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36 Συμ-
βουλές 
για το 
πώς θα 

ζεστάνουμε το σπίτι 
το χειμώνα

O χειμώνας δεν θα αργήσει 
να έρθει. Αυτήν την εποχή 
που μπορεί να έχει λίγο 
κρύο και λίγο ήλιο είναι η 

καλύτερη εποχή για να ακολουθήσε-
τε τις συμβουλές μας για να χρησι-
μοποιήσετε ακόμα λιγότερη θέρμαν-
ση και να ζεσταθείτε οικονομικά.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παρά-
θυρα. Στην αγορά υπάρχουν αερο-
στόπ για τις πόρτες, αυτοκόλλητα 
λάστιχα και σφουγγαράκια για τα 
παράθυρα. Εάν τα κουφώματά σας 
είναι παλιά και «μπάζουν’ είναι η 
καλύτερη λύση για να σταματήσετε 
τον κρύο αέρα να περνάει από εκεί. 
Ιδανικό θα είναι να έχετε μια κουρ-
τίνα με χοντρό ύφασμα για να μην 
αφήνει το κρύο να περάσει μέσα στο 
δωμάτιο.
Εκμεταλλευτείτε τις ηλιόλουστες 
μέρες και ανοίξτε τα παντζούρια 
και τις κουρτίνες για να ζεσταθεί 
ο χώρος σας. Εάν έχετε τέντες στο 
μπαλκόνι, φροντίστε να τις έχετε μα-
ζεμένες.

Στρώστε χαλιά  ή μοκέτες ή φλοκά-
τες σε όλα τα δωμάτια γιατί το πλα-
κάκι ή το μάρμαρο που ενδεχομένως 
να είναι στρωμένο το πάτωμα είναι 
ιδιαίτερα κρύο. Εκτός αυτού θα μπο-
ρείτε να περπατάτε ζεστά σε περί-
πτωση που δεν φοράτε παντόφλες.
Φοράτε πάντοτε ρόμπα τις ώρες που 
δεν έχετε επισκέψεις και όλη η οικο-
γένεια είναι μαζεμένη στο σπίτι. Βάλ-
τε δίπλα στον καναπέ σας μια fl eece 
κουβερτούλα για την περίπτωση που 
αρχίζετε να κρυώνετε λίγο τις βραδι-
νές ώρες.
Τοποθετήστε ένα κομμάτι αλουμινό-
χαρτο πίσω από το καλοριφέρ. Με 
αυτόν τον τρόπο η ζέστη θα διαχέ-
εται στο δωμάτιο και δεν θα απορ-
ροφάται από τον τοίχο πίσω από το 
καλοριφέρ.

Σας ευχόμαστε έναν καλό και 
ήπιο χειμώνα.
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ΡΕΒΑΝΣ

Οι ήπιοι χειμώνες του μεσογειακού κλίματος δεν είναι δικαιολογία για να αφή-
νετε στην τύχη την ενεργειακή επάρκεια του σπιτιού σας, ειδικά σε μια δύσκο-
λη οικονομικά περίοδο, όπου οι ανάγκες θέρμανσης έρχονται σε δεύτερη μοίρα 
για πολλά νοικοκυριά. Η καλύτερη λύση είναι πάντα η πρόληψη και η προετοι-

μασία του σπιτιού σας για τον επερχόμενο χειμώνα είναι ίσως η πιο έξυπνη κίνηση που 
θα κάνετε. Οι περισσότερες ενέργειες που σας προτείνουμε παρακάτω είναι ανέξοδες, 
αλλά και όσες κοστίζουν, θα σας εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομία σε βάθος χρόνου.

Είναι το σπίτι σας σωστά προετοιμασμένο 
για τον χειμώνα;

Σωστή θωράκιση

Ξεκινήστε με το πιο απλό: κάντε έναν γενικό έλεγχο, πρώτα 
στο εξωτερικό μέρος κι έπειτα στο εσωτερικό. Επιθεωρείστε 
τους τοίχους και τις εξωτερικές επιφάνειες για τυχόν ρωγ-
μές ή φουσκώματα. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, είναι πι-
θανόν τα καιρικά στοιχεία του χειμώνα να επιδεινώσουν την 
κατάσταση και να επιτρέψουν την υγρασία και τα μικρόβια 
να εισέλθουν ευκολότερα. Αντίστοιχα, προσεκτικό έλεγχο θα 
πρέπει να κάνετε στη στέγη, τα παράθυρα, τις πόρτες και 
κάθε τι που αποτελεί το κέλυφος του σπιτιού. Όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν, ελέγξτε τις σωληνώσεις τους σπιτιού σας και αν 
συχνά αντιμετωπίζετε προβλήματα με νερό που παγώνει, εί-
ναι προτιμότερο να ζητήσετε από έναν ειδικό να τις μονώσει 
(υπάρχουν ειδικές λύσεις με βάση ελαστομερή υλικά που μπο-
ρείτε να τοποθετήσετε και μόνοι σας) από το να ρισκάρετε το 
σπάσιμό τους.

Στα ενδότερα

Περάστε στο εσωτερικό. Υπολογίζεται ότι ένα θερμαινόμενο 
σπίτι ενδέχεται να έχει απώλειες της τάξης του 60% αν υπάρ-
χουν διαρροές. Φυσικά, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη 
δαπάνη θέρμανσης και σε ένα πιο κρύο σπίτι. Φροντίστε, 
λοιπόν, να κλείσετε χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με 
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Εδώ θα βρείτε χρήσιμες 
συμβουλές για θέρμανση 
µε εξοικονόμηση ενέργειας, 
αλλά χωρίς συµβιβασµούς 

στην άνεση:
Θερμαίνετε το χώρο µόνο όταν 
χρειάζεστε τη θέρμανση.
Κατά την ψυχρή περίοδο του 
έτους αερίζετε σωστά: Τρεις ως 
τέσσερις φορές την ημέρα ανοί-
γετε εντελώς τα παράθυρα για 
5 λεπτά περίπου. Τα διαρκώς μι-
σάνοιχτα παράθυρα για αερισμό 
δεν έχουν καμία χρησιμότητα 
στην αλλαγή του αέρα και έχουν 
ως αποτέλεσμα την άσκοπη σπα-
τάλη ενέργειας.
Κατά τον αερισμό να κλείνετε 
το θερμοστάτη χώρου.
Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι 
σημεία, από τα οποία η απώλεια 
θερμότητας είναι μεγάλη. Για το 
λόγο αυτό βεβαιωθείτε για τη 
στεγανότητά τους. Τη νύχτα να 

κατεβάζετε τα ρολά.
Μην τοποθετείτε ακριβώς 
µπροστά από τα θερµαντικά 
σώματα µεγάλα αντικείµενα π.χ. 
καναπέδες ή γραφεία (αφήνε-
τε τουλάχιστον 50 cm απόστα-
ση). Διαφορετικά, ο αέρας που 
θερµαίνεται δεν µπορεί να κυ-
κλοφορήσει και να θερµάνει το 
χώρο.
Μη θερµαίνετε υπερβολικά τους 
χώρους. Οι χώροι µε υπερβολική 
θερµοκρασία δεν είναι υγιεινοί 
και συνεπάγονται µεγάλο κό-
στος σε χρήµα και ενέργεια. Αν 
π.χ. µειώσετε τη θερμοκρασία 
του χώρου την ημέρα από 21°C 
σε 20°C, κερδίζετε περίπου 6% 
από το κόστος θέρµανσης.
Η ευχάριστη ατµόσφαιρα χώ-
ρου δεν εξαρτάται µόνο από τη 
θερµοκρασία αλλά και από την 
υγρασία. Όσο πιο ξηρή είναι η 
ατµόσφαιρα, τόσο πιο ψυχρός 

είναι ο χώρος. Τοποθετώντας 
εσωτερικά φυτά µπορείτε να βελ-
τιώσετε την υγρασία.
Ακόµα και στην παραγω-
γή ζεστού νερού µπορείτε 
να εξοικονοµήσετε ενέργεια: 
Χρησιµοποιείτε τον κυκλοφορη-
τή ανακυκλοφορίας του ζεστού 
νερού χρήσης µόνο µε χρονοδι-
ακόπτη. Σύµφωνα µε έρευνες αρ-
κεί κατά κανόνα να λειτουργεί ο 
κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας 
τρία λεπτά ανά µισή ώρα.
Η εγκατάσταση θέρµανσής 
σας πρέπει να συντηρείται µια 
φορά το χρόνο από αδειούχο 
συντηρητή θέρμανσης.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε επί-
σης έως και 30% στα καύσιμα 
αντικαθιστώντας τον παλιό 
σας λέβητα με έναν νέο λέβη-
τα χαμηλών θερμοκρασιών 
Buderus Logano με σύστημα 
Logamatic.

Εξοικονόμηση ενέργειας

τη βοήθεια ειδικών μονωτι-
κών ταινιών. Αν τα κουφώ-
ματά σας είναι παλιά τότε 
σκεφτείτε την πιθανότητα να 
επενδύσετε στην αντικατά-
στασή τους με νέα. Θα σας 
κοστίσει παραπάνω, αλλά θα 
σας αποζημιώσει πολύ σύ-
ντομα.

Αν διαμένετε σε περιοχές 
όπου η θερμοκρασία πέφτει 
συχνά υπό το μηδέν, συμβου-
λευτείτε έναν ειδικό για το 
πώς θα μπορούσατε να βελ-
τιώσετε την μόνωση του σπι-
τιούσας. Μην το επιχειρήσετε 
μόνοι, καθώς μπορεί να προ-
καλέσετε περισσότερα προ-
βλήματα αν υγρασία εισέλθει 
ανάμεσα στα μονωτικά υλικά.

Το σύστημα θέρ-
μανσης και η συ-
ντήρησή του

Πριν ακόμη πιάσουν τα πρώ-
τα κρύα, ανάψτε το κεντρι-
κό σύστημα θέρμανσης του 
σπιτιού σας δοκιμαστικά. Η 
πρώτη χρήση πιθανόν να 
συνοδεύεται με δυσάρεστη 
οσμή. Αν παρατηρήσετε κάτι 
ασυνήθιστο, συμβουλευτείτε 
έναν τεχνικό. Βάζετε οπωσ-
δήποτε στο πρόγραμμα μια 
ετήσια εργασία συντήρησης, 
είτε πρόκειται για τον καυ-
στήρα είτε για τον καθαρισμό 
φίλτρων του κλιματιστικού 
κ.ο.κ. Και φυσικά, αν χρησιμο-
ποιείτε καλοριφέρ, πραγμα-
τοποιήστε εξαέρωση των σω-
μάτων – είναι μια πολύ απλή 
διαδικασία που μπορείτε να 
κάνετε μόνοι σας και διασφα-
λίζει οικονομία και σωστή 
απόδοση των μονάδων (κρα-
τώντας ένα ποτήρι ή στεγνό 
πανί, ανοίξτε ελαφρά τις βαλ-
βίδες ενώ το το σώμα είναι ζε-
στό και αφήστε τον αέρα να 
εξέλθει, έως ότου βγει νερό, κι 
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έπειτα σφίξτε τις ξανά).

Ομοίως, αν έχετε τζάκι, ελέγξτε την 
καμινάδα. Δεν είναι απαραίτητο να 
γίνεται καθαρισμός της κάθε χρόνο, 
αλλά θα πρέπει να την διατηρείτε σε 
καλή κατάσταση. Ελέγχετε πριν ξεκι-
νήσει ο χειμώνας ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα (όπως ξερά φύλλα) που 
φράζουν την καμινάδα και με τη βο-
ήθεια ειδικής συρμάτινης βούρτσας 
καθαρίστε τα σημεία που φτάνετε 
από στάχτες και υπολείμματα. Να 
επιλέγετε πάντοτε καλής ποιότητας 
ξύλα, χωρίς υπολείμματα από βερνίκι 
ή χημικές ουσίες, τα οποία παράγουν 
λιγότερο και πιο καθαρό καπνό. Τέ-
λος, φροντίστε να κλείνει ερμητικά το 
διάφραγμα (κλαπέτο) όταν το τζάκι 
δεν ανάβει, ώστε να εμποδίσετε την 
εισαγωγή κρύου αέρα.

Και ζεστασιά και οικονομία

Αναλογιστείτε την επένδυση σε έναν 
προγραμματιζόμενο θερμοστάτη. 
Έτσι, θα θερμαίνετε το σπίτι σας μόνο 
ενόσω κάποιος βρίσκεται στο σπίτι 
και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, 
ενώ αν μπορεί να προγραμματιστεί 
και από απόσταση (υπάρχουν σύγ-
χρονες λύσεις τις οποίες μπορείτε 
να ελέγξετε από το smartphone σας, 
μέσω ασύρματου δικτύου), είναι ιδα-
νικό. Ακόμη, ρυθμίστε την ανώτατη 
θερμοκρασία σε ένα επίπεδο που να 
αισθάνεστε άνεση μέσα στο σπίτι και 
μην το παρακάνετε. Είναι ευκολότερο 
να διατηρήσετε ικανοποιητικά επί-
πεδα θερμοκρασίας σε ένα σπίτι που 
θερμαίνεται διαρκώς παρά να προ-
σπαθήσετε να το ζεστάνετε από την 
αρχή. Έτσι, θα κάνετε οικονομία του-
λάχιστον 20% σε έξοδα θέρμανσης.

Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε 
μια χώρα με μεγάλο ποσοστό ηλιο-
φάνειας: αφήστε ανοικτές τις κουρ-
τίνες των παραθύρων που κοιτάζουν 
προς το νότο για να επιτρέψετε στις 
ακτίνες του ήλιου να ζεστάνουν με 
φυσικό τρόπο το σπίτι σας όλη μέρα.

Ζητήστε μια επιθεώρηση

Πολλές φορές, όμως, δεν αρκούν οι 
δικές μας προσπάθειες. Αν δεν γνω-
ρίζετε πώς μπορείτε να θωρακίσετε 
το σπίτι σας ή χρειάζεστε πιο εξειδι-
κευμένη βοήθεια, καλέστε έναν επι-
θεωρητή κτιρίων, λεβήτων ή κλιμα-
τισμού. Θα εντοπίσουν τις αδυναμίες 
του σπιτιού σας, θα σας συμβουλέ-
ψουν και θα σας προσφέρουν λύσεις. 
Η αναφορά ενός επιθεωρητή θα σας 
χρησιμεύσει και στο μέλλον για να 
γνωρίζετε ποιες είναι πιθανά οι κα-
ταλληλότερες παρεμβάσεις για την 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
της κατοικίας σας.

Καλό χειμώνα!

www.excelixi.org

Καλό χειµώνα!


