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ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Οι γύψινες κατασκευές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κατασκευής μιας κατοικίας 
αφού ολοκληρώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα καλύπτοντας τις ατέλειες στις ενώσεις των 
δομικών στοιχείων. Ωστόσο γύψινες κατασκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα 
σημεία του σπιτιού είτε λειτουργικά καλύπτοντας ανάγκες της κατοικίας είτε διακοσμητικά 
ομορφαίνοντας έτσι την κατοικία. Στην συνεχεία παρουσιάζονται διάφορες γύψινες 
κατασκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατοικία μας. 

ΠΙΧΑΚΙΑ 
Πιχάκια ονομάζουμε τα γύψινα που τοποθετούνται στις ενώσεις των τοιχίων με τις 
οροφές έτσι ώστε να καλύπτονται οι ατέλειες της κατασκευής αλλά και των επιχρισμάτων 
και του βαψίματος στα δύσκολα αυτά σημεία. 

Η πρόταση μας αναφέρεται σε απλά πιχακια στους χώρους που εχουν ή που μελλοντικά 
θα τοποθετηθούν οροφογραφίες και πιο σύνθετα και διακοσμημένα πιχάκια στους 
χώρους που εχουν άλλου είδους διακοσμητικές παρεμβάσεις. 

1.                                2.  

Τα παραπάνω πιχάκια προτείνουμε για την κατοικία μας. Στην πρώτη (1) περίπτωση ένα 
λιτό πιχάκι διαστάσεων 5 cm x 1 cm που θα καλύπτει τις κατασκευαστικές ατέλειες αλλά 
δεν θα προσδίδει διακοσμητικό χαρακτήρα στον χώρο μπορεί να τοποθετηθεί στην 
κουζίνα αλλά και στους ηδη έντονα διακοσμημένους χώρους. Στην δεύτερη (2) 
περίπτωση ένα έντονα στολισμένο πιχάκι μπορεί να τοποθετηθεί στους χώρους που δεν 
περιέχουν διακοσμητικά στοιχεία. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Σε διάφορα σημεία του σπιτιού θα μπορούσαν να τοποθετηθούν γύψινες παραστάσεις , 
οι οποιες θα είχαν έναν μόνιμο διακοσμητικό ρόλο. Τέτοιες παραστάσεις προτείνουμε να 
τοποθετηθούν μόνο στο σημείο πάνω από το τζάκι στο σαλόνι γιατι αλλιώς η υπερβολή 
σε διακοσμητικά στοιχεία θα είναι έντονη στην κατοικία μας. 

Η παράσταση που θα επιλεχθεί για αυτή την θέση πρέπει να είναι κομψή αλλά όχι 
έντονη. Οι παραστάσεις που συνήθως συναντάμε στην αγορά είναι εμπνευσμένες από τα 
αρχαία χρόνια αναπαριστώντας μάχες ή αγάλματα. Ωστόσο η άποψη μας είναι ότι μια 
τέτοια παράσταση κάνει την κατοικία απόμακρη αφού της προσδίδει μια έντονη 
σοβαροφάνεια που αντικρούει την απόλυτη ελευθέρια και άνεση που θέλουμε να υπάρχει 
στο σπίτι. 
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Οι παραστάσεις λοιπον που προτείνουμε είναι οι ακόλουθες και τονίζουμε ότι 
προτείνονται μόνο για τοποθέτηση πάνω από το τζάκι του σαλονιού. 

               1.                          2.  

 

ΡΟΖΕΤΕΣ 
Οι ροζέτες είναι η  πιο διαδεδομένη γύψινη κατασκευή αφού τοποθετείται ευρέως σε όλες 
τις κατοικίες. Οι ροζέτες τοποθετούνται στις οροφές στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν 
τα φωτιστικά σώματα ώστε να καλύπτονται οι ατέλειες που δημιουργούνται από την 
εκροή των ηλεκτρικών καλωδίων από την οροφή. 

Συνήθως οι ροζέτες που χρησιμοποιούνται σε κατοικίες είναι οι απλές στρογγυλές 
ροζέτες λόγω της πολύ οικονομικής τους τιμής. Ωστόσο εμείς στην κατασκευή μας θα 
ξεφύγουμε από τις στρογγυλές ροζέτες και θα προτείνουμε τετράγωνες ροζέτες για ολους 
τους χώρους της κατοικίας. 

1.      2.   3.    

 4.    5.    6.  
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Τετράγωνες  ροζέτες όπως οι (1), (2), (3) δύναται να τοποθετηθούν σε ολους τους 
χώρους. Η (1) ροζέτα θα ταιριάζει στο καθημερινό, ενώ η (2) που είναι πιο λιτή θα άρμοζε 
στην κουζίνα. Η ροζέτα (3) θα ταίριαζε για τον χώρο του γραφείου αφού το σχέδιο της 
είναι αρκετά αριστοκρατικό και ταιριάζει στο σοβαρό ύφος που ο χώρος του γραφείου 
έχει. 

Η κατοικία μας έχει στενούς και μεγάλους διαδρόμους, για τους διαδρόμους αυτούς 
προτείνουμε ροζέτες σε σχήμα ρόμβου όπως οι (4) και (6). Οι ροζέτες σε αυτό το σχήμα 
εχουν την ιδιότητα στους στενούς χώρους να μην τονίζουν αυτή τους την στενότητα. 

Σχετικά με τους πιο <<επίσημους>> χώρους τις κατοικίας μια εξαγωνική ροζέτα με 
λεπτοειδής διακόσμηση (5) θα ηταν ιδανική. Οι χώροι αυτοί, το σαλόνι και η τραπεζαρία 
δηλαδή, είναι οι χώροι που φιλοξενούν τους καλεσμένους μας και είναι άμεσα 
εκτεθειμένη στην ματιά των φιλοξενούμενων άρα και στον σχολιασμό τους. Η εξαγωνική 
ροζέτα είναι εντυπωσιακή και ταιριάζει ακόμα και στο πολύγωνο σαλόνι μας αφού εν 
αντιθέσει με μια τετράγωνη ροζέτα που θα οδηγούσε την ανθρώπινη ματιά να αναζητήσει 
τα τετραγωνισμένα τοιχεία του χώρου, η εξάγωνη ροζέτα κάνει τον χώρο να μοιάζει πιο 
μεγάλος και απωθεί τον ανθρώπινο μάτι από το να εστιάσει στα παράγωνα τοιχεια. 

Τέλος να αναφερθούμε στα υπνοδωμάτια στα οποια θα προτείναμε απλές τετραγωνικές 
ροζέτες χωρίς ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία.  

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι οι προτάσεις που αναφέρθηκαν για την τοποθέτηση 
ροζετών δεν ισχύουν αν στις οροφές των χώρων τοποθετηθούν ταβανογραφίες η πλάκες 
οροφής. Στην περίπτωση όμως που τοποθετηθούν διακοσμητικές πλάκες ή 
ζωγραφιστούν οι οροφές της κατοικίας προτείνουμε τα φωτιστικά να μην γίνουν 
κρεμαστά οπότε δεν χρειάζεται η τοποθέτηση ροζετών. Σκορπισμένα σποτάκια τις 
οροφές αλλά και κρυφός φωτισμός στις γωνίες των χώρων αποτελούν την πρόταση μας 
στην περίπτωση αυτή. 

ΑΠΛΙΚΕΣ 
Γύψινες απλίκες μπορούν να αποτελέσουν τόσο τον βοηθητικό όσο και τον κύριο 
φωτισμό στον χώρο της τραπεζαρίας και του σαλονιού. Αν τοποθετηθούν  
ταβανογραφίες στους χώρους αυτούς τότε απορρίπτονται τα κρεμαστά φωτιστικά και 
τοποθετείται κρυφός φωτισμός, στην περίπτωση αυτή οι γύψινες απλίκες μπορούν να 
τοποθετηθούν στα τοιχεια και να προσφέρουν επιπλέον φωτισμό η και τον κύριο 
φωτισμό των χώρων. 

Εξωτερικά του κτιρίου μπορούν επίσης να τοποθετηθούν απλίκες που εκτός από τον 
φωτισμό που θα παρέχουν στην κύρια είσοδο αλλά και στους εξώστες, θα κοσμούν 
αρχιτεκτονικά και τις όψεις της κατοικίας. 
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Στην συνεχεία παρουσιάζονται τρία ενδεικτικά σχεδια απλικών. Σημαντικό στοιχείο είναι 
ότι οι απλίκες μπορούν να εχουν το ίδιο πρότυπο σχεδίου τόσο με τα πιχάκια που έχουμε 
τοποθετήσει όσο και με τις οροφογραφίες των χώρων. 

1.  2.  3.  

 

 

 

 


