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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Γεια σας. Είμαστε οι Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Βαλσαμάκη 
Ελευθερία, Βενιέρη Άννα, Βενιέρη Ερατώ και Δανδόλου Ελένη.Το 
θέμα της ερευνητικής εργασίας  μας  είναι “ΑΛΛΑ…ΖΩ ΤΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ” και αφορά την εσωτερική διακόσμηση. 

 Η εργασία βασίζεται στη μελέτη δωματίου και στην 
αναδιαμόρφωση του καθώς  και στη δημιουργία ερωτηματολογίου 
σε σχέση με την εσωτερική διακόσμηση, το πώς βλέπουν και 
αισθάνονται μαθητές λυκείου στον προσωπικό τους χώρο και τη 
διάθεση τους για αλλαγές . Επίσης ένα μέρος  της εργασίας  ήταν 
η δημιουργία κατασκευών από εμάς  για τη διακόσμηση των 
δωματίων μας με το λιγότερο δυνατό κόστος και το καλύτερο 
αποτέλεσμα (do it yourself). Οι κατασκευές  μας  ήταν δύο κολάζ  
με προσωπικές μας φωτογραφίες, ένα ρολόι  και μία κορνίζα 
διακοσμημένη με χάρτινα  λουλούδια. 

Επιλέξαμε το θέμα αυτό γιατί ενδιαφερόμαστε για αλλαγές στα 
δωμάτια μας. Επίσης μας άρεσε η ιδέα του να πειραματιστούμε 
δημιουργώντας τις δικές μας κατασκευές καθώς και η ιδέα της 
μελέτη της εσωτερικής διακόσμησης σε βαθμό μεγαλύτερο του 
βασικού.  

Η καθηγήτρια που μας επέβλεπε ήταν η κυρία Σοφή την οποία και 
ευχαριστούμε για τη βοήθειά και την υποστήριξή της καθ’ όλη την 
διάρκεια της έρευνάς μας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Είναι γεγονός ότι ο τομέας της διακόσμησης έχει υποστεί πολλές 
αλλαγές κατά την πάροδο του χρόνου. Ξεκινώντας από την 
παλαιολιθική εποχή και φτάνοντας στην σημερινή μορφή της 
εσωτερικής διακόσμησης (interior design) παρατηρούμε πως 
συνεχώς εξελίσσεται. Αυτή η συνεχής εξέλιξη είναι άλλωστε και 
ένας παράγοντας που μας παρακίνησε να ψάξουμε και να 
ανακαλύψουμε τις ιδιαίτερες πτυχές της εσωτερικής διακόσμησης. 

Ως ομάδα ξεκινήσαμε την έρευνα μας από την πρώτη περίοδο που 
εμφανίστηκαν στοιχεία εσωτερική διακόσμησης, παρατηρώντας τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες που παρουσίασε κατά την 
πάροδο του χρόνου και ανά διαφορετικούς τόπους.  

Δεν σταθήκαμε όμως μόνο σε αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο. 
Προχωρήσαμε την έρευνα μας σε ένα άλλο, πιο πρακτικό επίπεδο, 
διεξάγαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τους εφήβους, τον αν 
αυτοί θέλουν να κάνουν αλλαγές στο δωμάτιό τους, πόσο συχνά 
και τι είδους. 

Έτσι μελετώντας και αναλύοντας τα παραπάνω υποθέματα, 
μαθαίνοντας από τις υπόλοιπες ομάδες, έχοντας μια πολύ καλή 
συνεργασία, προγραμματισμό και δίκαιη κατανομή υποχρεώσεων 
με βάση τα ενδιαφέροντα του καθενός, καταφέραμε να έρθουμε 
πιο κοντά στην εσωτερική διακόσμηση, αντρικρίζοντας την πλέον 
από μία πιο επιστημονική σκοπιά. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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, επειδή όπως προσδιορίζεται 
παρακάτω εξαρτάται απο την έννοια της Αισθητικής. 

 

*Αισθητική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τον 
ορισμό του ωραίου και αν μπορεί καταρχήν να υπάρξει ορισμός 
για το τι είναι ωραίο, αλλά και σε τι χρησιμεύει ένας τέτοιος 
ορισμός. Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον γερμανό 
φιλόσοφο Αλεξάντερ Γκότλιμπ Μπαουμγκάρτεν, ο οποίος με το 
έργο του συνέβαλε στο να αναγνωριστεί η αισθητική σαν 
ξεχωριστός φιλοσοφικός κλάδος. O όρος ‘αισθητική’ παράγεται 
από την ‘αίσθηση’, την εμπειρία που προσλαμβάνουμε μέσω των 
αισθήσεων. Παρά το γεγονός ότι η Αισθητική, η περί το καλόν, ήτοι 
η περί το κάλλος συζήτηση, αποτελεί σήμερα το τέταρτο 
στοιχειώδες τμήμα της Φιλοσοφίας μετά την Ηθική, τη Γνωσιολογία 
και τη Μεταφυσική, εντούτοις σπάνια απασχόλησε αυτοτελώς τους 
φιλοσόφους. 
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Γι’ αυτό και τα πρώτα δείγματα είναι γνωστά από την παλαιολιθική 
εποχή. Από τις πρώτες δηλαδή κατοικίες του ανθρώπινου είδους, 
τις σπηλιές με τις σπηλαιογραφίες και τα γλυπτά, ανάγλυφα σε 
οστά και κέρατα ζώων, που πιθανότατα εξυπηρετούσαν την 
ανάγκη τους να αφηγηθούν και να μεταβιβάσουν τις γνώσεις τους. 
Σίγουρα όμως υπήρχε και μία υποτυπώδης διαρρύθμιση, έστω και 
αν στο ίδιο μέρος κοιμόντουσαν και μαγείρευαν, εξοικονομώντας 
ενέργεια γύρω από την Πυρεστία (πυροστιά). Πάντα και πάνω απ’ 
όλα οι ανάγκες και η προσωπικότητα μας είναι αυτές που 
καθορίζουν την διακόσμηση του χώρου μας. Αυτό έγινε πολύ πιο 
αισθητό και πιο συνειδητό μετά το 4000 π.χ με δείγματά από την 
Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Μινωική Κρήτη και τις Μυκήνες. 

Με το πέρασμα των αιώνων η διακόσμηση ορίστηκε ως τέχνη. 
Στην κλασσική Ελλάδα η διακόσμηση ήταν μία από τις μεγάλες 
καλές τέχνες. Τον 18ο αιώνα η εμφάνιση της Αισθητικής ως 
κλάδος της φιλοσοφίας, ενέσκηψε κυρίως στην τέχνη και έτσι 
επιχειρήθηκε και ο διαχωρισμός των τεχνών σε άμεσης και 
έμμεσης παράστασης αλλά και σε μουσικές ή εικαστικές. Την 
διακόσμηση την κατέταξαν στις έμμεσες και εικαστικές. 

 

Η διακοσμητική (εσωτερική αρχιτεκτονική) όπως την γνωρίζουμε 
σήμερα, 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;  

Σύμφωνα με τον E.H. Gombrich, στην πραγματικότητα, η τέχνη 
δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο οι καλλιτέχνες.Το διακοσμητικό 
αποτέλεσμα μιας δουλειάς μπορεί να θεωρηθεί καλλιτέχνημα, η 
δουλειά του διακοσμητή όμως δεν ανήκει στις Καλές Τέχνες. Αν και 
μιλάμε για «Καλή» η «απλή» τέχνη, μιλάμε όμως επίσης και 
εντοπίζουμε καθημερινά «καλή» και «κακή» διακόσμηση, βάσει 
της διαχρονικής αξίας της. Οι επαγγελματίες διακοσμητές 
γνωρίζουν ότι η διακόσμηση αυτή καθ’ αυτή εκφράζει και 
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ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη (που περιλαμβάνουν, η 
όχι, και την κοινωνική αναγνωρισιμότητα) και την προσωπικότητα 
του. Η επιτυχία λοιπόν μιας διακόσμησης εξαρτάται από το πόσο 
καλά κατάλαβε ο διακοσμητής τον πελάτη του προκειμένου να 
εφαρμόσει τις τεχνικές γνώσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε ο χώρος του 
να είναι πρακτικός και λειτουργικός πέρα από καλαίσθητος. 

Η διακόσμηση είναι στην ουσία, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
διαβίωσης ενός ή περισσότερων ανθρώπων προσπαθώντας να 
εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες τους μέσα 
από τους κανόνες της λειτουργικότητας αλλά και της αισθητικής 
που πάντα πρέπει να συμβαδίζουν αρμονικά. 

 

Η αλήθεια βρίσκεται στην ίδια την λέξη «διακόσμηση» που έχει 
πανάρχαια ιστορία. Η λέξη «κόσμος» από τον καιρό του Ομήρου 
ήδη, σημαίνει «τάξη», σημαίνει «σωστή κατάταξη» και 
«διαρρύθμιση» και «οργάνωση». Αυτός που «κοσμεί», ο 
«κοσμητής / κοσμήτωρ», είναι ο οργανωτής και συντηρητής της 
τάξης. Η λέξη «διακοσμώ» στην Ιλιάδα (Β’ 476) σημαίνει 
τακτοποιώ, παρατάσσω, συντάσσω, ρυθμίζω, δημιουργώ τάξη. 
Υπάρχουν πολλές αναφορές στα αρχαία κείμενα με την ίδια 
ακριβώς ερμηνεία. Ενδεικτικά αναφέρω Οδύσσεια (Χ 457) «παν 
μέγαρον διεκοσμήσαντο»: τακτοποίησαν όλο το παλάτι. Πλάτων, 
Συμπόσιο (209Α) «διακόσμησιν οικήσως», Νόμους (853Α) 
«διακόσμησιν νόμων». Θουκυδίδης «διάκοσμος» εννοώντας την 
τάξη στην μάχη. Δημόκριτος: «Μέγας και Μικρός διάκοσμος» και οι 
Πυθαγόρειοι που χρησιμοποίησαν την λέξη «διάκοσμο» ως 
φιλοσοφικό όρο για την εύρυθμη και αρμονική διάταξη του 
σύμπαντος. 

Τη σημασία «στολίδι» την πήρε η λέξη «διάκοσμος» πολύ 
αργότερα, στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Όταν ο Σοφοκλής λέει 
στον «Αίαντα» (293): «Γύναι, γύναιξί κόσμον η σιγή φέρει» εννοεί 
«Γυναίκα, η σιωπή φέρνει τιμή στις γυναίκες». Σχετική είναι και η 
σημασία του «κόσμιος» και «κοσμία διαγωγή» που σημαίνει την 
οργανωμένη και συνεπή συμπεριφορά που εκτιμάται. Οι 
Αλεξανδρινοί ονόμασαν «κόσμο» την «οικουμένη» δηλαδή την 
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κατοικημένη γη, ενώ στα Ευαγγέλια χρησιμοποιείται η λέξη κόσμος 
με τη σημασία του συνόλου των κατοίκων της γης, της 
ανθρωπότητας, του «κοσμάκη», όπως λέμε σήμερα. 

Τον ίδιο καιρό λόγω του ότι η γυναίκα εξελίχθηκε σε κύριο 
ρυθμιστή και συντηρητή του κόσμου, της τάξης στο σπίτι και την 
κοινωνία της πόλης, το κάθε τι που προσθέτει στο κύρος και στην 
ομορφιά της, ονομάστηκε «κόσμος» και τα αντικείμενα που την 
στόλιζαν ονομάστηκαν «κοσμήματα». 

Αργότερα, τον καιρό του Βυζαντίου και της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκε το επάγγελμα του 
«κοσμηματογράφου». Έτσι λεγόταν ο μάστορας που διαρρύθμιζε 
τους εσωτερικούς χώρους και τους ευπρέπιζε με χρηστικά και 
διακοσμητικά στοιχεία. Ήταν ο άνθρωπος που συμβούλευε τον 
νοικοκύρη του σπιτιού, σκεφτόταν μαζί του, προσπαθούσε να τον 
κάνει να εκφράσει ξεκάθαρα το τι ακριβώς ήθελε, τι χρειαζόταν και 
τι του άρεσε για να ζει άνετα και να αισθάνεται καλά στο σπίτι του ή 
στο μαγαζί του. Ταυτόχρονα τον πληροφορούσε για τα τεχνικά 
προβλήματα που δημιουργούσαν όλα αυτά που ήθελε να γίνουν 
στον χώρο του καθώς και για το κόστος τους. Οι κοσμηματογράφοι 
είναι αυτοί που έφτιαξαν όλα τα αριστουργήματα της λαϊκής 
διακοσμητικής που μας κληροδοτήθηκαν από το 17ο, 18ο και 19ο 
αιώνα, αρχοντικά και σπίτια απλών νοικοκυραίων και μαγαζιά, σε 
όλες τις ελληνικές πόλεις που άνθισαν με την άνοδο του νέου 
ελληνισμού. Τέτοιος ήταν κι ο Θεόφιλος, ένας από τους πιο 
μεγάλους της ελληνικής ζωγραφικής. Ήταν επαγγελματίας και από 
οικογενειακή παράδοση κοσμηματογράφος, δηλαδή διακοσμητής 
εσωτερικών χώρων. 

Το τέλος των κοσμηματογράφων και της παράδοσης του ντόπιου 
γούστου ήρθε μετά τον 19ο αιώνα με την κυριαρχία της 
προχειρότητας και τον μιμητισμό της ξενομανίας που εμφανίστηκε 
πρώτα στο Μεσοπόλεμο και σε περιορισμένο κύκλο με ξενόφερτες 
συνταγές από το Παρίσι και το Λονδίνο και την εμφάνιση του 
«decorateur» από το ρήμα «decorer» που σημαίνει στολίζω. Ο 
«decorateur» έπαιρνε τόσο κύρος από τις ευρωπαϊκές συνταγές 
του που δε σήκωνε κουβέντα από την μεριά του νοικοκύρη. 

Page | 7 
 



Τη δεκαετία του ’60 με το μεγάλο κύμα των ανθρώπων από την 
περιφέρεια που αναζητώντας εργασία άπλωσε τη μικρή Αθήνα σε 
ολόκληρο το λεκανοπέδιο και αφού λύθηκε το οικιστικό πρόβλημα, 
δημιουργήθηκε και πάλι η ανάγκη των ανθρώπων για οργάνωση 
του χώρου τους και καλύτερη ποιότητα ζωής. Μαζί με αυτή τους 
την ανάγκη ήρθε και η γενιά των διακοσμητών. Χρυσός κανόνας 
της: η ανάλυση των εξειδικευμένων αναγκών του χρήστη και η 
διαμόρφωση του χώρου του (κατοικία, γραφείο, κατάστημα) ώστε 
να εξυπηρετεί την χρήση για την οποία προορίζεται με 
λειτουργικότητα, ποιότητα και αισθητική. 

 

Τα τελευταία χρόνια, η διακόσμηση έχει εξελιχθεί σε μία από τις 
πιο αγαπημένες ασχολίες όλων μας. Τα μηνιαία περιοδικά που 
ασχολούνται με τη διακόσμηση έχουν αυξηθεί δραματικά, 
εκπομπές στην τηλεόραση, ένθετα σε εφημερίδες αλλά και η 
επισκεψιμότητα σε site και blogs σχετικά με την διακόσμηση είναι 
εντυπωσιακά μεγάλη. Η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να 
οργανώνει τον χώρο του, να τον κάνει πιο λειτουργικό και πιο 
όμορφο είναι κάτι που σίγουρα «πουλάει» και αυτό ακριβώς 
εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα μέσα επικοινωνίας για την επιβίωση 
τους με τον καταναλωτή τελικά να κατακλύζεται από διαφημίσεις, 
προϊόντα και λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις δικές του 
πραγματικές ανάγκες αλλά στις ανάγκες που ορίζει το κάθε 
«Lifestyle» που ανά περιόδους προβάλλεται από όλα αυτά τα 
μέσα επικοινωνίας. Η διακόσμηση δεν είναι μόδα! Σίγουρα 
επηρεάζεται και από αυτήν αλλά δεν είναι αυτό! 

 

Διακόσμηση είναι η τεχνική που αναβαθμίζει το περιβάλλον 
διαβίωσης ή εργασίας και εξυπηρετώντας τις ανάγκες μας, μας 
προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και η ποιότητα στη ζωή 
μας μπορεί κατα περίπτωση να σημαίνει μόδα ή στόλισμα. 

 

Επειδή όπως στην αρχή αναφέρεται, επηρεάζει και επηρεάζεται 
από την εποχή και τις ανάγκες του ανθρώπινου είδους, τείνοντας 
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να υπερβεί το χρόνο, όπως να επηρεάσει δυνάμει, με τις 
σπηλαιογραφικές ευδόκιμες κυνηγετικές αναπαραστάσεις του, τα 
πραγματικά κυνηγετικά του αποτελέσματα (δίκην εξορκισμού των 
θηραμάτων του). Διακόσμηση είναι η παρατήρηση και η 
κατανόηση των αναγκών όπου μέσα από την καταγραφή τους 
ξεκινάει η έρευνα και η σωστή σχεδίαση ώστε να βρεθεί η 
εξειδικευμένη λύση που να συνδυάζει την αισθητική με τη 
λειτουργικότητα. 

ΣΤΥΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

 

Τα κυριότερα στυλ διακόσμησης εσωτερικών χώρων είναι τα εξής : 

• Μίνιμαλ στυλ (Minimal style). 

• Κλασικό στυλ. 

• Νεοκλασικό στυλ. 

• Το στυλ Ζεν (Zen style). 

• Μοντέρνο στυλ (Modern style). 

• Δυναμικό στυλ (Dynamic décor style). 

• Λόφτ στυλ (Loft style). 

• Ρομαντικό στυλ (Romantic style). 

• Εθνικό στυλ (Ethnic style). 

• Κιτς στυλ (Kitsch style). 

 

Μίνιμαλ: χαρακτηρίζεται από χώρους πολύ λιτούς ως προς την 
επίπλωση και τα χρώματα συνολικά. Κατάλληλες είναι οι 
αποχρώσεις με απαλά χρώματα και υφές, βασικές γεωμετρικές 
γραμμές σε έπιπλα και φωτιστικά. Γενικότερα  δεν παρατηρούνται 
φορτωμένοι χώροι με έπιπλα. 
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 Κλασικό: χαρακτηρίζεται από χρώματα τα οποία θεωρούνται 
"βαριά", όπως το βαθύ κόκκινο, πράσινο, καφέ, και με υλικά 
επένδυσης τής επίπλωσης με εμπριμέ ή ριγέ υφάσματα καθώς και 
ότι όλο το σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από αυτά τα οποία 
θεωρούνται κλασικά. Η αναφορά στο κλασικό ύφος διακόσμησης 
σηματοδοτούσε τη συντηρητική αστική τάξης του 18ου  αιώνα. 

 

Νεοκλασικό: ο χώρος αυτός  χαρακτηρίζεται από τοίχους στους 
οποίους κυριαρχούν οι τοιχογραφίες και οι ταπετσαρίες, σε 
κλασικό πάντοτε ύφος . Για να διαμορφωθεί το σπίτι σε 
νεοκλασικό, τότε τα δωμάτια τού σπιτιού  θα πρέπει να είναι 
μεγάλα και να δείχνουν επιβλητικά με την ανάλογη διακόσμηση. 
Επίσης, πρέπει να  δημιουργηθούν ζωγραφισμένες οροφές, 
πεσσοί και κιονίσκοι, καμπύλα ή τεθλασμένα γείσα, θυρώματα 
περίτεχνα, και άλλα τα οποία θα φανερώνουν την άνεση και την 
αρχοντιά την οποία έχουν και τα παλαιά νεοκλασικά κτίρια.  Σε 
αυτό το στυλ δεν λείπουν τα πολυτελή έπιπλα, τα βαριά 
υφάσματα, τους πολυελαίους, τους καθρέφτες, τους πίνακες 
ζωγραφικής, τα κρύσταλλα, τις πορσελάνες και γενικά τα 
περίτεχνα των κατασκευών και διακοσμητικών υλικών τα οποία θα 
συμπληρώσουν τη διακόσμηση. Μια άλλη τεχνοτροπία 
διακόσμησης η οποία συγκαταλέγεται στο νεοκλασικό είναι το 
Χωριάτικο στυλ ή Ρουστίκ (Rustic), ύφος διακόσμησης το οποίο 
περιλαμβάνει αρκετή χειροτεχνία και σκληρά υφάσματα με ανοιχτά 
χρώματα. 

 

 Zen style: είναι κατά κάποιον τρόπο… παραλλαγή του Μίνιμαλ 
ύφους. Θα χαρακτηρίζεται από χρώματα φωτεινά και θα είναι 
πλήρως ουδέτερα ενώ και τα έπιπλα θα είναι λίγα και λιτά. 
Συνήθως επιλέγουμε έπιπλα τα οποία είναι χαμηλά σε ύψος και 
κατασκευασμένα από υλικό ξύλου, σε αντίθεση βέβαια με την 
επίπλωση του Μίνιμαλ ύφους. 
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Μοντέρνο στυλ: χαρακτηρίζεται από την άποψη την οποία 
ακολουθεί το «λιγότερο είναι και το καλύτερο» (αγγλιστί «less is 
more»).  Έτσι κάθε κομμάτι το οποίο θα χρησιμοποιείται, θα 
πρέπει να θεωρείται όχι μόνο ιδιαίτερο αλλά να έχει και μια 
μοναδικότητα η οποία θα το χαρακτηρίζει. Οι κύριες υφές 
διακόσμησης είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν πλήρη 
απλότητα, να έχουν οπωσδήποτε αυτό το οποίο ονομάζουμε 
φινέτσα, τα υφάσματα να έχουν καθαρές γραμμές, αλλά το 
κυριότερο το οποίο πρέπει να προσέξετε είναι ο ίδιος ο χώρος και 
τα χρώματα τα οποία θα έχει. Οι ουδέτεροι τόνοι, στην περίπτωση 
του μοντέρνου στυλ εσωτερικής διακόσμησης έχουν φωτεινά 
ουδέτερα χρώματα όπως είναι το άσπρο και μαύρο, επιπλέον άλλο 
στοιχείο είναι η απλότητα του χώρου. Άλλες τεχνοτροπίες 
διακόσμησης οι οποίες συγκαταλέγονται στο μοντέρνο είναι τα 
εξής: 

• το χωρικάτικο ( Rustic). 

• το Σύγχρονο (Contemporary), 

• το Γιαπωνέζικο (Japanese)  

• το Παραδοσιακό (Transitional). 

 

Δυναμικό στυλ (Pop Art):  χαρακτηρίζεται από μοναδικά  
χρώματα τα οποία πρέπει να εντυπωσιάζουν, πολύ μοντέρνα 
κάποιες φορές φινιρίσματα και άλλα τα οποία θα αναδεικνύουν  
ιδανικά τη διακόσμηση του σπιτιού. Δεν υπάρχουν ειδικές 
αναφορές σχετικά με τον παραπάνω όρο. Η καλύτερη επιλογή 
είναι τα έντονα χρώματα και επίπλωση η οποία ακροβατεί μεταξύ 
του μίνιμαλ και του μοντέρνου. 

Βιομηχανικό στυλ (Loft style): ο χώρος  θα είναι ψυχρός, 
ουδέτερος , θα αποπνέει ηρεμία και θα πρέπει να έχει σκληρές 
επιφάνειες οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως το 
μέταλλο ή το πλαστικό. Τα χρώματα τα οποία θα υποστηρίξουν τις 
εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων και των επιφανειών γενικότερα 
θα είναι σκληρά και συμπαγή. 
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Ρομαντικό στυλ: το  καθιέρωσαν οι Γάλλοι. Αποτελείται από 
έπιπλα τα οποία χαρακτηρίζονται από πολυτέλεια και γούστο· 
υφάσματα τα οποία παντρεύουν το μοντέρνο με το κλασικό. 
Αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ρομαντισμό και στυλ, όπως είναι 
οι πολυέλαιοι, τα πιάτα με φινετσάτες φάσες, απαραίτητα μία 
βιντάζ (vintage) βιτρίνα και ο χώρος σας θα θυμίζει γαλλικό σαλόνι! 

 

Εθνικό στυλ (Ethnic style): μπορεί να είναι Μαροκινό, Ισπανικό, 
ή άλλο στυλ διακόσμησης το οποίο παραπέμπει σε αναφορές οι 
οποίες έχουν να κάνουν με την ταυτότητα της κάθε χώρας ή απλά 
με το παραδοσιακό στυλ. Η κουλτούρα και το ύφος της έθνικ 
διακόσμησης, έχει πάντοτε στοιχεία από την ίδια τη χώρα και τις 
παραδόσεις της. 

Το χαρακτηρίζει η επιλογή υλικών και διακοσμητικών αντικειμένων 
από πολλές διαφορετικές χώρες ή ακόμα από κάθε γωνία του 
πλανήτη· θα σας δώσουν αυτό το οποίο ονομάζουμε 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. 

 Άλλα στυλ διακόσμησης τα οποία συγκαταλέγονται στο Εθνικό 
στυλ είναι η Γαλλική Κάουντρι (France country), το Οριεντάλ 
(Oriental) κ.α. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας  διεξήχθει ένα 
ερωτηματολόγιο που αφορούσε  στην πρόθεση των παιδιών να 
κάνουν αλλαγές στο δωμάτιό τους καθώς και στο είδος των 
αλλαγών που θα έκαναν. Ερωτήθηκαν 100 παιδιά ηλικίας 15-18 
ετών. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο. 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε γενικές ερωτήσεις 
έτσι ώστε να προσδιορίζεται το «προφίλ» του ατόμου που απαντά. 
Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής: 
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Α. Γενικά στοιχεία 
1. Φύλο: 

α. άντρας 
β. γυναίκα 
 

2. Ηλικία: 
α. 15 
β. 16 
γ. 17 
δ. 18 
 

3. Πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομική κατάσταση της 
οικογενείας σας; 
α. υψηλή 
β. μέτρια 
γ. χαμηλή 
 

4. Θεωρείτε την περιοχή που κατοικείτε; 
α. Νότια Προάστια 
β. Βόρεια Προάστια 
γ. Κέντρο 
 

5. Θα χαρακτηρίζατε το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σας; 
α. άριστο 
β. ικανοποιητικό 
γ. χαμηλό 
 
 

• Στην ερώτηση 1 το 59% απάντησε (β)γυναίκα και το 41% 
(α)άντρας. 

• Στην ερώτηση 2 το 43% απάντησε (β)16, το 30% (γ)17, το 
15% (α) 15 και το 11%(δ)18. 

• Στην ερώτηση 3 το 88% απάντησε (β) μέτρια, το 8% 
(α)υψηλή και το 1%(γ) χαμηλή. 

• Στην ερώτηση  4 το 38% απάντησε (β)βόρεια προάστια, το 
37%(α)νότια προάστια και το 25% (γ)κέντρο. 

• Στην ερώτηση 5 το 69% απάντησε (α)άριστο, το 29% 
(β)ικανοποιητικό και το 1% (γ)χαμηλό. 
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Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε ερωτήσεις 
διακόσμησης, αν δηλαδή τα παιδιά κάνουν αλλαγές στον 
προσωπικό τους χώρο καθώς επίσης και το είδος αυτών των 
αλλαγών. 

Β. Ερωτήσεις διακόσμησης 
1. Ενδιαφέρεστε να κάνετε αλλαγές στο δωμάτιο σας; 

α. ναι 
β. όχι 
γ. ίσως 

 
2. Αν ναι ή ίσως τότε: 

Α. Τι είδους αλλαγές θα κάνατε στο δωμάτιο σας; 
     α. μικρές αλλαγές 
     β. μεγάλες αλλαγές 
Β. Οι αλλαγές θα αφορούσαν: 
     α. τον φωτισμό 
     β. τα έπιπλα 
     γ. τα χρώματα 
 

3. Πόσο συχνά κάνετε αλλαγές στο δωμάτιο σας; 
α. μια φορά τον χρόνο 
β. κάθε 2-3 χρόνια 
γ. κατά την αλλαγή από την παιδική σας ηλικία στην εφηβική  

 
4. Οι γονείς σας, σας δίνουν την ελευθερία να κάνετε αλλαγές 

στο δωμάτιο σας; 
α. ναι, σε μεγάλες αλλαγές 
β. ναι, σε μικρές αλλαγές  
γ. όχι 

 
5. Το δωμάτιο σας είναι διακοσμημένο από εσάς; 

α. ναι 
β. όχι 
γ. εν μέρει 

 
6. Α. Πόσο άνετα νιώθετε στον προσωπικό σας χώρο; 

    α. λίγο 
    β. αρκετά 
    γ. πολύ 

Page | 14 
 



Β. Ποιο είναι το στοιχείο που σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα; 
    α. φωτισμός 
    β. έπιπλα 
    γ. χρώματα 

 
7. Α. Πόσο χρόνο ξοδεύετε στο δωμάτιο σας; 

    α. λίγο  
    β. αρκετό 
    γ. πολύ     
Β. Σε τι βαθμό ενδιαφέρεστε για το πώς θα είναι ο 
προσωπικός σας χώρος; 
    α. χαμηλό 
    β. μέτριο 
    γ. υψηλό 
Γ. Σε τι βαθμό επηρεάζει τη διάθεση σας η διακόσμηση του 
δωματίου σας; 
    α. σε χαμηλό   
    β. σε μέτριο 
    γ. σε υψηλό 
 

• Στην ερώτηση 1 το 56% απάντησε (α)ναι, το 28% (γ)όχι και 
το 15% (β)ίσως. 

• Στην ερώτηση 2Α το 43% απάντησε (β)μικρές αλλαγές και το 
39%(α)μικρές αλλαγές.(το υπόλοιπο ποσοστό που δεν 
αναφέρεται είναι τα παιδιά που δεν επιθυμούν να κάνουν 
αλλαγές. Ισχύει και για τις παρακάτω ερωτήσεις.) 

• Στην ερώτηση 2Β το 40% απάντησε (β)τα έπιπλα, το 25% 
(γ)τα χρώματα και το 7%(α)τον φωτισμό. 

• Στην ερώτηση 3 το 43% απάντησε (α)μια φορά τον χρόνο, το 
41% (γ)κατά την αλλαγή από την παιδική στην εφηβική 
ηλικία και το 16% (β) κάθε 2-3 χρόνια. 

• Στην ερώτηση 4 το 50% απάντησε (α)ναι, σε μεγάλες 
αλλαγές, το 32% (β)ναι, σε μικρές αλλαγές και το 28% (γ) 
όχι. 

• Στην ερώτηση 5 το 47% απάντησε (α)ναι, το 17% (γ)εν μέρη 
και το 7% (β)όχι. 

• Στην ερώτηση 6Α το 55% απάντησε (γ)πολύ, το 34% (β) 
αρκετά και το 3%(α)λίγο. 

• Στην ερώτηση 6Β το 50% απάντησε (β)έπιπλα, το 20% 
(γ)χρώματα και το 16% (α) φωτισμός. 
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• Στην ερώτηση 7Α το 53% απάντησε (γ)πολύ, το 35% 
(β)αρκετά και το 4% (α)λίγο. 

• Στην ερώτηση 7Β το72% απάντησε (γ)υψηλό, το 17% 
(β)μέτριο και το 2% (α) χαμηλό. 

• Στην ερώτηση 7Γ το 47% απάντησε (γ)υψηλό, το 34% 
(β)μέτριο και το 8% (γ)χαμηλό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην προηγούμενη υποενότητα είδαμε τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου που διεξήχθη σε μαθητές 15-18 ετών με θέμα 
την εσωτερική διακόσμηση. 

Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να προβούμε σε ορισμένα 
συμπεράσματα: 

 

Α. Γενικά στοιχεία 
 

 Συμπεραίνουμε λοιπόν αρχικά πως ο οικονομικός 
παράγοντας είναι σταθερός και δεν επηρεάζει τις παρακάτω 
απαντήσιες. 

 

Β. Ερωτήσεις διακόσμησης 
 

 Παρόλο που τα περισσότερα δωμάτια είναι διακοσμημένα 
από τα ίδια τα παιδιά και νιώθουν σε μεγάλο βαθμό άνετα 
θέλουν να τα αλλάξουν. 
 

 Επίσης αν και στην ερώτηση «ποιο είναι το στοιχείο που σας 
κάνει να νιώθετε πιο άνετα» τα περισσότερα παιδιά 
απάντησαν τα έπιπλα, όταν ερωτήθηκαν τι θα ήθελαν 
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περισσότερο να αλλάξουν στο δωμάτιο τους απάντησαν.... 
τα έπιπλα 
 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2014-15, επιλέχθηκε από την 
ομάδα μας σαν θέμα για την ερευνητική εργασία (PROJECT), το 
θέμα “ΑΛΛΑ…ΖΩ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ”. 

 Ξεκινήσαμε κάνοντας DIY κατασκευές οι οποίες αποτέλεσαν 
δείγματα αλλαγής στο δωμάτιο του κάθε μέλους της ομάδας. 

 Ύστερα θέλοντας να πάρουμε γνώμες από εφήβους 15-18 ετών 
δημιουργήσαμε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για το πόσο θετικοί 
ή αρνητικοί είναι στην ιδέα μιας πλήρους ή μερικής αλλαγής στο 
δωμάτιο τους.  

 Στην συνέχεια μοιράζοντας τα ερωτηματολόγια στους εφήβους 
καταφέραμε να συλλέξουμε τα στατιστικά, τα οποία αναγράφονται 
παρακάτω, για το πώς αντιλαμβάνονται το θέμα της εσωτερικής 
διακόσμησης βάσει του τρόπου ζωής τους. Τέλος επιχειρώντας να 
κάνουμε την μελέτη ενός από τα δωμάτιά μας, το φωτογραφίσαμε, 
το αναλύσαμε και προτείναμε πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν 
να γίνουν με χαμηλό κόστος, και που αφορούσαν στα έπιπλα, τις 
κουρτίνες, το χρώμα των τοίχων και πολλά άλλα. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 

Δεδομένου ότι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που 
χαρακτηρίζουν την έκβαση σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα μιας 
ερευνετικής εργασίας της ομάδας πάνω στο εκάστοτε θέμα το 
οποίο είναι η δικόσμηση και η αλλαγή του δωματίου μας με DIY 
κατασκευές. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε στη 
συνέχεια την αποτίμηση της δουλειάς της ομάδας μας γύρω από 
το δόθεν αυτό θέμα. 

 Αρχικά πιστεύουμε πως ως ομάδα δουλέψαμε και 
επεξεργαστήκαμε ομαδικά τις δραστηριότητες που επιλέξαμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μιας και υπήρξε πλήρης συνεργασία 
αλλά και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Παρόλα 
αυτά όμως και το κάθε μέλος ξεχωριστά ανέλαβε και έβγαλε 
επιτυχώς εις πέρας το υπόθεμα που του είχε ανατεθεί με 
αποτέλεσμα όπως και προηγουμένως αναφέραμε την έκβαση σε 
ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  

 Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωριστεί η ενεργή συμμετοχή 
καθενός μέλους της ομάδας αλλά και η αναγνώριση της 
προσπάθειας των λοιπών μελών της. Επίσης θα πρέπει να 
τονιστεί η προσφορά βοήθειας σε μέλη της ομάδας τα οποία δεν 
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κατείχαν την επαρκή γνώση πάνω στο θέμα, συμβάλλοντας και 
αυτά και δίνοντας του ένα χέρι βοηθείας σε περίπτωση ανάγκης.  

 Επιπροσθέτως σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έρευνα μας 
έπαιξε και η υπευθυνότητα αλλά και η συνέπεια των μελών αφού 
κάθε μέλος εκπλήρωνε επαρκώς τις υποχρεώσεις του και 
συνεπώς οι εργασίες παραδίδονταν έγκαιρα μα αποτέλεσμα την 
ολοκλήρωση της έρευνας μας στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Τέλος, όσο ήταν εφικτό υπήρχε θετική συμβολή στην 
άμβλυνση συγκρούσεων αλλά και εντάσεων αποσκοπώντας την 
ομαλή και ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ των μελών. 

  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. http://www.dimiourgontexnima.gr/%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B
7%CF%82-
%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%B
D-%CF%87%CF%89%CF%81%CF%89%CE%BD.-p-269.html 

2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE
%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7 
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