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Συμμετρία
Ένας απλός ορισμός της συμμετρίας είναι ότι πρόκειται για ένα όλο με δύο μέρη, τα 

οποία αντικατοπτρίζουν το ένα το άλλο. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί άλλοι ορισμοί που 

μπορεί να φανούν χρήσιμοι σε έναν σχεδιαστή που θέλει να πετύχει την ισορροπία με 

τρόπους όπως «η δυαδικότητα» ή οι συμμετρικές επαναλήψεις σε έναν χώρο.

– Κατοπτρική συμμετρία: Κάθε πλευρά είναι αντικατοπτρισμός της άλλης – όπως τα φτε-

ρά της πεταλούδας. Οι σχεδιαστές συχνά χρησιμοποιούν συμμετρική ισορροπία στα 

υπνοδωμάτια, όπου βάζουν πανομοιότυπα κομοδίνα και φωτιστικά στην κάθε πλευρά 

του κρεβατιού. Η κατοπτρική συμμετρία μπορεί να είναι και κατακόρυφη και οριζό-

ντια.

– Η συμμετρία από περιστροφή: Πρόκειται για ένα μοτίβο που παραμένει ίδιο όταν πε-

ριστραφεί γύρω από το κεντρικό σημείο του – ένα αστέρι ή το επαναλαμβανόμενο 

σχέδιο ενός κυκλικού χαλιού, για παράδειγμα. Οι διακοσμητές συχνά μιλούν για την 

επιδίωξη μιας «κυκλικής ισορροπίας» όταν χρησιμοποιούν κυκλικές επιπλώσεις στις 

διακοσμήσεις τους. Αυτή η ιδέα είναι βασισμένη σε ένα κεντρικό σημείο ή σε έναν 

κεντρικό άξονα όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν συνδυάσουμε ένα στρογγυλό 

τραπέζι με μια στρογγυλή λάμπα και ένα κυκλικό χαλί: εάν οι γραμμές του σχεδίου 

Κατοπτρική συμμετρία. Πολλοί σχεδιαστές εσωτερικών χώρων χρησιμοποιούν την κατοπτρική συμ-
μετρία στα υπνοδωμάτια τοποθετώντας πανομοιότυπα κομοδίνα ή φωτιστικά σε κάθε πλευρά του 
κρεβατιού. Αυτό φέρνει μια αρμονική ισορροπία και ηρεμία στο δωμάτιο.
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διακόπτονταν από ένα παραλληλόγραμμο χαλί ή ένα μακρύ και λεπτό φωτιστικό, η 

αντίληψή μας του σχεδίου θα άλλαζε ανάλογα με τη γωνία από την οποία θα το προ-

σεγγίζαμε.

– Η συμμετρία της μεταφοράς: Αυτή μερικές φορές ονομάζεται και παράλληλη συμμετρία 

και συμβαίνει όταν το ίδιο στοιχείο ή μοτίβο επαναλαμβάνεται ανά μια προκαθορι-

σμένη απόσταση. Μπορούμε να δούμε παραδείγματα τέτοιας συμμετρίας στις δεν-

δροφυτεμένες λεωφόρους, στις μπορντούρες των ταπετσαριών, στις σανίδες των πα-

τωμάτων ή στους τοίχους που είναι επενδυμένοι με πλακάκια.

Οι συμμετρικές συνθέσεις είναι χρήσιμες για να φέρνουν τάξη σε ακανόνιστα σχέδια ή 

για να προσθέτουν μια πινελιά μεγαλείου και κομψότητας. Ζεύγη φωτιστικών, μαξιλά-

ρια, κηροπήγια, καρέκλες και φωτιστικά στα παράθυρα είναι συνηθισμένα στοιχεία πιο 

συντηρητικών και κομψών εσωτερικών διακοσμήσεων, αλλά μπορούν επίσης να χρησι-

μοποιηθούν για να φέρουν ηρεμία σε μια πολύ εκλεκτικιστική διακόσμηση που παρου-

σιάζει αφθονία λεπτομερειών και ερεθισμάτων.

Ακτινωτή ισορροπία. Ένα στρογγυλό τραπέζι 
συχνά ταιριάζει καλύτερα με ένα στρογγυλό 
φωτιστικό. Αυτό πιθανόν συμβαίνει λόγω 
της περιστροφικής συμμετρίας γύρω από 
έναν κεντρικό άξονα που καταλήγει σε μια 
σύνθεση που μοιάζει ίδια από όλες τις 
γωνίες. 
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Ασυμμετρία, Wabi Sabi και Fukinsei
Εμείς, στη Δύση, έχουμε μάθει πως για να πετύχουμε την ισορροπία, πρέπει να χρησι-

μοποιούμε τη συμμετρία, ενώ πολλές ασιατικές κουλτούρες έχουν μάθει να κάνουν το 

αντίθετο: γι’ αυτές, η ισορροπία μιας σύνθεσης ελέγχεται μέσω της ασυμμετρίας και του 

ακανόνιστου. 

Το Wabi Sabi είναι μια ιαπωνική έννοια αισθητικής και διακοσμητικής εσωτερικών 

χώρων, που βλέπει την ομορφιά σε ό,τι είναι απλό και ανεπιτήδευτο. Εκθειάζει την ατέ-

λεια και μας ενθαρρύνει να προβληματιστούμε πάνω στον κύκλο της ζωής, από την ακμή 

μέχρι την παρακμή. 

Το Fukinsei είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Ζεν, 

κλάδου του βουδισμού, και σημαίνει ασυμμετρία του ακα-

νόνιστου – ονομάζεται επίσης και ασύμμετρη ισορρο-

πία. Η εσκεμμένη χρήση της ατέλειας σε συνδυασμό 

με τις ευθείες γραμμές και τις τέλειες επιφάνειες 

μπορεί να είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση 

όταν σχεδιάζει κανείς την εσωτερική διακόσμηση 

μιας νεόδμητης κατοικίας που μοιάζει υπερβολικά 

τέλεια. Εάν φτιάχνεις την εσωτερική διακόσμηση 

για ένα τέτοιου είδους σπίτι και χρησιμοποιείς μόνο 

συμμετρικά και τέλεια έπιπλα ή ταπετσαρίες με γεω-

μετρικά μοτίβα, μάλλον θα ενισχύσεις το εφέ – ό,τι είναι 

ευθύγραμμο θα δείχνει ακόμη πιο ευθύγραμμο και ό, τι εί-

ναι σκληρό, ακόμη πιο σκληρό. Εάν, αντίθετα, αποφασίσεις να 

εντάξεις την ατέλεια στο σύνολο, προσθέτοντας φυσικά ακανόνιστα στοιχεία, οργανικές 

μορφές ή ασύμμετρα μοτίβα, θα πετύχεις να δώσεις μια τελείως διαφορετική εντύπωση.      

Νομίζω πως αυτή η προσέγγιση μπορεί να διορθώσει χώρους στους οποίους η τελειό- 

τητα έχει γίνει αφιλόξενη. Με το να σπάσει κανείς μια αυστηρή εσωτερική διακόσμηση 

ενσωματώνοντας και έπιπλα που έχουν πάνω τους την πατίνα του χρόνου εμπνέει μια πιο 

χαλαρή, ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Παράγει ένα πολύ διαφορετικό συναίσθημα 

από εκείνο που έχουμε όταν δεν τολμάμε να καθίσουμε στα έπιπλα ή να τα χρησιμοποι-

ήσουμε για να μην τα φθείρουμε ή τα χαλάσουμε.   

Πρακτικά παραδείγματα 
Να, μερικά παραδείγματα ασυμμετρίας και ακανόνιστου που έχουν ενταχθεί στην εσω-

τερική διακόσμηση. Μπορεί να σε βοηθήσουν να βρεις παρόμοιες ιδέες.
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– Χρησιμοποίησε στοιχεία της φύσης –όμορφους βράχους και κλαδιά– και έπιπλα με 

άγριες επιφάνειες ή ανωμαλίες.

– Πρόσθεσε ποικιλία χρησιμοποιώντας ακανόνιστες φόρμες, όπως χειροποίητα κερα-

μικά ή άλλα χειροτεχνήματα.

– Συμπερίλαβε υλικά με φυσικά ακανόνιστη δομή ή σχέδια, όπως είναι το μάρμαρο ή ο 

ασβεστόλιθος.

– Διάλεξε ένα χαλί με ακανόνιστα σχέδια ή με μεγάλο πέλος που να έχει φυσική ζωντά-

νια.

– Διάλεξε μια ταπετσαρία ασύμμετρη ή οργανική ή με μοτίβα υφάσματος – το αντίθετο 

από τα επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχέδια.

– Διάλεξε πίνακες που να αφήνουν να φανούν τα ίχνη της κίνησης του χεριού. Μια 

ζωγραφική με τραβηχτές πινελιές ή ένας πίνακας με λάδι που έχεις κάνει ο ίδιος μπο-

ρούν να προσφέρουν μια συναρπαστική αντίθεση απέναντι στις τέλειες εικόνες.

– Κρέμασε τις φωτογραφίες σου καλύτερα σε ακανόνιστους συνδυασμούς πάνω στους 

τοίχους και όχι σε συμμετρικά σχήματα.

Παίξε με το μέγεθος και την κλίμακα
Ένα από τα συχνότερα λάθη που βλέπω στα πλαίσια της εσωτερικής διακόσμησης είναι 

ότι είμαστε υπερβολικά αρνητικοί στο να διαφοροποιήσουμε την κλίμακα και την ανα-

λογία. Είναι αυταπόδεικτο αν το καλοσκεφτείς: μια σειρά από ολόιδια μαξιλαράκια, φω-

τιστικά και μπολ του ίδιου μεγέθους στερείται δυναμισμού. Στην καλύτερη περίπτωση, 

θα είναι μονότονη και επαναληπτική. στη χειρότερη, άκαμπτη, ξεπερασμένη και άβολη.

Τα περισσότερα σπίτια βελτιώνονται με κάποιες λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν από 

τα υπόλοιπα στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει απαραίτητα να γίνουν και 

ακανόνιστα, ασύμμετρα ή τολμηρά. Συχνά αρκεί να αναπροσαρμοστούν οι αναλογίες 

των πραγμάτων που ήδη χρησιμοποιούνται. Σκέψου λέξεις όπως ψηλό, χαμηλό, φαρ-

δύ, στενό, μεγάλο, μικρό. Διαφοροποίησε τις διαστάσεις των μαξιλαριών στον καναπέ 

– χρησιμοποίησε τρία διαφορετικά μεγέθη αντί να είναι όλα 50x50 εκατοστά. Αγόρασε 

ένα πραγματικά τεράστιο και χτυπητό διακοσμητικό δοχείο ή βάλε ένα πολύ μεγαλύτερο 

φυτό στο δάπεδο ώστε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα φυτά στις γλάστρες. Ή κρέμασε 

στον τοίχο μια απρόβλεπτα μικρή εικόνα. Μικρές προσαρμογές μπορούν να έχουν με-

γάλο αντίκτυπο στη συνολική εντύπωση.
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Σχεδίασε τους κενούς σου χώρους
Όταν κάνεις στάιλινγκ σε έναν χώρο, είναι εύκολο να σχεδιάσεις μόνο τις περιοχές που θέ-

λεις να γεμίσεις με πράγματα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να σχεδιάσεις αυτό που μερι-

κές φορές είναι γνωστό και ως αρνητικός χώρος, δηλαδή το σχεδιασμένο κενό. αυτό σημαίνει 

να σχεδιάσεις το πάτωμα και τις επιφάνειες των τοίχων που δεν θα καλυφθούν από έπι-

πλα ή διακοσμήσεις, τους κενούς χώρους και τα περάσματα που χρειάζεται το σπίτι σου.  

Όταν αρχίζεις ένα πρότζεκτ, είναι σημαντικό να έχεις ένα συνειδητό πλάνο ως προς 

το ποια τμήματα του χώρου σου πρέπει να μείνουν κενά και ευάερα εάν θέλεις να δη-

μιουργήσεις μια συνολικά ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όπως ένα μουσικό κομμάτι έχει ήρε-

μα περάσματα, έτσι και μια εσωτερική διακόσμηση πρέπει να έχει σημεία που να χρη-

σιμεύουν για τη μετάβαση ανάμεσα σε διαφορετικούς ρυθμούς, ώστε η συνολική εντύ-

πωση να μην είναι ούτε αγχωτική αλλά ούτε και μονότονα στατική. Ο αρνητικός χώρος 

συμβάλλει τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και ο επιπλωμένος χώρος.

Ακόμα κι αν προτιμάς την ένταση και χαίρεσαι όταν περιβάλλεσαι από πολλά αντι-

κείμενα, οι άδειοι χώροι εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι για να δημιουργούν μια 

διαφορά στον ρυθμό. Για σκέψου το λίγο. Πώς είναι το σπίτι σου; Υπάρχει κάτι που να 

ήθελες να ξανασκεφτείς; Μήπως να ομαδοποιήσεις μερικά πράγματα, αντί να τα απλώ-

νεις; Υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από λίγο άδειασμα;  

Οι κενοί χώροι στο σπίτι σου και πού θα επιλέξεις να τους αφήσεις, δεν είναι ίσως το 

πρώτο πράγμα που σε απασχολεί όταν σκέφτεσαι την εσωτερική σου διακόσμηση, αλλά 

μπορούν πραγματικά να καθορίσουν την επιτυχία σου στη δημιουργία μιας συνολικά 

αρμονικής ατμόσφαιρας που ταυτόχρονα να συναρπάζει ακριβώς όσο χρειάζεται.

Πρακτικά παραδείγματα

– Κρεμώντας έναν πίνακα μόνο του στον τοίχο και αφήνοντας πολύ ελεύθερο χώρο 

γύρω του θα ενισχύσεις πολύ τον αντίκτυπο που θα είχε μια μικρή και ταπεινή ζωγρα-

φική σε άλλη περίπτωση.

– Για να αναδείξεις μια γλυπτική φόρμα με τον καλύτερο τρόπο, τοποθέτησέ την μπρο-

στά σε ένα κενό μονόχρωμο φόντο αντί για μπροστά από μία ταπετσαρία με μοτίβα ή 

από έναν τοίχο με πίνακες.

– Ο αρνητικός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το εφέ του φυσικού 

φωτισμού σε ένα δωμάτιο. Οι μινιμαλιστές συχνά επιδιώκουν να δημιουργήσουν 

όμορφες σκιές και να επωφεληθούν από αυτές και από τον τρόπο με τον οποίο το φως 

πέφτει πάνω στις άδειες επιφάνειες.

– Άφησε κενό χώρο και δημιούργησε οπτικά εφέ με τα αντικείμενα που θα βάλεις γύρω 

του.



37

Σχεδίασε τις πορείες κίνησης μέσα στο σπίτι
Όταν σχεδιάζεις το εσωτερικό σου, αξίζει να σκεφτείς σοβαρά τις πιο συχνά επανα-

λαμβανόμενες κινήσεις μέσα στο σπίτι. Πού βρίσκονται τα σημεία με την περισσότερη 

κίνηση; Πού περνούν οι άνθρωποι τον περισσότερο χρόνο τους; Πού είναι τα πιο στενά 

περάσματα; Πού πρέπει να εξασφαλιστεί χώρος για πολλά άτομα;

Ένας απλός τρόπος είναι να σχεδιάσεις πάνω σε μια κάτοψη τις κινήσεις που η 

οικογένεια κάνει κάθε μέρα. Αυτό θα σε βοηθήσει να διαπιστώσεις ποια δωμάτια και 

σημεία είναι προβληματικά λόγω της δομής του κτιρίου, ποια σημεία είναι απαιτητικά 

στην επιλογή της επίπλωσης και των διακοσμητικών αξεσουάρ, και ποιες περιοχές σού 

επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών. Από το σχέδιο στην κάτοψη, θα μπορέσεις 

να βρεις τις καλύτερες θέσεις για τα έπιπλα, για τη βέλτιστη κυκλοφορία μέσα στο σπίτι, 

και ποια σημεία να μην επιπλώσεις για την αποφυγή συμφόρησης.

Εάν σχεδιάσεις τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις στη διάρκεια μιας κανονικής ημέρας πάνω
σε ένα αντίγραφο της κάτοψης, θα δεις γρήγορα ποια σημεία του σπιτιού υφίστανται την περισ-
σότερη κινητικότητα.

(ΒΕΡΑΝΤΑ)

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ/ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ

ΜΠΑΝΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

ΧΟΛ
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Οι πόρτες έχουν την τάση να χωρίζουν τους χώρους σε νοερές ζώνες και είναι χρήσιμο 

να τις λάβεις υπόψη σου όταν επιπλώνεις τον χώρο. Ανάλογα με τη θέση των ζωνών και 

το πού οδηγούν οι πόρτες, η ένταση της κινητικότητας θα ποικίλλει, αλλά σίγουρα δεν 

θέλεις να τοποθετήσεις τον καναπέ στη μέση μιας διαδρομής ή κάπου όπου θα κόβει τη 

φυσική ροή των μετακινήσεων μέσα στο δωμάτιο. Σημείωσε τις πόρτες και τράβηξε μια 

γραμμή που να δείχνει πώς συνήθως μετακινείσαι ανάμεσά τους – αυτό θα σου δείξει 

γρήγορα σε ποιες ζώνες να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή.  

Στον σχεδιασμό καταστημάτων, ο χώρος αμέσως μετά από την πόρτα ενός καταστή-

ματος ονομάζεται ζώνη μετάβασης. είναι η περιοχή στην οποία οι πελάτες σταματούν 

για λίγο για να αντιληφθούν τον χώρο.

Ζώνη μετάβασης
Ο χώρος αμέσως μετά από την είσοδο είναι 
εκεί όπου σταματάς για να αντιληφθείς το 
δωμάτιο.

Περάσματα
Εάν υπάρχουν πολλές είσοδοι, το δωμάτιο 
θα χωριστεί σε διαφορετικές ζώνες επίπλω-
σης.
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Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίδια προσέγγιση και στο σπίτι. Μπορείς είτε να αφή-

σεις λίγο επιπλέον χώρο μετά από μία πόρτα ή από ένα πέρασμα ως είδος ζώνης μετά-

βασης ανάμεσα στα δωμάτια και στο σημείο εστίασης, που είναι λίγο πιο μακριά μέσα 

στον χώρο, ή μπορείς να κάνεις τους επισκέπτες να κοντοσταθούν καθώς μπαίνουν στο 

δωμάτιο, βάζοντας μέσα σε αυτό κάτι που αμέσως θα τους τραβήξει την προσοχή.

Διαφορετικά είδη κινήσεων
Οι σχεδιαστές δεν υπολογίζουν μόνο πώς οι άνθρωποι κινούνται 
μέσα σε ένα σπίτι, αλλά λαμβάνουν υπόψη τους κιόλας γιατί με-
τακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο και τι κάνουν όταν βρίσκο-
νται σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτό διευκολύνει την διαπίστωση 
ενός πιθανού προβλήματος και τον εντοπισμό των στενόχωρων 
χώρων. Μπορεί να το βρεις χρήσιμο κι εσύ.

Κινήσεις σχετικές με τις δουλειές: Πώς κινείσαι για να μπεις και 
να βγεις από το σπίτι ή μέσα στο σπίτι σου, για να κάνεις δουλειές 
όπως το να ξεπακετάρεις τα ψώνια ή να βγάλεις τα σκουπίδια; 
Μπορείς να εξαλείψεις εμπόδια επιπλώνοντας με διαφορετικό 
τρόπο; 

Κινήσεις σχετικές με την εργασία: Πώς κινείσαι ανάμεσα στα 
διάφορα σημεία εργασίας μέσα σε έναν χώρο, ανάμεσα στον 
νεροχύτη και το πλυντήριο πιάτων στην κουζίνα ή ανάμεσα στην 
κουζίνα και το ψυγείο, για παράδειγμα; Είναι η διευθέτηση τόσο 
καλά σχεδιασμένη όσο θα μπορούσε να είναι;

Κινήσεις της οικογένειας: Πώς κινείται η οικογένεια ανάμεσα στα 
διάφορα δωμάτια στη διάρκεια της ημέρας; Πού περνούν τα μέλη 
της τον περισσότερο χρόνο τους; Ποια περάσματα είναι πιθανό να 
έχουν δύο ή παραπάνω άτομα που να μετακινούνται ταυτόχρονα; 

Κινήσεις των επισκεπτών: Πώς κινούνται οι επισκέπτες από το χολ 
της εισόδου προς τις περιοχές κοινωνικοποίησης, όπως είναι η 
κουζίνα, η τραπεζαρία, το καθιστικό και το μπάνιο; Μήπως αυτές 
οι πορείες προσκρούουν σε κάποιες από τις πιο ιδιωτικές μεριές 
του σπιτιού και, αν ναι, τότε πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό;


