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Α Λύκειο 



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
 Η διακόσμηση (εσωτερική αρχιτεκτονική) 

είναι η «ψυχή» της αρχιτεκτονικής (interior 
design) και την κατατάσσουμε στις  
εφαρμοσμένες τέχνες. 

 



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

 Η αρχιτεκτονική 
διέπεται από αρχές 
και κανόνες και 
απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις πάνω σε 
πολλά θέματα, 
πέραν βέβαια της 
αισθητικής που 
είναι απαραίτητη. 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 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». Τη σημασία «στολίδι» την 
πήρε η λέξη «διάκοσμος» πολύ αργότερα, 
στους Αλεξανδρινούς χρόνους. 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

   
 
Τα πρώτα δείγματα 

είναι γνωστά από 
την παλαιολιθική 
εποχή 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

  Με το πέρασμα των 
αιώνων η 
διακόσμηση ορίστηκε 
ως τέχνη. Στην 
κλασσική Ελλάδα η 
διακόσμηση ήταν μία 
από τις μεγάλες 
καλές τέχνες.  

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

  Αργότερα, τον καιρό 
του Βυζαντίου και της 
Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, 
δημιουργήθηκε το 
επάγγελμα του 
«κοσμηματογράφου». 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
  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.  



Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 Τα τελευταία 
χρόνια, η 
διακόσμηση 
έχει εξελιχθεί 
σε μία από τις 
πιο 
αγαπημένες 
ασχολίες 
όλων μας. 



Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ  

  Η διακόσμηση δεν 
είναι μόδα! Σίγουρα 
επηρεάζεται και από 
αυτήν αλλά δεν είναι 
αυτό! 



Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ  

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 κατά 
περίπτωση να σημαίνει μόδα ή στόλισμα. 



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). 
 



ΣΤΥΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

• Δυναμικό στυλ (Dynamic decor style) 
• Λοφτ στυλ (Loft style) 
• Ρομαντικό στυλ (Romantic style) 
• Εθνικό στυλ (Ethnic style) 
• Κιτς στυλ (Kitsch style) 

 



Μίνιμαλ  



Μίνιμαλ  



Κλασικό στυλ 



Κλασικό στυλ 



Νεοκλασικό στυλ 



Ζεν στυλ 



Ζεν στυλ 



Μοντέρνο στυλ 



Μοντέρνο στυλ 



Μοντέρνο rustic στυλ 



Μοντέρνο contemporary 



Μοντερνο japanese στυλ 



Μοντέρνο transitional στυλ 



Δυναμικό στυλ  



Loft στυλ 



Ρομαντικό στυλ 



Ethnic στυλ 



ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  

 Άλλες τεχνοτροπίες διακόσμησης οι οποίες 
συγκαταλέγονται στο μοντέρνο είναι τα εξής: 

 • το Χωριάτικο ( Rustic). 
 • το Σύγχρονο (Contemporary), 
 • το Γιαπωνέζικο(Japanese)  
 • το Παραδοσιακό(Transitional). 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 



Do It Yourself Κατασκευές 



Κατασκευές 





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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