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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία ανήκει στον τίτλο μαθημάτων «Ερευνητική Εργασία» και 
απευθύνεται στους μαθητές της Ά Τάξης του λυκείου. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτήν αφορούν τις διάφορες τεχνικές σχετικά με την 
εσωτερική διακόσμηση, τη σημασία της, τη διαδικασία ανανέωσης ενός 
χώρου και να εμπνευστούμε. Ακόμα, αναφέρεται στο ερώτημα της μελέτης 
και χρήσης διάφορων υλικών στα ποικίλα στυλ διακόσμησης. Τέλος 
εμβαθύνει στην κατασκευή do-it-yourself  δημιουργιών από απλά υλικά. 
Έτσι λοιπόν καταλάβαμε ότι η εσωτερική διακόσμηση είναι μια δύσκολη 
αλλά και πολύ δημιουργική ασχολία. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη της καθηγήτριας Σόφη 
Μαρίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών της Α’ 
Λυκείου τη σχολική χρόνια 2014- 2015 πάνω στο θέμα ενδιαφέροντος 
«Αλλά…ζω το δωμάτιο μου». Το θέμα σχετίζεται με το μάθημα των 
καλλιτεχνικών.  

Συντελεστές της εργασίας: Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη 
Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια.  

Τα κριτήρια επιλογής του θέματος ήταν η επιθυμία των μαθητών να 
ασχοληθούν με την πρακτική χρήση υλικών για τη δημιουργία do- it- 
yourself κατασκευών. Πιστεύουμε ότι μέσω αυτής της εργασίας διευρύναμε 
τις γνώσεις μας αναφορικά με την εσωτερική διακόσμηση και την 
σημαντικότητα της. Η εργασία αυτή απαντάει στα ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα στυλ διακόσμησης; 
• Ποια υλικά χρησιμοποιούνται σε κάθε ένα από αυτά και ποιοι 

συνδυασμοί αυτών; 

Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση της εργασίας ευχαριστούμε την 
υπεύθυνη καθηγήτρια μας, την κ. Εύα Τοπαλίδου, διακοσμήτρια εσωτερικών 
χώρων, για την παραχώρηση της συνέντευξης και το προσωπικό του 
σχολείου μας για την βοήθεια τους στις κατασκευές. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διακόσμηση είναι τόσο περίπλοκη ως έννοια και επάγγελμα όσο και η 
ταυτότητα και οι ανάγκες του ανθρώπου. Θα μπορούσε κανείς να 
περιγράψει την διακόσμηση ως ζωντανό οργανισμό. Ανανεώνεται και 
εξελίσσεται μαζί μας. Επηρεάζει και επηρεάζεται από την εποχή και τις 
ανάγκες του ανθρώπινου είδους από το ξεκίνημα του μέχρι και σήμερα. Η 
παρούσα εργασία σχετίζεται με την μελέτη των ποικίλων στυλ διακόσμησης 
και τη χρήση υλικών σε κάθε ένα από αυτά. 

Για την επιλογή των υλικών εννοείται πως χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η 
αισθητική ενότητα και η λειτουργικότητα του χώρου είτε πρόκειται για 
κατοικία είτε για έναν επαγγελματικό χώρο ή κατάστημα. 

Όσον αφορά τα στυλ διακόσμησης, το κάθε ένα αντιπροσωπεύει μια 
διαφορετική αίσθηση και έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Από μινιμαλ μέχρι 
κιτς οι επιλογές είναι αμέτρητες. 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με 
το επάγγελμα του εσωτερικού διακοσμητή, καθώς και η γνωριμία τους με 
ορισμένους συνδυασμούς υλικών με τους οποίους επιτυγχάνεται η 
διαφορετικότητα σε κάθε στυλ.    
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Η ομάδα μας επέλεξε να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα διότι η μελέτη των 
διαφόρων στυλ στη διακόσμηση είναι ένα από τα πιο ωραία θέματα όσον 
αφορά την εσωτερική διακόσμηση. Αυτό ήταν λοιπόν που μας κέντρισε το 
ενδιαφέρον και ξεκινήσαμε να μελετάμε τις διάφορες τάσεις στη 
διακόσμηση. 

Πριν αρχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες για το κάθε στυλ, υπήρχαν 
σημεία τα οποία ούτε εμείς γνωρίζαμε ,αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο 
επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζαμε πόσα 
διαφορετικά στυλ διακόσμησης υπάρχουν ή ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν το 
καθένα από αυτά τα στυλ. Σε αυτά αλλά και σε άλλα ερωτήματα 
φιλοδοξούμε να απαντήσουμε. 

Η εύρεση και συλλογή των πληροφοριών ήταν αρκετά δύσκολη για την 
ομάδα μας αφού δεν αρκεστήκαμε μόνο στις πληροφορίες που βρήκαμε από 
το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που εντάξαμε στην εργασία μας προήλθαν  
από την μελέτη και άλλων πηγών όπως βιβλία αλλά και περιοδικά που 
ασχολούνται με τη διακόσμηση και συγκεκριμένα με την εσωτερική 
διακόσμηση. 

 

Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα με ποια στυλ ασχοληθήκαμε αλλά και 
ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. 

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΛ 
• VINTAGE ΣΤΥΛ 
• ΡΟΥΣΤΙΚ ΣΤΥΛ 
• ΡΕΤΡΟ ΣΤΥΛ 

 
 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΛ  
 
Το βιομηχανικό στυλ είναι δημοφιλές για τη διακόσμηση σε σοφίτες 
και παλαιά κτίρια που μετατράπηκαν σε χώρους διαβίωσης. Αν και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για παραδοσιακά διαμερίσματα 
και σπίτια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί μια 
ψευδαίσθηση από τραχιές επιφάνειες και υλικά που να υποδεικνύουν 
βιομηχανικό παρελθόν. Μερικά τραχιά μεταλλικά στοιχεία που θα 
δημιουργήσουν μια βιομηχανική ατμόσφαιρα. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 

2. VINTAGE ΣΤΥΛ 
 
Ο ακριβής ορισμός του vintage στυλ, αφορά  την διακόσμηση με 
αντικείμενα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, κατασκευασμένα όμως σε 
παλαιότερες εποχές και συγκεκριμένα στις δεκαετίες 1930-1950. 
Βασίζεται κυρίως σε κάθε είδους σύγχρονα αλλά παλαιωμένου ύφους 
αντικείμενα επεξεργασμένα με τεχνικές παλαίωσης, υφάσματα που 
παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές όπως π.χ. δαντέλες, έντονα 
φλοράλ, πορσελάνινα και γυάλινα αντικείμενα σε παλιό στυλ κλπ. 
 
 

3. ΡΟΥΣΤΙΚ ΣΤΥΛ  
 
Το rustic στυλ είναι το είδος διακόσμησης που αγαπάει το ξύλο, το 
μέταλλο, το μπαμπού, τις γήινες αποχρώσεις, τα λινά υφάσματα, τα 
δέρματα και γενικά τα έπιπλα και τα διακοσμητικά από φυσικά υλικά. 
Έπιπλα όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες είναι κομμάτια που λόγω του 
όγκου τους μεταμορφώνουν αμέσως την εικόνα ενός χώρου. Το 
χρώμα της βανίλιας, της καραμέλας και της κανέλας, το μπεζ και το 
λευκό, είναι τα χρώματα που αναδεικνύουν αυτό το στυλ.  
 
 

4. ΡΕΤΡΟ ΣΤΥΛ  
 
Η λέξη ρετρό προέρχεται από τη λατινική λέξη retro που σημαίνει 
πίσω, τα παλιά χρόνια. Για αυτό το λόγο όταν αναφερόμαστε στο 
ρετρό στυλ εννοούμε το στυλ που έχει επιρροές από παλαιότερες 
δεκαετίες. Ένα στυλ δηλαδή, που πριν χρόνια ήταν στη μόδα, και 
τώρα έχει επανέλθει. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Αρχικά το θέμα που αναλάβαμε ήταν η αναζήτηση τρόπων διακόσμησης 
εσωτερικών χώρων. Έτσι κι εμείς καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ορισμένα 
στυλ διακόσμησης. Μέσω ιστοσελίδων μπορέσαμε να αντλήσουμε το 
απαραίτητο υλικό έτσι ώστε να συνθέσουμε το power point και να 
παρουσιάσουμε όλα όσα βρήκαμε.  

Όσον αφορά τη χρονολογική σειρά των διαδικασιών της εργασίας μας , στην 
αρχή της χρονιάς επιλέξαμε το θέμα. Στη συνέχεια, συζητήσαμε και 
αναπτύξαμε τις σκέψεις μας για τον τρόπο της υλοποίησης της εργασίας. 
Ύστερα, φτιάξαμε τις DIY κατασκευές για ένα μήνα περίπου. Ασχοληθήκαμε 
με το power point και ο καθένας από την ομάδα ανέλαβε τις ευθύνες του. Με 
το power point ασχοληθήκαμε όλη τη σχολική χρονιά και όταν το 
ολοκληρώσαμε αρχίσαμε τη δομή της ερευνητικής εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συνεργαζόμασταν και μοιραζόμασταν 
τις σκέψεις ή τις αμφιβολίες μας πάνω στο θέμα.  

Επίσης, η επίσκεψη στο αρχιτεκτονικό γραφείο της Εύας Τοπαλίδου στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής εξόρμησης ενίσχυσε και διεύρυνε τους ορίζοντές 
μας πάνω στο θέμα. Τέλος, χρήσιμα ερευνητικά εργαλεία φάνηκαν οι 
ιστοσελίδες και γενικότερα το ίντερνετ, η επίσκεψη στο Μοναστηράκι και 
διάφορα περιοδικά διακόσμησης. 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Αρχικά, για να δημιουργήσουμε την παρουσίαση για τα στυλ διακόσμησης 
εσωτερικών χώρων έπρεπε να βρούμε πληροφορίες για το θέμα αυτό από 
κάποια ιστοσελίδα. Λόγω της πληθώρας τέτοιων ιστοσελίδων θα έπρεπε να 
προηγηθεί μια διαδικτυακή έρευνα ώστε να βρούμε μια έγκυρη ιστοσελίδα. 
Μετά από λίγη αναζήτηση βρήκαμε τα site που χρειαζόμασταν 
(el.wikipedia.org/wiki/Διακόσμηση, 
http://www.archzone.gr/services/interior-design, 
http://www.dimiourgontexnima.gr/ ). 

Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε είναι οι παρακάτω: 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
Η διακόσμηση είναι η «ψυχή» ή το έσω της αρχιτεκτονικής (interior design) 
και την κατατάσσουμε στις εφαρμοσμένες τέχνες. Διέπεται από αρχές και 
κανόνες και απαιτούνται ειδικές γνώσεις πάνω σε πολλά τεχνικά θέματα, 
πέραν βέβαια της αισθητικής που είναι απαραίτητη. Οπότε η διακόσμηση 
είναι τέχνη, τρόπος έκφρασης ή τεχνική που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. 

Ορισμένα στυλ διακόσμησης είναι το βιομηχανικό , το vintage, το ρουστίκ 
και το ρετρό. Κύρια χαρακτηριστικά του βιομηχανικού είναι οι ουδέτεροι 
τόνοι, τα χρηστικά αντικείμενα, οι ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, οι 
ανοξείδωτες επιφάνειες, οι μεταλλικές εγκαταστάσεις , τα vintage έπιπλα. 
Το vintage στυλ χρησιμοποιεί πολλά παλιά έπιπλα αλλά τους προσθέτει μια 
σύγχρονη και αναζωογονητή πινελιά. Τα υλικά που, χρησιμοποιούνται είναι 
παλαιότερων εποχών. Το ρουστίκ είναι το διακοσμητικό ύφος που μιμείται 
τα πρότυπα του παραδοσιακού αγροτικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας 
κυρίως το ξύλο αλλά και το σπάγκο. Τέλος, ρετρό είναι το στυλ που έχει 
επιρροές από παλαιότερες δεκαετίες. Ένα στυλ δηλαδή, που πριν χρόνια 
ήταν στη μόδα, και τώρα έχει επανέλθει. 

 
Αφού λοιπόν συλλέξαμε τις πληροφορίες που θέλαμε δημιουργήσαμε την 
παρουσίαση μας . 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την εργασία που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2014-2015 ως προς τη 
μελέτη διαφόρων εσωτερικών χώρων διακόσμησης προέκυψαν κάποια 
συμπεράσματα καθώς και αποτελέσματα. Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν με 
αποτελεσματικό τρόπο.  

Αναλυτικότερα: 

• Πληροφορηθήκαμε για τις βασικότερες κατηγορίες των ποικίλλων 
στυλ διακόσμησης εσωτερικών χωρών. 

• Μάθαμε τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας. 
• Είδαμε κύρια ιστορικά καθώς και χρονικά στοιχεία για την κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά. 
• Είδαμε μέσα από εικόνες τις διαφορές ανάμεσα στα στυλ 

διακόσμησης. 
• Παρατηρήσαμε πόσο ποικίλλουν οι τρόποι διακόσμησης. 
• Δημιουργήσαμε εύκολες έμπρακτες και οικονομικές αλλαγές σε 

εσωτερικούς χώρους διακόσμησης. 
 

Στα ερωτήματα ως προς τον εσωτερικό χώρο διακόσμησης βρέθηκαν 
ποικίλες λύσεις όπως: 

 Νέοι συνδυασμοί 
 Διαφορετικές τεχνοτροπίες 
 Χρησιμοποίηση διαφορετικών ιδεών 
 Ανακάλυψη περισσοτέρων υποκατηγοριών των βασικών στυλ 

 

Αναδύονται λοιπόν πολλές προτάσεις για περεταίρω έρευνα όπως 
υποκατηγορίες διαφορετικών στυλ διακόσμησης, νέοι τρόποι διακόσμησης, 
διαφορετικοί συνδυασμοί κτλ. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 

Αξιολόγηση:  Παρά πολύ καλή 

Θα αξιολογούσαμε τον τρόπο εργασίας μας ως αρκετά ικανοποιητικό καθώς 
κατή τη διάρκεια της χρονιάς υπήρξε: 

• Συνεργασία 
• Δημοκρατικές διαδικασίες για την προώθηση οποιασδήποτε ιδέας. 
• Δίκαιο μοίρασμα των υποχρεώσεων όλων των μελών της 

εργασίας. 
• Ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
• Απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. 
 

Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο εργασίας μας και από την αντίστοιχη 
συνεργασία. Θεωρούμε πως το κάθε μέλος σεβόταν τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε 
να αναφέρουμε κάτι που δε μας ικανοποίησε στη συνεργασία μας. Θα 
μπορούσαμε να έχουμε αναλύσει περισσότερο τα στυλ διακόσμησης, όμως 
ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες ώστε να μείνουμε επικεντρωμένοι στα 
σημαντικότερα και να μη ξεφύγουμε σε άσκοπες λεπτομέρειες που δε θα 
προκαλούσαν τον ενδιαφέρον του κοινού και του αναγνώστη αντίστοιχα. 

Ο κύριος περιορισμός της έρευνας ήταν ένας: το θέμα. Το θέμα που ανέλαβε 
η ομάδα μας ήταν απόλυτα εξειδικευμένο με αποτέλεσμα η άντληση των 
πληροφοριών να είναι αρκετά δύσκολη αναγκάζοντας μας να περιηγούμαστε 
σε πολλά διαδικτυακά site ακόμη και σε πολλές κακομεταφρασμένες σελίδες 
ώστε να καταλήξουμε σε σωστές, εξακριβωμένες, ενδιαφέρον και σκόπιμες 
πληροφορίες. Έτσι οι πόροι ήταν περιορισμένοι και ο στόχος της εργασίας 
είχε αυξημένο επίπεδο δυσκολίας. 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• el.Wikipedia.org/wiki/Διακόσμηση 
• www.dimiourgontexnima.gr 
• www.galsnguys.gr 
• www.gardenmagazine.gr 
• www.tospitakimou.gr 
• www.archzone.gr/services/interior-design 
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Μαυρίδη Ελεάννα, Ξενόφου Νεφέλη, Πετρογιάννη Ιουλία, Ράλλη Άννα, Σαπαλίδη Σύλια 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Εικόνες από τις κατασκευές που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς 

Πραγματοποιήθηκαν δυο κατασκευές: 

1) Χειροποίητος λαμπτήρας 

Ο λαμπτήρας παρασκευάστηκε με απλά καθημερινά υλικά: ένα γυάλινο 
βάζο, καλώδια, ένα λαμπτήρα και καρφιά από την ομάδα μας ως ένδειξη 
κατασκευής για το vintage στυλ. 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο καπάκι του βάζου τοποθετήθηκε ο λαμπτήρας ο οποίος συνδέθηκε με 
ένα καλώδιο. Τελειοποιήθηκε με τα καρφιά που το στερέωσαν επαρκώς 
φτιάχνοντας έτσι ένα φωτιστικό καλής ποιότητας με καθημερινά υλικά. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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2) ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 

Δεύτερη κατασκευή ήταν ένα σπίτι μινιατούρα φτιαγμένο χειροποίητα από 
μικρές μακέτες ξύλου, βαμμένο σε χριστουγεννιάτικα χρώματα και 
διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα στολίδια διότι παρασκευάστηκε λίγο 
πριν τα Χριστούγεννα. Επιλέχτηκε διότι το ξύλο είναι το βασικότερο υλικό 
που χρησιμοποιείται στο ρουστίκ στυλ. 

ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ (να σημειωθεί ότι στο βάψιμο 
βοήθησαν αρκετές κοπέλες και από άλλες ομάδες) 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
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ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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