
Αποτρέψτε την ανατροπή των επίπλων σας 
 
Τα παιδιά είναι περίεργα και δημιουργικά χωρίς περιορισμούς. Η εξερεύνηση του περιβάλλοντός τους 
αποτελεί σημαντικό τμήμα εκμάθησης και ανάπτυξης. Η περιέργειά τους τα οδηγεί να εξερευνήσουν 
κάθε γωνιά του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων σας. Τα έπιπλα στο σπίτι σας μπορεί να 
σας φαίνονται ακίνδυνα. Παραδόξως, υπάρχουν πολλά επικίνδυνα μέρη και αντικείμενα που μπορούν 
να ανακαλύψουν τα παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν στο σπίτι, είναι πολύ φυσικό να θέλουν να 
φτάσουν, να ανέβουν και να σηκωθούν στα έπιπλα για να εξερευνήσουν. Συχνά χρησιμοποιούν έπιπλα 
τουαλέτας υπνοδωματίου και ράφια ως εξοπλισμό αναρρίχησης για να φτάσουν και να πιάσουν κάτι 
που θέλουν. Παρά το χαμηλό βάρος των παιδιών, αυτά τα έπιπλα είναι συχνά ασταθή. Αυτά τα έπιπλα, 
οι συσκευές και οι τηλεοράσεις μπορούν εύκολα να ανατραπούν και να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο στα παιδιά. Τα ατυχήματα ανατροπής επίπλων δεν συμβαίνουν 
μόνο σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες οι οποίοι μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη ατυχημάτων είναι να στερεώσετε όλα τα έπιπλα, τις 
συσκευές και τις τηλεοράσεις με κίνδυνο ανατροπής, στους τοίχους. 
 

Τι σημαίνει ο όρος «ανατροπή επίπλων»; 
Η ανατροπή επίπλων είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ατυχήματα στα οποία τα έπιπλα 
ανατρέπονται πάνω σε άτομο προκαλώντας τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. 
 
Ποιον επηρεάζει η ανατροπή; 
Η πλειοψηφία των ατυχημάτων ανατροπής συμβαίνει σε μικρά παιδιά. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά 
ευάλωτα επειδή δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο. Όταν τα έπιπλα αναποδογυρίζουν, δεν είναι αρκετά 
γρήγορα για να αντιδράσουν και να αποφύγουν την πτώση. Επίσης, όταν τα έπιπλα πέφτουν πάνω 
τους, δεν είναι αρκετά ισχυρά για να ανασηκώσουν τα έπιπλα από μόνα τους. Τα περισσότερα 
θύματα τέτοιων ατυχημάτων είναι παιδιά. Σε μερικές περιπτώσεις, κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να 
συμβεί σε ενήλικες και είναι εξίσου επικίνδυνο για εκείνους. 

 
Πού συμβαίνουν ατυχήματα ανατροπής; 
Τα ατυχήματα ανατροπής μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού. Ωστόσο, οι πιο 
συνηθισμένοι χώροι ατυχημάτων ανατροπής είναι τα υπνοδωμάτια, τα παιδικά δωμάτια, τα 
καθιστικά και οι κουζίνες. 

 
Χρειάζονται στερέωση και τα βαριά έπιπλα; 
Δεν έχει σημασία πόσο βαρύ είναι ένα έπιπλο. Κάθε έπιπλο μπορεί να ανατραπεί. Όταν τα παιδιά 
σκαρφαλώνουν ή κρέμονται σε πόρτες ή συρταριέρες, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται εκτός της 
βάσης των επίπλων, έχοντας ως αποτέλεσμα το αναποδογύρισμά τους, οδηγώντας σε ενδεχόμενη 
πτώση πάνω σε αυτά. Όσο βαρύτερα είναι τα έπιπλα, τόσο πιο σοβαρά είναι τα ατυχήματα. 

 
Χρειάζονται στερέωση και τα έπιπλα σε χώρους όπου τα παιδιά δεν παίζουν; 
Τα ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως εύκολα και γρήγορα. Τα περίεργα παιδιά λατρεύουν να 
περιπλανιούνται σε δωμάτια που δεν θα περιμένατε. Επομένως, είναι σημαντικό να στερεώσετε τα 
έπιπλα στα δωμάτια για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ανατροπής των επίπλων. Ιδίως όταν δεν 
περιμένετε τα παιδιά σας να βρίσκονται εκεί πολύ συχνά. 

 
Αντικαθιστούν τα κλειδωμένα συρτάρια και πόρτες τα στηρίγματα επίπλων; 
Τα προστατευτικά ντουλαπιών έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πρόσβαση στα συρτάρια 
και όχι να τα εμποδίζουν από το να ανατραπούν. Δεν αντικαθιστούν τα προστατευτικά στηρίγματα 



επίπλων. Ένα παιδί που σκαρφαλώνει ή κρέμεται σε συρταριέρες και πόρτες μπορεί να οδηγήσει 
σε ανατροπή ενός ντουλαπιού. Θυμηθείτε, τα προστατευτικά δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο 
ανατροπής. 

 
Χρειάζομαι στηρίγματα επίπλων και για μεγαλύτερα παιδιά; 
Τα παιδιά δεν θυμούνται πάντα τα μαθήματα ασφαλείας τους όταν παίζουν. Όταν ένα παιδί 
ψάχνει κάτι συναρπαστικό πάνω σε κάποιο έπιπλο, ανεβαίνουν για να το φτάσουν. Δεν θεωρούν 
ότι τα ντουλάπια είναι κάτι που μπορεί να τα βλάψει. Ακόμα κι αν ένα παιδί είναι μεγαλύτερο δεν 
σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε ατυχήματα ανατροπής υψηλού 
κινδύνου. 
 
Απαιτούν στερέωση και τα έπιπλα γνωστών εταιρειών; 
Τα έπιπλα γνωστών εταιρειών αναμένονται να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα από την ποιότητα ή το πόσο γνωστή είναι μια εταιρεία, η δύναμη της βαρύτητας ισχύει 
για τα πάντα επάνω στη γη. Όλα τα έπιπλα μπορούν να ανατραπούν όταν το κέντρο βάρους 
μετατοπίζεται εκτός των επίπλων. 

 
Απαιτούν στερέωση και οι χαμηλές συρταριέρες; 
Τα χαμηλά έπιπλα μπορούν επίσης να ανατραπούν. Ιδίως, όταν υπάρχουν πολλά συρτάρια 
ταυτόχρονα ανοιχτά ή όταν είναι αρκετά γεμάτα - μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους εκτός της 
βάσης της συρταριέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα εμφανίζεται όταν ένα παιδί ανεβαίνει επάνω στο 
έπιπλο. Ως εκ τούτου, τα χαμηλά έπιπλα πρέπει επίσης να στερεώνονται σε τοίχους. 

 
Ο κίνδυνος ανατροπής ατυχημάτων μοιάζει να είναι πολύ μικρός. Πρέπει να τον λάβω υπ'όψιν 
μου; 
Τα ατυχήματα ανατροπής επίπλων είναι πιο συνηθισμένα από ό,τι πιστεύουμε. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν προβλέπουν τους κινδύνους ανατροπής των επίπλων, επειδή τέτοια ατυχήματα δεν 
αναφέρονται συνήθως στις ειδήσεις. Ωστόσο, οι ανατροπές επίπλων ευθύνονται για 
περισσότερους τραυματισμούς, όπως και θανάτους, από το αναμενόμενο. Δεν υπάρχει λόγος να 
διακινδυνεύσετε την ασφάλεια της οικογένειάς σας όταν τέτοια ατυχήματα μπορούν εύκολα να 
αποφευχθούν, στερεώνοντας έπιπλα, συσκευές και τηλεοράσεις στους τοίχους. 

 


