




Τα χρώματα 

όπως τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

ακολουθούν τις αλλαγές 

αισθημάτων και συναισθημάτων. 

(Pablo Picasso)









Ας υποθέσουμε πως τα αισθήματα και τα συναισθήματά μας όχι μόνο έχουν 
χρώμα, αλλά και ότι με κάποιο τρόπο είμαστε σε θέση να το διακρίνουμε 
με τα μάτια μας! Προς χάριν των γραφομένων  -ποιητική αδεία-,  ας προι-
κίσουμε το συναίσθημά μας με σχήμα και μορφή, ας είναι τότε μια αέρινη 
παρουσία, ένα σύννεφο!  Ένα χρωματιστό σύννεφο! Τη μία κρύβει το φως, 
την άλλη το αφήνει να φανεί, την τρίτη βρέχει δυνατά και αφού ‘αδειάσει’, 
τότε αφήνει να φανεί το ουράνιο τόξο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. 
Με όλα τα χρώματά του! Μα, αλήθεια δεν είναι; … η αρμονία, η ισορροπία, 
η γοητεία  μιας εικόνας, ενός χώρου, ενός αντικειμένου δεν κρύβονται 
εν πολλοίς στα στοιχεία και στα χρώματα που τις συνθέτουν, στη σχετική 
θέση τους, στο χώρο και στα ‘συμφραζόμενα’, στη μεταβολή τους στο 
χρόνο; Τις συνθέσεις και τις αντιθέσεις τους που άλλοτε αναδεικνύουν ή 
άλλοτε αποκρύπτουν, λειτουργώντας σε αέναη δυναμική αλληλεπίδραση. 
Φαντασθείτε τώρα τον εαυτό σας παρατηρητή και ταυτόχρονα ‘συμμετέχο-
ντα’ στο χώρο, κλειστό ή ανοιχτό, δεν έχει σημασία. Αισθανθείτε και δείτε 
με τα μάτια της ψυχής σας το χρώμα ή τα χρώματα των συναισθημάτων 
σας και προσπαθήστε να επιλέξετε χρώματα για τις επιφάνειες και τα 
αντικείμενα που σας περιβάλλουν ώστε να ταιριάζουν, να δένουν με τα 
δικά σας πολύ προσωπικά αισθήματα ή συναισθήματα. 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΡΩΜΑ! ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΡΩΜΑΤΑ! Δώστε στη διαδικασία επιλογής 
χρώματος τη θέση που της αξίζει στη ζωή σας. Μια πολύ σημαντική θέση! 
Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε…
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Η χαρά της 
δημιουργίας
και η ικανοποίηση του βασικού 
αισθήματος της πείνας

Η δημιουργία ως πηγή χαράς, εκπλήρωσης, χορού των 
αισθήσεων και των συναισθήσεων. 
Η δημιουργία του σπιτικού γεύματος ή απλώς η προσφορά 
του από τον ή τη σύντροφό μας, η γευστική απόλαυση και 
το «σ’ ευχαριστώ πολύ» συνοδευόμενο με ένα χαμόγελο 
κι ένα φιλί. 
Σ’ ένα περιβάλλον που προδιαθέτει για όλα αυτά. 

Σ’ ένα περιβάλλον, καθαρό, οργανωμένο, με το φως να 
τονίζει τις σκιές, να παίζει με αποχρώσεις, υφές και 

αντικείμενα, να προκαλεί, να παρακινεί σε δράση, να 
εμπνέει, να δίνει τολμηρές ιδέες. Η ακοή, η αφή, η 
όσφρηση, η όραση, η γεύση! 

Όλες οι αισθήσεις σε εγρήγορση! 
Πανδαιμόνιο αισθήσεων! Πανδαιμόνιο χρωμάτων. 
Τι έχουμε ανάγκη; Ένα χρωματικό καμβά να υπο-
δέχεται φιλικά και να αναδεικνύει τα χρώματα των 

συναισθημάτων μας. 
Μια πινελιά που να δίνει νόημα στις πράξεις και 
στα συναισθήματα, που απορρέουν από αυτές.  
Μια πινελιά με χρώμα! 

M141-50

M143-50
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Η κάθαρση

Τα βήματά μας οδηγούν στο μπάνιο του σπιτιού. 
Χώρος κάθαρσης του σώματος που σύμφωνα με πανάρχαιες 
δοξασίες πολλών διαφορετικών πολιτισμών έχει ουσιαστικό, 
συμβολικό και σημαίνοντα ρόλο στην κάθαρση της ψυχής. 
Στην εποχή μας, μια μοντέρνα τελετουργία κάθαρσης σ’ ένα 
χώρο φροντισμένο και φωτεινό, διακοσμημένο με σχέδια και 
χρώματα που αναδύουν φρεσκάδα, καθαρότητα, αγνότητα. 
Νιώθουμε το εκπληκτικό συναίσθημα της καθαριότητας 
μέσα από χρωματικές επιλογές και συνδυασμούς που την 
αποπνέουν. 

Δίνουμε ‘χώρο’ στο χώρο να λειτουργήσει στην ψυχο-
σύνθεσή μας. 

Αφήνουμε το χώρο πιο καθαροί, πιο ξεκούραστοι, 
πιο ήρεμοι, πιο αισιόδοξοι.
 Όσο και τα χρώματα του μπάνιου μας.

J810-40YG

J810-10YG

14

Η κάθαρση του σώματος και της ψυχής 
βεβαίως – μεταφορικά μιλώντας. 
Ευεξία, καθαριότητα και … αρχοντιά  

EM
O

TI
O

N
S 

IN
 C

O
LO

R

14



15















































EM
O

TI
O

N
S 

IN
 C

O
LO

R

38

J710-60B

M142-10 J780-30YB P162-30











































Συνδυασμοί χρωμάτων
Οι συνδυασμοί χρωμάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τολμηρούς, 
σοβαρούς (ή αναλογικούς) και σε απαλούς (μονοχρωματικούς) συνδυασμούς. 

Οι τολμηροί συνδυασμοί (εικόνα 1) προκύπτουν με επιλογή χρωμάτων που 
βρίσκονται στην αντίθετη θέση στο χρωματικό κύκλο, δημιουργώντας ισχυρή 
αντίθεση μεταξύ τους. Όσο πιο έντονα είναι τα χρώματα που επιλέγονται, τόσο 
πιο έντονη, επιβλητική και ελκτική σε αυτόν που κοιτά στην κατεύθυνσή τους 
είναι η αντίθεση που δημιουργείται. Ιδανικοί για μεγάλους χώρους. 

Οι σοβαροί συνδυασμοί (εικόνα 2) επιτυγχάνονται με συνδυασμούς χρωμάτων 
που βρίσκονται σε κοντινές μεταξύ τους θέσεις στο χρωματικό κύκλο. Η εμφάνιση 
αυτού του τύπου συνδυασμών μεταφέρει μια ευχάριστη, αρμονική αίσθηση στο 
χώρο. Το βέλτιστο αποτέλεσμα αυτού του τύπου συνδυασμών επιτυγχάνεται 
με επιλογή ενός κυρίαρχου (εντονότερου) και ενός βοηθητικού (ελαφρύτερου) 
χρώματος, τα οποία βρίσκονται σε διακριτή αντίθεση. 

Οι απαλοί συνδυασμοί (εικόνα 3) δημιουργούνται επιλέγοντας εντονότερα και 
ελαφρότερα χρώματα από την ίδια, όμως, οικογένεια χρώματος. Δημιουργούν την 
αίσθηση της ηρεμίας και της ασφάλειας. Παράλληλα, δημιουργούν συνειρμούς 
απλότητας, καθαρότητας και πολυτέλειας στους χώρους που αυτοί εφαρμόζονται. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΦΗ 
(ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ) ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ
Οι χρωματικοί συνδυασμοί που έχετε στη διάθεσή σας είναι τριών ειδών: 
•  Μονοχρωματικοί 
•  Συμπληρωματικοί
•  Αναλογικοί

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το χρώμα:
•  Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε δύο βασικά χρώματα σε έναν κλειστό χώρο.
•  Ο συνδυασμός πολλών και διαφορετικών χρωμάτων σε ένα χώρο μπορεί 

να προκαλέσει σύγχυση.
•  Τα έντονα χρώματα πρέπει να τοποθετούνται σε υπόβαθρο με ελαφρύτερα χρώματα. 
•  Οι ‘πινελιές’ και τα έντονα χρώματα σε ένα χώρο εστιάζουν την προσοχή του 

ματιού σε αυτά. 
•  Χρησιμοποιούμε ‘πινελιές’ με ζεστά χρώματα σε χώρους με ψυχρά χρώματα. 
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