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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ιδέα της εν λόγω εργασίας γεννήθηκε με τη λογική πως τα χρώματα, τα οποία 

κατακλύζουν τη ζωή μας, τόσο όσον αφορά εμάς τους ίδιους, που διαφέρουμε ως προς το 

χρώμα των ματιών, των μαλλιών, του δέρματος μας, έως τα ρούχα, τα αντικείμενα και τον 

κόσμο που μας περιβάλλει και μας φιλοξενεί, αλλά και όσον αφορά τον εξωτερικό κόσμο με 

τη φύση να αλλάζει χρώματα αναλόγως της εποχής και να διαμορφώνει τη διάθεση και τα 

συναισθήματά μας, καθορίζοντας τη συμπεριφορά μας, τα χρώματα των ενδυμάτων μας, το 

χρωματικό διάκοσμο του χώρου όπου ζούμε και εργαζόμαστε κλπ. 

Προηγούμενες έρευνες διερεύνησαν τον τρόπο που οι δύο αυτές μεταβλητές, το χρώμα 

και το συναίσθημα ή σε κάποιες περιπτώσεις η συγκίνηση συνδέονται, εστιάζοντας σε 

διαφορετικές πτυχές του προβλήματος (π.χ. ηλικιακές διαφορές των συμμετεχόντων, 

διαπολιτισμικές διαφορές κλπ) με κοινό τόπο το γεγονός της σύνδεσης συγκίνησης και 

χρώματος, με κύρια τάση των ανθρώπων να αποδίδουν αρνητικές συγκινήσεις στα σκούρα 

χρώματα (καφέ, γκρι, μαύρο, σκούρο μπλε) και θετικές στα φωτεινά (πράσινο, κόκκινο, 

κίτρινο). 

Το θαυμαστό αυτό κόσμο θελήσαμε να εξετάσουμε και εμείς εστιάζοντας στις πιθανές 

διαπολιτισμικές διαφορές κατά τη σύνδεση χρωμάτων – συγκινήσεων και αποφασίσαμε το 

δείγμα να αποτελέσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας, των οποίων τις απαντήσεις τις 

λογιζόμαστε ως πιο αυθόρμητες απαντήσεις, και πιθανόν απαλλαγμένες από πολιτισμικές 

προκαταλήψεις και στερεότυπα των ενηλίκων, μένει να το διαπιστώσουμε.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη σύνδεση χρωμάτων και 

συγκινήσεων επεκτείνοντας τον προβληματισμό ως προς την ύπαρξη πιθανών διαπολι-

τισμικών διαφορών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών), ηλικιακή ομάδα που δεν είχε 

διερευνηθεί από τις προηγούμενες διαπολιτισμικές έρευνες. Το δείγμα μας αποτελούνταν 

από 50 νήπια (29 αγόρια και 21 κορίτσια), 25 ελληνικής καταγωγής και 25 αλλοδαπής 

καταγωγής. Ελέγξαμε για διαπολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και ομοιότητες 

εντός και μεταξύ των ομάδων τόσο όσον αφορά την απόχρωση (hue) όσο και τη φωτεινότητα 

(value) των χρωμάτων κατά τη σύνδεσή τους με τις συγκινήσεις. Τα αποτελέσματά μας 

έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συγκινήσεων και χρωμάτων, με τα πιο ανοιχτόχρωμα 

να αντιστοιχίζονται με τη χαρά και τα πιο σκούρα με τη λύπη και το θυμό. Όσον αφορά την 

πολιτισμική διαφοροποίηση, αυτή δεν επιβεβαιώθηκε, αντιθέτως υπήρξε συμφωνία στις 

απαντήσεις των παιδιών ελληνικής και αλλοδαπής καταγωγής, με στατιστικά σημαντικές 

ομοιότητες μεταξύ των ομάδων να διαπιστώνονται για τη συγκίνηση του θυμού, την οποία 

συσχέτισαν με τις αχρωματικές αποχρώσεις (λευκό, γκρι, μαύρο). Η μόνη στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο πολιτισμικών ομάδων αφορούσε και πάλι την έκφραση 

του θυμού και συγκεκριμένα το ότι η ομάδα ελληνικής καταγωγής απέδωσε σε αυτή 

στατιστικά συχνότερα την σκούρα φωτεινότητα της αχρωματική απόχρωσης (μαύρο) σε 

σύγκριση με την ομάδα μη ελληνικής καταγωγής, η οποία απέδωσε συχνότερα στο θυμό τις 

φωτεινότερες αχρωματικές αποχρώσεις (λευκό, γκρι), δεδομένο που μπορεί να καταδεικνύει 

πιθανές φυλετικές προκαταλήψεις και όχι απαραίτητα πολιτισμική διαφοροποίηση. 

Λέξεις κλειδιά: χρώματα, συγκινήσεις, συσχέτιση χρωμάτων – συγκινήσεων, διαπολιτισμι-

κές διαφορές  

ABSTRACT 
The aim of the present study was to investigate the associations between colors and 

emotions, focusing on possible cultural differences, particularly among preschoolers 

(between the ages of four and five years old). Fifty preschool children participated in our 

study (29 boys and 21 girls), of which twenty five were Greeks and twenty were non Greeks 

(12 Europeans and 13 Asians- Africans). We searched for between groups differences and 

within and between groups’ similarities on the color-emotion matching task while we 

examined separately for both the effects of color hue and color value. The results of the 

present study indicates that the association between color – emotion does exist, with the 

bright colors being associated with the happy positive emotion and dark colors being 

associated with the sad and angry negative emotions. Finally, the present study didn’t find 

any cultural differences among Greeks and non-Greeks preschoolers. On the contrary there 

was a statistical significant intercultural consensus for the anger emotion, which both Greek 

and non-Greek participants associated with achromatic hues (white, grey, black). The only 

statistical significant difference between the two cultural groups concerned also the angry 

expression, with the Greeks associating with it the dark achromatic value (black) more 

frequently than the non-Greek group which associated it with the lighter achromatic values 

(white, grey). However this finding could suggest racial bias rather than intercultural 

differences. 

Key words: colors, emotions, color - emotion associations, cultural differences. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ   

1.1 Ορισμός των Συγκινήσεων  

Ο ορισμός του emotion υπήρξε αμφιλεγόμενος διεθνώς, με αποτέλεσμα αντίστοιχη 

αδυναμία αξιόπιστης απόδοσής του στα ελληνικά, (Atkinson & Atkinson, Smith, Bem, 

Nolen-Hoeksema, 2004), με πιο συνήθεις τους όρους συγκινήσεις ή συναισθήματα . 

Χαρακτηριστικό αυτής της αδυναμίας κοινού ορισμού του όρου emotion είναι ότι οι  

Kleinginna & Kleinginna (1981) παραθέτουν 92 ορισμούς του και δικαιολογημένα καθώς 

αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους (Hess & Thibault,2009, 

Otten & Banaji, 2012, Sauter LeGuen & Haun, 2011, Fujimura, Matsuda, Katahira, Okada & 

Okanoya, 2012, Jack, 2013).  

Η σύγχρονη τάση συνηγορεί υπέρ ενός πολυπαραγοντικού ορισμού του emotion, ο 

οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιθανά συστατικά που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει σε αυτό το 

φαινόμενο (Λιγκοβανλή, 2007). Συγκεκριμένα, οι Kleinginna & Kleinginna (1981) θεωρούν 

πως η έννοια του emotion περιλαμβάνει όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίες διεκπεραιώνονται από νευρωνικά 

και ορμονικά συστήματα και μπορούν α) να προκαλούν συναισθηματικές εμπειρίες, όπως τα 

αισθήματα διέγερσης και ευχαρίστησης/δυσαρέσκειας (Schlosberg, 1952, Russell, 1980), β) να 

εγείρουν γνωστικές διεργασίες, όπως σχετικές με τη συγκίνηση επιδράσεις στην αντίληψη, ή 

ακόμη διαδικασίες αποτίμησης και κατονομασίας, γ) να προκαλούν εκτεταμένες αλλαγές σε 

φυσιολογικό επίπεδο σε αντιστοιχία με τις συνθήκες που προκάλεσαν τη συγκίνηση και δ) να 

οδηγούν σε συμπεριφορές που συχνά, αν όχι πάντοτε, είναι εκφραστικές, προσαρμοστικές 

και στοχοκατευθυνόμενες (Λιγκοβανλή, 2007). 

Η απόδοση του όρου emotion στην παρούσα εργασία γίνεται με τον όρο συγκίνηση και 

διακρίνεται από άλλα σχετικά φαινόμενα, όπως τα συναισθήματα (feelings) και τις διαθέσεις 

(moods) (Ντάβου, 2006) ως προς τη διάρκεια, την ένταση και το επίπεδο επεξεργασίας της 
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διέγερσης. Ως προς τη διάρκεια (οι συγκινήσεις διαρκούν από μερικά λεπτά έως και μία ώρα, 

ενώ τα συναισθήματα και οι διαθέσεις διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως και 

μια ολόκληρη ζωή (Ντάβου, 2006). Παραδείγματος  χάριν, το αίσθημα του θυμού που μπορεί 

να διαρκέσει από λίγα λεπτά μέχρι και μια ώρα, το αποκαλούμε συγκίνηση. Πρόκειται 

δηλαδή για μια έντονη κινητοποίηση ελάχιστης διάρκειας, αναφορικά με κάποιο αντικείμενο 

(άτομο, κατάσταση, συμβάν). Ενώ από την άλλη πλευρά όταν μιλάμε για πιο γενικευμένη 

κατάσταση, χωρίς αντικείμενο, η οποία δίνει μια γενική απόχρωση στη ζωή και διαρκεί 

συγκριτικά μεγαλύτερο χρονικά διάστημα, για παράδειγμα εάν το άτομο παραμένει 

θυμωμένο καθόλη τη διάρκεια της μέρας, ή θυμώνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

μέρας ή αν είναι θυμωμένο για μέρες ή εβδομάδες (Ντάβου, 2006) τότε μιλάμε για τη 

διάθεση του (Ekman & Friesen, 1975). Ως προς την ένταση (Atkinson et al., 2004) οι 

διαθέσεις έχουν γενικά χαμηλότερη ένταση, σε σχέση με τις συγκινήσεις και τα συναισθήματα 

(Ντάβου, 2006) και ως προς το επίπεδο επεξεργασίας της διέγερσης (Atkinson et al., 2004) οι 

συγκινήσεις, όσο και οι διαθέσεις περιλαμβάνουν την έννοια της ετοιμότητας για δράση. Οι 

συγκινήσεις αλλάζουν την κατάσταση της ετοιμότητας για δράση, ενώ οι διαθέσεις 

διατηρούν αυτές τις καταστάσεις και «εναντιώνονται» στην αλλαγή. Για παράδειγμα όταν 

έχουμε άσχημη διάθεση, δεν αποδεχόμαστε μια πιθανή πρόσκληση φιλικών μας προσώπων 

σε έξοδο για διασκέδαση (Ντάβου, 2006, Atkinson & Atkinson et al., 2004) 

Ο Frijda (1994) διερευνώντας το ρόλο των γνωστικών διεργασιών κατά την παραγωγή 

των ψυχολογικών φαινομένων των θυμικών αντιδράσεων, της συγκίνησης, του 

συναισθήματος και της διάθεσης  αντιστοιχεί στο θυμικό (affect) εσωτερικά ερεθίσματα (π.χ. 

άμεσες επιδράσεις των βιοχημικών ή νευρικών διεργασιών του οργανισμού) αλλά και απλά 

ερεθίσματα των αισθητηρίων οργάνων που ενεργούν άμεσα στο θυμικό σύστημα (όπως π.χ. 

γεύσεις, μυρωδιές). Στη συγκίνηση αντιστοιχεί ερεθίσματα τα οποία δρουν άμεσα, δια μέσου 

της αφομοίωσης, στα ήδη αποθηκευμένα (νοητικά) «σχήματα» ή στις προσδοκίες (ισχύει για 
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τα οικεία ερεθίσματα). Τέλος, εδώ αντιστοιχεί ερεθίσματα τα οποία δρουν δια μέσου των 

«σχημάτων» που έχουν κάποιο νόημα (για το άτομο) και τα οποία έχουν αφομοιωθεί. Στη 

διάθεση (mood) αντιστοιχεί πιο περίπλοκα ερεθίσματα τα οποία ενεργοποιούν τα αισθήματα 

μέσω κάποιου είδους συσχέτισης, όπως η αντίληψη ενός οπτικού ή άλλου αισθητηριακού 

ερεθίσματος, το οποίο συσχετίζεται με τον πόνο ή με μια αίσθηση ασφυξίας, ή π.χ. 

καταστάσεις που επηρεάζουν την ευκολία ή την προσπάθεια με την οποία (δια)νοητικές  ή 

σωματικές κινήσεις μπορούν να εκτελεστούν.  

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Frijda (1994) τα αρνητικά και θετικά αισθήματα αντιστοιχούν 

στο θυμικό, ενώ στις πιο διάχυτες καταστάσεις του θυμικού, ή στις καταστάσεις ετοιμότητας 

ή και στις δύο αυτές καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν αντικείμενο, χρησιμοποιεί τον όρο 

διαθέσεις. Τέλος, στις καταστάσεις, που επιδέχονται αντικείμενο και παράλληλα συνδέονται 

με μια πράξη ετοιμότητας ως προς το αντικείμενο αυτό αντιστοιχεί στον όρο συγκίνηση. Οι 

τελευταίες αυτές συγκινησιακές καταστάσεις εμπεριέχουν μια αλλαγή ενόσω βρισκόμαστε 

σε κατάσταση ετοιμότητας, πρόκειται για αποβλεπτικές καταστάσεις, οι οποίες 

αποκαλούνται συγκινήσεις, βιώνονται από το υποκείμενο ή προκύπτουν από τη συμπεριφορά, 

ή και από τα δύο μαζί και δε σχετίζονται απαραίτητα ούτε με τις διαθέσεις, ούτε και με το 

θυμικό. (Frijda, 1994).  

Οι συγκινήσεις μελετώνται έχοντας ως οδηγό τις συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου. 

Οι συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου αποτελώντας μέρος του συστατικού στοιχείου 

της εκφραστικής συμπεριφοράς των συγκινήσεων, αποτελούν ένα από τα κύρια 

μεθοδολογικά εργαλεία αναγνώρισης τόσο της βίωσης συγκινήσεων από το ίδιο το άτομο, 

όσο και της βίωσης από κάποιον άλλο,  παρόλα αυτά η οικουμενικότητα  των συγκινησιακών 

εκφράσεων του προσώπου παραμένει ένα κεντρικό υπό συζήτηση θέμα στην ψυχολογία 

(Jack, 2013). Το πρόσωπό μας παρέχει, σύμφωνα με τους Ekman & Friesen (1975), τριών 

ειδών σήματα : τα στατικά  όπως το χρώμα του δέρματος (φυλή), η δομή του προσώπου 
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(φύλο), τα βραχεία όπως οι μόνιμες ρυτίδες (ηλικία) και τα ταχεία όπως το σήκωμα των 

φρυδιών (συγκινησιακή έκφραση π.χ. έκπληξης ή  σήμα συζήτησης), αλλά και ένα μεγάλο 

αριθμό επιπλέον ανεκτίμητων πληροφοριών (Otten & Banaji, 2012). Οι Niedenthal, Krauth-

Gruber & Ric (2006) συμφωνούν πως υπάρχει μια μεγάλη γκάμα εκφράσεων του προσώπου, 

που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τις συγκινήσεις . Στο πρόσωπο δεν παρατηρούμε μόνο 

χαμόγελα χαράς, γκριμάτσες αηδίας, συνοφρύωση από θυμό, αλλά παρατηρούμε και τις 

κινήσεις των χειλιών κατά τη διάρκεια που κάποιος μας μιλάει, τις κινήσεις του στόματος και 

των μάγουλων κατά τη διάρκεια του μασήματος, το ανοιγοκλείσιμο των ματιών από 

εκνευρισμό, ή το μισόκλεισμά του στο φως του ήλιου, ή τις κινήσεις του προσώπου τη 

στιγμή που φτερνιζόμαστε. Οι κινήσεις του προσώπου είναι προϊόντα της σύσπασης ενός 

μεγάλου αριθμού μεμονωμένων ή και ομάδων μυών του προσώπου, οι οποίοι δημιουργούν 

ποικίλες αυλακώσεις και ρυτίδες στο δέρμα του προσώπου.  

Από τους πρώτους μήνες κιόλας της ζωής μας όλες μας οι κοινωνικές συναναστροφές 

βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση των συγκινήσεων, στην έκλυση και αποκωδικοποίηση 

μιας γκάμας ισχυρών σημάτων που εκπέμπουν οι εκφράσεις του προσώπου (Jack, 2013). 

Σύμφωνα με τους Niedenthal et al. (2006) δύο είναι οι κυρίαρχες προσεγγίσεις μέτρησης και 

ερμηνείας των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 

αντικειμενική περιγραφή και μέτρηση των παρατηρήσιμων και μετρήσιμων αλλαγών που 

συμβαίνουν στο πρόσωπο μας. Οι έρευνες που βασίζονται σε αυτήν την προσέγγιση 

εξετάζουν τη συγκεκριμένη μυϊκή δραστηριότητα του προσώπου υπό την επίδραση ενός 

συγκινησιακού ερεθίσματος. Χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης, όπως το 

ηλεκτρομυογράφημα (EMG) 
1
 και συστήματα κωδικοποίησης, όπως το Facial Action Coding 

                                                 
1
 Στο ηλεκτρομυογράφημα εφαρμόζονται μικρής επιφάνειας ηλεκτρόδια πάνω στο πρόσωπο, καταγράφοντας τόσο την 

εκούσια όσο και την ακούσια συμπεριφορά όπως αποτυπώνεται στο πρόσωπο. Με το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να 

φανεί η διαφορά μεταξύ του χαμόγελου της πραγματικής ευτυχίας/ τέρψης και του κοινωνικού χαμόγελου. Η διαφορά 

έγκειται στην ομάδα μυών που ενεργοποιούνται κάθε φορά, δηλαδή στην πρώτη περίπτωση ενεργοποιούνται δύο ομάδες 

μυών: ο μείζων ζυγωματικός και ο σφιγκτήρας των βλεφάρων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση του ψεύτικου χαμόγελου 

ενεργοποιείται μόνο ο μείζων ζυγωματικός μυς (Niedenthal et al., 2006).  
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System (FACS) και το Facial Affect Scoring Technique (FAST) (Ekman & Friesen), το 

Maximal Descriprive Facial Movement Coding System (MAX) (Izard, χρησιμοποιείται 

κυρίως σε έρευνες με παιδιά) που έχουν κριθεί αξιόπιστα στην έρευνα που αφορά τις 

συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου (Niedenthal et al., 2006).   

Η δεύτερη μέθοδος της αυτοαναφοράς που πρώτος χρησιμοποίησε ο Δαρβίνος 

(Niedenthal et al., 2006) είναι η πιο κοινή μέθοδος στη μελέτη των συγκινησιακών 

εκφράσεων του προσώπου και ιδιαίτερα σε μελέτες στις οποίες οι ερευνητικές υποθέσεις 

διερευνούν ερωτήματα, όπως η οικουμενικότητα και η εγγενής ή μη φύση των εκφράσεων 

του προσώπου. Στις παραπάνω αυτοαναφορικές μελέτες, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

αναγνωρίσουν τις συγκινήσεις σε στατικές πόζες φωτογραφιών, είτε συνήθως 

κατονομάζοντας τη συγκίνηση που βιώνεται από το άτομο της φωτογραφίας από μία κλειστή 

λίστα απαντήσεων είτε κάποιες άλλες φορές κατονομάζοντάς την ελεύθερα, απλά και μόνο 

παρατηρώντας το πρόσωπο, απουσία οποιουδήποτε άλλου ερεθίσματος θα μπορούσε να 

δείξει το είδος της συγκίνησης που βιώνεται (Niedenthal et al., 2006). Η ακρίβεια των 

απαντήσεων καθορίζεται όταν οι περισσότερες απαντήσεις συμφωνούν με τις προβλεπόμενες 

απαντήσεις από αυτές που προσδοκούσαν να δοθούν στην τύχη οι ερευνητές (Niedenthal et 

al., 2006). 

Ο θεμελιακός ρόλος των εκφράσεων του προσώπου στην ανθρώπινη κοινωνία, αποτέλεσε 

για παραπάνω από έναν αιώνα, αντικείμενο μελέτης διαφόρων επιστημών: της φιλοσοφίας, 

της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας και της βιολογίας (Jack, 2013). Η διαρκώς εξελισσόμενη 

σύγχρονη κοινωνία, με κύρια χαρακτηριστικά της, την παγκοσμιοποίηση που συνεπάγεται 

την ανάγκη για πολιτισμική ένταξη, καθίστα επιτακτική την ανάγκη για διαπολιτισμική 

επικοινωνία μεταξύ των πολιτών της. Όσο παραμένει η ανάγκη για αυτήν την ιδιαίτερα 

πολύπλοκη επικοινωνία, παραμένει και το  ερώτημα αν είναι πράγματι οι εκφράσεις του 

προσώπου οικουμενικές, δηλαδή αν οι συγκινήσεις όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου 
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πολιτισμικής προέλευσης, είναι κοινώς αναγνωρίσιμες (Jack, 2013) και αν ναι πόσες από 

αυτές διαθέτουν αυτή την οικουμενική και εγγενή φύση και υπό ποιες προϋποθέσεις και σε 

ποιο βαθμό δέχονται τις επιδράσεις του πολιτισμικού πλαισίου (Jack, Garrod, Yu, Caldara & 

Schyns, 2012, Jack, Garrod & Schyns, 2014).  

1.2 Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   

Ο Δαρβίνος, ήταν ο πρώτος που υποστήριξε την εξελικτική προέλευση των συγκινησιακών 

εκφράσεων του προσώπου, οι οποίες και αναπτύχθηκαν από τους πρώτους ανθρώπους ως 

μηχανισμός προσαρμογής στο περιβάλλον, ώστε να προστατευτούν από τον όποιο κίνδυνο, 

με τελικό σκοπό την επιβίωση (Jack, 2013). Ο Δαρβίνος επισημαίνοντας  πρώτος τη σύνδεση 

μεταξύ της εκπομπής σήματος (signaling) που στέλνει ο πομπός και της αποκωδικοποίησής 

(decoding) του, που κάνει ο δέκτης, αναγνωρίζοντας μέσω της έκφρασης τη συγκίνηση που 

βιώνει εκείνη τη στιγμή ο πομπός, έθεσε τις βάσεις ώστε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 

1969, οι Ekman & Friesen (Jack, 2013) αποφάσισαν να διεξάγουν την πρώτη εμπειρική 

διαπολιτισμική έρευνα με σκοπό να ελέγξουν αν τελικά οι συγκινησιακές εκφράσεις του 

προσώπου είναι οικουμενικές και άρα εγγενείς ή αν επηρεάζονται από το κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο εμφάνισής τους. Σε σειρά διαπολιτισμικών ερευνών οι Ekman & 

Friesen, χρησιμοποίησαν σταθμισμένο σετ φωτογραφιών (Malatesta & Haviland, 1982) 

εκφράσεων των έξι συγκινήσεων: της χαράς, της λύπης, του θυμού, του φόβου, της έκπληξης 

και της αηδίας και ζήτησαν από συμμετέχοντες σε 26 χώρες να κατονομάσουν τη συγκίνηση 

που εκφράζει το πρόσωπο, επιλέγοντας έναν από τους έξι αντίστοιχους συγκινησιακούς 

όρους. Τα αποτελέσματα αυτής της σειράς ερευνών τόσο σε άτομα από τον δυτικό 

πολιτισμό, όσο και από προ-εγγράμματες κουλτούρες, τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 

πράγματι οι  εκφράσεις του προσώπου εκφράζονται και αναγνωρίζονται οικουμενικά, από 

όλους τους ανθρώπους ,ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη χώρα προέλευσης 

και το πολιτισμικό πλαίσιο (Ekman & Friesen, 1971, 1975). Ο μόνος τρόπος που σύμφωνα 



Χρώματα και Συγκινήσεις: Διερευνώντας πιθανές διαπολιτισμικές διάφορες. 

 

15 

 

με τον Ekman η κουλτούρα επενεργεί στην έκφραση των συγκινήσεων στο πρόσωπο είναι η 

διαμόρφωση των κανόνων εκδήλωσής (display rules)
2
 τους, προκειμένου να γίνει 

προσπάθεια τροποποίησης, καταστολής ή μίμησης ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο 

εμφάνισής τους (Ekman & Friesen, 1975). 

Οι συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου έχουν πλεονέκτημα έναντι των άλλων μη 

λεκτικών «καναλιών» επικοινωνίας, όπως η προσωδία ή οι κινήσεις του σώματος, τόσο όσον 

αφορά την έκφραση όσο και την αναγνώριση των συγκινήσεων (Elfenbein & Ambady, 

Marsh, 2002). Είμαστε τόσο προετοιμασμένοι να «διαβάζουμε» τις εκφράσεις του πρόσωπου 

που συχνά τείνουμε να «διαβάζουμε» ακόμα και τις ουδέτερες εκφράσεις του προσώπου, 

μεταφράζοντας τα στατικά χαρακτηριστικά ενός (ουδέτερου) προσώπου ως συγκινησιακά 

(Elfenbein et al.,2002). Μάλιστα όπως εξηγούν οι Boyatzis & Satyaprasad (1994) οι 

άνθρωποι είναι πιο ακριβείς στην αναγνώριση των εκφράσεων του προσώπου συγκριτικά με 

οποιοδήποτε άλλο είδος έκφρασης πληροφοριών. Μάλιστα από τη βρεφική ακόμα ηλικία 

είμαστε σε θέση ανταποκρινόμαστε στις εκφράσεις του προσώπου της μητέρας μας, γεγονός 

που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επειδή ακριβώς πρόκειται για τη  μητέρα μας και όχι για 

κάποια άλλη ξένη γυναίκα, τις αναγνωρίζουν, διότι αμέσως προσδίδεται νόημα στις 

συγκινησιακές εκφράσεις (προσώπου) αυτές μιας και είναι άρρηκτα δεμένη με το βρέφος 

(Camras, 2008, Lewis & Haviland, 2000).    

                                                 
2
 Πρόκειται για τους «κανόνες ενός πολιτισμού για τα είδη των συγκινήσεων που θα πρέπει να βιώνουν οι 

άνθρωποι σε ορισμένες καταστάσεις και οι συμπεριφορές (συμπεριλαμβανομένων και των εκφράσεων του 

προσώπου) που είναι κατάλληλες για κάθε συγκίνηση». (Atkinson & Atkinson et al., 2004), ορίζοντας τον τρόπο 

που θα εκφραστούν οι συγκινήσεις, ενώ διαφοροποιούνται συναρτήσει της εκάστοτε πολιτισμικής κουλτούρας, 

του φύλου ή της επιρροής από το οικογενειακό περιβάλλον (Maltesta & Haviland, 1982). 
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Για τους υποστηρικτές της οικουμενικότητας των συγκινησιακών εκφράσεων ή την 

κατηγορική προσέγγιση των συγκινήσεων, η αποκωδικοποίηση των συγκινήσεων συμβαίνει 

αυτόματα (Lindquist, Bliss-Moreau, Barrett & Russell, 2006), όντας εγγενής (Izard, 1994), 

αντανακλαστική (Ekman στο Lindquist et al., 2006), δια-πολιτισμική (Ekman, 1994) και 

αντιστοιχεί σε φυσικές κατηγορίες της συγκίνησης (Ekman & Friesen, 1975). Σύμφωνα με 

την άποψη αυτή οι Lindquist et al. (2006) θεωρούν πως η γλώσσα δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αντίληψη της συγκίνησης. 

Στον αντίποδα εντοπίζουμε τη συστατική/ πρωτοτυπική προσέγγιση περί συγκινήσεων με 

κύριο εκπρόσωπο τον Russell (1991), με τα όρια μεταξύ των συγκινήσεων να μην είναι 

πάντοτε ευδιάκριτα, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται και να εκδηλώνονται διαφορετικά 

σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Παρόλα αυτά όπως αναφέρει και ο Russell (1991) μπορεί οι 

συγκινήσεις μεν να έχουν κοινή βιολογική βάση, όπως η γλώσσα, όμως αυτό δεν ισχύει για 

όλες τις γλώσσες καθώς υπάρχουν διαφορετικές διάλεκτοι και ιδιώματα, που 

διαφοροποιούνται από γλώσσα σε γλώσσα. Ακόμα σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, όπως 

εξηγεί ο ίδιος, οι έννοιες της αγγλικής γλώσσας για τις συγκινήσεις δεν είναι οικουμενικές 

(Russell, 1991). Πιο αναλυτικά, οι λέξεις μιας γλώσσας που χρειάζεται για να περιγράψουν 

μια συγκίνηση μπορεί να είναι μία ή περισσότερες ή να μην υπάρχουν αντίστοιχες για να την 

περιγράψουν ή ακόμα και να υπάρχουν τελείως διαφορετικές λέξεις που αποδίδουν μια 

συγκίνηση. Συγκεκριμένα στην αγγλική γλώσσα η λέξη frustration αποδίδει δύο 

συγκινήσεις: την απογοήτευση (disappointment) και την αναστάτωση (upset), ενώ στα 

ελληνικά δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος, αλλά δύο διαφορετικές λέξεις που αντιστοιχούν στον 

αγγλικό όρο frustration. Επιπρόσθετα ένας συγκινησιακός όρος σε μια γλώσσα μπορεί να 

μην έχει αντίστοιχο σε άλλη π.χ. οι Utku έχουν ξεχωριστή λέξη που εκφράζει το φόβο 

εξαιτίας φυσικής καταστροφής, iqhi, και άλλη λέξη είναι αυτή που περιγράφει το φόβο ως 
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αποτέλεσμα αγενούς μεταχείρισης, ilira. Αντιθέτως, οι Άγγλοι έχουν μια λέξη (fear) και για 

τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Russell, 1989).  

Ο ίδιος εξηγεί πως οι συγκινήσεις γενικότερα εκφράζουν κάποιες καταστάσεις ή γεγονότα 

τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας θετικά ή αρνητικά (βλέπε Russell, 1980 και Barrett & 

Russell, 1999 για το χώρο που καταλαμβάνουν οι συγκινησιακοί όροι πάνω στο δισδιάστατο 

άξονα του σθένους). Οι ψυχολόγοι που εξετάζουν πώς εκφράζουμε λεκτικά τις εκάστοτε 

συγκινήσεις, ανήκουν επίσης σε δύο αντίθετες προσεγγίσεις: την πρωτοτυπική (Russell, 

1991) που περιγράψαμε παραπάνω και την κλασική προσέγγιση. Με βάση την πρωτοτυπική 

θεωρητική προσέγγιση ο Russell υποστηρίζει πως γίνονται κατανοητά βασικά σημεία της 

επιστήμης της ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς, των χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας, της ευφυΐας, της κοινωνικής συναλλαγής και του περιβάλλοντος. 

(Russell, 1991. Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση (κλασσική), εστιάζει στο τι ισχύει στην 

πραγματικότητα, και όχι στο τι τυχαίνει να είναι αλήθεια, με τους κλασικούς ορισμούς να 

υποστηρίζουν πως οι συγκινησιακές κατηγορίες να διακατέχονται από χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τη ίδια την κατηγορία. Και για τις δύο προσεγγίσεις η συγκινησιακή 

κατηγοριοποίηση γίνεται ιεραρχικά. Στο υψηλότερο επίπεδο εντοπίζουμε τη λέξη συγκίνηση 

και στο μεσαίο επίπεδο, η συγκίνηση χωρίζεται σε κατηγορίες π.χ. φόβος, χαρά, θυμός κλπ,  

με αρκετές από αυτές τις βασικές κατηγορίες να περιέχουν υποκατηγορίες π.χ.                        

 

 

 

 

Με τη διαφορά ότι στην πρωτοτυπική προσέγγιση η συγκίνηση, που βρίσκεται στο πρώτο 

επίπεδο ακολουθείται από το επόμενο επίπεδο, όπου και βρίσκεται ο φόβος, ο θυμός, χαρά 

κλπ, επίσης ταξινομημένα μεν ιεραρχικά, εδώ όμως η κάθε κατηγορία συγκίνησης συνδέεται 
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με την άλλη με μια σχέση ομοιότητας (resemblance), και βάσει αυτής γίνεται και η 

κατηγοριοποίηση αντικειμένων, γεγονότων, τα οποία ο Russell (1991) ονομάζει prototype 

exemplars.  

Όπως αναφέρουν και οι Barrett & Russell (1999), οι πρώτοι που συμπέραναν πως οι 

συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου μπορούν να περιγραφούν πολύ καλά θέτοντας τες 

πάνω σε μια σχεδόν οβάλ επιφάνεια της οποίας ο πιο επιμήκης άξονας παριστάνει την 

ευχαρίστηση-δυσαρέσκεια (Pleasantness-Unpleasantness), ενώ ο πιο μικρός σε μήκος άξονας 

αναπαριστά την προσοχή-απόρριψη (Attention-Rejection), ήταν οι Wundt (1924) και 

Schlosberg (1952). Ο πρώτος άξονας αφορούσε το σθένος της συγκίνησης και δεν απαιτεί 

περαιτέρω εξήγηση. Για το δεύτερο άξονα η θέση που καταλαμβάνουν οι συγκινησιακές 

εκφράσεις εξαρτώνται από την αισθητηριακή αντίδραση του οργανισμού στην εκάστοτε 

συγκίνηση. Για παράδειγμα η έκπληξη βρίσκεται στο άνω μέρος του άξονα αυτού (αυτού 

που ονομάζεται Attention), καθώς σε αυτή τη συγκίνηση όλα τα αισθητήρια όργανα και 

υποδοχείς είναι ορθάνοιχτα σε οποιοδήποτε ερέθισμα. Αντίθετα ο όρος Rejection ήταν ο πιο 

κατάλληλος σύμφωνα με τον Schlosberg (1952), για να περιγράψει στην άλλη άκρη του 

άξονα την περιφρόνηση και την αηδία, όπου τα μάτια και τα ρουθούνια αποκλείουν το 

οποιοδήποτε ερέθισμα.   

Στο δισδιάστατο μοντέλο του ο Russell (Russell, 1991· Barrett & Russell, 1999) εξηγεί 

πως πέραν από τις συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου κατατάσσονται και οι 

συγκινησιακοί όροι με τον ίδιο τρόπο εντός του χώρου αυτού. Προτείνει μάλιστα την 

αντικατάσταση της κλίμακας της προσοχής-απόρριψης με ένα συνεχές καταστολής–έντασης 

(sleep- tension). Συγκεκριμένα στο μοντέλο που ανέπτυξε ο Russell (1980), οι συγκινήσεις 

θεωρούνται ως ένας συνδυασμός  διέγερσης (arousal) και σθένους (valence). 
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Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται τρεις ακόμη εκδοχές της πρωτοτυπικής προσέγγισης όπου ο 

βαθμός διέγερσης (arousal) και το σθένος (valence) αντικαθίστανται από εναλλακτικές 

κλίμακες (π.χ. αντί του σθένους ο βαθμός ευχαρίστησης ή έντασης και αντί της διέγερσης ο 

βαθμός ενεργοποίησης ή ενεργητικότητας). Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη λανθασμένη 

εντύπωση πως ο καθένας εκ των δύο αξόνων, περιγράφει διαφορετικά φαινόμενα, στην 

πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει, σύμφωνα με τους Barrett & Russell (1999), είναι 

πως και τα τέσσερα μοντέλα, περιγράφουν την ίδια δομή με διαφορετικό τρόπο. Συνεπώς όλα 

συνηγορούν στην περιγραφή που βασίζεται στο δισδιάστατο άξονα της Εικόνας 3 (Barrett & 

Russell, 1999): 

 

 

 

  

Εικόνα 2 : Τα τέσσερα περιγραφικά μοντέλα των συγκινήσεων, όπως απεικονίζονται  

στο δισδιάστατο χώρο.  Ανατυπώθηκε από το Barrett & Russell (1999).  
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1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Όπως και στη βασική έρευνα περί συγκινήσεων όπου βρίσκονται σε αντιπαράθεση η 

Κλασσική με την Πρωτοτυπική προσέγγιση, η αναπτυξιακή ψυχολογία των συγκινήσεων 

κυριαρχείται από τις δύο αντίστοιχες αντιτιθέμενες θεωρίες των Διακριτών Συγκινήσεων και 

των Δυναμικών Συστημάτων. 

Θεωρία Διακριτών Συγκινήσεων 

Η αναπτυξιακή θεωρία των Διακριτών Συγκινήσεων  υποθέτει πως οι νευρολογικές, 

συγκινησιακές και γνωστικές διαδικασίες είναι εγγενώς τυποποιημένες και διαφέρουν για 

κάθε διακριτή βασική συγκίνηση τόσο όσον αφορά την ενεργοποίησή τους όσο και τη 

ρυθμιστική τους λειτουργία. Η θεωρία των Διακριτών συγκινήσεων υποστηρίζει πως η 

έκφραση των συγκινήσεων ξεκινάει από πολύ νεαρή ηλικία. Το 95% περίπου των βρεφών,

    Εικόνα 3 : Μια σχηματική απεικόνιση της δισδιάστατης δομής των συγκινήσεων. 

Ανατυπώθηκε  από το Barrett & Russell (1999). 
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από την ηλικία μόλις των δύο μηνών είναι σε θέση όχι μόνο να εντοπίζει τις συγκινήσεις, 

αλλά παράλληλα είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει συγκινησιακά με άλλα άτομα, 

αναπτύσσοντας την επικοινωνιακή του ικανότητα, ενώ έχει αποδειχθεί ότι από αυτή την 

ηλικία παρατηρείται ενεργοποίηση της αμυγδαλής κατά τη συγκινησιακή απόκριση σε 

ανθρώπινα πρόσωπα (Izard, 2011). Παρόλα αυτά η ρύθμιση των συγκινήσεων ξεκινά στη 

νηπιακή ηλικία και εξαρτάται από τη συναναστροφή με άλλα άτομα. 

Όσον αφορά την ενεργοποίηση των συγκινήσεων και την αναγνώριση των συγκινησιακών 

εκφράσεων, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα βρέφη από εννέα μηνών περίπου και μετά είναι 

σε θέση να συλλέγουν μέσω της κοινωνικής συναλλαγής, πληροφορίες σχετικές με τις 

συγκινήσεις, ανταποκρινόμενες σε αυτές. Σε ηλικία δώδεκα μηνών τα βρέφη είναι σε θέση 

να προβλέπουν ποιο αντικείμενο θα πιάσει η ερευνήτρια κρίνοντας από το προς τα που 

κοιτάει και είναι θετικά προσκείμενη προς αυτό.  Ενώ τα νήπια νιώθουν λύπη όταν δεν 

δέχονται συγκινησιακή ανατροφοδότηση από την τροφό, επειδή προσδοκούν κάποιου είδους 

ανταπόκριση την οποία όμως δε λαμβάνουν υπόψη.  Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικίας 

τριών έως πέντε ετών ξεκινούν να σχηματίζουν δεσμούς με άτομα πέρα των τροφών με 

αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν τις συγκινησιακές εκφράσεις των άλλων ανθρώπων και έτσι 

μπορούν, πλέον, να βιώσουν και άλλες συγκινησιακές εμπειρίες πέραν των έξι βασικών 

(Izard, 2011). Τα νήπια ξεκινούν να αναγνωρίζουν τις συγκινησιακές εκφράσεις στα ίδια 

αλλά και στους άλλους, με αποτέλεσμα να γίνονται αυτές μια σημαντική πτυχή της 

κοινωνικής επικοινωνιακής  ικανότητας. Για παράδειγμα ένα συνοφρυωμένο παιδί δίνει την 

εντύπωση ότι ίσως πρόκειται να ακολουθήσουν εκ μέρους του επιθετικά λόγια και πράξεις 

(Izard, 2011).  
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Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Συγκινησιακής Επίγνωσης (Emotional 

Knowledge), σύμφωνα με τον Izard (2011) είναι: 

 Η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας του νηπίου. Έτσι κατά τη νηπιακή ηλικία είναι 

σε θέση το παιδί να κατονομάζει τις συγκινήσεις, μετατρέποντας τες σε συναισθήματα 

και σκέψεις που το βοηθούν να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει τις συγκινησιακές 

του καταστάσεις (emotion states).  

 Η νευροβιολογική ανάπτυξη του παιδιού. 

 Το οικογενειακό, προσχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, με τα νήπια να επηρεάζονται 

απ’ το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί στα περιβάλλοντα αυτά.  

Ο Székely (2013) έρχεται να συμπληρώσει την παραπάνω άποψη, αναφέροντας πως τα 

παιδιά από την ηλικία των 3 ετών αναγνωρίζουν τις συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου. 

Το γεγονός αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαιτέρως, στις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά 

αδυνατούν ως εάν βαθμό να εκφραστούν λεκτικά, και κατά κόρον χρησιμοποιούν τις 

εκφράσεις του προσώπου για επικοινωνήσουν το οτιδήποτε θέλουν.  

Η αναπτυξιακά προσαρμοστική λειτουργία των συγκινήσεων έγκειται στο γεγονός ότι 

συγκεκριμένες συγκινήσεις κυριαρχούν κατά τη διάρκεια ενός σταδίου, προκειμένου να 

διευκολύνουν τους αναπτυξιακούς στόχους της εκάστοτε περιόδου του παιδιού (Fogel & 

Thelen, 1987). Για παράδειγμα τα νεογέννητα εμφανίζουν διαφοροποιημένες συγκινησιακές 

εκφράσεις κατάλληλες για να γευτούν ή να οσφρηστούν κάποιο ερέθισμα, ενώ το χαμόγελο 

προκύπτει κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Μετά τον 1
ο
, 2

ο
 μήνα της ζωής του τα 

νεογέννητα ανταποκρίνονται χαμογελώντας ως απάντηση σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα 

κατά την κοινωνική τους συναναστροφή. Ενώ με το κλάμα δια μέσου του οποίου το παιδί 

καθόλη τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής του, επικοινωνεί τη δυσαρέσκειά του, και 

λέμε καθόλη τη διάρκεια, διότι το κλάμα επιδέχεται αναπτυξιακών αλλαγών της ακουστικής 

δομής καθώς και της σκοπιμότητάς του (Fogel & Thelen, 1987).  
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Μάλιστα, η ενεργοποίηση των συγκινησιακών συστημάτων προηγείται της ενεργοποίησης 

των γνωστικών, τόσο φυλογενετικά (Izard και Ekman στο Malatesta, 1981), όσο και 

οντογενετικά, προκειμένου να αποτελέσουν το πρωτογενές σύστημα κινήτρων κατά τη 

διάρκεια της ζωής (Malatesta & Wilson, 1988).  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση λοιπόν η ικανότητα να αναγνωρίζουμε μια συγκίνηση 

από τις εκφράσεις του προσώπου θεωρείται έμφυτη (Izard 1978 στο Lewis & Haviland, 

2000). Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα νεογέννητα προτιμούν να κοιτούν 

πρόσωπα σε σχέση με άλλα ερεθίσματα πιο πολύπλοκα και έτσι ενδέχεται να είναι 

εσωτερικά «προγραμματισμένα» (Elfenbein et al., 2002), να εστιάζουν δηλαδή στις 

πληροφορίες που εντοπίζουν στα πρόσωπα. Αργότερα, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης τροποποιούν αυτά τα «εσωτερικά» προγράμματα, και για παράδειγμα ως νήπια, 

πλέον, είναι ικανά να διακρίνουν τις εκφράσεις του προσώπου, να τις μιμηθούν και να 

αντιληφθούν τη σημασία της συγκινησιακής τους κατάστασης (Stein, Trabasso & Liwag, 

1999, Elfenbein et al.,2002, Gottman, 2011). Οι Boyatzis & Satyaprasad (1994) υποστήριξαν 

μάλιστα ερευνητικά ότι η αποκωδικοποίηση των εκφράσεων του προσώπου από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών) δεν επηρεάζεται ούτε από την ηλικία ή το φύλο. 

Παρόλα αυτά η ικανότητα τους για αναγνώριση και αποκωδικοποίηση (Malatesta, 1981) 

των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου, εξελίσσεται και βελτιώνεται με το πέρασμα 

των χρόνων, όπως αναφέρουν οι Elfenbein et al. (2002). Αυτό οφείλεται, σε αναπτυξιακούς 

παράγοντες (Izard, 2011, Malatesta, 1981, Matesta & Wilson, 1988 ) που σχετίζονται με τις 

γνωστικές και αντιληπτικές δυνατότητες, σε συνδυασμό πάντα με τη διαρκή εξάσκηση 

καθώς και την αυξανόμενη έκθεση καθώς περνά η ηλικία (Elfenbein et al.,2002). Για 

παράδειγμα μπορούν είτε να εντοπίσουν σε κάποιου άλλου το πρόσωπο (συνομηλίκου τους), 

είτε τα ίδια να υποδυθούν μια συγκίνηση αποτυπώνοντας την στο πρόσωπο τους, 
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«φορώντας» το καλό τους πρόσωπο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Boyatzis & 

Satyaprasad (1994) και Lewis (2015).  

Θεωρίες Δυναμικών Συστημάτων 

Η δεύτερη αναπτυξιακή θεωρία περί συγκινήσεων είναι αυτή των Δυναμικών 

Συστημάτων, με εκπρόσωπους της τους Fogel, (Fogel & Thelen, 1987, Lavelli & Fogel, 2005 

και Jack et al. 2014) και Ortony. Η Δυναμική προσέγγιση, αναπτυξιακά, παρουσιάζει, κατά 

τους Fogel & Thelen (1987) τρία χαρακτηριστικά: α) είναι ανεξάρτητη της κλίμακας του 

χρόνου, β) είναι ανεξάρτητη της πηγής της αλλαγής, χωρίς ιδιαίτερη οριοθέτηση της αλλαγής 

εντός και εκτός των συστατικών στοιχείων της ανάπτυξης καθώς της σχέσης που τα 

διακατέχει και γ) είναι ανεξάρτητη των επιγενετικών στοιχείων που ενδεχομένως επηρεάζουν 

την ανάπτυξη, πετυχαίνοντας έτσι μια ομοιογένεια οντογενετικά των ειδών, η οποία 

βασίζεται στις ιδιοσυγκρασιακές εμπειρίες των ατόμων. 

Οι παραπάνω θεωρίες βρίσκονται σε συμφωνία με τις βασικές Συστατικές Θεωρίες περί 

Συγκινήσεων (Russell, 1980, 1989, Barrett & Russell, 1999) και υποστηρίζουν ότι αυτά που 

είναι γενετικά προκαθορισμένα είναι τα δομικά χαρακτηριστικά των συγκινήσεων, τα οποία 

με τη σειρά τους οργανώνονται σε δομές αλληλεπίδρασης. Στους ενήλικες τα συστατικά 

αυτά προκύπτουν μαζί  (συγκίνηση) ως αποτέλεσμα της εκτίμησης (κοινωνικής ή γνωστικής) 

των γεγονότων που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Στην αναπτυξιακή διαδικασία τα συστατικά 

συνδέονται ανταποκρινόμενα στο περιβάλλον αλλά και αλληλοπεριορίζονται, καθώς το 

σύστημα αναπτύσσεται (Sroufe, 2000). Σε αυτή την πορεία οι σχέσεις μεταξύ εσωτερικής 

εμπειρίας και εξωτερικής έκφρασης μιας συγκίνησης δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά 

καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του (Sroufe, 1997). Για 

παράδειγμα, τα παιδιά μέχρι να ολοκληρώσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους δεν είναι σε 

θέση να ρυθμίσουν τη διέγερση των συγκινήσεων ή τη γενικότερη συγκινησιακή τους 
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κατάσταση ανεξάρτητα από το πλαίσιο φροντίδας που τους παρέχει η τροφός (Sroufe, 1997, 

2000).  

Σύνδεση συγκινησιακών εκφράσεων και υποκειμενικής εμπειρίας στις Θεωρίες Διακριτών και 

Δυναμικών Συστημάτων 

Όσον αφορά, την αναπτυξιακή εξέλιξη των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου και 

τη σύνδεση τους με τις συγκινησιακές καταστάσεις, οι Lewis et al. (2008) υποστηρίζουν πως 

οι εκάστοτε ερευνητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η φύση της σύνδεσης 

είναι αυτή που θα καθορίσει τη σχέση μεταξύ των δύο. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι 

ερευνητές είναι τι είναι αυτό που πρόκειται να κάνει το παιδί να φοβηθεί ώστε να 

προκαλέσουν τη συγκίνηση αυτή και έτσι να είναι σε θέση να τη μετρήσουν στις εκφράσεις 

φόβου στο πρόσωπο του παιδιού. Σύμφωνα με τους Bullock & Russell (όπως αναφέρεται στο 

Russell, 1991), τις συγκινησιακές αυτές έννοιες που θα έχει δημιουργήσει θα τις 

χρησιμοποιήσει για να κατηγοριοποιήσει τα μηνύματα που «μεταφέρουν» οι συγκινησιακές 

εκφράσεις του προσώπου. Και μπορεί η αναπτυξιακή πορεία των συγκινησιακών εκφράσεων 

να μην έχει χαρτογραφηθεί πλήρως, παρόλα αυτά όμως οι γονείς δεν δυσκολεύονται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις τους σχετικά με το πότε τα παιδιά τους 

πρωτοεκφράζουν τις συγκινήσεις τους. Βέβαια, μένει να διερευνηθεί εάν όντως κάνουν λόγω 

για τις συγκινήσεις των παιδιών τους, ή στις απαντήσεις προβάλλουν τις δικές του δοξασίες 

(Lewis & Haviland, 2008).  

Ο Izard (στο Lewis & Haviland, 2008), υποστηρίζει αντίθετα πως υπάρχει μια εγγενής 

σχέση μεταξύ των συγκινήσεων και των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου, χωρίς 

όμως αυτό να είναι απόλυτο καθώς μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Σε κάθε περίπτωση, 

τονίζουν οι (Lewis & Haviland, 2008), πάντως είτε οι συγκινησιακές εμπειρίες είτε οι 

συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου, δεν μπορούν να λάβουν χώρα, χωρίς την προσοχή. 

Για παράδειγμα εξηγούν οι ίδιοι, σκεφτείτε τον εαυτό σας ως μια μαμά που οδηγεί έχοντας 
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το παιδί να επιβαίνει μαζί της στο αυτοκίνητο και ξαφνικά να χάνει τον έλεγχο του 

αυτοκινήτου για κάποιο λόγο (π.χ. παθαίνει λάστιχο) και αυτή να προσπαθεί να 

ξαναποκτήσει τον έλεγχο πάση θυσία, χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο. Μέσα της διακατέχεται 

από φόβο που σίγουρα όποιος την έβλεπε εκείνη τη δεδομένη στιγμή θα το καταλάβαινε, 

καθώς θα αποτυπωνόταν στο πρόσωπό της. Κι όμως εκείνη τη στιγμή υπερτερεί η προσοχή 

και το φόβο θα τον βιώσει μόλις  βγει από το αμάξι της να ελέγξει το λάστιχο.  

Παρόλα αυτά, η εξέλιξη των συγκινησιακών εμπειριών, επιμένουν οι Lewis & Haviland 

(2008), παραμένουν οι λιγότερο κατανοητές πτυχές των συγκινήσεων.  Οι συγκινησιακές 

εμπειρίες απαιτούν μια συγκεκριμένη γνωστική ικανότητα συμπεριλαμβανομένης της 

ικανότητας να προσλαμβάνεις, να διακρίνεις, να ανακαλείς, να συσχετίζεις και να 

συγκρίνεις. Οι εμπειρίες αυτές αποτυπώνονται λεκτικά ως εξής : «Είμαι φοβισμένος-η», 

«Είμαι χαρούμενη-ος», όπου και στις δύο περιπτώσεις το υποκείμενο και το αντικείμενο για 

τη συγκίνηση  είναι ένα, ο ίδιος μας ο εαυτός. Μέχρι, λοιπόν ο εκάστοτε οργανισμός να είναι 

σε θέση να τα διαχωρίσει αυτά τα δύο, κατακτώντας αυτοεπίγνωση, πιθανόν να στερείται της 

ικανότητας της βίωσης της συγκινησιακής εμπειρίας, για παράδειγμα τα βρέφη, τα εμποδίζει 

ο εγωκεντρισμός με συνέπεια να μην μπορούν να κρίνουν αντικειμενικά τον εαυτό τους 

(έλλειψη αυτεπίγνωσης).  Η αυτεπίγνωση για τα βρέφη δεν προκύπτει πριν τους 15 μήνες 

ζωής, παρά εκδηλώνεται μετά την ηλικία των 2,5 ετών, όπως απέδειξαν σε έρευνες τους οι 

Lewis & Haviland (2000).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΧΡΩΜΑΤΑ  

2.1 ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  

Οφείλουμε το γεγονός της αντίληψης των χρωμάτων τους σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος 

είναι η ύπαρξη του λευκού ηλιακού φωτός και ο δεύτερος ο τρόπος που λειτουργεί το 

ανθρώπινο μάτι. Σύμφωνα με τους Kandel, Scwartz & Jessell (2011) τα χρώματα 

εμπλουτίζουν σε μεγάλο βαθμό τις οπτικές μας εμπειρίες. Πέραν, της αισθητικής τους αξίας, 

τα χρώματα κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διάκριση αντικειμένων και σχημάτων, καθώς 

διαφορετικά θα μας ήταν δύσκολο να τα δούμε. «Σε φυσικές εικόνες (π.χ. τοπία κ.λπ), οι 

διαβαθμίσεις της φωτεινής ενέργειας είναι συχνά μικρές. Έτσι για να διακρίνουμε ένα 

αντικείμενο από το φόντο του, είναι συχνά χρήσιμο να εκμεταλλευτούμε και τις διαφορές 

μήκους κύματος μεταξύ του φωτός που αντανακλά το φόντο του. Σε ένα ασπρόμαυρο 

αντίγραφο ενός έγχρωμου πίνακα ζωγραφικής, για παράδειγμα, δεν χάνεται μόνο η αισθητική 

δύναμη του πρωτότυπου πίνακα, αλλά και χάνονται και πολλές από τις λεπτομέρειες τους όπως 

π.χ. οι αποχρώσεις αντίθετων σχημάτων, ακριβώς λόγω της απουσίας των χρωμάτων, και τις 

οποίες μπορεί κανείς να παρατηρήσει στον έγχρωμο πίνακα. Συνεπώς, η αντίληψη των 

χρωμάτων χρησιμεύει για την ενίσχυση των αντιθέσεων του φωτός, ιδιότητα που αναπτύχθηκε 

από την απλή αντίληψη φωτεινότητας» (Kandel et al., 2011).  

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει 500 διαβαθμίσεις φωτεινότητας, ενώ μπορεί να 

διακρίνει περισσότερες από 7 εκατομμύρια διαβαθμίσεις χρωμάτων! (Kandel et al., 2011), 

γεγονός που καθιστά εμφανή την ανωτερότητα της αντίληψης του χρώματος σε σχέση με την 

αντίληψη της φωτεινότητας. Όμως η ύπαρξη των χρωμάτων δεν οφείλεται μόνο στο φως, 

αλλά και στο παρατηρούμενο αντικείμενο και στο θεατή. Δεδομένου ότι όλα τα αντικείμενα 

είναι άχρωμα, η αίσθηση του χρώματος επινοείται μόνο στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό το 

γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό μιας και εξηγεί πολλά φαινόμενα σχετιζόμενα με το 

χρώμα.  
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Η διαδικασία της αντίληψης των χρωμάτων είναι ειδική λειτουργία του μηχανισμού της 

όρασης που έχει σκοπό την αναγνώριση των διαφόρων μηκών κύματος που συνθέτουν τις 

ακτινοβολίες του ορατού φάσματος. Το ορατό φάσμα είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως 

φως.  Το φως που περιέχει όλα τα μήκη κύματος του ορατού φάσματος ονομάζεται λευκό 

φως. Το χρώμα αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων, ωστόσο η σύνθεση των μηκών κύματος 

του φωτός που ανακλάται ή απορροφάται από το αντικείμενο καθορίζεται όχι μόνο από το 

χρώμα αλλά και από τη σύνθεση των μηκών φωτός του χώρου, το οποίο μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά, ανάλογα με το χρόνο και από θέση σε θέση (Kandel et al., 2011). Η έγχρωμη 

όραση αντισταθμίζει τη διαφορά αυτή, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να φαίνεται ότι έχει το 

ίδιο χρώμα. Ένα λεμόνι, για παράδειγμα,  φαίνεται κίτρινο, ανεξάρτητα αν το βλέπουμε υπό 

το φως του ήλιου (που είναι υπόλευκο), υπό το φως μιας λυχνίας με νήμα βολφραμίου 

(ερυθρωπό φως) ή υπό φθορίζοντα (υποκυανό) φωτισμό. Η ιδιότητα αυτή της έγχρωμης 

όρασης ονομάζεται χρωματική σταθερότητα
3
 (Kandel et al., 2011, Zeki, 2002). 

Όμως, η έγχρωμη όραση, εξηγούν οι Kandel et al. (2011), δεν είναι τελείως αλάνθαστη, 

όπως μπορεί να βεβαιώσει όποιος αγόρασε χρώματα ή ρούχα υπό τεχνητό φως και αργότερα 

υπό το φως της μέρας διαπίστωσε πως έχουν διαφορετική απόχρωση! Επομένως, η έγχρωμη 

όραση δεν καταγράφει απλά τις φυσικές παραμέτρους του φωτός που ανακλά η επιφάνεια 

του αντικειμένου. Προφανώς, η αντίληψη του χρώματος αποτελεί μια σύνθετη και 

ταυτόχρονα αφαιρετική διεργασία. Ο εγκέφαλος μας πρέπει να αναλύσει, κατά κάποιον 

τρόπο, το αντικείμενο σε σχέση με το φόντο του.  

Το ίδιο σημαντική με την ανάλυση του λευκού φωτός από τον εγκέφαλο, για την 

αναγνώριση και το χαρακτηρισμό των χρωμάτων, είναι και η λειτουργία του ανθρώπινου 

ματιού. Συγκεκριμένα, στον αμφιβληστροειδή χιτώνα βρίσκονται δύο ειδών φωτοϋποδοχείς, 

τα ραβδιοφόρα και τα κωνιοφόρα κύτταρα, ή πιο απλά τα κωνία και τα ραβδία. Τα κωνία, 

                                                 
3
 Το νευρωνικό υπόστρωμα για το ψυχοφυσικό φαινόμενο της χρωματικής σταθερότητας διαπιστώθηκε από τον Semir 

Zeki στην περιοχή V4 (δεν έχει διαπιστωθεί σε άλλη περιοχή V1 ή V2 τέτοιο υπόστρωμα) (Kandel et al., 2011). 
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βρίσκονται στο κέντρο του αμφιβληστροειδή χιτώνα, ενεργοποιούνται σε συνθήκες καλού 

φωτισμού (photopic vision), διεκπεραιώνοντας την όραση τη μέρα (Kandel et al., 2011), είναι 

εξειδικευμένα στη χρωματική όραση, είναι περισσότερο ευαίσθητα στις λεπτομέρειες των 

ερεθισμάτων και προσφέρουν καλύτερη οπτική ανάλυση (Kalat, 2001).  Αποτελούνται από 

τρία είδη (S, M, L – κωνία με το καθένα να είναι ευαίσθητο στα βραχέα, μεσαία και μακρά 

μήκη κύματος
4
 αντίστοιχα) Αντιθέτως, τα ραβδία βρίσκονται στην περιφέρεια του 

αμφιβληστροειδή, είναι περισσότερο ευαίσθητα (sensitivity) στα αμυδρά φωτεινά ερεθίσματα 

(scotopic vision) και με αυτά έχουμε μονοχρωματική όραση (Kalat, 2001).  

Ο Νεύτωνας γνώριζε ότι το ίδιο το φως, ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν έχει 

χρώμα. Η ανακάλυψη του αυτή τον οδήγησε στην υπόθεση ότι το αντικείμενο αποκτά το 

χρώμα που ανακλά περισσότερο, δηλαδή, υπέθεσε π.χ. ότι ένα πράσινο αντικείμενο φαίνεται 

κόκκινο διότι ανακλά περισσότερο κόκκινο φως, ενώ όταν ένα αντικείμενο ανακλά φως 

όλων των μηκών κύματος, το χρώμα του θα καθοριστεί από το μήκος κύματος που ανακλά 

περισσότερο (Zeki, 2002). αυτή η ανακάλυψη αυτή του Νεύτωνα είχε μεγάλη επίδραση στο 

τρόπο που σκεπτόμαστε για τον εγκέφαλο (Zeki, 2002).  

Το 1810 όμως, αναφέρει ο Zajonc (1976), o Goethe 

δημοσιεύει την πιο σημαντική του δουλειά, On the Theory of 

Color. Η θεωρία, η οποία δεν έτυχε αποδοχής από την 

επιστημονική κοινότητα, λόγω της αντιπαλότητας του Goethe με 

τον Νεύτωνα. Ο Goethe ξεκίνησε και αυτός από τη μελέτη του 

ματιού, εξετάζοντας πώς βλέπουμε ένα έγχρωμο, καλά 

φωτισμένο αντικείμενο, και πώς δημιουργείται η «εικόνα» του 

αντικειμένου, της οποίας η απόχρωση είναι συμπληρωματική 

της απόχρωσης του αντικειμένου που παρατηρούμε.  

                                                 
4
 Βλέπε τριχρωματική θεωρία των Young-Helmholtz για τη χρωματική όραση (Kalat, 2001), σσ. 190. 
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Πέραν όμως της ψυχοφυσικής προσέγγισης του φαινομένου, ο Goethe (1810) άρχισε να 

μελετάει την ψυχολογία των χρωμάτων, υποστηρίζοντας πως τα χρώματα έχουν αντίκτυπο 

τόσο στη διάθεση, όσο και στις συγκινήσεις μας. Έτσι δημιούργησε έναν δεύτερο χρωματικό 

κύκλο υποστηρίζοντας την ψυχολογική επίδραση των χρωμάτων. Χώρισε τα χρώματα σε δύο 

ομάδες τη θετική (που περιελάμβανε τα χρώματα από το κόκκινο ως το κίτρινο) και την 

αρνητική (που περιλάμβανε τα χρώματα από το μoβ ως το μπλε). Τα χρώματα της θετικής 

ομάδας ενισχύουν την ψυχολογική διέγερση και την εύθυμη διάθεση. Αντίθετα, τα χρώματα 

που ανήκουν στην αρνητική ομάδα σχετίζονται με την αίσθηση της αδυναμίας και τις 

άστατες συναισθηματικές καταστάσεις (Goethe, 1810).  

 

 



Χρώματα και Συγκινήσεις: Διερευνώντας πιθανές διαπολιτισμικές διάφορες. 

 

 

31 

 

2.2 Ο ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Οι χρωματικοί κύκλοι όπως αναφέρουν οι Parkhurst 

& Feller (1982) χρησιμοποιούνταν για αιώνες  

προκειμένου να μεταφέρουν διαφόρων τύπων μηνύματα, 

όπως π.χ. θρησκευτικά, αλλά και για να  παρουσιάσουν 

απλούς κανόνες των χρωμάτων και των χρωματικών 

μείξεων. Ιστορικά, ο πρώτος χρωματικός κύκλος που 

δημιουργήθηκε ήταν αυτός του Νεύτωνα, το 1704 

(πιθανόν να υπάρχει μια πρωϊμότερη εκδοχή του κύκλου 

το 1690, που επινοήθηκε από τον ίδιο, περιλαμβάνοντας 

βασικά χρώματα που εντοπίζονται στο φάσμα του ήλιου μετά την πρώτη διάθλαση), που 

περιείχε εφτά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, λουλακί, βιολετί. 

Έπειτα μεταξύ 1769-1776 ο Harris δημιούργησε το 

Natural System of Colours με δύο κύκλους (πλάκες) 

ζωγραφισμένες με το χέρι και με τον ίδιο να δηλώνει 

ότι τα βασικά χρώματα του πρώτου χρωματικού 

κύκλου είναι αυτά του φωτός, επειδή δεν αποδέχεται 

άλλα χρώματα από αυτά του πρίσματος, γι’ αυτό και 

τα αποκαλεί πρισματικά, ενώ «αναμεμειγμένα ή 

σύνθετα» (compound) αποκαλεί τα χρώματα  του 

δεύτερου κύκλου. 

 

 

 

 

http://www.graficnotes.blogspot.gr/2012/11/blog-post_1304.html
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Στην πορεία όμως υπήρξαν και άλλοι που ανέπτυξαν τη μελέτη των χρωμάτων όπως οι 

LeBlon (στο Westland et al., 2012), ο Jacobs (στο Nassau, 1997) και ο Chevreul & Spanton 

(1857) οι οποίοι παρουσιάζουν, εξελίσσουν και θέτουν τις βάσεις της χρωματικής θεωρίας. 

Με βάση τις θεωρίες αυτές και ιδιαίτερα 

αυτή του Chevreul ο χρωματικός 

κύκλος, εκτός από την ανάλυση των 

χρωμάτων, καταδεικνύει και τις σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ τους, ενώ 

παράλληλα υποδεικνύει τη σωστή 

χρήση, μίξη καθώς και τον αρμονικό 

συνδυασμό των χρωμάτων. Η 

χρωματική θεωρία ολοκληρώθηκε από τον Itten (1970), με τον ίδιο να αναπτύσσει τις 

«χρωματικές συγχορδίες» τροποποιώντας τον χρωματικό κύκλο. Έτσι, ο χρωματικός κύκλος 

βασίζεται σε τρία βασικά χρώματα:  το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε και περιλαμβάνει 

δώδεκα αποχρώσεις (hues), όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Σύμφωνα με τους  Itten, 1970, Sergeant , 1987, Πάντος, 

1990, Suk (2006), Albers (2013) υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες χρωμάτων: τα βασικά (ή καθαρά) χρώματα, 

τα δευτερεύοντα και τα συμπληρωματικά τους:   

Τα βασικά χρώματα ονομάζονται και καθαρά , διότι 

αυτά δεν προκύπτουν από την ανάμειξη άλλων 

χρωμάτων. Αυτά είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το 

μπλε.  Βέβαια μπορεί να παραχθούν χρώματα πιο 

ανοιχτά ή πιο σκούρα (με διαφορετικό χρωματικό τόνο), όμως τα ίδια δεν μπορούν να 

παραχθούν από άλλα.  
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Τα δευτερεύοντα χρώματα προκύπτουν από την ανάμειξη δύο βασικών. Για παράδειγμα 

από την ανάμειξη κόκκινου και κίτρινου παράγεται πορτοκαλί, από την ανάμειξη κίτρινου 

και μπλε παράγεται πράσινο, και από κόκκινο και μπλε παράγεται το μοβ.   

Τα συμπληρωματικά χρώματα είναι εκείνα που (σχηματικά) αντίκεινται στον κύκλο με τα 

χρώματα (Εικόνα 1). Κάθε χρώμα σχετίζεται με το συμπληρωματικό του (Sargent, 1987), 

δηλαδή τα συμπληρωματικά για το κόκκινο είναι το πράσινο, για το πορτοκαλί το μπλε και 

για το κίτρινο συμπληρωματικό του είναι το μοβ (Itten, 1970, Πάντος, 1990, Suk, 2006, 

Albers, 2013). 

Όπως μας ενημερώνουν οι Itten, (1970), Sargent, 1987, Πάντος, 1990, Albers, 2013, τα 

χρώματα που πλησιάζουν στο κόκκινο θεωρούνται, διεθνώς, ως θερμά χρώματα (Εικόνα 3), 

και αυτά που τείνουν προς το μπλε, ως ψυχρά (Εικόνα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πιθανόν, δύο λόγοι, έχουν επιδράσει σ’ αυτήν την ταξινόμηση. Πρώτον, η φωτιά και το 

φως του ήλιου και η λάμψη της ζωηρής κυκλοφορίας του αίματος συνδέονται με τη ζέστη. Τα 

χρώματα του ουρανού και των μακρινών βουνών και των κρύων νερών είναι, γενικά, 

γαλαζωπά. Όταν το κορμί είναι παγωμένο, το χρώμα του τείνει προς ένα χρώμα πιο γαλαζωπό 

από εκείνο που του δίνει η έξαψη της ζέστης. Αυτοί και άλλοι λόγοι, φυσικά, τείνουν να μας 

   Εικόνα 2: Ψυχρά χρώματα                             Εικόνα 3: Θερμά χρώματα  
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κάνουν να συσχετίζουμε  το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο με τη θερμότητα, και το μπλε, 

το μπλε-πράσινο και μπλε-βιολέ με την ψυχρότητα» (Sargent, 1987).  

Μελετώντας την αίσθηση που προκαλούν τα χρώματα, μάθαμε ότι το κόκκινο έχει 

προφανώς, την τάση να προξενεί μια συγκινησιακή διέγερση, δυνατότερη από τα άλλα 

χρώματα, ενώ η επίδραση του μπλε φαίνεται να είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. 

Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι τα χρώματα όπου κυριαρχούν το κόκκινο, το πορτοκαλί και το 

κίτρινο, έχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα ˙ δηλαδή, αντανακλούν περισσότερο φως απ’ όσο τα 

χρώματα όπου κυριαρχούν το πράσινο και το μπλε. Μερικές κίτρινες ουσίες ξεπερνιούνται  

στην αναλογία του φωτός που αντανακλούν, μόνο από το ίδιο το λευκό. Από το λευκό φως 

που πέφτει πάνω τους, στέλνουν πίσω στα μάτια μας, όχι μόνο τις κίτρινες ακτίνες, αλλά 

επίσης τις πορτοκαλί-κίτρινες και τις πρασινο-κίτρινες, μαζί με πολλά πορτοκαλί, πράσινα 

και κόκκινα. Όλα αυτά τα χρώματα ενώνονται για να μας δώσουν την εντύπωση ενός 

πλούσιου κίτρινου. Αυτή η ικανότητα των χρωμάτων όπου κυριαρχεί το κίτρινο, ν’ 

αντανακλούν μια τόσο μεγάλη αναλογία του φωτός που πέφτει πάνω τους, ίσως αυξάνει την 

εντύπωση της ζέστης που δεχόμαστε απ’ αυτά. Ενώ το πράσινο και το βιολέ έχουν στοιχεία 

τόσο θερμότητας όσο και ψυχρότητας και στον χρωματικό κύκλο βρίσκονται στις 

διαχωριστικές γραμμές, ανάμεσα στα σαφώς θερμά και στα ψυχρά χρώματα (Sargent, 1987).  
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2.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  

Σύμφωνα με τους  Itten (1970), Sargent (1987), Πάντος (1990), (Crozier, 1999), Albers 

(2013) το χρώμα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, αυτά είναι:  

 Η Απόχρωση (Hue). Είναι η χρωματική αίσθηση με την 

οποία διακρίνονται διαφορετικά μέρη του φάσματος. Πιο 

απλά είναι αυτό που αποκαλούμε χρώμα, όροι όπως κόκκινο, 

μπλε, πράσινο, κίτρινο κλπ, ορίζουν την απόχρωση ενός 

δοσμένου χρώματος. Οι αποχρώσεις συχνά διατάσσονται πάνω στο σχήμα ενός κυκλικού 

δίσκου.  

 

 Η Αξία (Value, Brightness or Lightness). Είναι η διάκριση 

μεταξύ ενός ανοιχτού και ενός σκούρου χρώματος. Κάθε 

χρώμα ανεξάρτητα από την απόχρωσή του μπορεί να γίνει 

ανοιχτότερο ή σκουρότερο. Η αξία αντιστοιχεί σε 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. Συνώνυμα 

χρησιμοποιείται και ο όρος φωτεινότητα.  

 

 Η Χρωματική καθαρότητα (Saturation). Η χρωματική καθαρότητα αντιπροσωπεύει τον 

βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ ενός χρώματος που έχει 

μόνον απόχρωση και ενός χρώματος που η απόχρωσή του 

έχει αναμιχθεί με μαύρο, άσπρο ή γκρίζο. Ο κορεσμός ενός 

χρώματος λέγεται χαμηλότερος όσο βρίσκεται περισσότερο 

διαλυμένο με αυτά. Αντίθετα από την απόχρωση και τη 

αξία ο κορεσμός δεν μπορεί να εννοηθεί ανεξάρτητος αλλά είναι συνάρτηση των 

προηγούμενων. Οι λέξεις ανοιχτό, σκούρο και «τόνος» χρησιμοποιούνται συχνά για την 
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περιγραφή χρωμάτων διαλυμένων με άσπρο, μαύρο ή γκρι. Για να δηλώσουν το ίδιο 

χαρακτηριστικό του χρώματος, χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι κορεσμός και ένταση.  

Τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά δίνουν στο χρώμα την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Όταν 

ένα από αυτά αλλάξει προκύπτει καινούριο χρώμα.  

 

                                                    Colours, like features, follow the changes of the emotions.                                                                           

                                                                    Pablo Picasso (1881-1973) 

                                                                           Colours express the main psychic functions of man.                                                                               

                                                                                                                                         Carl G. Jung (1875-1961) 

 

2.4 Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Τα χρώματα υποστηρίζει ο (Sargent, 1987) επηρεάζουν την ψυχική μας κατάσταση. Οι 

έντονες προτιμήσεις  που αισθανόμαστε για κάποια χρώματα και για κάποιους χρωματικούς 

συνδυασμούς, και οι εξ ίσου δυνατές αντιπάθειες για άλλα, δείχνουν ότι τα χρώματα έχουν 

μια φανερή επίδραση στη ψυχική μας κατάσταση. Είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε πως 

υπάρχει κάποια αξιόπιστη κατάταξη για τις χρωματικές προτιμήσεις των ανθρώπων, σε μια 

βάση άμεσης έλξης προς ένα ορισμένο χρώμα. Οι αποκρίσεις μας στα χρώματα συνδέονται 

με διεργασίες άλλων εμπειριών. Υπάρχουν θεωρίες σύμφωνα με τον Crozier (1999) που 

υποστηρίζουν ότι οι προτιμήσεις μας σε κάποια χρώματα οφείλονται σε εγγενείς παράγοντες, 

και προσπαθούν να εξακριβώσουν την πιθανή συμφωνία των προτιμήσεων αυτών εντός και 

μεταξύ των πολιτισμών, και ότι οι ίδιες προτιμήσεις για τα χρώματα μπορούν να 

αναγνωριστούν μεταξύ των βρεφών και των παιδιών. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

και θεωρίες που υποστηρίζουν ότι προτιμήσεις αντανακλούν την επίδραση της 

κοινωνικοποίησης, απορρέουν δηλαδή από κοινωνικά στερεότυπα, χωρίς να αφήνουν απέξω 

και την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η φωτιά, ο ουρανός, το χιόνι, η 

νύχτα, το φύλλωμα των δέντρων κλπ. (Crozier, 1999).  Παρόλα αυτά όλες οι παραπάνω 
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θεωρίες, αυτό που δεν λαμβάνουν υπόψη, εξηγούν οι Crozier (1999) και Naz & Epps (2004), 

είναι τα άλλα δύο χαρακτηριστικά του χρώματος, όπως αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τη 

φωτεινότητα (value, brightness) και τον κορεσμό (saturation), και μένουν μόνο στην 

απόχρωση (hue). Η στάση ενός παιδιού απέναντι σ’ ένα χρώμα μπορεί να είναι επηρεασμένη 

αν έχει δει να το φορά ένα άτομο που συμπαθεί ή που αντιπαθεί ιδιαίτερα, ή αν έχει συνδεθεί 

έντονα μαζί του, με ευχάριστες ή με δυσάρεστες εμπειρίες. Παρόλα αυτά, φαίνεται να 

επικρατεί, γενικότερα, μια προτίμηση προς το μπλε (Crozier, 1999) σε δείγμα παιδιών 

προεφηβικής και μετα-εφηβικής ηλικίας, ενώ πέρα από την Ανατολή, λίγα άτομα προτιμούν 

το κίτρινο εκτός αν το έχουν μελετήσει ιδιαίτερα. Το κίτρινο είναι ένα χρώμα που κερδίζει σε 

γοητεία όσο μελετούμε τις ιδιότητές του. Ακόμη και σε πειράματα αυτού του είδους, τα 

αποτελέσματα είναι περιορισμένα σε σημασία, επειδή κάποια αλλαγή στην αξία ή στην 

ένταση ενός χρώματος ή στο φόντο όπου είναι τοποθετημένο αυτό το χρώμα, αλλάζουν τη 

θέση του στην κλίμακα των προτιμήσεων. Ένα χρώμα που είναι δυσάρεστο πάνω στο λευκό 

μπορεί να είναι ευχάριστο αν το δούμε πάνω στο γκρίζο ή στο μαύρο (Sargent, 1987).  

Ακόμα και εκεί που δεν προκύπτει προτίμηση για το κόκκινο, το χρώμα αυτό μοιάζει να 

ασκεί μια πιο περίπλοκη συγκινησιακή επίδραση από πολλά άλλα χρώματα. Το άλικο συχνά 

έχει συγκριθεί με τις νότες μιας τρομπέτας. Λόγω της ισχυρής συγκινησιακής του έλξης, 

βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα χρώματα που παρατηρούνται και που χρησιμοποιούνται για 

περιγραφή. O Havelock Ellis στο (Sargent, 1987) γράφει πως: «Φαίνεται πως σε κάθε χώρα 

οι λέξεις για τα χρώματα στο κόκκινο άκρο του φάσματος, είναι σαν το πρώιμο φαινόμενο, πιο 

καθοριστικές και πιο πολυάριθμες από όσο είναι οι λέξεις για το βιολέ άκρο. Στη Νιγηρία, 

φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο τρεις λέξεις για τα χρώματα κόκκινο, λευκό και μαύρο και κάθε τι 

που δεν είναι άσπρο ή μαύρο αποκαλείται κόκκινο… Η προσεκτική έρευνα στους ιθαγενείς της 

Νέας Γουινέας από τον Δρ. Rivers, στο νησί Murray, στο Mabriag και στο Kiwai, έδειξε πως 

υπήρχαν καθοριστικά ονόματα για το κόκκινο, λιγότερο για το πράσινο, ενώ δεν μπορούσες να 
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βρεις κανένα χαρακτηριστικό όνομα για το μπλε. Μ’ αυτό τον τρόπο, καθώς περνούμε από τα 

χρώματα του μεγάλου μήκους κύματος προς εκείνα του μικρού μήκους, διαπιστώνουμε ότι η 

χρωματική ονοματολογία γίνεται όλο και πιο ακαθόριστη».  

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, σε πολλά μέρη χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για το μπλε 

και το μαύρο, και προσθέτει πως παρόμοια είναι και τα φαινόμενα στην Ευρώπη. Επικρατεί 

και εδώ ο ίδιος πρωτογονισμός, η ακρίβεια και η αφθονία του χρωματικού λεξιλογίου στο 

άκρο μεγάλου κύματος του φάσματος, ο οποίος έχει οδηγήσει σε πολλές αντιπαραθέσεις. Η 

λατινική γλώσσα ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε συνώνυμα για το κόκκινο και το κίτρινο, πολύ 

φτωχή σε συνώνυμα για το πράσινο και το μπλε. Η λατινική γλώσσα έπρεπε, μάλιστα να 

δανειστεί μια λέξη για το μπλε από την τευτονική ομιλία. Τα αρχαία Αγγλικά μαρτυρούν ότι, 

όπως οι Ομηρικοί ποιητές, προσδιόριζαν τους πρωτόγονους της Αυστραλίας με τον 

καθορισμό των χρωμάτων μικρού μήκους κύματος του φάσματος, με ολοκληρωτική απουσία 

του χρώματος, επειδή το «μπλε» και το «μαύρο» μοιάζουν να είναι, ετυμολογικά, η ίδια λέξη 

(Sargent, 1987).  

Η πρώιμη χρήση των λέξεων για το κόκκινο δε φαίνεται να βασίζεται στην έλλειψη της 

χρωματικής αντίληψης για το πράσινο, το μπλε, εκ μέρους των πρωτόγονων, αλλά, απλά, να 

έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πιο ισχυρής συγκινησιακής έλξης των χρωμάτων στο κόκκινο 

άκρο του φάσματος, που έφερε αυτά τα χρώματα πιο ζωηρά στη συνείδησή τους (Sargent, 

1987).  Αν κοιτάξουμε στη φύση μέσα από κομμάτια χρωματιστού γυαλιού, βλέπουμε ποια 

χαρακτηριστική επίδραση δίνει στο τοπίο κάθε διαφορετική απόχρωση του γυαλιού. Μέσα 

από το μπλε γυαλί, μοιάζει κρύο και χειμερινό ∙ μέσα  από το κίτρινο, είναι ηλιόλουστο και 

μοιάζει με πρωινό φθινόπωρο, μέσα από το κιτρινο-πράσινο είναι σαν την άνοιξη, ενώ μέσα 

από το κόκκινο, είναι σαν μια μεγάλη ανάφλεξη που πυρπολεί τα πάντα γύρω της (Sargent, 

1987).  
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2.5 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

Ο (Sargent, 1987) υποστηρίζει πως κατά ένα μέρος, εξαιτίας της άμεσης συγκινησιακής του 

επίδρασης πάνω μας, και κατά ένα άλλο μέρος, αλλά και εξαιτίας της σύνδεσης του με 

διάφορες εμπειρίες μας, κάθε χρώμα έχει αποκτήσει ένα συμβολισμό ή μια μυστική σημασία. 

Έτσι, η ανάλογη συμβολική του χρήση στην αρχαία τέχνη έγινε ένα πολύ σημαντικό θέμα. 

Συνήθως, κάθε χρώμα είχε ένα ευρύ πεδίο σημασιών, και συχνά, για κάθε καλή έννοια που 

συμβόλιζε, είχε και μια αντίστοιχη, ολέθρια. Ορισμένες από τις συμβολικές χρησιμότητες 

του χρώματος είναι οι ακόλουθες (Sargent, 1987) :  

Λευκό : Το λευκό συμβολίζει το φως, τον θρίαμβο, τη χαρά, την καθαρότητα της ψυχής, 

την υπέρτατη πίστη, την ελπίδα, τη διαφάνεια. Εκφράζει ειλικρίνεια, αθωότητα και λάμψη. 

Το λευκό φως χαρίζει διαύγεια και μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τις αρνητικές σκέψεις 

και τους παράλογους φόβους. Γι’ αυτό αι έγινε εύκολα το έμβλημα της ανώτατης θεϊκής 

δύναμης, ίσως εξαιτίας της λευκότητας του ήλιου και του θριάμβου του πάνω στο σκοτάδι. 

Στην Αίγυπτο, μια άσπρη τιάρα στολίζει το κεφάλι του Όσιρι. Οι ιερείς του Δία φορούσαν 

λευκούς χιτώνες. Την πρώτη μέρα του νέου χρόνου ο ρωμαίος ύπατος μ’ ένα λευκό μανδύα 

ανέβαινε στο Καπιτώλιο πάνω σ’ ένα άσπρο άλογο για να γιορτάσει το θρίαμβο του Δία, του 

θεού του φωτός , πάνω στο πνεύμα του σκοταδιού. Οι έννοιες της αγνότητας, της αθωότητας 

και της αναγέννησης είναι συγγενικές μ’ εκείνες της θεϊκής εξουσίας και του φωτός. Η 

φράση «πιο λευκός», συναντάται σ’ αυτή την περίπτωση. Η ελληνική λέξη για το λευκό 

φέρει έναν υπαινιγμό ευτυχίας κι ευθυμίας. Οι ρωμαίοι σημάδευαν τις ευοίωνες μέρες με 

άσπρη κιμωλία και τις δυσοίωνες μέρες με κάρβουνο. Η κακή σημασία του λευκού είναι 

εκείνη της ωχρότητας και του κενού, καθώς και της άσπρης, γλιστερής μακαβριότητας των 

φαντασμάτων.  

Μαύρο: Το μαύρο, επειδή φανερώνει την απουσία χρώματος και φωτός, τόσο το ίδιο 

αλλά και όλοι οι ουδέτεροι τόνοι, κατέχει έναν συμβολισμό που είναι αντίθετος του λευκού. 
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Συγκεκριμένα συμβολίζει το σκοτάδι, το φόβο και το θάνατο. Είναι τραγικό και αυστηρό και 

εμπνέει σταθερότητα και σοβαρότητα. Επίσης εκφράζει την πειθαρχία και την εσωστρέφεια, 

,αλλά και το φόβο για το μέλλον. Το μαύρο χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του σκότους που 

βρίσκονται σε σύγκρουση με εκείνες του φωτός. Υπονοεί τη μόλυνση έναντι της αγνότητας 

και το θρήνο (Kress, 2002, Mehraby, 2007) έναντι της ευθυμίας, γι’ αυτό και θεωρείται και 

πένθιμο χρώμα. Αντίθετα τα χρώματα του πένθους διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στις χώρες 

κυρίως του Δυτικού Κόσμου (π.χ. Ευρώπη, Αμερική) κύριο πένθιμο χρώμα θεωρείται το 

μαύρο, ενώ πένθιμα θεωρούνται επίσης το μωβ και το γκρίζο. Σε άλλες περιοχές όπως το 

Βιετνάμ, η Ιαπωνία και η Ινδία πένθιμο χρώμα θεωρείται το λευκό. Επιπλέον, θεωρείται το 

χρώμα του λάθους και της εκμηδένισης. Το αθηναϊκό, εξιλεωτικό πλοίο που ταξίδευε κάθε 

χρόνο, πρώτα στην Κρήτη και μετά στη Δήλο, ύψωνε μαύρα πανιά όταν αναχωρούσε και 

λευκά πανιά όταν επέστρεφε. Στην καλή του έννοια, το μαύρο σημαίνει μια στερεή βάση ή 

μια οργανική δύναμη, κι επίσης μια βαθιά, αναπαυτική γαλήνη, σε αντίθεση με την 

αναστάτωση που προκαλεί το φως. Την ερμηνεία της προστασίας επιβεβαιώνει και ο 

Hutchings (2004)  στην Ινδία του 19
ου

 αι. με τους άνδρες-συζύγους να χρησιμοποιούν μαύρα 

τσουκάλια στα χωράφια για να διώξουν τα «κακά» πνεύματα.  

Κόκκινο: Το κόκκινο, το πιο επιβλητικό σε συγκινήσεις, χρώμα, δηλώνει διακαή αγάπη, 

ανδρεία, φλόγα και ζήλο. Στην κακή του έννοια, σημαίνει αγριότητα, οργή κι επίσης 

αμαρτία, όπως στην έκφραση «οι αμαρτίες σου είναι κατακόκκινες», «έγινε κατακόκκινος, 

από θυμό», επίσης το κόκκινο χρώμα θα λέγαμε πως υποδηλώνει και τον κίνδυνο «κόκκινα 

καλώδια» σε εμπρηστικούς μηχανισμούς κλπ.   

Κίτρινο:  Το κίτρινο, το πιο φωτεινό απ’ όλα τα χρώματα, βρίσκεται αμέσως μετά το 

λευκό στη σειρά λαμπρότητας. Κι αυτό υποδηλώνει φως, αν και ένα φως μικρότερης 

καθαρότητας κι ενότητας απ’ όσο το λευκό. Χρησιμοποιείται σε ορισμένες χριστιανικές 

τελετές σαν μια εναλλαγή του άσπρου. Είναι το έμβλημα του χρυσού. Όπως το κίτρινο είναι 
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το πιο φωτεινό χρώμα, έτσι και ο γιος του ήλιου και το ασήμι ήταν, σε σχέση με το χρυσάφι, 

ό,τι ήταν το φεγγάρι που φώτιζε το ανθρώπινο πνεύμα. Στην Κίνα, είναι το αυτοκρατορικό 

χρώμα. Το πορτοκαλί θεωρείται, συμβολικά, σαν ένα τροποποιημένο κίτρινο. Στην κακή του 

έννοια, το κίτρινο υπονοεί μικροπρέπεια, προδοσία, δόλο. Ο όρος «μια κίτρινη λωρίδα», 

χρησιμοποιείται με αυτήν την έννοια.  

Μπλε: Το μπλε συμβολίζει την αλήθεια και σοφία, θεϊκή αιωνιότητα και ανθρώπινη 

αθανασία. Ενώ το λευκό συμβολίζει την απόλυτη αλήθεια, το μπλε συμβολίζει μια αλήθεια 

που μπορεί να αποκαλυφθεί και να γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους. Είναι το σύμβολο 

μιας αγάπης λιγότερο φλογερής από εκείνη του κόκκινου, μιας πιο δροσερής, ουράνιας 

φλόγας. Συνδέεται με την ιδέα της σταθερότητας και της εντιμότητας. Στην κακή του έννοια 

σημαίνει λιποψυχία. Στην Κίνα, το μπλε αποδιδόταν σους νεκρούς ενώ το κόκκινο στους 

ζωντανούς.  

Γκρι: Το χρώμα που ενισχύει την εξωτερική ψυχρότητα, σκληρότητα αλλά και την 

απομόνωση (Gage,1999).  

Συμπερασματικά τα χρώματα, που αντιλαμβανόμαστε, σχετίζονται αφενός με τα μήκη 

κύματος του φωτός που αντανακλάται, απορροφάται ή εκπέμπεται από τις χρωστικές ουσίες 

των αντικειμένων του ορατού κόσμου και αφετέρου από τη δομή και τη σύνθεση του φωτός. 

Επιπλέον, η εμπειρία που έχουμε κατά την παρατήρηση ενός χρώματος είναι κατεξοχήν 

υποκειμενική. Διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να κατατάξουν διαφορετικά το ίδιο χρώμα 

ακόμα και αν συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες παρατήρησης. Ενώ πέρα από τη χώρα καταγωγής 

και διαβίωσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία, παράγοντες που επηρεάζουν με τη σειρά 

τους την αντίληψη των χρωμάτων, καθώς και τη συγκινησιακή σημασία/συμβολισμό που 

αποδίδει το άτομο σε αυτά. Συνεπώς το όλο εγχείρημα κατανόησης, αντίληψης του τρόπου 

μηχανισμού και αίσθησης του χρώματος αποτελεί μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, 



Χρώματα και Συγκινήσεις: Διερευνώντας πιθανές διαπολιτισμικές διάφορες. 

 

42 

 

γεγονός που αντανακλάται και στις έρευνες που έχουν ήδη διενεργηθεί για τη διερεύνηση της 

σύνδεσης χρώματων – συγκινήσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ – 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ   

Όπως ήδη αναλύσαμε στο Κεφάλαιο 2, το χρώμα φέρει διαφορετική σημασιολογία σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα εγείροντας διαφορετικές συσχετίσεις και άρα ποικίλες 

συγκινησιακές αντιδράσεις (Suk, 2006). Οι άνθρωποι μάλιστα δε δείχνουν μόνο κάποια 

συγκεκριμένη προτίμηση σε κάποιο χρώμα,  αλλά αποδίδουν συγκινησιακά χαρακτηριστικά 

στα χρώματα από τη σχολική ηλικία ακόμα (Zentner, 2001). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 

και η Vosniadou (1987) στη μελέτη της με σκοπό την κατανόηση των μεταφορών στα μικρά 

παιδιά, με αυτά να δημιουργούν αναλογίες ανάμεσα στα χρώματα-συγκινήσεις, όπως για 

παράδειγμα ‘ο θυμός είναι σαν το κόκκινο’ και ‘η λύπη είναι σαν το μπλε’, προσδίδοντας 

ουσιαστικά ένα είδος ομοιότητας μεταξύ αντικειμένων – γεγονότων. Βέβαια κάποιος θα 

μπορούσε  να διαταθεί ότι αυτό παραβιάζει τις συνηθισμένες για εκείνα κατηγορίες. Κι όμως 

εξηγεί ο Zentner (2001) έχει βρεθεί ότι τα παιδιά ακόμα και από αυτήν την μικρή ηλικία 

είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτού του είδους τις ‘μεταφορές’ ιδιαιτέρως αυτές που 

αφορούν τις συγκινήσεις.  

Την άποψη του Sargent (1987) ότι τα χρώματα (βασικά ή δευτερεύοντα/ 

συμπληρωματικά) επηρεάζουν την ψυχική μας κατάσταση και κατ’ επέκταση συσχετίζονται 

και επηρεάζουν τις συγκινήσεις υποστηρίζουν και οι Valdez & Mehrabian (1994), οι οποίοι 

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι παραπάνω από έναν αιώνα υφίσταται η βιβλιογραφία για την 

ψυχολογία του χρώματος και αρκετοί ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αυτή τη συσχέτιση 

τόσο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όσο και σε ενήλικες. 
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Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με αυτή την απλή διαπίστωση σε ερευνητικό επίπεδο και 

μάλιστα με παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν οι Boyatzis & Varghese (1994). Συγκεκριμένα 

οι Boyatzis & Varghese (1994), διεξήγαγαν έρευνα για τη συσχέτιση συγκινήσεων – 

χρωμάτων με αγόρια και κορίτσια, χωρισμένα σε δύο ομάδες ανά ηλικία, 4-5 και 6-7 ετών. 

Όλα τα παιδιά του δείγματος ήταν λευκοί και μεσαίας τάξης. Τους ζητήθηκε να δηλώσουν το 

αγαπημένο τους χρώμα από τα εννέα διαφορετικά χρώματα που τους παρουσιάστηκαν με 

τυχαία σειρά, από τους Boyatzis & Varghese (1994), ρωτώντας τα «Πώς σε κάνει αυτό το 

χρώμα να νιώθεις;». Όλα τα παιδιά ήταν σε θέση να εκφράσουν λεκτικά τη συγκίνηση που 

τους έκανε κάθε χρώμα να νιώσουν, με το 69% των συγκινησιακών απαντήσεων των παιδιών 

να είναι θετικές (π.χ. χαρά, ενθουσιασμός). Τα ευρήματα των Boyatzis & Varghese (1994) 

επιβεβαίωσαν, μέσω των απαντήσεων των παιδιών, ότι υπάρχει σύνδεση συγκινήσεων –

χρωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξαιτίας των χαμηλών συχνοτήτων που 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των παιδιών, προέβησαν σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις των 

χρωμάτων που χρησιμοποίησαν (π.χ. κατηγορία ανοικτών χρωμάτων: ροζ, κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο, μοβ ή μπλε και σκούρα χρώματα: μαύρο, καφέ και γκρι). Το ίδιο έπραξαν και με τις 

συγκινήσεις που έδωσαν τα παιδιά ως αποκρίσεις για το κάθε χρώμα, τις οποίες και 

ταξινόμησαν σε θετικές και  αρνητικές. Οι θετικές, έτσι όπως τις ανέφεραν τα παιδιά που 

συμμετείχαν, ήταν: η χαρά, ο ενθουσιασμός και η δύναμη, ενώ οι αρνητικές ήταν: η λύπη, ο 

θυμός και η βαρεμάρα. Από την ανάλυση των δεδομένων τα αποτελέσματα βγήκαν 

στατιστικώς σημαντικά για όλο το δείγμα. Οι μεγαλύτερες μάλιστα διαφορές μεταξύ των 

προσδοκώμενων και αναμενόμενων συχνοτήτων βρέθηκαν στα κορίτσια, 5 ετών, τα οποία 

είχαν συσχετίσει τις θετικές συγκινήσεις με τα ανοιχτόχρωμα χρώματα και τις αρνητικές 

συγκινήσεις με τα σκουρόχρωμα. Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι ούτε το φύλο ούτε η 

ηλικία δε επηρέασαν τη συσχέτιση χρώματος – συγκίνησης. Σχεδόν οι μισές (46%) 

συγκινήσεις των 5χρονων για τα σκούρα χρώματα ήταν αρνητικές, και μόλις το (29%) των 
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συγκινήσεων για τα ανοιχτά χρώματα ήταν αρνητικές. Το ίδιο συνέβη και με τα 6χρονα. Ενώ 

όσον αφορά το φύλο, η πλειοψηφία των αντιδράσεων των κοριτσιών (58%) στα σκούρα 

χρώματα ήταν αρνητική και μόλις το 21% ήταν αρνητικές για τα ανοιχτά χρώματα. Το ίδιο 

συνέβη και με τα αγόρια με το 69%  των συσχετίσεων τους με τα ανοιχτά χρώματα ήταν 

θετική, αλλά διέφεραν από τα κορίτσια στο σημείο, όπου εξέφρασαν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό, 64% των θετικών συγκινήσεων με σκούρα χρώματα, και μάλιστα συσχέτισαν 

περισσότερες αρνητικές συγκινήσεις με τα σκούρα χρώματα, από ότι ανέμεναν οι Boyatzis & 

Varghese (1994). Όσον αφορά το αγαπημένο τους χρώμα τα αγόρια προτίμησαν το μπλε σε 

ποσοστό 26% και ακολούθησε το κόκκινο, ενώ τα κορίτσια κατά 50% προτίμησαν το ροζ, 

και ακολούθησε το μοβ. Κανένα από τα παιδιά δεν επέλεξε το κίτρινο, το καφέ ή το γκρι ως 

αγαπημένο του χρώμα.  

Σε παράλληλη χρονικά έρευνά τους για την επίδραση των χρωμάτων πάνω στις 

συγκινήσεις οι Valdez & Mehrabian (1994), έλεγξαν την επίδραση και των τριών 

χαρακτηριστικών του χρώματος σε σχέση με τις συγκινήσεις: (α) τη φωτεινότητα και τον 

κορεσμό, β) την απόχρωση και γ) τη φωτεινότητα των αχρωματικών χρωμάτων. Αρχικά 

εξέτασαν το συγκινησιακό αντίκτυπο στα χρώματα με βάση τον κορεσμό και τη 

φωτεινότητα. Κάθε συμμετέχων έπρεπε να αξιολογήσει από εφτά έως εννιά χρωματικά 

δείγματα της ίδιας απόχρωσης (από 10 χρωματικά δείγματα με βάση το χρωματικό σύστημα 

Munsell: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, και μοβ και πέντε χρωματικά δείγματα μέσης 

απόχρωσης κίτρινο-κόκκινο, πράσινο-κίτρινο, μπλε-πράσινο, μοβ-μπλε, κόκκινο-μοβ, τα 

οποία τοποθετούνταν πάνω σε γκρι φόντο. Οι οδηγίες προς τους συμμετέχοντες ήταν να 

εξετάσουν πολύ προσεκτικά τα χρώματα και κατόπιν να αξιολογήσουν πως τους κάνουν 

αυτά να νιώθουν με βάση τη συγκινησιακή κλίμακα Mehrabian  (PAD- Pleasure, Arousal, 

Dominance). Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε με τη διαφορά ότι για την απόχρωση και τη 

φωτεινότητα των αχρωματικών χρωμάτων οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις συγκινησιακές 
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αντιδράσεις τους σε δέκα διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου περίπου επιπέδου 

φωτεινότητας και κορεσμού και τις συγκινησιακές τους αντιδράσεις σε πέντε αχρωματικά 

χρωματικά δείγματα (άσπρο, τρεις αποχρώσεις του γκρι και μαύρου. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ της φωτεινότητας και του κορεσμού των χρωμάτων με τις 

συγκινησιακές αντιδράσεις. Σε αντίθεση με τη χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της απόχρωσης 

(hue) με τις συγκινήσεις και συγκεκριμένα με τη διέγερση (arousal) και την κυριαρχία 

(dominance). Η συγκίνηση της ευχαρίστησης φάνηκε ότι επηρεάστηκε περισσότερο από τη 

φωτεινότητα από ό,τι από τον κορεσμό. Τα ευρήματα για την επίδραση της φωτεινότητας 

στα αχρωματικά χρώματα ήταν παρόμοια με αυτά των άλλων χρωμάτων. Όσον αφορά τις 

επιδράσεις της απόχρωσης (hue), οι συγκινησιακές αντιδράσεις έτειναν να είναι ασθενείς. 

Πιο συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση της συσχέτισης της ευχαρίστησης με την 

απόχρωση, με τις μπλε, μπλε-πράσινο, πράσινο, μοβ-μπλε, κόκκινο-μοβ και μοβ να είναι οι 

πιο ευχάριστες αποχρώσεις, σε αντίθεση με τις κίτρινες, πράσινο-κίτρινες και κόκκινο-

κίτρινες αποχρώσεις που ήταν λιγότερο ευχάριστες. Συγκριτικά όμως τα αποτελέσματα της 

απόχρωσης ήταν ασθενέστερα σε σχέση με τη διέγερση  και κυριαρχία. Η απόχρωση με τη 

μεγαλύτερη διέγερση ήταν η πράσινο-κίτρινη, μετά η μπλε-πράσινη και μετά η πράσινη, ενώ 

οι λιγότερο διεγερτικές αποχρώσεις ήταν οι μοβ-μπλε, κίτρινη-κόκκινη και κόκκινη-μοβ.  

Ο Hemphill (1996), θέλησε να επαληθεύσει τα ευρήματα των Boyatzis & Varghese 

(1994), εστιάζοντας και εξετάζοντας τι συμβαίνει με τους ενήλικες.  Στην εν λόγω έρευνα οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν 10 χαρτονένια τετράγωνα (10x12 cm) που αναπαριστούσαν 

10 διαφορετικά χρώματα (άσπρο, ροζ, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μοβ, πράσινο, καφέ, μαύρο 

και γκρι) και τους ζητήθηκε να καταγράψουν σε λίστα τα αγαπημένα τους χρώματα, το 

βασικό χρώμα που φορούσαν και το φύλο τους. Έπειτα τους ζητήθηκε να τοποθετήσουν την 

κάρτα που αναπαριστούσε το αγαπημένο τους χρώμα πάνω-πάνω στη στοίβα με τα χρώματα, 

και στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν, κατά αναλογία με την έρευνα των Boyatzis & 
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Varghese (1994), στις ερωτήσεις «Ποια είναι η συγκινησιακή απόκριση σας που 

συσχετίζεται με το εκάστοτε χρώμα; Πώς σε κάνει να νιώθεις το χρώμα αυτό;» και «Γιατί 

νιώθεις κατ’ αυτόν τον τρόπο;». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 49% των συμμετεχόντων 

εξέφρασαν θετικές συγκινησιακές αποκρίσεις στα χρώματα, 36% αρνητικές και 15% δεν 

περιείχαν καμία συγκίνηση. Το 55% των γυναικών και 53% των ανδρών δήλωσαν το μπλε 

ως το αγαπημένο τους χρώμα. Το 46% των ανδρών και το 45% των γυναικών φορούσε ως 

επί το πλείστον μπλε ρουχισμό, οι γυναίκες παρόλα αυτά  επέδειξαν  μεγαλύτερη ποικιλία 

στις χρωματικές τους επιλογές από τους άνδρες. Σε ποσοστά, το  40% των ανδρών και το 

45% των γυναικών φορούσαν το αγαπημένο τους χρώμα. Και εδώ τα πιο φωτεινά χρώματα 

προσέλκυσαν θετικές συγκινησιακές αποκρίσεις συγκριτικά με τα σκούρα χρώματα. Ο 

ερευνητής συμπεριέλαβε στα φωτεινά χρώματα το άσπρο, το ροζ, το κόκκινο, το κίτρινο, το 

μπλε, το μοβ και το πράσινο, ενώ στα σκούρα συμπεριέλαβε το καφέ, το μαύρο, και το γκρι, 

με βάση την απόχρωση (hue). Ως θετικές συγκινησιακές αποκρίσεις θεωρήθηκαν οι όροι: 

χαρούμενος, ενθουσιασμένος, χαλαρός και θετικός, ενώ ως αρνητικοί: αγχώδης, βαρετός, 

λυπημένος, και αρνητικός. Το 61% των απαντήσεων στα φωτεινά χρώματα αντιστοιχούσαν 

σε θετικές συγκινήσεις και μόνο το 21% συσχετίστηκαν με αρνητικές. Μόνο το 25% των 

αρνητικών απαντήσεων συσχετίστηκαν με τα φωτεινά χρώματα, ενώ το 63% των αρνητικών 

συγκινησιακών αποκρίσεων αποδόθηκαν στα σκούρα χρώματα. (Hemphill,1996). 

Και ενώ στην έρευνα των Boyatzis & Varghese (1994) οι αποκρίσεις των παιδιών στα 

χρώματα ήταν ως επί το πλείστον θετικές σε ποσοστό 69%, το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

ενήλικες στην έρευνα του Hemphill (1996) ήταν μόνο 49%. Και μπορεί για τα παιδιά του 

δείγματος των Boyatzis & Varghese (1994) τα χρώματα, όπως το κόκκινο να συνδέθηκε με 

τον ενθουσιασμό και τη χαρά, δε ίσχυσε όμως το ίδιο και εδώ με τους ενήλικες. Το ίδιο 

συνέβη και με το ροζ και το μπλε, όπου παραδοσιακά, τα αγόρια επέλεξαν το μπλε και τα 

κορίτσια το ροζ, ενώ η αντιστοιχία αυτή δεν ανιχνεύθηκε στους ενήλικες συμμετέχοντες του 
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Hemphill (1996). Το γεγονός ότι το μπλε συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές 

συγκινησιακές αποκρίσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι το χρώμα αυτό συχνά συνδέεται με τον 

ωκεανό ή τον ουρανό, τα οποία αποπνέουν μια αίσθηση απεραντοσύνης, ηρεμίας και 

γαλήνης. Όσο για τις θετικές συγκινησιακές αποκρίσεις που δόθηκαν στο πράσινο, κόκκινο 

και κίτρινο χρώμα αποδίδεται για το πρώτο ότι συνδέεται με το φυσικό περιβάλλον: τα δάση, 

το πράσινο, το κίτρινο συνδέθηκε με τον λαμπερό ήλιο και συνεπώς αυτό εκλύει από μόνο 

θετικές συγκινήσεις και τέλος το κόκκινο του αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός «εξαιρετικά 

θετικό χρώμα» και «θερμό χρώμα». Ενώ το γκρι χαρακτηρίστηκε ως αρνητικό γιατί 

συνδέθηκε με τις βροχερές μέρες που προκαλούν συγκινήσεις όπως στενοχώρια, λύπη, 

βαρεμάρα. Σε γενικές γραμμές τα ευρήματα του Hemphill (1996), επαληθεύουν τα 

συμπεράσματα των  Boyatzis & Varghese (1994) και κυρίως τη θέση τους πως οι 

συσχετίσεις χρωμάτων-συγκινήσεων τείνουν να γίνουν όλο και πιο περίπλοκες καθώς 

αυξάνει η ηλικία.  

Η έρευνα του Zentner (2001) επικεντρώθηκε στις προτιμήσεις των παιδιών για τα 

χρώματα και αποφάσισε να εξετάσει τους συνδυασμούς στην πρώιμη παιδική ηλικία (127 

παιδιά, Καυκάσιοι, 3-4 ετών, από τα οποία μόνο τα 106  πέρασαν τη δοκιμασία της 

χρωματικής προτίμησης και τα 103 πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία της αντιστοίχισης 

χρώματος-συγκίνησης) συγκρίνοντάς τα στη συνέχεια με τα δεδομένα που συγκέντρωσε από 

το δεύτερο δείγμα, το οποίο αποτελούσαν ενήλικες (65 άτομα, Μ.Ο ηλικίας: 23 ετών, 

καυκάσιοι, προπτυχιακοί φοιτητές) εξηγώντας πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας ανιχνεύουν 

σταθερές σχέσεις μεταξύ χρωμάτων και συγκινησιακών εκφράσεων. Χρησιμοποίησε 6 

χρωματιστές καρτέλες (κόκκινο, κίτρινο, σκούρο μπλε και πράσινο, ανοιχτό μπλε και 

πράσινο, ροζ, καφέ, μαύρο, πλήρως κορεσμένα, και ποίκιλλαν ως προς τη φωτεινότητα και 

την απόχρωση). Η διαδικασία του πειράματος ξεκίνησε με το δείγμα των παιδιών και τη 

δοκιμασία αντιστοίχισης τεσσάρων αντικειμένων που σκοπό είχε την εξάσκηση των παιδιών 
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στην ιδέα της αντιστοίχισης και όποιο παιδί δεν τα κατάφερνε λόγω και του πολύ νεαρού της 

ηλικίας τους δεν συνέχιζε στις επόμενες δοκιμασίες αντιστοίχισης χρώματος (σε αυτή τη 

δοκιμασία από τα 9 χρώματα χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 6, με κριτήριο το πολύ νεαρό της 

ηλικίας των παιδιών: κόκκινο, κίτρινο μπλε σκούρο, ανοιχτό πράσινο, καφέ και μαύρο) - 

συγκίνησης (3 συγκινήσεις (σκίτσα) : χαρά, λύπη, θυμός, οι οποίες είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμες από τα παιδιά αυτής της ηλικίας (Stein & Levine 1987, Harris, 1989 στο 

Zentner, 2001). Στο πείραμα συμμετείχαν και οι μητέρες των παιδιών, συμπληρώνοντας ένα 

ερωτηματολόγιο με τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών, αλλά απαντούσαν και σε 

ερωτήσεις όπως «Έχει το παιδί σας κάποιο αγαπημένο χρώμα; Ποιο είναι αυτό;». 

Ακολουθούσε η δοκιμασία σειροθέτησης των χρωμάτων από τα παιδιά στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν και τα 9 χρώματα, και από κάθε παιδί ζητήθηκε βάλει στη σειρά τα 

χρώματα ανάλογα με το πόσο αυτά του άρεσαν ή όχι. Ακολουθούσε η δοκιμασία της 

αντιστοίχισης των αντικειμένων και μετά από ένα μικρό διάλειμμα, έδειχναν στα παιδιά τα 

τρία πρόσωπα, που απεικόνιζαν τις τρεις συγκινήσεις : χαρά, λύπη, θυμό και τους ζητήθηκε 

να τα κατονομάσουν
5
. Στη συνέχεια τους ξαναέδειξαν τα έξι χρώματα και τους ζήτησαν να 

τα αντιστοιχίσουν με τις συγκινήσεις. Η διαδικασία του πειράματος ολοκληρώθηκε με τους 

ενήλικες, όπου και εδώ ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με τα παιδιά, με τη διαφορά ότι οι 

ενήλικες εξετάστηκαν σε ομαδικό επίπεδο.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν συμφωνία ως προς τις προτιμήσεις των χρωμάτων μητέρων – 

παιδιών για την πρώτη και δεύτερη επιλογή σε ποσοστό (71%). Στη δοκιμασία της 

σειροθέτησης των χρωμάτων για τα παιδιά τα αποτελέσματα ήταν στατιστικώς σημαντικά 

ανεξαρτήτου φύλου. Μετά την ομαδοποίηση σε σκούρα και ανοιχτά χρώματα, φάνηκε ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών (68,1%) δήλωσαν μια προτίμηση στα φωτεινά χρώματα και αυτό 

ίσχυε σε μεγαλύτερο ποσοστό στα κορίτσια (77,8%) από ότι τα αγόρια (59,2%). Σύγκριση με 

                                                 
5
 Μόνο το 4,7% των παιδιών χρειάστηκε βοήθεια (η βοηθητική ερώτηση που ετίθετο ήταν: « Σου μοιάζει κάποιο από 

αυτά (τα πρόσωπα) χαρούμενο;») για να αναγνωρίσουν κάποια από τις συγκινησιακές εκφράσεις που τους παρουσιάστηκαν. 
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τις αποκρίσεις των ενηλίκων, έδειξε πως η ηλικία επηρέασε τις προτιμήσεις στα χρώματα. 

Όσον αφορά την αντιστοίχιση συγκίνησης-χρώματος επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι τα παιδιά 

αντιστοίχισαν τα φωτεινά χρώματα (κίτρινο, κόκκινο, πράσινο) με τις θετικές συγκινησιακές 

εκφράσεις (τη χαρά) και τα σκούρα χρώματα (μπλε, καφέ ή μαύρο) με τις αρνητικές 

συγκινησιακές εκφράσεις (τη λύπη), ενώ όσον αφορά στις διαφυλικές διαφορές το μπλε και 

το κίτρινο είχαν την ίδια συγκινησιακή σημασία τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. 

Τα αποτελέσματα για τη συγκινησιακή έκφραση του θυμού δε βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικά, με το κίτρινο μόνο να αντιστοιχίζεται με αυτήν. Τέλος, κατά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων παιδιών – ενηλίκων οι ερευνητές εντόπισαν διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ενήλικες σπάνια αντιστοίχισαν το κόκκινο με τη χαρά, αντίθετα το κόκκινο είναι για αυτούς 

το χρώμα του θυμού. Η λύπη συσχετίστηκε από τους ενήλικες με το μαύρο, ενώ τα παιδιά 

επέλεξαν το μπλε. Και για τις δύο ομάδες το κίτρινο συσχετίστηκε με τη χαρά, και το 

πράσινο δεν προξένησε καμία συγκινησιακή επίδραση.  

Επιπλέον έρευνες με παιδιά που διερευνούν τη συσχέτιση χρωμάτων - συγκινήσεων έχουν 

διεξαχθεί από τους Burkitt & Newell (2005) σε παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών και τους Pope, 

Butler & Qualter (2012) σε παιδιά 7-8 ετών και Burkitt & Sheppard (2013) σε παιδιά 4-8 

ετών. Στην έρευνα των Burkitt & Newell (2005) φάνηκε το ροζ να επιλέγεται για τις 

ουδέτερες φιγούρες, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το μοβ και το άσπρο 

να συσχετίζονται με τη χαρούμενη φιγούρα, ενώ τα μαύρο και καφέ με τη λυπημένη 

φιγούρα. Όσον αφορά στις προτιμήσεις των παιδιών στα χρώματα, αποδείχθηκε πως 

προτίμησαν περισσότερο τα πρωτεύοντα χρώματα, με τα δευτερεύοντα να ακολουθούν και 

τελευταία σε προτίμηση ήρθαν τα αχρωματικά. Οι  Pope et al. (2012), με δείγμα 40 παιδιών 

σχολικής ηλικίας 7-8 ετών στο Ην. Βασίλειο, εξέτασαν την συγκινησιακή κατανόηση εκ 

μέρους των παιδιών αυτής της ηλικίας και στη συνέχεια τη συσχέτιση χρωμάτων-

συγκινήσεων. Και εδώ οι συγκινήσεις κατατάχτηκαν σε θετικές και αρνητικές, και 
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χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω δέκα χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, 

μοβ, ροζ, άσπρο, καφέ και μαύρο, τα οποία ήταν πλήρως κορεσμένα και διέφεραν ως προς τη 

φωτεινότητα και την απόχρωση (βλέπε Zentner, 2001). Τα χρώματα αυτά παρουσιάστηκαν 

πάνω σε 10 κάρτες τις οποίες τα παιδιά έβλεπαν μία-μία και στη συνέχεια σε μια 5-βάθμια 

κλίμακα Likert (από πολύ χαρούμενος-η έως πολύ λυπημένος-η), δήλωναν πως τους έκανε 

αυτό το χρώμα που μόλις είχαν δει να νιώσουν, χωρίς πάντα ο ερευνητής να ονοματίζει το 

κάθε χρώμα, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε προκατάληψη των παιδιών απέναντι στο κάθε 

χρώμα. Στη συνέχεια στα παιδιά δόθηκαν τα ίδια χρώματα, υπό τη μορφή μαρκαδόρων, αυτή 

τη φορά, μαζί με ένα φύλλο απαντήσεων, όπου θα κατέγραφαν τα ίδια τις απαντήσεις τους. 

Άκουγαν τρεις ιστορίες που περιείχαν τις έξι συγκινήσεις : χαρά, περηφάνια, αγάπη, λύπη, 

ταραχή/νευρικότητα κι ζήλεια. Όλες αυτές οι ιστορίες επιλέχθησαν από ένα κατάλληλο, 

ηλικιακά, βιβλίο για παιδιά. Στις ιστορίες είχε προβλεφθεί να μην αναφέρονται ονομαστικά 

οι συγκινήσεις, αλλά να συνάγονται από τα παιδιά καθώς τις ακούν. Αυτό που  ζητήθηκε από 

τα παιδιά ήταν να κυκλώσουν, πάνω στο φύλλο απαντήσεων, με χρωματιστό στυλό, το X 

δίπλα από το γράμμα που αντιπροσώπευε την κατάλληλη απάντηση (α, β, γ, κλπ,), έτσι όπως 

αυτή αντιστοιχούσε σε μια εκ των έξι συγκινήσεων την οποία βίωναν καθώς άκουγαν μια 

ιστορία με έναν φανταστικό ήρωα. Στα χρωματιστά στυλό, που θα επέλεγαν είχε προβλεφθεί 

ακόμα και άσπρο στυλό, στην περίπτωση που επέλεγαν το άσπρο χρώμα για να 

αντιστοιχίσουν με τη συγκίνηση, αφότου άκουγαν την ιστορία που σχετίζονταν με την 

εκάστοτε συγκίνηση. Ακόμα τους δινόταν η δυνατότητα της απάντησης : «δε γνωρίζω» στην 

περίπτωση που δεν μπορούσαν να επιλέξουν κάποιο χρώμα, ενώ αυτό που τους τόνιζαν οι 

ερευνητές καθόλη τη διάρκεια των δοκιμασιών ήταν πως δεν υπήρχαν σωστές και λάθος 

απαντήσεις, σχετικά με το ποιο χρώμα θα επέλεγαν. Στα αποτελέσματα δε βρέθηκαν 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι συγκινήσεις όμως που προέκυπταν από τις 

ιστορίες ήταν και βασικές και ανάμεικτες, με τα κορίτσια να δίνουν καλύτερες απαντήσεις.    
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Όσον αφορά την αντιστοίχιση χρωμάτων και συγκινήσεων, τα αγόρια ήταν πιο 

αναποφάσιστα στην επιλογή π.χ. με τη χαρά ή τη λύπη. Από τα παιδιά τώρα που επέλεξαν 

κάποιο χρώμα που τους έκανε να νιώθουν χαρούμενοι ή λυπημένοι το μαύρο, άσπρο, 

κόκκινο, πράσινο και καφέ χαρακτηρίστηκαν ως «λυπημένα» χρώματα, ενώ το μπλε 

συσχετίστηκε από όλα τα παιδιά ως το χρώμα της χαράς. Απομονώνοντας το μοβ και το ροζ, 

οι ερευνητές παρατήρησαν διαφυλικές διαφορές, με τα κορίτσια να τα συσχετίζουν με τη 

χαρά και τα αγόρια με τη λύπη. Διαφυλικές διαφορές υπήρξαν και με το κόκκινο και το 

καφέ, με τα κορίτσια να συσχετίζουν περισσότερο το κόκκινο και το καφέ με τη λύπη σε 

σχέση με τα αγόρια που τα συσχέτισαν με τη χαρά. 

Η έρευνα των Burkitt & Sheppard (2013) διεξήχθη σε δείγμα 180 παιδιών με μέση ηλικία 

τα 6 έτη.  Αυτά χωρίστηκαν σε τρία ηλικιακά γκρουπ τα πιο νεαρά (4-5 ετών), τα μεσαίας 

ηλικίας (6-7 ετών) και τα μεγαλύτερα (7-8 ετών). Χρησιμοποιήθηκαν χρωματιστοί 

μαρκαδόροι (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, μοβ, ροζ, καφέ και μαύρο) και 9 

χρωματισμένες (με τα παραπάνω χρώματα) ξεχωριστές πεπιεσμένες κάρτες. Σε μια πρώτη 

δοκιμασία μετρήθηκε η συγκινησιακή κατανόηση και η χρήση του χρώματος σε σχέση με 

μια σύντομη ιστορία όπως την εμπνεύστηκαν οι Burkitt & Barnett. Από τα παιδιά ζητήθηκε 

να εκφράσουν το είδος της συγκίνησης που τους προκαλούσε το άκουσμα της ιστορίας. Στη 

συνέχεια ακολουθούσαν τρεις υποδοκιμασίες. Στην πρώτη (υποδοκιμασία) η ερευνήτρια 

ζητούσε από το κάθε παιδί να χρωματίσει τη φιγούρα που έβλεπε μπροστά του/της σαν να 

ήταν αυτός/ή η φιγούρα, επιλέγοντας ένα από τα  χρώματα που τους έδινε. Στη δεύτερη 

(υποδοκιμασία) η συνθήκη άλλαζε, και το παιδί, όντας χαρούμενο ακούγοντας την 

χαρούμενη ιστορία, έπρεπε να χρωματίσει τη φιγούρα, επιλέγοντας ένα από τα  χρώματα που 

τους έδινε ταυτιζόμενο με αυτήν. Στην τρίτη (υποδοκιμασία) το παιδί, όντας λυπημένο 

ακούγοντας την αντίστοιχη ιστορία, έπρεπε να χρωματίσει τη φιγούρα, ταυτιζόμενος/η με 

αυτήν. Ενώ υπήρχε και η συνθήκη όπου το παιδί βιώνοντας αμφιθυμικές συγκινήσεις (χαρά 
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και λύπη παράλληλα) έπρεπε να χρωματίσει τη φιγούρα, ταυτιζόμενος/η πάντα με αυτήν. Η 

παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε με τη διαφορά ότι στη θέση της φιγούρας μπήκε ο 

πρωταγωνιστής/στρια της ιστορίας.  

Στη δεύτερη δοκιμασία μετρήθηκαν οι προτιμήσεις των παιδιών για τα χρώματα. Εδώ 

δόθηκαν στα παιδιά 9 χρωματιστές κάρτες με τυχαία σειρά, με την κάθε μια να απεικονίζει 

ένα χρώμα. Τα χρώματα ήταν κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ, ροζ, καφέ 

και μαύρο. Αφότου τα παιδιά έβλεπαν τις κάρτες τους ζητούσαν να πουν πως ένιωθαν για το 

εκάστοτε χρώμα, χαρά ή λύπη, χρησιμοποιώντας μια 5-βαθμια κλίμακα Likert, όπου 

αποτυπωνόταν οι συγκινήσεις αυτές σε πέντε πρόσωπα (πάρα πολύ λυπημένος, λυπημένος, 

ούτε χαρούμενος ούτε λυπημένος, χαρούμενος και πολύ χαρούμενος). Τα αποτελέσματα  της 

έρευνας των Burkitt & Sheppard (2013) έδειξαν ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα χρώματα 

διαφορετικά ως προς τα πρόσωπα που απεικόνιζαν τις συγκινήσεις (χαράς, λύπης) στη 

δεύτερη δοκιμασία, ενώ παράλληλα ποίκιλλε ο τρόπος που χρησιμοποίησαν τα χρώματα σε 

σχέση με την αποτύπωση του πρωταγωνιστή της ιστορίας και του εαυτού τους. Για 

παράδειγμα χρησιμοποίησαν το κόκκινο και μπλε χρώμα για να χρωματίσουν τη φιγούρα του 

πρωταγωνιστή με αμφιθυμικές συγκινήσεις (χαρά και λύπη), ενώ χρησιμοποίησαν το 

κόκκινο χρώμα κατά τον χρωματισμό της δικής τους φιγούρας με αμφιθυμικές συγκινήσεις 

(χαρά και λύπη). 

Η έρευνα Walters , Apter & Svebak (1982),  διεξήχθη με σκοπό οι ερευνητές να 

εξετάσουν τις χρωματικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τα επίπεδα 

διέγερσης της διάθεσης, βάση της ψυχολογικής θεωρίας των αντιθέσεων (theory of 

psychological reversals). Από τα υποκείμενα  ζητήθηκε να αξιολογήσουν πόσο διεγερτικό 

(arousing) ή  χαλαρωτικό (relaxing) είναι το κάθε χρώμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, 

εξετάζοντας αν αυτό ισχύει για κάθε υποκείμενο οδηγώντας τον /την στην επιλογή 

συγκεκριμένου χρώματος ή υπάρχει ένα γενικότερο μοτίβο (pattern) που οδηγεί στη 
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συσχέτιση του μήκους κύματος και της τιμής της διέγερσης. Εβδομήντα πέντε 

συμμετέχοντες πήραν μέρος στην πρώτη φάση της έρευνας. Αυτό που τους ζητήθηκε να 

κάνουν ήταν να δηλώσουν τη χρωματική τους προτίμηση , επιλέγοντας ένα από τα εφτά 

χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, λουλακί, βιολετί) κάθε φορά 

υποδηλώνοντας ποιο τους άρεσε περισσότερο τη δεδομένη στιγμή. Η έρευνα διεξήχθη στο 

χώρο εργασίας των συμμετεχόντων. Η υπόθεση, που επιβεβαιώθηκε, ήταν ότι άλλα χρώματα 

είναι  διεγείρουν ή καταστέλλουν, και ότι οι χρωματικές επιλογές τους υποδεικνύουν μια 

προτίμηση στη διέγερση (arousal preference). Και εδώ υποστηρίζεται η ιδέα πως τα 

χρώματα έχουν μια επίδραση στις ψυχολογικές διαδικασίες, άποψη που υποστηρίζεται 

μάλιστα από το 1939! 

Η πρώτη φάση της έρευνας βασίστηκε στην υπόθεση πως η διέγερση σε σχέση με τη 

φωτεινότητα του κάθε χρώματος παρέμενε σταθερή, τουλάχιστον για το σύντομο χρονικό 

διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, και γι’ αυτό και η  επιλογή του χρώματος σταθερά 

συσχετίζεται με την προτίμηση στη διέγερση, υποδεικνύοντας πως η ενέργεια αυτή της 

διέγερσης έγκειται στη βούληση του κάθε υποκειμένου αν θα την ακολουθήσει ή θα την 

αποφύγει.  

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, συμμετείχαν 41 νέα υποκείμενα (39 γυναίκες, 19-52 ετών 

και 2 άνδρες ηλικίας 25-35 ετών, μέλη είτε της γραμματειακής υποστήριξης είτε μέλη του 

προσωπικού της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Cardiff). Αυτά κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε μια απλή δοκιμασία όπου σε μια λίστα επιθέτων που χαρακτηρίζουν τη διάθεση 

επιλέγοντας το κατάλληλο κάθε φορά,  όπου και δήλωναν την προτίμησή τους σε κάποιο 

χρώμα. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την άποψη ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

διέγερσης της προτίμησης και της προτίμησης σε κάποιο χρώμα, υποστηρίζοντας έτσι τη 

θέση της reversal theory, που διατείνεται πως η χαμηλή διέγερση (low arousal) συσχετίζεται 

με τη σοβαρότητα και κάποια σχέδια ή σκοπούς που έχουμε (planning orientation), και αυτή 
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είναι η τελική κατάσταση (telic state). Από την άλλη πλευρά η προτίμηση υψηλής διέγερσης 

(high arousal preference) συσχετίζεται με την παιχνιδιάρικη διάθεση (playfulness) και τον 

αυθορμητισμό (spontaneity), δηλαδή την παρατελική κατάσταση (paratelic state). Για 

παράδειγμα κάποιος, εξηγεί ο Apter  (1997), μπορεί να συμπληρώνει τη φόρμα της 

φορολογικής του δήλωσης (σκοπός: η συμπλήρωση, τελική κατάσταση: telic state) και  

παράλληλα  να πηγαίνει στο σινεμά (paratelic state, μια κατάσταση εντελώς αυθόρμητη, μη 

οργανωμένη). 

Η δεύτερη έρευνα ήταν όμοια με την πρώτη με τη διαφορά ότι τώρα ζητήθηκε άμεσα από 

τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της υπόδειξης του χρώματος της προτίμησής τους να 

δηλώσουν παράλληλα μέσα από μια λίστα που τους δόθηκε τα παρακάτω επίθετα: (1) 

playful/ serious (παιχνιδιάρης/σοβαρός), (2) spontaneous/planning ahead (αυθόρμητος/ 

προγραμματίζοντας τι θα κάνεις), (3) bored/ excited/ anxious/ relaxed (βαριεστημένος/ 

ενθουσιασμένος/ ανήσυχος/ χαλαρός) ποια κατάσταση αντιπροσωπεύει τη δεδομένη στιγμή, 

πως νιώθουν εκείνη τη στιγμή, τη διάθεσή τους. Τα επίθετα αυτά δεν περιγράφουν μόνο το 

βαθμό της διέγερσης (υψηλός στην περίπτωση του ενθουσιασμού και της ανησυχίας, 

χαμηλός στην περίπτωση της βαρεμάρας και της χαλάρωσης), αλλά αποτυπώνουν και τη 

διέγερση προτίμησης (arousal preference), η οποία είναι υψηλή στην περίπτωση της 

βαρεμάρας και του ενθουσιασμού και χαμηλή στην περίπτωση της ανησυχίας και της 

χαλάρωσης. Ουσιαστικά, οι λέξεις ανήσυχος και χαλαρός υπονοούν την κατάσταση της 

αποφυγής της διέγερσης και οι λέξεις ενθουσιασμένος και βαρετός υπονοούν την κατάσταση 

αναζήτησης διέγερσης. Οπότε με βάση τις λέξεις που επέλεγαν τα υποκείμενα οι ερευνητές 

κατανοούσαν σε ποια κατάσταση βρίσκονταν, εφόσον επέλεγαν τις αρνητικά φορτισμένες 

λέξεις (ανήσυχος, βαρετός) αυτό σήμαινε ότι δε βίωναν το επιθυμητό επίπεδο διέγερσης ενώ 

αν επέλεγαν τις θετικά φορτισμένες λέξεις (ενθουσιασμένος, χαλαρός), αυτό σήμαινε πως 

ήταν στο επιθυμητό επίπεδο διέγερσης.  
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Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι τα υποκείμενα ανταποκρίθηκαν με τον τρόπο που 

αναμενόταν με βάση τη θεωρία των αντιθέτων (psychological reversals theory), 

εναλλάσσοντας τη συχνότητα με την οποία επέλεγαν εφόσον ένα χρώμα τους προκαλεί 

διέγερση ή ηρεμία και το αντίστροφο. Τα περισσότερα υποκείμενα το έκαναν αυτό τακτικά, 

ενώ ορισμένα το έκαναν αυτό πιο συχνά σε σχέση με άλλα ενώ κάποιοι δεν έπραξαν βάσει 

της θεωρίας των αντιθέτων. Υπήρξε μια ξεκάθαρη επίδραση της ηλικίας με μια ομοιομορφία 

για τις ηλικίες 40 έως 49. Ακόμα φάνηκε πως υπήρχε συμφωνία ανά άτομο σε σχέση με τη 

διέγερση (arousal) της φωτεινότητας κάθε χρώματος (με εξαίρεση το μοβ) και αυτό μάλιστα 

όπως αναμενόταν υπήρξε μια αρκετά κοντινή συσχέτιση μεταξύ της θέσης στο φάσμα και 

της εκτιμώμενης διέγερσης, όπως την ένιωσαν. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε μια καθαρά 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της φωτεινότητας διέγερσης και του μήκους κύματος με το 

κίτρινο να αξιολογείτε υψηλότερα από το πορτοκαλί και το βιολέ υψηλότερα από το 

λουλακί. Ενώ η ανάλυση διακύμανσης, για εντός των ομάδων σχεδιασμού, υπέδειξε 

στατιστικώς σημαντική επίδραση του μήκους κύματος επί της φωτεινότητας διέγερσης.  

Εδώ οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση των χρωματικών επιλογών με τα διάφορα επίθετα 

που χαρακτήριζαν τη διάθεση τους, με τα αποτελέσματα να συμφωνούν με εκείνα της 

πρώτης έρευνας γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεωρία των αντιθέτων. Μετά από την ανάλυση 

διακύμανσης βρέθηκε στατιστικώς σημαντική προτίμηση κατά τη διάρκεια που μελετούσαν 

τα υποκείμενα τα χρώματα, τα οποία και συσχέτισαν με χαμηλή διέγερση συγκριτικά με τα 

χρώματα που συσχέτισαν με την υψηλή διέγερση. Τα υποκείμενα αφιέρωσαν περισσότερο 

χρόνο μελέτης των χρωμάτων στην τελική κατάσταση από ότι στην παρατελική κατάσταση 

(paratelic state). Μάλιστα και για τους δυο δείκτες (προτίμηση σε χρώματα και τα επίθετα 

χαρακτηρισμού διάθεσης) συμφωνούν ότι υπάρχει μια επικράτηση της τελικής κατάστασης 

(telic state) από πλευράς των υποκειμένων όντας στατιστικώς σημαντική για το επίπεδο 

προγραμματισμού. Το γεγονός αυτό εξηγείται, αν αναλογιστεί κανείς πως τα υποκείμενα 
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βρίσκονταν στο χώρο εργασίας τους, συνεπώς η όλη τους συμπεριφορά στο πείραμα 

καθορίστηκε από το χώρο διεξαγωγής του πειράματος που ήταν ο εργασιακός χώρος των 

υποκειμένων. Για τα χρώματα χαμηλής διέγερσης (low arousal) προτιμώνται τα επίθετα που 

σχετίζονταν με την τελική κατάσταση, ενώ για τα χρώματα υψηλής διέγερσης (high arousal) 

συσχετίστηκαν με τα επίθετα που σχετίζονταν με την παρατελική κατάσταση. Το 

αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι η χρήση των χρωμάτων προτίμησης υποδεικνύει arousal 

preference (διέγερση προτίμησης). Και στις δύο έρευνες υποστηρίζεται πως όλα τα χρώματα 

είχαν διεγερτική φωτεινότητα (arousal value) η οποία ήταν σημαντικά διαφορετική από 

εκείνα των άλλων χρωμάτων. Η τάση με το κίτρινο, το οποίο και αξιολογήθηκε ως υψηλής 

διέγερσης από ότι το πορτοκαλί , και το βιολέ το οποίο σε αυτό το δείγμα αξιολογήθηκε 

υψηλότερα από ότι το μπλε, το ίδιο συνέβη και για το λουλακί, που ίσχυσε στην πρώτη 

έρευνα, τώρα παρουσιάστηκε και εδώ στη δεύτερη έρευνα. Και εδώ η ανάλυση διακύμανσης, 

για εντός των υποκειμένων σχεδιασμό υπέδειξε μια σημαντική επίδραση του μήκους 

κύματος σε σχέση με τη διέγερση που ένιωσαν τα υποκείμενα του δείγματος.  

Τα χρώματα, όπως έχουν υποδείξει οι μέχρι τώρα έρευνες, μπορούν να εγείρουν 

συγκινησιακές καταστάσεις. Διαπολιτισμική έρευνα ωστόσο του Choungourian (1968) βρήκε 

ότι τα χρώματα, όπως το κόκκινο και το μπλε ήταν πρώτα σε προτίμηση σε συμμετέχοντες 

Αμερικανικής καταγωγής και λιγότερο προτιμητέα από άτομα άλλων πολιτισμών. Αυτό 

συμβαίνει για παράδειγμα και στην περίπτωση του χρώματος του πένθους (της λύπης), που 

για μας τους δυτικούς πολιτισμούς είναι το μαύρο ενώ για άλλους πολιτισμούς (π.χ. στο 

Βιετνάμ, Ιαπωνία και  Ινδία) πένθιμο χρώμα είναι το άσπρο (Kress, 2002, Suk, 2006, 

Mehraby, 2007).   

Επιπλέον, οι Tharangie, Marasinghe & Yamada (2009) εξέτασαν αν υπάρχει ένας τρίτος 

παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη συσχέτιση χρωμάτων-συγκινήσεων στη Σρι Λάνκα. 

Το δείγμα τους αποτέλεσαν 50 παιδιά (32 αγόρια, 18 κορίτσια) ηλικίας 10-12 ετών, 
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ασιατικής καταγωγής (Σρι Λάνκα) εξετάζοντας τις πιθανές επιδράσεις της κουλτούρας στη 

συσχέτιση χρωμάτων-συγκινήσεων. Οι Tharangie et al. (2009) επιβεβαίωσαν την 

στερεοτυπική προσκόλληση που έχει ως συνέπεια τη χρωματική επιλογή του ροζ ως 

προτιμητέου χρώματος από τα κορίτσια, με τα αγόρια να επιλέγουν το μπλε, ως προτιμητέο 

χρώμα αντίστοιχα. Επίσης, επιβεβαίωσαν το γεγονός πως τα αγαπημένα χρώματα 

συσχετίζονται περισσότερο με τις θετικές παρά με τις αρνητικές συγκινήσεις. Όσον αφορά 

την πολιτισμική επίδραση (π.χ. ότι το καφέ, αν και σκούρο χρώμα, από τα παιδιά αποδόθηκε 

ως το χρώμα της υπερηφάνειας, αποδίδοντάς του θετική και όχι αρνητική συγκίνηση, διότι 

εμπεριέχεται στα χρώματα της σημαίας της χώρας τους, Σρι Λάνκα) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως η κοινωνικοποίηση είναι που μας μαθαίνει καθώς μεγαλώνουμε κάποιους 

«πολιτισμικούς κώδικες», όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι Tharangie et al. (2009), 

τους οποίους μαθαίνουμε και εν συνεχεία ενστερνιζόμαστε και χρησιμοποιούμε. Αυτό το 

σημείο, μάλιστα, το τονίζουν ιδιαίτερα, εξηγώντας πως αυτές οι (πολιτισμικές) ερμηνείες για 

τα χρώματα δεν εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, παρά αποκτώνται σταδιακά με 

την ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική επαφή. Έτσι καταλήγουν πως τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας (10-12 ετών) βασίζονται στις πολιτισμικές συμβάσεις προβάλλοντας τες κατά τη 

συσχέτιση χρωμάτων – συγκινήσεων. Το γεγονός ότι τα παιδιά συσχετίζουν τα χρώματα με 

μια μεταφορά και μετά προσπαθούν να παράξουν συγκινήσεις για αυτή τη μεταφορά 

ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η περιβαλλοντική επιρροή (γρασίδι = πράσινο, 

αίμα=κόκκινο) συγκλίνοντας με τη Vosniadou (1987). Ο δεύτερος είναι ότι επηρεάζονται 

από το πολιτισμικό πλαίσιο, και τις μεταφορές που πλάθει η κοινωνία και φέρουν ως αγωγοί 

οι ενήλικες, κατά κύριο λόγο οι γονείς τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα παιδιά 

ναι μεν επέλεξαν το κόκκινο ως το αγαπημένο τους  χρώμα αλλά το κατέταξαν 100% με 

αρνητικές συγκινήσεις και συγκεκριμένα με το ‘θυμό’. Η εξήγηση που δίνουν οι ερευνητές, 

Tharangie et al. (2009) είναι α) ότι το κόκκινο αποτελεί το χρώμα του αίματος μας οπότε 
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αντιληπτικά προσέλκυσε τα παιδιά ως κάτι γνωστό το οποίο δεν το θεώρησαν πως η 

συσχέτιση με το κόκκινο δεν ενέχει αρνητική σημασία, καθώς αναφέρθηκαν σε αυτό 

λέγοντας: «κόκκινο όπως το αίμα μας!», χρησιμοποιώντας λοιπόν την κτητική αντωνυμία τα 

προσέδωσαν έτσι την αίσθηση του ανήκειν. Η δεύτερη ερμηνεία, του γιατί δεν αντιστοίχισαν 

τα παιδιά μια πιο θετική συγκίνηση παρά με τη συγκίνηση του ‘θυμού’, είναι διαπολιτισμική 

και αφορά στο γεγονός ότι στη Σρι Λάνκα υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν κάποιος 

θυμώνει μαζί του «θυμώνει» και το αίμα του επίσης. Το μαύρο συσχετίστηκε με το φόβο. Η 

επιλογή αυτή του χρώματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρουσα καθώς τα ίδια εξήγησαν ότι 

αυτό συνέβη διότι το μαύρο τους θυμίζει το ‘σκοτάδι’ (darkness) και την ‘κακία’ (badness) 

κλπ. Για παράδειγμα στην πολιτισμική παράδοση της Σρι Λάνκα το ‘μαύρο’ θεωρείται ως το 

‘χρώμα του κακού’ (‘colour of Evil’) και το άσπρο θεωρείται το ‘χρώμα της λύπης’ (‘colour 

of sadness’). Ενώ παράλληλα το μαύρο θεωρείται το ‘χρώμα της διαφθοράς και το θανάτου’ 

(‘colour of corruption & death’) και το άσπρο της αγνότητας (‘purity’) και της αθωότητας 

(‘innocence’). Αυτούς του πολιτισμικούς κανόνες το παιδί τείνει να μαθαίνει, καθώς 

μεγαλώνει, κατά τις κοινωνικές του συναναστροφές και έτσι παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των υποκειμενικών απόψεων για το τι συμβολίζει το κάθε χρώμα. Τα ευρήματα 

της έρευνας των Tharangie et al. (2009) τόσο για το μαύρο όσο και το κόκκινο μας οδήγησαν 

στο συμπέρασμα ότι ορισμένες ερμηνείες των υποκειμένων για τα χρώματα σχέση με τις 

συγκινήσεις είναι συνήθως αρνητικές, αποκτώνται σταδιακά κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια 

του δημοτικού.  

Μπορεί με βάση τα παραπάνω ευρήματα η υπόθεση των ερευνητών να επιβεβαιώθηκε, 

παρόλα αυτά οι ίδιοι (Tharangie et al., 2009), τονίζουν πως θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω 

έρευνες που να εξετάσουν την επίδραση των μηχανισμών αυτών μάθησης και συγκεκριμένα 

σε τι βαθμό οι χρωματικές- συγκινησιακές μεταφορές έχουν φωλιάσει στην καθημερινότητά 

και ιδιαιτέρως στη γλώσσα ή την προσωπική εμπειρία (Tharangie et al., 2009).  
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Επίσης, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται από τον κάθε λαό μπορεί να έχουν 

θρησκευτική σημασία, όπως για παράδειγμα, το πράσινο χρησιμοποιείται στις σημαίες των 

χωρών του Ισλάμ, όπως το Μπαγκλαντές, του Πακιστάν, της Μαυριτανία και της Σαουδικής 

Αραβίας, καθώς σε αυτές τις χώρες το πράσινο χρώμα σχετίζεται με λιβάδια, δέντρα, και 

συμβολίζει τον παράδεισο για αυτούς που ζουν σε ερημικό/άγονο τόπο (Suk, 2006). 

Επιπλέον, αναφέρει ο Suk (2006), υπάρχει ο τοπικιστικός παράγοντας που εναλλάσσεται 

ανάλογα με την εποχή, η σημασία που προσδίδεται στο κάθε χρώμα, με αποτέλεσμα να 

συνδέεται για παράδειγμα σε κάποιες Αμερικανικές πόλεις, όπου το κόκκινο χρώμα 

συμβολίζει την αγάπη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο, τη δύναμη, και τη ζεστασιά. Παρόλα αυτά 

όταν ρωτήθηκαν να το συσχετίσουν με κάποιο προϊόν, αυτοί το συσχέτισαν με την Coca-

Cola (Suk, 2006), επαληθεύοντας το γεγονός πως τα βιώματα μας καθορίζουν τις 

προτιμήσεις μας σε συγκεκριμένα χρώματα, σε αυτό άλλωστε αποσκοπούν και οι διάφορες 

εταιρίες, να καταστήσουν το προϊόν τους ανταγωνιστικό στην αγορά, του προσδίδουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και ένα από αυτά, ίσως και το πιο βασικό να είναι το χρώμα.   

Επιπλέον, πληροφορίες ως προς την πιθανή διαπολιτισμική επίδραση κατά τη συσχέτιση 

χρωμάτων – συγκινήσεων λαμβάνουμε από τις έρευνες των da Pos & Green – Armytage 

(2007) και των Ou, Luo, Woodcock & Wright (2004).  

Όσον αφορά στην έρευνα των da Pos & Green – Armytage (2007), αυτοί μελέτησαν εάν 

υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές (μεταξύ Ευρωπαίων και Αυστραλών συμμετεχόντων) 

κατά τη συσχέτιση των συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου με τα χρώματα. Για το 

σκοπό αυτό συμπεριέλαβαν στο δείγμα τους δύο ομάδες (μια νεαρής ηλικίας <25 ετών και 

μια μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα, των 22 ατόμων η καθεμία). Οι ερευνητές διεξήγαγαν δύο 

πειράματα. Στο πρώτο πείραμα οι συμμετέχοντες έπρεπε να αντιστοιχίσουν τις έξι βασικές 

συγκινήσεις (δηλαδή θυμό, χαρά, έκπληξη, αηδία, λύπη) για να τα συνταιριάξουν με τα 

χρώματα (όλο το φάσμα, όλες οι αποχρώσεις, διαφορετικών φωτεινοτήτων (ανοιχτά και 
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σκούρα της ίδιας απόχρωσης)) είτε μεμονωμένα, είτε αναμεμειγμένα ανά τρία (τριπλέτες 

χρωμάτων). Στο δεύτερο πείραμα οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν τρία χρώματα, τα 

οποία συνδυασμένα αντιστοιχούσαν καλύτερα, κατά τη γνώμη τους, στην κάθε μια 

συγκινησιακή έκφραση του προσώπου (εκ των έξι βασικών  που περιγράψαμε). Τα χρώματα 

που ήταν στη διάθεση των υποκειμένων προς χρήση γι’ αυτό το σκοπό προέρχονταν το σετ 

των 210 χρωμάτων του συστήματος : Green – Armytage’s Colour Zones system. Τα πείραμα 

διεξήχθη σε δωμάτιο με φυσικό φως, σε εναλλαγή με τεχνητό φως (λάμπες φθορισμού) διότι 

το πείραμα διήρκησε έως αργά το απόγευμα. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι συμμετέχοντες 

ήταν, αφότου επέλεγαν τα χρώματα, τα οποία ήταν τυπωμένα σε σελίδες σε τετράγωνα, τα 

έκοβαν και κολλούσαν το ένα δίπλα στο άλλο σε μια στήλη ορθογώνια κάτω από κάθε μια 

συγκινησιακή έκφραση. Ουσιαστικά, δημιουργούνταν μια πολύχρωμη στήλη κολλημένη 

κάτω από την εικόνα της κάθε συγκινησιακής έκφρασης. Οι συμμετέχοντες και των δύο 

εθνικοτήτων παρουσίασαν πανομοιότυπα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό οι ερευνητές το 

ερμηνεύουν βάσει της στενής σχέσης μεταξύ των δύο πολιτισμών, οι οποίοι ανήκουν στην 

επονομαζόμενη «δυτική» κουλτούρα. Συνεπώς, γι’ αυτό και δεν εντοπίστηκαν 

διαπολιτισμικές διαφορές, προτείνοντας στους ερευνητές μελλοντικών ερευνών να 

χρησιμοποιήσουν συμμετέχοντες Ασιατικής και Αφρικανικής καταγωγής προκειμένου να 

εντοπιστούν πιθανές διαφορές. 

Από την άλλη πλευρά η έρευνα των Ou, Luo, Woodcock & Wright (2004), εξέτασαν τη 

σχέση χρώματος – συγκίνησης και πως αυτή επηρεάζεται από την πολιτισμική καταγωγή των 

υποκειμένων, συμπεριέλαβαν στην έρευνα τους 31 συμμετέχοντες 14 Βρετανικής και 17 

Κινεζικής καταγωγής. Χρησιμοποίησαν 20 χρώματα σε μια 10βάθμια κλίμακα χρωμάτων- 

συγκινήσεων : (warm-cool, heavy-light, modern-classical, clean-dirty, active-passive, hard-

soft, tense-relaxed, fresh-stale, masculine-feminine, like-dislike: «θερμό – ψυχρό», «ανοιχτό 

– σκούρο», «μοντέρνο – κλασικό», «καθαρό – βρώμικο», «ενεργό – παθητικό»,  «δυνατό – 
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απαλό», «έντονο – ήπιο» , «φρέσκο – παλιό», «αρρενωπό – γυναικείο», «αρεστό – μη 

αρεστό». Οι συμμετέχοντες είχαν εκπαιδευτεί πριν σχετικά προκειμένου να πάρουν μέρος 

στο πείραμα. Το πείραμα έλαβε χώρα σε σκοτεινό δωμάτιο. Σε κάθε υποκείμενο 

προβάλλονταν στο ύψος των ματιών τους 20 κάρτες με τα αντίστοιχα χρώματα τα οποία 

απεικονίζονταν με τη βοήθεια ενός προσομοιωτή. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν οι ορισμοί  

της 10βάθμιας χρώματος – συγκίνησης, εναρμονισμένη στη γλώσσα του κάθε συμμετέχοντα. 

Η ερώτηση που απηύθυναν οι ερευνητές ήταν «Ποια λέξη πιστεύετε ότι μπορεί να 

συσχετιστεί με το χρώμα που σας παρουσιάζεται, το ψυχρό ή το θερμό; κ.ο.κ». Οι ερωτο-

απαντήσεις μεταξύ ερευνητή – συμμετέχοντα ήταν προφορικές. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι διαπολιτισμικά ανεξάρτητα για τις τέσσερις εκ των δέκα συσχετίσεων χρωμάτων – 

συγκινήσεων, δηλαδή για τα «θερμό – ψυχρό», «ενεργό – παθητικό», «βαρύ – ελαφρύ» και 

«σκληρό – μαλακό». Διαφυλικές διαφορές δεν εντοπίστηκαν, όμως βρέθηκαν 

διαπολιτισμικές διαφορές μεταξύ Κινέζων και Βρετανών ως προς τα δίπολα συσχετίσεων 

χρωμάτων – συγκινήσεων, δηλαδή «αρεστό – μη αρεστό», με τους συμμετέχοντες Κινεζικής 

καταγωγής να προτιμούν τα καθαρά, φρέσκα ή μοντέρνα χρώματα, ενώ αυτή η τάση δεν 

επικράτησε και για τους Βρετανούς. Στην κλίμακα τώρα «έντονο – ήπιο», οι Βρετανοί 

επέλεξαν να συσχετίσουν την ένταση (tense) με τα πιο «ενεργά» χρώματα, ενώ οι Κινέζοι 

συμμετέχοντες επέλεξαν να τη συσχετίσουν με τα χρώματα τα πιο «σκληρά» (hard), «βαριά» 

(heavy), «αρρενωπά» (masculine), ή «βρώμικα» (dirty).  
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ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

 

                              ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ 

4.1 Θέση του προβλήματος και σκοπός έρευνας  

Η εργασία θα διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ χρωμάτων και συγκινήσεων. Έρευνες των 

Valdez & Mehrabian (1994), Adams & Osgood, Byrnes Kreitler & Kleiter, Shaie Wexner 

στο Tergwogt & Hoeksma (2001), Nakamura et al. (2004) έχουν καταδείξει ότι τα δύο αυτά 

φαινομενικά ασύνδετα φαινόμενα, συνδέονται. Τα ευρήματα ερευνών τόσο σε ενήλικες 

(Hemphill (1996), Naz & Epps (2004), da Pos & Green-Armytage (2007), όσο και σε παιδιά 

(Burkitt, 2013, Boyatzis & Varghese, 1994, Valdez & Mehrabian, 1994, Terwogt & Hoeksma 

2001, Pope et al., 2012, Zentner, 2001) επιβεβαιώνουν τη σύνδεση και καταδεικνύουν την 

αντιστοίχιση σκούρων χρωμάτων (π.χ. καφέ, μαύρο, γκρι) με αρνητικές συγκινήσεις και 

ανοιχτών χρωμάτων (π.χ. άσπρο, ροζ, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μοβ, πράσινο ) με θετικές 

συγκινήσεις. Οι Zentner (2001) και οι Terwogt & Hoeksma (2001) ερμηνεύουν τη σύνδεση 

αυτή με βάση τη θεωρία σθένους του Russell (1980) περί συγκινήσεων, σύμφωνα με την 

οποία τα χρώματα και οι συγκινήσεις συνδέονται με βάση την προτίμηση (σθένος) που 

προσδίδεται σε καθένα από αυτά χωριστά. Στην παρούσα έρευνα πρόκειται να ελέγξουμε 

κατά πόσο η τάση σύνδεσης συγκινήσεων-χρωμάτων με βάση τη φωτεινότητά της 

απόχρωσης ισχύει για το δικό μας δείγμα παιδιών ηλικίας 4-5 ετών από διαφορετικά 

πολιτισμικά υπόβαθρα (ελληνικής και αλλοδαπής καταγωγής). Ο έλεγχος ωστόσο στη δική 

μας περίπτωση θα ακολουθήσει την κριτική (Crozier, 1999 και Naz & Epps, 2004) που λέει 

πως οι προηγούμενες έρευνες δεν λαμβάνουν υπόψη τα άλλα δύο χαρακτηριστικά του 

χρώματος, δηλαδή τη φωτεινότητα (value, brightness) και τον κορεσμό (saturation), και 

μένουν μόνο στην απόχρωση (hue). Έτσι στην παρούσα έρευνα θα ελέγξουμε εκτός από την 

επίδραση της απόχρωσης των χρωμάτων και την επίδραση της φωτεινότητας (value), 

δημιουργώντας διαφορετικές φωτεινότητες για τις ίδιες αποχρώσεις σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες έρευνες που αυθαίρετα απέδιδαν διαφορετικές φωτεινότητες σε διαφορετικές 
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αποχρώσεις. Θα ελέγξουμε δηλαδή κατά πόσο οι συμμετέχοντες αποδίδουν συγκεκριμένες 

αποχρώσεις ανεξάρτητα της φωτεινότητάς τους σε συγκεκριμένες συγκινήσεις ή αν θα 

επιλέξουν να αντιστοιχίσουν συγκεκριμένες φωτεινότητες με τις εκάστοτε συγκινήσεις 

ανεξάρτητα της απόχρωσής τους. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών των Boyatzis & Varghese (1994) σε παιδιά και του 

Hemphill (1996) σε ενήλικες εντοπίζουν επιπλέον αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ παιδιών 

και ενηλίκων, δεδομένο που επίσης υποδεικνύει την περίπτωση η λειτουργία αντιστοίχισης 

συγκίνησης και χρωμάτων να μην βασίζεται σε εγγενή χαρακτηριστικά, όπως οι 

συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου, όπου οι διαφορές αυτές μεταξύ παιδιών και 

ενηλίκων δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα 

αποτελέσματα της διαπολιτισμικής έρευνας των da Pos & Green-Armytage (2007) η οποία 

δεν εντόπισε διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων και Αυστραλών ενηλίκων συμμετεχόντων. 

Στην αντίθετη κατεύθυνση η διαπολιτισμική έρευνα των Ou et al. (2004) εντόπισε κάποιες 

διαφορές μεταξύ Βρετανών και Κινέζων. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι  

Βρετανοί έτειναν να προτιμούν τα «ψυχρά» χρώματα, σ’ αντίθεση με τους Κινέζους οι 

οποίοι έτειναν να προτιμούν τα χρώματα τα «καθαρά», τα «φρέσκα» και «μοντέρνα». 

Επιπλέον, οι Βρετανοί έτειναν να νιώθουν ένταση με τα «ενεργά» (active) χρώματα, ενώ οι 

Κινέζοι ένιωθαν έτσι για τα χρώματα τα «σκληρά» (hard), τα «βαριά» (heavy), τα 

«αρρενωπά» (masculine). Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας όμως είναι ότι αυτά τα 

τέσσερα μοντέλα χρωμάτων – συγκινήσεων που δημιούργησαν οι ερευνητές: warm-cool, 

heavy-active, active-passive, hard-soft, βρέθηκαν να είναι διαπολιτισμικά ανεξάρτητα για τις 

περιοχές της Βρετανίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Ταϋλάνδης και Χονγκ-Κονγκ.  

Παρόλα αυτά, λίγα γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει στην πρώιμη νηπιακή ηλικία σχετικά 

με τη συγκινησιακή σημασία που αποδίδεται στα χρώματα και αν πιθανά διαφοροποιείται 

ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο. Σκοπός μας στην παρούσα ερευνητική μελέτη είναι να 
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ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές στη σύνδεση χρωμάτων και 

συγκινήσεων, στα νήπια τα οποία ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει στερεοτυπικές αντιλήψεις, 

ούτε μέσω του σχολικού περιβάλλοντος, όπως τα παιδιά πρωτο-σχολικής και σχολικής 

ηλικίας που συμμετείχαν σε αντίστοιχες έρευνες, χωρίς όμως να εξετάζουν τον 

διαπολιτισμικό παράγοντα (π.χ. Zentner, 2001, Pope et al., 2012, Burkitt & Sheppard, 2013).  

Η παρούσα μελέτη έλεγξε λοιπόν για πολιτισμικές διαφορές στη σύνδεση χρωμάτων και 

συγκινήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους πειραματικούς σχεδιασμούς και τους περιορισμούς  

των προηγούμενων ερευνών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Πρώτη μεθοδολογική φροντίδα ήταν η διασφάλιση της κατάλληλης ηλικίας των 

συμμετεχόντων , ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συγκινήσεις (Zentner, 2001). 

Στη  μελέτη το ηλικιακό εύρος των παιδιών στα 4-5 έτη επιλέχθηκε ώστε να είναι κατάλληλο 

και τα παιδιά να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αλλά και να κατονομάσουν τις 

συγκινησιακές εκφράσεις του προσώπου αλλά και τις συγκινησιακές καταστάσεις , καθότι 

τυπικά σε αυτή πλέον την ηλικία έχουν αναπτύξει αυτήν την ικανότητα τόσο όσον αφορά τις 

συγκινήσεις που νιώθουν τα ίδια , όσο και αυτές που νιώθουν οι άλλοι (Burkitt & Sheppard, 

2013).    

Η διαδικασία της παρούσας μελέτης αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή της πειραματικής 

διαδικασίας του Zentner (2001), με τη διαφορά ότι το δικό μας υλικό διέφερε ως προς την 

απόχρωση των χρωμάτων (hue) και τον αριθμό τους. Εν προκειμένω  χρησιμοποιήσαμε 12 

αποχρώσεις, 3 βασικές, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, και τις 3 πιο ανοιχτόχρωμες κόκκινο ανοιχτό, 

κίτρινο ανοιχτό,  μπλε ανοιχτό, με τα αντίστοιχα σκουρόχρωμα, και τρία αχρωματικά 

(μαύρο, γκρι, λευκό) προκειμένου να δημιουργήσουμε αντίστοιχες και ισάριθμες συνθήκες 

φωτεινότητας ενώ μόνο το μαύρο χρησιμοποιήθηκε από τον Zentner (2001), από τα 

αχρωματικά.  
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Όσον αφορά την ηλικία το δείγμα μας είχε μικρότερο εύρος ηλικίας (4-5 έναντι 3-5 για τον 

Zetner) καθώς μετά την ηλικία των 4 φαίνεται πως τα παιδιά έχουν κατακτήσει σταθερά  την 

ικανότητα κατονομασίας συγκινήσεων (Fogel, 2005) και ικανότητας αντιστοίχισης. Η χρήση 

μικρότερου ηλικιακά δείγματος θα μπορούσε π.χ. να είχε οδηγήσει σε αποκλεισμό αρκετών 

παιδιών λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου αντιστοίχισης (Zentner, 2001).  

Στη συνέχεια, και καθώς βασικός μας στόχος ήταν η διερεύνηση πολιτισμικών διαφορών 

ευλόγως συμπεριλάβαμε παιδιά στο ίδιο ηλικιακό εύρος, με διαφορετική ωστόσο εθνοτική 

καταγωγή, τόσο από άλλες χώρες της Ευρώπης, όσο και από χώρες της Αφρικής και της 

Ασίας. Επιπρόσθετα, θελήσαμε να ελέγξουμε τον παράγοντα της διάθεσης, καθώς τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Walters et al. (1982)  έδειξαν πως η διάθεση μπορεί να 

επηρεάσει την προτίμηση σε κάποιο χρώμα και κατά συνέπεια την αντιστοίχισή του με τις 

συγκινήσεις. Ακόμα, σε σύγκριση με την έρευνα του Zentner (2001) προσθέσαμε ως 

συνθήκη ελέγχου την ουδέτερη συγκινησιακή έκφραση, προκειμένου να διερευνήσουμε την 

πιθανότητα κάποιες συγκεκριμένες αποχρώσεις ή φωτεινότητες να μην αντιστοιχούνται με 

κάποια συγκίνηση. Όπως και ο Zentner (2001) χρησιμοποιήσαμε το έργο αντιστοίχισης 

αντικειμένων για να ελέγξουμε κατά πόσο τα παιδιά του δείγματός μας διαθέτουν αυτή την 

ικανότητα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του κύριου έργου αντιστοίχισης χρωμάτων 

και συγκινήσεων, αλλά και έργο αναγνώρισης των συγκινησιακών εκφράσεων, για να 

πιστοποιήσουμε πως τα παιδιά έχουν κατακτήσει την ικανότητα αναγνώρισης των –

σχηματικών τουλάχιστον- συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου της χαράς, της λύπης, 

του θυμού και της ουδέτερης έκφρασης, ώστε να προχωρήσουμε στο έργο αντιστοίχισης με 

τα χρώματα. Τέλος, όπως ο Zentner (2001) συλλέξαμε δεδομένα για τις χρωματικές 

προτιμήσεις των παιδιών προκειμένου να ελέγξουμε κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την 

επιλογή χρώματος κατά συγκίνηση, όπως υποθέτουν οι Zentner (2001) και Terwogt & 

Hoeksma (2001) συνδέοντας αυτή τη σχέση με τη θεωρία σθένους του Russell (1980). 
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4.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

1
η
 ερευνητική υπόθεση: Υποθέτουμε πως τα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών έχουν 

κατακτήσει την ικανότητα αντιστοίχισης αντικειμένων (Zentner, 2001) και άρα η επίδοσή 

τους στο ανάλογο προκαταρκτικό έργο θα είναι στατιστικά σημαντική, ώστε να τους 

επιτρέψει τη συμμετοχή στα έργα της κύριας πειραματικής διαδικασίας. 

2
η
 ερευνητική υπόθεση: Υποθέτουμε πως τα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών έχουν ήδη 

κατακτήσει την ικανότητα αναγνώρισης των συγκινησιακών εκφράσεων της χαράς, της 

λύπης, του θυμού και της ουδέτερης έκφρασης (Székely, 2013) κατά στατιστικά σημαντικό 

τρόπο, ώστε να επιτρέψει την αντιστοίχισή τους με τα χρώματα στα σχετικά έργα της κύριας 

πειραματικής διαδικασίας. Υποθέτουμε σε συμφωνία με προηγούμενες διαπολιτισμικές 

έρευνες  (da Pos & Green-Armytage (2007) ,Ou et al. (2004), Tharangie et al., 2009) που δεν 

εντοπίζουν διαπολιτισμικές διαφορές στην αναγνώριση των συγκινησιακών εκφράσεων του 

προσώπου, πώς τέτοιες διαπολιτισμικές διαφορές δεν θα εντοπίσουμε και στην παρούσα 

μελέτη. 

3
η
 ερευνητική υπόθεση: Υποθέτουμε πως αν η αντιστοίχιση χρωμάτων-συγκινήσεων 

γίνεται με βάση τη θεωρία σθένους του Russell (1980) και σε αντιστοιχία με τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών του Zentner (2001) και Pope et al. (2012), τότε 

τα παιδιά θα αποδώσουν τις αποχρώσεις της προτίμησής τους στη θετική συγκίνηση της 

χαράς και θα αποφύγουν συστηματικά να αποδώσουν τα χρώματα προτίμησής τους στις 

αρνητικές συγκινήσεις. 

4
η
 ερευνητική υπόθεση: Περιμένουμε σε συμφωνία με τα ευρήματα των Walters et al. 

(1982)  πως η διάθεση των υποκειμένων θα επιδράσει στην επιλογή των χρωμάτων 

προτίμησης των παιδιών, με τη χαρούμενη/θετική διάθεση (διέγερση) να οδηγεί στην επιλογή 

των long wavelength (των διεγερτικών, arousing) χρωμάτων (δηλαδή κόκκινο, πορτοκαλί, 

κίτρινο)  και τη λυπημένη/αρνητική διάθεση να οδηγεί στην επιλογή των short wavelength 
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(των χαλαρωτικών, relaxing, όπως τα ονομάζει) χρωμάτων (δηλαδή μπλε, λουλακί και 

βιολέ).  

5
η
 ερευνητική υπόθεση: Υποθέτουμε πως σε συμφωνία με τις προηγούμενες έρευνες 

σύνδεσης συγκινήσεων και χρωμάτων που έχουν γίνει τόσο σε παιδιά (Boyatzis & Varghese, 

1994, Valdez & Mehrabian, 1994, Terwogt & Hoeksma 2001, Pope et al., 2012, Zentner, 

2001), όσο και σε ενήλικες (Hemphill ,1996, Naz & Epps, 2004, Terwogt & Hoeksma 2001) 

και σε συμφωνία της θεωρίας σθένους του Russell (1980), οι συμμετέχοντες της παρούσας 

μελέτης θα συνδέσουν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο τις θετικές συγκινήσεις με τα 

ανοιχτά χρώματα και τις αρνητικές συγκινήσεις με τα πιο σκούρα χρώματα, (Boyatzis & 

Varghese, 1994, Valdez & Mehrabian, 1994, Terwogt & Hoeksma 2001, Zentner, 2001) και 

όχι συγκεκριμένες αποχρώσεις με συγκεκριμένες συγκινήσεις.  

6
η
 ερευνητική υπόθεση: Τέλος, όσον αφορά τις διαπολιτισμικές επιδράσεις, υποθέτουμε 

πως αν η κοινωνικοποίηση είναι που μας μαθαίνει καθώς μεγαλώνουμε κάποιους 

«πολιτισμικούς κώδικες», όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν οι Tharangie et al. (2009), 

και οι (πολιτισμικές) ερμηνείες για τα χρώματα δεν εμφανίζονται στην πρώιμη παιδική 

ηλικία, παρά αποκτώνται σταδιακά με την ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική επαφή 

(περίπου στα 10-12 έτη), τότε δεν αναμένουμε στην παρούσα μελέτη στατιστικά σημαντικές 

πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, όσον αφορά α) τα χρώματα προτίμησης, β) 

την αντιστοίχιση των διαφόρων αποχρώσεων με συγκινήσεις, και γ) την αντιστοίχιση των 

διαφορετικών φωτεινοτήτων με τις συγκινήσεις, καθώς στην ηλικία των 4-5 ετών δεν θα 

έχουν αναπτύξει ακόμα αυτού του τύπου τις κοινωνικές προκαταλήψεις (Choungourian, 

1968, Kress, 2002, Mehraby, 2007, Suk, 2006, Tharangie, 2009), ώστε να επηρεάζονται οι 

επιλογές κατά την απόδοση συγκινήσεων στα χρώματα (Zentner, 2001). 

 

 

4.3 Συμμετέχοντες 
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Πενήντα νήπια (29 αγόρια και 21 κορίτσια) σχολικών μονάδων της Αττικής, ενταγμένα σε 

δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκαν νήπια με διαφορετική πολιτισμική προέλευση (25 

παιδιά, εκ των οποίων τα 12 Ευρωπαϊκής και τα 13 Ασιατικής-Αφρικανικής καταγωγής και 

στην άλλη ανήκαν παιδιά ελληνικής καταγωγής (25 παιδιά), προσχολικής ηλικίας (4-5 ετών, 

Μ.Ο. 4,66 ετών, επί του συνόλου του δείγματος), και τα οποία δεν είχαν μέχρι τότε διδαχθεί 

τις συγκινήσεις μέσω δραστηριοτήτων, όπως φροντίσαμε να πληροφορηθούμε από τις 

νηπιαγωγούς. Επιπλέον, δε μας ανέφεραν κάποια διαταραχή όρασης των παιδιών, όπως 

αχρωματοψία, η οποία προφανώς και θα καθιστούσε αδύνατη τη συμμετοχή του εν λόγω 

παιδιού, συνεπώς προχωρήσαμε κανονικά στη διεξαγωγή του πειράματος. Τα παιδιά 

ανταμείφθηκαν με μια καραμέλα για τη συμμετοχή τους στο πείραμα.  

4.4 Υλικό 

Το υλικό (βλέπε Παράρτημα) που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας 

εργασίας περιελάμβανε:  

 Κάρτες εικόνων αντικειμένων για αντιστοίχιση (ένα μωρό ,μια κάλτσα, ένα ψάρι κλπ 

και ένα παπούτσι, μια γυάλα κλπ).  

 Στρογγυλές κάρτες σχηματικής απεικόνισης των τριών βασικών συγκινησιακών 

εκφράσεων (χαρά, λύπη, θυμός) καθώς και μιας ουδέτερης συγκινησιακής έκφρασης.  

 Δώδεκα κάρτες σε σχήμα μικρής μπλούζας (τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί) 

χρωματισμένες με τα τρία βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, καθώς και τα 

αντίστοιχα τους ανοιχτόχρωμα και σκουρόχρωμα (δηλαδή ανοιχτό κόκκινο και 

σκούρο, κίτρινο ανοιχτό και σκούρο, μπλε ανοιχτό και σκούρο) καθώς και τα τρία 

αχρωματικά: γκρι, μαύρο και άσπρο. Για τη δημιουργία των  πιο ανοιχτών και 

σκούρων χρωμάτων (με προσθαφαίρεση ±60 στη βασική (120) φωτεινότητα lightness)  

χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα ζωγραφικής των windows 7.0 που ενσωμάτωνε και 
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τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων (hue/lightness/saturation: 

απόχρωση/φωτεινότητα/κορεσμό). 

 Χαρτόνι γκρι απόχρωσης, πάνω στο οποίο και τοποθετήσαμε τις κάρτες σε σχήμα 

μικρής μπλούζας (τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί) χρωματισμένες με τα τρία 

βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, μπλε και τρία αχρωματικά.  

 Τέλος,  η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση φύλλου καταγραφής των 

απαντήσεων των παιδιών εκ μέρους μας. 

4.5 Διαδικασία 

Συνολικά, κάθε παιδί είχε να εκτελέσει πέντε έργα, κάθε ένα εκ των οποίων εκτέλεσε το 

κάθε παιδί ατομικά.  

Στο πρώτο έργο κάθε παιδί δήλωσε την τρέχουσα διάθεση του δηλαδή χαρούμενο, 

λυπημένο, θυμωμένο, ή τίποτα από αυτά, διαλέγοντας από μια κλειστή λίστα την οποία 

αναφέραμε προφορικά.  

Ακολούθησε η δεύτερη δοκιμασία αντιστοίχισης  εικόνων αντικειμένων (4 ζεύγη) που 

είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους (π.χ. ένα ψάρι με τη γυάλα του). Αυτές οι εικόνες 

παρουσιάζονταν στο κάθε παιδί ανακατεμένες, προκειμένου το ίδιο να εντοπίσει τη σχέση 

που συνέδεε το κάθε ζεύγος, και έτσι να επικυρωθεί ότι κάθε νήπιο ήταν σε θέση να 

εκτελέσει έργα αντιστοίχισης Zentner (2001), αντιστοιχίζοντας ένα προς ένα αντικείμενα, 

στα πλαίσια διαδικασιών δοκιμής και επαλήθευσης προκειμένου να κρίνουμε με αυτόν τρόπο 

αν ήταν σε θέση να αντιστοιχίσουν εν συνεχεία και τα χρώματα με τις συγκινήσεις.  

Στην τρίτη δοκιμασία ζητήσαμε από το κάθε παιδί να τοποθετήσει κατά σειρά προτίμησης 

τα δώδεκα χρωματιστά μπλουζάκια, προκειμένου να ελέγξουμε στη συνέχεια κατά πόσο οι 

επιλογές αντιστοίχισης χρωμάτων σε συγκινήσεις των παιδιών επηρεάζονται από τα χρώματα 
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προτίμησής τους (Crozier, 1999, Sargent, 1987, Suk, 2006, Tharangie et al., 2009, Zentner, 

2001). 

Στην τέταρτη δοκιμασία ζητήσαμε από κάθε παιδί να αναγνωρίσει και να κατονομάσει τα 

τέσσερα προσωπάκια (στρογγυλές κάρτες σχηματικής απεικόνισης τριών συγκινήσεων: 

χαρά, λύπη, θυμό και ουδέτερης), τα οποία παρουσιάζαμε σε τυχαία σειρά, διαφορετική κάθε 

φορά για το κάθε παιδί, τοποθετώντας μπροστά στο κάθε παιδί χωριστά. 

Η πέμπτη δοκιμασία αφορούσε στη σύνδεση της κάθε στρογγυλής κάρτας σχηματικής 

απεικόνισης των τριών συγκινήσεων και της ουδέτερης με τις δώδεκα χρωματιστές κάρτες σε 

σχήμα μικρής μπλούζας (τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί) που παρουσιάζονταν στο κάθε 

παιδί, με τυχαία σειρά, κάθε φορά, διαφορετικής από εκείνες της τρίτης και τέταρτης 

δοκιμασίας, τόσο για τις στρογγυλές κάρτες σχηματικής απεικόνισης των συγκινήσεων, όσο 

και για τις δώδεκα χρωματιστές κάρτες σε σχήμα μικρής μπλούζας 
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4.6 Μέθοδος επεξεργασίας αποτελεσμάτων 

Όσον αφορά το έργο αντιστοίχισης , κατατάξαμε τις απαντήσεις των παιδιών με βάση των 

αριθμό των αντιστοιχίσεων που βρήκαν, με άριστα το 4, μιας και τέσσερα ζευγάρια 

αντικειμένων τους ζητήσαμε να αντιστοιχίσουν. Τα παιδιά που έλαβαν «βαθμό» από 3 και 

πάνω συμπεριλαμβάνονταν ως συμμετέχοντες, κάτι που δε χρειάστηκε διότι όλα τα παιδιά 

πέρασαν επιτυχώς τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Οι απαντήσεις των παιδιών κωδικοποιήθηκαν 

και κατά το έργο που ακολούθησε για τη διάθεση των παιδιών ήταν να σημειώναμε τους 

αριθμούς από το 1 έως το 4 (1: χαρούμενος-η, 2: λυπημένος-η, 3: θυμωμένος-η, 4: ουδέτερο), 

αναλόγως της διάθεσης του κάθε παιδιού. Στη συνέχεια κατά το έργο αναγνώρισης των 

συγκινησιακών εκφράσεων, κωδικοποιήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών με βάση αν 

αναγνώρισαν (η απάντησή τους έπαιρνε ένα) την εκάστοτε έκφραση ή αν δεν την 

αναγνώριζαν (η απάντησή τους έπαιρνε μηδέν). Η κωδικοποίηση των χρωμάτων έγινε βάσει 

των δύο μεταβλητών τους που χειριστήκαμε,  της απόχρωσης (hue) και της φωτεινότητας ή 

αξίας (value). Αναλυτικότερα ως προς την απόχρωση δημιουργήσαμε τέσσερις κατηγορίες: 

κόκκινα, μπλε, κίτρινα, αχρωματικά (ανεξάρτητα της φωτεινότητάς τους) και ως προς την 

φωτεινότητα δημιουργήσαμε τρεις κατηγορίες: ανοιχτά, βασικά και σκούρα (ανεξάρτητα της 

απόχρωσής τους).  Ενώ για την προτίμηση των παιδιών σε κάποια χρώματα με βάση την 

απόχρωση (hue), ώστε να ελέγξουμε αν αυτά εντοπίστηκαν (βρέθηκαν: 1) ή δεν 

εντοπίστηκαν (δεν βρέθηκαν: 0) κατά την αντιστοίχιση χρωμάτων – συγκινήσεων. Για την 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μη 

παραμετρικό κριτήριο, χ
2
  για ανεξάρτητα δείγματα (έλεγχος διαπολιτισμικών διαφορών) και 

χ
2
 για διαφορές εντός των ομάδων (ενδοπολιτισμικές ομοιότητες), καθώς οι μεταβλητές ήταν 

κατηγορικές (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011), όπως η εθνικότητα, τα χρώματα, τις συγκινήσεις.  
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4.7 Αποτελέσματα 

Όσον αφορά την 1
η
 ερευνητική μας υπόθεση, κατά πόσο τα παιδιά ήταν σε θέση να 

αντιστοιχίσουν τις εικόνες των αντικειμένων που τους δόθηκαν, η υπόθεσή μας ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας διαθέτουν αυτή την ικανότητα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο 

μετέπειτα έργο της κύριας δοκιμασίας που απαιτούσε αντιστοίχιση εκφράσεων προσώπου με 

χρώματα επαληθεύτηκε, επιτρέποντάς μας να συμπεριλάβουμε όλους τους συμμετέχοντες 

του δείγματός μας. Όλα τα παιδιά, κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τη δοκιμασία αυτή με 

απόλυτη επιτυχία (Ν= 50, 100%) και άνεση, ανεξαρτήτου καταγωγής, επιβεβαιώνοντας πως 

το σύνολο των συμμετεχόντων στην κύρια δοκιμασία θα μπορούσε να εκτελέσει το 

απαιτούμενο έργο . 

Όσον αφορά τη 2
η
 ερευνητική μας υπόθεση που αφορούσε την αναγνώρισης των 

συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου, τα παιδιά και των δύο πειραματικών ομάδων 

αναγνώρισαν με απόλυτη συμφωνία τις τρεις εκ των τεσσάρων συγκινήσεων, δηλαδή, τη 

χαρά, τη λύπη και το θυμό [διωνυμικό τεστ διπλής κατεύθυνσης με κριτήριο τυχαιότητας 

50% (σωστή / λανθασμένη αναγνώριση)-αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες παιδιών: α) 

χαρά 100%, p=.000, β) λύπη 100%, p=.000, γ) θυμός 100%, p=.000], πράγμα που 

επιβεβαιώνει την υπόθεση διαπολιτισμικών ομοιοτήτων στην αναγνώριση των 

συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου, τουλάχιστον όσον αφορά τα σχηματικά πρόσωπα 

που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη. Το στατιστικό κριτήριο χ
2
 δεν μπόρεσε να 

εφαρμοστεί για τις συγκινησιακές εκφράσεις, δεδομένου ότι υπήρξε απόλυτη αναγνώριση. 

Ως προς τις δυσκολίες αναγνώρισης της ουδέτερης σχηματικής έκφρασης, όπου εφαρμόσαμε 

το στατιστικό κριτήριο χ
2
 για ανεξάρτητα δείγματα, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων. Οι δύο ομάδες αντιμετώπισαν μάλιστα 

ανάλογες δυσκολίες, με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής να αναγνωρίζουν την ουδέτερη 

έκφραση σε ποσοστό μόλις 56% και τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής της ομάδας, σε 
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ποσοστό 44%, αντίστοιχα. Στατιστικό κριτήριο χ
2
 που εφαρμόσαμε χωριστά για κάθε μία 

από τις δύο πειραματικές ομάδες έδειξε πως η αναγνώριση της ουδέτερης έκφρασης, σε 

αντίθεση με τις σχηματικές συγκινησιακές εκφράσεις, δεν ήταν στατιστικά σημαντική για 

καμία από τις δύο. 

Τα αποτελέσματα για την αναγνώριση των σχηματικών εκφράσεων της χαράς, λύπης, 

θυμού, αλλά και  της «επίμαχης» ουδέτερης συγκίνησης κατά πολιτισμική ομάδα, 

συνοψίζονται στο Διάγραμμα 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δοκιμασία καταγράψαμε τη σειρά προτίμησης των χρωμάτων των παιδιών και 

ελέγξαμε την 3
ης

 ερευνητική υπόθεσή μας για ύπαρξη ενδοπολιτισμικών και του πρώτου 

σκέλους της 6
ης

 μας υπόθεση για ύπαρξη διαπολιτισμικών διαφορών ως προς την απόδοση 

των χρωμάτων προτίμησης (απόχρωση) στις διάφορες συγκινήσεις. Κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τέσσερις πρώτες προτιμήσεις των 

παιδιών. Αυτό συνέβη διότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν (κουράστηκαν) να κατατάξουν και τα 

δώδεκα χρώματα σε σειρά προτίμησης, σταματώντας την απαρίθμηση με δική τους βούληση, 

με κοινό ελάχιστο αριθμό προτιμήσεων τα τέσσερα χρώματα. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και οι δύο πολιτισμικές ομάδες παιδιών (ελληνικής ή 

αλλοδαπής καταγωγής) στην πλειοψηφία τους απέφυγαν να αντιστοιχίσουν κάποιο από τα 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστό αναγνώρισης σχηματικών 

συγκινησιακών εκφράσεων του προσώπου 

παιδιά ελληνικής 
καταγωγής  

παιδιά αλλοδαπής 
καταγωγής 
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χρώματα προτίμησής τους με τις δύο αρνητικές σχηματικές συγκινησιακές εκφράσεις (λύπη 

ή θυμός) και την ουδέτερη έκφραση. Για τη συγκινησιακή έκφραση της χαράς βρέθηκε μία 

μικρή διαφοροποίηση με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής και πάλι να μην αντιστοιχούν 

κάποιο από τα χρώματα προτίμησής τους με την χαρούμενη έκφραση, ενώ τα παιδιά 

αλλοδαπής καταγωγής οριακά να αποδίδουν κατά πλειοψηφία (56%) κάποιο από τα χρώματα 

προτίμησής τους στη χαρούμενη σχηματική έκφραση. Τα παιδιά ωστόσο ελληνικής 

καταγωγής απέφυγαν να αποδώσουν κάποιο χρώμα προτίμησής τους στις αρνητικές 

συγκινήσεις (κατά 72% και 80% για τη συγκίνηση της λύπης και του θυμού αντίστοιχα). 

 
Παιδιά 

ελληνικής 

καταγωγής 

Παιδιά 

αλλοδαπής 

καταγωγής 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Ν % Ν % Ν % 

ΧΑΡΑ Βρέθηκαν 11 44% 14 56% 25 50% 

Δε Βρέθηκαν 14 56% 11 44% 25 50% 

ΛΥΠΗ Βρέθηκαν 7 28%* 11 44% 18 36% 

Δε Βρέθηκαν 18 72%* 14 56% 32 64% 

ΘΥΜΟΣ Βρέθηκαν 5 20%* 11 44% 16 32% 

Δε Βρέθηκαν 20 80%* 14 56% 34 68% 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ Βρέθηκαν 11 44% 9 36% 20 40% 

Δε Βρέθηκαν 14 56% 16 64% 30 60% 

        Πίνακας 1: Εντοπισμός ή μη των χρωμάτων προτίμησης κατά την αντιστοίχιση χρωμάτων – συγκινήσεων 

       *διωνυμικό τεστ διπλής κατεύθυνσης, με κριτήριο 50%, p<0.05 
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Το στατιστικό τεστ χ
2
 για ανεξάρτητα δείγματα [πίνακας 2 (πολιτισμική ομάδα: ελληνικής 

καταγωγής vs αλλοδαπής καταγωγής) X2 (αντιστοίχιση χρώματος προτίμησης με συγκίνηση: 

βρέθηκε vs δεν βρέθηκε)] δεν έδειξε ωστόσο στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων όσον αφορά την απόδοση χρωμάτων προτίμησης στις διάφορες κατηγορίες 

συγκινήσεων. Διωνυμικό ωστόσο τεστ με κριτήριο τυχαιότητας το 50% για την απόδοση ή 

μη ενός χρώματος προτίμησης σε κάθε κατηγορία συγκίνησης και για κάθε πολιτισμική 

ομάδα χωριστά έδειξε πως η ομάδα ελληνικής καταγωγής απέφυγε κατά στατιστικά 

σημαντικό τρόπο να αποδώσει κάποιο χρώμα προτίμησης στις αρνητικές συγκινησιακές 

εκφράσεις της λύπης (72%, p=.043 διπλής κατεύθυνσης) και του θυμού (80%, p=.003 διπλής 

κατεύθυνσης), σε αντίθεση με τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής όπου η τάση αποφυγής δεν 

είχε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.   

Η 4
η
 ερευνητική μας υπόθεση για την επίδραση της τρέχουσας διάθεση των παιδιών δεν 

μπόρεσε να ελεγχθεί καθώς τα παιδιά τόσο ελληνικής όσο και αλλοδαπής καταγωγής 

παρουσίασαν ομοιογένεια επιδεικνύοντας 

κατά πλειοψηφία θετική διάθεση. Στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ένιωθαν 

χαρούμενα (92%), ενώ μόλις το 2 από 

αυτά ένιωθαν λυπημένα (2%) και ήρεμα 

(2%), όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 

1 και ως εκ τούτου η μεγάλη ομοιογένεια 

των αποτελεσμάτων της διάθεσης δεν 

επέτρεψε τον στατιστικό έλεγχο της 

υπόθεσης για την επίδραση της διάθεσης στην αντιστοίχιση χρώματος-συγκίνησης. 

 

 

Διάγραμμα 1: Διάθεση των παιδιών, ανεξαρτήτου εθνικότητας 

 

ανεξαρτήτου εθνικότητας.  
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Στην τελευταία και κύρια δοκιμασία, ελέγξαμε την 5
η
 μας ερευνητική υπόθεση για τη 

σχέση μεταξύ χρώματος - α) ως προς τη φωτεινότητα (value) και β) ως προς την απόχρωση 

(hue)) – και συγκίνησης ελέγχοντας παράλληλα για πολιτισμικές διαφορές (δεύτερο και τρίτο 

σκέλος της 6
ης

 ερευνητικής υπόθεσης) στην αντιστοίχιση χρώματος-συγκίνησης μεταξύ των 

δύο ομάδων παιδιών.  

Αρχικά ελέγξαμε κατά πόσο η αντιστοίχιση χρώματος και συγκίνησης από τα παιδιά γίνεται 

με βάση κατηγορίες, κατά πόσο δηλαδή τα παιδιά αποδίδουν συγκεκριμένες αποχρώσεις  

στις εκάστοτε συγκινήσεις, ανεξάρτητα της φωτεινότητας (value) του κάθε χρώματος. 

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται συνοπτικά οι συχνότητες και τα ποσοστά που τα παιδιά 

κάθε πολιτισμικής ομάδας επέλεξαν κάθε απόχρωση [περιλαμβάνει όλα τα κόκκινα μαζί 

(ανοιχτά, βασικά και σκούρα), όλα τα κίτρινα (ανοιχτά, βασικά και σκούρα), όλα τα μπλε 

(ανοιχτά, βασικά και σκούρα), όλα τα αχρωματικά (άσπρο, γκρι και μαύρο)] να 

αντιστοιχίσουν με την εκάστοτε σχηματική συγκινησιακή έκφραση. Παρατηρώντας τα 

ποσοστά και τις συχνότητες του Πίνακα 2 βλέπουμε πως με εξαίρεση τη συγκίνηση του 

θυμού, όπου και οι δύο πειραματικές ομάδες επέλεξαν σε ποσοστά άνω του 20% (24% για 

την ομάδα ελληνικής καταγωγής και 22% για την ομάδα αλλοδαπής καταγωγής) τις 

αχρωματικές αποχρώσεις (άσπρο, γκρι, μαύρο) για να τις αντιστοιχίσουν με αυτή τη 

σχηματική συγκινησιακή έκφραση, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η κυρίαρχη απόχρωση 

κατά συγκίνηση διέφερε για κάθε πειραματική ομάδα. Τα παιδιά ελληνικής καταγωγής σε 

ποσοστό 26% απέδωσαν τις κόκκινες αποχρώσεις στη συγκίνηση της χαράς, ενώ τα παιδιά 

αλλοδαπής καταγωγής σε ποσοστό 18% τις κίτρινες αποχρώσεις. Για τη σχηματική 

συγκίνηση της λύπης τα παιδιά ελληνικής καταγωγής απέδωσαν σε ποσοστό 18% τις 

αχρωματικές αποχρώσεις, συγκριτικά με τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής που τις απέδωσαν 

σε ποσοστό 12%. Ενώ για τις άλλες αποχρώσεις δεν παρατηρούμε ποσοστιαίες διαφορές 

μεταξύ των δύο ομάδων. Για την ουδέτερη σχηματική συγκινησιακή έκφραση, από τον ίδιο 
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πίνακα, παρατηρούμε ότι τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής της αποδίδουν τις αχρωματικές 

αποχρώσεις σε ποσοστό 18% σε αντίθεση με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, τα οποία της 

αποδίδουν τις αχρωματικές αποχρώσεις σε ποσοστό 6%. Επιπλέον, ποσοστιαία διαφορά 

εντοπίζουμε και στην απόδοση των κόκκινων αποχρώσεων στη σχηματική αυτή 

συγκινησιακή έκφραση, με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής να αποδίδουν ποσοστό 14%, ενώ  

τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής ποσοστό μόλις 8%.  

ΑΠΟΧΡΩΣΗ 

(HUE) 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΑ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ 
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ΧΑΡΑ 

Ν 13 7 5 7 7 9 0 2 50 

% 26% 14% 10% 14% 14% 18% 0 4% 100% 

Nσύνολο 20 12 16 2 50 

%σύνολο 40% 24% 32% 4% 100% 

ΛΥΠΗ 

Ν 6 7 5 7 5 5 9 6 50 

% 12% 14% 10% 14% 10% 10% 18% 12% 100% 

Nσύνολο 13 12 10 15 50 

%σύνολο 26% 24% 20% 30% 100% 

ΘΥΜΟΣ 

Ν 4 5 6 8 3 1 12 11 50 

% 8% 10% 12% 16% 6% 2% 24% 22% 100% 

Nσύνολο 9 14 4 23 50 

%σύνολο 18% 28% 8% 46% 100% 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

Ν 7 4 7 5 8 7 3 9 50 

% 14% 8% 14% 10% 16% 14% 6% 18% 100% 

Nσύνολο 11 12 15 12 50 

%σύνολο 22% 24% 30% 24% 100% 

Πίνακας 2: Συχνότητες (Ν) και Ποσοστά (%): Αντιστοίχιση Απόχρωσης (hue) με Σχηματική 

Συγκινησιακή Έκφραση κατά Πολιτισμική ομάδα. 
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Το στατιστικό κριτήριο χ
2
 για πίνακα 2 (πολιτισμική ομάδα: ελληνική καταγωγή-

αλλοδαπή καταγωγή) Χ4 (απόχρωση: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, αχρωματική) που εφαρμόσαμε 

διερευνώντας για μεταξύ των ομάδων διαφορές δεν εντόπισε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων για καμία από τις σχηματικές συγκινησιακές εκφράσεις, δεν 

ήταν όμως αξιόπιστο για τις σχηματικές εκφράσεις της χαράς και του θυμού, καθώς στην 

πρώτη περίπτωση είχαμε αναμενόμενες συχνότητες κάτω του 5 σε ποσοστό 25% (λόγω της 

μικρής συχνότητας εμφάνισης των αχρωματικών αποχρώσεων: 2 κελιά=1), ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση σε ποσοστό 50% (λόγω της μικρής συχνότητας των κόκκινων: 2 κελιά=4,5 και 

των κίτρινων: 2 κελιά=2 αποχρώσεων). Οι περιγραφικοί ωστόσο δείκτες των αποτελεσμάτων 

μας, μας δίνουν ενδείξεις πως και με μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων οι διαφορές μεταξύ των 

δύο πειραματικών ομάδων θα εξακολουθούσαν να παραμένουν μη στατιστικά σημαντικές, 

τουλάχιστον όσον αφορά τη σχηματική έκφραση του θυμού. Μάλιστα ως προς τη σχηματική 

έκφραση του θυμού η εφαρμογή στατιστικού κριτηρίου χ
2
 βρήκε εντός των ομάδων 

διαφορές, με τους συμμετέχοντες ελληνικής όσο και αλλοδαπής καταγωγής να αποδίδουν σε 

αυτήν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο -έστω και οριακά η πρώτη ομάδα- αχρωματικές 

αποχρώσεις [ομάδα ελληνικής καταγωγής: χ
2
(3)=7.800, p=0.5, ομάδα αλλοδαπής 

καταγωγής: χ
2
(3)=8.760, p=0.33]. Καμία άλλη διαφορά εντός των δύο ομάδων, ως προς την 

απόδοση συγκεκριμένης απόχρωσης στις υπόλοιπες τρεις σχηματικές εκφράσεις, δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά τη σχηματική έκφραση της χαράς είναι εξαιρετικά 

πιθανό ότι η συλλογή περαιτέρω δεδομένων από άτομα και των δύο ομάδων θα καταδείκνυε 

ως στατιστικά σημαντική εντός κάθε ομάδας την αποφυγή απόδοσης αχρωματικής 

απόχρωσης σε αυτή, καθώς από τα περιγραφικά μας δεδομένα παρατηρούμε πως μόνο το 4% 

της ομάδας αλλοδαπής καταγωγής και κανείς από την ομάδα ελληνικής καταγωγής δεν 

απέδωσε αχρωματική απόχρωση σε αυτήν. 
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Στη συνέχεια ελέγξαμε κατά πόσο η αντιστοίχιση χρώματος και συγκίνησης από τα παιδιά 

γίνεται με βάση τη διάσταση της φωτεινότητας του χρώματος, κατά πόσο δηλαδή τα παιδιά 

αποδίδουν συγκεκριμένη φωτεινότητα (value) στις εκάστοτε συγκινήσεις, δηλαδή πιο 

ανοιχτά χρώματα στη θετική συγκίνηση της χαράς και τα πιο σκούρα χρώματα στις 

αρνητικές συγκινήσεις της λύπης και του θυμού, ανεξάρτητα από τη χρωματική τους 

απόχρωση (hue). 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά οι συχνότητες και τα ποσοστά 

με τα οποία οι συμμετέχοντες απέδωσαν κάθε βαθμό φωτεινότητας (ανοικτά, βασικά-έντονα, 

σκούρα) στην εκάστοτε συγκίνηση. Παρατηρώντας τα ποσοστά και τις συχνότητες του 

Πίνακα 3 βλέπουμε πως τη σχηματική συγκινησιακή έκφραση της χαράς τα παιδιά 

ελληνικής καταγωγής απέδωσαν στα βασικά και ανοιχτά χρώματα σε ποσοστό 22% και 18% 

αντίστοιχα, ενώ τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής απέδωσαν σε αυτήν τα βασικά και τα 

σκούρα χρώματα σε ποσοστό 24% και 18% αντίστοιχα. Τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, 

όπως αναμενόταν βάσει της ελληνικής κουλτούρας, απέδωσαν στις σχηματικές 

συγκινησιακές εκφράσεις της λύπης και του θυμού τα σκούρα χρώματα σε ποσοστό 20% και 

26% αντίστοιχα, ενώ τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής απέδωσαν σε αυτές τα βασικά και 

ανοιχτά χρώματα σε ποσοστό 18% και 18% αντίστοιχα, υποδεικνύοντας πιθανή 

διαπολιτισμική διαφοροποίηση.  Τέλος, τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής απέδωσαν στην 

ουδέτερη σχηματική συγκινησιακή έκφραση σε ποσοστό 22% στα ανοιχτά χρώματα, ενώ τα 

παιδιά ελληνικής καταγωγής απέδωσαν κατά προτίμηση σε αυτήν τα  βασικά χρώματα σε 

ποσοστό 26%.  
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ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 

(Value) 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΚΟΥΡΑ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ των ΠΑΙΔΙΩΝ 
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ΧΑΡΑ 

Ν 9 4 11 12 5 9 50 

% 18% 8% 22% 24% 10% 18% 100% 

Nσύνολο 13 23 14 50 

%σύνολο 26% 46% 28% 100% 

ΛΥΠΗ 

Ν 7 4 8 13 10 8 50 

% 14% 8% 16% 26% 20% 16% 100% 

Nσύνολο 11 21 18 50 

%σύνολο 22% 42% 36% 100% 

ΘΥΜΟΣ 

Ν 2 9 10 9 13 7 50 

% 4% 18% 20% 18% 26% 14% 100% 

Nσύνολο 11 19 20 50 

%σύνολο 22% 38% 40% 100% 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

Ν 5 11 13 9 7 5 50 

% 10% 22% 26% 18% 14% 10% 100% 

Nσύνολο 16 22 12 50 

%σύνολο 32% 44% 24% 100% 

Πίνακας 3: Συχνότητες (Ν) και Ποσοστά (%) Δείγματος: Φωτεινότητα (value) - Συγκινήσεις / Εθνικότητα.   

*p<.05 

 

Το στατιστικό κριτήριο χ
2
 για πίνακα 2 (πολιτισμική ομάδα: ελληνική καταγωγή-

αλλοδαπή καταγωγή) Χ3 (φωτεινότητα: ανοικτά, βασικά, σκούρα) που εφαρμόσαμε δε 

βρήκε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για τις δύο (χαρά και λύπη) από 

τις τρεις σχηματικές συγκινησιακές εκφράσεις και την ουδέτερη έκφραση. Οι δύο ομάδες 

διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους μόνο ως προς την απόδοση φωτεινότητας στη 

θυμωμένη σχηματική έκφραση, με την ομάδα ελληνικής καταγωγής να αντιστοιχεί την 
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θυμωμένη σχηματική έκφραση στατιστικά σημαντικά λιγότερο με ανοικτά χρώματα και 

περισσότερο με σκούρα χρώματα, ανεξάρτητα της απόχρωσής τους, σε σύγκριση με την 

ομάδα αλλοδαπής καταγωγής (Διάγραμμα 3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Συχνότητες συσχέτισης της συγκίνησης του θυμού με κάθε κατηγορία φωτεινότητας χρώματος 

(ανοιχτά, βασικά, σκούρα) βάσει της εθνικότητας (ελληνικής – αλλοδαπής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, οι υποθέσεις μας επαληθεύονται εν μέρει. 

Η πρώτη μας υπόθεση ότι τα παιδιά της ηλικίας διαθέτουν την ικανότητα αντιστοίχισης 

σχετικών αντικειμένων επιβεβαιώθηκε, συμβάλλοντας στο να χρησιμοποιήσουμε τις 

απαντήσεις όλων τα παιδιών του δείγματος, χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσουμε κάποια 

λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της δεύτερης δοκιμασίας, σε αντίθεση με τον Zentner (2001), 

που αναγκάστηκαν να αποκλείσουν παιδιά που δεν τα κατάφεραν. 

Η δεύτερή μας υπόθεση για την ικανότητα αναγνώρισης των σχηματικών συγκινησιακών 

εκφράσεων στην ηλικία των 4 ετών (Székely, 2013) επιβεβαιώθηκε για τις τρεις εκ των 

τεσσάρων εκφράσεων. Τα παιδιά, στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους 

προέλευση, αναγνώρισαν τις συγκινήσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Zentner (2001), είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμες για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ακόμα και αν τα παιδιά δεν τις 

είχαν διδαχθεί. Μάλιστα, τα παιδιά είχαν την τάση κοιτώντας την εκάστοτε συγκινησιακή 

έκφραση να τη μιμούνται και να την αποτυπώνουν στο πρόσωπο τους (π.χ. χαμογελούσαν ή 

συνοφρυώνονταν). Βέβαια, εξαίρεση αποτέλεσε η ουδέτερη συγκίνηση, η οποία δεν 

αναγνωρίστηκε και από τις δύο πολιτισμικές ομάδες. Η ερμηνεία που δίνουν για αυτό οι 

Russell & Fehr (1987), είναι πως ένα σχετικά ουδέτερο πρόσωπο, παρερμηνεύεται ως 

λυπημένο, ειδικά όταν παρουσιάζεται μετά από ένα πιο χαρούμενο πρόσωπο. Το ίδιο 

συμβαίνει αν ένα χαρούμενο πρόσωπο διαδεχθεί ένα λυπημένο πρόσωπο. Ενώ ένα μη 

χαρούμενο πρόσωπο, παρερμηνεύεται ως λυπημένο, όταν παρουσιάζεται έπειτα από ένα πιο 

θυμωμένο πρόσωπο, και ως θυμωμένο αν παρουσιαστεί μετά από ένα λυπημένο πρόσωπο. 

Οι Russell & Fehr (1987), εξηγούν πως η κάθε συγκεκριμένη συγκίνηση, όπως 

εκφράζεται σ’ ένα πρόσωπο (οποιοδήποτε) μπορεί να προβλεφθεί με βάση την ανθρώπινη 

κρίση που περιέχει ένα μοντέλο που υπονοεί ποια μπορεί να είναι η συγκίνηση, για να 

καταλήξει στη τελική κρίση, την κατονομασία της συγκίνησης. Παρότι, ο χειρισμός μας εξ 
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αρχής ήταν τέτοιος, ώστε να παρουσιάζουμε τις φωτογραφίες των συγκινησιακών 

εκφράσεων με τυχαία σειρά, και διαφορετική για το κάθε παιδί, φάνηκε πως η ουδέτερη 

συγκίνηση, δεν υφίσταται, όπως  υποστηρίχθηκε και παραπάνω από τους ερευνητές Russell 

& Fehr (1987), με τα παιδιά να κάνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή να προσπαθούν να 

«εντοπίσουν» με τι τους έμοιαζε κάθε φορά αυτή η συγκίνηση, με ποια από τις υπόλοιπες 

ήταν πιο κοντά και απαντούσαν π.χ. λυπημένος, θυμωμένος κλπ.   

Για αυτήν την αδυναμία αναγνώρισης της ουδέτερης συγκινησιακής έκφρασης, ισχύει η 

υπόθεση της συγκινησιακής υπεργενίκευσης. βάσει της οποίας οι Montepare & Dobish 

(2003), υποστηρίζουν πως τα φαινομενικά ουδέτερα πρόσωπα τείνουν να θεωρούνται 

λυπημένα ή σοβαρά ή θυμωμένα. Ουσιαστικά, τα σφιχτά χείλη, είναι συνήθως αυτά που 

παραπέμπουν στη συγκίνηση του θυμού, και αυτό δημιουργεί δυσκολία στην ερμηνεία, 

καθώς δεν εντοπίζονται τα απαραίτητα σημάδια (cues) ώστε να αναγνωριστεί, οπότε και 

«καταβάλλεται» μια προσπάθεια εκ μέρους των υποκειμένων να συνταιριάξουν τα 

«άγνωστα» σε αυτούς σημάδια με τα ήδη γνωστά, ποιο είναι δηλαδή πιο κοντά σε αυτό που 

γνωρίζουν και έτσι καταλήγουν στην απάντηση τους, όπως συνέβη και με τα παιδιά που 

έλαβαν μέρος στη μελέτη μας (Montepare & Dobish, 2003).  

Η τρίτη ερευνητική υπόθεσή μας και το πρώτο σκέλος της 6
ης

 μας υπόθεσης, ότι τα παιδιά 

θα επέλεγαν να αποδώσουν κάποιο από τα τέσσερα χρώματα της προτίμησής τους στη θετική 

συγκίνηση της χαράς και θα απέφευγαν συστηματικά να τα αποδώσουν στις αρνητικές 

συγκινήσεις της λύπης και του θυμού ή και στην ουδέτερη κατάσταση επιβεβαιώθηκε 

μερικώς, καθώς δε βρέθηκαν τα χρώματα προτίμησης να αντιστοιχίζονται για την ομάδα 

αλλοδαπής καταγωγής κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο με τη συγκινησιακή έκφραση της 

χαράς ή να αποφεύγονται για τις αρνητικές συγκινήσεις και την ουδέτερη έκφραση.  

Μάλιστα επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρει ο Sargent (1987), το γεγονός ότι η αίσθηση για τα 

χρώματα, όπως το κόκκινο έχουν την τάση να προξενούν μια συγκινησιακή διέγερση, 
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δυνατότερη από ότι τα άλλα χρώματα, όπως συνέβη και στη δική μας μελέτη με το κόκκινο 

να προτιμάται σε ποσοστό 40% επί του συνόλου του δείγματος (με ποσοστό 26% για την 

ομάδα ελληνικής καταγωγής και 14% για την ομάδα αλλοδαπής καταγωγής αντίστοιχα) και 

μάλιστα συσχετίστηκε με τη συγκίνηση της χαράς.  Ενώ η επίδραση του μπλε φαίνεται να 

βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση, σε συσχέτιση πάντα με τη συγκίνηση της χαράς, με 

ποσοστό 24% επί του συνόλου του δείγματος (14% για την ομάδα ελληνικής καταγωγής και 

18% για την ομάδα αλλοδαπής καταγωγής αντίστοιχα). Η ομάδα ελληνικής καταγωγής είχε 

αναλόγως μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για τη συγκίνηση της χαράς και την 

ουδέτερη έκφραση,  απέφυγε ωστόσο στατιστικώς σημαντικά την απόδοση χρωμάτων 

προτίμησης στις αρνητικές συγκινήσεις της λύπης και του θυμού. Παρόλα αυτά η 

διαπολιτισμική διαφοροποίηση αυτή που ανιχνεύσαμε με τον έλεγχο εντός των ομάδων δεν 

επιβεβαιώθηκε από στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων. 

Αναφορικά, επιπλέον, με τις προτιμήσεις των παιδιών σε κάποια χρώματα, από τα όσα μας 

δήλωσαν προφορικά με το πέρας της διαδικασίας του πειράματος φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

ότι οι προτιμήσεις τους βασίζονται σε πράγματα, γεγονότα (π.χ. το αγαπημένο τους παιχνίδι, 

της σημαία της χώρας τους, ομάδας, ρούχου τους ή των γονιών τους, με τους γονείς και 

στιγμές που πέρασαν κάπου μαζί στη θάλασσα, εξοχή κλπ) (Crozier, 1999, Sargent, 1987, 

Suk, 2006, Tharangie et al., 2009). Περαιτέρω μελέτες επί του θέματος θα μπορούσαν να 

εξετάσουν και αυτή τη μεταβλητή ως προς τη διαμόρφωση των προτιμήσεων, εξετάζοντας 

όχι μόνο το είδος της προτίμησης αλλά και το λόγο που αυτή έχει προκύψει. 

Η τέταρτη ερευνητική μας υπόθεση, δεν μπόρεσε να ελεγχθεί, καθώς η τρέχουσα διάθεση 

των παιδιών ήταν σχεδόν ομοιογενώς χαρούμενη και άρα δεν θα μπορούσε να επηρεάσει με 

διαφορετικό τρόπο το δείγμα μας. Ένας τρόπος υπέρβασης του περιορισμού αυτού της 

έρευνάς μας θα ήταν να διαμορφώσουμε συνθήκες τεχνητής πρόκλησης θετικής και 

αρνητικής διάθεσης στους συμμετέχοντες και στη συνέχεια να ελεγχθεί η επίδρασή της στην 
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επιλογή των χρωμάτων προτίμησης και γιατί όχι και στην αντιστοίχιση χρωμάτων-

συγκινήσεων. Η χαρούμενη ωστόσο διάθεση των παιδιών από την άλλη μεριά συνεισέφερε 

στην ομαλή διεξαγωγή του πειράματος βοηθώντας τα παιδιά να αποδώσουν καλύτερα στις 

δοκιμασίες, και επιπλέον αφού η διάθεση τους ήταν ομοιογενής αποκλείσαμε εκ των 

προτέρων έναν επιπλέον πιθανό παράγοντα επίδρασης πέραν των διαπολιτισμικών διαφορών 

των παιδιών.  

Ο έλεγχος της πέμπτης μας υπόθεσης υπέδειξε εντός των ομάδων ομοιότητες ως προς το 

ότι και οι δύο πολιτισμικές ομάδες απέδωσαν αχρωματικές αποχρώσεις στη συγκίνηση του 

θυμού αλλά και διαφορά ως προς τη φωτεινότητα που κάθε ομάδα αποδίδει στην 

αχρωματική απόχρωση του θυμού, με την ομάδα ελληνικής καταγωγής να αντιστοιχεί 

στατιστικά σημαντικά περισσότερο την σκούρα φωτεινότητα (μαύρο) σε σύγκριση με την 

ομάδα αλλοδαπής καταγωγής που απέδωσε σε αυτήν πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις (λευκό, 

γκρι). Χωρίς να μπορούμε βεβαίως να το υποστηρίξουμε με εμπειρικά δεδομένα, το εύρημα 

αυτό ίσως να σχετίζεται με φυλετικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις των ενηλίκων του 

περιβάλλοντός των παιδιών, όπου το απειλητικό και άρα η αιτία του θυμού ταυτίζεται με το 

διαφορετικό. Επόμενες μελέτες θα μπορούσαν ειδικά για τη συγκίνηση του θυμού να 

ελέγξουν επιπλέον και για φυλετικές προκαταλήψεις που μπορεί να οδηγούν σε 

διαπολιτισμικές διαφορές στην αντιστοίχιση χρωμάτων και συγκινήσεων.  

Η μη ανεύρεση διευρυμένων διαπολιτισμικών διαφορών στο δείγμα της μελέτης μας 

μπορεί να αποτελεί μία ένδειξη, θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε πως επόμενες μελέτες θα 

ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουν δείγματα παιδιών με αλλοδαπή καταγωγή τα οποία 

έχουν περιορισμένη επαφή με την ελληνική-δυτική κουλτούρα, καθώς είναι πιθανόν έστω 

και η σύντομη μέχρι τότε επαφή και επιρροή από το σχολικό περιβάλλον του δικού μας 

δείγματος να οδήγησε σε εξομάλυνση των διαφορών, με εξαίρεση ίσως τη συγκίνηση του 

θυμού η οποία όπως υποθέσαμε ίσως επηρεάστηκε από βαθύτερες φυλετικές και όχι απλώς 
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πολιτισμικές προκαταλήψεις. Ένας άλλος πιθανός λόγος μη ανίχνευσης πολιτισμικών 

διαφοροποιήσεων να οφείλεται στο ότι η πολιτισμική προέλευση των παιδιών αλλοδαπής 

καταγωγής δεν ήταν κοινή, με το μισό περίπου δείγμα παιδιών να έχει ευρωπαϊκή καταγωγή 

και περίπου το άλλο μισό αφρικανική και ασιατική. Μελλοντικές έρευνες, όπως 

διαπιστώνουν και οι da Pos & Green – Armytage (2007), θα ήταν προτιμότερο να 

συμπεριλάβουν παιδιά με αποκλειστικά αφρικανική και ασιατική καταγωγή, προκειμένου να 

ελέγξουν την πιθανότητα αυτή η παράμετρος να ευθύνεται για τον μη εντοπισμό 

περισσότερων πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΛΙΚΟ 

2
η
 Δοκιμασία:  Αντιστοίχιση εικόνων   

 

 

 

  

 

 

 

3
η
 Δοκιμασία: Επιλογή αγαπημένων χρωμάτων. Ταξινόμηση κατά  σειρά  προτίμησης  

 

    

 

 

 

 

4
η
 Δοκιμασία: Αναγνώριση Συγκινήσεων  

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ: Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο.  
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ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται με συγκατάθεση του σχολείου, του εκπαιδευτικού και των 

γονέων των συμμετεχόντων παιδιών και τα στοιχεία των παιδιών παραμένουν απόρρητα και 

εμπιστευτικά. Τα τεστ που χρησιμοποιούνται δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση διαγνωστικό 

εργαλείο και τα αποτελέσματα κάθε συμμετέχοντα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Δημογραφικά Στοιχεία: 

 

Αρ. Υποκειμένου:……… ,       Φύλο:  Α            Κ               ,  Ηλικία:………..      

Εθνικότητα:……………….. 

 

1
η 

Δοκιμασία: Έκφραση Συγκίνησης  

 

                                                   Πώς νιώθεις σήμερα; 

Θέλεις να χαμογελάσεις/να γελάσεις;  

Θέλεις να βάλεις τα κλάματα;  

Θέλεις να χτυπήσεις κάποιον;  

Είσαι ήρεμος/ήρεμη μήπως;  

 

2
η 

Δοκιμασία: Εξάσκηση στην αντιστοίχιση αντικειμένων 

Πόσα ζευγάρια 

βρήκαν; 

1
ο
 ζευγάρι 2

ο
 ζευγάρι 3

ο
 ζευγάρι 4

ο
 ζευγάρι 
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3
η 

Δοκιμασία: Χρώμα προτίμησης  

 

 

 Χρώματα      

                                     

                    Σειρά    

              Προτίμησης 

 

           

1
η
  

            

2
η
  

            

3
η
  

            

4
η
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4
η 

Δοκιμασία:  Αναγνώριση Συγκίνησης   

 

 

    Αναγνώριση      

                             Συγκινήσεις     

                          (σειρά εμφάνισης) 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

Χαρά  
    

Λύπη  

    

Θυμός 

    

Ουδέτερο 
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5
η 

Δοκιμασία: Αντιστοίχιση Χρώματος-Συγκίνησης (χαρά, λύπη, θυμός, ουδέτερο) 

 

Χρώματα      

               Συγκινήσεις     

          (σειρά εμφάνισης) 

        
 

   

                     

 

            

 

            

 

            

 

6
η
 Δοκιμασία: Τι χρώμα μπλούζα φοράει το παιδί; …………………………………. 

                       Εσύ διάλεξες τι να φορέσεις σήμερα;   ΝΑΙ             ΟΧΙ  

 


