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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ & Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 

Είναι γνωστό ότι το κάθε χρώμα επηρεάζει την διάθεσή μας, αποκαλύπτει μέρος του 
χαρακτήρα μας και διαμορφώνει ανάλογα την ποιότητα της ζωής μας. Το κάθε χρώμα έχει την 
δική του δόνηση και εκφράζει διαφορετικά συναισθήματα. Αν μέχρι τώρα δεν το γνωρίζετε, 
πιο κάτω θα ανακαλύψτε μέσα από τον «μαγικό» κόσμο των χρωμάτων, την κρυφή 
ψυχολογική ερμηνεία και τον συμβολισμό του κάθε χρώματος.  

ΚΟΚΚΙΝΟ

 

  Το κόκκινο συμβολίζει την δράση. Συνδέεται άμεσα με την 
ενεργητικότητα, τη ζωτικότητα, τη σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον 
για την ζωή, την ευτυχία, τον αυθορμητισμό, την διέγερση, τον 
κίνδυνο, την επιθετικότητα, την φιλοδοξία, την επαναστατικότητα 
αλλά και την αγάπη. Το κόκκινο χρώμα προκαλεί ζωηρότητα και 
θεωρείται χρώμα της φωτιάς, του πολέμου, του αίματος και της 
θυσίας. Φέρνει έξαψη, σαρκικό πόθο, έρωτα και διεγείρει τις 
αισθήσεις. Ακόμα, είναι χρώμα του πειρασμού, της αμαρτίας, της 
ντροπής αλλά και της πρόσκλησης για την απόκτηση γνώσης. 
Χαρίζει δύναμη, διεγείρει, αλλά και εκνευρίζει. Αυξάνει την 
θέληση για ζωή ενώ προκαλεί ζεστασιά, χαρά και διευκολύνει την 
έκφραση των αισθημάτων. 

 
ΠΟΡΦΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
 

  

 

 

Είναι χρώμα πνευματικό, ιερατικό αλλά και βασιλικό- 
αυτοκρατορικό. Το πορφυρό εμπνέει σεβασμό, συμβολίζει την 
εξουσία αλλά κρύβει κάποιο μυστήριο. Δηλώνει την υπερηφάνεια, 
την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, ενώ φανερώνει τις καλλιτεχνικές 
τάσεις. Στα αρχαία χρόνια η πορφύρα ήταν τελετουργικό ένδυμα 
βασιλέων, ιερέων και ανώτατων αρχόντων. Επίσης δηλώνει 
επισημότητα και εγκράτεια. Γενικά, είναι το χρώμα της 
τελετουργίας για τις θεότητες του κάτω κόσμου. 

 

ΦΟΥΞΙΑ Είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει τη τόλμη, την φιλοδοξία, την 
αυτογνωσία, τα ελεγχόμενα πάθη και τα συναισθήματα. 
Γενικότερα, όσα άτομα αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το φούξια 
χρώμα χαρακτηρίζονται από αδιαλλαξία, δεν συμβιβάζονται εύκολα 
ενώ αρνούνται να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.

 

  



  
ΡΟΖ 

 
 
 
 
  

Είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει τη θηλυκότητα, τρυφερότητα, 
παιδικότητα και αθωότητα. Γενικότερα, όσοι το αποφεύγουν 
χαρακτηρίζονται από δυσκολία να αποδεχτούν την θηλυκή τους 
πλευρά και να εκφράσουν συναισθήματα τρυφερότητας και 
αγάπης.  

 

 

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

 
 
 
 
 
 

 

Είναι το ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ του κόκκινου και του κίτρινου 
χρώματος. Το χρώμα αυτό είναι πηγή έμπνευσης, ισορροπίας και 
απελευθέρωσης. Θεωρείται ζεστό χρώμα και εκφράζει την 
μετάλλαξη. Είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει τις ιδέες και την 
φαντασία. Συμβολίζει την πολυτέλεια, την λαμπρότητα και την 
ευτυχία καθώς επίσης διεγείρει την δημιουργικότητα και 
φανερώνει φιλοδοξία και ενεργητικότητα. 

ΚΙΤΡΙΝΟ

 

  

 
 
 
 

 

Χρώμα του ήλιου, φωτεινό και ζεστό. δείχνει σοφία, κατανόηση, 
νιότη, ζωντάνια, ενεργητικότητα, ευτυχία, περιέργεια, ευελιξία, 
πρόοδο, ροπή στην διασκέδαση, επικοινωνία, έντονη διαισθητική 
αντίληψη, διανόηση, καθαρότητα συναισθημάτων και πλήρης 
απελευθέρωση από πάθη. Επίσης, είναι το χρώμα που τυφλώνει, 
εντυπωσιάζει, αποκαλύπτει αλλά και εμπνέει. Εκφράζει τη 
νεότητα, την χαρά και ξεκουράζει το μυαλό. Είναι 
αντικαταθλιπτικό και ιδανικό για χώρους εργασίας, ενώ στις 
απαλές αποχρώσεις του ξεκουράζει. Συνδέεται όμως πολλές 
φορές με την απάτη, τη δειλία και την ζήλια. Στην χρυσαφένια 
του απόχρωση (χρυσοκίτρινο) αντιπροσωπεύει την πνευματική 
τελείωση και την ηρεμία. Ακόμα, χρησιμοποιείται πολύ στην 
θρησκευτική ζωγραφική, στο φωτοστέφανο των αγίων, ενώ το 
άτονο κίτρινο έχει χρησιμοποιηθεί ως χρώμα προδοσίας στην 
απεικόνιση του Ιούδα. Το σκοτεινό (σκούρο η «λασπωμένο») 
κίτρινο συμβολίζει το δόλο, την προδοσία, την φιλοδοξία, τη 
μυστικοπάθεια, την απιστία και την φιλαργυρία.  



 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

 
 
 
 

 

Το πράσινο είναι ουδέτερο χρώμα το οποίο αποτελεί την ένωση 
του κίτρινου και του μπλε χρώματος. Εκφράζει την ενέργεια, την 
νιότη, την ελπίδα, την χαρά, την αρμονία, την τάση για 
ανάπαυση, την άνεση, την θαλπωρή, την γαλουχία, την βλάστηση, 
την ανάπτυξη, την γονιμότητα, την ωριμότητα, τη συγκομιδή του 
καρπού και τη νέα ζωή. Συμβολικά είναι διφορούμενο χρώμα. 
Γενικότερα συμβολίζει, την φύση, την 'Άνοιξη, την ανάπτυξη, τον 
πολλαπλασιασμό, την αναπαραγωγή, την ευημερία, την ειρήνη, 
την συναδελφικότητα, την συμφιλίωση και την συνεργασία. Επίσης 
είναι χρώμα κατευναστικό, με θεραπευτική δύναμη ενώ χρησιμεύει 
και ως βάλσαμο για άτομα που είναι κουρασμένα σωματικά η 
διανοητικά. Αρνητικά αντιπροσωπεύει τον εγωισμό, τη ζήλια, την 
οκνηρία και την ανοησία. 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ

 

  

 

Το καφέ χρώμα ενθαρρύνει την ευσυνειδησία και την εξυπνάδα 
όσο αφορά στα χρήματα. Δηλώνει την σταθερότητα στις 
συνήθειες και στις πεποιθήσεις ενώ παράλληλα εκφράζει την 
αξιοπιστία και την ικανότητα στις πωλήσεις. Επίσης, εκφράζει 
την άρνηση για ότι είναι αυθόρμητο η παρορμητικό. Το καφέ 
σκούρο χαρακτηρίζεται από κατάθλιψη και μεροληψία και το 
εγωιστικό στοιχείο. Γενικότερα, όσοι επιλέγουν το καφέ χρώμα 
είναι συνήθως άτομα πρακτικά, σταθερά, απλά και αφοσιωμένα. 
Όσοι το αποφεύγουν χαρακτηρίζονται από αποστροφή στην 
ρουτίνα και την ήρεμη ζωή. 

ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

 

  Το μπλε χρώμα ενισχύει την συναισθηματική ηρεμία, τη γαλήνη, 
την ευχαρίστηση και την ανάκτηση δυνάμεων. Ακόμα, ευνοεί την 
ηθική και την τίμια αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης 
ενώ εκφράζει την σοβαρότητα, την ευθύνη, την γνώση, την 
εμπιστοσύνη, την εξουσία αλλά και την μελαγχολία. 

ΓΑΛΑΖΙΟ

 

  

 

Το γαλάζιο χρώμα αντιπροσωπεύει την αλήθεια, την αρμονία, την 
ηρεμία και την ελπίδα. Συμβολίζει την αθανασία, το νου, την 
αποκάλυψη, την αγνότητα, την σοφία, την ευσέβεια και την 
ψυχρότητα, την μάθηση και τα υγιή συναισθήματα ενώ ευνοεί την 
γνώση. Ενισχύει την αφοσίωση, τη σταθερότητα, την 
μεγαλοψυχία, την πιστή φιλία και την μετρημένη ζωή. Στους 
άντρες ξυπνά το προστατευτικό αίσθημα. Γενικά, το γαλάζιο 
χρώμα έχει ηρεμιστικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται συχνά στις 
φυλακές η στα ψυχιατρεία. Αρνητικά, το γαλάζιο μπορεί να 
προκαλέσει κατάθλιψη.  



 

 

ΒΙΟΛΕΤΙ Χρώμα όπου βοηθά στην ηρεμία και στην συμφιλίωση με τον 
εαυτό μας. Με λίγα λόγια συντείνει στην πνευματική μας 
ισορροπία.

 

  

 

ΜΩΒ 

 
 

Χρώμα το οποίο εκφράζει πνευματικότητα, εσωτερισμό, μυστήριο, 
ηθική, αυτοθυσία και ηρεμία. Είναι το χρώμα της αλήθειας ενώ 
δηλώνει κατανόηση και υπέρβαση των ψευδαισθήσεων και των 
φαινομενικών καταστάσεων. Αντιπροσωπεύει τα αγαθά κίνητρα 
και τις υψηλές πνευματικές επιδιώξεις. Ξεκαθαρίζει φόβους και 
καταπιεσμένα συναισθήματα ενώ δηλώνει την έκφραση του 
καθήκοντος που μέσα από την θυσία οδηγεί στην δικαίωση και την 
ολοκλήρωση. Ακόμα, είναι το χρώμα που δηλώνει απελευθέρωση 
από τα δεσμά του πάθους και των συναισθημάτων ενώ αυξάνει 
την παραγωγικότητα και ενθαρρύνει τον αυτοέλεγχο. Συνδέεται 
με την ευημερία, τα πλούτη και την αυξημένη παραγωγικότητα 
ενώ παράλληλα συμβολίζει την ευφυΐα, την γνώση, την 
νηφαλιότητα αλλά και την μετάνοια, την λύπη, την νοσταλγία, την 
θλίψη και τα γηρατειά. Στις σκούρες αποχρώσεις του, το ιώδες η 
μωβ χρώμα εκφράζει κατάθλιψη και πένθος. Στην αρνητική του 
όψη μπορεί να εκφράζει σνομπισμό, επιτήδευση και απάτη. 

ΛΕΥΚΟ

 

  

 

Το λευκό αντιπροσωπεύει την αρμονία και εκφράζει την απλότητα, 
την τελειότητα, την αθωότητα, την αλήθεια, την νεότητα, την 
τιμιότητα, το φως, την φώτιση, την ιερότητα, την πνευματική 
εξουσία και την ειλικρίνεια. Το λευκό είναι το Ναι στη γλώσσα 
των χρωμάτων. Γενικότερα, προστατεύει από τις αρνητικές 
επιδράσεις ενώ ευνοεί τη συμβίωση, την ενότητα, και την αγάπη. 
Στις εικόνες του Ευαγγελισμού υπάρχουν συνήθως λευκοί κρίνοι 
ως σύμβολο της αγνότητας. Ακόμα, το λευκό είναι το χρώμα του 
θανάτου και του πένθους. Όσοι αποφεύγουν το λευκό χρώμα, 
χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και αρνούνται να αποδεχτούν ότι 
δεν μπορεί να εξηγήσει η λογική ενώ γνωρίζουν τα ελαττώματά 
τους, δεν επιθυμούν να τα διορθώσουν. 

 
ΓΚΡΙ  Χρώμα που βοηθά στην εύρεση συμβατικών λύσεων, όμως 

ενισχύει την εξωτερική ψυχρότητα, σκληρότητα αλλά και την 
θλίψη. Το σκούρο γκρι όταν κυριαρχεί στο χώρο προκαλεί στα 
άτομα μελαγχολίες και τάσεις απομόνωσης. Το μυαλό δεν 
χαρακτηρίζεται από φαντασία, αλλά από στενοκεφαλιά 
περιορισμένη αντίληψη και δημιουργικότητα. 



 
ΜΑΥΡΟ 

 
 
 
 
 
 

 

Χρώμα που δηλώνει χαρακτηριστικά το ΟΧΙ στην γλώσσα των 
χρωμάτων. Συμβολίζει σκότος, το κενό, το κακό, την ανυπαρξία, 
το θάνατο, το πένθος, την θλίψη, τη ντροπή, το ανεκδήλωτο 
συναίσθημα, την απελπισία, την καταστροφή, την φθορά, την 
παραίτηση, την άρνηση, την κατάθλιψη, την μοναχικότητα αλλά 
και την σοβαρότητα. 

 


