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           ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

«Εγώ ε Καξαθαηζάλε Μαξία δειώλσ ππεύζπλα όηη ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία µε ηίηιν: 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή επίπινπ παξαιίαο» είλαη δηθή µνπ, θαη βεβαηώλσ όηη: 

 

 ε όζεο πεξηπηώζεηο έρσ ζπκβνπιεπηεί δεκνζηεπκέλε εξγαζία ηξίησλ, απηό 

επηζεκαίλεηαη µε ζρεηηθή αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία θαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

 ε όζεο πεξηπηώζεηο κεηαθέξσ ιόγηα ηξίησλ, απηό επηζεκαίλεηαη µε ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία· κε εμαίξεζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ην ππόινηπν 

θείκελν ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί δηθή µνπ δνπιεηά, 

 Αλαθέξσ ξεηά όιεο ηηο πεγέο βνήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα, θαη 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ ηκήκαηα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγηλαλ από θνηλνύ 

µε ηξίηνπο, αλαθέξσ ξεηά πνηα είλαη ε δηθή µνπ ζπλεηζθνξά θαη πνηα ησλ ηξίησλ. 

Σέινο, γλσξίδσ πσο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξόηαην, αθαδεκατθό θαη πνηληθό αδίθεκα θαη 

είκαη ελήκεξε γηα ηελ επέιεπζε ησλ λνκηθώλ θαη ινηπώλ ζπλεπεηώλ». 

 

 

Κανδίηζα, 09-05-2016 

 

 

 

  

Καναηαηζάκδ Μανία 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Δςσαπιζηίερ 

Οινθιεξώλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζην Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη 

Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Επίπινπ, ληώζσ επγλσκνζύλε πξνο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. 

Καξαζηεξγίνπ σηήξην θαη ην ΕΡΔΙΠ θ. νθνγηάλλε Χξήζην γηα ηελ απξόζθνπηε θαη 

αδηάιεηπηε βνήζεηα πνπ µνπ παξείραλ. Η ζπλεξγαζία καδί ηνπο ήηαλ κία αλεθηίκεηε 

εκπεηξία, θαζώο κε ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα θαη ηελ πνιύηηκε εκπεηξία ηνπο 

ζπλέβαιαλ έηζη ώζηε θάηη πνπ θάληαδε αδύλαην ζηελ αξρή λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα.  

Σέινο, επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ 

πίζηεςαλ ζηελ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο κνπ, ζηεξίδνληαο ηελ κε ακέηξεηεο ώξεο δνπιεηάο. 

 

 
Καρακατσάνη Μαίρη  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ πανμφζα ενβαζία ζοκηάπεδηε βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ζπμοδχκ ιμο ζημ Σ.Δ.Η. 

Θεζζαθίαξ, Σιήια πεδζαζιμφ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο ηαζ Δπίπθμο, ιε ζημπυ κα 

απμηεθέζεζ ηδκ πηοπζαηή ιμο δζαηνζαή. Σμ εέια ηδξ είκαζ «πεδζαζιυξ ηαζ ηαηαζηεοή 

επίπθμο παναθίαξ» ηαζ ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ πνςηυηοπμο 

επίπθμο παναθίαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα εκυξ ηναπεγζμφ. Ηδζαζηενυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ,  

απμηεθεί δ φπανλδ εκυξ ζονηανζμφ ιε εκζςιαηςιέκδ δθεηηνμκζηή ηθεζδανζά ιε ζημπυ 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ πνμζςπζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ θμουιεκςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
. Σο ξύλο υρ ςλικό 

 

1.1. Γενικά για ηο ξύλο 

 
Σμ λφθμ είκαζ πνμσυκ αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηα δέκδνα. 

Οοζζαζηζηά ημ λφθμ ςξ πνμσυκ ημο θαζκμιέκμο ηδξ θςημζφκεεζδξ απμηεθεί 

απμεδηεοιέκδ ιμνθή δθζαηήξ εκένβεζαξ. Απυ ηδκ δθζαηή εκένβεζα πμο θηάκεζ ζηδ Γδ 

απυ ημκ Ήθζμ, ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ (Δζη.1) ηςκ δέκδνςκ ηαζ ηςκ θοηχκ, πανάβμκηαζ 

εηδζίςξ πενζζζυηενμζ απυ 200 δζζεηαημιιφνζα ηυκμζ μνβακζηήξ μοζίαξ (αζμιάγαξ). Σμ 

λφθμ απμηεθεί ιένμξ αοηήξ ηδξ παναβυιεκδξ αζμιάγαξ πςνίξ ηαιία ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ απυ ημκ άκενςπμ. Πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ παναβςβή ημο λφθμο είκαζ ημ δζμλείδζμ 

ημο άκεναηα (CO2), πμο ηα δέκδνα παναθαιαάκμοκ απυ ηδκ αηιυζθαζνα. 

 

 
            Δζηυκα 1. Ζ δζαδζηαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ. 

 

Σμ λφθμ ανίζηεηαζ ζηδκ οπδνεζία ημο ακενχπμο απυ ηυηε πμο αοηυξ ειθακίζηδηε 

ζηδ Γδ. Έπεζ αμδεήζεζ ζδιακηζηά ζηδκ επζαίςζδ ημο ακενχπμο απυ ηδκ παθαζμθζεζηή 

επμπή, εκχ έπεζ ζοκηεθέζεζ απμθαζζζηζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο πμθζηζζιμφ. Οζ ααζζηέξ 

ακάβηεξ ημο πνςηυβμκμο ακενχπμο (ηαφζζιδ φθδ, εένιακζδ) ηαθφθεδηακ απυ ημ λφθμ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ιεηέπεζηα ακάβηεξ ημο βζα ζηέβαζδ (ηαηαθφβζμ, ζπίηζ). Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ, μ ανζειυξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ημ λφθμ ιε απθή ιδπακζηή ή 

ζφκεεηδ εενιμπδιζηή ιεηαπμίδζδ αολάκεηαζ ζοκεπχξ. Θεςνδηζηά απυ ημ λφθμ είκαζ 

δοκαηυ κα παναπεμφκ  υζα πνμσυκηα πανάβμκηαζ απυ ημ πεηνέθαζμ. Σα ηονζυηενα 

πνμσυκηα πμο ζήιενα πανάβμκηαζ απυ αοηυ είκαζ: ηαφζζιμ λφθμ, λοθάεναηεξ, πνζζηή 
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λοθεία, ακηζημθθδηά, ιμνζμπθάηεξ, ζκμπθάηεξ (MDF), ζφκεεηδ λοθεία, πανηί, νδηίκδ 

(νεηζίκζ), δερζηά εηποθίζιαηα, αζεοθζηή αθημυθδ, ηεπκδηέξ ηαζ ζοκεεηζηέξ ίκεξ (ηεπκδηυ 

ιεηάλζ), θςημβναθζηά θίθι, πθαζηζηά, ηακκίκεξ, ηενεαζκεέθαζμ, ιεεακυθδ, μλζηυ μλφ, 

ζοκεεηζηυ πεηνέθαζμ, πονμθοηζηυ θάδζ, λοθαένζμ, πίζζα, πζζζέθαζμ ηαζ πμθθά άθθα. 

        Χζηυζμ, ζε πμθθέξ θηςπέξ πχνεξ ημο ηυζιμο (πχνεξ Αθνζηήξ ηαζ Αζίαξ), ημ λφθμ 

ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ (85-90%) ελαημθμοεεί ηαζ ζήιενα κα απμηεθεί ηδκ ηφνζα 

εενιακηζηή φθδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ημ πθείζημκ ςξ ηαοζυλοθμ. Πενζζζυηενμ απυ 

ημ 50% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ λφθμο πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα ςξ ηαφζζιδ φθδ. 

 

       Οζ ηφνζεξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο είκαζ μζ ελήξ: 

 Ποηκυηδηα 

 Τβνμζημπζηυηδηα 

 Ρίηκςζδ ηαζ Γζυβηςζδ 

 Θενιζηέξ ζδζυηδηεξ 

 Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

 Αημοζηζηέξ  

 Ζθεηηνζηέξ 

 Αθθμζχζεζξ 

         Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ βκχζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο λφθμο είκαζ απαναίηδηδ ηυζμ απυ 

επζζηδιμκζηήξ άπμρδξ, υζμ ηαζ απυ πναηηζηήξ άπμρδξ. Καζ αοηυ βζαηί δ αηνζαήξ βκχζδ 

ηςκ ζδζμηήηςκ ημο λφθμο ιαξ αμδεά κα ηαηαθάαμοιε ηδ ζοιπενζθμνά ημο λφθμο ςξ 

οθζημφ. Γζαηί απθά μζ ηαηαζηεοέξ ημο λφθμο πμο ζοκακηάιε ηαεδιενζκά βφνς ιαξ 

δείπκμοκ ηδ ζηεκή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο λφθμο ηαζ ηςκ 

δοκαημηήηςκ ημο ςξ οθζηυ επζπθμπμζίαξ, ηαηαζηεοαζηζηυ οθζηυ ή δμιζηυ οθζηυ. Ζ 

επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο είδμοξ λφθμο ή πνμσυκημξ λφθμο βζα ιία ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ 

(π.π. λοθεία εενιμηδπίςκ) πνμτπμεέηεζ αζθαθχξ ηδκ παναπάκς βκχζδ.  

          Τπάνπμοκ επίζδξ ζήιενα πνχηεξ φθεξ πμο είκαζ ακηαβςκζζηζηέξ ημο λφθμο ηαζ 

αοηέξ είκαζ ημ ηζζιέκημ, ημ αθμοιίκζμ, μ πάθοααξ ηαζ ηα πθαζηζηά. 

        Γεκζηά, ημ λφθμ έπεζ ηαζ εα ελαημθμοεήζεζ κα έπεζ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ζε 

ζπέζδ ιε ηα πνμακαθενεέκηα πνμσυκηα (ακηαβςκζζηέξ ημο). Σα πθεμκεηηήιαηα ημο 

λφθμο είκαζ ηα αηυθμοεα :  

 Ακαπανάβεηαζ απυ ηδ θφζδ – είκαζ ακακεχζζιδ πνχηδ φθδ - ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

άθθεξ μνοηηέξ πνχηεξ φθεξ (πεηνέθαζμ, ιεηαθθεφιαηα) πμο ελακηθμφκηαζ 

ζοκεπχξ 

 Έπεζ ιεβάθδ αζζεδηζηή αλία, δζυηζ είκαζ δζαεέζζιμ ζε πμθθμφξ ζοκδοαζιμφξ 

πνςιάηςκ ηαζ ζπεδίαζδξ. 
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 Δίκαζ ‘γεζηυ’ οθζηυ ιε ζδζαίηενδ αίζεδζδ ζηδκ αθή ηαζ ζηδκ υναζδ (θ.π. 

ζφβηνζζδ εκυξ λφθζκμο ιε έκα ιεηαθθζηυ ή πθαζηζηυ έπζπθμ).  

 Δίκαζ άνζζημ δμιζηυ οθζηυ ιε ιεβάθεξ ηαηαζηεοαζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ 

ανπζηεηημκζηή αλία 

 Έπεζ ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ημο.  

 Δίκαζ ιμκςηζηυ οθζηυ ζηδ εενιυηδηα ηαζ ζημκ δθεηηνζζιυ. 

 Γεκ μλεζδχκεηαζ. 

 H ηαηενβαζία ημο είκαζ ζπεηζηά εφημθδ ηαζ απαζηεί ιζηνή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ.  

 Γε νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ.  

 

Σμ λφθμ, ςζηυζμ, πανμοζζάγεζ ηαζ ιεζμκεηηήιαηα, υπςξ: 

 Δίκαζ οβνμζημπζηυ δδθαδή νζηκχκεηαζ οθζηυ, ηαζ δζμβηχκεηαζ ιε ηδκ απχθεζα ή 

πνυζθδρδ οβναζίαξ απυ ηδκ αηιυζθαζνα. 

 Δίκαζ ακζζυηνμπμ οθζηυ, δδθαδή δζαθένεζ δ δμιή ημο, δ ιδπακζηή ακημπή ημο ηαζ 

μζ ζδζυηδηέξ ημο ζηζξ ηνεζξ ηφνζεξ ηαηεοεφκζεζξ / ημιέξ ημο (ακζζμηνμπία). 

 Καίβεηαζ ζπεηζηά εφημθα. 

 Πνμζαάθθεηαζ απυ ιφηδηεξ, έκημια ηαζ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ αθθμζχκεηαζ. 
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1.2. Πποφόνηα ξύλος 

 

Γεκζηά, ηα πνμσυκηα ημο λφθμο δζαζνμφκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ:  

 

⇒   Καηεγοπία Α: Πνμσυκηα λφθμο πμο δζαηδνμφκ ηδ θοζζηή δμιή ημο λφθμο.  

⇒ Καηεγοπία Β: Πνμσυκηα λφθμο πμο πανάβμκηαζ ιεηά απυ πδιζηή ή/ηαζ 

εενιμιδπακζηή ηαηενβαζία ημο λφθμο ηαζ πμο δεκ δζαηδνμφκ ηδ θοζζηή δμιή 

ημο, δδθαδή δεκ είκαζ δοκαηυ κα ακαβκςνζζεεί δ πνμέθεοζή ημοξ.  

 

Σα ηονζυηενα πνμσυκηα πμο ακήημοκ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία είκαζ δ πνζζηή λοθεία, 

ηα λοθυθοθθα, ηα ακηζημθθδηά, ημ επζημθθδηυ λφθμ, μζ ιμνζμπθάηεξ (MDF), μζ 

ζκμπθάηεξηαζ ημπανηί. Παναηάης εα ακαθφζμοιε ιενζηά απυ αοηά. 

 

ΠΡΗΣΖ ΞΤΛΔΗΑ 

Με ημκ υνμ πνζζηή (πνζμκζζηή λοθεία) εκκμμφιε μνεμβχκζα πνίζιαηα λφθμο ζε 

δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ πάπμοξ, πθάημοξ ηαζ ιήημοξ, ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηά 

ιήημξ πνίζδ ηςκ ημνιχκ. Ζ πνζζηή λοθεία ιέπνζ ημ 1958 παναβυηακ ζηδ πχνα ιαξ 

ηονίςξ ιε κενμπνίμκα δδθ., ζε πνζμκζζηήνζα ηα μπμία θεζημονβμφζακ ιε ηζκδηήνζα 

δφκαιδ ηδκ πηχζδ ημο κενμφ. Σα κενμπνίμκα ηαηαζηεοάγμκηακ απυ λφθμ, εηηυξ απυ ηδκ 

ιεηαθθζηή θάια ημο πνζμκζμφ. Δπίζδξ δ ημπή ηςκ ημνιχκ βζκυηακ ηαζ ιε πεζνμπνίμκμ ιε 

ηδ αμήεεζα δφμ αηυιςκ ζε οπενορςιέκμ πάηςια. Οζ ιμκάδεξ αοηέξ ζηαιάηδζακ κα 

θεζημονβμφκ ημ 1958 ιε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Κναηζηήξ Δηιεηάθθεοζδξ Γαζχκ (ΚΔΓ), ηαεχξ 

ηαζ ιε ηα πνχηα μνβακςιέκα ηναηζηά πνζζηήνζα 

Σα ααζζηά ιένδ εκυξ πνζζηδνίμο είκαζ δ ημνιμπθαηεία (Δζη.2) μπμο βίκεηαζ δ 

ηαλζκυιδζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ ημνιχκ, ημ ηονίςξ πνζζηήνζμ υπμο βίκεηαζ δ ηφνζα πνίζδ 

ηςκ ημνιχκ ηαζ δ πνζζημπθαηεία (Δζη.3) ζηδκ μπμία ζοβηεκηνχκμκηαζ υθα ηα πνζζηά ηαζ 

αθμφ ηαλζκμιδεμφκ ηαηά είδμξ, δζαζηάζεζξ ηαζ πμζυηδηα ημπμεεημφκηαζ ζε ζημζαάδεξ ηαζ 

οθίζηακηαζ θοζζηή ή ηεπκδηή λήνακζδ. Σέθμξ ηα ηαθά μνβακςιέκα πνζζηήνζα δζαεέημοκ 

ηνμπζζηήνζμ ηαζ αμδεδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 
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                       Δζηυκα 2. Κμνιμπθαηεία.                                  Δζηυκα 3.  Πνζζημπθαηεία. 

    

Σα ααζζηυηενα είδδ πνζζηήξ λοθείαξ πμο πανάβμκηαζ ζηδκ Δθθάδα πνμένπμκηαζ 

απυ ηςκμθυνα αθθά ηαζ απυ πθαηφθοθθα είδδ. Αοηά είκαζ δ εθάηδ, δ πεφηδ, δ 

ενοενεθάηδ, ημ ηοπανίζζζ, δ  ηαζηακζά, δ θεφηδ, δ ηανοδζά, δ μλοά, δ δνφξ, ηαεχξ ηαζ 

θίβεξ πμζυηδηεξ ηνμπζηήξ λοθείαξ. 

Σα πνμζυκηα πνζζηήξ λοθείαξ είκαζ: 

  Ζ πεθεηδηή λοθεία (ηεηναβςκζζιέκδ ζηνμββφθδ απυ θεπηά ημνιίδζα, ιέπνζ 

10x10 cm, ιήημξ έςξ 6m) 

  Πεθεηδηή λοθεία απυ θεπηή ζηνμββφθδ (ιέπνζ 25x25 cm, ιήημξ έςξ 6m) 

  ακίδζα (ηάαθεξ), πάπμξ 16-18mm 

  ημονέηα, πάπμξ 12 mm 

  Καδνυκζα ((3-8)x(3-8)cm) 

  Μαδένζα (50mm, 3-6m ιήημξ) 

  Γμημί 

  Κμθυκεξ 

 

Σα ααζζηά ιδπακήιαηα ιε ηα μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ πνίζδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

  Πμθοπνίμκμ (ηαηαννάηηδξ) (Δζη.4). 
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Δζηυκα 4. Πμθοπνίμκμ. 

 

  Σαζκζμπνίμκμ (πνζμκμημνδέθα) (Δζη.5). 

 

 

Δζηυκα 5 Σαζκζμπνίκμ 

 

 

  Γζζημπνίμκμ (Δζη.6). 
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Δζηυκα 6. Γίζημξ ημπήξ απυ ιεβάθμ δζζημπνίμκμ. 

 

Με ηα δφμ πνχηα βίκμκηαζ μζ ηαηά ιήημξ ημιέξ ηςκ ημνιχκ ηαζ πνζζηχκ(αλμκζηή 

πνίζδ), εκχ ιε ημ ηνίημ βίκμκηαζ μζ εβηάνζζεξ ημιέξ πνζζηχκ (εβηάνζζα πνίζδ), αθθά ηαζ 

ηαηά ιήημξ ημιέξ. 

Οζ ααζζηέξ ιέδμεμζ πνίζδξ (Δζη. 7) είκαζ: 

1. δ μθζηή (ή ηιδιαηζηή πνίζδ),  

2. δ πνίζδ ιεηά απυ πνυπθαζδ,  

3. δ ηιδιαηζηή πνίζδ ιεηά απυ ζηνέρδ ηαζ  

4. δ ηιδιαηζηή πνίζδ βζα αηηζκζηή ζπεδίαζδ. 
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Δζηυκα 7. Οζ ααζζηέξ ιέεμδμζ πνίζδξ. 

 

ΞΤΛΟΦΤΛΛΑ 

Σα λοθυθοθθα ή επεκδφιαηα ή ηαπθαιάδεξ είκαζ θεπηά θφθθα λφθμο ιε πάπμξ 0,5-

1,0mm (ςξ 8-10 mm). Ζ ηεπκζηή παναβςβήξ λοθμθφθθςκ είκαζ βκςζηή απυ ηδκ ανπαία 

Αίβοπημ ηαζ πνμμνζγυηακ βζα δζαημζιδηζηέξ επζθάκεζεξ ζε έπζπθα ααζζθέςκ. Ζ 

παναβςβή ημοξ βζκυηακ ιε πνζμκζζιυ ημο λφθμο ηαζ θείακζδ ηδξ επζθάκεζαξ πζεακυκ ιε 

εθαθνυπεηνα. Ζ πνήζδ ημοξ ζε ηαηαζηεοέξ βζκυηακ ζε ζοκδοαζιυ ιε θεπηά ηειάπζα 

άθθςκ οθζηχκ. 

Σα είδδ λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή λοθμθφθθςκ (Πίκαηαξ 1),  

δζαηνίκμκηαζ ζε αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα παναβςβή δζαημζιδηζηχκ λοθμθφθθςκ 

(Δζη.8-9) ηαζ ζε εηείκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα παναβςβή ημζκχκ λοθμθφθθςκ. ηδκ 

πνχηδ ηαηδβμνία ακήημοκ εηείκα πμο έπμοκ ηαθή ζπεδίαζδ ηαζ πνχια ή ζφιθςκα ιε ηζξ 

ιμκηένκεξ ακηζθήρεζξ , αολδηζηέξ αηακμκζζηίεξ. ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία δεκ εκδζαθένεζ δ 

ειθάκζζδ βζαηί δ επζθάκεζά ημοξ είηε είκαζ εζςηενζηή είηε αάθεηαζ. 
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Πίκαηαξ 1: Σα ηονζυηενα είδδ λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

λοθμθφθθςκ. 

 

    

Δζηυκα 8-9. Έκεεηδ δζαηυζιδζδ ιε λοθυθοθθα. 

 

Με αάζδ ηδ ιέεμδμ παναβςβήξ, ηα λοθυθοθθα δζαηνίκμκηαζ ζε : 

  λοθυθοθθα παναβυιεκα ιε πνίζδ (δζαημζιδηζηά). 
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 λοθυθοθθα παναβυιεκα ιε παθζκδνμιζηή ημιή (δζαημζιδηζηά) 

 

 

 

 λοθυθοθθα παναβυιεκα ιε πενζζηνμθζηή ημιή (ημζκά) 
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Οζ ημνιμί πμο πνμμνίγμκηαζ βζα λοθυθοθθα πνέπεζ κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκα 

παναηηδνζζηζηά υπςξ ιεβάθδ δζάιεηνμ, κα είκαζ εοεοηεκείξ (ίζζμζ), κα είκαζ 

απαθθαβιέκμζ απυ ζθάθιαηα (νυγμοξ, ναβάδεξ, ιεηαπνςιαηζζιμφξ, ζήρεζξ, η.α.) ηαζ 

ζηακυ ιήημξ. 

Σέθμξ εηηυξ απυ ηα θοζζηά οπάνπμοκ ηαζ ηα ηεπκδηά λοθυθοθθα. Σα ηεπκδηά 

λοθυθοθθα πανάβμκηαζ απυ πζμ «θεδκά» είδδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ «ηαεανμί» ημνιμί 

πςνίξ ζθάθιαηα ηαζ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα επακάθδρδξ ημο ίδζμο ιμηίαμο ζε ζπέδζμ ηαζ 

ζε πνχια, υζεξ θμνέξ εέθμοιε. 

 

ΑΝΣΗΚΟΛΛΖΣΑ 

Σα ακηζημθθδηά (ηυκηνα πθαηέ)  είκαζ πνμσυκ πμο πανάβεηαζ ιε ζοβηυθθδζδ εκυξ 

δ πενζζζμηένςκ λοθμθφθθςκ ζηζξ δφμ επζθάκεζεξ άθθμο λοθμθφθθμο ή ζηνχζεςξ πμο 

ηαηαζηεοάγεηαζ απυ θςνίδεξ πνζζηήξ λοθείαξ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μζ δζεοεφκζεζξ 

ηςκ ζκχκ ημο λφθμο δζαδμπζηχκ ζηνχζεςκ ζπδιαηίγμοκ ιεηαλφ ημοξ μνεή βςκία ηαζ υηζ 

μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ζηνχζεςκ είκαζ ηαηά ηακυκα πενζηηυξ, ζοκήεςξ 3 ή 5 ηαζ ιενζηέξ 

θμνέξ ιεβαθφηενμξ. (Δζη.10) 
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Δζηυκα 10. Γμιή ακηζημθθδημφ. 

 

Σα λοθυθοθθα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ακηζημθθδηά επζθέβμκηαζ ακάθμβα ιε ημ 

ζημπυ βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγμκηαζ ηα ακηζημθθδηά. (Δζη.11). Ακ μ ζημπυξ είκαζ 

δζαημζιδηζηυξ ηυηε επζθέβμκηαζ (επζθακεζαηά ημοθάπζζημκ) λοθυθοθθα ιε ιεβαθφηενδ 

αλία ιε ηνζηήνζα ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ημ πνχια. Ακ μ ζημπυξ είκαζ ηαηαζηεοαζηζηυξ ηυηε 

επζθέβμκηαζ λοθυθοθθα ιε ααζζηυ ηνζηήνζμ ηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ υπζ ηδκ ειθάκζζδ. 

ηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ εενιμζηθδνοκυιεκςκ ζοκεεηζηχκ νδηζκχκ δ οβναζία ηςκ 

λοθμθφθθςκ ηαεμνίγεηαζ ιζηνυηενδ απυ 5% εκχ βζα νδηίκεξ πμο δεκ πνεζάγμκηαζ 

εενιυηδηα δ οβναζία ηοιαίκεηαζ ιέπνζ 12-15%. 
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Δζηυκα 11. Ακηζημθθδηυ. 

 

Ζ λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ιεζαίαξ ζηνχζεςξ πνέπεζ κα 

έπεζ ζπεηζηά ηαθή πμζυηδηα, πςνίξ ζμαανά εθαηηχιαηα, ιζηνή ποηκυηδηα, υζμ είκαζ 

δοκαηυ ιζηνή νίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ, ιζηνή δζαθμνά ιεηαλφ εθαπημιεκζηήξ ηαζ 

αηηζκζηήξ νζηκχζεςξ ηαζ δζμβηχζεςξ ηαζ μιμζυιμνθδ οθή.  

Κφνζεξ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ είκαζ μζ εενιμζηθδνοκυιεκεξ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ, 

θαζκυθδ θμνιαθδεφδδ βζα ακηζημθθδηά ελςηενζηήξ πνήζεςξ ηαζ μονία θμνιαθδεΰδδ βζα 

ακηζημθθδηά εζςηενζηήξ πνήζεςξ 

Μεηά ηδκ επάθεζρδ ηδξ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ βίκεηαζ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ 

ακηζημθθδηχκ ηαζ αημθμοεεί πίεζδ. Ζ πίεζδ είκαζ εενιή ή ροπνή. 

ηδ εενιή πίεζδ ημ φρμξ ηδξ πζέζεςξ ηοιαίκεηαζ απυ 7,0-17,5Kp/cm
2
 ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ημο λφθμο (ποηκυηδηα, ακημπή ζε εβηάνζζα εθίρδ). Γεκζηά δ πίεζδ δεκ πνέπεζ 

κα είκαζ μφηε πμθφ ιεβάθδ πμο κα ζοκεθίαεζ ημ λφθμ, μφηε πμθφ ιζηνή μπυηε δ ηαηακμιή 

ηδξ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ δεκ είκαζ μιμζυιμνθδ. Οζ εενιμηναζία  ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

120 ηαζ 150C ηαζ ελανηάηαζ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ. Γζα ηδκ 

εθανιμβή εενιήξ πίεζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηέξ οδναοθζηέξ πνέζζεξ ιε πθάηεξ πμο 

εενιαίκμκηαζ. Οζ πνέζεξ αοηέξ είκαζ ζοκήεςξ πμθουνμθεξ ιε 5-25 δζαπςνίζιαηα.  

Φοπνή πίεζδ εθανιυγεηαζ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ θοζζηέξ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ ή 

ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ πμο ζηθδναίκμκηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Ζ πίεζδ εθανιυγεηαζ 

ιε οδναοθζηέξ ή ιδπακζηέξ πνέζεξ πμο ζοκήεςξ έπμοκ ιυκμ έκα δζαπχνζζια. Μενζηέξ 
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θμνέξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέζεξ, αθθά απθμί ζθζηηήνεξ, ή βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ 

ζθζηηήνςκ ηαζ πνέζαξ. ηδκ παναηάης εζηυκα αθέπμοιε ηδκ ηεπκμθμβία παναβςβήξ ημο 

ακηζημθθδημφ λφθμο. 

 

 

Δζηυκα 12. Σεπκμθμβία παναβςβήξ ακηζημθθδημφ. 

 

Σα ακηζημθθδηά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα επεκδφζεζξ εζςηενζηχκ πχνςκ ιε εοκμσηέξ 

δπδηζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ηαζ βζα ηαηαζηεοή ιμοζζηχκ μνβάκςκ. Δπζπθέμκ ιπμνμφκ κα 

ηαθφρμοκ ιεβάθεξ επζθάκεζεξ (Δζη.13) θυβς ηδξ εοκμσηήξ ζπέζδξ επζθάκεζαξ ηαζ αάνμοξ 

ηαζ θυβς ημο υηζ πθεμκεηημφκ δζαημζιδηζηά έκακηζ ημο αοημφζζμο λφθμο. Σέθμξ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαιπφθα ζημζπεία (Δζη.14) θυβς ηδξ εφημθδξ ηάιρδξ 

ημοξ. 
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Δζηυκα 13. Κάθορδ ιεβάθδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ απυ ακηζημθθδηυ. 

 

Δζηυκα 14. Καιπφθςζδ ακηζημθθδημφ. 

 

Πθεμκεηηήιαηα ακηζημθθδημφ: 

  Έπεζ θοζζηά ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαθφηενα ημο θοζζημφ λφθμο. 

  Δίκαζ αζζεδηζηά ηαθφηενδ απυ ηδ ιμνζμζακίδα ηαζ ηδκ ζκμζακίδα. 

  Έπεζ πμθφ ιζηνή νίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ ζημ ιήημξ ηαζ ημ πθάημξ. 
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  Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζε δζάηιδζδ. 

  Έπεζ ηαθφηενδ ηαηακμιή εθαηηςιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ημ θοζζηυ λφθμ. 

  Έπεζ ιεβαθφηενδ ακημπή ζε ηάιρδ (14% ιεβαθφηενδ απυ ημο mdf, 94% 

ιεβαθφηενδ ηδξ ιμνζμζακίδαξ) 

  Υνεζάγεηαζ ιζηνυηενδ πμζυηδηα πνδζζιμπμζμφιεκδξ ζοβημθθδηζηήξ μοζίαξ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ παναβςβή ιμνζμζακίδαξ ηαζ mdf. (1/3 πενίπμο) 

  Γζα ηδκ παναβςβή ημο απαζημφκηαζ ιζηνυηενα πμζά εκένβεζαξ ζε ζπέζδ ιε 

ιμνζμζακίδεξ ηαζ ζκμζακίδεξ. 

 

Μεζμκεηηήιαηα ακηζημθθδημφ: 

  Έπεζ ορδθυ ηυζημξ πνχηδξ φθδξ  

  Υνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ ακενχπζκδ ενβαζία ηαζ επζδελζυηδηα ζε ζπέζδ ιε 

ιμνζμζακίδα ηαζ ζκμζακίδα. 

 

ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΟ ΞΤΛΟ 

Δπζημθθδηυ ή ζφκεεημ λφθμ πανάβεηαζ ιε ηδ ζοβηυθθδζδ δφμ ή πενζζζυηενςκ 

ζηνχζεςκ λφθμο ιε ηζξ ίκεξ πναηηζηά πανάθθδθεξ. (Δζη.15). Αοηή είκαζ δ ηφνζα δζαθμνά 

ιεηαλφ αοημφ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηςκ ακηζημθθδηχκ, ζηα μπμία μζ ίκεξ δζαδμπζηχκ 

ζηνχζεςκ ζπδιαηίγμοκ ζοκήεςξ μνεή βςκία. Δπίζδξ ημ επζημθθδηυ λφθμ δεκ έπεζ ηδ 

ιμνθή πθαηχκ ιεβάθδξ επζθάκεζαξ, υπςξ ηα ακηζημθθδηά, αθθά έπεζ δζάθμνα ζπήιαηα 

ηαζ ιεβέεδ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ. 
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Δζηυκα 15. Δπζημθθδηυ λφθμ. 

 

Σμ επζημθθδηυ λφθμ έπεζ πνήζδ ζηδκ επζπθμπμζία (π.π βζα παναβςβή ιεθχκ 

επζεοιδημφ πάπμοξ απυ θεπηυηενα ηειάπζα, ζε αεθδηζηά ηαζ άθθα είδδ (ζηζ, ναηέηεξ 

ηέκζξ, ημκηάηζα υπθςκ, ηαθαπυδζα ηθπ.) αθθά ημ ζπμοδαζυηενμ πνμσυκ είκαζ θένμκηα 

ζημζπεία, δμημί, ημλςηά οπμζηοθχιαηα (Δζη.16), ιένδ βεθονχκ (Δζη.17), καοπδβζηχκ 

ηαζ αενμκαοπδβζηχκ ηαηαζηεοχκ, ηθπ.) 
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Δζηυκα 16. Υνήζδ επζημθθδημφ λφθμο ςξ θένςκ ζημζπείμ ζε εζςηενζηυ πχνμ. 

 

Δζηυκα 17. Υνήζδ επζημθθδημφ λφθμο ςξ θένςκ ζημζπείμ ζε βέθονα. 
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Σα είδδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ηδ δζαεεζζιυηδηα ηαζ ηδ 

πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγμκηαζ. Θεςνδηζηά, μπμζμδήπμηε είδμξ εα ιπμνμφζε κα 

πνδζζιμπμζδεεί ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ πνμζανιυγεηαζ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ 

ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δπίζδξ είκαζ δοκαηυξ μ ζοκδοαζιυξ εζδχκ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή επζθέβμκηαζ είδδ ιε υιμζα ζοιπενζθμνά ζε νίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ. 

ε θένμκηα ζημζπεία πμο ζοβημθθμφκηαζ πςνίξ ηδκ εθανιμβή εενιυηδηαξ δ 

οβναζία ημο λφθμο  δεκ ζοκζζηάηαζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 15% (8-15%). Μεηαλφ 

βεζημκζηχκ ζηνχζεςκ, δ οβναζία δεκ πνέπεζ κα δζαθένεζ πενζζζυηενμ απυ 35 ηαζ ιεηαλφ 

υθςκ ηςκ ζηνχζεςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ πενζζζυηενμ απυ 5%. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΟΤ ΞΤΛΟΤ 

 Πανάβεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ ηαζ ζπήιαηα πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα παναπεμφκ 

απυ ηζξ μνζζιέκεξ δζαζηάζεζξ ημο λφθμο ηςκ δέκηνςκ. 

 Γίκεηαζ αεθηζςιέκδ αλζμπμίδζδ ημο λφθμο (πενζμνζζιυξ ζπαηάθδξ ημο) βζαηί 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηειάπζα ιζηνχκ δζαζηάζεςκ 

 Τπάνπεζ ιεβαθφηενδ ακημπή ζηδ θςηζά ηςκ θενυκηςκ ζημζπείςκ 

 Σμ επζημθθδηυ λφθμ πανμοζζάγεζ αεθηζςιέκδ ιδπακζηή ακημπή βζαηί είκαζ πζμ 

εφημθδ δ λήνακζδ ηςκ ιειμκςιέκςκ ηειαπίςκ πνζκ ηδ ζοβηυθθδζδ πςνίξ κα 

δδιζμονβμφκηαζ εθαηηχιαηα, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εκζζπφζεςξ ηςκ εέζεςκ πμο 

πνεζάγεηαζ ιεβαθφηενδ ακημπή, οπάνπεζ δοκαηυηδηα αθαίνεζδξ ή ακαηαηακμιήξ 

ηςκ εθαηηςιάηςκ (ππ. νυγςκ) 

 Πανμοζζάγεζ  αεθηζςιέκδ δζάνηεζα βζαηί οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηαθφηενμο 

ειπμηζζιμφ ηςκ ζηνχζεςκ βζα πνμζηαζία απυ πνμζαμθέξ. 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Έπεζ ιεβαθφηενμξ ηυζημξ απυ ηδ πνζζηή λοθεία θυβς επζπθέμκ ηαηενβαζίαξ. 

 Ζ ακημπή ημο επζημθθδημφ λφθμο ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ επζηοπία 

ζοβηυθθδζδξ ηαζ βζ’ αοηυ απαζηεί εζδζηά ιδπακήιαηα ηαζ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ. 

 Σα ιεβάθα ηαιπφθα ζημζπεία δδιζμονβμφκ πνυαθδια ζηδ ιεηαθμνά 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
. Έπιπλα παπαλίαρ 

 

2.1. Γενικά για ηα έπιπλα 

 
Σα έπζπθα είκαζ ζηαεενά ακηζηείιεκα ηδξ μζημζηεοήξ. Έκα δζαιένζζια είκαζ 

επζπθςιέκμ υηακ δζαεέηεζ ααζζηά ακηζηείιεκα, υπςξ έκα ηνεαάηζ, ιζα κημοθάπα, ηναπέγζ 

ηαζ ηανέηθεξ.  

Σα έπζπθα βζα πνχηδ θμνά ζακ δμοθειέκα ενβαθεία ειθακίζηδηακ ζηδκ Αζία, 

ζηδκ Αίβοπημ ηαζ βεκζηά ζημοξ ακαημθζημφξ θαμφξ. Δπεζδή θίβμζ είπακ ημ πνμκυιζμ κα ηα 

πνμιδεεφμκηαζ, έβζκακ απμηθεζζηζηυ απυηηδια ηςκ ααζζθζάδςκ ηαζ ηςκ εοβεκχκ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαηαζηεοάγμκηαζ αανζά ηαζ πμθοηεθή. Σα ζηυθζγακ ιε εθεθακηυδμκημ, 

αζήιζ, πνοζάθζ ηαζ είπακ πενίηεπκα ζηαθίζιαηα, ζε ακηίεεηδ ιε ηα έπζπθα ηςκ ανπαίςκ 

Δθθήκςκ, πμο υπςξ είκαζ βκςζηυ απυ δζάθμνεξ παναζηάζεζξ αββείςκ ημοξ έδζκακ πάνδ 

ηαζ απθυηδηα. Σα έπζπθά ημοξ ήηακ ημιρά, απένζηηα, ζφιθςκα πάκηα ιε ηδ βεκζηυηενδ 

γςή ηςκ Δθθήκςκ ηαζ ηα πζμ βκςζηά απ' αοηά ζηδκ ηθαζζηή επμπή ήηακ: ηαεέδνεξ, 

πολίδεξ (ημοηάηζα πμο θφθαβακ ηα ημζιήιαηα), ενυκμζ, ηνεαάηζα, ηναπέγζα ηαζ   

ζηίιπμδεξ (ζηαικζά). ηδκ Δζη. 18 παναηδνμφιε έκα ηναπεγάηζ ηδξ ανπαίαξ Αζβφπημο 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ πνοζυ ηαζ εθεθακηυδμκημ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οζ Ρςιαίμζ ιζιήεδηακ ημοξ Έθθδκεξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο επίπθμο, υπςξ ηαζ ζε 

άθθμοξ ημιείξ ηδξ γςήξ. Μυκμ πμο, εκχ μζ Έθθδκεξ είκαζ ζοκδεζζιέκμζ ζηδκ απθυηδηα, 

μζ Ρςιαίμζ ανέζημκηαζ ζηδ πθζδή, βζ' αοηυ ηαζ ηα έπζπθά ημοξ είκαζ ηαηά πμθφ 

πμθοηεθέζηενα ηςκ Δθθήκςκ. Απυ νςιασηά έπζπθα έπμοιε εονήιαηα ζηδκ ηαιέκδ πυθδ 

ηδξ Πμιπδίαξ.  

Οζ Βογακηζκμί έδςζακ ζημ έπζπθμ έκα δζηυ ημοξ νοειυ, πμο ζοκδφαγε ηδκ 

εθθδκζηή απθυηδηα ζηζξ ελςηενζηέξ βναιιέξ, αθθά ηαζ πμο είπε ηδκ αζζαηζηή πμθοηέθεζα 

ηςκ ζηαθζζιάηςκ. Σμ Μεζαίςκα, δ ηέπκδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο επίπθμο αβκμήεδηε ηαζ 

πανήηιαζε ζπεδυκ, υπςξ υθεξ μζ ηέπκεξ. Αοηήκ ηδκ επμπή ζοκακηάιε ηζξ ηενάζηζεξ 

αίεμοζεξ, ηζξ ζπεδυκ άδεζεξ απυ έπζπθα ζηα ιεβάθα ζπίηζα. 

Δζηυκα 18. Σναπεγάηζ ηδξ ανπαίαξ Αζβφπημο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CF%86%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Ζ επμπή - ζηαειυξ βζα ημ έπζπθμ είκαζ δ Ακαβέκκδζδ. Έθενε ιεβάθδ αθθαβή ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ημιέα ηαζ αοηήκ ηδκ επμπή αηνζαχξ άνπζζακ κα δζαπςνίγμκηαζ μζ νοειμί 

ηςκ επίπθςκ: βμηεζηυξ, Ακαβέκκδζδξ, Λμοδμαίημο ΗΑ' η.ά. Σμ έπζπθμ θηάκεζ αηνζαχξ 

ηδκ ηεθεζυηδηα. Δίκαζ ημιρυ, επζαθδηζηυ, άνζζηα δζαημζιδιέκμ ηαζ πνμζεβιέκμ ζ' υθεξ 

ημο ηζξ θεπημιένεζεξ. 

Απυ ηυηε ημ έπζπθμ ανπίγεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο. ήιενα 

π.π. ημ έπζπθμ πνέπεζ κα είκαζ άκεημ, μζημκμιζηυ ηαζ υιμνθμ. Αηυιδ, ελαζηίαξ ημο 

πχνμο, ηαηαζηεοάγεηαζ ζε δζαθμνεηζηά ιεβέεδ, βζ' αοηυ ελάθθμο αβήηακ ηαζ ηα έπζπθα 

δζπθήξ - ηνζπθήξ πνήζδξ (ηακαπέξ - ηνεαάηζ, βναθείμ - αζαθζμεήηδ - ηνεαάηζ). 

ηδκ Δζη.19 παναηδνμφιε ημ έπζπθμ ζηζξ δζάθμνεξ πνμκμθμβζηέξ πενζυδμοξ. 

 

 

 
Δζηυκα 19. Σμ έπζπθμ ζηζξ δζάθμνεξ πνμκμθμβζηέξ πενζυδμοξ. 

 
 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
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2.2. Σπαπέδια  
 

ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 Τράπεζα = ηναπέγζ 

 

ηδκ ανπαζυηδηα, ηα ηναπέγζα είπακ πενζμνζζιέκδ πνήζδ ηαζ ελοπδνεημφζακ 

απμηθεζζηζηά ηδκ ακάβηδ ημο θαβδημφ. ε παναζηάζεζξ ηδξ ανπαίαξ εζημκμβναθίαξ 

απεζημκίγμκηαζ ηναπέγζα ζε ζηδκέξ ζοιπμζίμο (Δζη.20), ζηζξ μπμίεξ άκηνεξ 

ζοιπμζζαζηέξ έηνςβακ ηαζ έπζκακ ακαηεηθζιέκμζ. 

 

 
Δζηυκα 20. ηδκή απυ ζοιπυζζμ. 

 

Πεπιγπαθή  
Σα ανπαία ηναπέγζα ήηακ απθά, εθαθνζά, πμθφ παιδθά ηαζ δεκ λεπενκμφζακ ημ 

φρμξ ηςκ ηνεααηζχκ . Καηαζηεοάγμκηακ ηονίςξ απυ λφθμ. Σα πμθοηεθή ηναπέγζα ήηακ 

ζηαθζζιέκα ηαζ επεκδοιέκα ιε εθεθακηυδμκημ. Πανάθθδθα ιε ηα λφθζκα, οπήνπακ 

ιανιάνζκα αθθά ηαζ πάθηζκα ηναπέγζα. 

 

Οζ ηφπμζ ηςκ ανπαίςκ ηναπεγζχκ ήηακ μζ αηυθμοεμζ: 

 

Σύπορ 1: Σπιποδικό ηπαπέδι   
Ο ηονίανπμξ ηφπμξ ηναπεγζμφ ηαηά ηδκ ανπασηή ηαζ ηθαζζηή πενίμδμ ήηακ ημ 

μνεμβχκζμ ηνζπμδζηυ ηναπέγζ. 

 

Σύπορ 2:Σεηπάποςρ    
Πανυθμ πμο ημ ηνζπμδζηυ ηναπέγζ ηονζανπεί, ημ ηναπέγζ ιε ηέζζενα πυδζα 

ειθακίγεηαζ υπςξ θαίκεηαζ ζε ζηδκέξ ζοιπμζίμο.  

 

Σύπορ 3: Μονόκςκλορ ηπάπεδα  
Πανάθθδθα ιε ηα δομ είδδ ηναπεγχκ οπήνπακ ηαζ ηα ζηνμββοθά ηναπέγζα . Ζ 

ιμκυηοηθμξ ηνάπεγα ζηδνζγυηακ ζε έκα ιυκμ ζηήνζβια ζημ ηέκηνμ. 
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Σύπορ 4  
ηδ δζάνηεζα ημο 4

μο
 αζχκα πανάθθδθα ιε ηα μνεμβχκζα ηναπέγζα, ηάκεζ ηδκ 

ειθάκζζδ ημο ημ ζηνμββοθυ ηναπέγζ ιε ηα ηνία πυδζα έπμκηαξ ηδ ιμνθή ηδξ μπθήξ γχμο 

αθθά ηαζ ιε απθά πυδζα.  

ηδκ ανπαζυηδηα ηα ηναπέγζα πνδζζιμπμζμφκηακ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ημ 

θαβδηυ ηαζ υπζ βζα άθθεξ πνήζεζξ. 

 

Τποπόδιο 
ηδκ ανπαζυηδηα ημ οπμπυδζμ, είηε ήηακ ιανιάνζκμ (Δζη.21)  είηε λφθζκμ έπζπθμ, 

είπε δφμ πνήζεζξ. Ζ ιία αθμνμφζε ηδκ λεημφναζδ ηςκ πμδζχκ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά 

υιςξ υηακ μ ενυκμξ ήηακ ρδθυξ, ημ  ηαεζζιαηάηζ αοηυ αμδεμφζε ηάπμζμκ  κα παηήζεζ ζε 

αοηυ ηαζ κα ακέαεζ ζημ ρδθυ ενυκμ. Απυ  ηζξ ανπαίεξ πδβέξ ιαεαίκμοιε υηζ ζημοξ 

ιανιάνζκμοξ ενυκμοξ ηα οπμπυδζα, ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ημ ίδζμ ημιιάηζ 

ιανιάνμο, ακηίεεηα ηα λφθζκα απμηεθμφζακ λεπςνζζηά ζηεοή μζημζηεοήξ. 

 

 
Δζηυκα 21. Μανιάνζκμ οπμπυδζμ. 

Υπήζε    
Έπζπθμ βζα ηδκ λεημφναζδ ηςκ πμδζχκ ή βζα ηδκ ακάααζδ ζε ενυκμ. 
 

 

ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΖΜΔΡΑ 
 

Σμ ηναπέγζ είκαζ έπζπθμ απμηεθμφιεκμ απυ ιία μνζγυκηζα επζθάκεζα ηαζ ηδ αάζδ 

ηδξ. Πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ηναηήζεζ ακηζηείιεκα ή θαβδηυ ζε έκα αμθζηυ 

ηαζ θεζημονβζηυ φρμξ, ηαεχξ μζ άκενςπμζ ηάεμκηαζ βφνς απυ αοηυ. Σμ ααζζηυ είδμξ 

ηναπεγζμφ είκαζ ηοπζηά ζοκδοαζιέκμ ιε ηανέηθεξ. Έκα ηναπέγζ πμο είκαζ εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμ βζα βναθζηή ενβαζία ζοκήεςξ μκμιάγεηαζ βναθείμ. 

 

σήμα, ύτορ και λειηοςπγία 

Σναπέγζα οπάνπμοκ ζε πμζηζθία ζπδιάηςκ, οθζημφ, πνμέθεοζδξ, ζηοθ ηαζ πνήζδξ. 

Όθα ηα ηναπέγζα ζπδιαηίγμκηαζ απυ ιία επίπεδδ επζθάκεζα ηαζ ιία αάζδ πμο ιπμνεί κα 

απμηεθείηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα πυδζα. Ζ επζθάκεζα ιπμνεί κα έπεζ ζπεδυκ 

μπμζμδήπμηε ζπήια, ακ ηαζ ηνίβςκα, ηεηνάβςκα, ζηνμββοθά ηαζ μαάθ επζθάκεζεξ είκαζ μζ 

πζμ ζοκδεζζιέκεξ. Έκα ηναπέγζ ιπμνεί κα αζςνείηαζ ή κα έπεζ θηζαπηεί βζα κα ζηδνίγεηαζ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B2%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
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ιε αίδεξ ζημκ ημίπμ. Μπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενα ή θζβυηενα απυ ηέζζενα πυδζα· ηα 

ιαηνζά ηναπέγζα πμθθέξ θμνέξ έπμοκ επζπθέμκ πυδζα βζα ζηήνζλδ, εκχ ηα παναδμζζαηά 

ηναπέγζα "ημο ηαθέ" έπμοκ ηνία πυδζα. Μενζηά ηναπέγζα έπμοκ επζθάκεζεξ βζα ηάεζζια. 

 

Σύποι ηπαπεδιών 

 Σμ Κμιμδίκμ (Δζη.22) είκαζ έκα ιζηνυ ηναπέγζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα 

οπκμδςιάηζα. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ημπμεεημφκηαζ ακηζηείιεκα πμο είκαζ 

πνήζζια βζα ημ λφπκδια ή ηαηά ηδκ δζάνηεζα πνζκ ημκ φπκμ. 

                                     
Δζηυκα 22. Κμιμδίκμ. 

 

 Σμ πεδζαζηήνζμ (Δζη.23) είκαζ ηναπέγζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηεπκζηυ ζπέδζμ. 

Μπμνεί κα έπεζ έκα πάναηα ή πανειθενέξ ακηζηείιεκμ εκζςιαηςιέκμ, ηαεχξ ηαζ 

έκα θςξ. οκήεςξ είκαζ ηεηθζιέκμ, βζα κα δζεοημθφκεηαζ δ ζπεδίαζδ. 

 

 
Δζηυκα 23. πεδζαζηήνζμ. 

 

 Σα ηναπέγζα βζα ζηάηζ (Δζη.24) αμδεμφκ ζηδ δζελαβςβή ημο παζπκζδζμφ, ηαεχξ 

έπμοκ παναβιέκδ ή γςβναθζζιέκδ ζηδκ επζθάκεζά ημοξ ιζα ζηαηζένα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9
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Δζηυκα 24. Σναπέγζ βζα ζηάηζ. 

 

 Σα ηναπέγζα βζα πανημπαίβκζα (Δζη.25) είκαζ, ζοκήεςξ, επεκδεδοιέκα ιε πνάζζκδ 

ηζυπα ζηδκ μνζγυκηζα επζθάκεζά ημοξ. 

 

                               
Δζηυκα 25. Σναπέγζ βζα πανημπαίβκζα. 

 

 Οδμκηζαηνζηά ή άθθα ζαηνζηά ηναπέγζα (Δζη.26). οπκά απαζημφκηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, υπςξ ακημπή ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πδιζηέξ μοζίεξ, ζδιακηζηή ποναζθάθεζα η.α. 

 
Δζηυκα 26. Ηαηνζηυ ηναπέγζ. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CF%8C%CF%87%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Σμ ηναπέγζ παναθίαξ (Δζη.27) είκαζ ζοκήεςξ έκα ηναπέγζ ιζηνμφ ιεβέεμοξ πμο 

ιαγί ιε ηζξ λαπθχζηνεξ ηαζ ηδκ μιπνέθα απμηεθεί ημκ ααζζηυ ελμπθζζιυ ιζαξ 

μνβακςιέκδξ παναθίαξ. οκήεςξ έπεζ εήηεξ βζα πμηήνζα ηαζ είκαζ θηζαβιέκμ απυ 

οθζηά πμο ακηέπμοκ ζε δφζημθεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ορδθά πμζμζηά 

οβναζίαξ. 

 

                                       
Δζηυκα 27. Σναπέγζ παναθίαξ. 

 

Υπήζειρ 

Έκα ηναπέγζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί πνμζςνζκά βζα ακηζηείιεκα υπςξ ηνμθέξ, 

βζα αζαθία (εζδζηά υζα δεκ ιπμνεί ηάπμζμξ εφημθα κα ηναηήζεζ ζημ πένζ), βναθή, ηαζ 

μηζδήπμηε ιπμνεί κα απαζηεί ηδκ πνήζδ πμθθχκ ακηζηεζιέκςκ ηαοηυπνμκα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πμθθχκ πυιπζ. Σα ηναπέγζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά βζα κα 

αθεεμφκ ιζηνά πνάβιαηα υπςξ ιμθφαζα ιέπνζ κα λακαπνεζαζημφκ. Σα ηναπέγζα ηαιζά 

θμνά ακηζηαεζζημφκ μπμζμδήπμηε άθθμ είδμξ επίπθςζδξ υπςξ ηανέηθεξ ηαζ ηνεαάηζα, ηα 

μπμία απαζημφκ θίβμ παναπάκς απυ απθά ιζα επίπεδδ επζθάκεζα βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ημ 

ζημπυ ημοξ. 

Κάπμζα ακηζηείιεκα ιπμνεί επίζδξ κα ημπμεεηδεμφκ πζμ ιυκζια ζε έκα ηναπέγζ, βζα 

πανάδεζβια ιζα ηδθευναζδ, έκαξ οπμθμβζζηήξ, ακηζηείιεκα δζαηυζιδζδξ (υπςξ αάγα ηαζ 

ηναπεγμιάκηζθα) ηηθ. Σναπέγζα-ιπμοθέδεξ ιε θαβδηυ επίζδξ. 

 

Ιζηοπία 

Σα πνχηα ηναπέγζα θηζάπηδηακ απυ Αζβφπηζμοξ ηαζ ήηακ ηάηζ εθάπζζηα παναπάκς 

απυ ιεηαθθζηέξ ή πέηνζκεξ πθαηθυνιεξ πμο πνδζίιεοακ ζημ κα ηναηάκε ηα ακηζηείιεκα 

ιαηνζά απυ ημ πάηςια. Γε πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα ηάεμκηαζ άκενςπμζ. Σμ θαβδηυ 

ημπμεεημφκηακ ζε ιεβάθεξ πζαηέθεξ. Οζ Αζβφπηζμζ έηακακ πνήζδ δζαθυνςκ ιζηνχκ 

ηναπεγζχκ ηαζ οπενορςιέκςκ πθαηθμνιχκ. 

Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ηαζ μζ Ρςιαίμζ έηακακ πζμ ζοπκή πνήζδ ημο ηναπεγζμφ, ηονίςξ 

βζα βεφιαηα, ακ ηαζ ηα εθθδκζηά ηναπέγζα ζπνχπκμκηακ ηάης απυ ηα ηνεαάηζα ιεηά ηδκ 

πνήζδ. Ήηακ αμδεδηζηά ηαθμθηζαβιέκα έπζπθα, ιε πυδζα απυ λφθμ, παθηυ ή μνείπαθημ 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ δζαημζιδιέκα ιε θεμκηυιμνθα ηαζ ηναβμπυδανα πέθιαηα. οκήεςξ 

είπακ ηνία πυδζα βζα κα εδνάγμκηαζ ζςζηά ζηα ακχιαθα δάπεδα, ηαζ μζ επζθάκεζεξ ημοξ 

ήηακ ζηνμββοθά ή παναθθδθυβναιια ηαπάηζα. Σα ηναπέγζα αοηά μκμιάγμκηακ 'ηξάπεδαη' 

ηαζ δ ιμνθμθμβία ημοξ απεζημκίγεηαζ ζε πμθθέξ αββεζμβναθίεξ. Γεκ έπμοκ δζαζςεεί, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
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ςζηυζμ, δείβιαηα πένα απυ ηα μνεζπάθηζκα ηιήιαηα ηνάπεγαξ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

ιμοζείμ ημο Παθένιμ ηδξ ζηεθίαξ. Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ εθδφνακ έκα έπζπθμ πμο έιμζαγε 

ιε ημ ζδιενζκυ ημιμδίκμ (ηζαςηυξ ή θάνκαλ). (Δζη.28) 

 

 
Δζηυκα 28. Κζαςηυξ ή Λάνκαλ. 

 

Σα ηναπέγζα θηζάπκμκηακ απυ ιάνιανμ ή λφθμ ηαζ ιέηαθθμ (ζοκήεςξ παθηυξ ή 

ηνάιαηα αζδιζμφ). Ανβυηενα, ηα ιεβαθφηενα ηεηνάβςκα ηναπέγζα θηζάπηδηακ απυ 

λεπςνζζηέξ πθαηθυνιεξ ηαζ ημθχκεξ. Οζ Ρςιαίμζ επίζδξ εζζήβαβακ ημ ιεβάθμ 

διζηοηθζηυ ηναπέγζ ζηδκ Ηηαθία, ημ mensa lunata. (Δζη.29). 

 

 

 
Δζηυκα 29. Ρςιασηυ διζηοηθζηυ ηναπέγζ mensa lunata.  

 

Ζ επίπθςζδ ηαηά ημκ Μεζαίςκα δεκ είκαζ ηυζμ βκςζηή υζμ αοηή ζε πνμδβμφιεκεξ 

ή ιεηαβεκέζηενεξ πενζυδμοξ ηαζ μζ πενζζζυηενεξ πδβέξ δείπκμοκ ημοξ ηφπμοξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ηδκ ανζζημηναηία. ηδκ Ακαημθζηή Ρςιασηή Αοημηναημνία, ηα 

ηναπέγζα ήηακ θηζαβιέκα απυ ιέηαθθμ ή λφθμ, ζοκήεςξ ζε ηέζζενα πυδζα, ζοπκά 

ζοκδεδειέκα ιε ζιάκηεξ ζε ζπήια Υ. Σα ηναπέγζα βζα βεφιαηα ήηακ ιεβάθα, ζοκήεςξ 

ηοηθζηά, ή διζηοηθζηά. ηδ δοηζηή Δονχπδ, μζ εζζαμθέξ ηαζ μζ ζηθδνμί πυθειμζ 

πνμηάθεζακ ηδκ πενζζζυηενδ απ' ηδ βκχζδ ηδξ ηθαζζζηήξ επμπήξ κα παεεί. ακ 

απμηέθεζια ηδξ απαίηδζδξ βζα ηδ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ εκυξ ηναπεγζμφ, ηα 

πενζζζυηενα ηναπέγζα ήηακ ηεηνάβςκα απθήξ ηαηαζηεοήξ, ακ ηαζ ιζηνά ηοηθζηά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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επακειθακίζηδηακ ηαηά ημκ 15μ αζχκα ηαζ ιεηά. ηδκ βμηεζηή πενίμδμ, ημ ζεκημφηζ 

έβζκε πμθφ δδιμθζθέξ ηαζ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηακ ζακ ηναπέγζ. 

 
 

2.3. Έπεςνα αγοπάρ 

 

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ πχναξ ιαξ πενζζημζπίγεηαζ απυ εάθαζζα. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνμζ ημιείξ μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο 

εαθάζζζμο ιένμοξ ηδξ αθθά ηαζ ηςκ παναθζχκ ηδξ. Έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ημιείξ είκαζ μ 

ημονζζιυξ. Πάκς ζε αοηυ ημ ημιιάηζ έπμοκ δδιζμονβδεεί πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

ελεζδζηεφμκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ πχθδζδ ελμπθζζιμφ παναθζαηχκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ 

πχνςκ εζηίαζδξ. Ύζηενα απυ ένεοκα αβμνάξ πνμηφπηεζ υηζ μζ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ 

δζαεέημοκ ιία ανηεηά ιεβάθδ ηαζ ζοκεπχξ ακακεςιέκδ πμζηζθία  επίπθςκ παναθίαξ είηε 

βζα πνμζςπζηή αθθά είηε ηαζ βζα επαββεθιαηζηή πνήζδ. ηα έπζπθα αοηά ακήημοκ ηα 

ηναπεγάηζα παναθίαξ, μζ μιπνέθεξ ηαζ μζ λαπθχζηνεξ. 

 

ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ  ΠΑΡΑΛΗΑ-ΞΑΠΛΧΣΡΑ 

Σα ηναπεγάηζα παναθίαξ υπςξ ηαζ μζ λαπθχζηνεξ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζημφκ απυ 

ζοκδοαζιυ δζαθυνςκ οθζηχκ υπςξ λφθμ, αθμοιίκζμ, ζοκεεηζηυ rattan, πθαζηζηυ η.α. 

 

 

 

 

 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ keruing 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 45x45x40 cm 

ΣΗΜΖ 29.00 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
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ΤΛΗΚΟ Ξφθμ teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 59x59x39.5 cm 

ΣΗΜΖ 390,00 € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ meranti 

ΥΡΧΜΑ Γηνζ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 50x50x45 cm 

ΣΗΜΖ 26.00 € 

ΤΛΗΚΟ Κυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ 

ΥΡΧΜΑ Άπνςιμ ειπμηζζιέκμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x40x45 cm 

ΣΗΜΖ 35.00  € 
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ΤΛΗΚΟ Ξφθμ αηαηίαξ 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 50x44x45 cm 

ΣΗΜΖ 35.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ keruing 

ΥΡΧΜΑ Καθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 50x50x41 cm 

ΣΗΜΖ 29.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 62x39.5x39 cm 

ΣΗΜΖ 238.00  € 
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ΤΛΗΚΟ Ξφθμ meranti 

ΥΡΧΜΑ Καθέ πνχια ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 50x50x45 cm 

ΣΗΜΖ 44.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ meranti 

ΥΡΧΜΑ Κεναζί ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 58x58x40 cm 

ΣΗΜΖ 180.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ πνχια ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ Φ45X60 

ΣΗΜΖ 306.00  € 
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ΤΛΗΚΟ Ξφθμ μλζάξ  

ΥΡΧΜΑ Καθέ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x40x45 cm 

ΣΗΜΖ 32.50  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 92x67x32 cm 

ΣΗΜΖ 416.00  € 
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ΤΛΗΚΟ Ξφθμ εοηάθοπημο 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 50x50x50 cm 

ΣΗΜΖ 54.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 70x70x45 cm 

ΣΗΜΖ 243.50  € 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ 

ΥΡΧΜΑ Υνχια ειπμηζζιμφ ιε ηεπκμηνμπία 

‘ηαιέκμ’ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 26x38x30 

ΣΗΜΖ 23.50  € 
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ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ επζθάκεζα 

απυ λοθεία teak 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ θεοηυξ ηαζ επζθάκεζα ζε 

θοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 48x45x42 cm 

ΣΗΜΖ 197.96  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ 

επζθάκεζα απυ λφθεία ηανοδζάξ 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 90x90x74 cm 

ΣΗΜΖ 728,50  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ 

επζθάκεζα απυ λοθεία teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 35x38x30 cm 

ΣΗΜΖ 243.00  € 
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ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ 

ηάεζζια απυ λοθεία teak 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 90x90x740 cm 

ΣΗΜΖ 581.40 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ιέηαθθμ ηαζ ηάεζζια απυ 

λοθεία teak 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ιπεγ ηαζ ηάεζζια θοζζηυ 

ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 45x35x53 cm 

ΣΗΜΖ 175.45  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ ηαζ ηάεζζια απυ αθμοιίκζμ ηαζ 

ηεπκμηνμπία λοθείαξ teak  

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ιαφνμξ ηαζ επζθάκεζα ζε 

θοζζηή απυπνςζδ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 97x97x74 cm 

ΣΗΜΖ 462.00  € 
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ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ιε φθακζδ 

rattan ηαζ βοάθζκδ επζθάκεζα 

ΥΡΧΜΑ Μπεγ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 60x60x55 cm 

ΣΗΜΖ 310.50  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ιε φθακζδ wicker 

ηαζ βοάθζκδ επζθάκεζα 

ΥΡΧΜΑ Καθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ Φ60x72 cm 

ΣΗΜΖ 36.00  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ 

ηάεζζια ιε πθέλδ ζε ζπέδζμ ηαθαεζμφ 

απυ ίκεξ ηυηηζκμο πεφημο 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ αζδιί ηαζ ηάεζζια θοζζηυ 

ειπμηζζιμφ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 62x60x41 cm 

ΣΗΜΖ 336.50  € 
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ΤΛΗΚΟ Πμθοπνμποθέκζμ 

ΥΡΧΜΑ Καθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 49x49x42 cm 

ΣΗΜΖ 20.00  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ηοθζκδνζημφξ ζςθήκεξ 

αθμοιζκίμο ηαζ επζθάκεζα απυ ζφνια 

ΥΡΧΜΑ Αζδιί 

ΓΗΑΣΑΔΗ 30x30x32 cm 

ΣΗΜΖ 47.70  € 

ΤΛΗΚΟ Αθμοιίκζμ 

ΥΡΧΜΑ Αζδιί 

ΓΗΑΣΑΔΗ 42x42x42 cm 

ΣΗΜΖ 25.00  € 
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ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ζηονυδεια ηαζ επζθάκεζα 

απυ γςβναθζζιέκμ ζηονυδεια. 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ηυηηζκμξ ηαζ επζθάκεζα αζπνδ-

βηνζ- ιαφνδ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x40x45 

ΣΗΜΖ 196.60  € 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ακμλείδςημ αηζάθζ ηαζ 

επζθάκεζα απυ ζοιπζεζιέκεξ ίκεξ λφθμο 

ιε ηεπκμηνμπία ζπζζηυθζεμο 

ΥΡΧΜΑ Δπζθάκεζα ζε θοζζηυ πνχια ζπζζηυθζεμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 90x90x74 cm 

ΣΗΜΖ 728.44  € 
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ΤΛΗΚΟ Μέηαθθμ 

ΥΡΧΜΑ Μαφνμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ Φ35x46 cm 

ΣΗΜΖ 204.00  € 

ΤΛΗΚΟ Πμθοπνμποθέκζμ 

ΥΡΧΜΑ Μαφνμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 45x45x45 cm 

ΣΗΜΖ 25.00  € 

ΤΛΗΚΟ Ακαηοηθμφιεκμ πμθοπνμποθέκζμ 

ΥΡΧΜΑ Πμνημηαθί 

ΓΗΑΣΑΔΗ 92x53x45 cm 

ΣΗΜΖ 45.00  € 
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ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ιε φθακζδ απυ ίκεξ 

ηαζ επζθάκεζα απυ βοαθί 

ΥΡΧΜΑ ιαφνμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 100x100x74 cm 

ΣΗΜΖ 728.44  € 

ΤΛΗΚΟ Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Γαθάγζμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x20x25 cm 

ΣΗΜΖ 5.50  € 

ΤΛΗΚΟ Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Γαθάγζμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x26.3 cm 

ΣΗΜΖ 12.40  € 
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ΤΛΗΚΟ 

Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x20 cm 

ΣΗΜΖ 4.99  € 

ΤΛΗΚΟ Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x40x45 

ΣΗΜΖ 13.00  € 

ΤΛΗΚΟ Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 43x43x38 cm 

ΣΗΜΖ 15.00  € 
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Ζ ιεηαθμνά ημο μζηζαημφ ηναπεγζμφ ζηδκ παναθία μθείθεηαζ ζηδκ ακάβηδ 

πθαζζίςζδξ ηδξ μιπνέθαξ πμο έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ ανπαζυηδηα. Γζα ημ θυβμ αοηυ εα 

ακαθενεμφιε ζηδκ ζζημνία ηδξ μιπνέθαξ. 

 

 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΟΜΠΡΔΛΑ 

 

Με ηδκ πάνμδμ ηςκ αζχκςκ μ ακενχπζκμξ πμθζηζζιυξ πέναζε απυ πμθθέξ επμπέξ 

ηαζ ιέζς εθεονέζεςκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ ηαηάθενε κα αεθηζχζεζ ηζξ 

ζοκεήηεξ γςήξ ημο ηαζ κα αθθάλεζ ημ πενζαάθθμκ βφνς ημο. Έκα απυ ηα ενβαθεία εηείκα 

πμο επέηνερακ ζημοξ ακενχπμοξ κα γήζμοκ πζμ άκεηα ήηακ δ μιπνέθα, δ μπμία 

ελεθίπεδηε ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ δεηαεηζχκ απυ απμηθεζζηζηυ αλεζμοάν ηςκ πθμοζίςκ ηαζ 

ηςκ ααζζθέςκ, ζε έκα απυ ηα πζμ ημζκά ακηζηείιεκα ζημκ ιμκηένκμ ηυζιμ. Οζ μιπνέθεξ 

απμηέθεζακ έκα ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ πνμζηαζίαξ απυ ημκ ήθζμ ηαζ ηδ ανμπή, 

ιε απμηέθεζια κα ελεθζπεμφκ ζημ πνυκμ ιε ακανίειδηεξ ακαααειίζεζξ. Δίηε πνυηεζηαζ 

βζα αημιζηέξ, οθαζιάηζκεξ μιπνέθεξ, είηε βζα ράεζκεξ μιπνέθεξ ή βζα μιπνέθεξ 

παναθίαξ, δ πνμέθεοζδ είκαζ ημζκή. 

 

Βαζιλικό ζύμβολο δύναμερ 

Ζ πνχηδ ζζημνζηά ηαηαβεβναιιέκδ πνήζδ ηδξ μιπνέθαξ ςξ πνμζηαηεοηζημφ ιέζμο 

απυ ημκ ήθζμ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Αίβοπημ, πνζκ απυ 3500 πνυκζα. Ανπζηά μζ μιπνέθεξ 

αοηέξ ήηακ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ θφθθα θμίκζηα, ζοκδεδειέκα ζε έκα λφθμ. Ανπαίεξ 

αζβοπηζαηέξ ημζπμβναθίεξ απμηαθφπημοκ ηδκ εονεία πνήζδ ηδξ μιπνέθαξ απυ εοβεκείξ 

ηαζ Φαναχ. 

Λυβς ημο ηθίιαημξ ηδξ Αζβφπημο ηαζ ηςκ άθθςκ πμθζηζζιχκ ηδξ Μεζμπμηαιίαξ 

πμο πνδζζιμπμίδζακ πνχημζ ηδκ μιπνέθα, δ πνήζδ ήηακ ηαεανά βζα πνμζηαζία απυ ημκ 

ήθζμ ηαζ υπζ απυ ηδ ανμπή. Οζ Κζκέγμζ, ημκ 11μ π.Υ. αζχκα, πνδζζιμπμίδζακ βζα πνχηδ 

θμνά ιεηαλςηέξ μιπνέθεξ πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοημφκ απυ ηδ ανμπή. (Δζη.30) 

 

ΤΛΗΚΟ Πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 40x40x17 cm 

ΣΗΜΖ 10.00  € 



 
48 

 

 
 

Δζηυκα 30. Υνήζδ μιπνέθαξ βζα πνμζηαζία απυ ηδ ανμπή. 

 

Ζ πνήζδ ηδξ μιπνέθαξ επεηηάεδηε απυ ημκ Κζκέγμ Αοημηνάημνα ζημοξ 

αοημηνάημνεξ ημο ζάι ηαζ ηδξ Βζνιακίαξ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφζακ έςξ ηαζ 24 

ράεζκεξ μιπνέθεξ ή μιπνέθεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ άθθα οθζηά βζα κα επζδείλμοκ ηδ 

δφκαιή ηαζ κα εκηοπςζζάζμοκ (Δζη.31). 
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Δζηυκα 31. Υνήζδ μιπνέθαξ απυ αοημηνάημνεξ βζα εκηοπςζζαζιυ. 

 

 

 

Η σπήζε ηερ ομππέλαρ ζε Δλλάδα και Ρώμε 

Οζ μιπνέθεξ έθηαζακ έςξ ηδκ ανπαία Δθθάδα ηαζ ηδ Ρχιδ, αθθά αοηή ηδ θμνά 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ βοκαζηεία αλεζμοάν πμθοηεθείαξ (Δζη.32). Μάθζζηα μζ άκδνεξ 

κηνέπμκηακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ μιπνέθεξ, ιε απμηέθεζια μζ Ρςιαίμζ κα ηζξ 

πνδζζιμπμζήζμοκ δδιμζίςξ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ζοκμδεφμκηακ απυ ιζα βοκαίηα. 
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Δζηυκα 32. Υνήζδ μιπνέθαξ ζηδκ ανπαία Δθθάδα ηαζ Ρχιδ ςξ αλεζμοάν. 

 

Μεηά ηδκ πηχζδ ηδξ νςιασηήξ αοημηναημνίαξ δ πνήζδ ηδξ μιπνέθαξ 

ελαθακίζηδηε βζα ανηεημφξ αζχκεξ. Ξακαέβζκε ςζηυζμ δδιμθζθήξ ηαηά ηδκ Ακαβέκκδζδ 

ηαζ πάθζ ζημοξ ηφηθμοξ ααζζθέςκ ηαζ εοβεκχκ. Ζ πνήζδ ηδξ μιπνέθαξ έπαρε κα 

απμηεθεί ηαιπμφ βζα ημοξ άκδνεξ ηδ δεηαεηία ημο 1790 ζηδκ Αββθία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

δζαδυεδηε εονέςξ ζηδ ιεζαία ηάλδ. Ηδζαίηενα ημκ 20μ αζχκα μζ μιπνέθεξ πέναζακ απυ 

εηαημκηάδεξ ακαααειίζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκεπίγμκηαζ έςξ ηαζ ζήιενα. 

 

Οι ομππέλερ παπαλίαρ 

Οζ μιπνέθεξ παναθίαξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ακαπηφπεδηακ ηονίςξ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο 20μο αζχκα ηαζ ιεηά (Δζη.33) 

 

 
 

Δζηυκα 33. Υνήζδ μιπνέθαξ ςξ ζηίαζηνμ ζε παναθία. 
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Ανπζηά πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημοξ θμουιεκμοξ αημιζηέξ μιπνέθεξ, πμο 

ιεηελεθίπεδηακ ζε ιεβαθφηενεξ ράεζκεξ μιπνέθεξ, ηαεχξ μ ημιέαξ ημο ημονζζιμφ 

άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ναβδαία ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ αιέζςξ ιεηά ημ Β’ 

παβηυζιζμ πυθειμ Έηζζ μζ παναθίεξ ηςκ αηνζαχξ λεκμδμπείςκ ζε Δονχπδ ηαζ Αιενζηή 

βέιζζακ απυ ιεβαθφηενεξ μιπνέθεξ παναθίαξ ζηαεενήξ ή ιεηαηζκμφιεκδξ αάζδξ, 

πνμζθένμκηαξ ζζπονυηενδ δθζμπνμζηαζία ζημοξ θμουιεκμοξ. 

Οζ μιπνέθεξ  παναθίαξ ιπμνεί κα είκαζ ράεζκεξ,  αθμοιζκίμο ηαζ ηαθαιςηέξ. Οζ 

ράεζκεξ μιπνέθεξ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ οπάνπμοκ εηαημκηάδεξ ζοκδοαζιμί 

ακάθμβα ιε ημ ζπέδζμ ηαζ ηδκ πθέλδ ημο ηαπέθμο, ηδκ ημθυκα ζηήνζλδξ, ηδ αάζδ 

ζηήνζλδξ, ημ ζοκμθζηυ δέζζιμ ηδξ μιπνέθαξ ηαεχξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ηςκ 

επζιένμοξ ημιιαηζχκ ηδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ δφζημθδ δ ημζημθυβδζδ ιζαξ ράεζκδξ 

μιπνέθαξ αθθά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ ιία ηζιή εηηίκδζδξ είκαζ ηα 50 εονχ. Παναηάης 

αθέπμοιε ζηζξ Δζη. 34, 35, ηαζ 36 μνζζιέκμοξ ηφπμοξ μιπνέθαξ.  

 

Δζηυκα 34. Καθαιςηή μιπνέθα. 

 

 

Δζηυκα 35. Φάεζκδ μιπνέθα. 
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Δζηυκα 36. Φάεζκδ μιπνέθα δζπθή. 

            

 

Οζ μιπνέθεξ αθμοιζκίμο δζαηνίκμκηαζ ζε 2 ηφπμοξ : 

 ηζξ μιπνέθεξ αθμοιζκίμο αανέςξ ηφπμο (Δζη. 37, 38, 39, 40)  ηαζ 

 ηζξ μιπνέθεξ αθμοιζκίμο οπεν-αανέςξ ηφπμο-ηδθεζημπζηέξ (Δζη. 41, 42, 43, 44) 

                               

                     Δζηυκα 37                                                      Δζηυκα 38 
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   Δζηυκα 39                                                    Δζηυκα 40 

                        

 

 

      

                      Δζηυκα 41                                                     Δζηυκα 42 

       

                                    



 
54 

 

      

                      Δζηυκα 43                                                     Δζηυκα 44 

     

   Σμ φθαζια ηδξ μιπνέθαξ επζθέβεηαζ ζοκήεςξ ακάιεζα απυ : 

  Πμθοεζηενζηυ φθαζια (ηανααυπακμ) 

  Αηνοθζηυ οθαζιάηςκ 

  Γζάηνδημ οθζηυ-ζίηα 

  Κθςζηή 

  Ρέθζ 

 

Ονζζιέκμζ εκδεζηηζημί ηφπμζ αάζεςκ είκαζ μζ παναηάης: 
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Σέθμξ μζ λαπθχζηνεξ εαθάζζδξ πμο έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ζηα ακάηθζκηνα ιπμνεί κα 

είκαζ λφθζκεξ, αθμοιζκίμο, ζοκεεηζηυ RATTAN,ζζδενέκζεξ, πθαζηζηέξ ηαεχξ ηαζ 

ζοκδοαζιυξ αοηχκ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ηνμπήθαηδ 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ red shorea, οδνυθζθμ 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 198x60x40 cm 

ΣΗΜΖ 295.00 € 
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ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ  

πέκηε εέζεςκ 

ΤΛΗΚΟ Μαζίθ λφθμ αηαηίαξ  

ΥΡΧΜΑ Αηνοθζηυ βοαθζζηενυ πνχια 

ΓΗΑΣΑΔΗ 179x71x33 cm 

ΣΗΜΖ 99.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ηνμπήθαηδ, 

ακαδζπθμφιεκδ ζηδ ιέζδ 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ Red shorea, οδνυθζθμ 

ΥΡΧΜΑ Φοζζηυ λφθμο 

ΓΗΑΣΑΔΗ 180x55x58 cm 

ΣΗΜΖ 170.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ηνμπήθαηδ, ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ Ξφθμ οδνυθζθμ  

ΥΡΧΜΑ Tεπκμηνμπία ANTIQUE 

ΓΗΑΣΑΔΗ 197x74x33 cm 

ΣΗΜΖ 238.00 € 
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ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ηνμπήθαηδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ οδνυθζθμ λφθμ red 

shorea ηαζ ηάεζζια απυ δζάηνδημ PVC 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 190x69x50 cm 

ΣΗΜΖ 245.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ 

 πέκηε εέζεςκ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ ηάεζζια 

απυ πμθοαζεοθεκζηυ πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Αζδιί 

ΓΗΑΣΑΔΗ 192x65x21 cm 

ΣΗΜΖ 129.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ ηάεζζια 

απυ φθαζια , ηεληζθίκδ 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ακεναηί ηαζ φθαζια ιπθε 

ΓΗΑΣΑΔΗ 200x62x65 cm 

ΣΗΜΖ 89.90 € 
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ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ ηάεζζια 

απυ φθαζια olefin  

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ηαθέ ηαζ φθαζια ιπέγ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 182x66x99 cm 

ΣΗΜΖ 129.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ιμκμηυιιαηδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ ηάεζζια 

απυ φθαζια ηεληζθίκδ 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ακεναηί ηαζ φθαζια taupe 

ΓΗΑΣΑΔΗ 160x59x70 

ΣΗΜΖ 49.90 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ έλζ εέζεςκ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αθμοιίκζμ ηαζ ηάεζζια 

απυ πμθοζηονεκζηυ πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ θαδί ηαζ ηάεζζια ηαθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 200x60x33 cm 

ΣΗΜΖ 149.00 € 
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ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ζημζααγυιεκδ, 

ακαηθζκυιεκδ ηεζζάνςκ εέζεςκ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ 

ηάεζζια απυ  φθαζια ηεληζθίκδ 

ΥΡΧΜΑ Γηνζ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 205x70x38 cm 

ΣΗΜΖ 230.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ζημζααγυιεκδ, 

ακαηθζκυιεκδ, πέκηε εέζεςκ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ 

ηάεζζια απυ δζάηνδημ PVC 

ΥΡΧΜΑ Άζπνμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 192x78x36 cm 

ΣΗΜΖ 315.00 € 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ζοκεεηζηυ rattan ηαζ 

ιαλζθάνζα απυ φθαζια ηεληζθίκδ 

ΥΡΧΜΑ Μπεγ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 210x73x23 cm 

ΣΗΜΖ 250.00 € 
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Δπζπθέμκ  εηηυξ απυ ηζξ ιμκέξ λαπθχζηνεξ ιπμνμφιε κα ανμφιε ζε παναθίεξ 

έπζπθα υπςξ  δζπθέξ λαπθχζηνεξ, λαπθχζηνεξ-ηνεαάηζ, ζεγθυκβη, πμφθ, ηνειαζηέξ 

ημφκζεξ ηαζ αζχνεξ απυ πμζηίθα οθζηά. 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα ζημζααγυιεκδ, 

ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ηαζ ηάεζζια απυ 

ζοκεεηζηυ rattan 

ΥΡΧΜΑ Καθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 194x66x30 cm 

ΣΗΜΖ 160.00 € 

ΣΤΠΟ Γζπθή λαπθχζηνα ακελάνηδηα 

ακαηθζκυιεκδ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ηαζ ηάεζζια απυ 

ζοκεεηζηυ rattan. Mαλζθάνζα απυ 

φθαζια ηεπηζθίκδ. 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ αζπνμ-ιπεγ ηαζ  

ιαλζθάνζα βηνζ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 188x178x51 cm 

ΣΗΜΖ 1.100.00 
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ΣΤΠΟ Γζπθή λαπθχζηνα ακαηθζκυιεκδ ιε 

ηζυζηζ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ηαζ ηάεζζια απυ 

rattan. Μαλζθάνζα απυ φθαζια ηεληζθίκδ 

ΥΡΧΜΑ Λεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 200x210x240 cm 

ΣΗΜΖ 1.015.00 

ΣΤΠΟ Γζπθή λαπθχζηνα πμοθ 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ αθμοιζκίμο ιε πενίαθδια 

απυ μζημθμβζηή ίκα. οκμδεφεηαζ ιε 

ηναπεγάηζ απυ λοθεία teak 

ΥΡΧΜΑ Fire, stone, grass 

ΓΗΑΣΑΔΗ 179x179x31 cm 

ΣΗΜΖ 5390.00-7690.00 
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ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα 

ΤΛΗΚΟ Μεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ ιε πθέλδ rattan-

wicker ηαζ ιαλζθάνζα απυ φθαζια 

ηεληζθίκδξ 

ΥΡΧΜΑ ηεθεηυξ ηαθέ ηαζ ιαλζθάνζα άζπνα 

ΓΗΑΣΑΔΗ Φ150x81 cm 

ΣΗΜΖ 3.240.00 

ΣΤΠΟ Κνειαζηή ημφκζα 

ΤΛΗΚΟ ίδενμ-wicker 

ΥΡΧΜΑ Καθέ 

ΓΗΑΣΑΔΗ Φ105x186 cm 

ΣΗΜΖ 319.00 

ΣΤΠΟ Ξαπθχζηνα-πμοθ 

ΤΛΗΚΟ οκεεηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Λαπακί 

ΓΗΑΣΑΔΗ 81x76x73 cm 

ΣΗΜΖ 66.00 
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ΣΤΠΟ εγθμκβη 

ΤΛΗΚΟ Μαζίθ πεφημ 

ΥΡΧΜΑ Καθέ αηνοθζηυ βοαθζζηενυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 122x72x74 cm 

ΣΗΜΖ 149.00 

ΣΤΠΟ εγθμκβη 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ αηζάθζ ηαζ ηάεζζια-πθάηδ 

απυ πμθοαζεοθεκζηυ  πθαζηζηυ 

ΥΡΧΜΑ Μαφνμ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 110x68x100 cm 

ΣΗΜΖ 89.99 
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ΣΤΠΟ εγθυκβη 

ΤΛΗΚΟ ηεθεηυξ απυ ιαζίθ λφθμ εοηάθοπημο ηαζ 

ημνδυκζ απυ πθαζηζηυ πμθοπνμποθεκίμο 

ΥΡΧΜΑ Αηνοθζηυ βοαθζζηενυ ζε θοζζηή 

απυπνςζδ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 48x89 cm 

ΣΗΜΖ 69.99 

ΣΤΠΟ Αζχνα δίπηο ιε αάζδ 

ΤΛΗΚΟ Ξφθζκδ αάζδ ηαζ δίπηο ιε λφθζκεξ αένβεξ 

ΥΡΧΜΑ Βάζδ ζε θοζζηή απυπνςζδ λφθμο ηαζ δίπηο 

θεοηυ 

ΓΗΑΣΑΔΗ Βάζδ 350x95x120 cm 

Γίπηο 220x150 

ΣΗΜΖ 325.00 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
. σεδιαζμόρ επίπλος παπαλίαρ 

 

3.1. Απσικά ζκίηζα 
 

Έςξ υημο ηαηαθήλς ζημ ηεθζηυ ιμο ζπέδζμ πέναζα απυ δζάθμνα ζηάδζα ζηέρδξ. 

Σα ανπζηά ιμο ζηίηζα ήηακ ηναπεγάηζα ζηαεενά ζημ έδαθμξ ηαζ πενζεθάιαακακ ηαζ 

άθθα οθζηά εηηυξ ημο λφθμο. 

 

Δζηυκα 45. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ ζηαεενυ ζημ έδαθμξ, ιε ιεηαθθζηά πυδζα ηαζ πμηδνμεήηεξ. 

 

Δζηυκα 46. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ ζηαεενυ ζημ έδαθμξ, ιε ζονηάνζ ζηδ ιέζδ ηαζ 

πμηδνμεήηεξ ανζζηενά ηαζ δελζά. 
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Δζηυκα 47. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ ζηαεενυ ζημ έδαθμξ ιε πμηδνμεήηεξ ηαζ ηεκυ αμδεδηζηυ 

πχνμ. 

  

Δζηυκα 48. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ ιε ζακίδεξ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ ηεκυ αμδεδηζηυ πχνμ. 
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Δζηυκα 49. Σναπεγάηζ ζηαεενυ ζημ έδαθμξ απμηεθμφιεκμ απυ λφθμ ηαζ βοαθί. 

 

 

Δζηυκα 50. Σναπεγάηζ ζηαεενυ ζημ έδαθμξ απμηεθμφιεκμ απμ λφθμ ηαζ ιεηαθθζηυ 

ζηεθεηυ. 
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Δζηυκα 51. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ, ζηαεενυ ζημ έδαθμξ, απμζπχιεκμ βφνς απυ ηδκ μιπνέθα. 

 

Έπεζηα απυ ανηεηά ζηίηζα, βεκκήεδηε δ ζδέα ημ  ηεθζηυ ηναπεγάηζ κα ιδκ είκαζ 

ζηαεενυ ζημ έδαθμξ αθθά κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ μιπνέθα ηαζ κα είκαζ θουιεκμ. 

                                                               

Δζηυκα 52. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ ιε ζηήνζλδ βφνς απυ ηδκ μιπνέθα. 
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Δζηυκα 53. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ, ζεη ιε λφθζκδ ηναιάζηνα ηαζ ηα δφμ ιε ζηήνζλδ βφνς απυ 

ηδκ μιπνέθα. 

 

Δζηυκα 54. Ξφθζκμ ηναπεγάηζ θουιεκμ, ιε ζηήνζλδ βφνς απυ ηδκ μιπνέθα. 
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3.2. Καηαζκεςαζηικά ζσέδια 

 

 

Δζηυκα 55. Αλμκμιεηνζηυ ζπέδζμ ηναπεγζμφ. 
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Δζηυκα 56. Κάημρδ ηναπεγζμφ. 
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Δζηυκα 57. Δπζθάκεζα ηναπεγζμφ, 1
μ
 ιζζυ ζε ηάημρδ. 

 

Δζηυκα 58. Δπζθάκεζα ηναπεγζμφ, 2
μ
 ιζζυ ζε ηάημρδ. 
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Δζηυκα 59. Δπζθάκεζα ηναπεγζμφ, 1
μ
 ιζζυ ζε υρδ. 

 

Δζηυκα 60. Δπζθάκεζα ηναπεγζμφ, 2
μ
 ιζζυ ζε υρδ. 
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Δζηυκα 61. ονηάνζ ηναπεγζμφ. 

   

Δζηυκα 62. Πάημξ ζονηανζμφ ζε ηάημρδ.            Δζηυκα 63. Πάημξ ζονηανζμφ ζε υρδ.                        

 

Δζηυκα 64. Πάημξ ζονηανζμφ ζε ανζζηενή υρδ.                       
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Δζηυκα 65. Πθάηδ ζονηανζμφ ζε ηάημρδ. 

   
Δζηυκα 66. Πθάηδ ζονηανζμφ ζε υρδ.                         Δζηυκα 67. Πθάηδ ζονηανζμφ  

                                                                             ζε ανζζηενή υρδ.    
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Δζηυκα 68. Πθασκυ ζονηανζμφ ιε βηζκζζζά ζε ηάημρδ. 

    

Δζηυκα 69.  Πθασκυ ζονηανζμφ ζε υρδ.                 Δζηυκα 70. Πθασκυ ζονηανζμφ  

                                                                                     ζε ανζζηενή υρδ. 

 

*Σμ παναπάκς ηειάπζμ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ δεφηενδ θμνά βζα ηδκ ανζζηενή 

πθεονά ημο ζονηανζμφ, ζε ηαημπηνζζιυ. 
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Δζηυκα 71. Κμφηεθμ ζονηανζμφ ζε αλμκμιεηνζηυ. 

 

Δζηυκα 72. Κμφηεθμ ζονηανζμφ ζε υρδ. 

 

Δζηυκα 73. Κμφηεθμ ζονηανζμφ ζε ηάημρδ. 
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Δζηυκα 74. Κμφηεθμ ζονηανζμφ ζε ανζζηενή υρδ. 

 

 

 

Δζηυκα 75. Πθασκυ ημοηζμφ ζε αλμκμιεηνζηυ (δελζά πθεονά). 
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 Δζηυκα 76. Πθασκυ ιε πδπάηζ ζε ηάημρδ.            Δζηυκα 77. Πθασκυ ιε πδπάηζ ζε υρδ.                                                                                

 

Δζηυκα 78. Πθασκυ ημοηζμφ ιε πδπάηζ ζε ανζζηενή υρδ.                 

 

* Σμ παναπάκς ηειάπζμ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ δεφηενδ θμνά βζα ηδκ ανζζηενή 

πθεονά ημο ημοηζμφ, ζε ηαημπηνζζιυ. 
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Δζηυκα 79.  Πθασκυ ημοηζμφ ιε ηεκυ βζα ζηναπημδμπείμ ζε ηάημρδ. 

     

 Δζηυκα 80. Πθασκυ ημοηζμφ ζε υρδ.                            Δζηυκα 81. Πθασκυ ημοηζμφ ζε  

                                                                                                ανζζηενή υρδ. 

            * Σμ παναπάκς ηειάπζμ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ δεφηενδ θμνά βζα ηδκ ανζζηενή 

πθεονά ημο ημοηζμφ, ζε ηαημπηνζζιυ. 
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Δζηυκα 82. Πθάηδ ημοηζμφ. 

             

Δζηυκα 83. Πθάηδ ημοηζμφ                            Δζηυκα 84. Πθάηδ ημοηζμφ ζε υρδ. 

ζε ανζζηενή υρδ.        

 

Δζηυκα 85. Πθάηδ ημοηζμφ ζε ηάημρδ. 



 
82 

 

 

Δζηυκα 86. ηαπημδμπείμ. 

            

   Δζηυκα 87. Καιπφθμ ζημζπείμ                   Δζηυκα 88. Καιπφθμ ζημζπείμ  ζε υρδ.                                 

                ζε ηάημρδ.            

            

 * Όθα ηα ηειάπζα ημο ζηαπημδμπείμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ δεφηενδ θμνά βζα 

ηδκ ανζζηενή πθεονά ημο ημοηζμφ, ζε ηαημπηνζζιυ. 
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Δζηυκα 89. Πάημξ ζηαπημδμπείμο ζε ηάημρδ. 

           

Δζηυκα 90. Πάημξ ζηαπημδμπείμο ζε υρδ.           Δζηυκα 91. Πάημξ ζηαπημδμπείμο ζε   

                                                                                             ανζζηενή υρδ.    
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Δζηυκα 92. Πθάηδ ζηαπημδμπείμο ζε υρδ. 

            

Δζηυκα 93. Πθάηδ ζηαπη.                              Δζηυκα 94.  Πθάηδ ζηαπη.ζε ηάημρδ. 

        ζε ανζζηενή υρδ.     
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Δζηυκα 95. Πμνηάηζ ζηαπημδμπείμο ζε υρδ. 

 

          
Δζηυκα 96. Πμνηάηζ ζηαπημδμπείμο              Εικόνα 97. Πμνηάηζ ζηαπημδμπείμο ζε ηάημρδ. 

ζε ανζζηενή υρδ.                       
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Δζηυκα 98. Απμζηνάββζζδ κενμφ. 

 

Δζηυκα 99. Απμζηνάββζζδ κενμφ ζε ηάημρδ (2 ηιπ.). 

 

Δζηυκα 100. Απμζηνάββζζδ κενμφ ζε υρδ. (2 ηιπ.) 
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3.3 . Φυηοπεαλιζηικά ζσέδια 

 

 

 

Δζηυκα 101. Φςημνεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ημο επίπθμο παναθίαξ ζε αλμκμιεηνζηή 

πνμαμθή. 
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Δζηυκα 102. Φςημνεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ημο ηναπεγζμφ ιε ακμζηηυ ζονηάνζ. 

 

Δζηυκα 103. Φςημνεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ημο ηναπεγζμφ ιε ακμζηηυ ζονηάνζ ηαζ 

ζηαπημδμπεία. 



 
89 

 

 

Δζηυκα 104. Φςημνεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ημο ηναπεγζμφ ηαηά ημ άκμζβια / ηθείζζιμ ηςκ 

θουιεκςκ ζοκδέζεςκ. 

 

Δζηυκα 105. Φςημνεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ημο ηναπεγζμφ πςνίξ ηδκ άκς επζθάκεζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
. Καηαζκεςή επίπλος παπαλίαρ 

4.1 Πίνακαρ ςλικών 

 

ΚΟΤΣΙ Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

0,5 0,15 0,019 0,075m² 2 12,00 €     

0,25 0,15 0,019 0,038m² 4 12,00 €     

ΤΝΟΛΟ 24,00 €     

ΚΑΠΑΚΙ Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

0,55 0,55 0,019 0,303m² 2 48,40 €     

ΤΝΟΛΟ 48,40 €     

ΤΡΣΑΡΙ Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

πλάτη ςυρταριοφ 0,462 0,15 0,008 0,0693m² 1 5,54 €        

πάτοσ ςυρταριοφ 0,462 0,143 0,019 0,066066m² 1 5,29 €        

πλαϊνό ςυρταριοφ 0,462 0,134 0,019 0,061908m² 2 9,91 €        

ΠΗΧΑΚΙ-ΓΚΙΝΙΙΑ 0,146 0,01 0,019 0,00146m² 2 0,23 €        

ςανίδα κόντρα ςυρταριοφ 0,462 0,15 0,008 0,0693m² 1 5,54 €        

ΤΝΟΛΟ 26,51 €     

ΣΑΑΚΙΑ Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

το καμπφλο ςτοιχείο θα 

προκφψει από μαςίφ τεμάχιο 

με τη βοηθεια καλουπιοφ. 0,11 0,11 0,02 0,000242m³ 2          0,15 € 

πάτοσ ςταχτοδοχείου 0,1 0,12 0,003 0,012m² 2 1,92 €        

πλάτη ςταχτοδοχείου 0,1 0,062 0,019 0,0062m² 2 0,99 €        

πορτάκι ςταχτοδοχείου 0,12 0,07 0,019 0,0084m² 2 1,34 €        

ΤΝΟΛΟ 4,40 €        

ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ
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ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΣΑΑΚΙ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

2 5,00 €

διαμ.174

83 υψοσ 62

87

ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΝΕΡΟΤ Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

κφβοσ μαςίφ 0,08 0,08 0,06 0,000384m³ 2 0,23 €                

ςφτα μεταλλική 0,08 0,08 0,002 2 3,00 €

ΤΝΟΛΟ 3,23 €                

ΣΑΚΑΚΙΑ-STOP Μ Π Τ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΜΧ ΚΟΣΟ

0,03 0,03 0,03 0,000027m³ 2 0,02 €                

ΤΝΟΛΟ 0,02 €                

Οι ςφνδεςη των τεμαχίων πραγματοποιήθηκε με μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ, ξφλινεσ καβίλιεσ, δίχαλα, 

καρφιά, μεταλλικζσ γωνιζσ και ξυλόκολλα

ΤΝΟΛΟ 5,00 €                

116,56 €           

*το κόςτοσ τησ καταςκευήσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ τησ ηλεκτρονικήσ κλειδαριάσ

*Σα ξφλα που χρηςιμοποιήθηκαν είναι κόντρα πλακζ θαλάςςησ με εςωτερική ςτρϊςη ςημφδασ 

και καπλαμα   και μαςίφ ξφλο λεφκησ.

ΤΝΔΕΕΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

*Όλεσ οι μονάδεσ είναι ςε μζτρα
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4.2. Καηαζκεςή επίπλος παπαλίαρ 
 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο επίπθμο παναθίαξ πνδζζιμπμζήζαιε ςξ ηφνζμ οθζηυ ηυκηνα 

πθαηέ εαθάζζδξ ιε εζςηενζηέξ ζηνχζεζξ ζδιφδαξ ηαζ ελςηενζηυ ηαπθαιά απυ ιαυκζ. 

Ανπζηά βςκζάζαιε ζηδ βςκζάζηνα ηδκ πθάηα ακηζημθθδημφ, δζαζηάζεςκ 125x250 mm. 

ηδ ζοκέπεζα αθμφ οπμθμβίζαιε ιε αηνίαεζα ηζξ δζαζηάζεζξ ημο επίπθμο ηυραιε ηα 

ημιιάηζα πμο εα πνεζαζημφιε (Δζη. 106-107). Έπεζηα δδιζμονβήζαιε θάθηζμ 45
μ
 ζημ 

θαθηζυδζζημ, υπμο αοηυ απαζημφκηακ (Δζη. 108-109) 

 

   

Δζηυκεξ 106-107. Σειαπζζιυξ ημιιαηζχκ ζηζξ επζεοιδηέξ δζαζηάζεζξ. 
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Δζηυκεξ 108-109. Γδιζμονβία θάθηζμο 45
μ
. 

 

ηδ ζοκέπεζα δδιζμονβήζαιε μπέξ (Δζη.110-111) ιε ηδ αμήεεζα ημο μνζγυκηζμο 

ηνοπακζμφ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ ζφκδεζδ ιε λφθζκεξ ηααίθζεξ. 

    

Δζηυκεξ 110-111. Γδιζμονβία μπχκ βζα οπμδμπή λφθζκδξ ηααίθζαξ. 
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Αθμφ είπαιε ηεθεζχζεζ ιε ημ ελςηενζηυ ημοηί ηδξ ηαηαζηεοήξ πνμπςνήζαιε ζηδ 

δδιζμονβία ημο ζονηανζμφ. Πνχημ αήια ιαξ ήηακ κα ημθθήζμοιε ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

λοθυημθθαξ ηα ιένδ ημο ζονηανζμφ ιαξ, δδθαδή ηα πθασκά, ημκ πάημ, ηαζ ηδκ πθάηδ 

(Δζη.112-113). 

 

 

    

Δζηυκεξ 112-113. οβηυθθδζδ ηειαπίςκ ζονηανζμφ. 

 

Έπεζηα δδιζμονβήζαιε βηζκζζζέξ 10x10 mm ηαηά ιήημξ ηςκ πθασκχκ ημο 

ζονηανζμφ (Δζη. 114) ηαεχξ ηαζ πδπάηζ (Δζη. 115-116-117) ίδζςκ δζαζηάζεςκ ημ μπμίμ 

ζηδ ζοκέπεζα εα ημθθζμφκηακ ζηα πθασκά ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ. 
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Δζηυκα 114. Γδιζμονβία βηζκζζζάξ                            Δζηυκα 115. Γδιζμονβία πήπδ ζημκ                                      

ζηα πθασκά ημο ζονηανζμφ.                                                        ηαζκζμπνίμκα.                         

    

           

   Δζηυκα 116. Πέναζια πήπδ απυ πθάκδ.          Δζηυκα 117. Γμηζιή ηαηαθθδθυθδηαξ 

πήπδ. 
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 Λυβς ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο ζονηανζμφ (πνμζανιμβή δθεηηνμκζηήξ ηθεζδανζάξ) 

πνμπςνήζαιε ζηδ ηαηαζηεοή ηδξ εήηδξ βζα ημ ηαζάηζ. Πνχηα δδιζμονβήεδηακ ιε ηδ 

αμήεεζα πνζμκζμφ πεζνυξ ηα ηεκά ηεηνάβςκα, (Δζη. 118) ζηα πθασκά ηδξ ηαηαζηεοήξ, απυ 

ηα μπμία εα δζένπμκηαζ ηα ζηαπημδμπεία. Μεηά ιε μδδβυ ημ ηεκά πμο δδιζμονβήεδηακ 

ηαηαζηεοάζηδηε δ ‘θάηζα’ ηςκ ζηαπημδμπείςκ (Δζη. 119-120) δ μπμία πνμζανιυζηδηε 

ιε ηδ αμήεεζα ιεκηεζέ πάκς ζηα πθασκά (Δζη. 121). 

 

    

Δζηυκα 118. Γδιζμονβία ηεκμφ μνεμβςκίμο           Δζηυκα 119. Καηαζηεοή ιπνμζηζκμφ   

 ιε ηδ αμήεεζα πεζνμπνίμκμο ηαζ νάζπαξ.                               ηιήιαημξ. 

                                                                           

             

 Δζηυκα 120 Πθασκυ ηιήια ηαηαζηεοήξ ιαγί        Δζηυκα 121 Πνμζανιμβή ιε ηδ αμήεεζα 

ιε ιπνμζηζκυ ηιήια ζηαπημδμπείμο.                                             ιεκηεζέ. 
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ηδ ζοκέπεζα πνμπςνήζαιε ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηαιπφθςκ ζημζπείςκ. Γζα ηδ 

δδιζμονβία ημοξ απαζηήεδηε έκα ηαθμφπζ (Δζη. 122-123-124). Με ηδ αμήεεζα ημο 

ηαθμοπζμφ ζπεδζάζαιε πάκς ζε έκα ιαζίθ λφθμ ηδ ιμνθή πμο εέθαιε κα έπμοκ ηα 

ηεθζηά ιαξ ηειάπζα ηαζ ηυραιε ιε ηδ αμήεεζα ηαζκζμπνίμκμο (Δζη.125-126). 

    

 

Δζηυκεξ (122-123-124). Γδιζμονβία ηαθμοπζμφ. 
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Δζηυκεξ 107-126. Κμπή ηαιπφθμο ζημζπείμο ζημκ ηαζκζμπνίμκα. 

Έπεζηα δδιζμονβήεδηακ ηα ηάεεηα ζημζπεία ημο ζηαπημδμπείμο (Δζη. 127-128) 

ηαεχξ ηαζ μζ πάημζ, υπμο ιε ηδ αμήεεζα ηυθθαξ, δίπαθςκ ηαζ ηανθζχκ μθμηθδνχεδηακ 

ηα ζηαπημδμπεία ιαξ (Δζη. 129-130). ηδ ζοκέπεζα πνμζανιυζηδηακ ζηα πθασκά ιένδ 

ημο ηναπεγζμφ (Δζη. 131-132). 

                   

Δζηυκα 127. Γδιζμονβία ηάεεημο ηιήιαημξ            Δζηυκα 128. Λζιάνζζια ιε νάζπα. 

ζηαπημδμπείμο.                 
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Δζηυκεξ 129-130. Πνμζανιμβή πάηςκ ζηα ζηαπημδμπεία ιε ηδ αμήεεζα ηανθζχκ. 

 

     

Δζηυκεξ 131- 132. Πνμζανιμβή ζηαπημδμπείςκ ζηα πθασκά ιένδ ημο ηναπεγζμφ. 
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Έπμκηαξ μθμηθδνχζεζ ηα ζηαπημδμπεία ήνεε δ χνα κα ζοκδεεμφκ ηα πθασκά ιένδ 

ημο ηναπεγζμφ ιαξ υπμο πνεζάγεηαζ, ιε ημοξ εζδζημφξ ιεκηεζέδεξ (Δζη.133). Αθμφ ημοξ 

πνμζανιυζαιε ιε ιζηνέξ αίδεξ ζηαεενμπμζήζαιε ηζξ ζοκδέζεζξ ιε ζθζβηηήνεξ βζα θίβδ 

χνα (Δζη.134). 

 

       

    Δζηυκα 133. Πνμζανιμβή ιεκηεζέδςκ         Δζηυκα 134. ηαεενμπμίδζδ ιε ζθζβηηήνεξ. 

                         ιε αίδεξ.         

 

Ζ πνμζανιμβή εκυξ λφθζκμο ηάημο απυ ιαζίθ λφθμ ζημ πίζς ιένμξ ηςκ 

ζηαπημδμπείςκ ήηακ απαναίηδηδ αθμφ πνδζίιεοε ςξ ηενιαηζηυ (Δζη.135-136). 

 

       

 

 

Δζηυκεξ 135-136. Δπάθεζρδ ηάημο ιε ηυθθα, ημπμεέηδζδ ζημ ζςζηυ ζδιείμ ηαζ 

ζοβηνάηδζδ ιε ηδ αμήεεζα ζθζβηηήνα. 
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ηδ ζοκέπεζα επζζηνέραιε ζηδ ιεηχπδ ημο ζονηανζμφ πνμηεζιέκμο κα 

δδιζμονβήζμοιε ζςζηά ηζξ μπέξ χζηε κα πνμζανιυζμοιε ηδκ δθεηηνμκζηή ηθεζδανζά. 

Με ηδ αμήεεζα ιζαξ πανηζημφναξ (Δζη.137) πμο ανίζηεηαζ ζηδ ζοζηεοαζία ηδξ 

ηθεζδανζάξ, ανήηαιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ μπχκ, ηδ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδ αθθά ηαζ ηδ 

ζςζηή εέζδ πάκς ζηδ ιεηυπδ (Δζη.138). Γζα ηδ δζάκμζλή ημοξ πνδζζιμπμζήζαιε 

ηνοπάκζα δζαιέηνςκ 5mm ηαζ 18mm, ακηίζημζπα. 

 

 

         

                    Δζηυκα 137. Υνήζδ πανηζημφναξ.            Δζηυκα 138. Πνμζανιμβή ηθεζδανζάξ. 

 

Ύζηενα ημπμεεηήζαιε έκα λοθμηειάπζμ εζςηενζηά ημο ημοηζμφ πνμηεζιέκμο κα 

θεζημονβήζεζ ςξ θνέκμ ημο ζονηανζμφ. Καηυπζκ ημ ζηαεενμπμζήζαιε ιε ηδ αμήεεζα 

ζθζβηηήνα (Δζη. 139). 
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Με ηδ πνήζδ λοθυημθθαξ έβζκε δ ζοβηυθθδζδ ηδξ ιεηχπδξ (Δζη.139) ιε ηα 

οπυθμζπα ιένδ ημο ζονηανζμφ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ζθζηηήνα ζηαεενμπμζήζαιε ημ ζονηάνζ 

(Δζη.140). 

            

          Δζηυκα 139. Δπάθεζρδ ιε λοθυημθθα.          Δζηυκα 140. οβηνάηδζδ ιε ζθζηηήνεξ. 

 

Δζηυκα 139. Υνήζδ ζθζβηηήνα βζα ζηαεενμπμίδζδ λοθμηειαπίμο. 
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Πνμπςνήζαιε ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ επζθάκεζαξ ηναπεγζμφ πμο εα 

πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ ενβαθεζμιδπακή CNC πμο δζαεέηεζ ημ Δνβαζηήνζμ. Αθμφ 

πνμζανιυζαιε ημ ηεθζηυ ιαξ ζπέδζμ ζημ ηαηάθθδθμ πνυβναιια (WoodWop), 

ημπμεεηήζαιε ηδκ λοθμπθάηα ζηδ ιδπακή CNC (Δζη.141). 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 141. Σμπμεέηδζδ  

λοθμπθάηαξ ζημ CNC. 
Δζηυκα 142.  Ξοθμηειάπζμ αιέζςξ 

ιεηά ηδκ ηαηενβαζία. 
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Μεηά ημ πέναξ ηδξ ηαηενβαζίαξ ζηδ ιδπακή CNC (Δζη. 142), ιε ηδ αμήεεζα 

πνζμκμημνδέθαξ απμιαηνφκαιε ηα οπμθείιιαηα πμο άθδζε ημ CNC (Δζη. 143) χζηε κα 

πάνμοιε ηα ηεθζηά ιαξ ηειάπζα. Με ηδ αμήεεζα θνέγαξ πεζνυξ (Δζη. 144) ηαεανίζαιε ηζξ 

πενζιεηνζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ αθαζνέζαιε ηα ηοηθζηά ιένδ πμο ανίζημκηακ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα ημο ηναπεγζμφ ηαζ  εα απμηεθμφζακ ηζξ πμηδνμεήηεξ. Σέθμξ ζοβημθθήζαιε 

ακά δφμ ημοξ δαηηφθζμοξ πμο έημρε ημ CNC βζα κα δδιζμονβήζμοιε ηα ημζπχιαηα ηδξ 

πμηδνμεήηδξ. 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 143. Καηενβαζία ζημ 

ηαζκζμπνίμκμ. 

Δζηυκα 144. Καηενβαζία ιε θνέγα πεζνυξ. 
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 Έπμκηαξ πναβιαημπμζήζεζ ιε επζηοπία ηα ζηάδζα ημπήξ ηαζ ζοκδεζιμθμβίαξ 

πενάζαιε ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ααθήξ (Δζη.145-146). Ζ ααθή πναβιαημπμζήεδηε ιε 

αηνοθζηυ αενκίηζ ελςηενζηήξ πνήζδξ (Δζη.147) ζε δφμ απμπνχζεζξ. 

      

 

 

 

Δζηυκα 147. Βαθή ηειαπίςκ ιε αενκίηζ ελςηενζηήξ πνήζδξ. 

Δζηυκα 145. Οθμηθδνςιέκδ ηαηαζηεοή 

πνζκ ημ ζηάδζμ ηδξ ααθήξ. 
Δζηυκα 146. Απμζοκανιμθυβδζδ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ πνμεημζιαζία βζα ααθή. 
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Αθμφ πενάζαιε δφμ θμνέξ ηάεε ηειάπζμ λεπςνζζηά ιε ημ αενκίηζ, ημ αθήζαιε κα 

ζηεβκχζεζ 24 χνεξ πενίπμο. Μεηά ημ πέναξ ημο 24χνμο ιε έκα ηαεανυ πζκέθμ, 

επαθείραιε ηα πθασκά ηδξ ηαηαζηεοήξ ιε εζδζηή ακεοβνμζημπζηή αθμζθή (Δζη.148), δ 

μπμία ηα πνμζηαηεφεζ απυ ηοπυκ αθθμζχζεζξ θυβς ηδξ έηεεζδξ ημοξ ζε δοζιεκείξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ (παναθία). 

 

                                               

 

 

ηδ ζοκέπεζα πενάζαιε έκα ηεθεοηαίμ πένζ ιε ημ αενκίηζ ηα ηειάπζά ιαξ, ηα 

αθήζαιε κα ζηεβκχζμοκ ηαζ ζοκανιμθμβήζαιε ηδκ ηαηαζηεοή. Σέθμξ, ημπμεεηήζαιε 

ηζξ inox εήηεξ ζηα ηαζάηζα, ημοξ δζάηνδημοξ πάημοξ ζηζξ πμηδνμεήηεξ ηαζ ηδκ 

δθεηηνμκζηή ηθεζδανζά. 

Σμ ηναπεγάηζ παναθίαξ είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ! (Δζη.149-150). 

Δζηυκα 148. Δπάθεζρδ πθασκχκ ιε εζδζηή αθμζθή. 
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Δζηυκα 149. Ζ ηεθζηή ηαηαζηεοή. 

 

Δζηυκα 150. Ζ ηεθζηή ηαηαζηεοή ιε ακμζηηά ηαζάηζα. 



 
108 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Καηανάξ, Η. 2008. Σεπκμθμβία λφθμο. ΗΧΝ Δηδμηζηή, Αεήκα 2008. 

 Καναζηενβίμο, . φβπνμκεξ Μμνθέξ Καηενβαζίαξ Ξφθμο. διεζχζεζξ Σιήια 

πεδζαζιμφ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο - Δπίπθμο. Κανδίηζα 2010. 

 Μακηάκδξ,  Γ. 2004. Δζζαβςβή ζηδ Γμιή Ξφθμο. διεζχζεζξ, Σιήια πεδζαζιμφ 

ηαζ Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο - Δπίπθμο. Κανδίηζα 2004. 

 Μακηάκδξ,  Γ. 2004. Δζζαβςβή ζηζξ Ηδζυηδηεξ ημο Ξφθμο. διεζχζεζξ, Σιήια 

πεδζαζιμφ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Ξφθμο - Δπίπθμο. Κανδίηζα 2004. 

 Tζμοιήξ,  Γ. 2009. Συιμξ Α - Γμιή ηαζ Ηδζυηδηεξ Ξφθμο. Δηδυζεζξ Γανηαβάκδ. 

Θεζζαθμκίηδ 2009. 

 Tζμοιήξ,  Γ. 2009. Συιμξ Β - Σεπκμθμβία Ξφθμο. Δηδυζεζξ Γανηαβάκδ. 

Θεζζαθμκίηδ 2009. 

 

Ηζηυημπμζ 

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF 

 http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p127.html 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%

B9 

 http://www.omprela.gr/notes/h-istoria-ths-omprelas 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF
http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p127.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9
http://www.omprela.gr/notes/h-istoria-ths-omprelas

