
Προτάσεις & Ιδέες για την Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση 

   Οι γιορτζσ πλθςιάηουν και μαηί τουσ και θ γνωςτι μελαγχολία που τισ ςυνοδεφει για ζνα 
μεγάλο ποςοςτό ανκρϊπων , ειδικά ςτθν περίοδο που διανφουμε. Ασ οπλιςτοφμε όμωσ με 
αιςιοδοξία και πάμε παρζα να δοφμε πωσ κα αντιμετωπίςουμε τον <<επερχόμενο κίνδυνο>> με 
τισ λιγότερεσ δυνατζσ απϊλειεσ... 
   Η γιορτι αυτι εξάλλου είναι αφιερωμζνθ ςτα παιδιά και εμείσ δεν είμαςτε τίποτα 
διαφορετικό από μεγάλα παιδιά! 
   Η Χριςτουγεννιάτικθ διακόςμθςθ είναι γνωςτι. Τα κλαςικά δζντρα, με τα κλαςικά ςτολίδια, 
τισ κλαςικζσ γιρλάντεσ, τα κλαςικά δϊρα. Γνωςτά. ..Οι περιςςότεροι αυτό που ηθτάνε από τθν 
χριςτουγεννιάτικθ διακόςμθςθ, είναι να δθμιουργθκεί ατμόςφαιρα που κα φζρει το πνεφμα 
των εορτϊν ςτο ςπίτι. Άλλωςτε πρόκειται για περιοδικι διακόςμθςθ και όχι για κάποιο 
διακοςμθτικό μοτίβο που κα ζχει μεγάλθ διάρκεια και κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ πολλοί 
παράγοντεσ ϊςτε να υπάρξει ζνα ολοκλθρωμζνο αποτζλεςμα. 

  Το ςαλόνι και το κακιςτικό είναι οι χϊροι του ςπιτιοφ που 
επιδζχονται ςτολιςμό περιςςότερο από κάκε άλλον. Εκεί κα 
τοποκετθκεί το δζντρο , εκεί βρίςκεται το τηάκι αλλά και τα ζπιπλα 
που κα φιλοξενιςουν για μερικζσ μζρεσ τα Χριςτουγεννιάτικα 
διακοςμθτικά 
  Όμωσ το δζντρο δεν είναι το παν ςτθν Χριςτουγεννιάτικθ 
διακόςμθςθ . Εν τοφτοισ αν κανείσ ςκζφτεται να αγοράςει αλθκινό 
πρζπει να το κάνει με τθν προχπόκεςθ ότι κα είναι ςε γλάςτρα και 
μετά το πζρασ των γιορτϊν κα το διατθριςει ςτθν βεράντα του ι κα 
το φυτζψει ςτον κιπο. Αρκετά νεκρά δζντρα βλζπουμε κάκε χρόνο 
ςτουσ δρόμουσ και δεν υπάρχει κλιβερότεροσ επίλογοσ των 
εορτϊν....! Εάν ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ και δεν επιδζχεται τθν 
τοποκζτθςθ ενόσ Χριςτουγεννιάτικου δζνδρου μια πρακτικι λφςθ 
είναι να διακοςμθκοφν και να μπουν φϊτα και πλαςτικζσ μπάλεσ ςε 
μια γλάςτρα (ι και ςε περιςςότερεσ ) ςτο μπαλκόνι θ οποία κα 
πλθςιάςει ςε μικρι απόςταςθ από το τηάμι .Με αυτόν τον τρόπο –
ειδικότερα το βράδυ που κα ανάψουν τα φωτάκια-κα δείχνει το 
μπαλκόνι ςαν προζκταςθ του ςαλονιοφ. 
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  Υπάρχουν όμωσ και αυτοί που κζλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Που δεν αρκοφνται ςτο να 
φζρουν ςτο ςπίτι τουσ μόνο το πνεφμα των θμερϊν και τθν εορταςτικι ατμόςφαιρα. 
  Για όςουσ κζλουν να δθμιουργιςουν design και όχι μια κοινι (απλι ι πιο πλοφςια) 
Χριςτουγεννιάτικθ διακόςμθςθ υπάρχουν κάποιεσ κατευκφνςεισ που εάν ακολουκθκοφν άνετα 
πολλά από αυτά τα ςτοιχεία κα μποροφςαν να αποτελζςουν μόνιμθ διακόςμθςθ για όλο το χρόνο. 
   Δεν είναι ο ςτόχοσ φυςικά να κάνει κάποιοσ ςτο ςπίτι του μια μόνιμθ Χριςτουγεννιάτικθ 
διακόςμθςθ, αλλά να δοκοφν ιδζεσ για να εναρμονιςτεί αυτι, όςο το δυνατόν περιςςότερο, με το 
φφοσ και το διάκοςμο του ςπιτιοφ . 
   Είναι εφικτι θ δθμιουργία μιασ minimal διακόςμθςθσ. χωρίσ δζντρα με πλουμιςτά ςτολίδια. Με 
κάποια ςφνκεςθ που δεν μπορεί να ςθμαίνει τίποτε άλλο από Χριςτοφγεννα, χωρίσ όμωσ να το 
βροντοφωνάηει .Μπορεί λοιπόν να δθμιουργθκεί μια κεντρικι ςφνκεςθ που να ςυςχετίηεται με τθν 
Χριςτουγεννιάτικθ ατμόςφαιρα ςε οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου όπωσ ςε μια μεγάλθ 
μπαλκονόπορτα ( θ οποία ςτολίηεται περιφερειακά με πραςινάδα ,μπάλεσ ,παιχνίδια) ι ςτο τηάκι ι 
ςτθν κουπαςτι μιασ ςκάλασ. 

   Επίςθσ αυτι θ ςφνκεςθ μπορεί να φιλοξενθκεί ςε κάποιο μπουφζ ι ςε 
ζνα κεντρικό coffee table, ςτο οποίο τοποκετοφνται χρθςτικά 
διακοςμθτικά αντικείμενα που είναι μεταλλικά, γυαλιςτερά με χρυςό ι 
αςιμι, ςχεδιαςμζνα για να αντανακλοφν αλλά και να διακλοφν το φωσ 
μαηί με αςθμζνια κθροπιγια και κεριά. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν 
φόντο βελοφδινο φφαςμα και να ςυνδυαςτοφν μπάλεσ με κρυςτάλλινα ι 
αςθμζνια ανκοδοχεία, μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται μόνο αλθκινά 
χριςτουγεννιάτικα φυτά (το καλό feng shui δεν γνωρίηει εποχζσ), όπωσ 
γκι, αλεξανδρινά, αλλά και κλαδιά δζντρων με μικροφσ κόκκινουσ 
καρποφσ. Όλα αυτά φυςικά επιβάλεται να ςυνοδευτοφν με τα ανάλογα 
φωτάκια.  
  Προσοχή! Αν τα ίδια ςυςτατικά που ςυμπλθρϊνουν αυτι τθν ςφνκεςθ , 
είναι διαςκορπιςμζνα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ με παρόμοια ποςότθτα το 
αποτζλεςμα κα είναι άκομψο. 
  Υπάρχουν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ απροςδόκθτα ςθμεία ,<<φωλιζσ>> που 
μποροφν να τοποκετθκοφν διακριτικά μικρζσ Χριςτουγεννιάτικεσ πινελιζσ 
ςαν ςυμπλιρωμα . 
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  Αν, περιςςζψουν ςτολίδια που δεν χρθςιμοποιικθκαν ςτο βαςικό decor αλλά 
εναρμονίηονται με αυτό, μποροφν να φιλοξενθκοφν ςε μεγάλεσ πιατζλεσ και να 
τοποκετθκοφν ςε διάφορεσ επιφάνειεσ ςε ςυνδυαςμό με πραςινάδα και αςθμόςκονθ. 
   Δεν είναι ανάγκθ για να αποδοκεί ζνα λαμπερό και Χριςτουγεννιάτικο περιβάλλον ςτο 
ςπίτι , να μπει κανείσ ςε ζνανπολυζξοδο υπερκαταναλωτιςμό αντικειμζνων με αποτζλεςμα 
το άγχοσ για το που κα τοποκετθκοφν όλα αυτά! Αν αγοράηονται αντικείμενα ςτολιςμοφ, με 
άγνοια του πωσ κα ςυνδυαςτοφν, το αποτζλεςμα δεν κα είναι ελκυςτικό. Αρκοφν λίγα 
πράγματα-ειδικά όταν το χρϊμα που ζχει επιλεχκεί είναι ζντονο και επιβλθτικό 
  Επίςθσ πρζπει να αποφεφγει κανείσ ςτολίδια που κρζμονται παντοφ και χωρίσ 
διάκριςθ,ακόμα και ςτουσ πολυελαίουσ.... 
 Μονοχρωματική κομψότητα- Θα ήταν καλό να προσεχθεί ο συνδυασμός των 
χρωμάτων. 

   Η επιλογι των βαςικϊν χρωμάτων που κα κυριαρχοφν 
ςτο Χριςτουγεννιάτικο κεντρικό κομμάτι πρζπει να 
ςυςχετίηεται με αυτά που κυριαρχοφν ςτο χϊρο. 
   Για να δθμιουργθκεί ζνα εντυπωςιακό, κομψό και 
δυνατό αποτζλεςμα ςτον Χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμό 
απαραίτθτθ είναι θ ζνταςθ και θ ομοιομορφία που δίνει 
θ επιλογι ενόσ μονοχρωματικοφ κζματοσ με λαμπερζσ 
πινελιζσ (αςθμζνιεσ ι χρυςζσ). 
   Όταν υπάρχουν αποκθκευμζνα ςτολίδια από 
προθγοφμενα ζτθ ,ανοίγοντασ τα κουτιά καλό είναι να 
ξεχωρίςουν αυτά που κα χρθςιμοποιθκοφν. Το 
αποτζλεςμα κα είναι ςίγουρα εντυπωςιακότερο αν 
επιλεχκοφν δφο ςυνδυαςμοί χρωμάτων -και όχι 
παραπάνω. Εάν λοιπόν υπάρχουν πολλζσ κόκκινεσ 
μπάλεσ, μποροφμε να προςτεκοφν ι αγοραςτοφν και 
μερικζσ αςθμζνιεσ, οι αςθμζνιεσ μποροφν να ταιριάξουν 
με κάποιεσ χρυςζσ και αν υπάρχουν πολλζσ χρυςζσ 
ςυνδυάηονται με γυάλινεσ. Μπορεί κανείσ να βγει μια 
βόλτα ςτο κοντινό πευκόδαςοσ να ψάξει τεράςτια 
κουκουνάρια και κλαδιά ξερά τα οποία μποροφν να 
βαφτοφν με αςθμζνιο ςπρζι. 
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  Το κόκκινο είναι το πλζον ζντονο και εντυπωςιακό χρϊμα! Ζνασ λιτόσ ςτολιςμόσ με 
τθν χριςθ του κόκκινου , είναι ικανόσ να προςδϊςει ςτο χϊρο μεγαλοπρζπεια, να 
μεταμορφϊςει τθ υπάρχουςα όψθ του χϊρου και να εντυπωςιάςει . Το κόκκινο επίςθσ 
μπορεί να ςυνδυαςτεί με χρυςό ι αςθμί για πιο δυναμικό αποτζλεςμα. 
   Άλλεσ χρωματικζσ προτάςεισ είναι: Συνδυαςμόσ αςθμζνιων και χρυςοφ ι Lime που 
κα φζρει ζναν αζρα δροςιάσ. Γαλάηιο, αςθμί και λευκό και για πιο εντυπωςιακό 
αποτζλεςμα αςθμζνια βροχι.. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ ταιριάηει καλφτερα ςε λευκό 
φφλλωμα. Επίςθσ, λευκό (χρϊμα λιτό και ανάλαφρο), μπορεί να ςυνδυαςτεί με αςθμί 
και χρυςό, με μωβ και όλεσ τισ παραπλιςιεσ αποχρϊςεισ του μωβ , γαλάηιο λιλά, 
φοφξια, μπορντό, μπλε. Οι ςυνδυαςμοί κόκκινου και χρυςοφ είναι διαχρονικοί, ωςτόςο 
το μωβ και το αςθμί είναι επίκαιρα χρϊματα με εντυπωςιακά αποτελζςματα! 

Τολμήστε συνδυασμούς χρωμάτων! Η δημιουργία θέλει τόλμη! 

Σε κάκε περίπτωςθ, τα Χριςτοφγεννα κζλουν 
φωσ και λάμψθ. Ζμφαςθ λοιπόν ςτα αςθμζνια 
κθροπιγια με τα κόκκινα κεριά, τα οποία αυτι 
τθ φορά πραγματικά κα ανάψουν! 
Δυνατό όπλο ςτθν δθμιουργία τθσ γιορτινισ 
ατμόςφαιρασ είναι ο φωτιςμόσ. Ενδιαφζρον 
ζχει μια διακόςμθςθ θ οποία αποτελείται 
αποκλειςτικά και μόνο από Χριςτουγεννιάτικα 
φωτάκια . 
Πόςοι τρόποι υπάρχουν να φωτίςει κάποιοσ 
τα Χριςτοφγεννα αλλά και μετά; 

  Μικρά φωτάκια παντοφ ... όςο πιο πολλά γίνεται που αυξομειϊνουν τθν ζνταςι τουσ... !      
Μόνο λευκά, όπωσ τα αςτζρια! Μικρζσ λευκζσ ελπίδεσ, ξεχαςμζνεσ ευχζσ. 
Για λίγο, για κάποιεσ μζρεσ ... 
μπορεί να είναι κανείσ εκεί, πιο κοντά ...  ανάμεςα ςτα αςτζρια! 
Και ασ μθν ξεχνάμε ότι το βαςικότερο ςυςτατικό των Χριςτουγεννιάτικων θμερϊν είναι θ 
αγάπθ.  
 Γεμίςτε τουσ χϊρουσ ςασ με αυτιν και διατθριςτε τουσ και μετά τον απόθχό των γιορτϊν!! 


