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                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Στη φετινή ερευνητική εργασία που ονομαζεται 
«Αλλά…ζω το δωμάτιό μου» η εξαμελής ομάδα μας 
ασχολήθηκε με την εσωτερική διακόσμηση και πιο 
συγκεκριμένα με την σημασία των επίπλων και του 
φωτισμού σε αυτήν. Αρχκά, αναφερόμαστε στην σωστή 
τοποθέτηση και εναρμόνιση των επίπλων με τα άλλα 
διακοσμητικά του υπνοδωματίου και του χώρου εργασίας 
προτείνοντας διάφορες εναλλακτικές  ιδέες. Στη 
συνέχεια, επεξηγούμε την μεγάλη σημασία των επίπλων 
σύμφωνα με την αρχαία ανατολίτικη πρακτική «Feng 
shui» καθώς και το πώς πρέπει να γίνεται η διάταξη του 
χώρου βάσει αυτής. Επίσης, τονίζουμε πώς πρέπει να 
είναι ο φωτισμός στο δωμάτιο και στο γραφείο και τι 
πρέπει να αποφύγουμε κατά τη ρύθμισή του. Τέλος, 
μεγάλη βαρύτητα δίνει και το «Feng shui» στον φωτισμό 
αναφέροντας την ενέργεια και την ατμόσφαιρα που 
προσφέρει η κάθε πηγή φωτός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
Το θέμα το οποίο επιλέξαμε αφορά στα έπιπλα και το 
φωτισμό εσωτερικών χώρων καθώς και την επιρροή του 
feng shui στη διαμόρφωση των χώρων αυτών. 
Οδηγηθήκαμε σε αυτή την επιλογή μιας και τόσο ο 
φωτισμός όσο και τα έπιπλα ειναι ύψιστης σημασίας στη 
διακόσμηση του προσωπικού χώρου καθενός από εμάς 
και επηρεάζουν έντονα τη διάθεση, την όρεξη και την 
παραγωγικότητά μας. Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας στην κ. Εύα Τοπαλίδου, πολιτικό 
μηχανικό και δημιουργό του Rdeco.gr, της πιο 
δημοφιλούς ιστοσελίδας διακόσμησης στην Ελλάδα, την 
οποία επισκεφθήκαμε στο χώρο εργασίας της στα 
πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας και αξιοποιήσαμε 
όλες τις συμβουλές της . Τέλος, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε και την καθηγήτρια μας, Μ.Σόφη, η 
οποία μας κατηύθυνε καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς 
μας και συνέβαλε στην υλοποίηση της εργασίας μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
Η εργασία μας χωρίστηκε σε δύο επιμέρους κατηγορίες, έπιπλα 
και φωτισμός, κάθε μία από τις οποίες αποτελούταν απο τρείς 
υποκατηγορίες: 

• Έπιπλα δωματίου 

• Έπιπλα γραφείου 

• Έπιπλα & feng shui  

 

• Φωτισμός δωματίου 

• Φωτισμός γραφείου 

• Φωτισμός & feng shui  

 

H ενασχόλησή μας με κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας με στοιχεία μεγάλης σημασίας που 
μέχρι πρώτινως μας ήταν άγνωστα. Έτσι, εφαρμόζοντας όσα 
μάθαμε, καταφέραμε να διαμορφώσουμε και τους δικούς μας, 
προσωπικούς χώρους, αναβαθμίζοντας σταδιακά της ποιότητα 
ζωής μας. 

Έτσι, σκοπός της έρευνάς μας δεν ήταν μόνο να ενημερωθούμε 
με όλες τις προαναφερθέντες κατηγορίες αλλά και να τις 
αξιοποιήσουμε, πραγματοποιώντας αλλαγές σε προσωπικούς 
χώρους δικούς μας και των συμμαθητριών μας. 

 
 
 
 

 



                         ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Α1.ΕΠΙΠΛΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  
 
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. 
 

• ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
Είναι πολύχρωμο και ευφάνταστο και ένα ειδικό μέρος όπου 
δημιουργούνται πολλές όμορφες αναμνήσεις. 
Είναι ένας χώρος όπου υπάρχει ευτυχία και γέλιο και ο 
συνδυασμός χρωμάτων και ο σχεδιασμός θα πρέπει να 
αντανακλά ακριβώς αυτό, διασκεδαστικά, φωτεινά και 
χαρούμενα μοτίβα. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια σχέδια 
που θα σας βοηθήσει να πάρετε την έμπνευση και να 
δημιουργήσετε κάποια όμορφα σχέδια για το δωμάτιο των 
παιδιών σας 
 
Αυτός είναι ένα απλός αλλά κομψός τρόπος για να φέρει τη 
διασκέδαση και την ευθυμία στο δωμάτιο του παιδιού σας. Το 
μοτίβο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορνίζες  για να βάλετε  ένα 
οποιοδήποτε σχέδιο ή φωτογραφία σε αυτό.  
 
 
 
 
Όπως για παραδειγμα: 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΙΓΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ Οι 
οριζόντιες ρίγες στους 
τοίχους είναι                
μοντέρνα μια εσωτερική 
διακόσμηση και 
χρωματική ιδέα  που 
προσδίδει ενέργεια 
στους χώρους που 
ζούμε και μια οπτικά 
αλλαγή αναλογιών των 
δωματίων, 
δημιουργώντας 
ενδιαφέρον και 
μοναδικό, κομψό και 
πιο ευρύχωρο 
εσωτερικό σπίτι.  

                                                                                                                        
 

• ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ       

Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΑΣ 

 



 Σε  ένα  μεγάλο τοίχο σπίτι σας  που θέλετε να τον διακοσμήσετε  και 
ψάχνετε για πρωτότυπες ιδέες που θα δώσουν ένα ξεχωριστό ύφος και 
εμφάνιση  σε αυτόν. Να λοιπόν μερικές ιδέες που βρήκαμε για “σας. 
 

1. Mπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας και τις 
φωτογραφίες της οικογένειάς σας με ένα συνηθισμένο τρόπο και 
προσωπικό άγγιγμα που θα δώσει στο χώρο μια καλή εμφάνιση 
και στυλ. 

2. Κρεμάστε όμορφες παιδικές ζωγραφιές στον τοίχο σας αυτό θα 
δώσει όμορφη εμφάνιση και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να 
ζωγραφίζουν όλο και περισσότερο. 

3. Ζωγραφίστε στον τοίχο σας παραστάσεις που θα δώσουν άλλη 
ομορφιά στον χώρο σας. 

4. Μπορείτε να προσθέσετε στο τοίχο σας ράφια αυτό είναι τόσο 
λειτουργικό και φυσικά θα δώσει τα βιβλία σας  ένα χώρο 
αποθήκευσης με ένα διακοσμητικό τρόπο. 

5. Μια λαμπρή ιδέα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
κύπελλα, και τα καλάθια ως εργαλείο διακόσμηση με 
διαφορετικά όμορφα χρώματα. 

6. Αρκετά έξυπνο θα ήταν να προστεθεί σε ένα εφηβικό 
υπνοδωμάτιο ,  μια «ζωγραφιά» με σπρέι (λεγόμενο graffiti) . 

7. Μια πραγματικά έξυπνη και καταπληκτική ιδέα, ο καθένας έχει 
ένα αγαπημένο κομμάτι σε κάποιο βιβλίο του ένα όμορφο 
εμπνευσμένο απόσπασμα που θα  ήθελε να είναι το πρώτο 
πράγμα που θα βλέπει όταν ξυπνάει, μπορείτε να το προσθέσετε 
στο τοίχο σας ως μια  διακοσμητική μέθοδο. 

8. Εάν θέλετε να νιώσετε ότι ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο όταν 
ξυπνάτε, μπορείτε να σχεδιάσετε παγκόσμιο χάρτη στην 
κρεβατοκάμαρά σας. 

9. Να είστε δημιουργικοί, δεν είναι δύσκολο, όπως νομίζουμε η 
έμπνευση  να προέρχεται και από  πράγματα που θα έπρεπε 
κανονικά να πετάξουμε όπως οι παλιές δισκέτες. 

>>Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες βασικές αρχές διακόσμησης 

εσωτερικών χώρων, που θα πρέπει να ακολουθούνται και στην 

διακόσμηση ενός υπνοδωματίου. 

 



  

• Θα πρέπει να αποφασιστεί εξ αρχής περίπου ποιο ύφος θέλουμε 

να έχει ο χώρος μας και να μείνουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό.  

• Το στοιχείο της έκπληξης είναι το ζητούμενο στη διακόσμηση 

κάνοντας αναπάντεχους συνδυασμούς. 

• Οι σωστές αναλογίες και τα μεγέθη δεν καθορίζουν μόνο το 

ντύσιμο μας αλλά και το ντεκόρ του υπνοδωματίου. Όσο ρομαντικό 

και αν είναι ένα κρεβάτι με ουρανό και ένας εντυπωσιακός 

πολυέλαιος, δεν χωράνε πάντα στο μικρό μας υπνοδωμάτιο...  

• Τα ογκώδη έπιπλα δεν ταιριάζουν σε χαμηλοτάβανους χώρους. 

• Η αρμονική κλιμάκωση και η αλληλουχία των επιφανειών, 

απαλλαγμένη από οπτικά εμπόδια, δίνει την αίσθηση της άνεσης 

στους χώρους. 

• Τα πολλά έντονα χρώματα αποπροσανατολίζουν, κουράζουν, 

περιορίζουν, ενώ εύκολα μπορεί να μετατρέψετε το χώρο σας σε... 

νηπιαγωγείο! Σε μικρούς χώρους μια ομοιογενής παλέτα με 

διαφορετικούς τόνους του ίδιου χρώματος φέρνει ένα αποτέλεσμα 

ζεστό και φωτεινό. Το αγαπημένο έντονο χρώμα ή μια έντονη 

ταπετσαρία καλύτερα είναι να μόνο σε έναν τοίχο γιατί υπάρχει 

κίνδυνος να μας κουράσουν. 

• Πολλά έπιπλα και αντικείμενα στο υπνοδωμάτιο κάνουν τον χώρο 

να ασφικτυά. Μπερδεμένα σχήματα, στριμωγμένα το ένα δίπλα στο 

άλλο, χάνουν την ομορφιά και την προσωπικότητα τους και απλώς 

συμμετέχουν σε ένα κομφούζιο. Γι αυτό, αν η πρόσβαση στον 

κρεβάτι  γίνεται με... σλάλομ, θα πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή less 

is more, δημιουργώντας πρώτα απ' όλα ικανοποιητικούς 

διαδρόμους ανάμεσα στα έπιπλα, ώστε να κινήστε άνετα.  

 



• Η απλότητα, η φινέτσα και η ποιότητα αρκούν. Σύμφωνα με τους 

ειδικούς του interior design, η διακόσμηση ενός χώρου είναι 

επιτυχημένη, αν οι ίδιες οι επιφάνειές του είναι αυτές που 

προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

• Οι παρορμητικές αγορές είναι συχνά άστοχες και έχουν αμφίβολο 

αποτέλεσμα, γι αυτό έχετε συνέχεια κατά νου τις δυνατότητες του 

χώρου σας. Από την άλλη πλευρά, αν αποφασίσετε να τα αγοράσετε 

όλα από το ίδιο μαγαζί, κινδυνεύετε να δημιουργήσετε ένα σπίτι με 

δωμάτια copy paste των σελίδων του καταλόγου του καταστήματος. 

Γι αυτό κάντε πρώτα μία σοβαρή έρευνα αγοράς και μετά 

αυτοσχεδιάστε. 

• Δεν πρέπει να διαλέγετε τίποτα χωρίς μεζούρα ή και χωρίς την 

κάτοψη του καινούριου υπνοδωματίου σας. Μετρήστε σχολαστικά 

το δωμάτιο προτού βγείτε στα μαγαζιά, κάντε την έρευνά σας 

παίρνοντας τις ακριβείς διαστάσεις όλων των επίπλων που σας 

άρεσαν και, όταν επιστρέψετε στο σπίτι, βγάλτε πάλι την μεζούρα 

και χρησιμοποιώντας χαρτοταινία σημαδέψτε στο δάπεδο τις 

διαστάσεις των επίπλων και δείτε τες εφαρμοσμένες στο χώρο σας. 

Μην ντραπείτε να δοκιμάσετε ξανά και ξανά τα έπιπλα που είναι 

υποψήφια να μπουν στο σπίτι σας. Καθίστε στο κρεβάτι που σας 

άρεσε, ξαπλώστε, βολευτείτε, βεβαιωθείτε ότι είναι άνετος, πριν 

προβείτε στην αγορά του. 

 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το υπνοδωμάτιο είναι το 

πιο νευραλγικό δωμάτιο της κατοικίας και το δωμάτιο που δίνει τη 

μεγαλύτερη ενέργεια για να ζούμε & και να είμαστε δυναμικοί 

 



δημιουργικοί και παραγωγικοί. Έτσι παρακάτω δίνονται συγκεκριμένες 

προτάσεις – υποδείξεις  για ένα πιο αρμονικό υπνοδωμάτιο: 

 

• Δεν τοποθετούμε ποτέ το κρεβάτι σε γωνία.  

                                     

• Τα κομοδίνα να τοποθετούνται στο ύψος του στρώματος ώστε η 

πρόσβαση να είναι εύκολη. 

• Ο χώρος του υπνοδωματίου πρέπει να μας δημιουργεί ηρεμία 

και γαλήνη. Εάν λοιπόν θέλουμε να βάψουμε ένα τοίχο με 

τεχνοτροπία ή να τοποθετήσουμε ταπετσαρία με κάποιο θέμα, καλό 

είναι το θέμα ή το χρώμα που θα επιλέξουμε να είναι ως φόντο 

στο κεφαλάρι του κρεβατιού έτσι ώστε να μη μας κουράζει 

καθημερινά.  

• Πολύ σημαντικός είναι ο φωτισμός. Για να δημιουργήσουμε 

ρομαντική διάθεση και αίσθηση χαλάρωσης στο χώρο, μπορούμε να 

τοποθετήσουμε αντί για διακόπτες dimmer για αυξομείωση 

φωτισμού και κεριά με άρωμα γιασεμί, λεβάντα ή σανταλόξυλο. 

• Τα χρώματα στους τοίχους καλό είναι να δημιουργούν χαλάρωση 

όπως οι απαλοί τόνοι του πράσινου, να είναι καταπραϋντικά όπως 

οι απαλοί τόνοι του μπλε ή απαλό κίτρινο όπου είναι το χρώμα της 

επικοινωνίας. 

Οι αποχρώσεις του κόκκινου που έχουμε συνηθίσει ως σύμβολο 

αγάπης σε μεγάλη επιφάνεια δημιουργεί υπερένταση.  

• Τις κουρτίνες στο υπνοδωμάτιο, καθώς και στα άλλα δωμάτια 

του σπιτιού, καλό είναι να τοποθετούνται όσο γίνεται πιο ψηλά. 

Έτσι αλλάζει η αίσθηση του χώρου και δημιουργείται η εντύπωση 

μεγαλύτερου ύψους.  

 



•  Τα υφάσματα για τα υπνοδωμάτια προτείνονται από φυσικά 

υλικά όπως βαμβάκι, μετάξι κ.ά. σε αποχρώσεις του τοίχου έτσι 

ώστε να μην επιβάλλονται με την παρουσία τους στο χώρο αλλά να 

συμπληρώνουν τη γενική εικόνα του δωματίου. 

•  Οι ντουλάπες στα υπνοδωμάτια είναι ένα πολύ μεγάλο έπιπλο 

το οποίο καλό είναι να μην κυριαρχεί στο χώρο, γι' αυτό, εφόσον 

μπορούμε, τις τοποθετούμε σε άλλο δωμάτιο. Όταν βρίσκονται στο 

ίδιο δωμάτιο επιλέγουμε με δύο τρόπους υλικά: α) Εάν θέλουμε να 

μη φαίνονται τις βάφουμε το ίδιο χρώμα με τον τοίχο ή τις 

επενδύουμε με μία διακριτική ταπετσαρία η οποία συνεχίζεται και σ 

ένα τοίχο τουλάχιστον.  β) Εάν θέλουμε ένα διαφορετικό υλικό το 

ταιριάζουμε με την κρεβατοκάμαρα ή με κάποιο έπιπλο μέσα στο 

δωμάτιο. Η δεύτερη επιλογή απλά μας δεσμεύει σε τυχόν επόμενες 

αλλαγές του χώρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Α2.ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
O χώρος του γραφείου μας οφείλει να είναι ένας πιστός βοηθός, να 
ενισχύει την έμπνευσή μας, να συντελεί στην εσωτερική μας ισορροπία 
και να αναπαράγει το ταλέντο μας. 
Η χωροταξία είναι αυτή που θα καθορίσει και το εύρος των επιλογών 
μας σε σχέση με την διακόσμηση, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 
την πιο κλασική ως την πιο εκκεντρική! 
Παράλληλα, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ποικίλα σχήματα, υλικά 
και χρώματα για να διαμορφώσουμε ένα ξεχωριστό και απόλυτα 
επιτυχημένο αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο ακριβώς στο στυλ και τις 
ανάγκες μας. 
 
Υπάρχουν πολλά θέματα που χρειάζεται να εξετάσουμε προσεκτικά 
πριν καταλήξουμε στο κατάλληλο για εμάς γραφείο. Εάν οι 
δραστηριότητές μας απαιτούν ισχυρό φυσικό φως, καλό είναι να το 
τοποθετήσουμε απέναντι από ένα παράθυρο. Εναλλακτικά, μια 
ενδιαφέρουσα διάταξη θα ήταν να μπει το γραφείο πλάι στο παράθυρο 
και από την άλλη πλευρά του τοίχου να τοποθετηθούν διάφορα ράφια. 
Στην περίπτωση όμως που το γραφείο μας πρόκειται να είναι ένας 
χώρος όπου θα δεχόμαστε επισκέπτες, τότε θα ήταν προτιμότερο να 
βρίσκεται μακρύτερα από το παράθυρο και πιο κεντραρισμένο στο 
χώρο. 
 
Μια σημαντική πτυχή για την ορθότερη οργάνωση του χώρου μας είναι, 
βεβαίως, το μέγεθος. Φυσικά, υπάρχει ένα πρότυπο ως προς τις 
διαστάσεις για το σχεδιασμό του γραφείου, όμως κάθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και ως τέτοια πρέπει να προσεγγίζεται. Σε γενικές γραμμές, 
αν το γραφείο πρόκειται να λειτουργήσει ως χώρος πολλαπλών 
χρήσεων, τότε αναμφισβήτητα είναι καταλληλότερο ένα μεγαλύτερο 
έπιπλο. Ο χώρος εργασίας μας είναι καίριας σημασίας τόσο για την 
ψυχολογία όσο και για την παραγωγικότητά μας. Έτσι λοιπόν, ένα 
γραφείο στο οποίο επικρατεί η τάξη, είναι βέβαιο ότι επηρεάζει 
καθοριστικά και την απόδοσή μας, ποιοτικά και χρονικά. 
Φυσικά, η ύπαρξη πρακτικότητας και εργονομίας σε καμία περίπτωση 
δεν αντικρούει και την ύπαρξη αισθητικής άποψης. Στην 
πραγματικότητα, μπορούμε εύκολα να ενισχύσουμε την διακόσμηση 
του γραφείου μας με μια ιδιαίτερη πινελιά που θα μας εμπνέει, θα μας 
εκφράζει και θα μας αντιπροσωπεύει. Ενδεικτικά εδώ μπορούμε να 
δούμε ένα γραφείο σε σχήμα αντίκας με ένα εκπληκτικό, φρέσκο 

 



γαλανό χρώμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν περνάει 
απαρατήρητο, καθώς μας ταξιδεύει και μας χαλαρώνει κάθε στιγμή της 
καθημερινότητάς μας. 
 
Σήμερα, ένα έπιπλο γραφείου μπορεί να είναι ιδιαίτερα κομψό, απλό 
και συνάμα ελαφρύ, έχοντας μία μόνο μεγάλη επιφάνεια, η οποία 
στηρίζεται σε λεπτά πόδια, δεδομένου ότι στην ουσία αυτή είναι και η 
επιφάνεια που πραγματικά χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε 
άλλη. Ανεξάρτητα από το αν έχει κατασκευαστεί από ξύλο, αλουμίνιο, 
γυαλί ή μέταλλο, ο σωστός συνδυασμός του γραφείου μπορεί να 
συντελέσει ώστε να ενσωματωθεί στο χώρο ολοκληρωτικά. 
 
Και φυσικά υπάρχουν και οι μοντέρνες γραμμές, με αυτή την 
εκπληκτική οπτική ακολουθία σχημάτων, το μεγάλο τους ρεπερτόριο 
στις περίτεχνες ασυμμετρίες, τις φαινομενικά παράλογες  δεξιοτεχνίες 
τους. 
Ένα γραφείο, όταν είναι σχεδιασμένο απλά, μπορεί πραγματικά να 
μεταμορφωθεί στο απόλυτο δείγμα κομψότητας και πολυτέλειας με 
ένα απαλό άγγιγμα ασυμμετρίας. Οι επιλογές διακόσμησης και 
σύνθεσης στο χώρο είναι πραγματικά απεριόριστες! Για παράδειγμα, 
στην περίπτωση που το γραφείο βρίσκεται πλάι στο σαλόνι, θα 
μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο και μια μοναδική 
διάταξη επιλέγοντας ένα στρογγυλό έπιπλο γραφείου. 
Τέλος, μια πιο ιδιαίτερη και απροσδόκητη πρόταση για πιο εξεζητημένα 
γούστα: μια πληθωρική ελικοειδής γύψινη κατασκευή μπορεί να 
αποτελέσει ένα ξεχωριστό γραφείο με την απλή  προσθήκη ενός 
κομψού γυάλινου καλύμματος! Το σίγουρο είναι ότι θα τραβήξει τα 
βλέμματα και θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ παράλληλα θα 
αποτελέσει την απόλυτη αύρα ανανέωσης τόσο για τον ίδιο το χώρο, 
όσο και για την καθημερινή σας διάθεση! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Α3.ΕΠΙΠΛΑ & FENG SHUI  
 
OΡΙΣΜΟΣ: Το φενγκ σουι είναι μια κινέζικη τεχνική που παράγει θετική ενέργεια 
μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η σωστή 
τοποθέτηση των επίπλων αλλά και ο σωστός φωτισμός. 
 
Πώς να δημιουργήσω θετική ενέργεια? 

► 1.    Ξεκινήστε βάζοντας τάξη: Η ακαταστασία, το μπέρδεμα των 
αντικειμένων και γενικότερα ο χαμός μέσα στο σπίτι σας είναι ένδειξη 
στάσιμης ενέργειας.  

► 2.    Επιδιορθώστε ό,τι είναι χαλασμένο: Οτιδήποτε δεν λειτουργεί ή είναι 
σπασμένο, υποδηλώνει τομείς του σπιτιού αλλά και του εαυτού σας που δεν 
πάνε καλά. 

► 3.    Χρησιμοποιήστε το μοβ και το πράσινο Αν θέλετε να επιταχύνετε την 
επέλαση της καλής σας τύχης, βάλτε μοβ και πράσινο σε διάφορα σημεία 
του σπιτιού. 'Οχι απαραίτητα στους τοίχους, αλλά σε υφάσματα, μαξιλάρια 
και  

           διακοσμητικά. 
► 4. Το χρήμα και η τύχη φεύγουν από τα σιφόνια Γι’ αυτό κλείνετε το καπάκι 

της λεκάνης, βάλτε τις τάπες στα σιφόνια και έχετε πάντα κλειστή την πόρτα 
της τουαλέτας. 

 
TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ: 
 
Για τη συνολική ευημερία της οικογένειας και των παιδιών στο σπίτι:  
 
Η δυτική πλευρά του σπιτιού, θα πρέπει να επηρεάζεται.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα όπως το σκούρο μπλε, το κίτρινο και το 
λευκό. Μπορείτε να τοποθετήσετε πράγματα όπως πέτρες, αξεσουάρ σε στρογγυλά 
σχήματα, παιχνίδια, οικογενειακές φωτογραφίες, κρύσταλλα και βραβεία.  
 
 
Για να αποκτήσετε φήμη στη ζωή:  
Επικεντρωθείτε στο νότιο μέρος του σπιτιού καθώς αντιπροσωπεύει το μέρος που 
έχει τη μέγιστη ηλιοφάνεια.  
 
Χρησιμοποιήστε χρώματα όπως το κίτρινο και το κόκκινο εδώ. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε αντικείμενα που σας αντιπροσωπεύουν σε αυτή τη γωνιά όπως 
φωτογραφίες, βραβεία και τρόπαια. Μπορείτε ακόμη, να βάλετε ηλεκτρικές 
συσκευές και ξύλινα αντικείμενα σε αυτό τον τομέα.  
 
 
Η επιχειρηματική πλευρά της ζωής σας μπορεί να επικεντρωθεί:  
Στη βόρεια πλευρά του σπιτιού ή στην κύρια είσοδο του.  
 

 



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άσπρο, το σκούρο μπλε, το γκρι ή το μαύρο 
χρώμα. Μέταλλα όπως ο χαλκός, ο μπρούντζος και ο χρυσός και αντικείμενα σε 
ακανόνιστα σχήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτή τη γωνιά. Ο υπολογιστής, 
το γραφείο και το τηλέφωνο μπορούν να μπουν εκεί, επίσης.  
 
 
Για να βελτιωθεί η ερωτική σας ζωή:  
Η πιο απομακρυσμένη δεξιά γωνία από την είσοδο του δωματίου ή η νοτιοδυτική 
γωνία του σπιτιού είναι οι τομείς που πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας.  
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε γήινα χρώματα και αποχρώσεις του κίτρινου και του 
καφέ ή χρώματα της φωτιάς όπως το κόκκινο και το ροζ. Λίθοι και μέταλλα κάνουν 
πολύ καλό επίσης. Η περιοχή μπορεί ακόμη, να διακοσμηθεί με ρομαντικά 
αντικείμενα, κρύσταλλα και φωτογραφίες.  
 
 
Για οικονομικά ζητήματα:  
Η μακρινή αριστερή είσοδος του δωματίου ή η νοτιοανατολική περιοχή είναι το 
μέρος όπου πρέπει να επικεντρωθείτε.  
 
Χρησιμοποιήστε χρώματα όπως το κόκκινο, το μαύρο ή το πράσινο. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε φυτά με στρογγυλά φύλλα και να προσθέσετε μια κόκκινη 
κορδέλα σε αυτά. Βάλτε τρία νομίσματα κάτω από το φυτό. Θα πρέπει να 
κρατήσετε πράγματα όπως τα είδη αποθήκευσης, τα μυτερά φυτά, ηλεκτρικές 
συσκευές και καφετιέρες μακριά από αυτό το μέρος του σπιτιού.  
 
 
Για τους φίλους και τα ταξίδια: 
Είναι η βορειοδυτική γωνία και εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε αφίσες ταξιδίων, 
φυλλάδια, αποσκευές και άλλα αξεσουάρ, όπως πέτρες, κρύσταλλα και αγγελάκια.  
 
Χρησιμοποιήστε χρώματα όπως το γαλάζιο, το τυρκουάζ και το λευκό-ασημί.  
 
 
Για τη γνώση στη ζωή σας:  
Η βορειοανατολική περιοχή.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα όπως το γκρι, το λευκό, το κίτρινο, το 
κόκκινο και το καφέ. Μέταλλα και γήινα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ 
επίσης. 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 
 
Μη βάφετε ποτέ έναν τοίχο του δωματίου σας σε έντονο κόκκινο, πορφυρό ή 
πορτοκαλί χρώμα. Το κόκκινο στο φενγκ σούι αντιστοιχεί στο στοιχείο της φωτιάς 
και μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα με δύο τρόπους. Είτε γιατί μπορεί να 

 



ενεργοποιήσει αρνητικές ενέργειες που έχουν σχέση με την υγεία σας, είτε γιατί 
μπορεί να καταστρέφει το στοιχείο το δικό σας. 
 
 Αν ο προσωπικός σας αριθμός γκούα είναι 3, 4, 6 ή 7 τα χρώματα κόκκινο, πορφυρό 
και πορτοκαλί δε σας ταιριάζουν. Αυτά τα χρώματα ανήκουν στο στοιχείο της 
φωτιάς. Γι αυτό μην επιλέγετε να κυριαρχούν στο υπνοδωμάτιό σας. Οπωσδήποτε 
μη βάψετε τους τοίχους σε τέτοια χρώματα. Προτιμήστε καλύτερα το μπεζ, το καφέ, 
τη βανίλια ή οποιοδήποτε άλλο γήινο χρώμα και τόνο. 
 
 Αν ο προσωπικός σας αριθμός γκούα είναι 2 ή 8 τα μεταλλικά χρώματα, δηλαδή το 
άσπρο, το χρυσό, το ασημί, δε σας ταιριάζουν. Αυτά τα χρώματα ανήκουν στο 
στοιχείο του μετάλλου. Γι αυτό μην επιλέγετε να κυριαρχούν στο υπνοδωμάτιό σας. 
Οπωσδήποτε μη βάψετε τους τοίχους σε τέτοια χρώματα. Προτιμήστε καλύτερα το 
μπεζ, το καφέ, τη βανίλια ή οποιοδήποτε άλλο γήινο χρώμα και τόνο. 
 
 Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός γκούα σας πρέπει να αποφεύγετε να βάφετε 
τους τοίχους της κρεβατοκάμαράς σας μπλε ή πράσινο. Και τα δύο αυτά χρώματα 
είναι πιθανό να ενεργοποιήσουν ενέργειες που σχετίζονται με επιθετικότητα και 
εντάσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Επιπλέον δεν ευνοούν για τη 
δημιουργία ήρεμης ατμόσφαιρας, που είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια του 
ύπνου και της ξεκούρασης. 
 
 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – YΙN & YANG 
Τα έπιπλα των δωματίων πρέπει να είναι σε αναλογία με το χώρο. Μην αγοράζετε 
και μην τοποθετείτε μεγάλα έπιπλα σε μικρούς χώρους και αντίστοιχα μην 
αγοράζετε και μην τοποθετείτε μικρά ή λίγα έπιπλα σε μεγάλους χώρους. Η 
αναλογία επίπλων και δωματίων εξασφαλίζει ισορροπία ενεργειών γιν και γιανγκ 
και ομαλή κυκλοφορία της ενέργειας. 
Κουζίνα 
 Ο φούρνος της κουζίνας στο φενγκ σούι είναι μία έντονη πηγή φωτιάς. Η θέση του 
μέσα στο σπίτι είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά διάφορους 
τομείς της ζωής μας και ιδιαίτερα την υγεία. Μπορεί εκεί να υπάρχουν αρνητικές 
ενέργειες που ενισχύονται με τη φωτιά. Επειδή λοιπόν η θέση του είναι 
πρωταρχικής σημασίας, καλά θα κάνετε να συμβουλευθείτε κάποιον σύμβουλο 
φενγκ σούι για να σας πει πού θα τον τοποθετήσετε, σε περίπτωση που χτίζετε σπίτι 
ή το ανακαινίζετε. Φροντίστε να ζητήσετε τη συνδρομή του πριν από τα τελικά 
σχέδια, ώστε να μπορεί να αλλάξει κάτι σε περίπτωση λάθους τοποθέτησης. 
 
 
Αντικείμενα Φενγκ Σούι – Διακόσμηση 
 Το κόκκινο χρώμα είναι επικίνδυνο. Δε σχετίζεται ούτε με τον πλούτο ούτε με την 
αγάπη. Μπορεί αντιθέτως να ενεργοποιήσει αρνητικές ενέργειες που έχουν σχέση 
με την υγεία και να προκληθούν προβλήματα. Πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί 
όταν το κόκκινο χρώμα είναι σε αφθονία, όπως στην περίπτωση ενός κόκκινου 
τοίχου ή ενός κόκκινου χαλιού. Μην ανησυχείτε όμως για μικρά διακοσμητικά 
αντικείμενα αυτού του χρώματος που μπορεί να έχετε μέσα στο χώρο σας, φτάνει 

 



να μην κυριαρχούν. 
 
 Το νερό, σε οποιαδήποτε μορφή και μέγεθος, είτε είναι ένα ενυδρείο, μικρό ή 
μεγάλο, είτε ένα σιντριβάνι, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να προκαλέσει μεγάλα 
προβλήματα στη ζωή σας, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο και μπορεί να 
ενεργοποιήσει αρνητικές ενέργειες που σχετίζονται με τα οικονομικά, την υγεία ή 
τις σχέσεις. Αν δεν προτίθεστε να κάνετε μία μελέτη φενγκ σούι, είναι καλύτερα να 
μην τοποθετήσετε νερό ποτέ και πουθενά μέσα στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας 
χώρο.  
 
Η τοποθέτηση του νερού, με τη μορφή είτε ενυδρείου είτε σιντριβανιού είναι 
απαραίτητη στο φενγκ σούι, αλλά μπορεί να γίνει μόνο μετά από μελέτη του 
σπιτιού από σύμβουλο φενγκ σούι. Το νερό μπορεί να ενισχύσει αποτελεσματικά 
θετικές ευεργετικές ενέργειες, αλλά είναι επίσης πολύ επικίνδυνο αν τοποθετηθεί 
σε λάθος σημείο. Γι αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγετε να τοποθετείτε νερό, χωρίς 
τη συμβουλή του ειδικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Β1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
 
Ο φωτισμός, πέραν της λειτουργικότητας του,  μπορεί να αλλάξει εξ ολοκλήρου την 
ιδιοσυγκρασία ενός δωματίου και συνεπώς και την διάθεση του ατόμου. Το 
δωμάτιο πρέπει να έχει αρκετό φυσικό φως. Ο τεχνητός φωτισμός, βέβαια, καλείται 
να δημιουργήσει διαφορετικές ατμόσφαιρες αναλόγως την ώρα, δίνοντας στο 
άτομο τη δυνατότητα να παίξει, να διαβάσει αλλά και να ηρεμήσει. 

 Αν το δωμάτιο χρησιμοποιείται και για πολλές ώρες , χρειάζεται φως το οποίο δεν 
ενοχλεί τα μάτια και δημιουργεί μία ατμόσφαιρα φυσικού φωτισμού. Σε δωμάτια 
που ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι κάπως σκοτεινά (λόγω μικρών 
παραθύρων, φυτών στο μπαλκόνι,  κτλ.) ο διάχυτος φωτισμός δημιουργεί μία 
ατμόσφαιρα φιλόξενη. 

Μεγαλώνοντας τα γούστα αλλάζουν πολύ συχνά, γι' αυτό συνιστάται ο σχεδιασμός 
του φωτός να είναι κάπως πιο διαχρονικός και ουδέτερος, κατάλληλος και για 
μεγαλύτερες ηλικίες. 

Ο καλός φωτισμός  

• Δεν κουράζει τα μάτια.  

• Μας κάνει πιο δημιουργικούς και παραγωγικούς.  

• Βελτιώνει τη διάθεσή μας.  

Ο κακός φωτισμός  

• Είναι θαμπός, πολύ έντονος ή πολύ χαμηλός.  

• Προκαλεί εκνευρισμό, πονοκεφάλους, ζαλάδες, ναυτίες.  

• Αποδιοργανώνει τη σκέψη.  

• Προδιαθέτει για ατυχήματα. 

 

Ο φωτισμός υπνοδωματίου χρειάζεται και τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Την ημέρα 
βοηθάει προσθέτοντας ένταση στον ήδη υπάρχοντα φυσικό φωτισμό, ενώ τη νύχτα 
μας επιτρέπει να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να βρούμε το δρόμο προς το μπάνιο.  

 
 
 
 

 



Β2.ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
Από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν την 
τεχνολογία του φωτισμού. Το πρώτο αρχιτεκτονικό έργο που φωτίστηκε ήταν το 
1889 όταν εγκαταστάθηκε ο φωτισμός στον πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι, που ήταν 
το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο τότε και χρησιμοποιήθηκαν 10.000 λάμπες . Πρώτη 
επαγγελματική εγκατάσταση θεωρείται ο κινητός πίνακας αγγελιών “billboard” που 
εγκαταστάθηκε το 1917 στην Time Square της Νέας Υόρκης. 
 
Στις μέρες μας οι πόλεις λούζονται στο φώς του τεχνητού φωτισμού.Απ΄όταν 
άρχισαν τα διαστημικά ταξίδια οι φωτογραφίες από το διάστημα και χιλιάδες μίλια 
μακριά δείχνουν τις κατοικημένες  περιοχές σαν τεράστιες φωτεινές πισίνες μέσα 
στο σκοτάδι. 
Οι νέες τεχνολογικές μέθοδοι κτισίματος κτιρίων, όπως η χρήση ατσαλιού, 
τσιμέντου και γιαλιού επιτρέπουν στα κτίρια να επωφεληθούν από τον φυσικό 
φωτισμό τις ώρες της ηλιοφάνειας ενώ το βράδυ εμφανίζονται σαν στολίδια με τον 
φωτισμό να φαίνεται από τα μεγάλα παράθυρα και τα αρχιτεκτονικά ανοίγματα.  
Στην εποχή μας ο φωτισμός έχει ξεφύγει από τον συμβατικό του ρόλο και και 
συμμετέχει με περίπλοκους συνδιασμούς στην ανάδειξη των κτιρίων σαν έργα 
τέχνης αναδεικνύοντας τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Παράδειγμα ο Wind 
Tower στην Yokohama της Ιαπωνίας όπου ο φωτισμός του κτιρίου αλληλεπιδρά με 
τους εξωτερικούς ήχους και την δύναμη του ανέμου και δημιουργούνται πρότυπα 
φωτισμού και αιθέρια σχέδια !   
 
Ο φωτισμός λαμπερός ή απαλός, διακριτικός ή εντυπωσιακός δεν χρησιμοποιείται 
μόνο για σκοπούς φωταγώγησης. Μπορεί να αλλάζει ουσιαστικά αυτό που 
βλέπουμε και όπως ξέρουμε η πρώτη εντύπωση μετρά. Ο φωτισμός μπορεί να 
καθορίσει ως ένα βαθμό την εικόνα και την ταυτότητα μιάς εταιρείας. 
Ο σχεδιασμός του φωτισμού πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις ατομικές 
(οπτική άνεση, ικανότητα εκτέλεσης της δραστηριότητας, χρωματική απόδοση, 
ευεξία, επιδράσεις όχι άμεσα σχετιζόμενες με ορατή ακτινοβολία (UV,IR, 
συχνότητα, φασματική κατανομή) , κοινωνικές (κόστος, συντήρηση, 
ασφάλεια,παραγωγικότητα) και περιβαλλοντικές (ελάττωση περιβαλλοντικών 
επιδράσεων, εξοικονόμηση). Ο σωστός φωτισμός  εξασφαλίζει  επάρκεια και 
ομαλή κατανομή σε όλους τους χώρους των γραφείων όλες τις εποχές.  Αυτό 
σημαίνει ότι μεγάλη σημασία έχει το κλίμα της περιοχής οπότε λύσεις που 
εφαρμόζονται σε βόρειες χώρες δεν εξυπηρετούν και δεν συνιστώνται στις νότιες 
χώρες, όπου η μεγάλη ηλιοφάνεια τις καθιστά αντιοικονομικές  και άχρηστες. Ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τόσο των γραφείων, όσο και των συστημάτων φωτισμού 
(ανοιγμάτων) θα πρέπει να εξασφαλίζει τις επιθυμητές στάθμες φωτισμού, την 
απαιτούμενη θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον (και την ανάδειξη των 
αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών στοιχείων, κατά το δοκούν), πάντοτε σε 
συνδυασμό με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του ενεργειακού σχεδιασμού για θερμική 
άνεση και ποιότητα αέρα. 
Ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό των συστημάτων φωτισμού έχει η κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων από το φυσικό φως, ανάλογα με τη 
χρήση του κτιρίου και την εργασία που επιτελείται μέσα στους χώρους, δεδομένου 

 



ότι σε κάποιες εργασίες η χρωματικές αποκλίσεις είναι σημαντικές και σε άλλες 
αδιάφορες. 
  

 

Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού προς όφελος του κτιρίου 
με στόχο την επίτευξη οπτικής άνεσης θα πρέπει, μέσω των 
κατάλληλων συστημάτων και τεχνικών, να εξασφαλίζεται στους 
εσωτερικούς λειτουργικούς χώρους επαρκής ποσότητα (στάθμη 
φωτισμού), αλλά και ομαλή κατανομή, ώστε να αποφεύγονται 
έντονες διαφοροποιήσεις της στάθμης, οι οποίες προκαλούν 
φαινόμενο «θάμβωσης». Τόσο η επάρκεια όσο και η κατανομή του 
φωτισμού εξαρτώνται από τα γεωμετρικά στοιχεία του χώρου και των 
ανοιγμάτων, αλλά και από τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά των 
αδιαφανών επιφανειών (χρώμα/υφή) και των υαλοπινάκων 
(φωτοδιαπερατότητα/ανακλαστικότητα).  
  
Αντίστοιχα, οι διάφορες τεχνικές εφαρμοζόμενες στο σύστημα ή και 
στον εσωτερικό χώρο αυξάνουν την απόδοση του συστήματος και 
βελτιώνουν τις συνθήκες οπτικής άνεσης.  
 
Οι βασικότερες τεχνικές φυσικού φωτισμού είναι:  
Κατακόρυφα ανοίγματα (παράθυρα-φεγγίτες) κατάλληλων 
γεωμετρικών διαστάσεων  
Ανοίγματα οροφής  
Αίθρια  
Φωταγωγοί  
Ειδικοί Υαλοπίνακες  
Πρισματικά φωτοδιαπερατά υλικά  
Διαφανή μονωτικά υλικά  
Ράφια φωτισμού-ανακλαστήρες, περσίδες  
Σκίαστρα  
  
Ο σωστός φωτισμός βοηθά τους ανθρώπους όχι μόνο να βλέπουν, αλλά 
επηρεάζει και τη διάθεσή τους και την δημιουργική παραγωγικότητα. Τα 
σύγχρονα  προϊόντα φωτισμού παρέχουν βιώσιμες λύσεις που μειώνουν το 
ενεργειακό κόστος, συμβάλλουν στην ευεξία και προστατεύουν τον πλανήτη μας 
χωρίς να σπαταλούν άσκοπα τους πολύτιμους πόρους του πλανήτη δεδομένου ότι 
το 40% του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται στα κτίρια χρησιμοποιείται 
για τον φωτισμό. Έτσι η μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού 
αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. 
Ο σωστός φωτισμός επηρεάζει σαφώς τη διάθεση των ανθρώπων που αισθάνονται 
καλύτερα και εργάζονται καλύτερα. Τα σύγχρονα προιόντα παρέχουν τα 
πλεονεκτήματα του φυσικού φωτός της ημέρας στους εσωτερικούς χώρους, με 
διακριτικές, εναλλασόμενες διαβαθμίσεις φωτισμού που μας βοηθούν τους 
εργαζόμενους να νιώθουν ότι είναι σε επαφή με τον έξω κόσμο.  Πρόκειται για 

 



λύσεις που δίνουν ενέργεια στο σώμα, αναζωογονούν το πνεύμα και διασφαλίζουν 
την καλύτερη δυνατή απόδοση απ' όλους. 
Οι σύγχρονες λύσεις φωτισμού σχεδιάστηκαν για να εμπνέουν, να τονώνουν τη 
διάθεση και να δίνουν στυλ, παρέχοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το 
χαμηλότερο κόστος για τις εταιρίες και το περιβάλλον.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Β3.ΦΩΤΙΣΜΟΣ & FENG SHUI  
 
 
Το Feng Shui είναι μια αρχαία ανατολίτικη πρακτική η οποία ισορροπεί και 
εναρμονίζει τη ροή της ενέργειας μέσα στο χώρο μας, (το σπίτι ή το γραφείο) για να 
βελτιώσει τη ζωή μας.Βάσει του Feng Shui η διάταξη του χώρου, η τοποθέτηση των 
επίπλων και των διάφορων διακοσμητικών και όχι μόνο στοιχείων, το χρώμα και ο 
φωτισμός, επηρεάζουν το βαθμό ευτυχίας, υγείας, και επιτυχίας σας. 

Ο φωτισμός αναγνωρίζεται ως κρίσιμο και σημαντικό στοιχείο για καλή ενέργεια. 
Ένας χώρος με έντονο φωτισμό είναι δυναμικός ενώ ένας με χαμηλό φωτισμό είναι 
πιο ήρεμος. Τα κύματα φωτός μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπάρχουσα 
ενέργεια χωρίς να την αφήσουν να αλλοιωθεί. Για αυτό το λόγο όλα τα μεγάλα 
καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τα σουπερ μάρκετ, τα καζίνο έχουν πάντα έντονο 
φωτισμο,για να μένει η ενέργεια ζωντανή.Ο παρακάτω κατάλογος προτάσεων θα 
εξασφαλίσει τον καλύτερο φωτισμό για το πλέον ευνοϊκό αποτέλεσμα. 

1. Θερμός-Πολύχρωμος φωτισμός 

Προτιμότερη είναι η χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης, για έναν θερμό και φιλόξενο 
χώρο, κάτι που έρχεται βέβαια σε αντίθεση με την προσπάθεια εξοικονόμησης 
ενέργειας στις μέρες μας. Στην πραγματικότητα οι λαμπτήρες πυράκτωσης με το 
θερμό χρώμα που εκπέμπουν, ενεργοποιούν την ευφορία μας. Τέλος άλλοι 
λαμπτήρες - όπως οι αλογόνου - είναι καλύτεροι για ανάγνωση ή για να δώσουν 
έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές. 

2. Επιλέξτε φωτιστικά για να διαμορφώσετε τη διάθεση 

Τα φωτιστικά σώματα που είναι φτιαγμένα από χαρτί ή ύφασμα μαλακώνουν την 
ενέργεια οπότε ενδείκνυνται για κρεβατοκάμαρες, ενώ τα μεταλλικά φωτιστικά, 
δημιουργούν μια πιο ενεργό ατμόσφαιρα οπότε προτείνονται για γραφεία ή 
κουζίνες. 

3. Χρήση «Uplights» για παραγωγή θετικής ενέργειας 

Φωτίστε τις σκοτεινές γωνίες και τις σκληρές άκρες ενός δωματίου με φωτιστικά 
που κατευθύνουν το φως προς τα επάνω. Καλή ενέργεια μπορεί να δημιουργηθεί 
σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα φωτίζοντας μόνο αυτές τις περιοχές. Μια άλλη 
λύση για σκοτεινούς χώρους μπορεί να αποτελέσει ένας καθρέφτης που 
πολλαπλασιάζει την ενέργεια και το φως. 

4. Οι αυξομειωτές έντασης φωτισμού παράγουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 

Η χρησιμοποίηση αυξομειωτών (dimmer), παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της 
ατμόσφαιρας και κατ’ επέκταση της διάθεσης.Παράλληλα, οι αυξομειωτές έντασης 

 



φωτισμού έχουν ως προστιθέμενο όφελος την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
επιμήκυνση της ζωήςτων λαμπτήρων. 

5. Πολλαπλές πηγές φωτός 

Χρησιμοποιήστε περισσότερες από μια πηγές φωτός για να αποφύγετε την 
τραχύτητα και τις σκιές. Οι πολλαπλές πηγές φωτός, δημιουργούν ευχάριστη και 
θετική ενέργεια στο χώρο.Έντονος φωτισμός επιβάλλεται επίσης σε 
χαμηλοτάβανους χώρους, σε σοφίτες και ημιυπόγεια. Ιδανικό Feng Shui έχουν τα 
κτίρια με μεγάλα παράθυρα έτσι ώστε να μπορεί να εισέρχεται αβίαστα το φως της 
ημέρας και να χρειάζεται το ηλεκτρικό φως μόνο το βράδυ. Υπάρχουν διάφορες 
πηγές ηλεκτρικού φωτός. Μερικές από αυτές είναι: 

 

1) Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως: δίνουν ένα ομοιόμορφο και ζεστό φως. Είναι 
ιδανικές για καταστάεις όπως για παράδειγμα δείπνο με φίλους και χαλαρές 
συζητήσεις. Ο φωτισμός τους είναι ελαφρά πορτοκαλί και υποστηρίζουν μια ζεστή  
ατμόσφαιρα. 

 

2)Τα σποτ: με αυτά μπορείτε να στείλετε το φως σε ένα σημείο και έτσι να 
ενισχύσετε την ενέργεια εκεί που χρειάζεται περισσότερο όπως π.χ. σε μια γωνία 
του γραφείου, σε ένα σημείο στον τοίχο, σε έναν πίνακα. Το σπότ επίσης μπορεί να 
δημιουργήσει ατμόσφαιρα και υπέροχες σκιές τοποθετώντας το μέσα σε μια 
γλάστρα με μεγάλα φύλλα. 

 

3)Οι λάμπες αλογόνου: ο φωτισμός τους δίνει ένα έντονο λευκό φως που λάμπει το 
οποίο είναι ιδανικό για την ενίσχυση της ενέργειας σε διάφορους χώρους. Οι 
λάμπες αυτές είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές. Ιδανικός χώρος 
για αυτές τις λάμπες είναι ο χώρος εργασίας και το έπιπλο του γραφείου κάνοντας 
τον χώρο φωτεινό αλλά παράλληλα πιο ζεστό και τόσο οικείο σαν το φως του 
σπιτιού μας, όπως θα αναφέρουν και άλλα μέλη της ομάδας μου. 

 

4)Οι προβολείς οροφής: ενισχύουν την ενέργεια ιδιαίτερα σε χαμηλοτάβανους 
σκοτεινούς χώρους ή σοφίτες. Αν ο φωτισμός του προβολέα είναι προς τα πάνω 
τότε ο χώρος μεγαλώνει, αν είναι προς τον τοίχο το φως αντανακλάται και 
δημιουργείται μια θετική ατμόσφαιρα. Όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι ο τοίχος τόσο 
πιο πολύ φως αντανακλάται. 

 

 



5)Οι λάμπες φθορίου: παράγουν ένα ψυχρό και όχι πολύ ευχάριστο φως το οποίο 
δημιουργεί μια σκληρή ατμόσφαιρα. Εκπέμπουν πολύ ηλεκτρική και 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια η οποία μπορεί να δημιουργήσει πονοκεφάλους και 
πνευματική κούραση. Για αυτό τον λόγο δεν τις προτείνουμε στα σπίτια. 

 

6)Ο φωτισμός από κεριά: σε σχέση με όλους τους άλλους φωτισμούς, έχει την πιο 
απαλή ενέργεια, επειδή τα κεριά δίνουν ένα αχνό πορτοκαλί φως και δεν 
εκπέμπουν καμία επιβλαβή ενέργεια. Χρησιμοποιήστε τα για να δημιουργήσετε μια 
ζεστήκαι ρομαντική ατμόσφαιρα, ακόμα και στο μπάνιο σας. Μπορείτε επίσης να τα 
χρησιμοποιήσετε και στην κρεβατοκάμαρα σας αλλά πάντα με μεγάλη προσοχή και 
πάντα ανά δύο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                  5.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
 

Αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς στο πρακτικό κομμάτι, ήταν να επιφέρουμε αλλαγές σε δωμάτια, κυρίως 
στα υπνοδωμάτια των μαθητριών που επέλεξαν την ερευνητική αυτή εργασία. 
Συνοψίζοντας την δουλεία που εκτελέσαμε αρχικά, φωτογραφίσαμε το δωμάτιο 
μιας μαθήτριας της ομάδας μας από όλες τις οπτικές γωνίες και κολλήσαμε τις 
φωτογραφίες σε ένα χαρτόνι. Στη συνέχεια, μετά από επεξεργασία και μελέτη του 
δωματίου κολλήσαμε αντικείμενα διακοσμητικά είτε από περιοδικά διακόσμησης, 
είτε από το διαδίκτυο, τα οποία πιστεύαμε ότι ήταν απαραίτητα για τη βελτίωση 
του δωματίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                       6.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Η ομάδα μας δούλεψε από την αρχή της χρονιάς ενωμένα και μεθοδικά. Μόλις μας 
ανακοινώθηκαν τα θέματα και οι υποκατηγορίες, κάθε ένα από τα 6 μέλη της 
ομάδας μας ανακοίνωσε στα υπόλοιπα την προτίμηση του και όλες μαζί 
καταλήξαμε στο τι θα αναλάβει η καθεμία. Με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ένα 
συγκεκριμένο κομμάτι εργασίας το κάθε μέλος, καλύψαμε όλα τα θέματα και τα 
υποθέματα της έρευνάς μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Το χρονικό διάστημα που 
είχαμε στη διάθεση μας ήταν ικανοποιητικό και το αξιοποιήσαμε με σωστή 
οργάνωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα 
παρόλα αυτά, αν είχαμε ακόμα περισσότερο χρόνο, το περιεχόμενο της έρευνάς 
μας θα ήταν πιο εμπλουτισμένο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                      7.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
► www.wikipedia.com 
► www.spirossoulis.com 
► www.ikea.com 
► www.paidorama.com 
► Βιβλίο, «Lightening» 
► Περιοδικό «Οικεία και διακόσμηση» 
► Άρθρα και Διάσπαρτες Αναρτήσεις 
► Προσωπικές απόψεις 

 
 
 
 
 
 

 


