
Environment,	artificial	or	natural,	influences	the	
emotions	and	behavior	of	the	people	living	in	it.	
At	the	same	time	the	artificial	character	of	urban	
infrastructures	is	supposed	to	be	a	cause	of	many	
psychological	and	mental	disorders.	In	
combination	with	the	increasing	distance	
between	people	and	natural	environment	it	is	
important	to	study	the	impact	of	the	built	space	in	
psychology	and	behavior	on	the	users	of	space.	
Color	and	light	are	two	significant	factors	that	
affect	the	perception	of	the	environment	and	also	
have	a	major	role	in	forming	ambience	in	interior	
spaces.	Nevertheless,	the	impact	these	factors	
could	have	in	a	person’s	physical	and	mental	state,	
is	most	of	the	times	neglected.	This	paper	
indicates	briefly	the	importance	of	color	and	light	
in	the	creation	of	a	spatial	experience,	and	how	
this	is	achieved. 

Light	in	interior	spaces 
Sun	is	the	fundamental	lighting	source	of	
architectural	space.	The	existence	of	life	on	Earth	
is	an	outcome	of	sunlight,	since	the	latter	affects	
the	biological	systems	of	animals	and	plants,	
ensuring	their	survival.	It	makes	objects	around	
us	visible	and	emphasizes	the	color	and	texture	of	
materials.	“When	the	sun	comes	up	in	the	morning	
and	casts	its	light	on	things,	it	doesn’t	feel	as	if	it	
quite	belongs	in	the	world.	I	don’t	understand	light.	
It	gives	me	the	feeling	there’s	something	beyond	
me,	something	beyond	all	understanding.”		[1],	
Zumthor	mentions	(fig.01). 
Light	exposes	and	distorts	forms,	figures	and	
edges	of	each	space	and	could	even	give	space	the	
attribute	of	sanctity.	The	moving	shapes	and	
shadows	patterned	by	the	sun,	animate	an	
interior	space	and	emphasize	its	form.	The	color	
and	brightness	of	sunlight	can	create	a	festive	and	

pleasant	ambience,	while	on	the	contrary	a	
diffused	light	can	impose	a	gloomy	one	[2].		
Daylight	enters	a	space	from	the	openings	of	the	
building’s	skin	i.e.	windows,	skylights,	 
atriums.	Their	design,	orientation	and	
arrangement	determine	the	way	light	enters	the	
space	as	well	as	its	quantity.	Regarding	the	quality	
of	the	sunlight	a	space	receives,	the	placement	
and	orientation	of	the	aforementioned	openings	
are	sometimes	more	important	than	their	size.	At	
the	same	time	it	depends	on	the	seasonal	changes,	
the	specific	time	of	the	day	and	the	weather	
conditions	(cloudy,	rainy,	foggy)	[3].		Le	Corbusier,	
in	his	project	Notre	Dame-du-haut	(Ronchamp,	
France),	uses	light	as	his	main	designing	tool.	He	
differentiates	the	types	of	openings	and	cracks	in	
each	one	of	the	chapel’s	facades,	uses	vitro	glass	
and	combines	these	features	with	the	interior	
white-colored	walls.	As	a	result,	light	penetrates	
the	building	in	different	qualities	and	in	an	
intense	and	direct	way.	The	white	walls	punctuate	
the	lighting	effects	and	so	the	essence	of	the	
project,	which	Le	Corbusier	wanted	for	the	chapel,	
is	a	pure,	meditative	and	spiritual	space	(fig.02). 
An	important	aspect	of	the	designing	process	is	
also	the	absence	of	light.	Louis	Kahn	believed	that	
the	shadow	is	a	natural	part	of	light.	Even	the	
spaces	that	were	purposely	intended	to	be	dark,	
were	disrupted	by	a	glimpse	of	light	from	a	
distant	part	of	the	interior,	in	order	to	underline	
the	actual	darkness.	Kahn	stated	that	every	space	
should	be	defined	from	its	structure	and	the	
character	of	its	natural	light.	As	a	result,	the	light	
as	a	source	is	often	hidden	behind	secondary	
walls,	thus	attention	is	concentrated	on	the	light	
effect	rather	than	its	origin	(fig.	03). 
Artificial	light	is	also	an	important	factor	of	
creating	ambience	in	interior	spaces.	Although	in	
most	cases	it	is	not	the	main	lighting	source,	it	
supplements	sunlight,	when	its	brightness	levels	

are	not	sufficient,	and	maintains	the	brightness	in	
a	space.	Therefore,	users	of	space	are	not	
distracted	and	are	able	to	continue	their	activities	
throughout	the	day.	Artificial	light	is	also	used	as	a	
decorative	element	of	space,	 
since	it	is	an	artistic	way	to	shape	the	limits	of	
walls	and	aisles.	Consequently	it	stops	being	a	
source	of	light	and	acts	as	an	implemented	feature	
of	creating	atmosphere	to	the	visitors	of	space. 
All	the	features	mentioned	above	contribute	to	
the	composition	of	ambience	in	space:	light	
provokes	euphoria	or	melancholy,	it	arouses	and	
soothes	feelings,	makes	individuals	feel	secure	
and	on	the	other	hand	can	emphasize	feelings	of	
fear.	Research	has	proven	that	proper	lighting	
design	can	have	a	positive	effect	on	patients’	
recovery	process,	employees’	productivity	and	
students’	concentration.	Light	is	connected	in	a	
direct	and	complex	way	to	human	emotions,	so	
every	lighting	design	should	be	primarily	based	
on	the	creation	of	positive	emotions	to	those	who	
live,	work	or	use	a	space.	
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Specifically,	in	hospital	environments,	light	
(daylight	and	artificial	lighting)	has	a	positive	
influence	on	patients’	recovery.	Besides	biological	
benefits,	its	psychological	impact	is	also	very	
important	in	the	recovery	process	[4].			A	non-
static	lighting	in	the	patient’s	room	contributes	to	
the	development	of	a	pleasant	environment,	
reduces	stress	levels	and	therefore	stimulates	the	
recovery	[5].		As	far	as	workspaces,	non-designed	
or	deficient	lighting	can	lead	to	low	productivity	
and	increase	of	stress	levels.	Findings	have	shown	
that	it	is	quite	common	for	people	to	locate	
themselves	in	spaces	full	of	sunlight	or	close	to	a	
window	while	working	[6].		
Peter	Zumthor’s	architecture	aims	at	creating	
sensor	stimulating	spatial	experiences.	In	the	
premises	of	Therme	Vals,	in	Graubünden	of	
Switzerland,	Zumthor	creates	an	aesthetic	
experience	originating	from	the	unique	
atmosphere	he	produces.	Through	the	elements	of	
sound,	temperature	and	light	he	develops	a	new	
form	of	traditional	bathing	in	natural	
environment.	Light	appears	at	focal	points	and	
enters	the	building	via	cracks	in	the	ceiling	and	
via	openings	in	its	facade.	Subsequently	it	
constitutes	a	crucial	factor	of	the	ambience	
created	(fig.04).	
Furthermore,	designing	based	on	energy	
efficiency	can	be	combined	to	the	creation	of	a	
pleasant	environment.	Lighting	accounts	about	a	
third	of	the	energy	use	of	a	commercial	building	
so	a	positive	use	of	daylight	would	lead	on	
significant	energy	savings.	Simultaneously	
researches	point	out	that	when	the	levels	of	
moisture	and	temperature	are	in	ideal	conditions	
the	impact	on	the	users	are	positive	concerning	
the	comfort	they	feel	in	an	interior	space	[7].		
More	specifically	it	is	known	that	body	
temperature	affects	our	physical	and	mental	
performance.	Thus,	when	using	natural	light	as	
the	main	light	source	and	artificial	as	
supplementary,	a	reduction	in	the	use	of	energy	
can	be	provided	and	users	can	have	emotional	
benefits	as	well.	

Color	in	interior	spaces	
Color	consists	of	light.	It	is	the	result	of	light	
reflecting	on	objects.	It	is	part	of	a	person’s	
perception	of	environment	and	adds	beauty	in	the	
visual	world.	It	also	serves	as	a	survival	attribute	
for	various	animals	and	plants.	Camouflage,	

attraction,	protection	and	warning	are	some	of	the	
purposes	color	serves	among	various	species.	It	
helps	the	specification	of	objects	around	us	and	
informs	about	the	conditions	of	the	built	
environment.	It	indicates	aging,	deterioration	of	
colored	materials		
through	time,	biological	changes,	and	change	of	
tones	due	to	its	correlation	to	light	[8].		
Sunlight	can	be	analyzed	in	color	spectrum	and	
each	color	is	defined	by	its	own	range	of	
wavelength	differentiating	it	from	others.	Color	is	
a	sensation	created	when	the	eye	is	stimulated	by	
a	certain	wavelength	of	light.	When	a	beam	of	
light	falls	on	the	surface	of	an	object,	some	
wavelengths	are	absorbed	while	others	are	
reflected	or	diffused	from	the	object’s	substance.	
The	color	of	an	object	is	defined	by	the	reflected	
wavelengths.	The	white-colored	surfaces	reflect	
every	wavelength	whereas	black	absorbs	them	all.	
Additionally	another	definition	could	be:	“Color	is	
the	aesthetic	impression	produced	by	the	eye	and	
aroused	by	light	radiation.”[9].	
The	use	of	color	in	architecture,	varying	from	the	
minimalism	of	the	Scandinavian	countries	to	the	
pluralism	of	Mediterranean,	has	to	meet	much	
more	criteria	than	aesthetic	preferences.	
Specialized	knowledge,	research	and	practical	
applications	on	this	specific	subject	are	needed	
for	the	application	of	color	in	architecture.	
Evermore	human	experience	upon	space	is	an	
important	factor	that	defines	it.	The	facades	of	old	
cities	provide	examples	of	color	structure.		
Character	and	essence	of	these	cities	has	much	to	
do	with	their	coloration,	since	local	palettes	are	
defined	by	the	indigenous	pigments	and	materials	
used	in	building	constructed	throughout	the	
years.	
The	differences	in	the	colors	of	an	interior	space	
also	influence	our	estimation	of	volume,	
temperature,	and	can	even	distort	the	impression	
of	time.	It	is	commonly	argued	that	cool	colors	
such	as	blue	and	green,	tend	to	give	space	a	wider	
impression,	while	warm	colors,	such	as	yellow	
and	orange,	lead	to	opposite	effects.	At	the	same	
time	there	are	some	factors	which	alter	the	
character	of	a	color	and	the	way	it	is	perceived:	
the	style	of	lighting	in	space,	the	composition	and	
combination	of	different	colors,	its	position	and	
proportion	of	the	color’s	coverage	in	a	surface	and	
the	shape	which	is	applied	to	[10].		

The	colors	chosen	define	the	atmosphere	of	the	
space	as	its	impact	on	people's	feelings	and	senses	
is	significant.	It	is	a	fact	that	a	specific	color	does	
not	provoke	a	certain	and	unique	reaction.	
Personal	experiences,	as	well	as	the		
specific	situation	the	color	is	observed,	can	play	a	
role	on	the	induced	reaction.	Definitely	the	human	
body	is	stimulated	by	some	colors	and	calmed	by	
others	as	an	impulsive	reaction	[11].		The	
architectural	application	of	color	creates	a	specific	
ambience	that	influences	people’s	behavior.	More	
specifically	in	stressful	times,	illness	or	
depression,	it	enhances	the	physical,	emotional,	
mental	health	and	wellbeing,	as	it	can	be	applied	
for	students,	patients,	employees,	occupant,	etc.	
[12].		
The	color	choices	are	often	determined	by	the	
function	of	the	space	and	the	activities	hosted	in	
it.	Warm	and	luminous	colors	produce	a	
centrifugal	action,	directing	attention	of	users	of	
the	space	outward	and	towards	the	exterior	
environment.	Such	conditions	are	conducive	to	
spaces	that	require	action	and	muscular	effort.	On	
the	contrary,	softer	surroundings	and	cooler	
colors	produce	a	centripetal	effect.	Such	
environments	promote	inward	orientation	and	
increase	the	ability	to	concentrate.	This	fact	can	
be	applicable	in	areas	where	employees	are	
required	to	perform	difficult	visual	and	mental	
tasks	[13].		
Specifically,	in	residences	the	color	palette	should	
conform	to	the	occupant’s	aesthetic	preferences	
and	reflect	their	way	of	life.	The	desirable	wish	for	
peacefulness	and	privacy	in	the	living	space	is	
achieved	through	reduced	colorings	and	
avoidance	of	monotony	by	introducing	vivid	
colors.	For	instance,	soft	colorings	are	chosen	in	
bedrooms,	to	avoid	tension.	The	architecture	of	
the	Mexican	architect	Luis	Barragan	is	dominated	
by	vivid	colors.	Τhe	residences	he	designs	are	
dominated	by	daring	colorings	inspired	by	
nature’s	palette.	His	projects	are	characterized	by	
variegation,	vibrant	colors	and	earth	materials.	He	
uses	color	as	an	inherent	part	of	form,	shapes	it	
and	gives	it	substance.	In	combination	with	the	
intense	existence	of	light	and	water,	color	
performs	the	role	of	an	architectural	and	
sculptural	component	forming	the	ambience	
Barragan	desires	(fig.05).	
In	working	environments	color	choices	are	
remarkably	important.	Research	indicated	that	
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Fig. 4 - Therme Vals by Zumthor Peter. Fig. 5 - Aisle, Casa Gilardi by Luis Barragan
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individuals	who	operated	in	colorful	workspaces,	
were	generally	in	a	better	mood	than	those,	who	
worked	in	spaces	with	little	or	no	color	[14].		At	
office	buildings	for	example	the	colors	are	
suggested	to	be	cooler	in	office	areas,	avoiding	
though	white	and	grey.	As	a		
result	the	concentration	of	employees	will	be	
focused	inwards.	In	the	communal	spaces	of	such	
buildings	the	coloring	choices	are	subjective	[15].		
In	hospital	areas	conscious	color	design	aims	at	
the	creation	of	domestic	and	friendly	
environments	to	the	patients.	The	positive	effects	
on	employee’s	performance	should	not		be	
overlooked	and	they	depend	on	the	type	of	the	
infirmary.	In	maternity	hospitals	or	pediatric	
facilities	warm	colors	are	considered	as	a	wise	
choice	whereas	neutral	or	cooler	colors	are	
preferred	in	facilities	of	intensive	treatment[16].		
Furthermore,	not	only	designers	but	also	painters	
can	shape	or	alter	space	using	color	as	a	part	of	
the	designing	process.	Peter	Jone’s	colourscapes	
are	a	representative	example[17]	(fig.06).		
Colourscapes	are	closed,	indoor	spaces,	hand-
tailored	from	colorful	and	flexible	vinyl	sheet	and	
allow	color	phenomena	to	be	experienced	deeper.	
The	color	of	space	alters	its	limits	and	shapes.	
Visitors	wander	inside	and	explore	them,	
surrounded	by	color	and	their	clothes	change	
color	as	they	move.	Eventually	they	become	part	
of	it	(fig.07).It	is	an	intense,	sensuous	experience	
where	color	is	used	to	make	space	active.	This	
environment	offers	visitors	the	possibility	to	
create	their	own	experience,	stimulated	from	
personal	memories	and	feelings.		
A	similar	practice	in	architecture,	that	of	the	
complete	coloration	of	an	interior	space	with	a	
specific	color	in	order	to	provoke	to	users	of	space	
extreme	psychological	experiences,	is	briefly	
mentioned	and	concerns	the	cases	of	specially	
modified	cells.	In	the	extreme	and	unpleasant	
environment	of	these	white	and	black	cells	the	
major	psychological	impact	color	can	cast	upon	
humans,	is	clearly	documented.	Those	cells	are	
used	in	rehabilitation	facilities,	they	occupy	a	site	
of	10m2,	they	do	not	have	any	openings	and	only	
artificial	light	of	steady	brightness	is	provided.	
This	type	of	repressive	architecture	aims	at	
shaking	occupant’s	psychological	state.	It	aims	at	
the	loss	of	sense	of	time	and	space.	White	and	
black	cells	constitute	a	dystopic	condition,	
opposed	to	the	deep	will	of	people	for	utopian	
places.	
In	conclusion	color	and	light	are	not	only	a	matter	
of	visual	perception.	During	the	day	sunlight	
affects	people’s	biological	clock.	In	working	
environment	and	even	in	residences,	light	and	
color	are	two	substantial	factors	defining	the	daily	
life.	They	are	complementary	but	also	
independent.	Color	and	light	are	essential	not	
only	in	the	way	environment	is	perceived	but	also	
in	how	architectural	space	is	formed.	This	brief	
paper	tends	to	highlight	the	importance	of	these	
two	factors	in	psychological	and	mental	well-
being	such	as	their	inalienable	relationship	with	
space.	Light-color-space-are	holistically	studied	in	
the	architectural	design	process	in	order	to	create	
the	desirable	ambience	with	no	
oversimplifications.	
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Ο χώρος και το περιβάλλον όπου κατοικούν κι ενεργούν 
οι άνθρωποι επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά και 
διάθεσή τους. Η δομή των σύγχρονων πόλεων θεωρείται 
ότι ευθύνεται για την φυσική κατάσταση των πολιτών και 
τις διαταραχές τους. Επισημαίνεται ότι όσο περισσότερο 
ο άνθρωπος απομακρύνεται από το φυσικό περιβάλλον 
τόσο αυξάνεται η ανάγκη να μελετηθεί η επίδραση του 
δομημένου χώρου στην ψυχολογία και τη διάθεση των 
χρηστών του.  
Το φως και το χρώμα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο 
που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους 
και ταυτόχρονα λειτουργούν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του χώρου. Δεν είναι 
όμως πάντοτε κατανοητό και άμεσα αντιληπτό το πόσο 
αυτά επηρεάζουν το σώμα, το πνεύμα και τα 
συναισθήματα. Σε αυτή την εργασία επιχειρείται, 
σύντομα, να αναδειχθεί η σημασία του φωτός και του 
χρώματος στη δημιουργία μίας συναισθηματικής 
εμπειρίας για τον χρήστη του χώρου, αλλά και ο τρόπος 
προσέγγισης. 

Το ΦΩΣ στους εσωτερικούς χώρους 
Ο ήλιος είναι η σημαντικότερη πηγή φωτός και για τους 
χώρους και τις μορφές της αρχιτεκτονικής. Χάρη σε 
αυτόν υπάρχει ζωή, καθώς επηρεάζει τα βιολογικά 
συστήματα φυτών και ζώων εξασφαλίζοντας την 
επιβίωσή τους. Το ηλιακό φως είναι αυτό που κάνει 
ορατά τα αντικείμενα στο περιβάλλον γύρω μας, 
αναδεικνύει τα χρώματα και τις υφές των υλικών.	« Όταν 
ο ήλιος ανατέλλει το πρωί και λούζει με φως τα 
αντικείμενα ,δε νιώθω σα να ανήκει σε αυτό τον κόσμο. 
Δεν καταλαβαίνω το φως. Μου δίνει την αίσθηση ότι 
υπάρχει κάτι πέρα από μένα, κάτι ακατανόητο.», 
αναφέρει ο Zumthor	[1]	(εικ.01). 
Το φως φανερώνει και αναδεικνύει τη μορφή, τα 
σχήματα, τα όρια, μπορεί να τα διαστρεβλώσει ή και να 
τα αναβαθμίσει ή και να προσδώσει αίσθηση ιερότητας 
σε ένα χώρο. Τα κινούμενα σχήματα φωτός και σκιών 
που δημιουργεί ο ήλιος, ζωντανεύουν τον εσωτερικό 
χώρο και τονίζουν τις μορφές του. Το χρώμα και η λάμψη 
του ηλιακού φωτός μπορούν να δημιουργήσουν μια 
ευχάριστη και γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ ένα πιο διάχυτο 
φως μπορεί να επιβάλλει μελαγχολική διάθεση [2]. 
Το φως του ηλίου εισέρχεται σε ένα χώρο μέσω των 
ανοιγμάτων στο κέλυφος του κτηρίου: παράθυρα, 
φεγγίτες, αίθρια. Ο σχεδιασμός, ο προσανατολισμός, η 
τοποθέτηση και το μέγεθος των ανοιγμάτων καθορίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο το φως  εισέρχεται σε έναν χώρο 
αλλά και την ποσότητά του. Η θέση και ο 
προσανατολισμός τους είναι συχνά πιο σημαντικά από το 
μέγεθος στον καθορισμό της ποιότητας του ηλιακού 
φωτός που δέχεται ένας εσωτερικός χώρος. Ταυτόχρονα 
η ποιότητά του ποικίλλει κι εξαρτάται από την εποχή και 
τη χρονική στιγμή στη διάρκεια της μέρας. Οι καιρικές 
συνθήκες -σύννεφα, ομίχλη, βροχόπτωση- επηρεάζουν 
τον ουρανό και κατά συνέπεια τις μορφές και τα 

χρώματα των επιφανειών	[3]. Ο Le Corbusier στο έργο του 
Notre Dame-du-haut (Ronchamp, Γαλλία), χρησιμοποιεί σαν 
κύριο σχεδιαστικό μέσο το φως. Διαφοροποιεί τους 
τύπους των ανοιγμάτων και σχισμών της κάθε όψης, 
χρησιμοποιεί βιτρώ στους εσωτερικούς τοίχους λευκού 
χρώματος. Με αυτούς τους χειρισμούς το φως 
εισέρχεται στο κτήριο με διαφορετικές ποιότητες, με 
έντονο και ευθύ χαρακτήρα, το λευκό χρώμα εντείνει 
την παρουσία του κι έτσι η ατμόσφαιρα της εκκλησίας 
γίνεται πνευματική και στοχαστική όπως άλλωστε 
επιθυμεί και επιδιώκει ο Le Corbusier (εικ.02).		
Σημαντικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική σύνθεση 
αποτελεί και η ανυπαρξία του φωτός. Για τον Louis Kahn 
η σκιά είναι φυσικό μέρος του φωτός. Ακόμα και οι χώροι 
που σχεδίαζε για να είναι σκοτεινοί διαταράσσονται, 
έστω και από μία ακτίνα φωτός από κάποιο 
απομακρυσμένο σημείο, προκειμένου να τονίζεται το 
πόσο σκοτεινοί είναι πραγματικά. Κατά τον Kahn, κάθε 
χώρος πρέπει να καθορίζεται από τη δομή του και τον 
χαρακτήρα του φυσικού φωτός. Γι’ αυτό το λόγο 
παρατηρείται συχνά στα κτήριά του, το φως ως πηγή να 
κρύβεται πίσω από δευτερεύοντα τοιχώματα, επίπεδα 
στοχεύοντας στο αποτέλεσμα και όχι στην προέλευσή 
του (εικ.03).		
Το τεχνητό φως είναι εξίσου σημαντικό για τη 
δημιουργία ατμόσφαιρας στους εσωτερικούς χώρους. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα φωτισμoύ ενός χώρου αλλά συμπληρώνει το 
φυσικό φως όταν αυτό δεν επαρκεί για την επίτευξη των 
απαιτούμενων επιπέδων φωτεινότητας. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, με τις μεταβολές του ηλιακού φωτός, ο 
τεχνητός φωτισμός διατηρεί τα επίπεδα του φωτός, σε 
έναν χώρο, σταθερά επιτρέποντας στους χρήστες να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Έτσι δεν 
αποσπάται η προσοχή τους και δε διαταράσσεται η 
συγκέντρωσή τους. Το τεχνητό φως χρησιμοποιείται 
επίσης για να τονιστούν τα περιγράμματα τοίχων και 
διαδρόμων αλλά ακόμα και ως διακοσμητικό στοιχείο του 
χώρου. Παύει δηλαδή να εξυπηρετεί μόνον τον φωτισμό 
και λειτουργεί και σαν μέσο δημιουργίας συναισθημάτων 
στους επισκέπτες του χώρου. 
Όσα αναφέρθηκαν ήδη συντελούν στη δημιουργία μιας 
επιδιωκόμενης εσωτερικής ατμόσφαιρας: το φως μπορεί 
να προκαλέσει ευφορία ή μελαγχολία, να διεγείρει ή να 
καταπραΰνει, να φοβίσει ή να ενισχύσει αισθήματα 
ασφάλειας. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο καλός 
σχεδιασμός του φωτός συντελεί θετικά στην ανάρρωση 
των ασθενών, στην παραγωγικότητα υπαλλήλων και στη 
συγκέντρωση μαθητών. Επειδή το φως συνδέεται, με 
τρόπο άμεσο και πολυσύνθετο, με τα συναισθήματα θα 
πρέπει κάθε σχεδιασμός φωτισμού να επιδιώκει, κατ’ 
αρχήν, τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων σε όσους 
ζουν, εργάζονται ή χρησιμοποιούν ένα χώρο. 
Ειδικότερα, στους χώρους υγείας, εκτός από τα πολλά 
βιολογικά οφέλη στους ασθενείς, τα οποία συνδέονται 
με το φως, φυσικό ή τεχνητό, συμβάλλει, σύμφωνα με 
έρευνες, στην ταχύτερη ανάρρωσή τους[4]. Ένας μη 
στατικός φωτισμός στο δωμάτιο του ασθενούς, 
δημιουργεί θετική ατμόσφαιρα, δρα θετικά στην 
αντιμετώπιση του στρες και επιταχύνει την ανάρρωση 
των ασθενών	[5]. Ανάλογα, στους εργασιακούς χώρους ο 
μη μελετημένος ή ελλειπής φωτισμός μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας των 
υπαλλήλων και αύξηση των επιπέδων άγχους. Άλλωστε 
δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι όταν οι 
εργαζόμενοι έχουν δυνατότητα επιλογής προτιμούν να 
εργάζονται σε χώρους με άπλετο φυσικό φως ή κοντά σε 
παράθυρα	[6]. 
Στη δημιουργία αισθητηριακών αντιδράσεων και 
εμπειριών στους επισκέπτες της στοχεύει και η 
αρχιτεκτονική του Peter Zumthor. Στις εγκαταστάσεις 
Therme Vals στο Graubünden	της Ελβετίας, ο Zumthor 
δημιουργεί μια αισθητική εμπειρία με τις μοναδικές 
ατμόσφαιρες που δημιουργεί. Χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία του ήχου, της θερμοκρασίας και του φωτός 
αφηγείται χωρικά μια νέα πλοκή στο παραδοσιακό 
λουτρό σε φυσικό περιβάλλον. Καταλυτικό στοιχείο της 
ατμόσφαιρας που δημιούργησε αποτελεί το φως, το 
οποίο διεισδύει ή και παρουσιάζεται σημειακά, μέσω 
σχισμών ανάμεσα στα δώματα και τα ανοίγματα στην 
πρόσοψη του κτίσματος. Συνδυαστικά με την 
αντανάκλαση του φωτός στο νερό, δημιουργείται μια 
μυσταγωγική ατμόσφαιρα και προκαλεί έντονη βιωματική 
εμπειρία του χώρου (εικ. 04). 
Επιπρόσθετα, η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης του 
κτηρίου συμβάλλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον. O 
φωτισμός αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της 
ενεργειακής κατανάλωσης ενός εμπορικού κτηρίου και 
με τη σωστή χρήση φυσικού φωτός θα ήταν εφικτές 
σημαντικές μειώσεις κατανάλωσης ενέργειας. 
Ταυτόχρονα οι έρευνες δείχνουν ότι όταν τα επίπεδα 
υγρασίας και θερμοκρασίας είναι σε ιδανικές συνθήκες 
οι επιρροές στους χρήστες είναι θετικές ως προς την 
άνεση που νιώθουν στο χώρο	[7].	Ειδικότερα είναι 
γνωστό ότι η θερμοκρασία του σώματός μας επηρεάζει 
τη σωματική όπως και την πνευματική απόδοση. Έτσι 
διαθέτοντας σαν κύρια πηγή φωτισμού το φυσικό φως, 

και συμπληρωματικά το τεχνητό, επιτυγχάνεται μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου και παράλληλα 
οι χρήστες ωφελούνται συναισθηματικά.  

Το ΧΡΩΜΑ στους εσωτερικούς χώρους 
Το χρώμα δεν υπάρχει χωρίς το φως. Είναι αποτέλεσμα 
της αντανάκλασής του πάνω στα αντικείμενα. Αποτελεί 
μέρος της αντιληπτικής εμπειρίας του περιβάλλοντος και 
προσθέτει ομορφιά στον οπτικό κόσμο. Ως στοιχείο του 
φυσικού εξοπλισμού επιβίωσης των ζώων και των φυτών, 
το χρώμα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η παραλλαγή, η 
προσέλκυση, η προστασία και η προειδοποίηση. Βοηθά 
στον προσδιορισμό των αντικειμένων και πληροφορεί για 
ορισμένες συνθήκες που μπορεί να επικρατούν γύρω 
μας. Επίσης βεβαιώνει τον χρόνο και την παλαιότητα-
χρονική φθορά των υλικών χρωματισμού, βιολογικές 
χρωματικές αλλαγές, μεταβολή των χρωματικών τόνων 
λόγω της εξάρτησης χρώματος-φωτός [8]. 
Το ηλιακό φως μπορεί να αναλυθεί στο χρωματικό 
φάσμα. Κάθε χρώμα του φάσματος έχει το δικό του 
μήκος κύματος, με το οποίο και διαφοροποιείται από τα 
άλλα. Το χρώμα είναι η αίσθηση που δημιουργείται στο 
μάτι κατά την ανίχνευση φωτεινής ακτινοβολίας 
συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όταν μια ακτίνα φωτός 
πέφτει πάνω στην επιφάνεια ενός σώματος η 
κυματοειδής κίνηση της αναχαιτίζεται από την ύλη του 
σώματος με μεγαλύτερη ή μικρότερη αντίσταση. Κάποια 
αντικείμενα είναι χρωματιστά γιατί απορροφούν κάποια 
χρώματα και ανακλούν κάποια άλλα. Λευκές 
εμφανίζονται οι επιφάνειες που ανακλούν όλα τα κύματα 
ενώ μαύρες αυτές που τα απορροφούν όλα. 
Συμπληρωματικά ένας ορισμός του χρώματος θα 
μπορούσε να είναι: «Χρώμα είναι η αισθητική εντύπωση 
που παράγεται από το μάτι και διεγείρεται από τη 
φωτεινή ακτινοβολια.»[9]. 
Η χρήση του χρώματος στην αρχιτεκτονική, από το 
μινιμαλισμό των σκανδιναβικών χωρών μέχρι τον 
πλουραλισμό των μεσογειακών, σχετίζεται με 
περισσότερες παραμέτρους και όχι μόνον με την 
αισθητική προτίμηση. Καθορίζεται από παράγοντες όπως 
εξειδικευμένες γνώσεις, έρευνα και πρακτική πάνω σε 
αυτό το αντικείμενο, καθώς και της ανθρώπινης 
εμπειρίας. Σημειώνεται επίσης ότι ο χαρακτήρας, 
ιδιαίτερα κάποιων συγκεκριμένων πόλεων, και η έντονη 
εντύπωση που μας αφήνουν, σχετίζονται άμεσα με τη 
χρωματική τους παλέτα. Αυτό οφείλεται κύρια στα 
τοπικά υλικά και κράματα που χρησιμοποιούνται 
διαχρονικά στην κατασκευή των κτιρίων τους και 
διαμορφώνουν μια ταυτότητα και μια ατμόσφαιρα 
μοναδικές για κάθε τόπο. 
Οι χρωματικές διαφοροποιήσεις σε ένα χώρο αφορούν 
στην αντίληψη του όγκου του, στη θερμοκρασία του 
ακόμα και στην αίσθηση του χρόνου. Είναι σύνηθες να 
υποστηρίζεται ότι τα ψυχρά χρώματα, όπως το μπλε και 
το πράσινο, δείχνουν το χώρο πιο ευρύ ενώ τα θερμά, 
όπως το κίτρινο και το πορτοκαλί, δίνουν αντίθετο 
αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες 
που μπορούν να μεταβάλλουν το χαρακτήρα ενός 
χρώματος αλλά και τον τρόπο που αυτό γίνεται 
αντιληπτό: το είδος του φωτισμού του χώρου, ο 
συνδυασμός και η σύνθεση των διαφορετικών 
χρωμάτων, η θέση ενός χρώματος στο χώρο, η αναλογία 
της κάλυψής του σε μία επιφάνεια, ο όγκος που «κοσμεί» 
[10]. 
Οι χρωματικές επιλογές καθορίζουν την ατμόσφαιρα που 
αποκτά ο χώρος καθώς θεωρείται ότι επηρεάζουν τις 
αισθήσεις και τα συναισθήματα των χρηστών . Είναι 
δεδομένο ότι το όποιο χρώμα δεν δημιουργεί μία και 
μόνη αντίδραση-απάντηση και οι προσωπικές εμπειρίες, 
συσχετίσεις και η συνθήκη στην οποία το χρώμα 
συναντάται αλληλοαντιδρούν. Οπωσδήποτε, το 
ανθρώπινο σώμα ενεργοποιείται από συγκεκριμένα 
χρώματα και ηρεμεί με άλλα. Οι άνθρωποι δηλαδή 
ενστικτωδώς ελκύονται από συγκεκριμένα χρώματα 
[11].Η χρωματική ατμόσφαιρα επηρεάζει την ψυχολογία 
των ανθρώπων. Ιδιαίτερα σε καταστάσεις ασθένειας, 
όπου κυριαρχούν το στρες, η θλίψη κοκ., υποστηρίζει, 
όπως αναφέρθηκε προηγούμενα και για το φως, τη 
φυσική, συναισθηματική, πνευματική υγεία, όπως ισχύει 
και για μαθητές, υπαλλήλους, ενοίκους κτλ.[12]. 
Σημειώνεται επίσης ότι, οι λειτουργίες και οι 
δραστηριότητες που φιλοξενεί ένας χώρος καθορίζουν, 
συχνά, και τη χρωματική του παλέτα. Τα ζεστά και 
φωτεινά χρώματα δημιουργούν μία φυγόκεντρη 
αντίδραση στρέφοντας την προσοχή των ενοίκων ενός 
χώρου προς τα έξω και προς το περιβάλλον. Τέτοια 
ατμόσφαιρα είναι ευεργετική για χώρους όπου απαιτείται 
δράση και μυϊκή προσπάθεια. Αντίθετα, ένα πιο ήπιο 
περιβάλλον, με ψυχρά χρώματα και χαμηλότερα επίπεδα 
φωτισμού δημιουργεί μια κεντρομόλο αντίδραση, 
στρέφοντας προς τα μέσα την προσοχή, βελτιώνοντας 
την ικανότητα συγκέντρωσης. Μία τέτοια ατμόσφαιρα θα 
ήταν επιθυμητή για χώρους όπου πραγματοποιούνται 
διανοητικές διαδικασίες [13]. 
Στην κατοικία οι χρωματικές επιλογές οφείλουν να 
εκφράσουν όλους τους ενοίκους, σε εναρμόνιση με τον 
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τρόπο ζωής και το προσωπικό τους γούστο. Η επιθυμητή 
ηρεμία στο χώρο κατοικίας, επιδιώκεται με χαμηλή 
χρωματικότητα, και η αποφυγή της μονοτονίας με την 
εισαγωγή ζωηρών χρωμάτων, πχ. για τα υπνοδωμάτια 
επιλέγονται ήπιοι χρωματισμοί για την αποφυγή της 
έντασης. Η αρχιτεκτονική του Μεξικανού αρχιτέκτονα 
Luis Barragan , αποτελεί ένα παράδειγμα κυριαρχίας των 
έντονων χρωμάτων. Στις κατοικίες του κυριαρχούν 
τολμηροί χρωματισμοί εμπνευσμένοι από την παλέτα της 
φύσης της χώρας του. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από 
πολυχρωμία,	ζωντάνια και τα γήινα υλικά. Χρησιμοποιεί 
το χρώμα σαν ένα εγγενές μέρος της μορφής δίνοντάς 
του υπόσταση. Σε συνδυασμό με την έντονη ύπαρξη 
νερού και φωτός, το χρώμα λειτουργεί σαν 
αρχιτεκτονικό και γλυπτικό στοιχείο προκειμένου να 
προσδώσει στο χώρο την ατμόσφαιρα που ο Barragan 
επιθυμεί  (εικ.05). 
Στους χώρους εργασίας οι χρωματικές επιλογές είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές και αναγνωρίζεται ότι η εργασία σε 
πολύχρωμα περιβάλλοντα γίνεται με καλύτερη διάθεση 
από ότι σε χώρους με ελάχιστο ή καθόλου χρώμα [14]. 
Στα κτήρια γραφείων, για παράδειγμα, συνιστάται τα 
χρώματα που επιλέγονται για τα γραφεία να είναι σε 
ψυχρούς τόνους, με αποφυγή του λευκού και του γκρι, 
προκειμένου η συγκέντρωση των υπαλλήλων να 
εστιάζεται προς τα μέσα. Στους κοινόχρηστους χώρους 
αντίστοιχων κτηρίων οι προτιμήσεις στα χρώματα είναι 
υποκειμενικές [15]. 
Στους χώρους υγείας, οι μελετημένες χρωματικές 
επιλογές στοχεύουν στη δημιουργία οικείων εικόνων 
στους ασθενείς αλλά δεν παραβλέπεται και η καλή 
απόδοση των εργαζομένων που εξαρτώνται σημαντικά 
και από τον τύπο του νοσηλευτηρίου. Σε μαιευτήρια ή 
παιδιατρικές μονάδες τα θερμά χρώματα θεωρούνται μία 
σωστή επιλογή ενώ σε χώρους εντατικής θεραπείας 
συνήθως επιλέγονται ουδέτερα ή ψυχρά χρώματα	[16]. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι εκτός από τους αρχιτέκτονες, 
και οι καλλιτέχνες συμβάλλουν στην μορφοποίηση του 
χώρου χρησιμοποιώντας το χρώμα ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της σχεδιαστικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι εγκαταστάσεις colourscapes 
του Peter	Jones	[17]	(εικ.06). Τα colourscapes είναι κλειστοί, 
εσωτερικοί χώροι κατασκευασμένοι από έγχρωμη 
μεμβράνη, στους οποίους οι επισκέπτες κινούνται και 
εξερευνούν περιτριγυριζόμενοι από χρώμα, ώστε να 
βιώσουν το χρωματικό φαινόμενο περισσότερο από το 
συνηθισμένο. Είναι μία έντονη εμπειρία, μη φυσιολογική, 
με το χρώμα να χρησιμοποιείται για να κάνει το χώρο 
ενεργό. Τα χρώματα των ρούχων τους αλλάζουν καθώς 
κινούνται, οι επισκέπτες γίνονται μέρος του χώρου, το 
χρώμα του χώρου μεταβάλλει τα όρια και τα σχήματα 
του	(εικ.07). Τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν στον 
επισκέπτη να δημιουργήσει τη δική του εμπειρία μέσα 
από προσωπικές, αυθόρμητες αντιδράσεις. 
Μία αντίστοιχη πρακτική στην αρχιτεκτονική, της εξ’ 
ολοκλήρου δηλαδή κάλυψης ενός εσωτερικού χώρου με 
ένα συγκεκριμένο χρώμα προκειμένου να βιώσουν οι 
χρήστες έντονες ψυχολογικές εμπειρίες αναφέρεται 
σύντομα και αφορά τα ειδικά κελιά. Στη δυσμενέστερη 
και οριακή κατάσταση των λευκών και μαύρων κελιών 
έχουν καταγραφεί με σαφήνεια οι ψυχολογικές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει το χρώμα στον άνθρωπο. 
Τα λευκά και μαύρα κελιά χρησιμοποιούνται σε φυλακές, 
είναι χώροι 10 τμ , χωρίς ανοίγματα, με μόνη πηγή 
φωτισμού, το τεχνητό φως σε σταθερή ένταση. Η 
αρχιτεκτονική τους είναι κατασταλτική και στόχο έχει να 
κλονίσει την ψυχοσύνθεσή των ενοίκων τους μέσω της 
απώλειας της αίσθησης του χώρου και του χρόνου. 
Αποτελούν μία δυστοπική συνθήκη η οποία έρχεται σε 
αντίθεση με τη βαθειά επιθυμία των ανθρώπων για 
ουτοπικούς χώρους.
Συνοψίζοντας το φως και το χρώμα δεν είναι μόνο θέμα 
οπτικής αντίληψης. Στη διάρκεια της μέρας το φως του 
ηλίου επηρεάζει το βιολογικό μας ρολόι. Στο χώρο 
εργασίας αλλά και στο σπίτι το φως και το χρώμα είναι 
δύο βασικά στοιχεία που ορίζουν την καθημερινότητά 
μας. Λειτουργούν συνδυαστικά αλλά και αυτόνομα και η 
παρουσία τους είναι απαραίτητη όχι μόνο για την 
αντίληψη του χώρου αλλά και για το σχηματισμό του 
περιβάλλοντος. Στη σύντομη αυτή παρουσίαση 
επιχειρείται να επισημανθεί η σημασία τους στην ψυχική 
και πνευματική ισορροπία του ανθρώπου, καθώς και η 
αναπόσπαστη σχέση τους με την έννοια του χώρου. 
Φως–χρώμα–χώρος μελετώνται συνολικά στην 
διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη 
δημιουργία της επιδιωκόμενης ατμόσφαιρας χωρίς 
υπεραπλουστεύσεις. 
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