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Ιδανικές αποχρώσεις για χώρους 
με βόρειο προσανατολισμό

Τα βορινά δωμάτια είναι τα πιο ψυχρά. Η έλλειψη απευθείας έκθεσης 

στο ηλιακό φως κρατάει αυτή την ψυχρή αίσθηση ακόμα και στις πιο 

θερμές ημέρες. Όταν επιλέγετε αποχρώσεις για αυτά τα δωμάτια 

καλό θα ήταν να αποφεύγετε τα γκρι, τα μπλε, τα πράσινα, τα βιολετί 

καθώς και τα πολύ ψυχρά λευκά, γιατί ακόμα και με διακόσμηση 

θερμών χρωμάτων θα δείχνουν αφιλόξενα. Προτιμήστε ζεστές 

αποχρώσεις για να ισορροπήσετε την ψυχρότητα του χώρου.

Για δωμάτιο με πολύ φυσικό φωτισμό
Λόγω του ότι το δωμάτιό σας είναι βορινό δε σημαίνει ότι δεν έχει 

φυσικό φως, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα.  Σε τέτοια 

δωμάτια θα παρατηρήσετε ότι ο φωτισμός είναι τις περισσότερες 

ώρες της ημέρας σταθερός λόγω του ότι το φως του ηλίου είναι 

έμμεσο. Προτείνουμε ουδέτερες αποχρώσεις στους τόνους του 

κίτρινου και κρεμ αποχρώσεις που δίνουν την απαραίτητη ζεστασιά 

στον χώρο και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με γκρι σκούρες 

αποχρώσεις σε ξύλινες επιφάνειες και διακοσμητικά στοιχεία.

Για δωμάτιο με λίγο φυσικό φωτισμό
Όταν ένα βορινό δωμάτιο έχει  μικρά ανοίγματα συνήθως είναι 

αρκετά σκοτεινό. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε πιο  έντονες 

ζεστές αποχρώσεις και βαθιά κόκκινα. Για τις έντονες αποχρώσεις 

θυμηθείτε: «a little goes a long way»!

Ιδανικές αποχρώσεις για χώρους 
με ανατολικό προσανατολισμό

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το φως «αλλάζει» την αίσθηση 

των αποχρώσεων του χώρου. Για αυτά τα δωμάτια προτείνουμε

καθαρές, ουδέτερες και ψυχρές αποχρώσεις που μπορούν να 

ζωντανέψουν τόσο με το φωτεινό και δροσερό πρωινό φως, 

όσο και με το φως του δειλινού προσφέροντας γαλήνη, αρμονία

και ευεξία.

Για δωμάτιο με πολύ φυσικό φωτισμό
Ανοιχτές και ουδέτερες αποχρώσεις είναι σίγουρα η καλύτερη 

επιλογή όταν ο χώρος δέχεται άπλετο φυσικό φως. Για παράδειγμα 

ένα σκονισμένο γαλάζιο θα ζωντανέψει τις πρωινές ώρες.

Μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα ουδέτερο γκρι τόσο για τον  

τοίχο γύρω από τα ανοίγματα όσο και για τις ξύλινες επιφάνειες, 

δίνοντας ένα κλασσικό τελικό αποτέλεσμα. Οι  συγκεκριμένοι 

χώροι φιλοξενούν πολύ ευχάριστα μπλε και πράσινες νότες για τις 

ουδέτερες αποχρώσεις δροσερής γαλήνης που θα επιλέξετε.

Για δωμάτιο με λίγο φυσικό φωτισμό
Αν  ο χώρος σας έχει λίγα ή μικρά ανοίγματα θα πρέπει να βρεθεί  

η ισορροπία ανάμεσα στο ζωηρό φωτισμό και στα διακοσμητικά 

στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα περνάτε ευχάριστες και 

χαλαρωτικές στιγμές στον χώρο σας. Προτείνουμε σκούρες βιολετί, 

πράσινες ή μπλε αποχρώσεις, επειδή είναι ζωηρές το πρωί αλλά 

δείχνουν ζωντανές και με σκούρο απογευματινό φως. Επιλέξτε 

διακοσμητικά στοιχεία από φυσικά υλικά και δώστε ισορροπία στον 

χώρο για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ιδανικές αποχρώσεις για χώρους με νότιο 
ή μεσημβρινό προσανατολισμό

Ο νότιος προσανατολισμός είναι από τους πιο αγαπημένους! Το 

ηλιακό φως από τα ανοίγματα είναι άμεσο και λούζει απαλά τον χώρο 

ζεσταίνοντάς τον. Είναι όμως πρόκληση η σωστή επιλογή απόχρωσης 

για τις επιφάνειες. Το φως αναδεικνύει τις ζεστές αποχρώσεις, αλλά 

και δίνει διαφορετική αίσθηση καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας. 

Δηλαδή μία απόχρωση μπορεί να φαίνεται ιδανική το πρωί αλλά το  

απόγευμα να μην είναι τόσο ευχάριστη. Προτείνουμε ουδέτερες 

και γήινες αποχρώσεις.

Για δωμάτιο με πολύ φυσικό φωτισμό
Προσπαθήστε να αποφύγετε τις πολύ ζωηρές αποχρώσεις. 

Μπορεί να δείχνουν λιγότερο καλαίσθητες όταν το φως τις

«χαϊδεύει». Θερμές αποχρώσεις: κίτρινες, πορτοκαλί και χρυσές 

μπορεί να κάνουν το δωμάτιο πολύ ζεστό. Επιλέξτε ανοιχτές γκρι 

με μπλε τόνους, οι συνδυασμοί των γήινων μπέζ είναι ιδανικές,  

ισορροπώντας την περίσσεια ζεστασιάς χωρίς να δείχνουν ψυχρές.

Για δωμάτιο με λίγο φυσικό φωτισμό
Είναι πολύ ασφαλές να επιλέξετε έντονες και σκούρες αποχρώσεις 

σε ένα νότιο δωμάτιο χωρίς πολύ φυσικό φωτισμό. Το φως που θα 

έχει ο χώρος θα είναι αρκετό ώστε να τον αναδείξει χωρίς 

να φαίνεται πολύ σκοτεινός. Επιλέξτε πλούσια κοκκινό-κεραμιδί 

και μωβ αποχρώσεις και δώστε μία αίσθηση φιλόξενης πολυτέλειας.

Ιδανικές αποχρώσεις για χώρους 
με δυτικό προσανατολισμό

Σε δωμάτια με δυτικό προσανατολισμό η αίσθηση των αποχρώσεων 

στον χώρο αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα 

το πρωί μία απόχρωση μπορεί να φαίνεται ουδέτερα απαλή, όμως 

το απόγευμα να έχει πολύ ζωηρούς ζεστούς τόνους. Για αυτά τα 

πιο «θερμά» απογεύματα επιλέξτε θερμές απαλές αποχρώσεις του 

πράσινου και του κίτρινου.

Για δωμάτιο με πολύ φυσικό φωτισμό
Τα δυτικά δωμάτια δέχονται το περισσότερο φως στις θερμότερες 

ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεγάλα ή πολλά 

ανοίγματα. Οι ανοιχτές ψυχρές και θερμές αποχρώσεις του πράσινου 

και κίτρινου θα δώσουν «προσωπικότητα» στον χώρο σας κάνοντάς 

τον φωτεινό και θερμό το πρωί και δροσερό, ψυχρά γαλήνιο το 

απόγευμα.

Για δωμάτιο με λίγο φυσικό φωτισμό
Όταν ο χώρος δεν διαθέτει πολλά παράθυρα χρησιμοποιήστε το 

χρώμα για να δώσετε στο δωμάτιο το φως που χρειάζεται. Θερμές 

μπεζ και κόκκινο-πορτοκαλί ανοιχτές αποχρώσεις είναι ιδανικές. 

Ο δυτικός ήλιος θα σας δώσει ένα κρεμώδες αποτέλεσμα φυσικής 

ενθάρρυνσης και φιλικής ζεστασιάς.

Η επιλογή χρώματος και ο σωστός 

συνδυασμός αποχρώσεων προκύπτουν 

λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες που κάνουν 

κάθε χώρο μοναδικό.  Αναδείξτε το 

στυλ σας και εκφραστείτε επιλέγοντας 

μοναδικούς συνδιασμούς για τον κάθε 

χώρο σας, μελετώντας την εσωτερική του 

διακόσμηση, τον προσανατολισμό του, 

τη γεωμετρία του, το μέγεθός του και το 

φυσικό φως που διαμορφώνει το χρώμα 

και την ενέργειά του.

Ανακαλύψτε πώς οι χρωματικοί 

συνδιασμοί σε κάθε χώρο καθορίζουν 

την αίσθησή του και την ενέργειά του, 

πώς αντανακλούν τη προσωπική μας 

διάθεση και πώς καθορίζουν την αισθητική 

και αντιληπτική μας ικανότητα. Υπάρχουν 

πολλές αποχρώσεις θερμών, ψυχρών ή 

ουδέτερων χρωμάτων που ταιριάζουν 

σε κάθε χώρο, καθώς και διάφοροι 

χρωματικοί συνδυασμοί μονοχρωματικοί, 

συμπληρωματικοί ή αναλογικοί. 

Βρείτε μερικά έξυπνα tips για το πώς 

θα επιλέξετε χρώμα και με ποιο τρόπο 

θα συνδυάσετε τις αποχρώσεις του: 

μελετήστε τη θέση του χώρου, το σχήμα 

του, το μέγεθος των ανοιγμάτων στους 

τοίχους, το φυσικό φως και τη διακόσμηση 

που υπάρχει στον χώρο, ώστε να κάνετε 

την τελική επιλογή ακόμα πιο επιτυχημένη.

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να επιλέξετε  

κατηγορίες χρωμάτων, τι αποτέλεσμα έχουν 

οι σκούρες και ανοιχτές αποχρώσεις στο 

οπτικό εφέ του κάθε χώρου και σε ποιες 

αναλογίες πρέπει να συνδυαστούν ώστε 

να κάνουν τον χώρο μοναδικό.
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Για να μεγαλώσουμε έναν χώρο

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ανοιχτή απόχρωση, ωστόσο 

για το μέγιστο αποτέλεσμα, προτιμήστε μία από την οικογένεια 

των ουδέτερων, φωτεινών υπόλευκων. Για να δώσετε την 

ψευδαίσθηση του εκτεταμένου χώρου, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του δωματίου, βάψτε τους τοίχους, τις επενδύσεις 

και την οροφή με την ίδια ανοιχτόχρωμη απόχρωση, ώστε να 

αντανακλάται περισσότερο φως και να δίνεται μια αίσθηση 

φυσικότητας και ισορροπημένης κομψότητας, που εντείνουν 

την αίσθηση του εύρους. Διατηρήστε το δάπεδο σε ενδιάμεσα 

ανοιχτούς τόνους, συνδιασμένους μονοχρωματικά από την 

ίδια μινιμαλιστική διάθεση, προσθέτοντας ανοιχτόχρωμα 

χαλιά πάνω από σκούρο ξύλο ή πλακάκι. Κάντε ένα βήμα πίσω 

και παρακολουθήστε το δωμάτιό σας να μεγαλώνει και να 

επεκτείνεται ισορροπημένα με τόνους και σκιάσεις της ίδιας 

μονοχρωματικής απόχρωσης!

Για να μικρύνουμε έναν χώρο

Εάν έχετε ένα δυσανάλογα μεγάλο ή υπερβολικά φωτεινό 

δωμάτιο που θέλετε να περιορίσετε οπτικά για να ισορροπήσετε 

τις αναλογίες του: Βάψτε τους τοίχους και την οροφή επιλέγοντας 

σκουρόχρωμες αποχρώσεις αναλογικής τονικότητας που σας 

εκφράζουν. Αυτό δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση θαλπωρής 

και αποτελεί έξυπνη λύση για χώρους ενεργειακής ζεστασιάς, 

όπως υπνοδωμάτια ή βιβλιοθήκες, στους οποίους θέλετε να 

ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος και το φως του χώρου. Ακόμη 

και αν δεν το πιστεύετε, με αυτό το τρόπο δίνετε μια αίσθηση 

ψυχολογικής χαλάρωσης, πνευματικής διέγερσης και αρμονίας 

χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα εκλεπτυσμένο στυλ στον χώρο σας.

Για να τονίσουμε έναν τοίχο

Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τονισμένους και εστιασμένους 

τοίχους, που προκύπτουν από ένα ιδιαίτερα τολμηρό χρώμα ή μια 

ιδιαίτερη επένδυση ή μια κατασκευή από γυψοσανίδα, ξύλο, πέτρα 

ή τεχνοτροπία τοίχου που αντιπαρατίθεται σε έναν ουδέτερο  

χώρο. Για να τονίσετε όμως έναν απλό και μινιμαλιστικό τοίχο,  

λειτουργείτε ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο: Αντί να επιλέξετε 

έντονη απόχρωση, επιλέξτε ένα χρώμα φωτεινό και ανοιχτό, ενώ 

σε όλους τους υπόλοιπους τοίχους (συμπεριλαμβανομένης της 

οροφής) επιλέξτε σκουρόχρωμη απόχρωση. Με αυτό τον τρόπο, 

ο ανοιχτόχρωμος τοίχος μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό και 

τολμηρό στοιχείο στον χώρο. Αυτό αποτελεί εξαιρετική λύση για 

δωμάτια στα οποία θέλετε να αναδείξετε ένα ιδιαίτερο κομμάτι 

εικαστικής τέχνης αλλά ακόμη και εκείνα στα οποία θέλετε να 

δώσετε όλη την προσοχή στη διάταξη των επίπλων σας.

Για να δώσουμε ύψος σε έναν χώρο

Για να δώσουμε την αίσθηση της κάθετης επέκτασης σε ένα 

δωμάτιο και να αλλάξετε την αίσθηση του μεγέθους του στο 

χώρο θα χρειαστείτε δύο διαφορετικές αποχρώσεις χρώματος, 

μια ουδέτερη ανοιχτή ή υπόλευκη και μια σε σκούρο ή βαθύ 

τόνο. Βάψτε την οροφή, με την ανοιχτή απόχρωση και τους 

τοίχους με τη σκουρόχρωμη. Προτιμήστε ένα συμπληρωματικό 

συνδυασμό χρωμάτων που βρίσκονται απέναντι στον χρωματικό 

κύκλο. Με αυτή την τεχνική, ενισχύονται οι οριζόντιες γραμμές 

και εστιάζεται το βλέμμα σας στο ανοιχτό χρώμα, ενώ οι πιο 

σκούρες τονικότητες υποχωρούν οπτικά, δημιουργώντας την 

αίσθηση ότι το δωμάτιο είναι ψηλότερο.

Για να κοντύνουμε έναν χώρο

Όσοι έχετε ψηλοτάβανα σπίτια έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα 

από τα πιο εντυπωσιακά εφέ. Βάψτε την οροφή επιλέγοντας μια 

σκουρόχρωμη απόχρωση διατηρώντας τους υπόλοιπους τοίχους 

σε ανοιχτούς τόνους. Με αυτό τον τρόπο θα “χαμηλώσετε” το 

ύψος του δωματίου, φωτίζοντας ταυτόχρονα τους περιμετρικούς  

τοίχους, δημιουργώντας μια νέα δυναμική ισορροπία και δίνοντας 

αναλογική βαρύτητα με τα χρώματα στον χώρο σας. Μη ξεχνάτε  

ακόμη, πως με αυτόν τον εύκολο τεχνικά τρόπο, θα κάνετε το σπίτι 

σας να μοιάζει ακόμα πιο εντυπωσιακό, ίσως όπως εκείνα που 

καταχωρούνται σε αρχιτεκτονικά περιοδικά.

Για να προσθέσουμε πλάτος σε έναν χώρο

Για να κάνετε το χώρο σας να φαίνεται πιο πλατύς και 

να προσθέσετε την αίσθηση της πολυτέλειας και της 

διαχρονικότητας, βάψτε την οροφή καθώς και το κάτω ένα 

τρίτο  του τοίχου σε μια ανοιχτή απόχρωση. Στη συνέχεια, 

βάψτε το υπόλοιπο πάνω τμήμα του τοίχου με μια απόχρωση σε 

σκούρο τόνο. Αυτό θα δημιουργήσει ένα οπτικό εφέ με το να 

στριμώξει το σκούρο χρώμα ανάμεσα στην ανοιχτή απόχρωση, 

κάνοντας έτσι το δωμάτιο σας να φαίνεται ευρύτερο, δίνοντας 

μια αίσθηση αίγλης, λάμψης και πολυτέλειας. Αποτελεί ίσως την 

περισσότερο απαιτητική τεχνική, αλλά το αποτέλεσμα θα σας 

εντυπωσιάσει και θα σας δικαιώσει.

Για να περιορίσουμε έναν χώρο

Εάν έχετε ένα χαοτικά μεγάλο δωμάτιο, αλλά θέλετε να 

αισθάνεστε μεγαλύτερη ζεστασιά, ισσοροπία και άνεση βάψτε 

την οροφή και τον έναν τοίχο σας ουδέτερο, φωτεινό λευκό ή 

υπόλευκο (τον τοίχο με το μικρότερο μήκος, αν το δωμάτιο είναι 

ορθογώνιο) και τους υπόλοιπους τοίχους σε μια σκουρόχρωμη 

απόχρωση. Επιλέξτε έναν αναλογικό συνδιασμό έντονης 

συνδυαστικής διαφορετικότητας. Με αυτό το εύκολο τρικ, 

προσεγγίζετε το βλέμμα σας στα φωτεινά μέρη του χώρου. 

Οι υπόλοιποι τοίχοι μοιάζει έτσι να κλείνουν και να 

απορροφώνται προς την περιοχή της ανοιχτόχρωμης 

απόχρωσης, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι το δωμάτιο 

σας αγκαλιάζει.

Για να επιμηκύνουμε έναν χώρο

Για να επιμηκύνετε ένα δωμάτιο και να αλλάξετε την αίσθηση 

του μήκους του στο χώρο, βάψτε την οροφή και τον έναν τοίχο  

σε σκούρα απόχρωση της επιλογής σας και τους υπόλοιπους 

τοίχους σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση, επιλέγοντας διαιρεμένους 

συμπληρωματικούς έντονους συνδυασμούς χρωμάτων οι οποίοι 

είναι υποχωρητικοί και δημιουργούν τη ψευδαίσθηση ότι ωθούν 

τους τοίχους πίσω. Οι ανοιχτόχρωμοι τοίχοι διευρύνουν οπτικά τον 

χώρο προς τα έξω επιμηκύνοντάς τον, με αποτέλεσμα το βλέμμα 

μας να ακολουθεί τη μακριά σκούρα πλευρά οροφής-τοίχου 

που δημιουργήσαμε με αυτό τον τρόπο. Τολμήστε έντονα 

με αυτή την τεχνική στους διαδρόμους του σπιτιού σας 

και σε χώρους μακρόστενους.


