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Καλωσόρισες στον κόσμο της 
διακόσμησης! 

Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις τα 
βασικά στυλ που χρησιμοποιούνται 
στη διακόσμηση και επηρεάζουν 
περισσότερο τις διακοσμητικές 
επιλογές μας !

Θα μάθεις πράγματα που θα σε 
βοηθήσουν να ανακαλύψεις αυτό 
που σου αρέσει και θα κάνουν πιο 
ξεκάθαρο το στυλ που προτιμάς!

Ένας μικρός οδηγός με εικόνες 
και βασικά στοιχεία της κάθε 
διακοσμητικής πρότασης, το ιδανικό 
ηλεκτρονικό βιβλίο για έμπνευση!
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Minimal Style – Η τέχνη του ελάχιστου

Ο μινιμαλισμός είναι καλλιτεχνικό ρεύμα με 
εφαρμογές κυρίως στη γλυπτική και στη 
ζωγραφική. Το μινιμαλιστικό κίνημα ξεκίνησε 
τη δεκαετία του ‘20 στον κόσμο της τέχνης. 

Χαρακτηριστικά του ρεύματος αυτού είναι: 
απόρριψη περιττών στοιχείων, η χρήση 
γεωμετρίας και η χρήση βιομηχανικών 
υλικών.

Ο  μινιμαλισμός στη ζωγραφική  εφαρμόζεται 
με τη χρήση της μονοχρωμίας.

Kasimir Malevich
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Less is More
Ο μινιμαλιστικός τρόπος ζωής είναι η ιδέα της απελευθέρωσης του εαυτού μας από περιττά 
πράγματα και από την ακαταστασία.

Ο minimal τύπος:

               -   Εστιάζει σκόπιμα σε αυτό που έχει σημασία
               -   Διαγράφει τα πράγματα που δεν τον κάνουν ευτυχισμένο
               -   Επικεντρώνεται στις προτεραιότητές του.
               -   Κρατάει αντικείμενα που έχουν νόημα και σκοπό.

Ερωτήσεις που θέτει στον εαυτό του:
Το χρησιμοποιώ; Μου αρέσει; Το χρειάζομαι;

Marie Kondo
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Η minimal διακόσμηση χαρακτηρίζεται από ποιοτικά σχέδια, καθώς υπάρχουν λίγα 
αντικείμενα στο δωμάτιο για να τραβήξουν το μάτι. Κάθε κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο. 
Για να διατηρείται η ηρεμία στο χώρο πρέπει να επικρατούν  ουδέτερες αποχρώσεις. 
Δώσε έμφαση στις υφές και ενσωμάτωσε φυτά στο δωμάτιο. Μην φοβάσαι να αφήσεις 
κενά διαστήματα, είναι εξίσου σημαντικά με εκείνα που είναι γεμάτα. Η αρχιτεκτονική του 
χώρου έχει τον πρώτο λόγο. Παράθυρα χωρίς κουρτίνες, έμφαση στην κατασκευή και τις 
γραμμές της.
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Vintage Style

Η λέξη vintage προέρχεται από την οινοποιεία. Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
κρασί το οποίο παρασκευάστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές κατά τη 
συγκομιδή των σταφυλιών. Επειδή το κρασί αυτό είναι υψηλής ποιότητας, ταυτίστηκε 
με το παλαιωμένο, χωρίς απαραίτητα να είναι. Έτσι έμεινε να χρησιμοποιείται η λέξη 
vintage για οτιδήποτε παλιό και ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής αντικείμενο.

Το vintage απευθύνεται σε αυτούς που νοσταλγούν το παλιό, που τους λείπει και το 
αναζητούν. Σε αυτούς που επιλέγουν το ποιοτικό και βλέπουν την ομορφιά στα παλιά 
αντικείμενα, που θέλουν να ακούσουν την ιστορία που έχουν να τους πουν και να την 
ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους!

To vintage decor έχει να κάνει με ένα σπίτι γεμάτο γοητεία και χαρακτήρα, όπου ο χώρος 
δίνει μια συναισθηματική ασφάλεια καθώς επαναφέρει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια. 
Πάρε έμπνευση από την παράδοση και εφάρμοσέ τη στη διακόσμηση. Τα αντικείμενα 
που χρησιμοποιούνται σε μια πραγματικά vintage διακόσμηση, είναι μοναδικά και δεν 
είναι ευρείας παραγωγής. Διαθέτουν τη γοητεία του ξεχωριστού και του ανεκτίμητου! 
Είναι συλλεκτικά και έχουν να πουν τη δική τους ιστορία. 

Τα vintage αντικείμενα είναι υψηλής αισθητικής. Μια όμορφη ‘συνήθεια’ που χρησιμοποιούν 
οι διακοσμητές, είναι η αλλαγή χρήσης των παλιών αντικειμένων. Πως θα σου φαινόταν 
ένα ξεθωριασμένο ποτιστήρι για βάζο; ‘Η διάφανα δοχεία μαρμελάδας για φωτιστικό; 

6



Ο vintage τύπος:

 - Είναι ρομαντικός και συναισθηματικός
 - Απολαμβάνει την ησυχία, την ηρεμία, τη χαλάρωση 
 - Νοσταλγεί την αθωότητα και την κομψότητα του παρελθόντος. 
 - Πιστεύει ότι κάθε αντικείμενο έχει ψυχή, συμβολίζει μία ανάμνηση και σιγοψιθυρίζει
    μια ιστορία.  
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Βάλε αντικείμενα που φαίνεται πάνω τους το πέρασμα του χρόνου και δημιούργησε 
το πιο ξεχωριστό νοσταλγικό σκηνικό! Μην ξεχνάς πως ένα vintage αντικείμενο έχει 
κατασκευαστεί με ισχυρότερα υλικά και διαχρονική αισθητική, ώστε να διαρκεί στον χρόνο.



Retro Style

Ρετρό είναι ένας όρος που εμφανίστηκε τη δεκαετία του ‘70 και χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει κάτι το οποίο είναι εκτός εποχής. 

Ρετρό μπορεί να είναι ένα χτένισμα, μία ταινία  και γενικά οποιαδήποτε μορφής τέχνη, 
ένα αντικείμενο, ένα ύφος διακόσμησης ή ακόμη και ένα γενικότερο στυλ. Το ρετρό 
είναι ένα στυλ που συνειδητά παράγει ή μιμείται τάσεις, τρόπους, μόδες του πρόσφατου 
παρελθόντος. 

Η λέξη «ρετρό» προέρχεται από το λατινικό πρόθεμα retro, που σημαίνει «προς τα πίσω» - 
υπονοεί μια κίνηση προς το παρελθόν αντί για μια πρόοδο προς το μέλλον και αναφέρεται 
σε μια νοσταλγική ματιά προς το παρελθόν.

Τα ρετρό αντικείμενα δεν είναι υποχρεωτικά παλιά. Μπορεί να είναι ολοκαίνουργια, 
αλλά θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το στυλ της εποχής ή του 
αντικειμένου που προσπαθούν να αναπαράγουν. 

Tο vintage αναφέρεται στην κατασκευή αυτή καθ’ αυτή, ενώ το ρετρό αναφέρεται στην 
εμφάνιση του αντικειμένου. 
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Tι είναι αυτό που ενθουσιάζει τον κόσμο στο ρετρό στυλ; Πολύ απλά, τα αντικείμενα που έχουν μια 
παλαιότερη αισθητική, έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και έχουν αντέξει τις συνεχόμενες μεταβολές 
της μόδας. Η γοητεία του ρετρό δεν αφήνει πολλούς ανεπηρέαστους!  Σκεφτείτε πόσο δυνατό 
συναίσθημα θα προκαλέσει η επιλογή ενός βινυλίου και ο ήχος του πικ-απ που θα το παίζει. Το 
ρετρό λοιπόν, αν και θέλει να μιμηθεί το παλιό, φέρνει ένα νέο αέρα που το κάνει να ξεχωρίζει 
από το mainstream.

Η δεκαετία του 1950 είναι αυτή που οι περισσότεροι θεωρούν ότι ενέπνευσε πρώτη τα 
ρετρό έπιπλα. Σε αυτή τη δεκαετία, τα έπιπλα έγιναν πολύ πιο κομψά και λεπτά, με πιο 
σύγχρονο προφίλ. Εκτός από την αλλαγή του στυλ των επίπλων, τα καλύμματα και τα 
διακοσμητικά έγιναν επίσης πιο μοντέρνα. Το ύφασμα και οι ταπετσαρίες ξεχώρισαν, με 
έντονα γραφικά και φωτεινά μοτίβα. 

Ταξιδεύοντας στις δεκαετίες, οι τάσεις του 1960 έφεραν ένα ιδιότροπο στυλ στα μοντέρνα 
έπιπλα. Τα φωτεινά, ψυχεδελικά μοτίβα και οι τολμηρές εκρήξεις χρώματος κυριάρχησαν 
τότε.
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Μια αλλαγή από κομψά σε ογκώδη έπιπλα πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970. Τα 
καθημερινά λεπτά έπιπλα μεταμορφώθηκαν σε ένα μεγαλύτερο, πιο ογκώδες και χοντρό 
στυλ επίπλωσης. Επιπλέον, η χρωματική παλέτα κυριαρχήθηκε από γήινους τόνους, οι 
οποίοι έγιναν αρκετά δημοφιλείς αυτήν τη δεκαετία. Το χρώμα του αβοκάντο, το χρυσό 
του σταχιού, το πορτοκαλί και οι γήινες αποχρώσεις του καφέ, επικράτησαν στα χρώματα 
των επίπλων και γενικότερα στη διακόσμηση. 

Όσον αφορά στη δεκαετία του 1980, τα  φλοράλ και γεωμετρικά σχέδια ήταν βασικά 
στοιχεία της διακόσμησης. Οι καθρέφτες και τα έπιπλα με καθρέφτες, όπως ο μπουφές 
ή το κομμό, ήταν επίσης χαρακτηριστικά έπιπλα της δεκαετίας αυτής.

Παρ’ όλο που όλα αυτά τα στυλ επίπλων και εσωτερικής διακόσμησης είναι διαφορετικά, 
όλα ανήκουν στην κατηγορία του ρετρό.

Ο ρετρό τύπος:

 - Είναι άνθρωπος τολμηρός, με δυνατή προσωπικότητα και θέλει να       
   ξεχωρίζει
 - Αγαπά τη διασκέδαση και τις έντονες στιγμές
 - Ζει στο σήμερα, ωστόσο αναγνωρίζει τις καλές πλευρές και τις ηθικές    
   αξίες του χθες
 - Του αρέσει το καινούριο, αλλά πιστεύει ότι αυτό πρέπει να εμπνέεται      
              από την αισθητική, την ποιότητα και την εργονομία του παρελθόντος 



Romantic Style

Το ρομαντικό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, 
ανάλογα με το πώς το ερμηνεύει ο κάθε ένας. Ένα ρομαντικό δωμάτιο μπορεί να είναι 
ονειρικό, παραμυθένιο, ζεστό, άνετο και κομψό. 

Ο ρομαντισμός μπορεί να εκφραστεί  τόσο 
μέσω της οπτικής γοητείας, όσο και μέσω 
των υφών των υφασμάτων.

Το ρομαντικό στυλ δεν είναι απαραίτητα 
συνώνυμο με το θηλυκό. Έχει μία 
παραδοσιακή εμφάνιση που γοητεύει και 
τις πέντε αισθήσεις μέσω υλικών όπως το 
μετάξι, το σατέν, τα λουλουδάτα μοτίβα, και 
τα απαλά χρώματα στα αντικείμενα και τα 
έπιπλα. 

Ο ρομαντισμός είναι αίσθηση που μπορεί 
να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Ένα 
παράδειγμα είναι ο τρόπος που θα διαχέεται 
το φως στο χώρο. 
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Ο ρομαντικός τύπος:

 - Διαθέτει μεγάλη φαντασία και εφευρετικότητα
 - Αγαπά τα παραμύθια και τις φανταστικές ιστορίες
 - ‘Εχει έντονα συναισθήματα που θέλει να εκφράζει μέσα από τη μουσική, τη                               
    ζωγραφική ή την ποίηση
 - Αποζητά την αρμονία, την ηρεμία, την εκλεπτυσμένη απλότητα



Classic Style

Η μόδα είναι μεταβλητή και έχει απεριόριστη ισχύ. Αποφασίζει, όχι μόνο το πώς θα 
ντυνόμαστε, αλλά και το πώς θα είναι το εσωτερικό του σπιτιού μας. Τα τελευταία χρόνια, 
όλο και περισσότερα νέα στυλ έχουν εμφανιστεί στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, 
αλλά το κλασικό στυλ διατηρεί πάντα τους λάτρεις του. 

Το κλασικό στυλ όχι μόνο δημιουργεί μια αρμονική ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, αλλά αποτελεί 
επίσης μία ένδειξη καλού γούστου. 

Χαρακτηρίζεται από αρμονία και συμμετρία.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι όταν αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το 
κλασικό στυλ στη διακόσμηση ενός δωματίου, θα εγκλωβιστούν σε ένα στενό πλαίσιο και 
δεν θα είναι σε θέση να αυτοσχεδιάσουν και να προσθέσουν λεπτομέρειες. 

Μη νομίζετε ότι μόνο οι συντηρητικοί προτιμούν το κλασικό στυλ, επειδή δεν θέλουν να 
αλλάξουν τα γούστα και τις προτιμήσεις τους για λόγους μόδας. 

Οι διακοσμητές εσωτερικών χώρων, που διαθέτουν πλούσια φαντασία και εκλεπτυσμένο 
γούστο, επιλέγουν συχνά το κλασικό στυλ. 
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Ο κλασσικός τύπος:

 - Είναι άνθρωπος παραδοσιακός, προτιμά το   
   διαχρονικό και δεν παρασύρεται από τάσεις και 
             μόδες. 
 - Ξέρει να εκτιμά την ποιότητα
 - Αγαπά την τελειότητα και την τάξη, την    
   ισορροπία και την αρμονία.
 - Θέλει να αποπνέει έναν αέρα  κομψότητας και         
              πολυτέλειας  
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Industrial Style

Το industrial design είναι εμπνευσμένο από τους χώρους των μεγάλων αποθηκών και των 
εργοστασίων. Τα σπίτια με αυτόν τον θεματικό σχεδιασμό, συνήθως έχουν ανοιχτή διάταξη, 
έτσι ώστε να μπορεί να αναδειχτεί στο μέγιστο αυτή η αισθητική. Οι μεγάλοι χώροι με τα 
τεράστια δάπεδα προσφέρονται για τη δημιουργία μιας ενιαίας διάταξης στο σπίτι.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός συνδέεται συχνά με σοφίτες, μεγάλα διαμερίσματα και 
μονοκατοικίες. Ωστόσο, στοιχεία αυτού του στυλ μπορούν να λειτουργήσουν σε 
οποιονδήποτε τύπο σπιτιού. 

Το ξύλο και το ακατέργαστο μέταλλο αποτελούν βασικό συνδυασμό βιομηχανικού 
σχεδιασμού επίπλων.

Βιομηχανικό στυλ διακόσμησης συναντάμε συνήθως σε μέρη εστίασης. 

Το να διατηρήσουμε κάποια ακατέργαστα στοιχεία ενός βιομηχανικού χώρου είναι βασικό 
για να επιτευχθεί αυτή η ατμόσφαιρα εργοστασίου. Εμφανείς δοκοί από χάλυβα, σωλήνες 
και αγωγοί, δίνουν την εντύπωση μίας «ημιτελούς» κατασκευής και αυτό ακριβώς είναι 
που δημιουργεί την industrial εικόνα που επιθυμούμε. 

Δεν επικρατούν τα έντονα και φωτεινά χρώματα σε έναν βιομηχανικό χώρο. Κυριαρχεί το 
καφέ, το σκούρο μπλε και κυρίως τα μεταλλικά χρώματα. 
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Ο industrial τύπος:

 - Είναι δημιουργικός και διαθέτει μεγάλη φαντασία
 - Αγαπά την άνεση και την απλότητα
 - Αναζητά το αυθεντικό και το αληθινό σε όλους τους τομείς της ζωής του
 - Οι επιλογές του βασίζονται στο κριτήριο της χρησιμότητας και της     
              λειτουργικότητας 
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Boho Style 

Ένα στυλ που απευθύνεται σε ανθρώπους με χαλαρή διάθεση και ξεγνοιασιά. Ένας 
ασυνήθιστος και καλλιτεχνικός τρόπος ζωής.

Το μποέμ είναι μια φιλοσοφία, μία στάση ζωής που προστάζει ανεμελιά, ηρεμία και δεν 
μπαίνει σε καλούπια. Η λέξη “Bohemian” προέρχεται από τη γαλλική λέξη “τσιγγάνος” και 
ισχύει για όσους –συνήθως καλλιτέχνες- ζουν αντισυμβατικά.

 Ένας είναι ο κανόνας για την boho διακόσμηση: να είσαι ο εαυτός σου.

Ο μποέμ τύπος:

 - Χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και αυτοπεποίθηση
 - Αμφισβητεί (και συχνά απορρίπτει) ο,τιδήποτε συμβατικό και αναμενόμενο   
   και δημιουργεί το προσωπικό του στυλ
 - Προσπαθεί να ζει την ανέμελη ζωή που ονειρεύεται και να χαράζει το δικό του   
   μονοπάτι
 - Είναι άνθρωπος ελεύθερος και ανεπιτήδευτος 
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Ethnic Style

Έθνικ είναι το παραδοσιακό εθνικό στυλ ενός άλλου λαού. Για τους ‘Ελληνες για 
παράδειγμα, έθνικ είναι το Ασιατικό, το Ινδικό, το Αφρικανικό και το Μαροκινό στυλ.

Στη διακόσμηση, το ethnic διαφοροποιείται από το boho από το γεγονός ότι είναι πιο 
‘ήσυχο’ . Τα έπιπλα είναι λιτά και κυρίως από φυσικά υλικά.

Και εδώ συναντάμε τα έντονα χρώματα, αλλά ένα κομψό έθνικ στυλ, μπορεί να έχει 
μονοχρωμίες σε συνδυασμό με γεωμετρικά σχέδια. 

Ένας τύπος έθνικ ενδιαφέρεται για τη διακόσμηση και για την καλή ζωή! 

Ο ethnic τύπος:

 - Αγαπά τα ταξίδια σε μακρινούς, εξωτικούς προορισμούς
 - Σέβεται το περιβάλλον και κάνει ό,τι μπορεί για να το προστατεύσει
 - Εκτιμά την άγρια ομορφιά της φύσης και θέλει να βρίσκεται σε άμεση      
   επαφή μαζί της
 - Βλέπει τη ζωή σα μια συναρπαστική περιπέτεια
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Shabby Chic Style

To Shabby Chic είναι ένα δημοφιλές στυλ εσωτερικής διακόσμησης, φερμένο από 
το Ηνωμένο Βασίλειο! Ο συνδυασμός του χειροποίητου, του φθαρμένου και του 
κομψού, είναι αυτό που το κάνει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη διακοσμητική πρόταση. 
Αυτή η τάση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1980 στους μποέμ καλλιτέχνες! Είναι 
ιδανικό για εξοχικά σπίτια, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην μόνιμη κατοικία! 

Είναι μια διακοσμητική πρόταση που μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζει το vintage 
με το romantic και το rustic! Ούτως ή άλλως, οι διαχωριστικές γραμμές πολλές 
φορές δεν είναι τόσο ευδιάκριτες.
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Τα βασικά στοιχεία για να το ενσωματώσεις στο σπίτι σου είναι:

 - Ουδέτερο και ήρεμο φόντο, ώστε να επιτρέπει την χρήση διαφορετικών      
   αντικειμένων  με ποικίλες υφές. Περιορίσου σε μία μικρή χρωματική    
   παλέτα, με βασικό συστατικό τις απαλές αποχρώσεις
 - Φθαρμένα αντικείμενα – Είτε πραγματικά vintage, ή με τεχνητή φθορά. 
 - Ισορροπία μεταξύ ανεμελιάς και κομψότητας
 - Φυσικά στοιχεία, όπως φυτά ή έπιπλα από φυσικά υλικά
 - Υφή! Δώσε υφή μέσα από τα υφάσματα και τόλμησε τα φλοράλ μοτίβα

Ο shabby chic τύπος:

 - Δε διστάζει να ανακατέψει το παλιό με το καινούριο, το φθαρμένο με το τέλειο
 - Είναι άνθρωπος ζεστός, ρομαντικός και ήρεμος
 - Λατρεύει τη φιλοξενία και το σπίτι του είναι πάντα ανοιχτό για όλους
 - Δεν αποζητά την τελειότητα
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Rustic Style

Το ρουστίκ περιγράφει έναν σχεδιασμό που είναι φυσικός, τραχύς, παλιός και καθημερινός. 
Σκέψου πως ζεις σε μία αγροικία, ή σε ένα καταφύγιο μέσα σε ένα δάσος! 

Το πιο βασικό στοιχείο για να χαρακτηρίσουμε μια διακόσμηση rustic, είναι η χρήση των 
φυσικών υλικών, τόσο στην επίπλωση, αλλά και στα δομικά υλικά του σπιτιού (ξύλινη 
οροφή, εμφανή πέτρα στον τοίχο). Η χρήση οργανικών υφασμάτων, όπως η λινάτσα, είναι 
ακόμα ένα χαρακτηριστικό! 

Τα έπιπλα που είναι επενδυμένα με δέρμα ή με φυσική όψη, ή τα κούτσουρα δέντρου αντί 
για τραπεζάκια, είναι κάποιοι από τους τρόπους που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε 
αυτό το στυλ.

Η διακόσμηση χαρακτηρίζεται ως ‘’βαριά’’ και γεμάτη, τα έπιπλα είναι συνήθως μεγάλα 
και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την μέγιστη άνεση και απόλαυση. 

Τον πρώτο λόγο τον έχουν τα υλικά: όσο πιο ακατέργαστο είναι ένα έπιπλο, τόσο πιο 
εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα. 

Τα γήινα χρώματα ολοκληρώνουν το φυσικό και ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.
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Ο ρουστίκ τύπος:

 - Ξέρει να εκτιμά τις απλές χαρές της ζωής
 - Αγαπά την εξοχή και δε χάνει ευκαιρία για       
   εκδρομή στη φύση
 - Φτιάχνει χειροποίητες κατασκευές
 - Αγαπά το φυσικό και το ακατέργαστο



www.echodeco.gr

210 2724044 | info@echodeco.gr
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“ The essence of interior design 
will always be about people and 

how they live” 
-Albert Hadley- 

Ακολούθησέ μας:

https://www.facebook.com/decoechogr/
https://www.instagram.com/echodecogr/
https://www.youtube.com/channel/UCe1sFFHRLjKP4uXmpCIWrjA
https://echodeco.gr/
https://echodeco.gr/

