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G. Inventors  

1) Τι σηµαίνει για εσένα η δεκαετία του 80 για τα ηλεκτρονικά και την 

τεχνολογία γενικότερα?  

 

Η ανάµνηση της δεκαετίας του 80 που έχω, αυτή µεταφράζετε σε ηγεσία της 

Ιαπωνίας στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών και οργάνων µέτρησης, τα οποία, η µεγάλη 

πλειοψηφία των Ελλήνων δεν τα είδε ποτέ λόγο κόστους απόκτησης καθώς και λόγο 

της υποανάπτυκτης εµπορικής αλυσίδας της εποχής.      

Για καλή µας τύχη, η Ταϊβάν µόλις είχε ξεκινήσει να ανταγωνίζεται στην αγορά, και 

έτσι έφτασαν µέχρι εµάς υποδεέστερης απόδοσης εργαλεία που όµως ο 

επαγγελµατίας τεχνικός θα µπορούσε να εµπιστευτεί στο θέµα ποιότητα κατασκευής.    

 

Στην δεκαετία του 90 είχαµε την έξαρση του φαινόµενου του ραδιοερασιτέχνη, στην 

απλή µορφή του, άτοµα µε άσχετα επαγγέλµατα σε σχέση µε τα ηλεκτρονικά, 

ενεπλάκησαν µε την χρήση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων για να κάνουν καντάδα στην 

καλή τους από τα FM. 

Από την άλλη πλευρά η δηµόσια εκπαίδευση παρείχε τότε βιβλιογραφία του έτους 

1974, ο µέσος Έλληνας τεχνικός ήταν απροετοίµαστος να αντιµετωπίσει από την 

αιχµή της τεχνολογίας, µέχρι ακόµα και τις ερασιτεχνικές δηµιουργίες της εποχής.   

Μέσα σε αυτό το κοµφούζιο πέρασε η εικόνα ότι ο Χοµπίστας  είναι ισάξιος των 

πτυχιούχων τεχνικών, κάτι βέβαια που είναι µια φαντασίωση, η οποία αποδείχτηκε 

αργότερα, όταν ήρθε το τέλος της λυχνίας και στην ελληνική αγορά, καθώς το 95% 

των ψευδό-ερασιτεχνών, δεν µπορούσε να το δαµάσει τα τρανζίστορ.                      

 

G. Inventors  

2) Η ενασχόληση µε τον προγραµµατισµό λογισµικού και την εφαρµοσµένη 

ηλεκτρονική θα µπορούσαµε να την εντάξουµε στα χόµπι η στην άκρως 

επαγγελµατική δραστηριότητα? 

 

Θεωρώ απλή την ερώτηση, διότι γνωρίζω την ιστορία της Ιαπωνίας, και το τι συνέβη 

όταν διαδόθηκαν τα Microsoft Windows 95 σε όλο τον πλανήτη. 

Ξαφνικά σε µια νύχτα η Ιαπωνία έχασε το αίσθηµα του κυριάρχου διότι οι 

υπολογιστές έγιναν τώρα φιλικοί σε τεράστιες µάζες του πληθυσµού της γης.  

Η νέα συνταγή της επιτυχίας είναι να είσαι εσύ ο δηµιουργός ενός κυκλώµατος, και 

σε επίπεδο σχεδιασµού επεξεργαστή, και το λογισµικό να είναι η τελευταία 

προσθήκη. 

Στην εποχή µας είναι κορεσµένοι οι τοµείς ανάπτυξης ροµποτικής και µηχανηµάτων 

CNC καθώς και τα κοπτικά λέιζερ. 

Η θεωρητικά µεγάλη ανακάλυψη της εποχής, ο ροµποτικός βραχίονας για 

βιοµηχανικές εφαρµογές, βρίσκετε τώρα παντού, και είναι τώρα µια κορεσµένη 

αγορά, που ακόµα και έτσι την διεκδικούν τέσσερα µεγάλα ονόµατα που αναπτύσσαν 

αυτήν την τεχνολογία εδώ και τριάντα χρόνια.     

Η επαγγελµατική εξέλιξη νέο εισερχόµενου προγραµµατιστή είναι η συνεργασία µε 

τέτοιες οµάδες. 

Θα είναι υποχρεωµένος να απορροφήσει τόνους  τεχνικής πληροφορίας πριν είναι σε 

θέση να συνεισφέρει κάτι νέο και σηµαντικό στην νέα του οµάδα.    

 

 

 

 



G. Inventors  

3) Ποια δεκαετία θα µπορούσαµε να πούµε πως ήταν η καλύτερη από άποψη 

συνθηκών για τον τεχνικό κλάδο?  

 

Αισίως βρίσκοµε στην ηλικία των πενήντα ετών και έχω συσσωρευµένες αναµνήσεις 

και εµπειρίες από τέσσερις δεκαετίες. 

Ο Έλληνας τεχνικός ένιωθε ευχάριστα και διακρίνονταν εύκολα για όσο καιρό η 

τεχνολογία των υπολογιστών στον ελληνικό χώρο ήταν σπορ των πλουσίων και των 

λίγων. 

Το πρώτο κύµα τεχνολογίας που έφερε σηµαντικά έσοδα σε τεχνικούς πεδίου ήταν το 

1995 µε την εξάπλωση των ιδιωτικών καναλιών και µε την χρήση της µπάντας UHF. 

 

Τώρα σε γενικές γραµµές, τα πράγµατα ποτέ δεν ήταν εύκολα για τους 

περισσότερους πτυχιούχους που ιδιώτευαν στο ελεύθερο επάγγελµα.  

Εάν η προσωπικότητα σου και το DNA σου, δεν οµοιάζουν µε το άλογο κούρσας 

αγώνων, δεν πρόκειται ποτέ να αντιµετωπίσεις τον ανταγωνισµό στο περιβάλλον που 

ζεις. 

Στην παιδική ηλικία δεν σκέφτεσαι ότι οι συµµαθητές σου στο σχολείο είναι οι 

µελλοντικοί σου αντίπαλοι, και θα πρέπει να  τους παλέψεις όλους και να χάσουν, για 

να κερδίσεις εσύ την µια θέση εργασίας.     

 

G. Inventors  

4) Πόσο εύκολο είναι να προωθηθεί σήµερα µια νέα εφεύρεση από ένα 

µεµονωµένο άτοµο που έχει να ανταγωνιστή κολοσσούς µε διεθνή εµβέλεια? 

 

Σε αντίθεση µε το επάγγελµα του ηλεκτρονικού, το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου 

στην βιοµηχανία είναι οµαδικό άθληµα.  

Το δικό µου DNA έγινε οµαδικό στην ηλικία δεκαέξι ετών µόλις συνεργάσθηκα µε 

εργαστήριο επισκευής οικιακών ηλεκτρονικών στο Βόλο, το οποίο είχε πέντε τεχνίτες 

και εγώ ήµουν ο νέο-εισερχόµενος. 

Πρώτα κερδίζεις την εµπιστοσύνη της οµάδας αποδεικνύοντας ότι είσαι και εσύ 

ανερχόµενο άλογο κούρσας, µε πειθαρχηµένη προσωπικότητα, και αποφασισµένος 

έως τελικής πτώσης. 

Εάν το καταφέρεις?  τότε βρίσκονται ποιο εύκολα οι λύσεις για όλα τα προβλήµατα.  

Μόνος σου δεν πας πουθενά.    
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5)  Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε πως βρίσκετε η σηµερινή νέα γενιά των έφηβων σε 

σχέση µε την τεχνολογία και τις ανησυχίες τους ?  
 

Είναι γενική παραδοχή ότι στην Ελλάδα έχουν συµβεί πάρα πολλά σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, πέρασαν δεκάδες ηλεκτρονικές εφαρµογές και προϊόντα από τα 

χέρια µας, όπου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αντικαταστάθηκαν από άλλες. 

Και αυτός ο κυκλώνας θα συνεχίζετε για όσο διάστηµα οι Έλληνες δεν 

παρακολουθούν το πως λειτουργούν οι ξένες εταιρείες. 

Πεδίο δόξας λαµπρό υπάρχει στα ηλεκτρονικά, οι θυσίες όµως που υποχρεούσαι να 

κάνεις είναι πολλές. 

Πρέπει να αποκοπείς από τον κοινωνικό σου περίγυρο εάν σε τραβάει προς τα πίσω. 

Πρέπει να απαλλαγής από οτιδήποτε προβληµατικό  στον τρόπο συµπεριφοράς σου 



που ενσωµατώθηκε από του φίλους της γειτονιάς ή από λάθος διαπαιδαγώγηση των 

γονέων.  

Πρέπει να ξυπνήσεις τον ηγέτη µέσα σου, να δίνεις µάχες και να επιζητάς παράσηµα 

µόνο από τους άξιους και ανώτερους του κλάδου σου.  

 

Η µηχανή αναζήτησης του Google δεν µπορεί σου χτίσει την προσωπικότητα σου, 

παρά µόνο να σου βρει κάτι χρήσιµο προς ανάγνωση και µόνο εάν έχει γραφτεί από 

αξιόλογη και επώνυµη πηγή.  

Με το βλέµµα στραµµένο στο ίντερνετ είµαστε όλοι µας στην Ελλάδα του σήµερα, 

όµως το 85% της πληροφόρησης, είναι διαφηµιζόµενα χαµηλής ποιότητας αγαθά και 

υπηρεσίες, και στα τεχνικά θέµατα οι ανώνυµοι έφηβοι κυριαρχούν ως 

παραπληροφόρηση, στα κάθε λογής φόρουµ - καφενεία.  
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6) Η ύπαρξη του Blog σας δηµιουργήθηκε για λόγους προσωπικής σας 

προβολής?  επαγγελµατικής αποκατάστασης?  η για να µοιρασθείτε τις 

ανησυχίες σας ?   
 

Η δηµιουργία του ITTSB Blog ήρθε για να γκρεµίσει την παραπληροφόρηση υπέρ 

των φτηνών πολύµετρων και των εργαλείων της δεκάρας. 

Ο κάθε σκεπτόµενος ως µελλοντικός ηγέτης δεν είναι δυνατόν να βασίζετε σε 

εργαλεία παρωχηµένης τεχνολογίας ενώ θέλει να είναι σε επαφή µε την σηµερινή 

τεχνολογία, ‘η σκέφτεται να αναπτύξει νέες εφαρµογές. 

 

Τώρα ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή, είµαι απόγονος ηλεκτρολόγου 

αυτοκινήτων όπου απεβίωσε πρόωρα όταν ήµουν σε ηλικία δεκαπέντε ετών. 

Είµαι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος προερχόµενος από το ποιο σύγχρονο σχολείο 

τεχνικής εκπαίδευσης του έτους 1988 σε πανελλήνια κλίµακα, όπου η χρήση 

υπολογιστών και προγραµµατισµός σε γλώσσα Basic, διδάχτηκαν για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. 

Έχτισα το επαγγελµατικό µου προφίλ συνεργαζόµενος κατά 60% µε την τοπική 

βιοµηχανία και κατά 40% ως ελεύθερος επαγγελµατίας.  

Συνεργάστηκα µε σύµβαση και µε την κρατική αµυντική βιοµηχανία της περιοχής 

µου, ως ηλεκτρολόγος συντηρητής για τρία χρόνια. 

 

Μέσα στο τµήµα ηλεκτρονικών επισκευών γνώρισα και θαύµασα τα πολύµετρα 

πάγκου και πολύµετρα εξειδικευµένα στην διακρίβωση οργάνων, και έτσι στα 42 µου 

χρόνια πήρα το έναυσµα να εξερευνήσω την ηλεκτρική µετρολογία. 

 

Άµεσα ανανέωσα τα προσωπικά µου φορητά όργανα µετρήσεων µε τελευταίας γενιάς 

και 100% συµβατά για τα συστήµατα Ινβέρτερ. 

∆εν σταµάτησα όµως στα φορητά, έκανα αγορά και τριών  πολύµετρων πάγκου 

Αµερικάνου κατασκευαστή τα οποία ήταν κάποιας ηλικίας, ξαφνικά βρέθηκα να 

διαβάζω Αµερικάνικα βιβλία για την συντήρηση και ρύθµιση των πολύµετρων, και 

κατάφερα να τα επισκευάσω µε απόλυτη επιτυχία.           

∆ιαµοίρασα αυτό το υλικό µε κείµενα και φωτογραφίες µέσα σε Αγγλόφωνο τεχνικό 

φόρουµ. 

Εκεί µε ανακάλυψε στέλεχος της εταιρείας Agilent/Keysight και µε επέλεξε ως 

δοκιµαστή του πολύµετρου (Βιοµηχανικό  Νέας Γενιάς)  U1272A,  η επιλογή έγινε 

µε γεωγραφικά κριτήρια, και αντιπροσώπευσα την φωνή της Ευρώπης. 



Ίδρυσα το ITTSB Blog σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, βασιζόµενος στην επιτυχία που 

είχε η πρώτη µου απόπειρα στην τεχνική αρθρογραφία. 

Με επιµονή και πολύ δουλειά άρχισα να κερδίζω την αποδοχή κατασκευαστών σε 

παγκόσµια κλίµακα.  

Σήµερα το ITTSB Blog είναι µια πηγή πληροφόρησης υψηλού επιπέδου, και 

απευθύνετε σε επαγγελµατίες τεχνικούς και έξυπνους έφηβους. 

 

Ο τοµέας σύγχρονο ψηφιακό πολύµετρο είναι τεράστιος, υπάρχουν δεκάδες 

περιφερειακά που συνδέονται πάνω σε ένα πολύµετρο, καθώς και µια τεράστια γκάµα 

καλωδίων και ειδικών ακροδεκτών. 

Καθώς και πακέτα λογισµικού που προσφέρουν την σύνδεση µε υπολογιστή και 

µετατρέπουν ένα καλό πολύµετρο σε καταγραφικό σύστηµα, το οποίο µας επιτρέπει 

να αξιολογήσουµε την ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόµα χωρητικότητα 

συστοιχιών από µπαταρίες, ή και ανάπτυξη νέας τεχνολογίας στα πλαίσια δοκιµών 

καλής λειτουργίας στην µονάδα του χρόνου.   

Αντίστοιχες ανάγκες υπάρχουν στους σύγχρονους παλµογράφους, µέτρηση τάσης και 

ρεύµατος, γίνετε µε την απόκτηση συγκεκριµένων περιφερειακών, όλα κοµµάτια µε 

υψηλό κόστος απόκτησης, που δικαιολογείτε µόνο στα χέρια του επαγγελµατία.      

             

Ο σκοπός µου, ως ανεξάρτητος αρθρογράφος είναι να διασώσω το πορτοφόλι του 

επαγγελµατία τεχνικού από κακές επενδύσεις στην αγορά οργάνων µέτρησης.  

Το όφελος των αναγνωστών του Blog υπολογίζεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ανα 

άτοµο, εάν υποθετικά ήταν έτοιµοι να ξοδέψουν δέκα χιλιάδες ευρώ, για την 

αναβάθµιση του εξοπλισµού τους (αποκλειστικά για σύγχρονα όργανα µετρήσεων 

όλων των απαραίτητων τύπων). 

Με το παραπάνω σκεπτικό η ανταποδοτική δωρεά και υποστήριξη µε το ποσό των 

120 ευρώ προς το Blog, θα ήταν λογική επιβράβευση.  

Τώρα στην διεθνή πραγµατικότητα, όταν κάποιος ωφελείτε από εσένα δωρεάν, δεν 

πρόκειται ποτέ να συνεισφέρει στον αγώνα σου, και κάπου εκεί πονάνε όλοι οι 

σοβαροί συντάκτες που έχουν κάνει µεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισµό και απλήρωτο 

χρόνο εργασίας, έχοντας την προσµονή ότι οι προσπάθειες τους στην πάροδο του 

χρόνου θα δικαιωθούν.  

 

Ασχέτως µε την καταληκτική ηµεροµηνία που θα διακοπεί η λειτουργιά του Blog, 

διότι τίποτα δεν ζει για πάντα, εγώ κέρδισα πολλούς νέους σηµαντικούς φίλους εκτός 

και εντός Ελλάδας. 

Όλοι της δικιάς µου συνοµοταξίας (µαχόµενα λιοντάρια ) οι οποίοι εργάζονται σε 

κλάδους εµπορικούς, εργοστάσια κατασκευής, και οι προσωπικές µου φιλίες 

επεκτείνονται και µε άτοµα ανώτατης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που ηγούνται 

στην ηλεκτρική µετρολογία.   

 

Σήµερα νιώθω δικαιωµένος και τιµηµένος µέσα από τις συνεργασίες µου µε τις 

καλύτερες εταιρείες της Ταϊβάν, Ιαπωνίας, Αµερικής, Μαλαισία και Αγγλία.  

Ελάχιστα µε απασχολεί ότι το ITTSB internet project δεν βρήκε υποστήριξη από τις 

λιγοστές Ευρωπαϊκές εταιρείες οργάνων µέτρησης.  

Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη αποτυχία έχει να κάνει µε αντιπάθειες κρυµµένες κάτω 

από την σηµαία της Ευρωπαϊκής ένωσης, για το γεγονός ότι είµαι Έλληνας 

ορθόδοξος και ταυτόχρονα όχι εξαγοράσιµος. 
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7)  Τι θα συµβουλεύατε τους νέους που αγαπάν την τεχνολογία? 

 

Η συµβουλή µου είναι να προσπαθήσουν να αναπτύξουν της ανθρώπινη λειτουργία 

που ονοµάζετε παρατηρητικότητα.  

Ως διαδικασία είναι χρονοβόρα, απαιτεί εµβάθυνση γνώσεων που είναι 

καταγεγραµµένη σε τεχνικά έντυπα αναρτηµένα στο ίντερνετ και ελεύθερα προς 

ανάγνωση. 

Όταν κάποιος για παράδειγµα ενδιαφέρετε να µάθει πως λειτουργεί η θύρα USB,  

πρέπει να ξεκινήσει από το Άλφα (είκοσι χρόνια πίσω)  ως το Ωµέγα ( το σήµερα).  

Βλέπετε, οι ηλεκτρονικοί µηχανικοί έχουν το κακό συνήθειο να καταγράφουν τα 

πάντα, και οι εταιρίες που παράγουν προϊόντα επίσης συντάσσουν τεχνικά έντυπα 

υψηλής ποιοτικής αξίας.  

Έτσι λοιπόν να µην φοβούνται να διαβάσουν πέντε φορές το συνοδευτικό βιβλιαράκι 

οδηγιών ενός όργανου µέτρησης.  

∆ιότι είναι ένα ακριβό δώρο προφερόµενο από ηλεκτρονικούς µηχανικούς για όλους 

εµάς τους ανίδεους.  
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8)  Ποια θα ήταν η καλύτερη για εσάς εξέλιξη στην προσωπική και 

επαγγελµατική ζωή?   
  

Στην ηλικία των έντεκα ετών που άρχισα να δέχοµαι πιέσεις από τον ηλεκτρολόγο 

πάτερα µου, ώστε να παρακολουθώ µε επιµέλεια τις δικές του µεθόδους και τεχνικές 

εργασίας, προϊόν υψηλής πειθαρχίας, εγώ αντιδρούσα. 

Και έλεγα ότι θα γίνω οτιδήποτε άλλο εκτός από ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, ποτέ 

έπειτα δεν αγάπησα τα αυτοκίνητα, ούτε έβαλα στόχο να αποκτήσω ένα, ενώ είµαι 

κάτοχος διπλώµατος οδήγησης και έµπειρος οδηγός αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας.  

  

Την προσοχή µου και την αγάπη µου κέρδιζαν οτιδήποτε είναι κατασκευασµένο µε 

τελειότητα στην λεπτοµέρεια.  

Πάντα ήµουν ολιγαρκής, αλλά ποτέ δεν έκανα έκπτωση στην ποιότητα, και όλα τα 

αποκτούσα µε σκληρή δουλειά και υποµονή (ηχοσύστηµα , φωτογραφική µηχανή, 

µοτοσυκλέτα, εργαλεία της δουλείας .. κλπ). 

 

∆εν σπατάλησα χρήµα σε ρούχα, ταξίδια, διασκέδαση, µέσα από την ενασχόληση 

µου µε διάφορες µορφές τεχνολογίας πάντα εύρισκα αφορµές, να εκτονώνω µια 

ανεξήγητη ανάγκη για δηµιουργικότητα και εξωτερίκευση του αποτελέσµατος ως 

καρπός δικός µου, που γράφει το όνοµα µου Κυριάκος Τριανταφύλλου, και είναι 

άλλη µια άψογα εκτελεσµένη τεχνική εφαρµογή,  που την προσφέρω σε εµένα ή στο 

κοινωνικό σύνολο, πάντα νιώθοντας υπερηφάνεια για το αποτέλεσµα. 

 

Όπου και εάν εργάσθηκα ή συνεργάσθηκα εντυπωσίαζα µε το αποτέλεσµα της 

δουλείας µου, η αποβιοµηχάνιση της Μαγνησίας εδώ και 20 χρόνια µου δηµιούργησε 

επαγγελµατικό αποκλεισµό, µε την ίδρυση του ITTSB Blog έσπασα την σιωπή, δεν 

γνωρίζω τον προορισµό αυτού του ταξιδιού, το µόνο που ξέρω είναι ότι κερδίζω 

µοναδικές εµπειρίες χάριν των αποφάσεων µου και την άνεση µου σε επικοινωνιακό 

επίπεδο.       



 

G. Inventors  

9) Σας ευχαριστώ θερµά για τον χρόνο σας και για τις απαντήσεις σας, που 

σίγουρα θα βοηθήσουν πολλούς νέους αλλά και µεγαλύτερους.  

 

Και εγώ από πλευράς µου σας ευχαριστώ, ίσως η µοναδική µου τεχνολογική 

αδυναµία, είναι ότι νιώθω ντροπαλός µπροστά στον φακό βιντεοκάµερας,  και η 

συνέντευξη σε γραπτό λόγο µου έδωσε όση άνεση χρειάζοµαι για να απαντηθούν οι 

ερωτήσεις σας µε την αναγκαία πληρότητα και ποιότητα.  

 

Κυριάκος Α. Τριανταφύλλου  

Βιοµηχανικός ηλεκτρολόγος συντηρητής,  ιδρυτής Blog παρουσιάσεων προϊόντων 

ηλεκτρικής µετρολογίας  ITTSB.EU, έτος ίδρυσης Ιούνιος 2012. 

 

 

 

 

Παραχώρηση συνέντευξης τύπου: Βόλος, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018                              


