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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
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(Σ.Α.Ε.Κ.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γε-
νική Συνέλευση του Συνδέσμου η οποία είχε υπολογισθεί
για το τέλος Φεβρουαρίου 2021, δεν θα πραγματοποιηθεί
λόγω των υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρ-
νηση για τον περιορισμό της πανδημίας εξαιτίας του
COVID-19 και μη δυνατότητας συγκέντρωσης. 

Ο έλεγχος της ελεγκτικής επιτροπής θα διεξαχθεί κα-
νονικά εντός του μηνός Φεβρουαρίου για να ενημερω-
θούν εγκαίρως τα μέλη μας. 

Για το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Ε.Κ. 
σας εύχεται 

Καλές Γιορτές με Υγεία 
& μια Νέα Χρονιά 
γεμάτη Δύναμη, 

Δημιουργικότητα, 
Αισιοδοξία!

Ο Πρόεδρος
Μαρίνος Δημήτριος

Ο Γεν. Γραμματέας
Αράπης Στέφανος

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ 2021

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Δυσκολεύει ο ορισμός ημερομηνίας του Πανελλαδικού Συνε-
δρίου. Με κρούσματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα να πλησιάζουν
τα 500 ανά ημέρα και οι διασωληνωμένοι 600 ανά ημέρα και το
θλιβερό ποσοστό των 100 θανάτων, δεν δύναται φέτος να γιορ-
τάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Το εμβόλιο θα είναι
η ελπίδα στην δοκιμα-
ζόμενη κοινωνία και η
σωτηρία στις ευπαθείς
ομάδες των συμπολι-
τών μας. 

Σε πρωτόγνωρες
συνθήκες η αγορά και
υφεσιακές καταστά-
σεις η οικονομία,

λόγω Covid-19. H ατομική ευθύνη πρέπει να αποτελεί καθημε-
ρινή προσπάθεια στην επικοινωνία και τεχνική εξυπηρέτηση
των καταναλωτών, τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται. 

Η ημερομηνία που αρχικά είχαμε υπολογίσει, Μάιος 2021,
για το Συνέδριο-μαθήματα, δεν δύναται να ορισθεί διότι δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την εξέλιξη της υγειονομικής
καμπύλης. 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να επανέλθουμε στην κανονικότητα
το γρηγορότερο δυνατόν.

ΔΕΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Με απόφαση Διευθυντού της ΔΕΗ εδόθησαν

τα στοιχεία καταναλωτών όπου έχουν ληξιπρό-
θεσμο χρέος προς την εταιρία (211…….) υπάλλη-
λος Κ. Γ., για να υπενθυμίζει την εκκρεμότητα
των καταναλωτών προς τον Δημόσιο Οργανισμό.

Σε ερώτηση του καταγγέλοντος ότι τα καταστή-
ματα είναι κλειστά, η υπάλληλος ενημέρωσε ότι
άλλαξε η πολιτική της ΔΕΗ. Δεν την ενδιαφέρει αν
τα προηγούμενα χρόνια δεν ενοχλούσαν. Τώρα η
ΔΕΗ δεν επιθυμεί να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές, παρότι τα καταστήματα είναι κλειστά.

(Μ.Δ.)
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Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΥ!

Ο κόσμος που μας περιβάλει υποστηρίζεται σήμερα
από τα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Από την πιο απλή οι-
κιακή συσκευή έως το πιο ανεπτυγμένο σύστημα ελέγ-
χου, υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό
αναμφισβήτητα έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό
θέσεων εργασίας σχετικά με την Ηλεκτρονική.

Η ηλεκτρονική όμως στον τομέα μας είναι και το μέλ-
λον της κλειθροποιίας.

Δεν είναι δυνατόν να φαντασθούμε την έλλειψη ηλε-
κτρονικής ασφάλειας των πελατών μας, (εκτός της μη-
χανικής), για το σπίτι, τις επιχειρήσεις, και τα μέσα
μετακίνησης των ιδιοκτητών αυτών. Ούτε είναι δυνατόν
να προσφέρουμε τις αρμοδιότητες του επαγγελματι-
σμού μας, στους ««τυχάρπαστους πτυχιούχους ηλε-
κτρονικούς»» των διαφόρων ΙΕΚ (δημοσίων και
ιδιωτικών). Με την σκέψη αυτή και με τις θέσεις που
αναπτύσσει ο μοναδικός σύλλογος πτυχιούχων ηλε-
κτρονικών, για πολλοστή φορά θα αναφερθούμε για
την ανάγκη να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που μας
αφορά και αυτό είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των
απειλών του συγκεκριμένου συλλόγου, αλλά και του
μέλλοντος του επαγγέλματός μας (άλλωστε τα ως άνω
προβλέπονται από το άρθρο 2 «σκοποί της ένωσης» του
αναγνωρισμένου από την πολιτεία καταστατικού μας).

Το Δ.Σ του Σ.Α.Ε.Κ, ενεργεί προς την κατεύθυνση
αυτή, αλλά λόγω της πανδημίας έχει μείνει πίσω σε
αυτή την διεκδίκηση. Περιμένουμε τις συμβουλές του
νομικού μας συμβούλου και τις δυνατότητες της ΓΣΕ-
ΒΕΕ, προκειμένου να εξετάσουμε τα επόμενα μας βή-
ματα. Φυσικά στο τραπέζι είναι και οι αναμενόμενες
διερευνητικές συζητήσεις των δύο σχετικών διοική-
σεων, αλλά στους χορηγούς που αναφέρονται στην αν-
τίστοιχη ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών «συναδέλφων»,
δεν αναφέρονται οι έγκριτοι χορηγοί των κλειθροποιών
που διαθέτουν προς πώληση σχετικά με την ηλεκτρο-
νική ασφάλεια προϊόντων, (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).
Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι τυχαίο και έχουμε την
γνώμη ότι το σχετικό αντικείμενο, αφορά και τους εισα-
γωγείς των προϊόντων που μας προσφέρουν.

Όπως το επάγγελμα του κλειθροποιού έχει πολλές
ειδικότητες, έτσι και οι ασχολούμενοι με την ηλεκτροτε-
χνία μπορούν ν΄ ασχοληθούν με τις επισκευές Η/Υ, λά-
πτοπ, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικούς συναγερμούς
κτιρίων, ηλεκτρονικών μηχανικών και τόσες άλλες ειδι-
κότητες που σπούδασαν. Δεν μπορούν όμως ν ασχο-
λούνται (και μάλιστα αποκλειστικά), με την μηχανική
και ηλεκτρονική ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού.

Μανδενάκης Σταύρος

Νέα από την 
MUL-T-LOCK

Σε μια προσπάθεια να κάνει τους πελάτες
της να αισθάνονται ασφαλέστεροι, η Mul-T-
Lock εισάγει αντιβακτηριακά κλειδιά για
όλους τους διάφορους κυλίνδρους, κλειδαριές
και λουκέτα της Mul-T-Lock. Οι αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες συμβάλλουν στη μείωση της
ανάπτυξης ανεπιθύμητων βακτηρίων στην βα-
σική επιφάνεια. 

Οι νέες αντιβακτηριακές πλαστικές κεφαλές
περιλαμβάνουν έναν παράγοντα που μειώνει
τον αριθμό βακτηρίων στην επιφάνεια του
κλειδιού. Τόσο οι κεφαλές των αντιβακτηρια-
κών κλειδιών όσο και τα μεταλλικά κλειδιά
έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22196 για να δείξουν χαμηλότερη βακτηριακή
μόλυνση σε σύγκριση με άλλα κλειδιά.

Οι νέες αντιβακτηριακές πλαστικές κεφαλές
έχουν σχεδιαστεί να είναι σκούρες πράσινες
για να διαφοροποιούνται από άλλα κλειδιά.

Για την αντιγραφή: 
Μανδενάκης Σταύρος

Δράσεις
Δ.Σ.

Έχει ξεκινήσει η συλ-
λογή του μπρούντζου.
Όσοι από τους συνα-
δέλφους μπορούν και
θέλουν να ενισχύσουν
το ταμείο αλληλοβοη-
θείας μπορούν να κα-
λούν στη γραμματεία
του Σ.Α.Ε.Κ. και μέλος
του Δ.Σ. έρχεται και πα-
ραλαμβάνει το μη χρή-
σιμο υλικό. Η αξία της
επικοινωνίας και της
συλλογής είναι μεγάλη,
ειδικά το δύσκολο αυτό
διάστημα που δια-
νύουμε. Στη φωτογραφία ο Νίκος Νικολόπουλος ενώ μας
παραδίδει τον μπρούντζο που διαθέτει στον Σ.Α.Ε.Κ.

(Μ.Δ.)
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ! (Β΄γραφή)

Με τις πιέσεις της καθημερινής ζωής, η ασφάλεια στο
σπίτι συχνά παραβλέπεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο ακολουθούν ορισμένες κορυφαίες σκέψεις που
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους συναδέλφους, κατά
την έρευνα της ασφάλειας ενός σπιτιού: Υπάρχουν πολ-
λές ευάλωτες περιοχές γύρω από το σπίτι που συχνά πα-
ραβλέπονται από τους ιδιοκτήτες ενός σπιτιού. Κατά την
παροχή συμβουλών σε έναν πελάτη ή τη διεξαγωγή έρευ-
νας για την ασφάλεια στο σπίτι του, θα ήταν χρήσιμο να
λάβετε υπόψη αυτές τις τοποθεσίες γύρω από το σπίτι,
να προτείνετε αλλαγές ασφαλείας που πρέπει να γίνουν
και τα απαιτούμενα πρότυπα για διαφορετικά προϊόντα. 

Εσωτερικά:         
• Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα και οι πόρτες καλής

ποιότητας διαθέτουν και τις κατάλληλες κλειδαριές. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να επισημάνουμε τα πιο
εύκολα προσβάσιμα που είναι τα παράθυρα και οι πόρ-
τες στο ισόγειο.

• Καθώς η διάρρηξη των κλειδαριών εξακολουθεί να
αποτελεί απειλή, η ποιότητα των κυλίνδρων της κλειδα-
ριάς είναι πιο σημαντική από ποτέ. Βεβαιωθείτε ότι οι
κύλινδροι έχουν την απαραίτητη ασφάλεια υποστηριζό-
μενοι από ελεγμένο κατασκευαστή ο οποίος εγγυάται και
παρέχει την σχετική προστασία. 

• Εάν υπάρχουν εξωτερικές ξύλινες πόρτες στο σπίτι,
βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συναγερμού λειτουρ-
γεί σωστά και ότι έχει τοποθετηθεί κλειδαριά τουλάχι-
στον 5 σημείων εγκεκριμένη σύμφωνα με το πρότυπο
μιας θωρακισμένης πόρτας. Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί
μια σχεδίαση με λιγότερα σημεία ασφάλισης,  ο ιδιο-
κτήτης του σπιτιού μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο
να αναβαθμίσει την κλειδαριά του ή την πόρτα του.
Στην αγορά υπάρχει πλήθος αναβαθμισμένων τέτοιων
προϊόντων.

• Απαιτείται επιπλέον ασφάλεια στο σπίτι; Οι αλυσίδες
πορτών (όπου δεν υπάρχουν θωρακισμένες), μπορούν
να προσθέσουν προστασία έναντι των ευκαιριακών λη-
στών, ενώ ένας περιοριστής πλακών επιστολών μπορεί
να βοηθήσει στην αποτροπή της αλιείας γραμματοκιβω-
τίων, μια κοινή τακτική που χρησιμοποιείται για την από-
κτηση κλειδιών αυτοκινήτου. Ένα ακόμη απαραίτητο
αξεσουάρ είναι και το ηλεκτρονικό «μάτι».

• Το σπίτι διαθέτει σύστημα συναγερμού; Είτε πρόκει-
ται για έξυπνο, είτε για ένα πιο παραδοσιακό ενσύρματο
σύστημα, ένα σύστημα συναγερμού στο σπίτι μπορεί να
λειτουργήσει ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο για
τυχόν πιθανές διαρρήξεις. Οι έξυπνοι συναγερμοί έχουν
επίσης την πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου από απόσταση
μέσω έξυπνων τηλεφώνων ή tablet.

• Οι εσωτερικές κάμερες παρέχουν μια χαμηλού κό-
στους, αποτελεσματική λύση για την παρακολούθηση
του εσωτερικού ενός σπιτιού. Μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως αυτόνομες κάμερες ή μέρος ενός ολοκληρω-
μένου συστήματος, στρατηγικά τοποθετημένο για να
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιού να παρακολουθούν
στενά τα τιμαλφή τους και τα πιο πολύτιμα αγαθά τους.
Οι έξυπνες κάμερες έχουν επίσης το πρόσθετο πλεονέ-
κτημα της αποστολής ειδοποίησης στο έξυπνο τηλέφωνο
ή το tablet του ιδιοκτήτη, εάν εντοπιστεί κίνηση γύρω
από το σπίτι τους. 

Τέλος:
• Για τα πρόσφορα για διάρρηξη σημεία του σπιτιού,

απαιτείται η συμβουλή σας για την καλλίτερη αντιδιαρ-
ρηκτική προστασία αυτών των σημείων (ασφαλή λου-
κέτα, σιδεριές κλπ.)

Εξωτερικά:
• Το ακίνητο διαθέτει υπόστεγο ή γκαράζ; Τα υπόστεγα

και τα γκαράζ συχνά μπορούν να γεμίσουν με ακριβά ερ-
γαλεία και εξοπλισμό, εκτός από το γεγονός να οδηγούν
πιθανώς και εντός της οικίας. Ένας αυτόνομος συναγερ-
μός μπορεί να είναι χρήσιμος για την ειδοποίηση των
ιδιοκτητών σπιτιού για οποιαδήποτε ασυνήθιστη δρα-
στηριότητα στα υπόστεγα αυτά. Ένα λουκέτο που έχει
δοκιμαστεί για την ασφάλεια και την αντοχή του, μπορεί
να παρέχει μέγιστη ασφάλεια και να αντέχει στις πιο δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες.

• Καθώς οι πύλες των υποστέγων μπορούν να παρέ-
χουν εύκολη πρόσβαση σε διαρρήκτες σε εξωτερικές
περιοχές, (απομακρυσμένοι οικισμοί), τα μέτρα ασφα-
λείας για αυτές τις περιοχές είναι απαραίτητα. Μία
αδιάβροχη πρόσφυση υψηλής ασφάλειας και ένα μέγι-
στο λουκέτο ασφαλείας, το οποίο είναι επίσης αδιά-
βροχο, μπορεί να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας
και βοήθεια για την προστασία και την πρόσβαση στο
πίσω μέρος του σπιτιού.

• Υπάρχει ένας μεγάλος εξωτερικός χώρος που πρέ-
πει να παρακολουθείται; Ένα σύστημα CCTV θα επιτρέ-
ψει στον ιδιοκτήτη σπιτιού να παρακολουθεί την
εξωτερική του ασφάλεια στο σπίτι και να ενεργεί ως
αποτρεπτικός παράγοντας για έναν πιθανό εισβολέα.
Ένα έξυπνο σύστημα CCTV θα τους επιτρέπει επίσης να
ελέγχει τις παραμέτρους από το smartphone ή το tablet
τους και η νυχτερινή όραση (ορισμένων CCTV), κατα-
γράφει οποιαδήποτε δραστηριότητα λαμβάνει χώρα
κάτω από την κάλυψη του σκοταδιού, που προτιμούν
οι διαρρήκτες.

Αράπης Σ. & Μπύρτας Ε.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Ε.Κ. έχει πρω-
τεύων σκοπό την επικοινωνία με τα μέλη του. Προς
τούτο στέλνεται η τρίμηνη ενημερωτική εφημερίδα
σε όλους όσους θα ήθελαν να μαθαίνουν τα τεκται-
νόμενα του κλάδου. Επίσης, οποιαδήποτε ενημέ-
ρωση υπάρχει από τα Επιμελητήρια, την ΓΣΕΒΕΕ και
την ΟΜΜΕΑ, στέλνεται με e-mail στα μέλη του ΣΑΕΚ
– ΣΑΚΔΕΠ – ΣΑΕΚΒΕ και ΚΛΕΙ. ΔΙ.

Η προσπάθεια που κάνουμε όλοι όσοι συμμετέ-
χουμε στο Δ.Σ. είναι εθελοντική. 

Προς τούτο ζητούμε από όλους όσους διαβάζουν
την εφημερίδα και ενδιαφέρονται κλαδικά να γράφε-
ται και να διανέμεται η εφημερίδα, να βοηθήσουν σε
αυτή την προσπάθεια. Εκτός ολίγων που βοηθούν
στη συγγραφή της εφημερίδας, δεν μας έρχονται θέ-
ματα. 

Στο επάγγελμα παρουσιάζονται και δύσκολες κα-

ταστάσεις τεχνικές ή κοινωνικές-προσωπικές. Η
αναφορά τους χωρίς όνομα, είναι μια εμπειρία που
θα προβληματίσει και θα ωφελήσει όλους μας και
ειδικά τους νεότερους.

Και λίγα λόγια για το κόστος της εφημερίδας. Ο
τυπογράφος και τα ταχυδρομικά έξοδα φθάνουν το
ποσό των 800 ευρώ. Άρα το κόστος των 800€ που
ζητείται από τους διαφημιζόμενους για την έκδοση
της εφημερίδας, είναι το ελάσσων. 

Με τη βοήθεια της νέας μας γραμματέως γίνεται
προσπάθεια να εξελιχθεί ο Σύλλογος στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Όποιος επιθυμεί να επικοινω-
νεί στο Facebook, μπορεί να μας ακολουθεί στο
προφίλ ‘Σαεκ σύνδεσμος κλειθροποιών’ και  στη σε-
λίδα SAEK_ΣΑΕΚ.

Ζιάκκας Δ.

Εφημερίδα Σ.Α.Ε.Κ. και Ενημέρωση

Συναδελφική Αλληλεγγύη
Συνάδελφε του Σ.Α.Ε.Κ., αν δεν προλαβαίνεις να καλύ-

ψεις τις τεχνικές υποχρεώσεις σου και προκειμένου να εξυ-
πηρετηθεί ο πελάτης σου γρήγορα και σωστά, δώσε τη
δουλειά σε κάποιο από τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ..

Βοηθάς τον πελάτη σου, βοηθάς τον συνάδελφο του
Σ.Α.Ε.Κ. που πιθανόν να μην έχει δουλειά, βοηθάς τη συ-
σπείρωση των Μελών γύρω από τον Σ.Α.Ε.Κ.. 

(Μ.Δ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα εκτιμούσαμε αν στέλνατε τεχνικά θέματα-

φωτογραφίες από την ενασχόλησή σας 
και την καθημερινότητα στο e-mail του

Σ.Α.Ε.Κ., δημιουργώντας έτσι μια καλύτερη
επικοινωνία με την γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ.

Η πανδημία και το lockdown (περιορισμός κίνησης), δυ-
σκόλεψε κατά πολύ και τον κλάδο μας. 
Η παρουσία αλεξιπτωτιστών που με ένα τηλέφωνο
(απόρρητο παρακαλώ) παρέχουν υπηρεσίες κλειδαρά
χωρίς να έχουν κατάστημα και άδεια, ανακαλύπτονται
συνεχώς.
Εμείς οι συνάδελφοι του Σ.Α.Ε.Κ. επιμένουμε ότι ο μόνος
τρόπος να κρατήσουμε τους πελάτες είναι η άμεση αν-
ταπόκριση, η ευγένεια και η ποιοτική τεχνικά εξυπηρέ-
τηση. 
Είναι απαραίτητη η χρήση του βιβλίου συμβάντων κατά
την άσκηση του επαγγέλματός μας, διότι προστα-
τεύουμε τον καταναλωτή, προστατεύουμε το κατάστημά
μας, ενδυναμώνουμε τη συνεργασία και σε συνδυασμό

με τα φορολογικά στοιχεία που παρέχουμε κινούμεθα
στη νομική οδό της ειλικρίνειας. 
Έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, εάν δεν το τηρούμε.
Ενισχύουμε την αξιοπιστία της επιχείρησης απέναντι
στον καταναλωτή. Ενισχύουμε τον Σ.Α.Ε.Κ.. Ξεχωρίζουμε
από τους αλεξιπτωτιστές. 
Όταν το Υπουργείο Οικονομικών θελήσει να βάλει σε
τάξη αυτούς που λειτουργούν χωρίς κατάστημα, ας κάνει
απογραφή των τηλεφώνων. Θα καταλάβει γιατί ιδρύ-
θηκε ο Σ.Α.Ε.Κ., γιατί αγωνίζεται τώρα είκοσι πέντε χρό-
νια, αναδεικνύοντας όχι μόνον τα προβλήματα του
κλάδου, αλλά και την επιστημονική κατάρτιση που έχουν
πολλά μέλη συνάδελφοι.

Μαρίνος Δημήτρης

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Πιθανότατα το μεγαλύτερο κλειδί στον κόσμο

Όταν οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες του 1948 και του
1967 έφυγαν από τα σπίτια τους, πήραν τα κλειδιά τους
μαζί τους με την πεποίθηση ότι η επιστροφή τους ήταν
επικείμενη. Πέρασαν περισσότερα από εξήντα χρόνια
και ο αριθμός τους έχει πολλαπλασιαστεί σε περίπου
πέντε εκατομμύρια στην Παλαιστίνη, τη Μέση Ανατολή
και πέραν αυτής. Τα κλειδιά μεταβιβάστηκαν από γενιά
σε γενιά ως αναμνηστικό - ως ανάμνηση των χαμένων
σπιτιών τους και ως διαρκή σύμβολα του επιθυμητού
«δικαιώματος επιστροφής».

Το 2008, οι κάτοικοι του Aida Refugee Camp κοντά στη
Βηθλεέμ παρήγαγαν συνεργατικά αυτό που λέγεται ότι
είναι το μεγαλύτερο κλειδί στον κόσμο (οι κατασκευα-
στές του προσπάθησαν ακόμη και να αποκτήσουν αυτόν
τον επίσημο τίτλο από την Guinness World Records). Το
κλειδί, βάρους περίπου ενός τόνου και μήκους περίπου
εννέα μέτρων, κατασκευάστηκε από χάλυβα και εγκατα-
στάθηκε στην είσοδο του καταυλισμού ως κρίσιμη εκ-
δήλωση της μη βίαιης έκφρασης και ως μέσο υπέρβασης
των απεικονίσεων των θυμάτων.

Η 7η Μπιενάλε του Βερολίνου ξεκίνησε διάλογο με
την κοινότητα του Aida Refugee Camp, κανονίζοντας να
δανειστεί το γλυπτό και να το φέρει στο Βερολίνο για
όλη τη διάρκεια της Μπιενάλε. 

Το κλειδί ταξιδεύει χιλιάδες μίλια διαμέσου της ξηράς
και της θάλασσας στη Γερμανία, για να φέρει στο προ-
σκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των προσφύγων και
να επικεντρώσει κριτική στις μελλοντικές προοπτικές.
Εργαστήρια με Παλαιστίνιους νέους στο Βερολίνο και το
Aida Refugee Camp στοχεύουν στη συζήτηση θεμάτων
πατρίδας, μνήμης και σύγχρονης ταυτότητας υπό το
φως του παρελθόντος και του παρόντος. 

Συνοδευτικές δημόσιες συζητήσεις επιδιώκουν να
συμβάλουν σε μια εποικοδομητική κοινωνική ανάπτυξη
αμφισβητώντας τη συλλογική καλλιτεχνική παραγωγή
και αφηγήσεις. Κείμενο του Toleen Touq.

Το Key of Return είναι ένα έργο συνεργασίας της 7ης
Μπιενάλε του Βερολίνου και της Διεθνούς Ακαδημίας
Τέχνης της Παλαιστίνης σε συνεργασία με τον Schlesis-
che27, Internationales JugendKunst und Kulturhaus,
Friedrichshain-Kreuzberg. 

Τα συνοδευτικά εργαστήρια υποστηρίζονται από το
Goethe-Institut, Ramallah.

Αυτό το έργο επιμελείται από τους κατοίκους του Aida
Refugee Camp. Khaled Hourani, Διευθυντής της Διε-
θνούς Ακαδημίας Τέχνης Παλαιστίνης και Toleen Touq,
ανεξάρτητος επιμελητής, Παλαιστίνη/Ιορδανία.

Το ταξίδι του  κλειδιού επιστροφής  από το στρατό-
πεδο προσφύγων στη Μπιενάλε εγείρει ερωτήματα σχε-
τικά με την υποεκπροσώπηση της παλαιστινιακής
αφήγησης στις δημόσιες συζητήσεις στη Γερμανία. Ξε-
κινώντας από το νόημα της 15ης Μαΐου - για τη μία την
Εθνική Ημέρα Ιδρύματος και για την άλλη την ημέρα
πτήσης και απέλασης - η συζήτηση επιδιώκει να συζη-
τήσει τη διαμεσολάβηση της ισραηλινής και παλαιστι-
νιακής αφήγησης στη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία. 

Η ευθύνη των Γερμανών για το Ολοκαύτωμα συνέβαλε
στο γεγονός ότι η παλαιστινιακή αφήγηση δεν αποτελεί
μέρος της δημόσιας συνείδησης. Αυτές οι δύο διαφορε-
τικές αφηγήσεις, ωστόσο, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της πολιτικής ταυτότητας και των δύο κοινωνιών
και ταυτόχρονα μια νομιμότητα της συνέχισης κάθε
ρόλου θύματος. 

Δεν πρέπει να δοθεί έμφαση ούτε στη σύγκριση του
τραύματος ούτε στην αποκλειστικότητα κάθε τραύμα-
τος, αλλά αντ 'αυτού το συμβάν θα ακολουθήσει συνεχή
ερωτήματα και θα συμβάλει στη μεταφορά γνώσεων και
στην καλύτερη κατανόηση της σύγκρουσης.

(Μ.Δ.)
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Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία η οποία ασχολείται

με κοπτικά εργαλεία και μέταλλα. 
Οι μηχανές κοπής κλειδιών και τα κλειδιά αποτελούν

ένα μικρό κομμάτι αυτής της βιβλιογραφίας. 
Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στην κατεργασία -

κοπή των μετάλλων οι οποίοι ισχύουν φυσικά και για την
κατεργασία - κοπή των κλειδιών. 

Η κοπή είναι πάντοτε σε συνάρτηση με την: 
α. Σκληρότητα κλειδιού (μέταλλο) 
Ορείχαλκος, σίδηρος, ορείχαλκος επινικελωμένος, σί-

δηρος επινικελωμένος, NiSi alpaca, 20% Ni 20% Zinc 60%
Copper (Χαλκός) είναι τα πιο συνηθισμένα υλικά στην
κλειθροποιία. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε ένα από τα παραπάνω
μέταλλα μπορούν να εμφανισθούν με πάρα πολλές βαθ-
μίδες σκληρότητας, πράγμα το οποίο εξαρτάται από τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις τιμές. Να ση-
μειωθεί ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές κλειδιών παραγ-
γέλνουν τις πρώτες ύλες (ορείχαλκο, σίδερο κλπ.) με
συγκεκριμένες προδιαγραφές σκληρότητας, βασισμένες
στην σκληρότητα των κοπτικών τους εργαλείων- καλου-
πιών, ώστε να επιτύχουν την μεγαλύτερη δυνατή διάρ-
κεια ζωής των καλουπιών τους. 

Ένα από τα πιο δύσκολα μέταλλα είναι το NiSi, μέταλλο το
οποίο απαντάται συνήθως στα κλειδιά αυτοκινήτου αλλά και
στα κλειδιά των κυλίνδρων ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο
υλικό η ποσότητα Νικελίου που υπάρχει στην σύνθεσή του,
ανάλογα των προδιαγραφών μπορεί να το κάνει ιδιαίτερα
σκληρό και πολύ δύσκολο στην κατεργασία - κοπή. 

β. Ταχύτητα περιστροφής κοπτικού 
Υπάρχουν διάφορα κοπτικά HSS (High Speed Steel)

CARBIDE (Hard Metal) με διαφορετικές επιστρώσεις
TiN (κίτρινο), TiCN (Μπλέ), TiACN (Μαύρο), TiAICN
(Μωβ). Όλες αυτές οι επιστρώσεις έχουν να κάνουν με
τη σκληρότητα των μετάλλων και την ταχύτητα κοπής-
περιστροφής και θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία
στις ηλεκτρονικές μηχανές. 

γ. Πίεση κατά την κοπή 
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες φθοράς

των κοπτικών εργαλείων είναι η πίεση που εφαρμό-
ζουμε κατά την διαδικασία κοπής. 

Η πίεση δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει την αντοχή του
κοπτικού, διότι το αποτέλεσμα θα είναι υπερβολική αύ-
ξηση της θερμοκρασίας του κοπτικού, με συνέπεια την
μείωση της ζωής του ή ακόμα και την καταστροφή του.
Πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συντελεί στην
μείωση της ζωής των κοπτικών, είναι η χρήση της μη-
χανής κοπής από διαφορετικά άτομα τα οποία εφαρμό-

ζουν διαφορετική πίεση κατά την κοπή. 
δ. «Ώσμωση» 
Δανειζόμενοι τον όρο της χημείας, ως «ώσμωση»

αναφέρουμε την ιδιότητα των κοπτικών εργαλείων να
«προτιμούν» να κόβουν το ίδιο μέταλλο (π.χ. μόνο ορεί-
χαλκο ή μόνο σίδερο κλπ.). Επίσης είναι η ιδιότητα των
κοπτικών που όταν κόβουν ένα συγκεκριμένο μέταλλο
(π.χ. σίδερο), αν έπειτα κόψουν άλλο μέταλλο (π.χ. ορεί-
χαλκο), στη συνέχεια δεν μπορούν να κόψουν το ίδιο
καλά το αρχικό μέταλλο (σίδερο). Παλαιότερα, κάποιοι
χρησιμοποιούσαν διαφορετικό μαχαίρι για σιδερένια και
διαφορετικό για ορειχάλκινα κλειδιά. 

Τα εργοστάσια κατασκευής Μηχανών κοπής έχουν με-
λετήσει την πίεση που χρειάζεται για την κοπή όπως και
τις κατάλληλες στροφές που χρειάζεται το μαχαίρι. Δεν
υπάρχει λόγος να εφαρμόζουμε επιπρόσθετη πίεση, διότι
προσωρινά μπορεί να κόψουμε το κλειδί πιο γρήγορα,
όμως σε βάθος χρόνου θα μειώσουμε ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ την
ζωή του μαχαιριού αλλά και του οδηγού της μηχανής. 

Καλό θα είναι λοιπόν, να χρησιμοποιείτε τα μαχαίρια
που προτείνει ο κατασκευαστής. Είτε HSS είτε CARBIDE,
το κάθε ένα από αυτά θέλει συγκεκριμένες στροφές για
να λειτουργήσει σωστά. 

Οι Ηλεκτρονικές Μηχανές δουλεύουν πάντα με μαχαί-
ρια CARBIDE αλλά εκεί έχουμε ΠΑΝΤΑ σταθερή πίεση
και ταχύτητα κοπής. Επιπλέον, η μηχανή διαλέγει αυτό-
ματα τις κατάλληλες στροφές. 

Στις Ημιαυτόματες - Χειροκίνητες Μηχανές, η μηχανή
θα πιέσει από μόνη της όσο χρειάζεται και ο χρήστης
θα πρέπει να κάνει κινήσεις με συγκεκριμένο ρυθμό,
όχι πολύ γρήγορο ώστε να μην προκληθεί φθορά του
οδηγού.

Ειδικά στα ασιατικής προέλευσης κλειδιά αυτοκινήτου,
τα οποία είναι ιδιαίτερα σκληρά, χρειάζεται υπομονή αλ-
λιώς η επικείμενη καταστροφή του μαχαιριού είναι σί-
γουρη. Όσο πιο σκληρό είναι ένα κλειδί, τόσο πιο αργή
πρέπει να είναι η κοπή του και η πίεση που εφαρμόζουμε
κατά την κοπή. 

Στις Ηλεκτρονικές Μηχανές τα πολύ σκληρά κλειδιά
μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απορρύθμιση ή και
την ζημιά στα μοτέρ της μηχανής. 

Στις Μηχανές για βούλες και κλειδιά laser, συνίσταται
να μην κόβετε ποτέ πάνω από 30 κλειδιά συνεχόμενα.
Δώστε στην μηχανή λίγο χρόνο να κατεβάσει θερμοκρα-
σία… Πάντοτε να θυμάστε ότι η θερμοκρασία είναι ο χει-
ρότερος εχθρός μηχανών και κοπτικών. 

Φιλικά 
Φωτης Κ. Σωτηρόπουλος

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΜΑΧΑΙΡΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ 
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Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να διαφημιστείτε στην εφημερίδα Locksmiths News η οποία
φτάνει στα χέρια όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στη γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. καθημερινά 09:00-15:00 στο 210 3300006.

LOCKSMITHS NEWS - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ (Σ.Α.Ε.Κ.)
Αριστοτέλους 11-15, Αθήνα 10432, Τηλ.: 210 33 000 06, Fax: 210 33009 81, E-mail: saek@acsmi.gr – www.saek.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δ.Σ. ΣΑΕΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: STILVOPRESS Graphic Arts 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
(Σ.Α.Ε.Κ.)

Τραβηγμένη και όμως 
δεν άνοιξε!

Γνώριμο άκουσμα στο ακουστικό του τηλεφώνου “κλει-
στήκαμε έξω” και τα κλειδιά είναι από μέσα. Ακολουθεί συ-
νηθισμένη ερώτηση στην πελάτισσα “Τι πόρτα έχετε;”
“Πόρτα ασφαλείας με μικρό κλειδί!!”.

Η πρώτη σκέψη είναι “τραβηγμένη- εύκολη δουλειά”. Σε
10' ήμουν στο διαμέρισμα του ημιώροφου και ξεκινάω την
προσπάθεια ανοίγματος.

Μετά από 20' προσπάθειας και εφόσον έχω δοκιμάσει
σύρματα, πλαστικές ταυτότητες, μεταλλικές σπάτουλες και
ό,τι άλλο διέθετα, η πόρτα παρέμενε ερμητικά κλειστή.

Η πελάτισσα βλέποντας την αγανάκτησή μου, μου πρό-
τεινε να μπούμε από την πίσω συρόμενη πόρτα της κουζί-
νας. Έτσι και έγινε! Μπήκαμε εύκολα από την συρόμενη και
τρέχω αμέσως να δω γιατί τελικά δεν άνοιγε αυτή η πόρτα.
Στην κάσα υπήρχε ένα κλείστρο με ράουλο που κλείνοντας
η πόρτα, εγκλώβιζε την γλώσσα και σχεδόν την εξαφάνιζε
χωρίς να μπορείς να την πιάσεις από πουθενά.

Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι έχουν συναντήσει αυτό το
κλείστρο, αλλά νομίζω είναι μια δύσκολη περίπτωση που
πρέπεινα βρούμε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο να την αντι-
μετωπίσουμε και να  φέρουμε εις πέρας το άνοιγμα.

Ιατρού Δημήτρης

...μια ελπίδα γεννιέται!
Λόγω των δύσκολων ημερών που ζούμε με εγκλει-

σμούς και απαγορευτικά, είπα να γράψω κάτι πιο
ανάλαφρο από χρηματοκιβώτια και κλειδαριές.

Ένας συνάδελφος από Ολλανδία, μου έστειλε την
ανωτέρω φωτό που την ξεχώρισαν ανάμεσα από πολ-
λές άλλες, με θέμα την κλειθροποιεία σε μια έκθεση
φωτογραφιών που έγινε στο σωματείο τους.

Σκέφτηκα να την μοιραστώ μαζί σας γιατί νομίζω
βοηθάει, την καταλληλότερη στιγμή, την ψυχική ανά-
ταση όλων μας.

Από κάτι τελειωμένο που θυμίζει ασφάλεια, γεννιέ-
ται κάτι καινούριο, γεμάτο ζωή και ελπίδες!

Τα πολλαπλά μηνύματα που στέλνει είναι πραγμα-
τικά επίκαιρα και μας αγγίζουν όλους. Η επόμενη
μέρα, όταν αυτό το «κακό όνειρο» θα έχει τελειώσει,
πρέπει να μας βρει όλους υγιείς και με ζωντανή την
ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. 

Τα πολλά λόγια νομίζω είναι περιττά, ...μια εικόνα
χίλιες λέξεις!!

Δημήτρης Ιατρού




