




Τα χρώματα είναι ένας κόσμος μαγικός που κατέχει ξεχωριστή θέση στη φιλοσοφία και στη παραδοσιακή 
θεώρηση όλων των λαών. Καθένα από τα επτά χρώματα του ουράνιου τόξου, ξυπνά μέσα μας διαφορετικές 
ανάγκες κι αποκαλύπτει διαφορετικά μυστικά του ψυχισμού μας που η λογική ίσως να μη θέλει να παραδεχτεί. 
Η φύση είναι η σημαντικότερη πηγή έμπνευσης του ανθρώπου για χρώματα. Οι εικόνες και οι παραστάσεις 
που μας δίνει το φυσικό περιβάλλον είναι τόσο πολλές και τόσο πλούσιες που εντυπώνονται στη μνήμη 
και στη συνείδηση μας και ταυτίζονται με χρώματα και λέξεις. Άλλωστε, πολλές αποχρώσεις ορίζονται με 
ονομασίες που προέρχονται άμεσα από αυτή. Όπως το μπλέ της θάλασσας, το κόκκινο της φωτιάς, το κροκύ, 
το ζωντανό πράσινο των φύλων, το μπεζ της άμμου, το καστανό ή το κίτρινο του λεμονιού. Το χρωματολόγιο 
λοιπόν, δεν είναι παρα το λεξιλόγιο των χρωμάτων της φύσης. 
Όμως, το φυσικό περιβάλλον μας εφοδιάζει μόνο με ιδέες για χρώματα, αλλά και με τα υλικά για να τα 
αναπαραστήσουν. Τις λεγόμενες χρωστικές. Τα αρχαιότερα χρώματα βαφής προέρχονται από το έδαφος. 
Η όχρα και η σιέννα για παράδειγμα είναι συστατικά των πυλών. Τα βαθιά μπλε δημιουργούνται από 
έναν ημιπολύτιμο λίθο. Άλλα χρώματα προέρχονται απο φυτά, ή ακόμα και έντομα, όπως το πορφυρό που 
παράγεται από ένα παράσιτο οστρακόδερμο. Φυσικά, στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη των επιστημών και 
η ανάγκη για μαζική παραγωγή σταθερών χρωματικών αποχρώσεων, εχει μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο 
που λαμβάνονται οι χρωστικές. Οι εξελιγμένες αυτές χημικές μέθοδοι για την παραγωγή των πρώτων υλών 
διακρίνονται από την ευρύτατη χρωματική γκάμα των χρωστικών που αποδίδουν την εξαιρετική σταθερότητα 
των αποχρώσεων τους. Έτσι, ο σημερινός άνθρωπος έχει την πολυτέλεια να μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε 
ένα τεράστιο πλήθος αποχρώσεων και να μπορεί να απολαύσει εντυπωσιακά αποτελέσματα αξιοποιώντας το 
χρωματικό οπλοστάσιο που η σύγχρονη βιομηχανία του προσφέρει.
Όσο για τα χρώματα στον άνθρωπο, τα χρώματα επηρεάζουν τη ψυχολογία του και κατεπέκταση τη φυσική 
του κατάσταση. Ουσιαστικά, δεν είναι το σώμα που ζητά τα χρώματα, αλλά ο νους. Οι γιατροί και οι ψυχολόγοι 
συμφωνούν πως οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη ψυχολογία και το νου ενός ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει 
και τη φυσική του κατάσταση. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Έχει αποδειχτεί οτι οι 
προτιμήσεις μας είναι έμφυτες. Μπορούμε να πούμε οτι το χρώμα είναι ταυτόχρονα μία θετική και μία 
αρνητική δύναμη. Τα χρώματα υπάρχουν παντού στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικά καθώς συνοδεύουν τη 
καθημερινότητα μας και χωρίς να το καταλάβουμε επηρεάζουν τη διάθεση μας.
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Το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή μας.Χωρίς χρώμα δεν υπάρχει  ουσία.Γι’αυτό 
ειναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα χρώματα που  χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι και 
πώς τα εφάρμοζαν πάνω στα αγάλματα,στα μνημεία και όχι μόνο.Και όσο η τεχνολογία μας 
γίνεται καλύτερη τόσα περισσότερα θα γνωρίζουμε για το χρώμα αυτού του καταπληκτικού 
αρχαίου πολιτισμού.Του δικού μας αρχαίου πολιτισμου!

Τα βασικά χρώματα της αρχαιότητας

 Άσπρα χρώματα :
• Λευκό του μολύβδου.Βρισκόταν στην φύση 
με μορφή κερουσίτη.
• Η μηλιά η οποία βρίσκεκαι σε φυσική  
μορφή  ανάμεσα στα βράχια.
• Ασβέστιο σε μορφή κιμωλίας.
Μαύρα Χρώματα :
• Άνθρακας σε μορφή κάρβουνου το οποίο το 
έπερναν απο την καύση οστών και απο την 
καύση ξύλων. Για να το χρησημοποιήσουν 
σαν χρώμα το έκανα σε σκόνη.
 Κίτρινα χρώματα :
• Ώχρα δηλαδή κίτρινες γαίες που έβγαιναν 
από την σκουριά του σιδήρου.
• Σιέννα ωμή που προέρχεται απ’τη γη.
• Κρόκος(φυτό) που ονομάζεται ζαφορά και 
σαφράνι.
Κόκκινα χρώματα :
• Οξείδια του σιδήρου με ποιο γνωστό την 
σινώπια που πήρε το όνομα της απο την 
πόλη Σινώπη του ‘Ευξεινου Πόντου απ’όπου 
προερχόταν η καλύτερη ποιότητα. Επίσης 
καλής ποιότητας έβγαινε και από τις σπηλιές 
της Λήμνου και της Καππαδοκίας.
Μπλε χρώματα :
• Αζουρίτης
• Ουλτραμαρίν  όπου σημένει πέρα απο τις 
θάλασσες επειδή υπήρχε μόνο στην Περσία.
Το οποίο μάλιστα είχε δύσκολο τρόπο 
(μέθοδο) παραγωγής και για αυτό θεωρούταν 
ως είδος πολυτελείας.

• Λαζούρι το οποίο το έφερναν από Ινδία.
Πορφυρά χρώματα :
• H πορφύρα ήταν γνωστή σαν η βασιλική 
βαφή ήταν η ωραιότερη και ακριβότερη 
βαφή. Έχει καταγραφεί από τους Ασσύριους 
ως Argamannu κόκκινο και Takiltu βιολετί.
• Ο Αριστοτέλης καταγράφει ακόμη δύο 
χρωματικές ποικιλίες. Την φοινικική δηλαδή 
την κόκκινη και την αλουργή δηλαδή την ιώδη.                                                                                                                                            
• Τα πορφυρά χρώματα είναι ανάμεσα σε μπλε 
και κόκκινο.Η ονομασία τους προέρχεται από 
λέξη πορφύρα που είναι το συνολικό όνομα 
μιας ομάδας κογχιλιών.
• Η παραγωγή τους ήταν πολύ επίμονη καθώς 
έπρεπε να συλλέξουν πολλά κογχύλια και 
άλλα μαλάκια που συγκεντρώνονταν ένα 
ένα.
Πράσινα χρώματα : 
• Το πράσινο χρώμα παράγονταν από τα 
ώριμα μούρα του φυτού ράμνου και από τα 
άνθη της ίριδας.
• Το ποιο συνηθισμένο πράσινο χρώμα 
στην Ελλάδα ήταν ένας οξικός χαλκός ο 
οποίος παρασκευαζόταν συνήθως με την 
επεξεργασία κάποιας μορφής χαλκού με οξύ.
• Κάποια χρώματα ήταν ακριβά όπως τα 
ορυκτά που έρχονταν από μακριά,ενώ κάποια 
άλλα είχαν πολύ χρονοβόρα και δύσκολη 
παρασκευή.Ανάλογα με την τεχνοτροπία και 
τις προσωπικές προτιμήσεις επηρεαζόταν το 
χρώμα του αγάλματος από τον ζωγράφο.



Μνημεία με χρώμα και χωρίς



Η σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται στην Κωσταντινούπολη.
Χρονολογείται περίπου στον 4ο αιώνα Π.χ.

Αυτό όπως είδαμε και παραπάνω είναι τμήμα απο ζωφόρο του παρθενώνα 
που βρίσκεται στο βρετανικό μουσείο.

Το άγαλμα του Δία. Φτιάχτηκε από τον διάσημο γλύπτη Φειδία γύρω στο 430 Π.χ.και 
τοποθετήθηκε ως άγαλμα λατρείας στο ναό του Δία στην αρχαία Ολυμπία.



Ό παρθενώνας χτίστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.προς τιμήν της θεάς Αθηνάς,
της προστάτιδας της Αθήνας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου 

και το επισκέπτονται  χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο!

Εδώ βλέπουμε ένα αρχαίο ελληνικό 
δαχτυλίδι από την Σπάρτη με το 
χαρακτηριστικό ‘Λ’ δηλαδή Λακεδαιμονία
(Η Λακεδαιμονία ειναι η ονομασία της 
αρχαίας Σπάρτης).

Κάποια επιστημονικά δημοσιεύματα λένε ότι 
για να διαπιστώσει κανείς εάν τα χρώματα 
είναι όντος αληθινά το μόνο που αρκεί να 
κάνει είναι  να ρίξει υπεριώδες φώς πάνω σε 
ένα άγαλμα. Όταν η κατεύθυνση του φωτός 
είναι σχεδόν παράλληλη με την επιφάνεια 
του αντικειμένου, τότε τα ίχνη του χρώματος 
γίνονται ορατά δηλαδή καταλαβαίνουμε τα 
χρώματα που είχαν χρησιμοποιηθεί τότε!!!!!!!!

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ίσως ο 
σημαντικότερος πολιτισμός του αρχαίου 
κόσμου. Ήταν ένας λαός ο οποίος ήταν άμεσα 
συνδεδεμένος με την τέχνη και συνέβαλε 

με πολλούς τρόπους στην ανάπτυξη της. Η 
εργασία αυτή σας παρουσίασε τα βασικότερα 
χρώματα που χρησιμοποιούσαν και επέδειξε 
κάποια από τα έργα τέχνης στα οποία 
τοποθετήθηκαν. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. 
Αθανασίου για την ευκαιρία να δουλέψουμε 
και να ολοκληρώσουμε την εργασία, όπως 
και για τις συμβουλές που μας προσέφερε 
κατά την διάρκεια της.

                                    Ζωγράφου, Αθήνα 2013



Τα χρώματα στην αρχαία Αίγυπτο
Μία εργασία από τους μαθητές : Ράουατ Φίλιππος, Σταυριανός Απόστολος
Στεφανάκης Δημήτρης, Χανιωτάκης Κώστας και Χρυσοβέργη Δημήτρη
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Η ενδυμασία
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι  φορούσαν ελαφριά 
και δροσερά ρούχα από λεπτό, άβαφο λινό 
ύφασμα. Τα ρούχα τους απλώς τυλίγονταν 
γύρω από το σώμα, για αυτό και είχαν 
ελάχιστες ραφές.Οι γυναίκες στην εποχή 

του Αρχαίου βασιλείου φορούσαν απλό, 
ίσιο φόρεμα με τιράντες, φτιαγμένο από ένα 
ορθογώνιο κομμάτι λινό, με ραφή στη μία 
πλευρά.

Για να μην 
ζεσταίνονται, 
χρησιμοποιούσαν 
πολύ λεπτά 
υφάσματα και 
δε φορούσαν 
εσώρουχα. Αυτό το 
απλό ντύσιμο δεν 
άλλαξε, αν και στα 
χρόνια του Μέσου 
Βασιλείου πλούσιες 
και φτωχές άρχισαν 
να φορούν κολιέ με 
πολύχρωμα σχέδια. 
Η μόδα του Νέου 
Βασιλείου ήταν πιο 
κομψή: Φορούσαν 
πλισέ χιτώνες με 
κρόσσια πάνω από 
το ίσιο φόρεμα.



Οι άνδρες την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου 
τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα λινό 
ύφασμα με πιέτες, που το στερέωναν με 
κόμπο ή με πόρπη. Στα χρόνια του Μέσου 
βασιλείου η μόδα άλλαξε και όλοι φορούσαν 
πιο μακριές και ίσιες φούστες. Το χειμώνα, 
όταν έκανε κρύο, φορούσαν μακριούς 
μανδύες. Στα χρόνια του Νέου Βασιλείου 
φορούσαν περίζωμα ή ποδιά με πλισέδες 
(μικρές πιέτες) και κρόσσια, που ήταν πολύ 
της μόδας.Το λινό ήταν πολύ διαδεδομένο 
ύφασμα  εκείνη την εποχή, επειδή το λινάρι 
ευδοκιμούσε στο έδαφος του Νείλου.

Το λευκό ήταν το χρώμα της αγνότητας και 
τα ρούχα στα χρόνια του Αρχαίου και του 
Μέσου Βασιλείου ράβονταν κυρίως από 
λευκό, λινό ύφασμα. Έβαφαν μερικές φορές 
το λινό με καφέ και γαλάζιες βαφές, αλλά δε 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα, πιο 
ζωηρά χρώματα, όπως πράσινο και κόκκινο, 
επειδή χρειάζονταν ειδικό στερεωτικό για τη 
σταθεροποίηση του χρώματος. Στα χρόνια 
του Νέου Βασιλείου ανακαλύφθηκε αυτό 
το στερεωτικό, κι έτσι τα ρούχα έγιναν 
πιο ζωηρόχρωμα και τα σχέδια τους πιο 
περίτεχνα.

Το μακιγιάζ

Οι άνδρες την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου 
τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα λινό 
ύφασμα με πιέτες, που το στερέωναν με 
κόμπο ή με πόρπη. Στα χρόνια του Μέσου 
βασιλείου η μόδα άλλαξε και όλοι φορούσαν 
πιο μακριές και ίσιες φούστες. Το χειμώνα, 
όταν έκανε κρύο, φορούσαν μακριούς 
μανδύες. Στα χρόνια του Νέου Βασιλείου 
φορούσαν περίζωμα ή ποδιά με πλισέδες 
(μικρές πιέτες) και κρόσσια, που ήταν πολύ 
της μόδας.Το λινό ήταν πολύ διαδεδομένο 
ύφασμα  εκείνη την εποχή, επειδή το λινάρι 
ευδοκιμούσε στο έδαφος του Νείλου.
Το λευκό ήταν το χρώμα της αγνότητας και 
τα ρούχα στα χρόνια του Αρχαίου και του 
Μέσου Βασιλείου ράβονταν κυρίως από 

λευκό, λινό ύφασμα. Έβαφαν μερικές φορές 
το λινό με καφέ και γαλάζιες βαφές, αλλά δε 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλα, πιο 
ζωηρά χρώματα, όπως πράσινο και κόκκινο, 
επειδή χρειάζονταν ειδικό στερεωτικό για τη 
σταθεροποίηση του χρώματος. Στα χρόνια 
του Νέου Βασιλείου ανακαλύφθηκε αυτό 
το στερεωτικό, κι έτσι τα ρούχα έγιναν 
πιο ζωηρόχρωμα και τα σχέδια τους πιο 
περίτεχνα.
Η λέξη  μεσντεμέτ  προέρχεται από τη 
λέξη  σντεμ, που σημαίνει «ακούω». 
Υποδηλώνεται έτσι με ποιητικό τρόπο η 
«ομιλία των ματιών», η βαθιά εκφραστικότητα 
του βλέμματος. Οι Αιγύπτιες τόνιζαν το 
περίγραμμα των ματιών τους με μαύρο κολ, 
που το έφτιαχναν από μολυβδομετάλλευμα 
και νερό. Έτσι τα μάτια τους φαίνονταν 
μεγαλύτερα και προστατεύονταν από τον 
ήλιο. 



Τα μάγουλα και τα χείλη τα έβαφαν με κόκκινη 
ώχρα. Φορούσαν στα χείλη τους κόκκινη 
θεραπευτική αλοιφή και έβαφαν επίσης 
κόκκινα τα νύχια των χεριών και των ποδιών 
τους. Χρησιμοποιούσαν ειδικές κρέμες για 
να έχουν φωτεινό πρόσωπο, αλλά και για να 
αποφύγουν τις ανεπιθύμητες ρυτίδες.    
Τα βλέφαρα βάφονταν με πράσινο χρώμα, 
από τριμμένη μαλακή πέτρα, το μαλαχίτη, 
καθώς επίσης και με γαλάζιο, από ψήγματα 
χαλκού. 

Το πράσινο περίγραμμα ή ουατζού 
εμφανίζεται κυρίως κατά την τέταρτη 
δυναστεία των Φαραώ -γύρω στο 2650 π.Χ. 
Εντοπίστηκε σε μορφή σκόνης ανάμεσα στα 
υπόλοιπα ευρήματα των ταφικών προσφορών 
του Ραχοτέπ. 
Το μαύρο περίγραμμα    ή  μεσντεμέτ-με 
μαλακό μολύβι κολ-εμφανίζεται έναν αιώνα 
αργότερα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του Φαραώ Χέοπα.

Η τέχνη και η σύνθεση των χρωμάτων

Συνεχίζουμε την ιστορική περιήγησή μας στην χρήση 
του χρώματος (των βαφών) από τον άνθρωπο, σε 
συσχετισμό με την ζωγραφική.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καλλιέργησαν το θρησκευτικό 
πνεύμα και την ιδέα της μετενσάρκωσης. Για τον λόγο 
αυτό ανακάλυψαν την τεχνική της μουμιοποίησης 
ώστε ο νεκρός να βρίσκει το σώμα του στην επόμενη 
ζωή του. 
Επιπλέον φρόντιζαν να υπάρχουν δίπλα στην 
ενταφιασμένη μούμια αντικείμενα ή μικρογραφίες 
τους που ήταν χρήσιμα ή προσφιλή στον νεκρό. Σιγά 
- σιγά αναπτύχθηκε η ιδέα ότι ο (κυρίως επίτιμος) 
νεκρός έπρεπε να συνοδεύεται και από προσφιλείς 
ή ένδοξες δραστηριότητες που χαρακτήριζαν την 
επίγεια ζωή του.
Έτσι αναπτύχθηκε η τέχνη της τοιχογραφίας που 
απεικόνιζε όλες αυτές τις δραστηριότητες, όπως, 
κυνήγια, αγροτική ζωή, χοροί, πολεμικοί θρίαμβοι κλπ.
Οι απεικονίσεις αυτές με τον καιρό εξαπλώθηκαν και 
έξω από τους τάφους, διακοσμώντας ναούς, κτήρια 
κλπ.



Συνήθιζαν να βάφουν τα ανδρικά σώματα 
σκουρότερα από τα γυναικεία, με σκούρα 
ώχρα ή σιέννα και τα γυναικεία με ανοιχτή 
ώχρα ή κίτρινα. Τα μαλλιά και τα μάτια σχεδόν 
πάντα μαύρα, αν που και που κάποια μαλλιά 
είχαν κόκκινο ή μπλε χρώμα.
Φυσικά τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν 
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν περισσότερα από 
αυτά που είχε στην διάθεσή του ο πρωτόγονος 
άνθρωπος των σπηλαίων, αφού, ίσως, ήταν και 
οι πρώτοι που κατασκεύασαν τεχνητές βαφές.
Είχαν ανακαλύψει μια μέθοδο που 
κατασκεύαζαν μπλε γυαλιά. Κονιορτοποιούσαν 
αυτά τα γυαλιά και κατασκεύαζαν μια μπλε 
βαφή που ονομαζόταν αιγυπτιακό μπλε. 
Επίσης είχαν κατορθώσει την εξαγωγή άσπρου 
χρώματος από τον μόλυβδο, ένα άσπρο 
που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. 
Κατάφεραν επίσης να φτιάχνουν πράσινο 
χρώμα από μαλαχίτη.



Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν 10 χρώματα στην χρωματική τους παλέτα:
Άσπρο, μαύρο, γκρίζο (από την ανάμιξη των δυο προηγουμένων), βαθύ κίτρινο, σκούρα ώχρα, 
γήινο καφετί, κόκκινη γη, πράσινο του μαλαχίτη, βιολετιά γη και αιγυπτιακό μπλε.

Με αυτά τα χρώματα έβαφαν και τα 
ξύλινα αγάλματά τους.
Χρησιμοποιούσαν για τα χρώματα 
δοχεία από ψημένο πηλό ή όστρακα 
και άπλωναν την βαφή με πινέλα 
από ίνες φοινικόδεντρων ή από 
ίνες μασημένου ζαχαροκάλαμου. 
Ζωγράφιζαν σε ομάδες και πολλές 
φορές έστηναν σκαλωσιές για να 
ζωγραφίσουν μεγάλες τοιχογραφίες 
σε υψηλούς τοίχους.  

 

www.wikipedia.gr
www.arxaiaaiguptos.gr

www.pictures.com
www.aiguptos.gr



Τα χρώματα στην Ιταλία
Μία εργασία από τη μαθήτρια Μπούρα-Μπαϊμάκου Κατερίνα

Η Ιταλία είναι χώρα της νότιας Ευρώπης, 
οπου αποτελείται από μία χερσόνησο και 
δύο μεγάλα νησιά στη Μεσόγειο Θάλασσα: 
Τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Η Ιταλία είναι 
σε μεγάλο βαθμό ομοιογενής γλωσσικά και 
θρησκευτικά, ενώ παρουσιάζει σημαντικές 
πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές 
ανομοιομορφίες.  Η Ιταλία είναι γνωστή για 

τις τέχνες, τον πολιτισμό, και πολλά μνημεία 
της, όπως ο Πύργος της Πίζα  και το Ρωμαϊκό 
Κολοσσαίο, όπως και για την κουζίνα  της. Οι 
σύγχρονοι Ιταλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς, 
σκηνοθέτες, αρχιτέκτονες, συνθέτες και 
σχεδιαστές συνεχίζουν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στο δυτικό πολιτισμό.





Η σημαία της Ιταλίας είναι τρίχρωμη, με 
τρεις κάθετες λωρίδες, χρώματος πράσινου, 
λευκού  και κόκκινου. Στην Ιταλική σημαία, 
τα χρώματα προήλθαν από τα χρώματα των 
στολών της πολιτικής πολιτοφυλακής του 
Μιλάνου. Αυτά ήταν πράσινο και λευκό (έτσι 
οι άνθρωποι τους φώναζαν “remolazzitt” 
το μικρό ραδίκι) και μερικά κόκκινα μέρη 
προστέθηκαν στις 19 Αυγούστου 1796 όταν 
η πολιτοφυλακή γίνεται η εθνική φρουρά. Η 
Ιταλική σημαία, είναι ίδια με τη Γαλλική, με 
τη διαφορά ότι αντί για μπλε , η Ιταλική εχει 
πράσινο. Σύμφωνα με ένα θρύλο, η αλλαγή 

πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του ότι το πράσινο 
ήταν το αγαπημένο χρώμα του Ναπολέοντα. 
Η σημαία αυτή πρωτοεμφανίστηκε στις 
Γαλλικές δημοκρατίες της βόρειας Ιταλίας 
που δημιουργήθηκαν στα τέλη του 18ου 
αιώνα και υιοθετήθηκε κατά το 1797-98 από 
τη δημοκρατία Cisalpine. Το  1848 -πράσινο-
άσπρο-κόκκινη σημαία υιοθετήθηκε με 
το θυρεό του στρατού (Οίκος του Savoy) 
στο κέντρο της. Το 1946, όταν η Ιταλία 
ανακηρύχθηκε δημοκρατία, ο θυρεός του 
στρατού αφαιρέθηκε από τη σημαία της. 
Υιοθετήθηκε στις 18 Ιουνίου 1946.



Το εθνικό άθλημα των Ιταλών είναι το 
ποδόσφαιρο, καθώς το πάθος τους για το 
συγκεκριμένο άθλημα , είναι φανερό. Τα 
Εθνικά χρώματα της Ιταλίας είναι κυανοί, 
μπλε και άσπροι, όπως άλλωστε και τα 
χρώματα της ομάδας η οποία φοράει 
παραδοσιακά σκούρες μπλε φανέλες, 
παρόλο που τα χρώματα της σημαίας είναι το 
πράσινο, το λευκό και το κόκκινο. Το βαθύ 
μπλε συμβολίζει το Azzurro Savoia (μπλε 
της Σαβοΐας), το χρώμα όπου συνδέεται 
με την βασιλική δυναστεία που το 1861 
ένωσε τα βασίλεια στης Ιταλίας σε ένα 

ενιαίο κράτος. Ανάμεσα στα Βασίλεια που 
ενώθηκαν για να σχηματίσουν την Ιταλία 
το 1860 ήταν κι αυτό της Σαρδηνίας, της 
οποίας ο βασιλιάς Βίκτορ Εμανουέλε Α΄ 
ανακηρύχθηκε και βασιλιάς ολόκληρης της 
Ιταλίας διατηρώντας το γαλάζιο χρώμα στη 
δικιά του σημαία. Δεδομένου ότι ο βασιλιάς 
ήταν επίτιμος πρόεδρος σε κάθε αθλητική 
ομοσπονδία οι ομάδες ντύθηκαν στα μπλε 
για να τον τιμήσουν κι αυτή η παράδοση δεν 
άλλαξε όταν έπαψε να υπάρχει στο γειτονικό 
μας κράτος η βασιλεία.



Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε μια πόλη 
από τσιμέντο, χάλυβα και σκληρή δουλεία. 
Το   χρώμα της αρχιτεκτονικής της και η 
δημιουργικότητα των ανθρώπων της, μπορεί 
να  μετατρέψει μια θαμπή, λειτουργική πόλη, 
σε μια γεμάτη ζωντάνια και ομορφιά.
Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος 
θέλησε να δώσει χρώμα στα καθημερινά του 
αντικείμενα και κυρίως στα ρούχα του. Ο 
τρόπος παρασκευής των βαφών ήταν μυστικό 
φυλαγμένο με την ποινή του θανάτου και 
μεταδιδόταν με ειδική τελετή μύησης.
Οι βαφές παρασκευάζονταν από φυσικά μέσα 
οργανικά και ανόργανα και η παρασκευή 
τους έπαιρνε τη μορφή ιεροτελεστίας. 
Τα χρώματα παραγόντουσαν σε μικρή 
ποσότητα κι έτσι η απόκτηση τους ήταν 
προνόμιο των βασιλιάδων και των πλουσίων 
ηγεμόνων. 
Στην Ελλάδα η βαφή μεταδόθηκε σε 
ευρύτερη κλίμακα μετά την εκστρατεία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου που μετέφερε πολλά 
από τα μυστικά των λαών που κατάκτησε.
Το μπλε, το μαύρο και το κίτρινο ήταν τα 
χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σε 
ευρεία κλίμακα. 

Η παλαιοντολογία μας δίνει πληροφορίες 
για την βαφή των ζωγραφικών παραστάσεων, 
που αρχικά ήτανσχεδιασμένες μόνο με μαύρο 
χρώμα και αργότερα προστέθηκε το καφέ. Η 
τέχνη της πορφύρας, δηλαδή η παραγωγή 
έντονου κόκκινου χρώματος από κάποιο 
είδος κοχυλιών άκμασε από πολύ παλιά.
Τον 4ο μ.Χ. αιώνα η Βυζαντινή αυτοκρατορία 
διέθετε ειδικό εργαστήριο πορφυρής βαφής 
με Φοίνικες τεχνίτες αποκλειστικά για τη 
βαφή των βασιλικών ρούχων για τη χρήση των 
«πορφυρογέννητων» γόνων τους. Αργότερα 
η επεξεργασία πολύ περισσότερων πρώτων 
υλών από το φυσικό εργαστήριο έδωσε 
νέες βαφές που διαδόθηκαν γρήγορα στο 
πλατύτερο κοινό.
Ο Καθολικισμός είναι η θρησκεία της 
πλειοψηφίας των κατοίκων (85% των 
κατοίκων αναπροσδιορίζονται ως 
καθολικοί). Ωστόσο υπάρχουν κοινότητες 
Προτεσταντών και Εβραίων ενώ υπάρχει 
και αυξανόμενος αριθμός μεταναστών 
Μουσουλμάνων. Οι Ιταλοί, επιλέγουν 
έντονα χρώματα για να χτίσουν ναούς 
κι εκκλησίες, καθώς δίνουν πολύ μεγάλη 
έμφαση στο πως δείχνουν εσωτερικά οι ναοί 
και οι αγιογραφίες.
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Τα χρώματα στην Γαλλία
Μία εργασία από τη μαθήτρια Χρύσα Αντώνογλου

Η Γαλλία  είναι μια χώρα της Δυτικής 
Ευρώπης αλλά περιλαμβάνει και εδάφη που 
βρίσκονται σε άλλες ηπείρους. Συνορεύει 
βόρεια με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, 
Βορειοανατολικά με τη Γερμανία, ανατολικά 
με την Ελβετία και την Ιταλία, Νότια με την 
Ισπανία και με την Ανδόρρα. Βορειοδυτικά 
βρέχεται από τη Βόρεια θάλασσα, δυτικά 
από τη Μάγχη και τον Ατλαντικό ωκεανό και 
Νότια από τη Μεσόγειο θάλασσα. Έχει έκταση 
547.026 τετρ. χιλιόμετρα και πληθυσμό 
65.821.885 κατοίκων, από τους οποίους οι 
63.136.180 βρίσκονταν στη μητροπολιτική 
Γαλλία. Πρωτεύουσα της είναι το Παρίσι ενώ 

οι μεγαλύτερες πόλεις της είναι η Μασσαλία, 
η Λυών, η Τουλούζ, η Νίκαια, το Μπορντό, 
το Στρασβούργο, η Λιλ, η Ναντ και η Ρουέν. 
Η επίσημη ονομασία της χώρας είναι Γαλλική 
Δημοκρατία. Η επίσημη γλώσσα είναι τα 
Γαλλικά και η θρησκεία που επικρατεί είναι 
το Χριστιανικό ρωμαιοκαθολικό δόγμα, 
ανεπίσημα όμως, γιατί στη Γαλλία δεν 
υπάρχει επίσημη θρησκεία. Άλλες θρησκείες 
που εκπροσωπούνται είναι η προτεσταντική, 
η ιουδαϊκή ,η μουσουλμανική και η 
Χριστιανική ορθόδοξη. Νομισματική μονάδα 
ήταν το Φραγκο μέχρι το 1999 ενώ σήμερα 
είναι το Ευρώ.



Κρασί
Οι απόγονοι των Γαλατών είναι που ανήγαγαν 
τη παραγωγή του κρασιού σε επιστήμη. 
Αυτοί που έμαθαν στον υπόλοιπο κόσμο, ότι 
το κρασί δεν είναι απλά ένα ακόμα φυτικό 
προϊόν αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
που απαιτεί την αμέριστη προσοχή του 
παραγωγού, από την αρχή που θα φυτευτεί 
το σταφύλι μέχρι να βγει το πώμα της φιάλης 
στο τραπέζι του καταναλωτή.
Η παραγωγή του κρασιού είναι άλλη μια τέχνη 
και η προώθησή του απαιτεί φαντασία. Η 
κατανάλωσή του, σύμφωνα με τους Γάλλους, 
είναι ένας συνδυασμός των δύο. Γι’ αυτό 
και σήμερα τα κρασιά τους κρατούν επάξια 
την πρώτη θέση στο μυαλό των απανταχού 
«σομελιέ». Όχι πως και άλλες χώρες δεν 
έχουν αξιόλογες ποικιλίες σταφυλιών και 
ωραία κρασιά, το αντίθετο. Απλά οι Γάλλοι 
παραγωγοί θεωρούν την κάθε φιάλη παιδί 
τους και την προσέχουν αναλόγως.
Στη Γαλλία υπάρχουν δεκατρείς οινοποιητικές 
περιοχές. Περισσότερο ή λιγότερο γνωστές 
όλες έχουν να προβάλουν ξεχωριστά κρασιά 
τόσο στη γεύση όσο και στα αρώματα. Οι 
κυριότερες από αυτές είναι:
• Η πιο γνωστή ποικιλία κρασιού 
ή καλύτερα οινοποιητική περιοχή είναι 
η Καμπανία που παράγει τη γνωστή μας 
σαμπάνια. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 
βορειοανατολικά του Παρισιού και κρατάει 
τα σκήπτρα της οινοποιίας χάρη στην τυχαία 
ανακάλυψη του μοναχού Ντομ Περινιόν.
Ο μοναχός αυτός κατάλαβε ότι το διοξείδιο 
του άνθρακα παίζει σημαντικό ρόλο στη 
παραγωγή του κρασιού και ότι εμφιαλώνοντας 
το κρασί πριν την ολοκλήρωση της ζύμωσης 
το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Το 
πόσο δίκιο είχε, το ξέρουμε πλέον όλοι. Οι 
πιο γνωστές ετικέτες από αυτή την περιοχή 
είναι η Dom Pérignon, η Moët et Chandon, 
η Ruinart, η Krug, η Pommery, η Veuve Clic-
quot και η Mumm μεταξύ άλλων.
• Μία άλλη περιοχή που χρόνια διεκδικεί 
τα πρωτεία από τη Καμπανία είναι η περιοχή 

του Μπορντό. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 
μέρος του Παρισιού και περηφανεύεται για 
τα κρασιά της. Εδώ συναντούμε ίσως τα πιο 
ποιοτικά και ακριβά κρασιά της Γαλλίας. 
Υπάρχουν πάνω από επτά χιλιάδες σατώ 
και καλλιεργούνται περίπου εκατόν είκοσι 
χιλιάδες αμπελώνων. Η ποικιλία αυτή είναι η 
αγαπημένη των Ευρωπαίων αφού το 67% των 
εξαγωγών καταναλ   ώνεται εκτός Γαλλίας. 
Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται 
είναι η Merlot, η Cabernet-Sauvignon, η Cab-
ernet-Franc,η Sémillon, και η Sauvignon που 
δίνουν τις γνωστές ετικέτες του Château 
Margaux, Pétrus, Château Penin κ.α.
• Τα κρασιά της Βουργουνδίας είναι 
και αυτά από τα πιο φημισμένα κρασιά στον 
κόσμο. Το 1415  με το βασιλικό διάταγμα 
τα κρασιά που επιτρεπόταν να ονομάζονται 
κρασιά Βουργουνδίας καθορίζονταν να 
είναι τα κρασιά που θα παράγονταν πάνω 
από τη γέφυρα της πόλης Sens. Για πάνω 
από 1.500 χρόνια οι μοναχοί σε αυτή 
περιοχή καλλιεργούν τη γη της και έχουν 
προσφέρει τα καλύτερα κρασιά που έχουμε 
δοκιμάσει. Τα κρασιά της περιοχής αυτής 
είναι αυστηρώς ελεγχόμενα και χωρίζονται 
σε 2 κατηγορίες α) τα Premier Cru με 600 
αμπελώνες να συγκαταλέγονται στους 
κατάλληλους για αυτά τα κρασιά και β) τα 
Grand Cru που θεωρούνται τα κορυφαία. 
Μόνο 33 αμπελώνες  έχουν το προνόμιο 
να συγκαταλέγονται στους αμπελώνες που 
μπορούν να προσφέρουν τα σταφύλια τους 
για τη παραγωγή  αυτών των κρασιών. Η 
περιοχή αυτή μας έχει προσφέρει μερικά 
από τα καλύτερα κρασιά, όπως Chambertin, 
Clos Vougeot, Corton, Corton-Charlemag-
ne,Montrachet, Musigny, La Tache. Γενικά, 
στη περιοχή της Βουργουνδία οι εκτάσεις των 
αμπελώνων είναι χωρισμένες σε μικρότερες 
και υπάρχουν πάνω από 3.500 καλλιεργητές 
που έχουν τα 2/3 των 24.000  αμπελώνων που 
καλλιεργούνται σε αυτή την περιοχή.



Τέχνες
Αν και τα πρώτα δείγματα της τέχνης στην 
Γαλλία ξεκινούν την εποχή του Καρλομάγνου, 
μόνο από τον 10ο αιώνα και ύστερα  
αναπτύσσεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα 
για να φτάσει σε μεγάλη ανάπτυξη τον 
επόμενο αιώνα. Στην Βουργουνδία και στην 
Προβηγκία ανευρίσκονται μοναστηριακά 
κτίσματα της ρωμανικής αρχιτεκτονικής. Στο 
τέλος του Μεσαίωνα εξελίσσεται ο γοτθικός 
ρυθμός με τα λεπτά αρχιτεκτονικά μέλη 
και τους λεπτόμορφους σχηματισμούς του. 
Αυτή η τάση διατηρείται ακόμη και μετά τα 
μέσα του 16ου αιώνα. Την επίδραση αυτή 
της Αναγέννησης την δέχτηκε η Γαλλία 
προς τα τέλη του 15ου αιώνα, κάτω από την 
λάμψη της Φλωρεντίας και την επίδραση 
των ιταλικών καλλιτεχνικών κέντρων της 
περιόδου. Οι Βερσαλλίες το πολυτελέστερο  
ανάκτορο στην Ευρώπη, φανερώνουν την 
τάση για μεγάλα και πολυτελή αρχιτεκτονικά 
κτίσματα τον 17ο αιώνα.
Ως αντίδραση στον κλασσικισμό έρχεται 

ο 18ος αιώνας ο οποίος όπως και στην 
λογοτεχνία, είναι διαποτισμένος από τα νέα 
κοινωνικά ρεύματα. Η σχέση καλλιτέχνη και 
κοινού γίνεται πιο άμεση. Η προσωπογραφία 
είναι κύριο γνώρισμα αυτής της εποχής. 
Αναφαίνεται όμως, πάλι και νέο κύμα 
κλασικισμού το οποίο διαφαίνεται στο 
Πάνθεον του Παρισιού. Ο 19ος αιώνας βλέπει 
το ξαναγύρισμα σε παλαιότερες μορφές, 
ενώ ταυτόχρονα ο νατουραλισμός και ο 
λογοτεχνικός ρομαντισμός επηρεάζουν τις 
τάσεις στις τέχνες. Στις τελευταίες δεκαετίες 
του αιώνα επιβλήθηκε ο ιμπρεσιονισμός, 
ο οποίος διατηρήθηκε και στις αρχές 
του επόμενου αιώνα. Μερικοί από τους 
εκπροσώπους του ήταν οι Κλωντ Μονέ, 
Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ, Πωλ Γκωγκέν και 
Πωλ Σεζάν. Ο 20ος αιώνας έχει ανάμεικτες 
επιδράσεις και κατευθύνσεις. Ο κυβισμός, ο 
σουρεαλισμός και η αφηρημένη τέχνη, που 
αποτελούν το κοινό γνώρισμα της διεθνούς 
καλλιτεχνικής πορείας, σημαδεύουν και την 
αρχιτεκτονική και την γλυπτική.



Γράμματα
Μεγάλη είναι η ανάπτυξη του γαλλικού 
πολιτισμού σε όλους τους τομείς καθώς και 
η επίδραση του σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. 
Η ανάπτυξη του γαλλικού πολιτισμού 
ξεκίνησε τον Μεσαίωνα και συνεχίζεται 
ακόμα και σήμερα. Η βαθμιαία αλλοίωση της 
λατινικής γλώσσας στην Γαλατία κατέληξε 
στον σχηματισμό μιας νέας γλώσσας, της 

γαλλικής. Παραδοσιακά θεωρείται ότι οι 
‘Όρκοι του Στρασβούργου’  το 842 είναι το 
πρώτο κείμενο που γράφτηκε στην γαλλική 
γλώσσα. Γενικά όμως θεωρείται ότι η 
γαλλική γλώσσα άρχισε να χρησιμοποιείται 
στα γραπτά κείμενα μετά τον 12ο αιώνα, 
όταν άρχισαν να παρουσιάζουν και έναν 
πραγματικά λογοτεχνικό χαρακτήρα.

Πηγή: www.wikipedia.gr



Φιλοσοφία και χρώματα
Μία εργασία από τη μαθήτρια Χρύσα Αντώνογλου

Όλοι ξέρουμε ότι ο κάθε ζωγράφος προσπαθεί 
μέσα από το έργο του να εκφράσει έναν κόσμο 
μηνυμάτων και συναισθημάτων. Σε αυτό τον 
βοηθούν τα σχήματα και τα χρώματα που 
χρησιμοποιεί. Τα χρώματα είναι ζωή και το 
φως τα γεννάει. Τα όρια που προσδιορίζουν το 
σχήμα των αντικειμένων δημιουργούνται από 
την ικανότητα των ματιών να διαχωρίζουν 
μεταξύ περιοχών διαφορετικής φωτεινότητας 
και χρώματος. Τα σχήμα παραμένει σχεδόν 
ανεπηρέαστο από μεταβολές φωτεινότητας ή 
χρώματος στο περιβάλλον (ακόμα και αν το 
αντικείμενο παρουσιάζεται από άλλη γωνία 
,γίνεται αντιληπτή η διαφορετική προβολή 
του), ενώ το τοπικό χρώμα των αντικειμένων 
είναι ιδιαίτερα τρωτό από αυτήν την έννοια. 
Για το λόγο αυτό τα χρώματα του καλλιτέχνη 
βρίσκονται στο έλεος του επικρατούντος 
φωτισμού, ενώ τα σχήματά του επηρεάζονται 
ελάχιστα από αυτόν. 
Ο κόσμος του χρώματος δεν είναι απλώς 
μια συλλογή αναρίθμητων χροιών, είναι 
δομημένος επί τη βάσει των τριών θεμελιωδών 
χρωμάτων και των συνδυασμών τους. 
Υπάρχουν τα βασικά ή αλλιώς καθαρά και 
τα συμπληρωματικά ήαλλιώς δευτερεύοντα 
χρώματα. Τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, 
το μπλε και το κίτρινο. Τα συμπληρωματικά 
χρώματα δημιουργούνται από την ανάμιξη 
δύο βασικών χρωμάτων. 

Τα τριτεύοντα χρώματα δημιουργούνται 
από την ανάμιξη ενός πρωτεύοντος 
και ενός δευτερεύοντος χρώματος. 
Έτσι πραγματοποιείται ένας κύκλος 12 
χρωμάτων, που απέχουν εξίσου μεταξύ 
τους και κάθε χρώμα παίρνει τη θέση του, 
που δεν μπορεί να την αλλάξει με τις άλλες. 
Η διαδοχή των χρωμάτων γίνεται σύμφωνα 
με την διάταξη του ουράνιου τόξου και του 
φάσματος. Δύο συμπληρωματικά χρώματα, 
με τη μίξη τους, καταστρέφονται και δίνουν 
ένα ουδέτερο γκρι. Το ίδιο συμβαίνει και με 
την ανάμιξη των 3 βασικών χρωμάτων.



Υπάρχουν 7 αντιθέσεις χρωμάτων:
• Αντίθεση του χρώματος καθ’ αυτό
• Αντίθεση ανοιχτού-σκούρου
• Αντίθεση ψυχρού-θερμού
• Αντίθεση των συμπληρωματικών
• Ταυτόχρονη αντίθεση
• Ποιοτική αντίθεση
• Ποσοτική αντίθεση 
Το μαύρο και το άσπρο δεν είναι χρώματα. 
Το μαύρο δημιουργείται όταν δεν υπάρχει 
καθόλου φως, σε αντίθεση με τα άλλα 
χρώματα, που είναι ορατά μόνο όταν υπάρχει 
φως.
Το άσπρο στην πραγματικότητα είναι το 
άθροισμα όλων των χρωμάτων του ουράνιου 
τόξου και της ίριδας, δηλαδή των βασικών 
και των συμπληρωματικών χρωμάτων μαζί.
Το γκρι μπορεί να γίνει από την ανάμιξη του 
άσπρου και του  μαύρου. Το άσπρο και το 
μαύρο είναι αντιτιθέμενα από κάθε άποψη 
στα αποτελέσματά τους. Μεταξύ των δύο 

αυτών χρωμάτων απλώνεται το βασίλειο των 
γκρίζων τόνων και των χρωμάτων. Για τον 
ζωγράφο είναι το πιο δυνατό μέσο έκφρασης 
του ανοιχτού και του σκούρου. Παρόλο αυτά 
όμως το γκρίζο μπορεί να μεταμορφωθεί 
με την επίδραση οπουδήποτε χρώματος, 
να εγκαταλείψει δηλαδή την ουδέτερη 
κατάστασή του και να πάρει ζωή μέσω των 
γειτονικών του χρωμάτων. Η πληθώρα των 
εφικτών τόνων και χρωμάτων ανάμιξης 
δείχνει τον τεράστιο πλούτο του κόσμου 
των χρωμάτων. Όπως τα 3 βασικά χρώματα 
έτσι και τα 3 βασικά σχήματα δηλαδή το 
τετράγωνο, το τρίγωνο και ο κύκλος μπορούν 
να βρουν μονοσήμαντες εκφραστικές αξίες. 
Για πρακτικούς λόγους τα σχήματα είναι 
το πιο αξιόπιστο μέσο αναγνώρισης και 
προσανατολισμού παρά το χρώμα, εκτός αν 
η διάκριση του χρώματος περιορίζεται στα 
θεμελιώδη βασικά χρώματα.

Σχήματα
Τρίγωνο: Είναι σύμβολο της σκέψης και 
έχει μαχητικό και επιθετικό χαρακτήρα. 
Στην οικογένεια του τριγώνου ανήκουν όλα 
τα σχήματα με διαγώνιο χαρακτήρα όπως 
για παράδειγμα ο ρόμβος, το τραπέζιο και 
τα αντίστοιχα παράγωγα. Στο τρίγωνο 
αντιστοιχεί το κίτρινο χρώμα.
Κύκλος: Είναι σύμβολο του πνεύματος, 
κινούμενο μέσα από την ενότητά του. 
Προξενεί ένα αίσθημα χαλάρωσης και 
συνεχής ροής. Στην οικογένεια του κύκλου 
ανήκουν τα καμπύλα σχήματα με κυκλικό 
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η έκλειψη, 
το ωοειδές, η κυματοειδής καμπύλη και 
όλα τα αντίστοιχα παράγωγα. Στον κύκλο 
αντιστοιχεί το μπλε χρώμα. 
Τετράγωνο: Είναι σύμβολο της ύλης, της 
βαρύτητας και του αυστηρού περιορισμού. 
Στην οικογένεια του τετράγωνου ανήκουν ο 
σταυρός, το ορθογώνιο, ο μαίανδρος και τα 
αντίστοιχα παράγωγα τους. Στο τετράγωνο 
αντιστοιχεί το κόκκινο χρώμα της ύλης. 
Το βάρος και η πυκνότητα του κόκκινου 
ταιριάζουν απόλυτα στο στατικό και βαρύ 
σχήμα του τετράγωνου.

Κόκκινο: Συμβολίζει την αγάπη, την ενότητα, 
το θυμό, την ωριμότητα και την ορμή. Είναι 
χρώμα ζεστό, πλημμυρισμένο από ένταση, 
επανάσταση και συγκίνηση. Το κόκκινο 

είναι το κατ’ εξοχήν χρώμα του ερωτικού 
πάθους, το χρώμα της φωτιάς, της δύναμη, 
της θερμότητας, του αίματος και της καύσης.
Στη χρωματοθεραπεία θεωρείται ότι ανεβάζει 
τη θερμοκρασία του σώματος, δίνει ενέργεια, 
δρα κατά της αναιμίας και της αδράνειας. 
Τέλος τονώνει το κυκλοφορικό σύστημα 
και προστατεύει από τα κρυολογήματα. Στο 
ανθρώπινο σώμα το κόκκινο αντιστοιχεί 
στο αίμα. Στην διατροφή μας οι κόκκινες 
τροφές όπως είναι οι ντομάτες, οι πιπεριές, 
οι φράουλες και τα μήλα χαρίζουν ενέργεια, 
κέφι και δραστηριότητα.

Πορτοκαλί: Συμβολίζει τη χαρά, τον πλούτο, 
την ευτυχία, την αισιοδοξία, την επιμονή, 
τη ζεστασιά και τη φιλία. Είναι χρώμα 
που εκφράζει αισιοδοξία και ωριμότητα. 
Είναι θερμό χρώμα και χρώμα ζωής που 
μεταμορφώνει  το κατώτερο σε ανώτερο. 
Στην χρωματοθεραπεία θεωρείται ότι χαρίζει 
φυσική ευεξία και πνευματική τόνωση και 
λειτουργεί ως αντικαταθλιπτικό. Ανακουφίζει 
το άσθμα, τα βρογχικά, τους ρευματισμούς 
και τις κράμπες. Στο ανθρώπινο σώμα το 
πορτοκαλί αντιστοιχεί στα έντερα, στην 
περιοχή της κοιλιάς και στα νεφρά. Οι 
πορτοκαλί τροφές όπως είναι τα καρότα, τα 
πορτοκάλια, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα 
βοηθούν τον οργανισμό να αφομοιώσει τις 
θρεπτικές ουσίες των άλλων τροφών.



Χημεία και χρώματα
Μία εργασία από τη μαθήτρια Χρύσα Αντώνογλου
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Η επιστήμη της χημείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, στην όραση. Στο έργο της χημείας το 
χρώμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές.



Χρωματιστή Χημεία
Η χρήση των χρωμάτων ανάγεται από την 
πολύ παλιά εποχή. Τα πρώτα χρώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν  τα φυσικά χρώματα, 
όπου απαντούσαν στη φύση σαν ορυκτά, 
όπως π.χ. η ώχρα, το κιννάβαρι, η σανδαράχη 
κ.α. 
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν χρώματα 
φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως για 
παράδειγμα η πορφύρα και το ινδικό. 
Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά φυσικά 
χρώματα. 
 Τι κάνει μια ουσία να είναι χρώμα; Στα μόρια 
των ουσιών αυτών υπάρχουν ειδικές ομάδες, 
που ονομάζονται χρωμοφόρες ομάδες και 
έχουν την ιδιότητα να μετατοπίζουν την 
περιοχή απορρόφησης του φωτός, έτσι 
ώστε αυτό να γίνεται ορατό.  Η ικανότητα 
αυτών των ουσιών να βάφουν διάφορες ύλες 
όπως για παράδειγμα τις υφάνσιμες ύλες, 
οφείλεται στην παρουσία άλλων ομάδων στα 
μόριά τους, που ονομάζονται αυξόχρωμες 
ομάδες και οι οποίες σχηματίζουν ενώσεις με 
τα συστατικά των ινών. Με αυτό τον τρόπο 
μια έγχρωμη γενική ουσία δεν μπορεί να 
θεωρηθεί χρώμα, αν δεν περιέχει στο μόριό 
της και αυξόχρωμες ομάδες. 
Αυτές οι ομάδες, αν και δεν έχουν σχέση με 
το χρώμα της ουσίας, παίζουν σημαντικό  
ρόλο στην απόχρωση αυτού. Όταν κάνουν 
το χρώμα βαθύτερο λέγονται βαθύχρωμες, 
ενώ όταν το κάνουν πιο ανοιχτό, λέγονται 
υψόχρωμες. 
 Ανάλογα με τη φύση του είδους που πρόκειται 
να βαφεί, χρησιμοποιείται και διαφορετικό 
χρώμα. Οι βαμβακερές ίνες αποτελούνται 
από κυτταρίνη και έχουν ουδέτερες ιδιότητες, 

ενώ το μαλλί και το μετάξι που αποτελούνται 
από πρωτεΐνες, και χαρακτηρίζονται από τις 
όξινες και τις βασικές ιδιότητες ταυτόχρονα. 
Τα χρώματα βαφής τους κατατάσσονται σε 
διάφορες κατηγορίες με κριτήρια: 
α) Τη χημική κατασκευή τους και  β) Τον 
τρόπο βαφής. Έτσι διακρίνονται σε : 
1)Βασικά χρώματα, που βάφουν απευθείας 
το μαλλί, το μετάξι και το βαμβάκι αλλά μετά 
από ειδική κατεργασία. 
2)Όξινα χρώματα, που βάφουν μόνο το μαλλί 
και το μετάξι. 
3)Χρώματα απευθείας βαφής, που βάφουν 
χωρίς βοηθητικά μέσα το μαλλί, το μετάξι και 
το βαμβάκι. 
4)Χρώματα με πρόστριψη, που για να 
πραγματοποιηθεί η στερέωση του χρώματος 
τους πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμένες 
ουσίες που λέγονται προστύμματα. Ως 
προστύμματα χρησιμοποιούνται υδροξείδια 
ορισμένων μετάλλων για παράδειγμα του 
αργιλίου, του σιδήρου, του χρωμίου, της 
τανίνης, του τρυγικού καλιονάτριου κ.λπ. 
Τα προστύμματα σχηματίζουν αδιάλυτες 
ενώσεις που ονομάζονται λάκες. 
5)Χρώματα αναπτύξεως, που σχηματίζονται 
από τα συστατικά τους τη στιγμή της βαφής. 
Οι ίνες διαποτίζονται με το ένα συστατικό 
του χρώματος και στη συνέχεια υφίστανται 
κατεργασία με διάλυμα του άλλου 
συστατικού, οπότε σχηματίζεται το χρώμα. 
Η βιομηχανία των οργανικών χρωμάτων 
έχει γίνει σήμερα μια από τις σημαντικότερες 
βιομηχανίες και μας προσφέρει σήμερα 
χιλιάδες χρωστικές ύλες, που υπερτερούν σε 
σύγκριση με τις φυσικές σε ποικιλία, αντοχή 
στο φως, το νερό και τα απορρυπαντικά, ενώ 
ταυτόχρονα είναι φτηνότερες από αυτές. 



Χρώματα επιφανειών
 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, το 
κύριο συστατικό αυτών των βαφών  ήταν το 
λινέλαιο, το οποίο αραιωνόταν με νέφτι και 
το χρώμα οφειλόταν στον βασικό ανθρακικό 
μόλυβδο, που είναι λευκός και στον οποίο 
είχαν προστεθεί διάφορες χρωστικές ουσίες. 
Από τότε κυκλοφόρησαν στην αγορά τα 
“πλαστικά” χρώματα, που ήταν βασισμένα 
σε πολυμερή παράγωγα και έγιναν πολύ 
δημοφιλή. Παράλληλα, οι τεχνικές του 
βαψίματος βελτιώθηκαν και φτάσαμε στα 
σημερινά δεδομένα, όπου τα πλαστικά 
χρώματα όχι μόνο έχουν καταρρίψει  τις 
λαδομπογιές, αλλά μπορούν άνετα να 
χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε.

Λειτουργία των βαφών επιφανειών
Η βασική λειτουργία μιας βαφής, δηλαδή 
η προστασία μιας επιφάνειας από το φως, 
το νερό και τον αέρα επιτυγχάνεται με 
το πέρασμα μιας λεπτής, δηλαδή μιας 
ανθεκτικής και αδιαπέραστης μεμβράνης 
πάνω στην επιφάνεια. Η μεμβράνη αυτή 
περιέχει συνήθως χρωστικές ουσίες για να 
καλύψει και να διακοσμήσει την επιφάνεια. 
Έτσι οι βαφές αυτές έχουν δύο βασικά 
συστατικά : 
1) Το μέσον, το υγρό μέρος της βαφής, 
το οποίο πολυμερίζεται και παρέχει την 
προστατευτική μεμβράνη. 
2) Τη χρωστική ουσία, ένα στερεό που 
βρίσκεται διασπαρμένο στο μέσον, που 
χρωματίζει την μεμβράνη.



Λαδομπογιές
Το βασικό συστατικό τους είναι το 
λινελαϊκό οξύ, ένα ακόρεστο οργανικό οξύ 
που αποτελείται από μια μακριά αλυσίδα 
δεκαοκτώ ατόμων άνθρακα και έχει δύο 
διπλούς δεσμούς. Όταν το έλαιο εκτεθεί στον 
αέρα, το οξυγόνο ενώνεται με τα άτομα του 
άνθρακα των διπλών δεσμών, σχηματίζοντας 
έτσι υπεροξειδικούς δεσμούς και συνδέοντας 
τις αλυσίδες μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργείται η προστατευτική μεμβράνη. 
Οι λαδομπογιές έχουν το πλεονέκτημα να 
εφαρμόζουν σε πορώδεις επιφάνειες, όπως 
το ξύλο, ενώ το βασικό τους μειονέκτημα 
είναι ότι αργούν να στεγνώσουν, επειδή η 
αντίδραση συνεχίζεται για αρκετό χρονικό 

διάστημα μετά την εφαρμογή τους.
 Πλαστικές βαφές
Οι πλαστικές βαφές περιέχουν οξικό 
πολυβινυλεστέρα ή μεθακρυλικό 
μεθυλεστέρα, που βρίσκονται με τη μορφή 
γαλακτώματος μέσα στο νερό. 
Οι πλαστικές βαφές έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις λαδομπογιές 
: α)στεγνώνουν γρήγορα, β)δεν έχουν έντονη 
οσμή, γ)διαλύονται με νερό και δ)η πρώτη 
ύλη είναι άφλεκτη και μη τοξική. 
Από την άλλη πλευρά δεν γυαλίζουν και 
είναι αρκετά μαλακές ενώ η σκληρότητά τους 
αυξάνεται με τη χρήση διάφορων πρόσθετων, 
όπως για παράδειγμα το μεθακρυλικό νάτριο.

Πηγή:Χρωματιστή Χημεία



Ινδία και χρώματα
Μία εργασία από τη μαθήτρια Ειρηνη Αναστασιάδου 

Οι γλώσσες, οι θρησκείες ,  ο χορός,  η μουσική,  
η αρχιτεκτονική,    τα έθιμα διαφέρουν από 
τόπο σε τόπο στο εσωτερικό της χώρας, 
αλλά παρ ‘όλα αυτά έχουν ένα κοινό. Η Ινδία 
είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που   έχει 
τόσες πολλές θρησκείες και πεποιθήσεις. Ο 
πολιτισμός της Ινδίας είναι ένα αμάλγαμα 
από αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες που 
έχει εξαπλωθεί σε όλη την ινδική  ήπειρο και 
οι παραδόσεις γεννήθηκαν αρκετές χιλιετίες 
πριν. 

Η Ινδική κουλτούρα θεωρείται από 
ορισμένους ιστορικούς ως «ο αρχαιότερος 
ζωντανός πολιτισμό της Γης», η ινδική 
παράδοση χρονολογείται από το 8000 π.Χ.  
και έχει μια συνεχή καταγεγραμμένη ιστορία 
από την εποχή των Βεδών για πάνω από 5.500 
χρόνια. Πολλά στοιχεία των διαφορετικών 
Ινδικών  πολιτιστικών στοιχείων  - όπως η 
ινδική θρησκεία, η γιόγκα και την ινδική 
κουζίνα - είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε 
ολόκληρο τον κόσμο.   



Το πολύχρωμο φεστιβάλ της Ινδίας 
Η αρχή της Άνοιξης στην Ινδία γιορτάζεται με 
ένα ξεχωριστό τρόπο, διοργανώνοντας ένα 
φεστιβάλ που ονομάζεται Holi ή Φεστιβάλ 
των Χρωμάτων. Με συνοδεία μουσικής, 
οι κάτοικοι των πόλεων χρησιμοποιούν 
χρωματιστή σκόνη σαν «όπλο» και την 
πετάνε ο ένας στον άλλο καθώς χορεύουν με 
την ψυχή τους.
Σε αντίθεση με τη δική μας Άνοιξη, οι 
Ινδοί γιορτάζουν την αρχή της Άνοιξης 

διαφορετική μέρα κάθε χρόνο, εξαιτίας της 
παράδοσης τους που επισημαίνει ότι η Άνοιξη 
έρχεται μόνο με την πρώτη πανσέληνο μετά 
τον Χειμώνα, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου 
εώς αρχές Μαρτίου. Αρκετός κόσμος που 
παίρνει μέρος στους εορτασμούς θεωρεί 
ότι μέσα από αυτή τη γιορτή, κάποιος η 
κάποια μπορεί να δείξει την αγάπη του/της 
στον άλλο/η με το να πετάξει μια χούφτα 
χρωματιστή σκόνη στο πρόσωπο του ατόμου 
που τον/την ενδιαφέρει.



Ινδική Κουζίνα
Η ινδική κουζίνα έχει ιδιαίτερες 
γεύσεις που προσδίδουν τα 
καρυκεύματα με καθημερινά 
προϊόντα.



Ινδικός γάμος 
Αποτελεί ένα μείγμα σοβαρών τελετουργικών εθίμων άψογα συνδυασμένα με την 
διασκέδαση. Είναι ένα μοναδικό γεγονός.





Τα χρώματα της σημαίας της Ινδίας 


