
Τα κουνούπια και οι σκνίπες  δεν 

είναι τα αγαπημένα μας έντομα. Αν 

δεν συμφωνείτε σε αυτό, μη 

διαβάσετε το άρθρο… 

Ενοχλούν,  τσιμπούν, προκαλούν 

πόνο και φαγούρα. Φυσικά 

αφήνουν  ένα πρήξιμο για μερικές 

ώρες ή στη χειρότερη περίπτωση 

σημάδια στο σώμα μας.  Όλοι μας 

έχουμε την εικόνα του μικρού 

παιδιού με τα σημάδια από 

τσιμπήματα κουνουπιών. 

Τι κάνουμε ; 

Εκνευρισμός! Να περάσει η ώρα να 

φύγουμε, να βάλουμε διάφορα 

εντομοαπωθητικά στο σώμα μας,  

να τοποθετήσουμε φιδάκι, … άντε 

μετά μπάνιο για να κοιμηθείς… 

Λοιπόν !  

Σας προτείνω μια λύση που δοκίμασα φέτος στις δυο μικρές αυλές του σπιτιού μου, εδώ 

στη Χαλκιδική. Τα δοκιμαστικά είχαν διάρκεια μια εβδομάδα. Πειραματιστές φίλοι στο 

συγκρότημα αλλά και στα γειτονικά… 

 

1.  Φτιάχνεις στο κουτάκι ένα άνοιγμα 

χρησιμοποιώντας μαχαίρι και απλό ψαλίδι. Το 

άνοιγμα να είναι πάνω από τη μέση… 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αν δεν «πιάνει» το χέρι σου άστο! 

Έχω άλλη λύση για σένα στην άλλη σελίδα… 

2.   Γεμίζεις με χώμα, ώστε το κεράκι να είναι 

κοντά στην επάνω επιφάνεια του κουτιού και 

να την ζεσταίνει έντονα. 

3.  Στην επάνω επιφάνεια τοποθετείς μια 

ταμπλέτα εντομοαπωθητική (30 τεμ = 1 

ευρώ) 



Τοποθετείς  ένα κουτάκι εκεί στο μπαλκόνι, στην μικρή αυλή όπου κάθεσαι με τη παρέα 

σου, όχι κοντά στο τραπέζι με τα τσίπουρα και τους μεζέδες  και αυτό ήταν!   

 

Απαιτήσεις του συστήματος :  

Αλλάζεις το κεράκι όταν σβήσει και κάθε δυο κεράκια μια ταμπλέτα.  (Οι ταμπλέτες παύουν 

να δρουν όταν σχεδόν ασπρίσουν). 

 

Για όσους δεν «πιάνει» το χέρι τους…  

Υπάρχουν κάποια χρωματιστά φαναράκια μικρά-μικρά που τοποθετούνται τα κεράκια και 

κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα αφού ξεκινήσει η νύχτα. Αυτά, πέρα από την όμορφη 

ατμόσφαιρα, είναι πραγματικές καμινάδες!  Τοποθετήστε πάνω σε μια τέτοια καμινάδα μια 

ταμπλέτα στηρίζοντάς την με μια λωρίδα αλουμινίου 

που θα αποσπάσετε από ένα κουτάκι αναψυκτικού. Θα 

φτιάξετε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που θα 

καταναλώνει μια ταμπλέτα σε κάθε κεράκι και αν 

υπάρχουν γείτονες …θα απαλλαγούν και αυτοί από τα 

κουνούπια.  

Η Λιάνα σχολιάζοντας αυτή τη λύση έγραψε στο Face book “και ρομανζάδα και χωρίς 

κουνούπια”  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :    

Μη χρησιμοποιήσετε τη κατασκευή σε κλειστό χώρο. Μη βάλετε –άθελά σας- καμιά φωτιά.  

Μη χρησιμοποιείστε ηλεκτρικό καλώδιο και το ηλεκτρικό ‘μηχανάκι’ που πωλούν οι 

κατασκευαστές.   Είναι μια πολύ κακή ιδέα –ανοησία θα έλεγα, στη περίπτωση που 

υπάρχουν στο χώρο μικρά παιδιά- να έχεις καλώδια ρευματοφόρα των 220 volt ξαπλωτά 

στην αυλή σου, στο μπαλκόνι, και όπου αλλού. 

 

Η μικρή κατασκευή ήταν μια ιδέα του φίλου μου Πασχάλη και δική μου.  Συζητήθηκε με τη 

Κούλα και τη Λιάνα και υιοθετήθηκε ομόφωνα από όλη την ομάδα. Δοκιμάσαμε τη 

λειτουργία της κατασκευής και στη παραλία  εκεί στο Ποσείδι ψαρεύοντας με τα καλάμια  

μέχρι αργά.   

Χμ!  Μάλλον διώχνει και τα … μεγάλα ψάρια!!! 
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