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Γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος προτιμά το μπλε
χρώμα;
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και
οικογενειακά θέματα)

Η απάντηση κρύβεται στις απλές «πινελιές»!
Πριν από το 1703 το μπλε χρώμα κόστιζε περισσότερο και από χρυσάφι, με
αποτέλεσμα πολλοί ζωγράφοι να ζητούν από τους πλούσιους πελάτες τους να τους
το αγοράζουν προκαταβολικά. Αυτό άλλαξε μετά το 1703, όταν ένα νέο μπλε
ανακαλύφθηκε τυχαία στο Βερολίνο. Ένας κατασκευαστής μπογιάς, προσπαθώντας
να δημιουργήσει μια παραγγελία κόκκινου χρώματος, πειραματίστηκε με την
οξείδωση του σιδήρου, με αποτέλεσμα η χημική αντίδραση να δώσει ένα φωτεινό
μπλε. Κάπως έτσι, το επονομαζόμενο Πρώσικο Μπλε, άρχισε να είναι εύκολα
προσβάσιμο στους καλλιτέχνες και έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στην τέχνη και στη
μόδα για τους επόμενους αιώνες.

Yves Klein, La grande Anthropométrie bleue, 1960.

Ξεκινώντας από αυτήν τη μικρή ιστορία, καταλήγουμε στο ότι το μπλε χρώμα είχε
και εξακολουθεί να έχει -καθόλου τυχαία- σημαντική θέση στις καρδιές και τις
παλέτες των ζωγράφων. Διαχρονικά ήταν πάντα κάτι παραπάνω από μια
απόχρωση. Όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά και για αρκετό κόσμο που αγαπά
να λατρεύει το μπλε χρώμα. Επίσης, όχι τυχαία!
Το μπλε είναι το χρώμα της θάλασσας και του ουρανού. Ειδικά σε μια χώρα όπως

είναι η Κύπρος, με τις ατέλειωτες μπλε παραλίες μέσα στις οποίες κατοπτρίζεται
ένας υπέροχα ατέλειωτος μπλε ουρανός, το μπλε δεν θα μπορούσε να μην είναι το
χρώμα που μάς έχει καθορίσει. Ή και το χρώμα που έχουμε συνδέσει με τις πιο
όμορφες αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Αρκεί, λοιπόν, ένα χρώμα, για να
μάς υπενθυμίσει όσα αγαπάμε, γεμίζοντάς μας ταυτόχρονα με αισιοδοξία για όσα
περιμένουν στη γωνία να τα ανακαλύψουμε.

Φωτογραφία: Κάβο Γκρέκο / Σάββας Αλεξάνδρου

Συμφωνεί και η επιστήμη
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα χρώματα που μας περιβάλλουν μπορούν να έχουν
άμεση επίδραση στη διάθεσή μας, ενθαρρύνοντας μια πληθώρα συναισθημάτων. Σε
πολλές έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι ατενίζοντας κανείς το μπλε,
οι σφυγμοί και ο ρυθμός της αναπνοής μειώνονται, ενώ η πίεση του αίματος
ελαττώνεται προσωρινά. Επίσης, οι περισσότεροι συσχετισμοί με το μπλε είναι
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δημιουργήσουν συναισθήματα ευεξίας, γαλήνης και ευχαρίστησης.
«Το μπλε είναι το χρώμα της υπέρβασης, μας οδηγεί μακριά, στην αναζήτηση του
άπειρου», έγραψε ο William Gass στο βιβλίο του «On Being Blue: A Philosophical
Inquiry», ενώ σύμφωνα με τον Wassily Kandinsky «η δύναμη της βαθιάς έννοιας
βρίσκεται στο μπλε […] Το μπλε είναι το τυπικό ουράνιο χρώμα».

Η μπλε Majorelle βίλα στο Morocco.

Blue Revolution
Το μπλε χρώμα εμπνέει σεβασμό, αφοσίωση, αξιοπιστία, πίστη και ακεραιότητα.
Ακριβώς, δηλαδή, ότι μάς προσφέρει και το Μπλε πρόγραμμα από την Ελληνική
Τράπεζα. Αν αναρωτιέσαι περί τίνος πρόκειται, το Μπλε είναι το νέο Πρόγραμμα
Επιβράβευσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας, με επιστροφή χρημάτων. Δηλαδή,
αν είσαι κάτοχος (οποιασδήποτε) κάρτας από την Ελληνική Τράπεζα, κάνεις τις

αγορές σου σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ανταμείβεσαι με
επιστροφή χρημάτων στην εφαρμογή Mple Rewards. Το μόνο που χρειάζεται για να
μπορέσεις να εξαργυρώσεις τα χρήματα που έχεις συλλέξει, είναι να κατεβάσεις
την εφαρμογή Mple Rewards από το App Store ή το Google Play και να
ολοκληρώσεις την εγγραφή σου. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να δεις όλες τις
λεπτομέρειες για το Μπλε στο www.hellenicbank.com/mple. Η αγαπημένη μας
Μπλε απόχρωση!
Πηγή: city.sigmalive.com

