
Δελτίο Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007182

Το παιδί και η ζωγραφική

Θ. Ταμπάκης1

Κ. Ταμπάκη2

1Νεογνολογικό-Μ.Ε.Ν.Ν. Γεν. Περ. Παν/
κού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
2Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Υποβλήθηκε: 21/9/04

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζωγραφική είναι η αναπαράσταση με γραμμές ή χρώματα πάνω 

σε επίπεδη επιφάνεια, των αντικειμένων που μας περιβάλουν. 
Είναι μια απ’ τις καλές τέχνες που μαζί με τη γλυπτική και την 
αρχιτεκτονική αποτελούν την ομάδα των εικαστικών τεχνών. Η 
ζωγραφική είναι πανάρχαια τέχνη. Ο πρωτόγονος άνθρωπος 
πριν ακόμη αρχίσει να γράφει άρχισε να ζωγραφίζει. Στην 
αρχή ζωγράφιζε πράγματα απ’ το στενό περιβάλλον του, για 
να εξυπηρετήσει ορισμένες ανάγκες του και αργότερα για να 
στολίσει με τις ζωγραφιές του την κατοικία του, τα εργαλεία 
και τα σκεύη του. Ακολούθως χρησιμοποίησε τη ζωγραφική για 
να μεταδώσει στους συνανθρώπους του μια πληροφορία, ένα 
γεγονός από τη ζωή του. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να 
εκπολιτίζεται και να διαμορφώνει μια κλήση προς την αισθητική, 
να αισθάνεται δηλαδή ευχαρίστηση και απόλαυση όταν έβλεπε 
το ωραίο. Η ζωγραφική είναι η πιο αυθόρμητη έκφραση που 
ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία, από το ιχνογράφημα και τις 
πρώτες αποτυπώσεις των εντυπώσεων του παιδιού από το 
γύρω του κόσμο.

Η παιδική ζωγραφική, η τόσο αυθόρμητη, πλούσια σε σχήματα 
και χρώματα, η τόσο γλαφυρή, εκφράζει ένα ολόκληρο κόσμο, 
δίνει στους μεγάλους μια γενική εικόνα των συναισθημάτων 
αλλά και των προβλημάτων των παιδιών, αποτελεί συχνά το 
κλειδί ερμηνείας όσων αυτά αισθάνονται. Γιατί, μέσα από αυτές 
τις εικόνες το παιδί εκφράζει τα συναισθήματά του απέναντι 
στο περιβάλλον, δίνει διέξοδο στον ψυχισμό του. Αποτελεί 
τη δημιουργική πρακτική που το απελευθερώνει, διευρύνει 
τις γνώσεις του, ολοκληρώνει την επαφή του με το κόσμο. Οι 
παιδικές εικόνες προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των ενηλίκων 
και προσεγγίζονται συνήθως με διαφορετικούς τρόπους. 
Γονείς, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, ψυχολόγοι και γιατροί, καθένας 
απ’ τη δική του οπτική γωνία, παρατηρούν άλλα πράγματα 
στην ίδια εικόνα. Έτσι, η παιδική ζωγραφιά αντιμετωπίζεται 
άλλοτε ως αντανάκλαση της προσωπικότητας του παιδιού και 
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άλλοτε ως ένδειξη ανάπτυξής του ή ως επίπεδο 
ανταπόκρισης ως προς τους στόχους που έχουν 
τεθεί από το δάσκαλο. Ακόμη, άλλοτε ερμηνεύεται 
ως ψυχοθεραπευτική πράξη και άλλοτε ως 
διαδικασία ανάπτυξης των αντιληπτικών του 
ικανοτήτων, των δυνατοτήτων προσέγγισης 
ενός θέματος.

Η τέχνη έχει διαφορετική σημασία για τους 
ενήλικες και διαφορετική για τα παιδιά. Για 
τους ενήλικες σημαίνει αποτέλεσμα, σημαίνει 
ολοκληρωμένο έργο που θα τοποθετηθεί σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, που θα 
εκτεθεί σε μουσεία και σε αίθουσες τέχνης. Τα 
έργα τέχνης είναι γι’ αυτούς αντικείμενα με 
αισθητικές ποιότητες που άλλοτε τις αισθάνονται 
και τις καταλαβαίνουν και άλλοτε όχι. Για τα 
παιδιά όμως η τέχνη είναι κάτι το εντελώς 
διαφορετικό. Ο αυθορμητισμός και η ελευθερία 
με την οποία διατυπώνουν τις εικόνες τους, 
στοιχεία απαραίτητα της παραγωγής τους, 
καθιστούν την εικονοπλασία ως κύριο μέσο 
έκφρασης μιας σημαντικής περιόδου της παιδικής 
ηλικίας. Το κάθε παιδί μεγαλώνοντας αλλάζει, 
αναπτύσσεται η αντίληψη και η κατανόησή 
του και διαφοροποιούνται οι προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις ως προς το περιβάλλον. Έτσι, καθώς 
το παιδί μεγαλώνει αλλάζει και η καλλιτεχνική 
του έκφραση. Ο V. Lowenfeld παρατηρεί: «Ένα 
παιδί είναι μια δημιουργική ύπαρξη, η τέχνη, η 
δημιουργία της εικόνας...γίνεται γι’ αυτό γλώσσα 
της σκέψης». Στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, η 
αισθητική ποιότητα της τελικής παραγωγής, 
δηλαδή το αισθητικό αποτέλεσμα, υποτάσσεται 
στη δημιουργική διαδικασία. Η σκέψη, το 
συναίσθημα, η αντίληψη και η αντίδραση προς 
το περιβάλλον είναι διαδικασίες που διέρχεται το 
παιδί μέσα από τη δημιουργία της εικόνας του, 
οι οποίες είναι καθοριστικές για την ανάπτυξή 
του.

 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Υπάρχει η άποψη ότι αυτή είναι έμφυτη, ότι 

τα άτομα γεννιούνται με αυτή και επομένως 
εύλογα εγείρονται ερωτήματα γύρω από το εάν 
και κατά πόσο μπορεί να διδάσκεται η τέχνη. 
Φυσικά δεν γίνεται αναφορά στο ρητορικό 
ερώτημα «Διδάσκεται η τέχνη» που τίθεται 
συχνά στις σχολές των Καλών Τεχνών για τη 
διδασκαλία της τέχνης. Υπάρχει, όμως, και η 
αντίθετη άποψη, που υποστηρίζει ότι η τέχνη 

είναι τέτοιας ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, 
ώστε από πολύ νωρίς πρέπει να διδάσκεται, 
προκειμένου να αναπτύσσεται έγκαιρα τόσο το 
καλό γούστο, όσο και η ευαισθητοποίηση για την 
αναγκαιότητα της μέριμνας και της φροντίδας 
του περιβάλλοντος. Η επαφή με την τέχνη έχει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία 
του παιδιού. Η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να 
παράσχει ευκαιρίες ενίσχυσης της ικανότητας 
για πράξη, εμπειρία και επαναπροσδιορισμό 
αρχών και αξιών που χρειάζεται μια κοινωνία, 
ιδίως όπως η σημερινή, που είναι γεμάτη από 
αλλαγές, εντάσεις και αβεβαιότητες.

Η εικονοπλαστική ενασχόληση του παιδιού 
ερμηνεύεται άλλοτε ως ψυχοθεραπευτική 
πράξη και άλλοτε ως ενισχυτική διαδικασία της 
ανάπτυξης των αντιληπτικών δεξιοτήτων, επίσης 
διαδικασία μέσα απ’ την οποία διαπιστώνονται 
τα στάδια ανάπτυξης και νοητικής ωρίμανσης. 
Επιπλέον, διατυπώνεται σαφώς ότι μέσα από την 
καλλιτεχνική ενασχόληση το παιδί αναπτύσσει 
και καλλιεργεί μια αισθητική στάση απέναντι 
στα πράγματα. Με την εξοικείωση και τη γνώση 
του εικαστικού αλφαβήτου μπορεί να εκφραστεί 
καλλιτεχνικά, να κατανοήσει την πολιτιστική του 
ταυτότητα και την ιδιαιτερότητά του. Η αλήθεια 
είναι ότι αυτός που ασχολείται με την καλλιτεχνική 
αγωγή των παιδιών πρέπει να λαμβάνει υπ ́όψιν 
του όλες τις ερμηνευτικές εκδοχές και να είναι σε 
θέση να παίξει τον πολλαπλό ρόλο που του ορίζει 
η ιδιότητά του ως παιδαγωγού της τέχνης.

Είναι γεγονός, ότι καθώς τα παιδιά διανύουν τα 
στάδια οργάνωσης των νοητικών τους ικανοτήτων 
και σχηματίζουν εξελισσόμενες σχέσεις με το 
περιβάλλον, οι εικόνες τους παρουσιάζουν 
αλλαγές, τις οποίες περισσότερο μπορεί να 
παρατηρήσει κανείς, παρά να ερμηνεύσει. Λόγου 
χάρη, το παιδί από πολύ νωρίς, πριν κατορθώσει 
να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη φράση, 
παρουσιάζει την επιθυμία να αφήσει τα ίχνη του 
σε όποια επιφάνεια θεωρήσει πρόσφορη γι’αυτό. 
Στην αρχή, με επαναλαμβανόμενες γραμμές, 
μουτζούρες, θα ζωγραφίσει τους τοίχους, τα 
έπιπλα και τα χαρτιά που θα βρεθούν μπροστά 
του. Αργότερα, με αναγνωρίσιμες μορφές θα 
παίξει το παιχνίδι των συμβόλων, θα συλλάβει 
έννοιες, θα παρατηρήσει, θα διερευνήσει το 
περιβάλλον, θα θέσει προβλήματα, θα δώσει 
λύσεις, θα μπει σε διαδικασίες μάθησης, σε 
διαδικασίες γνώσης. Το παιδί των πέντε χρόνων 
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τοποθετεί τα πράγματα κυκλικά στο χώρο και 
μοιάζει σαν αυτά να αγκαλιάζουν γύρω-γύρω 
τη σελίδα. Στα επτά χρόνια το παιδί τοποθετεί 
γραμμικά τα πράγματα και κάθε αντικείμενο 
παρουσιάζεται μετωπικά μέσα στην εικόνα. Έτσι 
το δέντρο, το σπίτι, ο άνθρωπος εικονίζονται σε 
παράταξη το ένα πλάι στο άλλο, χωρίς να υπάρχει 
σχέση της μιας μορφής με την άλλη. Από τα εννιά 
μέχρι τα δώδεκα χρόνια, τα αναπαριστώμενα 
αντικείμενα έχουν πλέον περισσότερη σχέση 
μεταξύ τους. Από τα δώδεκα και μετά, κατά 
την περίοδο της εφηβείας, οι εικόνες αρχίζουν 
να παρουσιάζουν χώρους και αντικείμενα μέσα 
σε αυτούς. Οι εικόνες του παιδιού είναι φανερό 
ότι δίνουν τις ενδείξεις της ανάπτυξής του. 
Καταγράφουν δηλαδή, μια πορεία που κινείται 
από την εγωκεντρική σκοπιά προς τη σταδιακή 
αναγνώριση του εαυτού του ως μέρους του 
ευρύτερου περιβάλλοντος.

Τα στάδια της ανάπτυξης ενός φυσιολογικού 
παιδιού έχουν σταθερή διαδοχή. Έχει ερευνηθεί 
ότι αυτά δε μπορούν να επιταχυνθούν ή να 
επιβραδυνθούν, αλλά μπορούν να εμπλουτιστούν 
με την επιρροή των ερεθισμάτων του 
περιβάλλοντος. Τα παιδιά είναι δεδομένο 
ότι γεννιούνται δυνάμει δημιουργικά για τις 
μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως εκείνες της εφηβείας 
και σίγουρα υπάρχουν τεχνικές ικανότητες που 
μπορούν να διδαχτούν και να βοηθήσουν στην 
ανάδειξη αισθητικά ευαισθητοποιημένων πολιτών 
με αναβαθμισμένο γούστο.

 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο δάσκαλος της καλλιτεχνικής αγωγής που έχει 
μόνο την ιδιότητα του καλλιτέχνη ή είναι ένας 
φιλότεχνος δάσκαλος, αλλά δεν είναι ο κατάλληλα 
εκπαιδευμένος εικαστικός παιδαγωγός, είναι 
σίγουρο ότι δεν θα κατορθώσει να ανταποκριθεί 
σωστά και υπεύθυνα στις απαιτήσεις αυτού 
του μαθήματος.

Συχνά, πολλοί εικαστικοί δάσκαλοι στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους μονομερώς προς την εξάσκηση 
δεξιοτήτων στα παιδιά και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σχετικά με τη χρήση διαφόρων 
υλικών. Σκοπός αυτών των επιλογών είναι το 
ευχάριστο και ευρύτερα αποδεκτό αποτέλεσμα. 
Οι επιλογές αυτές, όμως, εγκυμονούν κινδύνους 
προκατασκευασμένων και έτοιμων λύσεων.

Η καλλιτεχνική ενασχόληση και η εκπαίδευση 
μέσω της τέχνης είναι τρόπος μάθησης που 

σχετίζεται με τις δημιουργικές διαδικασίες. 
Ο στόχος του δασκάλου πρέπει να είναι η 
παροχή πληροφοριών και ερεθισμάτων πάνω 
στην εικαστική γλώσσα και την ιστορία της. 
Η καλλιέργεια της παρατήρησης, η ανάπτυξη 
της κριτικής και αισθητικής αξιολόγησης και η 
παρότρυνση των παιδιών για τη δημιουργία 
εικόνων, που θα απορρέουν από την επεξεργασία 
των ερεθισμάτων και των πληροφοριών, τις οποίες 
προσλαμβάνουν τόσο μέσω των αισθήσεων, όσο 
και από την παροχή γνωστικών εμπειριών. Έτσι, 
τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία 
να αναπτύξουν αφ’ ενός τις δεξιότητές τους, αφ’ 
ετέρου και σημαντικότερο να καλλιεργήσουν τη 
συνδιαστική σκέψη και τη δημιουργική φαντασία 
και να αναβαθμίσουν την αισθητική τους.

Η τέχνη δεν είναι προνόμιο των ταλαντούχων, 
αλλά ανάγκη ζωής. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα, 
δηλαδή ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά και 
διαδικασία των ατομικών δυνάμεων του κάθε 
παιδιού τείνοντας προς την αργή και δύσκολη 
δημιουργία του εικαστικού κριτηρίου. 

Ο ακάματος μόχθος των δασκάλων εικαστικών 
τεχνών δεν άργησε να δημιουργήσει το μουσείο 
ελληνικής παιδικής τέχνης. Έτσι, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά νέα μουσεία 
με ενδιαφέροντα θέματα, δεν υπήρχε ένα 
μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στην παιδική 
δημιουργία. Την έλλειψη αυτή ήρθε να καλύψει η 
ιδιωτική πρωτοβουλία το 1994 εγκαινιάζοντας 
το πρώτο μουσείο ελληνικής παιδικής τέχνης, 
μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και από 
τα ελάχιστα στο διεθνή χώρο. Έτσι σήμερα 
επισκέπτες κάθε ηλικίας, Έλληνες και ξένοι, 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
το μαγικό κόσμο της παιδικής έκφρασης και 
δημιουργίας. Έργα δουλεμένα με αστείρευτη 
έμπνευση και φαντασία, αυθορμητισμό και 
αφέλεια που δείχνουν προβληματισμό, αλλά και 
χαρά ζωής. Ο Πικάσο τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του παραδέχθηκε ότι έπρεπε να γίνει σχεδόν 
ογδόντα χρόνων για να μάθει να ζωγραφίζει σαν 
παιδί. Ο Πωλ Κλεέ, ο Χουάν Μιρό, ο Καλντέρ, ο 
Ακριθάκης άφησαν το παιδί που έκρυβαν μέσα 
τους να τους οδηγήσει. Το μουσείο παρουσιάζει 
επιλεγμένα έργα ζωγραφικής και κατασκευές 
παιδιών ηλικίας 5-14 ετών που συμμετείχαν σε 
ετήσιους θεματικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς 
παιδικής ζωγραφικής που οργανώνονται από το 
1987. Βρίσκεται στη καρδιά της Αθήνας σε ένα 



θαυμάσιο αρχοντικό της Πλάκας.
Από παιδαγωγική άποψη, το παιδικό σχέδιο 

αποτελεί πολύτιμο μέσο διάγνωσης, όχι μόνο 
των δεξιοτήτων και των κλίσεων, αλλά και του 
ψυχικού κόσμου του παιδιού.

Από αισθητική άποψη, μελετώντας το παιδικό 
ιχνογράφημα μπορούμε έμμεσα να ερμηνεύσουμε 
τα βραχογραφήματα των πρωτογόνων και 
να συλλάβουμε τον αρχέγονο τρόπο σκέψης 
του ανθρώπου. Με την πρωτοτυπία και τον 
αυθορμητισμό του, αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
τη μοντέρνα τέχνη, γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν 
πρότυπα που καθορίζονται μόνο από 
ψυχογενετικούς παράγοντες. Βεβαίως σήμερα 
το παιδί εμπλουτίζεται από πολύ νωρίς από την 
εικόνα του σύγχρονου πολιτισμού (τηλεόραση, 
αφίσα, κομπιούτερ, φωτογραφία). Η σύγχρονη 
εξάλλου ζωγραφική, ζητώντας να ξαναβαφτιστεί 
στη πρωτοτυπία της παιδικής τέχνης, προσπαθεί 
να τη μιμηθεί.

Η παιδική δημιουργία δεν μπορεί να ενταχθεί σε 
κανένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό κίνημα ή σχολή. 
Ο κόσμος της μπορεί να είναι σκηνές από τη 
πραγματικότητα, απλοϊκός, αφελής, πρωτόγονος, 
χωρίς βάσεις σε κάποια ειδική παιδεία και έξω από 
τα πλαίσια των καθιερωμένων πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών αξιών. Ενδεχομένως η τέχνη των 
ναϊφ και των λαϊκών ζωγράφων θα μπορούσε 
να συσχετιστεί με την παιδική δημιουργία, χωρίς 
και να ταυτίζεται απόλυτα.

Η έννοια του παιδιού είναι από μόνη της συν-
δεδεμένη με την πρωτοπορία και το μέλλον. Θα 
μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι εκ προ-
οιμίου βρίσκεται στον αντίποδα της παράδοσης. 
Τα μάτια των παιδιών ατενίζουν προς το αύριο 
και εκφράζονται μέσα από ασυνείδητες οραμα-
τικές προδιαθέσεις. Χρησιμοποιούν οπτικό υλικό 
απ’ την καθημερινή τους πραγματικότητα, τα 
ακούσματα, τα διαβάσματα (όταν αυτά μάθουν 
ανάγνωση). Οι ζωγραφιές τους χαρακτηρίζονται 
από ειλικρίνεια, αυθορμητισμό, γλαφυρότητα, 
αφέλεια και δευτερευόντως, από στοιχεία τε-
χνικής και αισθητικής. Το παιδί με το δικό του 
σκίτσο και χρησιμοποιώντας άλλοτε θερμά και 
άλλοτε ψυχρά χρώματα εκφράζει το εγώ του, 
εξωτερικεύει τις εικόνες που έχει αποτυπώσει στη 
μνήμη του. Η παιδική ζωγραφική δεν υπακούει 
σε καμιά σχολή ή κίνηση, καθώς υπαγορεύεται 
από τον εξωτερικό κόσμο κάθε παιδιού. Με την 
πρωτοτυπία και τον αυθορμητισμό της θεωρείται 

ο προάγγελος της μοντέρνας, της λαϊκής τέχνης. 
Οι ζωγραφιές των παιδιών αποτελούν πολύτιμο 
αγαθό για την αποκάλυψη και κατανόηση της 
παιδικής ψυχής.

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Η ζωγραφική, μια απασχόληση στην οποία 
επιδίδεται αυθόρμητα κάθε παιδί, μπορεί να 
μας δώσει μια πρώτη γενικότερη εικόνα του 
συναισθηματικού του κόσμου και των προβλημάτων 
του. Θα χρησιμεύσει ενδεχομένως, αν χρειαστεί, σε 
περαιτέρω αναλυτικότερες καταστάσεις. Αυτή τη 
ζωγραφική θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε 
με μερικά παραδείγματα, ώστε να κατανοηθεί 
το μέγεθος της αξίας της και ο τρόπος με τον 
οποίο μπορούν να εξαχθούν κάποια ενδεικτικά, 
αλλά πολύτιμα συμπεράσματα.

Με τη ζωγραφική παρουσιάζει το παιδί 
ελεύθερα, χωρίς την αυτοκριτική στην οποία 
υπόκειται συχνά ο προφορικός λόγος, τα 
αισθήματά του απέναντι στο περιβάλλον του, 
τον εσωτερικό του κόσμο. Αρκεί να του δώσουμε 
τη δυνατότητα αυτή και να ερμηνεύσουμε σωστά 
αυτά που θέλει να μας πει. Για μια σωστή ερμηνεία 
ας σκεφθούμε με ποιο τρόπο θα εκφράζαμε 
εμείς οι ίδιοι στο χαρτί το αίσθημα της χαράς, 
της αισιοδοξίας. Σίγουρα με μολυβιές, με απαλές 
γραμμές, σε σχήματα στρογγυλά, με καμπύλες. 
Αντίθετα, ο θυμός, η επιθετικότητα θα εκφραζόταν 
με πατησιές γερές του μολυβιού σε σχήματα 
αιχμηρά.

Ας κοιτάξουμε από τη σκοπιά αυτή τη 
ζωγραφική ενός μικρού παιδιού, εγκαταλελειμένου 
από τη μητέρα του, που τη ζωγραφίζει με μεγάλο 
κεφάλι, ανοιχτό στόμα από όπου προβάλουν 
δόντια μεγάλα, επιθετικά, με δυο στήθια γυμνά, 
τριγωνικά, ανασηκωμένα μπράτσα, μεγάλα χέρια 
απειλητικά παρουσιάζοντας μια φανερή εικόνα 
των αρνητικών και εχθρικών αισθημάτων απέναντι 
στη μητέρα του. Μια διέξοδος να εκφραστεί ο 
πόνος και το παράπονο της εγκατάλειψης. Όταν, 
όμως, ένα χρόνο αργότερα, η ίδια μάνα επικοινωνεί 
και πάλι μαζί του, θέλοντας να εκφράσει τη 
χαρά του, φτιάχνει από μόνο του τη ζωγραφιά 
μιας γυναίκας (εδώ η μάνα) που προχωράει 
κρατώντας ένα παιδί (το ίδιο το παιδί της) από 
το χέρι...Χωρίς λόγια, απλά, εξωτερικεύεται στη 
ζωγραφιά η μεταλλαγή των αισθημάτων του 
απέναντι στη μάνα. 

Η τοποθέτηση της ζωγραφιάς πάνω στο χαρτί 
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είναι κι αυτή ενδεικτική. Θα διαπιστώσουμε ότι το 
φοβισμένο, συνεσταλμένο, καταπιεσμένο παιδί, 
αυτό που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, 
θα ζωγραφίσει σε μια άκρη μόνο του χαρτιού, 
μη χρησιμοποιώντας ελεύθερα το χώρο που του 
προσφέρεται. Το μέγεθος της ζωγραφιάς του 
θα είναι μικρό, στριμωγμένο σε μια γωνιά, ίσως 
από μια αβεβαιότητα, έλλειψη σιγουριάς ή και 
κάποιου φόβου. Αισθήματα διάφορα θα μπορούν 
να αναλυθούν μόνο με πρόσθετες μελέτες.

Εύκολα, πάλι, ερμηνεύεται η κεντρική θέση που 
καταλαμβάνει το μικρό, χαϊδεμένο μοναχοπαίδι 
που ζωγραφίζει τον εαυτό του υπερβολικά 
μεγενθυμένο. Στο κέντρο του χαρτιού και δίπλα, 
αριστερά, πολύ μικρότερη η μάνα του. Αυτό 
βέβαια, σε μια ηλικία μεγαλύτερη, γιατί το μικρό 
παιδί είναι από τη φύση του εγωκεντρικό. 

Ζωντανή επίσης και η εικόνα της μητέρας 
ξαπλωμένης στο κρεβάτι με το τσιγάρο στο 
στόμα, τα αναδιπλωμένα χέρια κάτω απ’ το 
κεφάλι και δίπλα το μικρό παιδί, γυμνό, πάνω 
από τα σκεπάσματα με την πιπίλα στο στόμα. 
Μια εικόνα που φανερώνει την έλλειψη κάθε 
επαφής και τρυφερότητας.

Χαρακτηριστική η ζωγραφιά ενός αγοριού, 
11 χρόνων, που ενώ χρωματίζει τους γονείς και 
τον εαυτό του, στην αδερφή του αρνείται να 
βάλει χρώματα. Την τοποθετεί στην άκρη του 
χαρτιού και σε μεγαλύτερη απόσταση από τα 
άλλα μέλη που είναι κοντά - κοντά και αποτελούν 
μια ενότητα, με τη πρόφαση «Αυτό είναι μόνο 
ένα μικρό,δε χρειάζεται χρώματα». Σε άλλες πάλι 
περιπτώσεις, το μικρό αδερφάκι το βλέπουμε 
μαύρο. Ένα χρώμα που το παιδί ομολογεί ότι 
δεν αγαπάει.

Αξιόλογη είναι η πρόσφατη έρευνα που έκανε 
η Ελίζαμπεθ Γκιγέτ στο Μεξικό για τη σχέση 
της παιδικής ζωγραφικής και την επίδραση 
των φυτοφαρμάκων στα παιδιά. Συγκεκριμένα 
επιλέχθηκαν παιδιά προσχολικής ηλικίας, πέντε 
χρόνων, με το ίδιο λίγο πολύ γενετικό υπόβαθρο, 
αλλά από δύο κατηγορίες. Εκείνα που ζουν στη 
πεδιάδα, όπου χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα 
και εκείνα που ζουν στους γύρω λόφους και δεν 
χρησιμοποιούνται. Απ’ όλα τα παιδιά ζητήθηκε 
να ζωγραφίσουν ένα πρόσωπο. Βρέθηκε ότι 
αυτά της πρώτης ομάδας ζωγράφιζαν εξαιρετικά 
αποσπασματικά, αφαιρετικά. Επίσης στο τεστ 
συμπεριφοράς τους σκιαγραφήθηκε η ανησυχία, 

η επιθετικότητα, χωρίς να έχουν προκληθεί, 
η μικρότερη τάση συνεργασίας, η φτωχότερη 
μνήμη και τέλος η μικρότερη δημιουργία στο 
παιχνίδι. Η συμβολή λοιπόν της ζωγραφικής 
δεν ήταν αμελητέα, καθ’ ότι έθεσε τις βάσεις, το 
περίγραμμα των διαφορών μεταξύ της πρώτης 
και της δεύτερης ομάδας.

Συμπερασματικά, το παιδί ζωγραφίζοντας 
καλλιεργεί την αισθητική του, δημιουργεί 
ωφέλιμα στον ελεύθερο χρόνο του, εκφράζεται, 
απελευθερώνεται, μας μιλάει με τη δική 
του ζωντανή και συμβολική γλώσσα. Ας το 
αφήσουμε, προσφέροντάς του τα απαιτούμενα 
μέσα, μολύβια, χρώματα, να απελευθερώσει το 
υποσυνείδητό του, χωρίς τη δική μας παρέμβαση 
για μία κατά τη γνώμη μας πιστότερη απόδοση 
του θέματος. Ακόμα και οι παραλείψεις έχουν 
κι αυτές την ερμηνεία τους.

Όσο ενδεικτικές κι αν φαίνονται όμως, εκ 
πρώτης όψεως οι ζωγραφιές των παιδιών δίνουν 
μία μόνο εικόνα του εσωτερικού τους κόσμου. 
Η εικόνα αυτή πρέπει να διασταυρωθεί με 
περισσότερες παρατηρήσεις και πληροφορίες 
για την προσωπικότητα του παιδιού, ώστε να 
δοθεί η πληρέστερη κατά το δυνατό διάγνωση για 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιων λανθασμένων 
συμπερασμάτων.

Η ζωγραφική είναι κατά κάποιο τρόπο 
μορφή ζωής. Ζωή γιατί το παιδί δημιουργώντας 
καταφέρνει να την αιχμαλωτίσει μέσα στο 
έργο του. Ο Ευάγγελος Παπανούτσος γράφει 
στο βιβλίο του «Αισθητική»:«... από τις πέντε 
αισθήσεις μας, πρωταρχικά η όραση υπηρετεί 
τη λειτουργία της αισθητικής και συνεπώς 
την τέχνη, τη ζωγραφική. Οι αισθήσεις που 
δέχονται ερεθισμούς από απόσταση μπορούν 
και εργάζονται όχι μόνο για τη συντήρηση 
του οργανισμού, αλλά και για την πνευματική 
ευχαρίστηση. »

(Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2007, 
54(2):182-186)
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