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Εισαγωγή  

 
 
 
 
 

Σκοπός 
 
Η  παρούσα   διπλωµατική   εργασία   έχει   σκοπό   να  αναδείξει  την 
πολύπλοκη  φύση του χρώµατος και την επίδραση  του στον άνθρωπο. 
Βασιζόµενοι  στη σηµειωτική  προσέγγιση,  όπου  εξηγείται  ο τρόπος 
µε τον οποίο  το οπτικό  χρωµατικό  ερέθισµα  ερµηνεύεται  από τους 
εµπλεκόµενους  χρήστες,  απώτερος  στόχος  της  εργασίας   είναι  να 
προταθούν   οι  παράγοντες   εκείνοι   που  λαµβάνουν  χώρα  κατά  τη 
σχεδίαση,  αποσκοπώντας  στην  ανάπτυξη  αποτελεσµατικών 
µεθοδολογικών  εργαλείων   και  συστηµάτων,  µε  τελικό  στόχο  την 
ενίσχυση της επιλογής  της χρωµατικών συνδυασµών. 

 
 
 
 

∆οµή 
 
Η διπλωµατική  εργασία  τοποθετείται  στην τοµή  3  θεµατικών 
περιοχών: 

 
1) Της θεωρίας του χρώµατος 

 
2) Της ερµηνείας  του οπτικού  χρωµατικού  ερεθίσµατος από τον 
άνθρωπο 

 
3) Των  υπάρχουσων   µεθοδολογιών  που  στηρίζουν  την  επιλογή 
χρώµατος κατά τη σχεδιαστική  διαδικασία 

 
Αποτελείται από 4 κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα: 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί  για 
το χρώµα και επιχειρείται µια ολοκληρωµένη διατύπωση των 
στοιχείων, παραµέτρων, θεωριών  και εννοιών του, ώστε να 
καταλάβει ο αναγνώστης τα βασικά κοµµάτια που απαρτίζουν το 
χρώµα και να εξοικειωθεί µε την σχετική ορολογία. Το τελευταίο 
µέρος αυτού του κεφαλαίου  ασχολείται µε την αρµονία χρώµατος, 
όπου διακρίνονται 2 είδη θεωριών· αυτές που στηρίζονται στην 
οµαλή ρύθµιση των χρωµάτων και αυτές που βασίζονται στην 
αλληλεπίδραση µεταξύ των χρωµάτων. Η επιτυχής  αξιολόγησή της 
συµβάλει στην ανάπτυξη σχεδιαστικών  χαρακτηριστικών που 



 

σχετίζονται µε την ευχαρίστηση και γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη 
η µελέτη αυτής της θεµατικής  περιοχής. 

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται  µια συνοπτική παρουσίαση 
των θεωριών  διάφορων  σηµειωτιστών. Σκοπός της µελέτης του 
χρώµατος µέσα από µια σηµειωτική προσέγγιση, είναι η σαφέστερη 
κατανόηση των νοηµάτων του, των µηνυµάτων που παράγει και της 
ερµηνείας  του από τις ενδιαφερόµενες οµάδες.  Για περιοχές όπως η 
χρωµατική κατηγοριοποίηση και ονοµασία,  η συναισθηµατική 
απόκριση του ανθρώπου στο χρώµα και η χρωµατική προτίµηση, 
αποδείχθηκε πως παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες για 
καθολικούς κανόνες βασιζόµενους στην ανθρώπινη  οπτική αντίληψη, 
τα µηνύµατα και οι συσχετίσεις  που κάνουν οι άνθρωποι 
παρατηρώντας ένα µεµονωµένο χρώµα ή ένα χρωµατικό συνδυασµό, 
εξαρτώνται από ένα κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. 

 
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µελέτη βασικών µεθοδολογιών που 
στηρίζουν την επιλογή χρώµατος κατά τη σχεδιαστική διαδικασία.  Οι 
µεθοδολογίες αυτές, βασίζονται στη συσχέτιση λέξεων και 
χρωµάτων και γι αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται εννοιολογικά 
εργαλεία. Απώτερος στόχος τους είναι η κάλυψη των αναγκών και 
των απαιτήσεων τόσο των σχεδιαστών, όσο και των καταναλωτών. 

 
Μετά το πέρας των τριών κεφαλαίων,  θα αναφερθούν  η προτεινόµενη 
µεθοδολογία  και τα συµπεράσµατα αυτής της διπλωµατικής έρευνας.	  	  	  
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1 Εισαγωγή στην έννοια του χρώµατος 
 
 
 
 
1.1 Εισαγωγή 

 
Το πρώτο κεφάλαιο  έχει  ως βασικό στόχο τη θεωρητική  προσέγγιση 
και κατανόηση του χρώµατος  και των εφαρµογών  του σε διάφορους 
τοµείς     του    σχεδιασµού.     Μέσα    από     τη    µελέτη     σχετικής 
βιβλιογραφίας,  επιχειρείται  µια  όσο   γίνεται   πιο   ολοκληρωµένη 
διατύπωση  όλων εκείνων  των στοιχείων,  παραµέτρων,  θεωριών  και 
εννοιών του χρώµατος. 

 
Πολλοί είναι  αυτοί  που  έχουν  προσπαθήσει να ορίσουν  το χρώµα. 
Μερικά   παραδείγµατα    ορισµών   είναι   ότι   το   χρώµα   είναι   µια 
ανεξάρτητη ιδιότητα του µυαλού που κατέχουν κάποια αντικείµενα 
(David Hilbert,1992)  ή  ότι  είναι  ένα  στοιχείο  φωτός  (Alan 
Hashimoto, Mike Clayton, 2009). 

 
Το χρώµα  µπορεί  να δηµιουργήσει  την αίσθηση  του όγκου  και του 
βάθους,   ή  µπορεί   να  παίξει   σηµαντικό   ρόλο  σε   µια  σύνθεση, 
δίνοντας έµφαση στα σηµεία που επιλέγουµε  να τονίσουµε, µε τρόπο 
που το µαύρο-άσπρο δεν µπορεί  να το κάνει. Μια επιπλέον  ιδιότητα 
του χρώµατος είναι ότι µπορεί να επενεργήσει ερεθιστικά  πάνω µας. 
Αφού  σε  καθηµερινή   βάση  βλέπουµε   έγχρωµα  γύρω  µας  και  όχι 
µαυρόασπρα,  είναι  επόµενο  να  αναζητάµε  το  χρώµα  παντού.  Στις 
εφαρµοσµένες τέχνες  πολλές  φορές  το χρώµα  ακολουθεί  κάποιες 
τάσεις ή µόδες. Όσο πεζό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο, οφείλουµε  να 
µην το αγνοήσουµε, γιατί έχει τις ρίζες  του στην ευχαρίστηση και την 
ελαφρότητα που προσφέρει η έγχρωµη όραση. Έτσι παρατηρούµε  ότι 
πολλές    φορές    υπάρχει    κοινή    χρωµατική    γκάµα   µεταξύ    της 
γραφιστικής,   της   µόδας,   της   εσωτερικής  διακόσµησης   και  των 
χρηστικών αντικειµένων,  που σε τελική ανάλυση δηµιουργεί  και την 
ατµόσφαιρα µιας ολόκληρης εποχής. 

 
Σε  αντίθεση  µε  άλλες  εφαρµογές  της  οπτικής  επικοινωνίας  είναι 
πολλές  φορές   περίπλοκο   και  συχνά  µη  κατανοήσιµο.  Ως φυσικός 
τύπος επικοινωνίας, το χρώµα απορροφάται  και αντανακλάται από τα 
αντικείµενα που κοιτάµε και το νόηµα του µεταφράζεται  µέσα από τη 
χρήση του (Drew & Meyer, 2005). 

 
Όσο θελκτική  και αν είναι  η ενασχόληση  µε το χρώµα,  σύντοµα ο 
σχεδιαστής   συνειδητοποιεί πόσο  δύσκολο  είναι  να ελέγξει  και  να 



 

αξιοποιήσει την αισθητική  του γοητεία  και  τη συναισθηµατική  του 
δύναµη. Ο χρωµατικός  τόνος, η θέση, το µέγεθος και το σχήµα κάθε 
χρωµατικής   περιοχής  καθορίζουν   την  ισορροπία  και  την  αρµονία 
µιας σωστά οργανωµένης  σύνθεσης  (Μουζακίτη, 2003). 

 
Η απόχρωση,  ο κορεσµός  και η αξία κάθε χρώµατος,  µεταβάλλονται 
µε τις ιδιότητες  των γύρω χρωµάτων. Κανένα χρώµα, ανεξάρτητα από 
το πόσο καθαρό θεωρείται, δεν πρέπει  να εκλαµβάνεται  ως απόλυτο 
ή αµετάβλητο,  στον τρόπο χρήσης  και αντίληψής  του. Η κατανόηση 
της  δράσης  του  χρώµατος  πάνω  στην αλληλεξάρτηση  δυο  ή 
περισσότερων  χρωµάτων,  είναι  σηµαντική  όχι  µόνο  για  την 
αξιολόγηση και αποτίµηση ενός οπτικού γεγονότος,  αλλά και για την 
δηµιουργία  πρόσφορων  µορφών  σχεδίασης  (Βακαλό,  1988).  Η 
απόδοση   των  χρωµάτων   λοιπόν   πρέπει   να  αντιµετωπίζεται   σαν 
άσκηση πάνω στην παράθεση  δυο ή περισσότερων χρωµάτων, που τα 
εγγενή  χαρακτηριστικά  του ενός  δεν είναι µόνο ανεξάρτητα  από του 
άλλου,  αλλά έχουν  πάντα  και  σχέση  µεταξύ  τους.  Ένα χρώµα  δεν 
είναι  µόνο απόχρωση,  αξία  και κορεσµός,  αλλά είναι  τόσο πολύ  ή 
τόσο λίγο, όσο τα γειτονικά του του επιτρέπουν  να είναι. Εκείνο που 
µετράει  δεν  είναι  πως  ονοµάζεται  ένα  χρώµα,  αλλά  πως 
παρουσιάζεται  όταν  το βλέπουµε  µέσα  σε  ορισµένο  πλαίσιο 
συµφραζοµένων  (Βακαλό, 1988). 

 
Έτσι λοιπόν,  κατανοώντας  την  πολυδιάστατη,  πολύπλοκη  και 
υποκειµενική φύση του χρώµατος, προσδιορίζονται κάποιοι  κανόνες 
σχετικά  µε την χρωµατική  αρµονία  ώστε  να αναδειχθεί η σηµασία 
της  ως  καθοριστικός παράγοντας  για την ανάπτυξη  προϊόντων  που 
λαµβάνουν αποδοχή και δηµιουργούν αισθήµατα ευχαρίστησης στους 
ενδιαφερόµενους χρήστες. 

 

 
 
 
1.2 Μια παραδοσιακή προσέγγιση της δηµιουργίας των χρωµάτων 

 
Ο Newton  περιέγραψε τα χρώµατα ως  οφειλόµενα  σε ιδιότητες  των 
ακτινών που συνθέτουν  τις φωτεινές πηγές,  ο Goethe  διακήρυξε  τη 
συνεισφορά  των φυσικών µέσων και των επιφανειών που απαντώνται 
από το φως  καθώς  αυτό ταξιδεύει  από την πηγή  του προς  τα µάτια 
του θεατή ενώ ο Schopenhauer τα χαρακτήρισε ως τη λειτουργία των 
αποκρίσεων  του αµφιβληστροειδούς στα µάτια (Arnheim, 1974). 

 
Αυτό που  ο  Newton  αναγνώρισε  ως  πρωταρχικό  για  τον 
αντικειµενικό  σκοπό του φυσικού  επιστήµονα,  δεν ήταν η αδιαίρετη 



 

και  ουσιαστικά  άχρωµη  φωτεινή  πηγή,  που  είχε  κανείς  ως  άµεση 
εµπειρία,   αλλά  τα  πολλά,  εγγενώς   διαφορετικά, είδη  ακτινών,  τα 
οποία  χαρακτήρισε   και  διαχώρισε   βάσει  των  διαφορετικών  τους 
βαθµών διαθλαστικότητας (Arnheim, 1974). Το χρώµα δεν ήταν αυτό 
που   τύχαινε   να  συλλάβει   η  όραση  όταν  το  αρχικό   λευκό   φως 
παραµορφωνόταν  ή διακόπτονταν  εξαιτίας  κάποιων  περιστασιακών 
παρεµβολών.   Ήταν µια  αίσθηση  που  αντιστοιχούσε  στα συστατικά 
στοιχεία  κάποιου  συγκεκριµένου  είδους  φωτός.  Το γεγονός  ότι δεν 
γινόταν ορατό οφείλονταν  στο ότι διαφορετικά είδη  φωτός  έπεφταν 
το ένα πάνω στο άλλο, και κατά συνέπεια,  το ένα εξουδετέρωνε τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του άλλου (Arnheim, 1974). 

 
Έναν αιώνα µετά τον Newton  ο ποιητής  Goethe,  υπερασπίστηκε την 
καθαρότητα  του  ηλιακού  φωτός.  Επίσης,  δεν  µπορούσε  να 
απελευθερωθεί από την αριστοτελική προκατάληψη  ότι µιας και όλα 
τα χρώµατα  ήταν σκοτεινότερα  από  το φως,  δεν  θα  µπορούσαν  να 
περιέχονται  σ’ αυτό. Ακόµα, υιοθέτησε  την αριστοτελική αντίληψη ότι 
τα χρώµατα  πηγάζουν  από  την αλληλεπίδραση  φωτός  και  σκότους 
(Arnheim, 1974). 

 
Ο  φιλόσοφος  Schopenhauer  (όπως   αναφέρθηκε  στον  Arnheim, 
1974), ήταν εκείνος ο οποίος,  έχοντας  αφιερωθεί στη θεωρία  του 
χρώµατος  κατά την υπόδειξη του Goethe,  προχώρησε πέραν  από το 
δάσκαλο  του,  επιχειρηµατολογώντας  σχετικά  µε  τον αποφασιστικό 
ρόλο  του  αµφιβληστροειδούς  χιτώνα,  κατά  τη  δηµιουργία  της 
χρωµατικής   εµπειρίας.  Υπεραµυνόµενος   της   σπουδαιότητας  του 
υποκειµενικού, ο Schopenhauer πρότεινε  ότι η αίσθηση του λευκού 
λαµβάνει  χώρα  όταν  ο  αµφιβληστροειδής  αποκρίνεται  µε 
ολοκληρωτική   ενεργοποίηση,  ενώ   το  µαύρο  προκύπτει   από  την 
απουσία  ενεργοποίησης. Και καταδεικνύοντας τα συµπληρωµατικά 
χρώµατα  που  παράγονται  από  µετεικάσµατα,   πρότεινε   ότι  ζεύγη 
συµπληρωµατικών  χρωµάτων  λαµβάνουν  χώρα  εξαιτίας   ποιοτικών 
καταµερισµών της λειτουργίας  του αµφιβληστροειδούς. 

 
Ο Hering  (όπως  αναφέρθηκε στον Arnheim,  1974) πρότεινε  ότι το 
οπτικό  σύστηµα  εµπεριέχει  τρεις  ποιοτικά  διαφορετικές 
διαδικασίες,  και  ότι  κάθε  µια  από  αυτές  τις  φυσιολογικές 
διαδικασίες  δρα  κατά  δυο  αντίθετους   µεταξύ  τους  τρόπους.  Κατ’ 
αναλογία µε το µεταβολισµό των φυτών, περιέγραψε τους αντίπαλους 
τρόπους απόκρισης  ως καταβολισµό και αναβολισµό, αντίστοιχα. 



 

1.3 Χρωµατικές  Θεωρίες 
 

 
 
 
1.3.1 Προσθετική χρωµατική θεωρία 

 
Για την κατανόηση της, είναι χρήσιµη η γνώση περί φυσιολογίας που 
σχετίζεται   µε  την  ανθρώπινη   αντίληψη  χρώµατος.   Η  προσθετική 
χρωµατική θεωρία  εξηγεί την διαδικασία  πρόσµιξης  κυµάτων φωτός, 
είτε   σε  φυσικό   χώρο   είτε   στο  µυαλό,  ώστε   να  δηµιουργηθούν 
προσθετικά  χρώµατα  (Drew  & Meyer,  2005).  Κάθε  κοινή  φωτεινή 
πηγή,  συµπεριλαµβανοµένου  τις  οθόνες   τηλεόρασης,   υπολογιστή, 
ηλεκτρονικών  κιοσκιών  και  του  ήλιου,  χρησιµοποιεί  αυτή  τη 
διαδικασία.   Η  προσθετική   χρωµατική   θεωρία   βασίζεται   σε  τρία 
χρώµατα, στο κόκκινο,  το πράσινο  και το µπλε. Τα 3 χρώµατα αυτά 
µπορούν να προσφέρουν  το ευρύτερο φάσµα για µίξη. 

 
Η προσθετική  χρωµατική  θεωρία  σχετίζεται  άµεσα  µε την θεωρία 
του  Young-Helmholtz, που  είναι  επίσης   γνωστή  ως  τριχρωµατική 
θεωρία  µε την έννοια  ότι οι φωτοδέκτες που  είναι  τοποθετηµένοι 
κοντά στο βοθρίο  του µατιού, ανταποκρίνονται  στα βασικά  κόκκινο, 
πράσινο  και  µπλε  (Drew  &  Meyer,  2005).  Τα  βασικά  αυτά  όταν 
εκτυπώνονται  δεν έχουν την ίδια χρωµατική διακύµανση που µπορεί 
να διακρίνει  το µάτι. Γι'  αυτό το λόγο ο ουρανός  δείχνει  πιο  µπλε 
στην πραγµατικότητα απ’ ότι σε µια φωτογραφία. 

 

 
 
 
1.3.2 Αφαιρετική χρωµατική θεωρία 

 
Τα βασικά  χρώµατα εδώ  είναι  η µατζέντα, το κυανό και το κίτρινο. 
Αυτά λειτουργούν  καθαρά  µε  τα προσθετικά  βασικά,  κόκκινο, 
πράσινο και µπλε, καθώς  είναι τα συµπληρωµατικά και δευτερεύοντα 
χρώµατα τους. Όταν τα αφαιρετικά  βασικά συνδυάζονται  σε ποσοστό 
100%,  όλα  τα κύµατα  φωτός  απορροφούνται  ή  αφαιρούνται, 
αφήνοντας  µαύρο. Το µαύρο εντοπίζεται  από το ανθρώπινο  µάτι όταν 
δεν µεταδίδεται  φως  σε αυτό. Στην αφαιρετική  χρωµατική θεωρία,  η 
χρωµατική  µίξη  µπορεί  να  υποδιαιρεθεί σε  απλή  και  πολύπλοκη 
(Drew  &  Meyer,   2005).  Η  απλή  είναι   η  διαδικασία   αφαίρεσης 
κυµάτων  φωτός  µέσω  της  απορρόφησης.  Το φαινόµενο  της 
απορρόφησης οδηγεί  στην απώλεια  ορατού φωτός.  Αν όλο το φως 
απορροφάται  από  το αντικείµενο  / χρώµα,  τότε  η  ενέργεια 
µετατρέπεται  σε θερµότητα  και το αντικείµενο  φαίνεται  µαύρο.  Τα 
κύµατα φωτός  που µεταδίδονται πίσω ή µέσω του αντικειµένου είναι 



 

αυτά που δεν έχουν απορροφηθεί. Πολύπλοκη αφαιρετική  µίξη είναι 
η διαδικασία  που προκύπτει  µε την αφαίρεση  κυµάτων φωτός  µέσω 
της απορρόφησης ή της σκέδασης. Τα αποτελέσµατα  της σκέδασης 
όταν τα µήκη κύµατος  αλληλεπιδρούν,  προκαλούν  την αντανάκλαση 
του  φωτός   προς  πολλές   κατευθύνσεις.  Αν όλα  τα  κύµατα  φωτός 
σκεδάζονται,  τότε το αντικείµενο θα φανεί άσπρο, αν υπάρχει µερική 
σκέδαση  το αντικείµενο  είναι  έγχρωµο,  ενώ  αν όλα απορροφούνται 
τότε εµφανίζεται  µαύρο. 

 
Στην  πραγµατικότητα  ούτε  η  σκέδαση   ούτε  η  απορρόφηση   είναι 
απόλυτες.  Η εµφάνιση  του χρώµατος  εξαρτάται από το µέγεθος  των 
σωµατιδίων των χρωστικών ουσιών. Τα φωτεινά χρώµατα παράγονται 
από µικρά σωµατίδια ενώ τα σκούρα από µεγαλύτερα. Με άλλα λόγια 
το  µέγεθος   της  ύλης  και  της  µοριακής   δοµής   του  αντικειµένου 
καθορίζουν  και το χρώµα του. 

 
 
 
1.3.3 Τρισδιάστατη χρωµατική θεωρία 

 
Ο όρος  αυτός  χρησιµοποιείται για να περιγράψουµε  πως  το χρώµα 
αντιδρά  και  δηµιουργείται  στο εξωτερικό  µας  περιβάλλον. 
Αναπτύσσοντας  τον ορισµό,  δηµιουργείται   µια  σηµαντική  τριαδική 
σχέση  µεταξύ  της  φωτεινής  πηγής,  του  αντικειµένου  και  του 
παρατηρητή. 

 
Το πρώτο από τα τριαδικά µέρη του χρώµατος είναι η φωτεινή  πηγή. 
Μια φωτεινή  πηγή  προκύπτει  είτε  από έναν λαµπτήρα είτε  από τον 
ήλιο  και  µπορεί  να  ερµηνευτεί  από  την  ενέργειά  της  ή 
πολλαπλασιάζοντας την ισχύ επί το χρόνο. 

 
Το δεύτερο  από τα τριαδικά µέρη του χρώµατος είναι το αντικείµενο. 
Ένα κύµα φωτός  διασχίζει  τον αέρα σε ευθεία  γραµµή και µόνο όταν 
προσπίπτει  µε ένα αντικείµενο  αλλάζει  τη σειρά  του, του οποίου  η 
επιφάνεια καθορίζει το µέγεθος  αλλαγής  του. Αν το φως  διασχίσει 
ένα  αντικείµενο  και  δεν  αλλάξει  η  πορεία  του,  τότε  λέµε  πως  το 
αντικείµενο είναι διαφανές. Η σκέδαση συµβαίνει όταν το φως  πέσει 
σε  ένα  αντικείµενο  µε  ανώµαλη  επιφάνεια,  όπου  παρατηρείται   η 
ανάκλαση  φωτός  σε  πολλές  κατευθύνσεις.  Το αντίθετο  του 
µεταδιδόµενου  φωτός  είναι  το απορροφούµενο. Αν ένα αντικείµενο 
απορροφά όλο το φως, τότε το χρώµα του θα είναι µαύρο. 

 
Ο παρατηρητής  είναι  το τρίτο  µέρος  ώστε  να  δηµιουργηθεί 
τρισδιάστατο   χρώµα   στο  περιβάλλον   µας.   Η  φωτεινή   πηγή,   το 



 

αντικείµενο  και ο παρατηρητής  πρέπει  να θεωρούνται  σύνολο ώστε 
να υπολογιστεί η απόκριση στα ανθρώπινα µάτια. 

 
 
 
1.3.4 Η θεωρία Young-Helmholtz 

 
Δυο θεωρίες χρωµατικής  αντίληψης, αυτή των Young-Helmholtz και 
αυτή της αντίθετης  διαδικασίας που έχει  αναπτυχθεί  από τον Ewald 
Hering (όπως έχει αναφερθεί στους Drew & Meyer, 2005) παρέχουν 
µεγαλύτερη  διευκρίνιση.  Η λειτουργία  των βασικών  µπλε, κόκκινου 
και πράσινου περιγράφονται από την Young-Helmholtz θεωρία  µέσω 
των κώνων. Κάθε τύπος κώνου είναι κατά κύριο λόγο ευαίσθητος σε 
ένα  χρώµα  ή  µήκος  κύµατος.  Με  τα  τρία  αυτά  βασικά,  όλα  τα 
χρώµατα  του  φάσµατος  που  κυµαίνονται  από  380-750 νανοµέτρα, 
µπορούν  να  παρατηρηθούν  από  τους  ανθρώπους  µέσω 
διαφοροποιήσεων  ηλεκτρικών  ερεθισµάτων.   Όλοι οι  τύποι  κώνων 
λειτουργούν  ταυτόχρονα και κανείς  δεν  µπορεί  να ενεργήσει  µόνος 
του. Η θεωρία  του Young-Helmholtz εξηγεί επίσης  την ψευδαίσθηση 
του µετεικάσµατος.  Αυτό συµβαίνει  όταν οι κώνοι  και οι νευρώνες 
που  βρίσκονται  στον αµφιβληστροειδή υπερδιεγείρονται  κ 
κουράζονται. 

 
 
 
 
1.3.5 Η αντίθετη θεωρία του Ewald Hering 

 
Η θεωρία  αυτή (όπως  έχει  αναφερθεί στους  Drew  & Meyer,  2005) 
εξηγεί   την  λειτουργία  των  κώνων,  των  ράβδων  και  των  οπτικών 
νεύρων  που  βρίσκονται  γύρω από  το βοθρίο.  Η ενδιάµεση  περιοχή 
του αµφιβληστροειδούς περιέχει ίση ποσότητα  κώνων  και ράβδων. 
Οι  φωτοδέκτες  που   είναι   τοποθετηµένοι  σε   αυτή  την  περιοχή 
λειτουργούν  διαφορετικά από  αυτούς  που  βρίσκονται  στο βοθρίο  ή 
την περίµετρο  του  αµφιβληστροειδούς.  Οι φωτοδέκτες 
κατατάσσονται  σε  ζευγάρια  τριών  τύπων:  µπλε/κίτρινο, 
πράσινο/κόκκινο  και  µαύρο/άσπρο.  Καθένα  από  αυτά  τα  κύτταρα 
έχουν έναν αρνητικό και έναν θετικό χρωµατικό αισθητήρα- το µπλε, 
το πράσινο και το µαύρο έχουν αρνητικό ενώ το κίτρινο, το κόκκινο 
και  το  άσπρο  θετικό.   Αυτά τα  χρώµατα  δε  διαθέτουν   ποσότητες 
άλλων χρωµάτων και έτσι είναι καθαρά στο µάτι. Και οι δυο θεωρίες 
υποστηρίζουν  πως  το άσπρο  είναι  αποτέλεσµα  της  παρουσίας  µιας 
αίσθησης   και  το  µαύρο  λόγω   της   απουσίας.   Κάθε   τύπος   γκρι 
δηµιουργείται   από  την  µερική   απουσία   φωτός   σύµφωνα   µε  την 



 

Young-Helmholtz  θεωρία  και  ένας  συνδυασµός  αρνητικών  και 
θετικών αποκρίσεων  σύµφωνα µε τον Ewald Hering. 

 
Τα δυο  βασικά  προβλήµατα  της  παραδοσιακής θεωρίας χρώµατος 
είναι:  µια αποτυχία  να συµπεριλάβει  τα υλικά ως  το επίκεντρο  της 
κατανόησης  ενός  καλλιτέχνη  και µια παρερµηνεία  της  χρωµατικής 
αντίληψης  που  ξεκινάει   µε  την  ιδέα  του  χρώµατος  στο  φως   και 
επεκτείνεται  στη  γεωµετρία   των  χρωµατικών  σχέσεων.   Αυτά δεν 
είναι  επιπλοκές  ή  εµπόδια   για  µια  µοντέρνα  θεωρία   χρώµατος: 
αποδεικνύουν  πως  η  θεωρία  χρώµατος  µελετάται  για  αιώνες 
αφηρηµένα  σχετικά  µε  το  χρώµα,  σαν  εννοιολογικά  χρώµατα  και 
ιδανικές  χρωµατικές  µίξεις.  Το χρώµα  δεν  είναι  µόνο  µια 
συγκεκριµένη  αίσθηση,  είναι  και  µέρος  ενός  συγκεκριµένου 
ερεθίσµατος – ένα συγκεκριµένο  υλικό ή µια συγκεκριµένη  ανάµειξη 
φώτων (MavEvoy, 2009). 

 

 
 
 
1.4 Χρωµατικές  οµάδες 

 
 
 
1.4.1 Προσθετικά Χρώµατα 

 
Το προσθετικό  χρώµα γίνεται ορατό κατευθείαν  σαν φως.  Συνήθως 
το βλέπουµε  σε οθόνη προβολής,  στην οθόνη του υπολογιστή και της 
τηλεόρασης. 

 
Τα τρία βασικά του χρώµατα είναι το κόκκινο, το πράσινο και το µπλε 
βιολέ.  Όταν το κόκκινο  φως  ενωθεί   µε  το πράσινο,  παράγεται  το 
κίτρινο.  Όταν το  πράσινο  φως   ενωθεί   µε  το  µπλε,  παράγεται  το 
κυανό.  Όταν  το  κόκκινο   φως   ενωθεί   µε  το  µπλε,  παράγεται   η 
µατζέντα (κόκκινο-βιολέ). Όταν τα τρία βασικά χρώµατα προστίθενται 
το καθένα  σε ίση ποσότητα  φωτός,  µας δίνουν  το άσπρο  φως,  ενώ 
όταν  προστίθενται   σε  διαφορετικές αναλογίες,  παράγονται  όλα  τα 
χρώµατα του φάσµατος.  Άλλες αποχρώσεις µπορούν  να παραχθούν 
µε µεταβολή της σχετικής  έντασης των δεσµών φωτός. 

 
Κατά τον αθροιστικό  σχηµατισµό  των χρωµάτων,  σύµφωνα  µε  τον 
Arnheim  (Μουζακίτη, 2003), το µάτι προσλαµβάνει  το άθροισµα των 
ενεργειών  του φωτός  που  συγκεντρώνονται  στην οθόνη.  Γι αυτό το 
λόγο,  το αποτέλεσµα  είναι  πιο  λαµπρό  απ’  όσο  το καθένα  από  τα 
στοιχεία που το συνιστούν. Στην οθόνη δηµιουργείται  η ψευδαίσθηση 
της  χρωµατικής   γκάµας   µε  κόκκινες-πράσινες-βιολέ  κινούµενες 



 

κουκίδες (pixels) σε διαφορετικές εντάσεις,  οι οποίες  προστίθενται 
οπτικά  µεταξύ  τους,  δηµιουργώντας   διαφορετικούς  συνδυασµούς 
χρωµάτων και φορµών. 

 
 
 
1.4.2 Αφαιρετικά Χρώµατα 

 
Το αφαιρετικό  χρώµα γίνεται ορατό µετά από αφαιρετική  διαδικασία. 
Αντιλαµβανόµαστε το αφαιρετικό  χρώµα,  όταν τα µήκη κύµατος,  τα 
οποία  αντιστοιχούν  σ’  αυτό  ανακλώνται  σε  µια  επιφάνεια, ενώ  τα 
µήκη  κύµατος  που  αντιστοιχούν  στα άλλα χρώµατα  απορροφώνται 
από την επιφάνεια αυτή. 

 
Ένας  τύπος   αφαιρετικού   χρώµατος   είναι   και  οι  χρωστικές   που 
χρησιµοποιούµε  όταν σχεδιάζουµε ή ζωγραφίζουµε. Στο αφαιρετικό 
χρώµα, τα τρία βασικά είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το µπλε. 

 
Ένας  άλλος   τύπος   αφαιρετικού   χρώµατος   είναι   το  τυπογραφικό 
χρώµα στην offset,  που είναι και ο πιο κοινός  τύπος εκτύπωσης. Τα 
χρώµατα  κυανό,  µατζέντα,  κίτρινο,  σε  συνδυασµό  και  µε  µαύρο, 
χρησιµοποιούνται  υπό µορφή χρωµατικών κουκίδων,  αδιόρατων από 
το  ανθρώπινο   µάτι,  οι  οποίες   ονοµάζονται   «ράστερ»   και   είναι 
σταθερές  περίπου  σε  τόνο  και  σε  χρώµα  σε  όλο  τον κόσµο 
(Μουζακίτη, 2003). Με την τεχνική  αυτή, η µίξη του χρώµατος  δεν 
γίνεται  µε  υλικό  τρόπο,  αλλά  από  το ίδιο  το µάτι µας.  Βλέπουµε 
πράσινο  σ’  ένα  σηµείο  γιατί,  αν  µεγενθύνουµε  την  επιφάνεια 
εκτύπωσης στο σηµείο αυτό, θα δούµε κίτρινες και µπλε κουκίδες τη 
µια δίπλα στην άλλη. 



 

 
 
Εικόνα 1: Αφαιρετικά και Προσθετικά Χρώµατα 

 

 
 
 
1.4.3 Βασικά Χρώµατα 

 
Σύµφωνα  µε  τον Arnheim  (1974), τα γενεσιουργά  βασικά  είναι  τα 
αναγκαία  χρώµατα  προκειµένου  να  παραχθεί   µια  µεγάλη  γκάµα 
χρωµάτων σε φυσικό  ή φυσιολογικό  επίπεδο, ενώ αυτά µε το όνοµα 
θεµελιώδη βασικά, είναι τα βασικά αµιγή χρώµατα επί των οποίων η 
αίσθηση  του  φωτός  οικοδοµεί  την  οργάνωση  των  χρωµατικών 
διατάξεων  σε αντιληπτικό επίπεδο. Τα γενεσιουργά  βασικά χρώµατα 
αναφέρονται   στις  διαδικασίες  µέ  των  οποίων   δηµιουργούνται   τα 
χρώµατα. Τα θεµελιώδη βασικά χρώµατα είναι τα στοιχεία αυτού που 
βλέπουµε όταν τα χρώµατα εµφανίζονται στο οπτικό πεδίο. 

 
Ούτε ο άνθρωπος ούτε η φύση είναι σε θέση  να χρησιµοποιούν  ένα 
µηχανισµό  που  θα  απαιτούσε  ειδικούς δέκτες  για τη γένεση  κάθε 
απόχρωσης. Δεν υπάρχει  τίποτε  απαράβατο  είτε  όσον  αφορά  στον 
αριθµό είτε στη φύση των γενεσιουργών  χρωµάτων. 

 
1.4.4 Συµπληρωµατικά Χρώµατα 

 
Τα γενεσιουργά  συµπληρωµατικά  είναι  χρώµατα που σε συνδυασµό 
παράγουν  ένα  µονοχρωµατικό  λευκό  ή  γκρι.  Τα θεµελιώδη 



 

συµπληρωµατικά  είναι  χρώµατα  που,  κατά  την  κρίση  του  µατιού, 
έχουν ανάγκη και συµπληρώνουν το ένα το άλλο (Arnheim,1974) 

 
Στο προσθετικό  χρώµα  οι αναµείξεις των τριών βασικών  (κόκκινο, 
πράσινο,  µπλε-βιολέ)  ανά  δυο  µας  δίνουν  τα αντίστοιχα 
συµπληρωµατικά  τους  (κυανό, µατζέντα, κίτρινο). Το σύστηµα αυτό 
των  συµπληρωµατικών   χρωµάτων  δεν  γίνεται  αποδεκτό   από  τους 
ζωγράφους καθώς  οι  χρωστικές   ύλες  βασίζονται  στον αφαιρετικό 
τρόπο  αντίληψης  του  χρώµατος.  Στο αφαιρετικό  χρώµα,  οι 
αναµείξεις τριών βασικών (κόκκινο, κίτρινο, µπλε) ανά δυο παράγουν 
τα αντίστοιχα συµπληρωµατικά τους, το πράσινο, το πορτοκαλί και το 
βιολετί. 

 
Οι θέσεις των  συµπληρωµατικών  χρωµάτων  στο χρωµατικό  δίσκο 
είναι  αντικριστές,  δηλαδή  το κόκκινο  βρίσκεται  πάντα απέναντι  στο 
πράσινο.  Όταν δυο  συµπληρωµατικά  αναµειχθούν,  δίνουν 
αποχρώσεις του γκρίζου που καταλήγουν σε γκριζόµαυρο,  ενώ, όταν 
βρίσκονται  δίπλα  το ένα  στο άλλο,  η  έντασή  τους  µεγαλώνει 
(Μουζακίτη, 2003). Αν µια κυκλική  φόρµα,  που το χρώµα της είναι 
ένα από τα βασικά, τοποθετηθεί σε άσπρο φόντο και την κοιτάζουµε 
επίµονα,  δηµιουργείται   η  ψευδαίσθηση  µιας  προβολής   της  ίδιας 
φόρµας  µε  το  αντίστοιχο  συµπληρωµατικό  χρώµα  ακριβώς   δίπλα 
στην  πρώτη.  Αυτό το  χαρακτηριστικό   της  ανθρώπινης  αντίληψης 
λέγεται  µετείκασµα.  Όταν δούµε  ένα  καθαρό  χρώµα  δίπλα  σ’  ένα 
ασπρόµαυρο  γκρίζο, το γκρίζο αυτό συνήθως  αποκτά µια απόχρωση 
που πλησιάζει  το συµπληρωµατικό του. 

 
Τα συµπληρωµατικά  χρώµατα  παράγουν  ευχάριστους   χρωµατικούς 
συνδυασµούς.  Ωστόσο χρησιµοποιώντας πρωτογενείς  και 
δευτερογενείς  αποχρώσεις  σε  πλήρη  κορεσµό  συµπληρωµατικών 
χρωµάτων  παράγεται  ταυτόχρονη  αντίθεση.  Αυτό το φαινόµενο,  στο 
σωστό πλαίσιο, οδηγεί σε αποτελεσµατική  οπτική επικοινωνία (Drew 
& Meyer, 2005).  Χρειάζεται προσοχή  στη χρήση συµπληρωµατικών 
χρωµάτων  που  δηµιουργούν  ταυτόχρονη  αντίθεση  µεταξύ 
χρωµατικών συνδυασµών και τυπογραφίας, καθώς  ένα µικρό κείµενο 
σε  συνδυασµό   συµπληρωµατικών   χρωµάτων  µε  πλήρη   κορεσµό, 
είναι αδύνατον να διαβαστεί. 

 
 
 
1.4.5 Ανάλογα Χρώµατα 



 

Τα  ανάλογα  χρώµατα  είναι  αρµονικά  γιατί  όλα  τα  χρώµατα  στην 
παλέτα   έχουν   ένα   ποσοστό   από   το  καθένα   µεταξύ   τους.   Αυτό 
δηµιουργεί   µια  οπτική   έλλειψη   ανταγωνισµού  που  είναι   φυσικά 
ευχάριστη  στο µάτι. Όπως τα µονόχρωµα και τα άχρωµα, έτσι και τα 
ανάλογα  χρώµατα  είναι  υποχρησιµοποιούµενα.  Ανάλογα  χρώµατα 
είναι το µπλε µε το πράσινο, το µαύρο µε το µοβ, το πορτοκαλί µε το 
κόκκινο, το άσπρο µε το κίτρινο. Η χρήση τους σε υφάσµατα και στη 
διακόσµηση εσωτερικού  χώρου είναι πολύ συχνή, καθώς  η αρµονική 
συνύπαρξη ξεκουράζει το µάτι (Drew & Meyer, 2003). 

 
Στην αφαιρετική  χρωµατική  θεωρία,  τα ανάλογα  χρώµατα 
περιλαµβάνουν   πολύπλοκες  αφαιρετικές  µίξεις.   Κάθε  χρώµα  της 
παλέτας   περιλαµβάνει   ποσοστό   κάποιου   άλλου   χρώµατος.   Στην 
τρισδιάστατη  χρωµατική  θεωρία,  τα ανάλογα  χρώµατα  είναι 
ευχάριστα στο µάτι γιατί δεν υπάρχει αντίθεση µεταξύ τους. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2: Δυο παραδείγµατα  αναλογικών χρωµατικών  συνδυασµών  (Hashimoto 
& Clayton, 2009) 

 
 
 
1.4.6 Αρµονικά Χρώµατα 

 
Δυο ή περισσότερα  χρώµατα που παρουσιάζουν  οµοιότητα. Υπάρχουν 
αρµονικά χρώµατα στη φύση π.χ τα µµονόχρωµα, άχρωµα, ανάλογα ή 
φυσικά  που  παρουσιάζουν  οµοιότητα  στις  χρωµατικές  παλέτες  και 
έτσι  οι  αποχρώσεις  κάθε  συνδυασµού  εναρµονίζονται.  Στις 
µονοχρωµατικές  παλέτες,  η αρµονία επιτυγχάνεται  µε τη χρήση ενός 



 

χρώµατος, ενώ στα άχρωµα περιορίζοντας την παλέτα σε µαύρο, γκρι 
ή  άσπρο.  Μια  αρµονική  χρωµατική   παλέτα  δηµιουργείται   αν  το 
ποσοστό του συµπληρωµατικού  χρώµατος  εφαρµόζεται οµοιόµορφα 
και το ποσοστό του µαύρου ποικίλει  ή το αντίθετο. Κάθε στρατηγική 
για  την  επίτευξη   αρµονικών  χρωµατικών   σχέσεων   προκαλεί   µια 
σταθερή  δύναµη  στον  παρατηρητή  που  λειτουργεί   ως  ευχάριστος 
χρωµατικός  συνδυασµός,  φυσικά  και ψυχολογικά.  Για τις  περιοχές 
του σχεδιασµού,  ο συνδυασµός αρµονικών χρωµάτων δηµιουργεί  µια 
σταθερότητα  που µπορεί  να ενσωµατωθεί στα οπτικά µηνύµατα που 
δηµιουργούνται  απ’ τους  σχεδιαστές, ώστε  να  εξασφαλιστεί 
ισορροπία, ασφάλεια και ορθότητα (Drew & Meyer, 2005). 

 
Στην αρµονία  δεν  παρατηρείται  ανταγωνισµός  ανάµεσα  στις 
αποχρώσεις.  Εφαρµόζεται  κυρίως  στον συµµετρικό  σχεδιασµό, 
µπορεί όµως να εµφανιστεί  και σε ασύµµετρες συνθέσεις που έχουν 
µια  κινητική  δοµή  και  έναν  αρµονικό  χρωµατικό  συνδυασµό.  Τα 
ανάλογα χρώµατα είναι κατά κύριο λόγο αρµονικά, δηµιουργούν  µια 
αίσθηση  ξεκούρασης  και  γι’  αυτό  το  λόγο  χρησιµοποιούνται   στις 
ασύµµετρες  συνθέσεις ώστε  να µειώνουν  την κινητικότητα  και  να 
δηµιουργούν έναν πλωτό, ευχάριστο ρυθµό. 

 
Η αρµονία είναι όντως απαραίτητη, υπό την ευρεία  έννοια ότι όλα τα 
χρώµατα  µιας  σύνθεσης  πρέπει  να  συνταιριάζονται  σ’  ένα 
ενοποιηµένο  όλον αν πρόκειται  να µπορούν να συσχετισθούν  το ένα 
µε  το άλλο  (Arnheim,   1974).   Είναι   αποτέλεσµα  επιδέξιου  και 
συστηµατικού χειρισµού του χρώµατος και των χρωµατικών σχέσεων 
και  δεν  σηµαίνει  ότι  αποκλείεται  να  είναι  περισσότερο  θέµα 
αίσθησης  ή ευαισθησίας, παρά αναλυτικής γνώσης (Βακαλό, 1988). 

 
 
 
1.4.7 Ουδέτερα  Χρώµατα 

 
Ένα  ουδέτερο   χρώµα   µπορεί   να  είναι   είτε   ψυχρό   είτε   θερµό. 
Δηµιουργούνται  εύκολα   κυρίως   µε  ίσα  ποσοστά  χρωµάτων.   Δεν 
υπάρχει  µεγάλη διαφορά  µεταξύ των ουδέτερων  χρωµάτων και των 
αρµονικών  χρωµάτων.  Τα ουδέτερα  χρώµατα  είναι  ιδανικά  για  τη 
δηµιουργία  περιβάλλοντος χαµηλής  αντανάκλασης.  Τα περισσότερα 
από  αυτά  έχουν  µια  γήινη  απόχρωση  και  όσο  πιο  πολλά 
αναµειγνύονται τόσο πιο σκούρο και γήινο είναι το χρώµα. Η οπτική 
αίσθηση που δίνει ένας ουδέτερος χρωµατικός συνδυασµός είναι µια 
ποπ απόχρωση.  Το ποπ είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται όταν µια 
απόχρωση  µέσα σε ένα χρωµατικό  συνδυασµό  δίνει  την εικόνα  ότι 



 

κινείται   προς   τα  εµπρός   (Drew  &  Meyer,   2005).  Τα  ουδέτερα 
χρώµατα  χρησιµοποιούνται  κυρίως  στο χώρο  του interior, fashion 
και textile design. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 3: Ουδέτερα χρώµατα 
 

 
 
 
1.4.8 Ανταγωνιστικά / Αταίριαστα Χρώµατα 

 
Εκτός από τον συνδυασµό των ανάλογων χρωµάτων, έχουµε και τους 
συνδυασµούς  των ανταγωνιστικών  χρωµάτων,  οι οποίοι  προκαλούν 
στη  φόρµα  τη  µέγιστη  δυνατή  αντίθεση.  Στα συµπληρωµατικά 
χρώµατα η αντίθεση είναι δεδοµένη  κυρίως  ανάµεσα στο µοβ και το 
κίτρινο,  λιγότερο  ανάµεσα  στο κόκκινο  και  το πράσινο,  και  ακόµη 
λιγότερο  στο µπλε  και  το πορτοκαλί.  Υπάρχουν  όµως,  χρώµατα  τα 
οποία δεν έχουν φυσική  συνάφεια,  η σύζευξη  των οποίων  προκαλεί 
αίσθηση  ουσιαστικής   αντίθεσης,   χωρίς   αυτό  να  σηµαίνει  ότι  δεν 
µπορούν  να  λειτουργήσουν  αρµονικά  στη  σύνθεση,  ακριβώς   µέσα 
από αυτή τους την αντίθεση  (Μουζακίτη, 2003). Τέτοιοι συνδυασµοί, 
όπως  του κόκκινου µε το µπλε, ή του πορτοκαλί µε το πράσινο, ήταν 



 

και  είναι  ιδιαίτερα  προσφιλείς στο πεδίο  της  τέχνης.  Τα χρώµατα 
αυτά απέχουν  πολύ το ένα από το άλλο στο χρωµατικό τροχό και δεν 
συνδυάζονται   για  να  φτιάξουν   έναν  τριαδικό   ή  συµπληρωµατικό 
χρωµατικό  σκηνικό.  Η ασυµφωνία  πραγµατοποιείται  καλύτερα  από 
χρώµατα  που  είναι  κοντά στην ίδια  αξία.  Η κορεσµένη  χρωµατική 
ασυµφωνία,   σε  συνδυασµό  µε  σχήµατα  που  έχουν  λίγη  έως   και 
καθόλου  οπτική  ιεραρχία  ή σηµεία  εστίασης,  δηµιουργεί  µια πολύ 
ενεργή σύνθεση γιατί όλα τα στοιχεία σχεδίου  απαιτούν ίση προσοχή 
ταυτόχρονα (Hashimoto & Clayton, 2009). 

 
Αταίριαστα χρώµατα  είναι  εκείνα  τα οποία  δηµιουργούν  έναν 
παράφωνο   συνδυασµό.  Ένα χρώµα  που  χρησιµοποιείται  µε  άλλη 
απόχρωση  που  είναι  δεξιά  ή  αριστερά  του  συµπληρωµατικού  του 
δηµιουργεί  έναν αταίριαστο χρωµατικό  συνδυασµό.  Έχουν ελάχιστη 
έως  και καθόλου αρµονία και εφαρµόζονται  κυρίως  στην ασύµµετρη 
σχεδίαση,  όπου  φαίνονται  πιο  ζωντανά  στο  µάτι (Drew  & Meyer, 
2005). Ωστόσο, αν χρησιµοποιηθούν µε λάθος  τρόπο,  δηµιουργούν 
µια δυσάρεστη επίδραση. 

 
 
 
 
1.5 Στοιχεία  Χρώµατος 

 
 
 
1.5.1 Απόχρωση 

 
Η απόχρωση   εξειδικεύει  την  κατηγορία  στην  οποία  υπάγεται  ένα 
συγκεκριµένο  χρώµα.  Οι κύριες  κατηγορίες  είναι  κόκκινο,  κίτρινο, 
πράσινο,  µπλε  και  ιώδες.  Σε  αυτές  µπορεί  κανείς   να  προσθέσει 
τύπους   διασταυρώσεων.  Απόχρωση  εποµένως  είναι  η  χρωµατική 
αίσθηση µε την οποία διακρίνονται  διαφορετικά µέρη του φάσµατος 
(Βακαλό, 1988). Παρόλο που υπάρχουν διάφορες ονοµασίες για κάθε 
απόχρωση,   ο  επακριβής  καθορισµός   της  µπορεί  να  γίνει  από  το 
µήκος κύµατός της. 

 
Οι αποχρώσεις συχνά  διατάσσονται  πάνω  στο σχήµα  ενός  κύκλου, 
που λέγεται χρωµατικός  δίσκος.  Μολονότι οι οπτικές  σχέσεις  µεταξύ 
των  διάφορων  αποχρώσεων  γίνονται  στο χρωµατικό  δίσκο 
ασυνήθιστα  εµφανείς, δεν  µπορούµε  να τον χρησιµοποιήσουµε για 
ένα  ειδικότερο προσδιορισµό  τους.  Ούτε η θέση  µιας  απόχρωσης, 
ούτε  οι  σχέσεις   της  µε  τις  άλλες   αποχρώσεις,  είναι  δυνατό  να 
συναχθούν από τις ιδιότητες  του διαθλώµενου  στο χρωµατικό φάσµα 
φωτός (Βακαλό, 1988). 



 

Οι όροι  απόχρωση  και  χρώµα  συχνά  συγχέονται  µεταξύ  τους 
(Hashimoto  & Clayton,  2009).  Η απόχρωση  περιγράφει  τα 
διαφορετικά µέρη του χρωµατικού  φάσµατος  που βρίσκονται  συχνά 
σε  ένα  ουράνιο  τόξο,  ή  αντανακλώνται  µέσα  από  ένα  πρίσµα.  Το 
κόκκινο,  το πορτοκαλί,  το κίτρινο,  το πράσινο,  το µπλε  και το µοβ 
είναι  αποχρώσεις. Το χρώµα  επίσης  περιγράφει αυτά τα µέρη  του 
φάσµατος,  αλλά περιλαµβάνει  τα διαφορετικά χρώµατα που µπορεί 
να γίνουν από  αυτές  τις αποχρώσεις. Το λαδί ή το κυπαρισσί  είναι 
ονόµατα χρωµάτων που σχετίζονται µε µια πράσινη απόχρωση.  Η πιο 
κοινή  κατηγοριοποίηση  που  παρουσιάζει  τις  σχέσεις   µεταξύ  των 
αποχρώσεων  είναι  ο  χρωµατικός   τροχός  των  12  αποχρώσεων,  ο 
οποίος   χωρίζεται   σε  3  κατηγορίες,   τα  βασικά  χρώµατα  (κόκκινο, 
µπλε  και  κίτρινο), τα δευτερεύοντα, που  είναι  µίξεις  δυο  βασικών 
(πορτοκαλί,  πράσινο,  µοβ) και  τα 6 τριτογενή,  που  δηµιουργούνται 
απ’ την ανάµειξη  ενός  βασικού µε ένα δευτερεύον χρώµα που είναι 
τοποθετηµένο   δίπλα   του  στον  χρωµατικό   τροχό  (  µπλε-πράσινο, 
κίτρινο-πράσινο,  κίτρινο-πορτοκαλί,  πορτοκαλί-κόκκινο,   κόκκινο- 
µοβ, µπλε-µοβ). 

 
Η επιλογή  των  αποχρώσεων για  µια  σύνθεση,  µπορεί  να γίνει  µε 
βάση  το βαθµό  συγγένειας  των αποχρώσεων όπως  παρουσιάζονται 
στο χρωµατικό δίσκο. Ένας µονοχρωµατικός  συνδυασµός  στηρίζεται 
σε µια µόνο απόχρωση,  µε αντιθέσεις που προέρχονται  από αλλαγές 
στην αξία  ή στον κορεσµό.  Μια απόχρωση  που  χρησιµοποιείται µε 
αχρωµατικά,  αποδίδει  συνδυασµό  στον οποίο  δεν  υπάρχουν 
υπερισχύοντα  χρώµατα.  Ο αναλογικός  χρωµατικός  συνδυασµός 
χρησιµοποιεί  συγγενικές ή εφαπτόµενες αποχρώσεις. 

 
 
 
1.5.2 Καθαρότητα 

 
Ένα χρώµα θεωρείται καθαρό όταν δεν έχει υποστεί προσµείξεις από 
άσπρο,  µαύρο  ή άλλο χρώµα.  Τα τρία βασικά  είναι  τα πιο  καθαρά 
χρώµατα του χρωµατικού  δίσκου.  Δεν έχουν τίποτα το κοινό µεταξύ 
τους και στέκονται σαν αµετακίνητοι  πόλοι, γύρω από τους οποίους 
κινούνται όλες  οι άλλες  αποχρώσεις (Μουζακίτη, 2003). Το κόκκινο 
όταν γεφυρώνεται προς  το κίτρινο, αρχίζει  να χάνει την καθαρότητα 
του, γίνεται κόκκινο  που κιτρινίζει,  ώσπου  να χαθεί  τελείως  και να 
εµφανιστεί  το πορτοκαλί.  Όταν γεφυρώνεται προς  το µπλε,  γίνεται 
κόκκινο  που «µπλεδίζει», ώσπου  κι αυτό µε τη σειρά  του να χαθεί 
τελείως  και να εµφανιστεί  το µοβ. Την ίδια µεταβατική  αλληλουχία 
ακολουθούν και το κίτρινο µε το µπλε. 



 

 
 
1.5.3 Αξία 

 
Πολλές  αποχρώσεις έχουν  την  ίδια  ή  σχεδόν  την  ίδια  χρωµατική 
αξία, η οποία λανθασµένα ταυτίζεται συχνά µε το ποσοστό χρώµατος 
που  παρουσιάζεται  στην  οθόνη.  Στην πραγµατικότητα,  το  ένα  δεν 
επηρεάζει  το άλλο,  απλά  είναι  µακρινά  ξαδέρφια,  αλλά  για 
ευκολότερη  κατανόηση  είναι  καλύτερο  να  τα δούµε  ως  δυο 
διαφορετικά  πράγµατα.  Το  ποσοστό  χρώµατος   είναι   η  ποσότητα 
χρώµατος   που  αξιοποιείται  από  ένα  ηλεκτρονικό   περιβάλλον.   Η 
εκτίµηση  χρωµατικής  αξίας  µας  δείχνει  πόσο  καλά  το ανθρώπινο 
µάτι αντιλαµβάνεται το χρώµα είτε σαν θετική  ή αρνητική ηλεκτρική 
ώθηση (Drew & Meyer, 2005). 

 
Η σύνδεση  της χρωµατικής  αντίθεσης  µε την χρωµατική αξία συχνά 
παρεξηγείται. Η χρωµατική  αντίθεση  καθορίζεται   από  τον φυσικό 
τρόπο που το µάτι αντιλαµβάνεται τις αποχρώσεις και τα αντικείµενα, 
ενώ  η  χρωµατική  αξία  απ’  το πως  το µυαλό  ερµηνεύει   αυτό  που 
αντιλαµβάνεται το µάτι (Drew & Meyer, 2005). Όσο πιο φωτεινό είναι 
το αντικείµενο,  τόσο πιο  κοντά το βλέπουµε,  ενώ  ένα  σκουρότερο 
φαίνεται  µακρύτερα.  Αυτό δε  σηµαίνει  πως  το µάτι αντιλαµβάνεται 
ένα ανοιχτό χρώµα καθαρότερα  απ’ ότι ένα σκούρο ή ότι ένα ανοιχτό 
χρώµα  πρέπει   να συνδυαστεί  µε  ένα  σκούρο  για  να δηµιουργηθεί 
αναγνώσιµη  τυπογραφία  και  χρωµατικός  συνδυασµός  . Αλλάζοντας 
την αξία ενός  χρώµατος  πολλά αρχικά,  δευτερεύοντα  και τριτογενή 
χρώµατα  δηµιουργούνται.  Η χρωµατική  αξία  είναι  από  τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη τυπογραφική  αναγνωσιµότητα. 

 
Η αξία αντιστοιχεί  προς  µια κλίµακα γκρίζων  που  ξεκινούν  από  το 
λευκό  και  φτάνουν  ως  το µαύρο,  ή  προς  τις  ποσοστιαίες 
αντανακλάσεις   του  φωτός   που   επιστρέφει  στο  µάτι  του  θεατή. 
Εντελώς διαφορετικά από την απόχρωση,  η αξία ποικίλλει πάνω στην 
κλίµακα µεταξύ φωτός και σκότους. 

 
 
 
1.5.4 Κορεσµός ή ένταση 

 
Ο κορεσµός  ή ένταση  αφορά  τη λάµψη του χρώµατος.  Ένα χρώµα 
βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο έντασης όταν δεν έχει δεχτεί  καµία 
πρόσµειξη.  Η µείωση  του  κορεσµού  ενός  χρώµατος  είναι 
αποτέλεσµα   της  πρόσµειξής  του  µε  άσπρο,  µε  µαύρο,  ή  µε  το 
συµπληρωµατικό  του,  µε  γκρίζο  της  αχρωµατικής  κλίµακας,  ή  µε 



 

οποιοδήποτε άλλο χρώµα. Ο κορεσµός  είναι στενά συνδεδεµένος µε 
την αξία του χρώµατος.  Η αύξηση κορεσµού της απόχρωσης µπορεί 
να µετρηθεί,  εφόσον θεωρηθεί πως το γκρίζο στο άκρο της κλίµακας 
αντιπροσωπεύει  βαθµό  κορεσµού  µηδέν.  Στην εκτυπωτική,  ως 
κορεσµό  χρώµατος  αναφέρουµε  την  ποσότητα  µελανιού  που 
χρησιµοποιείται  ανεξάρτητα  από  την  απόχρωση   (Drew  &  Meyer, 
2005). Όταν ασχολούµαστε µε τον φωτογραφικό χρωµατικό κορεσµό 
σε  διαδικασίες  εκτύπωσης,  είναι  χρήσιµο  να  ελέγχεται   πρώτα  η 
χρωµατική   ισορροπία,   η  εστίαση   και  η  επιµέρους  αφαίρεση   ή 
πρόσθεση.  Για αλληλεπιδραστικά  και κινούµενα γραφικά,  οι εικόνες 
χρησιµοποιούνται   σε  πολύ  χαµηλή  ανάλυση.  Στο  web  design,   οι 
εικόνες  χρησιµοποιούνται   σε  πολύ   χαµηλή   κλίµακα  και  έτσι  ο 
κορεσµός,  η  ισορροπία  και  η  εστίαση  είναι  τρεις  σηµαντικοί 
παράγοντες. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα 1: Τρεις παράµετροι του χρώµατος (Βακαλό, 1988) 



 

1.5.5 Θερµοκρασία 
 
Ο βαθµός  θερµότητας  ή  ψυχρότητας  που  περιέχει ένα  χρώµα.  Τα 
θερµά  χρώµατα  φαίνεται  να  υπερτερούν  από  τα ψυχρά.  Στην 
αφαιρετική  µίξη  χρώµατος,  το φαινόµενο  αυτό  συµβαίνει  εξαιτίας 
των  φυσικών  ιδιοτήτων  ενός  αντικειµένου  και  της  ποσότητας  του 
ανακλώµενου  φωτός  από  την επιφάνεια του. Το χρωµατικό  φάσµα 
που µπορούν να διακρίνουν  οι άνθρωποι  κυµαίνεται από 380 σε 700 
νανόµετρα. Όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός,  τόσο περισσότερο  φως 
εκπέµπεται. 

 
Ένα αντικείµενο που έχει  θερµό χρώµα µπορεί να φανεί µεγαλύτερο 
από  ένα  άλλο µε  ψυχρό  χρώµα.  Αυτό όµως  είναι  µια παραίσθηση 
αφού τα δυο αντικείµενα έχουν ίδιο µέγεθος. Ένας από τους µύθους 
σχετικά µε την τυπογραφία και τους χρωµατικούς  συνδυασµούς  είναι 
ότι το τυπογραφικό  στοιχείο  πρέπει  να είναι σε ζεστούς  τόνους ενώ 
το  φόντο  σε  ψυχρούς   ώστε  να  αυξηθεί   η  αναγνωσιµότητα  από 
απόσταση.  Όταν ασχολούµαστε  µε την θερµοκρασία  χρώµατος  ενός 
τυπογραφικού  στοιχείου  και  ενός  χρωµατικού  συνδυασµού 
αλλάζοντας το χρώµα του προσκήνιου  µε το φόντο και αντίθετα, δεν 
θα µειωθεί  η αναγνωσιµότητα  αλλά θα επηρεαστεί η ταχύτητα που 
µπορεί  να διαβαστεί.  Εάν η ταχύτητα διαβάσµατος  είναι  µέρος  του 
σχεδιασµού,  τότε  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ο  χρωµατικός 
συνδυασµός και η τυπογραφία. 

 
Με  τη  σωστή  γνώση  της  θερµοκρασίας  χρώµατος,   µπορούµε  να 
δηµιουργήσουµε   πιο  αποτελεσµατικά   οπτικά  µηνύµατα  µέσω  των 
παραισθήσεων (Drew & Meyer, 2005). Οι φωτοδέκτες που υπάρχουν 
στο µάτι ανταποκρίνονται  σε  ποσότητες  φωτός.  Τα κύµατα  φωτός 
ερµηνεύονται  από  τον ανθρώπινο  εγκέφαλο  ανάλογα  µε  την 
φωτεινότητα  που  αντιλαµβάνεται  το µάτι. Τα θερµά  χρώµατα έχουν 
µεγαλύτερα  µήκη κύµατος απ’ ότι τα ψυχρά. Η φυσική  ιδιότητα των 
κυµάτων  φωτός  µπορεί  να  οδηγήσει  στη  δηµιουργία  ταυτόχρονης 
αντίθεσης.  Οι ερευνητές  έχουν  καταλήξει  πως  βλέποντας  ένα 
αντικείµενο  που  κατέχει  ζεστά  και ψυχρά χρώµατα, η ίρις  εστιάζει 
πίσω και µπρος από ένα µεγάλο µήκος κύµατος σε ένα µικρό. 

 
Στην  τέχνη,   η  έννοια   του  θερµού-ψυχρού  χρώµατος   είναι   πολύ 
σχετική  και  κάπως   περίπλοκη,  αφού  συνήθως   είναι  αποτέλεσµα 
διαδικασίας  σύγκρισης  µεταξύ  δυο  χρωµάτων,  ή  µεταξύ  δυο 
αποχρώσεων του ίδιου χρώµατος (Μουζακίτη, 2003). 



 

 
 
Εικόνα 4: Massimo Morozzi, Έπιπλο Paesaggi italiani, 1996 (Μουζακίτη, 2003) 

 

 
 
 
1.6 Χρωµατικοί Δ∆ίσκοι 

 
Η σχέση  των  βασικών  ή  πρωτογενών  χρωµάτων  µε  τα αντίστοιχα 
δευτερογενή, δηλαδή  αυτά που προέρχονται  από τις αναµείξεις των 
πρώτων  ανά  δυο,  συνήθως   ταξινοµούνται  υπό  µορφή  χρωµατικών 
δίσκων.   Μερικοί   χρωµατικοί   δίσκοι   εµπεριέχουν  και  τριτογενής 
χρωµατικές  σειρές,  καθώς  και άλλες υπό - οµάδες  χρωµάτων, όπως 
τα γήινα χρώµατα (προσµείξεις του καφέ και της ώχρας). 

 
Η  έρευνα  για  το  χρώµα  και  τις  χρωµατικές   επιδράσεις του  έχει 
αναδείξει πολλά διαφορετικά είδη χρωµατικών δίσκων. Μεταξύ τους 
διαφέρουν   ως   προς   τον  αριθµό,   το  σχήµα  και  την  ένταση  των 
χρωµάτων  (Μουζακίτη,  2003). Αυτό που  πάντα µένει  κοινό  είναι  η 
θέση κάθε χρώµατος σε σχέση µε τα άλλα. Για παράδειγµα  το µοβ ή 
βιολέ βρίσκεται πάντα ανάµεσα στο µπλε και το κόκκινο. Η θέση του 
αυτή καθορίζεται από την ίδια τη σύστασή του. 

 
Οι χρωµατικοί  δίσκοι  χρησιµοποιούνται  για  την διάταξη  των 
χρωµάτων  και  αποτελούν  δείκτες  των  χρωµατικών  σχέσεων 



 

( Βακαλό,  1988).  Οι διαφορετικές  αποχρώσεις αποµονώνονται  και 
µετά κατανέµονται  µε συστηµατικό τρόπο  κατά την περίµετρο  ενός 
κύκλου. Ο χρωµατικός  δίσκος  ή τροχός είναι µια τεχνητή κατασκευή 
που  διατηρεί  περισσότερη  ή  λιγότερη  οµοιότητα  µε  τα υπό 
παρατήρησιν  φαινόµενα.  Γι’ αυτό η κατανοµή των χρωµάτων µπορεί 
να διαφέρει από τον έναν θεωρητικό  στον άλλο. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα  2:  Ο χρωµατικός   δίσκος   12  αποχρώσεων  που  περιλαµβάνει  βασικά, 
συµπληρωµατικά και τριτογενή χρώµατα 

 

 
 
 
Όσο περίεργο  και  αν φαίνεται,  ένας  από  τους  πιο  καθιερωµένους 
χρωµατικούς  δίσκους,  βασισµένος  στην ανάµειξη  χρωστικών  υλών, 
δηµιουργήθηκε το  1810  από  τον γνωστό  δραµατουργό  και  ποιητή 
Johann Wolfgang Goethe. 

 
Το σύστηµα Munsell έχει 10 αναγνωρίσιµες  αποχρώσεις που ορίζουν 
τον  χρωµατικό   δίσκο,   ενώ   το  σύστηµα  PANTONE  έχει   13.  Οι 
περισσότεροι  χρωµατικοί  δίσκοι  και  τα αντίστοιχα  συστήµατα τους 
ξεκινούν µε τα βασικά χρώµατα, τα οποία τείνουν να ανταποκρίνονται 
στους φωτοδέκτες που υπάρχουν µέσα στους κώνους  του µατιού. Το 



 

περισσότερο   χρωµατικό   φάσµα  που  µπορεί   να  δει   ο  άνθρωπος 
µπορεί  να  δηµιουργηθεί  τόσο  από  προσθετική  όσο  και  από 
αφαιρετική  χρωµατική µίξη, από αυτά τα βασικά χρώµατα. Μπορούν 
επίσης   να δηµιουργηθούν  χρωµατικοί  δίσκοι  που  δεν  µπορούν  να 
αξιοποιηθούν  από  το ανθρώπινο  χρωµατικό  φάσµα.  Συνήθως 
δηµιουργούνται  για να καλύψουν τους στόχους του πελάτη µέσα από 
την χρήση  των εταιρικών  χρωµάτων  και ψυχολογικών,  φυσικών  και 
γνωστικών  παραγόντων.  Ένας  βασικός  χρωµατικός  δίσκος  που 
χρησιµοποιεί  πρωτογενή,  δευτερογενή  και  τριτογενή  χρώµατα, 
παράγει  ένα  αποτελεσµατικό   εργαλείο  για  τη  δηµιουργία  οπτικών 
µηνυµάτων. 

 

 
 
 
1.7 Χρωµατική Μίξη 

 
Η  διαδικασία   όπου  διάφορες  χρωστικές   ουσίες   ή  κύµατα  φωτός 
ενώνονται  για  να  δηµιουργηθεί  µια  νέα  απόχρωση  ονοµάζεται 
χρωµατική µίξη (Drew & Meyer, 2005). 

 
Η  αφαιρετική   χρωµατική   µίξη  δεν   είναι   τίποτα  παραπάνω   από 
προσθετική  χρωµατική  µίξη  ,  σε  µια  διευρυµένη  µορφή  που 
προσπαθεί να  αντισταθµιστεί  για  τα αποτελέσµατα  του 
απορροφηµένου φωτός των υλικών µίξεων. 

 
Η  προσθετική   χρωµατική   µίξη  είναι   µια  αυστηρή  ερµηνεία   της 
χρωµατικής  αντίληψης,  µια  πραγµατικά  επιστηµονική  θεωρία   που 
εξηγεί   πως   το  µάτι  ερµηνεύει   τα  φωτεινά   µήκη  κύµατος  στην 
αντίληψη  του  χρώµατος.  Η αφαιρετική  µίξη  είναι  µόνο  µια 
αναξιόπιστη  και  εξιδανικευµένη  προσέγγιση  της  πραγµατικής 
πολυπλοκότητας και ποικιλοµορφίας της  υλικής  χρωµατικής  µίξης 
(MacEvoy, 2009). 

 
Είναι πιο εύκολο  να σκεφτούµε  την προσθετική  µίξη ως  τη ‘λευκή’ 
χρωµατική   θεωρία.   Αναµειγνύοντας  φωτεινά   µήκη  κύµατος   από 
κόκκινα,  πράσινα και µπλε βιολετί µέρη του φάσµατος,  προστίθεται 
φωτεινότητα.  Η βασική αρχή είναι ότι το µάτι πάντα προσθέτει  µαζί 
όλα  τα µήκη  κύµατος  του  φωτός  που  προσπίπτουν  στον 
αµφιβληστροειδή – τίποτα δεν χάνεται – και είναι  αυτή η συνολική 
φωτεινή αίσθηση που το µάτι ερµηνεύει  ως χρώµα. 

 
Η αφαιρετική  χρωµατική µίξη είναι µια λανθασµένη προσπάθεια για 
περιγραφή  των  χρωµάτων   που   προκύπτουν   όταν  αναµειγνύονται 
φωτεινές απορροφούµενες ενώσεις  (MacEvoy, 2009). Οι αρχές  της 



 

αφαιρετικής  µίξης  δεν  είναι  µια  αυστηρή  θεωρία  αλλά  µια 
περιγραφή  για  τον τρόπο  που  τα χρώµατα  θα  έπρεπε  να 
αναµειγνύονται σε µια ιδανική περίπτωση,  πράγµα που δεν συµβαίνει 
ποτέ.  Το είδος  αυτής  της  ανάµειξης  µιµείται  τα κύρια 
χαρακτηριστικά  της  προσθετικής  χρωµατικής   θεωρίας  και  για  να 
καταλάβουµε  τα προβλήµατα  µε την αφαιρετική  µίξη, θα πρέπει  να 
αποκαλύψουµε  αυτά τα σηµεία αντιγραφής ένα προς ένα. 

 
Στην αφαιρετική  µίξη ακόµα και αν δυο υλικά έχουν ακριβώς  το ίδιο 
χρώµα,  δεν  θα  συµπεριφερθούν  το  ίδιο  σε  µείγµατα  µε  τα  άλλα 
υλικά.  Αυτό το πρόβληµα  µειώνεται  αλλά  δεν  εξαλείφεται  , 
περιορίζοντας  την  εφαρµογή   των  αρχών   αφαιρετικής  µίξης   σε 
βιοµηχανοποιηµένες  χρωστικές   ουσίες   και   σε   µέσα   µετάδοσης 
φωτός όπως φωτογραφικά  φίλτρα ή βιτρώ (MacEvoy, 2009). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα 3:  Προσθετική (1) και αφαιρετική (2) χρωµατική µίξη 

 

 
 
 
Δεν  µπορούµε   να  χρησιµοποιήσουµε  το  µετρηµένο   χρώµα   δυο 
µπογιών για να προβλέψουµε το χρώµα του µείγµατός τους και αυτή 
είναι  η  βασικότερη   διαφορά   µε  την  προσθετική   θεωρία   όπου  το 
µετρούµενο   χρώµα   δυο   φωτεινών   πηγών   µέτριας   φωτεινότητας 
µπορεί  να  προβλέψει   ακριβώς   το  χρώµα  του  µείγµατός  τους.  Τα 
σύγχρονα αφαιρετικά  βασικά χρώµατα είναι το κυανό, το κίτρινο και 
η µατζέντα (CYM). 



 

Τα βασικά αυτά παράγουν τα γνωστά µείγµατα σε µας που υπάρχουν 
στις  µπογιές.   Όταν  αναµειγνύεται   το  κίτρινο  µε  τη  µατζέντα  το 
αποτέλεσµα  είναι  το πορτοκαλί,  η  µατζέντα  και  το κυανό 
δηµιουργούν  φούξια  και µπλε  ενώ  το πράσινο  προκύπτει  από  τους 
συνδυασµούς   κίτρινου  και  κυανού.  Ωστόσο τα  αφαιρετικά   βασικά 
κυανό,  κίτρινο  και  µατζέντα  παρουσιάζονται  ως  τα βασικά 
εννοιολογικά  χρώµατα στην αφαιρετική  χρωµατική µίξη, ανεξάρτητα 
από  το είδος  των  υλικών  χρωµάτων  που  χρησιµοποιούνται  για  να 
αναµειχθούν αυτά τα χρώµατα. 

 
Οι αφαιρετικές µίξεις  πάντα αυξάνουν  την απορρόφηση  του φωτός 
και απορροφούν  όλα τα φωτεινά  µήκη κύµατος  που κάθε  χρωστική 
ουσία  απορροφά  από  µόνη  της.  Σχεδόν  πάντα  µειώνουν  την 
ουδετερότητα  της απόχρωσης και αυξάνουν τις αποχρώσεις του γκρι 
σε  ένα  χρωµατικό  µείγµα.  Τα αφαιρετικά  µείγµατα  πάντα 
καταστρέφουν  τη φωτεινότητα  του υλικού,  κάνοντας  το χρώµα  πιο 
σκούρο και θαµπό.  Για να αντισταθµιστεί αυτό, οι ζωγράφοι  πρέπει 
να  ξεκινήσουν  µε  χρώµατα  που  είναι  φωτεινά  και  ιδιαίτερα 
κορεσµένα.  Η επιλογή  των  κατάλληλων  αφαιρετικών  βασικών 
χρωστικών  ουσιών  εξαρτάται  από  την ποικιλία  των χρωστικών  που 
διατίθενται,  την τιµή και τις φυσικές τους ιδιότητες  και το φάσµα των 
χρωµάτων στην εικόνα που θα αναπαραχθούν. 

 
Όλες  οι  χρωµατικές   µίξεις   συµπεριλαµβάνουν   την  απόκριση   του 
αµφιβληστροειδή στο φως.  Το µοναδικό  θέµα  είναι  πόσο  και  πως 
επιτρέπουµε υλικές  ουσίες  να επηρεάσουν   τον έλεγχο  του  φωτός 
που  φτάνει  στο  µάτι.  Καθώς  η  αφαιρετική   χρωµατική  µίξη  (στα 
υλικά)  είναι   στην  πραγµατικότητα   µια  έµµεση   χειραγώγηση   της 
προσθετικής  χρωµατικής   µίξης   (στις  αποκρίσεις  κώνου),  οι  δυο 
τύποι  ανάµειξης  µπορούν  να αποδειχθούν µε παρόµοιους  τρόπους 
(MacEvoy, 2009). 

 

 
 
 
1.8 Χρωµατικοί Χώροι 

 
Ο χρωµατικός  χώρος  είναι  ένας  τρισδιάστατος  γεωµετρικός χώρος 
µε άξονες  κατάλληλα ορισµένους  ώστε τα σύµβολα για κάθε  πιθανή 
χρωµατική αντίληψη των ανθρώπων  ή των ζώων να ταιριάζουν σε µια 
σειρά  που  αντιστοιχεί  στην ψυχολογική  διάταξη.  Σε  αυτό  το χώρο 
κάθε  χρωµατική  αντίληψη  παρουσιάζεται  σαν  ένα  σηµείο 
(Hashimoto & Clayton, 2009). 



 

Όλα τα χρώµατα  µπορούν  να προσδιοριστούν  και  να συσχετιστούν 
µεταξύ  τους  ως  θέσεις  µέσα  σε  ένα  χρωµατικό  χώρο,  που 
καθορίζονται  από τις διαστάσεις  της φωτεινότητας, της απόχρωσης 
και της καθαρότητας  της απόχρωσης (MacEvoy, 2009). 

 
Οι σύγχρονοι  χρωµατικοί  χώροι  αποτελούνται  από  δυο  κατηγορίες: 
ένας  χρωστικός  χώρος  που  στηρίζεται  στην µίξη  πραγµατικών  και 
φανταστικών  βασικών  χρωµάτων και ένας  αντιληπτικός  χρωµατικός 
χώρος που βασίζεται στις οπτικές  ιδιότητες  δηµιουργίας  χρώµατος. 

 
Οι χρωστικοί  χρωµατικοί  χώροι,  για παράδειγµα  ο RGB χρωµατικός 
χώρος  ή το σουηδικό  φυσικό  χρωµατικό  σύστηµα ορίζουν  ότι 1) ο 
χρωµατικός   χώρος   θα  έχει   µια  απλή  γεωµετρική   φόρµα,   2)  οι 
γεωµετρικές αποστάσεις  µεταξύ 3 ή 4 βασικών χρωµάτων είναι ίσες, 
3) τα χρώµατα  ορίζονται  ως  η αναλογική  µίξη  βασικών  χρωµάτων 
που είναι απαραίτητη για να συνδυαστεί το χρώµα. 

 
Οι αντιληπτικοί  χρωµατικοί  χώροι,  όπως  για  παράδειγµα  τα 
πρόσφατα CIE µοντέλα CIELAB ή CIECAM, δεν επιβάλλουν  χρωστικά 
όρια  ή  ένα  συγκεκριµένο  γεωµετρικό  µέγεθος  στη  διανοµή 
χρώµατος.  Χρειάζονται  µόνο έναν κύκλο απόχρωσης και χρώµα για 
να  είναι   κάθετοι   στην  διάσταση   της  φωτεινότητας:  τα  χρώµατα 
τοποθετούνται  αφού έχει  µετρηθεί  η πραγµατική  τους φωτεινότητα, 
απόχρωση και καθαρότητα απόχρωσης. 

 
Οι αντιληπτικοί  χρωµατικοί  χώροι  περιγράφουν  όλα  τα οπτικά 
χρώµατα και είναι καθορισµένα  στην έρευνα χρωµατικής  αντίληψης. 
Οι  χρωστικοί  χρωµατικοί  χώροι  δεν  είναι  αντιληπτικοί,  καθώς   η 
φωτεινότητα,  η απόχρωση  και η καθαρότητα  απόχρωσης δεν  είναι 
καθορισµένες µέσα σε αυτούς. Για την ακρίβεια  είναι απλοποιηµένα 
διαγράµµατα  χρωµάτων  που  παράγονται  από  όλες  τις  πιθανές 
χρωµατικές  αναλογίες  ανάµεσα  στις  βασικές  χρωστικές  που 
χρησιµοποιούνται  στην αφαιρετική  ή  προσθετική  χρωµατική 
αναπαραγωγή. 

 
Η βασική διαφορά είναι αν το χρωµατικό µοντέλο πρώτα επιλέγει ένα 
περιορισµένο  σύνολο  βασικών  χρωστικών,  πραγµατικών  ή 
φανταστικών,  προσθετικών   ή  αφαιρετικών,   και  δηµιουργεί   όλους 
τους  χρωµατικούς   συνδυασµούς   από  όλες  τις  πιθανές  αναλογίες 
µίξης µέσα σε µια κλίµακα, ή πρώτα καθορίζει βασικές  αντιληπτικές 
διαστάσεις  ίσης  χρωµατικής  διαφοράς  και  µετά  τοποθετεί  τα 
χρώµατα  στα αντιληπτικά  όρια  φυσιολογικής αντίληψης  χρώµατος 
(MacEvoy, 2009).. 



 

Αυτά τα µοντέλα  τείνουν  να  έχουν  χαρακτηριστική  φόρµα.  Τα 
χρωστικά  µοντέλα  παρουσιάζονται   συνήθως   σε  µια  διπλή  κωνική 
γεωµετρία,   στην  οποία   ο  κύκλος   αποχρώσεων  αναµειγνύεται   µε 
ποικίλες αναλογίες  άσπρου  ή/και µαύρου. Αντίθετα, τα αντιληπτικά 
µοντέλα,  καθώς   περιλαµβάνουν   ακανόνιστο   σχήµα   αντιληπτικών 
χρωµατικών   ορίων,   επιλέγουν  µια  κυλινδρική   µορφή   που   δεν 
επιβάλει  καµία αυθαίρετη γεωµετρία στη διανοµή χρώµατος. 

 
Ένας χρωµατικός  χώρος  είναι  χρήσιµος,  καθώς  παρέχει  ένα 
ξεκάθαρο  τρόπο  να  παρουσιάσει  συστηµατικά  τα χρώµατα, 
χρησιµοποιώντας  τα γνωρίσµατα  δηµιουργίας  χρώµατος:  κάθε 
πιθανός   συνδυασµός   φωτεινότητας,  απόχρωσης  και  καθαρότητας 
απόχρωσης τοποθετείται σε ένα συγκεκριµένο  σηµείο στο χρωµατικό 
χώρο,  και  αυτό  το σηµείο  αντιπροσωπεύει  κάθε  επιφάνεια  ή 
αντικείµενο  µε αυτές  τις  3 χρωµατικές  ιδιότητες  (MacEvoy, 2009). 
Δεύτερον, ο χρωµατικός  χώρος  παρέχει  ένα σαφή τρόπο σύγκρισης 
χρωµάτων:  παρόµοια  χρώµατα  θα  τοποθετούνται  το ένα  κοντά στο 
άλλο στο χρωµατικό  χώρο,  και ανόµοια χρώµατα θα τοποθετούνται 
σε  µεγάλη  απόσταση  το  ένα  από  το  άλλο,  ώστε  να  µπορούµε  να 
χρησιµοποιήσουµε την απόσταση  µέσα στο χρωµατικό  χώρο  και να 
καθορίσουµε  την αντιληπτική διαφορά µεταξύ δυο χρωµάτων. Τρίτον, 
ο  χρωµατικός  χώρος  επιτρέπει  την  αντιληπτική  περιγραφή 
οµαδοποίησης χρωµάτων σύµφωνα  µε την σχετική  τους θέση  µέσα 
σε αυτόν (MacEvoy, 2009). 

 
 
 
 
1.9 Χρωµατική Αρµονία 

 
Πολλές διαφορετικές ιδέες έχουν ειπωθεί για την επεξήγηση ή την 
πρόβλεψη του γιατί συγκεκριµένοι  χρωµατικοί συνδυασµοί µπορεί να 
είναι αρµονικοί ή ευχάριστοι. Ο Goethe και ο Chevreul  εστίασαν σε 
συγκεκριµένα χρώµατα και στους µεταξύ τους συνδυασµούς. Ο 
Chevreul  ανέπτυξε  περισσότερο  συστηµατικούς αρµονικούς κανόνες 
που να περιλαµβάνουν κανόνες αντίθετων και αναλογικών χρωµάτων. 
Οι Munsell και Ostwald υποστήριξαν πως η αρµονία προκαλείται 
από τη διαδοχική  οργάνωση, την ισορροπία και την µαθηµατική τάξη. 
Ωστόσο, καµία από αυτές τις θεωρίες φαίνεται να είναι 
ολοκληρωµένη και όλες έχουν κατηγορηθεί  για έλλειψη επεξήγησης 
και αποδείξεων που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς τους. 



 

 
 

 
 

Εικόνα 5: “Sunday afternoon on the island  of the Grande  Jatte” του Georges 
Seurat (1884 – 86), (Westland et al., 2007) 

 

 
 
 
Ο Arnheim περιέγραψε τις συνθέσεις ως «οπτικά σωστές ή λάθος». 
Η γνώση των στοιχείων της σύνθεσης  και του σχεδιασµού είναι αυτό 
που περιγράφει ο Arnheim  «οπτική ορθότητα». Ο Judd (όπως 
αναφέρθηκε στους Westland et al., 2007) ) περιγράφει πως 
χρωµατική αρµονία παρατηρείται όταν 2 ή περισσότερα  γειτονικά 
χρώµατα δηµιουργούν ένα ευχάριστο συναίσθηµα. Προσδιόρισε µια 
σειρά από µεταβλητές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν  την 
αρµονία χρώµατος: το απόλυτο και σχετικό µέγεθος  των περιοχών 
που καλύπτονται από χρώµατα, το µέγεθος  των στοιχείων του 
σχεδίου και το νόηµα ή την ερµηνεία του σχεδιασµού. 

 
Σύµφωνα µε τον Kuehni (2003), οι αντιλήψεις της οµορφιάς και της 
αρµονίας επηρεάζονται ιδιαίτερα από την ανατροφή και τον 
πολιτισµό και έτσι γίνεται εµφανές  ότι δεν υπάρχουν καθολικοί 
κανόνες αρµονίας. Ο Wong (όπως αναφέρθηκε στους Westland et 
al., 2007) έχει υποστηρίξει  πως επειδή οι προτιµήσεις  αλλάζουν από 
γενιά σε γενιά και επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο, την 
εθνικότητα, την εκπαίδευση και το πολιτιστικό υπόβαθρο,  είναι 
δύσκολο να καθιερωθούν συγκεκριµένοι  κανόνες για την δηµιουργία 
αποτελεσµατικών  χρωµατικών συνδυασµών. Έχει συµφωνηθεί, πως 
η διάρθρωση  αυτών των νόµων περιορίζει την δηµιουργικότητα. 



 

Ωστόσο, έχει απασχολήσει  η εύρεση κανόνων χρωµατικής αρµονίας 
στους κύκλους των καλλιτεχνών και των επιστηµόνων. 

 
Μια πρόσφατη επισκόπηση λογισµικών που βοηθάνε στην παραγωγή 
αρµονικών χρωµατικών συστηµάτων, φανερώνει πως τα περισσότερα 
από αυτά τα συστήµατα επικεντρώνονται στην αρµονία της 
απόχρωσης και εκφράζουν  κανόνες δηµιουργίας  χρωµατικής 
αρµονίας στηριζόµενα στον κύκλο απόχρωσης. Η αρµονία των 
αποχρώσεων παρουσιάζεται σε πολλά βιβλία τέχνης και σχεδιασµού 
όπου γίνεται αναφορά στην: 1) µονοχρωµατική χρωµατική αρµονία 
(όπου τα χρώµατα που επιλέγονται έχουν την ίδια ή περίπου  την ίδια 
απόχρωση), 2) συµπληρωµατική χρωµατική αρµονία (αυτή συνήθως 
αναφέρεται  σε αντίθετα χρώµατα του κύκλου αποχρώσεων),  3) 
ανάλογη αρµονία (όπου επιλέγονται χρώµατα µε παρόµοιες 
αποχρώσεις). Άλλα συστήµατα περιλαµβάνουν την τριαδική 
χρωµατική αρµονία και άλλα την τετραδική. 

 
Σύµφωνα µε την Holtzschue (όπως αναφέρθηκε στους Westland et 
al., 2007), όλες οι αποχρώσεις που συνδυάζονται µπορούν να είναι 
αρµονικές.  Αυτό που εννοεί είναι ότι δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί 
συνδυασµοί αλλά επιτυχηµένοι  και µη. Ο Feisner (όπως αναφέρθηκε 
στους Westland et al., 2007) περιγράφει τις κλασικές σχέσεις 
απόχρωσης (αναλογία, συµπληρωµατικότητα, κτλ.) αλλά 
επικεντρώνεται σε έννοιες  όπως ο ρυθµός, η ισορροπία, η αναλογία 
και η κλίµακα για να διαπιστώσει αν µια χρωµατική σύνθεση είναι 
αρµονική. Ο Koenig (όπως αναφέρθηκε στους Westland et al., 2007) 
περιγράφει 3 τάξεις χρωµατικής αρµονίας: απλότητα, αντίθεση και 
ισορροπία. Η απλότητα βασίζεται σε έναν µικρό αριθµό 
αποχρώσεων, η αντίθεση στις συµπληρωµατικές αποχρώσεις ή στις 
αντιθέσεις θερµοκρασίας και η ισορροπία στην χρωµατική παλέτα 
στην οποία οι αποχρώσεις είναι καλά τοποθετηµένες στον χρωµατικό 
κύκλο. 

 
Από επιστηµονική άποψη, πολλά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί  σχετικά 
µε την χρωµατική αρµονία. Για παράδειγµα,  ένα ποσοτικό µοντέλο 
χρωµατικής αρµονίας για συνδυασµούς 2 χρωµάτων προτάθηκε  από 
τον Ou και Luo, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντλήσει 
πολλούς κανόνες αρµονίας που είναι: 1) 2 χρώµατα ίδιας απόχρωσης 
θα δηµιουργήσουν αρµονικό συνδυασµό, 2) πολύ µικρές ή πολύ 
µεγάλες διαφορές στη φωτεινότητα ανάµεσα σε 2 χρώµατα θα 
µειώσουν την αρµονία του ζευγαριού, 3) όσο υψηλότερη είναι η 
φωτεινότητα κάθε στοιχείου ενός συνδυασµού, τόσο πιθανότερο 



 

είναι να φαίνεται αρµονικός, 4) το µπλε είναι η απόχρωση που 
µπορεί να δηµιουργήσει  αρµονία σε ένα διχρωµατικό συνδυασµό, 
ενώ το κόκκινο έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα (προτίµηση 
απόχρωσης).  Το τελευταίο σηµείο µπορεί να δηµιουργήσει  µια 
σύγχυση µεταξύ της χρωµατικής αρµονίας και της χρωµατικής 
προτίµησης.  Ωστόσο, µια άλλη έρευνα των Ou et al. (2011) 
φανερώνει  πως παρά το ότι υπάρχει µια δυνατή σύνδεση µεταξύ των 
2, είναι δυο τελείως  διαφορετικές έννοιες. 

 
Οι Shen et al. (όπως αναφέρθηκε στους Westland et al., 2007) 
υποστήριξαν πως η χρωµατική αρµονία από την σκοπιά των 
µηχανικών είναι υποτιµηµένη καθώς  η επιτυχηµένη  αξιολόγηση της 
απαιτεί την ανάπτυξη στοιχείων που σχετίζονται µε την ευχαρίστηση. 
Κατέληξαν πως υπάρχουν 2 κατηγορίες  µελετών σχετικά µε την 
χρωµατική αρµονία: οι θεωρητικές (απόλυτη / σχετική αρµονία, 
διάθεση,  οµοιότητα, τάσεις της µόδας) και οι λειτουργικές (σειρά, 
απόχρωση, φάσµατα ισχύος). Το χάσµα µεταξύ καλλιτεχνικών και 
επιστηµονικών απόψεων περί χρωµατικής αρµονίας περιγράφεται 
από τον Granville (όπως αναφέρθηκε στους Westland et al., 2007), ο 
οποίος υποστήριξε  πως οι θεωρίες των επιστηµόνων δεν µπορούν να 
καλύψουν την δηµιουργική διαδικασία. 

 
Είναι εµφανές  πως παρά το ότι θεωρίες φυσικών και ψυχολόγων 
παρέχουν εµπειρικά  στοιχεία που να υποστηρίζουν τις ιδέες τους, 
στερούνται θεµελιωδών επεξηγήσεων στο γιατί συγκεκριµένοι 
χρωµατικοί συνδυασµοί είναι αρµονικοί. Έτσι, οι επιλογές που 
καθορίζονται σε ένα εργαστήριο µπορεί να µην έχουν καµία σχέση 
µε τις προτιµήσεις  και τις επιλογές των καλλιτεχνών και των 
σχεδιαστών στα πλαίσια µιας εκφραστικής ιδέας  ή ενός σχεδιασµού. 

 

 
 
 
1.10 Ανακεφαλαίωση 

 
Με βάση όλα τα παραπάνω, τα οποία µελετήθηκαν προκύπτουν 
κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα αποτελέσουν και απαρχή για τη 
δηµιουργία κανόνων που θα εφαρµοστούν σε ενδεχόµενα  συστήµατα 
και µεθοδολογίες που στηρίζουν την επιλογή χρώµατος κατά τη 
σχεδιαστική διαδικασία. 

 
Αρχικά εξετάστηκαν θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί  από επιστήµονες 
και πως αυτές εξελίχθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου και 
διαπιστώθηκε πως παρότι η θεωρία χρώµατος µελετάται για αιώνες, 



 

παρατηρείται αδυναµία εφαρµογής των επιστηµονικών  κριτηρίων στη 
σχεδίαση και την τέχνη. 

 
Στη συνέχεια επιχειρείται µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη 
διατύπωση των χρωµατικών οµάδων και στοιχείων. Αναφέρονται 
τύποι χρώµατος, όπως αυτοί των βασικών, των συµπληρωµατικών, 
των ανταγωνιστικών, των ανάλογων, των αρµονικών και των 
ουδέτερων.  Απ’ την ανάλυση που έγινε προκύπτει  ότι οι 3 τελευταίοι 
είναι και αυτοί που θα απασχολήσουν στη συνέχεια, καθώς 
ευθύνονται για τη δηµιουργία µιας αίσθησης  σταθερότητας  και 
ευχαρίστησης που µπορεί να ενσωµατωθεί στα οπτικά µηνύµατα που 
δηµιουργούνται απ’ τους σχεδιαστές, ώστε να εξασφαλιστεί 
ισορροπία, ασφάλεια και ορθότητα. Τα χρώµατα αυτά δηµιουργούν 
µια αίσθηση ξεκούρασης και χρησιµοποιούνται κυρίως σε τοµείς του 
design  όπως το interior, το fashion και το textile. 

 
Για τους ίδιους λόγους αναλύθηκαν στοιχεία του χρώµατος, όπως ο 
κορεσµός, η αξία, η απόχρωση και η θερµοκρασία,  τα οποία 
συντελούν στη δηµιουργία αποτελεσµατικών  οπτικών µηνυµάτων. 
Αλλαγή στην τιµή των παραπάνω, συµβάλλει στην διαφοροποίηση 
ολόκληρης της σύνθεσης  και στη µείωση της ταχύτητας που µπορεί 
να γίνει αντιληπτό ένα οπτικό µήνυµα. 

 
Η έρευνα για το χρώµα και τις χρωµατικές  επιδράσεις του έχει 
αναδείξει πολλά διαφορετικά είδη χρωµατικών δίσκων, οι οποίοι 
διαφέρουν  ως προς τον αριθµό, το σχήµα και την ένταση. Συνήθως 
δηµιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη µέσα από 
την χρήση εταιρικών χρωµάτων και αποτελούν ένα αποτελεσµατικό 
εργαλείο για τη δηµιουργία οπτικών µηνυµάτων. 

 
Έγινε µια γρήγορη αναφορά πάνω στις αφαιρετικές και προσθετικές 
µίξεις και τους χρωµατικούς  χώρους,  που παρέχουν ένα ξεκάθαρο 
τρόπο για συστηµατική παρουσίαση των χρωµάτων, χρησιµοποιώντας 
τα γνωρίσµατα δηµιουργίας  χρώµατος. Οι χρωµατικοί χώροι 
συνεισφέρουν στην οµαδοποίηση  των χρωµάτων σύµφωνα µε την 
σχετική τους θέση µέσα σε αυτόν και ως αποτέλεσµα διευκολύνουν 
την δουλειά του σχεδιαστή. 

 
Το τελευταίο και σηµαντικότερο µέρος αυτού του κεφαλαίου 
ασχολήθηκε  µε την χρωµατική αρµονία. Πολλές διαφορετικές ιδέες 
εκφράστηκαν για την επεξήγηση και την πρόβλεψη του πότε ένας 
χρωµατικός συνδυασµός θεωρείται αρµονικός, τόσο ανάµεσα στους 
κύκλους των καλλιτεχνών όσο και σε αυτούς των επιστηµόνων. 



 

Σύµφωνα µε τον Judd (όπως αναφέρθηκε στους Westland et al., 
2007), η χρωµατική αρµονία συµβαίνει όταν δηµιουργείται  ένα 
ευχάριστο συναίσθηµα παρατηρώντας 2 γειτονικά χρώµατα. Οι 
Kuehni και Wong ήταν αυτοί που υποστήριξαν πως η αρµονία είναι 
κάτι υποκειµενικό και καθορίζεται από παράγοντες  όπως η 
ανατροφή, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα και το πολιτιστικό 
υπόβαθρο.  Θα γίνει µια προσπάθεια να αποδειχθεί και στα επόµενα 
κεφάλαια αυτής της διπλωµατικής εργασίας, η δυσκολία εύρεσης 
καθολικών κανόνων για τη δηµιουργία ευχάριστων συναισθηµάτων 
µέσω της κατάλληλης επιλογής χρώµατος κατά τη σχεδιαστική 
διαδικασία. 

 
Ωστόσο, πολλά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί,  όπως αυτό των Ou και 
Luo, το οποίο προτείνει 4 αρχές για τη δηµιουργία αρµονικών 
διχρωµατικών συνδυασµών που είναι: 1) η αρχή ίσης απόχρωσης, 2) 
η αρχή υψηλής φωτεινότητας, 3) η αρχή µέτριας διαφοράς 
φωτεινότητας  και 4) η αρχή της προτίµησης απόχρωσης (µπλε). Είναι 
εµφανές,  πως οι επιστηµονικές θεωρίες δεν µπορούν να καλύψουν 
την δηµιουργική διαδικασία  καθώς  οι επιλογές που ορίζονται σε ένα 
εργαστήριο φαίνεται να παρουσιάζουν  διαφορές µε αυτές των 
σχεδιαστών και των καλλιτεχνών. 

 
Στο επόµενο κεφάλαιο,  µελετάται το χρώµα µέσα από ένα 
σηµειολογικό πλαίσιο, ώστε να γίνει κατανοητό πως όλα αυτά τα 
οπτικά µηνύµατα που έχουν αναφερθεί παραπάνω, παράγονται και 
ερµηνεύονται από τις ενδιαφερόµενες οµάδες. 



 

 
 

2  Μελέτη  του  Χρώµατος  µέσα  από  µια  σηµειωτική 
προσέγγιση 

 

 
 
 
2.1 Σηµειολογία και σηµειωτική 

 
Η  σηµειωτική   ή  σηµειολογία   είναι   η  επιστήµη   που   µελετά   τα 
φαινόµενα  σηµασίας.  Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται,  εν  δυνάµει,  τα 
πάντα  σαν  φαινόµενα  σηµασίας.  Όµως,  αν  και  όλα  τα  φαινόµενα 
µπορούν  να γίνουν έτσι αντιληπτά,  δεν  παύουν  να είναι  συγχρόνως 
και  φαινόµενα   άλλης  φύσης   (Boklund,   1983).  Η  σηµειωτική   τα 
µελετά   µόνο  από   την  άποψη   σηµασίας.   Βλέποντας,   λοιπόν,   τα 
φαινόµενα   από   την  άποψη   της   σηµασίας,   δεν   ξεχνά   ότι  έχουν 
ενδεχόµενα  κι  άλλες  διαστάσεις  που  µελετούνται  από  άλλες 
επιστήµες. Η σηµειωτική  παρέχει  µέσα καλύτερης  κατανόησης  της 
κατανοµής  του  νοήµατος  λόγω  της  εξειδικευµένης  εστίασης   στο 
ρόλο  των σηµείων  που  προέρχονται  από  κοινές  έννοιες  (Botan  & 
Soto, 1998) 

 
Τα φαινόµενα  σηµασίας  είναι  κυρίως  κοινωνικά.  Κάθε κοινωνία  τα 
ταξινοµεί  µε  τον δικό  της  τρόπο  σε  κοινωνικά  οργανωµένα 
συστήµατα. Αν µια σηµασία είναι επικοινωνήσιµη, είναι κοινωνική: η 
επικοινωνία  δεν  µπορεί  να  γίνει  παρά  µόνο  µε  αναφορά  σε  ένα 
σύστηµα σηµασίας  κοινό  για  τα δύο  µέλη  επικοινωνίας (Boklund, 
1983). Μέσω των συστηµάτων αυτών οι άνθρωποι  συλλαµβάνουν τον 
κόσµο  τους  και  τον δικό  τους  ρόλο  στον κόσµο:  ποιοι  είναι,  πως 
µπορούν να δράσουν, πως είναι η κοινωνία τους. 

 
Μια πρώτη µορφή συστηµατικοποίησης είναι η ταξινόµηση, η οποία 
εµφανίζεται  για τα συστήµατα σηµασίας είτε στο πεδίο  της ιστορίας 
είτε  σαν  θεωρία  ειδών.  Μια άλλη  µορφή  συστηµατικοποίησης 
βασίζεται   στη  µελέτη  της  προέλευσης  και  ψάχνει  τις  πηγές   του 
συγκεκριµένου  έργου.  Και οι  δυο  αυτές  κατηγορίες  προσεγγίσεων 
συνεισφέρουν σηµαντικά στη µελέτη των φαινόµενων σηµασίας, παρ’ 
όλη  την  τάση  τους  να  µην  εστιάζονται   στην  ανάλυση  του  ίδιου 
νοήµατος (Boklund, 1983). 

 
Τέλος,  υπάρχει  και  η  άποψη  της  ερµηνευτικής,  δηλαδή  της 
προσπάθειας και συστηµατικής  ερµηνείας  του ίδιου  του έργου.  Και 
εδώ   όµως   εµφανίζεται   το  πρόβληµα   ότι  χωρίς   µια  θεωρία   του 
νοήµατος,  οι  βάσεις  για  την ερµηνεία  παραµένουν  υποκειµενικές. 



 

Στο βαθµό  που  η  ερµηνευτική  βασίζεται,  αναγκαστικά,  στην 
εξαιρετική  ικανότητα  του ερευνητή  που  συλλαµβάνει  νοήµατα που 
δεν  συνειδητοποιούν  οι  άλλοι  άνθρωποι,   παραµένει   σε  µια  βάση 
υποκειµενική, ακόµα και όταν νιώθουµε  ότι η ερµηνεία  είναι σωστή 
(Boklund,  1983). Δεν υπάρχει  µια µέθοδος αντικειµενική,  την οποία 
µπορεί  οποιοσδήποτε  να  µάθει  και  να  εφαρµόσει,  για  να 
επαληθεύσει από  την  πλευρά  του  την  εµπνευσµένη   ερµηνεία  του 
ειδικού  (Boklund, 1983). 

 
 
 
 
2.1.1 F.D. Saussure 

 
Η ιδέα  µιας  ενοποιηµένης  επιστήµης  όλων  των  συστηµάτων 
σηµασίας  εκφράζεται  στο  έργο  του  Ferdinand  de  Saussure, του 
Ελβετού  γλωσσολόγου  που  θεµελίωσε τη δοµική  γλωσσολογία,  την 
οποία  ο ίδιος  ονοµάζει  σηµειολογία.  Για τον Saussure, η γλώσσα 
είναι ένα µόνο από τα συστήµατα σηµείων και διέπεται, όπως  και τα 
υπόλοιπα  συστήµατα, από τις γενικές  νοµοτέλειες της σηµειολογίας. 
Πολλές   από   τις   βασικές   έννοιες   που   αποτελούν   τα  θεωρητικά 
εργαλεία  της  δοµικής  γλωσσολογίας  του  Saussure εφαρµόστηκαν 
µεταγενέστερα µε επιτυχία σε άλλα σηµειωτικά συστήµατα. 

 
Ο Saussure ορίζει  τη σηµειολογία  ως την επιστήµη που εξετάζει τη 
ζωή των σηµείων µέσα στην κοινωνία. 

 
 
 
2.1.1.1  Κύριες έννοιες και ορολογία της θεωρίας του Saussure 

 
Γλώσσα και οµιλία 

 
Η γλωσσολογία  στην εποχή  του Saussure ήταν κυρίως  η ιστορική 
φιλολογία,  που  µελετούσε  τις νοµοτέλειες  της φωνητικής εξέλιξης 
των λέξεων.  Ο Saussure πρώτος  εισήγαγε  την έννοια  της γλώσσας 
ως µιας συγχρονικής,  συνολικής δοµής ως ένα σύστηµα. Το σύστηµα 
κατά τον Saussure, δεν αποτελείται  µόνο από τις µονάδες  σηµασίας, 
αλλά επιπλέον  οι µονάδες  αυτές,  τα σηµεία,  είναι  οργανωµένες σε 
µια δοµή, η σηµασία τους εξαρτάται από τη θέση τους στη συνολική 
δοµή  και  άρα  από  τις  σχέσεις  µεταξύ  τους.  Η έννοια  του λευκού 
καθορίζεται από τις αντιθέσεις του µε το µαύρο, το χρωµατιστό, το 
γκρι και το διαφανές, όχι από κάποιο εσωτερικό  χαρακτηριστικό  της 
λέξης λευκό (Boklund, 1983). 



 

Η ύπαρξη  του συστήµατος της γλώσσας είναι αυτό που επιτρέπει τη 
δηµιουργία   σηµασίας.   Για  να  πραγµατοποιηθεί  όµως   η  σηµασία 
πρέπει  το σύστηµα να κινητοποιηθεί ως ένα άτοµο, που επιλέγει από 
το σύστηµα µια σειρά από σηµεία και τα παράγει  σαν µήνυµα προς 
κάποιο  άλλο  άτοµο:  πραγµατοποιεί   ,  δηλαδή,   µια  πράξη  οµιλίας 
(Boklund, 1983). 

 
Η  σχέση  γλώσσας  και  οµιλίας  είναι  διαλεκτική:   η  γλώσσα  κατά 
βάθος  υπάρχει  σαν µια αφαίρεση  από όλες  τις πράξεις οµιλίας  των 
ανθρώπων  που  µιλάνε- αλλά συγχρόνως  κάθε  συγκεκριµένη  πράξη 
οµιλίας είναι αδύνατη χωρίς  την ήδη υπάρχουσα  γλώσσα. Η γλώσσα 
είναι µεν προϊόν της ανθρώπινης κοινωνίας,  αλλά για κάθε  άτοµο η 
γλώσσα πάντα προϋπάρχει από τη δική του οµιλία, είναι αυτό που του 
επιτρέπει να εκφραστεί. 

 
Κώδικας και επικοινωνία 

 
Η σηµειωτική   δανείζεται   από  τη  θεωρία   επικοινωνίας  το  βασικό 
σχήµα  επικοινωνίας.  Για  να  γίνει  µια  πράξη  επικοινωνίας 
χρειάζονται  πέντε  παράγοντες.  Ένας ποµπός  (οµιλητής) στέλνει ένα 
µήνυµα σε ένα  δέκτη  (ακροατής).  Του χρειάζεται  ένας  κώδικας  (ή 
γλώσσα) και ένα κανάλι ή αγωγός.  Ο ποµπός  κωδικοποιεί το νόηµα 
που θέλει  να µεταφέρει,  δηλαδή  διαλέγει  τα κατάλληλα σηµεία από 
τον κώδικα  και τα οργανώνει σε µια σειρά: αυτό είναι το µήνυµα. Το 
µήνυµα  µεταφέρεται  µέσω  του  καναλιού  στον δέκτη,  που  το 
αποκωδικοποιεί, αναφέροντας   τα  σηµεία  του  στον  κώδικα  για  να 
καταλάβει το νόηµα (Boklund, 1983). 

 
Για  να  µεταφερθεί  το  µήνυµα  από  τον  ποµπό  στον  δέκτη  και  να 
πετύχει  έτσι η πράξη  επικοινωνίας, πρέπει  κάθε  στοιχείο  αυτής της 
διαδικασίας να λειτουργεί  σωστά. Προφανώς  πρέπει  ο ποµπός  και ο 
δέκτης  να αναφερθούν  στον ίδιο  κώδικα  και  η  κωδικοποίηση και 
αποδικωποίηση να γίνουν χωρίς  λάθη. Πρέπει και το κανάλι να είναι 
καθαρό-  αλλιώς  δηµιουργείται  θόρυβος  στη  µεταφορά  του 
µηνύµατος.  Επειδή  η επικοινωνία στην πράξη  σπάνια  γίνεται  κάτω 
από εντελώς  ιδανικές  συνθήκες, συνηθίζεται  να περιέχει το µήνυµα 
κάποια  περισσότητα  πληροφορίας,  ώστε  ακόµα  και  αν  χαθεί  ένα 
µέρος  της  κατά τη µεταφορά  το µήνυµα να παραµένει  κατανοητό. 
Δηλαδή, ακόµα και όταν δεν ακούµε εντελώς καθαρά αυτό που λέει ο 
οµιλητής, συνήθως µπορούµε να καταλάβουµε τι θέλει να πει. 

 
Το σηµείο 



 

Η έννοια του σηµείου είναι η µονάδα σηµασίας. Δεν είναι η ελάχιστη 
µονάδα,  γιατί  αποτελείται  από  συνιστώσες,  αλλά  είναι  η  ελάχιστη 
ανεξάρτητη  µονάδα  σηµασίας  που  χρειαζόµαστε  όταν  θέλουµε  να 
συντάξουµε ένα µήνυµα. Στη γλώσσα είναι, απλοποιώντας το λίγο, η 
λέξη  (Boklund,  1983).  Το σηµείο  είναι  οτιδήποτε  αντιπροσωπεύει 
κάτι άλλο· το σηµείο αντιπροσωπεύει ένα αντικείµενο ή ένα concept 
(Hoopes, 1991,  όπως  αναφέρθηκε στον Moriarty,  2002). Υπάρχουν 
διαφορετικά είδη  σηµείων.  Από σηµειωτική  άποψη,  µπορούµε  να 
διαιρέσουµε  τα σηµεία ως  εξής  (Martinet,  1973, όπως  αναφέρθηκε 
στην Boklund, 1983): 

 
Ένδειξη (index): Ονοµάζεται έτσι ένα σηµείο που είναι το άµεσο και 
φυσιολογικό αποτέλεσµα του φαινόµενου το οποίο σηµαίνει και είναι 
συνδεδεµένο  µε  το αίτιο-αποτέλεσµα  στο χώρο  και  το χρόνο 
(Marcus,  2003)  ·  ο  καπνός  σηµαίνει  φωτιά,  επειδή για  φυσικούς 
λόγους η φωτιά προκαλεί καπνό. Τα ιατρικά συµπτώµατα, τα ίχνη των 
ζώων είναι άλλα παραδείγµατα της ένδειξης. 

 
Σηµείο  καθαυτό  (sign):  Ονοµάζεται  το σηµείο  που  δεν  έχει  καµία 
φυσική  ή αναγκαστική σχέση µε το φαινόµενο  που σηµαίνει, αλλά η 
σηµασία του καθορίζεται από κοινωνική  σύµβαση. Οι περισσότερες 
λέξεις  της γλώσσας είναι τέτοια σηµεία, πράγµα που αποδεικνύεται 
και  από  το γεγονός  ότι  διαφορετικές  γλώσσες  χρησιµοποιούν 
εντελώς  διαφορετικές λέξεις  για το ίδιο αντικείµενο.  Η ένδειξη  δεν 
είναι σηµείο µε αυτή τη στενότερη έννοια. 

 
Εικόνα  (icon)  ή  εικονικό   σηµείο:  Ονοµάζεται  το  σηµείο  που  στο 
σχήµα του µοιάζει  µε το αντικείµενο  που σηµαίνει.  Δεν είναι  όµως 
εύκολο να ορίσουµε τι ακριβώς  εννοούµε µε το “µοιάζει”.  Η εικόνα 
είναι  υποκατηγορία  του καθαυτό  σηµείου.  Σύµφωνα µε τον Marcus 
(Marcus, 2003), είναι ένα σηµείο αυτονόητο, φυσικό ή ρεαλιστικό για 
µια  συγκεκριµένη   οµάδα  ερµηνευτών,   όπως   η  φωτογραφία   ενός 
ατόµου ή µια «ρεαλιστική»  ζωγραφιά. 

 
Σύµβολο (symbol): Λέγεται το σηµείο που είναι τόσο φορτισµένο  µε 
σηµασία,  που  αποκτά  κάποια  ανεξαρτησία  από  το φαινόµενο  που 
σηµαίνει  άµεσα και λειτουργεί  σχεδόν  σαν ανεξάρτητο  αντικείµενο. 
Ο σταυρός της χριστιανικής  θρησκείας ή µια εθνική σηµαία είναι δυο 
παραδείγµατα.  Το σύµβολο δεν διαφέρει ουσιαστικά  από το σηµείο 
καθαυτό  και  πολλοί  σηµειολόγοι  αποφεύγουν   να χρησιµοποιήσουν 
τον όρο σύµβολο. 

 
Σηµαίνον και σηµαινόµενο 



 

Μέσα   στο   σηµείο,    ο   Saussure   διακρίνει    δύο   επίπεδα,   που 
αλληλοσχετίζονται, όπως  χαρακτηριστικά το λέει ο ίδιος,  σαν τις δυο 
όψεις  ενός  νοµίσµατος  που  συµµετέχουν  στο γλωσσικό  σηµείο  και 
είναι ενωµένες µε τον εγκέφαλο  µε έναν συνειρµικό  δεσµό.  Το ένα 
είναι το σηµαίνον, το υλικό µέρος του σηµείου (που στην προφορική 
γλώσσα σχηµατίζεται από τα κύµατα αέρος,  τον ήχο). Κάθε σηµαίνον 
ενώνεται  µε  ένα  σηµαινόµενο,  που  είναι  το  νόηµα  ή  η  ιδέα  του 
σηµείου.   Μπορεί   ένα  σηµαίνον  να  ενωθεί   µε  δυο   διαφορετικά 
σηµαινόµενα:  τότε  έχουµε   οµωνυµία  δυο  διαφορετικών  σηµείων. 
Μπορεί δυο σηµαινόµενα να έχουν το ίδιο σηµαινόµενο: τότε έχουµε 
συνωνυµία, αλλά πάλι δυο διαφορετικών σηµείων (Boklund, 1983). 

 
Το γλωσσικό  σηµείο  αποµονώνει  ένα κοµµάτι (το σηµαίνον) από το 
φωνητικό    συνεχές    και    µε    αυτόν   τον   τρόπο    καθορίζει   και 
συγκεκριµενοποιεί ένα σηµείο: µια λέξη. Δεν µπορεί να υπάρξει  µια 
έννοια  χωρίς   έκφραση,   δηλαδή   χωρίς   να  έχει   ήδη  γίνει  σηµείο 
(Boklund, 1983). Σηµαίνον και σηµαινόµενο έχουν, για τον Hjelmslev 
(Boklund,  1983), µορφή  και  ουσία.  Το σηµαίνον  αποτελείται,  στην 
προφορική     γλώσσα,    από    την    ηχητική     ουσία    που    παίρνει 
συγκεκριµένη  µορφή  σαν τα φωνήµατα  γλώσσας.  Το σηµαινόµενο 
έχει  µορφή µε την έννοια ότι ορίζεται  από τις σχέσεις  του µε άλλα 
σηµαινόµενα  και  η  ουσία  του  αναφέρεται   σ’  αυτή  την  εµπειρική, 
βιωµένη αντίληψη µας του κόσµου (Boklund, 1983). 

 
Ο Hjelmslev (Boklund, 1983) δήλωσε ότι το πεδίο  της γλωσσολογίας 
περιορίζεται στη µελέτη της µορφής  της έκφρασης και της µορφής 
του περιεχοµένου. Η ουσία της έκφρασης στη γλώσσα είναι το πεδίο 
της φωνητικής. Ας σηµειώσουµε  ότι η ουσία του περιεχοµένου δεν 
είναι το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται  το σηµείο. Το πραγµατικό 
αντικείµενο  αναφοράς  δεν αποτελεί  µέρος  του σηµείου  – απόδειξη 
ότι υπάρχουν σηµεία που αναφέρονται σε ανύπαρκτα αντικείµενα. 

 
Σύνταγµα και παράδειγµα 

 
Τα σηµεία έχουν σχέσεις  µεταξύ τους και οι σχέσεις  αυτές είναι δυο 
ειδών.   Ένα  είδος    βασίζεται   στην  αρχή   της   οµοιότητας   ή   της 
διαφοράς  (ή  αντίθεσης).   Αυτή η  σχέση  συσχετίζει   τα  σηµεία  σε 
παραδείγµατα,   σειρές   που  βασίζονται  σε  κάποιο   κοινό  στοιχείο. 
Παραδείγµατα   µπορούν   να  δηµιουργηθούν   και  στο  επίπεδο  του 
σηµαίνοντος  και  στο επίπεδο του σηµαινόµενου.  Το λευκό  ανήκει, 
ανάµεσα  σε  άλλα,  σε  ένα  παράδειγµα   µε  «λευκά»,   «λεύκωµα», 
«λευκοί»·   σε  ένα  άλλο  παράδειγµα,   µε  βάση  το  νόηµα,  µαζί  µε 



 

«χιόνι»,  «καθαρό»,  «αγνό»  και  τελικά  στο παράδειγµα  των 
χρωµάτων:  «µαύρο»,  «κόκκινο»,  «κίτρινο»,  κλπ.  Πολλές  φορές  τα 
παραδείγµατα λέγονται κώδικες στη σηµειωτική (Boklund, 1983). 

 
Υπάρχουν όµως  και  σχέσεις  που  βασίζονται  στους  κανόνες 
συνδυασµού  των σηµείων,  δηλαδή  στη σύνταξη και τη γραµµατική. 
Όταν  φτιάχνουµε   ένα  µήνυµα  πρέπει   να  βάλουµε  τις  λέξεις   σε 
κάποια ορισµένη σειρά και µε ορισµένους  κανόνες.  Αυτές οι σχέσεις 
λέγονται συνταγµατικές  και το µήνυµα το ίδιο  µπορεί  να ονοµαστεί 
σύνταγµα. «Αγαπώ το λευκό» είναι ένα σύνταγµα· «Λευκό αγαπώ το» 
δεν  είναι  (τουλάχιστον  σύµφωνα  µε  τον κώδικα  που 
χρησιµοποιούµε),  (Boklund, 1983). 

 
Συνδήλωση και καταδήλωση 

 
Το  σηµαινόµενο,  δηλαδή   η  έννοια  του  σηµείου,   µπορεί   να  έχει 
κυριολεκτική   ή  και  συνειρµική  σηµασία.  Η κυριολεκτική   σηµασία 
λέγεται  συνήθως  καταδήλωση.  Για  τη  συνειρµική  σηµασία 
πληθαίνουν   οι  όροι  στα  ελληνικά   (Boklund,   1983):  υποδήλωση, 
συνδήλωση,  συνυποδήλωση,  παραδήλωση,  συνέµφαση, 
συνειρµικότητα.   Ο  όρος   συνδήλωση   φαίνεται   προς   το  παρόν  να 
υπερισχύει στατιστικά. 

 
Η καταδήλωση  είναι λοιπόν, η κυριολεκτική  σηµασία του σηµείου, η 
άµεση  καθηµερινή   και  πιο  απλή  σηµασία  του:  «λευκό»  σηµαίνει 
λευκό, το χρώµα του άσπρου χαρτιού. Η συνδήλωση είναι, µπορούµε 
να πούµε, η µεταφορική  σηµασία: το λευκό είναι το καθαρό (γι’ αυτό 
οι  νοικοκυρές,  σύµφωνα  µε  τις  διαφηµίσεις,  αγαπάνε  το  λευκό), 
είναι  το  αγνό  (άρα  το  χρώµα  της  αθωότητας   και  της  παρθενιάς). 
Όπως βλέπουµε,  η συνδήλωση είναι µεν µεταφορική,  δεν είναι όµως 
ατοµική, αλλά κοινωνικοποιηµένη (Boklund, 1983). 

 
Οι λειτουργίες  της γλώσσας 

 
Μπορούµε  προσεκτικά  να παροµοιάσουµε  το ζευγάρι  καταδήλωση/ 
συνδήλωση  µε  ένα  παλαιότερο  ζευγάρι  των  σηµασιολόγων,  τη 
«γνωστική»  και  τη  «συναισθηµατική»  σηµασία.  Ακόµα πιο 
αναλυτικές  είναι όµως  οι λειτουργίες  της γλώσσας  όπως  ορίστηκαν 
από τον Roman Jakobson. 

 
O Jakobson (όπως  αναφέρθηκε στην Boklund,  1983), µε  βάση  το 
σχήµα της επικοινωνίας λέει ότι κάθε πράξη επικοινωνίας µπορεί να 
εκπληρώσει µια ή περισσότερες από τις εξής  λειτουργίες. Η πράξη 
µπορεί  να κάνει  αναφορά  στον πραγµατικό  κόσµο ή στην αντίληψη 



 

µας  γι’  αυτόν.  Μπορεί  να εκφράζει τα αισθήµατα  του ποµπού,  να 
σκοπεύει   να  επηρεάσει  τον  δέκτη   ή  να  τον  χρησιµοποιήσει,  να 
σκοπεύει  στον έλεγχο της µεταφοράς  του µηνύµατος, να αναφέρεται 
στον κώδικα του µηνύµατος και τέλος να έχει σαν κέντρο βάρους τον 
εαυτό της, το ίδιο το µήνυµα. 

 
Η αναφορική  λειτουργία  τείνει  να  κυριαρχήσει  στην πρακτική 
µετάδοση  πληροφορίας για τον κόσµο.  Η βουλητική  χαρακτηρίζει 
π.χ.  τις  εντολές,  µερικές  φορές  τον πολιτικό  λόγο  και  τις 
διαφηµίσεις·  η φατική,  όπως  λέει  ο Jakobson (όπως  αναφέρθηκε 
στην Boklund,  1983), εµφανίζεται  και στις καθηµερινές κουβέντες 
των ερωτευµένων.  Η µεταγλωσσική  λειτουργία  χαρακτηρίζει π.χ. τη 
γλωσσολογία  και  τη  σηµειωτική,   που  έχουν  σαν  αντικείµενο  την 
ανάλυση  των  συστηµάτων  σηµασίας.  Και  η  ποιητική   εµφανίζεται 
βέβαια  στην  ποίηση  και  την  τέχνη  γενικότερα,  όχι  όµως 
αποκλειστικά. 

 

 
 
 
2.1.1.2  Περιορισµοί της προσέγγισης του Saussure 

 
Συγγραφείς   όπως  οι  Ελβετοί  Frey  κ|αι  Miller  και  Sebeock (όπως 
αναφέρθηκε στην Boklund,  1983), πρότειναν  πως  η προσέγγιση  του 
Saussure έχει µικρή χρησιµότητα στην επικοινωνία. Επικεντρώνεται 
στην δυαδική  έννοια των σηµείων, οι οµάδες  των οποίων µπορούν να 
γίνουν  µηνύµατα.  Εκεί  που  δεν  επικεντρώνεται  η  προσέγγιση  του 
είναι  είτε  οι  πηγές   των  σηµείων  ή  των  δεκτών,   όπως   το  κοινό 
(Boklund,  1983). Για παράδειγµα  µια τέτοια προσέγγιση  στον χώρο 
των δηµοσίων  σχέσεων  θα επικεντρωνόταν  µόνο στο µήνυµα και το 
νόηµα που µεταφέρει.  Μια διαρθρωτική σηµειωτική  προσέγγιση  δεν 
θα µπορούσε να είναι ικανή να ενηµερώσει επωφελώς το ευρύ πεδίο 
της  επικοινωνίας.  Συνεπώς,  χρειάζεται  πέρα  από  την απλή 
δυαδικότητα,  µια πιο σύνθετη  τριµερή προσέγγιση  για τον ρόλο των 
σηµείων στον ανθρώπινο λόγο. 

 
 
 
2.1.2 Η σηµειωτική του C.S. Peirce 

 
Ο C.S. Peirce, που  θεωρείται από  τους  ιδρυτές  της  Αµερικάνικης 
σηµειωτικής, ορίζει το σηµείο ως κάτι που στηρίζεται σε κάποιον για 
συγκεκριµένο   λόγο  µε  κάποια  σχέση  ή  ιδιότητα.  Αυτή είναι  µια 
τριµερής  σχέση που περιλαµβάνει  το σηµαίνον του Saussure και το 
σηµαινόµενο, καθώς  και την έννοια του ερµηνευτή.  Με τον όρο αυτό 



 

εννοεί  την  ιδέα  που  περιλαµβάνεται   στην  έννοια  όπως  αυτή  έχει 
αποκωδικοποιηθεί  ή  µια  µεταγενέστερη  σκέψη  στην  οποία 
συνεπάγεται  το σήµα  (Hoopes,1991,  όπως  αναφέρθηκε  στον 
Moriarty, 2002). Η σκέψη του Peirce λειτουργεί ως τριχοτόµηση, που 
συµπεριλαµβάνει  τρία αναπόσπαστα στοιχεία νοήµατος, το σηµείο, το 
αντικείµενο  και την ιδέα  στο µυαλό του ερµηνευτή.  Η τριχοτόµηση 
του Peirce είναι ένα µοντέλο σηµασίας (Botan & Soto, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  
 

Σχήµα 4: Η σηµειωτική  διαδικασία κατά τον Peirce 
 
 
 
Ο  Peirce   εστιάζει   κυρίως   στην  ερµηνεία   της   έννοιας   και   την 
ερµηνεία της γνωστικής και δεν περιορίζει την ανάλυσή του µόνο σε 
αυθαίρετους κωδικούς. Το ξεκάθαρο  της  ανάλυσής  του είναι  οι  3 
τύποι σηµείων:  εικονικά,  δεικτικά  και συµβολικά. Τα εικονικά  είναι 
µιµητικές  παραστάσεις,  δηλαδή  µοιάζουν  µε  αυτό  που 
αντιπροσωπεύουν.  Το  εικονίδιο   είναι  το  σήµα  που  έχει   κάποιες 
ιδιότητες  που θυµίζουν  το αντικείµενο,  όπως  είναι η οµοιότητα. Στα 
δεικτικά  σηµεία  υπάρχει  µια φυσική  σύνδεση  – απόδειξη ανάµεσα 
στο σηµαίνον και το σηµαινόµενο.  Για παράδειγµα,  ένα αποτύπωµα 
σηµαίνει  ότι  κάποιος   έχει   περάσει   και  ο  καπνός   σηµαίνει  πως 
υπάρχει φωτιά. Ένα δεικτικό σηµείο είναι ένδειξη  ενός πράγµατος. Η 
σχέση  του δείκτη  µε το αντικείµενο  βασίζεται  στην αιτιότητα ή τη 



 

φυσική   σύνδεση.   Ο  δείκτης   και   το  εικονίδιο   κατά  ένα   βαθµό 
ενεργοποιούνται  από  το  αντικείµενο   τους  (Barthes,  1977,  όπως 
αναφέρθηκε στον Moriarty,  2002). Η τρίτη κατηγορία, τα συµβολικά 
σηµεία  (µια σηµαία,  ένα  αφηρηµένο  λογότυπο  ή σήµα κατατεθέν), 
είναι  µια αυθαίρετη  έννοια.  Το σύµβολο  είναι  ένα  σήµα, το οποίο 
συνδέεται  συµβατικά  µε το αντικείµενο.  Η σηµειωτική  του Peirce, 
εστιάζει  ακόµη στην έννοια της ερµηνείας,  που είναι το κλειδί  στην 
κατανόηση των οπτικών στοιχείων. 

 
Συγκρίνοντας  τις  δυο  προσεγγίσεις  των  Peirce και  Saussure, 
καταλήγουµε πως η προσέγγιση  του δεύτερου  είναι πιο χρήσιµη στην 
ανάλυση σηµείων που στηρίζονται στην γλώσσα, ενώ του πρώτου σε 
οπτικά, αφού επιτρέπει την ανάλυση συστηµάτων σήµανσης, όπως  οι 
ενδείξεις,  η  µίµηση  και  η  οµοιότητα.  Η  σηµειωτική   του  Peirce, 
αναπτύσσει  µια  σειρά  από  έννοιες   σχετικές   µε  τη  φιλοσοφία  της 
σηµασίας και παραµένει  µέχρι σήµερα σχεδόν ανεξάρτητη σε σχέση 
µε τη σηµειωτική που βασίζεται στον Saussure, παρόλο που υπάρχει 
µια  τάση  προς   µια  ενοποιηµένη   προσέγγιση   (Eco,  1986,  όπως 
αναφέρθηκε στον Moriarty, 2002). 

 
Η σηµαντικότερη  συµβολή  του  Peirce είναι  στον τοµέα  της 
ερµηνείας  και στηρίζεται  στην έννοια  της  «δυναµικής  άποψης  της 
σηµασίας  ως  µια διαδικασία» (Deely, 1990, όπως  αναφέρθηκε στον 
Moriarty,  2002). Από τη στιγµή που  ασχολείται  περισσότερο  µε τη 
σκέψη  παρά  µε  την  επικοινωνία,  η  βασική  συνεισφορά  στην 
γνωστική και δευτερευόντως στην επικοινωνία, ήταν η πρόταση του 
πως  «η σκέψη  είναι η επαγωγική  ερµηνεία  των σηµείων»  (Hoopes, 
1991,  όπως  αναφέρθηκε  στον  Moriarty,  2002).  Με άλλα  λόγια,  η 
σκέψη  είναι προϊόν  της διαδικασίας σηµασιοδότησης,  µια ιδέα  που 
αποτελεί  τον συνδετικό  κρίκο  µεταξύ  της  γνώσης  και  της 
επικοινωνίας. Εξήγησε  ότι η εννοιολογική  διαδικασία  εύρεσης  του 
σηµαινόµενου,  είναι  µια  άπειρη  διαδικασία  ερµηνείας 
χρησιµοποιώντας  όλες   τις   τεχνικές   σηµασίας.   Επιπλέον,   το  να 
ερµηνεύεις  σηµαίνει  το  να  καθορίζεις  την  σχέση  αυτουνού  που 
αντιπροσωπεύει  κάτι  άλλο  (Eco,1986,  όπως  αναφέρθηκε  στον 
Moriarty,  2002).  Έτσι, στηριζόµενοι   στην  σηµειωτική   του  Peirce, 
έχουµε  µια διαδικασία  σκέψης  που βασίζεται  στο συµπέρασµα  που 
οδηγεί  στην ερµηνεία.  Αυτή η διαδικασία  ερµηνείας  περιλαµβάνει 
την εξέταση  της έννοιας  του σηµείου  όσον αφορά  όλες  τις πιθανές 
δυνατότητες σηµασίας. 



 

2.2 Σηµειωτική προσέγγιση χρώµατος 
 
Η σηµειωτική, ως βάση όλων των βιολογικών γνωστικών συστηµάτων 
–  ανθρώπινων   και  µη  –  περιλαµβάνει   και  παρέχει   το  επαρκές 
επιστηµολογικό   πλαίσιο  για  όλες  τις  άλλες  προοπτικές  (Caivano, 
1998). Αν θεωρήσουµε το χρώµα σηµείο,  συµπεριλαµβάνουµε  όλες 
τις  πτυχές,   καθώς   το  σηµείο  δεν  είναι  ένα  καθορισµένο  πράγµα, 
αλλά  µια  συνέπεια   διάφορων   παραγόντων.   Το  χρώµα  µπορεί   να 
λειτουργήσει  σαν  σηµείο  για  ένα  φυσικό  φαινόµενο,  για  έναν 
φυσιολογικό  µηχανισµό  ή για µια ψυχολογική  συσχέτιση  (Caivano, 
1998). 

 
Ένα παράδειγµα  πάνω στο τριαδικό µοντέλο του Peirce είναι το εξής: 
µια  µπλε   ζώνη   του  ορίζοντα   σε   µια  ζωγραφιά   ή  φωτογραφία 
(σηµείο),  ο  ουρανός   (αντικείµενο),   ή  ιδέα   της   διαφάνειας  που 
παραπέµπει το µπλε  χρώµα  (ιδέα  του ερµηνευτή).  Στο παράδειγµα 
αυτό,  η  έννοια  που  προκλήθηκε  είναι  η  διαφάνεια, αλλά  το  ίδιο 
χρώµα  που  αντιπροσωπεύει  τον  ουρανό  στη  ζωγραφιά   µπορεί  να 
συνδεθεί µε τα πειράµατα του Rayleigh που εξηγούν πως η σκέδαση 
του φωτός παράγει το χρώµα της ατµόσφαιρας (Caivano, 1998). 

 
Ο Charles  Morris (όπως  αναφέρθηκε  στον Caivano,2002), 
αναπτύσσει   την  τριαδική   ιδέα   του  σηµείου   και  εισάγοντας   τον 
παράγοντα του ερµηνευτή,  προτείνει  τρία επίπεδα ή διαστάσεις  της 
σηµειωτικής:  1)  τη  διάσταση  της  σύνταξης,   όπου  µελετώνται  οι 
σχέσεις   µεταξύ  των  σηµείων,  2) τη  διάσταση  της  σηµασιολογίας, 
όπου  µελετάται  η  σχέση  µεταξύ  των  σηµείων  και  των 
συµβολιζόµενων  αντικειµένων  και  3) τη  διάσταση  της 
πραγµατολογίας,  όπου  µελετώνται  οι  σχέσεις   µεταξύ  σηµείων  και 
ερµηνευτών. 

 
 
 
 
2.2.1 Σύνταξη του χρώµατος 

 
Στις µελέτες  του συντακτικού επιπέδου, όπου ο προσδιορισµός των 
στοιχειωδών µονάδων,  οι κανόνες  µετασχηµατισµού και οι κανόνες 
συνδυασµού  σχηµατίζουν  µεγαλύτερες   µονάδες   µε  «γραµµατική» 
αίσθηση  που  απαιτείται,  η θεωρία  χρώµατος  φτάνει  τα βασικά  της 
επιτεύγµατα. 
Ο όρος  «γραµµατική»  έχει  πολλές  σηµασίες.  Δηµοφιλέστερα,  τείνει 
να σηµαίνει  κυρίως  «κανόνες  κατάλληλης  γλωσσικής  πρακτικής  ή 
συµπεριφοράς»  και  είναι   εντελώς   συνδεδεµένη  µε  έννοιες   της 



 

«ορθότητας»  (Kress  & Van Leeuwen, 2002).  Η σηµασία  της  µας 
παραπέµπει  σε  µια  κοινωνικά  καθορισµένη  σύµβαση.  Σε 
επαγγελµατική  χρήση,  υπάρχει  ένα  σύνολο  εννοιών  γύρω  από  την 
ιδέα  της  κωδικοποίησης· εδώ  ο  όρος  σηµαίνει  κάτι  σαν  «η 
κωδικοποίηση των γλωσσικών πρακτικών µιας οµάδας χρηστών µιας 
γλώσσας».   Σε  αυτή  την  περίπτωση   µπορούµε   να  έχουµε   βιβλία 
γραµµατικής,   τα  οποία   αποτελούν   έγκυρες   πηγές   πληροφοριών. 
Υπάρχει µια άλλη χρήση επαγγελµατιών,  όπου η «γραµµατική» εδώ, 
περιγράφει  τις  κανονικότητες  του  «τι  κάνουν  οι  άνθρωποι» 
ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους στην οµάδα και ανεξάρτητα από 
τις  κωδικοποιήσεις  που  µπορεί   να  υπάρχουν   στο  τι  µπορεί   να 
θεωρηθεί ως  «µια γλώσσα µέσα σε µια κοινωνία».  Η παραδοχή  σε 
όλες αυτές τις χρήσεις  είναι ότι η γραµµατική ισχύει για όλους, είναι 
αποδεκτή  από όλα τα µέλη µιας  οµάδας  και υπάρχει  συναίνεση.  Η 
ενότητα της «γραµµατικής»,  εν τω µεταξύ, εξακολουθεί να είναι µια 
µυθική  έννοια,  όπως  δηλώνει  ο τελευταίος  ορισµός:  «τι κάνουν οι 
άνθρωποι»  διαφέρει από µέρος σε µέρος, από οµάδα σε οµάδα. Παρ’ 
όλα αυτά, στην περίπτωση  της γλώσσας,  οι χρήστες  είναι  πρόθυµοι 
να συµµορφωθούν µε το µύθο, επειδή έχει βασικές  λειτουργίες. 

 
Εδώ  µπορούµε  να σκεφτούµε  τα χρωµατικά  συστήµατα,  που  είναι 
κάτι  παραπάνω   από  «λεξικά»   χρώµατος,   τις  µεταβλητές   για  τον 
προσδιορισµό  κάθε  πιθανού  χρώµατος,  τους  κανόνες  των 
χρωµατικών  συνδυασµών  και  των  αλληλεπιδράσεων τους,  την 
αρµονία  χρωµατικών  οµάδων  και  κάθε  τι  που  καθιστά  ικανό  να 
µιλάµε για τη γραµµατική του χρώµατος  (Caivano, 1998). Οι λέξεις 
που  αναφέρονται  στα χρώµατα  σχηµατίζουν  ένα  χρωµατικό  λεξικό 
που  αντικατοπτρίζει  τον εσωτερικό  χρωµατικό  χώρο  που 
αντιπροσωπεύεται  στην  µνήµη  (Roberson, Davidoff, Davies,  & 
Shapiro,  2005). 

 
Τα χρωµατικά συστήµατα είναι σαν λεξικά, αλλά έχουν µια οργάνωση 
που  λειτουργεί  όχι  µόνο  στο  επίπεδο  έκφρασης (σε  µια  λεκτική 
έκφραση,  η φωνητική  πτυχή),  αλλά και στο επίπεδο περιεχοµένου 
(το επίπεδο  στο οποίο  τα σηµεία  λαµβάνονται  για  ότι 
αντιπροσωπεύουν).  Στα  χρωµατικά  συστήµατα,  τα  χρώµατα  συχνά 
οργανώνονται σύµφωνα  µε τις οµοιότητές  τους στην απόχρωση,  την 
φωτεινότητα   και  τον  κορεσµό,  αλλά  αυτή  η  οργάνωση  προκαλεί 
επίσης  την συσχέτιση µεταξύ των εννοιών των χρωµάτων. Έτσι, ενώ 
τα λεξιλογικά  λεξικά  απλώς  οργανώνονται  σε  ένα  συντακτικό 
επίπεδο,  τα χρωµατικά  «λεξικά»  οργανώνονται  σε  ένα 



 

σηµασιολογικό (Caivano, 1998). 
Κάποιος   µπορεί   να  θεωρήσει  ότι  αυτό  συµβαίνει   εξαιτίας   του 
γεγονότος  ότι ενώ οι λέξεις  λειτουργούν κυρίως  σαν σύµβολα, όπου 
η σύνδεση µεταξύ των γραπτών και προφορικών εκφράσεων και του 
αντικειµένου   που   αντιπροσωπεύεται  είναι   συχνά   αυθαίρετη   και 
συµβατική,  τα χρώµατα  λειτουργούν  ως  εικονίδια  και  έτσι 
σχηµατίζουν µια σύνδεση χρωµάτων – αντικειµένων  βασισµένη στην 
οµοιότητα. Αυτό είναι  πραγµατικότητα  σε κάποιες περιπτώσεις: για 
παράδειγµα,  σε κάθε  χρωµατικό  σύστηµα, το κίτρινο, το πορτοκαλί 
και το κόκκινο είναι κοντά το ένα στο άλλο εξαιτίας  της οµοιότητας 
τους στην απόχρωση· το µπλε, το τιρκουάζ και το πράσινο είναι κοντά 
µεταξύ τους για τον ίδιο  λόγο αλλά τελείως  µακριά από τα κίτρινο, 
πορτοκαλί  και κόκκινο.  Η πρώτη  οµάδα χρωµάτων  συσχετίζεται  µε 
τη  θερµότητα  ενώ  η  δεύτερη  µε  την  ψυχρότητα.  Αλλά σε  πολλές 
άλλες   περιπτώσεις,  τα  χρώµατα   λειτουργούν   ως   σύµβολα  τόσο 
αυθαίρετα και συµβατικά όσο οι λέξεις, και σε αυτές τις περιπτώσεις 
η  θέση  τους  στο χρωµατικό  σύστηµα  και  οι  έννοιες  τους 
συσχετίζονται (Caivano, 1998). 

 
Για  την λεκτική  γλώσσα  υπάρχουν  καλά  εδραιωµένοι γραµµατικοί 
κανόνες  και δεδοµένης της  προφορικής δήλωσης,  κάποιος  µπορεί 
να πει αν είναι γραµµατικά σωστό ή όχι. Για ένα από τα στοιχεία των 
οπτικών  αναπαραστάσεων,  το χρώµα στη συγκεκριµένη  περίπτωση, 
αρκετά αναπτυγµένοι  γραµµατικοί κανόνες  ήδη  υπάρχουν  που είναι 
γνωστοί  ως   χρωµατική   αρµονία  και  µπορούν  να  συγκριθούν   µε 
κανόνες   που   υπάρχουν   στις   µουσικές   συνθέσεις.  Οι  Jakobson, 
Granville και Foss (όπως αναφέρθηκε στους Kress & Van Leeuwen, 
2002)  εξήγησαν   τις   12  αρχές   της   αρµονίας   στηριζόµενοι   στον 
Ostwald, οι οποίες  µπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες:  αρµονίες 
ίσης  απόστασης  γκρι,  αρµονίες  ίδιας  απόχρωσης,  αρµονίες 
διαφορετικής απόχρωσης µε ίση ποσότητα µαύρου και άσπρου  και 
συνδυασµοί των τελευταίων δυο. 

 
Οι  9  αρχές   του  Albert   Munsell  στην  ισορροπία   του  χρώµατος 
µπορούν να θεωρηθούν γνήσιοι γραµµατικοί κανόνες.  Η γραµµατική 
είναι σε µεγάλο βαθµό συµβατικό προϊόν,  και το ίδιο συµβαίνει  και 
µε τη γραµµατική του χρώµατος,  ανάλογα µε τα αισθητικά  κριτήρια 
που µπορεί ή όχι να τηρούνται. Αλλά οι κανόνες του  Munsell σχετικά 
µε  τους  χρωµατικούς  συνδυασµούς  που  βασίζονται  στην αρχή  της 
ισορροπίας  γύρω  από  το γκρι,  µπορεί  επίσης  να  έχουν  µια 
φυσιολογική  δικαιολογία:  από  το 1878,  ο  Ewald  Hering  είχε  ήδη 



 

εξηγήσει   ότι  µπροστά  σε  ένα  γκρι  ερέθισµα,   η  κατανάλωση  και 
απόδοση  της οπτικής  ουσίας  γνωστής  ως  οπτικό µοβ, συµβαίνει  σε 
ίσες   ποσότητες   και  έτσι  η  συνολική  µάζα  αυτού  του  παράγοντα 
παραµένει  αµετάβλητη και το µάτι, σύµφωνα µε αυτόν, βρίσκεται  σε 
άριστη  κατάσταση  φυσιολογικής  ισορροπίας.  Αυτό δεν  συµβαίνει 
όταν βλέπουµε  άλλα χρώµατα.   Η αρχή του Munsell της ισορροπίας 
χρωµατικών  συνδυασµών  γύρω  από  το γκρι  δεν  είναι  µια ασαφής 
έννοια,  αλλά  κανόνας  που  µπορεί  τεχνικά  να  διαπιστωθεί 
τοποθετώντας τα χρώµατα ως στοιχεία του δίσκου που περιστρέφεται 
και παράγει την οπτική µίξη. 

 
Ο στόχος  κάθε  γραµµατικής  είναι  να  καθιερώσει  τα  όρια  µεταξύ 
σωστών  και  λανθασµένων  εκφράσεων  µιας  γλώσσας,  ώστε  η 
επικοινωνία να είναι  πιθανή  αποφεύγοντας δηλώσεις χωρίς  ουσία 
(Caivano,   1998).  Αλλά  όλο  αυτό  στηρίζεται   στις   συµβάσεις.   Η 
γραµµατική  χρώµατος  δεν  στηρίζεται  µόνο  στην  αισθητική.   Είναι 
σηµαντική στην καθηµερινή  ζωή. Οι χρωµατικοί συνδυασµοί που δεν 
ακολουθούν  τους  αποδεχοµένους  κανόνες,  αποτυγχάνουν  να 
µεταδώσουν   το  προοριζόµενο  µήνυµα.  Αν άλλα  χρώµατα  από  το 
πράσινο,  κίτρινο  και  κόκκινο  εφαρµόζονταν  στα φανάρια 
κυκλοφορίας χωρίς  προηγούµενη  ειδοποίηση, πολλά ατυχήµατα θα 
συνέβαιναν διότι οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν τι να κάνουν. 

 
Σχετικά  µε το ερώτηµα  του ποιες  είναι  οι αφηρηµένες και λογικές 
πιθανότητες που  κυριαρχούν  στους  χρωµατικούς  συνδυασµούς  και 
µίξεις,   υπάρχουν  3  πιθανές  περιπτώσεις για  τους  διχρωµατικούς 
συνδυασµούς:  1) το χρώµα εφαρµόζεται πάνω και µέσα στο άλλο, 2) 
τα δυο  χρώµατα  επικαλύπτονται  εν µέρει  το ένα µε το άλλο και 3) 
παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο. 



 

 
 

Σχήµα 5: Πιθανές  περιπτώσεις για τους διχρωµατικούς συνδυασµούς  (Caivano, 
1998) 

 

 
 
 
Είτε   ασχολούµαστε   µε   χρωστικές    ουσίες,    είτε   αναµειγνύουµε 
χρώµατα, είτε συνδυάζουµε  αδιαφανείς χρωµατικές  επιφάνειες που 
δεν   ταιριάζουν   µεταξύ   τους,   αυτές   οι  3  πιθανότητες  παράγουν 
διαφορετικά φαινόµενα. 

 
 
 
2.2.2 Ονόµατα και κατηγοριοποίηση χρωµάτων 

 
Το  θέµα   των   ονοµάτων   των   χρωµάτων   είναι   ένα   θεµελιώδες 
σηµειωτικό   θέµα  και  ασχολείται   µε  τις  αντιστοιχίες   µεταξύ  των 
παραδειγµάτων  των λέξεων και των χρωµάτων. 

 
Το πεδίο της χρωµατικής  κατηγοριοποίησης παρέχει  ένα πλούσιο για 
δοκιµές   έδαφος  σχετικά   µε  τις   επιδράσεις  της   γλώσσας   στην 
αντίληψη. Ενώ η φυσιολογική  βάση της χρωµατικής  αντίληψης είναι 
ίδια για όλους τους ανθρώπους µε κανονική τριχρωµατική  αντίληψη 
(Jordan, Mollon, 1997, όπως αναφέρθηκε στους Roberson, Davidoff, 
Davies  &  Shapiro,   2004),  υπάρχουν   διαφορές  στον  τρόπο   που 
διαφορετικές γλώσσες  κατηγοριοποιούν  τα ορατά χρώµατα. Κάποιες 
γλώσσες  χρησιµοποιούν  µόνο 2 όρους  για  να περιγράψουν  όλα τα 
ορατά χρώµατα, άλλες από 3 έως 11 και κάποιες µπορεί να έχουν 12. 



 

Εάν υπάρχει  παρόµοια  εξέλιξη  στις  χρωµατικές  ορολογίες,  τότε 2 
γλώσσες  στο ίδιο  στάδιο  εξέλιξης θα  πρέπει   να έχουν  παρόµοιες 
γνωστικές  παραστάσεις  χρώµατος  παρά το διαφορετικό περιβάλλον 
τους (Roberson, Davidoff, Davies & Shapiro,  2004). 

 
Η χρωµατική ορολογία σχετίζεται  µε την χρωµατική αντίληψη και µε 
τη σειρά  της  η χρωµατική  αντίληψη  αναγνωρίζεται  σε  ένα  µεγάλο 
µέρος ως µια φυσιολογική  διαδικασία  (Bornstein, 1975). Η ορολογία 
που έχει  χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει  το χρώµα έχει  µελετηθεί 
σε   πολλές   γλώσσες   και   έχουν   γίνει   προσπάθειες  για   πιθανή 
καθολική  ορολογία  βασιζόµενη  στην  ανθρώπινη   οπτική  αντίληψη. 
Σύµφωνα  µε  αυτήν  την  άποψη,   υπάρχει   µια  θεµελιώδης  οµάδα 
καθολικά  αντιληπτών  κατηγοριών  (µπλε, κόκκινο,  πράσινο,  κίτρινο, 
ροζ, µοβ, πορτοκαλί,  καφέ,  µαύρο και άσπρο) και όλες  οι γλώσσες 
του κόσµου βρίσκονται  κατά µήκος  µιας  εξελικτικής τροχιάς  προς 
την κατεύθυνση  ενός πλήρως  συγκροτηµένου συστήµατος, στο οποίο 
όλες   αυτές   οι  κατηγορίες   θα  σηµειωθούν   (Roberson  &  Hanley, 
2007). 

 
Άλλες  προσεγγίσεις  έχουν   συµφωνήσει   για  τη  λειτουργία   ενός 
γνωστικού  χρώµατος   ως   διαµεσολαβητικό   µεταξύ  αντίληψης   και 
γλωσσικής   άρθρωσης.  Σύµφωνα  µε  µια  θεωρία,   αφού  το  χρώµα 
υπάρχει  κυριολεκτικά  µόνο στο µάτι του θεατή,  πρέπει  να εξηγηθεί 
σε   κοινωνικούς   και   ανθρωπολογικούς   όρους,    ως   πολιτισµική 
πρακτική  και σύστηµα συµβολικών  αξιών,  οι οποίες  ταξινοµούνται 
(Pastoureau,   2004,   όπως    αναφέρθηκε   στην   Koller,   2008).   Η 
ταξινόµηση  επιτυγχάνεται   γιατί  το  χρώµα  λειτουργεί   ως   δείκτης 
κοινωνικής        ταυτότητας.       Οι      χρωµατικοί       κώδικες      που 
χρησιµοποιούνται  για/ από  κοινωνικές οµάδες  τυπικά  διαχωρίζουν 
υποκουλτούρες    και    λειτουργούν    σύµφωνα    µε    δηµογραφικές 
κατηγορίες  θρησκείας, φύλου  και  σεξουαλικότητας (Koller,  2008). 
Ωστόσο, δεδοµένης της γενικής  οµοιότητας,  υπάρχουν  πολλοί λόγοι 
γιατί οι περιοχές του χρωµατικού χώρου που ορίζονται από 5 όρους, 
δεν χρειάζεται  να αποδοθούν  στην κινητήρια δύναµη των καθολικών 
πρωτοτύπων (Roberson, Davidoff, Davies & Shapiro,  2004). 

 
Όπως επισηµαίνει  η Nancy Hickerson (όπως αναφέρθηκε στον 
Caivano,  1998), η κατηγοριοποίηση του φαινόµενου  του χρώµατος 
(το οποίο για την αντίληψη είναι µια συνέχεια) µέσα από ονόµατα που 
επιβάλλουν  διαχωρισµούς σε αυτό, δεν είναι κάτι τόσο φυσικό  ώστε 
να συµβαίνει  µε τον ίδιο  τρόπο  σε όλους  τους  πολιτισµούς  και τις 
γλώσσες,  δεν είναι  απόλυτα τόσο αυθαίρετο  ώστε να αποκλείει την 



 

ύπαρξη  κοινών  τοµέων  και  την  δυνατότητα  µετάφρασης   από  µια 
γλώσσα  σε  µια  άλλη.  Όπως  αναφέρει  ο  Louis  Hjelmslev, 
παρατηρείται  έλλειψη σύµπτωσης στους τοµείς που καλύπτονται από 
τα ονόµατα χρωµάτων µεταξύ ορισµένων γλωσσών. 

 
Όπως  έχουν  βρει  οι Berlin  και  Kay, υπάρχουν  11 βασικά  ονόµατα 
χρωµάτων που εµφανίζονται  σε πάνω από 20 διαφορετικές γλώσσες 
και  εξελίσσονται  κατά  µήκος  ενός  ιεραρχικού  συστήµατος 
ταξινόµησης.  Έτσι, σύµφωνα µε αυτήν την ιεραρχία,  εάν µια γλώσσα 
έχει  2 βασικούς  χρωµατικούς  όρους,  αυτοί θα είναι το µαύρο και το 
άσπρο · µια γλώσσα µε 3 όρους θα περιλαµβάνει  και το κόκκινο· µια 
µε 4 όρους, το κίτρινο ή το πράσινο· µια µε 5 όρους, θα έχουν και το 
πράσινο και το κίτρινο, κ.ο.κ. 

 
Σύµφωνα  µε τους  Berlin  & Kay, υπάρχουν  4 κύρια κριτήρια  για τα 
βασικά,   τα  πρώτα   τρία  είναι   γλωσσικά   και   το  4ο  ψυχολογικό. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 4ο  (Berlin & Kay, 1969, όπως 
αναφέρθηκε στους Davies et al.,1991), το οποίο έχει  ως εξής:  ένας 
βασικός  χρωµατικός  όρος  πρέπει  να είναι  ψυχολογικά  εµφανής  σε 
όλους  τους  πληροφοριοδότες.  Δείκτες  για  να  είναι  εµφανής 
περιλαµβάνουν  1) την  τάση  να  εµφανίζονται  στην  αρχή  των 
καταλόγων  των  χρωµατικών  όρων,  2)  σταθερότητα  στην  αναφορά 
µεταξύ  πληροφοριοδοτών  και  περιπτώσεων  χρήσης,   3)  εµφάνιση 
ιδιωµατισµών  σε  όλους  τους  πληροφοριοδότες.  Ακόµα, 
παραδέχονται  την  πιθανότητα  να  υπάρχουν  και  άλλοι  εµφανής 
ψυχολογικοί   δείκτες.  Παρά  το  ότι  υπάρχουν   ισχυρές   εµπειρικές 
αποδείξεις και ένα πειστικό  επιχείρηµα από την φυσιολογία  πως  η 
βάση  της  αντίληψης  των  βασικών  χρωµάτων  είναι  καθολική, 
εξακολουθεί να υπάρχει  η πιθανότητα  πως  η εκµάθηση  της χρήσης 
του λεξικού  χρωµάτων µιας γλώσσας, επηρεάζει την ευκολία µε την 
οποία ορισµένες  πτυχές  της διαδικασίας της πληροφορίας χρώµατος 
µπορούν  να  πραγµατοποιηθούν,  ιδιαίτερα  για  τα δευτερεύοντα 
χρώµατα (Corbett,  Davies, McGurk, Moss & Smith, 1991). 

 
Οι Taft και Sivik (όπως αναφέρθηκε στον Caivano, 1998) έχουν κάνει 
µια  συγκεκριµένη  µελέτη  µε  οµάδες  ατόµων  διαφορετικών 
εθνικοτήτων,   ώστε  να  προσδιορίσουν   πως  γίνεται  η  ανάθεση  των 
ονοµάτων των χρωµάτων σε κάθε  χώρα και για να διευκολύνουν  τις 
συγκρίσεις   µεταξύ  διαφορετικών  εθνικοτήτων.   Τα  αποτέλεσµατα 
πολύ εύκολα οπτικοποιούνται,  εξαιτίας  των σηµασιολογικών  τοµέων 
που έχουν σηµανθεί  στον χρωµατικό χώρο του φυσικού  χρωµατικού 
συστήµατος. Οι παρατηρητές  της έρευνας  εντόπισαν όλα τα χρώµατα, 



 

τα  οποία   µπόρεσαν   να  εντοπιστούν   από  τα  εν  λόγω  χρωµατικά 
ονόµατα. Η έρευνα  πρώτα έγινε σε οµάδες  ατόµων από την Κροατία 
και  την  Σουηδία.  Τα αποτελέσµατα  έδειξαν   πως   για  αυτές  τις  2 
οµάδες,   σχετικά  µε  τα επιλεγµένα  ονόµατα  χρωµάτων  κίτρινο, 
κόκκινο, µπλε, πράσινο, πορτοκαλί, καφέ, µωβ, ροζ, άσπρο, γκρι και 
µαύρο – οι βασικοί  όροι χρησιµοποιήθηκαν από όλους  σχεδόν  τους 
πολιτισµούς- υπάρχει  µια δυνατή σύµπτωση στους τοµείς χρωµάτων 
που έχουν ανατεθεί σε κάθε όνοµα. 

 
Τα περισσότερα  από τα ονόµατα που συνήθως  χρησιµοποιούνται  για 
να οριστούν  χρώµατα  ή  αποχρώσεις, εµφανίστηκαν  πριν  καιρό  σε 
στοιχεία  του  φυσικού  περιβάλλοντος.  Πιθανόν,  στις  περισσότερες 
περιπτώσεις, καµία  διαφορά  δεν  υπήρχε  ανάµεσα  στο αντικείµενο 
και  το χρώµα,  και  έτσι  τα 2 πράγµατα  αποτελούσαν  µια γνωστική 
µονάδα. Άλλα χρώµατα έχουν οριστεί βάσει γεωγραφικών ονοµάτων, 
γιατί οι χρωστικές  ουσίες  έχουν  ληφθεί  σε αυτά τα µέρη ή γιατί σε 
κάποιες  περιπτώσεις,  συνδέθηκαν   τα  χρώµατα  µε  τα  µέρη.  Πιο 
πρόσφατα,   έχει   επίσης   παρατηρηθεί,  πως   κάποια   προϊόντα   που 
έγιναν γνωστά έχουν συνδεθεί  µε τα χρώµατά τους, όπως  το κόκκινο 
της Coca Cola. Μόνο ορισµένοι όροι φαίνεται  να είναι αποκλειστικά 
ονόµατα  των  χρωµάτων,  χωρίς  να  γίνεται  αναφορά  σε  κάτι 
συγκεκριµένο. 

 
Η ορολογία του χρώµατος  είναι ένα µακροχρόνιο  πρόβληµα.  Πολλοί 
µελετητές,   βασιζόµενοι   σε  κάποια   χρωµατικά   συστήµατα,  έχουν 
αναπτύξει  συµβολισµούς  µε  γράµµατα  και  αριθµούς.   Ωστόσο, για 
τους περισσότερους χρήστες,  αυτός  είναι  ένας  αφηρηµένος τρόπος 
για τον εντοπισµό  χρωµάτων.  Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως  η 
χρωµατική  πληροφορία  είναι  περίπλοκη  και  συµπεριλαµβάνει 
διαφορετικές πρωτότυπες αποχρώσεις και έννοιες.  Αυτές οι έννοιες 
αντικατοπτρίζονται στην χρωµατική ορολογία. Ωστόσο, δεν µπορεί να 
υποθέσει  κανείς   πως   οι  έννοιες   χρώµατος   βασίζονται   µόνο  σε 
µεµονωµένες  αντιλήψεις.  Ότι συνδέεται  µε το χρώµα προκύπτει  από 
την πολιτιστική και ιστορική δηµιουργία, σύµφωνα µε την οποία έχει 
κατασκευαστεί  έχοντας  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  και  όντας 
κατάλληλο για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες  (Koller,  2008). Η 
χρωµατική  ταξινόµηση  γίνεται  βάσει  των  ενδιαφερόντων  µιας 
κοινωνικής  οµάδας.  Η φωτεινότητα  και  ο  κορεσµός  ενός 
συγκεκριµένου   χρώµατος,  καθώς   και  οι  συνδυασµοί  του  µε  άλλα 
χρώµατα, µπορούν να αλλάξουν ότι σχετίζεται µε αυτό. 



 

2.2.3 Το χρώµα ως σηµείο 
 
Μέχρι τώρα έχουµε παραδεχτεί ότι το χρώµα µπορεί να λειτουργήσει 
σαν  σηµείο.   Τίθεται   το  ερώτηµα   αν  το  χρώµα   είναι   ικανό   να 
εκπροσωπήσει κάτι, ή αλλιώς αν το κόκκινο πχ δεν συνεπάγεται µόνο 
ερυθρότητα   αλλά  µπορεί   να  συνδεθεί   και  µε  άλλες   έννοιες.   Οι 
προηγούµενοι  τοµείς  έδειξαν  κάποιους  διαφορετικούς τρόπους  µε 
τους   οποίους   το  χρώµα   αντιπροσωπεύει  διαφορετικά  πράγµατα. 
Μπορούµε  να  διαπιστώσουµε  πως   συχνά  θυµόµαστε  κάτι  και  το 
προσδιορίζουµε µε βάση ένα χρώµα. Όταν θέλουµε  να αναφερθούµε 
σε  ένα  ένδυµα,  συχνά  παίρνουµε  το  χρώµα  ως  το  πιο  σηµαντικό 
σηµείο περιγραφής. Ακόµα και αν κάποιες φορές,  διαφορετικά είδη 
σηµείων   χρησιµοποιούνται   µαζί,  τα  χρωµατικά  σηµεία  δεν  είναι 
σχεδόν ποτέ απών. Φαίνεται ότι το χρώµα γενικά αποτυπώνεται  στην 
µνήµη µε έναν πιο ζωντανό τρόπο από άλλα είδη σηµείων. 

 
Από την άλλη πλευρά,  οι συσχετίσεις  που  προκαλούν  τα χρώµατα, 
όπως αυτές που σχετίζουν το πράσινο µε τον φθόνο, το κόκκινο µε το 
πάθος,  το µαύρο µε τον θάνατο, το κίτρινο µε την δειλία,  το µπλε µε 
την πίστη,  είναι  πολύ  γνωστές.  Φυσικά  αυτές  οι  συσχετίσεις, 
εξαρτώνται από το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο, αλλά αυτό δεν 
ακυρώνει  το γεγονός  ότι  τα χρώµατα  λειτουργούν  αποτελεσµατικά 
σαν σηµείο  και  ότι υπάρχουν  διαδικασίες στις  οποίες  τα χρώµατα 
σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα (Caivano, 1998). 

 
Η  πιο  απλή  αντικατάσταση  είναι  αυτή  κατά  την  οποία  το  χρώµα 
επιτρέπει την διαφοροποίηση των αντικειµένων:  ένα ώριµο φρούτο 
διακρίνεται  από ένα άγουρο από τα χρώµατα του. Το χρώµα είναι το 
τι  συνιστά  τον  οπτικό  µας  κόσµο·  τα  αντικείµενα   παρατηρούνται 
εξαιτίας  των ορίων µεταξύ τους και αυτά τα όρια αποτελούνται  από 
τονικές  διαφορές.  Αντιλαµβανόµαστε ένα  όριο  τη  στιγµή  που 
τελειώνει  ένα χρώµα και ξεκινάει  ένα άλλο. Έτσι, το χρώµα προκαλεί 
µια υψηλά ενηµερωτική  λειτουργία· χωρίς  αυτό θα ήµασταν ανίκανοι 
να  κινηθούµε   στον  κόσµο  µε  ασφάλεια,   όπως   συµβαίνει   στους 
τυφλούς. 

 
Το χρώµα  είναι  ένα  σηµείο  ικανό  να παράσχει  ορισµένες  φυσικές 
ιδιότητες   καθώς   και  χηµική  σύνθεση  των  υλικών.  Οι αστρονόµοι 
γνωρίζουν   ότι  η  ύλη  ενός   µακρινού  αστεριού  ή  πλανήτη  –  ή  η 
ατµόσφαιρα γύρω τους – προέρχεται  από µέσα φασµατικής ανάλυσης 
του φωτός  που  έρχεται  από  το αστέρι  ή τον πλανήτη.  Ο άνθρωπος 
πέρα από την ανακάλυψη της γλώσσας, ανακάλυψε επίσης  το χρώµα. 



 

Ίσως το αίµα και ο πηλός  να είναι τα πρώτα χρώµατα· αυτό σηµαίνει 
πως  όταν υπολογίζονται  ως χρώµατα σταµατούν να θεωρούνται  αίµα 
και πηλός.  Ο άνθρωπος έχει  αποκτήσει  την ικανότητα  να εξετάζει 
πράγµατα  από  τη  µία,  και  τα χρώµατα  των  αντικειµένων  από  την 
άλλη·  έχει  τη δυνατότητα  αναπαραγωγής του  σύµπαντος  (Caivano, 
1998). 

 
Ως εκ τούτου, το χρώµα θεωρείται σηµείο εξαιτίας  του διαχωρισµού 
του  από  το αντικείµενο.  Εκτός  της  σηµαντικής  ενηµερωτικής 
λειτουργίας  που έχει το χρώµα, υπάρχει επίσης  αισθητική λειτουργία 
στην ανθρώπινη  κοινωνία, όπου χρησιµοποιείται σαν στοιχείο για την 
επίσηµη   σύνθεση   και  δηµιουργία   της  οπτικής   αρµονίας   σε  ένα 
κατοικηµένο περιβάλλον. 

 
Το χρώµα  είναι  επίσης  εργαλείο  marketing. Μπορεί  να 
χρησιµοποιηθεί ως  σηµείο  που  αντιπροσωπεύει επιθυµητές  αξίες 
προϊόντων  για κάποια  συγκεκριµένη  οµάδα  καταναλωτών,  όπως  το 
κύρος,  η ανθεκτικότητα  και η χρησιµότητα. Η µόδα σε ότι αφορά το 
χρώµα   στο  ρουχισµό,   τα  αγαθά   και  τα  προϊόντα   κατανάλωσης, 
ανταποκρίνεται   στους   συλλογικούς   µετασχηµατισµούς,   είτε   είναι 
φυσικοί  είτε  τεχνητοί,  των  αξιών  των  χρωµάτων  που 
αντιπροσωπεύονται. 

 
 
 
 
2.2.3.1  Εικονικότητα στο χρώµα 

 
Όταν  η  ανάθεση   των  νοηµάτων  των  χρωµάτων  προκαλείται   από 
ψυχολογικές  συσχετίσεις,  οι  σχέσεις  συχνά  βασίζονται  στις 
οµοιότητες,  όπως  η περίπτωση  συσχέτισης  του πορτοκαλί, κόκκινου 
και κίτρινου µε την φωτιά, τον ήλιο και τη ζέστη. Εξαιτίας αυτής της 
συσχέτισης  και όχι επειδή µπορούν να προκαλέσουν κάποια διαφορά 
στη θερµοκρασία,  αυτά τα χρώµατα χαρακτηρίζονται  ζεστά χρώµατα, 
ενώ  τα µπλε  και  τα πρασινοµπλε  θεωρούνται  ψυχρά.  Σε αυτές  τις 
περιπτώσεις, το χρώµα λειτουργεί σαν ένα εικονικό σηµείο. 

 
Ο Peirce αναφέρει  το παράδειγµα  ενός  τυφλού ανθρώπου,  ο οποίος 
θεωρεί  ότι το χρώµα κόκκινο θα είναι κάτι παρόµοιο µε το σάλπισµα 
µιας  τροµπέτας.  Αυτή η περίπτωση  δείχνει  πως  ο ήχος  µπορεί  να 
λειτουργήσει   σαν  σηµείο,   αντιπροσωπεύοντας  ένα  χρώµα  µε  τη 
βοήθεια   µιας εικονικής συσχέτισης.   Ένας κουφός  που δεν λαµβάνει 
τον ήχο µιας τροµπέτας,  όταν βλέπει  ένα κόκκινο χρώµα, το συνδέει 
µε την περιγραφή του ήχου και έτσι το κόκκινο χρώµα λειτουργεί σαν 



 

εικονίδιο  για τον ήχο της τροµπέτας.  Η συσχέτιση µεταξύ χρώµατος 
και  ήχου  είναι  γενικά  εικονική  και  βασίζεται  στους  αντιληπτικούς 
παραλληλισµούς  ανάµεσα στα δυο φαινόµενα. 

 
Ένα σκούρο χρώµα δίνει  την εντύπωση  ότι είναι πιο πυκνό και έτσι 
βαρύτερο   από   ένα   ανοιχτό,   που   θεωρείται  πιο   αραιό   και   έτσι 
λιγότερο   βαρύ.  Αυτός  ο  παραλληλισµός   λειτουργεί   εξαιτίας   της 
φυσικής   συσχέτισης   που  δηµιουργείται   από  όρους   ισότητας  του 
όγκου  και του υλικού.  Με αυτή την έννοια,  ο Deribere  περιγράφει 
καταστάσεις  που  έχουν  παρατηρηθεί  σε  εργοστάσια  όπου  οι 
εργαζόµενοι  που  καθηµερινά  πρέπει  να χειριστούν  βαριά  στοιχεία, 
χρωµατισµένα  σε σκούρα χρώµατα, παραπονιούνται  για πόνους  του 
νεφρού  και εξηγεί  πως  τα προβλήµατα  λύνονται και η δουλειά  δεν 
φαίνεται  τόσο βαριά όταν τα ίδια στοιχεία  είναι βαµµένα σε ανοιχτά 
χρώµατα. 

 
 
 
 
2.2.3.2  Δ∆εικτικότητα στο χρώµα 

 
Είναι γνωστό πια πως  το χρώµα είναι ένα σηµείο που παράγεται  στο 
µυαλό ενός  οργανισµού, εξοπλισµένου  µε ένα αισθητήριο  σύστηµα, 
την  αντίληψη  που  αντιδρά  σε  µια  συγκεκριµένη   ποσότητα  της  εν 
λόγω ακτινοβολίας.  Η εικόνα ή το σηµείο είναι η αναπαραγωγή  που 
προκαλεί  το οπτικό σύστηµα, της ακτινοβολίας  που προέρχεται  από 
φωτεινές πηγές  ή από  αντικείµενα  που  αντανακλούν ή µεταδίδουν 
αυτή την ακτινοβολία. Αυτή είναι η πιο βασική λειτουργία σαν σηµείο 
που έχει το χρώµα και έτσι µπορεί να θεωρηθεί ένα δεικτικό σηµείο. 
Μεταξύ  της  αισθητήριας   εικόνας,  του χρώµατος  - σηµείο  και  του 
φυσικού  φαινόµενου  της  ακτινοβολίας,  δεν  υπάρχει  καµία 
οµοιότητα,  αλλά µόνο µια φυσική  σύνδεση,  µια νευροφυσιολογική 
απόκριση,  η οποία δηµιουργήθηκε πριν εκατοµµύρια χρόνια κατά τη 
διάρκεια  της  εξελικτικής διαδικασίας των συστηµάτων  αντίληψης. 
Αυτός ο  µηχανισµός  είναι  για  παράδειγµα,  τι κάνει  το ανθρώπινο 
αντιληπτικό σύστηµα να αντιδρά σε µια ακτινοβολία 700 νανοµέτρων 
µήκους κύµατος. 

 
Τα  χαρακτηριστικά   των  δεικτών   είναι   η  γειτνίαση   ανάµεσα  στο 
σηµείο  και  το  αντικείµενο.   Ένας  ανεµοδείκτης  µας  επιτρέπει  να 
γνωρίζουµε  την κατεύθυνση  που φυσάει  ο άνεµος και έτσι είναι ένα 
δεικτικό   σηµείο,   καθώς   η  θέση   που   βρίσκεται   έχει   προκληθεί 
ακριβώς  από  αυτό που  αντιπροσωπεύει, δηλαδή  η κατεύθυνση  του 
αέρα. Παροµοίως,  το γεγονός  ότι το κιτρινωπό  χρώµα του δέρµατος 



 

ενός  ατόµου  συνεπάγεται  την αρρώστια,  έχει  καθιερωθεί από  µια 
δεικτική  σύνδεση,  ότι δηλαδή  η αρρώστια  έχει  προκαλέσει  αυτό το 
χρώµα  στο  δέρµα.   Στην  περίπτωση   που  κάποιος   έχει   βάψει   το 
πρόσωπο   του  κίτρινο  για  να  προσποιηθεί  ότι  είναι  άρρωστος,   η 
δεικτική   σύνδεση  δεν  υπάρχει,  αλλά  ο  υποδοχέας,  το  άτοµο  που 
εξαπατήθηκε από το κόλπο,  νοµίζει  ότι υπάρχει.  Ο αποστολέας,  το 
άτοµο που προσπαθεί να δηµιουργήσει  την εξαπάτηση,  χρησιµοποιεί 
το χρώµα  σαν  εικονίδιο  ώστε  να  φαίνεται  άρρωστος,  ενώ  ο 
παραλήπτης ερµηνεύει  το σηµείο σαν δείκτη (Caivano, 1998). 

 
Ο Megarinos (όπως  αναφέρθηκε στον Caivano,  1998) ταξινοµεί  τα 
δεικτικά  σηµεία σε 3 τύπους:  σήµατα, ενδείξεις και συµπτώµατα. Το 
σήµα  είναι  σηµείο  που  εµφανίζεται  πριν  το αντικείµενο· για 
παράδειγµα,   όταν  ένας   πεζός   βλέπει   την  κόκκινη   φιγούρα   στα 
φανάρια, γνωρίζει  πως  τα αµάξια θα αρχίσουν να κινούνται αµέσως· 
το γκρι του ουρανού είναι σηµάδι ότι πρόκειται  να βρέξει.  Η ένδειξη 
είναι  σηµείο  που  παραµένει  µετά  από  το αντικείµενο  που  το έχει 
προκαλέσει· για παράδειγµα,  µετά το λέκιασµα ενός ρούχου από ένα 
υγρό,  η  µαύρη  κηλίδα  που  παραµένει  για  ένα  διάστηµα  είναι  µια 
ένδειξη   του  τι  έχει  συµβεί.  Το  σύµπτωµα  είναι  ένα  σηµείο  που 
συµβαίνει  ταυτόχρονα  µε  το γεγονός  που  αποτελεί  το αντικείµενο 
του·   το  κοκκινωπό   χρώµα   στα  µάγουλα  είναι   σηµάδι   ντροπής, 
αµηχανίας   ή  ενόχλησης·   όταν  η  αιτία  τελειώνει,   το  σύµπτωµα 
εξαφανίζεται. Ο οδηγός  ενός οχήµατος καθοδηγείται από τα σήµατα 
κυκλοφορίας,  τα  οποία  προβλέπουν   διαφορετικές  καταστάσεις·  ο 
ντεντέκτιβ  καθοδηγείται  από  ενδείξεις ώστε  να  καταλάβει 
καταστάσεις  που έχουν συµβεί στο παρελθόν  και αυτά τα σηµεία, αν 
παραµείνουν  στο χρόνο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως  ενδείξεις 
σε ένα δικαστήριο· ο ιατρός καθοδηγείται από συµπτώµατα ώστε να 
διαγνώσει  µια  ασθένεια.   Σε  όλους  αυτούς  τους  τύπους  δεικτικών 
σηµείων,  το χρώµα συνήθως  παίζει βασικό ρόλο (Caivano, 1998). 

 
 
 
 
2.2.3.3  Συµβολικότητα στο χρώµα 

 
Το σύµβολο  είναι  ένα  σηµείο  που  έχει  ειδική  σχέση  µε  τα 
αντικείµενα  που  προσδιορίζει. Οι έννοιες  συχνά  συνδέονται  µε  τα 
χρώµατα  ανεξάρτητα   από  το  αντικείµενο   στο  οποίο   φαίνεται   το 
χρώµα.  Για  παράδειγµα  το πράσινο  δηλώνει  ασφάλεια  και 
παρακίνηση,   το  κίτρινο  προειδοποίηση,  το  κόκκινο   κίνδυνο   και 
παύση  και  εφαρµόζονται  σε  διάφορες  καταστάσεις  εκτός  των 



 

φαναριών  κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο  των  ποδοσφαιρικών αγώνων, 
µια κίτρινη κάρτα σηµαίνει προειδοποίηση, ενώ µια κόκκινη τιµωρία 
για τον τρόπο παιξίµατος.  Στην βιοµηχανική  αρχιτεκτονική,  αυτά τα 
νοήµατα  παρατηρούνται   επίσης   και  υπάρχει   ένας   καθιερωµένος 
κανόνας  για τα χρώµατα  ασφαλείας. Πρέπει  να θυµόµαστε  πως  τα 
σηµεία δεν ανήκουν οριστικά σε µια ή άλλη κλάση, αλλά διαφέρουν 
σύµφωνα µε το περιεχόµενο. Έτσι, το πράσινο σηµείο µπορεί να είναι 
σήµα σε ένα πλαίσιο αλλά σύµβολο σε ένα άλλο. 

 
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση  αυθαιρεσίας και συµβατικότητας  των 
συµβόλων στα νοήµατα χρωµάτων είναι το µαύρο και το άσπρο που 
συσχετίζονται  µε  τη  γέννηση  και  το θάνατο.  Στους  δυτικούς 
πολιτισµούς,  τα ζευγάρια  είναι: άσπρο = γέννηση, µαύρο = θάνατος. 
Αλλά ο Arnheim  παρατηρεί  ότι το άσπρο έχει µια διπλή και αντίθετη 
σηµασία, απ’ τη µια την αγνότητα και την αθωότητα της έναρξης  της 
ζωής  και  απ΄την  άλλη  το  κενό  του  θανάτου.  Έλλειψη  απόχρωσης 
σηµαίνει  έλλειψη  ζωής.  Στους  ανατολικούς  πολιτισµούς,  το άσπρο 
σηµαίνει το θάνατο. 

 
Το  πορφυρό   χρώµα   απεικονίζει  µια  περίπτωση   µετατροπής   σε 
σύµβολο. Στο παρελθόν,  όταν το µωβ ήταν πολύ δύσκολο και ακριβό 
να  διατηρηθεί,  ήταν  το χρώµα  της  πίστης.  Στη ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία,  µόνο  γερουσιαστές,  στρατηγοί  και  ο  αυτοκράτορες, 
επιτρεπόταν  να φορέσουν  µωβ.  Σήµερα,  αυτή  η  δεικτική  σύνδεση 
έχει  εξαφανιστεί, αλλά το µωβ εξακολουθεί να µεταφέρει  νοήµατα 
µεγαλοπρέπειας, λαµπρότητας,  αξιοπρέπειας, ευγένειας. Ο γενικός 
κανόνας  που  µπορεί  να  διαπιστωθεί  είναι  ότι  το  ρεπερτόριο   των 
συµβόλων  σε έναν πολιτισµό  αναπτύσσεται  σε βάρος  άλλων τύπων 
σηµείων,  για παράδειγµα  εικονικών  και δεικτικών.  Με άλλα λόγια, 
ένα  σηµείο  που  σε  συγκεκριµένο   πλαίσιο  ξεκινάει   να  θεωρείται 
εικονίδιο  ή δείκτης,  µε το χρόνο και µε την επαναληπτική  χρήση του, 
γίνεται σύµβολο, γιατί η συνήθεια  προκαλεί  τη σχέση που πρέπει  να 
διατηρηθεί µε  έναν  αυθαίρετο  τρόπο,  ανεξάρτητα  από  την αρχική 
σύνδεση. 

 
Ως συµβολικό στοιχείο, το χρώµα είναι συνήθως  ένα σηµείο, µαζί µε 
άλλες  πτυχές   όπως  το  σχήµα  και  η  υφή,  ή  άλλα  πιο  πολύπλοκα 
οπτικά  σύµβολα  όπως  για  παράδειγµα   οι  σηµαίες,  τα  λάβαρα,  οι 
αλληγορίες,  τα εµβλήµατα, τα λογότυπα, κλπ. Οι κωδικοί  πάνω στους 
οποίους   αυτά  τα  πολύπλοκα   σύµβολα  έχουν  χτιστεί,  υπακούουν, 
γενικά,  τους κωδικούς των οπτικών  στοιχείων  που τους συνθέτουν. 
Με άλλα λόγια, η έννοια του πολύπλοκου  συµβόλου είναι συχνά ένα 



 

είδος  σωρευτικής επίδρασης της συµβολικής  σηµασίας των βασικών 
στοιχείων (χρώµατα, σχήµατα, υφές). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα  6: Χρωµατικός  δίσκος  µε  αντίθετες αισθήσεις και  συµβατικά  νοήµατα 
αποχρώσεων (Caivano, 1998) 

 

 
 
 
2.3 Οι επικοινωνιακές λειτουργίες του χρώµατος 

 
Σύµφωνα  µε  την  µεταλειτουργική  θεωρία  του  Halliday  (όπως 
αναφέρθηκε  στον Kress  & Van Leeuwen, 2002),  η  γλώσσα 
συγκεντρώνει  ταυτόχρονα 3 λειτουργίες: την ιδεολογική  λειτουργία, 
την λειτουργία δηλαδή κατασκευής  αναπαραστάσεων  του κόσµου· τη 
διαπροσωπική  λειτουργία,   τη  θέσπιση   δηλαδή   διαδράσεων   που 
χαρακτηρίζονται   από   το  κοινωνικό   πλαίσιο·   και   την  λειτουργία 
κειµένου,   την  καθιέρωση  δηλαδή   επικοινωνιακών  στοιχείων   σε 
ευρύτερα  σύνολα,  στα επικοινωνιακά  γεγονότα  ή  κείµενα  που 
πραγµατοποιούν  συγκεκριµένες πρακτικές, όπως  οι συζητήσεις, οι 
διαλέξεις, οι αναφορές, κλπ. 

 
Τα διάφορα γραµµατικά συστήµατα που σχεδόν πάντα λειτουργούν σε 
εκφράσεις, είναι σύµφωνα µε τον Halliday (όπως αναφέρθηκε στους 
Kress  & Van Leeuwen, 2002),  εξειδικευµένα  στην υλοποίηση 
συγκεκριµένων  µεταλειτουργιών,  δηλαδή  των  ιδεολογικών, 
διαπροσωπικών  νοηµάτων  και  των  νοηµάτων  κειµένου.  Ένα 
παράδειγµα  γραµµατικού  συστήµατος  που  αντιλαµβάνεται  το 
ιδεολογικό  νόηµα  είναι  η  µεταβατικότητα,  καθώς  δηµιουργεί 
συγκεκριµένες σχέσεις  µεταξύ των “συµµετεχόντων”, ανάµεσα στους 
οποίους   µπορεί  να  είναι  άνθρωποι,   µέρη,  πράγµατα  ή  ιδέες. Ένα 
παράδειγµα  γραµµατικού συστήµατος  που  βοηθά  την ενεργοποίηση 



 

της κοινωνικής  αλληλεπίδρασης είναι η διάθεση,  που προσφέρει µια 
επιλογή   ανάµεσα   σε   διαφορετικές  πράξεις  λόγου.   Τέλος,   ένα 
παράδειγµα  γραµµατικού συστήµατος  που  αντιλαµβάνεται  το νόηµα 
κειµένου  είναι  το σύστηµα αναφοράς  το οποίο  έχει  πόρους  (άρθρα 
και αντωνυµίες)  και επιτρέπει στους  οµιλητές  να επισηµάνουν  όσα 
έχουν  αναφερθεί και τι πρόκειται  να εισάγουν  και αυτό συµβάλλει 
στη δηµιουργία  ροής και συνοχής  στο κείµενα και τα επικοινωνιακά 
γεγονότα. 

 
Ξεκινώντας    µε   την   ιδεολογική    λειτουργία,    το   χρώµα   µπορεί 
ξεκάθαρα   να  χρησιµοποιηθεί  για  να  υποδηλώσει  συγκεκριµένα 
άτοµα,  µέρη,   πράγµατα,   όπως   επίσης   οµάδες   όλων  αυτών.   Τα 
χρώµατα των σηµαιών, για παράδειγµα,  υποδηλώνουν  συγκεκριµένο 
κράτος   και   οι   εταιρείες   χρησιµοποιούν    όλο   και   περισσότερο 
συγκεκριµένα    χρώµατα    ή    χρωµατικούς    συνδυασµούς    για    να 
υποδηλώσουν   τις  µοναδικές   τους  ταυτότητες.   Οι  κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, για παράδειγµα,  επιβεβαιώνουν πως το βαθύ µπλε µιας 
BMW είναι  αρκετά διαφορετικό από το βαθύ  µπλε ενός  VW ή ενός 
Ford  και νοµικά προστατεύουν  τα χρώµατά  τους,  ώστε  οι άλλοι να 
µην είναι σε θέση να τα χρησιµοποιήσουν. 

 
Από τα χρώµατα  ενός  χάρτη  γίνεται  κατανοητό  που  υπάρχει  νερό, 
πράσινες  εκτάσεις,  έρηµος  και κατοικήσιµες  περιοχές. Τα χρώµατα 
των   στολών   εργασίας,    ακόµη,   υποδηλώνουν    την   ιδιότητα   του 
επαγγελµατία.   Οι  ιδέες  εκφράστηκαν   µέσω   των  χρωµάτων   για 
µεγάλο  διάστηµα,  όπως   στον  µεσαιωνικό  χρωµατικό  συµβολισµό, 
όπου το µαύρο δήλωνε  µετάνοια, το άσπρο αγνότητα και αθωότητα. 
Στις αρχές  του 20ου   αιώνα, αφηρηµένοι  ζωγράφοι,  επέστρεψαν  στην 
χρήση του χρώµατος  για την έκφραση  ιδεών.  Για τον Malevich, για 
παράδειγµα,    το   µαύρο   συµβόλιζε    µια   παγκόσµια    άποψη    της 
οικονοµίας,  το κόκκινο την επανάσταση, ενώ το λευκό την δράση. Οι 
Malevich, Mondrian  και Kandinsky ήταν οι πρώτοι που επιχείρησαν 
να  δηµιουργήσουν   ευρέως  αποδεκτές  χρωµατικές   παλέτες,   µια 
γλώσσα   χρωµάτων   που   να   ξεπερνά    τα   κοινωνικό-πολιτισµικά 
σύνορα. 



 

 
 
Εικόνα 6: Milton Glaser, Αφίσα µε τον Bob Dylan (Μουζακίτη, 2003) 

 

 
 
 
Το χρώµα  χρησιµοποιείται  επίσης   για  την παροχή  διαπροσωπικού 
µηνύµατος  και  έχει  εξίσου  σηµαντική  δύναµη  µε τη γλώσσα.  Κάτι 
που µπορεί  να ειπωθεί µέσω του λόγου, µπορεί  να απεικονιστεί  και 
µέσω µιας χρωµατικής  παλέτας.  Μπορεί να µειώσει  ή να αυξήσει τα 
επίπεδα άγχους,  µπορεί  να προκαλέσει κύρος  και  σεβασµό  χωρίς 
λεκτική  επικοινωνία.  Έχει  παρατηρηθεί,  ακόµη,  πως   τα  έγγραφα 
πληρωµής  µε  χρωµατισµένο  το ποσό  που  απαιτείται,  πληρώνονται 
συνήθως  30%  νωρίτερα.  Τα παιδικά  δωµάτια  προτιµάται  να 
διακοσµούνται   µε  απαλά  χρώµατα  για  να  διατηρούν   ήρεµη   την 
ψυχοσύνθεση  των  παιδιών.  Τέλος,  σε  εργασιακούς  χώρους  το 
κόκκινο  δίνει  ενέργεια,  το πράσινο  ξεκουράζει, το µπλε ηρεµεί  και 
το πορτοκαλί ενθαρρύνει. 

 
Σε  πολλά  κτίρια,  τα διαφορετικά χρώµατα  των  πορτών  και  άλλων 
χαρακτηριστικών  µας  βοηθάνε  να  διακρίνουµε  διαφορετικά 
διαµερίσµατα.  Το χρώµα παρέχει  βασική  σήµανση για τη µετάβαση 
από τον εσωτερικό  στον εξωτερικό  χώρο  ή το αντίθετο  και έτσι αν 
εφαρµοστεί  σωστά αποτελεί  βοηθητικό  wayfinding υλικό. Η αµέλεια 
στη χρήση του ή η έλλειψη χρήσης χρώµατος στο σχεδιασµό, µπορεί 
να επηρεάσει την αντίληψη των χρηστών και την αίσθηση του χώρου. 



 

Ο ρόλος του χρώµατος συµπληρώνει  την έννοια του χώρου µέσω της 
εικόνας  και της διάθεσης·  συνεισφέρει στην αίσθηση  ενότητας  και 
συνοχής (Smith, 2008). 

 
Έτσι, το χρώµα µπορεί  να δηµιουργήσει  συνοχή και στα κείµενα.  Σε 
βιβλία εκµάθησης ξένων γλωσσών, ανά κεφάλαιο  αλλάζει το χρώµα 
των επικεφαλίδων ή ο χρωµατισµός των σελίδων. Η συνοχή κειµένου 
µπορεί  να προωθηθεί µε τον ‘συντονισµό  χρωµάτων’,  παρά  µε την 
επανάληψη  ενός µόνο χρώµατος. Σε αυτή την περίπτωση  τα διάφορα 
χρώµατα µιας σελίδας,  ή ένα µεγαλύτερο τµήµα του κειµένου (ή ενός 
ρούχου ή δωµατίου) έχουν περίπου  τον ίδιο βαθµό φωτεινότητας και/ 
ή κορεσµού  κλπ.  Σε λογισµικά υπολογιστών  αυτό έχει  εφαρµοστεί. 
Επιλέγοντας  το αρχικό background αυτοµάτως επιλέγεται  µια γκάµα 
χρωµάτων,  ένας  χρωµατικός  συνδυασµός.  Αυτοί οι  χρωµατικοί 
συνδυασµοί  βαθµιαία  γίνονται  πιο  σηµαντικοί  µεταφορείς  του 
νοήµατος  του χρώµατος  από  µεµονωµένες  αποχρώσεις. Σε άλλους 
πολιτισµούς  και ιστορικές  περιόδους, η απόχρωση  ήταν µια σχετικά 
ασταθής και αναξιόπιστη πλευρά του χρώµατος και οι εφαρµογές της 
παραγωγής  χρώµατος  και ερµηνείας  στηρίζονταν  περισσότερο  στις 
χρωµατικές  οικογένειες παρά σε µεµονωµένα χρώµατα. 

 
Το χρώµα µπορεί  να είναι  το σηµαίνον µιας  συσκευασίας  που  έχει 
µεγάλη δύναµη και περιλαµβάνει  3 διαφορετικούς τρόπους σηµασίας 
(Gollety & Guichard,  2010). Μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευασία 
βασιζόµενο   στη  µετωνυµική  λογική  και  έτσι  να  δείχνει   συνέχεια 
µεταξύ αυτού και του τι αντιπροσωπεύει· για παράδειγµα,  η κόκκινη 
συσκευασία  για τον τοµατοπολτό, αφού  το κόκκινο  είναι  το φυσικό 
χρώµα  της  ντοµάτας.  Μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  προϊόντα 
βασιζόµενο   στην  µεταφορική   λογική:  µεταφράζει   έτσι  τον  δεσµό 
µεταξύ  του  χρώµατος   και  αυτού  που  προκαλεί·  για  παράδειγµα, 
χρησιµοποιώντας  το  κόκκινο  για  να  υποδηλωθεί  η  δύναµη  µιας 
γεύσης.  Τέλος, µπορεί να τοποθετηθεί σε προϊόντα βασιζόµενο  στην 
συµβολική  λογική  για  να φανερώσει µια συµβατική  σχέση  µεταξύ 
αυτού και του νοήµατός του. Ένα παράδειγµα  αυτής της σηµειωτικής 
προσέγγισης µπορεί να είναι το ροζ χρώµα: στις συσκευασίες µπορεί 
να σταθεί  σαν ένα  «απαλό  για να το αγγίξεις» προϊόν  µεταφορικά 
(όπως  ένα πέταλο τριαντάφυλλου), µπορεί  να ορισθεί  ως ένα χρώµα 
για  προϊόντα  µωρών  (κατηγορία  χρηστών)  συµβολικά  και  να 
χρησιµοποιηθεί σε  ένα  άρωµα- φράουλα  µετωνυµικά  (Cavassilas, 
2007, όπως αναφέρθηκε στους Gollety & Guichard,  2010). 



 

Ο ρόλος  των χρωµάτων  είναι  να κάνουν  τα διαφορετικά µέρη  πιο 
διακριτά   και   είναι   συνήθως   τόσο  ελκυστικά   αισθητικά   όσο   οι 
αφηρηµένοι    πίνακες.    Είναι   ένας    χαρακτηριστικός    τρόπος    της 
πολυτροπικότητας.  Μπορεί   να  συνδυαστεί   ελεύθερα  µε   άλλους 
τρόπους,    στην   αρχιτεκτονική,    την   τυπογραφία,    τη   συσκευασία 
προϊόντων, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει µόνο του. Επιβιώνει,  δηλαδή, 
σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον. 

 
 
 
 
2.4 Συναισθηµατική απόκριση στο χρώµα 

 
Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις  είναι  οι συνέπειες κάποιου  είδους 
επεξεργασίας  πληροφοριών ενός  ατόµου  (Kappas,   2002).  Αυτή η 
επεξεργασία  ονοµάζεται   κοινώς   ως  αξιολόγηση   (Scherer  et  al., 
2001,     όπως     αναφέρθηκε    στον    Kappas,    2002).     Όλες     οι 
συναισθηµατικές αντιδράσεις,  από την πιο απλή απόκριση,  µπορούν 
να θεωρηθούν ως λειτουργικά  απελευθερώσεις του ατόµου (Arnold, 
1960, όπως αναφέρθηκε στον Kappas, 2002). Ο Scherer (1984, 2001, 
όπως  αναφέρθηκε στον Kappas, 2002) έχει  περιγράψει µια από τις 
βασικές  λειτουργίες των συναισθηµάτων  ικανή  να αποσυνδέσει το 
άτοµο    από    την    ανάγκη    ανταπόκρισης.     Οι    συναισθηµατικές 
αντιδράσεις  προετοιµάζουν  τον οργανισµό για ενδεχόµενη δράση και 
παρέχουν στο άτοµο πληροφορία  σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση 
του περιβάλλοντος. Είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι η εµφάνιση των 
συναισθηµατικών   αντιδράσεων   σχετίζονται   µε  την  εµφάνιση   της 
συνείδησης. 

 
Τα συναισθήµατα  παίζουν  σηµαντικό  ρόλο  στην διαδικασία   λήψης 
απόφασης  και  έτσι  παρέχουν   σηµαντικές   γνωστικές   λειτουργίες 
(Frijda, 1987, όπως  έχει αναφερθεί στους Xenakis, Arnellos & 
Darzentas, 2012). Είναι λειτουργίες που  εντοπίζουν  ευκαιρίες  και 
απειλές, την ύπαρξη ή όχι µιας λύσης και απαντούν στο τι πρέπει  να 
κάνει  ένα σύστηµα σε µια δεδοµένη  αλληλεπίδραση. Σηµατοδοτούν 
τα    αποτελέσµατα    των    διαδικασιών     αξιολόγησης     και    γενικά 
σχετίζονται   µε  τις  παραστάσεις   και  τις  µετατροπές   πραγµατικής 
γνώσης.   Τα  συναισθήµατα   µε   θετική   αξία   σχετίζονται   µε   την 
επίτευξη   ενός   στόχου,  ενώ  αυτά  µε  αρνητική  εµφανίζονται   στα 
προβλήµατα µε τα πλάνα που βρίσκονται σε εξέλιξη  και σε αποτυχίες 
επίτευξης επιθυµητών   στόχων  (Xenakis  et  al.,  2012).  Η χαρά  για 
παράδειγµα,  είναι µια αίσθηση ευχαρίστησης  καθώς  και ώθηση προς 
την πληθωρικότητα. Ο θυµός είναι αίσθηση δυσαρέσκειας καθώς  και 



 

εξαναγκασµός  να κάνουµε πράγµατα που βλάπτουν. Οι ταυτοποιήσεις 
συγκεκριµένων   συναισθηµάτων  µε  ιδιαίτερες µορφές   ετοιµότητας 
για  δράση  προέρχονται  από  την λειτουργική  ανάλυση  της 
εκφραστικής συµπεριφοράς (Frijda, 1988). 

 
Τα συναισθήµατα  προκύπτουν  ως  απάντηση  στις  δοµές  νοήµατος 
µιας  δεδοµένης κατάστασης.  Αλλάζουν όταν τα νοήµατα  αλλάζουν 
και όταν τα γεγονότα παρατηρούνται από διαφορετική σκοπιά (Frijda, 
1988). Ο σχηµατισµός νοήµατος µπορεί να αποδοθεί όχι µόνο για το 
καθαρά  συνειδητό  µέρος  της αντίστοιχης  διαδραστικής διαδικασίας 
αλλά και για τον αντίστοιχο συναισθηµατικό  µηχανισµό (Xenakis et 
al., 2012). 

 
Είναι  γνωστό  ότι  το  χρώµα  µπορεί   να  επηρεάσει  τα  ανθρώπινα 
συναισθήµατα,  µε την έννοια ότι κάποια  χρώµατα µπορεί  να κάνουν 
κάποιον χαρούµενο, ενώ άλλα προκαλούν κατάθλιψη. Ταυτόχρονα, το 
χρώµα  έχει  κάποια  χαρακτηριστικά,  που  µπορούν  να περιγράφουν 
από  σηµασιολογικές  λέξεις,  όπως  «ζεστό-ψυχρό»,  «φωτεινό- 
σκοτεινό», «ελαφρύ-σκληρό», κλπ. Ο Cimbalo (Cimbalo, 1978, όπως 
αναφέρθηκε στην Singh,2006),  έλεγξε  την σχέση  µεταξύ χρωµάτων 
και συναισθηµάτων και κατέληξε στο ότι το κίτρινο, το πορτοκαλί και 
το κόκκινο  είναι  χαρούµενα  χρώµατα και το µπλε,  το µαύρο και το 
καφέ λυπηρά. Αυτά τα συναισθήµατα λύπης και χαράς ήταν παρόµοια 
ανάµεσα  σε  διαφορετικές  ηλικίες.   Ο  Kotler   (Kotler,1973,   όπως 
αναφέρθηκε στην Singh,2006) επισήµανε πως οι ήχοι, το µέγεθος, το 
σχήµα   και   το  χρώµα   µπορούν   να  βοηθήσουν   στην  δηµιουργία 
προσοχής,  µηνυµάτων και συναισθηµάτων. 

 
Σε έρευνα όπου εκτιµήθηκαν  οι αποκρίσεις σε φωτεινά  χρώµατα, τα 
φωτεινότερα   συνδέθηκαν   µε   την  ευτυχία,   τον  ενθουσιασµό,   τη 
χαλάρωση ενώ τα σκουρότερα  µε το άγχος,  την ανία και τη λύπη. Οι 
χρωµατικές   παλέτες   και   τα  χρωµατικά   µοντέλα  αποτελούν   ένα 
κατάλληλο  τρόπο  για  να  ελεγχθεί το  νόηµα  και  η  προτίµηση  στα 
χρώµατα ανάµεσα στους πολιτισµούς (Manav, 2007). 

 
Οι σηµασιολογικές λέξεις  που  περιγράφουν τα χαρακτηριστικά  του 
χρώµατος  και  τις  αποκρίσεις  των  ανθρώπων   στα χρώµατα  γενικά 
ορίζονται  ως  συναισθήµατα  χρώµατος  (Gao et  al.,  2007). Θα ήταν 
ενδιαφέρον  να  ερευνηθεί  η  σχέση  µεταξύ  ερεθισµάτων  και 
αντίληψης  του  χρώµατος.  Αυτό θα  µπορούσε  να  επιτευχθεί µέσω 
µιας  ψυχοφυσικής  προσέγγισης,  η  οποία  αναφέρεται   στην  χρήση 



 

ποσοτικών  µεθόδων  για  να  µετρηθούν  οι  σχέσεις  µεταξύ 
ερεθίσµατος και αντίληψης (Goldstein,2009). 

 
Τα ευρήµατα  των συναισθηµάτων  που  προκαλεί  το χρώµα µπορούν 
να  εφαρµοστούν  σε  τοµείς  όπως  η  µόδα  και ο  σχεδιασµός 
περιβάλλοντος. Θα ήταν η βάση στην οποία κατάλληλα χρώµατα που 
αντανακλούν  συγκεκριµένα  συναισθήµατα  µπορούν  λογικά  να 
επιλεχθούν. Ωστόσο, η σχέση  µεταξύ χρώµατος  και συναισθηµάτων 
είναι πολύπλοκη.  Τα συναισθήµατα που προκαλεί  το χρώµα µπορούν 
να επηρεαστούν  από την ηλικία και το φύλο των υποκείµενων, καθώς 
και από το εθνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο  (Gao et al., 2007). 

 
Παρά  τις  δυσκολίες   µέτρησης  των  συναισθηµατικών  αποκρίσεων, 
ένας  µεγάλος  αριθµός  ερευνών  χρησιµοποίησαν  διάφορες 
παραστάσεις,  που  υποθέτουν  ότι  διαφορετικά  στοιχεία 
συναισθηµατικής  απόκρισης  πχ.  φυσιολογία,  συµπεριφορά  και 
εµπειρία,   εµφανίζονται   ταυτόχρονα   κατά  την  ενεργοποίηση  της 
συγκίνησης.  Όσον αφορά  τη  µέτρηση  της  συναισθηµατικής 
απόκρισης  στο χρώµα, 3 συστήµατα έχουν εφαρµοστεί  (Suk & Irtel, 
2010): 

 
Φυσιολογική µέτρηση 

 
Οι  ερευνητές  έχουν   µετρήσει   τις   φυσιολογικές  αποκρίσεις  στο 
χρώµα  µέσω  των  αποκρίσεων  του  δέρµατος,  των 
ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων, του καρδιακού  ρυθµού,  του ρυθµού 
αναπνοής,  της συχνότητας  που ανοιγοκλείνουν  τα µάτια, της πίεσης 
του  αίµατος  κλπ.  Αυτές  οι  µελέτες  πραγµατοποιήθηκαν  λόγω  της 
υπόθεσης ότι  χρώµατα  µε  µεγάλα  µήκη  κύµατος  (θερµά  χρώµατα 
όπως  το κίτρινο  και το κόκκινο)  είναι  πιο  διεγερτικά  από  αυτά µε 
µικρά µήκη κύµατος (ψυχρά χρώµατα όπως το µπλε και το πράσινο). 

 
Μέτρηση της συµπεριφοράς 

 
Έρευνες  έχουν  πραγµατοποιηθεί τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες, 
όσο και σε µελέτες  πεδίου.  Οι πρώτες  πραγµατοποιούνται  από  µια 
φυσιολογική   άποψη  (πχ.  εκφράσεις προσώπου),   ενώ  οι  δεύτερες 
σχετίζονται µε τις εµπειρίες της ζωής. 

 
Βιωµατική µέτρηση 

 
Οι παραπάνω  θεωρίες οδήγησαν  στην υιοθέτηση  της τρισδιάστατης 
αξιολόγησης  της  συναισθηµατικής  ανταπόκρισης  σε  µια 
συναισθηµατική  αξιολόγηση  του χρώµατος  για όλες  τις  πτυχές  του 



 

συναισθηµατικού  συστήµατος.  Οι 3  βασικές  συναισθηµατικές 
διαστάσεις  θα περιέγραφαν τις λεκτικές  εκφράσεις, ανεξάρτητα από 
το πως  έχουν  ταξινοµηθεί  τα λεκτικά  στοιχεία.  Κάθε µια από τις 3 
διαστάσεις  (σθένος,  διέγερση,  κυριαρχία) µπορούν να απεικονιστούν 
και  τα  ερεθίσµατα   µπορούν  να  αξιολογηθούν   απευθείας  από  την 
εικόνα. 

 
 
 
 
2.5 Χρωµατική προτίµηση 

 
Η χρωµατική  προτίµηση  είναι  σηµαντική  πτυχή  της  οπτικής 
εµπειρίας  που  επηρεάζει  ένα  ευρύ  φάσµα  ανθρώπινων 
συµπεριφορών: την επιλογή  ρούχων,  την διακόσµηση  σπιτιών,  την 
σχεδίαση  ιστοσελίδων,  κτλ (Palmer & Schloss,  2010).  Οι 
περισσότερες έρευνες  έχουν  επικεντρωθεί  σε  ψυχολογικές 
αναλύσεις   που  µπορεί   να  ενισχύσουν   εφαρµογές  του  marketing 
(Tangkijviwat,  Rattanakasamsuk,  & Shinoda,  2010),  αλλά  δεν 
παρέχουν  εξηγήσεις  γιατί  οι  άνθρωποι  έχουν  προτίµηση  σε 
συγκεκριµένα χρώµατα. 

 
Για  τους  σχεδιαστές,  το  πιο  ενδιαφέρον  θέµα   είναι   κατά  πόσο 
υπάρχει  κάποια αλλαγή στις αντιδράσεις  απέναντι στο χρώµα, ακόµα 
και αν αυτό παραµείνει  σταθερό µε το πέρασµα του χρόνου. Σύµφωνα 
µε έρευνα του Dorcus (όπως αναφέρθηκε στους Ou, Luo, Sun, Hu, & 
Chen,  2010),  η  σειρά  προτίµησης  των  χρωµάτων  ανά  ηλικία 
παραµένει  ίδια. Ωστόσο, η έρευνα  του εστίαζε  µόνο στην προτίµηση 
απόχρωσης και δεν έλαβε  υπόψη τη φωτεινότητα,  η οποία φαίνεται 
να έχει  σηµαντικές  ψυχολογικές επιδράσεις (Hogg, Guilford, όπως 
αναφέρθηκε στους Ou, Luo, Woodcock, & Wright, 2004). Οι Camgöz, 
Yener,  & Güvenç,  (2002) υποστήριξαν  πως  1) η απόχρωση  επιδρά 
στις προτιµήσεις  ενός  συγκεκριµένου  φόντο, 2) τα διάφορα  επίπεδα 
φωτεινότητας   –  κορεσµού  σε  χρωµατικά  δείγµατα  επιδρούν   στις 
προτιµήσεις  σε ένα συγκεκριµένο  χρώµα φόντο, 3) παρά τις αλλαγές 
απόχρωσης ενός  φόντο, κάποια  επίπεδα φωτεινότητας – κορεσµού 
και κάποιες αποχρώσεις προτιµώνται από άλλες  και 4) το φύλο δεν 
επηρεάζει την χρωµατική προτίµηση. 

 
Σύµφωνα µε τη θεωρία  του Humphrey (όπως αναφέρθηκε στους Ou, 
Luo, Sun, Hu, & Chen, 2010),  οι ανθρώπινες αντιδράσεις  στο χρώµα 
είναι  έµφυτες,  σύµφωνα  µε  ένα  συνεπές,  καθολικό  πρότυπο. 
Υποστηρίζει  πως  η  σταθερότητα  είναι  αποτέλεσµα  βιολογικής 
εξέλιξης. Για παράδειγµα,  ο λόγος που το χρώµα κόκκινο έχει  τόσο 



 

δυνατή ψυχολογική  επίδραση,  µπορεί  να οφείλεται  στο ότι είναι  το 
χρώµα του αίµατος. Ο Humphrey (όπως  αναφέρθηκε στους Palmer 
& Schloss,  2010)  πρότεινε  ότι  οι  χρωµατικές  προτιµήσεις 
προέρχονται  από  σήµατα  που  τα χρώµατα  µεταφέρουν  σε 
οργανισµούς  στη φύση.  Μερικές  φορές   τα χρώµατα  στέλνουν  ένα 
προσεγγιστικό  µήνυµα (για παράδειγµα,  τα χρώµατα ενός λουλουδιού 
ελκύουν  κάποια  έντοµα)  ή  απωθητικό  µήνυµα.  Ο Humphrey 
πρότεινε  πως  ακόµα  και  αν  τα χρώµατα  πολλών  σύγχρονων 
αντικειµένων  είναι εντελώς  αυθαίρετα  και συνεπώς  δεν έχει  κάποια 
αξία το σήµα τους , φυσικά  σήµατα χρωµάτων, όπως  το κοκκίνισµα 
ενός  ντροπαλού προσώπου,  µπορεί  να είναι αρκετά δυνατά ώστε να 
επηρεάσουν  χρωµατικές  προτιµήσεις. 

 
Ο Crozier  (όπως  αναφέρθηκε  στους  Ou, Luo,  Sun,  Hu,  & Chen, 
2010) υποστήριξε  πως  οι ανθρώπινες αντιδράσεις  δεν είναι έµφυτες 
αλλά καλλιεργούνται  και εξελίσσονται  µέσω κοινωνικών  εµπειριών. 
Παρόµοια  µε  αυτή  τη θεωρία  είναι  και  αυτή  των  de  Destefani & 
Whitfield  (2007), οι  οποίοι  υποστήριξαν  πως  οι  άνθρωποι, 
επηρεάζονται  από  γεγονότα  της  κοινωνίας  τους  και  αυτό 
εκδηλώνεται σε  προτιµήσεις   τους  για  συγκεκριµένα  χρώµατα.  Για 
παράδειγµα,  τα χρόνια πολέµου συνοδεύονται από σκούρα χρώµατα. 

 
Ο Hurlbert και ο Ling (όπως  αναφέρθηκε στους Palmer & Schloss, 
2010)  πρότειναν  πως  οι  χρωµατικές   προτιµήσεις   ενσωµατώνονται 
στο ανθρώπινο  οπτικό  σύστηµα  ως  σταθµίσεις  κωνικών  νευρικών 
αντιδράσεων  που προέκυψαν  από την εξελικτική  επιλογή.  Σύµφωνα 
µε  έρευνές  τους,   τόσο  οι  γυναίκες   όσο  και   οι  άντρες,   έχουν 
προτίµηση προς τον S άξονα των κώνων, που σηµαίνει ότι προτιµούν 
χρώµατα που είναι πιο µωβ από αυτά που είναι πιο κιτρινοπράσινα. 
Στον άξονα L και M, οι γυναίκες  προτιµούν τα πιο κόκκινα χρώµατα 
ενώ οι άντρες τα πρασινοµπλε. 

 
Οι γυναίκες  τείνουν να προτιµούν τα χρωµατικά  ζευγάρια  που είναι 
“µαλακά”, “χαλαρωτικά”,  “φωτεινά”,  ή  “θυληκά”,  ενώ αυτή η τάση 
δεν  συµβαίνει   στους  άντρες   (Ou  et   al.,  2004).  Η  ακρίβεια   των 
γυναικών  για  τα συναισθήµατα  που  προκύπτουν  από  τους 
χρωµατικούς  συνδυασµούς  αποδείχθηκε µεγαλύτερη  από  αυτή των 
αντρών (Ou et al., 2004). 

 
Οι Palmer & Schloss (2010) προτείνουν  µια θεωρία  σχετικά  µε τις 
ανθρώπινες  χρωµατικές  προτιµήσεις  που  την  ονοµάζουν  EVT 
(ecological valence theory), η οποία στηρίζεται στην παραδοχή  ότι οι 



 

ανθρώπινες  χρωµατικές  προτιµήσεις  είναι  προσαρµοστικές και 
καθορίζονται   από   τις   αντιδράσεις   του  ανθρώπου   µε   οτιδήποτε 
συσχετίζεται  (Schloss, Poggesi & Palmer, 2011)· οι άνθρωποι  είναι 
προτιµότερο   να  επιβιώσουν  και  να  αναπαραχθούνε  επιτυχώς   αν 
έλκονται από αντικείµενα,  των οποίων  τα χρώµατα “δείχνουν  καλά” 
σε  αυτούς  και  να αποφύγουν  αντικείµενα  των οποίων  τα χρώµατα 
“δείχνουν  άσχηµα”.  Αυτή η  θεωρία  θα  είναι  προσαρµοστική, 
δεδοµένου  ότι  το πόσο  καλά/κακά  δείχνουν  τα χρώµατα,  θα 
αντανακλά το βαθµό  στον οποίο  τα αντικείµενα  που  έχουν  αυτά τα 
χρώµατα,  είναι  συµφέροντα/  επιζήµια  για  την επιβίωση  του 
οργανισµού,  την αναπαραγωγική   επιτυχία  και  τη γενική  ευηµερία. 
Σύµφωνα  µε  την  EVT θεωρία,   όσο  περισσότερη   χαρά  και  θετική 
επιρροή  δέχεται  ένα άτοµο από εµπειρίες που  έχει  µε αντικείµενα 
ενός δεδοµένου  χρώµατος, τόσο πιθανότερο  είναι να του αρέσει αυτό 
το  χρώµα   (Schloss,   Poggesi   &  Palmer,  2011).  Οι  χρωµατικές 
προτιµήσεις   τείνουν  να  διαιωνίζονται   µόνες   τους,  εκτός   και  αν 
παράγοντες  όπως  η ανία, νέες  φυσικές ή κοινωνικές συνθήκες και/ 
ή  τάσεις  της  µόδας,  αλλάξουν  τη  δυναµική  της  αισθητικής 
αντίδρασης,   όπως   αναπόφευκτα   κάνουν.  Οι  Palmer  και  Schloss 
βρήκαν πως  η µέση προτίµηση  ενός  ατόµου για ένα χρώµα, µπορεί 
να προβλεφθεί από  την κλίµακα  WAVE,  τον µέσο  όρο δηλαδή  των 
απαντήσεων αρέσκειας ή µη των πραγµάτων που συνδέονται µε αυτό 
το χρώµα.  Σύµφωνα  µε  την EVT, οι  ατοµικές  διαφορές  στην 
χρωµατική  προτίµηση  µπορούν  να  εξηγηθούν  µε  την ανάλυση 
ιδιοσυγκρασιακών χρωµατικά  συσχετιζόµενων  εµπειριών   (Schloss, 
Poggesi & Palmer, 2011). 

 
Η  χρωµατική  προτίµηση  για  συγκεκριµένα   αντικείµενα  εξαρτάται 
από την κατάσταση και τις συσχετίσεις  που µπορεί να έχουν κάνει οι 
άνθρωποι.  Σύµφωνα  µε  τον Davidoff (Davidoff, 1991,  όπως 
αναφέρθηκε στους Grossman & Wisenblit, 1999), δεν είναι δυνατόν 
το χρώµα να γίνεται αντιληπτό χωρίς  να συνδεθεί µε προϊόντα στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο. 

 

 
 
 
2.6 Ανακεφαλαίωση 

 
Σκοπός του κεφαλαίου  αυτού ήταν η µελέτη του χρώµατος µέσα από 
µια  σηµειωτική  προσέγγιση,  µε  σκοπό  την  σαφέστερη   κατανόηση 
των νοηµάτων  του, των µηνυµάτων  που  παράγει  και  την ερµηνεία 
τους  από  τις  ενδιαφερόµενες οµάδες.   Αρχικά,  έγινε  µια  σύντοµη 



 

αναφορά  στην επιστήµη  της σηµειολογίας  ώστε να κατανοήσουµε  τι 
θεωρείται σηµείο. Έπειτα, αναφέρονται οι δυο βασικές  προσεγγίσεις 
της σηµειωτικής του Saussure και του Peirce. Ο πρώτος  στηρίζεται 
περισσότερο   στη  γλώσσα  και  εισάγει   τις   έννοιες   σηµαίνον  και 
σηµαινόµενο,  ενώ  ο δεύτερος προσθέτει  και  µια τρίτη παράµετρο, 
αυτήν  του  ερµηνευτή  και  επιτρέπει  την  ανάλυση  συστηµάτων 
σήµανσης. 

 
Θεωρώντας το χρώµα σηµείο, βλέπουµε  πως µπορεί να λειτουργήσει 
για   ένα   φυσικό   φαινόµενο,   ένα   φυσιολογικό   µηχανισµό   ή  µια 
ψυχολογική συσχέτιση. 

 
Το χρωµατικό σύστηµα είναι κάτι σαν «λεξικό  χρώµατος»,  στο οποίο 
τα χρώµατα  οργανώνονται  συχνά  µε  βάση  την απόχρωση,  την 
φωτεινότητα   και  τον  κορεσµό   τους,   προκαλώντας   έτσι  και  µια 
συσχέτιση  µε τις έννοιες  τους.  Γραµµατικοί κανόνες  που υπάρχουν 
µπορούν  να θεωρηθούν και  ως  αρµονία  χρώµατος.  Οι χρωµατικοί 
συνδυασµοί  που  δεν  ακολουθούν  αυτούς  τους  κανόνες, 
αποτυγχάνουν να µεταδώσουν το προοριζόµενο µήνυµα. 

 
Μελετήθηκε  η κατηγοριοποίηση και η ονοµασία των χρωµάτων  και 
διαπιστώθηκε πως  επηρεάζονται από τον πολιτισµό. Ωστόσο, έχουν 
γίνει  προσπάθειες  καθολικής  ορολογίας  βασιζόµενης  στην 
ανθρώπινη  οπτική αντίληψη. Η χρωµατική ταξινόµηση γίνεται βάσει 
των  ενδιαφερόντων  µιας   κοινωνικής   οµάδας.   Η  φωτεινότητα,   ο 
κορεσµός  και  οι συνδυασµοί  ενός  χρώµατος  µε άλλα, µπορούν  να 
αλλάξουν ότι σχετίζεται µε αυτό. 

 
Έχοντας  παραδεχτεί  οτι  το  χρώµα   µπορεί   να  λειτουργήσει   σαν 
σηµείο, αντιλαµβανόµαστε πως  συνδέεται  µε άλλες έννοιες  και πως 
οι  συσχετίσεις   που  γίνονται,  όπως  για  παράδειγµα  το πράσινο  ότι 
συνδέεται  µε το φθόνο ή το κόκκινο µε το πάθος,  εξαρτώνται από το 
κοινωνικό   και  πολιτισµικό   πλαίσιο.   Το  χρώµα  θεωρείται  σηµείο 
εξαιτίας  του διαχωρισµού  του από  το αντικείµενο.  Χαρακτηρίζεται 
τόσο για την ενηµερωτική  του λειτουργία  όσο και για την αισθητική 
του στην ανθρώπινη  κοινωνία, όπου χρησιµοποιείται σαν στοιχείο για 
την σύνθεση  και  δηµιουργία  της  οπτικής  αρµονίας  σε  ένα 
κατοικηµένο περιβάλλον. 

 
Σε  περιπτώσεις  όπου  για  παράδειγµα,  το χρώµα  κόκκινο 
συσχετίζεται  µε τη φωτιά και τη ζέστη, θεωρούµε  ότι λαµβάνουµε το 
χρώµα σαν ένα εικονικό  σηµείο.  Το χρώµα µπορεί  να λειτουργήσει 
σαν δείκτης  µε βασικό  χαρακτηριστικό  την γειτνίαση  ανάµεσα  στο 



 

σηµείο και το αντικείµενο.  Τα σηµεία δεν ανήκουν οριστικά σε µια ή 
άλλη  κλάση,  αλλά  διαφέρουν   σύµφωνα   µε  το  περιεχόµενο.  Για 
παράδειγµα,  το πράσινο σηµείο µπορεί να είναι σήµα σε ένα πλαίσιο 
και  σύµβολο  σε  ένα  άλλο.  Ένας  γενικός   κανόνας  που  µπορεί  να 
διαπιστωθεί  είναι  ότι  το  σύνολο  των  συµβόλων  σε  ένα  πολιτισµό 
αναπτύσσεται  σε βάρος  άλλων τύπων σηµείων.  Με άλλα λόγια, ένα 
σηµείο που σε συγκεκριµένο  πλαίσιο θεωρείται εικονίδιο  ή δείκτης, 
µε  το  χρόνο  και  την  επαναληπτική   του  χρήση  γίνεται  σύµβολο. 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, πως το χρώµα µαζί µε άλλες πτυχές  όπως 
το σχήµα και η υφή  είναι  σηµεία,  τα οποία  έχουν  χτιστεί  πάνω  σε 
κωδικούς που  υπακούουν  αυτούς  των οπτικών  στοιχείων  που  τους 
συνθέτουν. 

 
Συγκεντρώνοντας  τα παραπάνω,  καταλήγουµε  πως  το χρώµα 
χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει συγκεκριµένα  άτοµα, µέρη  και 
πράγµατα. Έχει εξίσου  σηµαντική δύναµη µε τη γλώσσα, αφού  κάτι 
που µπορεί  να ειπωθεί µέσω του λόγου, µπορεί  να απεικονιστεί  και 
µέσω µιας χρωµατικής  παλέτας.  Συνεισφέρει στην αίσθηση ενότητας 
και συνοχής,  τόσο του χώρου  όσο και των κειµένων  και δεν µπορεί 
να  υπάρξει  µόνο  του,  αλλά  επιβιώνει  σε  ένα  πολυτροπικό 
περιβάλλον. 

 
Συνεχίζοντας  τη µελέτη,  έγινε  εκτενής  αναφορά  στην επιρροή  που 
ασκεί  το  χρώµα  στα  ανθρώπινα   συναισθήµατα.  Τα  συναισθήµατα 
παίζουν   σηµαντικό  ρόλο  στην  διαδικασία   λήψης   απόφασης  και 
παρέχουν   σηµαντικές   γνωστικές   λειτουργίες.  Αλλάζουν,  όταν  τα 
νοήµατα  αλλάζουν  και  όταν  τα γεγονότα  παρατηρούνται  από 
διαφορετική  σκοπιά  (Frijda,  1988).  Σύµφωνα  µε  έρευνες,  τα 
φωτεινότερα   χρώµατα   συνδέονται   µε   τον  ενθουσιασµό   και   την 
ευτυχία,  ενώ τα σκουρότερα  µε το άγχος  και τη λύπη. Οποιαδήποτε 
σηµασιολογική  λέξη  περιγράφει τα  χαρακτηριστικά  του  χρώµατος 
και τις απόκρισεις των ανθρώπων  σε αυτά, ορίζεται  ως συναίσθηµα 
χρώµατος  (Gao et al., 2007). Υπάρχουν µελετητές  που υποστηρίζουν 
πως  η σχέση µεταξύ συναισθήµατος  και χρώµατος  δεν επηρεάζεται 
από  τον  πολιτισµό  και  τις  προσωπικές  εµπειρίες  και  άλλοι  που 
θεωρούν  οτι  επηρεάζεται από  την ηλικία,  το φύλο,  το εθνικό  και 
πολιτιστικό υπόβαθρο. 

 
Έχουν γίνει  προσπάθειες  µέτρησεις  των  συναισθηµατικών 
αποκρίσεων  και  έχουν  αναπτυχθεί  3 συστήµατα: 1) η φυσιολογική 
µέτρηση που γίνεται µε την µέτρηση των αποκρίσεων  του δέρµατος, 
του καρδιακού  ρυθµού,  της  πίεσης  του αίµατος  κτλ., 2) η µέτρηση 



 

της συµπεριφοράς που γίνεται τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες  (πχ. 
εκφράσεις προσώπου) όσο και σε µελέτες  πεδίου  που σχετίζονται µε 
εµπειρίες ζωής, 3) η βιωµατική µέτρηση. 

 
Τέλος,  εξετάστηκε   η  χρωµατική  προτίµηση,  για  την  οποία  έχουν 
αναπτυχθεί  διάφορες  θεωρίες.  Αρχικά υποστηρίχθηκε  πως  η 
σταθερότητα  στις  προτιµήσεις  απέναντι  στα χρώµατα,  είναι 
αποτέλεσµα βιολογικής  εξέλιξης. Για παράδειγµα,  το κόκκινο χρώµα 
έχει  τόσο δυνατή ψυχολογική  επίδραση  επειδή είναι  το χρώµα του 
αίµατος.  Ακόµη, µελετητές  διαπίστωσαν  πως  οι  ανθρώπινες 
αντιδράσεις  δεν είναι έµφυτες  αλλά καλλιεργούνται και εξελίσσονται 
µέσω  κοινωνικών  εµπειριών.  Οι άνθρωποι  επηρεάζονται  από 
γεγονότα της κοινωνίας  τους και αυτό εκδηλώνεται σε προτιµήσεις 
τους για συγκεκριµένα  χρώµατα. Στηριζόµενοι  στην παραδοχή  ότι οι 
ανθρώπινες  χρωµατικές  προτιµήσεις  είναι  προσαρµοστικές,  οι 
Palmer & Schloss (2010), πρότειναν την Ecological  Valence Theory, 
σύµφωνα  µε την οποία,  όσο περισσότερη  χαρά και θετική  επιρροή 
δέχεται   ένα  άτοµο  από  εµπειρίες  που  έχει   µε  αντικείµενα  ενός 
δεδοµένου  χρώµατος, τόσο πιθανότερο  είναι να του αρέσει το χρώµα. 
Η µέση  προτίµηση  ενός  ατόµου  για  ένα  χρώµα,  µπορεί  να 
προβλεφθεί  απ’  την  κλίµακα  WAVE,  τον  µέσο  όρο  δηλαδή   των 
απαντήσεων  αρεσκείας ή µη των πραγµάτων που συνδέονται µε αυτό 
το χρώµα. 

 
Συγκεντρώνοντας  όλα  τα παραπάνω  και  κατανοώντας  τους 
παράγοντες   αυτούς   που  οδηγούν   στη  διαφορετική  ερµηνεία   και 
χρήση  του χρώµατος,  προχωράµε  στο επόµενο  κεφάλαιο,  όπου  θα 
µελετηθούν  συστήµατα και µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί  και 
εξετάζουν  τη  δηµιουργία  θετικών  εµπειριών   των  ενδιαφερόµενων 
οµάδων, µέσω της κατάλληλης χρήσης και εφαρµογής του χρώµατος 
κατά τη σχεδιαστική διαδικασία. 



 

3  Μεθοδολογίες  που   στηρίζουν  την  επιλογή  χρώµατος 
κατά τη σχεδιαστική διαδικασία 

 

 
 
 
3.1 Τι είναι το «Kansei» 

 
Το «Kansei» είναι µια ιαπωνική  λέξη που σηµαίνει «το συναίσθηµα 
ή  η  εικόνα  ενός  καταναλωτή  σε  σχέση  µε  ένα  νέο  προιόν» 
(Nagamachi, 1995). Αυτό σηµαίνει πως  το Kansei είναι η εντύπωση 
που  έχει   κάποιος   για  ένα  αντικείµενο,   περιβάλλον   ή  κατάσταση 
χρησιµοποιώντας  όλες  τις  αισθήσεις της  όρασης,  της  ακοής,  της 
αφής,  της όσφρησης,  της γεύσης,  καθώς  και τη γνωστική λειτουργία 
του (cognition) (Schütte, Eklund, Axelsson, & Nagamachi, 2004). 

 
Το  «Kansei»  είναι  µια  υποκειµενική,  εσωτερική   διαδικασία   του 
εγκεφάλου, που ενεργοποιείται από ένα εξωτερικό  ερέθισµα 
(Tharangie, Matsuzaki, Marasinghe, & Yamada, 2009). Οι Lee et al. 
(2002)  υποστηρίζουν   πως   η  λέξη  «Kansei»  είναι  φορτωµένη   µε 
περισσότερη   σηµασιολογία  όπως  ευαισθησία,   αίσθηση,  αισθητική, 
συγκίνηση, διαίσθηση  και φροντίδα. 

 
Το «Kansei»  εκφράζεται µε  λέξεις   σχετικές   µε  τα συναισθήµατα 
όπως  για παράδειγµα  το όµορφο, ροµαντικό, φανταστικό, άνετο κλπ. 
Τα συναισθήµατα καθορίζονται  ως ευχαρίστηση,  λύπη, θυµός,  χαρά, 
αγάπη    και    µίσος.    Αυτά   χρησιµοποιούνται     από    όλους    τους 
ανθρώπους. Η λογική του «Kansei» είναι στενά συνδεδεµένη µε την 
λογική  της  προσωπικότητας  και  της  ευαισθησίας.  Βασίζεται  στην 
προσωπική   εµπειρία    και   διαφοροποιεί  κάθε   άτοµο.   Είναι   µια 
δυνατότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να λύνουν προβλήµατα 
και να πληροφορούνται  για τις διαδικασίες µε έναν πιο γρήγορο και 
προσωπικό  τρόπο (Baek, Cho, & Kim, 2005). 

 
Καθότι βασίζεται  πολύ  στην προσωπικότητα  και  τις  εµπειρίες των 
ανθρώπων  και προκειµένου να γίνει αντικειµενικό,  χρησιµοποιείται 
η    φυσική    γλώσσα    για    την   εκπροσώπηση   του,    αφού    αυτή 
περιλαµβάνει  τη δοµή  της  εικόνας  της  ανθρώπινης ιδέας  που  δεν 
µπορούµε  να παρατηρήσουµε.  Στη φυσική  γλώσσα, το επίθετο  είναι 
η αναπαράστασή του (Baek, Cho, & Kim, 2005). 

 
Στο πεδίο  της τέχνης  και του design,  το «Kansei» είναι  από τα πιο 
σηµαντικά  στοιχεία   που  φανερώνει  τη  θέληση   ή  τη  δύναµη  για 
δηµιουργία.    Αποδείχθηκε   ότι   η   συµπεριφορά   ενός    ανθρώπου 



 

µπροστά  από  ένα  έργο  τέχνης  ή  σχέδιο  δεν  βασίζεται  στη λογική 
αλλά στο «Kansei». Σε ένα σχεδιαστικό  πλαίσιο, το «Kansei» τονίζει 
τη δύναµη της παραγωγής  µιας νοητικής εικόνας  και της χρήσης της 
στην δηµιουργική  διεργασία.  Αυτό σηµαίνει  πως  όταν ο σχεδιαστής 
δηµιουργεί  ένα νέο σχήµα, πρέπει  να εκφράσει  τις εντυπώσεις που 
δηµιουργήθηκαν. Γενικά οι άνθρωποι  ελπίζουν  οτι θα αποκοµήσουν 
ένα ευχάριστο  συναίσθηµα  από  την εµφάνιση  των προιόντων  (Lee, 
Harada, & Stappers, 2002). 

 
 
 
3.2 Μέθοδος  «Kansei Engineering» 

 
Η «Kansei  Engineering»  αναπτύχθηκε ως  µια  τεχνολογία  για 
ανάπτυξη  προιόντων,  προσανατολισµένη  στον καταναλωτή.  Ορίζεται 
ως « µετατροπή των συναισθηµάτων  του καταναλωτή για ένα προιόν 
σε  σχεδιαστικά   στοιχεία»   (Chou  &  Chen,   2006).  Στοχεύει   στην 
παραγωγή  ενός  νέου προιόντος,  βασιζόµενο  στο συναίσθηµα και τις 
απαιτήσεις  του καταναλωτή. Υπάρχουν 4 σηµεία σχετικά µε αυτήν την 
τεχνολογία:  1) πως  να κατανοήσει  το συναίσθηµα  του καταναλωτή 
(Kansei) για το προιόν όσον αφορά τις εργονοµικές και ψυχολογικές 
εκτιµήσεις,  2) πως  να προσδιορίσει τα σχεδιαστικά  χαρακτηριστικά 
του προιόντος από το «Kansei» του καταναλωτή, 3) πως να αναπτύξει 
την «Kansei Engineering» ως µια εργονοµική τεχνολογία, 4) πως   να 
προσαρµόσει το σχεδιασµό του προιόντος  στις τρέχουσες  κοινωνικές 
αλλαγές ή στις τάσεις των προτιµήσεων των ανθρώπων. 

 

 
 
Σχήµα  7:  Διάγραµµα  της  διεργασίας  του  συστήµατος  «Kansei   Engineering» 
(Kansei Engineering System, KES), (Nagamachi, 1995) 



 

Βασίζεται σε διάφορες τεχνικές  ψυχολογικής  αξιολόγησης,  τεχνητής 
νοηµοσύνης  και  γραφικών  υπολογιστή  όπως  η  εικονική 
πραγµατικότητα (Ishihara et al., 1995). Μπορεί να υποστηρίξει  τόσο 
τους  σχεδιαστές  προιόντων  όσο  και  τους  πελάτες.  Για  τους 
σχεδιαστές, παρέχει   µια  σύνδεση  µεταξύ  των  συναισθηµάτων  των 
πελατών  και του αντίστοιχου σχεδιασµού.  Η βασική  διαδικασία  του 
«Kansei Engineering» αποτελείται  από  εκτιµήσεις  και  στατιστικές 
αναλύσεις. 

 
Το «Kansei Engineering» µπορεί  να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο 
βελτίωσης  υπάρχοντων  προιόντων  και  ιδεών.  Βασίζεται  στην 
υποκειµενική εκτίµηση  των ιδιοτήτων  του προιόντος  και των ιδεών 
και  γνωστοποιεί   τις  απαιτήσεις   ενός  προιόντος   για  τις  οποίες   οι 
καταναλωτές   δεν   είναι   ενήµεροι,   χρησιµοποιώντας  εννοιολογικά 
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί  από τον Osgood (Osgood,1969, όπως 
έχει αναφερθεί στους Schütte et al., 2004) 

 
Ο αρχικός  στόχος  της  «Kansei  Engineering» ήταν να φτιαχτεί  µια 
µεθοδολογία  που θα µπορεί  να κατασκευάζει βιοµηχανικά  προιόντα 
και υπηρεσίες, που θα αντανακλούσαν τις προσωπικές προτιµήσεις 
και απαιτήσεις  του χρήστη. Η νέα διάσταση  που έχει  πάρει  είναι  η 
ανάλυση  τεχνικών  θεµάτων  για  την παροχή  ασφάλειας  και 
ευχαρίστησης στα άτοµα (Tharangie et al., 2009). 

 
 
 
 
3.2.1 Πως λειτουργεί η µέθοδος «Kansei Engineering» 

 
Υπάρχουν τουλάχιστον  6 διαφορετικοί τύποι  της  µεθόδου  «Kansei 
Engineering»,  που  ταξινοµούνται  βάσει  των  εργαλειών  που 
περιλαµβάνουν  και  των  περιοχών  εργασίας  που  εφαρµόζονται. 
Παρακάτω  θα  αναφερθούν  2  από  αυτούς,  καθώς  θεωρούνται 
περισσότερο  απλοί στην κατανόηση και την εφαρµογή τους. 

 
Τύπος Ι : Ταξινόµηση Κατηγοριών 

 
Σε αυτόν τον τύπο προσδιορίζονται η στρατηγική του προιόντος  και 
το  τµήµα  της  αγοράς  στόχου.  Προκύπτει  µια  δοµή  δέντρου  όπου 
προσδιορίζονται  οι  συναισθηµατικές  ανάγκες  των  καταναλωτών 
(Kansei) και συνδέονται µε ιδιότητες,  σχεδιαστικές λεπτοµέρειες και 
γνωρίσµατα του προιόντος. 

 
Τύπος ΙΙ : Σύστηµα Kansei Engineering (KES) 



 

Ο τύπος  ΙΙ χρησιµοποιεί συνήθως  µηχανές  παρεµβολής και βάσεις 
δεδοµένων   «Kansei».  Η  σύνδεση  µεταξύ  των  «Kansei»  και  των 
ιδιοτήτων  του  προιόντος  πραγµατοποιείται  µέσω  µαθηµατικών 
στατιστικών  εργαλείων.   Η αρχιτεκτονική  αυτού  του  υπολογιστικού 
συστήµατος διαθέτει κυρίως 4 βάσεις δεδοµένων, οι οποίες  είναι: 

 
(1) Η βάση δεδοµένων  «Kansei» : Εδώ συλλέγονται οι λέξεις  που 
σχετίζονται  µε  τα αισθήµατα  του  καταναλωτή.  Αφού 
σχηµατίζονται  οι  κλίµακες  «SD»  (Semantic Differential)  και 
εκτιµηθεί  ο αριθµός  των προιόντων  σε αυτές  τις κλίµακες,  τα 
αξιολογηµένα  δεδοµένα  αναλύονται  µε  την  Ανάλυση 
Παραγόντων (Factor  Analysis). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
παραγόντων προτείνουν  το σηµασιολογικό χώρο των «Kansei» 
λέξεων,  από τον οποίο κατασκευάζεται και η βάση δεδοµένων 
των «Kansei» λέξεων στο σύστηµα. 

(2) Η  βάση  δεδοµένων   εικόνας:   Τα  αποτελέσµατα   που   έχουν 
αξιολογηθεί  από  τις  «SD»  κλίµακες,   αναλύονται  περαιτέρω 
από  την  Ποσοτική  Θεωρία   του  Hayashi  (Schütte,   Eklund, 
Axelsson,   &  Nagamachi,  2004),  που   αποτελεί   έναν   τύπο 
πολλαπλής  ανάλυσης  για  ποιοτικά  δεδοµένα.  Κατά την 
εφαρµογή της ανάλυσης αυτής είναι δυνατό να σχηµατιστεί µια 
λίστα από  στατιστικές  σχέσεις  µεταξύ  των «Kansei» λέξεων 
και  των  σχεδιαστικών   στοιχείων.   Προσδιορίζονται   έτσι,  τα 
στοιχεία  που  συντελούν  στις  σχεδιαστικές  λεπτοµέρειες  και 
αφορούν  µια συγκεκριµένη  «Kansei» λέξη. Αυτά τα δεδοµένα 
κατασκευάζουν  τη  βάση  δεδοµένων  των  εικόνων  (image 
database) και τη βάση των κανόνων (rule base). 

(3) Η βάση δεδοµένων  της γνώσης: Αποτελείται από τους κανόνες 
που   χρειάζονται   για  να  προσδιοριστούν   τα  συσχετιζόµενα 
στοιχεία   των  σχεδιαστικών   λεπτοµερειών  µε  τις  «Kansei» 
λέξεις. Κάποιοι κανόνες  προκύπτουν  από  τους  υπολογισµούς 
της  Ποσοτικής  Θεωρίας  (Quantification   Theory)  και  κάποιοι 
από τις αρχές των χρωµάτων. 

(4) Βάση  δεδοµένων   σχεδίασης και  χρωµάτων:  Οι σχεδιαστικές 
λεπτοµέρειες  του  συστήµατος  εφαρµόζονται  στη  βάση 
δεδοµένων  σχεδίασης της µορφής  (form design database) και 
στη βάση δεδοµένων  των χρωµάτων (color database). Όλες οι 
σχεδιαστικές λεπτοµέρειες  συνίσταται  από  σχεδιαστικά 
στοιχεία που έχουν συσχετιστεί  σε ένα συνολικό σχήµα µε την 
κάθε   «Kansei»  λέξη.   Η  βάση   δεδοµένων    των  χρωµάτων 
αποτελείται  από  όλα  τα χρώµατα  που  βρίσκονται  σε 



 

αντιστοίχιση µε τις «Kansei» λέξεις. Τα συνδυασµένα τµήµατα 
της  σχεδίασης και  του χρώµατος  εξάγονται  από  το σύστηµα 
εξαγωγής  συµπερασµάτων  (inference system) και 
παρουσιάζονται  µε γραφικά στην οθόνη. 

 
 
 

 
 

Σχήµα 8: Δοµή συστήµατος «Kansei  Engineering» (Τύπος II) (Nagamachi, 1995) 
 

 
 
 
Εφαρµογή του Τύπου ΙΙ 

 
Η εταιρία  Sharp   Co.  ζήτησε  από  τον  Nagamachi  να  φτιάξει  ένα 
σύστηµα ερµηνείας  του χρώµατος  µεταξύ  των σχεδιαστών  και  των 
µηχανικών.  Όταν δηµιουργεί  ένα  νέο  προιόν,  ο σχεδιαστής   ζητάει 
από τους µηχανικούς  να το κατασκευάσουν σύµφωνα µε την δική του 
ιδέα.  Για παράδειγµα,  ζητάει  από τους µηχανικούς  να το βάψουν σε 
ένα  «φυσικό»   χρώµα  στην  επιφάνειά  του.  Ωστόσο,  οι  µηχανικοί 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν ποιο είναι το «φυσικό»  χρώµα. 



 

Ο Nagamachi πραγµατοποίησε  ένα πείραµα  για την αξιολόγηση  των 
χρωµάτων στις «SD (Semantic Differential)  - Kansei» κλίµακες,  και 
κατάφερε   να  δηµιουργήσει   ένα  ερµηνευτικό   χάρτη  χρώµατος   – 
«Kansei»  λέξεων   (color   –   Kansei   word   interpretation   map). 
Εφάρµοσε  τον  χάρτη  σε  ένα  σύστηµα  CAD και  έτσι  οι  µηχανικοί 
εύκολα  ακολουθούσαν  τις  προδιαγραφές του  χρώµατος  που  είχαν 
ζητηθεί  από τους σχεδιαστές, µε τη βοήθεια  του KES (Kansei 
Engineering System). Αυτό το σύστηµα ονοµάζεται «Color Planning 
System (CPS)». Στο CPS, ο µηχανικός  σχεδιάζει ένα σχήµα στο CAD 
και  βάζει  την Kansei λέξη  π.χ  «φυσικό»   που  του  έχει  ζητήσει  ο 
σχεδιαστής. Έπειτα το KES καθορίζει το χρώµα αµέσως. 

 
 
 

 
 

Σχήµα  9:  Το σύστηµα  σχεδιασµού   χρώµατος  (Color  Planning  System,  CPS), 
(Nagamachi, 1995) 

 
 
 
3.2.2 Μοντέλο λειτουργίας της  «Kansei Engineering» 

 
Οι Schutte et al. (2004) πρότειναν  ένα γενικό µοντέλο για τον τρόπο 
που λειτουργεί η µεθοδολογία  « Kansei Engineering». 



 

Η  κεντρική   ιδέα   του  προιόντος   µπορεί   να  περιγραφεί  µε  δυο 
διαφορετικές προσεγγίσεις: τη σηµασιολογική (semantic) περιγραφή 
και  την  περιγραφή  των  ιδιοτήτων   του  προιόντος.   Οι  δυο  αυτές 
περιγραφές καλύπτουν ένα τµήµα ενός είδους  διανυσµατικού χώρου. 
Ακολούθως,  αυτοί οι χώροι  αναλύονται  µεταξύ  τους  στη φάση  της 
σύνθεσης,   αναδεικνύοντας  τις  συσχετίσεις   µεταξύ  συγκεκριµένων 
ιδιοτήτων  του προιόντος  και  της  σηµασιολογικής  επίπτωσής τους. 
Αφού ολοκληρωθούν  αυτά τα στάδια, είναι δυνατόν να διεξαχθεί µια 
δοκιµή εγκυρότητας,  συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων  τύπων «post- 
hoc»  ανάλυσης.  Σαν αποτέλεσµα  αυτού  του  σταδίου,  οι  2 
διανυσµατικοί  χώροι  ενηµερώνονται   και  το  στάδιο  της  σύνθεσης 
επαναλαµβάνεται.  Όταν τα αποτελέσµατα  αυτής  της  επαναληπτικής 
διαδικασίας  είναι  ικανοποιητικά,  µπορεί  να  δηµιουργηθεί  ένα 
µοντέλο  που  περιγράφει  τον  τρόπο  που  συνδέεται   ο  χώρος   των 
ιδιοτήτων του προιόντος µε τον σηµασιολογικό χώρο. 

 
 
 

 
 

Σχήµα 10: Προτεινόµενο  µοντέλο της µεθόδου  «Kansei  Engineering» (Schütte 
et al., 2004) 



 

 

Επιλογή πεδίου 
 
 
Η επιλογή του πεδίου  περιλαµβάνει  την επιλογή του «target group», 
του τµήµατος της  αγοράς  (market  – niche)  και του προσδιορισµού 
του  νέου  προιόντος.  Βασιζόµενοι  σε  αυτές  τις  πληροφορίες, 
συλλέγονται δείγµατα προιόντων  που αντιπροσωπεύουν το πεδίο.  Το 
πεδίο   « Kansei» µπορεί να θεωρηθεί ως η τέλεια ιδέα πίσω από ένα 
αντικείµενο.   Στόχος  αυτού  του  βήµατος  είναι  ο  καθορισµός   του 
πεδίου  και η εύρεση αντιπροσώπων  (προιόντων, σκίτσων, δειγµάτων, 
κλπ.) που να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο  το πεδίο. 

 
 
Σηµασιολογικός χώρος 

 
 
Καθώς το  « Kansei» είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο,  η  « Kansei 
Engineering»  µέθοδος  χρησιµοποιεί κυρίως  την εκτίµηση  των 
λέξεων   και   την  συναισθηµατική   επίδρασή   τους   στο  ανθρώπινο 
µυαλό.  Η « Kansei  Engineering»  βασίζεται  σε  υποκειµενικές 
εκτιµήσεις  ιδιοτήτων των προιόντων και των ιδεών και βοηθάει  τους 
καταναλωτές   να  εκφράσουν   τις  απαιτήσεις   τους  για  τα  προιόντα, 
ακόµα  και  αυτά  που  δεν  γνωρίζουν.  Έτσι, χρησιµοποιούνται 
εννοιολογικά  εργαλεία  όπως  η µέθοδος Semantic Differential  (SD). 
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν πολύπλοκες 
αισθήσεις, όπως η αντίληψη χώρου. 
Η µεθοδολογία   « Kansei Engineering» είναι ιεραρχική,  πράγµα που 
σηµαίνει πως το υψηλότερο επίπεδο συνδέει  ορισµένα κατώτερα και 
µε  αυτόν  τον τρόπο  διευκολύνεται  η  αναπαράσταση  των 
αισθηµατικών  αξιών  του  καταναλωτή.  Στη  µεθοδολογία  « Kansei 
Engineering»  µόνο  οι  ανώτερου  επιπέδου  λέξεις   ανατίθενται  σε 
ιδιότητες   του  προιόντος   στη  φάση  της  σύνθεσης,   έτσι  ώστε  να 
επιτευχθεί  όσο  το δυνατόν  µεγαλύτερη  γενίκευση  των 
αποτελεσµάτων.  Η κάλυψη του σηµασιολογικού  χώρου προσδιορίζει 
αυτές  τις  λέξεις  από  ένα  µεγάλο  αριθµό  σηµασιολογικών 
εκφράσεων. 



 

 

 
Σχήµα 11: Διαδικασία κάλυψης του Σηµασιολογικού χώρου (Schütte et al., 2004) 

 

 
 
Επιλογή  «  Kansei»  λέξεων   χρησιµοποιώντας µεθόδους  µείωσης 
δεδοµένων 

 
 
Η ποιότητα  των  δεδοµένων  επηρεάζεται  από  τον αριθµό  των 
« Kansei» λέξεων.  Μια πιθανή  µέθοδος  µείωσης  λέξεων  είναι  µια 
πιλοτική  µελέτη  που  χρησιµοποιεί  τη  µέθοδο  Σηµασιολογικής 
Διαφοροποίησης  (Semantic Differential)  και  την ανάλυση 
παραγόντων.  Οι συµµετέχοντες  χρειάζεται  να  απαντήσουν  στην 
ερώτηση  «Πως  νοµίζετε  οτι αυτή η Kansei λέξη  αντιστοιχεί  µε το 
πεδίο;». Μια άλλη πιθανότητα είναι η χρήση µιας οµάδας ειδικών  για 
την  συλλογή  των  λέξεων   σύµφωνα  µε  την  συγγένειά   τους  και  η 
επιλογή  αντιπροσώπων  για  κάθε  οµάδα.  Δεδοµένου  ότι  το 
αποτέλεσµα θα είναι ένας περιορισµένος αριθµός λέξεων, θα πρέπει 



 

να ελεγχθεί η ισχύς αυτών των λέξεων. 
Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της χρήσης  ειδικών  είναι οτι οι πελάτες 
–  καταναλωτές  µπορεί  να  έχουν  διαφορετική  γνώµη.  Μια 
εναλλακτική  λύση είναι η χρήση ερωτηµατολογίων  ή συνεντεύξεων. 
Βέβαια  αυτό απαιτεί  εργαλεία  αξιολόγησης  όπως  η στατιστική, της 
οποίας   µέθοδοι   αποτελούν   η  ανάλυση   παραγόντων,   η  ανάλυση 
συστάδων και η ανάλυση βασικών συνιστωσών. 

 
 
Σύνταξη δεδοµένων 

 
 
Μετά την συλλογή των σχετικών  λέξεων  και την κατάταξή  τους  σε 
σηµασιολογικές  κλίµακες,  ο αριθµός  των επιλεγµένων  λέξεων  έχει 
µειωθεί   µε  τέτοιο  τρόπο  ώστε  οι  λέξεις   που  έχουν  αποµείνει   να 
αντιπροσωπεύουν  κατάλληλα  το σηµασιολογικό  χώρο.  Το 
αποτέλεσµα  αυτού του σταδίου είναι µια λίστα που περιλαµβάνει  τις 
βαθµολογίες  των  επιλεγµένων  λέξεων  για  τα αντικείµενα  που 
χρησιµοποιούνται από κάθε συµµετέχοντα. 

 
 
Χώρος των ιδιοτήτων του προιόντος 

 
 
Ο χώρος των ιδιοτήτων των προιόντων παρότι φαίνεται παρόµοιος  µε 
τον σηµασιολογικό  χώρο,  διαφέρει  σηµαντικά  από  αυτόν  στο 
θεωρητικό   υπόβαθρο.   Μια  βασική   ιδέα   είναι   οτι  υπάρχει   ένας 
διανυσµατικός  χώρος  που  απεικονίζει τις  ιδιότητες  του πεδίου.  Ο 
στόχος  είναι  η  συλλογή  όλων  των  χαρακτηριστικών  που 
αντιπροσωπεύουν  το  επιλεγµένο   πεδίο   και  η  επιλογή  αυτών  που 
έχουν  την µεγαλύτερη  επίδραση  στο «Kansei» των χρηστών,  όπως 
γίνεται µε την Σηµασιολογική Διαφοροποίηση. 
Ωστόσο, δεν  υπάρχει  αντίστοιχη θεωρία  για το χώρο  των ιδιοτήτων 
του προιόντος  και  άρα  δεν  υπάρχει  ένας  συνεπής  τρόπος  για  την 
ανάπτυξη και κάλυψη αυτού του χώρου, παρ’ όλο που η επιλογή  των 
ιδιοτήτων παραµένει  κρίσιµη. Συχνά, υπαγορεύονται  από την εταιρία 
–  πελάτη  ή  επιλέγονται  ακόµα  και  τυχαία.  Στις  περισσότερες 
περιπτώσεις, επιλέγονται  µε κριτήριο την διευκόλυνση  που παρέχουν 
στην παραγωγή παραδειγµάτων  προιόντων. 
Υπάρχουν µέθοδοι  ικανές  για την επαρκή  επιλογή  των ιδιοτήτων του 
προιόντος  αλλά το πρόβληµα  εδώ  είναι ότι δεν είναι δοµηµένες  και 
δοκιµασµένες για αυτό το σκοπό. Οι Schutte et al. (2008) παρέχουν 
µια  δοµηµένη  προσέγγιση  για  την  κατασκευή  του  χώρου  των 
ιδιοτήτων.  Μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 3 βήµατα, όπως  φαίνεται  στο 
σχήµα  12.  Κατά  τη  συλλογή,   συλλέγεται   υλικό   που   µπορεί   να 



 

χρησιµοποιηθεί  ως  έµπνευση  από  διάφορες  πηγές  και 
αναγνωρίζονται  πιθανές ιδιότητες  του προιόντος.   Στο δεύτερο  βήµα 
οι  ιδιότητες   ταξινοµούνται  σύµφωνα  µε  ορισµένους   κανόνες.  Στο 
τέλος  επιλέγονται  οι ιδιότητες  µε υψηλή αισθηµατική  επίπτωση  για 
περαιτέρω  αξιολόγηση. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Σχήµα 12: Κάλυψη χώρου ιδιοτήτων (Schutte, 2004) 

 
 
 
Η  πιο   κοινή   διαφορά   σε  κάθε   σχεδιαστική   διαδικασία   είναι   η 
συλλογή και επιλογή  των γνωρισµάτων  του προιόντος  που  γίνονται 
ξεχωριστά  από  τον σχεδιαστή.  Όπως  και  στην  κατασκευή  του 
σηµασιολογικού   χώρου,   έτσι  και  εδώ,   τα  δεδοµένα   µπορούν  να 
συλλεχθούν  από  διαφορετικές  πηγές.  Συνήθως,  τα υπάρχοντα 
προιόντα  παρέχουν  µια ευρεία  ποικιλία  από  πιθανές ιδιότητες  που 
µπορούν να ενσωµατωθούν  σε νέα προιόντα.  Η άντληση έµπνευσης 
από  υπάρχοντα  προιόντα  είναι  ένας  από  τους  συνηθείς  τρόπους 
αναγνώρισης  σχετικών ιδιοτήτων. 
Ο προσδιορισµός των σπουδαιότερων και σηµαντικότερων ιδιοτήτων 
που φέρουν την υψηλότερη αισθηµατική  επίπτωση  πραγµατοποιείται 



 

από εκπροσώπους καταναλωτών. Για τη διευκόλυνση  της απόκτησης 
αυτών  των  δεδοµένων,  χρησιµοποιούνται   εργαλεία   όπως   οµάδες 
εστίασης  ή συνεντεύξεις ένας  προς  έναν. Για το προσδιορισµό  της 
σπουδαιότητας,  τα  διαγράµµατα   Pareto  (στατιστική  τεχνική   που 
χρησιµοποιείται  για  την επιλογή  ενός  περιορισµένου  αριθµού 
παραγόντων  που  φέρουν  τη  µεγαλύτερη  επίδραση)   είναι  χρήσιµα, 
αφού  αναδεικνύουν  τον πιο  σηµαντικό  παράγοντα  ανάµεσα  σε  ένα 
µεγάλο σύνολο παραγόντων. 
Παρότι µπορεί  να χρησιµοποιηθεί τεχνική βοήθεια,  αυτό που τελικά 
καθορίζει τις  παραµέτρους  του προιόντος  που  θα ληφθούν  υπόψη, 
είναι  η  εµπειρία  και  η  διαίσθηση  του  σχεδιαστή.  Η ποιότητα  του 
προιόντος  εξαρτάται  από  παράγοντες  όπως  η  εµπειρία  του 
σχεδιαστή,  η δοµή της εταιρίας  και η ωριµότητα του προιόντος.  Οι 
εταιρείες  τείνουν  να  ενσωµατώνουν  µοναδικά  χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα   στα  προιόντα   τους.   Η  σχετική   σηµασία   αυτών  των 
ιδιοτήτων  προσδιορίζεται  από  τους  ειδικούς  του  τµήµατος 
προώθησης προιόντων (δεξιά στήλη σχήµατος 12). 
Στην κεντρική στήλη του σχήµατος 12 παρουσιάζεται η ολοκλήρωση 
των ιδεών  του νέου προιόντος.  Επειδή  η “Kansei  Engineering” έχει 
κατηγορηθεί  πολλές  φορές  ως  µη  καινοτόµα,  αυτό  το τµήµα 
παρουσιάζει πως η δηµιουργική  σκέψη και οι νέες ιδέες µπορούν να 
ενσωµατωθούν  στη µέθοδο. Ως κύρια πηγή χρησιµοποιείται το µυαλό 
των  σχεδιαστών,  οι  οποίοι  µπορούν  να  κάνουν  µακέτες,  σκίτσα  ή 
πρωτότυπα  ολόκληρων  των  προιόντων  ή  τµηµάτων  τους,  µε 
αποτέλεσµα  να  δηµιουργηθούν  νέες  πιθανές  ιδιότητες  που 
εκτιµώνται  και  επιλέγονται  από  µια οµάδα  αξιολόγησης.   Αυτές  οι 
διαδικασίες  επηρεάζουν  η  µία  την  άλλη,  δηλαδή   ο  σχεδιαστής 
µπορεί να εµπνευστεί  τόσο από τα υπάρχοντα προιόντα, όσο και από 
την  εικόνα   της   εταιρίας,   αναπτύσσοντας   στη  συνέχεια   µια  νέα 
πρόταση  προιόντος.  Οι νέες  τάσεις  που  αναγνωρίζονται  από  τους 
σχεδιαστές µπορεί  να επηρεάζουν την επιλογή  των  ιδιοτήτων  στα 
υπάρχοντα  προιόντα.  Τελικά,  όλες  οι  επιλεγµένες  ιδιότητες 
συγκεντρώνονται   σε  µια  οµάδα,  από  την  οποία   καθορίζονται   τα 
αντιπροσωπευτικά προιόντα  που  θα  χρησιµοποιηθούν στο επόµενο 
στάδιο της σύνθεσης. 

 
 
Σύνθεση 

 
 
Στο στάδιο της σύνθεσης,  ο σηµασιολογικός  χώρος  και ο χώρος  των 
ιδιοτήτων ενώνονται. Για κάθε «Kansei» λέξη, υπάρχει ένας αριθµός 
ιδιοτήτων  του προιόντος  που την επηρεάζουν. Επίσης,  υπολογίζεται 



 

ποσοτικά το µέγεθος  της αισθηµατικής  επίπτωσης των ιδιοτήτων του 
προιόντος στο Kansei. 
Η σύνθεση  είναι ο πυρήνας  της µεθόδου  “Kansei Engineering” και 
ένας   αριθµός   διαφορετικών  ποσοτικών   και  ποιοτικών   εργαλείων 
είναι διαθέσιµος. Η κατηγοριοποίηση  µπορεί  να γίνει µε 3 τρόπους· 
µε  χειρωνακτικές  µεθόδους,  µε  στατιστικές  και  µε  άλλες.  Οι 
χειρωνακτικές  µέθοδοι  για  τη  σύνδεση  των  Kansei  µε  τις 
διαφορετικές ιδιότητες   του  προιόντος  είναι  εύκολες   και  απαιτούν 
συγκριτικά λίγες πηγές.  Οι στατιστικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται  για 
τη διαχείριση   µεγάλου  όγκου  δεδοµένων   από  ερωτηµατολόγια.  Τα 
άλλα  εργαλεία  χρησιµοποιούν  µεθόδους  κατάταξης  και 
βαθµολόγησης  και  είναι  ικανά  να ταξινοµήσουν  και  να εντοπίσουν 
οµοιότητες στα δεδοµένα. 

 
 
 
Ποιοτικές µέθοδοι 

 
Οι άνθρωποι  που ασχολούνται µε το σχεδιασµό  γνωρίζουν  συνήθως 
τη  σύνδεση  µεταξύ  των  εντυπώσεων  των  ανθρώπων  και  των 
χαρακτηριστικών  των προιόντων.  Γνωρίζουν  τις  οµάδες  – στόχους 
(target groups) από διάφορες πηγές  και έχουν µια «έκτη αίσθηση» 
σχετικά µε το πως  πρέπει  να σχεδιάζονται  τα προιόντα. Υιοθετώντας 
στοιχεία  από  τα  προηγούµενα   στάδια,  οι  ειδικοί   είναι  ικανοί  να 
µοιραστούν τη γνώση τους µε τους συναδέλφους τους. 

 
Στατιστικές µέθοδοι 

 
 
Σε  πολλές  περιπτώσεις,  οι  ειδικοί  γνωρίζουν  περισσότερο  τις 
ανάγκες  των χρηστών από τους ίδιους  τους χρήστες.  Πολλές φορές 
όµως, οι χρήστες  µπορούν να µάθουν αν ένα προιόν είναι κατάλληλο 
για  αυτούς  ή  όχι,  ακολουθώντας   διαδικασίες  που  χρησιµοποιούν 
διαφορετικά µαθηµατικά  εργαλεία  και ανεξαρτητοποιούν  το στάδιο 
σύνθεσης   από  τις  γνώσεις   των  ειδικών.   Η  χρήση  διαφορετικών 
εργαλείων   εξαρτάται  από  το  περιεχόµενο.  Τα  συναισθήµατα  δεν 
ακολουθούν  µαθηµατικούς  κανόνες.  Πολλές φορές  είναι δυνατόν να 
εφαρµοστούν  γραµµικοί µέθοδοι,  που είναι  ευκολότεροι  στη χρήση 
τους  και  άλλες  φορές  πολύπλοκα  µοντέλα  πρέπει  να 
χρησιµοποιηθούν.  Το αποτέλεσµα  όλων  των  εργαλείων  που 
παρουσιάστηκαν,  περιγράφει τον τρόπο  µε  τον οποίο  οι  «Kansei» 
λέξεις  σχετίζονται µε τις ιδιότητες  των προιόντων. 

 
 
Έλεγχος εγκυρότητας και επαναλήψεις 



 

 

Σε  αυτή  τη φάση  της  διαδικασίας  «Kansei»,  χρησιµοποιώντας τις 
ιδέες  του  Weinreich   (Weinreich,   1958,  όπως   αναφέρθηκε  στους 
Schütte, Eklund,  Axelsson,  & Nagamachi, 2004)  σχετικά  µε  τον 
σηµασιολογικό  χώρο  (semantic  space), είναι  πιθανόν  να διεξαχθεί 
µια ανάλυση παραγόντων από τα δεδοµένα  που έχουν συγκεντρωθεί 
και  να γίνει  σύγκριση  των αποτελεσµάτων  µε τις  «Kansei» λέξεις 
που  προέρχονται   από  τον  σηµασιολογικό  χώρο.  Συγκρίνωντας  τα 
αποτελέσµατα  από την πρώτη  και τη δεύτερη  ανάλυση παραγόντων, 
είναι  πια  δυνατόν  να  εντοπιστούν  οι  λέξεις   που  δεν  έχουν  καµία 
επίδραση  στο «Kansei». 

 
Σε  αυτό  το στάδιο  κατασκευάζεται   ένα  µαθηµατικό  ή  µη µοντέλο, 
ανάλογα  µε  τη µέθοδο  που  επιλέχθηκε στο στάδιο  της  σύνθεσης. 
Προς  το  παρόν,  σύµφωνα  µε  τους  Schutte et  al.  (2004)  υπάρχει 
ανάγκη για πιο ολοκληρωµένες µεθόδους ελέγχου  της εγκυρότητας, 
µιας  και  η µόνη διαθέσιµη  είναι  η Σηµασιολογική  Διαφοροποίηση 
(Semantic Differential). 

 
 
 
 
3.3  Η εφαρµογή  της  «Kansei  Engineering»  στην  επιλογή 
χρώµατος 

 
Η « Kansei Engineering» είναι  ικανή  να συλλάβει  την πληροφορία 
που  αισθανόµαστε  από  τα 5 αισθητήρια  όργανα,  ως  είσοδο  και  να 
παράγει το τελικό αποτέλεσµα µέσω διαφόρων  επιπέδων ελέγχου.  Η 
διαδικασία  αυτή  είναι  ένα  δίκτυο  που  είναι  συνδεδεµένο  και 
αναγνωρίζει  τη σωστή λειτουργία για τη δηµιουργία σχέσεων  και την 
δηµιουργία αποτελέσµατος  µε νόηµα. 

 
Όταν σχεδιάζονται  αλληλεπιδραστικές διεπαφές,  οι  σχεδιαστές 
πρέπει  να  επιλέξουν  τους  πιο  επιθυµητούς  χρωµατικούς 
συνδυασµούς.  Η « Kansei Engineering»  µπορεί  να λύσει  αυτό  το 
πρόβληµα εφαρµόζοντας  « Kansei» λέξεις. Χρησιµοποιώντας αυτές, 
η  « Kansei  Engineering» µπορεί  να µετρήσει  τις προτιµήσεις  των 
χρηστών  για  τους  χρωµατικούς   συνδυασµούς  και  να  τις  αναλύσει 
στατιστικά ώστε να καταλήξει  σε ένα γενικό ή αφηρηµένο  πρότυπο. 
Εξετάζοντας  αυτά  τα αποτελέσµατα,  ο  σχεδιαστής  µπορεί  να 
αποκτήσει  µια βασική ιδέα σχετικά µε τις χρωµατικές  επιλογές που 
θα κάνει,  σχετικά  µε το ποια  χρώµατα µπορούν  να οµαδοποιηθούν 
και ποια είναι περισσότερο  συµβατά µε τα ήδη επιλεγµένα  χρώµατα. 



 

Όταν επιλέγονται  χρώµατα που θεωρούνται  βαρετά, οι σχεδιαστές θα 
πρέπει  να είναι προσεκτικοί  σε ποιο βαθµό τα χρησιµοποιούν και στο 
πως  µπορούν  να  ισορροπήσουν  αυτά  τα χρώµατα  µε  άλλα 
προτιµότερα. 

 
Τα  ζεστά  χρώµατα,  όπως   το  κόκκινο,  το  κίτρινο,  το  ροζ  και  το 
πορτοκαλί  µπορούν  να χρησιµοποιηθούν  για  να δοθεί  προσοχή  σε 
συγκεκριµένες περιοχές  µιας  διεπαφής και  να  τονισθεί  η  οπτική 
έρευνα.  Ωστόσο, όταν  κάποιος  αποφασίσει  να  γεµίσει  µεγάλη 
επιφάνεια της  διεπαφής µε  ζεστό  χρώµα,  θα  πρέπει   να προσέξει 
γιατί υπάρχει  κίνδυνος  να κουραστούν τα µάτια. Παρ’  όλα αυτά δεν 
µπορούµε   να  µιλάµε  µόνο  για  αποχρώσεις  των  χρωµάτων,  αλλά 
πρέπει  να ληφθεί  υπόψη  και η φωτεινότητα  και ο κορεσµός  για την 
τελική σχεδίαση. 

 
Το χρώµα  έχει  την ικανότητα  να παρακινήσει,   να ενθουσιάσει,  να 
δώσει  προσοχή σε ένα συγκεκριµένο  θέµα και να δώσει  έµφαση. Αν 
το χρώµα δεν  δίνει  το κατάλληλο µήνυµα µπορεί  να επηρεάσει την 
αξιοπιστία  και  να  διαταράξει  την  αισθητική  αξία  ενός 
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος. Ακόµα και αν το χρώµα έχει  µια 
συναισθηµατική  έννοια, δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιείται µόνο του. 
Τα περισσότερα   «Kansei» που  παράγονται  από  τα  χρώµατα  είναι 
καθολικά,  αλλά  κάποια  επηρεάζονται  αισθητά  από  τον  πολιτισµό 
(Tharangie, Matsuzaki, Marasinghe,  & Yamada, 2009).  Είναι 
επιτακτική   η  ανάγκη  να  θυµόµαστε  πως   οι  πολιτιστικοί  κώδικες 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία  παραγωγής  υποκειµενικών 
εντυπώσεων  στο µυαλό κάποιου.  Η λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι 
αρχικά  συγκεκριµένη  «Kansei  Engineering»  ανάλογα  µε  τον 
πολιτισµό  και έπειτα  η γενίκευση  µέσω  συγκρίσεων.  Έτσι, κατά τη 
σχεδίαση  µιας υπολογιστικής  διεπαφής, οι σχεδιαστές θα πρέπει  να 
είναι  ιδιαίτερα  προσεκτικοί   όταν  υιοθετούν  γενικούς   κανόνες  της 
αισθητικής  του χρώµατος. 

 
Η µέθοδος  « Kansei  Engineering» αναλύει  τα συναισθήµατα  των 
µελλοντικών  χρηστών των προιόντων,  τα εξατοµικεύει σύµφωνα  µε 
τις προτιµόµενες  ανάγκες  τους και είναι ικανή να ενσωµατώσει  και 
να  κατασκευάσει   τις  οπτικές   προτιµήσεις   σε  ένα  συγκεκριµένο 
σχέδιο.  Η ποιότητα ενός  αντικειµένου  δεν καθορίζεται µόνο από τη 
λειτουργικότητά του αλλά εξαρτάται και από τις προτιµήσεις, γνώµες 
και εκτιµήσεις  των χρηστών (Tharangie, Matsuzaki, Marasinghe, & 
Yamada, 2009). 



 

3.4 Σύστηµα που συνθέτει αρµονικούς χρωµατικούς συνδυασµούς 
 
Οι άνθρωποι  συχνά  χρησιµοποιούν  επίθετα  για  την περιγραφή 
εντυπώσεων   της  αρµονίας.  Η χρωµατική  αρµονία  ορίζεται  ως  µια 
ικανοποιητική  ανθρώπινη  απόκριση  για  2  ή  περισσότερα 
παρατιθέµενα   χρώµατα,  σχετίζεται   µε  την  ψυχική   ένωση   και  η 
επιτυχής  αξιολόγησή  της οφείλεται  στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών 
που  σχετίζονται  µε  την  ευχαρίστηση  (Shen,  Yuan,  Hsu,  & Chen, 
2000). Για τη διερεύνηση της πολύπλευρης φύσης  της αρµονίας του 
χρώµατος, ο Burchett (όπως αναφέρθηκε στους Shen,  Yuan, Hsu, & 
Chen,  2000)  πρότεινε  6  αναλυτικούς  τοµείς  και  ξεχώρισε τους  3 
σηµαντικότερους,  οι οποίοι  είναι  η ένωση  (πχ.  η διαίσθηση  και  η 
καταλληλότητα), η χρωµατική  σειρά  (πχ. το τριχρωµατικό  σύστηµα) 
και η διαµόρφωση  (πχ. εγγύτητα, χωροταξική  διάταξη). 

 
Σύµφωνα  µε  τους  Tokumaru,  Muranaka,  &  Imanishi   (2002)  το 
συµβατικό σύστηµα της Kansei Engineering διεργασίας σχετικά  µε 
το  σχεδιασµό  χρώµατος  ακολουθεί   3  διαδικασίες:  1) Το σύστηµα 
µελετά   τη  σχέση   µεταξύ  των  χρωµάτων   και  των  λέξεων   µέσω 
ερωτηµατολογίου,  2) ποσοτικοποιεί τη σχέση  τους  µε την ανάλυση 
παραγόντων (factor  analysis), 3) παρουσιάζει την ποσοτικοποιηµένη 
σχέση  µεταξύ  εισόδου  (χρώµα)  και  εξόδου  (λέξη  –  κλειδί)  µέσω 
νευρωνικών  δικτύων.  Αυτή η µέθοδος  είναι  συµβατική  καθώς  δεν 
απαιτούνται κανόνες  για τη σχέση εισόδου  – εξόδου.  Είναι δύσκολο 
να διορθωθούν µέρη του συστήµατος και να εισαχθεί τεχνική γνώση 
λόγω  δυσκολίας  αντίληψης  της  εσωτερικής  κατάστασης  του 
συστήµατος.  Παρακάτω,  περιγράφεται το σύστηµα  που  προτείνουν 
για  την σύνθεση  αρµονικών  χρωµατικών  συνδυασµών  κατά  τη 
σχεδίαση. 

 
Περιγραφή του προτεινόµενου  συστήµατος 

 
Το προτεινόµενο  σύστηµα αποτελείται από 5 µέρη: 

 
1) αξιολόγηση της αρµονίας των χρωµάτων 

 
2) συνδυασµός χρωµάτων 

 
3) αξιολόγηση της εικόνας  του χρωµατικού συνδυασµού 

 
4) έξοδος λέξης – κλειδί για την εικόνα 

 
5) σύγκριση εικόνας 



 

 

 
 

Σχήµα  13:  Διάγραµµα  ροής  του  προτεινόµενου  συστήµατος  (Tokumaru, 
Muranaka, & Imanishi,  2002) 

 
 
 
Πρώτα το σύστηµα απαιτεί  απ’  τον χρήστη  να εισάγει  ένα χρώµα  ( 
από   το  Munsell  Color   System),   την  προτιµόµενη   εικόνα   ενός 
χρωµατικού   συνδυασµού   και  µια  λέξη   –  κλειδί  για  το  χρώµα 
(καθηµερινό,  χαριτωµένο,  µοντέρνο,  κλπ).  Έπειτα  το σύστηµα 
επιλέγει 2 χρώµατα απ’ την βάση δεδοµένων  χρωµάτων του Munsell 
Color System, που εναρµονίζονται µε το χρώµα που έχει ήδη εισάγει 
ο χρήστης. 

 
Το σύστηµα  δηµιουργεί  χρωµατικούς  συνδυασµούς  ώστε  να 
συνδυαστεί  το χρώµα  που  έχει  εισαχθεί από  τον χρήστη  µε  τα 2 



 

χρώµατα  που  έχουν  επιλεχθεί  από  τη  βάση  δεδοµένων  του 
συστήµατος.  Τέλος  αξιολογείται  η  εικόνα  των  τριχρωµατικών 
συνδυασµών  µε βάση τη λέξη  – κλειδί  που  έχει  εισάγει  ο χρήστης 
στο σύστηµα. Οι συνδυασµοί των 3 χρωµάτων εναρµονίζονται µεταξύ 
τους και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του χρήστη. 

 
Η αρµονία των συνδυασµών  του συστήµατος βασίζεται  στη διανοµή 
των  αποχρώσεων και  των  τόνων  των  3  συνδυασµένων  χρωµάτων. 
Τύποι  της  διανοµής  απόχρωσης και  τόνου  εκφράζονται  µέσω  των 
ασαφών  συναρτήσεων  συµµετοχής  (fuzzy membership functions). 
Το σύστηµα  κρίνει  την  εικόνα  ενός  χρωµατικού  συνδυασµού, 
χρησιµοποιώντας ασαφείς  κανόνες  (fuzzy rules) που βασίζονται στο 
Color Image Scale. 

 
Είναι  περισσότερο  συµβατό  σε  εφαρµογές που  σχετίζονται  µε  την 
ανθρώπινη  υποκειµενικότητα και όχι µε συστήµατα που εφαρµόζουν 
αντικειµενικά  κριτήρια  και  έχει  τη δυνατότητα  µεγάλης  βελτίωσης 
του βαθµού αρµονίας της συνολικής εικόνας. 

 

 
 
3.5  Ανάπτυξη  του  συµβουλευτικού προγράµµατος «Color  Image 
Scale» 

 

 
Η  λογική   χρήση   των  χρωµάτων   για  την  κατασκευή   ελκυστικών 
προιόντων  είναι µια καλή στρατηγική που εφαρµόζεται ευρέως από 
βιοµηχανικούς  σχεδιαστές  και  διαφηµιστές.  Η  σωστή  χρήση  του 
χρώµατος  είναι  ένας  σηµαντικός  παράγοντας  για  την προσέλκυση 
πελατών.  Έτσι, η εκπαίδευση ενός  σχεδιαστή  πάνω  στη χρήση  του 
χρώµατος είναι µια σηµαντική δουλειά. 
Στο σχεδιασµό  χρώµατος,  η εφαρµογή  της  έγχρωµης  εικόνας  είναι 
πολύ σηµαντική, διότι ένα λειτουργικό προιόν δεν θεωρείται καλό αν 
δεν έχει  µια τέλεια  εικόνα.  Η έγχρωµη  εικόνα  επηρεάζεται από την 
απόχρωση  και  τον τόνο.  Επιπλέον,  οι  άνθρωποι  διαφορετικών 
εθνικοτήτων,  πολιτισµών  και  παραδοσιακών  εθίµων,  θα  έχουν 
διαφορετική αντίληψη  για  το ίδιο  χρώµα.  Αποκλίσεις  θα  συµβούν 
επίσης  και σε ανθρώπους που  ζουν  στην ίδια  κοινωνία  αλλά είναι 
διαφορετικού φύλου, ηλικίας,  µορφωτικού  επιπέδου, εµπειριών  και 
χαρακτήρα. 
Ο χρωµατικός  συνδυασµός  εκτελείται  βασιζόµενος  στην 
υποκειµενική άποψη  και τις εµπειρίες του σχεδιαστή,  γεγονός  που 
δείχνει   την  έλλειψη   αντικειµενικότητας  (Kobayashi,  1981).  Αν οι 
σχεδιαστές µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν  µια συστηµατική µέθοδο 



 

ώστε  να προσαρµόσουν  ένα  χρώµα  σε  ένα  προιόν,  βασιζόµενη  σε 
έρευνα  της αγοράς,  τότε θα µπορούσαν να αναπτύξουν ένα βέλτιστο 
σχέδιο (Kobayashi, 1981). 

 
Το NCD (Nippon Color and  Design Research  Institute) πρότεινε  το 
λεγόµενο  «Color  Image   Scale»   για  την  µελέτη  της  ισοδυναµίας 
µεταξύ  της  εικόνας  του  χρώµατος  και  του  νοήµατος  των  λέξεων. 
Αυτή η έρευνα συµβάλλει στην επιλογή χρώµατος για το βιοµηχανικό 
σχέδιο.  Μπορούµε  να  χρησιµοποιήσουµε κάποιες  λέξεις  όπως 
ροµαντικό,  µοντέρνο,  εκθαµβωτικό,   κοµψό,  για τον καθορισµό  της 
εικόνας   του  χρώµατος  για  ένα  προιόν.  Ωστόσο, η  αντίληψη  ενός 
πελάτη  της  εικόνας  του χρώµατος  και  της  µορφής  για ένα  προιόν 
είναι ακόµη ασαφής και αβέβαιη. 
Η αρχική  σκέψη  της  χρήσης  του «Color  Image  Scale»  βασίστηκε 
στην επιθυµία  εύρεσης  µιας κοινής  σηµασίας ανάµεσα στα χρώµατα 
και τις λέξεις  και της ισοδυναµίας  µεταξύ της εικόνας  του χρώµατος 
και της σηµασίας των λέξεων.  Τα επίθετα  και ο χώρος του χρώµατος 
µπορούν  να προβληθούν   τόσο µεταξύ  τους  όσο  και  στον εικονικό 
χώρο  που  σχηµατίζεται  από  αντικείµενα  και  ανθρώπους.  Δυο 
χρώµατα που έχουν  διαχωριστεί  σε µεγάλη απόσταση στην κλίµακα 
έχουν   µεγάλη   απόκλιση   στην  εικονική   αίσθηση,   ενώ   αυτά  που 
βρίσκονται κοντά ή δίπλα έχουν παρόµοια εικόνα. 

 
 
Το «Color  Image  Scale»  είναι  ένα συµβουλευτικό  πρόγραµµα  που 
αναπτύχθηκε για να πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός  χρώµατος  που 
θα   βοηθήσει  τους   σχεδιαστές  να  πάρουν   µια  σωστή   απόφαση 
σχετικά  µε  το χρώµα  σε  σύντοµο χρονικό  διάστηµα.  Με αυτό  τον 
τρόπο, όχι µόνο θα µειωθούν  σχεδιαστικά  λάθη, αλλά θα βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα   της   διαδικασίας  λήψης   αποφάσεων  (Hsiao, 
1995). 

 
Η κλίµακα εικόνας  χρώµατος  (Color Image  Scale)  επινοήθηκε από 
µια γνήσια  χρωµατική  τεχνική,  από  την ανάλυση  διακύµανσης  και 
διασποράς,  από  την ανάλυση παραγόντων  και τη µέθοδο  Semantic 
Differential  (SD). Σε  αυτήν  την  κλίµακα  κάθε  χρώµα  έχει  3 
γνωρίσµατα: θερµό ή ψυχρό, µαλακό ή σκληρό, καθαρό ή γκρίζο. Το 
«CIS»  είναι   χρήσιµο   γιατί  περιγράφει  παρόµοιες  και  αντίθετες 
εικόνες χρωµάτων.  Επιτρέπει  ακόµα την ταξινόµηση  και συσχέτιση 
διάφορων  αντικειµένων  και τη µελέτη προσωπικών προτιµήσεων  σε 
αυτή και άλλες  περιοχές.  Οι άνθρωποι  µπορούν να οµαδοποιηθούν 
σε  διάφορες κατηγορίες   µε  βάση  τα  αντικείµενα  που  προτιµούν, 



 

αφού  οι προτιµήσεις  τους  τείνουν  να είναι  συγκεντρωτικές και  να 
µην εξαπλώνονται.  Έτσι, ακόµα και οι τάσεις  στις προτιµήσεις  των 
ανθρώπων   µπορούν  να  εξεταστούν   µέσω  της  αποσαφήνισης  της 
εικόνας  των αντικειµένων που προτιµούν. Αυτός είναι ο πραγµατικός 
σκοπός  του  Color  Image  Scale.  Μέσα  από  ψυχολογικές  και 
πρακτικές  µελέτες,  γίνεται  προσπάθεια  γεφύρωσης  του  κενού 
µεταξύ  επιστήµης  και  αίσθησης  του  χρώµατος,  µεταξύ  των 
θεωρητικών  και των επαγγελµατιών. 

 
 
 

 



 

 
 
 
Σχήµα 14: Διάγραµµα ροής του Color Image Scale  (CIS) (Kobayashi, 1981) 

 

 
 
Τα χρώµατα µπορούν να ελεγχθούν  για να συσχετιστούν µε λέξεις  και 
αντιστρόφως.  Το σύστηµα εικόνας  απαιτείται  εκεί  που οι λέξεις  και 
τα  χρώµατα  φανερώνουν   τη  σηµασιολογική   ισοδύναµία   τους.  Το 
σύστηµα  εικόνων,   το  οποίο   πρέπει   να  είναι   ένα   αντικειµενικό 
κριτήριο, χάνει την εγκυρότητά του, αν επηρεαστεί από διαφορές των 
προτιµήσεων   µας   και  των  τρόπων   αξιολόγησης,   δεδοµένου   οτι 
µπορεί  να  έχουµε  διαφορετικές  χρωµατικές  κ  γλωσσικές 
προτιµήσεις   σε  διαφορετικές περιπτώσεις. Για αυτόν τον λόγο,  το 
CIS πρέπει  να  επηρεάζεται  λίγο  από  τις  διαφορετικές  µας 
προτιµήσεις  και τρόπους  αξιολόγησης.  Ένας σηµασιολογικός  χώρος 
δηµιουργείται   και  εξάγονται   3  ψυχολογικοί   άξονες.   Αν αυτοί  οι 
άξονες   δεν  επηρεάζονται  εύκολα   από  τις  προτιµήσεις   και  τους 
τρόπους  αξιολόγησης,  ο διαισθητικός κόσµος των χρωµάτων µπορεί 
να γίνει αντικειµενικός (Kobayashi, 1981). 

 

 
 
 
3.5.1 Μέτρηση της εικόνας των χρωµάτων 

 
Κατά τη διαδικασία  ανάπτυξης  του CIS, θεωρήθηκε πως  οι εικόνες 
χρωµάτων  έπρεπε  να  τεθούν  σε  λέξεις  και  να  ταξινοµηθούν 
συστηµατικά.   Έτσι,  οι  ακόλουθες  µεθόδοι   υιοθετήθηκαν  για  τη 



 

σηµασιολογική  συσχέτιση  των  χρωµάτων  µε  τις  λέξεις:  1) οι 
άνθρωποι  επιλέγουν  µια  λέξη  (ένα  επίθετο)  που  έχει  νόηµα 
κατάλληλο  για  ένα  χρώµα,  2) οι  άνθρωποι  δηµιουργούν  ένα 
χρωµατικό  συνδυασµό  µε µια κατάλληλη εικόνα  για µια λέξη  (ένα 
επίθετο) (Kobayashi, 1981). 

 
Για  την  ψυχολογική  µελέτη  της  εικόνας  του  χρώµατος,  είναι 
απαραίτητο να συσχετιστούν σηµασιολογικά τα χρώµατα µε τις λέξεις 
σε πραγµατικές  περιπτώσεις. Η τεχνική που χρησιµοποιείται είναι η 
εξής:   συσχέτιση  πολλών  διαφορετικών  περιπτώσεων,  δηµιουργία 
ενός  συστήµατος  και  εύρεση  ενός  µοτίβου  σχέσεων  µεταξύ 
µεµονωµένων περιπτώσεων στο σύστηµα. 

 
 
 
3.5.2  Μέτρηση  µε  τη  µέθοδο Semantic  Differential (SD) και  την  ανάλυση 
παραγόντων (Factor Analysis) 

 

 
Όταν ερευνόνται τα χρώµατα σε όλες τις αποχρώσεις και τους τόνους 
τους, πρέπει  να υπάρχει  µια ταυτόσηµη, όµοια ή αντίθετη  σχέση.  Ο 
C. E. Osgood και ο Hiroshi Akuto (Kobayashi, 1981) αναγνώρησαν 4 
βασικούς  παράγοντες  στα ιαπωνικά επίθετα:  ορθότητα, ευχαρίστηση, 
δυναµισµό και µέγεθος. Όταν αυτοί οι 4 παράγοντες  εφαρµόστηκαν 
στην µελέτη του χρώµατος,  εξήχθησαν οι ακόλουθοι  5 παράγοντες: 
αξιολογικοί,  αισθητήριοι,  συναισθηµατικοί,  δυναµικοί  και 
παράγοντες κλίµακας. 

 
Επιλέχθηκαν  επίθετα  που εξέφραζαν αυτά τα νοήµατα. Καθένα από 
τα  επίθετα   συσχετίστηκε   µε  τους   παραπάνω   5  παράγοντες   και 
δηµιουργήθηκαν  ζευγάρια,  στα οποία  ήταν  καταλληλότερο  να  µην 
τοποθετηθούν  επίθετα  µε  κοινό  νόηµα.  Αυτά τα επίθετα 
τοποθετήθηκαν τυχαία σε ερωτηµατολόγιο,  το οποίο συµπληρώθηκε 
τόσο  από  σχεδιαστές  όσο  και  από  καταναλωτές.  Η ανάλυση 
παραγόντων  των δεδοµένων  εξήγαγε  τους  πιο  αντικειµενικούς και 
απλούς παράγοντες  που διαφοροποιούν την εικόνα του χρώµατος. 

 
 
 
3.5.3   Μέτρηση   µε   την   τεχνική   προβολής  χρώµατος  και   την   ανάλυση 
διακύµανσης 

 
 
Η τεχνική  προβολής  του  χρώµατος  είναι  απαραίτητη  όταν  οι 
άνθρωποι  συσχετίζουν  ένα χρωµατικό  συνδυασµό  µε µια από τις 2 
αντίθετες  λέξεις  (πχ. θερµό – ψυχρό). Όταν ένα χρώµα συνδέεται  µε 



 

µια  λέξη,   το  νόηµα  της   λέξης   εκφράζεται  µε  έναν  χρωµατικό 
συνδυασµό. Οι λέξεις  που χρησιµοποιούνται,  επιλέγονται  από τις SD 
λέξεις.  Τα χρώµατα  που  χρησιµοποιούνται  επιλέγονται  από  το 
σύστηµα  απόχρωσης και  τόνου  (Hue  and  Tone  System)  (σύστηµα 
που  απλοποιεί  την απόχρωση,  την αξία  και το χρώµα  του Munsell 
System σε 2 παραµέτρους  – απόχρωση και τόνο) και εµφανίζονται µε 
τη µορφή  έγχρωµου  χαρτιού.  Επιλέχθηκαν   40 αποχρώσεις από  το 
Munsell  Color  System και  οι  τόνοι  χωρίστηκαν  σε  12  µέρη, 
βελτιώνοντας  έτσι τη µέθοδο  ονοµασίας.  Η ψυχολογία  των ατόµων 
προβάλλεται   κατά  τη  διαδικασία   συνδυασµού   χρωµάτων.   Στους 
χρωµατικούς   συνδυασµούς,   κάποιες  εικόνες  κυριαρχούν   σε   ότι 
αφορά την απόχρωση  και άλλες στον τόνο. Τόνος εδώ θεωρείται µια 
περιοχή   του  χρωµατικού   χώρου   όπου   συγκεντρώνονται   ονόµατα 
χρωµάτων.  Τα χρώµατα  που  ανήκουν  στον  ίδιο  τόνο  έχουν  κοινή 
εικόνα  παρά τις διαφορές τους  στην απόχρωση.  Σε αυτό το σηµείο 
πρέπει   να  αποφασιστεί   αν  υπάρχουν  ή  όχι  σηµαντικές   διαφορές 
ανάµεσα  στα αποτελέσµατα  τόνου  και  απόχρωσης  και  ποια 
συνεισφέρουν περισσότερο  στην έκφραση των εικόνων. 

 
Η ανάλυση  διακύµανσης  στο χρωµατικό  –  λεκτικό  συνδυασµό 
εφαρµόζεται στην  εξαγωγή  αυτών  των  ψυχολογικών  καταστάσεων 
και  βοηθάει  στην  απόδειξη  της  σχέσης  µεταξύ  λέξεων  και 
χρωµάτων. 

 

 
Πίνακας 1: Τα ονόµατα των τόνων για τα χρώµατα στο σύστηµα απόχρωσης και 
τόνου (Hue and Tone System)  (Kobayashi, 1981) 



 

3.5.4 Δ∆ηµιουργία της Color Image  Scale 
 

 
Τρισδιάστατος Χώρος 

 
 
Τα χρώµατα  και  οι  χρωµατικοί  συνδυασµοί  εξετάζονται 
σηµασιολογικά,  και  οδηγούν  στην  εµφάνιση  3  παραγόντων 
(ψυχολογικοί άξονες): 1) τον 
άξονα  από  το θερµό  άκρο  στο ψυχρό  (WC), 2) τον άξονα  από  το 
µαλακό άκρο στο σκληρό (SH) και 3) τον άξονα από το καθαρό άκρο 
στο γκρίζο (CG). Αυτοί οι 3 άξονες αποτελούν το σηµασιολογικό χώρο 
(την Color Image Scale). 

 
 
Δισδιάστατη Κλίµακα 

 
 
Στο Image  Scale,  όπου 3 άξονες  διαµορφώνουν  τον σηµασιολογικό 
χώρο,  τα  χρώµατα  οµαδοποιούνται   σύµφωνα  µε  τις  εικόνες  και 
χρησιµοποιούνται  αντί για  λέξεις   για  να εκπροσωπήσουν  εικόνες. 
Αυτός ο τύπος  ταξινόµησης,  καθιστά  ικανή  τη µελέτη  του γενικού 
νοήµατος  του χρώµατος.  Καθώς  τόσο ο σηµασιολογικός  χώρος  του 
χρώµατος όσο και ο λεκτικός χώρος συνδυάζονται στην ίδια κλίµακα, 
µπορούµε  να δώσουµε  νόηµα σε ένα χρώµα εφαρµόζοντας τη λέξη 
που καταλαµβάνει  την ίδια θέση.  Έτσι, είναι ευκολότερο  να βρούµε 
ένα  χρώµα  που  συσχετίζεται   µε  µια  λέξη,  για  παράδειγµα,   ένα 
«γνώριµο»  χρώµα. Μπορούµε επίσης  να ανακαλύψουµε  ποιο χρώµα 
είναι «γνώριµο» και ποιο χρώµα είναι «πνευµατικό»,  διότι οι έννοιες 
των χρωµάτων αντιπροσωπεύονται από λέξεις.  Έτσι για παράδειγµα, 
οι λέξεις  «µοντέρνο, ελαφρώς κρύο και αρκετά απαλό», αντιστοιχούν 
στο χρώµα µε πράσινη απόχρωση και φωτεινό τόνο και αντιστρόφως. 
Καθώς  ο  σηµασιολογικός   χώρος   καθορίζεται  από  3  άξονες,   που 
επηρεάζονται  λίγο  από  την  προσωπική  µας  εκτίµηση  και 
προτιµήσεις,  µπορούµε  να  ταξινοµήσουµε  αντικειµενικά,  να 
συσχετίσουµε,   να  χαρακτηρίσουµε   διάφορες  εικόνες  χρωµάτων. 
Τρεις κλίµακες  εικόνων γίνονται τα κοινά κριτήρια για µας. Έτσι, µια 
κοινή  εικόνα  για διαφορετικά αντικείµενα  µπορεί  να τα συσχετίσει 
µεταξύ τους ψυχολογικά. Η τοποθεσία  των χρωµάτων και των λέξεων 
στο σηµασιολογικό  χώρο  αντιπροσωπεύει την αξία  της  εικόνας  (το 
νόηµα).  Ωστόσο, αυτά  τα χρώµατα  και  οι  λέξεις   ταξινοµούνται  σε 
σύγκριση  µε  άλλα  χρώµατα  και  λέξεις. Η τοποθέτηση   τους  στην 
Image  Scale  δεν  είναι  απόλυτη  αλλά εξαρτάται  από  το είδος  των 
αντικειµένων  που  µετρούνται.  Σε  ότι  αφορά  τις  τάσεις  στις 
προσωπικές  µας  προτιµήσεις,  µπορούν  να  παρατηρηθούν   µε  τη 



 

µορφή των προτύπων στον σηµασιολογικό χώρο. Όλες οι προτιµήσεις 
ή οι τάσεις της µόδας µπορούν να διαµορφωθούν. 

 
 
 
 
 

 
Σχήµα 15: Η κλίµακα επιθέτων (Kobayashi, 1981) 

 
 
 
 
 
Εφαρµογή της CIS σε χρωµατικούς  συνδυασµούς 

 
 
Μπορούµε εύκολα να συνδυάσουµε  χρώµατα για την παραγωγή  µιας 
εικόνας.  Οι συνδυασµοί χρωµάτων όπως  το κόκκινο, το λευκό και το 
µαύρο έχουν  υψηλή αντίθεση,  ενώ χρώµατα που είναι κοντά το ένα 
στο άλλο, όπως το κόκκινο µε το πορτοκαλί έχουν κοινές εικόνες. 



 

Είναι  δυνατόν  να  εφαρµόσουµε   την  κλίµακα  για  την  παραγωγή 
συνδυασµών  αποχρώσεων,  συνδυασµών  ενός  θερµού  και  ενός 
ψυχρού  χρώµατος,  τονικούς  συνδυασµούς,  συνδυασµούς  ενός 
µαλακού  και  ενός  σκληρού  χρώµατος,  συνδυασµούς  ανάλογων  και 
αντίθετων χρωµάτων. 

 
 
 
3.6 Ανακεφαλαίωση 

 
Το κεφάλαιο   αυτό  ασχολήθηκε   µε  την  µελέτη  ανθρωποκεντρικών 
µεθοδολογιών που στηρίζονται στα συναισθήµατα που προκαλούνται 
στους  χρήστες,  παρατηρώντας  συγκεκριµένους  χρωµατικούς 
συνδυασµούς.   Τα  περισσότερα   συστήµατα  που  έχουν  αναπτυχθεί, 
βασίζονται  στη  συσχέτιση  λέξεων  και  χρωµάτων,  ώστε  τελικά  να 
καλύψουν τις ανάγκες  και τις απαιτήσεις  τόσο των σχεδιαστών  όσο 
και των καταναλωτών. 

 
Ξεκινώντας µε τη µέθοδο Kansei Engineering, εξετάζεται  ο όρος του 
Kansei,  το  οποίο   ορίζεται   ως   το  συναίσθηµα   ή  η  εικόνα   ενός 
καταναλωτή  σε  σχέση  µε  ένα  προιόν,  βασίζεται  στην  προσωπική 
εµπειρία,  διαφοροποιεί κάθε  άτοµο και  µπορεί  να αναπαρασταθεί 
µέσω επιθέτων. Ο σκοπός της Kansei Engineering είναι η µετατροπή 
των συναισθηµάτων  του καταναλωτή για ένα προιόν  σε σχεδιαστικά 
στοιχεία.  Όταν εφαρµόζεται  στο σχεδιασµό  αλληλεπιδραστικών 
εφαρµογών,  µπορεί  να µετρήσει  τις  προτιµήσεις   των χρηστών  για 
τους χρωµατικούς  συνδυασµούς  και να τις αναλύσει στατιστικά ώστε 
να  καταλήξει  σε  ένα  γενικό  ή  αφηρηµένο  πρότυπο.  Έτσι, ο 
σχεδιαστής   αποκτά  γνώση  για  τις  επιλογές  που  θα  κάνει,  ποια 
χρώµατα µπορούν  να οµαδοποιηθούν και ποια  είναι  συµβατά µε τα 
ήδη επιλεγµένα  χρώµατα. 

 
Τα  περισσότερα   Kansei  που   παράγονται   από   τα  χρώµατα  είναι 
καθολικά,  αλλά όπως  έχει  αναφερθεί και στο 2.4  (όπου µελετώνται 
τα χρώµατα  που  προκαλεί  το χρώµα  στους  ενδιαφερόµενους 
χρήστες), κάποια επηρεάζονται αισθητά από τον πολιτισµό. Αυτό που 
προτείνεται  είναι αρχικά συγκεκριµένη  Kansei Engineering ανάλογα 
µε τον πολιτισµό και έπειτα γενίκευση µέσω συγκρίσεων. 

 
Στη συνέχεια,  περιγράφεται  ένα  προτεινόµενο  σύστηµα  για  τη 
σύνθεση  αρµονικών  χρωµατικών  συνδυασµών  κατά τη σχεδίαση,  το 
οποίο  βασίζεται  στη  διανοµή  αποχρώσεων  και  τόνων  των 
συνδυασµένων  χρωµάτων  και στο συµβουλευτικό  πρόγραµµα  Color 
Image  Scale.  Το CIS αναπτύχθηκε  για  να  πραγµατοποιηθεί  ο 



 

σχεδιασµός  χρώµατος  που θα βοηθήσει τους σχεδιαστές να πάρουν 
µια  σωστή  απόφαση   σχετικά   µε  το  χρώµα  σε  σύντοµο  χρονικό 
διάστηµα.  Επιτρέπει   την  ταξινόµηση  και  την  συσχέτιση  διάφορων 
αντικειµένων  και τη µελέτη προσωπικών προτιµήσεων  σε διάφορες 
περιοχές.  Στηρίζεται  σε  3  ψυχολογικούς  άξονες  που  αν  δεν 
επηρεαστούν   από  τις  προτιµήσεις   των  χρηστών,  ο  διαισθητικός 
κόσµος των χρωµάτων µπορεί να γίνει αντικειµενικός. Η τεχνική που 
χρησιµοποιείται είναι  η δηµιουργία  ενός  συστήµατος  και η εύρεση 
ενός  µοτίβου  σχέσεων  µεταξύ  µεµονωµένων  περιπτώσεων  στο 
σύστηµα. 
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