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  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. 



    Ο σκοπός της έρευνας που διεξήχθει κατά την διάρκεια 
του σχολικού έτους είναι 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. 
 





 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.  
 



 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! 
 



KOKKINO 
  
 

δημιουργεί εγρήγορση στους παλμούς της 
καρδιάς και ανεβάζει την πίεση. 

  είναι απολύτως απαγορευτικό για 
υπνοδωμάτια και χώρους μελέτης.  

 για χώρους που χρειάζονται ενέργεια 
 ερεθιστικό χρώμα, δυνατή ορμή, 

δημιουργικότητα 





ΡΟΖ 
 

δείχνει άτομα με ευαισθησίες 
είναι κατευναστικό χρώμα.  
Οι χτύποι της καρδιάς 

επιβραδύνονται σε έναν χώρο όπου 
επικρατεί το ροζ χρώμα 
χώρο ηρεμίας. 
 





ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
 

 το ιδανικότερο χρώμα για τραπεζαρίες, αφού 
λειτουργεί θετικά για την όρεξη και βοηθάει στην 
πέψη 

 ενισχύει τη δημιουργικότητα, τις δραστηριότητες 
και τα ενδιαφέροντα 

 είναι παρακινητικό χρώμα 
 Τα πορτοκαλί δωμάτια μπορούν να τείνουν να 

περιορίσουν το χώρο, έτσι σιγουρευτείτε ότι υπάρχει 
μια αφθονία φωτός πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το 
χρώμα 





ΚΙΤΡΙΝΟ 
  
 

 Ανεβάζει την κινητικότητα και ενεργοποιεί τους μύες 
 σε ένα δωμάτιο βαμμένο κίτρινο, ένα μωρό κλαίει 

περισσότερο, και τα ζευγάρια μαλώνουν ευκολότερα.  
 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. 
 





ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

ρίχνει τους τόνους, καλμάρει τα νεύρα και 
μας χαλαρώνει, αφού πρόκειται για το 
ηπιότερο χρώμα. 

Σε υπνοδωμάτια, βιβλιοθήκες, χώρους 
μελέτης και παιδικά δωμάτια είναι ό,τι το 
καλύτερο. 

 είναι το χρώμα της ισορροπίας 
προωθεί τα συναισθήματα της ειρήνης και 

της ευημερίας 





ΜΠΛΕ 
 

  Το μπλε όπως και το πράσινο, έχει την ιδιότητα της 
καταπραϋντικής λειτουργίας στο κεντρικό νευρικό μας 
σύστημα όταν το κοιτάζουμε 

 Πρόκειται για το καταλληλότερο χρώμα για 
υπνοδωμάτια  

 Το μπλε είναι το χρώμα του νου και της καθαρής 
επικοινωνίας  

 Επιβραδύνει το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μιας και 
χαμηλώνει την πίεση του αίματος και παράγει μια 
ήρεμη επίδραση που προετοιμάζει το σώμα για τον ύπνο 





ΓΑΛΑΖΙΟ 
  
 

 Είναι το χρώμα του πνεύματος 
  Είναι, ακόμα, το χρώμα της απελευθέρωσης, του 

συντηρητισμού και της αποδοχής των υποχρεώσεων. 
 



ΜΩΒ 
  Το μωβ, είναι ένα αρκετά παρεξηγημένο χρώμα. Δε 

συνηθίζεται να το βλέπουμε σε κατοικίες  
 Ενθαρρύνει τη βαθιά σκέψη και την περισυλλογή.  



ΚΑΦΕ 
 Προσδίδει ζεστασιά και φιλικότητα, ενώ 

τονώνει το αίσθημα εμπιστοσύνης και της 
οικογενειακής θαλπωρής  
 

 Το καφέ συμβολίζει την ένωση με τη γη και το 
φυσικό κόσμο.  
 

  οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν ήσυχο 
και ενθαρρυντικό. 
 





ΛΕΥΚΟ 
  
  είναι το συνηθέστερο χρώμα που συναντάμε 

στα σπίτια, ως η εύκολη λύση 
  χαρακτηρίζει την καθαριότητα, άρα 

συνειδητά είναι ιδανικό για το λουτρό και την 
κουζίνα  

συμβολίζει την αγνότητα και όπως και το 
μαύρο είναι ασυμβίβαστο, καθαρό, υγιεινό, 
και αποστειρωμένο 





ΜΑΥΡΟ 
  

 Το μαύρο δεν είναι χρώμα, αλλά απουσία φωτός  
 χρώμα μυστηρίου, δύναμης αλλά και 

εκλεκτικισμού  
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του είναι ιδιαίτερες. 

Δημιουργεί προστατευτικά εμπόδια, 
απορροφώντας όλη την ενέργεια που έρχεται 
προς σας 

  όμως επικοινωνεί την εκλέπτυνση, την απόλυτη 
σαφήνεια, τη σοβαρότητα και την ασυμβίβαστη 
τελειότητα  





 Για το γραφείο καλό θα ήταν να επιλέξουμε το κίτρινο 
εφόσον είναι ένα χρώμα που προάγει την πνευματική 
εργασία. 

  
 Για την κουζίνα ,το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα το 

οποίο ανοίγει την όρεξη, το γαλάζιο θεωρείται ότι 
απωθεί τη διάθεση για φαγητό, το ανοιχτό πράσινο 
ενδείκνυται για μία κουζίνα στην οποία έχουμε σκοπό 
να αφιερώνουμε πολλές ώρες. 
 

Τί χρώμα να επιλέξω; 





 Για το καθιστικό προτείνεται το κόκκινο προκαλεί 
έντονα συναισθήματα. 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. 





 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. 
 



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



Πως μπορούμε να εκμεταλευτούμε 
την επίδραση των χρώματων στον 

χώρο μας: 
 

 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.  





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

 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. 

 

Άρα: 
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