκες ευφορίας. Επειδή οι μύες παράγουν
θερμότητα κατά τη διάρκεια βαριάς σωματικής εργασίας,
οι συνθήκες ευφορίας διατηρούνται μόνο όταν η
θερμοκρασία ευρίσκεται κάτω των 20° C.

Η αυξημένη ταχύτητα του ανέμου αποτελεί θετικό
παράγοντα όσον αφορά τις συνθήκες ευφορίας, όταν η
θερμοκρασία αέρος ευρίσκεται πάνω από το ανώτατο
όριο της ζώνης άνεσης. Μια ταχύτητα του αέρα από 0,1
έως 0,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο είναι αρκετά
χαρακτηριστική των άνετων συνθηκών εργασίας, για
ελαφριά εργασία.

Οταν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή δεν επιτρέπουν στο σώμα μας να απαλλαγεί από
την υπερβολική θερμότητα ή να αποκτήσει ξανά κανονική
θερμοκρασία, αισθανόμαστε πραγματικά δυσφορία. Τότε,
μειώνεται η ικανότητα μας για εργασία. Σε ακραίες περι-
πτώσεις μπορεί να φθάσουμε σε πλήρη εξάντληση ή ακό-
μη να γίνουμε ανίκανοι προς εργασία, λόγω διατάραξης
της υγείας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Το σώμα μας έχει την ικανότητα να διατηρεί την
κανονική θερμοκρασία του χάνοντας θερμότητα.
Έξω από τη ζώνη ευφορίας, στην οποία
επικρατούν άνετες συνθήκες εργασίας, αυτή η
ικανότητα δεν μπορεί πια να εξασφαλίσει
ισορροπία στη θερμότητα του σώματος. Η
ενόχληση που αισθανόμαστε σε μια θερμή ζώνη
αποτελεί πολύτιμο προειδοποιητικό σημείο.

Μέτρηση της θερμικής
καταπόνησης

Ο βαθμός της θερμικής καταπόνησης μπορεί να υπολογι-
στεί είτε με τη μέτρηση της κατάστασης της θερμής ζώνης
είτε με τη μέτρηση της κατάστασης του σώματος κάποιου
που βρίσκεται σ'αυτή τη ζώνη.
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Μέτρηση των συνθηκών εργασίας.

Οι τέσσερις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό
της θερμικής καταπόνησης είναι οι εξής:

- θερμοκρασία αέρα

- σχετική υγρασία

- θερμοκρασία σφαιρικού θερμομέτρου
(ακτινοβολούμενη θερμότητα)

- ταχύτητα αέρα
Για να μετρήσουμε αυτούς τους παράγοντες,
χρησιμοποιούμε τα εξής όργανα:

- ένα θερμόμετρο (μερικές φορές ονομάζεται ξηρό
θερμόμετρο), το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση
της θερμοκρασίας του αέρα υπό σκιά. Η θερμοκρασία
του αέρα μπορεί να κυμαίνεται από κάτω του 0° μέχρι
περίπου 50° C.

- ένα υγρό θερμόμετρο, χρησιμοποιείται μαζί με ένα
ξηρό θερμόμετρο για τη μέτρηση της υγρασίας. Το
χαμηλότερο σημείο ή σφαιρικό δοχείο του υγρού
θερμομέτρου διατηρείται υγρό με την τοποθέτηση
βαμβακερής γάζας πάνω σ' ολόκληρο το σφαιρικό
δοχείο, έχοντας την άκρη της γάζας (και όχι το
σφαιρικό δοχείο του θερμομέτρου) τοποθετημένη σε
ένα μικρό δοχείο νερού. 'Οταν η ατμόφαιρα είναι
ξερή, το νερό στη γάζα θα εξατμιστεί γρήγορα και η
ένδειξη της θερμοκρασίας θα πέσει. Εάν η υγρασία
είναι υψηλή, το νερό θα εξατμισθεί αργά και οι δύο
ενδείξεις της θερμοκρασίας θα παρουσιάζουν μόνο
μικρή διαφορά. Παίρνοντας τη διαφορά μεταξύ των
δύο ενδείξεων και βρίσκοντας την τιμή της στον
πίνακα, μπορείτε να βρείτε την εκατοστιαία αναλογία
της σχετικής υγρασίας. Η σχετική υγρασία μπορεί να
κυμαίνεται μεταξύ Ο και 100%.

- Ενα σφαιρικό θερμόμετρο, χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της ακτινοβολούμενης θερμότητας, η οποία
μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη
θερμοκρασία αέρα. Το σφαιρικό δοχείο του
θερμόμετρου τοποθετείται στο μέσο μιας κούφιας
μαύρης σφαίρας από χαλκό, διαμέτρου 15 cm. Η
μαύρη σφαίρα απορροφά ακτινοβολία και θερμαίνει
τον αέρα στο εσωτερικό της.

- ένα ανεμόμετρο, είναι ένας μετρητής της ταχύτητας του
ανέμου. Μία εναλλακτική μέθοδος είναι να
χρησιμοποιηθεί ένα καταθερμόμετρο στο οποίο

υπάρχουν μόνο δύο σημάνσεις. Τοποθετείται μέσα σε
ζεστό νερό μέχρις ότου ο υδράργυρος ξεπεράσει το
ανώτατο σημείο. Τότε το στεγνώνουμε και το
εκθέτουμε στον αέρα. Ο χρόνος που απαιτείται για να
πέσει ο υδράργυρος από το ανώτατο στο κατώτατο
σημείο μετριέται με χρονόμετρο. Χρησιμοποιώντας ένα
προσαρτημένο πίνακα βρίσκουμε την ταχύτητα του
ανέμου από το χρόνο που απαιτείται για να κρυώσει το
θερμόμετρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετρήσεις των παραγόντων
μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο και μοναδικό
δείκτη θερμικής έντασης.

Είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε, ότι η θερμοκρασία
αέρα δε διαφέρει αρκετά από εκείνη που απαιτείται για
να επικρατούν άνετες συνθήκες, και ότι η
ακτινοβολούμενη θερμότητα είναι η ελάχιστη στο
ελάχιστο στο χώρο όπου εκτελείται μία εργασία,
ειδικότερα, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή. Πρέπει
σ' αυτή την περίπτωση να σημειώσουμε, ότι η μέτρια
ταχύτητα του ανέμου συνήθως μας βοηθάει να
περιορίσουμε τη δυσφορία.

Μέτρηση του εργαζόμενου
Οταν ο εργαζόμενος βρίσκεται υπό την επίδραση
θερμικής καταπόνησης, η θερμοκρασία του σώματος
αυξάνει. Το σώμα αντιδρά χρησιμοποιώντας τους
διάφορους μηχανισμούς του, για να διατηρήσει τη
θερμοκρασία του όσο το δυνατό πιο σταθερή. Η
θερμοκρασία του δέρματος αυξάνει (ο χτύπος της

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
Η θερμοκρασία αέρα , μετριέται με τη χρησιμοποίηση ενός κανονικού
θερμομέτρου. Το σφαιρικό δοχείο του θερμομέτρου προστατεύεται από την
άμεση ακτινοβολία μέσω ενός γυαλιστερού κυλίνδρου , ο οποίος είναι
ανοιχτός στα δύο του άκρα. Πάρτε την ένδειξη μετά από 5 λεπτό περίπου.

ΥΓΡΑΣ1Α ΑΕΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΥΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Η υγρασία αέρος, μπορεί να μετρηθεί με τη χρήσιμο- Η ακτινοβολούμενη θερμότητα μετριέται με τη
ποίηση ενός υγρομέτρου υγρού - ξηρού. Μπορούν να χρησιμοποίηση ενός σφαιρικού θερμομέτρου. Κα-
χρησιμοποιηθούν και άλλα όργανο, όπως π.χ. ένας ταγράψτε τη θερμοκρασία μετά οπό 20 - 30 λε-
θερμοΰδρογράφος, ο οποίος καταγράφει την υγρασία πτά
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Η ταχύτητα αέρα μπορεί, να μετρηθεί με τη
χρησιμοποίηση ενός οργάνου μέτρησης, το οποίο
έχει κατασκευαστεί ειδικά για χαμηλές ταχύτητες
αέρος (0,2 m/sec ),οι οποίες συναντώνται συχνά
στους χώρους εργασίας.
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καρδιάς γίνεται πιο γρήγορος, η αναπνοή κανονικά είναι
πιο βαθιά και ο εργαζόμενος ιδρώνει). Ετσι, η
θερμοκρασία σώματος (η πραγματική θερμοκρασία
μετριέται από το στόμα) θα δείξει το αποτέλεσμα όλων
αυτών των προστατευτικών μηχανισμών. Εν τούτοις, η
θερμοκρασία σώματος δεν πρέπει να μεταβάλλεται
περισσότερο από 1° C περίπου.
Για τα περισσότερα επίπεδα θερμικής καταπόνησης που
απαντώνται στη βιομηχανία, η ταχύτητα της εφίδρωσης
καθορίζει την καταπόνηση του σώματος. Η ποσότητα του
ιδρώτα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εργασίας, μπορεί
να μετρηθεί υπολογίζοντας την απώλεια βάρους του
σώματος, αφαιρώντας το βάρος που αποκτάται μετά από
τη λήψη τροφής και ποτού, το βάρος που χάνεται μετά την
αφόδευση και λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε αλλαγές
στο βάρος των ρούχων. Αυτό μπορεί να φθάνει το βάρος
μερικών κιλών μετά από εργασία μιας μέρας σε ζεστό
περιβάλλον.

Ο ιδρώτας περιέχει αλάτι. Εάν γίνεται μεγάλη
εφίδρωση,το σώμα χάνει πολύ αλάτι. Σε ακραίες
περιπτώσεις, δημιουργούνται κράμπες στους μυς λόγω
έλλειψης αλατιού στο σώμα.

Το νερό και το αλάτι που χάνονται με την εφίδρωση

πρέπει να αναπληρώνονται. Δυστυχώς, δεν είναι αρκετό

μόνο να πιούμε κάτι, όταν αισθανθούμε δίψα. Ενα υγιές

νέο άτομο σε πολύ θερμή ζώνη μπορεί να χάσει

περισσότερο από 1 λίτρο ιδρώτα σε μία ώρα. Φυσιολογικά

όμως, μπορεί να υποφέρει την απώλεια μέχρι και 4 λίτρων

ιδρώτα σε 8ωρη βάρδια, με την προϋπόθεση ότι

αναπληρώνει το νερό και το αλάτι. Η αναπλήρωση αυτή

πρέπει να γίνεται είτε πίνοντας νερό είτε πίνοντας χυμούς

φρούτων.

Την αναπλήρωση βοηθάει επίσης η προσθήκη αλατιού

στις τροφές και η λήψη τροφών που περιέχουν φυσικό

αλάτι και άλλα μεταλλικά άλατα.

Όσοι δεν πίνουν αρκετό νερό για να αναπληρώσουν
εκείνο που χάνουν με την εφίδρωση, δεν έχουν αρκετά
ούρα, και εκείνα έχουν έντονη οσμή και σκουρότερο
χρώμα. Αυτό είναι βλαβερό για την υγεία.

Η εφίδρωση είναι αναγκαία. Το σώμα δεν ιδρώνει ποτέ
χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι επικίνδυνο να
προσπαθούμε να μειώσουμε την εφίδρωση πίνοντας
λιγότερα υγρά.

Δύο είναι οι επιπτώσεις στην υγεία εξαιτίας της
θερμότητας: η εξάντληση λόγω θερμότητας και η
θερμοπληξία

- εξάντληση λόγω θερμότητας συμβαίνει όταν αισθανθεί-
τε ζαλάδα και τάση για λιποθυμία, που οφείλονται σε
ανεπάρκεια αίματος στον εγκέφαλο. Η πίεση του αίμα-
τος πέφτει. Ξαπλώστε σε δροσερό μέρος, έτσι ώστε να
μπορέσει το αίμα να κυκλοφορήσει στο κεφάλι,

Π θερμοπληξία συμβαίνει όταν το δέρμα του
εργαζόμενου είναι πολύ ζεστό και ξερό και οφείλεται
στην κακή λειτουργία του μηχανισμού εφίδρωσης.
Γίνεται μία απότομη άνοδος της θερμοκρασίας του
σώματος πάνω από 40°C, συχνά με απότομη διακοπή
της εφίδρωσης. Ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση
ανάγκης και πρέπει να παρασχεθεί αμέσως ιατρική
βοήθεια .Περιμένοντας το γιατρό είναι πολύ σημαντικό
να δροσίσουμε το σώμα με υγρό σφουγγάρι.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η εφίδρωση είναι απαραίτητη. Το σώμα δεν
ιδρώνει ποτέ χωρίς λόγο. Καθώς δεν είναι υγιεινό
να χάνουμε πολύ νερό και αλάτι με την εφίδρωση,
πρέπει να προσπαθούμε να δημιουργούμε τέτοιες
συνθήκες, ώστε να μη χρειάζεται να ιδρώνουμε
πολύ. Είναι επικίνδυνο να προσπαθούμε να
μειώσουμε την εφίδρωση πίνοντας λιγότερα υγρά.

Το άτομο είναι εγκλιματισμένο, όταν ζει και εργάζεται σε
ζεστό κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο έχει
προσαρμοστεί σ' αυτό το κλίμα. Στα άτομα που έχουν
τελείως εγκλιματιστεί, η θερμοκρασία του σώματος και ο
ρυθμός της καρδιάς αντιδρούν λιγότερο κατά την εργασία
υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Τα άτομα αυτά
ιδρώνουν εύκολα και ο ιδρώτας τους περιέχει λιγότερο
αλάτι. Επίσης, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κυκλοφορία
αίματος κοντά στο δέρμα.

Παρ'όλα αυτά, υπάρχει ένα όριο σχετικά με το πόσο
μπορεί το σώμα να προσαρμοστεί. Ακόμα και για τα
άτομα που έχουν τελείως εγκλιματιστεί, η θερμική
καταπόνηση πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο.

Θέματα προς συζήτηση -
• Οι κλιματολογικές συνθήκες εργασίας σας βρίσκονται

μέσα στα όρια της ζώνης ευφορίας; Θεωρούνται ανεκτές;

• Ποια είναι τα συμπτώματα ενός εργαζομένου που υποφέ-
ρει από θερμική καταπόνηση;

• Ποιοί είναι οι παράγοντες που συντελούν στην αύξηση
της θερμικής καταπόνησης;

• Πώς προστατεύεται το ίδιο το σώμα από τη θερμική
καταπόνηση;

• Παρέχεται δροσερό και πόσιμο νερό στο χώρο που εργά-
ζεστε;

Προστασία από τη θερμότητα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διατηρούμε το χώρο
εργασίας πιο δροσερό. Οι βασικώτεροι είναι να
εμποδίζουμε τη θερμότητα που επικρατεί έξω από το
χώρο εργασίας να εισχωρεί μέσα και να αυξάνουμε τον
εξαερισμό, όπως στα παραδοσιακά σπίτια στα τροπικά
κλίματα.
Θυμηθείτε ότι πρέπει:

- να διατηρείτε τη νυχτερινή δροσιά όσο το δυνατό
περισσότερο, έχοντας νωπό αέρα τη νύχτα και
χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του
κτιρίου. Σε περιοχές μακρυά από τη θάλασσα, υπάρχει
περισσότερη δροσιά το βράδυ και το πρωί, παρά στο
μέσο της ημέρας.

- να ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες και τα παράθυρα για
να γίνεται μεγαλύτερος φυσικός αερισμός.

- να αποφεύγετε τα δάπεδα που κατακρατούν
θερμότητα. Να αυξάνετε την κυκλοφορία του αέρα
κάτω από το δάπεδο.

- να κατασκευάζετε την οροφή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να μπορεί η θερμότητα να διαφεύγει. Είναι ιδιαίτερα
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σημαντικά τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται η
οροφή, καθώς και ο τρόπος κατασκευής της. Ο καλός
εξαερισμός κοντά στην οροφή δημιουργεί μεγάλη
διαφορά. Για να αποφύγετε την άμεση ακτινοβολία
από την οροφή, αλλάξτε το υλικό ή το ταβάνι που
βρίσκεται από κάτω της. Μία οροφή ανοιχτόχρωμη
ανακλά τη θερμότητα που προέρχεται από τον ήλιο και

τον ουρανό.
- να κατασκευάζετε τις μαρκίζες και τους εξώστες

μεγαλύτερους, ώστε οι τοίχοι να είναι στη σκιά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι τοίχοι, ιδιαίτερα
εκείνοι που είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, πρέπει να
είναι βαμμένοι με πιο ανοιχτά χρώματα. Αποφεύγετε
τα μεταλλικά ή τα λεπτά υλικά για τους τοίχους, οι
οποίοι θερμαίνονται εύκολα από τον ήλιο.

- Να χρησιμοποιείτε ανοιχτά χρώματα για τους
εσωτερικούς τοίχους. Οι επιφάνειες που είναι
βαμμένες με ανοιχτά χρώματα ακτινοβολούν λιγότερη
θερμότητα απ'ότι οι σκουρόχρωμες επιφάνειες. Ακόμη,
οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες δίνουν την αίσθηση της
δροσιάς.

- να κατασκευάζετε υψηλά ταβάνια. Τα υψηλά ταβάνια
είναι καλύτερα από τα χαμηλά.

- να εγκαθιστάτε συσκευές εξαερισμού. Ο τεχνητός
εξαερισμός για την εξαγωγή ή εισαγωγή του αέρα
είναι χρήσιμος.

- να προκαλείτε κυκλοφορία του αέρα χρησιμοποιώντας
ηλεκτρικούς ανεμιστήρες.

Μηχανές που δημιουργούν
θερμότητα, και εργασίες η εκτέλεση
των οποίων δημιουργεί θερμότητα

Οι μηχανές ή οι εργασίες αυτές συμβάλλουν ιδιαίτερα
στην θερμική καταπόνηση. Ο χειριστής πρέπει να
προστατεύεται από τη θερμότητα.

Οι ενέργειες που κανονικά πρέπει να γίνονται είναι:
- οι μηχανές που δημιουργούν θερμότητα πρέπει να

τοποθετούνται, στον εξωτερικό χώρο ή τουλάχιστον να
διευθετούνται έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να
διαφεύγει. Τα ίδια ισχύουν και για τις εργασίες, η
εκτέλεση των οποίων, δημιουργεί θερμότητα

- οι θερμές επιφάνειες πρέπει να μονώνονται με τη
χρησιμοποίηση υλικών, όπως είναι το αφρολέξ ή ο
πολυεστέρας, πάνω στην μεταλλική επιφάνεια. Αυτά τα
υλικά κατακρατούν τη θερμότητα, συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση των δαπανών για καύσιμα και μειώνουν

τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων εξαιτίας της
επαφής με το σώμα.

- πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά φράγματα
(πετάσματα) ανάμεσα στην πηγή θερμότητας και
στους εργαζομένους. Ορισμένα αποτελεσματικά τέτοια
φράγματα στους χώρους εργασίας είναι, τα χωρίσματα
από αλουμίνιο που αντανακλούν τη θερμότητα, τα
ξύλινα ή καλυμμένα με ύφασμα κάθετα πλαίσια και οι
υδάτινες κουρτίνες

- πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά καλύμματα
ή ρούχα που προστατεύουν από τη θερμότητα, όπως
είναι τα σακκάκια από αλουμίνιο. Εν τούτοις αυτός ο
τρόπος προστασίας δεν ενδείκνυται για επαγγέλματα με
μεγάλης διάρκειας μέτρια ή βαριά εργασία, επειδή η
μεγάλη μονωτική ικανότητα της φορεσιάς εμποδίζει την
απώλεια της θερμότητας με εξάτμιση.

- Σε σπάνιες περιπτώσεις αξίζει τον κόπο να
προσπαθούμε να μειώσουμε την ισχυρή
ακτινοβολούμενη θερμότητα με τη βοήθεια μιας
συσκευής που απομακρύνει το θερμό αέρα. Ο μόνος
αποτελεσματικός τρόπος είναι να απομονώσουμε τις
επιφάνειες που εκπέμπουν θερμότητα με ένα χώρισμα,
έτσι ώστε τα θερμικά κύματα να αποκλίνουν από τους
εργαζόμενους.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ι Υπάρχουν λόγοι, που ορισμένα παραδοσιακά
σπίτια μέσα σε σκιερό δάσος είναι δροσερά.
Σ'αυτά χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι για να
εμποδίζεται η θερμότητα που δεν είναι αναγκαία
και για να αυξάνεται ο εξαερισμός. Πρέπει να
είμαστε το ίδιο σοφοί, όπως και οι προγονοί μας.
Κάντε πλήρη χρήση των φεγγιτών αερισμού, των
σκιερών σημείων, των πετασμάτων και του
φυσικού εξαερισμού.

Κλιματισμός
Ο κλιματισμός δημιουργεί ένα κλίμα στο εσωτερικό των
κτιρίων, το οποίο συμβάλλει στο να έχουν οι εργαζόμενοι
καλή υγεία και να αισθάνονται άνετα. Ένα σύστημα
κλιματισμού, συνήθως ρύθμιζε ι ταυτόχρονα τη
θερμοκρασία, την υγρασία και την καθαρότητα του αέρα.
Ο κλιματισμός είναι δαπανηρός, ιδιαίτερα στα
εργοστάσια, αλλά μερικές φορές αποτελεί πολύ καλή
επένδυση. Είναι γνωστό ότι ο κλιματισμός συντελεί στην
αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση των
ατυχημάτων και του αριθμού των αδικαιολόγητων
απουσιών από την εργασία και συμβάλλει στη βελτίωση
των ανθρώπινων σχέσεων.
Ένα σύστημα κλιματισμού πρέπει:
- να είναι του κατάλληλου τύπου για την αντιμετώπιση

των αναγκών του χώρου που πρόκειται να κλιματιστεί.
- να έχει μελετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνεται

υπόψη η συγκέντρωση αερίων, ατμών και σκόνης μέσα
στο χώρο.

- να λειτουργεί με σκοπό τη δημιουργία άνετων
συνθηκών για τους εργαζόμενους στον χώρο εργασίας
και όχι βάσει των ενδείξεων του θερμόμετρου.

- να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται
το υπερβολικό κρύο και τα δυσάρεστα ρεύματα.

- να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται ο
εξοπλισμός του σε καλή κατάσταση, περιλαμβανομένων
των μερών που ρυθμίζουν την υγρασία.

Πως να διατηρήσετε το σώμα κρύο
Εκτός από όλα αυτά τα τεχνικά μέτρα, καλό είναι να μά-
θετε πώς να διατηρείτε το σώμα σας δροσερό. Η ενέρ-
γεια της θερμότητας έρχεται μέσα από το σώμα. Υπάρ-
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χουν μέσα για τον περιορισμό της αύξησης της θερμότη-
τας και για την διευκόλυνση της αποβολής της από το
σώμα.
Προσπαθήστε να:
- αποφεύγετε γρήγορες περιττές κινήσεις
- σκεφθείτε πώς θα κάνετε φυσική εργασία με ένα

λιγότερο κουραστικό τρόπο και με λιγότερη έκθεση σε
ζεστό περιβάλλον.

- αποφεύγετε την άμεση επίδραση του ηλιακού φωτός.
- στέκεστε ή κάθεστε σε ένα μέρος όπου έρχεται δροσερός

αέρας από ανοικτές πόρτες, παράθυρα ή ανεμιστήρες
- αποφεύγετε να μένετε σε κλειστά μέρη όπου η

κυκλοφορία του αέρα είναι περιορισμένη. Εάν όμως
κάθεστε κατά την εργασία σας σε τέτοιο μέρος,
χρησιμοποιείτε μία θέση από την οποία ο αέρας μπορεί
να κυκλοφορήσει

- μην πλησιάζετε πηγές θερμότητας, όπως είναι τα ζεστά
υγρά, οι μηχανές και οι φωτιές. Εξετάστε εάν μπορεί
να απομονωθούν από το γύρω χώρο τους

- μη φοράτε στενά ρούχα ή ρούχα που να εμποδίζουν τον
ιδρώτα να εξατμίζεται

- πίνετε κρύα ποτά σε τακτά χρονικά διαστήματα
- οργανώστε ένα δροσερότερο χώρο

για τα διαλείμματα εργασίας
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των χώρων
ανάπαυσης των εργαζομένων, καθίσταται απαραίτητη για
την εργασία σε μία θερμή ζώνη.
Η θερμότητα, σε συνδυασμό με το φυσικό φόρτο
εργασίας, δρουν αθροιστικά. Η διευθέτηση του ωραρίου
εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Να θυμάστε:
- να αποφεύγετε τις πολλές ώρες εργασίας, όταν οι

συνθήκες θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένες
- να εξασφαλίζετε επαρκή διαλείμματα εργασίας. Ειδικά

για μία εργασία μέτρια ή βαριά που γίνεται σε ένα
ζεστό, υγρό περβάλλον ή σε ακτινοβολούμενη
θερμότητα, 50% ή περισσότερος χρόνος ανάπαυσης
είναι απαραίτητος για την αποφυγή της αύξησης της
θερμοκρασίας του σώματος. Λιγότερος ενεργός χρόνος
εργασίας δε σημαίνει απαραίτητα λιγότερη παραγωγή

- να διαθέτετε μέρη όπου να μπορεί ο εργαζόμενος να
δροσιστεί

- να εξασφαλίζετε απόθεμα κρύου πόσιμου νερού κοντά
στο χώρο εργασίας. Τα υγρά πρέπει να λαμβάνονται σε
μικρές ποσότητες και συχνά

- να διαθέτετε καλές εγκαταστάσεις πλυσίματος και
δυνατότητα καθαρισμού των ρούχων εργασίας

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η θερμότητα που παράγεται μέσα στο σώμα από τη
χειρωνακτική εργασία προστίθεται στη θερμότητα
που προέρχεται από το περιβάλλον. Πολλοί
άνθρωποι που εργάζονται σε βαριές εργασίες
μπροστά σε φούρνους και παρόμοιες
εγκαταστάσεις έχουν θερμοκασία σώματος που
φθάνει τους 39° C (100° F). Για να
αντιμετωπίσουμε την υψηλή θερμοκρασία,
χρειάζεται να μειώσουμε το σωματικό φόρτο
εργασίας και να εξασφαλίσουμε διαλείμματα
ανάπαυσης.

Θέματα προς συζήτηση
\ Ποια είναι τα βασικά τεχνικά μέτρα για να προστατεύ-

σουμε τους εργαζόμενους από την επίδραση της θερμικής
καταπόνησης;

• Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη μείωση του σωματι-
κού φόρτου εργασίας; Περιλαμβάνουν διαλείμματα ανά-
παυσης και χώρους για την ανάπαυση των εργαζομένων;

Προστασία από το κρύο
Αν και το κρύο, δεν είναι συνήθως σοβαρό πρόβλημα στα
τροπικά κλίματα, μπορεί να γίνει σε μεγάλα ύψη τη νύχτα
και το πρωί σε μέρη μακριά από τη θάλασσα. Η θάλασσα
και οι μεγάλες λίμνες ασκούν μία πολύ δυνατή επίδραση
στη μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ νύχτας
και μέρας.
Αυτό συμβαίνει γιατί το νερό απορροφά περισσότερη
θερμότητα κατά τη διάρκεια της μέρας και την
ελευθερώνει με πιο αργό ρυθμό τη νύχτα.

Οι άνθρωποι που εργάζονται με τροφές που ψύχονται ή
καταψύχονται, εκτίθενται επίσης σε κρύο περιβάλλον. Η
μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, μεταξύ του κρύου
δωματίου και του εξωτερικού κλίματος, είναι δυσάρεστη
και πολλές φορές και ανθυγιεινή.

Η έκθεση στο κρύο για μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικά όταν η έκθεση γίνεται
σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C. Η απώλεια της
θερμότητας του σώματος είναι δυσάρεστη και γρήγορα
επιδρά στην απόδοση της εργασίας. Η έκθεση επί πολύ
χρονικό διάστημα στο κρύο ή το πολύ κρύο, εγκυμονούν
κινδύνους επιβίωσης που οφείλονται στην πτώση της
θερμοκρασίας του σώματος.
Η έκθεση του εργαζόμενου στο κρύο μπορεί να μειωθεί
φορώντας χοντρά ρούχα και γάντια.

Σε ένα κρύο περιβάλλον, η απώλεια της θερμότητας του
σώματος επιταχύνεται με την κίνηση του αέρα. Πράγματι
η καλύτερη προστασία κατά του κρύου είναι η μείωση της
κίνησης του αέρα πάνω στο δέρμα, πράγμα που μειώνει
την απώλεια της θερμότητας από διάχυση και εξάτμιση.
Αυτό μπορεί να γίνει και με τον κατάλληλο ρουχισμό και
την προστασία από τα ρεύματα αέρα.
Η εργασία σε κρύο περιβάλλον ευνοεί τον
πολλαπλασιασμό των προβλημάτων όπως είναι:

- τα χέρια και τα πέλματα των ποδιών αισθάνονται
πρώτα το κρύο, μετά οι βραχίονες, τα πόδια και τελικά
το υπόλοιπο του σώματος.

- ο εργαζόμενος δείχνει έλλειψη συντονισμού πράγμα το
οποίο μειώνει την ταχύτητα και ποιότητα της εργασίας
καθώς επίσης και την ασφάλεια. Επιπλέον της
αδεξιότητας, η απώλεια της αυτοσυγκέντρωσης εξ
αιτίας της δυσάρεστης θέσης στην οποία βρίσκεται,
επιδρά σοβαρά στην ασφάλεια.

- ο ογκώδης ρουχισμός μπορεί να αποβεί επικίνδυνος
επίσης. Παρεμποδίζει τις κινήσεις και εύκολα μπορεί
να πιασθεί στα κινούμενα μέρη των μηχανών. Το ίδιο
ισχύει και για τα χοντρά γάντια.

- το πιάσιμο μετάλλων ή υγρών κάνει τα χέρια να
κρυώνουν με γρηγορότερο ρυθμό.

- η έκθεση στο κρύο, ειδικά σε θερμοκρασίες κάτω του
0°C, μπορεί να επιφέρει κρυοπαγήματα των δακτύλων
των χεριών, των ποδιών, της μύτης και των λωβών των
αυτιών. Τούτο είναι ενοχλητικό, επώδυνο και
επικίνδυνο.

- το υγρό κρύο είναι λιγότερο ευχάριστο από το ξηρό
κρύο. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η υγρασία μειώνει
τις μονωτικές ιδιότητες όλων των ρούχων εκτός των
μάλλινων.
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Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Το κρύο έχει μεγάλη επίδραση στην ασφάλεια της
εργασίας, ακόμα και αν ο εργαζόμενος εκτίθεται
σ'αυτό για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.

Η θέρμανση είναι λιγότερο δαπανηρή από τον κλιματισμό
και ο καλός σχεδιασμός του ρουχισμού μπορεί να
προσφέρει προστασία έναντι οποιωνδήποτε
κλιματολογικών συνθηκών. Εντούτοις, ο προσεκτικός
προγραμματισμός και η λήψη των ακολούθων
προληπτικών μέτρων είναι απαραίτητα:

- όταν επιλέγουμε ρουχισμό πρέπει να έχουμε υπόψη
μας την προστασία μας έναντι της βροχής, του αέρα και
της διαφυγής της υγρασίας.

Το σώμα ιδρώνει σε όλες τις θερμοκρασίες. Τα
αδιάβροχα ρούχα τείνουν να εμποδίζουν την εξάτμιση
και έτσι υγραίνονται από την μέσα πλευρά τους. Η σωστή
προστασία επιτρέπει στην υγρασία να διαφύγει αλλά δεν
επιτρέπει στη βροχή κι αέρα να διεισδύσουν.

- τα ογκώδη ρούχα πρέπει να αποφεύγονται επειδή
εμποδίζουν την κίνηση.

- σε περίπτωση βαριάς εργασίας, η υπερθέρμανση εξ
αιτίας χονδρών ρούχων είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να
φοριέται ή ένας αριθμός ρούχων (φανέλα, πουκάμισο,
πουλόβερ, τζάκετ προστατευτικό έναντι του αέρα), τα
οποία μπορούν να αφαιρεθούν ένα - ένα ή ρούχα των
οποίων η εσωτερική επένδυση εφαρμόζεται με
φερμουάρ.

- τα χέρια και τα πόδια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο
κρύο

- οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι χρειάζονται
περισσότερη προστασία έναντι του κρύου από ότι οι
νεώτεροι.

- οι μηχανές και οι διάφορες εργασίες πρέπει να
σχεδιάζονται προσεκτικά, ώστε να είναι λιγότερο
επικίνδυνες και να μπαίνουν σε λειτουργία ευκολότερα
(π.χ. μέγεθος και απόσταση των κομβίων λειτουργίας,
μόνωση των μεταλλικών τμημάτων, εξάλειψη των
μυτερών προεξοχών, κ.λ.π.).

- η παροχή άνετων χώρων ανάπαυσης που να
θερμαίνονται είναι απαραίτητη.

Υψηλές θερμοκρασίες: Χρησιμοποιείστε π.χ. χοντρά επενδυμένα γάντια από
δέρμα. Η εσωτερική μάλλινη επένδυση των γαντιών πρέπει να είναι επεξερ-
γασμένη έτσι ώστε να αντέχουν στην φλόγα. Το υλικό For tamid mitten
αντέχει σε θερμοκρασία 400 C.

Υγρασία και Κρύο: π.χ κοντά γάντια από PVC. Χρησιμοποιείστε ένα πλεκτό
εσωτερικό γάντι από υλικό ανθεκτικό στην υγρασία.

Δερμάτινα γάντια είναι συνηθισμένα γάντια για βαριές εργασίες σε ξηρό
περιβάλλον. Τα ενισχυμένα γάντια διαρκούν περισσότερο.

Εργασίες με διαβρωτικές ουσίες: Χρησιμοποιείστε ελαστικά γάντια μεγάλου
μήκους, από χλωροπένιο με εσωτερικά πλεκτά γάντια από ίνα απορροφη-
τική της υγρασίας.

Θέματα προς συζήτηση
\ Υπάρχουν θέσεις εργασίας που εκτίθενται στο κρύο στην
περιοχή ευθύνης σας; Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους
κινδύνους τους συνυφασμένους με το κρύο;

Ι Ποια είναι τα αναγκαία ειδικά μέτρα ασφάλειας σε ένα
κρύο περιβάλλον;



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ίρις, είναι το έγχρωμο μέρος του ματιού. Η μαύρη τρύπα στο μέσο είναι η κόρη. Το μέγεθος της
κόρης προσδιορίζεται από την ποσότητα του φωτός που φθάνει στο μάτι.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

Συχνά ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός και στο
σπίτι και στην εργασία. Τα μάτια μας μπορούν να
προσαρμοστούν σε μία ευρεία κλίμακα φωτεινότητας,
αλλά ανεπαρκής φωτισμός καθιστά δύσκολη την εργασία
και συμβάλλει στα ατυχήματα. Ο ανεπαρκής φωτισμός
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα μάτια.

Στις περισσότερες εργασίες χρειάζεται να βλέπουμε τα
υλικά, τα προϊόντα και τον εξοπλισμό καθαρά. Εάν δεν
μπορούμε να δούμε καλά, εύκολα υποφέρουμε από
κόπωση, υπερένταση και πονοκεφάλους.
Το μάτι μπορεί να συγκριθεί με μια φωτογραφική μηχανή.
'Οταν οι ακτίνες από το φως πέφτουν στο μάτι
διασπώνται από ένα σύστημα φακών που αποτελείται από
τον κερατοειδή, τον φακό και ένα υγρό μεταξύ των δύο.
Ο χώρος μέσα στο μάτι πίσω από τον φακό είναι γεμάτος
με ένα υγρό διαφανές μέσα από το οποίο οι ακτίνες
περνούν για να σχηματίσουν μία εικόνα πάνω στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα, δηλ. την καμπυλωτή οθόνη στο
πίσω μέρος του ματιού. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας
είναι σαν ένα φιλμ ευαίσθητο στο φως μέσα σε μια
κάμερα.
Ο επαρκής φωτισμός είναι σημαντικός για τις ακόλουθες
αιτίες:

- Εστίαση: Το μάτι δεν μπορεί να εστιαστεί συγχρόνως
σε αντικείμενα που βρίσκονται κοντά και μακριά.

'Οταν αλλάζουμε γρήγορα την εστίαση σε αντικείμενα
που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις, το μάτι
κουράζεται.

Αυτό μπορεί να συμβεί με εργασίες ελέγχου και
συναρμολόγησης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άφθονο φως,
ιδιαίτερα στην περιοχή την πιο μακρινή από το μάτι.

- Αλλαγές στην όραση: Η όραση κάθε ανθρώπου είναι
διαφορετική. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν πιο αδύνατη
όραση. Επιπλέον, η ικανότητα του ματιού να εστιαστεί
γρήγορα σε διαφορετικές αποστάσεις μειώνεται όσο
γινόμαστε μεγαλύτεροι στην ηλικία. Πολλοί άνθρωποι
χρειάζονται γυαλιά στην ηλικία των 40 - 50 ετών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να
έχουν επαρκή φωτισμό.

Έλεγχος όρασης
Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο, με τα μάτια σας όχι κοντύτερα
από 40cm, η όραση σας είναι λιγότερη από 1.0. Συμβουλευθείτε έναν
οφθαλμίατρο.

- μπορείτε να ελέγξετε την όραση σας προσπαθώντας να
διαβάσετε το εντός πλαισίου κείμενο (με τα μικρά
γράμματα).

- αν βρείτε δύσκολο να το διαβάσετε με καλό φωτισμό,
πρέπει να εξετάσετε τα μάτια σας και να δείτε αν
χρειάζεσθε ή όχι γυαλιά.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις φωτισμού στους χώρους
εργασίας, πρέπει να γίνεται καλή χρήση του φυσικού
φωτισμού και συγχρόνως να αποφεύγονται οι
παρενοχλήσεις από το φως του ήλιου ή άλλες πηγές
φωτισμού.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Το Φως της ημέρας
Το τεχνητό φως δεν είναι τόσο καλό όσο το φως της
μέρας, αλλά το φως της μέρας αλλάζει ανάλογα με τις
εποχές και τις καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, η ποσότητα

του φωτισμού που απαιτείται, πρέπει να προσδιορίζεται

ανεξάρτητα από την ποσότητα φυσικού φωτισμού.
Στο χώρο εργασίας σας πρέπει να φθάνει επαρκής
φωτισμός και να μη σκιάζεται από σας ή από το τμήμα
μιας μηχανής. Αυτό ισχύει τόσο για το φως της μέρας όσο

και για τον τεχνητό φωτισμό.
Είναι σημαντικό να υπάρχει όσο το δυνατό περισσότερος

φυσικός φωτισμός. Δεν πρέπει το αποθηκευμένο υλικό να

τοποθετείται σε σημεία όπου μπορεί να εμποδίζει το φως

της ημέρας. Τα παράθυρα πρέπει να διατηρούνται
καθαρά στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος τους. Εάν το

παράθυρο βλέπει σε τοίχο, αυτός ο τοίχος πρέπει να είναι
βαμμένος άσπρος, για να αντανακλά περισσότερο το φως
της μέρας στο χώρο εργασίας.
Στα εργοστάσια, τα παράθυρα και οι φεγγίτες

συμβάλλουν στην αύξηση του φωτισμού. Εν τούτοις,
πρέπει να παρέχεται επαρκής γενικός φωτισμός, όταν το

φως του ήλιου δεν αρκεί, ανάλογα με τις ώρες της μέρας.

Οι τοίχοι στο εσωτερικό του εργοστασίου πρέπει να είναι
βαμμένοι με φωτεινά χρώματα, για να επωφελούμεθα όσο

το δυνατό περισσότερο από το φως της ημέρας, καθώς και
από τον τεχνητό φωτισμό.

Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη όταν σχεδιάζουμε, τοποθετούμε
και έχουμε την οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε γραφεία. Εργα-
στείτε σε σκοτεινό περιβάλλον. Γενικά ο φωτισμός πρέπει να είναι πολύ
λιγότερος από άλλους χώρους γραφείων.

Διάφορα χωρίσματα, κατακόρυφων

λωρίδων, βενετσιάνικα, συρρόμενα κ.λπ.

χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν
το φυσικό φως.

Αντίθεση
Το μάτι πρέπει να κάνει προσπάθεια για να ξεχωρίσει τα
αντικείμενα που παρουσιάζουν μικρή αντίθεση όταν
φωτίζονται. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
ξεχωρίσει κανείς τέτοια αντικείμενα, όταν ο φωτισμός
είναι ανεπαρκής. Η μετακίνηση από ένα πολύ φωτεινό
χώρο (από χώρο που φωτίζεται άμεσα με το φως του
ήλιου ή με φωτισμό ασετυλίνης) σε ένα σκιερό χώρο,
μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς το μάτι χρειάζεται
χρόνο για να προσαρμοστεί στο διαφορετικό φωτισμό,
και συνεπώς, μπορεί να μειωθεί προσωρινά η όραση.

Σε διαδρόμους μεταφοράς οι έντονες σκιές μπορεί να
προκαλέσουν ατυχήματα, εάν ο φωτισμός είναι
ανεπαρκής. Αυτό το·πρόβλημα υπάρχει σε πολλούς
εργασιακούς χώρους.

Αντανάκλαση
Αντανάκλαση είναι η ικανότητα μιας επιφάνειας να
στέλνει το φως πίσω. Όσο πιο σκούρα είναι η επιφάνεια
τόσο λιγότερο φως αντανακλά, γι' αυτό χρειάζεται
περισσότερο φως σ' αυτό το χώρο. Το φως που
αντανακλάται κατ' ευθείαν στο μάτι μπορεί να
προκαλέσει θάμπωμα.

Το φωτιστικό σώμα οροφής είναι

τοποθετημένο έτσι ώστε να εμποδίζει

το θάμπωμα, απ'ευθείας ή εξ ανακλάσεως.

Απαλά χρώματα στους τοίχους

Ρυθμιζόμενος, φωτισμός με ασυμμετρική
ΰιάχυση φφτάς πτηβέπη εργασίας.

Φωτιζόμενη βάση στήριξης εγγράφων.



ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Θαμπωμα από μια λάμπα οροφής χαμηλά τοποθετημένης.

Θαμπωμα
Το Θαμπωμα συμβαίνει όταν κοιτάζουμε κάποιο φως, το
οποίο είναι πιο δυνατό από εκείνο, στο οποίο μπορεί να
προσαρμοστεί το μάτι. Αυτό συμβαίνει όταν τα τεχνητά
φώτα είναι τοποθετημένα πολύ χαμηλά, χωρίς
προστατευτικό κάλυμμα, ή όταν το φως του ήλιου πέφτει
κατευθείαν στο χώρο εργασίας.

Έμμεσο θάμπωμα μπορεί να συμβεί, όταν αντανακλάται

φως από γυαλιστερές επιφάνειες. Αυτό μπορεί να

αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση και την κατάλληλη

τοποθέτηση του σωστού τύπου λαμπτήρα.

1. Θάμπωμα από λάμπα τοποθετημένη σε χαμηλή οροφή.

2. Θάμπωμα από λάμπα εργασίας τοποθετημένη σε λάθος
θέση.

3. Έμμεσο θάμπωμα. Συμβαίνει από αντανάκλαση φωτός.

Απαιτήσεις όσον αφορά το φωτισμό
Η μεγαλύτερη ποσότητα φωτισμού πρέπει να πέφτει πάνω

στο υλικό ή τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην

εργασία μας. Η πηγή φωτισμού πρέπει, κατά κανόνα να

είναι τοποθετημένη πίσω και προς την πλευρά του

αριστερού ώμου, εάν το άτομο είναι δεξιόχειρας. Αυτό

εφαρμόζεται στον πραγματικό φωτισμό κάθε θέσης

εργασίας.

Ανάμεσα στους παράγοντες που είναι σημαντικοί για τον
καθορισμό της ποσότητας φωτισμού είναι και:

- η φύση της εργασίας (π.χ. χρειάζεται περισσότερο φως
για εργασία που απαιτεί ακρίβεια)

- η ικανότητα των γύρω επιφανειών να αντανακλούν φως

- το μέγεθος, η μορφή και οι ιδιότητες του υλικού ή του
αντικειμένου να αντανακλά φως και εάν το αντικείμενο
είναι ευδιάκριτο μέσα στο χώρο.

- η όραση των εργαζομένων

Έμμεσο Θαμπωμα εξαντανακλάσεως.

Το μάτι προσαρμόζεται στην φωτεινότητα του φωτός, στην περίπτωση αυτή
από την λάμπα ή την αντανάκλαση. Η κόρη του οφθαλμού συστελεται
συνεχώς εξαιτίας του λαμπερού φωτός. Δεξιά τα μάτια πρέπει να προσαρ-
μόζονται συνεχώς στην αντανάκλαση. Και στις δυο περιπτώσεις είναι δύ·
σκολο να δει ο εργαζόμενος το υλικό εργασίας και αυτό έχει σον αποτέλεσμα
κούραση και πονοκεφάλους.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Τα προβλήματα φωτισμού είναι συνδυασμός των
πηγών, του θαμπώματος, των αντανακλάσεων και
των σκιών.
(Ένας απλός πρακτικός κανόνας)
Ο καλός φωτισμός απαιτεί τοίχους βαμμένους
με ανοιχτά χρώματα!

Θέματα προς συζήτηση -
• Τι μπορεί να γίνει για να κάνουμε την καλύτερη χρήση

του φωτισμού δια μέσου των παραθύρων, πόρτων ή φεγ-
γιτών;

Η Νομίζετε ότι απαιτείται περισσότερος τεχνητός φωτισμός
σε συνδυασμό με τον φυσικό;

• Πώς είναι τοποθετημένα τα φώτα σε σχέση με την εργα-
σία; Υπάρχουν σκιές που δυσκολεύουν την εργασία;

Ι Υπάρχουν προβλήματα θαμπώματος εξαιτίας του φυσι-
κού φωτισμού; Τι γίνεται με τα θαμπώματα από τις λά-
μπες;

Ι Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν αρκετό φωτισμό;

Γενικός και τοπικός Φωτισμός
Συνήθως ο φωτισμός σ' ένα εργασιακό χώρο αποτελείται
από το γενικό φωτισμό ή από ένα συνδυασμό γενικού και
τοπικού φωτισμού.

- ο γενικός φωτισμός προέρχεται από την οροφή ή από
λαμπτήρες τοίχου. Με το γενικό φωτισμό φωτίζεται
όλος ο χώρος.

- ο τοπικός φωτισμός είναι τοποθετημένος κοντά στους
εργαζόμενους για να φωτίζονται άμεσα τα αντικείμενα.

- ο συνδυασμός γενικού και τοπικού φωτισμού
ανταποκρίνεται στην ανάγκη του εργαζόμενου για
σωστό φωτισμό κατά την εργασία του.



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός και Συντήρηση

των λαμπτήρων και

των φωτιστικών σωμάτων
Ο φωτισμός μειώνεται όταν η πηγή από την οποία

εκπέμπεται παλιώσει.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες είναι:

- φθορά των πηγών φωτισμού (λαμπτήρων).

- βρώμικες εγκαταστάσεις και βρώμικες πηγές φωτισμού.

- βρωμιά στις επιφάνειες του δωματίου

- βρώμικοι ανακλαστήρες και βρώμικα αντιθαμβωτικά

συστήματα.

Η βρωμιά στους λαμπτήρες και στις εγκαταστάσεις

αποτελεί την πιο απλή αιτία μείωσης του φωτισμού.

Οι λαμπτήρες πυράκτωσης και οι λυχνίες φθορισμού

παλιώνουν. Μετά από μία χρονική περίοδο παράγεται

μόνο το μισό από το αρχικό φως. Συνεπώς, δεν είναι

αρκετό να αλλάζουμε τους λαμπτήρες όταν καίγονται.

Πρέπει να αλλάζονται όλοι, όταν ο φωτισμός πάψει να

είναι επαρκής.

Οι συνηθισμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης έχουν τη

μικρότερη διάρκεια ζωής και εκπέμπουν το λιγότερο φως.

Συνήθως διαρκούν περίπου 1.000 ώρες συγκριτικά με

τους λαμπτήρες φθορίου, οι οποίοι διαρκούν περίπου

7.000 ώρες.

Μιλώντας γενικά, η μορφή της εργασίας που εκτελείται

στον εργασιακό χώρο, είναι ο παράγοντας που καθορίζει

το πόσο γρήγορα ρυπαίνονται οι συσκευές φωτισμού.

Επίσης, για οικονομικούς λόγους, οι λαμπτήρες στο χώρο

εργασίας πρέπει να συντηρούνται τακτικά. Ο φωτισμός

μπορεί να διατηρηθεί ευκολότερα στο απαιτούμενο

επίπεδο, εάν οι λαμπτήρες καθαρίζονται και αλλάζονται

τακτικά.

Κακος γενικός φωτισμός και έλλειψη τοπικού φωτισμού κάνουν τις θέσεις
εργασίας ακατάλληλες και προξενούν κούραση στους εργαζόμενους πράγ-
μα που έχει σαν συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα και κακή ποιότητα
εργασίας. Ο γενικός φωτισμός του χώρου πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορ-
φα μέσα στον εργασιακό χώρο. Η ένταση του φωτισμού πρέπει να προσαρ-
μόζεται στην εργασία που γίνεται. Δυνατότερος φωτισμός πάντα χρειάζεται
για εργασία πάνω σε μικρά αντικείμενα και εξαρτήματα και εργασία ακρί-
βειας. Στην πρακτική ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την εγκατάσταση
τοπικού φωτισμού στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Είναι επίσης πολύ
σημαντικός ο χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα πατώματα,
οι τοίχοι και οι οροφές πρέπει να χρωματίζονται με ανοιχτές αποχρώσεις
(χρωμάτων).

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
ΐΕίναι σημαντικό να γίνεται τακτική επιθεώρηση
των φώτων. Αυτή η επιθεώρηση παρέχει και την
ευκαιρία σκέψης για καλύτερους τρόπους

φωτισμού.

Θέματα προς συζήτηση
Ι Ποιος είναι υπεύθυνος για να διατηρούνται τα φώτα και
τα παράθυρα καθαρά;

Ι Εάν ένας λαμπτήρας πυράκτωσης ή λαμπτήρας φθορι-
σμού καεί ποιος είναι υπεύθυνος να τον αντικαταστήσει;

Ι Υπάρχουν ειδικές εργασίες, που απαιτούν τοπικό φωτι-
σμό;

Ελήφθηκαν μέτρα για την βελτίωση του φωτισμού; Περι-
γράψτε τα.



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ακούμε τον ήχο με διάφορους τρόπους. Κάτι που
βρίσκετε ευχάριστο και σας παρακινεί να το κάνετε
άλλοι μπορεί να το βρίσκουν θορυβώδες και ενοχλη-
τικό, θυμηθείτε ότι κάθε φορά που είστε εκτεθειμέ-
νοι σε ένα δυνατό θόρυβο είναι δυνατόν να πάθετε
μόνιμη βλάβη στην ακοή σας.

Συνέπειες του θορύβου
Όλοι οι ήχοι δεν αποτελούν θόρυβο. Θόρυβος είναι μόνο
ο ήχος. που μας είναι δυσάρεστος. Τα τελευταία χρόνια,
τα επίπεδα θορύβου έχουν αυξηθεί. Τα μηχανήματα που
έγιναν αποδοτικότερα και ταχύτερα, έχουν αυξήσει τα
επίπεδα θορύβου. Σε μεγάλους χώρους υπαίθριας
εργασίας, ο θόρυβος απλώνεται παντού και μπορεί να
αυξηθεί με τη λειτουργία πρόσθετων μηχανών, που

αυξάνουν το επίπεδο θορύβου.

Η αίσθηση του θορύβου είναι υποκειμενικό θέμα,

φανερό όμως είναι ότι πολλοί από μας μπορεί να πάθουν

βλάβη στην ακοή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν

θεραπεύεται, εάν το επίπεδο του θορύβου είναι πολύ

υψηλό.

Δεν είναι μόνο η ακοή που μπορεί να προσβληθεί από το

θόρυβο. Ο θόρυβος μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις και

στην κυκλοφορία του αίματος καινά δημιουργήσει άγχος.

Τότε αντιμετωπίζουμε δυσκολία στον ύπνο.

Ο Θόρυβος μπορεί να προκαλέσει:

- βλάβη στην ακοή

- ενόχληση στη συνομιλία

Π εκνευρισμό ή ενόχληση

ΘΟΡΥΒΟΣ = ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΣ ΗΧΟΣ

Βλαβερός Θόρυβος
Σε πολλούς εργασιακούς χώρους το επίπεδο του θορύβου
μπορεί να είναι βλαβερό για την ακοή. Συχνά
προκαλείται θόρυβος από διάφορους τύπους μηχανών.
Εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα ή η
χειρονακτική εργασία για τη σφυρηλάτηση μεταλλικών
αντικειμένων προκαλούν επίσης δυνατό θόρυβο.

Θόρυβος, ο οποίος είναι συνεχής σε επίπεδο 85-90 dΒ (Α)
ή περισσότερο είναι βλαβερός για την ακοή. Βάζετε σε
κίνδυνο την ακοή σας, εάν μένετε υπό την επίδραση
τέτοιου θορύβου περισσότερο από πέντε ώρες τη μέρα.

Η ακοή μπορεί ακόμη να προσβληθεί από ξαφνικούς
δυνατούς θορύβους που προκαλούνται από μία έκρηξη
κοντά στα αυτιά.

Δυστυχώς, δεν μπορείτε να κλείσετε τα αυτιά σας, όπως
κάνετε με τα ματία σας.

Επικαλυπτικός θόρυβος

Επικαλυπτικός θόρυβος σημαίνει ότι ο ήχος που θέλουμε να
ακούσουμε καταπνίγεται από έναν άλλο ήχο. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ατυχήματα, εφόσον δεν ακούγονται οι
κραυγές προειδοποίησης και άλλα ηχητικά σήματα.

Δεν είναι μονάχα η απ' ευθείας επίδραση του θορύβου που έχει αρνητικά
αποτελέσματα πάνω μας. Σε καταστάσεις εργασίας όπου υπάρχει θόρυβος
ή στην διάρκεια που προσπαθούμε να ακούσουμε κάποιον συνάδελφο, τότε
αυξάνεται τη πνευματική μας ένταση (στρες).
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Κάλυψη του θορύβου

Σ' ένα εργασιακό χώρο ο θόρυβος από τις μηχανές μπορεί

να καταπνίξει τον ήχο ενός φορτηγού οχήματος ή να

διαταράξει μία συνομιλία. Παρόμοια προβλήματα

υπάρχουν στους περισσότερους βιομηχανικούς χώρους

εργασίας.

Το επίπεδο του ήχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
60-70 dΒ (Α), εάν πρόκειται να κάνουμε σννομιλίαμε
κάποιον σε κανονική απόσταση. εξωτερικό

Εκνευριστικός θόρυβος
Ο εκνευριστικός θόρυβος υπάρχει σε διάφορες μορφές.
Το πόσο ένας θόρυβος μας είναι εκνευριστικός, είναι
κάπως υποκειμενικό και εξαρτάται από το πόσο ο ήχος
μας είναι επιθυμητός ή όχι. Ακόμη και ένας ήχος χαμηλής
έντασης, μπορεί να είναι εκνευριστικός.

Οι τακτικοί πελάτες των εστιατορίων μπορεί να

απολαμβάνουν τη μουσική, ενώ οι σερβιτόροι μπορεί να

τη βρίσκουν εκνευριστική. Επίσης συχνά αντιμετωπίζουμε

το ίδιο πρόβλημα στο σπίτι, όταν θεωρούμε τη μουσική

του γείτονα εκνευριστική, ενώ εκείνος πιστεύει ότι είναι

θαυμάσια.

Θέματα προς συζήτηση -
• Στην εργασία, είναι καμμιά φορά δύσκολο να ακούσετε

τι λένε οι εργαζόμενοι;

• Αναφέρετε πηγές θορύβου οι οποίες σας ενοχλούν πιο
πολύ κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.

• Αισθάνεστε ότι υπάρχουν επίπεδα θορύβου τα οποία
είναι βλαβερά για την ακοή;

Η παραμονή επί μακρό χρονικό διάστημα σε χώρους με
υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει σημαντική

ελάττωση της ακοής. Το αυτί είναι ένα πολύ ευαίσθητο

όργανο και πρέπει να το προστατεύουμε.

Στην εικόνα φαίνεται μια τομή του αυτιού. Ο ήχος περνά

μέσω του εξωτερικού μέρους του αυτιού και προκαλεί
παλμικές κινήσεις στο τύμπανο καθώς και στα τρία οστά

του αυτιού (σφύρα, άκμονα και αναβολέα). Οι παλμικές

κινήσεις, περνούν μέσα από το υγρό που υπάρχει σε ένα

σπειροειδή σωλήνα, που ονομάζεται κοχλίας. Το
ακουστικό νεύρο που έχει απολήξεις στον κοχλία

μεταφέρει το σήμα στον εγκέφαλο.

Ο κοχλίας είναι εκείνος που υφίσταται τη βλάβη, όταν

εκτίθεται κανείς σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα θορύβου.

Οι πολύ λεπτές απολήξεις του νεύρου στο εσωτερικό του

κοχλία καταστρέφονται και πεθαίνουν. Η βλάβη αυτή

είναι αμετάκλητη. Δεν μπορεί να διορθωθεί.

Τα άτομα έχουν διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας στο

θόρυβο. Η ακοή ορισμένων ανθρώπων παθαίνει βλάβη
γρηγορότερα απ' ότι συμβαίνει με άλλους ανθρώπους.
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Προσωρινή απώλεια της ακοής

οφειλόμενη στο θόρυβο
Υπάρχει ένα προειδοποιητικό σημείο, το οποίο πρέπει να

λάβουμε σοβαρά υπόψη: εάν, μετά από παραμονή σε

θορυβώδες περιβάλλον για μικρό χρονικό διάστημα, το

εγκαταλείψουμε για κάποιο πιο ήσυχο και δεν μπορούμε

στην αρχή να ακούσουμε τους λιγότερο δυνατούς ήχους (η

ακοή μας έχει μειωθεί), αυτό ονομάζεται προσωρινή

απώλεια της ακοής που οφείλεται στο θόρυβο. Αυτό όμως

το είδος της απώλειας της ακοής διορθώνεται. Η

κανονική ακοή θα επανέλθει μετά από μια περίοδο

ανάπαυσης.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα άτομα που

εργάζονται σε θορυβώδες περιβάλλον να ξεκουράζουν τα

αυτιά τους, κάνοντας διάλειμμα σε ήσυχους χώρους.

Η προσωρινή απώλεια της ακοής που οφείλεται στο

θόρυβο, αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι. Πρέπει να

αποφεύγετε να εργάζεστε σε τέτοιο εργασιακό χώρο για

να αποφύγετε τη μόνιμη απώλεια της ακοής.

Είναι αλήθεια ότι τίποτα
δεν μπορεί να γίνει σχετικά
με τον θόρυβο, ε! Γιάννη;

θα πρέπει να φωνάζεις
γιατί ο Γιάννης δουλεύει
εδώ πολλά χρόνια!

Λ

Ενας κοχλίας κατεστραμμένος από τον θόρυβο. Περίπου ένα τρίτο των

απολήξεων του ακουστικού νεύρου έχει ολικά καταστραφεί. Αυτό έχει σαν

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να ακούει ο εργαζόμενος υψηλούς τόνους
- μια βλάβη στην ακοή.

Αναπηρία
Η ακοή αποτελεί μια σημαντική αίσθηση, η οποία μας
βοηθάει να διατηρούμε επαφή με το περιβάλλον μας. Εάν
χάσουμε την ακοή μας τελείως ή εν μέρει, θα
δυσκολευόμαστε να ακούμε τι λένε οι άλλοι και θα
δυσκολευόμαστε να παρακολουθούμε το ραδιόφωνο ή την
τηλεόραση.

Η μερική ή ολική απώλεια της ακοής μπορεί να έχει τις
εξής συνέπειες:

- μπορεί να δυσκολεύεστε πολύ να καταλάβετε μία
κανονική ομιλία

- μπορεί να δυσκολεύεστε να καταλάβετε τι λένε οι
εργοδηγοί ή οι συνάδελφοι και να μην αναγνωρίζετε τα
ηχητικά σήματα.

- μπορεί να νοιώθετε απομόνωση, καθώς δεν μπορείτε
να συμμετέχετε σε συζητήσεις κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων ή σε συνομιλίες με φίλους κατά τη
διάρκεια της διακοπής της εργασίας

- μπορεί να έχετε ανάγκη περισσότερης ανάπαυσης και
χαλάρωσης απ' ότι συνήθως, επειδή συχνά πρέπει να
χρησιμοποιείτε όλη σας την ενεργητικότητα για την
εκτέλεση της εργασίας σας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Το αυτί μπορεί να ακούει ευκολότερα τις χαμηλές
συχνότητες απ' ότι τις υψηλές. Συνεπώς εάν το αυτί
υποστεί βλάβη, η αντίληψη των υψηλών
συχνοτήτων είναι εκείνη που χάνεται πρώτη. Αυτό
δεν είναι δυνατό να το αντιληφθούμε, επειδή
μπορούμε και ακούμε την κανονική ομιλία.
Χρειάζεται να περάσουν αρκετά χρόνια για να
γίνει εμφανής η βλάβη, καθώς θα δυσκολευόμαστε
να καταλάβουμε τι λένε οι άλλοι.
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Οι Δονήσεις σε συνδυασμό

με το θόρυβο
Ο θόρυβος προέρχεται από δονήσεις η κίνηση αερίων η

υγρών. Επίσης, πολλές μηχανές ή ηλεκτροκίνητα

εργαλεία χειρός μεταδίδουν τις δονήσεις τους στο

ανθρώπινο σώμα. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να

προκαλέσουν βλάβη στους μυς και στις αρθρώσεις και να

επιδράσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Η ασθένεια

"άσπρα δάκτυλα" η οποία συναντάται σε εργαζόμενους

που χειρίζονται αερόσφυρες ή αρθρωτά πριόνια, αποτελεί

θλιβερό παράδειγμα των βλαβών που προκαλούν οι

δονήσεις.

Οι δονήσεις σ' ολόκληρο το σώμα αποτελούν επίσης

πρόβλημα. Ένας χειριστής που για μεγάλα χρονικά

διαστήματα εργάζεται με ένα μηχάνημα που

χρησιμοποιείται στη δασοκομία, υφίσταται δυνατές

δονήσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, η συχνότητα των

δονήσεων είναι πολύ μικρότερη, μολονότι αυτές

συνοδεύονται από τον ισχυρό θόρυβο της μηχανής.

Οι δονήσεις που υφίσταται ο χειριστής ενός μηχανήματος

που χρησιμοποιείται στη δασοκομία μπορεί να του

προκαλέσουν μεγάλη δυσφορία και ακόμη να βλάψουν

τα εσωτερικά του όργανα.

Θέματα προς συζήτηση
• Υποφέρετε εσείς ή κάποιος από τους συναδέλφους σας

από μερική απώλεια ακοής ή κώφωση;

• Τι προβλήματα μπορεί να προξενήσει η κώφωση στην

εργασία; Τι προβλήματα μπορεί να προξενήσει η κώφω-

ση όταν ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται στο χώρο της

εργασίας;

• Η απώλεια ακοής εξαιτίας του μηχανικού θορύβου είναι

από παλιά γνωστή και αποτελεί πρόβλημα. Πώς αισθά-

νεστε γι' αυτό; Το δέχεστε σαν ένα αναπόφευκτο κακό;

• Ποια είναι τα δυσάρεστα αποτελέσματα εάν ο χώρος
εργασίας είναι πολύ θορυβώδης; Κάντε έναν κατάλογο
των πιθανών επιδράσεων στην υγεία και την ασφάλεια.

Κομπρεσσέρ αυτού του τύπου δημιουργούν υψηλό επίπεδο θορύ-
βου. Εκτός αυτού δονούνται τόσο δυνατά, που έχουν επιπτώσεις
στην κυκλοφορία του αίματος και τραυματίζουν τους μυς και τους
συνδέσμους.

Ντεσιμπέλ

Ο ήχος μπορεί να αποτελείται από ένα καθαρό τόνο, αλλά
τις περισσότερες φορές είναι σύνολο πολλών τόνων
διαφορετικής έντασης και συχνοτήτων. Η ένταση
μετριέται σε ντεσιμπέλ (dΒ). Η συχνότητα μετριέται σε
hertz (Hz).

Εάν θεωρούμε ότι ένας ήχος είναι ενοχλητικός, αυτό δεν
οφείλεται μόνο στην ένταση του. Σ' αυτό μπορεί να
συμβάλλει και η συχνότητα του. Οι υψηλοί τόνοι ενοχλούν
περισσότερο απ' ότι οι χαμηλοί. Οι απλοί ήχοι μπορεί να
είναι περισσότερο ενοχλητικοί και να προκαλέσουν
μεγαλύτερη βλάβη απ' ότι οι σύνθετοι ήχοι.

Ο πίνακας που παρουσιάζεται πιο κάτω δείχνει την
ένταση των διαφόρων ήχων σε (dΒ (Α). Συνήθως
χρησιμοποιούνται τα dΒ (Α) επειδή ανταποκρίνονται
περισσότερο στις επιπτώσεις που έχει ο θόρυβος στα
αυτιά του ανθρώπου.

Τα χαρακτηριστικά
της κλίμακας ντεσιμπέλ

Οι θόρυβοι από διάφορες πηγές αναμιγνύονται μεταξύ
τους. Το επίπεδο του συνολικού θορύβου σε κάθε περιοχή
αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των πηγών θορύβου.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κλίμακας
ντεσιμπέλ (λογαριθμική κλίμακα) δεν μπορούμε να
προσθέσουμε απλά τα διαφορετικά επίπεδα θορύβου.
Δύο διαφορετικές πηγές θορύβου, από τις οποίες η κάθε
μία δημιουργεί θόρυβο των 80 dΒ (Α), δίνουν αθροιστικά
83 dΒ (Α) και όχι 160 dΒ (Α).

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι ότι την
αλλαγή από 80 dΒ (Α) σε 83 dΒ (Α), την αισθάνεται το
αυτί τόσο, όσο και την αλλαγή από 40 dΒ (Α) σε 43 dΒ

(Α).

Μία αλλαγή 3 dΒ (Α) - όπως συμβαίνει στο παράδειγμα -
έχει πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά το πώς
καταλαβαίνουμε το θόρυβο, ανεξάρτητα από το αρχικό
επίπεδο του.
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Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας αυτά τα γεγονότα

όταν εξετάζεται η ένταση του θορύβου και οι μεταβολές

της. 'Οταν λέμε ότι το επίπεδο θορύβου μειώθηκε από 90

dΒ (Α) σε 80 dB (Α) δε φαίνεται σημαντικό, λαμβάνοντας

όμως υπόψη τα χαρακτηριστικά της κλίμακας decibel η

μείωση αυτή έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως εάν

απομακρύναμε από το χώρο εργασίας εννιά στις δέκα

μηχανές που προκαλούν θόρυβο.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
(Μια απλή πρακτική μέθοδος!)

Όταν δε μπορείτε να συνομιλείτε με κανονική

ένταση φωνής και βρίσκεστε σε απόσταση

μικρότερη του μέτρου από το συνάδελφο σας, τότε

το επίπεδο θορύβου είναι πολύ υψηλό.

Θέματα προς συζήτηση
Απαριθμήστε τις πηγές θορύβου πους σας επηρεάζουν

Για ιδιαίτερα θορυβώδεις πηγές, μπορείτε να προσδιορί-

σετε ποια εξαρτήματα ή μέρη των μηχανών αποτελούν τις

κύριες πηγές θορύβου;

Ι Μπορεί η θορυβώδης εργασία να πραγματοποιείται σε

ξεχωριστό μέρος στον τόπο εργασίας σας;

Μέθοδοι ελέγχου του θορύβου

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πολλές πηγές θορύβου προκαλούν θόρυβο ο οποίος

μεταδίδεται μέσω του αέρα και θόρυβο ο οποίος

μεταδίδεται μέσω της οικοδομής. Γι' αυτό θα πρέπει να

προσπαθήσουμε να μειώσουμε το επίπεδο θορύβου και

από τα μηχανήματα και από τα οικοδομήματα των

εργασιακών χώρων.

Είναι δύσκολο να μειωθεί ο θόρυβος που προκαλείται

από τα μηχανήματα παραγωγής χωρίς να διακοπεί ή να

μειωθεί η παραγωγή. Παρόλα αυτά προσπαθήστε:

- να καλύψετε με μονωτικό υλικό ολόκληρες τις μηχανές

ή κάποια μέρη τους που προκαλούν ιδιαίτερο θόρυβο.

- να συντηρείτε τις μηχανές τακτικά για να διατηρηθούν

σε καλή κατάσταση και να μειωθεί έτσι ο θόρυβος

- να μειώσετε τους κραδασμούς στα εξαρτήματα των

μηχανών και στα καλύμματα τους

- να αντικαταστήσετε τα μεταλλικά μέρη με άλλα τα

οποία να είναι φτιαγμένα από ηχομονωτικά υλικά π.χ.

πλαστικό, ελαστικό και άλλα ηχομονωτικά υλικά.

- να μεγαλώσετε το χρονικό διάστημα φρεναρίσματος για

τα παλινδρομούντα μέρη.
Ένα σωστά σχεδιασμένο ηχομονωτικό κάλυμμα μπορεί
να ελαττώσει το επίπεδο του θορύβου μέχρι 55 (dΒ (Α).
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Εάν το επίπεδο θορΰβου στο χώρο εργασίας υπερβαίνει
τα 80 dΒ (Α), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση
του. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την
κατασκευή ηχομονωτικων καλυμμάτων γύρω από τις
μηχανές ή τη χρήση ωτασπίδων (ατομικών
προστατευτικών μέσων της ακοής). Η εγκατάσταση
ηχομονωτικού καλύμματος γύρω από την πηγή θορύβου ή
παρόμοια μέτρα, είναι προτιμότερη από τη χρήση
ωτασπίδων. Εν τούτοις χρησιμοποιείτε πάντοτε ωτασπίδες
μέχρι να τοποθετηθούν τέτοια καλύμματα.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΘΟΡΥΒΟ

Ο θόρυβος που προκαλείται από διάφορα μηχανήματα
μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά χωρίς τη λήψη
πολύπλοκων μέτρων. Παραδείγματα μεθόδων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:

- η προσαρμογή σιγαστήρα στις εξατμίσεις

- η αλλαγή του τύπον τον πνευματικόν εξοπλισμού για τη
μείωση των στοιχείων υψηλής συχνότητας.

- η αντικατάσταση του εξοπλισμού με άλλα μοντέλλα τα
οποία προκαλούν λιγότερο θόρυβο, π.χ. λιγότερο
θορυβώδεις ανεμιστήρες με κατάλληλα πτερύγια

- το κατάλληλο στερέωμα των μερών που προκαλούν
θόρυβο

- η απομόνωση τον χώρου εργασίας στον οποίο
βρίσκεται ο εξοπλισμός που προκαλεί θόρυβο

3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Ο θόρυβος που δημιουργείται κατά την διακίνηση των
υλικών μπορεί να μειωθεί. Αποφεύγετε να κτυπάτε τα
υλικά κατά την διακίνηση τους, ιδιαίτερα στα μηχανήματα
μεταφοράς

Να θυμάστε επίσης ότι πρέπει

- να μειωθεί το ύψος από το οποίο μπορούν να πέφτουν
τα προϊόντα σε κιβώτια και ράφια

- να ενισχύσετε τις λαμαρινοκατασκευές στα σημεία
εκείνα στα οποία κτυπάνε τα πακέτα ή τα υλικά, ή να
τις επικαλύψετε με ηχομονωτικά ή παρόμοια υλικά.

- να καλύψετε τα αιχμηρά σημεία με πλαστικά
καλύμματα ή καλύμματα από καουτσούκ

Η μεταφορική ταινία είναι ρυθμιζόμενου ύψους χάρις σε ένα υδραυλικό σύστημα. Στο τέλος της διαδρομής της ταινίας υπάρχει προσδεδεμένο ένα τύμπανο
που φέρει στις εσωτερικές πλευρές του ελαστικές πλάκες για την επιβράδυνση της πτώσης του υλικού.
Το τύμπανο ανυψώνεται αυτόματα έτσι ώστω το ύψος της ελεύθερης πτώσης του υλικού από την τελευταία πλάκα στον πάτο του δοχείου συγκομιδής να
είναι πάντα το ίδιο.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

- να μειώσετε την ταχύτητα των μεταφορικών ταινιών

- να εγκαταστήσετε πολλές μεταφορικές ταινίες ώστε να
διαιρείται το φορτίο και έτσι να μειώνεται η ταχύτητα.

'Αλλη μια μέθοδος για τη μείωση του θορύβου κατά τη
μεταφορά προϊόντων:

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κεκλιμμένες χοάνες

εκφόρτωσης των υλικών. Κατά κανόνα είναι μεγάλες

χοάνες φτιαγμένες από φύλλο μετάλλου, πλαστικό ή ξύλο.

'Οταν το υλικό κτυπάει στη χοάνη δημιουργείται μεγάλος

θόρυβος.

Ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί με την κάλυψη της

εξωτερικής επιφάνειας της χοάνης εκφόρτωσης με

ηχομονωτικό υλικό. Κατά την αγορά ενός καινούργιου

κεκλιμένου αγωγού εκφόρτωσης σιγουρευτείτε ότι ο

αγωγός φέρει διπλά τοιχώματα (sandwich).

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τι μέτρα μπορούν να
ληφθούν ώστε να μειωθεί το επίπεδο ηχητικού

συντονισμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε μια αυτοκινητοβιομηχανία που υπάρχουν πολλές γραμμές
παραγωγής, σε κάποια γραμμή ο θόρυβος μπορεί να είναι μεγαλύτερος παρά
σε άλλες. Η εργασία λείανσης στο σασί δημιουργεί ένα οξύ ήχο υψηλής
συχνότητας, ο οποίος ενοχλεί όλους όσους εργάζονται σ' αυτό το χώρο.

ΜΕΤΡΑ: Τοποθετώντας διαχωριστικά κατά μήκος των γραμμών παραγωγής
και αναρτώντας απορροφητικά διαφράγματα στα ανοίγματα της οροφής θα
πετύχετε την απομόνωση του θορύβου που προκαλείται κατά τη λείανση από
τις άλλες γραμμές παραγωγής, θα πρέπει παρ'όλ'αυτά να χρησιμοποιούνται
ωτασπίδες.

4. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μετάδοση του ήχου στο χώρο εργασίας μπορεί να
αποφευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους.

- να καλύψετε την οροφή και τους τοίχους με
ηχοαπορροφητικά υλικά (πορώδη υλικά)

- να χρησιμοποιήσετε ηχομονωτικά χωρίσματα
- να δημιουργήσετε ηχομονωμένους χώρους ελέγχου και

ανάπαυσης.
Η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικού υλικού στην οροφή
μειώνει το επίπεδο του θορύβου στο χώρο εργασίας. Τα
ηχομονωτικά διαφράγματα της ανωτέρω εικόνας σήμερα
συχνά αντικαθίστανται με ηχοαπορροφητικές πλάκες
οροφής.
Εάν απομονωθούν οι πηγές θορύβου με τοίχο ή με
ηχομονωτικά καλύμματα, το επίπεδο θορύβου μπορεί να
μειωθεί και στους γύρω χώρους. Τα άτομα τα οποία
εργάζονται σε εργασίες όπου δεν υπάρχει αυξημένος
θόρυβος και με μηχανές λιγότερο θορυβώδεις δεν θα
ενοχλούνται χωρίς λόγο, από τις πηγές θορύβου που
υπάρχουν γύρω τους.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΚΟΗΣ

Με την κάλυψη των οροφών και των τοίχων με
ηχοαπορροφητκό υλικό μπορεί να ελαττωθεί η μετάδοση
του ήχου μέσα στους χώρους εργασίας και να μειωθεί το
επίπεδο θορύβου.
Συχνά είναι απαραίτητο να τοποθετούνται τα μηχανήματα
τα οποία προκαλούν θόρυβο πάνω σε ελαστικά πέλματα ή
βάσεις. Κάτι τέτοιο βοηθάει στην απομόνωση των
κραδασμών και τους εμποδίζει να μεταδοθούν διαμέσου
των κατασκευαστικών στοιχείων της οικοδομής, των
αγωγών, των σωλήνων κλπ. Τα μεγάλα, βαριά
μηχανήματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε δικές τους
βάσεις, ξεχωριστές από το πάτωμα του χώρου εργασίας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Στην πράξη συνήθως εφαρμόζεται συνδιασμός των
πιο κάτω μεθόδων μείωσης του θορύβου:

- μείωση του επιπέδου του θορύβου που
δημιουργείται
- απομόνωση της πηγής θορύβου με καλύμματα
- απορρόφηση του θορύβου

Συχνά το θέμα της μείωσης του θορύβου μπορεί να
είναι πολύ δαπανηρό και τότε θα πρέπει να
εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι. Για παράδειγμα,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύμματα με
πορώδες υλικό το οποίο να απορροφά το θόρυβο.

Θέματα προς συζήτηση
• Πως μπορείτε να αποφασίσετε εάν υπάρχει πολύς θόρυ-

βος στο χώρο εργασίας;

• Έχει εφαρμοστεί κάποιο μέτρο απ' αυτά που εισηγούμα-
στε στα μηχανήματα;

• Ποιες είναι τώρα οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
τη μείωση των επιπέδων θορύβου;

Προστατευτικά μέσα ακοής
ΩΤΑΣΠ1ΔΕΣΚΑΙ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

Το θέμα του θορύβου που είναι βλαβερός στην ακοή
πρέπει να αντιμετωπισθεί με τεχνικά μέσα. Εάν κάτι

τέτοιο είναι αδύνατο, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως η χρήση
ωτασπίδων και ωτοβυσμάτων.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται τέτοιος εξοπλισμός
για την προστασία της ακοής, στην περίπτωση που το
άτομο εκτίθεται σε θόρυβο ο οποίος φτάνει σε υψηλά
επίπεδα. Ακόμα και η αφαίρεση του για πολύ λίγο
χρονικό διάστημα μπορεί να περικλείει σημαντικό
κίνδυνο βλάβης της ακοής.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Εάν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν
ωτασπίδες ή ωτοβύσματα, αυτά πρέπει πρώτα να
ελέγχονται πολύ καλά. Για να έχουμε σωστά
αποτελέσματα θα πρέπει τα προστατευτικά μέσα
να εφαρμόζουν πολύ καλά. Σημειώστε επίσης ότι
οι χαλαρά τοποθετημένες ωτασπίδες ή τα
καλύμματα που έχουν φθαρεί δεν θα βοηθήσουν
καθόλου στην προστασία της ακοής σας. Θα
πρέπει τα μέσα αυτά να καθαρίζονται,
επιδιορθώνονται και αντικαθίστανται τακτικά.
Είναι απαραίτητη η συνεργασία των εργοδηγών
και των εργαζομένων για να εξασφαλίζεται η
σταθερή χρησιμοποίηση των μέσων προστασίας της
ακοής.

θέματα προς συζήτηση
\ Υπάρχει πρόνοια για τη χορήγηση μέσων προστασίας

της ακοής;

Ι Εάν ναι, χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα; Καθαρίζονται

τακτικά;

Ι Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες εργασίες για τις οποίες

θα πρέπει η χρησιμοποίηση των μέσων προστασίας της

ακοής να είναι υποχρεωτική;

Ι Γιατί σε πολλούς εργαζόμενους δεν αρέσει η χρησιμο-
ποίηση μέσων προστασίας της ακοής;

Ωτοβύσματα μιας χρήσης
1. Βύσματα από
ηχομονωτικές ίνες
που παίρνουν το
επιθυμητό σχήμα.
2. Ακουστικές ίνες
με πλαστικό κάλυμμα
3. Διογκούμενα ωτοβύσματα.
4. Πλαστικές ωτασπίδες
που ξαναχρησιμοποιούνται.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Θέρμανση και εξαερισμός

- να υπάρχει αρκετός φυσικός αερισμός διαμέσου
παραθύρων και ανοιγμάτων

Ο να μειώνεται η ακτινοβολία από τις οροφές και τους
τοίχους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και
χρώματα

- να υπάρχει καλό σύστημα εξαερισμού κοντά στη σκεπή
ή την οροφή

Π να υπάρχει επαρκής αριθμός εξαεριστήρων ώστε να
διατηρείται ο αέρας του χώρου εργασίας καθαρός και
ευχάριστος

- να υπάρχουν ηλεκτρικοί ανεμιστήρες ώστε να
κυκλοφορεί ο αέρας στους χώρους εργασίας όπου
υπάρχει πολύ ζέστη

- να απομονώνονται όσο είναι δυνατό οι ζεστές
επιφάνειες

- να υπάρχουν προστατευτικά χωρίσματα ανάμεσα στην
πηγή που εκπέμπει θερμότητα και τους εργαζόμενους

- να χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται προστατευτικές
ποδιές ή ρουχισμός κατάλληλος για προστασία από τη
θερμότητα

Π όπου υπάρχει κλιματισμός, να χρησιμοποιείται
κατάλληλο μηχάνημα, ώστε να αποφεύγεται η πιθανή
ρύπανση της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος εργασίας
που μπορεί να προκληθεί από τη διαδικασία
παραγωγής.

- να αποφεύγονται τα ψυχρά και δυσάρεστα ρεύματα
που δημιουργούνται με το σύστημα κλιματισμού.

- να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο η βαριά
χειρονακτική εργασία σε ζεστό περιβάλλον

- να αποφεύγεται η εργασία σε περιορισμένους χώρους
όπου η θερμοκρασία είναι υψηλή

- να γίνονται διαλείμματα στην εργασία όταν αυτή
εκτελείται σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι υψηλή

- να υπάρχει κρύο πόσιμο νερό κοντά στο χώρο εργασίας

Φωτισμός
- να φτάνει αρκετός φυσικός φωτισμός στις θέσεις

εργασίας, χωρίς εμπόδια και λάθος διάταξη χώρου.

- να υπάρχουν φεγγίτες, ώστε να φτάνει στο χώρο
εργασίας περισσότερος φυσικός φωτισμός

- να χρησιμοποιούνται ανοιχτά χρώματα για το βάψιμο
των τοίχων

- το θάμπωμα στο χώρο εργασίας αποφεύγεται όταν
χρησιμοποιούνται λάμπες οροφής ή σποτς

- να αποφεύγονται οι έντονες αντανακλάσεις φωτός

- να αποφεύγονται οι σκιές που δημιουργούν μεγάλη
αντίθεση

- ο γενικός φωτισμός να είναι ανάλογος με το είδος της
εργασίας

- να χρησιμοποιούνται σποτς σαν συμπληρωματικός
φωτισμός, ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια

- όλοι οι λαμπτήρες να αλλάζονται τακτικά

- να καθαρίζονται τακτικά οι λαμπτήρες και οι σχετικές
εγκαταστάσεις

θόρυβος
- τα μέρη των μηχανών, ή οι μηχανές που προκαλούν

θόρυβο να απομονώνονται ή να καλύπτονται πλήρως

- να συντηρούνται οι μηχανές σε τακτά διαστήματα για
να αποφεύγεται ο αυξημένος θόρυβος

- να χρησιμοποιούνται ηχοαπορροφητικά υλικά στις
οροφές, τους τοίχους ή τα καλύμματα των μηχανών

- ο εξοπλισμός ή τα μέρη των μηχανημάτων που
προκαλούν πολύ θόρυβο, να αντικαθίστανται με
λιγότερο θορυβώδη

- να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά
χωρίσματα που να εμποδίζουν τη μετάδοση του ήχου

- να μειωθεί το ύψος στο οποίο τοποθετούνται τα
αντικείμενα μέσα στα κονταίϊνερς για να αποφεύγεται
πέσιμο τους από μεγάλα ύψη.

- οι εργαζόμενοι σε μηχανές που δεν προκαλούν θόρυβο,
δεν είναι απαραίτητο να εκτίθενται σε θόρυβο που
προκαλούν άλλες μηχανές

- οι εργαζόμενοι στους περισσότερο θορυβώδεις χώρους
εργασίας να εναλλάσσονται, για να αποφεύγεται η
έκθεση τους στο θόρυβο για μεγάλο χρονικό διάστημα

- να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η μετάδοση
των κραδασμών από τις μηχανές στα χέρια

- να χρησιμοποιούνται ωτασπίδες ή ωτοβύσματα στις
περιπτώσεις που το επίπεδο θορύβου φτάνει ή
υπερβαίνει τα 85-90 dΒ (Α).



ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κ άθε μέρα εκτιθέμεθα σε διάφορες χημικές ουσίες στο σπίτι και στην εργασία

μας. Εχει υπολογισθεί ότι υπάρχουν περίπου όνο εκατομμύρια χημικές

ενώσεις. Όμως μόνο ένας μικρός αριθμός απ' αυτές τις ενώσεις έχει πλήρως

εξετασθεί όσον αφορά τις επικίνδυνες ιδιότητες τους. Γι αυτό λοιπόν οι

χημικές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγάλη προσοχή.

Επιθεώρηση και έλεγχος
των χημικών ουσιών

Η επιθεώρηση, ο έλεγχος και η προσοχή κατά το χειρισμό
των χημικών ουσιών θα πρέπει να είναι συνεχής για την

αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων. Θα πρέπει
όλοι να αυξήσουμε τις γνώσεις μας για τους κινδύνους

από τις χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα δε
όσον αφορά τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

τους. Πολλές περιπτώσεις επαγγελματικού καρκίνου

έχουν τις ρίζες τους στο εργασιακό περιβάλλον δύο ή
περισσότερες δεκαετίες πριν.

Σ'αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθεί πως οι διάφορες

χημικές ουσίες και οι διαφορετικοί τρόποι χειρισμού τους

μπορούν να επιδράσουν πάνω μας, καθώς επίσης και τι

είδους μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για αποτελεσματική

προστασία.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι:

- Χημικές ουσίες και οι κίνδυνοι τους
- ατμοσφαιρική ρύπανση
- αέρια

- υγρά και ατμοί
- μέταλλα
- όρια έκθεσης
- προληπτικά μέτρα

- ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Χημικές ουσίες και κίνδυνοι
από αυτές

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΠΑΝΩ ΜΑΣ

Η έκθεση στις χημικές ουσίες γίνεται με διάφορους
τρόπους, όπως για παράδειγμα: με την εισπνοή,
απορρόφηση (επαφή με το δέρμα) και την πέψη
(κατάποση).

Μία χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει βλάβη κατά διαφόρους τρόπους:

Επαφή με το

δέρμα



ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ

Το σώμα έχει την εξαιρετική ικανότητα να διυλίζει τις
επικίνδυνες ουσίες. Αυτή τη λειτουργία την κάνουν κατά
κύριο λόγο το συκώτι και τα νεφρά. Αλλά εάν το σώμα
εκτεθεί σε κάποια χημική ουσία για μεγάλο χρονικό
διάστημα τότε το αμυντικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να
την εξουδετερώσει. Αποθηκεύεται τότε η ουσία αυτή στο
σώμα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.Ο
μόλυβδος και το κάδμιο αποτελούν τέτοια παραδείγματα.
Χρειάζεται πολύς χρόνος για να μπορέσει το σώμα να
αποβάλλει τον μόλυβδο ενώ το κάδμιο δεν το αποβάλλει.

Οξείες - χρόνιες καταστάσεις
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις οξείες (μικρής διάρκειας)

και χρόνιες (μεγάλης διάρκειας) καταστάσεις.

Μια οξεία κατάσταση συχνά γίνεται γρήγορα αντιληπτή

και έχει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Συνηθισμένα

συμπτώματα είναι ζαλάδες, πονοκέφαλοι, εμετοί.

Οι διαλύτες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

ουσιών οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τέτοια οξέα

περιστατικά ενεργούν γρήγορα στο σώμα και κυρίως

έχουν συμπτώματα τα οποία είναι παροδικού χαρακτήρα.

Εν τούτοις οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν και οξέα

και χρόνια συμπτώματα στο νευρικό σύστημα. Οι χρόνιες

καταστάσεις μπορεί να είναι αποτελεσμα έκθεσης σε

επικίνδυνες ουσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η

αμιάντωση, μία ασθένεια των πνευμόνων αποτελεί

παράδειγμα χρόνιας κατάστασης. Και οι οξείες και οι

χρόνιες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη

βλάβη. Παρ όλα αυτά όμως, μια τέτοια βλάβη μπορεί να

είναι μόνο προσωρινή εάν ληφθούν μέτρα που θα

διασφαλίσουν ότι το άτομο δεν θα ξαναέλθει σε επαφή με

την επικίνδυνη ουσία. Η έκταση της βλάβης εξαρτάται

από το βαθμό επικινδυνότητας της ουσίας.

Θέματα προς συζήτηση
• Εξηγείστε μερικά τυπικά συμπτώματα από οξείες-χρό-

νιες καταστάσεις. Κάντε διαχωρισμό μεταξύ αυτών των
καταστάσεων.

• Εχετε γνωρίσει κάποιο εξεταζόμενο πού υπέφερε από τα
συμπτώματα; Τι συνέβη;

Ορισμένες κυρίες κατηγορίες
Από πρακτική άποψη οι κυριότεροι κίνδυνοι της υγείας
από χημικές ουσίες μπορούν να χωριστούν σε:

- αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη, αναθυμιάσεις και

καπνός)

- αέρια

- υγρά και ατμοί (διαλύτες, οξέα και αλκάλια)

- μέταλλα (μόλυβδος, νικέλιο, χρώμιο κλπ.)

- χημικές ουσίες που προκαλούν δερματίτιδα εξ επαφής.

Α. Αιωρούμενα σωματίδια
Υπάρχουν πολλές ουσίες στον χώρο εργασίας μας οι

οποίες αιωρούνται στον αέρα με την μορφή σωματιδίων.

Το σώμα μας μπορεί να αποβάλλει ή να φιλτράρει τα

μεγαλύτερα από τα σωματίδια δια μέσου της μύτης και της

βλενογόνου μεμβράνης (λεπτός ιστός) της αναπνευστικής

οδού, όργανα τα οποία κατακρατούν πολλά σωματίδια.

Αυτά είτε αποβάλλονται με βήχα είτε καταπίνονται. Οι

πνεύμονες επίσης περιλαμβάνουν κύτταρα τα οποία

απομακρύνουν, σε κάποιο βαθμό, τα σωματίδια που

εισπνέονται.

Η ικανότητα του σώματος να καθιστά τα εισπνεόμενα

σωματίδια ακίνδυνα εξαρτάται από:

- το μέγεθος των σωματιδίων

- τη φύση των σωματιδίων

- την ποσότητα των σωματιδίων

- το χρόνο παραμονής σ' αυτό το χώρο εργασίας

Οσο πιο μικρά είναι τα σωματίδια τόσο πιο βαθιά

φτάνουν στους πνεύμονες. Κάποτε η σκόνη μπορεί να

φτάσει ακόμα μέχρι τις κυψελίδες που απαρτίζουν τους

αεροσάκκους χιλιάδες από τους οποίους αποτελούν τον

πνεύμονα.

Η χημική σύνθεση της ουσίας έχει επίσης μεγάλη

σημασία. Τα σωματίδια ορισμένων μετάλλων ή κραμάτων

μπορούν να βλάψουν τα εσωτερικά όργανα του σώματος

όπως π.χ. είναι ο μόλυβδος, το μαγγάνιο και το χρώμιο. Η

συγκέντρωση σωματιδίων (δηλ. η ποσότητα σκόνης και

καπνού που υπάρχει στο χώρο εργασίας) είναι ένας από

τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος του

κινδύνου.

Αλλος ένας παράγοντας ζωτικής σημασίας εκτός από την

ποσότητα, το μέγεθος και τη φύση των σωματιδίων, είναι ο

χρόνος παραμονής στο χώρο εργασίας. Οχι μόνο το

κάπνισμα αλλά και άλλες δραστηριότητες οι οποίες

μειώνουν την αντίσταση του σώματος στις ασθένειες,

αυξάνουν τον κίνδυνο βλάβης.



ΣΚΟΝΗ
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Η σκόνη, και ο καπνός είναι οι πιο κοινές μορφές
αιωρούμενων σωματιδίων στο χώρο εργασίας.
Δημιουργούνται κατά την εργασία με διάφορα υλικά. Η
σκόνη που εισπνέεται συγκεντρώνεται στους πνεύμονες
και προκαλεί αντίδραση των ιστών. Αυτή η ασθένεια των
πνευμόνων ονομάζεται "πνενμονοκονίωση". Αποτελεί
ακόμα την πιο κοινή επαγγελματική ασθένεια που
προκαλεί ανικανότητα προς εργασία. Συνεχιζόμενη
έκθεση στη σκόνη αυξάνει το μέγεθος της προσβληθείσας
περιοχής των πνευμόνων και βλάπτεται η αναπνευστική
του ικανότητα. Η δομή των κυψελίδων σαυτές τις περιοχές
μπορεί να εκφυλισθεί σε "ινώδη μορφή" και να
παραμείνει έτσι σαν μια μόνιμη βλάβη στον πνεύμονα.Η
δύσπνοια και η ανικανότητα για εργασία μπορεί να είναι
τα αποτελέσματα πολυετούς έκθεσης σε σκόνη.

Οταν γίνουν ινώδεις αλλοιώσεις στον πνεύμονα
καταστρέφονται μόνιμα οι κυψελίδες. Αυτές οι αλλαγές
δεν θεραπεύονται. Παραδείγματα πνευμονοκονίωσης με
διάφορες επιπτώσεις στον πνεύμονα είναι πυριτίαση που
προκαλείται από σκόνη χαλαζία και η αμιάντωση που
προκαλείται από τη σκόνη αμιάντου. Πολλές άλλες
μορφές πνευμονοκονίωσης είναι επίσης γνωστές. Γιαυτό
το λόγο είναι ζωτικής σημασίας η προφύλαξη των
εργαζομένων από υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης. Επίσης
επικίνδυνη σκόνη μπορεί να δημιουργηθεί από μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους και ασκούπιστα δάπεδα
εργοστασίων.

Σκόνη χαλαζία δημιουργείται κατά την επεξεργασία
διάφορων τύπων πέτρας. Η πυριτίαση είναι μία πιθανή
συνέπεια της μακρόχρονης έκθεσης σε σκόνη χαλαζία.
Αυτή η ασθένεια χαρακτηρίζεται από αργή καταστροφή
που πνευμονικού ιστού που καθιστά δύσκολη την
αναπνοή. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει από
πυριτίαση. Η πυριτίαση διευκολύνει την ανάπτυξη και
εξάπλωση της φυματίωσης.

Ο αμίαντος είναι ινώδες πυριτικό άλας που
χρησιμοποιείται σε διάφορα υλικά π.χ. σε μονωτικό υλικό
για προστασία από τη θερμότητα και φωτιά, σε
οικοδομικά υλικά (τοίχοι, οροφές κλπ.), συστατικό
στεγανωτικών υλικών για οχήματα, στεγανωτικά από

ελαστικό κλπ. Η σκόνη αμιάντου αποτελείται από
νηματοειδείς ίνες οι οποίες διεισδύουν στους πνεύμονες
και καταστρέφουν τους πνευμονικούς ιστούς. Οι ίνες που
διεισδύουν στους πνεύμονες παραμένουν εκεί για το
υπόλοιπο της ζωής του ατόμου.
Η σκόνη αμιάντου μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια
αμιάντωση. Αυτή η ασθένεια εξελίσσεται με τον ίδιο
τρόπο όπως η πυριτίαση. Μπορεί να περάσουν δεκαετίες
για να επισημανθούν τα πρώτα συμπτώματα όπως μεγάλη
δυσκολία στην αναπνοή. Σε πολλές περιπτώσεις η
αμιάντωση μπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευμόνων
ή των κυψελίδων.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ απέδειξαν
ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου σαν
αποτέλεσμα έκθεσης στον αμίαντο. Οι κίνδυνοι είναι
ιδιαίτερα μεγάλοι σε συνδιασμό με το κάπνισμα.

Ο αμίαντος χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου
παρά τον κίνδυνο που συνεπάγεται στην υγεία. Εν
τούτοις, η χρήση του περιορίστηκε σε πολλές
βιομηχανοποιημένες χώρες εξαιτίας του μεγάλου
κινδύνου πρόκλησης καρκίνου. Γίνονται συζητήσεις σε
πολλές χώρες για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της
χρήσης του αμιάντου.

Οι ίνες αμιάντου μπορούν να συγκριθούν με ακιδωτές λόγχες οι οποίες
διεισδύουν στις μικροσκοπικές κυψελίδες του πνεύμονα.

0.005 mm

Ινες αμιάντου που εισπνέο-
νται αυξάνουν τον κίνδυνο
καταστροφής του πνεύμονα
και επίσης προξενούν διάφο-
ρους τύπους καρκίνου.

Οι αιχμηρότατες ίνες αμιάντου εισχωρούν στα βαθύτερα μέρη του πνεύμονα,
τις κυψελίδες, όπου και εγκαθίστανται.

Μακροφάγα κύτταρα που προσπαθούν
να περικυκλώσουν μία ίνα αμιάντου και
την καταστήσουν αβλαβή. Αντ' αυτού η
ίνα αμιάντου καταστρέφει τα μακροφάγα
κύτταρα το ένα μετά το άλλο στη σειρά.



ΣΚΟΝΗ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ;
Ο αμίαντος συχνά βρίσκεται σε κτίρια και πλοία και σε υλικό για πυροπρο-

στασία, σε ηχομονώσεις και θερμομονώσεις και σαν προσθετικό υλικό στο

τσιμέντο και στα πλαστικό. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν τα φρένα και τις
πλάκες τριβής των επενδύσεων των φρένων στα οχήματα, τις μηχανές και
συσκευές ανύψωσης.

Σε εξορυκτικές μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, στην κατεργασία πρώτων
υλών, στην κατεδάφιση και σε άλλες εργασίες όπου εκλύεται στον αέρα

σκόνη αμιάντου που περιέχει βελονοειδή ή νηματοειδή σωματίδια αμιάντου.

Είναι αυτές οι ελεύθερες ίνες που αποτελούν ένα άμεσο κίνδυνο για την
υγεία.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Βιομηχανικές μονάδες με τμήματα γραφείων και εργαστηρίων
Οι παρακάτω θέσεις περιέχουν αμίαντο:

Εξαερισμός (στις οροφές) με ηχοαπορροφητικές επενδύσεις και ε-
ναλλόκτες θερμότητας.

Σανίδες από αμιοντοτσιμέντο

Πυρίμαχοι τοίχοι, πυρίμαχες πόρτες

Εγκαταστάσεις θέρμανσης και υγιεινής με τους λέβητες, τις σωληνώ-
σεις και τους συνδέσμους (γωνίες) (στα υπόγεια)

Πυροπροστασία πάνω στα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού του κτι-
ρίου.

Καλύμματα για την προστασία από σπινθήρες στα κιβώτια διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος.

Προσθετικό υλικό στα πλακάκια

Μπογιές και κόλλες

Το υπόστρωμα στερέωσης του πλαστικού δαπέδου
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ΑΝΑΘΥΜΙΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

Οι αναθυμιάσεις και ο καπνός επίσης εισπνέονται και
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία.
Δημιουργούνται όταν διάφορα υλικά υφίστανται μεγάλη
θέρμανση όπως κατά τη συγκόλληση. Για παράδειγμα, ο
ψευδάργυρος και ορισμένα άλλα μέταλλα όταν
εισπνέονται σε μεγάλες ποσότητες είναι γνωστό ότι
προκαλούν εκείνο που ονομάζεται "πυρετός από
αναθυμιάσεις μετάλλων" ("metal fume fever"), ο οποίος
παρουσιάζεται περίπου μισή μέρα μετά την έκθεση.

Β. Αέρια
Μερικά αέρια και ατμοί έχουν έντονη ή ερεθιστική οσμή.
Αυτή η οσμή είναι ένα έγκαιρο προειδοποιητικό σήμα. Τα
αέρια τα οποία δεν δίνουν προειδοποιητικό σήμα ή που
μειώνουν πολύ γρήγορα την ικανότητα μας να
αντιληφθούμε ή να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο είναι ακόμα
πιο επικίνδυνα. Αέρια μπορούν να εξαπλωθούν στον αέρα
του χώρου εργασίας διαμέσου διαφόρων χημικών
διαδικασιών ή από διαρροή των φιαλών αερίου.
Κανονικά γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δύο τύπους
αερίων:

- Ερεθιστικά αέρια τα οποία έχουν διαβρωτική ή
ερεθιστική επίδραση στα αναπνευστικά όργανα

- Αέρια τα οποία απορροφώνται από το αίμα και
επηρεάζουν τα εσωτερικά όργανα.

Το χλώριο και το διοξείδιο του θείου είναι παραδείγματα
ερεθιστικών αερίων. Υψηλή συγκέντρωση τους στον αέρα
μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες. 'Αλλα αέρια είναι το
φωσγένιο και τα νιτρώδη αέρια. Δεν παρέχουν
προειδοποιητικό σήμα με τη μορφή ερεθισμού κατά την
αναπνοή. Το φωσγένιο παράγεται όταν για παράδειγμα
τριχλωροαιθυλένιο η τετραχλωροαιθυλένιο έρθουν σε
επαφή με θερμές επιφάνειες ή με γυμνή φλόγα. Τα
νιτρώδη αέρια παράγονται όταν θερμανθούν πολύ το
οξυγόνο και το άζωτο του αέρα όπως κατά την
συγκόλληση.
Το μονοξείδιο του άνθρακα, το υδρόθειο και το ραδόνιο
είναι παραδείγματα αερίων τα οποία επηρεάζουν τα

εσωτερικά όργανα. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα
άχρωμο και άοσμο αέριο το οποίο ενώνεται με τα
στοιχεία του αίματος μας, που μεταφέρουν οξυγόνο, πιο
γρήγορα απ' ότι ενώνεται το οξυγόνο. Η έκθεση σε
μεγάλη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να
προκαλέσει οξείες καταστάσεις και θάνατο. Θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις που μπορεί να
παρουσιάστεί έλλειψη οξυγόνου σε κλειστούς χώρους
(σιλό, δεξαμενές, χώροι όπου γίνονται χημικές
αντιδράσεις, αεροστεγή διαμερίσματα κλπ.). Μια τέτοια
κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί γρήγορα να
προκαλέσει θάνατο. Το οξυγόνο μπορεί να απομακρυνθεί
από τον αέρα όταν για παράδειγμα α) δημιουργείται
υπερβολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα εξαιτίας
ζύμωσης, β) από αργή οξείδωση κατά το σκούριασμα,
κλπ. Η θέσπιση και τηρήση καταλλήλων διαδικασιών
είναι απόλυτα αναγκαία για εργασίες σε κλειστούς
χώρους.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ι Οι επικίνδυνες σκόνες, αναθυμιάσεις, αέρια και
ατμοί είναι αόρατα. Σκόνες που είναι ορατές στο
φως του ήλιου, για παράδειγμα είναι σωματίδια
μεγάλα τα οποία κατακρατούνται πριν φτάσουν
στους πνεύμονες. Η προσεκτική αναγνώριση των
ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι ουσιώδης για την
πρόληψη.

Θέματα προς συζήτηση
\ Αναφέρατε τις εργασίες όπου παρατηρείτε την περισσό-
τερη σκόνη.

Ι Νομίζετε ότι αυτή η σκόνη βλάπτει την υγεία;

Ι Κατά την γνώμη σας υπάρχουν χώροι όπου επικίνδυνα
αέρια, μπορεί να σχηματισθούν;

Γι' αυτούς τους χώρους τι μέτρα μπορείτε να πάρετε;



ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ

Κεντρικό νευρικό σύστημα

Τα διαλυτικά μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και δια μέσου των πνευμόνων
και δια μέσου του δέρματος. Τα κύτταρα του εγκεφάλου περιέχουν πολύ λίπος
και άρα προσελκύουν ουσίες που διαλύουν το λίπος.

Γ. Υγρά και ατμοί

ΔΙΑΛΎΤΕΣ

Ένας από τους πιο κοινούς κινδύνους της υγείας στον
επαγγελματικό τομέα προκαλείται από ατμούς και
πιτσιλίσματα από διαλύτες. Οι διαλύτες έχουν την
ιδιότητα να διαλύουν άλλες ουσίες,ιδιαίτερα λάδια, γράσα
και λίπη. Επιπλέον εξατμίζονται πολύ γρήγορα .

Όταν εξατμίζεται ένας διαλύτης, ο ατμός γίνεται μέρος
του αέρα που εισπνέουμε. Ταξιδεύει μετά, διαμέσου του
αίματος στα εσωτερικά όργανα π.χ. στον εγκέφαλο και το
συκώτι. Εξαιτίας της ιδιότητας που έχουν οι διαλύτες να
διαλύουν ουσίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν
βλεννογόνους μεμβράνες και το δέρμα. Κάποιοι διαλύτες
μπορούν ακόμα να απορροφηθούν δια μέσου του
δέρματος, παρόλο που στην πλειοψηφία τους εισέρχονται
στο σώμα με την εισπνοή.

Όσο πιο μεγάλη είναι η ικανότητα του διαλύτη να διαλύει
τα γράσα και τα λίπη, τόσο πιο μεγάλη επίδραση θα έχει
στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ζαλάδες, πονοκέφαλοι, κόπωση, μειωμένη αντίληψη και
ελλειπή αντανακλαστικά,είναι ορισμένα από τα
συμπτώματα βραχυχρόνιας έκθεσης σε διαλύτες. Παρόλο
που τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εξαφανιστούν
γρήγορα, αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι οι διαλύτες που
απορροφούνται και αποθηκεύονται στο σώμα έχουν την
ίδια επίδραση όπως τα αναισθητικά. Άλλωστε πολλοί
διαλύτες χρησιμοποιόντουσαν στο παρελθόν σαν
αναισθητικά τα οποία ζάλιζαν τον άνθρωπο και μετά τον
κοίμιζαν. Σε ακραίες περιπτώσεις εξαιτίας της επίδρασης
του αναισθητικού υπάρχει απώλεια της συνείδησης και

θάνατος. Μερικοί από τους διαλύτες έχουν πολύ χαμηλό
ιξώδες και η συγκέντρωση τους στους χώρους εργασίας
μπορεί να αυξηθεί πολύ εάν δεν γίνεται σωστή χρήση
τους. Οι ατμοί από διαλύτες που περιέχουν χλώριο
μπορούν να δημιουργήσουν φωσγένιο και υδροχλώριο
όταν έρθουν σε επαφή με θερμά αντικείμενα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η ικανότητα του διαλύτη να προκαλεί βλάβες
οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

Το ιξώδες του διαλύτη:
Διαλύτες με χαμηλό ιξώδες εξαπλώνονται
γρηγορότερα σε κλειστούς χώρους.

Η συγκέντρωση στον αέρα: η ποσότητα διαλύτη
στην ατμόσφαιρα μπορεί να ελεγχθεί με ειδικά
όργανα μέτρησης.

Χρόνος έκθεσης: όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος
έκθεσης, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος
πρόκλησης βλαβών.
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ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ

Τα οξέα και τα αλκάλια είναι διαβρωτικές ουσίες που
μπορούν να βλάψουν το δέρμα και τα μάτια όταν έρθουν
σε επαφή με αυτά.
Διαβρωτική ομίχλη μπορεί να δημιουργηθεί πάνω από τα
οξέα και να προκαλέσει βλάβη στην αναπνευστική οδό
και στους πνεύμονες. Στα ιδιαίτερα επικίνδυνα οξέα
συγκαταλέγονται τα: υδροχλωρικό οξύ, θειϊκό οξύ,
χρωμικό και νιτρικό οξύ.

Οι αλκαλικές ουσίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται για
τον καθαρισμό των μεταλλικών αντικειμένων από το
γράσο. Η καυστική σόδα και η αμμωνία είναι
παραδείγματα αλκαλίων.

Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
εγκαύματα αν δεν χρησιμοποιηθούν μεγάλες ποσότητες
νερού για την έκπλυση της ουσίας.

Θέματα προς συζήτηση
• Χρησιμοποιούνται διαλυτικά μέσα στον χώρο όπου εργά-

ζεστε; Για ποια εργασία χρησιμοποιούνται;

• Φυλάσσονται όπως πρέπει και φέρουν την κατάλληλη
σήμανση;

• Σε περίπτωση χρησιμοποίησης οξέων η άλλων δραστικών
υγρών σε κάποια παραγωγική διαδικασία ή για καθαρι-
σμό, ποιες οδηγίες δίνονται στους εργαζόμενους;

• Παρουσιάστηκε κανένα σύμπτωμα σε εργαζόμενο που
ασχολείται με διαλύτες, οξέα ή άλλα δραστικά υγρά ή
διατυπώθηκε κανένα παράπονο σχετικά με τα παραπάνω
υλικά;

Δ. Γεννετικές Επιπτώσεις
Οι κίνδυνοι για την υγεία στους χώρους εργασίας που
μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα δυσμενείς γεννετικές
επιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Η έκθεση για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ανδρών και γυναικών σε

Αραίωση πυκνού οξέως - πρέπει να γίνεται αργά και με μεγάλη προσοχή.

διάφορες χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
γεννετικές ανωμαλίες στα αγέννητα παιδιά τους.

Οι συνέπειες αυτής της έκθεσης είναι συχνά δύσκολο να
εντοπισθούν αμέσως γι' αυτό θα πρέπει να
συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τους κινδύνους
που υπάρχουν στην καθημερινή επαγγελματική μας ζωή.
Αρκετές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας
είναι ύποπτες ότι προκαλούν βλάβη στα ωάρια και στα
σπερματοζωάρια και ως εκ τούτου και στο παιδί που θα
γεννηθεί. Γεννετική βλάβη μπορεί να προκληθεί ακόμα
και από τις αναθυμιάσεις πετρελαίου.

Χρήσιμα Στοιχεία
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κύτταρα. Τα
περισσότερα από τα κύτταρα του σώματος μας συνέχεια
ανανεώνονται - μία διαδικασία που συνίσταται στον
θάνατο των γηραιών κυττάρων και στην αντικατάσταση
τους από νέα κύτταρα. Η σύνθεση του κάθε κυττάρου
είναι καθορισμένη. Εχει μια ορισμένη γεννετική δομή
(χρωματοσώματα και γονίδια). Τα γονίδια είναι οι
μονάδες που μεταβιβάζουν τα κληρονομικά
χαρακτηριστικά από τους γονείς στο παιδί. Τα γονίδια
είναι τοποθετημένα πάνω στα χρωματοσώματα και
υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός απ' αυτά σε κάθε
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κύτταρο. Είναι τα κύτταρα, με τα χρωμοσώματα και τα
γονίδια τους, εκείνα που θα υποστούν βλάβη εάν ο
εργαζόμενος -άντρας η γυναίκα- απορροφήσει μεγάλη
ποσότητα επικίνδυνης χημικής ουσίας στο σώμα του. Τα
αποτελέσματα μπορεί να είναι αποβολή του εμβρύου, η
παραμόρφωση, η ασθένεια του παιδιού ή εγγονιού.
Παραδείγματα χημικών ουσιών που μπορεί να
προκαλέσουν παραμορφώσεις σε αγέννητα παιδιά είναι:
ο μόλυβδος, το βινυλοχλωρίδιο και το τριχλωροαιθυλένιο.
©α πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι οι κίνδυνοι που
εμπεριέχονται στην χρήση αυτών των ουσιών εξαρτώνται
από τον τρόπο χρήσεως τους,την ποσότητα τους και την
χρονική διάρκεια έκθεσης του εργαζομένου σ'αυτές. Αλλο
σημείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι ουσίες αυτές
μπορούν να συνδυαστούν με άλλες.

Είναι σημαντικό για παράδειγμα να μην χρησιμοποιούμε
βενζίνη ή νέφτι για να καθαρίσουμε τα χέρια μας κατά
την εργασία μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κοινό
σαπούνι και νερό για να αποφύγουμε γεννετικές βλάβες:

Ε. Μέταλλα και λοιπές
επικίνδυνες χημικές ουσίες

Πολλά μέταλλα και κράματα μετάλλων βρίσκονται στους
χώρους εργασίας, Μερικά από αυτά, όπως ο μόλυβδος, το
κάδμιο και ο υδράργυρος μπορούν να προκαλέσουν
βλάβη στο σώμα μας. Ο θερμανθείς μόλυβδος, όπως στην
περίπτωση παραγωγής μπαταριών ή στις συγκολλήσεις
και ο υδράργυρος μπορούν εύκολα να εμφανισθούν στην
ατμόσφαιρα σε σημαντικές συγκεντρώσεις. Επί μακρόν
εισαγωγή τέτοιων ουσιών στο σώμα μπορεί να οδηγήσει
σε διαφόρων βαθμών δηλητηριάσεις από μόλυβδο ή
υδράργυρο οι οποίες προσβάλλουν και το νευρικό
σύστημα.
Το χρώμιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο είναι παραδείγματα
άλλων επικινδύνων μετάλλων. Χρησιμοποιούνται ευρέως
σε βιομηχανίες μετάλλων και μηχανικών κατασκευών. Τα
μέταλλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, κυρίως
του αναπνευστικού συστήματος.

Επικίνδυνες σκόνες ή καπνός από τα μέταλλα
σχηματίζονται σε εργασίες συγκόλλησης, λείανσης, βαφής
με σπρέυ κλπ. Μερικά κράματα χρωμίου και νικελίου
μπορεί να απορροφηθούν από το αίμα διαμέσου των
πνευμόνων και να βλάψουν άλλα όργανα του σώματος.
Μπορεί επίσης να προκαλέσουν αλλεργίες.

ΣΤ. Επαγγελματικές δερματοπάθειες
Διάφορες επαγγελματικές δερματοπάθειες προκαλούνται
από την επαφή του δέρματος με επικίνδυνες χημικές
ουσίες. Η επαγγελματική δερματίτιδα εξ επαφής (ή
έκζεμα) είναι η συνηθέστερη επαγγελματική δερματίτιδα.

Το δέρμα του ανθρώπου, εκτός από τις παλάμες και τα
πέλματα, είναι αρκετά λεπτό. Είναι ένα μοναδικό μέσο
προστασίας κατά του μηχανικού τραύματος, της
θερμότητας και του ψύχους, των μικροοργανισμών και
των χημικών ουσιών, πάντα μέσα σε ορισμένα όρια. Αυτή
η αμυντική ικανότητα του δέρματος ελαττώνεται με τον
μηχανικό τραυματισμό, την επαφή με αλκάλια ή άλλες
ουσίες. Οι τοξικές ουσίες μπορεί να απορροφηθούν και
μέσω του δέρματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μάλιστα
μπορεί να προκληθεί, από την απορρόφηση μέσω του
δέρματος ολική δηλητηρίαση, όπως στην περίπτωση του

υδραργύρου, του τετρααιθυλιούχου μολύβδου και
ορισμένων φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων.

Το έκζεμα που οφείλεται στην επαφή με χημικές ουσίες
είναι πιο συνηθισμένη περίπτωση. Σε πολλές χώρες οι
μισές περίπου των επαγγελματικών ασθενειών που
δικαιούνται αποζημίωσης είναι εκζέματα.

Το επαγγελματικό έκζεμα παρατηρείται στους
εργαζόμενους διαφόρων κλάδων: οικοδομικού,
μηχανολογικού, υφαντουργικού, χημικού, εργαζόμενους
στα τυπογράφε ία, καθαριστών, βαφέων, κομμωτών,
εργαζομένων στα πλαστικά, στο καουτσούκ, στην
επιμετάλλωση με γαλβανισμό, στα δέρματα, σε
βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών κλπ. Σ' όλους αυτούς
τους επαγγελματικούς κλάδους, εμφανίζονται δύο τύποι
επαγγελματικού εκζέματος:
α) ερεθιστικό έκζεμα (μη αλλεργικό)
β) αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ

Το ερεθιστικό έκζεμα είναι ασθένεια του δέρματος που
προκαλείται από παρατεταμένη επαφή με ορισμένες
χημικές ουσίες. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το
δέρμα ξηραίνεται, γίνεται ευαίσθητο, κοκκινίζει και
σκάζει.Το έκζεμα αυτό προκαλείται από την χρήση
διαλυτικών μέσων, διαβρωτικών ουσιών (αλκάλια)
απορρυπαντικών, ψυκτικών υγρών και υγρών κοπής.

Όταν σταματήσει η επαφή με τη χημική ουσία που
προκάλεσε το έκζεμα, το δέρμα μπορεί να αποκατασταθεί
πλήρως. Γενικά η διαδικασία της επούλωσης διαρκεί
πολλούς μήνες. Κατά την περίοδο αυτή το δέρμα είναι
ακόμα πιο ευαίσθητο από ότι συνήθως και γι' αυτό θα
πρέπει να προστατεύεται.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ

Το αλλεργικό έκζεμα εξ επαφής είναι αργοπορημένη
μορφή ασθένειας του δέρματος που προκαλείται από
πρόσφατα αποκτηθείσα υψηλή ευαισθησία σε κάποια
χημική ουσία. Πολύ μικρές ποσότητες της χημικής αυτής
ουσίας, που πριν ερχόταν σε επαφή με το δέρμα χωρίς να
προκαλούν κάποιο αισθητό ερεθισμό, δημιουργούν
έκζεμα που οφείλεται σ'αυτή τη νέα ευαισθησία. Τα
συμπτώματα είναι ερεθισμός και φλεγμονή του δέρματος
με επακόλουθο ξήρανση και απολέπιση του δέρματος.

Μία αλλεργία δεν είναι εγγενής αλλά αποκτάται από την
επαφή με κάποια ουσία. Η υπερβολική
ευαισθησία-αλλεργία παραμένει συνήθως για πάντα. Τα
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συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται μόλις σταματήσει η
επαφή με την ουσία.

Το έκζεμα αυτού του τύπου προκαλείται από την επαφή
με ουσίες όπως είναι το χρώμιο (που βρίσκεται στο
τσιμέντο, στα δέρματα, αντιοξειδωτικά υλικά κλπ.),το
κοβάλτιο (που υπάρχει στα απορρυπαντικά, στις
χρωστικές ουσίες) και το νικέλιο (επινικελωμένα
αντικείμενα όπως είναι τα κλειδιά, τα νομίσματα,τα
εργαλεία). Το καουτσούκ και ορισμένοι τύποι πλαστικών
και ορισμένες κόλλες μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα
συμπτώματα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η εξ' επαφής δερματοπάθεια είναι μία από τις
επαγγελματικές ασθένειες. Το ερεθιστικό έκζεμα
συνήθως περιορίζεται στην περιοχή επαφής.
Το αλλεργικό έκζεμα μπορεί να μην περιοριστεί
στη θέση της επαφής με την ουσία· μπορεί να
πάρει πάρα πολύ χρόνο, ιδίως και χρόνια για να
αναπτυχθεί. Για την αποτελεσματικότητα των
προληπτικών μέτρων, είναι απαραίτητη η γνώση
των συγκεκριμένων χημικών ουσιών με τις οποίες
θα έλθει σε επαφή το δέρμα.

Αλλεργικά συμπτώματα με την μορφή βήχα και

αναπνευστικών δυσκολιών μπορούν επίσης να

εμφανισθούν μετά από έκθεση σε ορισμένα είδη σκόνης.
Τα συμπτώματα είναι ακροαστικά, ίσως συνάχι, μάτια που

δακρύζουν και μύτη που τρέχει, ή άσθμα. Στις πηγές αυτές

της αλλεργίας περιλαμβάνονται οι σκόνες από το αλεύρι,

το βαμβάκι, το άχυρο και το ξύλο. Αλλεργικές

αναπνευστικές επιπλοκές μπορεί επίσης να προκληθούν

από ορισμένες τεχνητές ουσίες, π.χ. ψεκαστικά υλικά.

Θέματα προς συζήτηση
Η Γίνεται κάποια εργασία που να εμπεριέχει τη χρήση μο-

λύβδου ή άλλων επικινδύνων μετάλλων;

• Υπάρχει κίνδυνος για εισπνοή μετάλλων; Ποια η γνώμη
σας για τον κίνδυνο εισόδου μετάλλων στο σώμα από την
μύτη ή το στόμα;

• Ποια είναι τα συμπτώματα του επαγγελματικού εκζέμα-
τος; Περιγράψτε τα συμπτώματα του αλλεργικού και του
μη αλλεργικού εκζέματος.

• Γνωρίζετε κάποιον εργάτη που να υποφέρει από κάποιο
από αυτά τα συμπτώματα; Γνωρίζετε τις αιτίες που τα
προκάλεσαν;

Όρια επαγγελματικής έκθεσης
Για τις περισσότερες τοξικές ουσίες, υπάρχει στενή σχέση
μεταξύ της ποσότητας της ουσίας που απορροφάται από
το σώμα και των επιπτώσεων της στην υγεία. Γνωρίζοντας
τη σχέση, δόσης - αποτελέσματος, μπορούμε να
αξιολογήσουμε τον κίνδυνο από την έκθεση. Η γνώση
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση ορίου
ασφάλειας για την επαγγελματική έκθεση. Αυτό το όριο
ονομάζεται όριο έκθεσης.

Κάτω από το όριο έκθεσης, δεν θα έπρεπε να υπάρχει
κανένας κίνδυνος για την υγεία του μέσου εργαζόμενου
και καμμία υποβάθμιση του επιπέδου ευεξίας που είναι
απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η παραγωγικότητα και να
κρατηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στα κατώτερα δυνατά
όρια και η εργασία του να είναι άνετη. Το όριο όμως
εκφράζεται με διαφορετικούς ορισμούς. Τα
θεσμοθετημένα όρια έκθεσης ποικίλουν από χώρα σε
χώρα. Αν και οι οριακές τιμές βασίζονται σε ιατρικά
δεδομένα, συνήθως αποτελούν συμβιβασμό ανάμεσα σε
διαφορετικά συμφέροντα. Μερικές χώρες όπως η
Ελλάδα, περιβάλλουν τα όρια με κάλυψη νόμου. Το ΔΓΕ
έχει συμπεριλάβει σε κατάσταση περίπου 1200 ουσίες για
τις οποίες έχουν καθιερωθεί επαγγελματικά όρια έκθεσης
σε μεγάλο αριθμό χωρών.

Σημεία που θα πρέπει να θυμάστε!
Στη πράξη, κάθε εργασία σε βιομηχανία περικλεί
ει έκθεση σε κάποιες χημικές ουσίες με συνέπεια
κίνδυνο για την υγεία. Η έκθεση σε
περισσότερους από έναν κινδύνους είναι αρκετά
συχνοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διάφορες
ουσίες συνδυάζονται μεταξύ τους ή ενισχύουν η
μία την άλλη.

Όσο χαμηλότερο είναι το όριο έκθεσης μιας ουσίας, τόσο
περισσότερο επικίνδυνη θεωρείται αυτή. Οι οριακές τιμές
ορισμένων ουσιών έχουν μειωθεί σαν συνέπεια νέων
ερευνών που έδειχναν ότι και κάτω από τα παλιά όρια
είχαν παρουσιαστεί διαταραχές, ακόμα δε και καρκίνος.

Ο έλεγχος του χώρου εργασίας πραγματοποιείται με την
μέτρηση της συγκέντρωσης μιας συγκεκριμένης ουσίας
στον αέρα και τον υπολογισμό, του αν ξεπερνιέται το
όριο. Ορισμένες ουσίες προκαλούν ερεθισμό με
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αποτέλεσμα βήχα, δάκρυα ή δυσκολία στην αναπνοή.
'Αλλες πάλι προκαλούν ένα γενικό αίσθημα αδιαθεσίας.
Οι περισσότερες ουσίες δεν δίνουν τέτοια
προειδοποιητικά σήματα και γι' αυτό μπορεί να
προκαλέσουν θανατηφόρες βλάβες και ασθένειες χωρίς
να τις αντιληφθεί κανείς. Οι μετρήσεις για την
εξακρίβωση της μη υπέρβασης των ορίων είναι ο μόνος
τρόπος πρόληψης της βλάβης και της ασθένειας.

Όταν αξιολογούμε τον κίνδυνο για την υγεία από κάποια

ουσία θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η σκληρή

εργασία απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες οξυγόνου (αέρα)

απ' ότι η ελαφρά εργασία. Αυτό σημαίνει ότι σε βαριά

εργασία ο εργαζόμενος εισπνέει σημαντικά μεγαλύτερη

ποσότητα της ουσίας αυτής απ' ότι ο εργαζόμενος σε

ελαφρά εργασία.

Προληπτικά Μέτρα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η επικόλληση ετικέτας σε όλες τις επικίνδυνες ουσίες που
χρησιμοποιούνται είναι πολύ σημαντική. Τα άτομα που
μεταφέρουν ή διακινούν αυτές τις ουσίες μπορεί να μην
γνωρίζουν τη φύση, τους κινδύνους καθώς και τις
απαραίτητες προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρουν. Η
ετικέτα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
αναγνώριση του περιεχομένου και για την προειδοποίηση
του κινδύνου.

Οι περισσότερες από τις επικίνδυνες ουσίες μπορούν να
ταξινομηθούν σε κατηγορίες σαν εκρηκτικές, εύφλεκτες,
τοξικές, διαβρωτικές ή ραδιενεργές. Η ετικέτα θα πρέπει
να είναι καθαρή και ευδιάκριτη και θα πρέπει να
διατηρείται οπουδήποτε αποθηκεύονται ή
χρησιμοποιούνται οι ουσίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λόγω της έλλειψης χώρου, οι πληροφορίες στην ετικέτα
κάθε δοχείου είναι ελλιπείς. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να
γράφονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες με την μορφή
οδηγών χρήσης ή οδηγιών.
Οι οδηγίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν απλές και
ευκρινείς πληροφορίες σχετικά με:

- τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,

- τους κινδύνους που περικλείει η χρησιμοποίηση του
προϊόντος,

- τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας,

- τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας

- τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση
ατυχήματος, οδηγίες για πρώτες βοήθειες, μέτρα
προφύλαξης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διαρροής χημικής
ουσίας.

Πληροφόρηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται τα άτομα που
εργάζονται με χημικές ουσίες για τους κινδύνους στην
υγεία τους, να εκπαιδεύονται για τον τρόπο προστασίας
τους και για τον τρόπο που θα φορούν και θα φροντίζουν
τον ατομικό τους εξοπλισμό προστασίας. Κάθε άτομο που
εργάζεται με επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με γραπτές εικονογραφημένες οδηγίες
ασφαλείας. Ενημερωτικά φυλλάδια θα πρέπει επίσης να
διατίθενται στους χώρους εργασίας. Οι πληροφορίες
αυτές θα πρέπει να δίνονται σε όλα τα άτομα που μπορεί
να έλθουν σε επαφή με την ουσία.

Δεν επιτρέπεται να μπουν χημικές ουσίες
μέσα στον χώρο εργασίας
εάν δεν έχουν ετικέτες.
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Θέματα προς συζήτηση
Ι Έχουν δοθεί πληροφορίες στους εργαζόμενους σχετικά

με τους κίνδυνους που υπάρχουν από χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούν;

Ι Έχουν ετικέτες όλες οι επικίνδυνες χημικές ουσίες έτσι
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να ξέρουν την φύση τους και
τους πιθανούς κινδύνους;

Ι Υπάρχουν ευκρινείς οδηγίες για τον τρόπο αποθήκευσης
και μεταφοράς αυτών των χημικών ουσιών;

Προϊόντα αποθηκευμένα με λανθασμένο τρόπο το ένα κοντά στο άλλο μπορεί
να προκαλέσουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, έκρηξη και φωτιά.

Αποθήκευση και μεταφορά

χημικών ουσιών και
χειρισμός των χημικών αποβλήτων

Κάθε εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει γραπτές οδηγίες

σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς και αποθήκευσης των

χημικών προϊόντων καθώς και με τον τρόπο διάθεσης των

χημικών αποβλήτων. Αν κάποια επικίνδυνη ουσία έρθει

σε επαφή με κάποια άλλη π.χ. σε περίπτωση διαρροής ή

πυρκαγιάς μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια.

Γι' αυτό, οι ουσίες αυτές, δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται

η μία κοντά στην άλλη.

Αρχές των τεχνικών μέτρων
προστασίας

Για την ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών ουσιών είναι
απαραίτητη η λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας.
Πρώτον, αποφυγή όπου είναι εφικτό, των πολύ
επικινδύνων ουσιών από τον χώρο εργασίας. Δεύτερον,
περιορισμός της χρήσης των επικινδύνων χημικών ουσιών.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αποφεύγετε την έκθεση στις
παραπάνω ουσίες με την χρήση του κατάλληλου
εξαερισμού καθώς και του ατομικού προστατευτικού
εξοπλισμού.

Αντικατάσταση ουσιών και υλικών
Ερευνήστε αν είναι δυνατόν, να αντικαταστήσετε μία
επικίνδυνη ουσία με μία άλλη· λιγότερο επικίνδυνη. Σε
ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να είναι δύσκολο να
βρείτε υποκατάστατα, τότε ίσως πρέπει να εξετάσετε
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής που δεν θα

απαιτούν τέτοιες ουσίες.

Σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές της κατασκευής
των προϊόντων όπως: χρωστικές ουσίες, βερνίκια και
συγκολλητικές ουσίες (κόλλες), τα προϊόντα αυτά έχουν

Αναρωτιέσθε εάν υπάρχουν
λιγότερο βλαβερές ουσίες;
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πιο συχνά βάση το νερό παρά τους διαλύτες. Αντί να
χρησιμοποιούνται κονιορτοποιημένες ουσίες που
δημιουργούν επικίνδυνες σκόνες, οι ίδιες ουσίες μπορούν

να παρασκευαστούν σε μορφή σβώλων.

Προηγμένη τεχνολογία και εργασία
που γίνεται εν κλειστώ

Η τεχνική πρόοδος στις μεθόδους εργασίας μπορεί να
οδηγήσει στην λύση πολλών προβλημάτων σχετικών με τις
συνθήκες εργασίας. Ένα παράδειγμα τέτοιας προόδου
είναι η ηλεκτροστατική βαφή αντί της χρησιμοποίησης
σπρέυ που περιέχει διαλύτες. Άλλο μέτρο είναι η
χρησιμοποίηση βιομηχανικών ρομπότ για την εκτέλεση

επικινδύνων εργασιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η όλη
διαδικασία μπορεί να γίνεται εν κλειστώ, ή να είναι
αυτοματοποιημένη και ο χειρισμός να γίνεται από κάποια

ειδική αίθουσα ελέγχου.

Εξαερισμός
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των κινδύνων από
την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εν κλειστώ διεξαγωγή
της όλης διαδικασίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο

Ένα παλιό κι ένα καινούριο μοντέλο λειαντικής μηχανής. Υπάρχει ένα
προστατευτικό κάλυμμα στο νέο μοντέλο, το οποίο προφυλάσσει τον εργα-
ζόμενο από σωματίδιο και σκόνη.

μολυσμένος αέρας θα πρέπει να απομακρύνεται. Η
απομάκρυνση του μολυσμένου αέρα και η διαδικασία
εργασίας εν κλειστώ συχνά θα πρέπει να συνοδεύεται από

αυξημένο αερισμό.

Διάφορα είδη καλυμμάτων με ενσωματωμένους
απορροφητήρες μπορούν να συνδεθούν στα εργαλεία και
σε ορισμένα χειροκίνητα μηχανήματα. Τα καλύμματα και
οι απαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σταθερές
μηχανές λείανσης και στίλβωσης. Το πρόβλημα με τα
καλύμματα είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα
τόσο πιο δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά ο απορροφητήρας. Γι' αυτό ο
εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί και τον ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό ακόμα και όταν υπάρχει
απαγωγός.

Για τα λουτρά με επικίνδυνα υγρά θα πρέπει να υπάρχει
σύστημα παραπετάσματος αέρα. Ο αέρας διοχετεύεται με
πίεση από τη μια πλευρά και βγαίνει από την άλλη,
δημιουργώντας ένα προστατευτικό παραπέτασμα για τον
εργαζόμενο από τους επικίνδυνους ατμούς.

Η προστασία από την συγκέντρωση σκόνης και αερίων
στη συγκόλληση είναι δύσκολο πρόβλημα. Στην
περίπτωση αυτή υπάρχουν μικρές συσκευές εξαερισμού
που μπορούν είτε να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα
εξαερισμού ή να είναι φορητές. Ένας μικρός
απορροφητήρας τοποθετείται στο χώρο συγκόλλησης για
απευθείας απομάκρυνση των αερίων.
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Συντήρηση

Όλος ο τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται

επιμελώς. Για να λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα

εξαερισμού θα πρέπει να γίνεται αλλαγή των φίλτρων σε

τακτά χρονικά διαστήματα, έλεγχος των πτερωτών και των

αγωγών, αντικατάσταση των συνδέσμων, ροδελών και

έλεγχος βαλβίδων.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Η αναγνώριση των χημικών κινδύνων και η

παροχή οδηγιών είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το
δεύτερο είναι η μείωση ή εξάλειψη τους.

Θέματα προς συζήτηση
Συζητήστε τεχνικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την
αποτροπή των χημικών κινδύνων.

Υπάρχει αρκετός εξαερισμός; Υπάρχουν απορροφητή-
ρες σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις;

Πώς επιθεωρείται και συντηρείται το σύστημα εξαερι-
σμού;

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η χρησιμοποίηση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
μπορεί συχνά να δημιουργήσει κάποια δυσφορία. Στόχος
μας λοιπόν είναι η εφαρμογή προληπτικών τεχνικών
μέτρων για την προσπάθεια μείωσης της ανάγκης για
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Είναι όμως αδύνατο

να μειώσουμε τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που
δημιουργείται σε ορισμένες εργασίες σε τέτοιο επίπεδο
ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία. Στις

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικός
προστατευτικός εξοπλισμός.
Το σώμα θα πρέπει να προστατεύεται αν υπάρχει
κίνδυνος να έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες.

Θα πρέπει πάντοτε να γίνονται προσεκτικοί έλεγχοι για
να διασφαλισθεί ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός πληρεί

τις προδιαγραφές αντοχής στις χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται. Αυτό επίσης ισχύει και για την
προστασία των ματιών. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να ενημερώνονται προφορικά και γραπτά σχετικά με:
Τρείς τύποι μάσκας μισού προσώπου με φίλτρο.Πάνω: προφύλαξη από
αιωρούμενα στον αέρα σωματίδια π.χ. σκόνη οπό πέτρωμα. Μέσον: προστα-
σία από αέρια και ατμούς π.χ. χρήση χρωματων που περιέχουν διαλυτικά. Το
φίλτρο περιέχει ενεργό άνθρακα. Κατω:ιιε ένα σύνθετο φίλτρο που περιέχει
φίλτρο για σκόνη και φίλτρο για αέριο. Αυτές οι μάσκες είναι παραδείγματα
της απλούστερης αποτελεσματικής αναπνευστικής προστασίας. Να αντικα-
ταστήσετε το φίλτρο όταν γίνεται δύσκολο να αναπνεύσετε ή όταν αισβάνε-
σθε την οσμή. Να γίνεται συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.

Εξαερισμός σε εργοστάσια
αυτοκινήτων και συνεργεία

επισκευής αυτών

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο

του άνθρακα στα γκαράζ και στα συνεργεία αυτοκινήτων,

οι μηχανές δεν θα πρέπει να λειτουργούν περισσότερο απ'

όσο χρειάζεται για να μπεί μέσα,να βγει ή να μετακινηθεί

το όχημα στο συνεργείο. Σε άλλες περιπτώσεις όπου η

μηχανή λειτουργεί (επισκευή, ρύθμιση, ή έλεγχος

μηχανής), τα καυσαέρια θα πρέπει να απορροφώνται

μακριά από τον εργαζόμενο και να οδηγούνται έξω από

το χώρο του συνεργείου. Αυτό μπορεί να γίνει με σύνδεση

της εξάτμισης με σωλήνα ή αγωγό που να μεταφέρει

απευθείας τα καυσαέρια έξω από το χώρο εργασίας ή σε

ένα τύμπανο αναρρόφησης συνδεδεμένο με το κεντρικό

σύστημα απαγωγής του αέρα στο συνεργείο. Δεν

χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αυτού του είδους τα

συνεργεία θα πρέπει να έχουν και ένα επαρκές σύστημα

αερισμού. Επειδή το μονοξείδιο του άνθρακα αντικαθιστά

το οξυγόνο, ο ατομικός αναπνευστήρας με φίλτρο δεν

είναι αποτελεσματικός αν δεν υπάρχει τρόπος

απομάκρυνσης του μονοξειδίου του άνθρακα. Όταν

λειτουργεί η μηχανή στο γκαράζ ή στα συνεργεία

αυτοκινήτων, τα καυσαέρια θα πρέπει να διοχετεύονται

εκτός του χώρου αυτών.

1. Προφίλτρο
2. Φίλτρο για σκόνη

Φίλτρο αέρα

Σύνθετο φίλτρο
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Μια μάσκα αέρος με θετική πίεση
δίνει την καλύτερη προφύλαξη.
Αέρας μπορεί να διοχετεύεται α-
πό ένα κομπρεσσέρ με φίλτρο (ό-
πως φαίνεται στο σχέδιο), μια μό-
νιμη εγκατάσταση παροχής πε-
πιεσμένου αέρα (με φίλτρο), και
από φιάλες οξυγόνου. Σε θερμά
κλίματα αυτή είναι η πιο κατάλλη-
λη μάσκα. Γιατί;

Σε μια μάσκα που να καλύ-
πτει ολόκληρο το πρόσω-
πο μπορούν να προσαρμο-
σθούν φίλτρα του ίδιου
τύπου με αυτά της μάσκας
μισού προσώπου της
προηγούμενης σελίδας.
Μια μάσκα που να καλύ-
πτει όλο το πρόσωπο επί-
σης προστατεύει τα μάτια
σας και το πρόσωπο.

- το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ατομικός
προστατευτικός εξοπλισμός

- πώς πρέπει να χρησιμοποιείται

- τι είδους εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε
κάθε περίπτωση

- τι τύπος προστασίας και τι τύπος φίλτρου θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν

- πώς να φροντίζουν τον εξοπλισμό

Στις περιπτώσεις όπου η ποσότητα του οξυγόνου είναι

περιορισμένη, η χρησιμοποίηση αναπνευστικής συσκευής

με φίλτρο δεν είναι ικανοποιητική. Μια συσκευή παροχής

αναπνεύσιμου αέρα στον εργαζόμενο αποτελεί βασικό

μέρος του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού του

εργαζόμενου.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Οι μάσκες προσώπου που δεν είναι του σωστού

τύπου, που δεν εφαρμόζουν καλά στο άτομο, ή

είναι φθαρμένες ή σκονισμένες, μπορεί να

προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Το άτομο που τις

φορά πιστεύει ότι προστατεύεται και γι' αυτό δεν

γνωρίζει ότι εκτίθεται σε κινδύνους.

Εάν έχετε μούσι μια μάσκα με φίλτρο δεν σας παρέχει καμμιά προστασία
διότι δεν εφαρμόζει σωστά πάνω στο πρόσωπο σας.

Τα εντομοκτόνα ανάλογα με την χημική τους σύσταση μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται βλάβες του νευρικού
συστήματος και τραυματισμοί στο δέρμα και τα μάτια. Στα πρώιμα συμπτώματα που μπορούν να εκδηλωθούν περιλαμβάνονται: πονοκέφαλος, ναυτία, τάση προς
εμετό, ζαλάδα και απώλεια της δύναμης. Να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις όταν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ασφαλείας.
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Τι πρέπει να κάνετε
όταν συμβεί ένα ατύχημα

Παρά τα διάφορα τεχνικά μέτρα, τον ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό και τα λοιπά προληπτικά μέτρα,
ατυχήματα ακόμα συμβαίνουν. Η άμεση ενέργεια και η

παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών μπορεί να
σώσει ζωές σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι
σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι θα πρέπει να κάνει σε
περίπτωση που κάποιος συνάδελφος τραυματισθεί και τι
ενέργειες θα πρέπει να γίνουν μέχρις ότου του
παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Τα άτομα που
έχουν χάσει τις αισθήσεις τους θα πρέπει να
απομακρυνθούν αμέσως από το χώρο που περιέχει
δηλητηριώδη αέρια. Θα πρέπει να γίνει τεχνητή αναπνοή
το συντομότερο δυνατό. Τα μέρη του σώματος πάνω στα
οποία έχουν χυθεί χημικές ουσίες θα πρέπει να πλυθούν

με μεγάλες ποσότητες νερού.

Εάν στα μάτια σας πεταχτεί επικίνδυνο υγρό τότε θα πρέπει αμέσως να
ξεπλύνετε τα μάτια σας με νερό της βρύσης. Το καλύτερο πράγμα που
πρέπει να γίνει σε χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες
σε μεγάλες ποσότητες είναι να εγκατασταθεί ένας καταιωνιστήρας (λουτή-
ρας ματιών-ντους) για το πλύσιμο των ματιών.

Θέματα προς συζήτηση
Ι Σας παρέχεται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για την
προστασία από χημικές ουσίες, όπως: μάσκες, γάντια, μέσα
προστασίας για τα μάτια;

- Είναι εγκεκριμμένου τύπου;

- Στην πράξη χρησιμοποιείται ο ατομικός προστατευτικός εξο-
πλισμός;

Ι Ποιος ελέγχει αν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον κατάλλη-
λο τύπο του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού σε κάθε
περίπτωση που απαιτείται η χρήση του;

Ι Ποιος επιβλέπει τη συντήρηση του ατομικού προστατευτικού
εξοπλισμού;



ΟΔΗΓΙΕΣ
Σήμανση πληροφόρηση και μέτρα

έκτακτης ανάγκης
- Όλα τα δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες χημικές

ουσίες θα πρέπει να φέρουν ετικέτες όπου να
αναγράφεται το είδος του περιεχομένου και να
επισημαίνεται ο κίνδυνος.

- Στην ετικέτα ή με την μορφή γραπτών οδηγιών θα
πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για
τον ασφαλή χειρισμό και τα μέτρα πρώτων βοηθειών.

- Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με επικίνδυνες
χημικές ουσίες θα πρέπει να εκπαιδεύονται πάνω στα
θέματα των κινδύνων της υγείας και του ασφαλούς
χειρισμού των χημικών ουσιών.

Ο Στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται η ασφαλής
αποθήκευση και μεταφορά των χημικών ουσιών.

- Στον χώρο εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν ντους και
εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των ματιών.

Τεχνικά μέτρα
- Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται λιγότερο τοξικές ουσίες.
- Θα πρέπει να προτιμούνται μέθοδοι εργασίας που να

μειώνουν στο ελάχιστο την εκπομπή αερίων, ατμών,
σκόνης ή καπνών.

- Η πηγή εκπομπής αερίων ή ατμών θα πρέπει να είναι
τελείως αποκλεισμένη.

- Οι μηχανές που δημιουργούν σκόνη ή οι σωροί
σκονισμένων υλικών θα πρέπει να είναι απομονωμένοι
ή αποκλεισμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα.

- Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να επιλέγονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεση σε αέρα, ατμούς, σκόνη ή
καπνούς να είναι η ελάχιστη.

- Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα
τοπικού εξαερισμού έτσι ώστε να απάγονται τα αέρια,
ατμοί, σκόνες ή καπνοί.

- Μικρές, φορητές συσκευές εξαερισμού θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε μη σταθερές θέσεις όπως είναι η
συγκόλληση.

- Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να μειωθεί
στο ελάχιστο.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

- Όλες οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις θα πρέπει να
γίνουν προτού καταλήξουμε στη χρησιμοποίηση
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.

- Ο κατάλληλος τύπος ατομικού προστατευτικού
εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται για:

- κράνος ή προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής

- ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα

- προστατευτικά γυαλιά, ασπίδα προσώπου ή
προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια.

- μάσκα οξυγόνου

- γάντια

- παπούτσια ασφαλείας

- ποδιές προστασίας ή ρουχισμός προστασίας

- ζώνη ασφαλείας, σχοινί σωτηρίας

- Ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας θα πρέπει να είναι
κατάλληλος για την εργασία που θα πραγματοποιηθεί.

- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός ατομικών
προστατευτικών εξοπλισμών.

- Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να
χρησιμοποιούνταν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
σωστά και οποτεδήποτε χρειάζεται.

- Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να
διατηρείται πλήρης και καθαρός.

- Η ευθύνη για την επίβλεψη της χρήσης και συντήρησης
του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού θα πρέπει να
έχει ανατεθεί σαφώς σε κάποιον.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ:

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Εργονομία είναι ένας τρόπος μελέτης και σχεδιασμού της εργασίας με σκοπό να

οργανωθεί αυτή ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τις ανάγκες των

ανθρώπων που την εκτελούν.

Η αλλαγή της τεχνολογίας
και ο άνθρωπος

Στην εποχή μας η χειρωνακτική εργασία αντικαθίσταται

όλο και περισσότερο από τις μηχανές. Αυτή η αυξανόμενη

χρήση μηχανών και αυτοματισμού έχει σαν συνέπεια το

γρηγορότερο ρυθμό εργασίας και έχει διαφοροποιήσει

την κατανομή εργασίας κάνοντας την μερικές φορές

ανιαρή. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ακόμα πολλές

εργασίες που πρέπει να γίνονται με τα χέρια

καταβάλλοντος σοβαρή σωματική προσπάθεια.

Έτσι, ενώ τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν αλλάξει πολύ

στη διάρκεια των αιώνων, εντούτοις τα μηχανήματα και

οι εργασιακές πρακτικές έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Αυτό σημαίνει ότι η αναπτυσσόμενη τεχνολογία

ξεπερνάει την ικανότητα των ανθρώπων να

προσαρμοστούν σωματικά και πνευματικά στις αλλαγές,

γεγονός που έχει διάφορες αρνητικές συνέπειες.

Λέγοντας τεχνολογική πρόοδο, εννοούμε την
αντικατάσταση της χειρωνακτικής εργασίας από
μηχανήματα και υπολογιστές. Σήμερα η βαριά
χειρωνακτική εργασία εξακολουθεί να υπάρχει ενώ
παράλληλα πολλά σύγχρονα επαγγέλματα απαιτούν
επανάληψη απλών εργασιών η έλεγχο μιας παραγωγικής
διαδικασίας.
Οι περισσότερες από τις κοινές μας ασθένειες είναι
αποτέλεσμα της δυσαρμονίας των σχέσεων που
υπάρχουν μεταξύ ατόμου και εργασίας. Εάν το
μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος
υπερφορτωθεί μπορεί να προκληθούν, για παράδειγμα,
κακώσεις της πλάτης ή παθήσεις των αρθρώσεων και των
μυών. Πολλές ασθένειες, όπως τα έλκη στομάχου, η
υψηλή πίεση του αίματος και οι παθήσεις της καρδιάς
είναι αποτέλεσμα άγχους που δημιουργείται κατά την
εργασία.



Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ

Θέματα προς συζήτηση
• Περιγράψτε μηχανές ή μεθόδους εργασίας οι οποίες έ-

χουν αλλάξει πρόσφατα λόγω νέας τεχνολογίας.

• Μπορείτε να αναφέρετε τα θετικά και αρνητικά αποτε-
λέσματα της νέας τεχνολογίας σύμφωνα με την εμπειρία
σας;

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός
από τον άλλο

Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό ύψος ή κατασκευή π.χ.
ορισμένοι είναι δυνατότεροι από κάποιους άλλους και η
ικανότητα τους να αντέχουν τη σωματική ή πνευματική
καταπόνηση ποικίλει. Αυτές οι βασικές διαφορές είναι
μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό
πρέπει να τις θεωρήσουμε σαν βάση για την οργάνωση
των εργασιών και τον καθορισμό των συνθηκών εργασίας.

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας πρέπει να γίνουν
πολλά ακόμη, μέχρις ότου τα μηχανήματα και ο
εξοπλισμός σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά από τους
ανθρώπους. Ένα παράδειγμα του κακού σχεδιασμού
είναι ότι άνθρωποι υποφέρουν συχνά από πόνους στα
χαμηλά σημεία της πλάτης και από κακώσεις των
αρθρώσεων και των μυών. Τα προβλήματα της όρασης
αυξάνουν με την ευρεία χρήση διαφόρων οθονών και με
τις εργασίες ελέγχου. Αυτά είναι μερικά από τα πιο κοινά
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
σήμερα.
Σ'αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε:
- Θέσεις κατά την εργασία - όρθια στάση

- Θέσεις κατά την εργασία - καθιστή στάση

- Συνθήκες που έχουν σχέση με την όραση

- Κουραστική εργασία

- Συστήματα ελέγχου

- Σήματα και πίνακες

Η θέση κατά την εργασία
όρθια στάση

ΒΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

Ένα επάγγελμα που απαιτεί ορθοστασία όλη τη μέρα
προκαλεί καταπόνηση, και υπερκόπωση στα πόδια. Το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι πρήξιμο των ποδιών επειδή
οι μύες δεν κινούνται αρκετά για να στείλουν τη σωστή
ποσότητα αίματος πίσω στην καρδιά. Συνεπώς, η καρδιά
λειτουργεί με ανεπαρκή ποσότητα αίματος και το άτομο
αισθάνεται κούραση και ατονία.
Εργασίες που απαιτούν πολλές κινήσεις και σημαντική
καταπόνηση δυνατών μυών εκτελούνται συχνά σε όρθια
στάση. Όπως για παράδειγμα κατά το χειρισμό
ορισμένων τύπων μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε οποιαδήποτε εργασία που εκτελείται σε όρθια στάση,
η κάμψη της πλάτης πρέπει να αποφεύγεται. Εάν κάποιος
γέρνει προς τα εμπρός ή προς μία πλευρά, οι μύες των
ποδιών, της πλάτης και των ώμων πρέπει να τεντώνονται
για να κρατούν το σώμα σ'αυτή τη θέση. 'Οταν
εξακολουθεί να μένει σ'αυτή τη θέση, οι μύες της πλάτης
συνεχίζουν να υφίστανται κόπωση. Και όταν τεντωθεί

ξανά, αισθάνεται πόνους στην πλάτη, η οποία έχει γίνει
δύσκαμπτη λόγω της μόνιμης στάσης.

Είναι σχεδόν αδύνατο να σταθεί κανείς όρθιος άνετα
καθόλη τη διάρκεια της εργασίας, εάν το σημείο στο
οποίο εκτελείται η εργασία δεν είναι τοποθετημένο στη
σωστή θέση, ή εάν τα χειριστήρια ελέγχου, τα υλικά και
τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δεν είναι στη σωστή
απόσταση. Πρέπει να υπάρχει άφθονος χώρος για να
κινούνται τα πόδια, να μπορεί να αλλάξει κανείς στάση
κατά την εργασία και τα φορτία να κατανέμονται
ομοιόμορφα. Πρέπει να αποφεύγονται επίσης τα στενά
ρούχα, τα οποία εμποδίζουν τις κανονικές κινήσεις του
σώματος κατά την εργασία.

'Οταν οι αρθρώσεις τεντώνονται κατά τρόπο ενοχλητικό η πίεση δημιουργεί
σημαντική κόπωση. Όταν ο εργαζόμενος στηρίζεται πάνω στο ένα πόδι τότε
η άρθρωση του ισχύου δέχεται πίεση στατικού φορτίου ίση με 2,5 φορές το
βάρος του σώματος. Ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορεί να συμβεί αυτό,
βρίσκεται στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος που στέκεται όρθιος
πρέπει να χρησιμοποιεί ένα ποδομοχλό (πετάλι) που δεν είναι τοποθετημέ-
νος σωστά.



Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ

Όταν οι αρθρώσεις τεντώνονται υπερβολικά η πίεση

μπορεί να προκαλέσει σημαντική κόπωση. 'Οταν
στηρίζεται κανείς στο ένα πόδι, η άρθρωση του ισχύου του
δέχεται πίεση στατικού φορτίου ίση με 2,5 φορές το βάρος
του σώματος.

Ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορεί να συμβεί αυτό,
βρίσκεται στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος που
στέκεται όρθιος πρέπει να χρησιμοποιεί ένα ποδομοχλό
που δεν είναι σωστά τοποθετημένος.

'Υψος θέσης στην οποία
εκτελείται μια εργασία

Το ύψος στο οποίο εκτελείται μία εργασία αποτελεί
σημαντικό παράγοντα. Εάν δεν είναι το σωστό, το σώμα
κουράζεται γρήγορα. Το ύψος πρέπει να είναι τέτοιο
ώστε να γίνεται η εργασία χωρίς να γέρνει η πλάτη, με
τους ώμους χαλαρωμένους και στη φυσική τους θέση.

Η εργασία πρέπει επίσης να γίνεται με τα χέρια στη
φυσική τους θέση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα.

Το σωστό ύψος στο οποίο εκτελείται η εργασία ποικίλλει
και εξαρτάται από την μορφή της εργασίας που κάνουμε.
Εάν η εργασία απαιτεί ακρίβεια και συνεπώς καλή
όραση, τότε η θέση εργασίας πρέπει να είναι
τοποθετημένη υψηλότερα. Συχνά, για την εκτέλεση μιας
εργασίας που απαιτεί ακρίβεια χρειάζεται και στήριγμα

για τα χέρια. Όπου απαιτείται βαριά εργασία, το ύψος
της θέσης στην οποία γίνεται, πρέπει για ορισμένες
εργασίες να είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το βάρος του σώματος του εργαζομένου

για την εκτέλεση της εργασίας.

Για εργασία σε όρθια στάση, σημαντικά είναι τα εξής:

• τα αντικείμενα που χρειάζονται για την εργασία να βρί-
σκονται σε προσιτή από τον εργαζόμενο απόσταση

• το ύψος του πάγκου εργασίας να προσαρμόζεται στο
ύψος του εργαζόμενου, έτσι ώστε η επιφάνεια πάνω στην
οποία γίνεται η εργασία να είναι στο ίδιο ύψος με τους
αγκώνες όταν ο εργαζόμενος στέκεται όρθιος με ίσια την
πλάτη και τους ώμους χαλαρωμένους

• ο εργαζόμενος θα πρέπει να στέκεται σε ίσια στάση και
πολύ κοντά στον πάγκο εργασίας, με το βάρος του κατα-
νεμημένο ομοιόμορφα και στα δύο πόδια. Θα πρέπει να
υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια του

• η ιδιαίτερη φυσητής εργασίας μπορεί να σημαίνει ότι το
ύψος της θέσης στην οποία γίνεται πρέπει να αλλάξει ή
ότι τα όργανα ελέγχου, όπως είναι οι μοχλοί ή οι διακό-
πτες πρέπει να είναι τοποθετημένα χαμηλότερα από το
ύψος των ώμων

• η επιφάνεια στην οποία στέκεται ο εργαζόμενος να είναι
κατάλληλη για τις συνθήκες εργασίας

• η χρησιμοποίηση κατάλληλων υποδημάτων μειώνει την
κούραση της πλάτης και των ποδιών.

Τα κατάλληλα υποδήματα
Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι σε εργασίες που
απαιτούν πολύ ορθοστασία και περπάτημα, να φορούν τα
κατάλληλα υποδήματα εργασίας. Εάν κατά την εργασία
χρησιμοποιούνται υλικά, τα οποία πέφτοντας θα

Διαφορετικοί τύποι εργασίας απαιτούν διαφορετικά ύψη των θέσεων στις
οποίες εκτελείται η εργασία. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι σημα-
ντικά υψηλότερη για εργασία ακρίβειας απ' ότι για βαριά εργασία.

Το ύψος εργασίας, μπορεί να ποικίλλει σύμφωνα με τις προσωπικές
απαιτήσειςμε την βοήθεια μιας ρυθμιζόμενης τράπεζας εργασίας.



Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΘΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ

μπορούσαν να τραυματίσουν τα πόδια, όπως π.χ. είναι τα
βαριά μεταλλικά εξαρτήματα, τότε οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να φορούν υποδήματα ή μπότες ασφαλείας, με
ενίσχυση στα δάκτυλα.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί, όσο είναι
αυτό δυνατό, να εργάζεται εναλλάξ σε καθιστή
και όρθια θέση. Η εργασία που δεν έχει αλλαγές
στη στάση του εργαζομένου, πρέπει να
εναλλάσεται με εργασία που απαιτεί περισσότερη
κίνηση.

Θέματα προς συζήτηση
• Δώστε παραδείγματα επαγγελμάτων που η στάση του

σώματος κατά την εργασία φαίνεται να προκαλεί ενοχλή-
σεις.

• Μπορεί το ύψος της θέσης εργασίας να αλλάξει για τους
εργαζόμενους που πρέπει να σκύβουν συχνά;

• Εξετάστε προσεκτικά την επιφάνεια όπου ο εργαζόμενος
στέκεται κατά την εργασία του. Μπορεί να βελτιωθεί;

• Εξετάστε προσεκτικά τα υποδήματα που χρησιμοποιού-
νται. Παρέχουν στα πόδια τη βοήθεια που χρειάζονται;
Προφυλάσσουν τα δάκτυλα των ποδιών;

Η θέση κατά την εργασία -
καθιστή στάση

ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία που δεν απαιτεί μεγάλη μυϊκή δύναμη και
μπορεί να γίνει μέσα σε περιορισμένο χώρο, πρέπει να
γίνεται σε καθιστή στάση. Πρέπει κανείς να μπορεί να
φθάνει όλο το χώρο εργασίας του χωρίς να χρειάζεται να
τεντώνεται ή να στριφογυρίζει.

Σωστή καθιστή στάση σημαίνει ότι το άτομο κάθεται
ακριβώς μπροστά και κοντά στο σημείο που εκτελείται η
εργασία. Το τραπέζι και η καρέκλα εργασίας πρέπει να
είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια
πάνω στην οποία γίνεται η εργασία να είναι περίπου στο

ίδιο ύψος με τους αγκώνες, η πλάτη να είναι ίσια και οι
ώμοι χαλαροί.

Για εργασία που απαιτεί ακρίβεια, εάν είναι δυνατόν,
πρέπει να παρέχεται ένα στήριγμα για τους αγκώνες, τους
βραχίονες ή τις παλάμες. Το στήριγμα αυτό πρέπει να
είναι ρυθμιζόμενο.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η καθιστική στάση όλη τη μέρα δεν είναι καλή για
το σώμα. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει κάποια
ποικιλία στις εργασίες που εκτελούνται. Μια
σωστή καρέκλα επιτρέπει εύκολες αλλαγές στον
τρόπο που γίνεται μία εργασία, καθώς και στις
θέσεις των ποδιών.

Η θέση εργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη.

Το κάθισμα εργασίας
Το κάθισμα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να ικανοποιεί ορισμένες βασικές απαιτήσεις. Η
σωστή επιλογή του καθίσματος εξαρτάται από το είδος
της εργασίας και το ύψος στο οποίο εκτελείται,καθώς και
το ύψος που είναι δυνατόν αυτό να ρυθμίζεται. Είναι
απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια, ο
οποίος να επιτρέπει την ελεύθερη αλλαγή στην στάση
τους. Το ύψος του καθίσματος είναι πιο κατάλληλο, όταν
οι πατούσες ακουμπούν στο πάτωμα οριζόντια. Όταν
αυτό δεν είναι δυνατό, μερικές φορές μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα στήριγμα για τα πόδια, το οποίο θα
βοηθάει στο να κάθεται κανείς άνετα. Θα πρέπει όμως να
είναι αρκετά μεγάλο, για να μπορούν τα πόδια να
αλλάζουν στάση.

Θέματα προς συζήτηση
• Απαριθμήσατε τις συνθήκες που συμβάλλουν θετικά στη

σωστή στάση του σώματος κατά την καθιστική εργασία.

• Ποια είναι τα συμπτώματα για τα οποία οι εργαζόμενοι
θα παραπονούνται, εάν είναι αναγκασμένοι να κάθονται
κατά την εργασία τους με κακή στάση του σώματος τους.

• Υπάρχουν καθίσματα η άλλες θέσεις εργασίας που
χρειάζονται βελτιώσεις;

Συνθήκες που έχουν σχέση
με την όραση

Πρέπει να μπορεί κανείς να βλέπει καθαρά τα
αντικείμενα που χρησιμοποιεί στην εργασία του. Τα
περισσότερα αντικείμενα πρέπει να απέχουν από τα
μάτια 50 εκατοστά με την προϋπόθεση όμως ότι δεν είναι
πάρα πολύ μικρά. Εάν τα αντικείμενα είναι πολύ μικρά
πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μια υπερυψωμένη
επιφάνεια ή μπορεί να καταστεί αναγκαία η
χρησιμοποίηση κάποιου τύπου μεγεθυντικού φακού.
Διαφορετικά, θα πρέπει να κλείνει κανείς προς τα εμπρός
με το κεφάλι σκυμμένο, πράγμα που προκαλεί περιττή
κόπωση στον αυχένα.

Ο χειρισμός πολύπλοκου εξοπλισμού όπως είναι τα

μικροσκόπια ή μονάδες οπτικής απεικόνισης

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε καθιστή στάση,

προϋποθέτει μεγαλη προσπάθεια από την πλευρά του

εργαζόμενου. Η συγκέντρωση της προσοχής σε μικρά



Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΘΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΚΑΘΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

αντικείμενα, με την βοήθεια ενός μικροσκοπίου ή μιας

οθόνης ελέγχου, και η παρακολούθηση τους επί μακρό

χρονικό διάστημα, προκαλεί μεγάλη κόπωση στους μυς

των ματιών. Μπορεί ακόμα να προκαλέσει εξασθένιση

της όρασης, μολονότι, μετά από μία περίοδο ανάπαυσης, η

κανονική όραση επανέρχεται. Αυτή η μορφή στατικού

φορτίου στους μυς των ματιών προκαλεί πονοκέφαλο.

Μία επί πλέον επιβάρυνση όταν εκτελούνται τέτοιου

είδους εργασίες είναι η επαναλαμβανόμενη κίνηση των

δακτύλων και η ακίνητη στάση του σώματος. Αυτό

προκαλεί, πόνους στους βραχίονες και τα χέρια, πιάσιμο

των μυών και πόνους στην πλάτη και τους ώμους. Οι

οθόνες των υπολογιστών πρέπει επίσης να σχεδιάζονται

προσεκτικά. Οι χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών,

πρέπει να κάνουν συχνά διαλείμματα, για να αποφεύγουν

την υπερβολική κούραση.

Οι ενοχλήσεις που προκαλούνται από εργασίες χειρισμού
σε καθιστή στάση που είναι σχετικές με μηχανολογικό
εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μπορεί να
μειωθούν με τους εξής τρόπους:

- προσεκτική ρύθμιση της οθόνης ή του φακού για να
ανταποκρίνεται στην όραση του κάθε ατόμου

- η απόσταση μεταξύ ματιού και οθόνης καθώς και οι
θέσεις της οθόνης πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με
τον εργαζόμενο

- ρύθμιση του γενικού φωτισμού στο χώρο εργασίας
ανάλογα με την ποιότητα του φωτισμού που απαιτείται,
και παροχή ειδικού φωτισμού σε εργασιακές θέσεις

- να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία στην
εργασία, έτσι ώστε εκείνοι που εκτελούν εργασία, η
οποία πιθανόν οδηγεί σε κόπωση των ματιών, να
μπορούν να ξεκουράζονται για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα

- να εξασφαλισθεί στα άτομα αυτά το δικαίωμα να
κάνουν διάλειμμα σε χωριστό δωμάτιο για να
ξεκουράζουν τα μάτια τους

- να εξασφαλισθεί ότι το κάθισμα εργασίας ρυθμίζεται
στο κατάλληλο ύψος και ότι η θέση του σώματος είναι
άνετη

ένας άλλος λόγος που κάνει τις θέσεις εργασίας άβολες,
είναι η προεξοχή τμημάτων μιας μηχανής. Μερικές φορές,
τμήματα μιας μηχανής η άλλος εξοπλισμός είναι
τοποθετημένα έτσι ώστε ο εργαζόμενος πρέπει να στρίβει
το σώμα του για να μπορεί να κοιτάζει προς αυτή την
κατεύθυνση. Τέτοιος εξοπλισμός και μηχανήματα
υπάρχουν παντού.

Κοπιώδης εργασία

ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεχής βαριά χειρωνακτική εργασία αυξάνει το ρυθμό
της αναπνοής και τους παλμούς της καρδιάς. Εάν ο
εργαζόμενος δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση
κουράζεται εύκολα.

Η εργασία που προϋποθέτει την μέγιστη απόδοση του

εργαζόμενου ενέχει κινδύνους. Η χρησιμοποίηση όμως

μηχανών που αντικαθιστούν τη βαριά εργασία βοηθάει

στη μείωση των κινδύνων.

Η χρησιμοποίηση των μηχανών βοηθάει επίσης στο να
δημιουργηθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες εργασίας για τα
άτομα που έχουν μικρότερη μυϊκή δύναμη.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε σε

ανθρώπους εργασία, για την οποία δεν απαιτείται

σωματική προσπάθεια. Τέτοιου είδους εργασία είναι

κουραστική και ανιαρή.



ΚΟΠΙΩΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέσε/ς εργασίας που ο εργαζόμενος είναι αναγκασμένος να εργάζεται με τα χέρια ψηλό ή σκυμμένος προς τα μπροστά είναι οι πιο κοινές περιπτώσεις δημιουργίας
"στατικού" φορτίου.

Είναι σημαντικό να μην υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος
εργασίας και η εργασία να αλλάζει κατά την διάρκεια της
ημέρας. Στην καθημερινή εργασία πρέπει να
περιλαμβάνονται διαστήματα ουσιαστικής ανάπαυσης.

ΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Ο πιο φυσικός τρόπος εργασίας είναι να εργάζεται κανείς
ρυθμικά. Αυτή η "δυναμική" φόρτιση βοηθάει τους μυς
να περνούν από τη σύσπαση στη χαλάρωση. Εάν ένα
αντικείμενο είναι ανυψωμένο και μένει σ' αυτή τη θέση,
αυτό δημιουργεί στους μυς σταθερό "στατικό" φορτίο. Οι
μΰες που έχουν στατικό φορτίο κουράζονται, επειδή η

σύσπαση τους είναι συνεχής. Μετά από μικρό χρονικό
διάστημα οι μύες πονούν. Ένα στατικό φορτίο στους μύες
για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αυξήσει και την πίεση

στην καρδιά. Αυξάνουν οι παλμοί επειδή το αίμα
παραμένει στους μυς.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Τα στατικά φορτία, όπως η θέση των σηκωμένων

χεριών ή το σκύψιμο, είναι συνηθισμένα. Συχνά
συνδυάζονται με οπτική καταπόνηση από
επαναλαμβανόμενους χειρισμούς και εργασιακή
πίεση. Είναι ανάγκη να επανεξεταστούν οι τρόποι
με τους οποίους γίνονται οι εργασίες αυτές.

Θέματα προς συζήτηση
• Υπάρχει βαριά σωματική εργασία στον χώρο εργασίας

σας; Τι προτάσεις μπορείτε να κάνετε για να βελτιωθεί η
εργασία αυτή;

Ποια είναι τα ειδικά προβλήματα των καθήμενων χειρι-
στών μικροσκοπίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή παρό-
μοιου εξοπλισμού;

Η Εξηγείστε τι σημαίνει στατικό φορτίο. Δώστε μερικά πα-
ραδείγματα από την δική σας εμπειρία.

• Υπάρχουν επαγγέλματα στην δουλειά σας στα οποία οι
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στατικά φορτία; Μπορείτε
να σκεφτείτε τρόπους μείωσης τους;

Ανύψωση
Η ανύψωση είναι ένα πρόβλημα με το οποίο πρέπει να
ασχοληθεί κανείς προσεκτικά.

Η ανύψωση και η μεταφορά βαρέων φορτίων με τα χέρια
ϊιρέπει να αποφεύγονται. Αυτό πρέπει να γίνεται με
μηχανικά μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο.
Διαφορετικά, πρέπει να βοηθούν πολλά άτομα. Είναι
σημαντικό να εργάζονται όλα τα άτομα μαζί και να
χρησιμοποιούν τις σωστές μεθόδους ανύψωσης.

Ο σωστός τρόπος ανύψωσης
Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πόδια και όχι η πλάτη για
την ανύψωση των φορτίων.

Ρίξτε τους ώμους προς τα πίσω κάμψτε την πλάτη σας και
λυγιστέ τα γόνατα σας. Κρατήστε το φορτίο όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο στήθος σας και μετά ισιώστε τα



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

πόδια σας για να σηκώσετε το βάρος, ενώ διατηρείτε ίσια
την πλάτη σας:

- το φορτίο κοντά στο σώμα σας (αρχική θέση)
- οι πατούσες σε απόσταση μεταξύ τους και το σώμα σε

σωστή ισορροπία
- λύγισμα των γονάτων
- ο αυχένας και η πλάτη σχεδόν σε ίσια γραμμή
- να ισιώνετε τα πόδια ενώ διατηρείτε ίσια την πλάτη
- όπου είναι δυνατόν, το φορτίο πρέπει να κρατιέται με

τα δύο χέρια.

Θέματα προς συζήτηση
• Τι είδους βαριές εργασίες ανύψωσης έχετε;

• Ξέρετε κανένα που έχει προβλήματα με την μέση του
εξαιτίας ανύψωσης φορτίων που ήταν πολύ βαριά ή από
την ανύψωση αντικειμένων με λανθασμένο τρόπο;

• Υπάρχει καθόλου ανυψωτικός εξοπλισμός που σας βοη-
θά; Γίνεται σωστή χρήση του; Εάν όχι, ποιος είναι ο
λόγος;

• Χρειάζεστε περισσότερο ή άλλου τύπου ανυψωτικό εξο-
πλισμό; εάν ναί τι τύπου και για τι εργασίες τον χρειάζε-
στε;

Σχεδιασμός των χειριστηρίων
ελέγχου και των εργαλείων

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είναι σημαντικό οι διακόπτες του χειριστηρίου, τα
κουμπιά καθώς και οι μοχλοί διαφόρων ειδών να είναι
προσιτά στον χειριστή όταν αυτός βρίσκεται σε κανονική
όρθια ή καθιστή στάση. Συχνά, πολλά από τα χειριστήρια
ενός τόρνου ή παρόμοιων μηχανών είναι τοποθετημένα
πιο κάτω από το ύψος της μέσης και μακρύτερα απ' όσο
μπορεί να τα φθάσει ο χειριστής από τη θέση του
απλώνοντας το χέρι του. Η θέση στην οποία είναι
τοποθετημένα τα χειριστήρια είναι πρωταρχικής
σημασίας, ιδιαίτερα μάλιστα η θέση εκείνων που
χρησιμοποιούνται συχνά.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

- επιλογή των καταλλήλων τύπων χειριστηρίων (π.χ.
χειροκίνητα χειριστήρια για την ακρίβεια λειτουργιών
υψηλής ταχύτητας και ποδοκίνητα χειριστήρια, όπως

ποδόπληκτρα για χειρισμό που απαιτεί μεγαλύτερη
δύναμη, αν και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από
κάθε χειριστή δύο ή περισσότερα ποδόπληκτρα)

- διάκριση μεταξύ των χειριστηρίων έκτακτης ανάγκης
και εκείνων που χρησιμοποιούνται για τις κανονικές
εργασίες (αυτό μπορεί να γίνει με διαχωρισμό των
χειριστηρίων, με κωδικοποίηση των χρωμάτων, με
ευκρινή επισήμανση ή κατάλληλη προφύλαξη)

- αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των χειριστηρίων
λειτουργίας (τοποθέτηση τους σε κατάλληλες
αποστάσεις, κατάλληλη αντίσταση λειτουργίας και
κατασκευή τους με εσοχές ή προστατευτικά καλύμματα)

- κατάλληλη αντίσταση κατά το χειρισμό, με ευκρινή
ένδειξη της ενεργοποίησης των χειριστηρίων

- διαδικασίες χειρισμού εύκολα αντιληπτές από τον κάθε
εργαζόμενο (κουμπιά λειτουργίας σε ηλεκτρικό
εξοπλισμό τα οποία γυρίζουν σύμφωνα με τους δείκτες
του ρολογιού για την θέση "έναρξη λειτουργίας" και την
αύξηση της ταχύτητας και βαλβίδες που γυρίζουν
αντίθετα προς την κίνηση των δεικτών του ρολογιού για
την θέση "ανοικτό" κ.λ.π.".

Οι διαδικασίες χειρισμού που είναι απλές και βασίζονται
στην κοινή λογική είναι πολύ σημαντικές. Σε επείγουσα
κατάσταση ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι
εργαζόμενοι έχουν την τάση να χειρίζονται τα νευραλγικά
κομβία λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με την
φυσιολογική τους αντίδραση στον κίνδυνο. Οι
αντιδράσεις σύμφωνα με την κοινή λογική μπορεί να
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μερικές φορές οι θέσεις
των διακοπτών "σε λειτουργία" "εκτός λειτουργίας" (οn)
και (off) μπορούν ακόμη και να αντιστραφούν. Είναι
σημαντικό να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι οι οδηγίες
χειρισμού βασίζονται στον κοινό νου και δεν
συνεπάγονται κινδύνους εξαιτίας λανθασμένων
χειρισμών.

Εάν αγοραστεί ένα τμήμα εξοπλισμού, το οποίο είναι
αντίθετο με την συνήθεια που επικρατεί όσον αφορά την
κίνηση, πρέπει να τοποθετηθούν ευκρινείς ετικέτες που
να καθορίζουν τις λειτουργίες "on" και "off".

Επιλογή εργαλείων χειρός

Ο σχεδιασμός των εργαλείων χειρός μπορεί να επηρεάσει

την παραγωγικότητα και την υγεία του χειριστή, εάν δεν

είναι κατάλληλος για το άτομο ή για την εργασία. Στις

περισσότερες περιπτώσεις τα εργαλεία αγοράζονται από

έναν εξωτερικό πωλητή. Πρέπει να αποφεύγονται

εργαλεία κακής ποιότητας.

Για την επιλογή εργαλείων χειρός είναι σημαντικά τα

ακόλουθα:

- αποφύγετε το στατικό φορτίο στους ώμους ή τα χέρια,
που δημιουργείται από το συνεχές κράτημα ενός
εργαλείου σε υπερυψωμένη θέση ή το σφιχτό πιάσιμο
ενός βαρέως εργαλείου (σωστή θέση του βραχίονα και
κατάλληλο βάρος)

Π αποφύγετε τη δημιουργία ακατάλληλης γωνίας των
καρπών του χεριού (κατά τη χρησιμοποίηση ταναλιών,
ψαλιδιών, κλπ)



ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Είναι σημαντικό να υπάρχει εύκολος και
δυναμικός χειρισμός των χειριστηρίων και των
εργαλείων. Συνήθως είναι μικρά και μπορεί να
φαίνονται ασήμαντα. Η επιλογή τους όμως είναι
τόσο σημαντική όσο και εκείνη των ακριβών
μηχανημάτων. Ζητήστε τη γνώμη των χειριστών
που τα χρησιμοποιούν.

Με μια μεταλλική πένσα για σύρμα, η δύναμη που καταβάλλεται στην βάση
του αντίχειρα μπορεί να προξενήσει πόνο (Β). Με μια μονωμένη πένσα
προσαρμοσμένη σωστά στην παλάμη ο χειριστής μπορεί να κάνει τέσσερεις
φορές περισσότερες κινήσεις πριν κουραστεί.

- μειώστε τη δυσάρεστη πίεση στις παλάμες ή τις
αρθρώσεις (πολύ μικρά ψαλίδια)

- αποφύγετε τα σημεία που τσιμπούν (εργαλείων με

διπλή λαβή, όπως οι τανάλιες, τα ψαλίδια, κ.λ.π.)

- θα πρέπει οι λαβές να είναι εύκολες στο πιάσιμο, να
έχουν καλή ηλεκτρική μόνωση και να μην έχουν
αιχμηρές άκρες και γωνίες

- θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση των ειδικών
εργαλείων για επαναλαμβανόμενη χρήση, π.χ. ένα

εργαλείο συγκόλλησης με λυγισμένη άκρη, μια λαβή
εργαλείου για την χρησιμοποίηση κοπιδιού, κλπ.

Φωτεινά σήματα και πίνακες σημάτων

Απαιτήσεις όσον αφορά την παρατήρηση

Είναι εύκολο να αντιδράσει κανείς σε ένα σαφές σήμα.
'Οταν ένα φωτεινό σήμα ανάψει, μπορεί κανείς να
πατήσει ένα κουμπί σε κλάσματα δευτερολέπτου και
σπανίως να κάνει λάθος.

Εν τούτοις, τα πράγματα δυσκολεύουν αν πρέπει να
πατηθεί ένα κουμπί, όταν μια κόκκινη λάμπα
αναβοσβήσει μέσα σ' ένα πλήθος λάμπες διαφορετικών
χρωμάτων.

Συνεπώς, όλα τα συστήματα πληροφόρησης και σημάτων
που χρησιμεύουν στην σωστή λειτουργία των διαφόρων
φάσεων εργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
απλά.

Για να μπορέσει κανείς να διαβάσει τα όργανα ελέγχου
γρήγορα, είναι σημαντικά τα παρακάτω:

- οι πίνακες οργάνων ελέγχου να είναι αρκετά μεγάλοι
και σαφείς

- τα όργανα ελέγχου να έχουν σαφείς ενδείξεις και να
έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την διαδικασία της
εργασίας ή την κατηγορία της

- όλοι οι δείκτες οργάνων (ρολόγια) να γυρίζουν προς
την ίδια κατεύθυνση

Υπάρχουν πολλοί πίνακες οργάνων ελέγχου στην καθημερινή εργασιακή ζωή, όπου διαφορετικοί τύποι σημάνσεων, φωτεινών ενδείξεων και δεικτών,
κάνουν φανερά τα διάφορα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας π.χ. ταχύτητες, αναλογίες, πιέσεις, επίπεδα, εφοδιασμό και άδειασμα δεξαμενής
αερίων και υγρών. Αυτά πρέπει να είναι τοποθετημένο σε έναν πίνακα έτσι ώστε ένας κοιτώντας τον πίνακα να μπορεί να καταλάβει αν κάποιος δείκτης
δείχνει μια αντικανονική ένδειξη.



ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

- όλοι οι δείκτες οργάνων (ρολόγια) να είναι
ευανάγνωστοι (π.χ. με χρωματισμό της ζώνης
κανονικής λειτουργίας)

Θέση των σημάτων και των οθονών
Όλα τα σήματα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται
στον χειριστή πρέπει να διακρίνονται εύκολα. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη τοποθέτηση των
οθονών και με την αλλαγή του μεγέθους, του σχήματος
και των χρωμάτων τους. Για τον σκοπό αυτό είναι
σημαντικά τα παρακάτω:

- τοποθέτηση των οργάνων ή των δεικτών σε λογική
σειρά ή σύμφωνα με τα μηχανήματα που
αντιπροσωπεύουν

- τοποθέτηση των οργάνων ή των δεικτών που
χρησιμοποιούνται συχνά σε ύψος που κυμαίνεται
μεταξύ του τραπεζιού εργασίας και των ματιών

- αλλαγή του μεγέθους, του σχήματος ή του χρώματος για
διαφορετικές κατηγορίες οργάνων ή δεικτών

- χρησιμοποίηση απλών λέξεων ή κατάλληλων
συντομογραφιών για τον σαφή χαρακτηρισμό κάθε
οργάνου ή δείκτου

Ο απομάκρυνση ή κάλυψη οθονών που δεν
χρησιμοποιούνται

- σαφής επισήμανση των σημάτων κινδύνου με
κατάλληλη επιλογή της θέσης τους, του μεγέθους και
του χρώματος τους

- χρησιμοποίηση, όπου χρειάζεται, φωτεινών σημάτων
διαφορετικών χρωμάτων.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Για την μετάδοση πληροφοριών κατά την

καθημερινή εργασία, οι σύντομες και σαφείς

οδηγίες, είναι οι καλύτερες. Το ίδιο ισχύει και για

την μετάδοση πληροφοριών από ένα όργανο

ελέγχου σ' ένα άτομο. Πρέπει να μπορεί κανείς να

διαβάζει και να καταλαβαίνει εύκολα ποια

ενέργεια πρέπει να γίνει.

Θέματα προς συζητηση
I Υπάρχουν χειριστές που πρέπει να ασχοληθούν με πολλά

όργανα ελέγχου;

Ι Είναι τα εργαλεία χειρός κατάλληλα σχεδιασμένα; Ανα-

φέρατε παραδείγματα εργαλείων στο χώρο εργασίας σας

για τα οποία η επιλογή κατάλληλων τύπων είναι σημαντι-

κή.

Ι Ποιες εργασίες περιλαμβάνουν όργανα ελέγχου ή πίνα-

κες με όργανα ελέγχου;

Ι Είναι τα όργανα, τα κομβία και συστήματα ελέγχου έτσι

τοποθετημένα ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα το ένα με το

άλλο;

Ι Υπάρχει κίνδυνος να χειριστεί κάποιος τα όργανα ελέγ-

χου ή να κατανοήσει τους δείκτες με λανθασμένο τρόπο;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ορθια στάση

Π η εργασία που προϋποθέτει κύρτωμα της πλάτης

(σκύψιμο) πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν

περισσότερο
- πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην όρθια καί καθιστή

στάση του σώματος κατά την εκτέλεση της εργασίας

- το σημείο στο οποίο εκτελείται η εργασία πρέπει να

βρίσκεται σε τέτοιο ύψος ώστε η πλάτη να είναι ίσια

και οι ώμοι χαλαρωμένοι

- το ύψος του σημείου στο οποίο εκτελείται η εργασία

πρέπει να είναι μεγαλύτερο, όταν πρόκειται για

εργασία που απαιτεί ακρίβεια και χαμηλώτερο, όταν

πρόκειται για βαριά εργασία

- κατά την εκτέλεση της εργασίας τα χέρια, πρέπει να

βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα

- τα εργαλεία που χρειάζονται για την εκτέλεση της

εργασίας πρέπει να βρίσκονται κοντά στον εργαζόμενο

έτσι ώστε να τα χρησιμοποποιεί εύκολα

- πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια
- οι διακόπτες ή άλλα σημεία χειρισμού πρέπει να

βρίσκονται χαμηλώτερα από το ύψος των ώμων

- οι αναβαθμίδες μπορούν να βοηθήσουν τους

εργαζόμενους που είναι πιο κοντοί.

Καθιστή στάση
- πρέπει να υπάρχει ποικιλία στην εργασία, για να

αποφεύγεται η καθιστή στάση όλη την ώρα
Π το ύψος της θέσης στην οποία βρίσκονται το τραπέζι ή

η παλάμη πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο των

αγκώνων

- τα καθίσματα πρέπει να έχουν ταπετσαρία από

μαλακό υλικό και το ύψος τους να ρυθμίζεται ανάλογα

με το άτομο
- το ύψος του καθίσματος δεν πρέπει να δημιουργεί

μεγάλη πίεση στη χαμηλώτερη πλευρά του μηρού και

πρέπει να επιτρέπει στα πόδια να ακουμπούν σταθερά

στο πάτωμα

- η πλάτη του καθίσματος που έχει ταπετσαρία από

μαλακό υλικό προσφέρει άνετο στήριγμα της πλάτης
- πρέπει να χρησιμοποιείται στήριγμα των ποδιών,

(υποπόδιο) όταν το ύψος του καθίσματος είναι σταθερό

- πρέπει να εξασφαλίζεται αρκετός χώρος για τα πόδια,

για να μπορούν αυτά να αλλάζουν εύκολα θέση
- τα υλικά και τα εργαλεία να τα φθάνει κανείς εύκολα

- πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς

επαναλαμβανόμενες κινήσεις των δακτύλων.



Συνθήκες που έχουν
σχέση με την όραση

- θα πρέπει κανείς να βλέπει καθαρά τα αντικείμενα από
την κανονική θέση εργασίας

Π θα πρέπει κανείς να βλέπει τα αντικείμενα χωρίς να
χρειάζεται να σκύβει συνεχώς το κεφάλι

- οι αλλαγές στην εργασία συνεπάγονται την αποφυγή
της υπερβολικής κούρασης των ματιών για μεγάλη
χρονική περίοδο

- πρέπει να γίνονται συχνά διαλείμματα για την αποφυγή
της κούρασης που προκαλείται από κοπιαστική
παρακολούθηση

13 ο φωτισμός πρέπει να κανονίζεται έτσι ώστε οι
συνθήκες που έχουν σχέση με την όραση να είναι οι
καλύτερες συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού
φωτισμού.

Ανύψωση

- η ανύψωση ή η μεταφορά μεγάλων φορτίων πρέπει να
γίνεται με την βοήθεια μηχανημάτων όσο το δυνατόν
περισσότερο

Ι] κατά την μετακίνηση βαρέων αντικειμένων η διαφορά

ύψους να είναι ελαχίστη

- το "στατικό" πιάσιμο υλικών ή εργαλείων πρέπει να
είναι μειωμένο στο ελάχιστο

- κατά την ανύψωση, πρέπει τα πόδια να είναι μακριά το
ένα από το άλλο και τα γόνατα λυγισμένα

- το βάρος πρέπει να σηκώνεται τεντώνοντας τα
λυγισμένα γόνατα και χωρίς να κυρτώσει η πλάτη

- όταν η ανύψωση συνδυάζεται με ώθηση, το ένα πόδι
πρέπει να είναι τοποθετημένο προς τα εμπρός, προς

την κατεύθυνση της κίνησης

Ι] κατά την ανύψωση πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι
δυνατόν το στρίψιμο του σώματος.

Πίνακες και συστήματα ελέγχου

- οι σημαντικότερες οθόνες (δείκτες σημάτων κ.λ.π.)
πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να φαίνονται

εύκολα

Ι! οι πληροφορίες που δίνονται από τις οθόνες πρέπει να
είναι απλές και να διαβάζονται εύκολα

- οι πίνακες, τα χειριστήρια, τα τραπέζια εργασίας, κλπ
πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα και όλα τους τα μέρη
να φαίνονται εύκολα από την κανονική θέση εργασίας

- τα όργανα, οι οθόνες και τα συστήματα ελέγχου πρέπει
να χαρακτηρίζονται με σαφήνεια για να φαίνεται ποιο
σκοπό εξυπηρετούν

II διαφορές στο μέγεθος, το χρώμα, το σχήμα και τη

θέση πρέπει να υπάρχουν στα όργανα, τις οθόνες και
τα συστήματα ελέγχου για να διακρίνονται ευκολότερα

- πρέπει να μπορεί κανείς να διαβάζει εύκολα όλους
τους δείκτες άσχετα εάν είναι σε θέση κανονικής
λειτουργίας ή όχι

- τα χειριστήρια κινδύνου για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης πρέπει να μπορεί κανείς να τα βρεί εύκολα
και να τα χειριστεί

- η κατά λάθος ενεργοποίηση των χειριστηρίων,
αποφεύγεται με την σωστή τήρηση των αποστάσεων, με
την αντίσταση που προβάλλουν κατά την χρήση τους,
τα προστατευτικά καλύμματα κλπ.

- οι οδηγίες λειτουργίας των χειριστηρίων πρέπει να
γίνονται εύκολα αντιληπτές σύμφωνα με τις συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Εργαλεία
- τα εργαλεία χειρός δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά για

να μπορεί κανείς να τα μεταχειρίζεται εύκολα
- το σχήμα κάθε εργαλείου χειρός πρέπει να είναι

τέτοιο, ώστε να αποφεύγονται ακατάλληλες θέσεις του
χεριού κατά την χρήση του

- τα εργαλεία χειρός πρέπει να πιάνονται χωρίς να
προκαλείται υπερβολική πίεση στους ιστούς και τις
αρθρώσεις

- τα εργαλεία με διπλή λαβή πρέπει να είναι έτσι
εξασφαλισμένα ώστε να αποφεύγεται επαφή με σημεία
που μπορεί κανείς να τσιμπηθεί (π.χ. τανάλια, ψαλίδι)

- οι λαβές των εργαλείων πρέπει να πιάνονται εύκολα
και να μονώνονται κατάλληλα

- τα εξειδικευμένα εργαλεία να έχουν σχήμα που
διευκολύνει τον χειρισμό τους.

Οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός είναι πολύ
σημαντική και πρέπει να γίνεται από ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό.



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ο πώς αισθανόμαστε στη δουλειά μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ώρες,

το ρυθμό και τον τρόπο κατανομής της εργασίας. Για το λόγο αυτό η προσοχή

εστιάζεται όλο και περισσότερο στο περιεχόμενο της εργασίας καθώς και τον

τρόπο οργάνωσης της.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΦΥΣΙΚΕΣΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΦΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΕΥΘΥΝΗ

Ένα ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον είναι ταυτόχρονα ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από
κινδύνους ατυχημάτων και οπό φυσική και πνευματική ένταση (στρες), καθώς και ένα
περιβάλλον που έχει προσαρμοσθεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες του ανθρώπου, θα
πρέπει επίσης να επιτρέπει στους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της
εργασίας τους και στον καθορισμό των επί μέρους καθηκόντων. Με αυτό τον τρόπο το έδαφος
προετοιμάζεται για προσωπική εξέλιξη και ευχαρίστηση από την δουλειά.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλύτερη ποιότητα ζωής
των εργαζομένων

Στο να είναι ο εργαζόμενος ικανοποιημένος από την
καθημερινή του ζωή, παίζει ουσιαστικό ρόλο η όλη
οργάνωση και ο προγραμματισμός της δουλειάς του. Το τι
δηλαδή κάνει, το ποιες μέρες και ώρες εργάζεται και το
πώς σχετίζονται τα καθήκοντα του με κείνα των
συναδέλφων του. 'Οταν τα προσόντα και οι ικανότητες
του εργαζόμενου δεν αξιοποιούνται και όταν τα
προγράμματα εργασίας δεν αφήνουν αρκετό χρόνο για
ανάπαυση και επικοινωνία, δημιουργούνται σοβαρά
προβλήματα και για τον εργαζόμενο και για την
επιχείρηση.
Είναι επίσης σημαντικό να νοιώθουμε στην οικογένεια
και ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς εκτίμηση για την
δουλειά που κάνουμε, να αισθανόμαστε ότι ασκούμε
κάποια επιρροή και ότι έχουμε πραγματικά την ευκαιρία
να αναπτύξουμε τις ικανότητες μας και να προσφέρουμε
κάποιες υπηρεσίες στην κοινωνία. Ο τρόπος οργάνωσης
της εργασίας επηρεάζει άμεσα το περιεχόμενο της και
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό εάν η εργασία είναι εύκολη ή
επίπονη, δυσάρεστη ή ικανοποιητική.
Η διάρκεια της εργασίας ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά
μήνα, ανά έτος και για όλη τη ζωή του εργαζόμενου
επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της εργασίας και έχει
επιπτώσεις τόσο στην υγεία του εργαζόμενου όσο και
στην ποιότητα της καθημερινής του ζωής.

Σ' αυτό το τμήμα θα εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα:

- οργάνωση και περιεχόμενο της εργασίας
- τρόποι για βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας
- ώρες εργασίας
- χρόνος για ανάπαυση και επικοινωνία
- εργασία με βάρδιες
- επανασχεδιασμός του χρόνου εργασίας

Οργάνωση και περιεχόμενο
της εργασίας

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η τεχνολογική εξέλιξη αλλάζει τον τρόπο εκτέλεσης της
εργασίας. Η οργάνωση της εργασίας, στην οποία
περιλαμβάνονται η αξιοποίηση των ικανοτήτων των
εργαζόμενων και η συνολική διευθέτηση της εργασίας και
των ανθρώπινων επικοινωνιών, έχει επηρεασθεί πολύ από
έναν υψηλού βαθμού "καταμερισμό της εργασίας".

Μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ότι τα χαρακτηριστικά της
εργασίας προκαθορίζονται από οικονομικούς και
τεχνικούς παράγοντες. Οι διευθυντές υποτίθεται ότι θα
εύρισκαν τον "καλύτερο τρόπο" καθορισμού της εργασίας
κάθε εργαζόμενου. Η ιδέα ήταν να κατατμηθεί το όλο
έργο σε ένα μεγάλο αριθμό απλών εργασιών και να
ανατεθεί σε κάθε εργαζόμενο ο απλούστερος συνδυασμός
καθηκόντων.
Συχνά υπήρχε η αντίληψη ότι για να είναι σίγουρο ότι
ένας εργαζόμενος μπορούσε να εκτελέσει την εργασία
που του ανέθεταν θα έπρεπε να σχεδιαστούν οι επί
μέρους εργασίες κατά τρόπο που θα απαιτούσε τις
ελάχιστες δυνατές γνώσεις και ικανότητες. Όμως, εάν οι
εργασίες δεν μας παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης
χρήσιμων ικανοτήτων και αυτοσεβασμού συχνά θα
χάνουμε το αίσθημα αυτοεκτίμησής μας και την διάθεση

για εργασία. Τέτοιες εργασίες δεν θα είναι ούτε
παραγωγικές.
Τώρα γνωρίζουμε ότι οι πιο σύνθετες και πιο
ολοκληρωμένες εργασίες όχι μόνο ικανοποιούν τους
εργαζόμενους, αλλά επιπλέον οδηγούν σε υψηλή
παραγωγικότητα και καλύτερη χρησιμοποίηση της
τεχνολογίας.

Κακή οργάνωση εργασίας
Πριν εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να
βελτιωθεί το περιεχόμενο της εργασίας θα πρέπει να
εξετάσουμε μερικά από τα μειονεκτήματα μιας εργασίας
που δεν οργανώνεται σωστά. Για παράδειγμα:

- οι υπεραπλοποιημένες εργασίες απαιτούν λίγες
ικανότητες από τους εργαζόμενους και παρέχουν λίγες
ευκαιρίες για να μάθουν κάτι χρήσιμο. Ο εργαζόμενος
σ' αυτή την περίπτωση "υποχρησιμοποιείται".

- η επανάληψη των ίδιων εργασιών συνεχώς δημιουργεί
αίσθημα μονοτονίας και καθιστά την εργασία βαρετή.

- οι εργασίες στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα
συνεργασίας με άλλους εργαζόμενους είναι
απομονωμένες.

- Οι εργασίες οι οποίες δεν δίνουν την δυνατότητα
διεύρυνσης των γνώσεων περιορίζουν τις δυνατότητες
των εργαζόμενων για εξέλιξη και προκαλούν έλλειψη
ενδιαφέροντος.

- οι εργασίες οι οποίες δεν συνεπάγονται ουσιαστική
ανάληψη ευθυνών από μέρους του εργαζόμενου
απαιτούν συνεχή επίβλεψη.

- οι εργασίες των οποίων η εκτέλεση συνίσταται στην
επανάληψη μιας απλής διαδικασίας είναι ανιαρές και
προκαλούν άγχος.

Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι των οποίων δεν
αξιοποιούνται σωστά οι ικανότητες ή υφίστανται
υπερβολικό έλεγχο ή είναι κουρασμένοι, βαριεστημένοι ή
νοιώθουν θιγμένοι, δεν νοιάζονται πολύ για την
παραγωγή. Έχουν πιο πολλές πιθανότητες να κάνουν
λάθη, να πάθουν ατυχήματα, να απουσιάσουν και εάν
τους δοθεί η ευκαιρία να φύγουν.
Οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες μπορούν να μας
"δηλητηριάσουν" επικίνδυνα. Η κακή διοίκηση μπορεί να
δημιουργήσει δυσάρεστο κλίμα και να συμβάλλει σε
μεγάλο βαθμό στην υπονόμευση του αισθήματος
ικανοποίησης από την εργασία.
Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές είναι αναγκαίες, εάν
θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες που να
διασφαλίζουν ικανοποίηση από την εργασία και ένα
αίσθημα ευεξίας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Ι Η κακή οργάνωση της εργασίας είναι αρνητικό
στοιχείο τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την
επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν
την δυνατότητα να αναπτύσσουν και να
χρησιμοποιούν τις ικανότητες τους για να
συμβάλλουν έτσι στην επίτευξη στόχων που έχουν
σχέση με την παραγωγή. Η αντιμετώπιση των
εργαζόμενων με τον ίδιο τρόπο που
αντιμετωπίζονται οι μηχανές αγνοεί τις
δυνατότητες τους, δημιουργεί μία ατμόσφαιρα
έλλειψης ικανοποίησης και επιδρά αρνητικά στην
παραγωγικότητα.
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Η έμφαση στους φυσικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες πρέπει να
συμπληρώνεται από γνώση του κοινωνικού και ψυχολογικού κλίματος στο
χώρο εργασίας και της επίδρασης που έχει στην καλή κατάσταση του
εργαζόμενου, στην υγεία του και στην ποιότητα της ζωής του. Το αντικεί-
μενο, η οργάνωση της εργασίας και οι τρόποι συνεργασίας είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά την ικανοποίηση από την εργασία.

Η κατανομή των εργασιών θα πρέπει να βασίζεται στην
προσεκτική εξέταση όλων των θεμάτων που σχετίζονται

με την εργασία.

Μία καλή εργασία
Για να βελτιώσουμε την οργάνωση και το αντικείμενο της

εργασίας είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά
που έχει μια "καλή εργασία" στην οποία δεν υπάρχει
υπερβολικό άγχος, κούραση ή πίεση. Για να γίνει σωστή
εργασία είναι απαραίτητο να υπάρχει ο σωστός
εξοπλισμός και άνεση χρόνου. Ακόμα μια καλή εργασία

θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- ποικίλο και λογικό κύκλο εργασιών
- δυνατότητα να γίνονται κάποιες επιλογές στα πλαίσια

της εργασίας, με γνώση και ευθύνη για τα

αποτελέσματα
- ευκαιρίες για επικοινωνία και υποστήριξη μεταξύ των

εργαζομένων
- απαίτηση ικανοτήτων που εξασφαλίζει αυτοσεβασμό

καθώς επίσης και σεβασμό προς τους άλλους
- ρυθμίσεις για συνεχή εκπαίδευση στην εργασία
- ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά στο μέλλον

Τέτοιες συνθήκες θα έκαναν την εργασία πιο
ενδιαφέρουσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις
απαιτούνται αλλαγές στην οργάνωση του χώρου εργασίας,
στην επικοινωνία, στο σχεδιασμό καθώς και στις
εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της
υπερβολικής αύξησης της έντασης εργασίας.

Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο
επαγγελματικό άγχος. Η εμπειρία δείχνει ότι εργασίες
που γίνονται με ανιαρούς μηχανικούς τρόπους, προκαλούν
περισσότερο άγχος απ' ότι οι εργασίες με πνευματικό
ενδιαφέρον και ότι οι αυστηρά ελεγχόμενοι χειριστές
παρουσιάζουν περισσότερα συμπτώματα άγχους απ' ότι οι
χειριστές με μεγάλη αυτονομία.

Αυτό δε σημαίνει ότι μια καλή εργασία είναι καλή για
όλους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν
διαφερετικές εμπειρίες, ικανότητες και προτιμήσεις. Η
φυσική τους δύναμη ή αδυναμία, καθώς και η στάση τους
απέναντι στην εργασία, είναι επίσης διαφορετικές.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να δίνει
έμφαση στην αμοιβή, άλλος στη συναδελφικότητα και
ακόμα κάποιος άλλος στην υπευθυνότητα και στην
απαίτηση υψηλού βαθμού ικανοτήτων. Γι' αυτό το λόγο οι
εργασίες θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να
εξυπηρετούν και τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!

Όλοι έχουμε την ανάγκη να αισθανόμαστε ότι η
εργασία που κάνουμε έχει κάποια αξία και ότι
μπορούμε να στηριζόμαστε σ' αυτήν για να
αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας.

Τρόποι βελτίωσης
της οργάνωσης εργασίας

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Οι πιο κάτω τρόποι χρησιμοποιούνται συχνά για τη
βελτίωση της οργάνωσης και του αντικειμένου εργασίας:

- μηχανοποίηση (προσέξτε όμως γιατί η μηχανοποίηση
μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε μηχανική και ανιαρή
εργασία)
Παραδείγματα τεχνικών για ρύθμιση της τροφοδό-
τησης κατα την εν σειρα παραγωγική διαδικασία.

Α. Σύστημα τοποθέτησης καθ' ύψος χρησιμοποιούμενο για ρύθμιση της
τροφοδότησης

Β. Ταινιόδρομος ρύθμισης της τροφοδότησης
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- εργονομικές βελτιώσεις ιδιαίτερα σε σχέση με τον
κατάλληλο εξοπλισμό και τη σειρά εργασίας.

- αλλαγή της διάταξης των χοδρων εργασίας (π.χ.
χρησιμοποίηση στρογγυλής τραπέζης) ώστε να
διευκολύνεται η επικοινωνία και συνεργασία.

- διεύρυνση της εργασίας με τον συνδυασμό διάφορων
καθηκόντων και αύξηση του κύκλου επανάληψης.

της ροής τροφοδότησης, αν θέλει να δουλέψει γρήγορα
και και. από το τέλος της ροής, αν θέλει να κάνει
διάλειμμα ή να επιβραδύνει το ρυθμό του.

εμπλουτισμός της εργασίας με την ανάθεση
περισσότερο υπεύθυνων καθηκόντων, όπως η
επιθεώρηση ημιτελών προϊόντων ή μηχανημάτων, η
συντήρηση και η επισκευή.

Σχεδιάγραμμο χώρου εργασίας εντός του οποίου μια ομάδα εργαζομένων έχει οργανωθεί έτσι ώστε να
εκτελεί μία παραγωγική διαδικασία ακολουθώντας μία σειρά από επιμέρους εργασίες.

Προς τελική συναρμολόγηση
και αποθήκευση

Εργασία κατά ομάδες

ρύθμιση της τροφοδότησης των ημιτελών προϊόντων. Ο
εργαζόμενος μπορεί να παίρνει το προϊόν την αρχή της

Οργάνωση θέσης εργασίας, ώστε ένας εργαζόμενος να εκτελεί διαδοχικά
επιμέρους εργασίες.

Ένας ευπροσάρμοστος τρόπος βελτίωσης της οργάνωσης
και του αντικειμένου της εργασίας, με πολλά
πλεονεκτήματα τόσο για τον εργοδότη όσο και για τους
εργαζόμενους είναι η εργασία κατά ομάδες.
Στους περισσσότερους ανθρώπους αρέσει να εργάζονται
μαζί με άλλους και να συνεργάζονται. Ακόμα κατά την
εργασία όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των
εργαζόμενων οι αδυναμίες ενός εργαζόμενου μπορούν να
καλυφθούν από την ενεργητικότητα ενός άλλου.
Παρόμοιες ρυθμίσεις μπορεί επίσης να γίνουν σε
περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές στις προτιμήσεις,
προσωρινά προβλήματα όπως είναι οι απουσίες κ.λ.π.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποτελεσματικής οργάνωσης της
εργασίας κατά ομάδες. Πολλές από τις εργασίες
παραδοσιακού τύπου επωφελούνται των πλεονεκτημάτων
μιας εργασίας οργανωμένης κατ' αυτό τον τρόπο. Μία
τυπικά νέα μορφή εργασίας είναι η ημιαυτόνομη εργασία
κατά ομάδες, οι οποίες μπορούν να αποφασίζουν σε
αρκετά μεγάλο βαθμό πάνω στις μεθόδους εργασίας, τον
προγραμματισμό στην ανάθεση καθηκόντων και την
επίλυση προβλημάτων. Άλλη μία νέα μορφή είναι η
εργασία κατά ομάδες εργαζομένων των οποίων οι
ικανότητες αντιστοιχούν με αυτές κάποιων άλλων.

Για να διευκολυνθούν οι βελτιώσεις της οργάνωσης
εργασίας είναι σημαντικός ο έγκαιρος προγραμματισμός
με την συμμετοχή όλων των μερών.
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Αρχή
παραγωγικής
διαδικασίας

επιστροφή

Αυτές οι βελτιώσεις έχουν σκοπό την καλυτέρευση των
συνθηκών εργασίας, καθώς επίσης και την περισσότερο
αποτελεσματική επιτέλεση της. Η εργασία γίνεται
ελαστικότερη και περισσότερο ευπροσάρμοστη στις
διαδικασίες παραγωγής.

Για τους εργαζόμενους οι βελτιώσεις αυτές, όπως είναι η
μείωση του επαγγελματικού άγχους, οι μεγαλύτερες
ευκαιρίες για συνεργασία, η καλύτερη αξιοποίηση των
ικανοτήτων τους και οι καλύτερες προοπτικές για
σταδιοδρομία, συνδυάζονται με τα οφέλη μιας
περισσότερο παραγωγικής επιχείρησης.

Σε πολλές σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, όπως είναι η
διοίκηση κατά "αντικείμενο", χρησιμοποιείται ο
συμμετοχικός προγραμματισμός.

Μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός χρησιμοποιεί συνήθως τον σχεδιασμό των
ενδοεπιχειρισιακων δραστηριοτήτων για να καθορίσει το πώς οι διάφορες
ομάδες και τμήματα θα πρέπει να εργαστούν και να συνεργαστούν ώστε να
επιτευχθούν οι κοινοί για όλους στόχοι. Οι ευθύνες και εξουσίες θα πρέπει
να μοιραστούν και θα πρέπει να οριστούν οι γραμμές επικοινωνίας και οι
μορφές συνεργασίας.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Η καλή οργάνωση εργασίας αφήνει περιθώρια για

ατομική και ομαδική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να
γίνονται προτάσεις, και από τους επιβλέποντες και
εργοδηγούς, και από τους εργαζόμενους. Επειδή
δεν υπάρχουν απλές λύσεις στα προβλήματα
οργάνωσης της εργασίας, θα πρέπει να
επωφελούμαστε τέτοιων προτάσεων, καθώς
επίσης και της πείρας άλλων.

Τέλος
παραγωγικής
διαδικασίας

Με τη διάταξη των μηχανών φαίνεται πως έχουν οργανωθεί οι θέσεις
εργασίας. Ένα τέτοιο σχεδιάγραμμα χρησιμεύει για το σχεδιασμό του εργα-
σιακού χώρου.

Κάθε ομάδα που κάνει συναρμολόγηση μπορεί να αποφασίσει πώς η εργασία
πρέπει να μοιραστεί στην ομάδα. Δεν υπάρχει επιβαλλόμενη μηχανική
διαδικασία συναρμολόγησης.

Θέματα προς συζήτηση
• Υπάρχουν παραδείγματα πολύ εντατικών εργασιών;

• Τι γίνεται με εργασίες που απαιτούν κινήσεις επαναλαμ-
βανόμενες και βαρετές;

• Υπάρχουν εργασίες στο χώρο σας, που νομίζετε ότι συν-
δυάζουν κατάλληλη κατανομή ευθυνών και γίνονται σε
καλό εργασιακό περιβάλλον;

• Συζητήστε άλλους τρόπους εργασίας στο χώρο απασχό-
λησης σας για εργασίες που προξενούν στρες πνευματικό
και δημιουργούν προβλήματα.

• Ποιες είναι οι προτάσεις σας για βελτίωση της οργάνωσης
της εργασίας σ' αυτές τις εργασίες που δημιουργούν προ-
βλήματα.

• Ποιες μέθοδοι θα είναι κατάλληλες για να γίνουν προτά-
σεις από τους επιβλέποντες και τους συναδέλφους σας;
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Ώρες εργασίας

48 ώρες την εβδομάδα

40 ώρες την εβδομάδα

Υπάρχει διεθνώς η τάση για την καθιέρωση λιγότερων ωρών εργασίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο αριθμός των ωρών εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο
κατανέμονται μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την
καθημερινή ζωή των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να
έχουν οι εργαζόμενοι ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση και
επικοινωνία.

Ο αριθμός των ωρών εργασίας αποτελεί ένα από τα
κυριώτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
επαγγελμάτων.

Ο περιορισμός ή η μείωση των ωρών εργασίας αποτέλεσε
το αντικείμενο πάρα πολλών συμβάσεων και συστάσεων,
του Δ.Γ.Ε. Η ρύθμιση του χρόνου εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου της βάρδιας και της
νυχτερινής εργασίας, των δυνατοτήτων για τις εποχιακές
αλλαγές του ωραρίου, τις οικογενειακές υποχρεώσεις,
τις ανάγκες επαγγελματικής επιμόρφωσης και τα
προβλήματα των συμβατικών ωρών εργασίας, είναι
επίσης σημαντικά θέματα.

Τα ανώτατα όρια των ωρών εβδομαδιαίας ή ημερήσιας
απασχόλησης καθορίζονται από τη νομοθεσία. Οι ώρες
εργασίας όμως μπορούν να περιοριστούν κάτω από τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια με συμφωνίες ανάμεσα στους
εργοδότες και τους εργαζόμενους. Οι πραγματικές ώρες

εργασίας συχνά διαφέρουν από την κανονική διάρκεια,
επειδή μπορεί να προστεθεί σ' αυτές και υπερωριακή
απασχόληση. Εάν η διάρκεια του ωραρίου είναι πολύ
μεγάλη και η ρύθμιση του ακατάλληλη, υπάρχει
περίπτωση να επηρεαστούν η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζομένων, καθώς επίσης και να αυξηθεί ο βαθμός
έντασης και κούρασης και η ποιότητα της ζωής στην
εργασία γενικά.

Για τους λόγους αυτούς η νομοθεσία, προβλέπει
περιορισμούς και για την υπερωριακή απασχόληση.

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ

Οι κανονικές ώρες εργασίας μπορούν να καθοριστούν σε
ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση.

Η εργασία που πραγματοποιείται πέραν του κανονικού
ωραρίου αποτελεί υπερωριακή απασχόληση.

Συνήθως τα όρια του κανονικού ωραρίου είτε σε
ημερήσια είτε σε εβδομαδιαία βάση, καθορίζονται με
νόμο ή κανονισμό. Τα παραδοσιακά όρια είναι 8 ώρες την
ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα.

Σε πολλές χώρες σήμερα τα όρια αυτά είναι μικρότερα. Η
Σύσταση Πότου 1962του Δ.Γ.Ε. καθορίζει ως βασικό
κανόνα την 48ωρη εβδομάδα εργασίας και καλεί για την
σταδιακή μείωση της ώστε να επιτευχθεί ο κανονικός
στόχος της 40ωρης εβδομάδας εργασίας.

Αυτή η σταδιακή μείωση του κανονικού ωραρίου γενικά
εστιάζεται στον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Όσον αφορά τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας, σε πολλές
χώρες καθορίζεται στις οκτώ ή λιγότερες ώρες εργασίας.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η εργασία με βάρδιες,
στα ξενοδοχεία και στις μεταφορές ή όπου ισχύουν
ελαστικά ωράρια, η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας
μπορεί μερικές φορές να υπερβαίνει το όριο των οκτώ
ωρών. Με την εισαγωγή της πενθήμερης εβδομάδας
εργασίας, μερικές φορές ίσως καταστεί αναπόφευκτη η
υπέρβαση των οκτώ ωρών εργασίας, τουλάχιστον για
κάποιες μέρες.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν γίνεται αποδεκτή η
εργασία πέραν των οκτώ ωρών την ημέρα. Αυτό το
ερώτημα μπορεί να απαντηθεί αφού εξετάσουμε με ποιο
τρόπο προσαρμόζονται τα προγράμματα εργασίας στις
ανάγκες των ατόμων, χωρίς να έχουν δυσμενείς συνέπειες.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΑΠΑΣΧΟΑΗΣΗ

Υπερωριακή απασχόληση σημαίνει την απασχόληση
πέραν των κανονικών ωρών εργασίας.

Εάν δεν γίνεται υπέρβαση των κανονικών εβδομαδιαίων
ωρών εργασίας, οι ώρες εργασίας που
πραγματοποιούνται καθ' υπέρβαση του ημερήσιου
ωραρίου θεωρούνται πάλι, σε μερικές περιπτώσεις, ως
υπερωρίες.

'Οταν οι υπερωρίες είναι συχνές και εντατικές, το
αποτέλεσμα των πολλών ωρών απασχόλησης μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά την υγεία, ασφάλεια και ευημερία
των εργαζομένων.
Η υπερωρία δε σημαίνει μόνο περισσότερες ώρες
εργασίας, αλλά επίσης και υψηλότερη αμοιβή. Για την
επιχείρηση, η υπερωριακή εργασία μπορεί να είναι
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αναγκαία, για την εκτέλεση κάποιων εποχιακών ή
επειγουσών εργασιών η για οικονομικούς λόγους.

Τα προβλήματα δημιουργούνται όταν η υπερωριακή
απασχόληση γίνεται κανόνας αντί για εξαίρεση, κάτι το
οποίο συνεπάγεται ουσιαστική καταβολή πρόσθετων
παροχών στους μισθούς. Αυτές οι προσωρινές μεν αλλά
υψηλές αποδοχές, είναι πλεονεκτικές για τους
εργαζόμενους. Εντούτοις, οι αυξημένες αποδοχές λόγω
υπερωριακής εργασίας μακράς διάρκειας αποβαίνουν σε
βάρος της ξεκούρασης και της οικογενειακής ζωής. Η
συχνή υπερωριακή απασχόληση συνεπάγεται εξ' άλλου το
μειονέκτημα των μη σταθερών αποδοχών καθώς και των
αρνητικών επιδράσεων στην υγεία και την ασφάλεια. Γι'
αυτό το λόγο ίσως υπάρξει ανάγκη μείωσης ή περιορισμού
της.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υπέρβαση των κανονικών ωρών εργασίας μπορεί να
προκληθεί από:

- εποχιακή αύξηση εργασίας

- διαλείπουσα εργασία όταν οι ώρες ημερήσιας
απασχόλησης είναι πολλές π.χ. στις οδικές μεταφορές

- έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα ειδικευμένου

- αδυναμία ή δυσκολία στον έλεγχο της εφαρμογής του
ωραρίου

Συνήθως οι πολλές ώρες εργασίας έχουν κάποιες
συνέπειες στους εργαζόμενους, όπως:

- υπερβολική πίεση και κούραση, σωματική και
πνευματική

Π κακή ποιότητα εργασίας και αύξηση λαθών

- αυξημένο αριθμό ατυχημάτων

- ανεπαρκή ύπνο που σε μερικές περιπτώσεις
συνδυάζεται και με αϋπνία και πιθανή χρήση φαρμάκων

- μειωμένη αντίσταση του οργανισμού στις ασθένειες,
που συχνά οδηγεί σε πρόωρο γήρας

- δημιουργία προβλημάτων στην οικογενειακή ζωή ή στις

κοινωνικές υποχρεώσεις.

Αυτές τις αρνητικές επιδράσεις του μεγάλου αριθμού

ωρών εργασίας μπορούμε να τις δούμε σε αρκετές χώρες

σε συνδυασμό με άσχημο κλίμα, κακές συνθήκες υγιεινής

και ασφάλειας, κακή διατροφή, γενικά κακή υγεία, κακές

συνθήκες εργασίας, έλλειψη δημόσιων κοινωνικών

υπηρεσιών, μεγάλες αποστάσεις μετακίνησης, και

συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Υπήρξε κάποια σταδιακή μείωση των κανονικών

ωρών εργασίας, αλλά το θέμα των πραγματικών

ωρών εργασίας, συχνά παραμένει ένα μεγάλο

πρόβλημα. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ωρών

εργασίας προκαλεί πραγματικά προβλήματα, π.χ.

σοβαρή κόπωση, ατυχήματα, κακή υγεία και

επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

θέματα προς συζήτηση
\ Αισθάνεστε καμιά φορά εξαντλημένος στο τέλος μιας

πολύωρης εργασιακής ημέρας;

Ι Θα συνεχιστεί η υπερωριακή εργασία όπως γίνεται τώρα;

[ Τι λένε τα μέλη της οικογενείας σας για τον χρόνο που

περνάτε για ανάπαυση και οικογενειακές υποθέσεις;

[ Σε σύγκριση με 5 ή 10 χρόνια πίσω, υπάρχουν σημαντικές

αλλαγές στο ωράριο εργασίας; Πώς το εκτιμάτε αυτό;

Ι Τι μελλοντικές αλλαγές νομίζετε ότι θα είναι επιθυμητές

στο ωράριο εργασίας;

Διαλείμματα για να γευματίσουν οι εργαζόμενοι και διαλείμματα μικρού
χρονικού διαστήματος εμποδίζουν την απώλεια προσοχής. Η επαφή με τους
συναδέλφους εργαζόμενους είναι ουσιαστική για την δημιουργία καλής
κοινωνικής ατμόσφαιρας στην εργασία.
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Χρόνος για ηρεμία και ανάπαυση.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Είναι σημαντικό για την υγεία, την ασφάλεια και την
ευεξία των εργαζομένων να προβλέπονται αρκετά
διαστήματα ανάπαυσης και διαλειμμάτων. Αυτά τα
διαστήματα περιλαμβάνουν:

- μικρά διαλείμματα κατά τις εργάσιμες ώρες
- μεγαλύτερα διαλείμματα για φαγητό
- ανάπαυση κατά την ημέρα ή τη νύχτα
- εβδομαδιαία ανάπαυση
Τα μικρά διαλείμματα κατά τις εργάσιμες ώρες είναι

απαραίτητα για την πρόληψη της κούρασης των
εργαζομένων. Έχουν ιδιαίτερη σημασία σε εργασίες
κατά τις οποίες ο ρυθμός επιβάλλεται από τον ρυθμό
λειτουργίας ταχύτατων μηχανημάτων ή σε εργασίες που
χρειάζονται συνεχή επαγρύπνηση.

Τα διαλείμματα για φαγητό πρέπει πάντα να
προβλέπονται. Συχνά ρυθμίζονται με ένα διάλειμμα 30 ή
περισσοτέρων λεπτών που είναι συνήθως απαραίτητο για
μία εργάσιμη μέρα οκτώ ωρών. Στην περίπτωση που το
διάλειμμα φαγητού είναι μικρότερο της μιας ώρας, ο
εργαζόμενος μπορεί να δυσκολεύεται να αφήσει το τόπο
εργασίας για να γευματίσει. Σ' αυτή την περίπτωση
δημιουργείται η ανάγκη σερβιρίσματος του γεύματος στον
τόπο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι δεν εξυπηρετούνται όταν η εργάσιμη
μέρα αποτελείται από δύο ή περισσότερες χρονικές
περιόδους ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλονται μεγάλα
διαλείμματα για παράδειγμα 7-9 π.μ., 11 π.μ. - 2 μ.μ. και
7-9 μ.μ.
Τα διαστήματα ανάπαυσης κατά την ημέρα ή τη νύχτα θα
πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να διασφαλίζεται
επαρκής ύπνος και ανάπαυση καθώς και χρόνος για τις
οικογενειακές υποχρεώσεις, των εργαζομένων.

Ο περιορισμός των ημερήσιων ωρών εργασίας πρέπει να
εξασφαλίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για
ανάπαυση. Στην περίπτωση ακανόνιστου ωραρίου ή

εργασίας σε βάρδιες, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε
πρόβλεψη ώστε να εξασφαλίζεται ανάπαυση κατά τη
διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.

Η εβδομαδιαία ανάπαυση παίζει σημαντικό ρόλο στην
υγεία και ευεξία των εργαζομένων. Η ελάχιστη διάρκεια
εβδομαδιαίας ανάπαυσης που καθιερώθηκε από το Δ.Γ.Ε.
με την Σύμβαση 14 σχετική με την εφαρμογή της
Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης στην Βιομηχανία και τη
Σύμβαση 106 σχετική με την εβδομαδιαία ανάπαυση στο
εμπόριο και τα Γραφεία, είναι 24 συνεχείς ώρες για
εβδομάδα επτά ημερών. Η ευρεία υιοθέτηση της
πενθήμερης εβδομάδας εργασίας έχει καταστήσει την
διήμερη ανάπαυση την εβδομάδα συνηθισμένη περίπτωση
σε αρκετές χώρες.

Τα ιδιαίτερα προβλήματα εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι:

- η ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δε συμπίπτει
πάντα με την ημέρα αργίας.

- η εργάσιμη εβδομάδα επτά ημερών ισχύει ακόμα σε
ειδικές περιπτώσεις π.χ εργασίες συνεχούς πυρός.

Διακοπές και αργίες
Στις περισσότερες χώρες η ετήσια κανονική άδεια με
αποδοχές καθορίζεται με νόμο.

Η ελάχιστη διάρκεια κανονικής άδειας με αποδοχές που
καθορίζετα από τις εθνικές νομοθεσίες διαφέρει στις
διάφορες χώρες. Στη Σύμβαση 132 του Δ.Γ.Ε. σχετικά με
τις ετήσιες άδειες με αποδοχές, προβλέπεται κανονική
άδεια τουλάχιστο τριών εργάσιμων εβδομάδων για ένα
χρόνο υπηρεσίας.

Αποτελεί κοινή πρακτική η παροχή μεγαλύτερης άδειας
σε εργαζόμενους με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ή σ'
αυτούς που εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές ή
επικίνδυνες συνθήκες.

Ακόμα, σε όλες τις χώρες υπάρχουν δημόσιες αργίες, οι
οποίες συνδυάζονται με γιορτές θρησκευτικού, ιστορικού
ή πολιτιστικού περιεχομένου.

Έχει μεγάλη σημασία οι όροι για την παροχή της
κανονικής άδειας να καθορίζονται ακριβώς και να
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν κάνει χρήση του

Η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι ουσιώδης και είναι πολύ σπουδαία για να
ανακτήσει ο εργαζόμενος τις φυσικές και πνευματικές του δυνάμεις ο
χρόνος που βρίσκεται κανείς με την οικογένεια του έχει επίσης μία έμμεση
επίδραση στην ευχαρίστηση που παίρνει ο εργαζόμενος στην εργασία του
και στην απόδοση που έχει σ' αυτήν.
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δικαιώματος τους για την κανονική άδεια. Η καταβολή
πρόσθετης αμοιβής εργασίας, αντί της χρήσης του
δικαιώματος απουσίας κατά την διάρκεια της αδείας,
πρέπει να αποφεύγεται.
Άλλες μορφές άδειας έχουν σχέση με τον πολιτισμό και
τον τρόπο ζωής σε κάθε χώρα. Τέτοιες μορφές είναι η
ανεπίσημη άδεια, η τιμητική άδεια, η εκπαιδευτική άδεια
κ.λ.π.
Περίοδοι απουσίας για λόγους ασθένειας ή τραυματισμού
δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπολογίζονται σαν μέρος
της κανονικής άδειας, παρόλο που αυτή η αρχή
εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες.
Σε πολλές χώρες, η άδεια για λόγους ασθένειας
καλύπτεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ
σε άλλες η άδεια για λόγους ασθένειας μπορεί να
καλυφθεί από τον εργοδότη.
Η εκπαιδευτική άδεια, η οποία λαμβάνεται μετά από
κάποια χρόνια υπηρεσίας για την απόκτηση γνώσεων και
ικανοτήτων γίνεται σταδιακά όλο και πιο μεγάλης
σημασίας.

Εργασία με βάρδιες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ

Οι ακανόνιστες ώρες εργασίας αποτελούν πολύ

συνηθισμένο φαινόμενο σε πολλές βιομηχανίες, που

αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στην υγεία και

στην κοινωνική ζωή. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να

προσαρμοσθούν τελείως στην εργασία με βάρδιες και στο

ακανόνιστο ωράριο, εξ'αιτίας των διαταραχών που

προκαλούνται στο "βιολογικό τους ρολόϊ" και στην

καθημερινή τους ζωή.

Υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι που επιβάλλουν την

υιοθέτηση της εργασίας με βάρδιες.

Πρώτον η εργασία με βάρδιες, είναι αναγκαία στις
περιπτώσεις που η συνεχής παραγωγή δεν μπορεί να
διακοπεί για τεχνικούς λόγους.
Δεύτερον η εργασία με βάρδιες εφαρμόζεται σε
ορισμένες υπηρεσίες κοινωνικών παροχών.

Τρίτον, η εργασία με βάρδιες εφαρμόζεται για

οικονομικούς λόγους, για να γίνεται μεγαλύτερη χρήση

του δαπανηρού εξοπλισμού. Σε οποιασδήποτε μορφής

εργασία με βάρδιες, οι εργαζόμενοι συγκροτούνται σε

ξεχωριστές ομάδες εργασίας και εργάζονται διαδοχικά εκ

περιτροπής για να καλύψουν όλες τις (όρες εργασίας.

Οι συνέπειες της εργασίας με βάρδιες εξαρτώνται κυρίως
από τα συστήματα βάρδιας που ακολουθούνται.

Οι συνέπειες είναι πιο δυσμενείς, όταν το σχετικό

σύστημα προϋποθέτει νυχτερινή εργασία ή δεν επιτρέπει

την ανάπαυση κατά το Σαββατοκύριακο. Οι κυριώτερες

μορφές συστημάτων εργασίας με βάρδιες είναι:

το σύστημα διακεκομμένης εργασίας με βάρδιες: Η

επιχείρηση λειτουργεί λιγότερο από 24 ώρες την ημέρα με

καθημερινό διάλειμμα και διακοπή κατά το

Σαββατοκύριακο (π.χ. πρωινές και απογευματινές

βάρδιες).

το σύστημα ημισυνεχούς εργασίας με βάρδιες: Η

επιχείρηση λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα αλλά με

διακοπή το Σαββατοκύριακο.

το σύστημα συνεχούς εργασίας με βάρδιες. Η επιχείρηση

λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την

εβδομάδα.

Οι ομάδες των εργαζομένων μπορεί να οριστούν σε

βάρδιες ως εξής:

καθορισμένες ή μόνιμες βάρδιες, στις οποίες η κάθε

ομάδα των εργαζομένων απασχολείται μόνιμα στην ίδια

βάρδια ή,

Κυλιόμενες βάρδιες

Στην περίπτωση της εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

παίζει σπουδαίο ρόλο η συχνότητα της περιτροπής από τη

μία βάρδια στην άλλη. Οι ομάδες των εργαζομένων

μπορούν να αλλάζουν βάρδιες κάθε εβδομάδα ή σε

μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μπορούν

να γίνουν πολλές αλλαγές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα

συστήματα συνεχούς εργασίας με βάρδιες. Επίσης

υπάρχουν και εργασίες με ακανόνιστες βάρδιες.

Προβλήματα στην εργασία με βάρδιες
Η εργασία σε διαφορετικές βάρδιες προκαλεί διαταραχή

των κανονικών βιολογικών ρυθμών. Η θερμοκρασία του

σώματος παραδείγματος χάρη παρουσιάζει διακυμάνσεις

κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από κανονικές

συνθήκες, τις πρώτες πρωινές ώρες είναι η ελάχιστη και

το βράδυ η μέγιστη.

Αυτό συμπίπτει με περιοδικές επίσης μεταβολές στο αίμα,

στους ιστούς στις ορμονικές και πνευματικές
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δραστηριότητες, η περίοδος των οποίων προσαρμόζεται

με την εργασία της ημέρας και με το νυχτερινό ύπνο. Οι

ρυθμοί αυτοί δεν μπορούν να αντιστραφούν τελείως με

την απασχόληση σε νυχτερινές βάρδιες.

Οι εργαζόμενοι κατά βάρδιες μπορεί να υποφέρουν από προβλήματα ύπνου
στομαχικές διαταραχές κ.λ.π. Η εργασία κατά βάρδιες πρέπει έτσι να
ρυθμιστεί και να εφαρμόζονται ώστε ο εργαζόμενος σ' αυτήν να μην είναι
δυνατόν να απομονωθεί κοινωνικά. Η εργασία πρέπει επίσης έτσι να σχε-
διαστεί ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες
συγκοινωνίες για την προσέλευση στην εργασία και την επιστροφή τους.

Είναι γνωστό ότι δεν πραγματοποιείται πλήρης
προσαρμογή ακόμα και αν συνεχιστεί για εβδομάδες η

εργασία τη νύχτα και ο ύπνος την ημέρα. Αυτός είναι ένας
από τους λόγους που εξηγούν γιατί η νυχτερινή εργασία
είναι κοπιαστική και ο ύπνος την ημέρα είναι μικρότερης
διάρκειας και ξεκουράζει λιγότερο από τον κανονικό
νυχτερινό ύπνο.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ

- επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων: η διαταραχή

των κανονικών βιολογικών ρυθμών προκαλεί ειδικά

προβλήματα. Σ' αυτά περιλαμβάνονται: Πεπτικές

διαταραχές, κόπωση. Χρόνιες διαταραχές μπορούν να

προκληθούν υπό την μορφή στομαχικών και εντερικών

διαταραχών. Η έλλειψη ύπνου μπορεί επίσης να

οδηγήσει σε δάφορες νευρωτικές διαταραχές.

- επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή: Οι

εργαζόμενοι σε βάρδιες έχουν συχνά δυσκολίες στις

οικογενειακές τους δραστηριότητες και την διατήρηση

κανονικής σχέσης με τη σύζυγο τους, τους γονείς και τα

παιδιά τους. Παρουσιάζεται επίσης διαταραχή των

κοινωνικών σχέσεων. Σ' αυτά περιλαμβάνεται η επαφή

με φίλους, η συμμετοχή σε ομίλους, οργανώσεις και σε

σωματεία καθώς και η διασκέδαση.

Πρακτικά μετρά για την βελτίωση
των συνθηκών εργασίας με βάρδιες

Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων σε βάρδιες, απαιτείται δράση σε δύο τομείς.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΒΑΡΔΙΕΣ

- μείωση των ωρών εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, της
παροχής πρόσθετης άδειας και του περιορισμού του
μέρους της απασχολήσεως που δαπανάται στην
εργασία με βάρδιες): Η μείωση του χρόνου εργασίας
βοηθάει στην ανακούφιση από το φόρτο που
συνεπάγεται η εργασία με βάρδιες

- ρυθμίσεις που να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να
διαλέξουν την βάρδια τους σε περίπτωση που υπάρχει
προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας με βάρδιες

- βελτιώσεις στην συχνότητα και τον τύπο της κυλιόμενης
βάρδιας· (γρήγορη εναλλαγή βάρδιας με περισσότερες
ομάδες εργασίας είναι γενικά αποδεκτή γιατί μειώνει
την ανάγκη για ρύθμιση και τη συχνότητα των
νυχτερινών βαρδιών)

- ικανοποιητικός χρόνος ανάπαυσης ανάμεσα στις
βάρδιες εργασίας κάθε εργαζόμενου

- ικανοποιητικός αριθμός ημερών ανάπαυσης, ιδιαίτερα
τα Σαββατοκύριακα

- αλλαγές στον χρόνο κύλησης αν είναι απαραίτητο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

- καθορισμός των διαλειμμάτων φαγητού και άλλων

διαλειμμάτων κατά την διάρκεια της βάρδιας

- πρόβλεψη χώρων εστιάσεως ή άλλων ευκολιών για

ζεστά φαγητά και ποτά

- πρόβλεψη υπηρεσιών μεταφοράς

- ύπαρξη παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και

ιατρικής περίθαλψης

- πρόβλεψη χώρων για την ανάπαυση των εργαζομένων

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς και

εξοπλισμού αναψυχής

- βελτίωση των συνθηκών στέγασης

- διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και

κοινωνικές δραστηριότητες

Επειδή οι δυσκολίες των εργαζομένων με βάρδιες,

αυξάνονται με τη νυχτερινή εργασία, απαιτούνται
συστηματικές προσπάθειες, ιδιαίτερα για την μείωση του
φόρτου εργασίας αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.



ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
'Οταν ο κανονικός κύκλος "πρωινή εργασία",
γεύμα, "απογευματινή εργασία" δεν είναι δυνατόν

να εφαρμοστεί, ο εργαζόμενος επηρεάζεται
σημαντικά. Επιπλέον οι πρόσθετες αμοιβές δεν
μπορούν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ύπνου και
άλλες δυσμενείς συνέπειες.
Η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη για την βελτίωση
όχι μόνο των ωραρίων εργασίας με βάρδιες αλλά
και των συνθηκών εργασίας γενικά.

Συνθήκες στην δουλειά και εκτός αυτής, κατά την διάρκεια των ωρών
εργασίας και του χρόνου ανάπαυσης συνδέονται άμεσα και επηρεάζουν την
υγεία (του εργαζόμενου). Υπάρχει μία αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και
περιβάλλοντος, η οποία επηρεάζει την ικανότητα μας για αντιμετώπιση της
νευρικής έντασης (στρες). Η κοινωνική ζωή, οι δραστηριότητες κατά τον
ελεύθερο χρόνο, οι συνήθειες καπνίσματος και η ανάπαυση, όλοι αυτοί οι
παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς ή ευνοϊκά την ψυχική μας και
σωματική μας υγεία.

Θέματα προς συζήτηση
- Σκέπτεστε, ότι τα διαλείμματα εργασίας και η εβδομα-

διαία ανάπαυση που έχετε είναι αρκετά για να αναλάβετε
από την κόπωση που σας προκαλεί η δουλειά και η καθη-
μερινή ζωή;

• Συγκρίνετε τα σημερινά ωράρια εργασίας με εκείνα που
υπήρχαν 5 ή 10 χρόνια πριν. Σας βρίσκουν σύμφωνους οι
αλλαγές που έχουν γίνει;

Ι Ποιες μεταβολές στο πρόγραμμα εργασίας θα μπορού-
σαν να καλυτερέψουν την οικογενειακή και κοινωνική
σας ζωή; (Χρόνος έναρξης της εργασίας, διαλείμματα,
μείωση των υπερωριών, χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυ-
σης κ.λ.π.).

• Αν εργάζεσθε με βάρδιες, τι υπηρεσίες ή ευκολίες σας
είναι αναγκαίες για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζετε;

Νέοι τρόποι ρύθμισης
του χρόνου εργασίας

Μία προσπάθεια προσαρμογής σε πρόσφατες
τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές
αποτελούν κάποιοι νέοι τρόποι ρύθμισης του χρόνου
εργασίας, που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται και
βοηθούν στην εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών. Αυτοί οι
τρόποι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Παραδείγματα είναι τα ελαστικά ωράρια εργασίας, η
εργασία μερικής απασχόλησης, η κλιμάκωση της ώρας
έναρξης και λήξης της εργασίας, κλπ.

- ελαστικό ωράριο: μέσα σε ορισμένα όρια εργασίας οι
εργαζόμενοι καθορίζουν το δικό τους ημερήσιο
πρόγραμμα εργασίας. (Συνήθως όλοι οι εργαζόμενοι
πρέπει να είναι παρόντες κατά τις ώρες "αιχμής").

- εργασία μερικής απασχόλησης: ορισμένοι εργαζόμενοι
εργάζονται λιγότερες ώρες από τους υπόλοιπους
εργαζόμενους και αμοίβονται ανάλογα.

- διαφοροποιημένο ωράριο: σε μερικές επιχειρήσεις ή
παραγωγικές μονάδες, έχει γίνει αποδεκτή η
διαφοροποίηση της ώρας έναρξης και λήξης της
εργασίας κατ' ομάδες εργαζομένων.

Αυτοί οι νέοι τρόποι ρύθμισης, δίνουν ελαστικότητα και
προσαρμοστικότητα, που επιτρέπει την ικανοποίηση
ποικίλων αναγκών, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε
προβλήματα που έχουν σχέση με την παρακολούθηση του
συνολικού χρόνου εργασίας και των υπερωριών ή και να
δημιουργήσουν τριβές μεταξύ ομάδων εργαζομένων, και
προστριβές με τις επαγγελματικές ενώσεις. Η προσοχή
και η σύνεση είναι αναγκαίες όταν εισάγονται αυτοί οι
νέοι τρόποι ρυθμίσεων. Αναγκαία είναι και η
διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τους
αντιπροσώπους τους, πριν τέτοιες ρυθμίσεις
αποφασισθούν.

Θέματα προς συζήτηση
• Ποιος είναι ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός ημερών

ετήσιας άδειας με καταβολή των αποδοχών σας. Κάνετε
εσείς και οι συνάδελφοι σας καλή χρήση της άδειας σας;

• Έχετε προβλήματα με τον προγραμματισμό της δικής σας
ετήσιας άδειας;

• Είναι αναγκαία κάποια μέτρα ή κάποιες ρυθμίσεις για να
κάνετε καλύτερη χρήση του δικαιώματος άδειας;

• Νομίζετε ότι οι νέοι τρόποι ρύθμισης του χρόνου εργα-
σίας έχουν κάποιον αντίχτυπο στη δουλειά σας;



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οργάνωση και αντικείμενο

της εργασίας
- Η έντονη και κοπιώδης εργασία πρέπει να

μηχανοποιείται με μελέτη του αντικειμένου της
εργασίας που θα προκύψει.

Ο Η οργάνωση της εργασίας πρέπει να δίνει πολλές
ευκαιρίες για σύντομα διαλείμματα χωρίς να
προκαλείται καθυστέρηση στο χρονικό
προγραμματισμό των εργασιών.

- Πρέπει να γίνεται ρύθμιση της τροφοδότησης για να
αποφεύγεται η μηχανική εργασία.

- Το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να σχεδιάζεται
έτσι, ώστε η εργασία να παρέχει ποικιλία και ο κύκλος
επανάληψης να είναι μεγάλος.

- Απλοί και επαναλαμβανόμενοι χειρισμοί πρέπει να
βρίσκεται τρόπος να εναλλάσσονται με άλλου είδους
χειρισμούς.

- 'Οταν κουραστικές και ανιαρές εργασίες είναι
αναπόφευκτες πρέπει να γίνεται κυκλική εναλλαγή των
θέσεων εργασίας.

- Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Απομονωμένες εργασίες πρέπει να αποφεύγονται.

- Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες
επιλογές για τον τρόπο που γίνεται η εργασία.

- Η ομαδική εργασία πρέπει να οργανώνεται έτσι που να
δίνει τη δυνατότητα για ατομικές και ομαδικές
πρωτοβουλίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Διάρκεια εργασίας και
περίοδοι ανάπαυσης

- Η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας πρέπει να αφήνει

χρόνο για ηρεμία και ανάπαυση.

- Οι πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα πρέπει

να είναι μέσα σε λογικά όρια.

- Ένα επαρκούς διάρκειας διάλειμμα πρέπει να
προβλέπεται για τα γεύματα.

- Πρέπει να προγραμματίζονται σύντομα διαλείμματα.

- Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οι επίσημες
αργίες πρέπει να είναι επαρκείς.

- Η ετήσια άδεια μετ' αποδοχών πρέπει να παρέχεται και
να λαμβάνεται.

- Άλλες δυνατότητες απουσίας πρέπει να παρέχονται
στους εργαζομένους για την εξυπηρέτηση προσωπικών
τους αναγκών.

Ο Το ελαστικό ωράριο πρέπει να αντιμετωπίζεται ευνοϊκά.

Εργασία με βάρδιες
- Κατά τη διαμόρφωση συστήματος με βάρδιες πρέπει να

τηρείται ένα όριο στις πραγματικές ώρες εργασίας.
- Πρέπει να μπαίνουν όρια στον αριθμό των

επιτρεπομένων συνεχών νυχτερινών βαρδιών.

- Πρέπει να αποφεύγονται τα μικρά χρονικά
διαστήματα μεταξύ των βαρδιών που έχει να κάνει ο
ίδιος εργαζόμενος.

- Ο χρόνος που αλλάζουν οι βάρδιες πρέπει να
καθορίζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές
συνήθειες και τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς.

- Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών και
μεταφοράς σε νοσοκομείο πρέπει να είναι διαθέσιμες
σε όλες τις βάρδιες.

- Οι υπηρεσίες καντίνας και οι ευκολίες για γεύματα και
αναψυκτικά ή ροφήματα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε
όλες τις βάρδιες.

- Τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς προσωπικού πρέπει να
εξυπηρετούν όλες τις βάρδιες.

- Πρέπει οι εργαζόμενοι σε βάρδιες να διευκολύνονται
ώστε να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα

και κοινωνικές εκδηλώσεις.



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Φραντίστε τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας. Μην γερνάτε πριν την ώρα

σας. Επιδιώξτε ο χώρος που δουλεύετε να είναι κατάλληλος και να σας
εξασφαλίζει ευεξία.

Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι υπόθεση όλων και επιτυγχάνεται μόνον εάν συνεργασθούν
εργοδότες και εργαζόμενοι. Κατά το σχεδιασμό νέων θέσεων εργασίας και παραγωγικών διαδικασιών
ή κατά την τροποποίηση των παλιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ψυχολογικοί παράγοντες και
ανθρώπινες αντιδράσεις.

εργασιακό
περιβάλλον



ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καλύτερες συνθήκες ασφάλειας,
υγιεινής και εργασίας σημαίνουν
βελτίωση της παραγωγικότητας

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής κατά

την εργασία και γενικότερα η βελτίωση του εργασιακού

περιβάλλοντος είναι θέμα προτεραιότητας σε πολλές

χώρες. Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια βελτίωση

χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και η συνεργασία

εργοδοτών και εργαζομένων είναι απαραίτητη για να

εξευρεθούν πρακτικές λύσεις.

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής κατά

την εργασία συνεπάγεται μείωση των εργατικών

ατυχημάτων και των διακοπών στη παραγωγική

διαδικασία, καθώς και βελτίωση της ικανότητας προς

εργασία, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της

παραγωγικότητας.

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα διάφορα αντικείμενα

ασφάλειας, υγιεινής και ευεξίας και με το πως αυτά

οργανώνονται στην πράξη.

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται:

- Στόχοι για την ασφάλεια, υγιεινή και ευεξία στην

εργασία.

- Διαδικασίες επιθεώρησης για τον έλεγχο των

συνθηκών που επικρατούν στον εργασιακό χώρο.

- Υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.

- Κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια.

Π Ευκολίες.

- Πληροφόρηση.

- Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

- Εθνική και διεθνής νομοθεσία και κανονισμοί.

- Πρόγραμμα δράσης για καλύτερες συνθήκες

ασφάλειας και υγείας.

Στόχοι για την ασφάλεια, υγιεινή
και ευεξία στην εργασία

Οι βασικοί στόχοι για την ασφάλεια, υγιεινή και ευεξία

στην εργασία είναι:

- Ο εντοπισμός των κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν

σε ατύχημα ή ασθένεια και γενικά, η εξακρίβωση των

αιτίων που οδηγούν σε κακές συνθήκες εργασίας.

- Η ανάλυση και ο καθορισμός της φύσης των κινδύνων

και των προβλημάτων, πώς αυτά επιδρούν στον

εργαζόμενο και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν.

- Η διόρθωση και βελτίωση της κατάστασης.

- Ο έλεγχος εάν τα μέτρα εφαρμόσθηκαν σωστά και εάν

είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

- Ο έλεγχος μήπως προέκυψαν νέα προβλήματα στο χώρο

εργασίας.

Η λήψη μέτρων ασφάλειας γίνεται για προληπτικούς
λόγους. Σκοπός της είναι να αποτρέψει την δημιουργία

κινδύνων και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Αυτό προϋποθέτει τη συμβολή όλων και κυρίως
τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Θέματα προς συζήτηση
• Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, υγεία και ευε-

ξία των εργαζομένων;

• Γίνονται τακτικά έλεγχοι από τους επιθεωρητές εργα-
σίας;

• Πιστεύουν οι εργαζόμενοι ότι ο εργοδότης λαμβάνει α-
ποτελεσματικά μέτρα προστασίας;

Διαδικασίες Επιθεώρησης
Εργασιακών Χώρων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι κίνδυνοι ατυχήματος και τα εργονομικά προβλήματα
είναι δυνατόν να εντοπισθούν με συστηματικό έλεγχο και
επιθεώρηση του χώρου εργασίας. Οι επιθεωρήσεις είναι
ένα από τα σημαντικότερα προληπτικά μέτρα για την
εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η
φύση της εργασίας θα καθορίσει τη συχνότητα της
διενέργειας επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση αυξημένου
κινδύνου ατυχήματος ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνά.

Πριν ξεκινήσει ένας έλεγχος πρέπει πρώτα να
καθορισθούν:

Αποτελεί καλή πρακτική η πραγματοποίηση ενός ελέγχου ανά τρίμηνο, με
τη συμμετοχή του υπεύθυνου προϊστάμενου, του διευθυντή παραγωγής,
υπεύθυνου ασφάλειας, του εκπροσώπου του σωματείου εργαζόμενων και
πιθανόν όλης της επιτροπής ασφάλειας.
Επί πλέον των ελέγχων γιο τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αναφορικά με τις
προηγούμενες αποφάσεις, εξετάζονται επίσης οι κίνδυνοι που έχουν σχέση
με την εισαγωγή νέων χημικών ουσιών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Ο σκοπός του ελέγχου (ποια προβλήματα επιδιώκεται

να αντιμετωπισθούν).

- Οι χώροι και τα σημεία όπου θα δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή κατά τον έλεγχο.

- Τα άτομα που θα συμμετέχουν στην επιθεώρηση.

- Ο τρόπος καταγραφής των παρατηρήσεων,

διαπιστώσεων και υποδείξεων.

- Τα σημεία επανελέγχου για να διαπιστωθεί εάν

εφαρμόσθηκαν σωστά τα συμφωνηθέντα μέτρα και εάν

είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι των εργασιακών χώρων διαφέρουν κάπως

μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Σε μια μεγάλη επιχείρηση, συνήθως δεν είναι δυνατό να

πραγματοποιηθεί ένας μοναδικός έλεγχος που να είναι

περιεκτικός όλων των δραστηριοτήτων της, για το λόγο ότι

η παραγωγή της αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς

τομείς και τμήματα.

Στις μικρότερες επιχειρήσεις, η όλη παραγωγή

εντοπίζεται συνήθως σε μια μικρότερη επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι έλεγχοι των χώρων εργασίας μπορούν να

ταξινομηθούν σε κατηγορίες ως εξής:

- Γενικοί έλεγχοι. Στοχεύουν στον έλεγχο του γενικού
επιπέδου των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους
εργασίας μιας επιχείρησης και πραγματοποιούνται
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

- Λεπτομερείς έλεγχοι. Πραγματοποιούνται σε ειδικούς
χώρους σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. μια φορά τον
χρόνο.

- Ειδικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί δεν ακολουθούν
κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα και μπορεί να καλύψουν
ένα ή περισσότερα ειδικά προβλήματα π.χ. μελέτη των
κινδύνων που εμπεριέχονται στη χρήση χημικών
ουσιών, βελτιώσεις στα μέσα ανύψωσης των υλικών
κ.λ.π.

Ειδικοί έλεγχοι ασφάλειας μπορεί επίσης να

πραγματοποιηθούν για μια συγκεκριμένη παραγωγική

διαδικασία που παρουσιάζει ειδικά προβλήματα.

Είναι αδύνατο να θυμόμαστε όλα όσα πρέπει να

ελέγξουμε κατά την διάρκεια κάθε ελέγχου του

εργασιακού χώρου. Γι' αυτό μία λίστα ελέγχου θα

βοηθούσε πολύ. Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου θα

πρέπει να έχουν και να χρησιμοποιούν μία λίστα κατά τον

έλεγχο.

Στο τέλος αυτού του κειμένου υπάρχει ένα παράδειγμα

λίστας ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν

βοήθημα στα διάφορα είδη ελέγχων του εργασιακού

χώρου. Μπορείτε να προσθέσετε τα θέματα που

ταιριάζουν καλύτερα με τον δικό σας χώρο εργασίας.

Θέματα ελέγχων των χώρων εργασίας
Όταν πραγματοποιείται έλεγχος των χώρων εργασίας
μιας επιχείρησης θα πρέπει μεταξύ των άλλων να

ελέγχονται και τα ακόλουθα:

Επιθεωρήσεις και τακτικοί έλεγχοι καθιστούν τον εξοπλισμό ασφαλέστερο.

Ειδικοί επιθεωρητές πρέπει να κάνουν ετήσιες επιθεωρήσεις στα μέσα
μεταφοράς, γερανούς, δεξαμενές πιέσεως κλπ. Ο υπεύθυνος προϊστάμενος
και ο χειριστής πρέπει επίσης να πραγματοποιούν τους δικούς τους ελέγ-
χους στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους. Για τη βελτίωση της ασφάλειας, θα
πρέπει να γίνονται ημερήσιες επιθεωρήσεις από το χειριστή κατά την
εκκίνηση των μηχανών.

- Αρχεία ελέγχων.

- Ημερολόγιο υπερωριών.

- Κτιριακές εγκαταστάσεις, διάδρομοι κυκλοφορίας,

έξοδοι.

- Πυροσβεστικός εξοπλισμός.

- Διάθεση αποβλήτων.

- Ηλεκτρικός εξοπλισμός.

- Εξοπλισμός συγκόλλησης.

- Εξοπλισμός ανύψωσης.

- Σχοινιά, αλυσίδες και εξαρτήματα.

- Ικριώματα.

- Σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

- Εξαερισμός, κλιματισμός.

- Φωτισμός.

- Θόρυβος.

- Σκόνη, καπνοί, αέρια.

- Αποθήκευση εύφλεκτων υλών.

- Χρώματα και διαλυτικά σε χρήση.

- Εκρηκτικά και άλλες χημικές ουσίες.
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- Μέσα ατομικής προστασίας.

- Εργονομικά προβλήματα.

- Χώροι ατομικής εργασίας.

Π Φορτηγά και οχήματα μεταφοράς.

- Προβλήματα οργάνωσης της εργασίας.
- Κοινωνικές παροχές.
- Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας.

Π Προστασία της υγείας.
- Πρώτες βοήθειες.

Υγειονομικές Υπηρεσίες
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των υγειονομικών
υπηρεσιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νόμο 1568/85 "Υγιεινή και
Ασφάλεια των εργαζομένων" στις επιχειρήσεις που
απασχολούν πάνω από 50 άτομα ο εργοδότης είναι
υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού
εργασίας. Επίσης ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να
θέσει στη διάθεση του γιατρού εργασίας το αναγκαίο
βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές
και γενικώς τα απαραίτητα μέσα για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του.

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες
του γιατρού εργασίας

1. Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές
στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο
γιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο
εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και
χρήση μέσων εξοπλισμού.

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας
και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και
διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της
εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής
διαδικασίας.

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για
λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή
επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της
θέσης εργασίας και

δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται,
για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου,
της απουσίας εργαζόμενου.

Επίβλεψη της υγείας
των εργαζομένων

1. Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των
εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την
πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και
σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του
επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν

ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια
ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων
που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των

Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο που να γίνεται
αποδεκτος από το προσωπικό. Ενημερώστε για τα αποτελέσματα της επι-
θεωρήσεως ασφάλειας και τα προτεινόμενα μέτρο.
Μπορεί να είναι απαραίτητο στα στελέχη των αγορών, της συντήρησης, της
εκπαίδευσης κλπ. να ενημερωθούν πάνω στα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί,
ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά, πρακτικά και οικονομικά.
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εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει

βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί
στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να
εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου

και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την
κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της
υγείας των εργαζόμενων και πρόληψης των ατυχημάτων.
Για το σκοπό αυτό:

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει
οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης
των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των
ατομικών μέτρων προστασίας,

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην

εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των
ασθενειών αυτών,

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που
προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους
τρόπους πρόληψης τους,

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος
ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού

των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης
υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

3. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό
και επιχειρησιακό απόρρητο.

Ένα κέντρο εργασιακής για μια ή περισσότερες εταιρείες με ολικό
δυναμικό 2-3.000 εργαζόμενους, μπορεί να απασχολεί ένα γιατρό, 2-3
νοσοκόμες, ένα μηχανικό υγιεινής και ασφάλειας και να έχει και τη σχετική
γραμματιακή υποστήριξη. Καλό είναι επίσης να περιλαμβάνει ένα εργασιακό
φυσικοβεραπευτή και ένα κοινωνικό λειτουργό.

4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλει, μέσω της επιχείρησης,
στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των εργαζομένων
που οφείλονται στην εργασία.

5. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον
εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιονδήποτε
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην
υγεία.

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζόμενων στον τόπο
εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική
επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη
διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας
και γιατρού εργασίας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας
υποχρεούνται, κατά την εκτέλεση του έργου τους, να
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των

χώρων εργασίας.

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας
οφείλουν, κατά την εκτέλεση των·καθηκόντων τους, να
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των
εργαζομένων.

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν
να ενημερώνουν την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο για
κάθε σημαντικό ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας στην επιχείρηση και να τους παρέχουν
συμβουλές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και
συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού
εργασίας, οφείλει να αιτιολογήσει τις απόψεις του και να
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τις κοινοποιήσει και στην Ε.Υ.Α.Ε. η στον αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τον
επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας
Πρέπει πάντοτε να τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία της
ασφάλειας και της υγιεινής κατά την εργασία και το πόσο
σπουδαίο ρόλο παίζει στην πρόληψη των ατυχημάτων και
την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων. Αποτυχία
στην τήρηση των κανόνων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους.

Οι πρακτικές ασφάλειας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη
βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας. Είναι
σημαντικό για κάθε εργαζόμενο, να συμμετέχει στη
διαπίστωση των συνθηκών που δεν είναι ασφαλείς και να
εισηγείται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Όλοι
πρέπει να συμμετέχουν στους ελέγχους των χώρων
εργασίας. Η συμμετοχή αυτή είναι πιο ουσιαστική, όταν οι
κανόνες και οι πρακτικές ασφάλειας τηρούνται απ' όλους.

Η θεωρία, ότι υπάρχει τάση σε ορισμένους εργαζόμενους
για ατυχήματα, βασίστηκε σε παρατηρήσεις, ότι ενώ
μερικοί εργαζόμενοι δεν έχουν ατυχήματα, άλλοι σε
κάποια συγκεκριμένη περίοδο έχουν. Με άλλα λόγια,
μερικοί εργαζόμενοι είναι πιο επιρρεπείς στα ατυχήματα,
από άλλους. Σημαίνει επίσης, ότι η τάση αυτή σε
ορισμένους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα έντονη λόγω
απροσεξίας.

Αν και αυτή η θεωρία είχε κάποιους υποστηρικτές στο
παρελθόν, τώρα έχει σε μεγάλη κλίμακα απορριφθεί.
Είναι πολύ πιθανόν μερικοί εργαζόμενοι να είναι θύματα
του νόμου των πιθανοτήτων ή να εργάζονται σε
Η εργασία του κέντρου υγείας της εταιρείας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή
ιατρικών εξετάσεων νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, τακτικούς ελέγ-
χους υγείας για μερικές ομάδες υψηλού κινδύνου, π.χ. γιο εργαζόμενους
εκτεθειμένους στο μόλυβδο, το θόρυβο, την ακτινοβολία κλπ. Ένα κύριο
καθήκον είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων, στην αγορά
εξοπλισμού, χημικών ουσιών κλπ.

περιβάλλον όπου οι συνθήκες εργασίας περικλείουν
μεγαλύτερους κινδύνους.

Η εσφαλμένη εκτίμηση των κινδύνων μπορεί να οδηγήσει
σε εσφαλμένη αντίληψη της ασφάλειας και σε αδιαφορία
απέναντι σε θέματα ασφάλειας. Όλοι, εργοδότες,
διευθυντές, επόπτες, εργαζόμενοι και κρατικοί
λειτουργοί, θα πρέπει να τονίζουν συνεχώς την σημασία
της ασφάλειας κατά την εργασία και να παίρνουν μέτρα
που θα την ενισχύουν συνεχώς.

Ασφάλεια
Για να υπάρχει ασφάλεια, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει:

- Να φροντίζουν για την ατομική τους ασφάλεια.

- Να αναλαμβάνουν ευθύνη για την ασφάλεια άλλων
ατόμων που μπορεί να θιγούν από τις ενέργειες ή
παραλείψεις τους.

- Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφάλειας.

- Να χρησιμοποιούν με το σωστό τρόπο τους
μηχανισμούς ασφάλειας και τον προστατευτικό
εξοπλισμό.

- Να αναφέρουν στον υπεύθυνο εργοδηγό κάθε
επικίνδυνη κατάσταση την οποία δεν μπορούν να
διορθώσουν.

- Να αναφέρουν κάθε ατύχημα ή επαγγελματική
ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία τους.

Υγιεινή
Η σωστή υγιεινή είναι πάντοτε απαραίτητη. Η σωστή
πρακτική στην ατομική υγιεινή είναι δύσκολη εκτός αν
υπάρχουν επαρκείς ευκολίες. Κάθε εργαζόμενος είναι
υπεύθυνος για τη σωστή χρησιμοποίηση των παρεχομένων
ευκολιών.

Η σωστή υγιεινή είναι βασική για τους εργαζόμενους που
εκτίθενται σε τοξικά, χημικά (ιδιαίτερα τα χημικά που
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή να απορροφηθούν
από το δέρμα), σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ρυπαρή
εργασία.

Για σωστή υγιεινή, θα πρέπει να θυμόσαστε:

- πίνετε καθαρό, πόσιμο νερό

- ποτέ να μην τρώτε στα αποδυτήρια, στους νιπτήρες, ή
σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά

- να πλένετε τακτικά τα χέρια σας και τα μέρη του
σώματος που έχουν εκτεθεί και να κάνετε καθημερινά
μπάνιο

- να πλένετε καθημερινά τα δόντια και το στόμα σας και
να περνάτε από οδοντιατρικό έλεγχο κατά διαστήματα

- να φοράτε, τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια

- να μη βάζετε μαζί τα ρούχα εργασίας και τα ρούχα που
φοράτε εκτός εργασίας

- να καθαρίζετε τα ρούχα εργασίας, τις πετσέτες κλπ.,
ιδιαίτερα όταν έχουν μολυνθεί, με την βοήθεια ενός
ειδικού πλυντηρίου

- να φοράτε μάσκες, γυαλιά, γάντια, ωτασπίδες
προστασίας κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες

- να διατηρείστε σε καλή φυσική κατάσταση με τακτική
εξάσκηση



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ία εργαστήρια πρέπει να έχουν δικούς τους κανόνες ασφάλειας αναρτημέ-
νους σ' ένα τοίχο τους. Να μάθετε αυτούς τους κανόνες.

Τα άτομα που εργάζονται με επικίνδυνες σκόνες θα

πρέπει να κάνουν ντους και να πλένουν τα μαλλιά τους

μετά την εργασία. Τα βρώμικα ρούχα εργασίας θα πρέπει

να αλλάζονται περιοδικά. Διαφορετικά ρούχα θα πρέπει

να φοράτε κατά την εργασία και διαφορετικά εκτός

εργασίας. Στα πιο πολλά εργοστάσια είναι απαραίτητο να

υπάρχουν διαφορετικά ντουλάπια για τα ρούχα εργασίας

και τα ρούχα εκτός εργασίας.

Οι χώροι υγιεινής όπως είναι οι τουαλέτες και τα μπάνια

θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στους χώρους εργασίας

και να καθαρίζονται τακτικά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να

συνεργάζονται για τη διατήρηση της καθαριότητας των

χώρων υγιεινής.
Η προσωπική υγιεινή είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες στη
μείωση των κινδύνων υγείας, αναφορικά με τη χρησιμοποίηση χημικών
προϊόντων, π.χ. εποξικές ουσίες, ισοκυανίδια, μόλυβδο και εντομοκτόνα.
Μην αφήνετε τα βρώμικα ρούχα σας να μολύνουν το σπίτι σας και την
οικογένεια σας.

Γρίπη και εντερικά μπορεί να μεταδοθούν γρήγορα από
εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Αυτοί που υποφέρουν από
γρίπη, οξεία εντερική πάθηση ή φλεγμονώδη νοσήματα θα
πρέπει να παραμένουν εκτός εργασίας μέχρι να τους
επιτρέψει ο γιατρός να επιστρέψουν.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Σημαντικό μέρος της σωστής ατομικής υγιεινής
είναι να πλένουμε τουλάχιστον τα χέρια μας
προτού καθήσουμε να φάμε, μετά την
χρησιμοποίηση της τουαλέτας και όταν
τελειώνουμε τη δουλειά.

Ουσίες όπως είναι οι διαλύτες, τα αλκάλια και τα
λιπαντικά των μηχανών δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ποτέ για τον καθαρισμό του
δέρματος.

Θέματα προς συζήτηση
• Η ασφάλεια συζητείται σε μία πρωινή σύσκεψη ή σε

άλλες περιπτώσεις;

• Συμμορφώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι με τις οδηγίες α-
σφαλείας που έχουν δοθεί σ' αυτούς; Εάν όχι, γιατί;

• Πλένουν οι εργαζόμενοι τα χέρια τους πριν φάνε και
καπνίσουν;

• Αλλάζετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το τέλος της εργα-
σίας και τα χρησιμοποιείτε σωστά;

• Πώς γίνεται ο καθαρισμός του χώρου εργασίας σας;

Κοινωνικές παροχές
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους
εργαζόμενους διάφορες ευκολίες και υπηρεσίες για την
καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης τόσο κατά την
διάρκεια των ωρών εργασίας όσο και εκτός της
επιχείρησης.

Το είδος και η ποιότητα των παρεχομένων ευκολιών και
υπηρεσιών ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Οι
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σωστές ευκολίες δε συμβάλλουν μόνο στην ευημερία των
εργαζόμενων αλλά και στην παραγωγή και στις καλύτερες
σχέσεις.

Επαρκείς και καθαρές ευκολίες, υγιεινής, πόσιμου
δροσερού νερού και φθηνού θρεπτικού φαγητού,
επηρεάζουν την υγεία, την διατροφή και την ποιότητα
εργασίας.

Ευκολίες και παροχές
κατά τις εργάσιμες ώρες

- Ευκολίες για ατομική υγιεινή θα πρέπει να παρέχονται
και να είναι κοντά στους χώρους εργασίας
(ιματιοφυλάκια, τουαλέτες, ευκολίες πλυσίματος,
αποδυτήρια κλπ.).

- Πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή άλλα ποτά και σε καντίνες
ή άλλες υπηρεσίες για φαγητό.

- Ευκολίες για τη μείωση της κόπωσης, όπως καθίσματα,
χώροι ανάπαυσης και δυνατότητες αναψυχής.

Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να έχει σωστές
εγκαταστάσεις υγιεινής: τουαλέτες, νιπτήρες, ντους. Οι
τουαλέτες και τα ντους θα πρέπει να είναι απομονωμένα
για πολλούς λόγους, όπως η μη μετάδοση βακτηριδίων. Η
διοίκηση θα πρέπει να απασχολεί κάποιο άτομο, που θα
είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της καθαριότητας των
χώρων υγιεινής.

Υπηρεσίες Καντίνας
Οι υπηρεσίες της καντίνας είναι εξαιρετικά χρήσιμες,
καθόσον η διατροφή των εργαζομένων είναι συχνά πτωχή
και ανεπαρκής, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι φθάνουν
στην εργασία τους χωρίς να έχουν φάει αρκετά και επειδή
δεν υπάρχουν καντίνες, εργάζονται χωρίς καθόλου
γεύματα σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόδοση είναι χαμηλή και το
ποσοστό απουσιών υψηλό.

Κατά τον προγραμματισμό των γευμάτων των
εργαζομένων είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η
ποσότητα (αρκετές θερμίδες) και η ποιότητα (βιταμίνες).
Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να διατίθενται καντίνες που
να παρέχουν πλήρη και καλώς υπολογισμένα σε θερμίδες
και βιταμίνες γεύματα.

Στις επιχειρήσεις που η παροχή υπηρεσιών καντίνας δεν
είναι εφικτή, θα μπορούσαν να παρέχονταν υπηρεσίες
πρόχειρου φαγητού - κολατσιού ή χώροι για την
προετοιμασία γευμάτων. Τα καροτσάκια με το φαγητό δεν
πρέπει να μπαίνουν σε χώρους εργασίας όπου
επικίνδυνες και βλαβερές μέθοδοι εργασίας καθιστούν το
μέρος ακατάλληλο για να καθήσει κανείς να γευματίσει.

Ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για
τους εργαζόμενους σε βάρδιες και για εκείνους των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Οι ευκολίες κοινωνικής πρόνοιας παρέχουν οφέλη
και στην επιχείρηση και στους εργαζόμενους. Οι
ευκολίες υγιεινής και πόσιμου νερού είναι
απαραίτητες και πρέπει να συνοδεύουν τις
ευκολίες για γεύματα, ανάπαυση κ.λ.π.

Ευκολίες κοινωνικής πρόνοιας
για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής

Τέτοιες ευκολίες μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω:

- Βοήθεια για την παροχή καλής στέγασης στους
εργαζόμενους π.χ. προώθηση της ιδιοκτησίας,
ενοικίαση σπιτιών ή διαμερισμάτων.

- Παροχή ευκολιών για μεταφορά προς και από την
εργασία όπου είναι απαραίτητο.

Το πόσιμο νερό, η επάρκεια αριθμού τουαλετών και οι ευκολίες ατομικού
καθαρισμού είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την υγιεινή των χώρων
εργασίας. Η επισκευή αυτών των εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται κατά
προτεραιότητα.
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- Καταστήματα με χαμηλές τιμές ή άλλες πιστωτικές
ευκολίες, για την εξασφάλιση αποθεμάτων διατροφής
και άλλων απαραιτήτων αγαθών.

- Πρόσβαση στη μέριμνα για την υγεία σε περίπτωση
ασθένειας ή ατυχήματος.

- Ευκολίες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και
ιδιαίτερα, εξασφάλιση γνώσης γραφής και ανάγνωσης.

- Ευκολίες για σπορ και ψυχαγωγία.

- Ευκολίες για μέριμνα προς το παιδί και κοινωνική
βοήθεια.

Τα προβλήματα της στέγασης και των συνθηκών ζωής

συχνά σχετίζονται με την αστικοποίηση και χειροτερεύουν

με την ταχεία εκβιομηχάνιση.

Όσον αφορά τις συνθήκες ζωής πρέπει να δίνεται μεγάλη
σημασία στο στάδιο του προγραμματισμού. Επειδή οι
προσπάθειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις είναι
μεμονωμένες και περιορισμένες, η βοήθεια από τα
δημόσια προγράμματα και η συμμετοχή των οργανώσεων
των εργοδοτών και εργαζόμενων είναι πάντα σημαντική.

Στην περίπτωση της στέγασης η βοήθεια μπορεί να δοθεί
με διάφορους τρόπους π.χ.

- προγράμματα καταθέσεων / αποταμιεύσεων για τη
χορήγηση ειδικών δανείων

- προγράμματα οικοδόμησης σπιτιών χαμηλού κόστους

- παροχή οικοδομικών υλικών σε μειωμένες τιμές.

Εκτός από τις επιχειρήσεις σε απομονωμένες και

απομακρυσμένες περιοχές και τις εργασίες εκτός του

χώρου της επιχείρησης, οι εργοδότες σπάνια παρέχουν

στέγαση, άμεσα. Ως εκ τούτου η καλή πολεοδομία και τα

Ενός χώρος κατάλληλος για μικρό διαλείμματα, κοντά στην εργασία και μια
καντίνα όπου σερβίρεται καλή και θρεπτική τροφή μέσα σ' ένα ευχάριστο
περιβάλλον επηρεάζουν θετικά την ευεξία του εργαζόμενου.
Οι εργαζόμενοι σε θερμά κλίματα έχουν ανάγκη να πίνουν πολλά υγρά που
πρέπει εύκολα να μπορούν να προμηθεύονται.

μακροπρόθεσμα σχέδια στέγασης είναι απαραίτητα. Οι

μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς προσθέτουν σημαντική

κούραση επί πλέον της κούρασης κατά την εργασία.

Σε πολλές χώρες παρατηρείται μία αύξηση στο χρόνο

μεταφοράς προς και από την εργασία. Αυτό οφείλεται

στις πόλεις που μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο και

στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες.

Ο αντίχτυπος που μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε

μείωση του ωραρίου εργασίας στον ελεύθερο χρόνο των

εργαζομένων και στην ανάπαυση τους, μπορεί να μειωθεί

ή ακόμη και να εξαλειφθεί, με τη "σπατάλη" του χρόνου

μεταφοράς προς και από την εργασία. Το κόστος της

μεταφοράς ημερησίως, συχνά υπερβαίνει ένα λογικό

ποσοστό επί του ημερομισθίου.

Διάφορα μέτρα μπορούν να ληφθούν για την βελτίωση
αυτής της κατάστασης όπως:

1) Βελτίωση των δημόσιων μεταφορών

2) Συντονισμός δρομολογίων συγκοινωνιών και ωραρίου
εργασίας

3) Κλιμακούμενο ή ελαστικό ωράριο

4) Παροχή μέσων μεταφοράς απ' τις επιχειρήσεις

5) Παροχή δανείων για αγορά μοτοσικλετών ή ποδηλάτων.

Σε πολλές χώρες ολοένα και αυξάνεται το φαινόμενο των

συνεταιριστικών καταστημάτων. Τα καταστήματα αυτά

πρέπει να πωλούν τα βασικά είδη σε λογικές τιμές και

σκοπός τους δεν πρέπει να είναι το κέρδος.

Είναι επίσης πολύ σημαντική, η οργάνωση υπηρεσιών για

τη μέριμνα της υγείας, η διευκόλυνση για την πρόσβαση

στην εκπαίδευση και οι ευκολίες για τη μέριμνα των

παιδιών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ορισμένους τομείς και

ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν υπάρχει
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κατάλληλη υποδομή γι' αυτές τις υπηρεσίες και τις

διευκολύνσεις. 'Οταν λοιπόν η επιχείρηση δεν παρέχει

άμεσα αυτές τις υπηρεσίες στους εργαζόμενους, είναι

απαραίτητη η υποστήριξη για την οργάνωση ανεξάρτητων

δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών στην διάθεση των

εργαζομένων. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται, η

χορήγηση προκαταβολών ή δανείων με χαμηλό επιτόκιο, η

ενθάρρυνση για συμμετοχή στα προγράμματα ασφάλισης

της υγείας ή καταθέσεων, οι συμφωνίες μεταξύ των

επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες που αφορούν την μέριμνα

για την υγεία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κ.λ.π.

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Για την βελτίωση των κοινωνικών παροχών είναι
απαραίτητη η συνεργασία εργοδοτών και
εργαζομένων.

Πρέπει να λαμβάνονται ρεαλιστικά μέτρα και
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να εκτιμάται η
συμβολή τους στη βελτίωση.

Θέματα προς συζήτηση
• Απαριθμίστε τις κοινωνικές παροχές που οι εργαζόμενοι

μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους. Είναι επαρκείς;

• Είναι εύκολη η πρόσβαση στις βασικές ευκολίες υγιεινής,
όπως είναι οι τουαλέτες, οι νιπτήρες, τα ντους και το
πόσιμο νερό; Διατηρούνται σε καλή κατάσταση; Επι-
σκευάζονται γρήγορα όταν χαλάσουν;

• Υπάρχει καντίνα όπου μπορείτε να παίρνετε γεύματα
επαρκή σε θερμίδες και βιταμίνες κατά τα διαλείμματα
φαγητού;

• Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να βοηθηθείτε
στα προβλήματα στέγασης και μεταφοράς προς και από
την εργασία;

Προσπάθειες
για καλές συνθήκες ασφάλειας
και υγιεινής κατά την εργασία.

Μόνο με τη συνεργασία μπορούν να γίνουν ευρείας

κλίμακας βελτιώσεις στις συνθήκες ασφάλειας και

υγιεινής κατά την εργασία.

Η βάση αυτών των βελτιώσεων πρέπει να είναι η ενεργός

συμμετοχή των κυβερνήσεων, της διοίκησης και των

εργαζομένων.

Οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κατά την εργασία

αποτελούν ένα κατάλληλο τομέα για αυξημένες

δραστηριότητες και υποχρεώσεις εκ μέρους των

εργοδοτών και των εργαζομένων.

Ένας λόγος είναι ότι τα προβλήματα στους χώρους
εργασίας είναι πολύ κοντά μας και επηρεάζονται όλοι,

εργαζόμενοι και επιβλέποντες.

Έτσι λοιπόν, ο καθένας μπορεί να κρίνει για το αν οι

συνθήκες στο χώρο εργασίας του είναι καλές ή κακές και

μπορεί να κάνει προτάσεις ή παρατηρήσεις για το πώς θα

βελτιωθεί η κατάσταση.

V Λ

Μειώστε τη μόλυνση επιλέγοντας λιγότερο επικίνδυνα υλικά
και μεθόδους εργασίας.

Ενημέρωση
Ένα σπουδαίο στοιχείο στη δραστηριότητα για την
ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία κατά την εργασία,
είναι η ενημέρωση που παρέχει η διοίκηση στους
εργαζόμενους και η ενημέρωση που κυκλοφορεί μεταξύ
των εργαζομένων.

Εάν η ενημέρωση κατορθώσει να παρακινεί τους
εργαζόμενους και τους επιβλέποντες να συμμετέχουν στη
δραστηριότητα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτελεσματική.

Η σωστή ενημέρωση δεν πρέπει να αποτελείται μόνον

από συστάσεις και οδηγίες για την εργασία, αλλά να
συμβάλλει και στο γενικό συναίσθημα ικανοποίησης κατά
την εργασία και στο καλό ηθικό των εργαζομένων στην
επιχείρηση.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει κατά διαφορετικούς
τρόπους. Πέρα από την ενημέρωση που περνάει με λέξεις
από στόμα σε στόμα, πρέπει να οργανώνονται και ειδικές
εκστρατείες. 'Οταν η επιχείρηση πρόκειται να

χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους, νέα μηχανήματα ή νέα
προϊόντα πρέπει να ενημερώνει τους εργαζόμενους για

τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή τους.
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- Πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για
τη δημιουργία ενός καλά σχεδιασμένου χώρου
εργασίας;

- Διανέμονται συχνά στους εργαζόμενους φυλλάδια η
άλλα είδη ενημερωτικού υλικού, σε επαρκή αριθμό;

- Ανανεώνονται συχνά οι αφίσες και τα άλλα εκθεσιακά
υλικά, ούτως ώστε να ελκύουν την προσοχή των
εργαζομένων;

- Τι είδους ενημέρωση πιστεύετε ότι είναι σημαντική για
τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κατά την εργασία
και για το συναίσθημα της ικανοποίησης κατά την
εργασία;

Θέματα προς συζήτηση
• Συμφωνείτε ότι το ζήτημα των συνθηκών ασφάλειας και

υγιεινής κατά την εργασία είναι ιδανικό για από κοινού
συνεργασία, κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων;

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)

Η σύσταση Ε.Υ.Α.Ε. αποτελεί δικαίωμα των
εργαζομένων. Δεν είναι εργοδοτική υποχρέωση. Οι
εργοδοτικές υποχρεώσεις σε σχέση με την επιτροπή, είναι
η διευκόλυνση που πρέπει να παρέχεται στα μέλη της,
ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητες τους και η παροχή των
στοιχείων που είναι σχετικά με το έργο της επιτροπής.

Η σύσταση της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζομένων" και του άρθρου 12 του Ν. 1767/88
"Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις'- Κύρωση
της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας".

Η Ε.Υ.Α.Ε. είναι όργανο συμβουλευτικό και σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν. 1568/85 έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση και

προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και τη βελτίωση του

περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην

εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.

β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή

'σχετικών συμβάντων, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για

την αποτροπή επανάληψης τους,

γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή

θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση

του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής

της επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου,

δ) ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα

στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των

επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σ' αυτή,

ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων

παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και

υλικών, καθώς και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων,

στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής και

ασφάλειας της εργασίας,

στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου, καλεί

τον εργοδότη να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να

αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος,

εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας,

ζ) μπορεί να ζητάει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για

θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, μετά από

σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Οι καινούριοι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώνονται πλήρως από τον προϊστά-
μενο και τους συναδέλφους τους. Η ενημέρωση πρέπει επίσης να λαμβάνει
χώρα όταν εγκαθίστανται νέες μηχανές, εισάγονται νέες χημικές ουσίες,
μέθοδοι παραγωγής κλπ., ώστε η εργασία να μπορεί να επιτελείται κατά τον
ασφαλέστερο τρόπο.



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Η Ε. Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος συνεδριάζει με τον
εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται
από κοινού, για τη διευθέτηση των θεμάτων που
ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου. Στις κοινές
συνεδριάσεις μετέχουν, ο τεχνικός ασφάλειας και ο
γιατρός εργασίας της επιχείρησης που προβλέπονται στο
άρθρο 4. Πριν από τη μέρα της κοινής συνεδρίασης, η
Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος καθορίζει τα θέματα τα οποία
θα συζητήσει και τα γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιμες μέρες νωρίτερα. Ο εργοδότης
γνωστοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντιπρόσωπο τα
θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή
συνεδρίαση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από την ημέρα πραγματοποίησης της. Οι παραπάνω
γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες
προθεσμίες και προς τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό

της επιχείρησης. Στις συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται
πρακτικά εις διπλούν και κρατούνται το ένα αντίτυπο από
τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή ή τον
αντιπρόσωπο.

Νόμοι και κανονισμοί,
εθνικοί και διεθνείς

Σε πολλές χώρες υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί που
διέπουν τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία.

Αυτοί οι νόμοι και κανονισμοί βασίζονται στην ιδέα, ότι η
βελτίωση των συνθηκών εργασίας οργανώνεται και

εκτελείται με τη συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων.

Αν και το καθήκον της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας,
είναι να εκτελεσθεί κάτω από ένα πνεύμα συνεργασίας
εργοδοτών και εργαζόμενων, ο εργοδότης είναι

Η επιτροπή ασφάλειας έχει κυρίως τη γενική ευθύνη του σχεδιασμού και
της πρότασης μέτρων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό
περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός προγράμματος εκμάθησης, σχετικά με το
εργασιακό περιβάλλον, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό της μετατροπής των
υπαρχουσών εγκαταστάσεων, τις αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και
εργασίας, την παρακολούθηση των τάσεων των εργατικών ατυχημάτων και
τη διεξαγωγή ερευνών για την υπηρεσία εργασιακής υγιεινής.

ουσιαστικά ο υπεύθυνος να αποφασίσει ποια τελικά

μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή.

Το κόστος των βελτιώσεων στον τομέα των συνθηκών

εργασίας αποτελεί μέρος του κόστους παραγωγής και δεν

μπορεί να επιβαρύνει τον εργαζόμενο σαν άτομο.

Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής κατά

την εργασία, απαιτεί σωστή πρόβλεψη και μεγάλης

έκτασης προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός πρέπει να

αναφέρεται, αφ' ενός μεν στη συντήρηση των υπαρχουσών

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αφ' ετέρου δε, στις

συνθήκες εργασίας που θα δημιουργηθούν, όταν θα

χρησιμοποιηθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή νέα

μηχανήματα και εξοπλισμός.

Επαρκής και υψηλής ποιότητας δραστηριότητα για τη

βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας δεν μπορεί να

επιτευχθεί, εκτός εάν ο εργοδότης, οι εργαζόμενοι και τα

εργατικά σωματεία δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία

και επιθυμία γι' αυτό. Είναι αναγκαίο να μελετούν τους

νόμους και τους κανονισμούς και να τους χρησιμοποιούν

σαν τη βάση για την από κοινού συνεργασία. Οι

συμφωνίες μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και

ο ενεργός ρόλος της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας

της εργασίας θα βοηθήσει πολύ αυτή τη συνεργασία.

Πέρα από την επιβολή της εφαρμογής των νόμων και των

κανονισμών είναι αναγκαία και η εθελοντική

πρωτοβουλία για τη βελτίωση των συνθηκών στο χώρο

εργασίας.



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Θέματα προς συζήτηση.
• Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα σας; Γνωρίζετε τους

νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις συνθήκες
εργασίας;

• Υπάρχουν σημεία στις συμφωνίες σας με τον εργοδότη
που να καλύπτουν τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στο
χώρο εργασίας; Εάν ναι ποια είναι τα ποιο σημαντικά
σημεία που καλύπτονται από τις συμφωνίες;

• Είσαστε ασφαλισμένοι για εργατικά ατυχήματα;

• Υπάρχει επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
ή αντιπρόσωπος των εργαζομένων;

• Εάν ναι, πώς εργάζονται;

• Εάν όχι, γιατί δεν υπάρχουν και ποιες είναι οι πιθανότη-
τες να υπάρξουν;

Διεθνείς συμφωνίες
Επί πλέον των εθνικών νόμων και συμφωνιών υπάρχουν
επίσης και διεθνείς συμφωνίες, διακηρύξεις και
προγράμματα συνθηκών εργασίας.

Αυτά έχουν συνταχθεί από οργανισμούς των Ηνωμένων

Εθνών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (Ι.L.Ο) και

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.Η.Ο.) και έχουν

υιοθετηθεί από πολλές χώρες.

Ιδιαίτερης σπουδαιότητας και σημασίας είναι οι διεθνείς

συμβάσεις και συστάσεις του Ι.L,.Ο., που αναφέρονται

στις συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής, ευεξίας και

κοινωνικής πρόνοιας στο χώρο εργασίας. Αυτές

ενθαρρύνουν τις χώρες μέλη να καθιερώσουν στόχους για

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τονίζεται
από το Διεθνές Πρόγραμμα του Ι.L.Ο. για τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας (το οποίο καλείται PIACT) και το
οποίο άρχισε το 1976.

Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει τις ακόλουθες αρχές,
σαν ουσιαστικές:

(α) Η εργασία πρέπει να λαμβάνει χώρα κάτω από
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες.

(β) Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να στοχεύουν το "ευ
ζειν" των εργαζομένων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

(γ) Η εργασία πρέπει να προσφέρει πραγματικές
ευκαιρίες για προσωπική επιτυχία, ικανοποίηση και
κοινωνική υπηρεσία.

Αυτό το πρόγραμμα βοηθάει πολλές χώρες να
ανταπεξέρχονται διάφορα προβλήματα, σχετικά με τις
συνθήκες εργασίας. Τονίζεται ότι η προσπάθεια για
ασφάλεια και υγιεινή στον επαγγελματικό τομέα πρέπει
π.χ. να συνδυάζεται με την προσπάθεια για τη βελτίωση
του ωραρίου εργασίας, του αντικειμένου της εργασίας και
της κοινωνικής πρόνοιας. Στη διεθνή πρακτική δίνεται
μεγαλύτερη έμφαση στην "τριμερή συνεργασία" δηλ. τη
συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοτών και
εργαζομένων.

Ένα άλλο γνωστό παράδειγμα είναι ο ορισμός του
W.Η.Ο. για την έννοια της λέξης υγεία:

'Ύγεία είναι η κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής
και κοινωνικής ευεξίας και δεν είναι απλά η απουσία
αδιαθεσίας ή ασθένειας".

Με άλλα λόγια η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση
δεν σχετίζεται απλά με την πρόληψη των φυσικών
κινδύνων και των ατυχημάτων, αλλά έχει σχέση και με το
συνολικά "καλώς έχειν" του ατόμου μέσα στο χώρο
εργασίας.



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Τα προβλήματα συνθηκών,
ασφάλειας και υγείας

στο χώρο εργασίας, πρέπει
να καταπολεμούνται στη πηγή τους

Ο καλύτερος τρόπος χειρισμού των προβλημάτων
ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, είναι η
καταπολέμηση τους στην πηγή. Εάν μία μηχανή είναι
θορυβώδης, είναι καλύτερα να μειώσουμε το θόρυβο που
κάνει, από το να δώσουμε μέσα ατομικής προστασίας της
ακοής στους εργαζόμενους κοντά στη μηχανή. Αντί οι
εργαζόμενοι να φοράνε μάσκες προσώπου, είναι
καλύτερα οι αιωρούμενοι ρύποι να συγκεντρώνονται και
να απάγονται εκτός χώρου εργασίας.

Το να κάνουμε έναν εργαζόμενο να φοράει κάποιο τύπο
προστατευτικού εξοπλισμού, είναι πάντοτε η τελευταία
λύση. Πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να μειώνουμε
τους κινδύνους για την υγεία, όσο το δυνατό περισσότερο,
με σκοπό να επιτυγχάνουμε ικανοποιητικές συνθήκες
εργασίας. Ο στόχος πρέπει να είναι η εκτέλεση της
εργασίας χωρίς χρήση μέσων.

Με την ενεργό συμμετοχή σας
να είσαστε βέβαιοι,

ότι οι συνθήκες εργασίας σας
θα φθάσουν στο σωστό επίπεδο

Σ' αυτό το βιβλίο καταγράψαμε και περιγράψαμε πολλά
προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.
Σπάνια όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν σ' ένα χώρο
εργασίας ή ακόμα και σ' ένα τομέα της βιομηχανίας.

Δεν παρουσιάσαμε τα προβλήματα του χώρου εργασίας
για να σας φοβήσουμε. Το κάναμε για τους εξής κυρίως
λόγους:

1) Πρέπει να είσαστε ενήμεροι των προβλημάτων που
συναντώνται στους χώρους εργασίας.

2) Πρέπει να είσαστε ενήμεροι ότι είναι δυνατό να
επιλυθούν τα πιο πολλά προβλήματα στους χώρους
εργασίας.

3) Πρέπει να προστατεύετε την υγεία σας και να
εξασφαλίζετε ότι οι συνθήκες εργασίας σας είναι σε
ικανοποιητικό επίπεδο.

Ο καθένας έχει κάποια σταδιοδρομία στην εργασία του.
Αντιλαμβάνεσθε ότι ο τόπος εργασίας όπου εργάζεσθε
τώρα, ή όπου θα εργασθείτε στο μέλλον είναι ένα κομμάτι
της ζωής σας. Περνάτε το 1/3 σχεδόν της ζωής σας στους
χώρους εργασίας και αυτοί οι χώροι και συνθήκες
εργασίας σας θα αφήσουν το αποτύπωμα τους πάνω σας.
Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να αφήσετε εσείς το
αποτύπωμα σας στο χώρο και τις συνθήκες εργασίας, με

τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη τους. Να βεβαιώνεστε, ότι
οι συνθήκες εργασίας σας συναντούν τις προσδοκίες και
τις απαιτήσεις σας. Οι εθνικοί νόμοι και οι διεθνείς
συμφωνίες, μαζί με την τρέχουσα τεχνική πρόοδο,
ενθαρρύνουν και βοηθούν τη δημιουργία καλών
συνθηκών εργασίας.

Θέματα προς συζήτηση
• Κάντε ένα κατάλογο των βελτιώσεων των συνθηκών ερ-

γασίας σας, που θα σας άρεσε να δείτε.

• Εναρμονίζεται η χώρα σας στο πνεύμα του Ι.L.Ο. και των
άλλων διεθνών συμφωνιών στον τομέα της εργασιακής
ζωής;

Σημεία που πρέπει να θυμάστε!
Πάντοτε είναι πιο αποτελεσματικό να
προγραμματίζετε από την αρχή το σωστό επίπεδο
των συνθηκών εργασίας. Επομένως πρέπει να
καταστρώσετε ένα πρόγραμμα δράσης πάνω στο
οποίο θα δουλεύετε.

Ένας καλός χώρος εργασίας, οδηγεί

μακροπρόθεσμα σε επικερδή και προσοδοφόρα
αποτελέσματα για τους εργοδότες και τη χώρα. Οι
εργαζόμενοι επίσης, αισθάνονται μεγαλύτερη
ικανοποίηση από την εργασία τους και συχνά
αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Εφοδιάστε τη μηχανή
με ένα αποσβεστήρα,
αντί να εφοδιάσετε
τους εργαζόμενους
με ωτασπίδες.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας

- Οι επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας πρέπει να
γίνονται τακτικά από μία ορισμένη ομάδα ατόμων που
εξετάζουν συστηματικά τους διάφορους χώρους
εργασίας.

- Οταν απαιτείται, πρέπει να προγραμματίζονται και να
γίνονται ειδικές επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας.

- Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των χώρων
εργασίας πρέπει να καταγράφονται υπό μορφή
εκθέσεως με προτάσεις για βελτιώσεις.

- Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων των χώρων εργασίας
πρέπει να τηρούνται από υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό
άτομο.

- Οι επιθεωρήσεις πρέπει να αρχίζουν με την εξέταση
προηγουμένων εκθέσεων.

- Κατά την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων των χώρων
εργασίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι
πίνακες ελέγχου (checklists). Στις εκθέσεις των
επιθεωρήσεων πρέπει να αναφέρεται και η γνώμη των
εργαζομένων.

- Όποτε απαιτείται, πρέπει να παρέχονται αμέσως
υπηρεσίες ή συμβουλές ειδικών.

Επίβλεψη της υγείας
των εργαζομένων

- Η εξέταση της υγείας των εργαζομένων πρέπει να
γίνεται μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους
κινδύνους.

- Η υγεία όλων των εργαζομένων ελέγχεται περιοδικά.
- Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων πρέπει να

γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους.
- Πρέπει να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το

ιατρικό απόρρητο.
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές

εξετάσεις όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
- Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν πρέπει να

τους επιβαρύνει οικονομικά.

Ασφάλεια και Υγιεινή
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβάλλουν στην ασφάλεια

προστατεύοντας τον εαυτόν τους και τους συναδέλφους
τους.

- Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδεύτεται να τηρεί
τις οδηγίες για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης
της σωστής χρήσης των μηχανισμών ασφάλειας και των
προστατευτικών διατάξεων.

- Πρέπει να υπάρχει σύστημα για αναφορά κινδύνων,
ατυχημάτων και ασθενειών.

- Πρέπει να παρέχονται τα κατάλληλα μέσα, έτσι ώστε τα
χέρια και τα εκτιθέμενα μέρη του σώματος να
πλένονται κανονικά.

- Ουσίες, όπως διαλύτες, αλκάλια και λιπαντικά
μηχανών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για
καθαρισμό του δέρματος.

- Δεν πρέπει να αναμειγνύονται τα ρούχα εργασίας με τα
ρούχα εκτός εργασίας.

- Πρέπει να γίνεται τακτικά καθαρισμός των ρούχων
εργασίας.



Ευκολίες κοινωνικής πρόνοιας.
- Πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθμός τουαλετών σε

κοντινή απόσταση απ' τον τόπο εργασίας.
- Πρέπει να παρέχονται μέσα πλυσίματος, χωριστά απ'

τις τουαλέτες, κοντά στον τόπο εργασίας.
- Πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθμός λουτρών.
- Οι τουαλέτες και τα μέσα πλυσίματος πρέπει να

καθαρίζονται καθημερινά.
- Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει δικό του ερμάριο

μέσα σε καθαρά αποδυτήρια.
- Πρέπει να υπάρχουν χωριστοί χώροι για τα διαστήματα

αναπαύσεως.
- Πρέπει να διατίθεται καθαρό και κρύο νερό ή άλλα

ροφήματα, κοντά στο χώρο εργασίας.
- Πρέπει να προβλέπεται για τα γεύματα ένας άνετος και

υγιεινός χώρος εστιάσεως, ανεξάρτητος απ' τον
εργασιακό χώρο.

- Πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή θρεπτικών
γευμάτων και κατά το δυνατόν, η αγορά αγαθών σε
χαμηλές τιμές.

- Πρέπει να παρέχονται ευκολίες για την μεταφορά των
εργαζομένων, έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος.

- Οι εργαζόμενοι πρέπει να βοηθούνται στην παροχή
καλής στέγης.

- Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
παιδικούς σταθμούς όταν αυτό χρειάζεται.

- Πρέπει να διατίθενται ευκολίες για σπορ και
ψυχαγωγία.

Επιτροπή Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας

- Η σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας είναι
δικαιωμάτων εργαζομένων.

- Τα μέλη της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας πρέπει
να συνεδριάζουν μεταξύ τους τακτικά, καθώς και μία
φορά κάθε τρίμηνο από κοινού με τον εργοδότη.

- Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να

προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος.

- Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να
συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της
επιχείρησης για την πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου.

- Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να
λαμβάνει γνώση για τα στοιχεία των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
καθώς και των επιθεωρήσεων των χώρων εργασίας.

Εκπαίδευση και Πληροφόρηση
- Κάθε νέος εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδεύεται στις

γενικές αρχές ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στους επί
μέρους κινδύνους του εργασιακού χώρου.

- Η επανεκπαίδευση στην ασφάλεια και υγεία πρέπει να
οργανώνεται κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας.

- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν σε
ασκήσεις πυρασφάλειας και να γνωρίζουν τις
απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε
περίπτωση πυρκα'ίάς.

- Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να εκπαιδεύονται στη
σωστή χρήση του.

- Οι εκπρόσωποι σε θέματα ασφάλειας και τα άτομα που
προσφέρουν πρώτες βοήθειες πρέπει να κάνουν ειδική
εκπαίδευση.

- Οι δραστηριότητες της επιτροπής υγιεινής και
ασφάλειας καθώς και οι αναφορές γύρω απ' τα
πρόσφατα ατυχήματα, πρέπει να γνωστοποιούνται σ'
όλο το προσωπικό της επιχείρησης.

- Πρέπει να ανανεώνονται οι αφίσες ασφάλειας σε
κατάλληλα χρονικά διαστήματα.

- Πρέπει να διανέμονται συχνά και σε επαρκή αριθμό
φυλλάδια και άλλα υλικά πληροφόρησης γύρω απ' την
υγιεινή, ασφάλεια και ευεξία.
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Nanostructuring can dramatically 
alter physical properties 

• Bad for conventional 
devices based on 
semiconductors

• Interfaces may 
dominate the 
properties

• May be good for 
otherwise boring 
materials 

• Change a transparent 
non magnetic 
insulator into a half 
metallic ferromagnet





Some ( Nano) ways to dramatically 
change properties

1. Electronic reconstruction of polar surfaces
2. Interface engineering 
3.  Controlled Defects and symmetry
4.  Large Hund’s rule coupling of O,N

ALL BASED ON SURFACES OR THIN FILMS and 
MULTILAYERS





Novel Nanoscale Phenomena in Transition-Metal Oxides
Ionic Oxide Polar Surfaces

Stabilization of polar surfaces by epitaxy

Transparent insulator        ½ metallic FM
Applications: Spintronics; CMR

SrO O

-1+2-2

Sr SrO

+1 +2-2

< 10 ML

Artificial Molecules Embedded into a Material
Ca, Mg, Sr, Ni vacancies or O-N substitution in oxides

New class of magnetic materials by ‘‘low-T’’ MBE growth
Applications: Spintronics; Novel Magnets

JO N

LaMnO3
eg

t2g

Mn3+ 3d 4

Strained 2D Layers Positive and negative pressure

Applications: CMR; M-I Transition; Orbital Ordering

Correlated Electron System Surfaces
Kinks and steps stabilized by epitaxy

NiO (100)        1D Metallic steps
Superconducting Copper oxides

Applications: Novel SC; QuBits

Electronic Structure of Interfaces
Metal-Insulator interface: gap suppression

Applications: Molecular Electronics;
Fuel Cells; Thermal Barrier Coatings
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Introduction
• Rock-salt 

structure
• Band insulator

Ca : [Ar](4s)2

O  : [He](2s)2(2p)4
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Correlated Electrons in a Solid

• J.Hubbard, Proc. Roy. Soc. London A 276, 238 (1963)
• ZSA, PRL 55, 418 (1985)

If ∆ < (W+w)/2 Self doped metal

dn dn dn-1 dn+1U :

p6 dn p5 dn+1∆ :

U = EI
TM – EA

TM - Epol

∆ = EI
O – EA

TM - Epol + δEM

EI ionization energy
EA electron affinity energy
EM Madelung energy

Cu (d9)

O (p6)

EM is strongly reduced at surfaces
Prop. to coordination no. ∆S<< ∆B



Neutral (110) surfaces of NiO 
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LSDA+U:  U=8eV  J=0.9eVSlab of 7 NiO layers

Band gap at the surface decreases from 3 eV to 1.2 eV
Step edges could be 1D strongly correlated metals 



POLAR SURFACES 

For review see Noguera J.Phys. Condens
Matter 12 (2000) R367)

ELECTRONIC RECONSTRUCTION



Polar (111) Surfaces of MgO

2-

2+

Finite slab of charged planes

∆V=58 Volt per double layer!

2- 2+

NiO,MnO,EuO,CaO,SrO,
MnS,EuS,-----

Will reconstruct!!
Unless we terminate it
properly



•The surface atoms are electron or hole doped!!!
•Can also atomically reconstruct
•Or strongly charge an overlayer (2D gas)
•Demonstrated above is ELECTRONIC RECONSTRUCTION



LSDA Band Structure of CaO (111) Slab 
terminated with Ca and O
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Spin Up Spin Down

Bulk material is an insulator

Ca 4s

O 2p

The O terminated surface is a half metallic 
ferromagnet

NOTICE THE CROSSING OF THE VALENCE AND COND
BANDS . IN VERY THIN LAYERS THEY WILL HYBRIDIZE



SrO O

-1+2-2

Sr SrO

+1 +2-2

< 10 ML

Transfer one electron from O layer to Sr layer

ELECTRONIC RECONSTRUCTION 



Defects in ionic insulators leading to 
Effective imbedded magnetic molecules

Cation vacancies in simple Oxides

Elfimov et al;Phys. Rev. Lett. 89, 216403 (2002) 

I think these can only be made in MBE
Ultra thin film growth



Cation Vacancy

Partial Density of States 
projected on Ca-vacancy 
site

Total Density of States



Anion Vacancy

Partial Density of States 
projected on O-vacancy 
site

Total Density of States



Definition of 
hopping 

parameters

tpp=1/2(tppσ-tppπ)

t’pp=1/2(tppσ+tppπ)

Cluster model



Exact diagonalization results 
Single-particle picture Three lowest states for two particle

(a) HOLES in anion orbitals and 
(b) ELECTRONS in cation 

orbitals.

(a) ELECTRONS in cation orbitals 
and 

(b) HOLES in anion orbitals.
Solid symbols are for triplet state



Example of two particles in 
U=∞ limit
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MOLECULAR HUND’S RULE 
HUGE STABILIZATION OF S=1



• Point structural defects in crystals such as vacancies can 
indeed confine the compensating charges in molecular 
orbitals formed by atomic orbitals on the nearest 
neighbours. 

• Under certain conditions “local” magnetic moments will 
be formed due to a kind of molecular Hund’s rule coupling 
with energetic determined by kinetic energy and symmetry 
considerations rather than exchange interactions.



Strange magnetic materials 

• This could be the origin of the high Tc
materials such as Co in TiO2, or ZnO, or 
in oxides of non magnetic materials like 
HfO2  

• Prelier et al Phys Cond. Matter 15,R1583 
(2003) 

• Venkatesan et al  Nature 430, 630 ( 2004) 



Anion substitution

Replace O with N



N substitution for O in simple non magnetic Oxides 

Use N Hunds rule coupling 

Use impurity band resulting from N spanning the fermi energy 

This again seems only possible in MBE thin films



3

Hunds rule coupling of O 2p or N 2p is as large as Mn!!!
All we need is: 

• Holes in O 2p or N 2p
•Small band widths ( large lattice constant) 
•Prevent dimerization and Nitroxide formation 

Recall O2 is magnetically ordered!!



DFT Study of Anion Substitution 
in SrO



25% Nitrogen



How to make N substituted Oxides 
with out nitroxide formation ? 

First work by Hibma”s group in Groningen on Fe Oxides

MBE WITH NO2 Rather than O2

Low temperature (350C) use the high surface 
Diffusion 

RBS and ion channeling show substitutional N
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XPS with MgKα-source
T=293 K

 SrO 
 SrO0.82N0.18
 SrO0.75N0.25

XPS Valence Band Spectra of SrO1-xNx Films

In agreement with the results of band structure calculations the N 2p peak is found to 
be about 2 eV lower in binding energy relative to the position of O 2p peak. Relative 
change in the intensities of these two peaks upon doping indicates that the growth 
process is indeed a process of substitution. This is also supported by RHEED and 
LEED data. 
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E||ab; T = 293 K
 SrO
 SrO0.80N0.20
 SrO0.70N0.30

Nitrogen K-edge Oxygen K-edge

X-ray Absorption Spectra of SrO1-xNx Films

Nitrogen and Oxygen K-edges spectra both show pre-edge peak resulted 
from the presence of a hole in the Nitrogen 2p states. Note that neither 
Ta3N5 nor SrO has this particularity in their K-edge spectra. 
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T=293 K

 SrO0.75N0.25

N 1s core-level XPS spectra of SrO0.75N0.25

Low binding energy double peak structure is due to the interaction of core hole with 
charge-compensating hole in the Nitrogen 2p orbitals. Peak1 and peak2 are triplet 
and singlet states, respectively.



Manipulating Material Properties

How about using Image Charge Screening ?

magnetic  : (super) exchange, TC, TN

electrical  : (super) conductivity, TC, M-I-T

optical      : band gaps
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Combined photoemission 
(solid lines) and inverse 
photoemission (dots with solid 
lines as guide to the eye) 
spectra of the C60 monolayer 
on Ag(111) (upper panel) and 
the surface layer of solid C60
(lower panel). Also included 
are the photoemission spectra 
(dashed lines) of the fully 
doped C60 (“K6C60”) 
monolayer on Ag(111) and 
the surface layer of solid 
K6C60.

Band gap is reduced !

Molecular Orbital Structure is conserved !



EF + Bending

∆Egap ~ 1eV Depends on Orientation!

Orientation changes the gap at interface !

Orientation disorder is really bad !!



Egap << WEgap ≥ WCond. Gap

NoYes (T-S~0.5eV)Magnetism

U<<WU≥WElectr. – Electr.

—ћ ω0 ~ W (α ~ >1)Polarons

~20 meV~ 1 eVExciton B.E.

>10 eV~ 0.5 eVBand width

Si, Ge, GaAsMolecules



The influence of external 
polarizable media

For band width small compared  to the response time 
of the polarizable medium we should treat the quasi
particles as dressed electronic polarons

The band gap = Ionization potential – electron affinity
Will be strongly reduced at the interface. This can
amount  to a gap closing of more than 1.5 eV for 
a molecular system on a metal or on Si or GaAs which
also are highly polarizable.   



Summary
• Reduced dimensionality enforces correlations and can drastically

change the properties of material, surface gap reduction
• Substitution of Oxygen for Nitrogen is very promising path to a new 

class of magnetic materials
• Under certain conditions local magnetic moments can be formed due 

to a kind of molecular Hund’s rule coupling with energetic 
determined by kinetic energy and symmetry considerations rather 
than exchange interactions.

• Strong charge transfers can result at interfaces of dissimilar 
materials and especially for crystallographic orientations involving 
polar surfaces.

• Organic molecular systems will exhibit strong band gap reduction at 
interfaces. Both electrons and holes will be attracted to that 
interface.
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Είδη Τετραπλεύρων

1) Τραπέζιο
2) Ισοσκελές Τραπέζιο
3) Παραλληλόγραµµο
4) Ορθογώνιο
5) Ρόµβος
6) Τετράγωνο

USER
BACK



Κανόνας
Τραπεζίου

Τραπέζιο ονοµάζουµε το τετράπλευρο που
έχει δύο πλευρές του παράλληλες.

Τις παράλληλες πλευρές του τις
ονοµάζουµε βάσεις

αρχή



Κανόνας
Ισοσκελούς
Τραπεζίου

Ισοσκελές Τραπέζιο ονοµάζουµε το
τραπέζιο που έχει ίσες τις πλευρές του
που δεν είναι µεταξύ τους παράλληλες.

αρχή



Κανόνας
Παραλληλογράµµου

Παραλληλόγραµµο ονοµάζουµε το
τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές
του παράλληλες.

αρχή

Ιδιότητες



Ιδιότητες
Παραλληλογράµµου

α ) Οι απέναντι πλευρές του παραλληλογράµµου
είναι ίσες.

β ) Οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράµµου
είναι ίσες.

γ )Κάθε διαγώνιος χωρίζει το παραλληλόγραµµο
σε δύο ίσα τρίγωνα.

δ )Οι διαγώνιες του παραλληλογράµµου
διχοτοµούνται.

αρχή



Κανόνας Ρόµβου

Ρόµβος είναι το
παραλληλόγραµµο που έχει
τις πλευρές του ίσες.

αρχή

Ιδιότητες



Ιδιότητες Ρόµβου

α )Οι απέναντι γωνίες του ρόµβου είναι ίσες.
β )Οι διαγώνιες του ρόµβου διχοτοµούνται, διχοτοµούν τις
γωνίες του ρόµβου και είναι κάθετες µεταξύ τους.

γ )Κάθε διαγώνιος του ρόµβου το χωρίζει σε δύο ίσα
τρίγωνα.

αρχή



Κανόνας Ορθογωνίου

Ορθογώνιο ονοµάζουµε το παραλληλόγραµµο
που έχει όλες τις γωνίες του ορθές.

αρχή
Ιδιότητες



Ιδιότητες
Τετραγώνου

α )Οι διαγώνιες του τετραγώνου
διχοτοµούνται, είναι ίσες, διχοτοµούν τις
γωνίες του τετραγώνου (45ο η κάθε γωνία) 
και είναι κάθετες µεταξύ τους.

β )Η διαγώνιος του τετραγώνου το χωρίζει σε
δύο ίσα, ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα.

αρχή



Ιδιότητες
Ορθογωνίου

α )Οι απέναντι πλευρές του ίσες.
β )Οι διαγώνιές του διχοτοµούνται και είναι
ίσες µεταξύ τους.

γ )Κάθε διαγώνιος το χωρίζει σε δύο ίσα
ορθογώνια τρίγωνα.

αρχή



Κανόνας
Τετραγώνου

Τετράγωνο ονοµάζουµε το
παραλληλόγραµµο που έχει τις πλευρές
του ίσες και τις γωνίες του ίσες.

αρχή
Ιδιότητες



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



Do you see a couple or a skull?



Count the black dots! :o)



How many legs does this elephant have?



There's a face... and the word 
liar

What do

What do you see?



No, they're both the same 
size

Is the left center circle bigger?



It's a spiral, right?

No, these are a bunch of independent 
circles



Keep staring at the black dot. After a while
the gray haze around it will appear to 
shrink.



Can you find the dog?



How many colors do you see?

There are only 3 colors: White, green, and pink.
There seem to be two different shades of pink,
but there is only one pink.



Are the horizontal lines parallel or do they slope?



Do you see the three faces?



What does the sign say? Are you 
sure?



Do you see the face? Or an Eskimo?



Do you see an old man's face or two lovers kissing?



Do you see a musician or a girl's face?
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When you look at this one, it looks like a man’s face. 
You can clearly see the eyes, nose and mouth with the 
beard…



Does this one want to make you believe in pre-
historic giants???





Ice berg looks like a horse trying to get out of 
the water… Pretty impressive?!?!



Rivers can have pretty amazing shapes as well…
Could it be a gun, or a petrol pump?



If this is a hand made carving – it is Amazingly 
well done…(who would have the time to do it 
though?)



Now this is what I call ART…



CREEPY ISLAND!



Still don’t believe in pre-historic giants??



Astronomical… The face is so clearly visible, it 
makes a person think…



This must have taken YEARS! – Landscape 
photo taken from air… AMAZING!



Looks like a woman lying on her back with one 
leg up… who would think to look at it that way?



Would you have spotted part of the body?



CREEPY! – Could there really be Aliens out 
there?
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Look at this picture: what do you see?

Images nearby ... and far away



Can you see the dog?



Where are:

The woman

The horse

The lion

The old man

The wolf

And what else do you 
see?



And here:

How many hidden 
images?

Horse

Bear

Lion

Eagle

Wolf

Father

Woman

And ???



12 elephants / 6 heads



Can you find the 7 horses in this picture?



Find 

10 faces 

in

this

tree



There is a 
hidden face in 
this scenery

Can you find it?



This face consists of 30 animals



Find the 
persons in this 

foliage



Can you 
find 9 
hidden 
images?



Find the baby



Can you find the sleeping woman?



Find the 
couple



The spirit is looking at the 
grave

In Einstein’s face you’ll see 
the three graces
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Are they an earthly creation or 
a message from alien visitors. 

Or perhaps created by a 
phenomena that science has 

yet to discover.
YOU  DECIDE
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ΟΙ  ∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 

 
   220 εκατοµµύρια χρόνια πριν, µια σειρά από προϊστορικά πλάσµατα προσπαθούν να 
επιζήσουν της ξηρασίας σε µία παραποτάµια κοιλάδα. Τεράστια Πλακέριας βοσκούν στο 
λιβάδι, πρωτόγονα θηλαστικά µεγαλώνουν τα µικρά τους ενώ τα επιθετικά Κοελόφυσις 
µαθαίνουν να κυνηγούν σε αγέλες και να αποφεύγουν τους γιγαντιαίους Ποστόσοκους. 
   152 εκατοµµύρια χρόνια πριν ένα θηλυκό νεογέννητο ∆ιπλόδοκος επιβιώνει από την 
επίθεση του µοχθηρού Αλόσαυρου.  
   149 εκατοµµύρια χρόνια πριν χιλιάδες θηλυκοί Οπταλµόσαυροι, µαζεύονται στα ρηχά 
κοραλλιογενή νερά για να γεννήσουν. Τα µικρά τους πρέπει να επιβιώσουν µόνα τους 
ξεπερνώντας διαφόρους κινδύνους όπως του επιθετικούς Λειοπλευρόδοντες, τους 
µεγαλύτερους σαρκοφάγους στον πλανήτη. 
   127 εκατοµµύρια χρόνια πριν ένας γιγαντιαίος Ορνιθόχειρος, το µεγαλύτερο ιπτάµενο 
πλάσµα που υπήρξε ποτέ, ξεκινάει µία επική πτήση από τη Βραζιλία Στη βόρεια Ευρώπη 
για να βρει σύντροφο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αποκαλύπτεται η απίστευτη 
διαφοροποίηση της ζωής τα χρόνια της Κρητιδικής περιόδου.  
   106 εκατοµµύρια χρόνια πριν πυκνά δάση καλύπτουν την Ανταρκτική και ο ήλιος δύει 
ολοκληρωτικά για δύο µήνες. Μία µικρή οµάδα από κοινωνικά χορτοφάγα 
Λεαελληνάσαυρα, ζευγαρώνουν, ανατρέφουν τα µικρά τους και επιβιώνουν από τους 
σαρκοβόρους πολικούς αντιπάλους τους. 
   65 εκατοµµύρια χρόνια πριν οι δεινόσαυροι φαίνονται καλύτερα από ποτέ. Όµως 
υπάρχουν συσσωρεµένοι κίνδυνοι στο περιβάλλον, όπως οι Τυραννόσαυροι, που είχαν 
αναπτυχθεί τα τελευταία 2 χρόνια αυτής της δυναστείας. Με τον καταστροφικό 
αντίκτυπο ενός γιγαντιαίου µετεωρίτη, αυτά τα µεγαλοπρεποί πλάσµατα τελικά 
εξαφανίζονται από το πρόσωπο της γης και στη θέση τους έρχονται άλλα δυνατά και 
όµορφα ζώα. 
 

ΤΑ  ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΖΩΑ 

 
   49 εκατοµµύρια χρόνια πριν. Έχουν περάσει 15 εκατοµµύρια χρόνια από την 
εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Η γη είναι ένας πράσινος παράδεισος µε τροπική και 
υποτροπική ζούγκλα και δάση γεµάτα από φρούτα, λουλούδια και µυρωδιές. Οι 
κροκόδειλοι κυριαρχούν και τα τεράστια αρπακτικά πουλιά κτενίζουν τα δάση στην 
αναζήτηση θηράµατος. Στα δάση υπάρχουν τα πρώτα θηλαστικά, τρωκτικά, οπληφόρα 
φυτοφάγα, σαρκοβόρα φυτά και νυχτερίδες. 
   36 εκατοµµύρια χρόνια πριν, τα θηλαστικά έχουν αρχίσει να µεγαλώνουν και 
κυριαρχούν σε κάθε ήπειρο. Τα κοπάδια των βροντοθήριων καταδιώκονται από 
τροµακτικά σαρκοβόρα. Εµφανίζονται οι πρώτοι ελέφαντες. Στους ωκεανούς έχουν 
εµφανιστεί οι πρωτόγονες αγελάδες θάλασσας, όπως επίσης και οι πρωτόγονες 



γιγαντιαίες φάλαινες. Το µεγαλύτερο πλάσµα στον πλανήτη είναι ο βασιλόσαυρος, µε 18 
µέτρα µήκος. Για πρώτη φορά υπάρχει µόνιµος πάγος στο νότιο πόλο. 
   24 εκατοµµύρια χρόνια πριν το κλίµα και οι θερµοκρασίες σταθεροποιούνται. Τα 
πολικά δάση στο νότο και τα απέραντα τροπικά δάση έχουν εξαφανιστεί. Αντ` αυτού 
φαρδιές ζώνες δασώδους περιοχής χωρίζουν τους τροπικούς κύκλους από τους πόλους. 
Για πρώτη φορά εµφανίζεται ένα είδος φυτού που θα καλύψει τις απέραντες περιοχές της 
γης, οι χλόες. Τα γιγαντιαία ιντρικοθήρια είναι τα µεγαλύτερα θηλαστικά εδάφους που 
έχουν υπάρξει ποτέ από την εποχή των δεινοσαύρων. 
   3,2 εκατοµµύρια χρόνια πριν ο κόσµος φαίνεται πιο οικείος. Η Αφρική, η Ευρώπη και 
η Ασία συγχωνεύονται και η Αµερική θα ακολουθήσει σύντοµα. Το ένα τρίτο της γης 
καλύπτεται από κάποια µορφή λιβαδιού και κάποιοι τύποι ελεφάντων, αλόγων και 
αντιλοπών µοιράζονται τη βοσκή, όπως και σήµερα Οι βαρύτεροι, χωρίς ουρά πίθηκοι 
εξελίσσονται και εµφανίζεται ένα είδος µε µια πιο όρθια θέση. Είναι το είδος των 
αυστραλοπίθηκων που θα δώσει αφορµή για τη δηµιουργία ενός από τα πιο παράξενα 
πλάσµατα που έχει ζήσει στον πλανήτη µας, τον άνθρωπο. 
   1 εκατοµµύριο χρόνια πριν εµφανίζεται µια περίοδο µε πάγους, η εποχή των 
παγετώνων. Τα τροπικά δάση έχουν αντικατασταθεί από τη σαβάνα και τα λιβάδια. Η 
µάχη µεταξύ αρπακτικού και θηράµατος είναι ένας αγώνας γιγάντων. Πολύ από αυτούς 
είναι πολύ µεγαλύτεροι από τα παραδοσιακά αρπακτικά ζώα της νότιας Αµερικής, ένας 
νέος µετανάστης από τη βόρεια Αµερική ανατρέπει τις ισορροπίες. Οι νεοφερµένοι 
αποκαλούνται «σµιλόδοντες» και είναι ο νέος τρόµος των πεδιάδων. 
   30.000 χρόνια πριν, όταν κοµµάτια πάγου δηµιουργούν απέραντες περιοχές ξηρής, 
κρύας τούντρας και στέπας. Ο βίσωνας και ο ρινόκερος έχουν αποκτήσει πυκνό τρίχωµα 
και τα λιοντάρια το χειµώνα αποκτούν λευκό τρίχωµα. Ένα πλάσµα, περισσότερο από 
όλα τα υπόλοιπα, είναι η προσωποποίηση της προσαρµοστικότητας και της άρνησης να 
εγκαταλείψει ακόµη και το πιο ψυχρό περιβάλλον και αυτό είναι το µαµούθ. 
 
 
 
 
 
                                                                                        Γιάννης Κοντόπουλος 
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Μεταφορές και Επικοινωνίες 
 

   Μέσο µεταφοράς αποτελεί οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιµοποιείται για 
τη µετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων από το ένα µέρος στο άλλο. Τα 
σύγχρονα µέσα µεταφοράς χρησιµοποιούν ως ενέργεια : 
• τη µυϊκή ενέργεια (π.χ. ποδήλατο), 
• την αιολική ενέργεια (π.χ. ιστιοφόρο), 
• τη θερµική ενέργεια από κατανάλωση καυσίµων που µετατρέπεται σε 

µηχανική ενέργεια (π.χ. αυτοκίνητα, φορτηγά αεροπλάνα, τρένα). 
Για τη µετατροπή της θερµικής ενέργειας χρησιµοποιούνται κινητήρες. Η 
ανάγκη για µεταφορά αγαθών είναι προφανής, αν σκεφτούµε ότι οι πρώτες 
ύλες και η παραγωγή προϊόντων είναι άνισα κατανεµηµένες στις διάφορες 
χώρες. Οι µεταφορές τα τελευταία χρόνια αποτελούν ολοένα και 
µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής µας. Είναι ένας µεγάλος και πολύπλοκος 
τοµέας που µπορεί για λόγους ευκολίας να ταξινοµηθεί σε οµάδες, όπως 
είναι : οι χερσαίες µεταφορές, εναέριες µεταφορές και οι διαστηµικές 
µεταφορές. Τα µέσα µεταφοράς είναι πολλά και µε µεγάλες διαφορές 
µεταξύ τους, αφού έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στο περιβάλλον που 
κινούνται, αλλά και στο φορτίο που µεταφέρουν. 
   Οι άνθρωποι επικοινωνούν µεταξύ τους µε τις κινήσεις, τον λόγο, την 
εικόνα και τη γραφή. Κάθε µέρα, κάθε στιγµή, τα ζωντανά πλάσµατα 
επικοινωνούν µεταξύ τους, δηλαδή ανταλλάσουν πληροφορίες. 
   Όλες οι µορφές επικοινωνίας περιλαµβάνουν έναν ποµπό, ένα δέκτη και 
το µήνυµα που µεταβιβάζεται, ενώ απαραίτητος είναι ένας κώδικας 
επικοινωνίας και το µέσον που σήµερα προσφέρει η τεχνολογία. Εάν για 
παράδειγµα δύο άνθρωποι συζητούν, ο ένας είναι ο ποµπός, ο άλλος ο 
δέκτης(οι ρόλοι αυτοί αλλάζουν συνεχώς), το θέµα της συζήτησης αποτελεί 
το µήνυµα που µεταδίδεται µέσω του αέρα και ο κώδικας επικοινωνίας είναι 
η γλώσσα που χρησιµοποιούν. Η δυσκολία επικοινωνίας αυξάνεται, όταν οι 
άνθρωποι είναι πολλοί ή οι αποστάσεις είναι µεγάλες. Στις περιπτώσεις 
αυτές είναι απαραίτητα τα τεχνολογικά µέσα (για παράδειγµα µεγάφωνα, 
τηλέφωνα) για να υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας. 
   Η επικοινωνία είναι µία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Σε όλη τη 
διάρκεια της πορείας του πάνω στη γη χρησιµοποίησε σε µεγάλο βαθµό και 
τη µη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή τα µηνύµατα που στέλνει µε τη στάση 
του σώµατός του, την εµφάνισή του και τις χειρονοµίες που κάνει. Μία από 
τις πρώτες µαρτυρίες επικοινωνίας είναι τα σχέδια που οι προϊστορικοί 
άνθρωποι ζωγράφιζαν στα σπήλαια, εδώ και 17.000 χρόνια. Η εµφάνιση της 
γραφής αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό µέσο επικοινωνίας. 



   Ένας συνηθισµένος τρόπος επικοινωνίας σε όλο τον αρχαίο κόσµο, που 
ήταν σε χρήση µέχρι τα µεσαιωνικά χρόνια, ήταν η µετάδοση φωτεινών 
σηµάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας µε φωτιές (φρυκτώριες). 
Η αλληλογραφία, ένας πανάρχαιος τρόπος επικοινωνίας που είναι πολύ 
διαδεδοµένος µέχρι σήµερα χρησιµοποίησε µια ποικιλία υλικών ανάλογα µε 
την εποχή (πηλός, πάπυρος, όστρακα, κυρωµένο σανίδι, χαρτί κ.α.). Ο 
τρόπος διακίνησης των επιστολών είναι επίσης διαφορετικός σε κάθε εποχή 
(αγγελιοφόροι στα αρχαία χρόνια, ταχυδροµεία και ηλεκτρονικά µέσα 
σήµερα). 
   Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη των επικοινωνιών. 
Ο κόσµος έµοιαζε να µικραίνει και οι ειδικοί προέβλεπαν ότι η γη θα 
γινόταν «παγκόσµιο χωριό». Τα υπερατλαντικά τηλεφωνήµατα έγιναν 
πραγµατικότητα και η τηλεόραση συναγωνιζόταν το ραδιόφωνο και τον 
τύπο. Σήµερα, στο ξεκίνηµα της νέας χιλιετίας οι περισσότερες χώρες του 
κόσµου έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ µια τεράστια ποικιλία από 
συσκευές επικοινωνίας που ολοένα εµπλουτίζεται έχουν συµπιέσει τους 
χρόνους και τις αποστάσεις. Περισσότεροι από 200 τηλεπικοινωνιακοί 
δορυφόροι γύρω από τη γη µεταφέρουν χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις και 
τηλεοπτικά σήµατα. 
   Μερικά από τα µέσα επικοινωνίας που είναι δεµένα µε την καθηµερινή 
µας ζωή είναι : 
• τα βιβλία µέχρι τον 15ο µ.Χ. αιώνα ήταν χειρόγραφα και στη συνέχεια 

(αρκετά αργότερα)  τυπωµένα, 
• οι εφηµερίδες που διακρίνονται σε καθηµερινές ή εβδοµαδιαίες και τα 

περιοδικά, εµφανίστηκαν µετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας, 
• η φωτογραφία που αρχικά ήταν ασπρόµαυρη και στη συνέχεια 

εξελίχθηκε σε έγχρωµη, 
• ο κινηµατογράφος που ξεκίνησε µε βωβές ασπρόµαυρες ταινίες και 

έφθασε στις υπερπαραγωγές του Χόλυγουντ, 
• ο τηλέγραφος και το τηλέφωνο που µεταδίδουν τον ήχο χάρη σε 

κωδικοποιηµένα µηνύµατα ο πρώτος και στον ηλεκτρισµό το δεύτερο, 
• το ραδιόφωνο και η τηλεόραση που µεταδίδουν τον ήχο και την εικόνα 

τηλεπικοινωνιών µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, 
• τα  δίκτυα  τηλεπικοινωνιών  που  διακρίνονται  σε  καλωδιακά 

(τηλέφωνο), ραδιοηλεκτρικά ή ερτζιανά (ραδιόφωνο ή τηλεόραση) και 
κυψελοειδή (κινητά τηλέφωνα). Όταν οι αποστάσεις που πρέπει να 
διατρέξουν  τα  κύµατα  είναι  µεγάλες,  αυτά  στέλνονται  µέσω 
δορυφόρου. 



• Η διαφήµιση που µεταδίδει πληροφορίες µε σκοπό να γοητεύσει και να 
πείσει τους καταναλωτές, 

• ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που επιλέγει και επεξεργάζεται πολύ 
γρήγορα κάθε είδους πληροφορία, 

• τα πολυµέσα στα οποία ο χρήστης επεµβαίνει και διαµορφώνει τον 
τρόπο µε τον οποίο του παρουσιάζεται η πληροφορία. 

 
      Η ανάπτυξη της τεχνολογίας άνοιξε νέους ορίζοντες στην εύκολη, 
γρήγορη και οικονοµική επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων, µε τρόπο που 
θα θύµιζε ταινία επιστηµονικής φαντασίας πριν από λίγες δεκαετίες. 
Μεταξύ των πλέον σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, ο σηµερινός άνθρωπος 
µπορεί να διαλέξει το ∆ιαδίκτυο (Internet) και τα πολυµέσα. 
   Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει πολλές υπηρεσίες. Επιτρέπει τη λήψη και 
αποστολή µηνυµάτων πολύ γρήγορα, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου 
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), τη συµµετοχή σε 
συζητήσεις µε άλλους χρήστες, την ανταλλαγή ιδεών, φωτογραφιών, 
µουσικής κλπ. Καθώς ο ιστός του Internet απλώνεται γύρω από τον 
πλανήτη, οι υπολογιστές γίνονται όλο και ισχυρότεροι ενώ ο όγκος των 
πληροφοριών στις οποίες έχουµε πρόσβαση γίνεται όλο και µεγαλύτερος. 
   Τα πολυµέσα µας επιτρέπουν να χρησιµοποιούµε πληροφορίες µε µορφή 
κειµένου, εικόνας (στατικής ή κινούµενης) και ήχου. Ο χρήστης ενός 
πολυµέσου δεν δέχεται τις πληροφορίες παθητικά, όπως ένας τηλεθεατής, 
αλλά µπορεί να επέµβει και να διαµορφώσει ο ίδιος τον τρόπο µε τον οποίο 
του προσφέρεται η πληροφορία. Σήµερα, τα πολυµέσα καλύπτουν τοµείς 
όπως της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης κ.ά. Η τεχνολογία των πολυµέσων 
επιτρέπει τη δηµιουργία της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) που 
αποτελείται από τρισδιάστατες εικόνες (συντεθειµένες στον υπολογιστή) 
που συνοδεύονται από ήχους και επιτρέπουν την επικοινωνία µε όλες 
σχεδόν τις αισθήσεις µας. 
   Χάρη στα ψηφιακά δίκτυα τηλεπικοινωνίας και τα πολυµέσα, ο πλανήτης 
ετοιµάζεται να γίνει µια πόλη που οι κάτοικοί της θα επικοινωνούν όσο 
συχνά θέλουν καταργώντας τις αποστάσεις. 
 

Ιστορική Εξέλιξη 
 

   Λέγεται  ότι  η  πιο  απλή  συσκευή,  ο  άβακας,  που  είναι  ο  µακρινός 
πρόγονος  του ταπεινού και γνωστού µας αριθµητήριου,  ήταν γνωστός και 
τον χρησιµοποιούσαν στην αρχαία Ελλάδα και αργότερα στην αρχαία Ρώµη.              
Ο  άβακας  ήταν  µια  πέτρινη  πλάκα,  που  είχε  επάνω  σκαλισµένα 
µερικά  αυλάκια. 



Μέσα σε κάθε αυλάκι τοποθετούσαν µικρές πέτρες που κάθε µια 
αναπλήρωνε κάποιον αριθµό. 
   Στην Κίνα από το 3000 π.Χ. περίπου, εµφανίστηκε µια λογιστική 
συσκευή, το «Σουάν-Παν». Η παλιά πέτρινη πλάκα αντικαταστάθηκε από 
ένα πλαίσιο που ένας διαχωριστικός κανόνας το χώριζε σε δύο τµήµατα. 
Καθένα από τα δύο σφαιρίδια, που βρίσκονταν στο δεξιό τµήµα, 
ισοδυναµούσε µε 5 σφαιρίδια που βρίσκονταν στο αριστερό τµήµα. Ενώ 
καθένα από τα 5 σφαιρίδια του αριστερού τµήµατος ισοδυναµούσε µε µία 
µονάδα ή δεκάδα κλπ. 
Η Γιαπωνέζικη συσκευή «Σοροµπάν» διέφερε από την Κινέζικη µόνο στο 
ότι αντί για δύο σφαιρίδια στο δεξιό τµήµα, είχε ένα µόνο. 
   Στο Μεσαίωνα, η εκτέλεση µιας πράξεως πολλαπλασιασµού 
εξακολουθούσε να αποτελεί έργο ειδικών. Το 1617 ο Σκωτσέζος 
µαθηµατικός Napier κατασκεύασε µια πρωτόγονη συσκευή, που µε τη 
βοήθειά της µπορούσε να εκτελεί ένα πολλαπλασιασµό. Η συσκευή αυτή 
εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα. Λίγο αργότερα, το 1630 ο Napier 
ανακάλυψε τους λογαρίθµους και κατόπιν σχεδίασε τον πρώτο λογαριθµικό 
κανόνα, που είναι και το παλιότερο αναλογικό υπολογιστικό όργανο. 
   Ο πρώτος αυτόµατος ψηφιακός υπολογιστής κατασκευάσθηκε το 1944 
στα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου του Harvard από µια οµάδα 
επιστηµόνων µε επικεφαλής τον καθηγητή Howard Aiken. Ονοµάστηκε 
A.S.C.C. (Automatic Sequence Controlled Calculator), που σηµαίνει 
αυτόµατη ακολουθία ελέγχου υπολογισµού και η κατασκευή βασίστηκε σε 
ηλεκτροµηχανικές αρχές και ειδικότερα στην τεχνική των 
ηλεκτροµηχανικών διακοπτών, που χρησιµοποιούνται στις τηλεφωνικές 
συνδέσεις. Μπορούσε να προσθέτει δύο 23ψήφιους δεκαδικούς αριθµούς σε 
χρόνο 1/3 του δευτερολέπτου ή να τους πολλαπλασιάζει σε χρόνο 6 
δευτερόλεπτα. 
   Λίγο αργότερα το 1946, µια άλλη επιστηµονική οµάδα µε επικεφαλής τον 
καθηγητή της Φυσικής J. Manchly κατασκεύασε στο Πανεπιστήµιο της 
Πενσυλβάνιας ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό ψηφιακό υπολογιστή, που τον 
ονόµασε E.N.I.A.C. Συνδυασµός 18000 ηλεκτρονικών λυχνιών αποτελούσε 
τον υπολογιστή αυτόν, που µπορούσε να εκτελεί 5000 προσθέσεις ή 500 
πολλαπλασιασµούς στο δευτερόλεπτο. 
   Από το 1950 η εξέλιξη στην κατασκευή βελτιωµένων ψηφιακών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι χωρίς προηγούµενο και σε αυτό βέβαια 
συντελεί και η µεγάλη πρόοδος της ηλεκτρονικής. 
 
 
 



Οι γενιές των υπολογιστών 
 
   Η πρώτη γενιά των ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών χαρακτηρίζεται 
από τη χρήση ηλεκτρονικών λυχνιών, το µεγάλο όγκο της κατασκευής και 
τη σχετικά µικρή ταχύτητα υπολογισµών. Στη γενιά αυτή κατατάσσεται ο 
πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής E.N.I.A.C. 
   Η δεύτερη γενιά, που αρχίζει το 1959, χρησιµοποιεί ηµιαγωγούς, 
επιτυγχάνοντας έτσι τη µείωση του όγκου των µηχανών και την αύξηση της 
ταχύτητας υπολογισµών. 
   Η τρίτη γενιά αρχίζει από το 1965, χρησιµοποιεί µικροκυκλώµατα και 
µονολιθικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα, µε αποτέλεσµα να µειωθούν 
σηµαντικά οι διαστάσεις τους και να αυξηθεί η ταχύτητα υπολογισµών, που 
φτάνει στην τάξη µεγέθους νανοδευτερολέπτου (1 δισεκατοµµυριοστού του 
δευτερολέπτου). Εισάγεται επίσης η τεχνική του πολυπρογραµµατισµού και 
αυξάνονται οι δυνατότητες των περιφερειακών µονάδων. 
   Από το 1970 διανύουµε την τέταρτη περίοδο όπου όχι µόνο η τεχνολογία 
των υπολογιστών έχει βελτιωθεί ακόµα περισσότερο, αλλά έχουν εισαχθεί 
και νέες ισχυρότερες και πιο ευέλικτες γλώσσες προγραµµατισµού. Αυτή η 
γενιά χρησιµοποιεί µικροεπεξεργαστές. 
   Η έκρηξη στην τεχνολογία των Η/Υ έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '70 
µε την εµφάνιση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Πάνω σε ένα µικρό 
κοµµάτι πυριτίου (chip) µπορούν να χωρέσουν εκατοντάδες χιλιάδες 
ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτά έχουν στις µέρες µας την ίδια υπολογιστική 
δύναµη µε τα κοµπιούτερ-µαµούθ που κυριαρχούσαν λίγα χρόνια πριν. 
   Η ραγδαία εξέλιξη των µικροεπεξεργαστών και των µικροϋπολογιστών 
(που έχουν το µέγεθος µιας γραφοµηχανής), µαζί µε την τεράστια ανάπτυξη 
του λογισµικού, έβαλαν τους Η/Υ σε κάθε τοµέα της ζωής µας. Χάρη στους 
υπολογιστές έγιναν δυνατές οι αποστολές ανθρώπων στο φεγγάρι και µη 
επανδρωµένες αποστολές σε µακρινούς πλανήτες. Χάρη σε αυτούς 
απολαµβάνουµε ανέσεις, που κάνουν τη ζωή µας ευκολότερη και ευχάριστη. 
 
 

Χρησιµότητα 
 

   Τη σηµερινή εποχή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν γίνει µέρος της 
ζωής µας. Αυτό και όχι µόνο αποδεικνύει τη µεγάλη χρησιµότητα αυτών. 
Μας βοηθούν στο να έχουµε γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα για 
πολύπλοκους και χρονοβόρους υπολογισµούς. Με τη βοήθειά τους όλες οι 
επιστήµες προχωράνε µε γρηγορότερους ρυθµούς και συνεισφέρουν στην 
εξέλιξή τους, (ιατρική, φυσική, χηµεία, διαστηµική κ.ά.). 



   
 Επίσης τεράστια άλµατα έχουν γίνει χάρη αυτών στις επικοινωνίες. 
Μπορούµε να επικοινωνούµε ανά πάσα στιγµή µε αποµεµακρυσµένους 
χρήστες από όλο τον πλανήτη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), 

µε V.O.I.P. (Voice over Internet Protocol) δηλαδή σαν οπτικοακουστικό 
τηλέφωνο. Ακόµα µε διάφορους Messengers In Real Time, (R.T.M.), 

δηλαδή σε πραγµατικό χρόνο. 
 
 

Κατηγορίες υπολογιστών 
 
 

 
 
 

Υπερυπολογιστές 
(Supercomputers) 

 
 
   Υπολογιστές πολύ µεγάλης υπολογιστικής ισχύος. Μπορούν να 
επεξεργάζονται ταχύτατα τεράστιο όγκο δεδοµένων. Χρησιµοποιούνται 
κυρίως σε ερευνητικά κέντρα µεγάλης εµβέλειας (π.χ. διαστηµικής). 
Το κόστος αγοράς τους είναι τεράστιο. 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Μεγάλοι υπολογιστές 
(Main-frames) 

 
   Υπολογιστές γενικής χρήσης µεγάλων υπολογιστικών δυνατοτήτων. 
Έχουν µονάδες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων µεγάλης 
χωρητικότητας. Χρησιµοποιούνται σε τράπεζες, Πανεπιστήµια κτλ. 
 
 
 
 

 
 

Προσωπικοί υπολογιστές 
(Personal Computers ή 

Microcomputers) 
 

   Υπολογιστές για προσωπική ή για επαγγελµατική χρήση χωρίς µεγάλες 
απαιτήσεις ως προς την επεξεργασία δεδοµένων. Είναι οι πλέον 
διαδεδοµένοι υπολογιστές σήµερα, µε συνεχώς αυξανόµενες δυνατότητες. 
 



   Για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών έχουν κατασκευαστεί ακόµη 
µικρότεροι υπολογιστές, τόσο που να χωρούν στην παλάµη ενός χεριού. 
 
 

Ηλεκτρονικό σηµειωµατάριο 
(Organizer) 

 

 
 

Φορητός υπολογιστής 
(Laptop) 

 

 
 

Υπολογιστής παλάµης 
(Palmtop) 

 

 
 

 
 

Πορεία Εργασίας 
 

   Για να τελειοποιήσω την εργασία µου ακολούθησα τρία βήµατα. Στην 
αρχή  έψαξα να βρω πληροφορίες για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Μετά έγραψα τη γραπτή εργασία και τέλος έφτιαξα την κατασκευή. 



 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΙΚΑ 
χάρακας χαρτόνι 
µολύβι ζηλοτέιπ 
ψαλίδι κόλλα 
  
  

 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν πληροφορίες 
και εικόνες από τα βιβλία (τεχνολογία για τους µαθητές Α’ γυµνασίου) του 
οργανισµού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων και (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) της Β’ Επαγγελµατικού Λυκείου του Τηλέµαχου Ι. 
Καλβουρίδη. 
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ΚΩ∆ΙΚΑΣ DA 
VINCHI 

 
Με λίγα λόγια στο βιβλίο κώδικας Da Vinchi υποστηρίζονται τα εξής: 

-ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος κι όχι γιος του θεού 
-ότι δεν πέθανε στον σταυρό αλλά έφυγε για να ζήσει 
-ήταν ερωτευµένος µε την Μαρία τη Μαγδαληνή 
-παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή κι απέκτησαν παιδιά 
-το ιερό δισκοπότηρο για το οποίο γίνεται τόσο µεγάλο θέµα είναι στην 
πραγµατικότητα η Μαρία η Μαγδαληνή 
-ο ακρογωνιαίος λίθος την εκκλησίας δεν είναι ο Πέτρος ο µαθητής του 
Χριστού αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή 
-κάτω από το ναό του Σολοµώντα είναι κρυµµένα τα έγγραφα που 
πιστοποιούν τη γνησιότητα της παραπάνω ιστορίας. 
-ο µυστικός δείπνος ήταν στη πραγµατικότητα ένας "αρραβώνας" µεταξύ του 
Χριστού και της Μαρίας γεγονός που παρουσιάζεται µέσα από το οµώνυµο 
έργο του ιταλού ζωγράφου οπού ένας µαθητής του Χριστού µοιάζει µε 
γυναίκα. 
-Η Μόνα Λίζα χαµογελά επειδή ξέρει αυτό το µυστικό 
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ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ζαν – Μπατίστ Ποκλέν – Μολιέρου 

 
1622-1673 1621 : Στην ενορία του Σαιντ- Εστάς , στο Παρίσι, παντρεύονται  ο Ζαν  Ποκλέν, 
κατώτερος αυλικός αξιωµατούχος ( ταπετσιέρης του Βασιλιά) και η Μαρί Κρεσσέ. Από 
αυτό το γάµο θα γεννηθούν ο Μολιέρος και άλλα πέντε παιδιά δύο από τα οποία θα 
πεθάνουν σε µικρή ηλικία. 
1622 : Στις 15 Ιανουαρίου βαφτίζεται ο πρωτότοκος γιος τους Ζαν. Νονοί του η προγιαγιά 
του και ο παππούς του Ζαν Μπατίστ Ποκλέν. ∆ύο χρόνια αργότερα θα ονοµαστεί και 
αυτός Ζαν – Μπατίστ για να διακρίνεται από τον µικρότερο αδελφό του. 
1631 : Ο Ζαν Ποκλέν αγοράζει από τον αδελφό του µία από τις οχτώ µόνιµες θέσεις 
ταπετσιέρηδων του βασιλιά, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο την οικονοµική κατάσταση 
της οικογένειάς του. 
1632 : Πεθαίνει η µητέρα του Μολιέρου. Τα τέσσερα παιδιά της κληρονοµούν από 5000 
λίβρες το καθένα. 
1633:  Ο Ζαν Ποκλέν ξαναπαντρεύεται µε την Κατρίν Φλερέτ και η οικογένεια εγκαθίσταται 
σ΄ ένα πολυτελές οίκηµα στις Αλ (την κεντρική αγορά του Παρισιού). Ο µικρός Ζαν – 
Μπατίστ µεγαλώνει στη γειτονιά των Αλ όπου χτυπά η καρδιά του θεάτρου της εποχής. 
Έχει την ευκαιρία να βλέπει στους δρόµους τους πλανόδιους θεατρίνους να διασκεδάζουν 
τον κόσµο από τις πρόχειρες εξέδρες τους. Επιπλέον ο παππούς του Λουί  Κρεσσέ, 
λάτρης του θεάτρου, τον πηγαίνει συχνά στο γειτονικό θέατρο, το µεγαλύτερο της εποχής, 
το Οτέλ ντε Μπουργκόνι αλλά και στον εξίσου σηµαντικό θεατρικό χώρο, στο θέατρο του 
Μαραί.  
1635 : Ο Μολιέρος αρχίζει τις σπουδές του στους Ιησουίτες , στο Κολλέγιο του Κλερµόν. 
Εκεί µελετά µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, θεολογία, αλλά και χορό και ξιφασκία.Γνωρίζει τη 
σχολαστική φιλοσοφία και αποκτά µια γερή κλασική παιδεία, ιδίως στα λατινικά γεγονός 
που θα τον διευκολύνει στην συνέχεια στην αφοµοίωση των στοιχείων της κωµωδίας του 
Πλαύτου και τους Τερέντιου. ∆εδοµένη θεωρείται η συµµετοχή του στις παραστάσεις και 
τα µπαλέτα που αποτελούσαν µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Ιησουιτών. 
1636:  Η Κατρίν Φλερέτ πεθαίνει πάνω στη γέννα της δεύτερης κόρης της. Ο Ζαν Ποκλέν 
µένει µόνος µε τα έξι ανήλικα παιδιά του. 
1637 : Ο Ζαν Ποκλέν µεταβιβάζει στο γιό του Ζαν – Μπατίστ τον τίτλο  του ΄΄ταπετσιέρη 
του Βασιλέως΄΄. Το µέλλον του Μολιέρου θεωρείται δεδοµένο. 
1638 : Πεθαίνει ο αγαπηµένος του παππούς Λουί Κρεσσέ. 
1639 : Ο Μολιέρος αποφοιτά από το Κολλέγιο του Κλερµόν µε πτυχίο φιλοσοφίας. Θα 
διατηρήσει φιλικούς δεσµούς  µε τους συµµαθητές του Ενό, Σαπέλ, Συρανό ντε 
Μπρερζεράκ καθώς και µε τον πρίγκιπα ντε Κόντι. Περνάει πολλές ώρες στο θέατρο, στο 
Οτέλ Μπουργκόνι και στο Οτέλ ντε Μαραί. Αρχίζει να σπουδάζει νοµικά. 
1640:  Ο Τιµπέριο Φιορίλλο, ηθοποιός της Κοµµέντια ντελ Άρτε, γνωστός ως Σκαραµούς 
φθάνει µε το θίασό του στο Παρίσι. Ο Μολιέρος εντυπωσιασµένος του ζητά να τον µυήσει 
στα µυστικά της θεατρικής τέχνης. Παράλληλα γνωρίζεται µε την νεαρή (22 ετών) ηθοποιό 
Μαντλέν Μπεζάρ ΄΄προστατευοµένη΄΄ του ∆ούκα του Μοντενέ. Η φιλία που συνέδεσε το 
Μολιέρο µε τη θεατρική οικογένεια των Μπεζάρ πιθανότατα να υπήρξε καθοριστική στην 
τελική του αφοσίωση στο θέατρο. 
1641:  Ο Μολιέρος παίρνει το πτυχίο της νοµικής στην Ορλεάνη. 16 Απριλίου : ∆ιακήρυξη 
του βασιλιά Λουδοβίκου του 13ου σχετικά µε τους ηθοποιούς. Στη διακήρυξη αυτή ο 
βασιλιάς, επηρεασµένος από τον Ρισελιέ, αναγνωρίζει το ρόλο και την κοινωνική 
χρησιµότητα των ηθοποιών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το επάγγελµά τους εφόσον 
αποφεύγουν τη χυδαιότητα. Το κείµενο αυτό είναι καθοριστικό για την πορεία του θεάτρου 
. 
1642:  Ο Μολιέρος εγκαθίσταται στο σπίτι της Μαντλέν Μπεζάρ. Ο πατέρας του τον στέλνει 
να συνοδεύσει αντ΄  αυτού τον βασιλιά σ΄ ένα ταξίδι στην Ναρµπόν, θέλοντας να τον 
αποµακρύνει από την Μπεζάρ. 
1943:  Ο Ζαν- Μπατίστ διαλέγει οριστικά το θέατρο και στις 6 του Γενάρη παραιτείται από 



τη διαδοχή στο επάγγελµα και τον τίτλο του πατέρα του. Ο πατέρας του, δίνει την 
συγκατάθεσή του αλλά από εκείνη τη στιγµή παύει να του παρέχει τα προς το ζην. Το 
Φεβρουάριο η Μαντλέν Μπεζάρ φέρνει στον κόσµο ένα κοριτσάκι την Αρµάντ. Μαρτυρίες 
αναφέρουν πως η Αρµάντ ήταν ήδη 4 χρονών το 1643 και ότι ήταν αδελφή της Μαντλέν 
ενώ άλλοι αναφέρουν πως ήταν κόρη του ίδιου του Μολιέρου. Την Άνοιξη ο Μολιέρος 
αρχίζει να στρατολογεί κάποια ΄΄παιδιά καλών οικογενειών΄΄ και φτιάχνουν θίασο που θα 
τον ονοµάσουν Illustre Theatre (επιφανές θέατρο). Στις 30 Ιουνίου  θα υπογραφεί η 
ιδρυτική πράξη, στο σπίτι των Μπεζάρ, από τους Ντενί Μπε, Ζερµαίν Κλερέν, Ζαν –
Μπατίστ Ποκλέν, Ζοζέφ, Μαντλέν και Ζενεβιέβ Μπεζάρ, Μαντλέν Μολέγκρ, Κατρίν 
Ντεζυρλί, Νικολά Μπονανφόν, Ζωρζ Πινέλ. ∆ιευθύντρια ορίζεται η Μαντλέν Μπεζάρ, µε 
δικαίωµα να διαλέγει τους ρόλους της. Στις 12 Σεπτεµβρίου το Illustre Theatre νοικιάζει για 
τρία χρόνια την παλιά αίθουσα αντισφαίρισης ( jeu de poume)  των αδελφών Μεταιγιέ ( 
ενοίκιο : 1.900 λίβρες το χρόνο ). Έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες µετατροπής της 
αίθουσας σε θέατρο παίζουν, στη Ρουέν. Εκεί ο Μολιέρος θα γνωρίσει τον Πιέρ Κορνέιγ 
και τον αδελφό του Τοµά. 
1644:  Την 1η Ιανουαρίου το Illustre Theatre, υπο την ΄΄προστασία ΄΄ του πρίγκιπα της 
Ορλεάνης, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. Ανταγωνιστές του το Οτέλ ντε Μπουργκόνι 
που παίζει ο επίσηµος θίασος του βασιλιά και το Μαραί, που όµως καίγεται ολοκληρωτικά 
στις 15 του Γενάρη. Ο θίασος παίζει τραγωδίες των Κορνέιγ ντε Ρυέ, Μανιόν, Τριστάν Λ΄ 
Ερµίτ, Ντεφονταίν, Μαρεσάλ και φάρσες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στις 28 Ιουνίου σε µια 
προσπάθεια προσέλκυσης θεατών προστίθεται στους τέσσερις µουσικούς ο χορευτής 
Ντανιέλ Μαλέ. Στο συµβόλαιο ο Ζαν – Μπατίστ υπογράφει για πρώτη φορά ντε Μολιέρ (de 
Molier). Αναλαµβάνει τη διεύθυνση του θεάτρου. Παρά την οικονοµική ενίσχυση του 
∆ούκα της Ορλεάνης ο θίασος είναι χρεωµένος. Πολλοί από τους ηθοποιούς φεύγουν. Το 
Τεάτρ ντε Μαραί ξανανοίγει, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση. Το ∆εκέµβριο 
σπάνε το συµβόλαιο µε την αίθουσα των Μεταιγιέ και νοικιάζουν µια αίθουσα κοντά στο 
ποτάµι στην Croix Noire. 
1645:  Το Γενάρη αρχίζουν οι παραστάσεις στην αίθουσα στην Croix Noire . Τα πράγµατα 
χειροτερεύουν. Το θέατρο χρωστάει σ΄ έναν τοκογλύφο και σ΄ έναν έµπορο κεριών. Τον 
Αύγουστο ο Μολιέρος κλείνεται στη φυλακή, στον πύργο του Σατλέ, για χρέη. Με την 
οικονοµική βοήθεια ενός φίλου αποφυλακίζεται µε εγγύηση. Ο πατέρας του τον βγάζει 
από το αδιέξοδο εξοφλώντας όλα του τα χρέη. Αυτό όµως είναι και το τέλος του Illustre 
Theatre καθώς όλη η κινητή του περιουσία βγαίνει σε πλειστηριασµό. Το Φθινόπωρο ο 
Μολιέρος και η Μπεζάρ παίρνουν το δρόµο για την επαρχία. Πιάνουν δουλειά στο θίασο 
των ΄΄Ηθοποιών του αφέντη δούκα ντ΄ Επερνόν΄΄, κυβερνήτη της Γκιγιέν υπό τη διεύθυνση 
του Σαρλ Ντυφρενέλ. Ο θίασος αριθµεί γύρω στους 25 ηθοποιούς. Έτσι ξεκινά η 
περιπλάνηση του Μολιέρου στην επαρχία που θα διαρκέσει 13 χρόνια (1645- 1658). 
1646 – 48 : Μετά από τις πόλεις Μπορντώ, Αζέν, Τουλούζ, Αλπύ, Καρκασόν, τα ίχνη του 
Μολιέρου χάνονται. 
1648:  Τον βρίσκουµε στη Νάντ, στο Πουατιέ, στο Ανγκουλέµ, στη Λιµόζ. 
1649:  Τουλύζ, Πουατιέ, Καόρ, Μονπελιέ. 
1650 : Ο ∆ούκας ντ΄ Επερνόν φεύγει από την Γκιγιέν λόγω της έκρυθµης πολιτικής 
κατάστασης. Ο Ντυφρενέλ παραχωρεί στο Μολιέρο τη διεύθυνση του θιάσου που έχει 
µέινει όµως χωρίς προστασία .Περιοδεύουν στο νότο ΄ δίνουν παραστάσεις σε πύργους 
ευγενών. 
1651:  Ο θίασος περνά από το Λανγκτόκ στην Προβηγκία  
1652: Ορµητήριο η Λυών. Ο θίασος ενισχύεται από τους ντε Μπρι και Λουί Μπεζάρ. Ο 
Μολιέρος αρχίζει τα ροµαντικά ταξίδια στο Παρίσι. Αρχίζει να γράφει σύντοµες φάρσες 
στα Ιταλικά πρότυπα. ∆ύο µόνο σώζονται ΄΄ La jalousie du Borbouille ΄΄ ( η ζήλια του 
Μουντζούρη) και ΄΄Le medecin volant΄΄ (ο ιπτάµενος γιατρός). 
1653: Ο κωµικός του θιάσου Ρενέ Ντυ Παρκ (Χοντρο-Ρενέ) παντρεύεται τη Μαρί –Τερέζ 
µαρκίζ ντε Γκορν που µπαίνει στο θίασο. Η θρυλική οµορφιά της και οι χορευτικές της 
ικανότητες θα συµβάλλουν στην επιτυχία του θιάσου. Το Μάρτη ο Μολιέρος γράφει το 
πρώτο του έργο L’ Etourdi ou les contretemps (Ο Ασυλλόγιστος ή οι αναποδιές) – πέντε 
πράξεις σε στίχο. Το Σεπτέµβρη ο θίασος καλείται στο Λα Γκράντ ντε Πρε, στο Λάνγκντοκ, 
κερδίζει την εύνοια του πρίγκιπα Κοντί (συµµαθητή του Μολιέρου) και µετονοµάζεται σε 



«θίασο της Αυλής του πρίγκιπος Αρµάν Μπουρµπόν ντε Κοντί». 
1655: Πρεµιέρα του έργου L’ Etourdi στη Λυών µε µεγάλη επιτυχία. Το έργο θα διατηρηθεί 
στο ρεπερτόριο του θιάσου. 
1656: Γράφει το δεύτερο έργο του Le Depit Amoureux (Ερωτικά πείσµατα). Νέα µεγάλη 
επιτυχία και στις δύο αυτές κωµωδίες πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο Μολιέρος. 
1657: Στη Λυών δίνουν την είσπραξη από τις παραστάσεις στους φτωχούς. Το Μάϊο ο 
πρίγκιπας ντε Κοντί, που έχει στραφεί µε φανατισµό στη θρησκεία απαγορεύει στο θίασο 
να φέρει την επωνυµία του. Ο ∆ούκας ντ΄ Επερνόν, κυβερνήτης του Μπουργκόνι 
προσφέρει και πάλι την προστασία του στο θίασο του Μολιέρου. Το Νοέµβρη ο Μολιέρος 
θα συναντήσει στην Αβινιόν τον Πιέρ Μινιάρ, τον ζωγράφο που θα φιλοτεχνήσει τα 
σηµαντικότερα πορτρέτα του µεγάλου κωµικού. 
1658: Ο θίασος που έχει αποκτήσει φήµη, εγκαθίσταται στη Ρουέν και ετοιµάζει την 
επάνοδό του στο Παρίσι. Στις 12 Ιουλίου νοικιάζουν την αίθουσα του Μαραί. Με τη βοήθεια 
φίλων που έχουν υψηλές θέσεις, ο Μολιέρος κατορθώνει να εξασφαλίσει την προστασία 
του Κυρίου, Φιλίππου της Ορλεάνης, αδελφού του Λουδοβίκου XIVου. Έτσι στις 24 
Οκτωβρίου εµφανίζονται σε µία αίθουσα του Λούβρου µπροστά στο βασιλιά, τη 
βασιλοµήτορα, πλήθος αυλικών καθώς και το ΄΄Θίασο του Βασιλιά ΄΄, δηλαδή του Οτέλ ντε 
Μπουργόνι. Χωρίς επιτυχία παρουσιάζουν το ΄΄Νικοµήδη΄΄ του Κορνέϊγ. Θριαµβεύουν 
ωστόσο µε την παρουσίαση της κωµωδίας του Μολιέρου ΄΄Ο ερωτευµένος γιατρός΄΄. Ο 
βασιλιάς, ενθουσιασµένος, παραχωρεί στο θίασο την αίθουσα του ΄΄Πετί Μπουρµπόν΄΄ 
που θα τη µοιράζονται αρχικά µε τους Ιταλούς. Παίζει χωρίς επιτυχία τραγωδίες του 
Κορνέιγ. Το ΄΄φυσικό παίξιµο΄΄ των ηθοποιών ξαφνιάζει το κοινό της εποχής. Αποφασίζει 
να επαναλάβει το L’ Etourdi και το Le Depit amoureux. Ο θρίαµβος καθιστά το θίασο 
΄΄κωµικό΄΄ και η τραγωδία σχεδόν αποκλείστηκε από το ρεπερτόριο. 
1659 : Στις 18 Νοέµβρη ο Μολιέρος παρουσιάζει στο βασιλιά το τρίτο του έργο 
΄΄Precieuses Ridicules ΄΄(Γελοίες κοµψευόµενες) Πρόκειται για µια καυστική σάτιρα ηθών 
που εγκαινιάζει µια νέα τάση στην κωµωδία. Το έργο ξεσηκώνει µεγάλο θόρυβο καθώς 
κάποιοι πιστεύουν πως θίγονται και πετυχαίνουν την απαγόρευσή του, που αίρεται 
ωστόσο από τον ίδιο το βασιλιά. Η τεράστια επιτυχία του έργου προκαλεί το φθόνο των 
θεατρικών και λογοτεχνικών κυκλωµάτων της εποχής.  
1660 : Στις 28 Μαίου ανεβαίνει το ΄΄Sgauarelle ou le cocu imaginair΄΄ (Σγαναρέλλος ή ο 
κατά φαντασίαν κερατάς). Ο βασιλιάς καλεί συχνά το θίασο του Μολιέρου για 
παραστάσεις στις διάφορες κατοικίες του. Στις 11 Οκτωβρίου ο επιθεωρητής δηµοσίων 
έργων, παρακινούµενος από τους ανταγωνιστές του Μολιέρου κατεδαφίζει το Πετί – 
Μπουρµπόν µε τη δικαιολογία της επέκτασης του Λούβρου. Επι τρεις µήνες ο θίασος 
µένει άστεγος και άνεργος. Ο βασιλιάς παραχωρεί τελικά στο Μολιέρο και το θίασό του 
την αίθουσα του Παλαί- Ρουαγιάλ (χτισµένο το 1629 για το Ρισελιέ), που θα ονοµαστεί 
αργότερα Σπίτι του Μολιέρου και θα στεγάσει την Κοµεντί Φρανσαίζ. Ενώ θα παραµείνει ο 
Μολιέρος µέχρι το θάνατό του. 
1661: 4 Φλεβάρη : Εγκαινιάζει την αίθουσα µε το ηρωικό έργο ‘’Don Garcie de Navarre ou 
le Prince jaboux (Ντον Γκαρσί ντε Ναβάρ ή ο ζηλιάρης πρίγκιπας) χωρίς καθόλου επιτυχία 
. Τον Ιούνιο ωστόσο ανεβάζει το L’ Ecole de maris (Σχολείο συζύγων), µια κωµωδία 
πλοκής, µε φαρσικά στοιχεία και σάτιρα των ηθών. Η επιτυχία δεδοµένη. Ο Μολιέρος 
παίρνει επίσηµη έγκριση για την έκδοση των έργων του διαφυλάτοντας έτσι τα 
συγγραφικά του δικαιώµατα. Τον Αύγουστο στις γιορτές που οργανώνει ο υπουργός των 
Οικονοµικών, Φουκέ, στον πύργο του, στο Βυν-Λε Βικόρτ, προς τιµή του βασιλιά, ο 
Μολιέρος σηµειώνει άλλη µια επιτυχία µε τους Fachux (Οι ενοχλητικοί). Πρόκειται για την 
πρώτη κωµωδία- µπαλλέτο του Μολιέρου, είδος εντελώς καινούριο για το θέατρο. Στο 
Παρίσι ανεβαίνει στις 4 Νοεµβρίου ενώ το Σεπτέµβριο θα παρουσιαστεί το ΄΄Le Fagotier΄΄ 
(Ο δεµατάς) ΄ πρώτη παραλλαγή του ΄΄Γιατρός µε το Στανιό ΄΄. 
1662: 6 Ιανουαρίου : Ο Σκαραµούς επιστρέφει στο Παρίσι και µοιράζεται µε το Μολιέρο την 
αίθουσα του Παλαί- Ρουαγιάλ. Το Φεβρουάριο  ο Μολιέρος παντρεύεται την εικοσάχρονη  
Αρµάντ Μπεζάρ. Τον ∆εκέµβριο ανεβάζει το Ecole de Femmes  (Σχολείο Γυναικών). Το 
έργο γνωρίζει τεράστια επιτυχία και ο βασιλιάς, ενθουσιασµένος, προσφέρει 1000 λίβρες 
στον Μολιέρο τιµώντας τον ως ΄΄λαµπρό πνεύµα και έξοχο κωµικό ποιητή΄΄. Το έργο 
ωστόσο προκαλεί γενικότερο σκάνδαλο που πυροδοτείται από το φθόνο των εχθρών του 



Μολιέρου (θύµατα της σάτυράς του, δραµατικοί συγγραφείς, ηθοποιοί του Οτέλ ντε 
Μπουργκόνι). 
1633: Ως απάντηση στους επικριτές του, ο Μολιέρος, θα ανεβάσει στην 1η Ιούνη το έργο 
La critique de l’ Ecole de femmes (Κριτική του Σχολείου Γυναικών). Καλείται να 
παρουσιάσει τα έργα του µπροστά σε εξέχοντες ευγενείς (Ρισελιέ, Κοµπλέρ κ.ά). Ο 
πρίγκιπας Φιλίπ ντ΄Αντού τους ενισχύει µε 1800 λίβρες. Με βασιλικό διάταγµα 
προσκαλούνται στις Βερσαλλίες και ενισχύονται µε 3300 λίβρες. Εκεί παίζουν το L’ 
Impromptu de Versailles (Ο Αυτοσχεδιασµός των Βερσαλλιών), όπου παίζοντας τον εαυτό 
τους βάλουν κατά των επικριτών τους του Οτέλ ντε Μπουργκόνι. Θιγµένος ο µεγάλος 
ηθοποιός Μονφλερύ γράφει ένα γράµµα στο βασιλιά όπου κατηγορεί το Μολιέρο για 
αιµοµιξία. 
1664: Βασιλική απάντηση : το πρώτο παιδί του Μολιέρου και της Αρµάντ που γεννιέται το 
Γενάρη (θα πεθάνει 10 µηνών) βαφτίζεται από το βασιλικό ζεύγος και του δίνουν το όνοµα 
Λουί. Στις 29 Γενάρη στο Λούβρο, στα διαµερίσµατα της βασιλοµήτορος, ανεβαίνει το 
Marriage Force (Με το ζόρι παντρειά). Μια κωµωδία- µπαλλέτο στην οποία θα χορέψει, 
στη Β΄ πράξη , ο ίδιος ο βασιλιάς, ντυµένος τσιγγάνος, µαζί µε κάποιους δούκες της 
Αυλής, ανάµεσα στους επαγγελµατίες χορευτές. Το Μάϊο η Αυλή µεταφέρεται στις 
Βερσαλλίες όπου γίνεται ένας πολυήµερος εορτασµός µε τίτλο ΄΄Οι Απολαύσεις της 
µαγεµένης νήσου΄΄. Ο θίασος του Μολιέρου έχει την τιµητική του. Παρουσιάζει µε επιτυχία 
τα έργα Princesse d’ Εlide (Πριγκίπισσα  της Ήλιδος) , Le palais d’ Alcine (Το παλάτι του 
Αλσέν) , Les Facheux (Οι ενοχλητικοί), Le Mariage Force (Με το ζόρι παντρειά). Στις 12 
Μαϊου παρουσιάζονται οπι τρεις πρώτες πράξεις του ΄΄Ταρτούφου΄΄ (Tartuffe ou l’ 
hypocrite)  , µιας κωµωδίας µε στόχο τις υπερβολές της ΄΄Αδελφότητας της θείας 
Ευχαριστίας΄΄, µέλη της οποίας, φανατικοί ή απατεώνες στέλνουν οικογένειες υπό το 
πρόσχηµα της αναµόρφωσης των ηθών. Η Αδελφότητα µε την υποστήριξη της 
βασιλοµήτορος ζητά  την απαγόρευση του έργου .           4 Αυγούστου : Ανάγνωση του 
Ταρτούφου µπροστά στους απεσταλµένους του Πάπα. 25 Σεπτέµβρη : Ανάγνωση του 
Ταρτούφου µπροστά στο βασιλιά. 29 Νοέµβρη : Κατά διαταγή  του πρίγκιπα ντε Κοντέ 
διαβάζονται και οι πέντε πράξεις του Ταρτούφου, κεκλησµένων των θυρών. Ο βασιλιάς 
επηρεασµένος από τον αρχιεπίσκοπο Παρισίων απαγορεύει τη δηµόσια παράσταση του 
έργου ενώ ο ιερέας Roulle ζητά την καταδίκη του Μολιέρου στην πυρά, ως ασεβή και 
ανήθικον. Την ίδια χρονιά ο Μπουαλώ αφιερώνει στο Μολιέρο την ‘’Sotire II ‘’ ενώ εκείνος 
παίζει το πρώτο έργο του Ρακίνα, ‘’Θηβαϊδα ‘’. 
1665: Παθιασµένος από τη διαµάχη για τον ΄΄Ταρτούφο΄΄ γράφει το δικό του, ανατρεπτικό 
∆ον Ζουάν (Don Jouan ou le festin de pierre) ένα διεφθαρµένο ευγενή που τελικά 
συντρίβεται από τη θεία δικαιοσύνη και τον ανεβάζει στις 15 Φλεβάρη µε µεγάλη επιτυχία. 
Κατόπιν ΄΄διακριτικών πιέσεων ΄΄ ωστόσο, το έργο θα εµφανιστεί από το ρεπερτόριο του 
θιάσου και δεν θα εκδοθεί παρά µόνο µετά το θάνατο του δηµιουργού του. Παρά τις 
αντιδράσεις που ξεσήκωσε ο ∆ον Ζουάν, ο Λουδοβίκος ο XIV , δείχνει για µία ακόµη φορά 
την εύνοιά του, παίρνοντας το θίασο υπό την προστασία του, και µετονοµάζοντάς τον σε 
΄΄Θίασο του Βασιλέως΄΄ (Troupe du Roi). Τον επιχορηγεί µε 6.000 λίβρες. Στις 3 Αυγούστου 
γεννιέται η κόρη του Μολιέρου η Εσπρί- Μαντλέν. Το Σεπτέµβριο, µε αφορµή τα 
προβλήµατα που έχει µε το σπιτονοικοκύρη του, το διάσηµο γιατρό Daquin, ο Μολιέρος 
θα ανεβάσει στις Βερσαλλίες µια σάτιρα µε στόχο τους γιατρούς ΄ πρόκειται για την 
κωµωδία – µπαλλέτο L’ Amour Medecin (Ο Έρως Γιατρός). Στις 8 Νοεµβρίου µε διαταγή 
του πρίγκιπα παίζονται στον πύργο του Raincy και πέντε πράξεις του ΄΄Ταρτούφου΄΄. Τον 
∆εκέµβριο ο θίασος ανεβάζει την τραγωδία του Ρακίνα ΄΄ Αλέξανδρος και Πώρος΄ ΄΄. Ο 
Ρακίνας χωρίς προειδοποίηση δίνει το έργο του στο Οτέλ ντε Μπουρκόνι, αφήνοντας 
χωρίς έργο το θίασο του  Μολιέρου. Επέρχεται οριστική ρήξη µεταξύ Μολιέρου και Ρακίνα. 
1666: Η υγεία του Μολιέρου προσβάλλεται από κάποια πνευµονική πάθηση και 
αναγκάζεται να µείνει µακριά από τη σκηνή επί τρεις µήνες. Ο Μπουαλώ µάταια 
προσπαθεί να τον πείσει να εγκαταλείψει οριστικά το θέατρο. Την ίδια εποχή ενσκύπτουν 
σοβαρά προβλήµατα στη σχέση του µε την Αρµάντ, µε την οποία αποφασίζουν να ζήσουν 
χωριστά. Στις 4 Ιουνίου ανεβαίνει η σηνµαντική κωµωδία του Μολιέρου Le Misanthrope ou 
L’ atrabilaire  amoureux (Ο µισάνθρωπος ή ο Χολερικός Ερωτευµένος) χωρίς ωστόσο 
ιδιαίτερη επιτυχία καθώς το κοινό ξενίζεται από το ρπόσωπο του Μισανθρώπου, που δεν 



εντάσσεται στα γνωστά κωµικά πρότυπα. Ακολουθεί η καλύτερη από τις φάρσες του 
Μολιέρου ‘’Le medecin malgre lui ‘’ (Γιατρός µε το στανιό) που παρά τις νέες διαµαρτυρίες 
των γιατρών, σηµειώνει εξαιρετική επιτυχία. Στο τέλος του χρόνου ο Μολιέρος µε το θίασό 
του συµµετέχουν στον τρίµηνο εορτασµό, για το βασιλιά και την Αυλή στον πύργο του 
Σαιν-Ζερµάιν, µε γενικό τίτλο ΄΄το Μπαλλέτο των Μουσών ΄΄. Συµµετέχουν επίσης ο θίασος 
του Οτέλ ντε Μπουργκόνι, Ιταλοί και Ισπανοί ενώ στα θεάµατα έπαιρναν µέρος ο ίδιος ο 
βαιλιάς και πολλοί ευγενείς. Ο θίασος του Μολιέρου παρουσιάζει την ηµιτελή ΄΄ποιµενική –
ηρωική κωµωδία ΄΄ Μελικέρτη (Melicerte). Ο Πιέρ µινιάρ κάνει το πορτραίτο του Μολιέρου, 
ενώ τα Άπαντά του βγαίνουν σε δύο τόµους από τις εκδόσεις Κινέ. 
1667: Οι γιορτές στο Σαιν- Ζερµαίν συνεχίζονται έως τις 20 του Φλεβάρη. Εκεί 
παρουσιάζονται τα Pastorale Comique (Ποιµενική κωµωδία) και Sicilien ou L’ amour 
peintir (Σικελός ή ο Έρωτας Ζωγράφος) .Το Μάρτιο ο θίασος ανεβάζει τον ΄΄Αττίλα ΄΄ του 
Κορνέϊγ , που ο Μολιέρος κατάφερε να αρπάξει από το αντίπαλό του οτέλ ντε 
Μπουργκόνι, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Μολιέρος αρρωσταίνει και πάλι και µένει µακριά 
από το θέατρο για δύο µήνες. ∆ίνει νέα µορφή στον Ταρτούφο µε τίτλο ‘’Ο Απατεώνας ‘’ 
(L’ Imposteur) και µε την έγκριση του βασιλιά το παρουσιάζει στο Παρίσι. Κοσµοσυρροή 
και έντονες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου απαγορεύει τις παραστάσεις και 
κλείνει το θέατρο για εφτά εβδοµάδες, ενώ ο αρχιεπίσκοπος αφορίζει τους θεατές. 
1668 : Το Γενάρη αναβαίνει το έργο Αµφιτρύων (Amphitryou) µε εξαιρετική επιτυχία που 
ανακουφίζει το θίασο. Θα ακολουθήσει η κωµωδία Ζωρζ Νταντέν ή ο συγχυσµένος 
σύζυγος (George Dandin oy le Mari Confondu) που παρουσιάζετει αρχικά στις 
Βερσαλλίες, µπροστά στο βασιλιά, και κατόπιν το Παλαί Ρουαγιάλ. Το Σεπτέµβριο 
ανεβαίνει ο Φιλάργυρος (L’ Avar) µε θέµα εµπνευσµένο από την Aulularia του Πλαύτου. Το 
έργο ωστόσο αποτυγχάνει καθώς η ασυνήθιστη για πεντέπρακτη µορφή του – πρόζα- 
φέρνει σε αµηχανία τους θεατές. Στο µεταξύ η υγεία του χειροτερεύει’  αποµακρύνεται από 
την Αρµάντ που τη βέπει µόνο επί σκηνής. ∆ανείζει χρήµατα στον πατέρα του που 
βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση. 
1669: Με την υποστήριξη του βασιλιά ανεβάζει στις 5 φεβρουαρίου, έπειτα από πέντε 
χρόνια αγώνα, στην τελική του µορφή τον Ταρτούφο. Κοσµοσυρροή και τεράστια 
επιτυχία. Το έργο δηµοσιεύεται µ΄ ένεν µακροσκελή π΄ρολογο του µολιέρου και 
ταυτόχρονα µεταφράζεται στα Αγγλικά. Στις 25 Φεβρουαρίου παθείνει ο πατέρας του 
µολιέρου, πάµπτωχος. Το Μάρτιο ολοκληρώνει ένα µεγάλο ποίηµα, έναν ύµνο στον 
Mignard και στην τέχνη του. Στις γιορτές του Σαµπόρ, τον Οκτώβριο ο θίασος παρουσιάζει 
δεκαπέντε κωµωδίες. Ανάµεσά τους η κωµωδία- µπαλλέτο M. De Pourceaugnae (Ο κύριος 
πουρσονιάκ). Το  έργο όπως και τα επόµενα τρία καθορίζονται από την προτίµηση του 
Λουδοβίκου για τις κωµωδίες- µπαλέτα . Ο Μολιέρος είναι πλέον υπεύθνος για την 
οργάνωση όλων των θεαµάτων του βασιλιά. 
1670: Στις βασιλικές γιορτές του Σαν- Ζερµαίν ο Μολιέρος, κατά παραγγελία του βασιλιά, 
θα παρουσιάσει τους Υπέροχους Εραστές (Amants Magnifigues) .Το Φεβρουάριο, στο 
Παλαί ρουαγιάλ, ξαναπαίζουν τονΤαρτούφο ενώ ο βασιλιάς ζητά µια κωµωδία µε 
ανατολίτικα στοιχεία. Έτσι µαζί µε τον Λυλλύ γράφουν την κωµωδία – µπαλέτο Le 
Bourgois Gentillone (Ο Αρχοντοχωριάτης) που κάνει πρεµιέρα στο Παρίσι το Νοέµβριο’ το 
κοινό ενθουσιάζεται. Ο Μολιέρος συναναστρέφεται τους Ιταλούς ηθοποιούς που έχουν 
ξαναγρίσει στο Παρίσι µε τον Σκαραµούς και µοιράζεται και πάλι µαζί τους το Παλαί- 
Ρουαγιάλ. 
1671 : Σε συνεργασία µε τον ΚορνέΙγ, τον λυλλύ και τον Κινώ γράφουν την τραγωδία- 
µπαλέτο Ψυχή (Psyche) που ανεβαίνει, µε µεγαλόπρεπα σκηνικά και κοστούµια , στο 
Τοϊλερί ενώ για να µεταφερθεί στο Παρίσι γίνονται πολυέξοδες µετατροπές στο Παλαί- 
Ρουαγιάλ. Τα έξοδα τα µοιράζονταιµε τους Ιταλούς, όλοι ωστόσο αποζηµιώνονται καθώς 
το έργο ανεβαίνει µε ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Μολιέρος ξαναγυρίζει στη φάρσα γράφοντας τα 
έργα Οι κατεργαριές του Σκαπίνου  (Les Fourberies de Scapin) και Η κόµισσα ντ΄ 
Εσκαρρµπονιάλ (La contesse d’ Escarbagnas) που παρουσιάζονται στο Παρίσι και στο 
Σαιν- Ζερµαίν αντίστοιχα. 
1972: Στις 17 Φεβρουαρίου παθείνει η Μαντλέν µπεζάρ, αφήνοντας κληρονόµο την κόρη 
της Αρµάντ. Για το Μολιέρο που η υγεία του έχει κλονιστεί, το χτύπηµα θα είναι βαρύ. Το 
Μάρτιο ανεβάζει την κωµωδία Femmew Savantes (Ψευτοδιανοούµενες), έργο που δούλευε 



πάνω από δύο χρόνια  και που στέφθηκε µε επιτυχία. Ο Λουδοβίκος ο XIV χαρίζει την 
εύνοιά του στον λυλλύ παραχωρώντας του το µονοπώλιο παρουσίασης των µουσικών 
θεαµάτων και µπαλέτων. Ο Μολιέρος, που δεν έχει πια το δικαίωµα ν΄ ανεβάσει κανένα 
από τα έργα του που έχουν µουσική και χορό, έρχεται σε οριστική ρήξη µε τον Λυλλύ. 
Ξανασµίγει ωστόσο µε την Αρµάντ και αποχτούν το τρίτο τους παιδί, τον Πιερ Ζαν- 
Μπατίστ Αρµάν, που πεθαίνει όµως ένα µήνα µετά τη γέννησή του. Την ίδια εποχή ο 
Μολιέρος αρρωσταίνει και πάλι και οι παραστάσεις διακόπτονται. 
1673: Ο Μολιέρος παρουσιάζει στο Παλαί- Ρουαγιάλ την κωµωδία- µπαλέτο Le malade 
Imaginaire (Ο κατά φαντασίαν ασθενής), 10 Φεβρουαρίου). Παρά τη µεγάλη επιτυχία που 
γνωρίζει η παράσταση, ο Μολιέρος είναι απογοητευµένος καλώς ο λυλλύ, πετυχαίνει 
ώστε ο βασιλιάς, στον οποίο ήταν αφιερωµένο το έργο, να µην παρίσταται στην πρεµιέρα. 
Στις 17 Φεβρουαρίου κάνει αιµόπτυση πάνω στη σκηνή. Την κρύβει µ΄ ένα γέλιο και 
τελειώνει την παράσταση. Μεταφέρεται στο σπίτ του όπου και πεθαίνει στις 10 το βράδυ. 
Ο εφηµέριος του Σαιντ- Εστάς αρνείται να δώσει άδεια ταφής καθώς ο Μολιέρος έχει 
πεθάνει χωρίς να αποκηρύξει τον ΄΄αµαρτωλό βίο του θεατρίνου ΄΄ και να ΄΄µετανοήσει΄΄ γι΄ 
αυτόν. Η Αρµάντ προστρέχει στο βασιλιά που προτείνει στον Αρχιεπίσκοπο να αποφύγει 
το ΄΄σκάνδαλο΄΄. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται και ο βασιλιάς δίνει τη λύση : να ταφεί σε µη 
καθαγιασµένο χώµα. Έτσι στις 21 Φεβρουσίου τον θάβουν, σχεδόν λαθραία µέσα στη 
νύχτα χωρίς ψαλµούς, στο νεκροταφείο του Σαιντ- Ζοζέφ. Στις 24 Φεβρουαρίου ο θίασος 
του Μολιέρου ξαναρχίζει τις παραστάσεις στο Παλάι – Ρουαγιάλ µε τον ΄΄Μισάνθρωπο΄΄. 
Το Μάρτιο ο βασιλιάς παραχωρεί το Παλαί- Ρουαγιάλ στο Λυλλύ για ν΄ ανεβάζει όπερες 
και η Αρµάντ µεταφέρει το θίασο στην όδό Γκενεγκώ όπου ενώνεται µε τους ηθοποιούς 
του Μαραί. 
1680: Στις 18 Αυγούστου ο λουδοβίκος ο XIV ενώνει σ΄ ένα θίασο τους ηθοποιούς του Οτέλ 
ντε Μπουρκονί και του Μολιέρου στο θέατρο Γκενεγκώ, ιδρύοντας την ΄΄Κοµεντί 
Φρανσαίζ΄΄ (Comedie Francaise), το εθνικό θέατρο της Γαλλίας . η άλλη ονοµασία της 
Κοµεντί Φρανσαίζ είναι µέχρι και σήµερα Οίκος του Μολιέρου (La Maison de Moliere).  
Η εργογραφία αυτή βασίστηκε κυρίως στα : 
-Ιστορία του Θεάτρου, Φύλλις Χαρτνολ, µτφ Ρ.Παυράκη, εκδ. Υποδοµή 
- Λεξικό του Θεάτρου, Ph. Hartuoll- P.Found , µτφ Ν. Χατζόπουλος, εκδ. Νεφέλη 
- Εργοβιογραφία Μολιέρου, Αννίτα ∆εκαβάλα ΄΄Ζωρζ Νταντέν΄΄, εκδ. Θεάτρου εξαρχείων. 
- ΄΄Χρονολόγιο΄΄ της Τ. ∆ηµητρούλια (περ. ∆ΙΑΒΑΖΩ) και Γαλλικού Ιστιτούτου Αθηνών, 
αρ.179. 

    Παναγιώτης  Κοντόπουλος    2006 
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Η "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Βουλής των 
Ελλήνων που οργανώνεται σε ετήσια βάση από το σχολικό έτος 1995-1996, µε τη 
συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (από το έτος 2001). 
Απευθύνεται στους µαθητές της Β΄ τάξης όλων των Ενιαίων Λυκείων και των 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) της χώρας, στους µαθητές της 
αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Λυκείων της Αλλοδαπής καθώς και στους 
µαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Κύπρου (η ηλικία 
των µαθητών που µετέχουν στο πρόγραµµα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 
χρόνια). 

Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων 
απέναντι στην αξία "συµµετοχή στα κοινά", καθώς και την µύησή τους στις αξίες, 
τους κανόνες και τις πρακτικές της δηµοκρατίας. 

Η "συµµετοχή στα κοινά" αποσκοπεί στην πολιτική κοινωνικοποίηση των 
εφήβων, στη συνειδητή ένταξή τους στις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες για 
τη διεύρυνση και εµβάθυνση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στη διαµόρφωση 
ενός πεδίου δηµόσιου διαλόγου για τη νεολαία, στην προσφορά προς τους 
άλλους, στη βίωση της δηµοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως τρόπου 
ζωής και στη δηµιουργία πολιτισµού σε όλες τις σφαίρες του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού βίου. 

Τι είναι η Βουλή; 

Η Βουλή είναι ένας συλλογικό πολιτικό όργανο µέσω του οποίου 
αντιπροσωπεύεται ο λαός. Η Βουλή (µαζί µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας) ασκεί 
τη νοµοθετική εξουσία. Η Κυβέρνηση στηρίζεται στην εµπιστοσύνη της Βουλής 
και εφόσον καταψηφισθεί από τη Βουλή, παραιτείται.  

Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Βουλής; 

Η Βουλή αναθεωρεί το Σύνταγµα, ψηφίζει τους νόµους, κηρύσσει την κατάσταση 
ανάγκης ("κατάσταση πολιορκίας"), αποφασίζει για τη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος, εκλέγει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τα αιρετά όργανα 
της Βουλής, παρέχει ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και την ελέγχει, 
ψηφίζει τον προϋπολογισµό του Κράτους και ασκεί ορισµένα οιονεί δικαστικά 
καθήκοντα.  

Από πότε λειτουργεί η Βουλή των Ελλήνων; 

Όλα τα πολιτεύµατα της νεώτερης Ελλάδας υπήρξαν αντιπροσωπευτικά. Με τη 
σηµερινή της περίπου µορφή η Βουλή χρονολογείται από το 1844, όταν 
καθιερώθηκε το πολίτευµα της συνταγµατικής µοναρχίας, και κυρίως από το 1864 



όταν καθιερώθηκε το πολίτευµα της βασιλευόµενης δηµοκρατίας (και το 1875, µε 
την εισαγωγή της κοινοβουλευτικής αρχής).  

Γιατί σε µερικές χώρες υπάρχει και Βουλή και Γερουσία; 

Είναι και τα δύο νοµοθετικά σώµατα, τα οποία συνυπάρχουν σε άλλες χώρες 
(π.χ. την Ιταλία ή τις ΗΠΑ). Η ύπαρξη δύο νοµοθετικών σωµάτων µε 
συµπληρωµατικές αρµοδιότητες εξαρτάται από την πολιτική ιστορία της κάθε 
χώρας και ειδικότερα από τον ιστορικό τρόπο πολιτικής αντιπροσώπευσης. 
Επίσης, µερικές φορές εξαρτάται από το αν η µορφή του κράτους είναι 
οµοσπονδιακή, οπότε υπάρχει και νοµοθετικό σώµα στο οποίο δεν 
αντιπροσωπεύονται οι πολίτες αλλά τα οµόσπονδα κράτη (π.χ. οι πολιτείες των 
ΗΠΑ). Στην Ελλάδα υπήρξε Γερουσία µεταξύ 1844 και 1863, και ξανά στη 
∆εύτερη Ελληνική ∆ηµοκρατία (1927-1935).  

Από πόσα µέλη αποτελείται η Βουλή; 

Η Βουλή σήµερα αποτελείται από τριακόσιους Βουλευτές. Το Σύνταγµα ορίζει ότι 
οι Βουλευτές δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από διακόσιοι (200) ούτε περισσότεροι 
από τριακόσιοι (300). Ο ακριβής αριθµός τους ορίζεται µε νόµο.  

Με ποιον τρόπο αποκτά η Κυβέρνηση την εµπιστοσύνη της Βουλής; 

Κάθε νέα Κυβέρνηση πρέπει να παρουσιαστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο 
εµπιστοσύνης, την οποία αποκτά εφόσον έχει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων Βουλευτών (δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να παρίστανται και οι 
τριακόσιοι Βουλευτές). Όµως αυτή η πλειοψηφία δεν µπορεί ποτέ να είναι 
µικρότερη από τα δύο πέµπτα του όλου αριθµού των Βουλευτών (δηλαδή από 
120 ψήφους).  

Πως γίνεται κανείς µέλος της Βουλής; 

Με το να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες κανονικά 
διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, και να εκλεγεί σε αυτές.  

Οι Υπουργοί είναι µέλη της Βουλής; 

Είναι µέλη της εφόσον οι ίδιοι έχουν εκλεγεί Βουλευτές. Μπορεί όµως να 
υπάρχουν και "εξωκοινοβουλευτικοί" Υπουργοί.  

Ποιος έχει δικαίωµα να θέσει υποψηφιότητα για Βουλευτής; 

Το δικαίωµα αυτό το έχουν όσοι διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν το 
δικαίωµα της ψήφου, έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της 



ηλικίας τους κατά την ηµέρα της εκλογής και δεν εµπίπτουν σε κάποιο από τα 
κωλύµατα εκλογιµότητας που προβλέπει το Σύνταγµα (Σ. άρθ. 56).  

Κάθε Βουλευτής προέρχεται από µια εκλογική περιφέρεια; 

Όχι, υπάρχουν Βουλευτές που εκλέγονται σε όλη την επικράτεια ("Βουλευτές 
Επικρατείας"), ανάλογα µε τη συνολική εκλογική δύναµη του κόµµατος το οποίο 
τους προτείνει. Οι Βουλευτές Επικρατείας δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από 
το ένα εικοστό (1/20) του όλου αριθµού των Βουλευτών (δηλαδή σήµερα όχι 
περισσότεροι από δεκαπέντε).  

Γιατί λέµε ότι οι Βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος και όχι τους εκλογείς 
τους; 

Οι Βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. ∆εν εκπροσωπούν ειδικά όσους τους 
ψήφισαν ή µόνον τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας και δεν είναι 
υποχρεωµένοι να ακολουθούν τις γνώµες εκείνων. Αν το έκαναν, τότε η Βουλή 
δεν θα ήταν θεσµός αντιπροσώπευσης του λαού γενικά, αλλά ειδικών ή κατά 
τόπους συµφερόντων.  

Ποιος έχει δικαίωµα να ψηφίζει στις βουλευτικές εκλογές; 

Το δικαίωµα αυτό το έχουν όσοι διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν 
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν ικανότητα για 
δικαιοπραξία και δεν έχουν υποστεί αµετάκλητη ποινική καταδίκη για κάποιο από 
τα εγκλήµατα για τα οποία προβλέπεται ως ποινή, µεταξύ άλλων, και η στέρηση 
του δικαιώµατος της ψήφου.  

Κάθε πότε διεξάγονται βουλευτικές εκλογές; 

Κανονικά, κάθε τέσσερα χρόνια, καθώς η θητεία της Βουλής (βουλευτική 
περίοδος) είναι τετραετής. Όµως η Βουλή διαλύεται (δηλ. λήγει πρόωρα η 
βουλευτική περίοδος) και προκηρύσσονται εκλογές εφόσον δεν είναι δυνατός ο 
σχηµατισµός Κυβέρνησης που να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής. Η 
ίδια η Κυβέρνηση, ακόµη, µπορεί να προκαλέσει εκλογές, µέσω της διάλυσης της 
Βουλής από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, προκειµένου να υπάρξει ανανέωση 
της λαϊκής εντολής προς την Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει κάποιο εθνικό θέµα 
εξαιρετικής σηµασίας (αποκλείεται όµως η διάλυση της Βουλής δύο συνεχόµενες 
φορές για το ίδιο θέµα). Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να διαλύσει τη 
Βουλή και να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από το τέλος της τετραετίας, αν 
έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από τη Βουλή δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή 
της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. Τέλος, η Βουλή διαλύεται και 
προκηρύσσονται εκλογές αν µετά από τρεις ψηφοφορίες αδυνατεί να εκλέξει 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας (σύµφωνα µε τις αυξηµένες πλειοψηφίες που 
προβλέπονται από το Σ. άρθ. 32).  



Πώς ψηφίζονται οι νόµοι από τη Βουλή; 

Καταρχήν, κατατίθενται νοµοσχέδια ή προτάσεις νόµων. Εάν αφορούν θέµατα για 
τα οποία µόνη αρµόδια είναι η Ολοµέλεια της Βουλής, αποτελούν αντικείµενο 
συζήτησης και επεξεργασίας στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στη 
συνέχεια δε εισάγονται στην Ολοµέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Εάν δεν 
αφορούν τέτοια θέµατα, συζητούνται και ψηφίζονται στην αρµόδια ∆ιαρκή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, µετά δε εισάγονται και αυτά στην Ολοµέλεια, όπου 
συζητούνται και πάλι και ψηφίζονται µε συνοπτικές διαδικασίες.  

Τι είναι οι τροπολογίες και οι προσθήκες; 

Είναι διατάξεις µε άλλη διατύπωση ή νέες διατάξεις που προστίθενται σε ένα 
νοµοσχέδιο κατά τη διάρκεια της συζήτησής του από τη Βουλή. Με βάση την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001, τροπολογίες και προσθήκες δεν 
συζητούνται αν δεν έχουν κατατεθεί τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από την 
έναρξη της συζήτησης του νοµοσχεδίου στη Βουλή.  

Από πότε ισχύει ένας νόµος που ψηφίστηκε από τη Βουλή; 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο ίδιος ο νόµος προβλέπει από 
πότε αρχίζει αυτός να ισχύει (συνήθως από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως). Εάν ο νόµος σιωπά σχετικώς, αρχίζει να ισχύει εντός δέκα 
ηµερών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σε τι διαφέρουν οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές από τις 
Κοινοβουλευτικές Οµάδες; 

Οι Επιτροπές είναι συλλογικά όργανα της Βουλής, συγκροτούνται κατ' αναλογία 
της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή 
και έχουν νοµοθετικό και ελεγκτικό έργο. Οι Οµάδες, αντίθετα, είναι το σύνολο 
των Βουλευτών κάθε κόµµατος, δηλαδή όλοι οι Βουλευτές ενός κόµµατος 
συγκροτούν µια ξεχωριστή οµάδα.  

Μπορεί κανείς να είναι Βουλευτής χωρίς να ανήκει σε κάποιο πολιτικό 
κόµµα; 

Ναι, µπορεί, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε µια εκλογική περιφέρεια και εκλεγεί 
ή εφόσον, µετά από την εκλογή του µε κάποιο κόµµα, καταθέσει στον Πρόεδρο 
της Βουλής δήλωση ανεξαρτητοποίησής του ή εάν ο ίδιος δηλώσει ότι 
ανεξαρτητοποιείται.  

Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Βουλής; 



Ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται µε ψηφοφορία στην Ολοµέλεια της Βουλής 
κατά την έναρξη της βουλευτικής περιόδου (δηλαδή της τετραετούς θητείας της 
Βουλής) και για όλη την περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για τους Αντιπροέδρους της 
Βουλής, ενώ τα λοιπά µέλη του Προεδρείου (Κοσµήτορες και Γραµµατείς) 
εκλέγονται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου.  

Σε τι διαφέρει το Προεδρείο της Βουλής από τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής; 

Το Προεδρείο είναι γενικό διευθυντικό και σχετικά ολιγοµελές όργανο και έχει 
ευρεία αρµοδιότητα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Βουλής. Η ∆ιάσκεψη 
των Προέδρων είναι όργανο ευρύτερης σύνθεσης (περιλαµβάνει, πχ τους 
Προέδρους των διαρκών επιτροπών, τους πρώην Πρόεδρους της Βουλής που 
είναι βουλευτές κ.ά.) και έχει αρµοδιότητα την εβδοµαδιαία οργάνωση των 
συνεδριάσεων της Βουλής, την ηµερήσια διάταξη και τον χρονικό 
προγραµµατισµό των εργασιών της, καθώς και την επιλογή των µελών των 
ανεξάρτητων αρχών.  

Τι είναι το Τµήµα ∆ιακοπών της Βουλής; 

Ανάµεσα σε δύο τακτικές συνόδους, συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, 
προβλέπεται να λειτουργεί η Βουλή µε µέρος µόνον του συνολικού αριθµού των 
βουλευτών οι οποίοι συγκροτούν το Τµήµα ∆ιακοπών ("Τµήµα διακοπής των 
εργασιών της Βουλής").  

Σε τι διαφέρει το νοµοσχέδιο από την πρόταση νόµου; 

Όταν τη νοµοθετική πρωτοβουλία ασκεί η Κυβέρνηση, οι προτάσεις της 
καλούνται νοµοσχέδια, ενώ οι προτάσεις νόµου κατατίθενται από τους 
βουλευτές.  

Τι πλειοψηφία απαιτείται για να γίνει νόµος ένα νοµοσχέδιο ή µια 
πρόταση νόµου;  

Στις ∆ιαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές απαιτείται πλειοψηφία που δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από τα δύο πέµπτα (2/5) των µελών της Επιτροπής που είναι 
αρµόδια. Αντίστοιχα, στην Ολοµέλεια απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών, η οποία όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το ένα 
τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθµού των Βουλευτών (δηλαδή από 75 ψήφους).  

Με ποιον τρόπο η Βουλή ελέγχει την Κυβέρνηση; 

Η Βουλή ελέγχει την Κυβέρνηση µε αναφορές πολιτών ή φορέων τις οποίες 
παρουσιάζουν Βουλευτές, µε αιτήσεις καταθέσεως εγγράφων, ερωτήσεις, 
επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες επερωτήσεις. Σε ορισµένες 



περιπτώσεις, ενεργοποιούνται ιδιαίτερες διαδικασίες ελέγχου όπως, π.χ. όταν 
συστήνονται εξεταστικές επιτροπές για συγκεκριµένο αντικείµενο. Τέλος, η Βουλή 
ελέγχει την Κυβέρνηση και µε την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας.  

 Μέλη      
Τα µέλη της Βουλής εκλέγονται απευθείας από το εκλογικό σώµα µε άµεση,
καθολική και µυστική ψηφοφορία κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 51 
παρ. 3 Σ. ). Το Σύνταγµα δεν προσδιορίζει επακριβώς τον αριθµό των
βουλευτών (άρθρο 51 παρ. 1 Σ.), αλλά προβλέπει ότι οι βουλευτές δεν µπορεί 
να λιγότεροι από διακόσιοι (200) ούτε περισσότεροι από τριακόσιοι (300).
Από το 1952 έχει καθιερωθεί οι βουλευτές να είναι τριακόσιοι (300). Οι
βουλευτές αποκτούν το αξίωµά τους από την ηµέρα της εκλογής τους. Από
τους 300 βουλευτές, ένα µέρος τους, όχι µεγαλύτερο του ενός εικοστού, 
µπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση µε
τη συνολική εκλογική δύναµη του κάθε κόµµατος (πρόκειται για τους
λεγόµενους Βουλευτές Επικρατείας - άρθρο 54 παρ. 3 Σ.) 

Απόκτηση του βουλευτικού αξιώµατος 

Υποψηφιότητα ως βουλευτές µπορούν να θέσουν όσοι έχουν το δικαίωµα
του εκλέγεσθαι (ή παθητικό εκλογικό δικαίωµα).Το δικαίωµα αυτό 
προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική ιθαγένεια, έχει το δικαίωµα 
του εκλέγειν, έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25) έτος της ηλικίας του 
κατά την ηµέρα της εκλογής και δεν εµπίπτει σε κάποιο από τα "κωλύµατα 
εκλογιµότητας" που προβλέπονται στο Σύνταγµα. 

Τα κωλύµατα εκλογιµότητας 

Ως κωλύµατα εκλογιµότητας νοούνται κάποιες ιδιότητες οι οποίες εάν
συντρέχουν στο πρόσωπο κάποιου, αυτός δεν µπορεί να ανακηρυχθεί
υποψήφιος βουλευτής. Τα κωλύµατα εκλογιµότητας σκοπό έχουν να
εµποδίσουν την άσκηση επιρροής από κάποιον ο οποίος κατέχει κρατική 
θέση και προτίθεται να είναι υποψήφιος βουλευτής Τα κωλύµατα αυτά, που
αναφέρονται µε τρόπο περιοριστικό στο άρθρο 56 του Συντάγµατος (όπως αυτό 
αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2001) µπορούν συστηµατικά να
καταταγούν σε τρεις κατηγορίες: στα απόλυτα, στα σχετικά και στα τοπικά. 

Το απόλυτο κώλυµα αποκλείει την ανακήρυξη κάποιου ως βουλευτή για ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα, ακόµη και εάν αυτός παραιτηθεί
προηγουµένως από την ιδιότητα που δηµιουργεί το κώλυµα. Έτσι, δεν
ανακηρύσσονται υποψήφιοι βουλευτές οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι 
στρατιωτικοί που έχουν αναλάβει εκ του νόµου υποχρέωση να παραµείνουν
στην υπηρεσία για ορισµένο χρόνο και για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωση



αυτή, καθώς και τα ανώτερα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερης βαθµίδας (πχ. οι νοµάρχες) για όσο χρόνο 
διαρκεί η θητεία τους. 

Το σχετικό κώλυµα απαιτεί από τον υποψήφιο να παραιτηθεί από την
ιδιότητα που του δηµιουργεί το κώλυµα πριν από την ανακήρυξή του ως
υποψηφίου. Εδώ εντάσσονται, µεταξύ άλλων, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι
στρατιωτικοί, οι κατέχοντες διευθυντικές θέσεις σε δηµόσιους οργανισµούς
ή σε δηµόσιες επιχειρήσεις και άλλοι. 

Το τοπικό κώλυµα, τέλος, εµποδίζει την ανακήρυξη κάποιου ως υποψηφίου
στη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια στην οποία ασκούσε τις
αρµοδιότητές του τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες της τετραετούς
βουλευτικής περιόδου. Εδώ εντάσσονται, µεταξύ άλλων, οι γενικοί ή ειδικοί
γραµµατείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραµµατειών ή περιφερειών,
τα µέλη των ανεξαρτήτων αρχών, οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί
των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, τα διευθυντικά
στελέχη νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και δηµοσίων επιχειρήσεων
και άλλοι. 

Τα βουλευτικά ασυµβίβαστα 

Από τα κωλύµατα εκλογιµότητας πρέπει να διακρίνουµε σαφώς τα βουλευτικά 
ασυµβίβαστα (άρθρο 57 Σ., όπως αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2001). Τα
κωλύµατα δεν επιτρέπουν σε κάποιον να ανακηρυχθεί υποψήφιος (ούτε,
κατά συνέπεια, να εκλεγεί βουλευτής). Τα ασυµβίβαστα ανακύπτουν µετά
την εκλογή στο βουλευτικό αξίωµα. Είναι ορισµένες ιδιότητες ή έργα που
δεν επιτρέπεται να συντρέχουν µε τη βουλευτική ιδιότητα, προκειµένου να
αποτρέπεται η δυνατότητα αλλά και η δηµιουργία της εντύπωσης ότι 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η βουλευτική ιδιότητα προς εξυπηρέτηση
ιδιωτικών συµφερόντων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται το ασυµβίβαστο µε
την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ("επαγγελµατικό ασυµβίβαστο")
καθώς και η απαγόρευση να σχετίζονται οι βουλευτές ως ιδιοκτήτες, 
µέτοχοι ή ως διευθυντικά στελέχη µε επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν
οποιεσδήποτε µελέτες ή έργα του δηµοσίου ή µε επιχειρήσεις που κατέχουν
ή διαχειρίζονται ραδιοτηλεοπτικά µέση ή εφηµερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας (βλ. άρθρο 57 Σ., όπου περιγράφονται και τα υπόλοιπα 
ασυµβίβαστα). 

Απώλεια του βουλευτικού αξιώµατος 

Υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι εξ αιτίας των οποίων οι βουλευτές µπορούν 
να χάσουν το αξίωµά τους. Αυτοί είναι ο θάνατος, η παραίτηση από το
αξίωµα, η λήξη της βουλευτικής περιόδου, η ακύρωση της εκλογής τους µε



απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου (ΑΕ∆) και η έκπτωση από το
αξίωµά τους (εάν ο βουλευτής απολέσει κάποια από τις προϋποθέσεις του 
δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, εάν συντρέξει στο πρόσωπό του κάποιο από
τα κωλύµατα εκλογιµότητας ή τα βουλευτικά ασυµβίβαστα ή εάν
διαπιστωθεί υπέρβαση των εκλογικών δαπανών ή κάποια άλλη προϋπόθεση
έκπτωσης από αυτές που προβλέπονται στο αναθεωρηµένο άρθρο 29 παρ. 2 του 
Συντάγµατος). Σε κάθε περίπτωση, την έκπτωση διαπιστώνει µε απόφασή του 
το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆). Μετά την απώλεια του αξιώµατος από
κάποιον βουλευτή, τη βουλευτική έδρα καταλαµβάνει ο επόµενος στη σειρά
επιλαχών υποψήφιος βουλευτής του ίδιου κόµµατος της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας. 

Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος και ψηφίζουν κατά συνείδηση
(άρθρα 51 παρ. 2 και 60 Σ.). Τούτο σηµαίνει ότι δεν οφείλουν να ενεργούν
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εκλογέων τους ούτε εκπροσωπούν την
περιφέρεια στην οποία εκλέγονται. ∆εν καταδιώκονται ή εξετάζονται για
γνώµη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (µε 
εξαίρεση τη συκοφαντική δυσφήµηση, αλλά και γι' αυτήν απαιτείται άδεια
της Βουλής, άρθρο 61 παρ. 1 και 2. Σ.) Οι βουλευτές απολαµβάνουν 
"βουλευτικής ασυλίας", δηλαδή δεν διώκονται ποινικά (µε εξαίρεση τα
αυτόφωρα εγκλήµατα) ούτε συλλαµβάνονται ούτε φυλακίζονται κατά τη
διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, παρά µόνον µετά από άδεια της Βουλής
(άρθρο 62 Σ.). 
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Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων (άρθρα 6-12 ΚτΒ) 

Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα 
(άρθρο 65). Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από πέντε (5) 
Αντιπροέδρους, τρεις (3) Κοσµήτορες και έξι (6) Γραµµατείς. Κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η διακοµµατική του σύνθεση. Έτσι, ο τέταρτος 
Αντιπρόεδρος, ένας Κοσµήτορας και ένας Γραµµατέας προέρχονται υποχρεωτικά 
από την αξιωµατική αντιπολίτευση και ο πέµπτος Αντιπρόεδρος και ένας 
Γραµµατέας από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της 
αντιπολίτευσης. Το µέλος του Προεδρείου, που είναι, βέβαια, υποχρεωτικά 
βουλευτής, δεν µπορεί να είναι και µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και οι πέντε Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην 
αρχή κάθε περιόδου, και για όλη τη διάρκεια αυτής. Αντίθετα, η θητεία των 
Κοσµητόρων και των Γραµµατέων διαρκεί όσο και η τακτική σύνοδος της Βουλής 
των Ελλήνων για την οποία εκλέχθηκαν. 

Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι µια από τις σηµαντικές στιγµές της 
λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων. Και αυτό, όχι µόνον διότι το αξίωµα του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων είναι αυτό καθ 'εαυτό σηµαντικό, αλλά και 
γιατί η µυστική αυτή ψηφοφορία εκλογής αποτελεί την πρώτη δοκιµασία συνοχής 
κάθε νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών (δηλ. µε 151 ψήφους). Εάν η 
πλειοψηφία αυτή δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, και εκλέγεται ο 
σχετικώς πλειοψηφήσας. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων διευθύνει τις εργασίες του Σώµατος, 
εκπροσωπεί τη Βουλή των Ελλήνων, έχει την αρµοδιότητα επιβολής πειθαρχικών 
ποινών σε βουλευτές και γενικότερα προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Βουλής 
και έχει όλες τις αρµοδιότητες που του αναγνωρίζει το Σύνταγµα, ο Κανονισµός ή 
που πηγάζουν από την αρχή της αυτονοµίας της Βουλής των Ελλήνων. Με άλλα 
λόγια, σε ό,τι αφορά την εσωτερική λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων, το 
τεκµήριο αρµοδιότητας συντρέχει υπέρ του Προέδρου. Πέραν της εσωτερικής 
λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας όταν ο τελευταίος απουσιάζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο 
εξωτερικό, πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή κωλύεται για οποιονδήποτε 
λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του. 

Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτει µε απόφασή του ο 
Πρόεδρος ή που αναφέρονται στον Κανονισµό. Οι Κοσµήτορες επικουρούν τον 
Πρόεδρο σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα της Βουλής των Ελλήνων, ενώ 
οι Γραµµατείς επικουρούν τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις της Βουλής των 
Ελλήνων και έχουν όσες άλλες αρµοδιότητες τους αναθέσει ειδικά ο Πρόεδρος. 



Από την έναρξη ισχύος του Συντάγµατος του 1975, Πρόεδροι της Βουλής των 
Ελλήνων έχουν διατελέσει οι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ∆ηµήτριος 
Παπασπύρου, Ιωάννης Αλευράς, Αθανάσιος Τσαλδάρης και Απόστολος 
Κακλαµάνης. 

Η Βουλή των Ελλήνων ασκεί νοµοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
Για το σκοπό αυτό συνιστώνται επιτροπές που συγκροτούνται από 
βουλευτές, ανάλογα µε τη δύναµη των κοινοβουλευτικών οµάδων και των 
ανεξάρτητων βουλευτών. Οι επιτροπές επιλαµβάνονται του νοµοθετικού 
έργου ή του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή ειδικών θεµάτων. Το Σύνταγµα 
και ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπουν τις ακόλουθες επιτροπές:  

∆ιαρκείς επιτροπές  

Συνιστώνται και συγκροτούνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της 
Βουλής µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής προκειµένου να 
επεξεργάζονται και να εξετάζουν σχέδια νόµων ή προτάσεις νόµων. Μετά 
την αναθεώρηση του Συντάγµατος και την τροποποίηση του Κανονισµού 
της Βουλής µπορούν να ασκούν και νοµοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό 
έλεγχο.  

Προβλέπονται έξι (6) διαρκείς επιτροπές, οι εξής:  

• επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων  
• επιτροπή εθνικής άµυνας και εξωτερικών υποθέσεων  
• επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων  
• επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων  
• επιτροπή δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης  
• επιτροπή παραγωγής και εµπορίου  

Προβλέπονται, επίσης, δύο ειδικές διαρκείς επιτροπές, στις οποίες 
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί διαρκών επιτροπών. Αυτές είναι η επιτροπή 
επί του απολογισµού και ισολογισµού του Κράτους (ΚτΒ άρθ. 31 Α) και η 
επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων.  

Ειδικές επιτροπές 

Συνιστώνται από τον Πρόεδρο της Βουλής, µετά από πρόταση της 
Κυβέρνησης, µε σκοπό να επεξεργασθούν και να εξετάσουν συγκεκριµένα 
σχέδια νόµων ή προτάσεις νόµων. Η λειτουργία τους διαρκεί εωσότου 
πάρουν οριστική απόφαση σχετικά µε την επεξεργασία και εξέταση των 
νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων για τα οποία συστάθηκαν.  



Ειδικές µόνιµες επιτροπές 

Συνιστώνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής. Οι ειδικές 
µόνιµες επιτροπές είναι τέσσερις (4), οι εξής:  

• Ειδική µόνιµη επιτροπή απόδηµου Ελληνισµού  
• Ειδική µόνιµη επιτροπή θεσµών και διαφάνειας  
• Ειδική µόνιµη επιτροπή αποτίµησης τεχνολογίας  
• Ειδική µόνιµη επιτροπή ισότητας και δικαιωµάτων του ανθρώπου  

Επιτροπές για εθνικά θέµατα ή ζητήµατα γενικότερου 
ενδιαφέροντος 

Συνιστώνται µε απόφαση της Βουλής, µετά πρόταση της Κυβέρνησης ή 
των Προέδρων των κοινοβουλευτικών οµάδων, µε σκοπό τη µελέτη 
εθνικών θεµάτων ή θεµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος. Με την απόφαση 
της σύστασης της επιτροπής η Βουλή προσδιορίζει το αντικείµενο µε το 
οποίο θα ασχοληθεί η Επιτροπή και καθορίζει τη προθεσµία υποβολής της 
σχετικής έκθεσης. Κατά την Θ' Περίοδο της Βουλής λειτούργησε 
διακοµµατική επιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος 
των ναρκωτικών. Η Επιτροπή αυτή επανασυγκροτήθηκε και την Ι' 
Βουλευτική Περίοδο.  

Επιτροπές εσωτερικών θεµάτων της Βουλής 

Συνιστώνται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου και ασχολούνται µε 
πάγια εσωτερικά θέµατα της λειτουργίας της Βουλής. Οι επιτροπές αυτές 
είναι:  

• Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής  
• Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής  
• Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής.  
• Επιτροπές διεθνών σχέσεων της Βουλής.  

Ο Πρόεδρος της Βουλής συγκροτεί τις επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και 
τις αποστολές βουλευτών που προβλέπονται από διεθνείς συνθήκες ή που 
κρίνει ότι είναι απαραίτητες για την προώθηση των σχέσεων και την 
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωκοινοβούλιο, 
µε τα κοινοβούλια άλλων χωρών, ή µε διεθνείς οργανισµούς.  

Εξεταστικές επιτροπές  

Οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται για την εξέταση ειδικών ζητηµάτων 
δηµόσιου ενδιαφέροντος µετά πρόταση του ενός πέµπτου του όλου 



αριθµού των Βουλευτών (60 Βουλευτές) και απόφαση της Ολοµέλειας της 
Βουλής, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα δύο πέµπτα του όλου αριθµού 
των Βουλευτών (120 ψήφοι). Αν το θέµα αφορά στην εξωτερική πολιτική 
ή την εθνική άµυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού 
των Βουλευτών (151 Βουλευτές). Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις 
αρµοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα 
πληµµελειοδικών.  

Ειδικές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή 
προκαταρκτικής εξέτασης 

Για την άσκηση δίωξης εναντίον προσώπου που είναι ή διατέλεσε µέλος 
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός απαιτείται πρόταση κατηγορίας και 
απόφαση της Βουλής που δέχεται τη πρόταση αυτή. Η πρόταση 
υποβάλλεται από τριάντα (30) τουλάχιστον Βουλευτές και προσδιορίζει τις 
πράξεις ή τις παραλείψεις που είναι αξιόποινες, σύµφωνα µε το νόµο για 
την ευθύνη των Υπουργών. Η πρόταση εγγράφεται στην ηµερήσια διάταξη 
της Ολοµέλειας της Βουλής και η συζήτηση περιορίζεται στη λήψη 
απόφασης που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού 
των Βουλευτών (151 Βουλευτές) για συγκρότηση ή όχι ειδικής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης. Η 
επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες εισαγγελέα πληµµελειοδικών, όταν 
αυτός διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.   
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        ∆υο άγνωστα για τους περισσότερους µουσικά παραδοσιακά όργανα, είναι το 
κανονάκι και το σαντούρι. ∆υο συγγενικά όργανα, που το καθένα όµως έχει το δικό 
του χαρακτηριστικό ηχόχρωµα, και κυρίως το δικό του ύφος και τη δική του 
προσφορά στη µουσική µας κι ίσως να είναι αυτός ο λόγος που αξίζει τον κόπο να 
τους κάνουµε εδώ µια σύντοµη παρουσίαση. 
 
                                                     ΚΑΝΟΝΑΚΙ  
 
Το κανονάκι ή ψαλτήριο αποτελείται από ένα ηχείο σε σχήµα ορθογωνίου τραπεζίου, 
πάνω στο οποίο είναι τεντωµένες οι χορδές (από έντερο ή από πλαστική ύλη) κατά 
µήκος των δυο παραλλήλων πλευρών του. Στο καπάκι (δηλ. την ξύλινη επιφάνεια 
κάτω από τις χορδές) ανοίγονται µια ή περισσότερες τρύπες, συχνά διακοσµηµένες. 
Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται τα "µανταλάκια", ή µαντάλια, ένα είδος από 
κινητούς καβαλάρηδες, που µε το ανέβασµα ή το κατέβασµά τους υψώνουν ή 
χαµηλώνουν το ύψος των φθόγγων κατά 1/4 του τόνου (ισούται περίπου µε 2-3 
µόρια ή κόµµατα). Κάθε φθόγγος µπορεί να έχει από ένα µέχρι 5-6 περίπου 
µανταλάκια. Το όργανο έλκει πιθανότατα το όνοµά του από τον γνωστό µουσικό 
"Κανόνα" του Πυθαγόρα. 
 
Το κανονάκι παίζεται κρατηµένο πάνω στα πόδια του οργανοπαίκτη (όταν είναι 
καθιστός φυσικά), µε δυο πένες ή νύχια, όπως λέγονται, που προσδένονται στους 
δείκτες των δυο χεριών µε µεταλλικές δαχτυλήθρες. Τα νύχια, κατασκευασµένα από 
πλαστική ύλη, είναι τεχνητά και αποτελούν προέκταση των φυσικών νυχιών (το 
κανονάκι είναι νυκτό όργανο), ο εκτελεστής µε αυτά τσιµπάει µε µεγαλύτερη ευκολία 
και σταθερότητα τις χορδές, συνήθως µε το αριστερό χέρι τις χαµηλές και το δεξί τις 
ψηλότερες. Οι φθόγγοι αποτελούνται από τρεις χορδές ο καθένας, κουρδισµένες όλες 
στον ίδιο τόνο. Η µελωδική έκταση του οργάνου είναι περίπου τρεισήµισι οκτάβες. Οι 
νότες βρίσκονται σε αλληλουχία µεταξύ τους, δηλ. η µια µετά την άλλη (κάτω οι 
χαµηλές και προς τα πάνω οι ψηλότερες) και είναι κουρδισµένες στη διατονική 
κλίµακα. `Έτσι ο οργανοπαίκτης έχει µπροστά του την κλίµακα της µελωδίας που 
παίζει. Ανάλογα πάντα µε το είδος της κλίµακας ή και την βάση της µελωδίας, µπορεί 
να αλλάξει µε τα µανταλάκια την οξύτητα των φθόγγων κατά µερικά µόρια ή κατά ένα 
ηµιτόνιο (είτε στην αρχή του κοµµατιού είτε κατά τη διάρκειά του - εκεί φαίνεται και η 
δεξιοτεχνία του) κι έτσι µπορεί να σχηµατίζει δεκάδες διαφορετικές κλίµακες. Το 
κανονάκι εποµένως µπορεί να παίξει όλα τα διαστήµατα και τις υποδιαιρέσεις του 
τόνου και γι'αυτό το λόγο είναι αρκετά χρήσιµο και στην εκµάθηση της Βυζαντινής 
Μουσικής. 
 
Το κανονάκι παλιότερα, κυρίως στους µεσαιωνικούς χρόνους, ήταν γνωστό µε την 
ονοµασία "Ψαλτήριο". Οι αρχές του ψαλτηρίου ανιχνεύονται στον ασιατικό χώρο, 
πολλούς αιώνες πριν από τους αρχαιοελληνικούς κλασικούς χρόνους. Στην αρχαία 
Ελλάδα, από πολλούς συγγραφείς έχουµε µαρτυρίες για µουσικά όργανα πιθανόν 
του τύπου του ψαλτηρίου, µε τις ονοµασίες τρίγωνον ψαλτήριον, επιγόνειον, µάγαδις 
κλπ, χωρίς να υπάρχουν εικονογραφηµένες µαρτυρίες. Γι'αυτό µόνο υποθέσεις έχουν 
γίνει έως σήµερα για τη σχέση του αρχαιοελληνικού ψαλτηρίου µε το κανονάκι. 
Αντίθετα, στους βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους, τα ιστορηµένα 
χειρόγραφα και οι τοιχογραφίες των εκκλησιών έχουν πολλές πληροφορίες για το 
ψαλτήριο σε σχήµα τριγώνου ή τραπεζίου, τον τρόπου µε τον οποίο κρατιέται, 
παίζεται κλπ. 
 



Το κανονάκι "παίζει" κυρίως στα θρακιώτικα, σε κωνσταντινουπολίτικα και 
µικρασιάτικα τραγούδια. Από τους πιο γνωστούς οργανοπαίκτες σήµερα είναι οι Ν. 
Στεφανίδης, Π. Ταµπούρης, Π. ∆ηµητρακόπουλος, Μ. Κουτσαγγελίδης, Μ. 
Καρπάθιος κ.ά. 

 
 
                                                   ΣΑΝΤΟΥΡΙ 
 
Το σαντούρι, σε σχήµα ισοσκελούς τραπεζίου, έχει µεταλλικές χορδές κατά µήκος 
των δυο παράλληλων πλευρών του. Σε κάθε φθόγγο αντιστοιχούν 3-5 χορδές 
κουρδισµένες στον ίδιο τόνο. Είναι τοποθετηµένο πάνω σε βάση, πάνω από τα 
γόνατα του οργανοπαίκτη. Πολλές φορές είναι κρεµασµένο στους ώµους, όταν στον 
γάµο πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη, σε πατινάδες κλπ, (έθιµο που στις µέρες µας 
τείνει να εκλείψει). Παίζεται µε δυο λεπτά ραβδάκια, τις µπαγκέτες, τυλιγµένα στις 
άκρες µε βαµβάκι ή δέρµα. Οι µπαγκέτες, µε το άκρο τους γυρισµένο λίγο προς τα 
πάνω, κρατιώνται ανάµεσα στον δείκτη και το µεσαίο δάκτυλο, µε τη βοήθεια του 
αντίχειρα. Στο παίξιµο χρησιµοποιείται κυρίως ο καρπός του χεριού και λιγότερο τα 
δάκτυλα. Η ονοµασία του µάλλον προέρχεται από το βυζαντινό όργανο ψαλτήρι (µιας 
και φαινοµενικά µοιάζει µε το κανονάκι), και µέσα από τους αιώνες έφτασε να 
ονοµάζεται σαντούρι: ψαλτήρι -> σαντίρ -> σαντούρι. Κατά µια άλλη εκδοχή, η 
ονοµασία προέρχεται από τις περσικές λέξεις "σαν ταρ" = εκατό χορδές. Σαντούρια 
επίσης µπορούµε να βρούµε στη Ρουµανία, καθώς και σε χώρες της Μέσης 
Ανατολής (Αραβία, Ιράν κλπ) αλλά διαφέρουν από λίγο έως πολύ από το ελληνικό 
σαντούρι. 
 
Αρχικά το σαντούρι ήταν όργανο µελωδίας. `Έπαιζε τη µελωδία µαζί µε τα άλλα 
όργανα, ενώ παράλληλα µπορούσε να κρατήσει ένα ίσο στην τονική (βάση) ή την 
πέµπτη της κλίµακας. `Άλλοτε συνόδευε τη µελωδία µε απλές συνηχήσεις. Με τον 
καιρό, και µε την επίδραση της δυτικής εναρµονισµένης µελωδίας, το ίσο και οι 
συνηχήσεις µετατρέπονται σε συγχορδίες. Σήµερα µπορεί να παίζει τη µελωδία, είτε 
µόνο του είτε µαζί µε τα άλλα όργανα, καθώς και να παίζει τις συγχορδίες πάνω στο 
ρυθµό. Η αλληλουχία των φθόγγων είναι πιο περίπλοκη σε σχέση µε το κανονάκι. 
Ανεβαίνει κατά ηµιτόνια (σε αντίθεση µε το κανονάκι που ανεβαίνει σύµφωνα µε την 



κλίµακα που πρόκειται να παίξουµε). Το σαντούρι είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε σε 
κάθε µία από τις χορδές (που χωρίζονται περίπου στη µέση µε τον καβαλάρη) να 
αντιστοιχούν δυο φθόγγοι (κυρίως διαστήµατα πέµπτης, π.χ. η ΡΕ και η ΛΑ της 
βασικής οκτάβας είναι στην ίδια χορδή). Η µελωδική του έκταση είναι περίπου 
τρεισήµισι οκτάβες (όπως και στο κανονάκι), µε συνολικά 100-110 περίπου χορδές. 
 
Η πλατιά διάδοση του σαντουριού στον ελλαδικό χώρο οφείλεται στους `Έλληνες της 
Μ.Ασίας που ήρθαν µετά τη µικρασιατική καταστροφή. Το σαντούρι παιζόταν βέβαια 
και πριν το 1922 στην ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα, σε περιορισµένη κλίµακα. 
Χάρη στις εκφραστικές του δυνατότητες γίνεται γρήγορα ένα από τα απαραίτητα 
όργανα της "κοµπανίας" (κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, λαούτο). 
 
Το σαντούρι "παίζει" κυρίως σε µικρασιάτικα, νησιώτικα και στεριανά κοµµάτια, µε 
πιο γνωστό εκτελεστή τον Αριστείδη Μόσχο (µεγάλο δάσκαλο, που πέθανε το 2001). 
`Άλλοι δεξιοτέχνες του οργάνου είναι οι Τ. ∆ιακογιώργης, Ν. Καλαϊντζής 
(Μπινταγιάλας), Ν.Καρατάσος, καθώς και οι νεότεροι Α. Κατσιγιάννης και 
Μ.Παπαδέας. 

  

[Οι φωτογραφίες και πολλά από τα γραφόµενα προέρχονται από την εγκυκλοπαίδεια 
του Φοίβου Ανωγειανάκη : Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα] 
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ΕΠΟΜΕΝΟ 

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 



  O αριθµός Φ έχει πάρει το όνοµα του - Συµβολισµό από τον ΦΕΙ∆ΙΑ , ο οποίος ήταν ο πρώτος που τον 
χρησιµοποίησε . Ο Φειδίας ήταν Αθηναίος Γλύπτης (5ος αιώνας π.Χ) και στενός συνεργάτης του Περικλή 
(Τρία αγάλµατα της Αθηνάς έστεισε ο Φειδίας στην Ακρόπολη: την Πρόµαχο, τη Ληµνία και τη Χρυσελεφάντινη .... Όµοιο σε 
µέγεθος και υλικά κατασκευής ήταν και το άγαλµα του χρυσελεφάντινου ∆ία της Ολυµπίας, έργο του ίδιου γλύπτη και ένα 
από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου.)  

Πατέρας  του ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - Φ  - είναι  ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  .  

Ο Πυθαγόρας (585 - 500 π.Χ.) γεννήθηκε στη Σάµο, αλλά έζησε και έδρασε στον Κρότωνα της Κάτω 
Ιταλίας .Ο Πυθαγόρας είναι ένας από τους µεγαλύτερους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και ιδρυτής της 
Πυθαγόρειας σχολής .Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που ονόµασε τον εαυτό του "φιλόσοφο" και ο 
πρώτος που ανακάλυψε τα µουσικά διαστήµατα από µία χορδή , ανύψωσε την γεωµετρία σε ελεύθερη 
επιστήµη, γιατί θεώρησε τις αρχές της από πάνω προς κάτω και όχι µε βάση τα υλικά αντικείµενα.. Για 
τους πυθαγόρειους η ουσία των πραγµάτων βρίσκεται στους αριθµούς και στις µαθηµατικές σχέσεις.  

- Ο ΧΡΥΣΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ και η "ΧΡΥΣΗ  ΤΟΜΗ" .  

Την φράση "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" σίγουρα την έχετε ακούσει. Χρησιµοποιείται ευρύτερα και σηµαίνει να 
"βρούµε την σωστή λύση" , την κατάλληλη λύση δηλαδή που πρέπει ή που ταιριάζει σε κάποιο πολιτικό 
ή κοινωνικό ή οικονοµικό θέµα κ.λ.π. Η "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" όµως έχει "ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ " , είναι 
γνωστή ως το "γεωµετρικό πρόβληµα" της "Χρυσής Τοµής" .  

Το πρόβληµα  της  "ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ" έχει  ως  εξής  (µε απλά λόγια) : 

Να διαιρεθεί ένα ευθύγραµµο τµήµα σε µέσο και άκρο λόγο , δηλ. σε δύο µέρη τέτοια  
(µη ίσα µεταξύ τους) , ώστε το ένα να είναι µέσο ανάλογο του ευθύγραµµου τµήµατος 
και του άλλου µέρους . 

Ακόµα πιο απλά ...: Να διαιρεθεί (το ευθύγραµµο τµήµα) σε εκείνο το σηµείο όπου ο λόγος του 
"µικρότερου τµήµατος" προς "το µεγαλύτερο τµήµα" να είναι ΙΣΟΣ µε τον λόγο του "µεγαλύτερου 
τµήµατος" προς το "συνολικό µήκος του τµήµατος " .!!! ή αντιστρέφοντας τα κλάσµατα ... 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ = ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
(ΟΛΟ) ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ.  

Με την γεωµετρική κατασκευή του διαίρεσης (τοµής) ενός ευθύγραµµου τµήµατος σε ΜΕΣΟ και ΑΚΡΟ 
λόγο ασχολείται ο ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ στο σύγγραµµα του "ΣΤΟΙΧΕΙΑ" και το θέτει ως εξής : 

"Nα διαιρεθεί ευθύγραµµο τµήµα σε δύο µέρη τέτοια , ώστε το ορθογώνιο που έχει 
βάση το δεδοµένο ευθύγραµµο τµήµα και ύψος το µ ικρότερο από τα δύο τµήµατα , να 

είναι ισοδύναµο προς το τετράγωνο που έχει πλευρά το άλλο τµήµα" . 

Ο όρος "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" για το πρόβληµα αυτό καθιερώθηκε το 1835 , επειδή θεωρήθηκε ότι µε την 
τοµή αυτή έχοµε το κριτήριο του ΩΡΑΙΟΥ στην Αρχιτεκτονική , στην Ζωγραφική και γενικά σε όλες τις 
ΤΕΧΝΕΣ και όχι µόνο όπως θα διαπιστώσουµε στα επόµενα άρθρα µας. 

Κατά τον ΙΕ αιώνα ο Λούκα Πατσιόλι χρησιµοποιεί ευρύτατα την τοµή αυτή στα συγγράµµατα του για 
τα κανονικά στερεά σώµατα και την ονοµάζει "ΘΕΙΚΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ" (δεν έχει και άδικο...)  

 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ :  

Στο σχήµα 1 έχουµε το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ . Εστω Γ είναι το σηµείο που διαιρεί σε "χρυσή τοµή" 
το ΑΒ . εάν ορίσουµε το ΑΒ = α και ΑΓ = χ τότε θα έχουµε : 
==> AB / AΓ = ΑΓ / ΒΓ ή α / χ = χ / (α-χ)  
Από την σχέση αυτή προκύπτει η δευτεροβάθµια εξίσωση  
χ2 (χ στο τετράγωνο) + αχ - α2 (α στο τετράγωνο) = 0 .  



Από την οποία βρίσκουµε την τιµή της χ (=ΑΓ) , πραγµατικά έχουµε ... 
χ(χ+α) = α2 (α στο τετράγωνο) .... που σηµαίνει ότι. ... 
Το άγνωστο τµήµα χ (ΑΓ) είναι η µικρότερη πλευρά ενός ορθογώνιου παραλληλογράµµου , το οποίο 
είναι ισοδύναµο µε τετράγωνο πλευράς α (ΑΒ) και του οποίου (ορθογωνίου) οι διαστάσεις (πλευρές) 
διαφέρουν κατά α .  

σχήµα 1 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ" ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ  ΤΟΜΗΣ (ΣΧΗΜΑ1) 

Από το Β υψώνουµε κάθετο ΒΚ=α/2. Με κέντρο το Κ και ακτίνα ΚΒ=α/2 , γράφοµε περιφέρεια 
Κύκλου . Από το Α φέρνοµε την ευθεία ΑΚ , η οποία και θα τέµνει την περιφέρεια του Κύκλου στα 
σηµεία ∆ και Ε .  

Γράφοµε επίσης περιφέρεια Κύκλου µε κέντρο το Α και ακτίνα την απόσταση Α∆ . Το σηµείο Γ , όπου 
η περιφέρεια αυτή τέµνει το τµήµα ΑΒ , είναι το ζητούµενο σηµείο , που τέµνει µε "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" το 
τµήµα ΑΒ.  

Γ. Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - Φ  -  

Θυµάστε ότι στο προηγούµενο "άρθρο" είχαµε πει ότι η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ είναι Η ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ενός 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε δύο µέρη έτσι ώστε :  

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ = ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΟΛΟ) 
ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ.  

Ε , αυτός ο Λόγος = το πηλίκο είναι ένας σταθερός αριθµός ανεξάρτητα από το µέγεθος , µήκος του 
τµήµατος και καλείται ως  

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - Φ -  

∆. Η  "ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ  

Μην µπερδεύεστε ... όταν µιλάµε για ένα µετρήσιµο µέγεθος (εδώ µιλάµε για ένα ευθύγραµµο τµήµα , θα 
µπορούσαµε να µιλάµε για το ύψος ενός πύργου , για κιλά πατάτες , για µια σφαίρα , για µία "αστρονοµική µονάδα" κ.λ.π) 
στην παραπάνω διατύπωση του προβλήµατος της διαίρεσης του "µετρήσιµου µεγέθους=τµήµα ΑΒ" , 
σηµασία δεν έχει το µήκος του τµήµατος αφού µιλάµε για λόγο/πηλίκο των τµηµάτων του σε µία 
συγκεκριµένη (ζητούµενη) sxesi µεταξύ τους , η οποία δεν διαταράσσεται είτε το τµήµα είναι 300 χιλ είτε 
3 χιλιοστά .... εδώ συγκρίνουµε µέρη ενός συνόλου µεταξύ τους ... µιλάµε - έχουµε ΣΥΓΚΡΙΣΗ - 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ! 

Αρα : H επιδιωκόµενη κατάτµηση (ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ) σε δύο µέρη ενός ευθύγραµµου τµήµατος έτσι ώστε 
να ΤΗΡΕΙΤΑΙ ότι .... 



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ =(είναι ίσος) ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ...  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΟΛΟ) ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ. =  

ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Φ) 

...είναι ανεξάρτητη από το µήκος - µέγεθος του συνολικού µήκους του ευθύγραµµου τµήµατος , ο 
λόγος αυτός (χρυσός αριθµός) είναι ένας ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ , και γενικεύοντας µπορεί να βρει 
ανάλογη χρυσή εφαρµογή και σε άλλα µετρήσιµα µεγέθη (θα το δούµε....)  

Ε. Η  ΧΡΥΣΗ  ΤΟΜΗ  / ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ως  "ΣΥΝΕΧΗ  ∆ΙΑΙΡΕΣΗ" 

Το 1871 για την ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ χρησιµοποιήθηκε και ο όρος "ΣΥΝΕΧΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ" .Είδαµε στην 
παράγραφο Α της παρούσης ότι ισχύει :  
χ(χ+α) = α2 (α στο τετράγωνο) όπου ΑΒ = α και ΑΓ = χ . 
Προσέξτε ... α=ΑΒ , ίσο δηλαδή µε το ευθύγραµµο τµήµα (του παραδείγµατος µας) , το οποίο τµήµα θα 
µπορούσε να είναι η γραφική παράσταση - απεικόνιση ΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ=1 π.χ 1 µέτρο , 1 
αστρονοµική µονάδα* ή γενικεύοντας η γραφική παράσταση σε ευθύγραµµο τµήµα πχ 1 τετραγωνικού 
χιλιόµετρου κ.λ.π .  
 
Αρα .... εάν θέσουµε όπου α=1 (µονάδα µέτρησης του ΤΑ∆Ε µεγέθους) 
θα έχουµε χ(χ+α) = α2 ==> χ(χ+1) = 1 ==> Χ=1/(1-Χ)=ΑΓ 
Θυµάστε όµως ότι : 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ = ο λόγος... ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ /προς ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ , άρα α=ΑΒ=1(είπαµε 
α=1) / προς χ=ΑΓ=1/(1-Χ) 
 
                                                    ΑΒ = α = 1                        1 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ = ------------------------------- = ------------------ 
                                                    ΑΓ = χ = 1/(1-Χ)           1 / (1-χ) 
Αντικαθιστώντας το Χ κάθε φορά µε το ίσο του (Χ=1/(1-Χ) θα έχουµε µία συνεχή διαίρεση όπου θα.... 

ΣΤ . ΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΙΣΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ... Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ?  

......(κάνοντας σωστά τις πράξεις....) 

 
 

ή αλλιώς  

 
 

Ο Χρυσός Αριθµός Φ αποτελεί ρίζα της γενικής εξίσωσης :  

 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ είναι δηλαδή ίσος µε  



Φ= 1,618034 ... ισχύει και ότι .. 1/Φ=0,618034 

Και µάλιστα τα δεκαδικά συνεχίζονται χωρίς καµία περιοδικότητα - επανάληψη των ψηφίων τυχαία και 
"χρυσά" . Πάρτε ένα κοµπιουτεράκι τσέπης και υψώστε το Φ στο τετράγωνο θα διαπιστώσετε έκπληκτοι 
ότι εάν υψώσεις  το "Φ" στο τετράγωνο είναι σαν να προσθέτεις την µονάδα.... δηλαδή ισχύει : 

Ζ. Leonardo Fibonachi - η Σειρά Fibonachi !!  

Ο Leonardo Fibonachi Ιταλός έµπορας (13ος αιώνας µ.Χ.) ο οποίος ταξίδευσε στην Ανατολή , όταν οι 
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ κατέλαβαν την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ το 1204 έκλεψε τα βιβλία των ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ και όταν επέστρεψε έγραψε το Liber Abaci(120 βιβλίο του άβακα). 
Στο βιβλίο του Practica geometriae 1220 ο Λενάρδος περιέγραψε,µε όµοιο τρόπο την όποια γνώση 
υπήρχε µέχρι τότε στην γεωµετρία και την τριγωνοµετρία. Ο Leonardo Fibonachi φέρεται να είναι 
εκείνος που επινόησε την γνωστή µε το όνοµα του "ακολουθία Φιµπονάτσι" . Η ακολουθία αυτή , έχει 
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό , κάθε όρος της είναι το άθροισµα των δύο προηγούµενων όρων . 

Κατασκευή της ακολουθίας Fibonachi .  

Ξεκινάµε µε το 1 και έχουµε µετά... 
1 + 0 = 1(πάλι) 3 + 5 = 8 21 + 34 = 55 κ.ο.κ.  
1 + 1 = 2 5 + 8 = 13  
1 + 2 = 3 8 + 13 = 21  
2 + 3 = 5 .... ===> 13 + 21 = 34  

Αρα η σειρά Fibonachi είναι η ακόλουθη 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610 κ.ο.κ (µην µου 
πείτε "ε και..? ".... γιατί..)  

Η . Η  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Fibonachi ΚΑΙ  Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. 

Να δούµε τώρα την καταπληκτική "θεική" sxesi της σειράς Fibonachi µε τον ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΘΜΟ 
Φ=1,618034 . 

Κάντε το εξής απλό : διαιρέστε κάθε όρο της ακολουθίας µε τον αµέσως επόµενο όρο (αντιστρέψτε το 
κλάσµα ) και συγκρίνετε το αποτέλεσµα µε το Φ . 

Ν 
όρος 

/ 
Ν+1 
όρος 

Αντιστρέφουµε 
το κλάσµα 

Αποτέλεσµα  
|∆ιαφορά| 

από 
Φ=1,6180 

Ν 
όρος / 
Ν+1 
όρος 

Αντιστρέφουµε 
το κλάσµα 

Αποτέλεσµα 
|∆ιαφορά| 

από 
Φ=1,618 

1/2 2/1 1 0,618 8/13 13/8 1,625 0,007 

2/3 3/2 1,5 0,118 13/21 21/13 1,6153 0,0026 

3/5 5/3 1,666 0,0486 21/34 34/21 1,6190 0,0010 

5/8 8/5 1,6 0,018 34/55 55/34 1,6176 0,0003 

∆ιαπιστώσατε την χρυσή sxesi µεταξύ "ακολουθίας" Fibonachi και του ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ ?  

Οσο πιο πολύ προχωρούµε στους µεγαλύτερους όρους της ακολουθίας Fibonachi και κάνουµε την 
διαίρεση , τόσο πιο πολύ προσεγγίζουµε µε καταπληκτική ακρίβεια τον ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΘΜΟ 1,618034 . 

Εάν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει να σας το "θυµίσω"... , τι κάναµε µε τους όρους της ακολουθίας 
Fibonachi ? 



∆ιαιρούσαµε δύο αριθµούς (άνισους) µίας ακολουθίας µεταξύ τους , ...άρα νοητά διαιρούσαµε τα µέρη 
ενός ευθύγραµµου τµήµατος και βλέπαµε το "αριθµητικό" αποτέλεσµα της σύγκρισης , της αναλογίας 
(σας θυµίζει τίποτα?) . Επίσης συνεχώς εµβαθύναµε την σύγκριση των όρων προχωρώντας στους 
µεγαλύτερους από αυτούς (π.χ 34,55 κ.λ.π) κάναµε δηλαδή µία έµµεση ΣΥΝΕΧΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ (σας θυµίζει 
τίποτα και αυτό ?)  

Θ. Γεωµετρική  κατασκευή  ενός  ορθογώνιου  παραλληλόγραµµου  όπου  οι  αναλογίες  
των πλευρών είναι  ίσες  µε τον ΧΡΥΣΟ  ΑΡΙΘΜΟ Φ   

-  

-  

-  

-  

-  

(τα βήµατα είναι απλά ... και µπορείτε να τα αποµνηµονεύσετε θα σας χρειασθούν...)  



Ι . Συµπεράσµατα - Συνοψίζοντας  .. 

Χρυσή τοµή ενός ευθύγραµµου τµήµατος (γενικά και ενός µετρήσιµου µεγέθους) είναι το σηµείο εκείνο όπου 
ο λόγος του "συνολικού µεγέθους-τµήµατος" προς τον µεγαλύτερο τµήµα ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΣ µε τον λόγο του 
"µεγαλύτερου τµήµατος" προς το "µικρότερο τµήµα" . Ο λόγος σε αυτή την περίπτωση ισούται µε τον 
ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΘΜΟ και είναι ίσος µε Φ=1,618034.  

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ είναι µία ΣΤΑΘΕΡΑ ,ανεξάρτητη από το µετρήσιµο µέγεθος και το είδος που 
γραφικά απεικονίζεται µε το "ευθύγραµµο τµήµα" , αναφέρεται κυρίως σε ΑΝΑΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ των 
επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα σύνολο (π.χ πλευρές ορθογώνιου παραλληλογράµµου) . 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ είναι µία "ΣΥΝΕΧΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ" , όσο πιο πολύ βάθος έχει η ΣΥΝΕΧΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
τόσα πιο πολλά δεκαδικά και ακριβέστερη απεικόνιση έχουµε του ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. Ο ΧΡΥΣΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ "προσεγγίζεται" από την διαίρεση των όρων που συνθέτουν την ακολουθία Fibonachi . 

Αλλά ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ δεν είναι ένα απλό Μαθηµατικό τρικ , δεν είναι ένα θεώρηµα , µία 
µαθηµατική "τιµή" της γεωµετρικής κατασκευής του "θεωρήµατος της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ" , είναι µία 
ΘΕΪΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ , µία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ , ένα µυστήριο ΖΩΗΣ που συναντάµε σχεδόν καθηµερινά 
, ίσως και να του χρεωστάµε περισσότερα από ότι νοµίζουµε ...ίσως ... και την ύπαρξη µας ?  

 
 
 

Ψάχνοντας την ιδανική µέθοδο διαίρεσης ενός ευθύγραµµου µήκους, 

οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την ιδέα να χωρίσουν έτσι το µήκος, ώστε το 

µικρότερο κοµµάτι να είναι σε σχέση µε το µεγαλύτερο, ότι το µεγαλύτερο 

σε σχέση µε το συνολικό µήκος.  

Μάλλον δεν είναι και πολύ κατανοητό, ας το δούµε καλύτερα σε ένα σχήµα 

παρακάτω: 

 

∆ηλαδή το κοµµάτι ΒΓ είναι τόσο µικρότερο απ' το ΑΒ όσο το ΑΒ απ' το 

ΑΓ.  

ΑΒ / ΒΓ = ΑΓ / ΑΒ = Φ = 1.618... 

O αριθµός αυτός σαν αναλογία διαστάσεων αν και θεωρείται 

αρχαιοελληνική επινόηση, συναντάται πολύ συχνά στην φύση από 

λουλούδια µέχρι όστρακα και από τις αναλογίες διαστάσεων των 

ανθρωπίνων µελών µέχρι διάφορα έργα τέχνης. 

Αν θέλετε το µαθηµατικό τρόπο που υπολογίζεται ο αριθµός Φ θα τον 

συναντήσετε και σαν ακολουθία Fibonacci.  

Ας δούµε πως υπολογίζεται: 



1 + 1 = 2 
1 + 2 = 3 
2 + 3 = 5 
3 + 5 = 8 
5 + 8 = 13 
8 + 13 = 21 
13 + 21 = 34 
21 + 34 = 55 
34 + 55 = 89 
55 + 89 = 144 
89 + 144 = 233 
144 + 233 = 377 
233 + 377 = 610 
377 + 610 = 987 
610 + 987 = 1597 
987 + 1597 = 2584 
1597 + 2584 = 4181 
2584 + 4181 = 6765 
4181 + 6765 = 10946 
6765 + 10946 = 17711 
10946 + 17711 = 28657 κλπ. 

 
3 / 2 = 1.5 
5 / 3 = 1.66 
8 / 5 = 1.6 
13 / 8 = 1.62 
21 / 13 = 1.615 
34 / 21 = 1.619 
55 / 34 = 1.617 
89 / 55 = 1.618 
144 / 89 = 1.6179 
233 / 144 = 1.61805 
377 / 233 = 1.618025 
610 / 377 = 1.618037 
987 / 610 = 1.618032 
1597 / 987 = 1.6180344 
2584 / 1597 = 1.6180338 
4181 / 2584 = 1.6180340 
6765 / 4181 = 1.61803396 
10946 / 6765 = 1.61803399 
17711 / 10946 = 1.618033985 
28657 / 17711 = 1.6180339901 κλπ. 

Βλέπουµε ότι σε κάθε νέα πρόσθεση προστίθενται τα αποτελέσµατα 

των δύο προηγουµένων προσθέσεων. Ο λόγος του αποτελέσµατος κάθε 

πρόσθεσης προς το προηγούµενό της δίνει όλο και καλύτερη προσέγγιση 

του αριθµού Φ. ∆ηλαδή: 

Τελικά µια αρκετά καλή προσέγγιση του Φ είναι : 

1.61803398874989484820458683436564...  

Μια άλλη µέθοδος υπολογισµού είναι µε τον τύπο : (1+(sqr5))/2 

Βαρέθηκα µε όλα αυτά τα νούµερα...  

Για ρίξτε καλύτερα µια µατιά στα δάκτυλα του χεριού σας. Τα ξέρετε 

σίγουρα αρκετά καλά;  

Κάθε δάκτυλο αποτελείται από τρεις φάλαγγες. Συνήθως η µεσαία φάλαγγα 

είναι 1.618 φορές πιο κοντή απ' την προηγούµενη και 1.618 φορές πιο 

µακριά απ' την επόµενη. Για ελέγξτε το µήκος του µπράτσου σας σε σχέση 

µε το µήκος του πήχη σας. Κάντε το ίδιο στο πόδι σας. Μετρηθείτε γενικώς 

και θα δείτε ότι έχετε πολλές χρυσές αναλογίες! 

Μην το πάρετε όµως πάνω σας, γιατί και σε όλη την φύση υπάρχουν 

πολλές παρόµοιες αναλογίες τόσο σε ζώα όσο και σε φυτά ακόµη και σε 

όστρακα. Αν βρω την όρεξη να γράψω και για την γεωµετρική διάσταση 



του αριθµού Φ θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Μέχρι τότε ψάξτε και 

λίγο στο internet για 'golden mean' και θα βρείτε πολύ καλύτερα 

ανεπτυγµένη την θεωρία από ανθρώπους πολύ πιο σχετικούς από εµένα µε 

το θέµα!  

 
 
 

ο χρυσός φ 
 Στην άκρη του νήµατος βρίσκονται πέντε ερωτήµατα καθένα από τα 
οποία περιµένει την απάντησή του 
 

1. Υπάρχει αριθµός τέτοιος ώστε εάν τον υψώσεις στο 
τετράγωνο να αυξηθεί κατά µία µονάδα; Ποιος είναι αυτός ο 
αριθµός;  
2. Υπάρχει αριθµός τέτοιος ώστε εάν τον ελαττώσεις κατά 
µία µονάδα να αντιστραφεί;  
Ποιος είναι αυτός ο αριθµός;  
3. Χωρίζουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα σε δύο κοµµάτια. Στη 
γλώσσα της ελληνικής Γεωµετρίας λέµε ότι κάνουµε µια 
ΤΟΜΗ η οποία είναι ΧΡΥΣΗ εφόσον ο λόγος του µεγάλου 
προς το µικρό είναι ίσος µε το λόγο ολόκληρου προς το 
µεγάλο. Ποια είναι η τιµή αυτού του λόγου;  
4. Το κανονικό δεκάγωνο εγγεγραµµένο σε  κύκλο.  Η ακτίνα 
του κύκλου είναι βέβαια µεγαλύτερη από την πλευρά του.  
Πόσες φορές; 
5. Η ακολουθία Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 
17711, 28657, 46368, 75025 . . Καθένας από τους όρους 
της προκύπτει από το άθροισµα των δύο που προηγούνται.  αν 
= αν-1 + αν-2 .  
Αν φτιάξουµε µια ακολουθία µε όρους τους λόγους των 
διαδοχικών όρων της ακολουθίας θα έχουµε     

 



Θα διαπιστώσουµε ότι «συγκλίνει» σε κάποιο αριθµό. Ποιος 
είναι αυτός ο αριθµός; 
 

 «Εκείνος»  δοκίµασε ε να δώσει απαντήσεις στα τέσσερα από τα 
ερωτήµατα. Όσο για το πέµπτο περίµενε τη δεκαετία του 1970 να 
ανακαλυφθεί το κοµπιουτεράκι και τότε το «είδε» κάνοντας πράξεις.   
 

∆οκίµασε το πρώτο . Υπέθεσε  ότι ο ζητούµενος αριθµός είναι ο x   
                x2 = x + 1            x2-x-1= 0            x = (1+√5) /2 
 

∆οκίµασε το  δεύτερο . Υπέθεσε  ότι ο ζητούµενος αριθµός είναι ο y   
           y – 1 = 1/y                     y = (1+√5) /2             
 

∆οκίµασε το  τρίτο. Υπέθεσε  ότι ο ζητούµενος λόγος είναι ίσος µε τον 
αριθµό z    
z = α/β = β/γ    ή     α/β = β/(α-β)     
 ή   α(α-β) = β2   ή α2 – αβ –β2 = 0 ή  
ή  α2 – αβ –β2 = 0   (α/β)2-(α/β) –1 = 0 
     z2–z-1 = 0     z = (1+√5) /2 
 
 
∆οκίµασε να απαντήσει στο  τέταρτο. Σχεδίασε το δεκάγωνο και είδε ότι 
κάθε ισοσκελές τρίγωνο που  
δηµιουργείται µε µία πλευρά (L) του δεκαγώνου  
και δύο ακτίνες (R) στα άκρα της είναι ισοσκελές 
 µε γωνία κορυφής 360., οπότε οι δύο άλλες  
 γωνίες του είναι 720.  Φέρνοντας  τη διχοτόµο  
της ΟΑΒ είδε η γωνία ΟΑ∆ θα είναι 360 και 
 η Ο∆Β = 720 άρα τα τρίγωνα ΟΑΒ και ∆ΑΒ θα  
είναι όµοια και ισχύει ΟΑ/ΑΒ = Α∆/∆Β . 
                           
Αλλά ΟΑ =R   Ο∆=Α∆=ΑΒ=L και ∆Β= R-L , οπότε     
R/ L =  L/ R-L    R2- RL-  L2 = 0          R = L (1+√5) /2 
Η ακτίνα του κύκλου είναι (1+√5) /2 φορές µεγαλύτερη από την πλευρά 
του κανονικού δεκαγώνου 
 
Το πέµπτο το αντιµετώπισε µε ένα κοµπιουτεράκι. Υπολόγισε µε το 
κοµπιουτεράκι,  τις τιµές αυτών των λόγων, σε δεκαδικούς 
 και είδε ότι    2/1 =  2                         3/2 = 1,5000000            5/3 = 1,666666  
              8/5 = 1,6000000                 13/8 = 1,6250000            21/13 = 
1,6153846                    
        34/21 = 1,6190476                    55/34 = 1,617647               89/55 = 
1,6181818 
      144/89 = 1,6179775              233/144 = 1,6180555           377/233 
=1,6180257 
     610/ 377 = 1,6180371                 987/610 = 1,6180327       
1597/987=1,6810344        



2584/1597=1,6180338              4181/2584  = 1,6180340        6765/4181 = 
1,6180339           
10946/6765 = 1,6180339    17711/10946 = 1,6180339     28657/17711 = 
1,6180339     46368/28657 = 1,6180339 
∆ιαπίστωσε  ότι από τον λόγο 6765/4181 και µετά, το κοµπιουτεράκι 
έφθανε στα φθάνει στα  όρια του, στα δέκα δηλαδή ψηφία από τα 
οποία τα εννέα είναι δεκαδικά. Οι λόγοι που ακολουθούν δεν είναι µεταξύ 
τους ίσοι αλλά το κοµπιουτεράκι αδυνατεί να το δείξει.  
Του έδειχνε  συνεχώς έναν αριθµό ο οποίος συµπίπτει σε εννέα δεκαδικά 
ψηφία µε τον αριθµό φ.  
Και είναι γεγονός ότι το όριο της ακολουθίας που είχε δηµιουργήσει ήταν 
ο φ.  
 

 Το γενικό συµπέρασµα. Και στις τρεις περιπτώσεις ο 
ζητούµενος αριθµός  

    είναι ίσος µε  (1+√5) /2 ή  µε επτά δεκαδικά ψηφία  ίσος 
µε 
                   1, 6180339. . .   
   ο αριθµός αυτός διεθνώς συµβολίζεται µε το ελληνικό 

γράµµα φ 
                  Είναι ο λεγόµενος  ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ.  
 
 

 
Ο Leonardo da Vinci µας έµαθε ότι εάν το ύψος οποιουδήποτε 
ανθρώπου διαιρεθεί µε το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο αφαλός του το 
αποτέλεσµα θα είναι ίσο µε φ. 
1700 χρόνια νωρίτερα είχε ασχοληθεί µαζί του ο Ευκλείδης αλλά τα  βιβλία 
που αναφέρονται σε αυτόν δεν είναι κυρίως βιβλία µαθηµατικών. Είναι βιβλία 
διαπνεόµενα από  µυστικισµό και µας µιλούν για το σουξέ που είχε ο φ 
διατηρούµενος σαν λείψανο από τους αρχαίος µύστες, µας λένε πως ο φ είναι 
ένα µυστικό της οµορφιάς το οποίο διατηρήθηκε και πως δεν είναι τυχαίο ότι 
η πρόσοψη του Παρθενώνα εγγράφεται σε ένα χρυσό ορθογώνιο µε πλευρές 
που έχουν λόγο φ.  
Στην ευρωπαϊκή παράδοση ο όρος «χρυσή τοµή» κάνει την εµφάνισή του στο 
έργο του Leorardo da Vinci σε γλώσσα λατινική ως sectio aurea.  
Η χρυσή του συµβόλου «φ» εµφανίζεται πολύ αργότερα ύστερα από πρόταση 

του αµερικανού µαθηµατικού  Mark Barr. Το πρότεινε ως αρχικό του 
ονόµατος του γλύπτη Φειδία ο οποίος χρησιµοποίησε τη χρυσή 
τοµή στα σχέδια των έργων  του. 
 

 



ο φ και η Άλγεβρα.  
Ο φ είναι η θετική ρίζα της εξίσωσης φ2 – φ -1 = 0 .  

Ισχύει συνεπώς φ2 = 1+φ και φ = √(1+φ) 
.  

Η σχέση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την οικοδόµηση ενός 
άλλου ορισµού του φ.  

         φ = √{1+√(1+φ)}       ή φ = √{1+√(1+√1+φ )} 
Αυτό µπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον 
 
Για τον φ ισχύει επίσης: φ=1 +1/φ    φ=1+1/(1+1/φ) 
Για τον φ ισχύει ακόµα: 
φ = φ,               φ2 = φ + 1        φ3 = 2φ + 1, 
φ4 = 3φ + 2     φ5 = 5φ + 3,       φ6 = 8φ + 5, . . .  
 

ο φ και η Γεωµετρία 
Με κανόνα και διαβήτη 
Η χρυσή τοµή ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ µήκους λ µπορεί να γίνει 
µε κανόνα και διαβήτη.  
Κατασκευάζουµε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε κάθετες πλευρές ΑΒ=λ  
και BC = λ/2, οπότε η υποτείνουσα AC θα είναι √5λ/2.  
Με το διαβήτη χαράσσουµε έναν κύκλο κέντρου C και ακτίνας  λ/2,  
οπότε προσδιορίζεται το σηµείο D, σηµείο τοµής του κύκλου και  
της AC. Με κέντρο το Α χαράσσουµε έναν κύκλο ακτίνας AD,  
ο οποίος τέµνει την ΑΒ στο σηµείο S.  Εύκολα αποδεικνύεται ότι  
ΑΒ/ΑS = √5+1  ότι το S δηλαδή τέµνει την ΑΒ µε χρυσή τοµή. 
 

Χρυσό τρίγωνο 
Χρυσό λέγεται κάθε ισοσκελές  τρίγωνο στο οποίο ο λόγος  
της µεγάλης πλευράς προς τη µικρή θα είναι ίσος µε φ.  
Κάθε ισοσκελές µε γωνία κορυφής 360 είναι χρυσό.  
Μπορούµε να το αποδείξουµε φέρνοντας τη διχοτόµο  
µιας από τις παρά τη βάση γωνίες – στο σχήµα της Β –  
τα τρίγωνα ABC και ABD είναι όµοια,  οπότε (AC) = φ(AB) 
Η διχοτόµος της γωνίας Β = 720 δηµιουργεί στην απέναντι πλευρά χρυσή 
τοµή 
 

 

Το αστέρι των Πυθαγορείων 



Το σύµβολο της αδελφότητας των Πυθαγορείων ήταν το  
«πεντάγραµµο», το αστέρι δηλαδή 
 που σχηµατίζεται από τις πέντε διαγωνίους του  
κανονικού πενταγώνου. Αποδεικνύεται ότι κάθε πλευρά  
του «πενταγράµµου» διαιρεί τις δύο άλλες σε χρυσή τοµή.  
Κάθε γωνία του «πενταγράµµου» είναι 360. Στο τρίγωνο 
 ΑΓ∆ του σχήµατος η ΓΕ διχοτοµεί τη γωνία ΑΓ∆ άρα τέµνει κατά 
χρυσή τοµή την ∆Γ.  
 
 
 

Χρυσό ορθογώνιο 
Το χρυσό ορθογώνιο έχει λόγο των πλευρών του ίσο µε φ. α/β = φ .   
Αν του αποκόψουµε ένα τετράγωνο  
µε πλευρά β, το ορθογώνιο µε  
πλευρές β, γ που θα αποµείνει  
θα είναι και πάλι χρυσό,  
θα είναι δηλαδή β/γ = φ και  
αυτό θα συνεχίζεται επ’ άπειρον.  
 
Χρυσό σπιράλ, κοχύλια και ηλιοτρόπια 
Εάν αντί να χρησιµοποιήσουµε το ψαλίδι σχεδιάσουµε πάνω  στο αρχικό 
ορθογώνιο τις τοµές και  
σε κάθε τετράγωνο που δηµιουργείται  
σχεδιάσουµε τα αντίστοιχα τεταρτοκύκλια  
θα έχουµε αρχίσει να φτιάχνουµε  
το χρυσό ελικοειδές, το σπιράλ  
που σχεδιάζει η φύση και το διακρίνουµε  
στα κουκουνάρια, στα κοχύλια,  
στα ηλιοτρόπια και στους τρόπους µε  
τους οποίους διευθετούνται τα πέταλα, τα φύλλα και τα κλαδιά 
ποικίλων προσωρινών κατοίκων της γήινης βιόσφαιρας. 
 
 
  
  

Τα σκαλισµένα σύµβολα της Πεντέλης 
(µέρος Α') 

  



 
  

 

 

Η τέχνη, θεωρώ, ικανοποιεί µονάχα τους 
αρχάριους, εκείνους οι οποίοι έχουν επιλέξει να 
αρκούνται στα σύµβολα αντί για τα όσα αυτά 
αντιπροσωπεύουν, στην ευλαβικά διατυπωµένη 
συνταγή αντί για το ίδιο το γεύµα. 
  
Aldous Huxley, "Doors of Perception" - "Οι 
Θύρες της Αντίληψης" 

  
Περιδιαβαίνοντας τις πλαγιές της Πεντέλης, ο επισκέπτης συχνά 
διακατέχεται από µια περίεργη αίσθηση. Είναι µια αόριστη αλλά 
χαρακτηριστική εντύπωση ότι το µέρος κρύβει πολλά περισσότερα απ' όσα 
το µάτι µπορεί να αντιληφθεί µε την πρώτη µατιά και πως ανάµεσα στα 
έρηµα λατοµεία, τις µισογκρεµισµένες στρούγκες των παλιών βοσκών και 
τα λιγοστά πλέον όρθια πεύκα, πλανάται µια βουβή πρόσκληση, αλλά και 
µια υπόσχεση ταυτόχρονα, για ιστορίες ξεχασµένες, τοπία δυσπρόσιτα και 
µονοπάτια κρυµµένα. Και αν ο επισκέπτης αφεθεί να παρασυρθεί από τη 
βουβή αυτή πρόσκληση και περιπλανηθεί στα αδιόρατα µονοπάτια του 
βουνού, ίσως ανακαλύψει ότι η υπόσχεση του κρυµµένου µπορεί να έχει 
πολλαπλά αντικρύσµατα. 
  
Ανάγλυφα, στους βράχους της Πεντέλης, υπάρχουν σκαλισµένα διάφορα 
σχέδια, άλλα παλιά και άλλα σύγχρονα. Ανάµεσα σε όλα τα υπόλοιπα, 
υπάρχει και µια ειδική κατηγορία σύγχρονων σκαλισµάτων, η οποία 
συγκεντρώνει κάποια αρκετά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, και είναι αυτή 
κυρίως η κατηγορία που θα µας απασχολήσει στην ενότητα αυτή. Για 
λόγους πρακτικής διάκρισης και µόνο, στα σκαλίσµατα αυτά θα 
αναφερόµαστε στο εξής µε τον όρο "σχήµατα", σε αντίθεση µε τα 
παλαιότερα σκαλίσµατα, τα οποία θα αποκαλούµε "σχέδια" και τα διάφορα 
σηµάδια, τα οποία θα αποκαλούµε απλώς "σηµάδια". 
  
Τα σχήµατα, όπως είπαµε, παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το 
εµφανέστερο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η τέχνη και η ακρίβεια µε 
την οποία αυτά έχουν σκαλιστεί. Σε µερικές περιπτώσεις, η τέχνη αυτή είναι 
τόσο λεπτή και η ακρίβεια σκαλίσµατος τόσο υψηλή, ώστε κάποια από τα 
σχήµατα αυτά µπορούν άνετα να χαρακτηριστούν ως πραγµατικά 
αριστοτεχνήµατα. 
  
Τα παραπάνω µας οδηγούν στο δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό των 
σχηµάτων. Τα σχήµατα, λόγω ακριβώς της τέχνης και της ακρίβειας τους, 
δε θα µπορούσαν να έχουν σκαλιστεί παρά από χέρι έµπειρου λιθοξόου ή 
γλύπτη, καθώς ακόµα και τα πιο απλά από αυτά διακρίνονται για την 
ακρίβεια της φόρµας τους. 
  
Τα σχήµατα, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαντώνται σε οµάδες των 



δύο ή των τριών, ενώ συνήθως οι περιοχές στις οποίες αυτά έχουν σκαλιστεί 
αντιστοιχούν, όπως έχουµε ξαναπεί, σε απόµερα κοιλώµατα του βουνού, τα 
οποία προσφέρουν καλή φυσική κάλυψη και είναι κατάλληλα για 
ολιγοµελείς, µακριά από αδιάκριτα βλέµµατα, συνάξεις. Υπάρχουν πάντως 
και σχήµατα τα οποία έχουν σκαλιστεί σε µαρµάρινους όγκους που 
βρίσκονται εκτεθειµένοι σε κοινή θέα. Ακόµα και στις περιπτώσεις αυτές, 
τα σχήµατα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ορατά µε την πρώτη µατιά. Ο 
δηµιουργός ή οι δηµιουργοί τους (ας χρησιµοποιούµε το δεύτερο στο εξής), 
για όσα από τα σχήµατα βρίσκονται σκαλισµένα σε εµφανή σηµεία, έχουν 
φροντίσει ώστε αυτά να καµουφλάρονται εκπληκτικά από τις σχισµές και 
τις ανωµαλίες της επιφάνειας των µαρµάρινων όγκων επάνω στους οποίους 
βρίσκονται σκαλισµένα, ενώ για τις περιπτώσεις αυτές, έχουν επιλεγεί 
συνήθως λευκοί όγκοι µαρµάρου, ώστε τα σκαλίσµατα να δηµιουργούν 
ελάχιστη αντίθεση µε τον «καµβά» τους και να διαφεύγουν της προσοχής. 
Είναι τόσο έξυπνος ο τρόπος µε τον οποίο κάποια από αυτά έχουν 
καµουφλαριστεί σε σχέση µε το περιβάλλον, ώστε σε αρκετές περιπτώσεις, 
και ενώ ψάχναµε ακριβώς να εντοπίσουµε τέτοια σχήµατα, αυτά 
βρίσκονταν µπροστά στα µάτια µας, χωρίς εµείς να µπορούµε να τα 
διακρίνουµε παρά µόνο µετά από σπιθαµή προς σπιθαµή «σάρωση» των 
µαρµάρινων όγκων. 
  
Η τυχαία ή µη ανακάλυψη κάποιου τέτοιου σχήµατος, κρυµµένου ή 
καµουφλαρισµένου, γεννά µια γοητευτική αίσθηση, η οποία είναι δύσκολο 
να περιγραφεί. Είναι σα να βρίσκει κανείς ένα µήνυµα µέσα σ' ένα παλιό 
µπουκάλι που επιπλέει στην άκρη του λιµανιού. Και τα σκαλίσµατα αυτά 
µεταφέρουν, όπως θα δούµε, ασυνήθιστα µηνύµατα. 
  
Τα σηµεία στα οποία τα περισσότερα σχήµατα βρίσκονται σκαλισµένα 
ορίζουν χονδρικά µια διαδροµή, το ένα άκρο της οποίας καταλήγει στην 
περιοχή της σπηλιάς. Υπάρχουν όµως και µερικά σχήµατα που βρίσκονται 
σκαλισµένα σε άλλα σηµεία του βουνού. ∆ε θα προσδιορίσουµε τα σηµεία 
αυτά. Στην Πεντέλη, τα τελευταία χρόνια, κατοικοεδρεύει µια εξ αγχιστείας, 
µακρινή ξαδέλφη της δούκισσας της Πλακεντίας, η επονοµαζόµενη 
δούκισσα της Βλακεντίας. Αυτή η µυστική δούκισσα έχει αποκτήσει 
τελευταία πλήθος πιστών υπηκόων, οι οποίοι χαλάνε ή και καταστρέφουν, 
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε λόγια, µε πράξεις ή µε κραυγές, οτιδήποτε 
συναντούν ή νοµίζουν ότι συναντούν στο βουνό - δείτε τι συνέβη µε τα 
εκκλησάκια της σπηλιάς. 'Αλλωστε, η µισή γοητεία της υπόθεσης έγκειται, 
όπως είπαµε, στη διαδικασία της αναζήτησης και του εντοπισµού των 
σχηµάτων. 
  
Και ο εντοπισµός τους είναι σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολος. Ως 
αποτέλεσµα της δυσκολίας αυτής, θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό, 
εκτός των σχηµάτων που θα δούµε εδώ, να υπάρχουν και άλλα, καλύτερα 
κρυµµένα, τα οποία δεν έχουµε εντοπίσει ακόµα. Επίσης, µιας και η 



δραστηριότητα του σκαλίσµατος τους είναι ενδεχόµενο να συνεχίζεται ως 
τις µέρες µας, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, καινούρια σχήµατα να 
εµφανιστούν στο µέλλον. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα τυχόν 
καινούρια σχήµατα θα προστεθούν και θα συµπληρώσουν την παρούσα 
ενότητα. 
  
Υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στα σκαλίσµατα 
για τα οποία συζητάµε. Είναι όµως καιρός να δούµε µερικά από τα 
σκαλίσµατα αυτά. 
  

Γεωµετρικά σχήµατα 
  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Π-3 Π-4 Π-5 
  
∆εν ξεκινήσαµε τυχαία από τα "Φ" των σχηµάτων 1 και 2. Η κατανόηση 
του συµβολισµού του "Φ" εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και τα περισσότερα από 
τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων γεωµετρικών σχηµάτων. 
  
Τι είναι λοιπόν το "Φ"; 
  
To "Φ" αντιστοιχεί στο µαθηµατικό σύµβολο του λεγόµενου "χρυσού 
αριθµού" ή "χρυσής τοµής", όπως έχει περάσει στην καθηµερινή µας 
γλώσσα. Πρόκειται για έναν άρρητο (όπως και το "π") αριθµό, έναν αριθµό 
δηλαδή του οποίου τα δεκαδικά ψηφία δε σταµατούν πουθενά. Με ακρίβεια 
150 δεκαδικών ψηφιών, ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο νούµερο: 
  
 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203 09179 80576 28621 35448 62270 52604 
62818 90244 97072 07204 18939 11374 84754 08807 53868 91752 12663 38622 23536 93179 31800 



60766... 
  
Εάν ο βαθµός ακρίβειας της παραπάνω προσέγγισης του Φ δεν κάλυψε τις 
ακριβολογικές σας απαιτήσεις, µπορείτε να δείτε µια προσέγγιση 20.000 
δεκαδικών ψηφίων του Φ εδώ: Phi to 20,000 places. Πολύ πιο πρακτικό 
βεβαίως, είναι το να αγνοήσουµε την απειρία των δεκαδικών του ψηφίων 
και να στρογγυλέψουµε την τιµή του Φ στο 1,62 (Για την ακρίβεια, το Φ, 
όπως και το π, δεν παριστάνει κάποιον αριθµό, καθότι άρρητο. Το Φ, 
ουσιαστικά, εκφράζει αναλογία, η οποία προσεγγίζεται µέσω των παραπάνω 
αριθµών) . 
  
Το Φ, τώρα, προκύπτει µαθηµατικά, αλλά και απαντάται στη φύση, µε 
αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο απλός τρόπος για να το ορίσει 
κανείς επεξηγείται στο παρακάτω σχήµα: 

 
Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να χωρίσουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα σε δύο 
άνισα µέρη, κατά τρόπο ώστε η αναλογία του συνολικού του µήκους προς 
το µήκος του µεγαλύτερου µέρους να ισούται µε την αναλογία του µήκους 
του µεγαλύτερου µέρους προς το µήκος του µικρότερου. Στο σχήµα µας 
δηλαδή, θέλουµε ο λόγος ΑΓ δια ΑΒ να ισούται µε το λόγο ΑΒ δια ΒΓ. Η 
τοµή στο Β, η "χρυσή τοµή" δηλαδή, είναι εκείνη η οποία επιτυγχάνει το 
αποτέλεσµα αυτό, και στη µοναδική αυτή χρυσή τοµή ο λόγος ΑΓ/ΑΒ και 
ΑΒ/ΒΓ ισούται πάντοτε (ανεξάρτητα φυσικά από το µήκη των εκάστοτε 
ευθύγραµµων τµηµάτων) µε 1,62..., δηλαδή µε το Φ. 
  
Ο παραπάνω είναι ο απλούστερος τρόπος για να ορίσει κανείς το Φ. 
Υπάρχουν όµως και αµέτρητοι διαφορετικοί τρόποι µέσω των οποίων το Φ, 
δεν ορίζεται, αλλά προκύπτει από τα µαθηµατικά. Ο πιο γνωστός από 
αυτούς είναι η λεγόµενη ακολουθία του Fibonacci, από το όνοµα του Ιταλού 
µαθηµατικού Leonardo Fibonacci, ο οποίος την πρωτοπεριέγραψε στο 
βιβλίο του Liber Abaci που έξέδωσε το 1202. Η ακολουθία των αριθµών 
Fibonacci ορίζεται απλά ως µια σειρά αριθµών, ο καθένας εκ των οποίων 
προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγούµενων του. ∆ηλαδή: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, . . . 

Το 5 ισούται µε 2+3, το 8 µε 3+5, το 13 µε 5+8 κλπ. 
  
Το ενδιαφέρον τώρα στη σειρά αυτή είναι ότι, εάν κανείς διαιρέσει τον κάθε 
αριθµό της σειράς µε τον αµέσως προηγούµενο του, το πηλίκο της 
διαίρεσης προσεγγίζει σταδιακά όλο και περισσότερο στο Φ. Έτσι, 
5/3=1,666..., 8/5=1,60, 13/8=1,625, 21/13=1,615...  1597/987=1,61803... 



Παρατηρήστε ότι, κατά περίεργο τρόπο, τα διαδοχικά ζεύγη διαιρούµενων 
αριθµών υποτιµούν και υπερτιµούν εναλλάξ την τιµή του Φ, 
προσεγγίζοντας την διαρκώς µε άπειρη ακρίβεια. 
  
Τα παραπάνω αποτελούν µονάχα το πρώτο εκατοστό της κορυφής του 
παγόβουνου σε σχέση µε τους αµέτρητους διαφορετικούς τρόπους µέσω 
των οποίων το Φ ξεπροβάλει διαρκώς µέσα από την ίδια τη δοµή των 
µαθηµατικών. Για παράδειγµα, το Φ φαίνεται να διατηρεί στενές σχέσεις µε 
τον αριθµό 5. Έτσι: 
  
5^0,5×0,5+0,5 = Φ (το ^ συµβολίζει την ύψωση σε δύναµη - εδώ εις την ½)
  

αλλά και 

√5+√5
5-√5  =Φ

Ενώ συγκεντρώνει και αρκετές άλλες, ενδιαφέρουσες ιδιότητες: 
  

Φ² = Φ+1 και 1/Φ = Φ-1 
  
Εάν οι σχέσεις του Φ µε τον κόσµο µας περιορίζονταν στις µαθηµατικές του 
ιδιότητες, τα πράγµατα θα ήταν σχετικά απλά. Το περίεργο όµως είναι ότι 
το Φ ξεπροβάλει και µέσα από τη γεωµετρία της ίδιας της (Φ)ύσης. Τα 
λεγόµενα χρυσά σπειροειδή, που βασίζονται στο Φ, απαντώνται στις 
σπείρες οστρακοειδών όπως ο "Ναυτίλος", αλλά και στο σχήµα αρκετών 
σπειροειδών Γαλαξιών (Spirals). Ακόµα και στις σπείρες του DNA ή στα 
δακτυλικά µας αποτυπώµατα έχουν αποκαλυφθεί µαθηµατικές σχέσεις που 
ενέχουν το Φ. 
  
Πέρα όµως από τον περίεργο, θεµελιώδη ρόλο του στα µαθηµατικά, τη 
γεωµετρία και τις µορφές της φύσης, το Φ έχει και µια άλλη, καθαρά 
ανθρώπινη ιδιαιτερότητα. Παρότι τα ανθρώπινα γούστα διακρίνονται για 
την υποκειµενικότητα τους, τα σχήµατα τα οποία εµπεριέχουν στη 
γεωµετρία τους την αναλογία του Φ θεωρούνται τα πιο αρµονικά και 
ευχάριστα από αισθητικής άποψης για το ανθρώπινο µάτι (εγκέφαλο). 
  
Έτσι, υπάρχουν τα λεγόµενα "χρυσά τρίγωνα"... 
  



 

ΑΓ/ΒΓ = Φ ΑΒ/Γ∆ = Φ 
  
Το "χρυσό παραλληλόγραµµο"... 
  

 
ΑΒ/ΒΓ = Φ 

  
Και αρκετά ακόµη "χρυσά σχήµατα". 
  
Την αρµονικότητα που αποπνέουν τα διάφορα "χρυσά σχήµατα" και οι 
"χρυσές τοµές και αναλογίες" τη γνώριζαν και την αξιοποίησαν 
ποικιλοτρόπως οι αρχαίοι Έλληνες, φτάνοντας την στο έπακρο µε τη 
σύλληψη της αρχιτεκτονικής του Παρθενώνα, οι αναλογίες του οποίου 
βασίζονται στο Φ. Όµως το Φ το γνώριζαν και το αξιοποίησαν στα 
αρχιτεκτονήµατα τους και αρκετοί άλλοι λαοί του αρχαίου κόσµου, µε 
χαρακτηριστικότερη περίπτωση εκείνη της µεγάλης πυραµίδας της Γκίζας, 
το ύψος της οποίας βρίσκεται σε αναλογία "Φ" σε σχέση µε τη βάση της. 
Αλλά και στην Αµερική, τα µυστηριώδη οκταγωνικά ερείπια στο Newark 
του Ohio, η ηλικία των οποίων ανάγεται σε τουλάχιστον 2500 ετών 
(αρκετοί, µάλλον οι περισσότεροι, υποστηρίζουν ότι τα ερείπια αυτά είναι 
ηλικίας άνω των 5000 ετών), είναι δοµηµένα βάσει του χρυσού αριθµού Φ 
(The Octagon 1). 
  
Οι «µαγικές» ιδιότητες του Φ, αλλά και οι πολλοί και αναπάντεχοι τρόποι 
µε τους οποίους αυτό ανακύπτει στον κόσµο µας, θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης µιας ολόκληρης ζωής. Ο Γερµανός 
αστρονόµος Johannes Kepler, ο οποίος έµεινε στην ιστορία για τους 
περίφηµους του νόµους περί της κίνησης των Πλανητών, χαρακτήρισε το Φ, 
µαζί µε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα, ως τους δύο µεγάλους θησαυρούς της 
Γεωµετρίας. Και πραγµατικά, το Φ έχει συσχετιστεί, περισσότερο ή 
λιγότερο άµεσα, µε πλήθος φυσικών µεγεθών, φαινοµένων ή ανθρώπινων 



εκδηλώσεων, όπως πχ µε τις αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος, την 
πορεία του δείκτη τιµών των χρηµατιστηρίων και άλλων χαοτικών 
φαινοµένων, τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, το σχήµα των 
πιστωτικών καρτών, τη γεωµετρική δοµή των κρυστάλλων, τις χρωµατικές 
και σχεδιαστικές αναλογίες έργων µεγάλων ζωγράφων όπως ο Leonardo da 
Vinci, τους βιορυθµούς του ανθρώπινου σώµατος και τον καρδιακό ρυθµό, 
τα σωµατικά χαρακτηριστικά διαφόρων ζώων, το "π", τη σταθερά 
Feigenbaum της Χαολογίας, τα θεολογικά κείµενα διαφόρων θρησκειών και 
πολλά άλλα ακόµη. 
  
Αναµφίβολα, ανάµεσα στους συσχετισµούς αυτούς, υπάρχουν και αρκετοί 
οι οποίοι είναι περιστασιακοί και τυχαίοι. Το πλήθος όµως των σαφών, 
κατάδηλων και αναµφίβολων αντιστοιχιών του Φ µε τον κόσµο µας αρκούν 
για να το κατατάξουν ως µια αινιγµατικά σηµαντική και παγκόσµια 
αναλογία. 
  
Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι, αν και "ο χρυσός αριθµός" ήταν 
γνωστός από την µακρινή αρχαιότητα, όπως είδαµε, η αντιστοίχηση και ο 
συµβολισµός του µε το ελληνικό γράµµα "Φ" ξεκίνησε από τον µαθηµατικό 
Mark Barr, στις αρχές του 20ου µόλις αιώνα (History) 
  
Στο internet υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες σελίδες, οι οποίες 
καταπιάνονται µε το Φ και τις εφαρµογές του. Εφόσον επιθυµείτε να 
«βουτήξετε» στο θέµα αυτό, σας προτείνουµε να ξεκινήσετε από τις 
ακόλουθες: 
  
http://goldennumber.net/ ...µια γενική, πληροφοριακή προσέγγιση. 
http://mathworld.wolfram.com/GoldenRatio.html ...µια µαθηµατική προσέγγιση. 
http://www.infinitetechnologies.co.za/articles/geometry1.html ...µια γεωµετρική 
προσέγγιση. 
http://fusionanomaly.net/goldenmean.html ...µια θεοσοφική προσέγγιση. 
  
...καλή δύναµη. 
  
Εµείς τώρα, αναφερθήκαµε στο Φ προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητά 
κάποια από τα χαρακτηριστικά των σκαλισµένων σχηµάτων της Πεντέλης. 
Ας ξαναγυρίσουµε λοιπόν στη συζήτηση µας, η οποία αφορά πολύ πιο 
συγκεκριµένα µονοπάτια (κυριολεκτικά). 
  
Το σκαλισµένο "Φ" λοιπόν των σχηµάτων 1 και 2 συµβολίζει το Φ της 
"χρυσής τοµής ή αναλογίας". Η αναλογία αυτή ενυπάρχει και στο σχήµα το 
ίδιο: 

 



ΑΒ ≈ 27,5 cm, Γ∆ ≈ 17 cm, ΑΒ/Γ∆ ≈ 1.618 ≈ Φ. (Σηµείωση: Επειδή τα 
σχήµατα είναι ανάγλυφα και τα «τοιχώµατα» των τµηµάτων τα οποία εξέχουν φέρονται 
λοξά ως προς τα εισέχοντα τµήµατα, οι µετρήσεις -αλλά και το ίδιο το σκάλισµα των 
σχηµάτων- δεν µπορούν να είναι απόλυτα ακριβείς, πέρα από κάποιο όριο - τίθεται 
ζήτηµα κατά πόσο κανείς µετράει από τη βάση ή την κορυφή του εξέχοντος τµήµατος σε 
σχέση µε το εισέχον. Για το λόγο αυτό, τα νούµερα των µετρήσεων δίδονται κατά 
προσέγγιση (≈). Τις αναλογίες αυτές µπορείτε να τις επαληθεύσετε χονδρικά και στην 
οθόνη του υπολογιστή σας, λαµβάνοντας όµως υπόψιν την παραµόρφωση η οποία 
προκύπτει από τη λοξή φορά µε την οποία έχουν τραβηχτεί οι περισσότερες 
φωτογραφίες, ώστε να φωτοσκιάζονται καλύτερα. Στις διαστάσεις των περισσοτέρων 
σχηµάτων υπάρχουν και άλλες αναλογίες Φ, πέρα από όσες εµείς σηµειώνουµε εδώ. Η 
πληρέστερη τέλος τεκµηρίωση κάποιων από τα συµπεράσµατα που εξάγονται στις 
παρακάτω γραµµές, θα γίνει καλύτερα αντιληπτή κατά την πορεία της συζήτησης.) 
  
Εδώ, µετράµε τη διάµετρο του Φ διαγωνίως επειδή, εάν κοιτάξετε 
προσεκτικά, θα διακρίνετε ότι το Ο του Φ δεν αποτελεί κύκλο αλλά 
έλλειψη, οπότε και το Γ∆ αντιστοιχεί στη µέση διάµετρο της συγκεκριµένης 
έλλειψης. Όσο για τα γράµµατα τα οποία βρίσκονται σκαλισµένα 
παραδίπλα, αυτά, σε αρχαιοελληνική αρίθµηση, αντιστοιχούν στην 
ηµεροµηνία 25-8-1984, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι και η 
ηµεροµηνία κατά την οποία σκαλίστηκε το συγκεκριµένο σχήµα. 
  
Αν τέλος αγνοήσετε το Ο του Φ, θα παρατηρήσετε ότι εγγεγραµµένο 
υπάρχει και ένα σχήµα, το οποίο µοιάζει σαν δύο αντικριστά "Ε", 
κολληµένα πλάτη µε πλάτη. Το σχήµα αυτό, το οποίο απαντάται και σε 
άλλα σκαλίσµατα, παραπέµπει, όπως θα γίνει ευχερέστερα αντιληπτό 
παρακάτω, στο παµπάλαιο σύµβολο του αστερισµού των Ιχθύων (Group 
11:6). 
  

 
  
Ας προχωρήσουµε όµως. Το εγγεγραµµένο σε πεντάγωνο πεντάκτινο αστέρι 
των σχηµάτων 3, 4 και 5 απαντάται περίπου στην αρχή, το µέσο και το 
τέλος της διαδροµής, κατά µήκος χονδρικά της οποίας βρίσκονται 
σκαλισµένα τα περισσότερα σχήµατα. Τα πεντάκτινα αστέρια των 
σχηµάτων Π-3 και Π-4 εντοπίστηκαν το Μάρτιο του 2005 (προσθήκη). ∆εν 
είναι καινούρια σκαλίσµατα και βρίσκονται εκτός της προαναφερθείσας 
διαδροµής. Συνολικά, µαζί µε το αστέρι της λαβής του κλειδιού του 
σχήµατος 16, υπάρχουν έξι (τουλάχιστον, γιατί πιθανώς υπάρχουν και άλλα 
που δεν έχουµε εντοπίσει) σκαλίσµατα µε το σχήµα αυτό. Το σχήµα, τώρα, 
του εγγεγραµµένου σε πεντάγωνο πεντάκτινου αστέρα αποτελεί ίσως τον 
πλέον απόλυτο, ανάµεσα σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, µέσω των 
οποίων το Φ µπορεί να οριστεί και να προσδιοριστεί γεωµετρικά, καθώς 
όλα ανεξαιρέτως τα τρίγωνα που προκύπτουν από αυτό αποτελούν "χρυσά 
τρίγωνα", τρίγωνα δηλαδή των οποίων οι πλευρές βρίσκονται σε αναλογία 



Φ µεταξύ τους (Golden Ratio - Five (5) and phi). 
  

 
Ο εγγεγραµµένος σε πεντάγωνο αστέρας σχηµατίζει οµάδες από 5 άνισα 
µεταξύ τους τρίγωνα, όλα εκ των οποίων αποτελούν "χρυσά τρίγωνα". 

  
Θυµηθείτε εδώ την περίεργη σχέση που διέπει τον αριθµό 5 µε το Φ και ας 
προχωρήσουµε παρακάτω σε αυτό το παράξενο µονοπάτι των σκαλισµένων 
σχηµάτων. 
  
Το σχήµα 6 αποτελείται από ένα οκτάγωνο, εντός του οποίου εγγράφονται 
ένας κύκλος και ένας σταυρός, που µε τη σειρά τους σχηµατίζουν πάλι ένα 
ωραιότατο Φ. Στις διαστάσεις του σχήµατος ενυπάρχει βεβαίως και πάλι η 
γνωστή αναλογία. 

 
Έχουµε λοιπόν: ΑΒ (η πλευρική διάµετρος του οκταγώνου) ≈ 41,0 cm και 
Γ∆ (η διάµετρος του κύκλου) ≈ 25,5 cm, ΑΒ/Γ∆ ≈ 1,61 ≈ Φ. 
  
Το περίγραµµα τώρα του συµβόλου, µοιάζει µε πυξιδογραφικό 
σχεδιάγραµµα, του οποίου οι γωνίες ορίζουν Βορρά, Νότο, Ανατολή, ∆ύση, 
ενώ οι καµπύλες µε τις εγκοπές τους τις ενδιάµεσες κατευθύνσεις. Οι γωνίες 
του οκταγώνου συµπίπτουν ακριβώς µε τις κατευθύνσεις του 
περιγράµµατος, υποδηλώνοντας και αυτές τα οκτώ κύρια σηµεία του 
ορίζοντα (Β, Ν, Α, ∆, ΒΑ, Β∆, ΝΑ, Ν∆). Σηµειώστε το αυτό στα 
«κρατούµενα» προς το παρόν, κι ας προχωρήσουµε στο επόµενο σχήµα. 
  
Το σχήµα 7 αποτελεί το πλέον περίτεχνο σε σχέση µε τα υπόλοιπα, 
φέροντας αναµφίβολα στην επιφάνεια του πολλές ώρες λεπτής και 
κοπιαστικής εργασίας. Όπως και στα άλλα σχήµατα που έχουµε δει, έτσι και 
στο συγκεκριµένο, οι διαστάσεις και οι αναλογίες της σχεδίασης του 
παραπέµπουν στο Φ. 
  
Κάτι που ίσως δε γίνεται άµεσα εµφανές από τη φωτογραφία, είναι ότι το 
µεγάλο τρίγωνο είναι ισόπλευρο, µε µήκος πλευρών περίπου 54 cm. Το πως 
ένα ισόπλευρο τρίγωνο ορίζει µε τις αναλογίες του το Φ -όπως άλλωστε 
συµβαίνει και µε το εγγεγραµµένο στον κύκλο ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο- µπορείτε να το δείτε εδώ: 



http://www.infinitetechnologies.co.za/articles/geometry1.html. Και για του λόγου το 
αληθές: 

 
ΑΒ ≈ 16,3 cm, ΒΓ ≈ 10,1 cm, ΑΒ/ΒΓ (έχουµε την αίσθηση ότι δεν 
εκπλήσσεστε πια) ≈ 1,61≈ Φ. 
  
Εκείνο που τραβά πρώτο την προσοχή στο συγκεκριµένο σχήµα είναι 
σίγουρα το "ψάρι" που βρίσκεται σκαλισµένο στο κέντρο του. Ο ιχθύς, σα 
σχέδιο, αντιστοιχεί στο σύµβολο το οποίο χρησιµοποιούσαν οι πρώτοι 
χριστιανοί, προκειµένου να υποδηλώνουν µ' αυτό την πίστη τους, αφού από 
τα γράµµατα της λέξης ΙΧΘΥΣ προκύπτουν τα αρχικά του "Ιησούς 
Χρηστός Θεού Υιός Σωτήρ" (Group 37:1). Η προϊστορία βεβαίως του ιχθύος 
σα συµβόλου προχωράει πολύ πιο πίσω στο χρόνο, µε τους Βαβυλώνιους 
και τους Χαλδαίους πχ, να συµβολίζουν µε αυτό τον θεό Dagon. Αν σας 
ενδιαφέρει να το ψάξετε, υπάρχουν πολλές σχετικές σελίδες στο internet. 
Μπορείτε για παράδειγµα να ξεκινήσετε από εδώ: 
http://www.greatdreams.com/five/five.htm, όπου εκτός των άλλων αναφέρονται και 
µερικοί από τους πολλούς θεολογικούς και θεοσοφικούς συµβολισµούς του 
αριθµού 5. Και ξανά ...καλή δύναµη. 
  
Τα όσα αναφέρονται εδώ, σε σχέση µε τη σηµασία των διαφόρων συµβόλων, είναι 
εντελώς ενδεικτικά και αφορούν µόνο τους πλέον διαδεδοµένους από τους 
συµβολισµούς τους. Στην πραγµατικότητα, για τα περισσότερα σύµβολα και ιδιαίτερα 
για τα αρχαιότερα, υπάρχουν αµέτρητοι συµβολισµοί, οι οποίοι σχηµατίζουν ένα 
τεράστιο και µπερδεµένο κουβάρι. Για παράδειγµα, ο αστερισµός των Ιχθύων για τους 
αρχαίους Κινέζους αστρονόµους ήταν ο τόπος κατοικίας του «Σκοτεινού ή Βόρειου 
Αυτοκράτορα». Ο Ερατοσθένης θεωρούσε ότι ο αστερισµός αυτός συµβόλιζε την 
Ασυριακή θεότητα Derke (∆έρκη), την οποία οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν 
Ατάργατις και την απεικόνιζαν ως έχουσα γυναικείο κεφάλι και σώµα ψαριού. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε µε τον Ασυριακό Dagon αλλά και τον Εβραϊκό Dagraim. 
Οι πρώτοι αστρολόγοι θεωρούσαν ότι ο αστερισµός των Ιχθύων βρισκόταν υπό την 
κυριαρχία και την προστασία του Ποσειδώνα, του Πελασγικού δηλαδή Ποτιδάν. Οι 
'Αραβες τον αποκαλούσαν Al Samakah, οι Βαβυλώνιοι Zib ενώ οι Αζτέκοι Atl. Και το 
κουβάρι συνεχίζεται προς το εσωτερικό του... 
  
Στο συγκεκριµένο σχήµα πάντως, ο ιχθύς (θυµηθείτε και το σύµβολο του 
αστερισµού των Ιχθύων, στο οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως) 
ενσωµατώνεται χάριν του χριστιανικού του συµβολισµού. Και αυτό θα γίνει 
εµφανές αργότερα, όµως για την ώρα προσθέστε και τους Χαλδαίους στα 
«κρατούµενα». Θα τους συναντήσουµε ξανά παρακάτω. 
  
Το σχήµα 7 βεβαίως, συγκεντρώνει πολλά ακόµη ενδιαφέροντα 
χαρακτηριστικά. Προσέξτε για παράδειγµα τα τριγωνικά βέλη που εξέχουν 
από τον κύκλο (υπάρχουν και δύο πολύ µικρά οριζόντια βέλη εκατέρωθεν 



του παραλληλογράµµου που περικλείει τον ιχθύ) και θυµίζουν το 
πυξιδογράφηµα του σχήµατος 6. Τα τρίγωνα, καθώς και τα εξάκτινα 
αστέρια τα οποία «γεµίζουν» το εσωτερικό του τριγώνου, σχετίζονται και 
αυτά µε το Φ. Προσέξτε επίσης τις οριζόντιες «ακτίνες», οι οποίες εξέχουν 
από την κορυφή κυρίως του τριγώνου. Μήπως το όλο σχήµα σας θυµίζει το 
σύµβολο αυτό... 

 
... ή ίσως αυτό, που βρίσκεται τυπωµένο στα χαρτονοµίσµατα του ενός 
δολαρίου... 

 
...µε τον ιχθύ να αντιστοιχεί σχεδιαστικά και συµβολικά στο "µάτι" των 
παραπάνω συµβόλων; 
  
Το σχήµα 8 «βαδίζει στα χνάρια» των προηγούµενων γεωµετρικών 
σχηµάτων. Το εξάκτινο αστέρι ενέχει και αυτό στις αναλογίες του το Φ 
(http://www.infinitetechnologies.co.za/articles/geometry1.html), ενώ στο εσωτερικό του 
σχηµατίζεται και ένας γωνιώδης σταυρός. 
  
Η σπείρα του σχήµατος 9, αποτελεί τόσο διαδεδοµένο σύµβολο 
παγκοσµίως, µε τόσο πολλούς και περίπλοκους συµβολισµούς, ώστε δε θα 
µπούµε καν στον κόπο να αναφερθούµε εδώ σε αυτούς. 

  
Το σχήµα Π-5 εντοπίστηκε το Μάιο του 2005 (προσθήκη). Είναι φανερό ότι 
έχει σκαλιστεί εδώ και αρκετά χρόνια αφού η επιφάνεια του βράχου που το 
φιλοξενεί φέρει µεταγενέστερες ρωγµές, ενώ σε µερικά της σηµεία έχει 
ξεφλουδίσει. Από την περιοχή αυτή είχε περάσει η πυρκαγιά του 1998, και 
καθώς και άλλα παρακείµενα κοµµάτια βράχου (µαρµάρου, για την 
ακρίβεια) της περιοχής έχουν υποστεί ανάλογες φθορές από την πυρκαγιά 
εκείνη που κατέκαψε την περιοχή, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το 
σχήµα είχε σκαλιστεί, τουλάχιστον, πριν το 1998. 
  
Όσο για το συµβολικό του περιεχόµενο, ας ξεκινήσουµε πρώτα από τα 
γράµµατα. Κατ' αρχάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το γράµµα ανάµεσα 
στο "Ω" και το "Η" είναι "Π" και όχι "Ρ", όπως λανθασµένα θα µπορούσε 
να υποθέσει κανείς µε µια πρόχειρη µατιά. Απλώς, ο βράχος έχει 



ξεφλουδίσει ανάµεσα στα σκέλη του "Π" λόγω της υψηλής θερµότητας που 
επέφερε η πυρκαγιά (µπορείτε να συγκρίνετε το "Π" αυτό µε άλλα ανάλογα, 
όπως πχ. µε εκείνο της επιγραφής 26). 
  
Πολύ ωραία, αλλά λέξη "ΝΕΩΠΗ" ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε. 
  
Αλλά, για κοιτάξτε το βράχο. Αν εκείνος που σκάλισε το σχήµα ήθελε να 
σχηµατίσει τη λέξη "ΝΕΩΠΗ", είχε όλο το χώρο να το κάνει αυτό σε µια 
σειρά, και όχι σπαστά σε "ΝΕ" και "ΩΠΗ" αµέσως από κάτω. Και πάλι, 
βέβαια, "ΝΕ" και "ΩΠΗ" δε σηµαίνουν τίποτα ως λέξεις. 
  
Ως λέξεις όχι, ως αριθµοί όµως... 
  
Στα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχαν ειδικά αριθµητικά σύµβολα (τα "1", "2", 
"3" κλπ είναι αραβικά στοιχεία που στην Ευρώπη καθιερώθηκαν ως 
σύστηµα αρίθµησης περί τον 12ο µΧ αιώνα). Οι αριθµοί σηµαίνονταν µε 
γράµµατα, µε το "Α" να αντιστοιχεί στο "1", το "Β" στο "2", το "Ι" στο 
"10", το "Ρ" στο "100" κοκ. (η αντιστοιχία αυτή γραµµάτων µε αριθµητικά 
ψηφία δίδεται αναλυτικά εδώ: Ancient Greek Number Codes). Αν, λοιπόν, 
υπολογίσουµε τα γράµµατα του σκαλίσµατος µε βάση την αριθµητική τους 
αξία, έχουµε: 
  

Ν = 50, Ε = 5 ---» ΝΕ = 50 + 5 = 55 
Ω = 800, Π = 80, Η= 8 ---» ΩΠΗ = 800 + 80 + 8 = 888 

  
Ενδιαφέρον. Όχι µόνο πρόκειται για αριθµούς που αποτελούνται από όµοια 
ψηφία, αλλά και τα γράµµατα-ψηφία αυτά είναι σκαλισµένα µε τη σωστή 
σειρά (πρώτα το 50, µετά το 5, πρώτα το 800, µετά το 80, µετά το 8). Αυτό, 
φυσικά, δεν αποτελεί σύµπτωση. Ούτε και οι αριθµοί είναι τυχαίοι. Το 888, 
στην αποκρυφιστική παράδοση που εξετάζει τις σηµειολογικές αντιστοιχίες 
µεταξύ αριθµών και θρησκειολογικών εννοιών («Γεµατρία» - «Gematria»), 
συµβολίζει τον Ιησού Χριστό. Μεταξύ άλλων, τα γράµµατα του ονόµατος 
"ΙΗΣΟΥΣ", αθροίζονται αριθµητικά σε: 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 
888. Παρατηρείστε ότι το 888, όπως και αν αντιστραφεί (πάνω-κάτω, 
αριστερά-δεξιά), διατηρεί την τιµή του αναλλοίωτη. Κατά ενδιαφέρουσα 
σύµπτωση, 888 είναι και η αριθµητική τιµή της πρότασης "Είµαι ο Θεός, 
είµαι αναλλοίωτος" στα εβραϊκά ("Ani YHVH, lo shaniti"), που 
αναγράφεται στα κείµενα του προφήτη Μαλαχία της Παλαιάς ∆ιαθήκης 
(αυτά και πολλά περισσότερα για τον αριθµό 888 µπορείτε να βρείτε 
αναλυτικά εδώ: The Number 888 - Jesus). Με βάση τη σαφή χριστιανική 
προέλευση των περισσοτέρων σκαλισµένων επιγραφών, αλλά και αρκετών 
από τα σχήµατα (διαβάστε παρακάτω), η συµβολική αυτή αντιστοίχηση του 
σκαλισµένου "ΩΠΗ" µε τον Ιησού Χριστό θα πρέπει να θεωρείται 
δεδοµένη. 
  



Το 55, τώρα, αντιστοιχεί στο άθροισµα των αριθµών από το ένα έως το 
δέκα και, κατά τη Γεµατρία, συµβολίζει το σύνολο του Κόσµου, το παν (The 
Number 55: Everything). Παραπέµπει ταυτόχρονα και στη «∆εκάδα» ή 
«Τετρακτίδα» των Πυθαγορείων, η οποία, κατά τη σχετική διδασκαλία, -και 
πάλι- ενσωµατώνει στη φόρµα της το αδιαίρετο, αλλά και την ολότητα του 
σύµπαντος (ενδεικτικά, κάποια γενικά στοιχεία για τη συµβολική σηµασία 
της τετρακτίδας µπορείτε να βρείτε εδώ: Tetractys: Information From Answers.com).
  

 
Η Τετρακτύς των Πυθαγορείων 

  
Παρατηρήστε ότι: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 ---» 5 + 5 = 
10 ---» 1 + 0 = 1, αλλά και "ΕΝ" (ένα, δηλαδή, στα αρχαία ελληνικά) ---» Ε 
= 5, Ν = 50 ---» 5 + 50 = 55 ---» 5 + 5 = 10 ---» 1 + 0 = 1. Παράλληλα, το 
55 είναι ο 10ος αριθµός (µετά το 0) της ακολουθίας Fibonacci. 
  
Φτάνουµε στο ίδιο το γεωµετρικό σχήµα. Και, αν τα όσα αναφέρθηκαν για 
τη συµβολική σηµασία των παράπλευρα σκαλισµένων γραµµάτων-αριθµών 
σας φάνηκαν µπερδεµένα, το θέµα του ακριβούς συµβολισµού του 
γεωµετρικού σχήµατος, εκτός από στρυφνό, είναι και συγκεχυµένο. Εµείς, 
εδώ, θα αρκεστούµε απλώς σε µια γενική και ολιγόλογη αναφορά, δίνοντας 
µόνο κάποιες βασικές πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει 
περισσότερο. Υπενθυµίζουµε ότι στην ενότητα αυτή µας απασχολεί η 
ανίχνευση του υπόβαθρου των αντιλήψεων που οδήγησαν στο σκάλισµα 
των σχηµάτων και των επιγραφών της Πεντέλης, και όχι η αξιολόγηση της 
αξίας ή µη των αντιλήψεων αυτών. 
  
Το σκαλισµένο σχήµα, λοιπόν, συνίσταται σε ένα τετράγωνο, ένα 
πεντάγωνο και ένα εξάγωνο, τα οποία µοιράζονται µεταξύ τους µια κοινή 
πλευρά. Αποτελεί µέρος της παρακάτω γενικότερης ακολουθίας (σηµείωση 
για τη συνέχεια της ενότητας: συγκρίνετε το σχήµα αυτό µε το περίγραµµα 
του "κλειδιού" του σχήµατος 16): 
  



 
  
Ίσως είναι τυχαίο, όµως η γεωµετρική αυτή φόρµα απαντάται σε κάποιες, 
αρκετά δαιδαλώδους περιεχοµένου, θεοσοφικές-αποκρυφιστικές 
παραδόσεις. Το συγκεκριµένο σχεδιάγραµµα που παραθέτουµε εδώ, για 
παράδειγµα, αφορά σε έναν εναλλακτικό τρόπο απεικόνισης του λεγόµενου 
«∆έντρου της Ζωής», κεντρικού συµβόλου του συστήµατος της 
«Καµπάλα». 
  
Η Καµπάλα («Kabbalah» αγγλιστί) συνιστά κάτι µεταξύ θεοσοφικού συστήµατος, 
αποκρυφιστικής παράδοσης και θρησκείας, έχει πανάρχαιες ρίζες, ενώ, αν και τυπικά 
θεωρείται εβραϊκής προέλευσης, εµπεριέχει δοξασίες και συµβολισµούς που έχουν 
προέλθει και από διδασκαλίες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και µαθηµατικών, όπως 
είναι, για παράδειγµα, τα περί «Τετρακτίδος» του Πυθαγόρα. Αν σας ενδιαφέρει η 
επεξήγηση της παραπάνω απεικόνισης του «∆έντρου της Ζωής» (που βασίζεται, 
ακριβώς, στην «Τετρακτίδα»), µπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες 
http://smphillips.8m.com/article08.pdf - http://smphillips.8m.com/article03.pdf, απ' όπου και 
προέρχεται η απεικόνιση αυτή (φροντίστε, πάντως, να έχετε προµηθευτεί πρώτα ένα 
κουτί Depon για τους επακόλουθους πονοκεφάλους). 
  
'Ασχετα µε όλα αυτά, γιατί τετράγωνο, πεντάγωνο και εξάγωνο; Γιατί, 
δηλαδή, οι αριθµοί 4, 5 και 6; 
  
∆ύσκολα θα µπορούσε να αποτελεί σύµπτωση το γεγονός ότι και στο σχήµα 
15 υπάρχει σκαλισµένος ο αριθµός 456 (αν αυτή είναι η πρώτη φορά που 
διαβάζετε την παρούσα ενότητα, ανατρέξτε πρώτα παρακάτω, στα σχετικά 
µε το σχήµα αυτό, ώστε τα όσα παρατίθενται εδώ να γίνουν κατανοητά). 
Για την ακρίβεια, η πιθανότητα να πρόκειται για σύµπτωση είναι 1 : 900 
(δεδοµένου ότι υπάρχουν συνολικά 900 τριψήφιοι αριθµοί). Εφόσον, 
λοιπόν, το γεγονός αυτό δεν είναι συµπτωµατικό, τότε δεν πρόκειται απλώς 
για τα ψηφία 4, 5 και 6 αλλά για τον αριθµό 456 (αφού στο σχήµα 15 
υπάρχει ολοκληρωµένη η αριθµητική αυτή τιµή, µε το "Υ" να ισούται µε 
400, το "Ν" µε 50 και το δίγαµµα µε 6). Με βάση, τώρα, τους 
συµβολισµούς των αριθµών 888 και 55 που ενυπάρχουν στο σκάλισµα, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αριθµός 456 σχηµατίστηκε χάριν της 
αντιστοίχησης µε αυτόν στη Γεµατρία της Παναγίας 
(http://www.odeion.org/gematria/gemapp-d.html), δεδοµένου ότι "ΜΗΤΗΡ" ---» 40 + 



8 + 300 + 8 + 100 = 456. 
  
Πάντως, αν στο σχήµα 15 το λατινικό "m", που ισούται µε 1000, 
συµπληρώνει τον αριθµό ώστε να σχηµατίζεται η χρονολογία 1456 µΧ, η 
χρονολογία δηλαδή κατάληψης της Αθήνας από τους Τούρκους (και 
δεύτερης καταστροφής της µονής ΤΑΩ, από τις τρεις, συνολικά, που 
υπέστη), ένα 1000 ίσως ενυπάρχει και εδώ, µέσω της κοινής πλευράς 
µεταξύ των τριών πολυγώνων, που αντιστοιχεί ταυτόχρονα και σε ένα "Ι". Ι 
= 10 ---» 10³ (εις την τρίτη - τρία πολύγωνα) = 1000. 
  
Προχωράµε. 
  

 
  

  
 
 
 
 
 
Ο Χρυσός Κανόνας, που αναπαριστάται µε το ελληνικό γράµµα [φ], προς τιµή 
του γλύπτη Φειδία, είναι ένας αριθµός (ή ένας από τους αριθµούς) ο οποίος 
φαίνεται ότι πηγάζει από και σχετίζεται µε τη βασική δοµή του κόσµου µας. Ο 
χρυσός κανόνας εµφανίζεται πολύ συχνά σε καταστάσεις, αντικείµενα και 
διαδικασίες των οποίων η λειτουργία εξελίσσεται σε βήµατα, αλλά όχι πάντα 
και απαραίτητα. Ο εν λόγω αριθµός έχει να κάνει και µε την αρµονία, γι' αυτό 
και συχνά συναντάται στην τέχνη ή στη γεωµετρία. Ένα παράδειγµα, για να 
κατανοήσουµε καλύτερα τη φύση του αριθµού, είναι η ακολουθία Fibonacci, 
όπου από έναν δοσµένο αριθµό, κάθε καινούργιος αριθµός αποτελεί το 
άθροισµα των δύο προηγούµενων. Ας πάρουµε µια βασική ακολουθία 
Fibonacci: 
 
1-1-2-3-5-8-3-21-34-55-89-144... 
 
Αν υπολογίσουµε το λόγο ανάµεσα σε οποιουσδήποτε δύο διαδοχικούς 
αριθµούς της ακολουθίας: 
1/1 = 1 
2/1 = 2 
3/2 = 1.5 
5/3 = 1.6666... 
8/5 = 1.6 
13/8 = 1.625 
21/13 = 1.61538... 
34/21 = 1.61904... 
Συµπεραίνουµε ότι ο αριθµός στον οποίο τείνει να καταλήξει αυτός ο λόγος 
είναι το [φ]. Πάρτε για παράδειγµα το λόγο 34/21. Το πηλίκο διαφέρει από το 
[φ] µόνο κατά 0,001 περίπου. 
 

Η Χρυσή Τοµή 
 



Πιθανόν να έχετε ακούσει τον όρο. Ας δούµε 
όµως τι ακριβώς είναι  η χρυσή τοµή.  
Ας πάρουµε µια ευθεία π.χ. 18 cm (α).  
Αν κάνουµε τη διαίρεση: 18/φ έχουµε το 
µικρότερο ευθύγραµµο τµήµα που φαίνεται στην 
εικόνα (β).  
Ο όρος "χρυσή τοµή" αναφέρεται στην περίπτωση
(γ), τη διαίρεση, δηλαδή, ενός ευθύγραµµου 
τµήµατος σε αναλογίες του [φ]. 
 

Εφαρµογές στη Γεωµετρία 

Αν πάρουµε ένα ορθογώνιο του οποίου οι
πλευρές, αν διαιρεθούν, µας δίνουν τον 
αριθµό [φ] (για παράδειγµα, ένα 
ορθογώνιο µε διαστάσεις 13 x 8), αυτό 
το ορθογώνιο ονοµάζεται "χρυσό 
ορθογώνιο". Αυτό έχει την εξής 
ενδιαφέρουσα ιδιότητα: 
Αν σχεδιάσουµε ένα νέο ορθογώνιο µε 
µήκος το άθροισµα των διαστάσεων του 
ορθογωνίου που έχουµε, το καινούργιο 
ορθογώνιο είναι και αυτό χρυσό. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση (13 x 8), το νέο
ορθογώνιο έχει διαστάσεις (13 + 8 =)21 
x 13. (Παρατηρήστε την εικόνα δίνοντας 
σηµασία στα ορθογώνια και όχι στα 
τετράγωνα που φαίνονται). 
 
Επίσης: 
Αν ξεκινήσουµε µε ένα τετράγωνο (1 x 
1) και αρχίσουµε να περιστρέφουµε τις 
πλευρές για να φτιάξουµε ορθογώνια, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 



Καταλήγουµε σε χρυσά ορθογώνια, οι 
διαστάσεις των οποίων διαδοχικά είναι οι 
εξής: 
 
1 x 1 
2 x 1 
3 x 2 
5 x 3 
8 x 5 
13 x 8 
21 x 13 
34 x 21 
... 
 
Μήπως σας θυµίζει την ακολουθία 
Fibonacci;  
 
Η αρχαία αρχιτεκτονική είναι γεµάτη από 
χρυσά ορθογώνια, και γενικά από 
αναλογίες του χρυσού κανόνα. 
 
Ας δούµε ένα άλλο παράδειγµα, τη 
γνωστή σε όλους µας πεντάλφα, της 
οποίας η πρώτη ιστορική εµφάνιση 
ανάγεται στη Σχολή των Πυθαγορείων. 

 
Έχουµε: Α∆/ΑΓ = φ, ΑΓ/ΑΒ 
= φ...   κτλ. 
 
 

Μαθηµατική 
ανάλυση 
 
-Αριθµητική αναλογία 
έχουµε όταν σε µια 
ποσότητα προστεθεί µια 
άλλη ποσότητα. 
-Γεωµετρική αναλογία 
έχουµε όταν µια ποσότητα 
πολλαπλασιαστεί µε µία 
άλλη ποσότητα. 



 
Με λίγα λόγια: 
 
Αριθµητική αναλογία: 
πρόσθεση (+) 
Γεωµετρική αναλογία: 
πολλαπλασιασµός (x) 
 
Ο αριθµός [φ] παρουσιάζει 
και τις δύο ιδιότητες: 
 
Έστω χρυσό ορθογώνιο µε 
πλάτος 1 cm. Αφού το 
µήκος ενός χρυσού 
ορθογωνίου ισούται µε το 
πλάτος του επί [φ], έχουµε: 

 
(Κόκκινο χρώµα: αρχικό 
ορθογώνιο - µπλε χρώµα: 
νέο ορθογώνιο) 
Πλάτος: 1 
Μήκος: 1 x φ = φ   
Ας φτιάξουµε τώρα ένα 
νέο χρυσό ορθογώνιο µε 
πλάτος το µήκος του 
αρχικού: 
Νέο πλάτος: φ 
Είδαµε ήδη ότι στα χρυσά 
ορθογώνια το µήκος 
ισούται µε το πλάτος επί 
[φ], άρα 
Νέο µήκος: φ x φ 
Αυτό αποτελεί µια 
γεωµετρική αναλογία. 
Αλλά ξέρουµε ήδη ότι: 
Νέο µήκος = µήκος 
αρχικού ορθογωνίου + 
πλάτος α.ο.  
Νέο µήκος = φ + 1 
Αυτό αποτελεί µια 
αριθµητική αναλογία. 
Αφού αυτές οι δύο 
εκφράσεις περιγράφουν 
το ίδιο πράγµα είναι 
ισοδύναµες, άρα: 
 
[φ] + 1 = [φ] x [φ] 
! 
 
Ωραία...Τα είπαµε για τον 
χρυσό κανόνα. Και τι µ' 
αυτό; Τι είναι τόσο 
σηµαντικό σ' αυτόν;  
Κι όµως, εκτός από την 
τέχνη, τη γεωµετρία και 



άλλες ανθρώπινες 
ασχολίες, ο χρυσός 
κανόνας συναντάται πολύ 
συχνά και στη φύση. 
Για παράδειγµα, το ίδιο το 
ανθρώπινο σώµα είναι 
γεµάτο από αναλογίες του
[φ].  
Απλά προσέξτε τις 
παρακάτω εικόνες: 

 
Άλλο παράδειγµα: Ένα από τα πιο γνωστά είδη κοχυλιού (Nautilus pompilius) µεγαλώνει σε κάθε σπείρα κατά 
[φ]: 

 
Σύνοψη: Ο χρυσός κανόνας συναντάται πολύ συχνά στη φύση, αλλά επειδή παρουσιάζει εξαιρετική αρµονία 
καταφεύγουµε σ' αυτόν σε πολλές περιπτώσεις. Σκεφτείτε, θα σας βόλευε η οθόνη µπροστά στην οποία 
κάθεστε αυτή τη στιγµή να είναι τετράγωνη;... 
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Ο Μετωνικός Κύκλος  

Περίπου το 432 π.Χ. από το Μέτωνα, έναν αστρονόµο Αθηναίο, έγινε η ανακάλυψη 
της περιόδου της Σελήνης που αποτελείται από 19 χρόνια, στης οποίας το τέλος, η 
Νέα Σελήνη γίνεται στην ίδια ηµέρα του έτους. Ο κύκλος αυτός ονοµάζεται ακόµα, 
“Μετωνικός ενιαυτός” και “η περί του Ηλίου περιφορών των εννεκαιδεκαετηρίδων”. 
Πάνω σε αυτό τοποθέτησε ο Μέτωνας, εκ του ασφαλούς τις διορθώσεις του 
Σεληνιακού ηµερολογίου. Υπολόγισε και απεικόνισε τα 19 χρόνια µε 235 
σεληνιακούς µήνες που συνίστανται από 6.939 µέρες και 16,5 ώρες. Αυτό το 
διαχώρισε σε 125 γεµάτους µήνες από 30 ηµέρες και σε 110 ατελείς µήνες µε σύνολο 
29 ηµέρες ο καθένας, που τους αποκάλεσε Σεληνιακούς µήνες. Οι 235 γεµάτοι µήνες 
µε 30 µέρες ο καθένας δίνει συνολικό διάστηµα 7050 µέρες, όθεν γίνεται αναγκαίο να 
συγκρατήσει 110 µέρες ή 1 µέρα κάθε 64 µήνες. Ως εκ τούτου ο µήνας ο οποίος 
περιλαµβάνει την 64η µέρα γίνεται ένας ελλιπής µήνας. Η χρονική περίοδος του 
Μετωνικού Κύκλου ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 432 π.Χ. 
Όπως είναι γνωστό, η επιστήµη σήµερα απόδειξε ότι, η Σεληνιακή περίοδος είναι 
6939 µέρες και 14,5 ώρες. Οι υπολογισµοί του Μέτωνα έδειξαν ένα διαχωρισµό µόνο 
δύο ωρών.  
Το έτος αρχίζει την 10 µοίρα του Αιγόκερω. Αρχίζοντας από την 10η χρειάζεται 19 
µοίρες για φθάσει στο τέλος του ζωδίου. Από την πρώτη µοίρα του Αιγόκερω µέχρι 
την 11η µοίρα είναι 10 µοίρες απόσταση. 19 µοίρες και 10 µοίρες έχουν σύνολο 29 
µοίρες. 
Ο µέσος όρος του διαστήµατος στον οποίο ένας σεληνιακός µήνας θα γίνει, µπορεί να 
υπολογιστεί έναν πίνακα που συσχετίζει τις θέσεις του Ήλιου µε το Ηµερολόγιο. 
Αυτός ο πίνακας ακολουθεί πιο κάτω.  

Ο Χρυσός Αριθµός του Μετωνικού κύκλου 

είναι ο αριθµός από κάποιο έτος στο Μετωνικό Κύκλο των 235 Σεληνιακών µηνών 
που ισούται µε 6939 µέρες και 16 ώρες και 31 λεπτά ή κατά προσέγγιση 19 έτη. Αυτό 
χρησιµεύει για να δώσει µε ακρίβεια την ηµεροµηνία της ηµέρας του Πάσχα. Ο 
κύκλος ξεκινά µε το έτος στο οποίο ο σεληνιακός µήνας θα πέσει την 1η Ιανουαρίου 
στην 10η µοίρα του ζωδίου του Αιγόκερω, στην οποία ήταν η έναρξη της 
χριστιανικής περιόδου, 1 µ.Χ. Για να βρεις το Χρυσό Αριθµό σε κάποιο έτος, 
πρόσθεσε τον αριθµό 1 και διαίρεσε µε το 19. Το υπόλοιπο θα δείχνει τον αριθµό του 
κύκλου. Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο, ο Χρυσός Αριθµός είναι το 19. Το 1995 ξεκίνησε 
ένας νέος κύκλος, στην 1-1-1995 στις 11:56 π.µ ώρα Ελλάδας, για την πόλη των 
Αθηνών. 
Επειδή, το σύνολο των ηλιακών και σεληνιακών ανοµοιοτήτων µεταβάλλεται σε 
διαφορετικό έτος, το αντικείµενο του προσδιορισµού της ηµεροµηνίας και το 
γεωγραφικό µήκος µπορεί να είναι λάθος όπως µέχρι 2 ηµέρες εκατέρωθεν, νωρίτερα 
ή αργότερα. Στη Γρηγοριανή Μεταρρύθµιση το 1582 αντικατέστησαν αυτό το λάθος 
από την παρεµβαλλόµενη ηµέρα, ήτοι την 29 Φεβρουαρίου. 

Ο πίνακας του Μετωνικού κύκλου 
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