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Περίληψη 
 
  Η επιλογή των χρωμάτων στη διακόσμηση του σπιτιού 
μας, είναι πολύ πιο σημαντική από την επιφανειακή 
αισθητική που όλοι υπολογίζουμε. Το κάθε χρώμα, παίζει 
τον ρόλο του στην ψυχολογία αυτών που ζουν και 
κινούνται στον εκάστοτε χώρο. 
  Τα χρώματα έχουν την ιδιότητα να μας εμπνέουν, να μας 
ηρεμούν, να μας τονώνουν, να μας βοηθούν ακόμη και να 
αδυνατίσουμε. Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά στο 
χώρο μας, και ιδιαίτερα στο προσωπικό μας δωμάτιο στο 
οποίο βρισκόμαστε  πολλές ώρες της ημέρας . 

  Το παιδικό και εφηβικό δωμάτιο είναι ταυτόχρονα 
γραφείο, κρεβατοκάμαρα, χώρος υποδοχής φίλων, 
παιχνιδιού και περισυλλογής. 

Αξίζει την προσπάθεια να δούμε ποιά είναι τα 
καταλληλότερα χρώματα για την διακόσμησή του και πως 
επιδρούν πάνω μας. 
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Πρόλογος 

 
Η ερευνητική εργασία με την οποία ασχολούμαστε 

σχετίζεται με την διακόσμηση του εσωτερικού χώρου και 
πιο συγκεκριμένα των προσωπικών μας δωματίων. 

Η ομάδα μας αποτελείται απο πέντε μέλη. Κινητήρια 
δύναμη της αποτελεί το κοινό ενδιαφέρον και πάθος για 
την εσωτερική διακόσμηση. Επιλέξαμε να μελετήσουμε 
αναλυτικά τον τομέα των χρωμάτων και πώς αυτά μπορούν 
να επηρεάσουν την ψυχολογία των ανθρώπων. 

Με τις κατάλληλες μελέτες στα χρώματα και ειδικότερα 
σ΄αυτά των προσωπικών μας δωματίων φτάσαμε σε 
διάφορα συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζονται 
παρακάτω λεπτομερώς. 

Η επιβλέπουσα καθηγήτριά μας, κυρία Σόφη Μαρία, 
καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους συμμετείχε ενεργά 
τόσο στη οργάνωση της ομάδας, όσο και στην καθοδήγηση 
και τον συντονισμό της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζει να 
αποδωθούν στην κυρία Τοπαλίδου, διακοσμήτρια που 
ειδικεύεται στο interior design, λόγω της φιλοξενίας της 
και των χρήσιμων οδηγιών και συμβουλών που μας 
προσέφερε, μας βοήθησε να καταλάβουμε τα σχετικά με 
την ορθή διακόσμηση ενός χώρου. 
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Εισαγωγή 
 

Το ζήτημα της ερευνητικής εργασίας που διαλέξαμε έχει 
θέμα τη διακόσμηση εσωτερικού χώρου και πιο 
συγκεκριμένα του υπνοδωματίου. Η ομάδα μας επέλεξε να 
ασχοληθεί με τα χρώματα και τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου. Τα χρώματα 
επηρεάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου και κατά 
επέκταση την φυσική του κατάσταση.  

Ουσιαστικά δεν είναι το σώμα που «ζητά» τα χρώματα, 
αλλά ο νους. Οι γιατροί όπως και οι ψυχολόγοι συμφωνούν 
πως οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και τον 
νου ενός ανθρώπου, τότε μπορεί να επηρεάσει και την 
φυσική του κατάσταση. 

Ο σκοπός της έρευνας που διεξήχθει κατά την διάρκεια 
του σχολικού έτους είναι η περαιτέρω ενασχόληση και 
εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τον χώρο της 
εσωτερικής διακόσμησης, η κατανόηση της επίδρασης 
των χρωμάτων στην ψυχολογία του ατόμου και η 
ανάπτυξη  της ικανότητάς τους να κατασκευάζουν 
αντικείμενα με βάση το προσωπικό τους στυλ και να 
διακοσμούν τον χώρο τους. 
  Πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και 
σημαντικό θέμα, γι’αυτό και το επιλέξαμε. Είναι 
απαραίτητο ο χώρος στον οποίο κατοικούμε να είναι 
διακοσμημένος σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις 
ώστε να μας είναι ευχάριστος, αλλά παράλληλα να 
φροντίζουμε να μην φτάνουμε στην υπερβολή ώστε να μην 
καταλήγουμε άθελά μας στην επιβάρυνση της ψυχολογικής 
μας κατάστασης. 
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Μας βοήθησε αρκετά στην κατανόηση του θέματος και 
η περιήγησή μας στον κυβερνοχώρο, αφού από εκεί 
αντλήσαμε πολλές πληροφορίες, τις οποίες 
χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας. Η επίσκεψη στο 
εργαστήριο της κας Τοπαλίδου ήταν επίσης αρκετά 
διαφωτιστική . Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
επίσης καθένας από την ομάδα μας κατασκεύασε ένα 
αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
διακοσμητικό στο χώρο μας. 

 
 

 
 

Θεωρητικό Μέρος 
 

 Κατ’αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το χρώμα και ειδικά το 
χρώμα στη διακόσμηση δεν είναι τόσο θέμα “μόδας” αλλά 
περισσότερο θέμα ψυχολογίας. Σαφώς η μόδα διαμορφώνει 
τις τάσεις, αλλά δεν πρέπει να καθορίζει αποκλειστικά τον 
τρόπο με τον οποίο διακοσμούμε το χώρο μας. Ο καθένας 
μας, λοιπόν, είναι καλό να γνωρίζει τί σημαίνουν τα βασικά 
χρώματα και πώς επιδρούν στη διάθεσή μας. 
  Η αλλαγή στην διάθεσή μας αυτή δεν είναι τυχαία – 
είναι μια πραγματική ψυχοσωματική απάντηση στα 
χρώματα του δωματίου γιατί συνειδητά ή υποσυνείδητα, τα 
χρώματα μας επηρεάζουν ψυχολογικά και έτσι πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή τους ανάλογα με τον 
χώρο για τον οποίο προορίζονται.  
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  To χρώμα μας συγκινεί και μας εκφράζει. Αναμφίβολα, 
δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Έχει αποδειχτεί ότι 
οι προτιμήσεις μας είναι έμφυτες. Μπορούμε να πούμε ότι 
το χρώμα είναι ταυτόχρονα μια θετική και μια αρνητική 
δύναμη. 
 
  Τα χρώματα υπάρχουν παντού στη ζωή μας, είναι πολύ 
σημαντικά καθώς συνοδεύουν την καθημερινότητά μας και 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε επηρεάζουν και τη διάθεσή 
μας. 
 
  Είναι γνωστό πως τα χρώματα έχουν διάφορες σημασίες.  
Έχετε βρεθεί ποτέ μέσα σε ένα μπλε δωμάτιο το οποίο σας 
έκανε να νιώσετε ήρεμοι και χαλαροί και μετά να μπήκατε 
σε ένα κόκκινο δωμάτιο και να αισθανθήκατε ομιλητικοί 
και ενθουσιώδεις; 
 
 
Η επίδραση που έχουν τα χρώματα στην ψυχολογία και 
στη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι ένα θέμα που έχει 
συζητηθεί κατά καιρούς από πολλούς. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, όμως, αυτό το ενδιαφέρον έχει γίνει πολύ πιο 
έντονο, δεδομένου ότι στις δυτικές κοινωνίες οι 
άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο σε 
κλειστούς χώρους με τεχνητό φωτισμό. Επομένως, 
οποιαδήποτε επίδραση του χρώματος γίνεται σημαντική 
και άξια μελέτης! 
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KOKKINO 
 
  Το κόκκινο δημιουργεί εγρήγορση στους παλμούς της 
καρδιάς και ανεβάζει την πίεση. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται 
από τα πιο κουραστικά χρώματα όταν το συναντάμε σε 
μεγάλες δόσεις σε ένα χώρο. Πρόκειται για ένα χρώμα που, 
λόγω της ιδιαιτερότητάς του, είναι απολύτως απαγορευτικό 
για υπνοδωμάτια και χώρους μελέτης. 
 
  Εάν είναι το αγαπημένο σας χρώμα, μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε σε σημεία που δεν το κοιτάζετε συνεχώς 
για χώρους που χρειάζονται ενέργεια, όπως τα playrooms, 
Τα χωλ οι σκάλες και οι κουζίνες . Πρέπει να το 
αποφεύγουμε φυσικά σε σπίτια που βρίσκονται 
υπερενεργητικά παιδιά και νευρικά άτομα. Το κόκκικνο 
θεωρείται  ένας κραδασμός ώθησης που συνδέεται με την 
επιθετικότητα και την κατάκτηση. 
 
  Είναι ένα ερεθιστικό χρώμα. Ο κόκκινος κραδασμός είναι 
το πνεύμα της δραστηριότητας, μια κινητήρια επιρροή. Μια 
προτίμηση γι' αυτό το χρώμα τονίζει μια δυνατή ορμή, μια 
δημιουργικότητα, μία επιθυμία για νέα πράγματα και νέους 
φίλους, για ταξίδια και αλλαγές ακόμα και στο περιβάλλον. 
Στην αρνητική του όψη υπάρχει μία επιθετική, πολεμοχαρής 
στάση, εγωκεντρικότητα και αστάθεια. Λέγεται ότι οι  
"κόκκινες" προσωπικότητες θέλουν να είναι οι εμπειρίες 
τους τέλειες και πλήρεις. 
 
 
Βάλτε κόκκινο χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΡΟΖ 
 
 
  Στους τόνους του κόκκινου συγκαταλέγεται και το ροζ. 
 
Καθαρά κοριτσίστικο χρώμα, ιδανικό για παιδικό 
υπνοδωμάτιο (κοριτσιού), είναι ίσως το χρώμα στο οποίο 
αντιδρούν περισσότερο αρνητικά οι άντρες. 
Προσδίδει υγιεινή και καθαριότητα, άρα είναι καλό χρώμα 
για το μπάνιο. 
 
  Εύκολα συνδυάζεται με μωβ, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε χώρους ενηλίκων, χωρίς να θυμίζει 
μωρουδίστικο δωμάτιο. Μην το χρησιμοποιήσετε σε 
χώρους εστίασης και καθιστικού. 
 
  Το ροζ, εκτός από το ότι δείχνει άτομα με ευαισθησίες, 
ενισχύει τις ευαισθησίες αυτές όταν συναντάται σε μεγάλες 
επιφάνειες. Όντας μια απόχρωση του κόκκινου, το ροζ 
είναι ένα ισχυρό χρώμα ψυχολογικά. Αντιπροσωπεύει το 
θηλυκό φύλο, την επιβίωση των ειδών και φυσικά είναι 
κατευναστικό χρώμα. Οι χτύποι της καρδιάς 
επιβραδύνονται σε έναν χώρο όπου επικρατεί το ροζ χρώμα.             
Εάν έχετε ένα παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλημα 
διαχείρισης θυμού ή άγχους, μπορείτε να βάψετε το 
δωμάτιό του ροζ, για να αναζωογονήστε την διάθεση του 
και να του προσφέρετε ένα χώρο ηρεμίας. 
 
 
Βάλτε ροζ χρώμα στο τέλος της σελίδας 
 

 
10 



 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 
Το πορτοκαλί δημιουργείται από το συνδυασμό των δύο 
πιο δυνατών χρωμάτων, του κόκκινου και του κίτρινου, και 
κρατάει την ενεργητικότητά τους μέσα από το ζεστό 
αποτέλεσμα που προσδίδει. 
 
Είναι ίσως από τα πιο "αστεία" χρώματα και δύσκολα το 
συναντούμε σε κύριους χώρους κατοικιών. 
 
Είναι το ιδανικότερο χρώμα για τραπεζαρίες, αφού 
λειτουργεί θετικά για την όρεξη και βοηθάει στην πέψη. 
 
Το πορτοκαλί πρέπει να χρησιμοποιείται σε εργαστήρια και 
παιδικά ή εφηβικά δωμάτια, γιατί ενισχύει τη 
δημιουργικότητα, τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα. 
Αν το χρησιμοποιήσετε στο καθιστικό σας, οι καλεσμένοι 
σας θα είναι σίγουροι ότι χαίρεστε την παρέα τους, αφού 
έχει την ιδιότητα να εκπέμπει αισθήματα φιλοξενίας και 
εμπιστοσύνης.  
 
  Το πορτοκαλί είναι το χρώμα του ήλιου. Είναι ένα 
ζωτικό και γενικά ένα ωραίο χρώμα που δείχνει περίσκεψη 
και ενδιαφέρον για τους άλλους. Το χρυσαφένιο πορτοκαλί 
είναι ζωτικό και δείχνει αυτοέλεγχο. Ενώ το καφετί 
πορτοκαλί δείχνει μία έλλειψη φιλοδοξίας και μία στάση 
αδιαφορίας. Το άτομο που προτιμά το πορτοκαλί θέλει να 
επιτύχει σε οτιδήποτε ασχολείται. Αναζητά την διέγερση 
και αναζητά να βιώσει πλήρως την ζωή. Είναι ένα πνεύμα 
που αγαπά την ελευθερία, που χαίρεται να έρχεται σ' επαφή 
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με τους άλλους, είναι εκ φύσεως ενθουσιώδες και 
ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό. Αυτό 
το άτομο είναι αισιόδοξο για το μέλλον του, αναζητώντας 
να επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες του και έχει 
πολλά ενδιαφέροντα.  
 

Δεδομένου ότι είναι ένας συνδυασμός κόκκινου και 
κίτρινου, το πορτοκάλι είναι παρακινητικό χρώμα. 
Παραπέμπει σε ζητήματα της φυσικής άνεσης όπως η 
ζεστασιά και η στέγη και σε αισθησιασμό. Είναι το 
λεγόμενο χρώμα της «διασκέδασης». Αρνητικά, 
συνδυάζεται με το συναίσθημα της στέρησης. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα πιθανό όταν χρησιμοποιείται το θερμό πορτοκάλι 
με το μαύρο. Εξίσου αρνητική αίσθηση προκαλούν και οι 
μεγάλες πορτοκάλι επιφάνειες που παραπέμπουν σε 
συναισθήματα επιπολαιότητας.  

 
  Τα πορτοκαλί δωμάτια μπορούν να τείνουν να 
περιορίσουν το χώρο, έτσι σιγουρευτείτε ότι υπάρχει μια 
αφθονία φωτός πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα. 
 
Βάλτε πορτοκαλί χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΚΙΤΡΙΝΟ 

 
  Το κίτρινο ενεργεί όπως το κόκκινο στο θέμα της 
τόνωσης και της διέγερσης. Ανεβάζει την κινητικότητα και 
ενεργοποιεί τους μύες, για λιγότερη διάρκεια όμως απο ότι 
το κόκκινο. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα, ότι σε ένα δωμάτιο 
βαμμένο κίτρινο, ένα μωρό κλαίει περισσότερο, και τα 
ζευγάρια μαλώνουν ευκολότερα. 
 
  Χρησιμοποιείστε το για να ζωντανέψετε ένα σκοτεινό 
δωμάτιο ή για να ενισχύσετε την ενέργεια όπου χρειάζεται, 
όπως σε ένα προσωπικό γυμναστήριο, σε μία κουζίνα ή στο 
καθιστικό σας. Μπορούμε ν' αποδώσουμε στο κίτρινο τα 
θετικά στοιχεία της δημιουργικότητας, εφευρετικότητας, 
επινοητικότητας, ανεξάντλητης ενέργειας, δύναμης ισχύος, 
θάρρους, αυτοπεποίθησης και δύναμης του χαρακτήρα. 
Επίσης, σ' αυτό αποδίδονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
της διαμάχης, και της εριστικότητας, δογματικότητας και 
του θυμού. Το άτομο που προτιμά το κίτρινο έχει την τάση 
να είναι απόμακρο από τους άλλους. Έχει τις καλύτερες 
προθέσεις αλλά σπάνια κάνει οτιδήποτε γι' αυτές. Το να 
απορρίπτει κανείς το κίτρινο, είναι σαν να απορρίπτει το 
καινούριο και την καινοτομία. 
  Ο σωστά επιλεγμένος τόνος του κίτρινου χρώματος 
ανυψώνει το πνεύμα μας και τον αυτοσεβασμό μας καθώς 
είναι το χρώμα της εμπιστοσύνης και της αισιοδοξίας. Εάν 
όμως το χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλη επιφάνεια μπορεί να 
μας τροφοδοτεί με συναισθήματα φόβου και ανησυχίας. 
Επίσης είναι ένα χρώμα που ενεργοποιεί το μεταβολισμό. 
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  Το κίτρινο είναι ένα φωτεινό, ηλιόλουστο χρώμα που 
προωθεί τα συναισθήματα της ευτυχίας. Εντούτοις, τα 
τολμηρά κίτρινα συνδέονται με την αυξανόμενη 
δραστηριότητα διανόησης και μυών και εάν 
χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες ενός χώρου μπορεί 
να διαταράξει την αρμονία. 
 
  Από έρευνες έχει βρεθεί ότι τα μωρά φωνάζουν 
περισσότερο στα κίτρινα δωμάτια. Επομένως, τα τολμηρά 
κίτρινα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως χρώμα έμφασης για να 
προσθέτουν μια πινελιά στα βρεφικά δωμάτια. Προτιμήστε 
τα απαλά κίτρινα, τα οποία είναι πιο χαλαρωτικά και 
αποτελούν μια καλή επιλογή για το βρεφικό δωμάτιο. 
 
Βάλτε κίτρινο χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΠΡΑΣΙΝΟ 

 
  Το πράσινο σε αντίθεση με το κόκκινο και το κίτρινο, 
ρίχνει τους τόνους, καλμάρει τα νεύρα και μας χαλαρώνει, 
αφού πρόκειται για το ηπιότερο χρώμα. 
 
  Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιείται και στους σχολικούς 
πίνακες. Επίσης σε πολλά μεγάλα θέατρα υπάρχει το 
λεγόμενο "πράσινο δωμάτιο", όπου αναπαύονται οι 
ηθοποιοί πριν ανέβουν στη σκηνή.Το πράσινο θεωρείται το 
χρώμα της νεότητας, συνεπώς είναι ιδανικό για χώρους 
όπου βρίσκονται ηλικιωμένα άτομα, διότι τα ανεβάζει 
ψυχολογικά. Σε υπνοδωμάτια, βιβλιοθήκες, χώρους 
μελέτης και παιδικά δωμάτια είναι ό,τι το καλύτερο. 
 
Αντίθετα σε χώρους όπου η ενέργεια είναι απαραίτητη σε 
μεγαλύτερο βαθμό,π.χ. σε τραπεζαρίες, σαλόνια και 
κουζίνες, καλύτερα να αποφεύγεται. Και σε αυτές τις 
περιπτώσεις όμως, ενδείκνυται όταν βρίσκεται σε 
συνδυασμό με ένα έντονο χρώμα, όπως π.χ. το μπορντώ. Ο 
συνδυασμός κυπαρισσί με ρουμπινί, αποδίδει ένα 
εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα, που αρμόζει σε κλασσικά 
σπίτια. 
 
  Αντίστοιχα, αν μαζί με το πράσινο χρησιμοποιήσουμε 
ένα ζωντανό κίτρινο lime, το αποτέλεσμα γίνεται ιδιαιτερα 
φρέσκο και χρησιμοποιείται εύκολα ακόμη και σε κουζίνα. 
  
  Το πράσινο είναι ο κραδασμός της ζωής που 
αναπτύσσεται. Το καθαρό σμαραγδένιο πράσινο, ιδιαίτερα 
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αν έχει μια χροιά γαλάζιου, είναι το χρώμα της θεραπείας. 
Είναι χρήσιμο, δυνατό και φιλικό. Έχει την συμπαντική 
έλξη της φύσης δίνει την αίσθηση της ισορροπίας και της 
ικανότητας. Όσοι αγαπούν το πράσινο πιθανόν κατοικούν 
στο μεγάλο δάσος της ανθρωπότητας. Η "πράσινη" 
προσωπικότητα προσπαθεί να υπερνικήσει την αντίθεση με 
σκοπό να επιτύχει αναγνώριση. 
 
  Το πράσινο ως χρώμα είναι από τα πιο χαλαρωτικά. 
Όντας στο κέντρο του φάσματος των χρωμάτων, είναι το 
χρώμα της ισορροπίας. Όταν ο κόσμος για μας περιέχει την 
αφθονία του πράσινου ως χρώμα, αυτό παρομοιάζεται στο 
νου μας με την παρουσία ύδατος, και την απουσία του 
κινδύνου της πείνας. Έτσι στη θέα του πράσινου 
καθησυχαζόμαστε, σε ένα πρωτόγονο και πρωταρχικό 
επίπεδο. 
 
  Το πράσινο είναι ένα ήρεμο χρώμα που προωθεί τα 
συναισθήματα της ειρήνης και της ευημερίας. Είναι επίσης 
ένα αναζωογονητικό χρώμα. Το πράσινο μπορεί να 
οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό συναίσθημα και 
αντισταθμίζεται καλύτερα με τις καυτές σκιές του κόκκινου 
και του πορτοκαλί τα οποία προσθέτουν ενέργεια στο 
δωμάτιο. 
 
 
Βάλτε πράσινο χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΜΠΛΕ 

 
  Το μπλε όπως και το πράσινο, έχει την ιδιότητα της 
καταπραϋντικής λειτουργίας στο κεντρικό νευρικό μας 
σύστημα όταν το κοιτάζουμε. Ο χρόνος μέσα σε ένα μπλε 
δωμάτιο κυλάει γρηγορότερα, αποβάλλοντας το αίσθημα 
της ανίας. 
 
Πρόκειται για το καταλληλότερο χρώμα για υπνοδωμάτια, 
ενώ δεν συνιστάται για το καθιστικό. Οι πιο απαγορευτικοί 
χώροι για το μπλε είναι η τραπεζαρία και η κουζίνα, όπως 
επίσης και οι χώροι μαζικής εστίασης (π.χ. εστιατόρια, 
χώροι δεξιώσεων, κ.λ.π.). 
 
Έχει αποδειχθεί ότι το μπλε χαλάει την όρεξη, κι αυτό γιατί 
υποσυνείδητα παραπέμπει σε χαλασμένες τροφές.  
 
Οι απαλοί τόνοι του μπλε έχουν συνδυαστεί με την 
καθαριότητα, τη φρεσκάδα και την υγεία, ενώ τα σκούρα 
μπλε συμβολίζουν τη δύναμη, τη γνώση και τη σοβαρότητα, 
καθιστώντας τα έτσι ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους 
και γραφεία. Είναι η κύρια προτίμηση των αντρών, γι'αυτό 
και το συναντάμε πολλές φορές σε εργένικα σπίτια. 
 
  Το μπλε είναι το χρώμα του νου και της καθαρής 
επικοινωνίας, είναι κατευναστικό και μας επηρεάζει 
νοητικά με θετικό τρόπο παρά το γεγονός ότι πολλοί το 
θεωρούν ψυχρό, απαθές και μη φιλικό. Τα ισχυρά μπλε 
υποκινούν τη σκέψη και τα πιο ανοιχτά, μαλακά μπλε 
ηρεμούν και ενισχύουν τη συγκέντρωση του μυαλού. Οι 
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άνθρωποι τείνουν να είναι πιο παραγωγικοί όταν 
δουλεύουν σε δωμάτια με τοίχους βαμμένους μπλε.  
 
  Το μπλε είναι ένα θαυμάσιο χρώμα εάν θέλετε να 
προωθήσετε το χρόνο ανάπαυλας του μωρού σας. 
Επιβραδύνει το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μιας και 
χαμηλώνει την πίεση του αίματος και παράγει μια ήρεμη 
επίδραση που προετοιμάζει το σώμα για τον ύπνο. Όταν το 
χρησιμοποιείτε ως χρώμα έμφασης στο δωμάτιο του μωρού 
σας, τα σκοτεινά μπλε μπορούν να έχουν πολύ 
εντυπωσιακή επίδραση. Επιπλέον το μπλε ως χρώμα 
επιβραδύνει την όρεξη. Επομένως εάν έχετε ένα υπέρβαρο 
παιδί μπορείτε να βάψετε το δωμάτιο του μπλε. 
 
 
Βάλτε μπλε χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΓΑΛΑΖΙΟ 

  
Είναι το χρώμα του πνεύματος. Το σύμβολό του στοχασμού, 
της προσευχής και του ουρανού. Σχεδόν κάθε είδος 
γαλάζιου είναι καλό αλλά οι βαθύτερες αποχρώσεις του 
είναι καλύτερες. Το ανοιχτό γαλάζιο δείχνει μικρό βάθος 
και έναν αγώνα προς την ωριμότητα. Εκείνοι με την βαθιά 
απόχρωση γαλάζιου έχουν βρει το έργο τους κι έχουν 
συμμετοχή σ' αυτό. Είναι κυρίως πνευματικά 
προσανατολισμένοι. "Το γαλάζιο είναι το χρώμα της 
συμπαντικής έλξης". Είναι, ακόμα, το χρώμα της 
απελευθέρωσης, του συντηρητισμού και της αποδοχής των 
υποχρεώσεων. 
 
 
Βάλτε γαλάζιο χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΜΩΒ 
  Το μωβ, είναι ένα αρκετά παρεξηγημένο χρώμα. Δε 
συνηθίζεται να το βλέπουμε σε κατοικίες, ενώ όταν το 
ρισκάρουμε, το αποτέλεσμα είναι μαγνητικό. Στους 
σκούρους τόνους του προσδίδει μεγαλοπρέπεια και 
πολυτέλεια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που αποτελούσε το 
αγαπημένο χρώμα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. 
  Δημιουργεί πολύ ωραίο φόντο για ένα μαύρο ή έναν 
λευκό καναπέ, ενώ συνδυαζόμενο με υλικά όπως βελούδο, 
κρύσταλλα swarovski και ταφτάδες, αναδεικνύει όλο του 
το μεγαλείο. 
  Το χρυσό είναι το απόλυτο συμπλήρωμά του, 
δημιουργώντας μαζί του την ιδανικότερη αντίθεση. Είναι 
το χρώμα που αναπτύσσει την έμπνευση, άρα μην 
παραλείψετε να το χρησιμοποιήσετε στο στούντιο 
ζωγραφικής, στο γραφείο, ακόμη και... στο υπνοδωμάτιό 
σας. 
  Μην τολμήσετε όμως να το εντάξετε σε σκοτεινούς 
χώρους. Το μωβ είναι το χρώμα που πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να προσελκύσετε κάποιο άλλο 
άτομο, δημιουργώντας -προπάντων- μυστήριο!  
  Το μωβ, γνωστό και ως πορφυρό, είναι ιώδες και 
αποτελεί το πιο σύντομο μήκος κύματος φωτός. 
Ενθαρρύνει τη βαθιά σκέψη και την περισυλλογή. Όντας το 
τελευταίο ορατό μήκος κύματος φωτός πριν από την 
υπεριώδη ακτίνα, συμβολίζει την ένωση με το χρόνο, το 
διάστημα και τον κόσμο. Η υπερβολική χρήση του μωβ 
όμως και η χρήση ενός λανθασμένου τόνου του, 
επικοινωνεί κάτι φτηνό και δυσάρεστο, γρηγορότερα από 
οποιοδήποτε χρώμα. 
Βάλτε μωβ χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΚΑΦΕ 
 
  Το καφέ συγκαταλέγεται στα αγαπημένα χρώματα των 
αντρών. Αρκετά στιβαρό και σοβαρό,είναι ιδανικό για 
χώρους υποδοχής, ενώ δεν παρουσιάζεται πρόβλημα εάν 
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας. 
Προσδίδει ζεστασιά και φιλικότητα, ενώ τονώνει το 
αίσθημα εμπιστοσύνης και της οικογενειακής θαλπωρής. 
Μη φοβηθείτε να το χρησιμοποιήσετε σε σκούρους τόνους 
σε κάποιον τοίχο του σπιτιού σας. 
 
  Αρκετά πρωτότυποι συνδυασμοί όπως με το τυρκουάζ ή 
το πράσινο lime, θα δημιουργήσουν μια εκσυγχρονισμένη 
κλασσική  αίσθηση στο χώρο σας, που θα σας 
χαρακτηρίζει για την εμπνευσμένη δημιουργικότητά σας.      
Το καφέ συνήθως αποτελείται από κόκκινο και κίτρινο, με 
ένα μεγάλο ποσοστό μαύρου. Συνεπώς, έχει ένα μεγάλο 
μέρος της ίδιας σοβαρότητας με το μαύρο, αλλά είναι 
θερμότερο και μαλακότερο. Έχει τα στοιχεία των κόκκινων 
και κίτρινων ιδιοτήτων. Το καφέ συμβολίζει την ένωση με 
τη γη και το φυσικό κόσμο. Είναι ένα στερεό, αξιόπιστο, 
χρώμα και οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν ήσυχο 
και ενθαρρυντικό. 
 
 
 
Βάλτε καφέ χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΛΕΥΚΟ 
 
  Το λευκό είναι το συνηθέστερο χρώμα που συναντάμε 
στα σπίτια, ως η εύκολη λύση. Από πολλούς θεωρείται το 
ιδανικότερο χρώμα για να ξεμπερδεύουν από το μπελά και 
της επιλογής και των συνδυασμών. Λόγω της 
ουδετερότητάς του, δεν μπορεί κανείς να πει εύκολα για 
που είναι ιδανικό και που όχι. 
 
  Σίγουρα χαρακτηρίζει την καθαριότητα, άρα συνειδητά 
είναι ιδανικό για το λουτρό και την κουζίνα. Πέρα από 
αυτά όμως, όταν συνδυαστεί με δυνατά χρώματα όπως το 
κόκκινο, το μωβ, ή το πορτοκαλί, βγάζει όλη τη θετική του 
ενέργεια, εξισορροπώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά 
των χρωμάτων που συνοδεύει. Προτιμήστε το λοιπόν 
συνοδευόμενο από ένα δυνατό χρώμα. 
 
  Αντίθετα από το μαύρο, το λευκό είναι μια συνολική 
αντανάκλαση. Στην πραγματικότητα, απεικονίζει τη 
δύναμη του φάσματος σε πλήρη ισχύ. Επικοινωνεί το «μην 
αγγίζετε» καθώς συμβολίζει την αγνότητα και όπως και το 
μαύρο είναι ασυμβίβαστο, καθαρό, υγιεινό, και 
αποστειρωμένο. 
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ΜΑΥΡΟ 
 
  Το μαύρο δεν είναι χρώμα, αλλά απουσία φωτός. Όταν 
χρησιμοποιηθεί στο σπίτι παράλληλα με δυνατά ή απαλά 
χρώματα, καταφέρνει να "βγάλει" από μέσα τους όλη τη 
δυναμική που κρύβουν σε υπέρμετρες δόσεις. 
 
  Το μαύρο θεωρείται χρώμα μυστηρίου, δύναμης αλλά 
και εκλεκτικισμού. Επιβάλλεται στο χώρο, γι'αυτό 
προτιμήστε το σε ένα τοίχο ή σε ένα έπιπλο στο σαλόνι ή 
στο γραφείο σας, εάν σκοπός σας είναι η βαρύτητα του 
χώρου. 
 
  Συνδυάζεται εύκολα σε μοντέρνα αλλά και σε κλασσικά 
στυλ. Με το λευκό παρουσιάζει μία απόλυτη ισορροπία, 
που εύκολα όμως γίνεται βαρετή. Αυτό διορθώνεται εάν 
προσθέσουμε ένα τρίτο χρώμα, όπως π.χ. το κόκκινο ή το 
πράσινο. Το μαύρο είναι ουσιαστικά μια απουσία φωτός.  
      
  Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του είναι ιδιαίτερες. 
Δημιουργεί προστατευτικά εμπόδια, απορροφώντας όλη 
την ενέργεια που έρχεται προς σας. Δεδομένου ότι κανένα 
μήκος κύματος δεν απεικονίζεται μπορεί, να εκληφθεί ως 
απειλητικό καθώς πολλοί άνθρωποι φοβούνται το σκοτάδι. 
Κατά βάση όμως επικοινωνεί την εκλέπτυνση, την απόλυτη 
σαφήνεια, τη σοβαρότητα και την ασυμβίβαστη τελειότητα 
και λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με το λευκό. 
 
Βάλτε μαύρο χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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ΓΚΡΙ 
 
Το γκρι είναι το χρώμα της ουδετερότητας, αφού 
δημιουργείται από την ανάμειξη του λευκού με το μαύρο. 
 
Ισχύουν οι ίδιες θεωρίες με το λευκό για τους ανοιχτούς 
τόνους του γκρίζου, και οι αντίστοιχες του μαύρου για τους 
σκούρους τόνους του. 
 
Το καθαρό γκρι είναι το μόνο χρώμα που δεν έχει καμία 
άμεση ψυχολογική ιδιότητα. Το γκρι αποτελεί μια εικονική 
απουσία χρώματος και θεωρείται καταθλιπτικό. Επίσης το 
γκρι έχει μια επίδραση ύγρανσης σε άλλα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται μαζί. Η βαριά χρήση του γκρι δείχνει 
συνήθως μια έλλειψη εμπιστοσύνης και το φόβο της 
έκθεσης. 
 
 
Βάλτε γκρι χρώμα στο τέλος της σελίδας 
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Έτσι: Τα χρώματα των δωματίων θα πρέπει να είναι το 
πρώτο σας μέλημα κατά την διακόσμηση του σπιτιού.  
Θα πρέπει να επιλέξετε χρώματα με τα οποία θα 
αισθάνεστε άνετα, χρώματα τα οποία θα δημιουργούν την 
σωστή ατμόσφαιρα και θα εμπνέουν τα σωστά 
συναισθήματα σε εσάς και τους καλεσμένους σας μέσα σε 
κάθε δωμάτιο. 
 
 Επιλέξτε προσεκτικά τις αποχρώσεις των χρωμάτων και 
των διακοσμητικών στοιχείων που θα χρησιμοποιήσετε στο 
σπίτι σας παρατηρώντας τα συναισθήματα που σας 
δημιουργεί η παρουσία τους. 
 
 
 
 Για το γραφείο καλό θα ήταν να επιλέξουμε το κίτρινο 

εφόσον είναι ένα χρώμα που προάγει την πνευματική 
εργασία. 

 
 Για την κουζίνα πριν επιλέξουμε το χρώμα, θα πρέπει 

να σκεφτούμε πώς θέλουμε να την χρησιμοποίησουμε. 
Για παράδειγμα, το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα το οποίο 
ανοίγει την όρεξη. Αντίθετα, το γαλάζιο θεωρείται ότι 
απωθεί τη διάθεση για φαγητό. Επιπλέον, το ανοιχτό 
πράσινο ενδείκνυται για μία κουζίνα στην οποία έχουμε 
σκοπό να αφιερώνουμε πολλές ώρες όπως για 
παράδειγμα να συγκεντρωνόμαστε με την οικογένειά 
μας. 
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 Για το καθιστικό προτίνεται το κόκκινο προκαλεί 

έντονα συναισθήματα. Θα νιώσετε δραστήριοι, 
ομιλητικοί και γεμάτοι ενέργεια. Ειδικότερα, αν 
επιθυμείτε να κάνετε το σαλόνι ένα δυναμικό χώρο, ο 
συνδυασμός του κόκκινου με απαλά και ψυχρά χρώματα, 
όπως το γκρι και το λευκό, είναι ο ιδανικότερος. 

 
 
 Στις κρεβατοκάμαρες ταιριάζουν χρώματα πολύ 

ανοιχτά στους τόνους του γαλάζιου, του μοβ ή του 
πράσινου, τα οποία θεωρούνται πως είναι χρώματα 
χαλαρωτικά και συμβολίζουν την αρμονία τόσο στον 
φυσικό κόσμο όσο και στην ζωή. 

 
 
 
Μεθοδολογία 

 
Αρχικά, ξεκινήσαμε την έρευνά μας και επιλέξαμε ως 
ομάδα το θέμα που μας κέντρισε περισσότερο το 
ενδιαφέρον, τα χρώματα. Αφού διαβάσαμε, πήραμε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των 
χρωμάτων. Διαλέξαμε ξεχωριστά ένα αντικείμενο που 
θέλαμε να κατασκευάσουμε σχετικά με το θέμα μας. Με 
την προϋπόθεση ότι μελετήσαμε αναλυτικά και σχεδιάσαμε 
με απόλυτη ακρίβεια αυτό που θα δημιουργούσαμε, 
ξεκινήσαμε την δουλειά στο εργαστήριο. Μετά από πολύ 
κόπο και πολλές διδακτικές ώρες αφιερωμένες στις 
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κατασκευές μας, αρχίσαμε την έρευνα για να αλλάξουμε το 
δωμάτιο ενός μέλους της ομάδας μας. Τέλος, αφού 
τελειοποιήσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες, ξεκινήσαμε να 
συνθέτουμε τις εργασίες μας με σκοπό να σας 
ενημερώσουμε σχετικά με την εσωτερική διακόσμηση και 
να σας παρουσιάσουμε το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε 
το τρέχων σχολικό έτος. 
 
 
 

Αποτελέσματα -συζήτηση 
 

Τα χρώματα είναι κύματα ακτινοβολίας που, ανάλογα με το 
μήκος τους, εμφανίζονται στα μάτια μας με όλη την ποικιλία 
του χρωματικού φάσματος. 

Έτσι, μας επηρεάζουν σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο. Ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε, ότι η ψυχολογική ανάλυση των 
επιδράσεων που έχουν τα χρώματα επάνω μας είναι μια 
ολόκληρη επιστήμη. 

Μια επιστήμη που τη χρησιμοποιούν σε αμέτρητες 
εφαρμογές, από το χρώμα που θα βαφτεί ένα εστιατόριο για 
να σου ανοίγει την όρεξη, μέχρι το πώς θα είναι 
χρωματισμένη μια συσκευασία προϊόντος, για να σε κάνει 
να το αγοράσεις. 

  Τα χρώματα του χώρου όπου ζούμε ή εργαζόμαστε, 
επιδρούν πάνω μας όπως ακριβώς τα χρώματα του φυσικού 
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περιβάλλοντος. Επίσης τα χρώματα που φοράμε, στέλνουν 
σαφή σήματα που όλοι μπορούν υποσυνείδητα να 
διαβάσουν. 

  Υπάρχει μια ποικιλία ως προς την επίδραση που έχουν τα 
χρώματα στους ανθρώπους: Το κόκκινο, για παράδειγμα, 
άλλοι το αντιλαμβάνονται ως συναρπαστικό ή φιλικό και 
άλλοι ως επιθετικό και απαιτητικό. Το μπλε χρώμα 
θεωρείται πολλές φορές ήρεμο και κατευναστικό και άλλες 
κρύο και μη φιλικό.  

  Τα ονομαζόμενα θερμά χρώματα περιλαμβάνουν: τα 
κόκκινα, τα πορτοκαλιά, και τα κίτρινα τμήματα στο 
λεγόμενο ‘ορατό μέρους του φάσματος’. Όταν 
χρησιμοποιούνται ως χρώματα ενός τοίχου κάνουν ένα 
μεγάλο χώρο να φαίνεται μικρότερος και άνετος. Επιπλέον 
αποπνέουν συναισθήματα ευτυχίας, άνεσης και χαλάρωσης. 
Εντούτοις όταν χρησιμοποιούνται σε έντονους τόνους 
γίνονται παρακινητικά και συναρπαστικά και οδηγούν στη 
συγκέντρωση πάρα πολλής ενέργειας. Επομένως δε 
θεωρούνται κατάλληλα για έναν ήρεμο και απολαυστικό 
ύπνο.  

  Τέλος τα ψυχρά χρώματα μας προκαλούν την αίσθηση της 
ψυχρότητας και την ψευδαίσθηση της σμίκρυνσης ενός 
χώρου ή της απομάκρυνσης. Μια επιφάνεια τοίχου λοιπόν 
που έχει βαφτεί με ψυχρό χρώμα, δίνει την εντύπωση ότι 
είναι απόμακρη και μικρότερη απ’ ότι στην 
πραγματικότητα. πραγματικότητα. 
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Πως μπορούμε να εκτεθούμε αποτελεσματικά στα 
χρώματα που χρειαζόμαστε: 

Παρατήρηστε σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού περνάτε τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας και βάψτε τους τοίχους του 
με το ανάλογο χρώμα.  

Προσπαθήστε η διακόσμησή του να συμπεριλαμβάνει το 
ίδιο χρώμα ή αποχρώσεις του.  

Μια επίσης πολύ αποτελεσματική μέθοδος, είναι να 
αγοράσετε αμπαζούρ - φωτιστικά με υφάσματα ή γυαλί στο 
αντίστοιχο χρώμα, ή να αλλάξετε τις λάμπες με χρωματιστές 
λάμπες του χρώματος.  

Οι κουρτίνες επίσης μπορούν να είναι του επιλεγμένου 
χρώματος και από λεπτό, διάφανο ύφασμα, ώστε όπως 
περνά το φως από αυτές, να διαχέει το χρώμα σε όλο το 
δωμάτιο. 

  Λέγεται επίσης ότι τα χρώματα μπορούν να αλλάξουν τις 
τάσεις του χαρακτήρα μας, όπως και την ενέργειά μας. 
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Συμπεράσματα 
 

Το χρώμα είναι παντού και η ποικιλία των χρωμάτων μας 
δίνει ζωή. 

• Εάν θέλετε μια ειρηνική και αναπαυτική ατμόσφαιρα στο 
δωμάτιο σας χρησιμοποιείστε μαλακά, δροσερά χρώματα. 

• Συνδυάστε τα τολμηρά, χρώματα με απαλά θερμά ή 
δροσερά και μη διστάζετε να χρησιμοποιείτε την παλέτα 
των καφέ και κρεμ. 

• Περιορίστε τη χρήση του Μαύρου στο ελάχιστο. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν γενικές επισημάνσεις. Πριν 
ξεκινήσετε σκεφτείτε πρώτα απ’ όλα ότι το δωμάτιο σας θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύει την ιδιοσυγκρασία σας και τον 
ξεχωριστό σας χαρακτήρα 

 

 

Κριτική και αυτοκριτική 
αποτίμηση 

 

Πιστεύουμε πως τελικά αποδειχθηκε ένα δύσκολο θέμα 
προς μελέτη και ανάλυση ,γιατί όλοι όταν αναλύουν την 
επίδραση των χρωμάτων σταματούν σε επιφανειακές 
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πληροφορίες. Ηταν δύσκολο να βρούμε πληροφορίες για 
αυτό το θέμα,και αναλώσσαμε πολλές ώρες στο να 
προσπαθούμε να τις συγκεντρώσουμε .Οι δυσκολίες όμως 
αυτές μας έμαθαν να δουλεύουμε ομαδικά και να βρούμε 
τρόπο να συνεννοηθούμε και να δουλέψουμε μαζί,έτσι ώστε 
να υπάρξει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γνωριστήκαμε 
μεταξύ μας καλύτερα και η κάθε μία από τη μεριά της 
προσπάθησε για την ομάδα μας. Ηταν μία ικανοποιητική 
συνεργασία και ευχαριστούμε την κα Σόφη Μρία για την 
ευκαιρία που μας έδωσε. 

 

 

 
Βιβλιογραφία 

 

www.iliochrom.gr/index.php?option=com_content&view=article... 
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www.psy-therapy.gr/paixte-me-ta-xromata/ 

(Ημερομηνία πρόσβασης: Απρίλιος 2015) 
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Παράρτημα: 
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