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«If   we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on real war against 

war, we shall have to begin with children»                                                                                                                                                                  

                                                                                                               Mahatma Gandhi 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

   Ζ πνιπζήκαληε ιέμε εηξήλε, επηδέρεηαη πνιινχο νξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγηζηεί νιηζηηθά ε ζεκαζία ηεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πξνζδίδεη ζηελ 

εηξήλε ζεηηθφ αμηαθφ θνξηίν. Ζ εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζή ηεο πξνάγεη αμίεο πνπ 

ζπζηήλνπλ έλαλ Πνιηηηζκφ Δηξήλεο φπσο: ε αγάπε, ν ζεβαζκφο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή 

θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε απνδνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ε αιιειεγγχε, ε ηζφηεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε δεκνθξαηία. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη  λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο γηα ηελ εηξήλε, σο 

εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή αμία, φπσο απηέο αλαπαξάγνληαη ζηε λεπηαθή εηθαζηηθή 

δεκηνπξγία. Δπηρεηξείηαη ε ζεκεησηηθή αλάιπζε παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ βαζηδφκελε 

ζην κνληέιν ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Οπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Gunther Kress θαη Theo Van 

Leewen. ηελ παξνχζα εξγαζία ην ηρλνγξάθεκα κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, 

αλαγλσξίδεηαη σο έλα είδνο γιψζζαο ζε έλα πιαίζην εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο. 

Αμηνπνηείηαη σο πιηθφ πιεξνθφξεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ λεπίσλ θαη 

αληηκεησπίδεηαη σο  πνιηηηζκηθφ πξντφλ πνπ απνθαιχπηεη ην επίπεδν επίδξαζεο ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιεπηηθψλ δνκψλ γηα ηελ 

εηξήλε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα λήπηα πξνζεγγίδνπλ ηελ εηξήλε 

θπξίσο σο κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δεπηεξεπφλησο 

αλαθέξνληαη ζηελ αμηαθή ηεο δηάζηαζε, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ εζηθφ θαη ζηνλ 

αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο.  

  

 

Λέξειρ κλειδιά: εηξήλε, αμίεο, παηδηθφ ηρλνγξάθεκα, εκεησηηθή 
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ABSTRACT 

   The meaningful word peace, is subject to many definitions in order to fully approach its 

meaning. The majority of people confers peace positive charge of values. Its moral and 

humanistic dimension promotes values that constitute a Peace Culture such as: love, 

respect for human life and human rights, social justice, acceptance of diversity, solidarity, 

equality, cooperation and democracy. The purpose of the study is to investigate the 

children's representations of early childhood for peace, as a moral and humanitarian value, 

as reproduced in early artistic creation. The semiotic analysis of children's sketches is 

based on Gunther Kress and Theo Van Leewen's Visual Grammar Model. In the present 

study the sketch of a specific subject is recognized as a kind of language in a context of 

pictorial communication. It is exploited as information material for infant representations 

and is treated as a cultural product that reveals the level of impact of the socio-cultural 

framework on the formation of perceptual structures for peace. According to the results of 

the survey, infants approach peace mainly as a situation that produces positive feelings 

and, secondly, they refer to its value dimension, emphasizing its moral and humanistic 

character.  

 

  

Keywords: peace, values, children’s sketches, Semiotic  
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

   ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2015) γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, 

παξνπζηάζηεθαλ ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλεη ε αλζξσπφηεηα θαη θξνχνπλ ην 

θακπαλάθη ηνπ θηλδχλνπ γηα ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

γέλνπο: έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ηξνκνθξαηία, θηψρεηα, πείλα, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιηκαηηθή αιιαγή. Παξάιιεια ηέζεθαλ νη ζηφρνη θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε, ηελ επεκεξία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο. ηελ αηδέληα ηεο Γηαθήξπμεο, ν 16
νο

 

ζηφρνο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία εηξεληθψλ θνηλσληψλ, ελψ ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο (4
νο

 ζηφρνο) (Nations, 2015). 

   εκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζην ξφιν ηεο λέαο γεληάο, αθνχ νη λένη απνηεινχλ 

παξάγνληεο αιιαγήο ψζηε λα γίλεη ν θφζκνο θαιχηεξνο, ζπκβάιινληαο κε ελεξγή δξάζε 

θαη θηλεηνπνίεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Γηαθαίλεηαη ε αλάγθε  δηνρέηεπζεο ζηνπο 

λένπο, ησλ αμηψλ πνπ ζα ηνπο ζσξαθίζνπλ κε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα βηψζηκν κέιινλ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο άιιεο κνξθέο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε (UNESCO, 2009). 

   Απηφ θαζηζηά ηελ εηξήλε κηα βαζηθή αμία ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ εθπαίδεπζε αλαιακβάλεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ εηξήλε, σο ηελ 

χςηζηε αμία ηνπ αλζξψπνπ, ελψ παξάιιεια ελεξγνπνηείηαη σο κεηαζρεκαηηζηηθφο 

κεραληζκφο θαη κεραληζκφο αιιαγήο λννηξνπίαο θαη ζηάζεο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εηξήλε (Βαξβαξνχζεο, 1986, ζ. 192). Ζ αγσγή γηα ηελ εηξήλε, ζπκβάιιεη ζηελ 

«δηακφξθσζε ελφο λένπ ηχπνπ πνιίηε, ηθαλνχ λα ιεηηνπξγεί θαη λα επηθνηλσλεί ζηε λέα 

πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ 21
νπ

 αηψλα» 

(Βακβαθίδνπ, 2001). 

   χκθσλα κε ηελ Montessori, νθείινπκε λα ζηξέςνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηα παηδηά θαη 

λα ηα ζεσξήζνπκε ηνπο απξηαλνχο «Μεζζίεο», σο εκπλεπζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ ζα 

αλαγελλήζνπλ ηελ αλζξψπηλε θπιή θαη ηελ θνηλσλία (Montessori, 1971, p. 16). 

   ην πεδίν ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαιιηέξγεηα 

εηξεληθήο ζπλείδεζεο θαη λννηξνπίαο,  αλαιχνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ζεκεησηηθά ηα 

παηδηθά ηρλνγξαθήκαηα πνπ αλαπαξηζηάλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ηελ εηξήλε. 

Αλαδεηνχκε ηα ζεκαηλφκελα ηεο εηξήλεο, δειαδή ην επξχ ή πεξηνξηζκέλν πεδίν ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ ησλ πνιηηηζκηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαζθεπάδεη έλαο πνιηηηζκφο, ζην πιαίζην 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπ αλαγθψλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα 

(5-6 εηψλ) ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα εξγαζία 

έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη  ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ λεπίσλ γηα ηελ εηξήλε σο εζηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή αμία. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηελ εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε 

ηεο εηξήλεο, γηαηί ν εζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε θαιιηέξγεηα 

αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα απηή (Παπαδνπνχινπ, 1990, p. 41). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο αληαλαθινχλ κηα θηινζνθία δσήο πνπ πηνζεηεί θαη ππεξαζπίδεηαη αμίεο 

φπσο ε αγάπε, ε ζπκπφληα, ε ελζπλαίζζεζε, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη γηα φια ηα είδε δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε (Harris, 2004, p. 9). Σα θχξηα εξεπλεηηθά  

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε  αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

λεπίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηξήλε θαη ζηνλ θαζνξηζκφ  ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερφκελνπ 

ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηηο ζεκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αμίεο κε εζηθφ θαη 

αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία ησλ 

λνκψλ Καζηνξηάο θαη Φισξίλεο, ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018. 

    Ζ κειέηε θαη ε έξεπλα ησλ ηξφπσλ πνπ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ εηξήλε, είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί εκπινπηίδεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν αληίιεςεο ησλ παηδηψλ γηα απηή. Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ, ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πηνζεηνχλ ηα παηδηά 

ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, επεξεάδεη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο ηνλ ηξφπν δξάζεο 

(ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά) ζε ζέκαηα εηξήλεο θαη πνιέκνπ (Raviv, Oppenheimer, & Bar-

Tal, 1999, p. 3). 

     Ζ γλψζε γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ (πφηε θαη πσο αληηιακβάλνληαη ηελ 

εηξήλε), κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Walker, Myers-Bowman, & Myers-Walls, 

2008, ζ. 1). Αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

είλαη ε ππφζεζε φηη ε έλλνηα ηεο εηξήλεο κπνξεί λα δηδαρηεί θαη φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ελφο πνιηηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο κε ζθνπφ απηή 

(Vriens, 2003, p. 56). Κάζε πξφγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηξήλε, νθείιεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη (πεξηνρή, ρψξα) θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ζηελ ειηθία θαη ζην 
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επίπεδν ηεο γλσζηηθήο, εζηθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ 

(Βακβαθίδνπ, 2001). 

   Απνδερφκελνη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Arno Stern φηη «όηαλ ην παηδί δσγξαθίδεη, ν θόζκνο 

ζηελεύεη θαη πεξηνξίδεηαη ζ’ έλα θύιιν ραξηηνύ. Τν θύιιν ηνπ ραξηηνύ μερεηιίδεη από ην 

πιαίζηό ηνπ θαη γίλεηαη ν θόζκνο. Δελ είλαη κηα άζπξε επηθάλεηα, αιιά κηα νζόλε όπνπ 

παίδεηαη κηα πεξηπέηεηα», ην παηδηθφ ζρέδην ζα απνηειέζεη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο (ηεξλ, 1992, ζ. 73). 

Σν παηδηθφ ζρέδην είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ην παηδί αθεγείηαη κηα ηζηνξία κε εηθφλεο-

ζχκβνια θαη απνηειεί έλα πιηθφ πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ εξεπλεηή, γηα ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Μπέιιαο, 2009, ζ. 18). H 

ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη, ζηεξίδεηαη 

ζην κνληέιν ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Kress θαη Van Leeuwen.  

   Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δπν κέξε. Σν πξψην αθνξά ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο, ελψ ην δεχηεξν ζηελ εξεπλεηηθή. Δηδηθφηεξα:   

   ην πξψην κέξνο, επηρεηξείηαη κηα εθηελήο πξνζέγγηζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εηξήλεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ Dewey θαη 

Montessori, γηα ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο. Έπεηηα  

αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ησλ αμηψλ, σο βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη πξνβάιιεηαη ν εζηθφο θαη αλζξσπηζηηθφο-αμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηξήλεο ζην 

πιαίζην ελφο πνιηηηζκνχ ηεο εηξήλεο. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ε ζεκαζία θαη νη 

ζηφρνη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δηξήλε. Γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ λνήκαηνο. Αθνινπζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ 

παηδηθνχ ηρλνγξαθήκαηνο σο έλα είδνο εηθαζηηθήο «γιψζζαο» ησλ παηδηψλ θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ. ην ηέινο, δίλεηαη κηα ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ηεο εκεησηηθήο, ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θαη επηζεκαίλεηαη ε 

ζρέζε ηεο κε ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα.           

   ην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, νη κέζνδνη  

αλάιπζεο, ην ππφ έξεπλα νπηηθφ θείκελν θαη ηα δεδνκέλα ησλ αλαιχζεσλ. Δπηπιένλ, ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ηα νπνία ζπλάγνληαη βάζεη ησλ αλαιχζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.   
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ΜΔΡΟ Ι: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

1.   ΔΗΡΖΝΖ 

         1.1   ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

   ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο: εηξήλε. Ζ 

αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εηξήλεο θαη ε ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζή ηεο, απνηειεί χςηζηε αλζξψπηλε αλάγθε ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. 

ηνλ ζχγρξνλν θφζκν, ην ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν ηεο ιέμεο, πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα 

θαη κεηαβάιιεηαη βάζεη ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ππάξρεη ζε θάζε κία 

μερσξηζηά (Harris & Lee Morrison, p. 12). Ο Grewal αλαθέξεη φηη ε ιέμε εηξήλε 

«θαθνκεηαρεηξίζηεθε» ζεκαζηνινγηθά, αθνχ ζηεξείηαη ελφο απνδεθηνχ ζε φινπο νξηζκφ 

θαη είλαη δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα αληηιεθζεί θαη λα ζπιιάβεη πιήξσο ηελ ζεκαζία ηεο 

(Grewal, 2003). Γηα ηνλ Υ. Γηαιινπξίδε «Ζ εηξήλε είλαη κηα πνιπζρηδήο έλλνηα πνπ 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο […]» (Γηαιινπξίδεο, 

2017). 

   ην ιεμηθφ ηνπ Μπακπηληψηε, ε εηξήλε νξίδεηαη σο: «1) θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ 

ππάξρνπλ  ερζξνπξαμίεο, ζπγθξνύζεηο ή αλαηαξαρέο κεηαμύ θξαηώλ ή ζην εζσηεξηθό ελόο 

θξάηνπο, 2) ν ηεξκαηηζκόο ησλ ερζξνπξαμηώλ, ε εηξήλεπζε, 3) θάζε επίζεκε ζπκθσλία πνπ 

εξίδεη ηνπο όξνπο ηεξκαηηζκνύ πνιέκνπ, ζύγθξνπζεο, 4) ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε γαιήλεο θαη 

εξεκίαο, ε απνπζία παζώλ, εληάζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ» (Μπακπηληψηεο, 2002).  

   Ζ εηξήλε είλαη κία βαζηθή αξρή ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δσήο 

θαη ζθέςεο. Χο βαζηθφ θξηηήξην επηινγψλ, απνθιείεη ηε ρξήζε βίαο ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν, πξνάγεη ηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία ζε πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ 

θαη επηηπγράλεη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. Δίλαη ζπζηαηηθφ κηαο λέαο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ, ε ηζνηηκία ησλ θξαηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηιίαο 

(Βαξβαξνχζεο, 1986, ζ. 13). 

    Ζ έλλνηά ηεο έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηε ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή εηξήλε. Δίλαη δχν φξνη 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Nνξβεγφ εξεπλεηή ηεο εηξήλεο Johan Galtung ην 1964. Ο 
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Galtung
1
 παξνκνηάδεη ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο κε ηηο δχν πιεπξέο ελφο λνκίζκαηνο. Γηα λα 

έρεηο κηα νινθιεξσηηθή εηθφλα ηνπ λνκίζκαηνο νθείιεηο λα δεηο θαη ηηο δπν πιεπξέο 

(Galtung, 1969, p. 183). Γηα ηνλ Galtung ε εηξήλε θαη ε βία είλαη φξνη αιιειέλδεηνη θαη 

αιιεινζρεηηδφκελνη. Γη’ απηφ ε εηξήλε ζεσξείηαη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

απνπζηάδεη ε βία. Απηή ε ζεψξεζε ππήξμε ε αθεηεξία γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηξείο 

δηαζηάζεηο ηεο βίαο. Ο ίδηνο ππνζηήξημε φηη «είλαη ζπνπδαηφηεξν λα αλαδείμνπκε 

ζεσξεηηθά ηηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο βίαο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ ζθέςε, ζηελ 

έξεπλα θαη ελδερνκέλσο ζηελ δξάζε απέλαληη ζε πην ζνβαξά πξνβιήκαηα». Ζ επίηεπμε 

ηεο εηξήλεο πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ελαληίνλ θάζε κνξθήο βίαο. To ηξίπηπρν 

ηεο βίαο
2
 ηνπ Galtung αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε ή πξνζσπηθή, ζηελ έκκεζε/δνκηθή ή 

δηαξζξσηηθή θαη ζηελ πνιηηηζκηθή βία (Galtung, 1969, p. 168). 

    Ζ ζεηηθή εηξήλε νξίδεηαη σο «ε απνπζία ηφζν ηεο άκεζεο ή πξνζσπηθήο, φζν θαη ηεο 

έκκεζεο/δνκηθήο βίαο πνπ είλαη ζεζκνπνηεκέλε ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

δνκέο». Ζ αξλεηηθή εηξήλε (negative peace), είλαη ε απνπζία ηεο άκεζεο ή πξνζσπηθήο 

βίαο. Ζ ζεηηθή εηξήλε πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ θαηαλφεζε, ηε θηιία, ηελ νκφλνηα, 

ηελ αιιειεγγχε θαη πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηνπ δηαθξαηηθνχ 

δηαιφγνπ, ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε, ηεο επίιπζεο ησλ δηελέμεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απνηειεί ηελ θαιχηεξε άκπλα θαη πξφιεςε απέλαληη ζηε βία (Grewal, 

2003). 

   Ζ Παπαδνπνχινπ αλαθέξεηαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ζεηηθήο εηξήλεο πνπ «πξνρσξεί 

πέξα απφ ηελ απνπζία νξγαλσκέλσλ ή βίαησλ ζπγθξνχζεσλ. πλεπάγεηαη ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο δίθαηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ε δηθαηνζχλε εμηζψλεηαη κε ηελ ηζφηεηα» 

(Παπαδνπνχινπ, 2004, p. 42). Πξνβάιιεηαη ν νξηζκφο ηεο ζεηηθήο εηξήλεο ζε ζρέζε κε 

ηελ αξλεηηθή (απνπζία πνιέκνπ), σο βαζηθή ζεκαζία αθνχ εηξήλε δελ κπνξεί λα 

                                                           
1
 O Johan Galtung, κοινωνιολόγοσ, μακθματικόσ και πολιτικόσ επιςτιμων. Κδρυςε το 1959 το Διεκνζσ 

Ινςτιτοφτο Ζρευνασ για τθν Ειρινθ, ςτο Όςλο τθσ Νορβθγίασ και το επιςτθμονικό περιοδικό Journal of 
Peace Research. 
2
 Θ άμεςθ ι προςωπικι βία είναι θ πρόκλθςθ φυςικισ βλάβθσ, με τθν άςκθςθ ςωματικισ βίασ εναντίον 

κάποιου προςϊπου ι και ομάδων (Galtung, 1990, p. 293).  
  Θ δομικι βία αςκείται από οργανωμζνεσ κοινωνικζσ δομζσ και πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά 
ςυςτιματα (δράςτεσ) ςε ατομικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. φμφωνα με τθν Σςζκου (2015, ς. 22), ωσ 
φαινόμενα δομικισ βίασ χαρακτθρίηονται ο υποςιτιςμόσ, θ φτϊχεια, θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτθν ιατρικι 
περίκαλψθ και ςτθν εκπαίδευςθ, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, θ παιδικι κακοποίθςθ, οι φυλετικζσ 
διακρίςεισ, οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Θ πολιτιςμικι βία ειςιχκθ ωσ όροσ το 1990 από τον Galtung και 
αναφζρεται ςτθν κρθςκεία, τθν ιδεολογία, τθν γλϊςςα, τθν τζχνθ και τθν επιςτιμθ, οι οποίεσ  προβάλλουν 
αξίεσ, ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ που προκαλοφν τθν άμεςθ και ζμμεςθ/δομικι βία (Galtung, 1990, ς. 291). 
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πθίζηαηαη φηαλ ππάξρνπλ θαηλφκελα ζπζηεκηθήο θαη θξνχζκαηα πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

βίαο (ηξνκνθξαηία - εγθιεκαηηθφηεηα).  

   Γηα ηνλ O’Connell, ε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο εηξήλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ 

δηθαηνζχλε θαη ηελ ειεπζεξία. Οη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο αθνχ ν 

θαζέλαο μερσξηζηά εγγπάηαη ηελ επηβίσζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκφλνηα θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ αξλεηηθή εηξήλε σο απνπζία θάζε είδνπο βίαο 

(ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, εζηθή), απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο ζεηηθήο 

εηξήλεο, αθνχ πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε θηιία (Calleja & Perucca, 1999, p. 30).  

   Ο Harris ηζρπξίδεηαη φηη ε εηξήλε απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλζξψπηλε 

επηβίσζε. Δίλαη έλα ηδαληθφ γηα ην νπνίν νη άλζξσπνη πξέπεη λα κνρζήζνπλ θαη λα 

επηηχρνπλ ρσξίο ηελ άζθεζε βίαο. Ζ εηξήλε δελ είλαη κφλν κηα θαηάζηαζε εξεκίαο θαη 

απνπζίαο πνιέκνπ. Γηαζέηεη κία άιιε ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε θαη αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλε δσήο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαηψκαηα θαη ελαληηψλεηαη ζε θάζε 

είδνπο δηαθξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. Ζ ζεηηθή δηάζηαζε ηεο εηξήλεο αθνξά ηε 

δηθαηνζχλε, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα (Harris & Lee Morrison, 

2003, ζ. 12). Ζ ζεηηθή εηξήλε είλαη κία θαηάζηαζε πνπ εμαιείθεη θάζε αηηία πξφθιεζεο 

βίαο (Harris, 2004, p. 12).        

   O Matsuo πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνιπζχλζεηε έλλνηα ηεο εηξήλεο, 

πξνζεγγίδεη δχν ζηνηρεία πνπ ηελ νξίδνπλ ζαλ ελλνηνινγηθφ ζχλνιν: peace value - peace 

sphere. O πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ νπζία ηεο εηξήλεο.  

Απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηάο ηεο. Κάζε πνιηηηζκφο δεκηνπξγεί   κία 

ζχλζεζε απφ ζηνηρεία, δίλνληαο έκθαζε θάζε θνξά ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θνπιηνχξα, ην έζλνο θαη ηελ θνηλσλία απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη (Matsuo, 2007, ζζ. 13-17). 

   Ο δεχηεξνο φξνο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη ε 

εηξήλε. Πξαγκαηψλεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: α) universal sphere (παγθφζκην 

επίπεδν) β) ingroup/outgroup oriented (ζε επίπεδν νκάδσλ κε βάζε νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, 

ηδενινγηθά θαη ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα) γ) inward oriented (αηνκηθφ επίπεδν) (Matsuo, 

2007, ζ. 20). 



14 
 

   ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηεο Γεο
3
, ε εηξήλε νξίδεηαη σο 

«[…] ε νινθιήξσζε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ζσζηώλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηό καο, ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο, ηηο άιιεο θνπιηνύξεο, άιιεο κνξθέο δσήο, ηε Γε θαη ην ζύκπαλ ζην νπνίν 

αλήθνπκε». χκθσλα κε ηνλ ΚΥΓ ε νηθνδφκεζε κίαο βηψζηκεο θαη εηξεληθήο παγθφζκηαο 

θνηλσλίαο ζηνλ 21
ν
 αηψλα, βαζίδεηαη ζε έλα πιαίζην εζηθψλ αμηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο πνιηηηζκνχ ηεο εηξήλεο 

(Earth Charter). 

   Οη πέληε ζθαίξεο ή δηαζηάζεηο ηεο εηξήλεο (πξνζσπηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή, πνιηηηθή 

θαη νηθνινγηθή), ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Αθαδεκία Δηξήλεο, θαζνξίδνπλ ηηο «ζσζηέο» 

ζρέζεηο πνπ νθείιεη λα έρεη θάζε άηνκν κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηνπο άιινπο. Δπηπιένλ 

θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο, ηελ πνιηηεία θαη ηε θχζε 

(National Peace Academy).   

   Ζ δηαπνιηηηζκηθή εηξήλε, φπσο αλαθέξνπλ νη Harris θαη Μorrisson, είλαη ε αξκνληθή 

ζπκβίσζε δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. Ζ εηξεληθή ζπκβίσζε, 

ζεκαίλεη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο (Harris & Lee Morrison, 2003, ζ. 13). 

   Οη ραξαθηεξηζκνί γηα ηελ εηξήλε (θνηλσληθή, θνζκηθή, ςπρηθή, θνζκηθή, δηαθξαηηθή), 

ηελ πξνζδηνξίδνπλ σο κία ζηαηηθή θαηάζηαζε, δειαδή κία θαηάζηαζε αηαξαμίαο, 

εζπρίαο, αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ζε παγθφζκην, ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν. Αιιά θαη 

σο κία δηαξθή δπλακηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ζε κηα 

λέα θνηλσλία αλζξψπσλ πνπ ελζηεξλίδεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο (Βαξβαξνχζεο, 1986, ζζ. 13-14). ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο, ζπκβάιινπλ ηα άηνκα σο κνλάδεο, αιιά θαη 

νη θνηλσλίεο σο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθφηεηεο. Γηα ηελ επίηεπμή ηεο ρξεηάδεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθαζηζηηθφηεηα, δπλακηζκφο θαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

θαηαζηνιή ηεο αδηθίαο. Ζ θηιία, ε γελλαηνδσξία, ε ππνκνλή, ε δηθαηνζχλε, ε ζπκθηιίσζε 

θ.α. είλαη ηα φπια γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Ζ πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο δελ είλαη 

εχθνιε δηαδηθαζία θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Πξνυπνζέηεη ηνλ 

θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ φπισλ θαη ηε δηάζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ λα 

έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Ζ επίηεπμε ηεο εηξήλεο είλαη κία 

                                                           
3
 «Ο Καταςτατικόσ Χάρτθσ τθσ Γθσ είναι μια διακιρυξθ κεμελιωδϊν θκικϊν αρχϊν για τθν οικοδόμθςθ 

μιασ δίκαιθσ, βιϊςιμθσ και ειρθνικισ παγκόςμιασ κοινωνίασ ςτον 21ο αιϊνα. Αφορά ςτθ μετάβαςθ προσ 
βιϊςιμουσ τρόπουσ ηωισ και τθν αειφόρο ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Παρζχει ζνα νζο, περιεκτικό, 
ολοκλθρωμζνο θκικό πλαίςιο που κατευκφνει τθ μετάβαςθ ςε ζνα βιϊςιμο μζλλον». 
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αηέξκνλε δηαδηθαζία ζπλερνχο πξνζπάζεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο 

(Calleja & Perucca, 1999, ζ. 31). 

   Γηα ηνλ Υξ. Φξάγθν, ε εηξήλε θαη ν πφιεκνο είλαη δχν έλλνηεο πνπ γηα λα 

απνζαθεληζηνχλ πξέπεη λα ηηο ηνπνζεηνχκε θάζε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Δίλαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ πξαγκαηψλνληαη ζε έλα ρξνληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην. «Ο πόιεκνο απηόο θαζαπηόο θαη 

ε εηξήλε απηή θαζαπηή θαηαληνύλ ζπλζεκαηηθνί όξνη[…] αλ δελ δεζνύλ κε ηηο ζρέζεηο 

παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο ησλ αγαζώλ, ζε ζπλάθεηα κε ηνπο πξαγκαηηθνύο ζθνπνύο πνπ 

εμππεξεηνύλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ηη επηδηώθνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλέιημεο ή ζηόκσζεο ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ. Πνιύ πεξηζζόηεξν ν πόιεκνο θαη ε εηξήλε δελ 

είλαη ελλνηνινγηθέο ή παξάιιειεο εθθξάζεηο ηεο αλζξώπηλεο ή δσηθήο επηζεηηθόηεηαο ή 

ελζηηθηώδεηο ηάζεηο πνπ ζπλαληώληαη κε δηάθνξεο πνηθηιίεο ζηνλ αλζξώπηλν θαη δσνινγηθό 

θόζκν» (Φξάγθνο, 1986, p. 179). 

   Ο Γ. Μπάηζηνο αλαθέξεη φηη ζηελ Κνηλσληνινγία, εηξήλε είλαη ε επηθξάηεζε ζρέζεσλ  

αξκνλίαο, νκφλνηαο, θηιίαο, αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο νκάδαο θαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ελψ ζηελ Φπρνινγία είλαη ε απνπζία ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη αγρσηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ςπρηθή αξκνλία θαη γαιήλε ζηνλ άλζξσπν. Ζ εηξήλε 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, παξνπζηάδεηαη σο θπζηθή ηζνξξνπία θαη αξκνληθή ζπλχπαξμε 

ησλ φλησλ (Μπάηζηνο, 1995, ζ. 25). Ο ίδηνο αλαθεξφκελνο ζηε ρξηζηηαληθή ζεκαζία ηεο 

εηξήλεο, ηελ νξίδεη σο «ελ Υξηζηψ δσή», βαζηζκέλε ζηελ αγάπε πνπ έρεη ν άλζξσπνο 

πξνο ηνλ Θεφ, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ πιεζίνλ (Μπάηζηνο, 1995, ζ. 57). Δλψ ν Γ. 

Σζαλαλάο, αλαθέξεη ηελ ππαξμηαθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εηξήλεο σο θεληξηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ Υξηζηηαληζκνχ: «Η εηξήλε είλαη ηξόπνο δσήο θαη έθθξαζεο, κήλπκα θαη 

αγώληζκα, θήξπγκα θαη θξαπγή θαη κάζεκα κέγα, πνιιέο θνξέο κε δάθξπα θαη αίκα. Η 

εηξήλε αλήθεη ζηηο ύςηζηεο θαη παλαλζξώπηλεο αμίεο θαη ζηα παληνηηλά αηηήκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ. Σπλδέεηαη κε ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αγάπε, κε ηελ ηζόηεηα θαη 

ηελ δηθαηνζύλε, κε ηε δεκνθξαηία θαη κε όια ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα» (Παπαδνπνχινπ, 

1990, ζ. 265). 

   Καηαιήγνληαο, απνδερφκαζηε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Galtung: θαλείο δελ έρεη ην κνλνπψιην 

ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο εηξήλεο. Ζ εηξήλε επηδέρεηαη πνιινχο 

πξνζδηνξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο. 

Καλέλαο κεκνλσκέλνο πξνζδηνξηζκφο δελ ζα κπνξνχζε λα ηελ πξνζδηνξίζεη επηηπρψο.   
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Κάζε νξηζκφο εκπεξηέρεη έλαλ «ζπφξν», κηα ζεκαζία απφ ηελ πνιπζήκαληε έλλνηά ηεο. 

ην ζεκεησηηθφ πεδίν απνηειεί κία κνλάδα ζεκαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν 

ζεκαζηνινγηθψλ/πνιηηηζκηθψλ κνλάδσλ κε έλα επξχ πεδίν ζπγθεθξηκέλσλ πεξηερνκέλσλ 

ην νπνίν νξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη θάζε θνξά απφ έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην.   

    1.2  ΔΗΡΖΝΗΣΔ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΗ 

   Ζ αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο θηιεηξεληθήο λννηξνπίαο κέζσ ηεο αγσγήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθαίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη απφςεηο ησλ θηιεηξεληζηψλ 

παηδαγσγψλ ηεο επνρήο, ζέηνπλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ εηξήλε (Μπνλίδεο, 1998, ζ. 28).  

   O 20
νο

 αηψλαο είλαη ν αηψλαο ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Αζθείηαη 

θξηηηθή ζηελ δαζθαινθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ καζεηή 

ζηελ ηάμε θαη ζηνλ γλσζηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ. Κάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ην κνληέιν ηεο Νέαο Αγσγήο, ην νπνίν αληηπαξαηίζεηαη ζην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο. ηε Νέα Αγσγή ην παηδί ηίζεηαη ζην θέληξν ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ Dewey « […] ην παηδί γίλεηαη ν ήιηνο γχξσ απφ ηνλ νπνίν 

πεξηζηξέθνληαη ηα κέζα ηεο εθπαίδεπζεο, ην θέληξν γχξσ απφ ην νπνίν νξγαλψλνληαη» 

(Νηηνχη, 1982, ζζ. 36-37). Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία.  

   ην παξαπάλσ πιαίζην ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ παηδαγσγηθή ζθέςε θαη 

αληίιεςε, έδξαζαλ παηδαγσγνί πνπ ππνζηήξημαλ φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, ζηε δεκηνπξγία κηαο εηξεληθήο θνηλσλίαο κε ηελ  

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπκθηιίσζεο θαη παγθφζκηαο θαηαλφεζεο. Παηδαγσγνί φπσο ε 

Montessori θαη ν Dewey, εξγάζηεθαλ γηα έλα ζρνιείν πξνζαλαηνιηζκέλν ζε ζεκειηψδεηο 

αμίεο: ζηε δεκνθξαηία, ζηελ ηζφηεηα, ζηελ αδειθνζχλε, ζην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, ζηελ παγθφζκηα εηξήλε (Μπνλίδεο, 2014). 

   Ζ Montessori πξφηεηλε ηε ζπγθξφηεζε κηαο επηζηήκεο γηα ηελ εηξήλε, γηαηί ζεσξνχζε 

φηη ε χπαξμή ηεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηελ πξφνδν 

ηνπ πνιηηηζκνχ. Γηα ηελ Montessori ε εηξήλε ζεκαίλεη «ηνλ ζξίακβν ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο αγάπεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ην ρηίζηκν ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ, φπνπ ζα 

βαζηιεχεη ε αξκνλία» (Μνληεζζφξη, 1986, ζζ. 12-13). Σν παηδί αλαιακβάλεη έλαλ 

κεζζηαληθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο, γηα λα εμειηρζεί κειινληηθά ζε 
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δεκηνπξγφ κηαο εηξεληθήο αλζξσπφηεηαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ θαη ηε δηαβίσζή ηνπ ζε έλαλ θφζκν 

φπνπ ζα ππάξρεη αγάπε, αξκνλία θαη δηθαηνζχλε. Απέλαληη ζηνλ πφιεκν, ε θνηλσλία 

νθείιεη λα νξζψζεη ηελ Δθπαίδεπζε πνπ ζα απνηειέζεη ην «ππεξφπιν» γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο. Ζ πεξίνδνο ησλ πνιέκσλ νλνκάδεηαη «ελήιηθε πεξίνδνο», ελψ ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε θνηλσλία ζα «δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δσηηθέο αλάγθεο θαη ζα βνεζήζεη ηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ 

παηδηνχ», είλαη κηα πεξίνδνο εηξήλεο θαη νλνκάδεηαη «επνρή ηνπ παηδηνχ». Οπνηαδήπνηε 

δξάζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο ζεκαίλεη δξάζε γηα ην παηδί 

(Μνληεζζφξη, 1986, ζζ. 36-37). Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη εθείλεο 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην παηδί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δξάζεη απηφλνκα θαη 

αλεμάξηεηα. Σν παηδί ληψζεη ηελ αλάγθε λα έξζεη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ, γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία 

θαη ε θξηηηθή ζθέςε πεγάδνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ ηξφπν δξάζεο. Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο, ελψ ε θαληαζία θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη εθφδηα γηα ηε ιχζε ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ. Αμίεο φπσο ε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή επζχλε θαη 

ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, είλαη ζεκαληηθέο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ  

δεμηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ σο κειινληηθνχ πνιίηε πνπ εξγάδεηαη  γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο δηαξθνχο εηξήλεο.  (Duckworth, 2009).  

   Γηα ηνλ Dewey, ην ζρνιείν είλαη έλα θχηηαξν εκβξπηθήο θνηλνηηθήο δσήο, 

«ελεξγνπνηεκέλεο κε ελαζρνιήζεηο πνπ ζα αλαθινχλ ηε δσή ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο» 

(Νηηνχη, 1982, ζζ. 29-30). Ζ αληίιεςε απηή εθθξάδεη ηελ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ελψ πξνβάιιεη ην ζρνιείν σο 

κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο (Σξηαληάξε, 2012, ζ. 10). Σν ζρνιείν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο αληαιιαγήο θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ, θηλεηνπνηεί ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηελ θνηλσλία θαη αλαπηχζζεη ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ θνηλσληθέο αιιαγέο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζή ηεο (Houssaye, 2000, ζ. 162). Ζ 

εθπαίδεπζε σο κέζν θνηλσληθήο αλαδφκεζεο κπνξεί λα παίμεη δπλακηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία κηαο εηξεληθήο θνηλσλίαο θαη λα εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο λα δξάζνπλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο εηξήλεο (Howlett & Cohan, 2016, ζ. 206). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα επηδηψμεη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ εζηθή απηνπεηζαξρία θαη 

αλζξσπηζηηθή απηννινθιήξσζε.  
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   Παξάιιεια ππεξαζπίζηεθε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνάγνπλ 

ηε θηιία, ηελ νκφλνηα, ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηα άιια έζλε θαη γεληθφηεξα 

ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία θαη εηξήλε (Howlett & Cohan, 2016, ζ. 207). Πξφηεηλε ηε 

κειέηε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο 

Γεσγξαθίαο, «σο δχν πφινπο πνπ εμεηάδνπλ ε κηα ηνπο θπζηθνχο ζπζρεηηζκνχο θαη ε 

άιιε ηηο αλζξψπηλεο ζπλέπεηεο (Σξηαληάξε, 2012, ζζ. 2-5). ρεηηθά κε ην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο πξφηεηλε λα δνζεί έκθαζε ζηε γλσξηκία κε ηνλ  πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο θάζε 

θνηλσλίαο θαη φρη ζηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ. Ζ Ηζηνξία είλαη ε γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο 

κπνξεί λα αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο γέλλεζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηνπο ηξφπνπο 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ Dewey, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε νξίδεηαη απφ 

έλα κείγκα αλζξσπηζηηθψλ ηδεψλ θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Σν ζρνιείν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κία βάζε δπλακηθήο αιιαγήο, σο εξγαιείν κεηαξξχζκηζεο θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ παξαπάλσ αμηψλ ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα μαλαθηηαρηεί ε 

θνηλσλία ζην φλνκα ηεο εηξήλεο (Bajaj, 2008, ζζ. 26-28).   

         1.3  ΑΞΗΔ 

   ηελ παξνχζα κειέηε ε πξνζέγγηζε ηεο εηξήλεο έρεη αμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γη’ απηφ 

θαη θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα ησλ αμηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε 

ηε ζεκαζία ηνπο, σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα κηαο 

θνηλσλίαο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο αμίαο. Ζ πνηθηιία ησλ νξηζκψλ πξνθχπηεη απφ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Γηα ηελ Α. Υξηζηνδνχινπ, ε απφδνζε ελφο νξηζκνχ γηα ηνλ φξν ηεο αμίαο ζα ήηαλ 

νπηνπηθφ εγρείξεκα, αθνχ ε αλάιπζε ησλ φξσλ γίλεηαη κέζσ πνηθίισλ θίιηξσλ 

(ηδενινγηθά, θηινζνθηθά, νηθνλνκηθά, επηζηεκνληθά, θηινζνθηθά θ.ά.) (Υξηζηνδνχινπ, 

2012). 

   Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε αλαγλσξίδεηαη ή ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη σθέιηκν απφ 

έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά πξάγκαηα, ζρέζεηο, ζθέςεηο θαη πξάμεηο.  

Οη αμίεο θαζνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πνηφηεηα θάζε πνιηηηζκνχ (Παπαδφπνπινο, 

2005). 
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   Γηα ηνλ Η. Ππξγησηάθε, «νη αμίεο εθθξάδνπλ γεληθέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, 

ζθηαγξαθνύλ ηδεαηέο θαηαζηάζεηο θαη απνηεινύλ ηνλ βαζηθό ππξήλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ 

πξνηύπσλ πξνο ηα νπνία ζα ήηαλ επηζπκεηό λα πξνζαλαηνιίδνληαη ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο 

θαη ε θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο. Δελ ππνδειώλνπλ ηδηόηεηεο πξαγκάησλ, πξνζώπσλ ή 

θαηαζηάζεσλ, αιιά ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαηά θαλόλα είλαη ηζηνξηθά  

δηακνξθσκέλεο, γη’ απηό θαη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα επηβηώλνπλ ζην ρξόλν θαη λα εθηείλνληαη 

πέξα από ηε γεληά θαη ην ρώξν πνπ ηηο ζέζπηζε. Καη αθξηβώο επεηδή απνηεινύλ ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνύ, θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα εγραξαρζνύλ ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ κειώλ θάζε θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή θαη ε 

ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο» (Ππξγησηάθεο, 2009, ζ. 399). 

   O Schwartz, νξίδεη ηηο αμίεο σο επηζπκεηνχο ζηφρνπο πνπ πνηθίινπλ σο πξνο ηελ   

ζεκαζία θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπο απνδίδεη θάζε άηνκν μερσξηζηά θαη απνηεινχλ 

ηηο θαζνδεγεηηθέο αξρέο ζηε δσή ηνπ. Οη αμίεο ιεηηνπξγνχλ: σο αξρέο ή πεπνηζήζεηο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην ζπλαίζζεκα, σο ζεσξεηηθνί ζηφρνη πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ζηάζεηο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο λφξκεο θαη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξψλ, αλζξψπσλ θαη 

γεγνλφησλ (Schwartz, 2005). Δπεξεάδνπλ σο αλψηεξα πξφηππα θάζε πξάμε θαη 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Παξάιιεια θαζνδεγνχλ θάζε ελέξγεηα θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (ηιηγάξεο, 2001, 

ζ. 56). Οη ζηάζεηο δσήο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, είλαη έθθξαζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αηφκνπ (Katz, 1960, ζ. 173). «Δίλαη νη νδνδείθηεο γηα ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην πξαθηέν ή 

ην θεπθηέν» (Κνκλελνχ, 2001, ζ. 3). «Οη αμίεο δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία. […] είλαη απηέο πνπ δηαζψδνπλ ηελ 

αλζξσπηά ηνπ θαη θαιιηεξγνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν» (Γάθεο, Παξηζαδάθεο, & 

Σζειεπή, 2013, ζ. 51).  

   Ο Ακεξηθαλφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Rokeach, ηαμηλφκεζε ηηο αμίεο ζε «αμίεο βάζεο ή 

ζπληειεζηηθέο αμίεο», πνπ φηαλ πηνζεηνχληαη ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ θαη ζε «αμίεο ζθνπνχ ή ηεξκαηηθέο αμίεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «εγψ» θαη ηνπο 

αηνκηθνχο ζηφρνπο. Οη ηειεπηαίεο, δηαθξίλνληαη ζε πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο. Απφ ηε 

κία ην άηνκν δεκηνπξγεί ην αηνκηθφ αμηαθφ ζχζηεκα (πξνζσπηθέο αμίεο) πνπ θαζνξίδεη  

πξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο, ελψ απφ ηελ άιιε νη θνηλσληθέο αμίεο νδεγνχλ ζε 

ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο 

(αιηξνπηζκφο, ζπλεξγαζία θ.α.) (Rokeach, 1973). 
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   Τθίζηαληαη ζε κηα δηαδηθαζία κεηαβνιήο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Αλαγλσξίδνπκε ηηο 

δηαρξνληθέο θαη αηψληεο αμίεο (δηθαηνζχλε, παηδεία θ.α.), αιιά θαη ηηο παγθφζκηεο αμίεο 

πνπ γελλήζεθαλ απφ ηηο αλάγθεο ηεο κεηαλεσηεξηθήο θνηλσλίαο φπσο ε εηξεληθή 

ζπλχπαξμε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο. 

    Όπσο αλαθέξεη ν Inglehart, ε κεηαβηνκεραληθή θάζε αλάπηπμεο επεξέαζε ην αμηαθφ 

ζχζηεκα ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Απέθηεζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη «κεηα-πιηζηηθέο» αμίεο 

ζε ζρέζε κε ηηο πιηζηηθέο αμίεο. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ηεο επνρήο (βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, αχμεζε ηνπ κνξθσηηθνχ  επηπέδνπ, αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο), πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζην ζχζηεκα αμηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο αμίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο (αγάπε, ζεβαζκφο, θνηλσληθή ηζφηεηα, 

απηνπξαγκάησζε) θαη ιηγφηεξν ζηηο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιηθή επεκεξία 

(Inglehart, 2015). 

   Δπεηδή ζρεηίδνληαη κε ηηο αλζξψπηλεο επηζπκίεο, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία αιιαγήο 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο λέεο αλαθαιχςεηο ηεο επηζηήκεο, ηηο λέεο 

ζξεζθείεο, ηελ πξφνδν ηεο εθπαίδεπζεο θ.ά (Καξαθχιιεο, 2008, ζ. 56). Ζ αλαζεψξεζε 

θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αμηψλ ζην πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη αλαδεηθλχεη ηελ ζρεηηθφηεηα 

ηνπο κέζα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν. Ζ ξεπζηή «αμία ησλ αμηψλ», είλαη έλα θνηλσληθφ, 

ςπρνινγηθφ θαη ππνθεηκεληθφ θαηλφκελν (Βψξνο, 1997, ζ. 20). Μεξηθέο απφ απηέο είλαη 

θπξίαξρεο θαη ζεκαληηθέο θαη άιιεο έρνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ηνλ ηεξαξρηθφ ραξαθηήξα σο έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αμηψλ. Απφ ηελ άιιε 

επελδχνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, θάηη πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη δπλακηθή επηξξνή 

ζηελ εθηέιεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο (αθαιάθε, 1984, ζ. 29).   

   πλνςίδνληαο, νη αμίεο αλάγνληαη ζηα ηδεψδε κηαο θνηλσλίαο πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο 

πξάμεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο. Καζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ ζε δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηνλ νπνίν αλαδχνληαη.  
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         1.4  ΓΗΑ ΔΝΑΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΗΡΖΝΖ – Ζ ΔΗΡΖΝΖ Χ ΖΘΗΚΖ 

ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 

   Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα είλαη νη πνιίηεο λα δηαβηνχλ ζε εηξεληθέο 

θνηλσλίεο, πηνζεηψληαο ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ έλαλ Πνιηηηζκφ 

Δηξήλεο. Απηφ πξνυπνζέηεη νη πνιίηεο λα ελζηεξληζηνχλ ηελ αμία ηεο εηξήλεο θαη λα ηελ 

αλαγάγνπλ ζε παγθφζκηα αμία. «[…] ε αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα αμηνπξέπεηα θαη 

δηθαηνζχλε, ε αλεθηηθφηεηά ηνπο θαη ε αλζξψπηλε θαινζχλε ηνπο, ην ηαιέλην ηνπο θαη ε 

ζέιεζή ηνπο λα δήζνπλ  εηξεληθά, απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξή καο ειπίδα γηα κηα δίθαηε, 

θηιεηξεληθή θαη δεκηνπξγηθή θνηλσλία» (Παπαδνπνχινπ, 1990, ζ. 34). 

   Όπσο αλαθέξεη ν Παπάο, γηα ηνλ Helmut Klein ε δηαηψληζε ηεο αλζξσπφηεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε εηξήλεο «[…] θαη ραξαθηεξίδεηαη σο: «Sine qua non». Απηφ 

αλαδεηθλχεη ηελ εηξήλε σο ππέξηαηε αλζξψπηλε αμία ζε θάζε πνιηηηθφ ή αμηαθφ ζχζηεκα» 

(Παπάο, 2004, ζ. 412).   

  Αλάκεζα ζηηο ζεκειηψδεηο παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηνλ 

εμαλζξσπηζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπζηήλνπλ κηα θνζκνζεσξία πνπ πξνάγεη ηελ 

δηθαηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ θαη ηελ ελφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο, είλαη ε εηξήλε (Σζνχιηαο, 

2009). Οη ζεκειηψδεηο αμίεο εθθξάδνπλ θνηλσληθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο αληηιήςεηο θαη 

απνηεινχλ ην ζεκέιην άιισλ αμηψλ, ηε βάζε γηα ηελ ζπκβίσζε ησλ θνηλσληψλ, θαζψο ε 

χπαξμή ηνπο θαη ε απνδνρή ηνπο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ 

(Σαβνπιάξε, 2013, ζ. 32). 

   Ζ εηξήλε είλαη κία απφ ηηο αμίεο πνπ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο αληηθεηκεληθή πνηφηεηα, κε 

ηελ έλλνηα πσο νη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, πξνσζνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή επεκεξία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αλάδεημε ζεβαζκνχ πξνο ηνλ 

εαπηφ, ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζσζηέο άζρεηα κε ηηο 

ζπγθπξίεο (Γεσξγφπνπινο, 2006, p. 443). Απνηειεί βαζηθή αμία ηνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ 

ππεξαζπίδεηαη ηε δσή θαη δηαθεξχζζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηελ απνδέρεηαη σο ζεηηθή αμία (Βέηθνο, 1987, ζ. 9).     

   Ζ ζεηηθή εηξήλε (positive peace) σο απνπζία ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο βίαο, πξνυπνζέηεη 

έλαλ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, βαζηδφκελν ζηελ αιιειεγγχε 

θαη ηελ νκφλνηα. Ζ αιιειεγγχε αλαδεηθλχεη ην αίζζεκα ηνπ «εκείο», φπνπ ζε απηή ηελ 
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ελφηεηα ππάξρνπλ ζρέζεηο ηζφηεηαο, ζεβαζκνχ, ακνηβαίαο βνήζεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

δηθαηνζχλεο. Γηα ηνλ Lourenco, ε εηξήλε έρεη εζηθή δηάζηαζε. Οη αμίεο ηεο αιιειεγγχεο, 

ηεο δηθαηνζχλεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. Οη εζηθέο αμίεο ζεσξνχληαη εζηθνί θαλφλεο (moral injunctions). Ζ 

εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ εηξεληθφ θφζκν. Ζ εζηθή νξηνζέηεζή 

ηεο αλαδεηθλχεη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζεηηθήο εηξήλεο (Raviv, 

Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζζ. 93-96).    

  ηελ Δπξψπε ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεγγχε ηνπ Κνηλσληθνχ 

Κξάηνπο. Οη πνιίηεο ζπλδένληαη κε δεζκνχο επζχλεο, ζχκπξαμεο θαη ζπκπαξάηαμεο 

(fellow citizens) θαη αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε πεξηπηψζεηο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη 

αλάγθεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο (Βαζάθνπ, 2014, ζ. 18). 

   Γηα ηνλ Έξηρ Φξφκ, αθνχ ε ζεηηθή εηξήλε είλαη κηα θαηάζηαζε αδεξθηθήο αξκνλίαο ησλ 

αλζξψπσλ, ε χπαξμή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αγαπάεη. Γη’ απηφ 

θαη ηελ ραξαθηεξίδεη, σο ηελ αλψηεξε βαζκίδα δηαλνεηηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο εμέιημεο 

ηνπ αλζξψπνπ (Φξνκ, 1990, ζ. 179). 

   Χο εζηθή αμία, ζρεηίδεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. Οξηνζεηεί ηηο 

ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πξνο ηνπο άιινπο, ελψ θαζνξίδεη 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δσήο. Δκπεξηέρεη ηελ αγάπε, ηνλ ζεβαζκφ, ηελ δηθαηνζχλε, ηελ 

εληηκφηεηα, ηελ νκφλνηα, ηελ αίζζεζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ θ.α. Ζ αλάπηπμε ελφο 

εζηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλεη δηαζηάζεηο φπσο: ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ παξνρή 

θξνληίδαο ζε πιεζπζκνχο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηελ ζπλεξγαζία, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο 

δηαθνξψλ, ηελ εηιηθξίλεηα (Πιαηζίδνπ, 2001). 

   H ελζπλαίζζεζε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εζηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (παξνρή βνήζεηαο, θξνληίδαο), αθνχ 

πξνυπνζέηεη ηελ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ. Έηζη, πεξηνξίδνληαη εγσηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηάζεηο θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο ζπκπάζεηαο, θαηαλφεζεο 

θαη απνδνρήο (Lewis, Haviland-Jones, & Feldman Barrett, 2008, pp. 440-441).                               

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε κείσζε ηνπ εγσθεληξηζκνχ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

άιισλ, ελζαξξχλνπλ ζεηηθέο θνηλσληθέο  ζπκπεξηθνξέο (πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά). ην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα παηδηά σο απξηαλνί πνιίηεο ζε έλαλ εηξεληθφ θφζκν, 

είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη πξέπεη λα   θαηαλννχλ ηηο εζηθέο αμίεο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Christie, 2012, p. 1058).   
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   Γηα ηνλ Πηαδέ, ε θαηαλφεζε ησλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ φπσο ε χπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

θαη ε αλάγθε εηξεληθή ζπκβίσζεο ησλ θνηλσληψλ ζε εζληθφ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν,  

πξνυπνζέηεη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ εγσθεληξηζκφ. Σν 

πέξαζκα απφ ην «εγψ» ζην «εκείο», απαηηεί ηδηαίηεξε γλσζηηθή θαη εζηθή πξνζπάζεηα. Ζ 

θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ησλ άιισλ ζε δηαπξνζσπηθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν είλαη 

ηα ζπζηαηηθά γηα έλαλ εηξεληθφ θφζκν (Piaget, 1972, p. 136).   

   Ζ εζηθή αλάπηπμε θαη αγσγή, είλαη ν ηξφπνο πνπ ν άλζξσπνο θζάλεη ζηελ ηθαλφηεηα λα 

επηιχεη ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο εγσθεληξηθέο αλάγθεο θαη ηάζεηο ηνπ θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ λα ελεξγεί ζεηηθά σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

(Καθαβνχιεο, 2009, ζ. 7). Οη εζηθέο αμίεο ζπληζηνχλ έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ην 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ πξάηηεηλ, αθνχ ε παξάβαζε ή ε παξαβίαζή ηνπο, πξνθαιεί ζηελ 

θνηλσλία επί ην κείδνλ αξξπζκία θαη δηάιπζε θαη επί ην έιαζζνλ απηαξρηζκφ θαη 

θαηαπίεζε (Καξαθχιιεο, 2008, p. 110). 

   Χο αλζξσπηζηηθή αμία δίλεη έκθαζε ζηνλ άλζξσπν, αλαγλσξίδεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη πξνσζεί αμίεο φπσο ηελ δεκνθξαηία, ηελ 

ηζφηεηα, ηελ αιιειεγγχε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ δηθαηνζχλε, ηνλ δηάινγν, ηνλ πγηή εζληζκφ 

θαη ηνλ νηθνπκεληζκφ. «Αλζξσπηζκφο είλαη κηα έλλνηα έληνλα εζηθή. Ζ πην βαζηθή αξρή 

ηνπ αλζξσπηζκνχ είλαη φηη φια ηα αλζξψπηλα φληα είλαη ίζα ζε εζηθή αμία θαη 

αμηνπξέπεηα» (Υισπηζηνχδεο, 2010, ζ. 4). 

   Σελ εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή αμία ηεο εηξήλεο επηζεκαίλεη θαη ν θηιφζνθνο ηνπ 

δηαθσηηζκνχ πηλφδα, αθνχ ηελ αλαθέξεη σο αξεηή πνπ πεγάδεη απφ ηελ θαξδηά θαη 

έγθεηηαη ζηελ ςπρηθή ελφηεηα θαη ζηελ νκφλνηα, ελψ ηελ εμηζψλεη κε ηελ δηθαηνζχλε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε (πηλφδα, 2013). Ζ εηξήλε είλαη ν ζξίακβνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

αγάπεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (Montessori, 1971, ζ. 7). 

   Ο δάζθαινο Κψζηαο σηεξίνπ, θαηαηάζζεη ηελ εηξήλε ζηνπο αλψηεξνπο ζθνπνχο πνπ 

εκπλένπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν, λα δξάζεη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Πεγάδεη 

απφ ηνλ «γλήζην» αλζξσπηζκφ θαη ηα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα φπσο, ακνηβαία 

θαηαλφεζε θαη αγάπε, αιιειεγγχε, αιιεινβνήζεηα, ζπλεξγαζία  (σηεξίνπ, 1957). 

   ην θείκελν πνπ ζπλέηαμε ε Έδξα ηεο UNESCΟ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ. 497), αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη ηα αίηηα 

γηα ηελ χπαξμε πνιέκσλ, ηελ αχμεζε ησλ πνιεκηθψλ εμνπιηζκψλ, ηνλ θίλδπλν κηαο 
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ππξεληθήο θαηαζηξνθήο ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη ε απνπζία εζηθψλ αξρψλ θαη ν 

αλζξψπηλνο εγσηζκφο. Πξνηείλεη ηελ ελζάξξπλζε πλεχκαηνο αγάπεο θαη εηξεληθήο 

ζπκβίσζεο, δηθαηνζχλεο, ηαπεηλνχ θξνλήκαηνο θαη αιεζηλήο ειεπζεξίαο. H έκθαζε ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ νξίδεη έλα αλζξσπηζηηθφ πιαίζην αξρψλ θαη 

αμηψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο πνιηηηζκνχ εηξήλεο. 

        1.5   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΡΖΝΖ 

   Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, είλαη ν άμνλαο 

«καζαίλσ λα δσ κε ηνπο άιινπο». Απηφο απνηειεί ην θιεηδί ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα 

αλνίμεη ηνλ δξφκν θαη λα νηθνδνκήζεη έλαλ πνιηηηζκφ εηξήλεο (Delors, 2013). Γηα ηνλ 

Danesh, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ Δηξήλε αζθεί  κεηαζρεκαηηζηηθή δχλακε θαη πξνθαιεί 

ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο  αιιαγέο ζηoλ ηξφπν ζθέςεο θαη δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Απφ κηα 

νπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πφιεκν, ζε κηα νπηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εηξήλε. 

Απηφ ζεκαίλεη έλαλ εηξεληθφ ηξφπνο ζθέςεο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ελφηεηα ησλ 

θνηλσληψλ ζε έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ θφζκν. Ο «ελσηηθφο» ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

είλαη ε βάζε γηα παγθφζκην πνιηηηζκφ ηεο εηξήλεο (Danesh, 2011, p. 42). Δίλαη ηδηαίηεξα 

κηα εζηθή θαη πνιηηηθή ππφζεζε, γηαηί ζεκειηψλεηαη ζηελ αγάπε, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

ηζφηεηα (Μαξθαληψλεο, 1977, ζ. 34).   

   Γηα ηνλ Harris, είλαη θηινζνθία δσήο, αθνχ δηδάζθεη θαη πξνβάιιεη ηελ αγάπε, ηε 

ζπκπφληα, ην ζεβαζκφ γηα ηε δσή θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη  κηα 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

εμαλζξσπηζκνχ, αθνχ θαηαζηέιιεη ηηο βίαηεο ηάζεηο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αηνκηθή, 

θνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. ηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο ηηο ζπλζήθεο 

γηα ηελ αλάπηπμε  ζπλεξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. πκβάιιεη ζηελ εζηθή 

νινθιήξσζε θαη θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ απηνζεβαζκφ (Harris, 2004).    

   Ζ Γ. Παπαδνπνχινπ αλαθέξεη φηη «Εθπαίδεπζε γηα ηελ Εηξήλε ζεκαίλεη πξώηα από όια 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο παγθόζκηαο αιιειεμάξηεζεο, έηζη ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα παίμεη 

ην ξόιν ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ». Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν εζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, αθνχ πηνζεηεί ηα ηδεψδε ηνπ Υάξηε 
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ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη βαζίδεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ζηελ Ηδξπηηθή 

Πξάμε ηεο ΟΤΝΔΚΟ (Παπαδνπνχινπ, 1990, ζζ. 25-27). 

   H επαηζζεηνπνίεζε ζηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα θαη ε αλάγθε ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ ζηελ επίιπζε, πξνζδίδνπλ κηα πξνζσπηθή θαη δνκηθή δηάζηαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε. Ζ πξνζσπηθή δηάζηαζε αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ 

απνθηνχλ νη πνιίηεο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμή ηεο θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο εμεχξεζεο εηξεληθψλ ιχζεσλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, ελψ ε δνκηθή 

δηάζηαζε αθνξά ηελ θξηηηθή ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα γηα πηζαλέο βίαηεο ελέξγεηεο θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Ζ 

ελαιιαγή ησλ δχν επηπέδσλ είλαη  ζπλερήο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηνξίδεη ηνλ 

θίλδπλν πξνο ηελ κνλνκέξεηα ζηα δπν επίπεδα (Vriens, 2003).    

   Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε ηθαλνπνηεί ζηφρνπο ζε ηξία επίπεδα: επίπεδν 

πιεξνθφξεζεο (δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηξήλε), 

επίπεδν εξεπλεηηθήο αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο δεμηφηεηαο (θξηηηθή ζθέςε θαη δηακφξθσζε 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ) θαη επίπεδν δηακφξθσζεο ζηάζεσλ (ελεξγεηηθή δξάζε θαη 

ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο θαη ζε ηνπηθέο νκάδεο, πνπ θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ην δεκνθξαηηθφ αίζζεκα) (Βακβαθίδνπ, 2001, p. 5). 

   Ζ δηδαζθαιία ηεο εηξήλεο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Klein, πξέπεη λα μεθηλά απφ ην 

λεπηαγσγείν θαη λα ζπλερίδεη έσο ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Παπάο, 2004, p. 

413). Γηα ηελ Η. Βακβαθίδνπ, αθεηεξία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε είλαη ε πξνζρνιηθή 

ειηθία: «ν εηξεληθφο ηξφπνο δσήο, νξγάλσζεο, ζπκπεξηθνξάο, πξέπεη λα θαηαζηεί 

πξνζβάζηκνο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πξνζρνιηθή αγσγή» 

(Βακβαθίδνπ, 2001, p. 8). Ζ βάζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πξψηκε παηδηθή ειηθία, 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα πηνζεηήζνπλ αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηξήλε, φπσο ε 

εκπηζηνζχλε, ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεγγχε θαη λα δηακνξθψζνπλ εηξεληθέο ζηάζεηο δσήο 

θαη ζπκπεξηθνξέο (Raviv, Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, p. 30). 

   Ζ ζεκαηνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξά «έλα ζχλνιν απφ επίθαηξα 

δεηήκαηα δσήο ή νξζφηεξα πνηφηεηαο δσήο» (Βακβαθίδνπ, 2001, p. 5). Ο Κester, 

αλαθέξεη δχν πιαίζηα ζεκαηηθήο αλάπηπμεο: α) Learning to abolish War β) Flower-Petal 

model. ην πξψην πιαίζην ηα παηδηά αζρνινχληαη κε ην Γηεζλέο Γίθαην, ηνπο κεραληζκνχο 

νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηελ δηακφξθσζε ηξφπσλ δσήο θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 
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πξνάγνπλ έλαλ πνιηηηζκφ εηξήλεο. Σν δεχηεξν πιαίζην δηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα 

δηθαηνζχλεο, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αιιειεγγχεο, πεξηβαιινληηθήο θαη ςπρηθήο 

εηξήλεο (Kester, 2010, p. 5). 

   H εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε απνηειεί ηελ πεγή ελφο αιεζηλνχ πνιηηηζκνχ θαη έλαο 

αιεζηλφο πνιηηηζκφο δελ κπνξεί παξά λα ραξαθηεξηζηεί εηξεληθφο (Danesh, 2011, p. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

   2.   ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ 

   ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

κειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα (άηνκα ή 

νκάδεο), πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ησλ γεγνλφησλ. Γηα ηνλ  Moscovisi, ν άλζξσπνο είλαη κηα ζθεπηφκελε κεραλή. Έρεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «εξαζηηέρλε επηζηήκνλα» πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο γλψζεηο ηνπ, αθνχ 

επεμεξγαζηεί έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ. Απφ κηθξή ειηθία πξνζπαζεί 

λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ θαη λα αληηιεθζεί κηα πιεζψξα 

εξεζηζκάησλ, απνδίδνληαο λφεκα ζε πξάγκαηα θαη πξφζσπα. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηε 

ζπιινγή εηθφλσλ θαη απφςεσλ,  αιιά δηαζέηεη ηε θξεζθάδα ηεο θαληαζίαο θαη ηελ 

επηζπκία λα δψζεη έλα λφεκα ζηελ θνηλσλία θαη ην ζχκπαλ (Μάληνγινπ & Μειέηεο, 

2013, ζζ. 21-38). Γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα απινπνηήζεη ην πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ην 

αλνηθνδνκήζεη θαη λα ην αλαπαξαζηήζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, κε ηηο δηθέο ηνπ αμίεο θαη 

εκπεηξίεο (Rateau, Moliner, Guimelli, & Abric, 2012, ζζ. 477-478). 

   Ζ αλαπαξάζηαζε απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ηκήκα ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 

επηθνηλσλίαο ηνπ λνήκαηνο. Δίλαη ε δεκηνπξγία λνήκαηνο κέζσ ηεο γιψζζαο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη δχν ζπζηήκαηα. Απφ ηε κηα 

βξίζθεηαη ην ζχλνιν ησλ λνεκάησλ, ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ ή λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ην νπνίν καο επηηξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζε πξάγκαηα πνπ αληηιακβαλφκαζηε θπζηθά, ή 

ζε έλλνηεο αζαθψλ θαη αθεξεκέλσλ πξαγκάησλ (εηξήλε, αγάπε, πφιεκνο, θηιία, θ.α.). 

Πεξηιακβάλεη αξρέο νξγάλσζεο, ηαμηλφκεζεο, νκαδνπνίεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο ελλνηψλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηαθφο  

ράξηεο πνπ παξά ηελ εμαηνκίθεπζή ηνπ, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πνιηηηζκφ 

εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν πξνζεγγηζηηθά κε παξφκνην ηξφπν. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη έλα 

ζχλνιν ζεκείσλ, νξγαλσκέλσλ ζε κηα «γιψζζα» πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη θαη λα 

επηθνηλσλήζεη ηηο έλλνηεο θαη ηα λνήκαηα ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο.  

   Ο φξνο «γιψζζα» έρεη κία επξεία ζεκαζία, αθνχ πεξηιακβάλεη θάζε ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί λφεκα θαη λα αλαπαξαζηαζνχλ έλλνηεο. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηα «πξάγκαηα», ηηο έλλνηεο θαη ηα ζεκεία, νξίδεηαη σο 

αλαπαξάζηαζε (Hall S. , 2017, ζζ. 12-17). 

   Γηα ηνλ Hall, ε αλαπαξάζηαζε, παξαγσγή λνήκαηνο κέζσ ηεο «γιψζζαο», έρεη 

θαηαιάβεη έλα λέν θαη ζεκαληηθφ ρψξν ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο. Ζ αλαπαξάζηαζε 
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ζπλδέεη ην λφεκα θαη ηε γιψζζα κε ηνλ πνιηηηζκφ. Μέζα ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

ηίζεληαη νη θψδηθεο, ε γλψζε ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα λα 

επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα (γξαθή, νκηιία, νπηηθνπνίεζε, 

ρεηξνλνκία) γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ λνεκάησλ, αιιά θαη λα εξκελεχνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα 

λνήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ αλαπαξάζηαζεο (Hall S. , 2017, ζζ. 

20-22). 

   Ζ εμσηεξίθεπζε ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πεξηγξάθεηαη σο δξφκνο πξνο ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ζχλζεζε. Γηα ηνλ Rudolf Arnheim, ε χπαξμε αλαπαξαζηαηηθψλ ηδεψλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή απεηθνλίζεσλ. «Οη αλαπαξαζηαηηθέο ηδέεο 

βξίζθνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εθδήισζε ζην έξγν ηνπ κνιπβηνχ, ηνπ πηλέινπ […], 

παξέρνληαο ην ηζνδχλακν ησλ νπηηθψλ ηδεψλ πνπ θάπνηνο επηζπκεί λα απεηθνλίζεη» 

(Arnheim R. , 1997, p. 190). 
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   3.   ΠΑΗΓΗΚΟ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑ 

          3.1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑ: Ζ ΚΡΤΦΖ ΓΛΧΑ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

   Σν παηδηθφ ηρλνγξάθεκα απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε εηθαζηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

(Κνχβνπ, 2016, p. 215). Οξηζκέλνη εηδηθνί ην εμεηάδνπλ σο έλα ηδηφκνξθν εηθαζηηθφ 

θαηλφκελν, ελψ ε Οπξ. Κνχβνπ αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα «ηδηφκνξθεο αληηζπκβαηηθέο 

εηθαζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ» θαη πξνηείλεη λα δνχκε ην παηδηθφ ζρέδην «σο 

απνηχπσζε ελφο ίρλνπο ηεο επαθήο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ κε ηνλ θφζκν» (Κνχβνπ, 2016, p. 

14).   

   Γεληθά ην ηρλνγξάθεκα είλαη ε απεηθφληζε κνξθψλ, ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ, κε ηε 

ρξήζε γξαθηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία αθήλνπλ ίρλε ζην ραξηί. Δλέρεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο (λα δεκηνπξγεί θάπνηνο ηέρλε) θαη ην ζρεδηαζηηθφ πξντφλ (νινθιεξσκέλε 

έθθξαζε ηέρλεο) (Malchiodi, 1998, p. 26). Σν ζρέδην είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξψπνπ γηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία. Απνηειεί κηα a priori γιψζζα 

κε θνηλνχο θαη κε θνηλνχο ζπκβνιηζκνχο (Μπέζζαο, 1993, ζ. 22). Πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αλζξψπηλε επηζπκία λα δειψζεη ηελ χπαξμή ηεο, λα θάλεη απηή θαη ρεηξνπηαζηή ηελ 

παξνπζία ηεο. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη ζηηο παιαηνιηζηθέο ηνηρνγξαθίεο ησλ πξντζηνξηθψλ 

αλζξψπσλ (Hope, 2008, pp. 3-5). Ζ αλαθάιπςε εηθφλσλ (βξαρνγξαθίεο δψσλ ζηε 

Γαιιία, γεσκεηξηθά ζχκβνια ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπειαίσλ) ζηηο πξσηκφηεξεο επνρέο, 

αλαδεηθλχνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, ελψ ιεηηνπξγνχλ σο 

ζεκαηλφκελα ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θπιήο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο γηα έθθξαζε 

θαη επηθνηλσλία. Παξάιιεια απνδεηθλχνπλ ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ εηθφλσλ ζηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ (Υξηζηνδνχινπ, 2008, ζ. 4). Ζ δσγξαθηθή ζην πιαίζην ησλ 

πνιηηηζκψλ ζεσξείηαη  κηα πξψηε κνξθή «γξαθήο». Δίλαη εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνλ 

ιφγν, «αλαπαξαζηάζεηο κηαο εθθψλεζεο ησλ ιφγσλ πνπ ιέεη θάπνηνο», έλα είδνο 

εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο (Ong, 1997, ζ. 117). 

   Ζ θαηαζθεπή ησλ εηθφλσλ ζεσξείηαη κηα λνεηηθή αλαθάιπςε «εμεηδηθεπκέλα 

αλζξψπηλε». Όπσο αλαθέξεη ν Arnheim γηα ηνλ θηιφζνθν Hans Jonas, είλαη ην πην 

απνθαζηζηηθφ θαη κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ. Πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαγλψξηζε απφ ην παηδί φηη ηα ζρήκαηα θαη νη κνξθέο πνπ ζρεδηάδεη ζην ραξηί, κπνξεί 

λα αληηπξνζσπεχνπλ άιια αληηθείκελα ζηνλ θφζκν κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη, φπσο ην 

«ζεκαίλνλ» θαη ην «ζεκαηλφκελν» (Arnheim R. , 2005, ζ. 198). Γηα ηελ Dyson, ην ζρέδην 
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είλαη έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, έλα είδνο γξαθηθήο «θσλήο» ησλ πξνζέζεσλ ηνπ παηδηνχ 

(Ring, 2001). Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δσγξαθίδνπλ, ζεσξείηαη απφ ηελ Δdwards  

«παγθφζκηα» θαη ηζνδχλακε ζε ζεκαζία κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα γξάθνπλ (Edwards, 

2012).  

   Πξφθεηηαη γηα κηα «θπζηθή» παξά γηα κηα «κηκεηηθή» δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία 

δηαθξίλνληαη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ 

αλζξψπνπ (Μπέζζαο, 1993, ζ. 220). Εσγξαθίδνληαο ην παηδί αλνίγεη έλα παξάζπξν ζηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, απνθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ (πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, γλψζεηο, δεμηφηεηεο) θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(Anning & Ring, 2004). Σν ζρέδην είλαη καξηπξία ηεο πξνζσπηθήο αιήζεηαο ηνπ παηδηνχ 

(Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 55). 

   Ζ ζρεδηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Σν παηδηθφ 

ζρέδην είλαη κηα «δεμακελή» πνιιαπιψλ αλαπαξαζηαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σν παηδί ελψ 

ζρεδηάδεη, δεκηνπξγεί λφεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα έλα ζχλνιν αλαπαξαζηαηηθψλ 

«ηξφπσλ»: ρεηξνλνκίεο θαη γξακκέο δξάζεο γηα λα ππνδείμεη ηελ θίλεζε, ελψ 

δξακαηνπνηεί ηελ ζθελή πνπ αλαπαξηζηά κε ην ζψκα θαη ηελ ιεθηηθή αθήγεζε (Κνχβνπ, 

2016, ζ. 181). Γηα ηνλ Matthews, φηαλ ην παηδί δσγξαθίδεη μεθηλά έλα πλεπκαηηθφ ηαμίδη 

ζε αηζζεηηθφ, γισζζηθφ, λνεηηθφ, κνπζηθφ, καζεκαηηθφ επίπεδν (Matthews, 2003, p. 13). 

Ο γξαθηθφο ρψξνο είλαη ρψξνο θηλεζηαθφο θαη ρψξνο φπνπ ζπλεξγάδνληαη φια ηα κέιε 

ηνπ ζψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ίρλνο. Παξάιιεια ελεξγνχλ θαη άιινη 

ρψξνη: ρψξνο αθήο, θηλαηζζεζηαθφο ρψξνο, αλαπαξαζηαηηθφο ή γλσζηηθφο ρψξνο, 

ζπλαηζζεκαηηθφο ρψξνο. Απφ ρψξνο-βίσκα θαη ρψξνο-δξάζε, εμειίζζεηαη ζε ρψξν 

αλαπαξάζηαζεο (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζ. 67). 

   Σν ηρλνγξάθεκα κεηαθέξεη έλα «κήλπκα» εγθισβηζκέλν ζην εηθνληθφ πεξηερφκελν 

(Μπέιιαο, 2009, ζ. 18). «Κάζε ζρέδην είλαη ε έθθξαζε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ […] Κάζε 

γξακκή δειώλεη θάηη […] Όιεο απηέο νη γξακκέο καδί ζπλζέηνπλ κηα ηζηνξία: ηελ ηζηνξία 

ησλ επηζπκηώλ ηνπ παηδηνύ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ησλ θόβσλ ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο, ηνπο βηνινγηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο ξπζκνύο ηνπ[…] Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν 

δεκηνπξγόο ηνπ ζρεδίνπ ζπλνκηιεί κε ηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ» (Κξφηη & Μάλη, 2003, ζ. 

15). Σν παηδί δεκηνπξγεί έλα «εηθαζηηθφ αθήγεκα» ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβνιηθά κηα 

ζεηξά απφ ζεκεία γηα λα παξνπζηάζεη ην πεξηερφκελν ησλ ζθέςεψλ ηνπ (Καθίζε-

Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 56). Σν ζρέδην ελψ έρεη ηελ ίδηα ζπκβνιηθή δχλακε κε ην 

φλεηξν, έρεη ηελ ίδηα εθθξαζηηθή δχλακε κε ην παηρλίδη θαη ηνλ ιφγν θαη πνιιέο θνξέο 
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γίλεηαη ππνθαηάζηαην ηνπ ιφγνπ. ε απηφ ην πιαίζην ηηο ιέμεηο αληηθαζηζηνχλ ηα γξαθηθά 

κέζα (Farokhi & Hashemib, 2011, ζ. 2221). Γηα ηελ Soundy, oη αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

παηδηψλ αμίδνπλ φζν ρίιηεο ιέμεηο (Soundy, 2012). 

   ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα απνδίδνληαη ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο: ην ζρέδην σο επηθνηλσλία, 

σο αληίιεςε, σο αλαθάιπςε θαη σο δξάζε. Όηαλ ην παηδί δσγξαθίδεη, ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

γξαθηθφ θψδηθα ζεκείσλ κε ηνλ νπνίν κπνξεί: α) λα επηθνηλσλήζεη θαη λα κεηαθέξεη 

ηδέεο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα β) λα αληηιεθζεί θαη λα εξκελεχζεη αηζζήζεηο θαη εκπεηξίεο 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γ) λα αλαπηχμεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη δ) λα 

απνηππψζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ζην ραξηί (Hall E. , 2009, ζ. 184).  

Σν παηδηθφ ζρέδην απνηειεί ηελ καξηπξία ηεο παξνπζίαο ηεο νπηηθήο ζθέςεο θαη 

αληίιεςεο. Κάζε απεηθφληζε είηε ζηνρεχεη ζηελ επηθνηλσλία, είηε εθπιεξψλεη κηα απφ ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη ελαξκνλίδεηαη κε φζα ην παηδί θαηαλφεζε, έλησζε θαη ζέιεη λα 

δηεγεζεί (Arnheim R. , 1997, pp. 334-340). Σν ηρλνγξάθεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

δηαπξνζσπηθνχο θαη ελδνπξνζσπηθνχο δηαιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπκε 

εκπεηξίεο, βηψκαηα, αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ (Brooks, 2005, 

ζζ. 80-89). Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην παηδί καο 

παξνπζηάδεη έλα  θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ: ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, εηθφλεο (Lowenfeld, 

1964). 

   Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ αλαθαιχπηνπκε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ 

γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν (Farokhi & Hashemib, 

2011, p. 2220). Ζ ζρεδηαζηηθή απεηθφληζε, φπσο θαη θάζε κνξθή ηέρλεο, θαζξεθηίδεη φηη 

μέξεη έλα παηδί γηα ηνλ θφζκν (Schrirrmacher, 2008, ζ. 54). 

   Γηα λα δσγξαθίζεη ην παηδί ρξεηάδεηαη λα δηεγείξεη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, ηε 

κλήκε, ηελ θαληαζία θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ. Ζ κνξθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ηδεψλ 

θαη ησλ λνεηηθψλ εηθφλσλ, πξνυπνζέηεη ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ θαη 

ελεξγνπνηεί πςειέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Σα παηδηθφ ζρέδην απνηειεί έλα πνιηηηζκηθφ 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

(Brooks, 2009, ζζ. 5-6). Μέζα ζ’ απηφ θαη κέζα απφ απηφ, ην παηδί αθνχζηα θαηαγξάθεη 

θαη κλεκεηνπνηεί πξφζσπα, θαηαζηάζεηο θαη δπλακηθέο, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ εζσ-

εμσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Μπέζζαο, 1993, ζ. 220). Γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ην 

ηρλνγξάθεκα απνηειεί κηα δηαδηθαζία έθθξαζεο θαη παξαγσγήο λνεκάησλ θαη έλα πεδίν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο ζθέςεο. Ο Matthews ππνζηεξίδεη φηη αθφκε θαη ηα πξψηα ζρέδηα ησλ 

παηδηψλ (scribbles), κνπληδνπξνγξαθήκαηα έρνπλ ζθνπφ ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, 
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ηελ αλαπαξάζηαζε ζρεκάησλ θαη θηλήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλαθάιπςε κηαο δπλακηθήο 

νπηηθήο δνκήο (Matthews, 1998, p. 12). 

   Ζ Σέρλε ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο δείθηεο ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ (Schrirrmacher, 2008, p. 

55), ελψ κπνξνχκε λα δερηνχκε ζχκθσλα κε ηελ I. Βακβαθίδνπ ηνλ νξηζκφ ηεο Σέρλεο 

σο κπζνπιαζία αλψηεξεο ή θαηψηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε δηαδηθαζία ηεο 

νπνίαο ην ππνθείκελν  επηιέγεη, νξγαλψλεη, ζπλζέηεη θαη δίλεη λφεκα ζηα πξάγκαηα πνπ 

αληιεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Βακβαθίδνπ, Γθφιηα, & Επγνχξε, 2005, p. 303). Σν 

παηδί δελ αληηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο γηα λα δηεγεζεί 

«εηθαζηηθά» ηελ ηζηνξία πνπ ζέιεη (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, p. 61). Ο Malreaux, 

αλαθέξεη φηη ππάξρεη κηα αιεζηλή Σέρλε πνπ αλήθεη ζηελ πξψηε ζρνιηθή θαη πξνζρνιηθή 

ειηθία. Ζ Σέρλε ηνπ παηδηνχ είλαη δεκέλε κε ηελ παηδηθφηεηά ηνπ. To παηδί εθθξάδεη κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ έρεη ηελ αλάγθε λα επηβιεζεί ζηνπο άιινπο ζαλ 

θαιιηηέρλεο (Gloton, 1976, ζζ. 59-60). ε απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζην παηδηθφ ζρέδην θαη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Σν παηδί δελ έρεη ζθνπφ λα παξάγεη 

δσγξαθηθέο θφξκεο αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα  «κηιήζεη».         

         3.2   ΣΑΓΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

   Ζ ηρλνγξάθεζε σο εμειηθηηθή δηεξγαζία, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζηαδίσλ θαη δηαγξάθεη 

κηα πνξεία εμέιημεο παξάιιειε κε ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Νηε 

Μεξεληηέ, 1981, ζ. 36). Γηάθνξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη εμειίζζεηαη παξάιιεια κε 

ηε γιψζζα θαη ηελ γξαθή (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 31). Άιινη ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ζρεδηαζηηθή εμέιημε κε ηελ γισζζηθή 

εμέιημε. Οη πνξείεο ζπγθιίλνπλ, φηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ-πέληε 

εηψλ θαη θαηαθέξεη λα αλαπαξαζηήζεη αλαγλσξίζηκεο κνξθέο ηηο νπνίεο ζπλδπάδεη κε 

ιέμεηο (Case & Dalley, 1990, p. 8). Ζ εμέιημε ηεο ηρλνγξαθηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ (βηνινγηθνί, πνιηηηζκηθνί, θνηλσληθνί), νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε. Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ 

ηελ ειηθία, ην θχιν, ηε ζχζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θ. α. Οη θνηλσληθνί θαη 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη ππφ ηελ κνξθή πηέζεσλ, ππνδείμεσλ, πξνηξνπψλ 

απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ ζηελ ηρλνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ (Μπέιιαο, 

2009, p. 20). Ζ Κellog, απνδίδεη έλαλ παγθφζκην ραξαθηήξα ζην πξφηππν αλάπηπμεο ησλ 

παηδηθψλ ζρεδίσλ, ελψ νη Deregowski θαη Alland, αλαθέξνπλ φηη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί 

επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ ζρεδίσλ ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα 
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ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ζηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ζε παηδηά δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ (Σφκαο 

& ηιθ, 1997, ζ. 60). Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε ηζηνξηθή ζπγθπξία αιιά θαη ε 

γεσγξαθηθή ζέζε είλαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί 

αλαπαξηζηά ηνλ θφζκν (Κνχβνπ, 2016, ζ. 48). 

   Πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ 

παηδηθνχ εηθαζηηθνχ έξγνπ. Σα παξαθάησ ζηάδηα έηπραλ κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη 

αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα ζε βηβιία θαη άξζξα πνπ αθνξνχλ ην ηρλνγξάθεκα. Ο Luquet 

θαζνξίδεη ηέζζεξα ζηάδηα: 1) Σπραίνο ξεαιηζκφο (2-3 εηψλ): κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

κνπηδνπξψκαηνο ην παηδί αξρίδεη λα ζρεδηάδεη γξακκέο θαη ζεκεία θαη απνδίδεη ζε απηά 

έλα φλνκα αθνχ αλαθαιχπηεη κηα κνξθηθή αλαινγία αλάκεζα ζην ζεκείν θαη ζε έλα 

αληηθείκελν 2) Απνηπρεκέλνο ξεαιηζκφο (3-4 εηψλ): αθνχ έρεη αλαθαιχςεη ηελ 

ηαπηφηεηα κνξθήο-αληηθεηκέλνπ, πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη ηε κνξθή ησλ 

αληηθεηκέλσλ, αιιά δελ ην πεηπραίλεη πάληνηε. Βειηηψλεη πξννδεπηηθά ην ηρλνγξάθεκά 

ηνπ, πξνζζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο ζηα ήδε γξαθηθά ζηνηρεία ηεο ηρλνγξάθεζήο ηνπ. Δίλαη 

κηα θάζε εθκάζεζεο άιινηε κε πηζσγπξίζκαηα θαη άιινηε κε πξννδεπηηθέο ζρεδηαζηηθέο 

βειηηψζεηο 3) Γηαλνεηηθφο ξεαιηζκφο: (4-10 εηψλ πεξίπνπ):  ην παηδί δσγξαθίδεη κε βάζε 

έλα εζσηεξηθφ πξφηππν, αθνχ ζρεδηάδεη ην αληηθείκελν ζχκθσλα κε φζα μέξεη γη’ απηφ 

θαη φρη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα κελ 

παξαηεξεί θαη λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα απηφ πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ. ρεδηάδεη ηα 

αληηθείκελα κε δπν ηξφπνπο: α) ηελ επηπέδσζε-αλαπαξάζηαζε ζε θάηνςε ή ηελ πξνβνιή 

(ηα αληηθείκελα είλαη ζαλ λα ηα βιέπνπκε απφ ςειά ή δελ απεηθνλίδνληαη πξννπηηθά αιιά 

γχξσ απφ έλαλ άμνλα) β) ηελ δηαθάλεηα (απεηθφληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ) 4) Οπηηθφο ξεαιηζκφο (10-12 έηε ή θαη λσξίηεξα): αλαθαιχπηεη ηελ 

πξννπηηθή θαη επηρεηξεί λα απνδψζεη ηνλ ηξηζδηάζηαην  ρψξν ζην ραξηί. Πξφθεηηαη γηα ην 

ηέινο ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ αθνχ ηα ζρέδηα αλαδεηνχλ ζηνηρεία ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

παξαγσγψλ ησλ ελειίθσλ. Γελ δσγξαθίδεη πηα κε βάζε ην εζσηεξηθφ πξφηππν (Καθίζε-

Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 36) (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζ. 39). 

   H ζεηξά ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ δελ είλαη απφιπηε, γη’ απηφ θαη ζε έλα ηρλνγξάθεκα 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθά εμειηθηηθά ζηάδηα (Μπέιιαο, 

2009, ζ. 37). Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε λνεηηθή αλάπηπμε θαη νη επηδξάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ ην ξπζκφ ηεο θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο θαη νδεγνχλ ηα παηδηά 

λα πξνζθνιινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο, λα παξαιείπνπλ άιιεο θαη λα ζπλδπάδνπλ 

άιιεο κε ηξφπνπο πξνζσπηθνχο (Arnheim R., 2005, ζζ. 204-205).     
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   4.   ΖΜΔΗΧΣΗΚΖ 

         4.1   Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΖΜΔΗΧΣΗΚΖ 

   Ζ ζεκεησηηθή αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ησλ ζεκείσλ θαη ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο. Ζ 

ζεκαζία βξίζθεηαη παληνχ θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, αθνχ ηα 

ζπζηήκαηα ζεκαζίαο  γελληνχληαη κέζα ζ’ απηφλ. Σπζηήκαηα ζεκαζίαο είλαη ε κπζνινγία, 

ε θνζκνινγία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ην ληύζηκν, ε πνίεζε, νη 

αθεγήζεηο, ε γιώζζα, νη ρεηξνλνκίεο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, νη ζηάζεηο ηνπ 

ζώκαηνο, ε ηέρλε, ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ε νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ, ε γιώζζα γξαπηή ή 

πξνθνξηθή (Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ, 1983). Ζ ζεκεησηηθή αλάιπζε βνεζάεη απφ ηε κηα 

λα θαηαλνήζνπκε θαη απφ ηελ άιιε λα απνγπκλψζνπκε ηηο ηδενινγηθέο αμίεο θαη ην 

κήλπκα πνπ κεηαθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο (Υξηζηνδνχινπ, 2007, ζ. 19). 

   Ο Δco νξίδεη ηε ζεκεησηηθή σο «ν ηνκέαο πνπ κειεηά νηηδήπνηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ην ςεχδνο». Παξάιιεια ηε ζπλδέεη κε ηελ επηθνηλσλία, αθνχ 

γηα θάζε επηθνηλσληαθή πξάμε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ απαηηείηαη έλα ζχζηεκα ζεκαζίαο. 

Κάζε πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. ε θάζε πξάμε 

επηθνηλσλίαο ν πνκπφο εθπέκπεη έλα κήλπκα ζε έλαλ δέθηε. Σν κήλπκα είλαη έλα ζχλνιν 

ζεκείσλ, έλαο θψδηθαο ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο (Eco, 1994, ζζ. 26-28).  

   Ζ επηζηήκε ηεο εκεησηηθήο εμεηάδεη φια ηα ζπζηήκαηα ζεκαζίαο, ρσξίο δηάθξηζε. Γελ 

θξίλεη αιιά πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη νπνηνδήπνηε θείκελν ελψ κπνξεί «λα είλαη ν 

ηδφθεξ ηεο ζεκεξηλήο γλψζεο, φπσο είλαη ην ζεκείν γηα ηνλ θάζε ιφγν» (Barthes R. , 

1979, ζ. 40). Παξέρεη κηα ζεηξά απφ κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

αλάιπζε γξαπηψλ θαη εηθνληθψλ θεηκέλσλ θαη αλαδεηθλχεηαη ζε πνιχηηκν νδεγφ ρξήζεο, 

νδεγφ πνξείαο θαη savoir-vivre ζηελ πνιπθσδηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

(Παζραιίδεο, 1996, ζ. 18). «Ζ ζεκεησηηθή ζεσξία είλαη έλα εξγαιείν απνθάιπςεο» (Eco, 

1994, ζ. 21). Γελ επηδηψθεη λα είλαη κηα ππέξ-επηζηήκε, αιιά «ν ηφπνο κηαο 

δηεπηζηεκνληθήο απνξεηηθήο θαη ζχλζεζεο», πνπ ζπλππάξρεη κε φιεο ηηο επηζηήκεο κε 

ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη απνθάιπςε θάζε αλζξψπηλεο λνεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Παζραιίδεο, 1996, ζ. 19).       

    Δκθαλίδεηαη σο επηζηεκνληθή ζεσξία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκειησηέο ηεο ζηελ Δπξψπε ππήξμε ν Διβεηφο γισζζνιφγνο Ferdinand de Saussure. 

ηελ παξάδνζε ηεο Γαιιηθήο ζεκεησηηθήο αλήθνπλ νη Roland Barthes θαη Julien 

Greimas. ηηο αξρέο ηνπ ΄60, ν ηδξπηήο ηεο εκεησηηθήο ρνιήο ηνπ Παξηζηνχ Greimas, 
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αλέπηπμε ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε ζεσξία αλάιπζεο θεηκέλσλ ή ζεσξία ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο. O Barthes ππήξμε έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο δηαλνεηέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Δπεξεάζηεθε απφ ηελ γισζζνινγία ηνπ Saussure θαη ηελ δνκηθή αλζξσπνινγία. 

Μειέηεζε ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηα θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (καδηθή 

θνπιηνχξα). Δθάξκνζε ηελ ζεκεηνινγία ζε ζπζηήκαηα ζεκαζίαο φπσο ε θσηνγξαθία, ε 

κφδα θαη ζε δηάθνξα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Καηάθεξε λα ηα πξνζεγγίζεη θαη 

λα αλαδείμεη ην λφεκα πνπ έθξπβαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ζεκεηνινγίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

έδσζε ζηε ζεκεηνινγία ηεο εηθφλαο.   

         4.2   ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ ΖΜΔΗΧΣΗΚΖ  

   Γηα ηελ ζεκεησηηθή, ην ζεκείν είλαη ν θνξέαο ηεο ζεκαζίαο. Σν ζεκείν κπνξεί λα έρεη 

ηε κνξθή ιέμεσλ, εηθφλσλ, ήρσλ, ελεξγεηψλ ή αληηθεηκέλσλ. Χο ζεκείν κπνξεί λα νξηζηεί 

νηηδήπνηε, ζχκθσλα κε κηα θνηλσληθή ζχκβαζε λα ζεσξεζεί σο θάηη πνπ ππνθαζηζηά 

θάηη άιιν (Eco, 1994, ζ. 39). Απνηειείηαη απφ δπν κέξε: ην ζεκαίλνλ θαη ην 

ζεκαηλφκελν. Σν ζεκαίλνλ είλαη ην «πιηθφ» κέξνο ηνπ ζεκείνπ θαη έρεη κηα κνξθή 

(form). Tν ζεκαηλφκελν είλαη ην πην αθεξεκέλν. Δίλαη ε έλλνηα, ην λφεκα, ε ηδέα πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε. Έρεη θαη απηφ «χιε», ηελ νπνία απνηειεί ην θαηλνκελνινγηθφ 

πεξηερφκελφ ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα αηνκηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία (Boklund-

Λαγνπνχινπ, 1980, ζζ. 10-12). Σν ζεκαηλφκελν κπνξεί λα έρεη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία 

(θαηαδήισζε), ή ζπλεηξκηθή ζεκαζία (ζπλδήισζε). Ζ θπξηνιεθηηθή είλαη ε θαζεκεξηλή 

ζεκαζία, δειαδή ε απιή ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ, ελψ ε ζπλεηξκηθή είλαη ε κεηαθνξηθή 

ζεκαζία. «Τν ζεκείν είλαη δηπξόζσπν ηεκάρην […] Η ζεκαζία κπνξεί λα εθιεθζεί σο  κηα 

δηαδηθαζία. Είλαη ε πξάμε πνπ ελώλεη ην ζεκαίλνλ κε ην ζεκαηλόκελν, πξάμε πνπ ην πξντόλ 

ηεο είλαη ην ζεκείν […] ην ζεκείν ηζρύεη επίζεο θαη κε ηνλ πεξίγπξό ηνπ» (Μπελβελίζη, 

Μπαξη, Νηεξηληά, Πηξο, & Φνπθψ, 1981). Σν ζεκείν απνθηά λφεκα ζε ζρέζε κε ηα άιια 

ζεκεία πνπ ππάξρνπλ καδί ηνπ ζε έλα ζχζηεκα ζεκαζίαο. Ζ ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο ηνπ κε ηα άιια ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ Saussure, ε 

ζρέζε κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλνκέλνπ είλαη απζαίξεηε, ζπκβαηηθή, άλεπ θηλήηξνπ 

αθνχ δελ ππάξρεη θπζηθή ή ινγηθή αηηία πνπ λα δηθαηνινγεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

(Λαγφπνπινο & Boklund-Λαγνπνχινπ, 2016, ζ. 46).  

   Σα δπν κέξε είλαη αδηαρψξηζηα θαη αλαπηχζζνπλ δχν εηδψλ ζρέζεηο: ηηο ζπληαγκαηηθέο 

θαη ηηο παξαδεηγκαηηθέο. Σα ζεκεία νξγαλψλνληαη ζε έλαλ ζπληαγκαηηθφ άμνλα. Όινη νη 

φξνη είλαη παξφληεο (in praesentia) θαη νη ζρέζεηο αθνξνχλ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ηελ 
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ζχλδεζε ησλ φξσλ κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα ζηηο παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο έλα κφλν 

ζηνηρείν απφ ην ζχληαγκα είλαη παξψλ. Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνην άιιν (in 

absentia), πνπ βξίζθεηαη ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα κέζσ ζπλεηξκηθψλ θαη κλεκνληθψλ 

κεραληζκψλ. Οη δπν άμνλεο δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα ζεκείσλ. Γελ είλαη δχν 

παξάιιεινη άμνλεο αιιά πεξηπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πξνζθέξνπλ έλα εξγαιείν γηα 

ηελ αλάιπζε θάζε θεηκέλνπ (Λαγφπνπινο & Boklund-Λαγνπνχινπ, 2016, ζ. 57). Σα 

ζεκεία θάζε θεηκέλνπ ζπλζέηνπλ ζπζηήκαηα ζεκαζίαο ζχκθσλα κε θάπνηεο ζπκβάζεηο, 

νη νπνίεο νλνκάδνληαη θψδηθεο. Απηνί θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν ηα ζεκεία 

απνθηνχλ λφεκα (Chandler, ζ. 3). Οη θψδηθεο θαιχπηνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκέλνπ.   

      4.3   ΠΑΗΓΗΚΟ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑ ΚΑΗ ΖΜΔΗΧΣΗΚΖ 

   Σν ηρλνγξάθεκα ηζνδπλακεί ζηελ επηθνηλσληαθή θαη εθθξαζηηθή αμία κε ην 

θαιιηηερληθφ έξγν ησλ ελειίθσλ (Μπέιιαο, 1975, ζ. 5). Δίλαη ην κέζν έθθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Γηα ηελ ζεκεησηηθή γίλεηαη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη πξνζεγγίδεηαη σο θνξέαο ζεκαζίαο θαη σο πνιηηηζκηθή 

δηαδηθαζία, σο πξάμε επηθνηλσλίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζεκεησηηθή αζρνιείηαη κε ηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο σο εξγαιείν αλάιπζεο - σο ζεκεησηηθή ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη σο 

γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ην πεδίν ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ, ην παηδηθφ 

ζρέδην απνηειεί αληηθείκελν ζεκεησηηθήο αλάιπζεο «γηαηί γξαθηθά ζεκεία 

επαλαιακβάλνληαη ζηα έξγα ησλ παηδηψλ, ελψ άιια απνζησπψληαη» (Βακβαθίδνπ, 

Γθφιηα, & Επγνχξε, 2005, ζ. 305). Δπηζεκαίλεηαη ε δπζθνιία αλάιπζεο ησλ παηδηθψλ 

έξγσλ, ιφγσ ηεο πνιπζεκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ. Απηφ φκσο πεξηνξίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

ελφο αθεγεκαηηθνχ θψδηθα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε (Νηε 

Μεξεληηέ, 1981, ζ. 34). 

   ηελ παξνχζα εξγαζία ην ηρλνγξάθεκα κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο 

έλα είδνο «γιψζζαο» ζε έλα πιαίζην εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο. Ο Barthes, αλαθέξεη 

φηη ε εηθφλα γίλεηαη γξαθή φηαλ κεηαδίδεη έλα κήλπκα, απνθηά ζεκαζία «θαη φπσο ε 

γξαθή, απαηηεί θη απηή κηα δπλεηηθή θξίζε» (Barthes R. , 1979, ζ. 203). Σν δσγξαθηθφ-

εηθαζηηθφ έξγν είλαη έλα είδνο θεηκέλνπ πνπ ελζσκαηψλεη λφεκα θαη γλψζε.  

   Ο ιφγνο θαη ην ζρέδην είλαη αγσγνί επηθνηλσλίαο, ελψ «έρεη επαιεζεπηεί φηη ν 

ζεκαληηθφο (semantique) δσγξαθηθφο ρψξνο είλαη έλαο ρψξνο πνπ έρεη ηηο ίδηεο 

δηαζηάζεηο κε ηνλ ξεκαηηθφ ζεκαληηθφ ρψξν» (Μπέιιαο, 1975, ζ. 14). Γηα ηνπο Thwaites, 
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Loyd θαη Mules, ε εκεησηηθή ζην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα - σο ζεκείν πνπ παξάγεη 

ζεκαζίεο - αλαδεηά ηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία, ηνπο θψδηθεο, ηελ θαηεχζπλζε, ηε 

ζρεκαηηθή ιεηηνπξγία, ην θνηλσληθφ πιαίζην ησλ ζεκείσλ θαη ηα ζπκθξαδφκελα 

(Βακβαθίδνπ, et al., p. 4).    

   Σα παηδηά αληηκεησπίδνληαη σο «δεκηνπξγνί ζεκείσλ» ζηε δηάξθεηα ηεο ηρλνγξαθηθήο 

δηαδηθαζίαο. ε θάζε ζεκαηλφκελν (λφεκα) επηιέγνπλ έλα ζεκαίλνλ (κνξθή). Αλ θαη ηα 

δπν κέξε είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ην παηδί-ηρλνγξάθνο ηα ζπληαηξηάδεη θαη 

δεκηνπξγεί έλα θαηλνχξην ζεκείν. Πξφθεηηαη γηα έλα εκπξφζεην ζεκείν, «κηα εκπξφζεηε 

ζχλδεζε ηεο κνξθήο, ε νπνία αλαπαξηζηά θαιχηεξα απηφ πνπ ελλνείηαη» (Kress & van 

Leeuwen, 2010, ζ. 52). Σν «εκπξφζεην» ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεκείσλ, ραξαθηεξίδεη ηνπο 

δσγξάθνπο θαη ηα παηδηά, αθνχ κνξθνπνηνχλ ζεκεία θαη εθθξάδνληαη κε θψδηθεο sui 

generis, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θψδηθεο ηνπ δέθηε (Μπέζζαο, 1993, ζ. 222). Σα 

ζεκεία είλαη παξάγσγα κηαο κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ε αλαινγία είλαη 

βαζηθή αξρή. Σα παηδηά εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαζθεπή κεηαθνξψλ, 

πεξηνξίδνληαη ιηγφηεξν απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ππάξρνπζεο κεηαθνξέο ζην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αιιά επεηδή βξίζθνληαη ζε ζέζε ειάρηζηεο εμνπζίαο νη κεηαθνξέο 

ηνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα (Kress & van Leeuwen, 2010, ζ. 52). 

   Κάζε απεηθφληζε κε ζέκα έλα αληηθείκελν ή κηα νληφηεηα, είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία ηα παηδηά σο «δεκηνπξγνί» ζεκείσλ, απνδίδνπλ ηελ ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή 

πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ έρνπλ. «Γελ είλαη πνηέ ην αληηθείκελν σο νιφηεηα αιιά  

κφλν νη ζεκαληηθέο ηνπ πιεπξέο πνπ απεηθνλίδνληαη» (Kress & van Leeuwen, 2010, ζζ. 

50-51). Σν παηδί αληηιακβάλεηαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, βηψλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηελ εξκελεχεη κέζα ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ αλήθεη. Γηα ηνπο Greimas θαη Courtes, ε 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ αλαδχεηαη επεμεξγαζκέλε απφ έλα πνιηηηζκηθφ κεηξψν κε 

ζεκαζηνινγηθνχο θψδηθεο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ην άηνκν πξνζεγγίδεη ηνλ θφζκν 

(Κάξηζαθα & Υξηζηνδνχινπ, 2010, ζ. 200). Σν παηδηθφ ζρέδην σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ, σο 

καξηπξία αιήζεηαο ή ςεχδνπο θαλεξψλεη ηελ εμάξηεζε ή φρη ησλ παηδηψλ απφ ην 

πεξηβάιινλ (Γαζθαιάθεο & Βακβαθίδνπ, 2007). 
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ΜΔΡΟ ΙΙ: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

   1.   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

         1.1   ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ 

   ηελ παξαθάησ ελφηεηα, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εηξήλε, πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη  

παξνπζηάδεηαη απφ ηα  εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ μέλε θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία.  

   Ο θχξηνο φγθνο ησλ εξεπλψλ αζρνιείηαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εηξήλε 

θαη ηνλ πφιεκν, ελψ νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απνθιεηζηηθά ζηελ 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ηα παηδηά ζηελ εηξήλε είλαη πεξηνξηζκέλεο. Έλα κέξνο ησλ 

εξεπλψλ βαζίζηεθε ζε γλσζηηθέο ζεσξίεο ιακβάλνληαο ππφςε ην γλσζηηθφ ζηάδην ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ ειηθία ηνπο. Άιιεο έξεπλεο κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλσλία), ζην ζρεκαηηζκφ ησλ 

παξαπάλσ ελλνηψλ.  

   Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε, ρξεζηκνπνηνχλ σο εξεπλεηηθά 

εξγαιεία ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Λίγεο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην παηδηθφ ζρέδην σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο.  

   ε έξεπλα ηνπ Cooper (1965), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ παηδηά ειηθίαο 5-16 εηψλ απφ 

ηελ Αγγιία θαη παηδηά ειηθίαο 7-14 εηψλ απφ ηελ Ηαπσλία, αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά 

ειηθίαο 6 εηψλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ, ελψ  

ζηελ ειηθία ησλ 7-8 εηψλ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο 

παξαπάλσ έλλνηεο. ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ, ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο ηνπ πνιέκνπ, λα αλαγλσξίζνπλ θίλεηξα θαη λα 

απνδψζνπλ πηζαλά αίηηα πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ. Ζ εηξήλε 

ζπζρεηίζηεθε κε  θαηαζηάζεηο αξκνλίαο, εζπρίαο, εζσηεξηθήο γαιήλεο, κε ηελ θηιία θαη 

άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Raviv, Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζζ. 35-36).  

   Ζ έξεπλα ησλ Hakvoort θαη Oppenheimer (1994), βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηνπ Selman 

(ζεσξία ηεο δηαπξνζσπηθήο θαηαλφεζεο) θαη πξφβαιιε σο ζεκειηψδε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαγλσξίδεη ηα εζσηεξηθά 

ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα θαηαλνεί ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ησλ αλζξψπσλ θαη 
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ηνλ ηξφπν πνπ ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν επίπεδν δηαπξνζσπηθήο θαηαλφεζεο θαη ε 

ειηθία θαζνξίδεη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο εηξήλεο. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςε φηη ε εηξήλε ζεσξείηαη απφ φιεο ηηο ειηθίεο (6-18), κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

απνπζηάδεη ν πφιεκνο ζε παγθφζκην επίπεδν ελψ ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν ε εηξήλε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θηιηθψλ ζρέζεσλ ρσξίο θηινληθίεο θαη ζπγθξνχζεηο. O 

αθνπιηζκφο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (επγέλεηα, 

θαινζχλε) ζε δηαπξνζσπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν ζπλδέζεθαλ ελλνηνινγηθά κε ηελ 

εηξήλε. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο (12-18) ε εηξήλε ζρεηίζηεθε κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία.  

   H Ηlse Hakvoort (1996), πξαγκαηνπνίεζε καθξνρξφληα  έξεπλα κε ζέκα ηελ εμέιημε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ (44 παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ) γηα ηελ εηξήλε 

θαη ηνλ πφιεκν θαη ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο επίηεπμεο ηεο εηξήλεο ζε 

δηαπξνζσπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Ζ εηξήλε ζπλδέζεθε κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(ραξά, επηπρία) θαη ραξαθηεξίζηεθε σο κηα πεξίνδνο εξεκίαο θαη απνπζίαο 

δηαπιεθηηζκψλ ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη απνπζίαο πνιέκνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ 

έξεπλα επηβεβαίσζε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Cooper 1965),  φπσο ηε 

ζπζρέηηζε ηεο εηξήλεο κε θνηλσληθέο ζρέζεηο (θηιία) θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(παηρλίδη). Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε απφ ηα θνξίηζηα ζηε ζπζρέηηζε ηεο εηξήλεο κε ηελ 

χπαξμε αξκνληθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

(αγάπε, ζπλεξγαζία, ζεβαζκφο, θαηαλφεζε), ζεσξήζεθε σο λέν δεδνκέλν. Δπίζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα αγφξηα θαηάθεξαλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο 

λσξίηεξα απφ ηα θνξίηζηα ζε αληίζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνγελέζηεξεο έξεπλαο 

(Haakvoort θαη Oppenheimer 1994), ζηελ νπνία ηα θνξίηζηα πξνεγνχληαλ ησλ αγνξηψλ 

(Hakvoort, 2009). 

   ηελ έξεπλα ηνπ Lourenko (1996),αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά (5-6 εηψλ) απνδίδνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ηελ εηξήλε (απνπζία πνιέκνπ, θαηάζηαζε εξεκίαο, κηα επηζπκεηή 

θαηάζηαζε) θαη ηνλ πφιεκν σο έλα γεγνλφο κε ζηξαηηψηεο, βφκβεο, ππξνβνιηζκνχο θαη 

ζαλάηνπο. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο νη νξηζκνί γίλνληαη πην ζχλζεηνη θαη πνιχπινθνη 

(πφιεκνο είλαη φηαλ πνιεκνχλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο). Ο εξεπλεηήο ραξαθηεξίδεη ηνλ 

πφιεκν θαη ηελ εηξήλε σο αζχκκεηξεο πξαγκαηηθφηεηεο. Αλ θαη ε εηξήλε νξίδεηαη σο 

απνπζία πνιέκνπ, ν πφιεκνο δελ νξίδεηαη σο απνπζία ηεο εηξήλεο. Ο πφιεκνο ζεσξείηαη 

αλεπηζχκεην γεγνλφο απφ φιεο ηηο ειηθίεο, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεη ηελ εηξήλε σο κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε. Δπίζεο, ζεσξείηαη κηα 
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θαηάζηαζε πνπ έπεηαη ηνπ πνιέκνπ (second-order phenomenon), σο απνπζία ηνπ 

πνιέκνπ (negative peace) θαη φρη ζαλ κηα θπξίαξρε ζεηηθή θαηάζηαζε βαζηζκέλε ζην 

δηάινγν, ζηε δηθαηνζχλε θαη ζηελ νκφλνηα. Πνιιά παηδηά ειηθίαο πέληε θαη έμη εηψλ, δελ 

φξηζαλ ηελ εηξήλε ελψ απέδσζαλ κε επθνιία ηε ζεκαζία ηνπ πνιέκνπ (Raviv, 

Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζζ. 99-100). Ο Lourenco αλαθέξεη φηη ζηηο Γπηηθέο 

θνηλσλίεο ηα παηδηά επαηζζεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ 

πφιεκν (ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ), παξά κε ηελ αλαγσγή ηεο εηξήλεο ζε ππέξκεηξε αμία 

θαη ηηο ζεηηθέο  ζπλέπεηεο χπαξμεο ηεο εηξήλεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν 

(Lourenço, 1996). 

   Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη νη παξαπάλσ έξεπλεο αγλννχλ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην σο θνξέα επίδξαζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ αληηιήςεσλ θαη 

παξέρνπλ κφλν εμειηθηηθά δεδνκέλα σο πξνο ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο. Παξάιιεια δίλνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Άιινη 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ ελλνηψλ ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ. 

   Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Walker, Myers-Bowman, Myers-Walls 

(2000). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην παηδηθφ ζρέδην θαη ηε ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθαιχςνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, θαζψο 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ πιαηζίνπ (νηθνγέλεηα, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο) ζηε δεκηνπξγία ησλ 

δπν ελλνηψλ. Ζ εηξήλε αλαδχζεθε σο έλλνηα ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (θηιηθέο ζρέζεηο, παηρλίδη), απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Οξίζηεθε κε ηελ αξλεηηθή ζεκαζία ηεο, σο (απνπζία 

πνιέκνπ) απνπζία ζπγθξνχζεσλ, δηαθσληψλ θαη σο κηα θαηάζηαζε εξεκίαο, γαιήλεο θαη 

επηπρίαο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Παξάιιεια νη εξεπλεηέο, βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηεο 

ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ηεο εηξήλεο 

αληαλαθινχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ 

νηθνγέλεηα, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζηηο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Παξάιιεια δηαπηζηψζεθε φηη ε εηξήλε θαη ε ζεκαζία ηεο δελ αλαδεηθλχεηαη 

απφ άιιεο πεγέο (ηειεφξαζε, ηαηλίεο, ηζηνξηθά θείκελα, βηληενπαηρλίδηα), κε απνηέιεζκα 

λα  πεξηνξίδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο (Walker, Myers-

Bowman, & Myers-Walls's, 2011).    
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   Γηα ηνπο Cynthia S. Sunal, Kelly θαη Dennis Sunal (2012), ε εηξήλε απνηειεί βαζηθφ 

ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Ζ πξνθείκελε έξεπλα αζρνιήζεθε 

απνθιεηζηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εηξήλε, έηζη ψζηε νη εξεπλεηέο λα 

απνθιείζνπλ ηε ζχγθξηζε ή ηε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιέκνπ. Bαζηδφκελνη ζηελ 

ζεσξία ηνπ Selman, πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε ηάμεηο Νεπηαγσγείσλ (41 παηδηά), ηα 

νπνία αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Ακεξηθήο. Οη εξεπλεηέο 

θσηνγξάθηζαλ ηα παηδηά φηαλ βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη γαιήλεο (personal 

peace). Έπεηηα ηα παηδηά δσγξάθηζαλ κηα εηθφλα ζρεηηθή κε ηελ εηξήλε θαη έδσζαλ έλα 

ηίηιν ζην ζρέδηφ ηνπο. Tα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζε 

δπν θάζεηο, πξηλ θαη κεηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ε εηξήλε ηαπηίζηεθε κε επηζεηηθέο θαη βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ηε δεχηεξε ηα παηδηά ζπλέδεζαλ ηελ 

εηξήλε κε επράξηζηεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, κε πξνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

κε θαηαζηάζεηο εξεκίαο θαη γαιήλεο. 

   χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ηα λήπηα βξίζθνληαη ζην ζηάδην 0 ηνπ Selman, αθνχ 

αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθέο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ εηξήλε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηθή ηνπο πξννπηηθή αγλνψληαο ηελ 

πξννπηηθή ησλ άιισλ (personal perspective) θαη ζην ζηάδην 1 αθνχ αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ γηα ηελ εηξήλε πνπ κπνξεί λα ηαπηίδνληαη ή λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηηο δηθέο ηνπο (ε εηξήλε παξνπζηάδεηαη σο κηα θαηάζηαζε πνπ δνπλ κε θίινπο, κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο). Σα δεδνκέλα ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο (ε εηξήλε ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο), εξκελεχνληαη σο απφξξνηα ηεο επίδξαζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σα παηδηά γελλήζεθαλ κεηά ην μέζπαζκα ησλ πνιέκσλ ζην Ηξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ. Αλ 

θαη δελ βίσζαλ θαηαζηάζεηο πνιέκνπ, βίσζαλ ηνλ πφιεκν κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ελψ 

παξάιιεια  ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δελ θαηάθεξαλ 

λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε σο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, 

δπζθνιεχηεθαλ λα ηηο αληηιεθζνχλ σο δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο έλλνηεο (Szymanski 

Sunal, Kelley, & Sunal, 2012).    

   ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Ηζξαήι (Amiram Raviv, Bar-Tal, Silvershat θαη 

Alona Raviv, 1986 θαη 1991), δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ 

γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν θαη πσο απηέο αλαπηχζζνληαη φηαλ ηα παηδηά έρνπλ ηελ 

εκπεηξία ελφο πξαγκαηηθνχ πνιέκνπ ή φηαλ κεγαιψλνπλ ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ν πφιεκνο, νη ζπγθξνχζεηο θαη ε εηξήλε, είλαη παξάγνληεο πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ ηζηνξία, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ελφο έζλνπο, ην ζχζηεκα αμηψλ θαη γεληθά 

δηακνξθψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, πξηλ απφ ηνλ 

πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ε επηθξαηνχζα ηδενινγία ραξαθηήξηδε ακπληηθνχο ηνπο πνιέκνπο  

ησλ Ηζξαειηλψλ ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ, αθνχ ππεξαζπίδνληαλ ηε ρψξα ηνπο θαη ηελ 

ειεπζεξία ηνπο. Ζ εηξήλε ήηαλ επηζπκεηή θαη κηα θαηάζηαζε νλεηξηθή. Σα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηελ αλέδεημαλ σο κηα θαηάζηαζε απνπζίαο ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, σο κηα θαηάζηαζε αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ θαη σο κηα δηαδηθαζία επίιπζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ. ηε δεχηεξε έξεπλα (1991), ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο εηξήλεο. Απηή 

ζρεηίζηεθε θπξίσο κε ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ηελ εξεκία θαη ηελ εζπρία ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζεσξήζεθε κηα θαηάζηαζε σο απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ θαη ζπκθσληψλ (Raviv, Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζζ. 167-184). 

   Οη Mc Lernon θαη Cairn, δηεμάγνληαο δχν έξεπλεο (1994 θαη 2002), αλαδήηεζαλ ηηο  

δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ 

πφιεκν, πξηλ θαη κεηά ηε ζπκθσλία εηξήλεο ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 (πκθσλία ηεο 

Μεγάιεο Παξαζθεπήο). θνπφο ηνπο ήηαλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ (ζπγθξνχζεηο, πνιηηηθέο ηαξαρέο), ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ θχινπ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ. Ζ εηξήλε ηαπηίζηεθε 

αξρηθά κε ηελ απνδνρή, ηελ ηζφηεηα θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ελψ ε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

δεκνθξαηία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ειεπζεξία, παξνπζίαζε κηα ζεκαληηθή πνζνζηηαία 

κείσζε ζηε δεχηεξε έξεπλα. Σα θνξίηζηα θαζνιηθνχ ζξεζθεχκαηνο ζπζρέηηζαλ ηελ 

εηξήλε κε ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ ηζφηεηα. ε γεληθφηεξν πιαίζην γηα ηα θνξίηζηα ε εηξήλε 

ζπλδέζεθε κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ελψ πξαγκαηψλεηαη ζην πιαίζην ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ε απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αθνπιηζκνχ (McLernon & Cairns, 2006, ζζ. 273-278). 

   Ζ έξεπλα ησλ Πιηφγθνπ Β, Παπαζαλαζίνπ Μ. θαη αθθά Γ. (1999-2000), αλαδήηεζε ηηο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ (ειηθίαο 3-12 εηψλ) γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, κεηά ην ηέινο 

ηνπ πνιέκνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηελ δπζθνιία ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο θάησ ησλ 7 εηψλ, λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα ηεο εηξήλεο. Γεληθφηεξα, ε εηξήλε 

νξίζηεθε σο «αληίζεην» ηνπ πνιέκνπ, ζπζρεηίζηεθε κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αμίεο, 

κε ηελ χπαξμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλδέζεθε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα αλέδεημε ηε δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζήο ηεο κε ζεηηθνχο 
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ραξαθηεξηζκνχο απφ ηα παηδηά, σο έλαλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (αθθά, 

Παπαζαλαζίνπ, & Πιηφγθνπ, 2005).  

   Γηαπηζηψλεηαη φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ εηξήλε, είλαη 

πεξηνξηζκέλε, ελψ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ε χπαξμε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθήβσλ ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε θαη ηε βία. 

   Aπφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ε εηξήλε νξίδεηαη σο: απνπζία 

πνιέκνπ (negative peace), ελψ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε επράξηζηεο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ εηξήλε σο απνπζία 

πνιέκνπ, ζπγθξνχζεσλ θαη θάζε κνξθήο βίαο ζπλδέεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Galtung 

(αξλεηηθή εηξήλε), ελψ νξίδεηαη σο απνπζία ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ φπσο ζθνησκνί, 

φπια, ζάλαηνο. Αξρηθά, ηα παηδηά πξνζδηνξίδνπλ ηη δελ είλαη εηξήλε ελψ ε πξσηαξρηθή 

έλλνηα πνπ ηεο απνδίδνπλ είλαη ηεο αξλεηηθήο εηξήλεο. Αλαθέξεηαη θαη ε ζεηηθή δηάζηαζή 

ηεο ε νπνία αλαδχεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο φπνπ θπξηαξρεί ε θηιία, ε αγάπε, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιειεγγχε. Όπσο ηζρπξίδεηαη ε Hakvoort, ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα αλαπηχμνπλ ηε 

ζεηηθή έλλνηα ηεο εηξήλεο κε ηελ ζεηηθή ζπλδεισηηθή ζεκαζία (positive connotation) ηεο, 

πνπ είλαη νη αξκνληθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Hakvoort, 

2009, ζ. 13). Οη νξηζκνί δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Οη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη απφ ηελ ειηθία ησλ έμη θαη εθηά ρξφλσλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ αληηιήςεηο γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, ελψ ηα κηθξφηεξα παξνπζηάδνπλ 

κηα δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζεκαζηνδνηήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

έλλνηα ηεο εηξήλεο. Σα κηθξφηεξα παηδηά ηελ ζρεηίδνπλ κε ηελ χπαξμε θηιηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, κε ηε δεκνθξαηία θαη κε ην 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σα κεγαιχηεξα παηδηά θαη νη έθεβνη 

αλαθέξνληαη ζε ζχλζεηνπο θαη αθεξεκέλνπο φξνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εηξήλεο θαη θάλνπλ ιφγν γηα ζεζκνχο θαη πνιηηηθά φξγαλα. Γεληθφηεξα, ε 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιέκνπ πξνεγείηαη ηεο εηξήλεο, ιφγσ ηεο επθνιίαο ησλ 

παηδηψλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν θαη ηεο 

δπζθνιίαο λα απαληήζνπλ γηα ηελ εηξήλε. Ζ εκπεηξία ελφο πνιέκνπ, ε έθζεζε ζε πνιηηηθά 

γεγνλφηα, νη ηδενινγίεο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, νη θνηλσληθέο αμίεο, ε νηθνγέλεηα, 
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ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη γεληθφηεξα ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, απνηειoχλ 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν. 

   Καηαιήγνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ηα παηδηά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ 

θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο ε εηξήλε θαη ν πφιεκνο, επεξεάδνληαη ηφζν απφ θνηλσληθνχο 

φζν θαη απφ αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ζα 

απνηειέζνπλ κηα βάζε ζχγθξηζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.   

      1.2   ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

   Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζέκαηνο «Πσο θαηαιαβαίλεηο ηελ εηξήλε;», επηιέρζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο κηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

εδξαίσζεο ηεο εηξήλεο κέζσ ηεο παηδείαο (Βαξβαξνχζεο, 1986, ζ. 192). ηνλ 21
ν
 αηψλα 

είλαη επηηαθηηθφ ην αίηεκα γηα εηξήλε, φπσο θαη ε αλάγθε γηα ηελ αιιαγή ηξφπνπ ζθέςεο 

ησλ αλζξψπσλ γηα εηξεληθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ Αγσγή γηα ηελ Δηξήλε ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο κεηακνληέξλαο παηδαγσγηθήο 

θαη απαηηείηαη ιφγσ ησλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ λα ηεζεί ζηελ πξνκεησπίδα ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μαθξήο, 2007). Ο εηξεληθφο ηξφπνο δσήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, σο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Αγσγήο γηα ηελ Δηξήλε, πξέπεη λα 

«θαηαζηεί πξνζβάζηκνο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία» 

(Μπάηζηνο, 1995, ζ. 44). Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νθείιεη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο 

πνπ λα πξνάγνπλ ηελ αμία ηεο εηξήλεο. Απηφ δηαθαίλεηαη ζε κηα απφ ηηο γεληθέο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηνπ ΓΔΔΠ γηα «επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, παγθφζκηαο εηξήλεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο» 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην). 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζην ΑΠ θαη ΓΔΠΠ, ν ζρεδηαζκφο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζην Νεπηαγσγείν γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα 

πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ψζηε λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά θαη 

επηπρηζκέλα ζηνλ θφζκν. Ζ ζπλεξγαζία, ε απνδνρή ηνπ άιινπ, ε αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ αγάπεο θαη αδειθνζχλεο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζην 

Νεπηαγσγείν (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην). 

   θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ λεπίσλ γηα 

ηελ εηξήλε, φπσο νξγαλψλνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 
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Έηζη ηίζεηαη ην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ λεπίσλ γηα 

ηελ εηξήλε σο εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή αμία;    

   Χο επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηίζεληαη ηα παξαθάησ: 

- πνηεο είλαη ελλνηνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εηξήλεο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα λήπηα; 

- πσο αληηιακβάλνληαη ηα αγφξηα θαη πσο ηα θνξίηζηα ηελ εηξήλε; 

- κε πνηεο εζηθέο αμίεο ηαπηίδνπλ ηα λήπηα ηελ εηξήλε; 

- κε πνηεο αλζξσπηζηηθέο αμίεο ηαπηίδνπλ ηα λήπηα ηελ εηξήλε;   

   Ζ κειέηε ηεο παξαγσγήο λνεκάησλ θαη  δηακφξθσζεο αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ εηξήλε  

απφ ηα παηδηά, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φιεο εθείλεο ηηο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηελ νηθνδφκεζή ηεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Σα δεδνκέλα  

εκπινπηίδνπλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ σο είδνο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, 

κνληέιν θαηαγξαθήο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ γλψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαπάλσ έλλνηα. Σν πεξηερφκελν ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ δνκεί ην παηδί, απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο ησλ 

κειινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θνζκνζεσξίαο γηα ηελ αμία ηεο εηξήλεο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ (Raviv, Oppenheimer, & 

Bar-Tal, 1999, ζζ. 2-3). Δπνκέλσο νη έξεπλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

«αλαπαξαζηαζηαθνχ ζχκπαληνο» ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε. Απηφ ην ζχκπαλ 

νξγαλψλεηαη απφ ην παηδί κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ (κε ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη αμίεο) θαη 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ 

(νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ). Σν γξαθηθφ δείγκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο απνηειεί κηα δνκηθή νιφηεηα θαη εληάζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο, ζην πεδίν ηεο δπηηθήο θνπιηνχξαο ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο 

Καζηνξηάο.  

   ηελ εξγαζία ηίζεηαη ν ξφινο ηνπ σο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, σο παξάγνληα 

δηακφξθσζεο αληηιήςεσλ θαη αμηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηξήλε. Ζ 

εηξήλε ζεσξείηαη θνηλσληθή έλλνηα θαη απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο γλψζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο εκπεηξίαο πνπ απνθηά έλα παηδί ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ 

(νηθνγέλεηα, ζρνιείν) (Raviv, Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζ. 5). Ζ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ 
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ζπγθεηκέλνπ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Με βάζε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ 

επνηθνδνκεηηζκνχ, ην άηνκν καζαίλεη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Χο πιαίζην δξάζεο ησλ παηδηψλ έρεη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν πνπ 

πεξηιακβάλεη: πιηθά, πξφζσπα, θαλφλεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο. Ζ γλψζε απνηειεί 

πξντφλ ηεο ππνθεηκεληθήο αλαθαηαζθεπήο ησλ κελπκάησλ, ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο 

απνηειεί έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ζε δηαπξνζσπηθφ θαη δηνκαδηθφ 

επίπεδν εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηξήλε (Raviv, Oppenheimer, & Bar-Tal, 1999, ζζ. 7-

8).      

       1.3   ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

   ηελ έξεπλα ν ππφ κειέηε πιεζπζκφο είλαη ηα παηδηά ειηθίαο 5-6 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 

δεκφζηα λεπηαγσγεία ησλ λνκψλ Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο. Απφ ηνλ παξαπάλσ πιεζπζκφ 

επηιέρζεθε έλα δείγκα 80 λεπίσλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018. Σελ πεξίνδν απηή αλαπηχζζνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν ζην λεπηαγσγείν, ζην πιαίζην ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε πσο πξνζεγγίδεηαη ε εηξήλε ζην 

λεπηαγσγείν θαη πσο αληαλαθιάηαη ζην ηρλνγξάθεκα ησλ λεπίσλ.    

   Εεηήζεθε απφ ηα λήπηα λα δσγξαθίζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε πσο 

θαηαιαβαίλνπλ ηελ εηξήλε. Ζ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ έγηλε απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο 

ηάμεο, αθνχ ηα λήπηα δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ φκνηεο ζπλζήθεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, δφζεθε ζηα παηδηά 

ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο (παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα). Μπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν μπινκπνγηέο θαη δφζεθαλ ζε φινπο ηνπο κηθξνχο δεκηνπξγνχο 

ζπγθεθξηκέλα παθέηα ησλ 24, ζε κία ηθαλνπνηεηηθή γθάκα απνρξψζεσλ γηα ηε ρξσκαηηθή 

θαιιηηερληθή έθθξαζή ηνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαηαγξάθεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ κφλν κε ηα αξρηθά ηνπ 

νλνκαηεπψλπκνχ ηνπο θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηε λεπηαγσγφ.  
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      1.4   ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

   Χο κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα. Ζ 

επηινγή ηνπ σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν έγηλε γηαηί ην ηρλνγξάθεκα απνηειεί κηα βαζηθή 

κνξθή έθθξαζεο ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα ηνλ Widlocher, ην 

ηρλνγξάθεκα ππεξέρεη ζε εθθξαζηηθή άπνςε απφ άιινπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηνπ παηδηνχ 

(π.ρ. ην παηρλίδη) θαη γη’ απηφ ζεσξείηαη πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

(Μπέιιαο, 2009, ζ. 18). Παξάιιεια ε δσγξαθηθή ζεσξείηαη ν πην παξαδνζηαθφο θαη ν 

πην ηζρπξφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν παηδηθφ ζρέδην 

αθεγείηαη θάζε θνξά κηα ηζηνξία κε εηθφλεο-ζχκβνια θαη ε εηθνλνγξαθεκέλε απφδνζε 

αληηθεηκέλσλ ή θαη πξνζψπσλ ζπλαξηάηαη κε ηνλ ηίηιν ζέκα (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 

2006, ζ. 19).  

   Ο Gardner, ηζρπξίδεηαη φηη ην παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαρσξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε δσγξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηεο, ελψ κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί ηα ζχκβνια θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηθή ηνπ ηρλνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη έθθξαζε, ελψ ην λνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ ζχζηεκα ζπγθηλείηαη απφ ηε 

ζπκβνιηθή κνξθή θαη ηε ζεκαζία ηεο (Παπαλησλίνπ & Ράδνπ, ζ. 174). 

   ηελ έξεπλά καο ε δεκηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν παηδηθφ ηρλνγξάθεκα ζεσξείηαη πιηθφ κε γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ παηδηά θαη αμηνπνηείηαη σο πιηθφ πιεξνθφξεζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρεη νξγαλψζεη γηα έλα ζχλζεην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ηελ εηξήλε. 

   Αλαδεηνχκε ζην ηρλνγξάθεκα ηηο έλλνηεο, ηηο ζεκαζίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή 

αλαπαξάγνπλ ηα λήπηα γηα ηελ εηξήλε. Χο πνιηηηζκηθφ πξντφλ απνθαιχπηεη ηνλ βαζκφ 

εμάξηεζήο ηνπο ή φρη απφ ην πεξηβάιινλ, πιηθφ θαη θνηλσληθφ. ε απηή ηε δηάζηαζε 

αληρλεχνπκε ηoλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο εηξήλεο ζην Νεπηαγσγείν, σο ζχλνιν αμηψλ, 

ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ ελζηεξληζηεί ηα λήπηα ή φρη. Σα 

ζηνηρεία ηνπ παηδηθνχ ηρλνγξαθήκαηνο (κνξθή, ρξψκα, ζχλζεζε, ζχλνιν ζεκείσλ), 

ζπληζηνχλ έλα εθθξαζηηθφ πεδίν γηα πνιηηηζκηθή-ζεκεησηηθή αλάιπζε. Κάζε 

ηρλνγξάθεκα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζεκεησηηθφ δπλακηθφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο 

ζεκεησηηθνχο πφξνπο (ζεκεία) πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.    

   Ζ εξψηεζε γλψκεο (πσο θαηαιαβαίλεηο ηελ εηξήλε;) πνπ ηέζεθε,  είρε έλα δηπιφ ξφιν: 

απφ ηε κηα λα αληρλεχζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλψζεηο ησλ λεπίσλ 
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γηα ηελ εηξήλε θαη απφ ηελ άιιε λα πεξηνξίζεη ηελ πνιπζεκία ηνπ παηδηθνχ 

ηρλνγξαθήκαηνο γηα ηνλ εξεπλεηή. Ζ πνιπζεκία ηεο εηθφλαο δεκηνπξγεί έλα εξσηεκαηηθφ 

γηα ηελ έλλνηα θαη ην λφεκα. Σν γισζζηθφ κήλπκα είλαη κηα απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

«αθηλεηνπνηεί» ηελ θπκαηλφκελε αιπζίδα ησλ ζεκαηλνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ν ηξφκνο ησλ αβέβαησλ ζεκείσλ (Barthes R. , 2007, ζ. 47). 

      1.5   ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ 

   To corpus αλάιπζεο κε ζεκεησηηθά εξγαιεία, απνηεινχλ ηα (80) ηρλνγξαθήκαηα ησλ 

λεπίσλ (νπηηθφ θείκελν). Γηα ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ 

αθνινπζνχκε ην κνληέιν ηεο «Γξακκαηηθήο ηνπ Οπηηθνχ ρεδηαζκνχ» ησλ Kress θαη 

Leewen. 

   H κεζνδνινγηθή απηή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή ζεκεησηηθή ζεσξία, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλαπαξάζηαζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ «ζεκαζηνδνηείηαη απφ 

ηα πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν παξάγεηαη» (Διεπζεξίνπ, 2009, ζ. 160). Παξέρεη κηα κεηαγιψζζα γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ, πνπ αληαλαθινχλ ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο πεξίζηαζεο, ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα νπηηθά 

θείκελα. Ζ κέζνδνο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα απεηθνληδφκελα ζηνηρεία 

ζπλδπάδνληαη ζε λνεκαηνδνηνχκελα ζχλνια, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία λνήκαηνο. Ζ 

νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε νπηηθέο δνκέο ζπληζηνχλ νπηηθέο δειψζεηο πνπ παξαπέκπνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο ηεο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ θαη κνξθέο θνηλσληθήο δηάδξαζεο. 

Σν νπηηθφ ζεκείν απνηειείηαη απφ ην ζεκαίλνλ, ηε κνξθή (φπσο ην ρξψκα, ηε γξακκή, 

ηελ πξννπηηθή, θ.α.), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα 

πξαγκαησζνχλ ηα λνήκαηα (ζεκαηλφκελα). ηελ θνηλσληθή ζεκεησηηθή, ν φξνο ζεκείν 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν πφξνο. Οη πφξνη δηαζέηνπλ έλα ζεσξεηηθφ δπλακηθφ πνπ 

ζπλίζηαηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ελδερφκελεο ρξήζεηο ηνπο θαη έλα ελεξγφ δπλακηθφ 

πνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηηο ρξήζεηο πνπ νη ρξήζηεο ησλ ζεκείσλ δεκηνπξγνχλ, ζέινληαο 

λα θαιχςνπλ ηηο εθθξαζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπο ζε έλα ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα (Kress & van Leeuwen, 2010, ζ. 19). Σα παηδηά είλαη νη δεκηνπξγνί ησλ ζεκείσλ 

πνπ εθθξάδνπλ έλα λφεκα, έλα ζεκαηλφκελν κέζσ ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο θαη αλαδεηθλχνπλ 

θάζε θνξά - ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κνξθέο - ηηο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή ηεο νληφηεηαο πνπ απεηθνλίδνπλ. 
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   Τηνζεηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο ηνπ Halliday, νη Kress θαη Van Leeuwen 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζε θάζε νπηηθφ κέζν πξαγκαηψλνληαη ηξείο θχξηεο κεηαιεηηνπξγίεο: α) 

ε αλαπαξαζηαηηθή κεηαιεηηνπξγία πνπ ελέρεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ/ηαπηνπνίεζε/ηδηφηεηεο/ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπαξηζηψκελσλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηε θχζε ησλ γεγνλφησλ (αλαπαξηζηψκελεο δξάζεηο/αληηδξάζεηο ή 

δηαδηθαζίεο), πνπ πξαγκαηψλνληαη ζην πιαίζην ηεο αθεγεκαηηθήο νπηηθήο πξφηαζεο β) ε 

δηαπξνζσπηθή κεηαιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ νηθνδνκνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζεαηψλ θαη ησλ αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ γ) ε 

θεηκεληθή κεηαιεηηνπξγία πνπ θαλεξψλεη ηνπο ηξφπνπο πνπ ηα νπηηθά ζηνηρεία 

δηεπζεηνχληαη ψζηε λα απνδψζνπλ κηα δνκηθή θεηκεληθή νξγάλσζε θαη ζπλνρή (Kress & 

van Leeuwen, 2010, ζζ. 98-99).  

   Ζ εκεησηηθή δαλείδεηαη απφ ηελ ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο ην βαζηθφ ζρήκα 

επηθνηλσλίαο (Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ, 1983, ζ. 6). ηελ ζρεδηαζηηθή πξάμε αιιά θαη 

ζην απνηέιεζκα σο εηθαζηηθφ πξντφλ θαη σο «εηθνληθφ ζεκείν», εληνπίδνπκε ηνλ πνκπφ 

δσγξάθν θαη ηνλ πνκπφ ζέκα (Βακβαθίδνπ, Γθφιηα, & Επγνχξε, 2005, ζ. 305). ηελ 

πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε, πεξηγξάθνληαο ην ζρήκα επηθνηλσλίαο ζηε ζρεδηαζηηθή πξάμε, 

εληνπίδνπκε πέληε παξάγνληεο: ην παηδί θαη ηελ εηξήλε σο πνκπό (δσγξάθνο θαη ζέκα), 

ηνλ εξεπλεηή σο απνδέθηε, ην δσγξαθηθφ ζεκείν σο δίαπιν, ην λφεκα πνπ πξνζιακβάλεη 

ν δέθηεο-παηδί θαη ν δέθηεο-εξεπλεηήο σο κήλπκα θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ 

κελχκαηνο  απφ ηνλ απνδέθηε-παηδί θαη ηνλ απνδέθηε-εξεπλεηή σο θώδηθεο.  

 

2.   ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑΣΧN  

      2.1  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

       Παξαηίζεληαη ηα 80 ηρλνγξαθήκαηα  κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ λεπίσλ θαη ην 

γξαπηφ γισζζηθφ θείκελν πνπ ηα ζπλνδεχεη.  
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΒ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 1: «Δηξήλε είλαη λα αγαπηνχληαη φινη 

νη άλζξσπνη πάλσ ζηε γε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΔΠ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 2: «Σα παηδηά είλαη ραξνχκελα θαη 

παίδνπλ!» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΝΓ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 3: «Όηαλ έρνπκε εηξήλε ηα παηδηά 

έρνπλ θαγεηφ. Γελ ππάξρεη πφιεκνο» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: KΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 4: «Όινη νη άλζξσπνη είλαη ζαλ 

αδέξθηα» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΝΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 5: «Σα παηδάθηα παίδνπλ καδί θαη 

δελ ηζαθψλνληαη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΒ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 6: «Δηξήλε είλαη ηα ινπινχδηα θαη ην 

πξάζηλν ρνξηάξη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 7: «Δηξήλε είλαη ε αγάπε θαη φηαλ 

κπνξνχκε λα πάκε βφιηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 8 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 8: «Όινη νη άλζξσπνη είλαη θαινί θαη 

ραξνχκελνη» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 9 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΝΛ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 9: «Δηξήλε είλαη φηαλ έρνπκε ζπίηη, 

πεγαίλνπκε ζρνιείν, ηα ινπινχδηα, ν ήιηνο, ηα 

πνπιηά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 10 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΛ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 10: «Δηξήλε είλαη φηαλ φια είλαη 

ραξνχκελα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 11 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΚ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 11: «Δηξήλε είλαη δέληξα, θπηά, 

νπξάλην ηφμν θαη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 12 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 12: «Δηξήλε, ινπινχδηα, νπξάλην 

ηφμν, ήιηνο, νπξαλφο, θαξδνχιεο, αζηέξη, 

ιηκλνχιεο, ρνξηαξάθη» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 13 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 13: «Δηξήλε ήιηνο, πνπιηά, νπξάλην 

ηφμν, ραξνχκελα παηδηά, ινπινχδηα, ε ιίκλε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 14 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΥΓ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 14: «Δηξήλε ηα φκνξθα ινπινχδηα 

θαη φηαλ θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 15 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 15: «Όηαλ έρνπκε εηξήλε φια ηα 

ζπίηηα είλαη φκνξθα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 16 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Μ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 16: «Δηξήλε είλαη αγάπε» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 17 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 17: «Δηξήλε είλαη θξνληίδα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 18 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΦΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 18: «Δηξήλε είλαη ν ήιηνο, παηδάθη 

πνπ ρακνγειάεη, θαξδηά, πεξηζηέξη, ζχλλεθα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 19 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 19: «Δηξήλε είλαη αγάπε θαη θηιία 

θαη θξνληίδα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 20 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΕ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 20: «Δηξήλε είλαη λα δνχκε φινη 

καδί» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 21 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 21: «Δηξήλε είλαη νπξάλην ηφμν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 22 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΕ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 22: «Δηξήλε είλαη λα κελ θάλνπκε 

πφιεκν, λα κε ρηππάκε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 23 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΘΓ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 23: «Δηξήλε είλαη ηα ινπινχδηα θαη 

ηα ραξνχκελα παηδηά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 24 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΝΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 24: «Σα παηδηά παίδνπλ κε κπαιφληα-

θαξδηέο» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 25 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΔΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 25: «Δίκαζηε ζηηο θνχληεο κε ηε 

κακά κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 26 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΣ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 26: «Σα παηδηά παίδνπλ ζηελ παηδηθή 

ραξά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 27 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΥΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 27: «Οη άλζξσπνη είλαη αγαπεκέλνη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 28 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο   

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 28: «Γελ έρεη πφιεκν θαη ηα παηδηά 

είλαη φια ραξνχκελα» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 29 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΒ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 29: «Ζ νηθνγέλεηα είλαη ραξνχκελε 

θαη πεγαίλεη βφιηεο» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 30 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 30: «Ζ νηθνγέλεηα θάλεη δηαθνπέο 

ζηε ζάιαζζα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 31 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΝΕ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 31: «Όηαλ έρνπκε εηξήλε νη 

άλζξσπνη είλαη ρακνγειαζηνί θαη αγαπεκέλνη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 32 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΘΣ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 32: «Ζ εηξήλε είλαη έλα ραξνχκελν 

νπξάλην ηφμν» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 33 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΘΓ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 33: «Δηξήλε είλαη λα θνιπκπάκε ζηε 

ζάιαζζα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 34 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΕΚ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 34: «Δηξήλε είλαη νη άλζξσπνη λα 

αγαπηνχληαη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 35 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Γ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 35: «Να πεξλάκε θαιά κε ηνπο 

γνλείο καο θαη κε ηελ αδειθή καο ζηε ζάιαζζα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 36 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 36: «Παίδνπκε φινη καδί ζηελ απιή» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 37 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΘΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 37: «Σα παηδηά πάλε ζην ζρνιείν. Σν 

έλα παηδί δίλεη ην παηρλίδη ηνπ ζην άιιν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 38 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΖΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 38: «Έρσ θίινπο. Μπνξψ λα 

πεγαίλσ ζηελ παηδηθή ραξά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 39 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 39: «Μνηξαδφκαζηε θαη ζπδεηάκε 

ζην ζπίηη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 40 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: KΑ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 40: «Με ηελ θαξδνχια. Όηη αγαπάκε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο» 

 



60 
 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 41 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Γ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 41: «Δηξήλε είλαη ε αγάπε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 42 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΗΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 42: «Ζ εηξήλε είλαη ην ζρνιείν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 43 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΔΦ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 43: «Ζ εηξήλε είλαη αγάπε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 44 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΡ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 44: «Η εηξήλε είλαη ν κπακπάο πνπ 

δνπιεχεη» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 45 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΜ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 45: «Δηξήλε είλαη αγάπε θαη θηιηά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 46 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΥΚ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 46: «Δηξήλε είλαη ε θηιία ησλ 

αλζξψπσλ» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 47 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Α 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 47: «Δηξήλε είλαη ην ςσκί θαη ην 

παηρλίδη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 48 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΝ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 48: «Ζ εηξήλε είλαη φια ηα παηδάθηα 

ηεο γεο είλαη ραξνχκελα» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 49 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΗ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 49: «Ζ εηξήλε είλαη θξέζθα 

ινπινχδηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 50 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΦΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 50: «Ζ εηξήλε είλαη ιηβάδη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 51 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΥ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 51: «Ζ εηξήλε είλαη αλζηζκέλα 

ινπινχδηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 52 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 52: «Ζ εηξήλε είλαη ινπινχδηα» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 53 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΘΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 53: «Ζ εηξήλε είλαη ινπινχδηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 54 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Φιψξηλαο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 54: «Ζ εηξήλε είλαη πνπιηά» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 55 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΠ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 55: «Σν έλα παηδάθη βνεζάεη ην άιιν 

πνπ έπεζε. Δηξήλε είλαη λα βνεζάκε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 56 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: KΠ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 56: «Έια λα γίλνπκε θίινη» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 57 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Α 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 57: «Σα παηδηά ζην ζρνιείν είλαη 

φια θίινη» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 58 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΦ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 58: «Σν παηδάθη έπεζε θάησ. Σν 

θνξηηζάθη ην βνεζάεη θαη ην παξεγνξεί» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 59 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Θ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 59: «Ζ νηθνγέλεηα είλαη ζηνλ θήπν 

θαη θξνληίδνπλ ηα ινπινχδηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 60 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΠ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 60: «Η εηξήλε είλαη θηιία θαη 

αγάπε» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 61 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΥ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 61: «Ζ εηξήλε είλαη αγάπε θαη έλα 

θνξίηζη γεκάην θαξδηέο» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 62 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: KΑ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 62: «Δηξήλε είλαη πνιιά παηδάθηα 

πνπ ρνξεχνπλ ην πξσί» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 63 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΗΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 63: «Δηξήλε είλαη φηαλ ζηε γε δελ 

έρεη πφιεκν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 64 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Γ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 64: «Ζ εηξήλε είλαη φηαλ παίδσ 

κπάια» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 65 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΔΣ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 65: «Ζ εηξήλε είλαη φηαλ ηα παηδηά 

δελ πεηλάλε. Έρνπλ θαγεηφ θαη είλαη ραξνχκελα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 66 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΠΑ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 66: «Δηξήλε είλαη ηα παηδάθηα πνπ 

παίδνπλ ραξνχκελα ηελ άλνημε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 67 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 67: «Ζ εηξήλε είλαη φηαλ φια ηα 

παηδάθηα έρνπλ ζπίηηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 68 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΗΥ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 68: «Ζ εηξήλε κνηάδεη κε πνιιέο 

θαξδηέο θαη έλα κεγάιν αζηέξη» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 69 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Α 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 69: «Πάκε ζρνιείν θαη καζαίλνπκε 

γξάκκαηα» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 70 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΜΓ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 70: «Δίκαζηε ραξνχκελνη θαη 

παίδνπκε» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 71 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΦΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 71: «Η εηξήλε είλαη έλα θνξίηζη 

ζηελ εμνρή» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 72 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΚ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 72: «Ζ εηξήλε είλαη έλα θνξηηζάθη 

κε άζπξν θνπζηαλάθη πνπ καο αγαπάεη φινπο» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 73 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΠ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 73: «Δίλαη θαιή. Αγαπάεη ηνπο 

αλζξψπνπο» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 74 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Γ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 74: «Γελ έρνπκε πφιεκν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 75 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΒΓ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 75: «Ζ εηξήλε καο θάλεη 

ραξνχκελνπο» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 76 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: Α 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 76: «Ζ εηξήλε είλαη βαζίιηζζα γηαηί 

είλαη πην θαιή απφ φινπο» 
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ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 77 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΓΚ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 77: «Σα παηδηά πάλε ζην ζρνιείν» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 78 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΑΜ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 78: «Σα παηδάθηα παίδνπλ ζηελ 

πηζίλα» 

 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 79 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: KΠ 

ΦΤΛΟ: Κνξίηζη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 79: «Σα παηδηά είλαη ραξνχκελα θαη 

παίδνπλ» 

ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 80 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΑΡΥΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΟ: ΥΥ 

ΦΤΛΟ: Αγφξη 

ΝΟΜΟ: Καζηνξηάο 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 80: «Ζ εηξήλε είλαη δχν παηδάθηα 

πνπ παίδνπλ» 
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      2.2   ΑΝΑΛΤΖ ΟΠΣΗΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Ιρλνγξάθεκα 1 

   Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο είλαη ε πιαηζίσζε πνπ πξαγκαηψλεηαη ζην ζρήκα 

θαξδηάο. Οη αλζξψπηλεο κνξθέο (ζπκκεηέρνληεο) απεηθνλίδνληαη ζε έλα νκαδηθφ 

πνξηξαίην. ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη γπλαηθείεο κνξθέο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην 

ηξηγσληθφ ζψκα (Μπέιιαο, 2009, ζ. 46). Σα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ δεκηνπξγνχλ 

αλχζκαηα, απνθαιχπηνληαο ηελ ζπλδεζηκφηεηα ησλ κνξθψλ. Ζ ζπλδεζηκφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα ρσξηθή ζχλζεζε, ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία αλήθνπλ καδί θαη απνηεινχλ 

κηα κνλάδα πιεξνθνξίαο (Kress & van Leeuwen, 2010, ζ. 314). ε ζπλδεισηηθφ επίπεδν 

ζεκαίλεη ηελ ελφηεηα θαη ηελ νκφλνηα ησλ αλζξψπσλ. Οη κεησπηθέο ζηάζεηο ησλ κνξθψλ 

δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε απαίηεζεο κε ηνλ ζεαηή. Οη κνξθέο είλαη ρακνγειαζηέο, θαιψληαο 

ηνλ ζεαηή λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. Ο ηρλνγξάθνο ζπλδέεη ηελ εηξήλε 

κε ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. Ζ παξάιεηςε κειψλ ηνπ ζψκαηνο (ρέξηα-πφδηα) πνπ 

παξαηεξείηαη, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αξρή πνπ ζηεξίδνληαη πνιιά παηδηθά κνηίβα θαη 

ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί «ζην θαζέλα ν δηθφο ηνπ ρψξνο» (Goodnow, 1988, ζ. 25). Σν 

θπξίαξρν ρξψκα ζηε ζχλζεζε είλαη ην θφθθηλν. Πξφθεηηαη γηα έλα δεζηφ ρξψκα, πνπ 

εγείξεη ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ζξηάκβνπ, ελεξγεηηθφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο (Kandinsky, 

1981, ζ. 112). Γηαθξίλνπκε φηη ην ρξψκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηρλνγξαθήκαηνο ιεηηνπξγεί δηαπξνζσπηθά. Γελ εθθξάδεη κφλν φια ηα παξαπάλσ, αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ην κήλπκα ηεο ραξάο, ηεο δξάζεο, ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη 

λα επεξεάζεη ηνλ ζεαηή. Σν πιαίζην-θαξδηά κε ηηο κηθξέο ζε κέγεζνο θαξδηέο πνπ ην 

δεκηνπξγνχλ, απνθηά  ζπκβνιηθή ηδηφηεηα θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ 

ηρλνγξαθήκαηνο θαη ζπλδέεηαη  ζπκβαηηθά κε ζπκβνιηθέο αμίεο φπσο αγάπε, ζηνξγή, 

ηξπθεξφηεηα. Οη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο είλαη νη θνξείο ησλ αμηψλ. Ζ εηξήλε απνθηά 

ην ζπκβνιηθφ λφεκα ηεο αγάπεο. 

 Ιρλνγξάθεκα 2 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδνληαη ηξείο αλζξψπηλεο θηγνχξεο θαη έλα πνπιί. Γελ ππάξρεη 

ζθεληθφ. Ζ ρξήζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ παξνπζηάδεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία σο Γεδνκέλα. Όηαλ 

θάηη είλαη Γεδνκέλν ζεκαίλεη φηη ν ζεαηήο ην γλσξίδεη, είλαη νηθείν γη’ απηφλ θαη απνηειεί 

ηελ αθεηεξία ηνπ κελχκαηνο ηεο εηθφλαο (Kress & van Leeuwen, 2010, ζ. 285). 
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Παξαηεξνχκε φηη νη κνξθέο έρνπλ θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε 

θαη δξάζε θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηα άλσ θαη θάησ άθξα ησλ κνξθψλ (γσλία πεικάησλ 

θαη αξηζηεξή θαηεχζπλζε ησλ ρεξηψλ). Ζ παξαηαθηηθή δηάηαμε ησλ κνξθψλ ζηελ θάησ 

πιεπξά ηεο γξαθηθήο επηθάλεηαο, ζεσξείηαη πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ αλαπαξαζηαηηθνχ 

ρψξνπ απφ ην παηδί (Κνχβνπ, 2016, ζζ. 155-156). Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ κνξθψλ 

ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ραξάο θαη ηεο δξάζεο 

πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ησλ αλπζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ησλ αηφκσλ 

πξνο ην πνπιί. Οη ηξείο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο είλαη νη Γξψληεο θαη ην πνπιί ν ηφρνο 

ζε κηα αλαπαξαζηαηηθή δνκή πνπ κπνξεί λα θσδηθνπνηεζεί σο εμήο: ηα παηδηά 

θαηεπζχλνληαη ραξνχκελα πξνο ην πνπιί. Ο ηρλνγξάθνο πξνζεγγίδεη ηελ εηξήλε 

αλαπαξηζηψληαο κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ, ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ.   

Ιρλνγξάθεκα 3 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Οη πέληε ζπκκεηέρνληεο (έκςπρνη) 

απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαιία. Ζ γξακκή βάζεο, κπιε θαη θίηξηλε ζην θάησ ηκήκα ηνπ 

ζρεδίνπ, είλαη ε ζάιαζζα θαη ε ακκνπδηά, ελψ ε κπιε γξακκή ζην πάλσ ηκήκα ηνπ 

ζρεδίνπ είλαη ε «ηαηλία ηνπ νπξαλνχ». Οη δπν γξακκέο νξγαλψλνπλ ηνλ αλαπαξαζηαηηθφ 

ρψξν πξνθεηκέλνπ ν ηρλνγξάθνο λα δηαηάμεη ηα ζηνηρεία (Μπέιιαο, 2009, ζ. 79). ηα 

πξφζσπα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαδειψλεηαη κηα ραξνχκελε δηάζεζε. Οη κεησπηθέο 

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο επράξηζηεο 

δηάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα απεηθνληζηηθή πξάμε κε ηελ νπνία ν ζεαηήο θαιείηαη λα έιζεη 

ζε κηα ζρέζε ζπκπάζεηαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα αλαγλσξίζεη ηηο ζηηγκέο 

μελνηαζηάο πνπ πεξλνχλ δίπια ζηε ζάιαζζα. Ζ πνιπρξσκία δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε 

ραξάο, γηνξηήο, παλεγπξηνχ θαη ινχλα-παξθ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 132). Ζ 

ραξά θαη ην παηρλίδη σο ζεκαηλφκελα ζπγθξνηνχλ ηα λνήκαηα ηεο εηξήλεο ζην 

ηρλνγξάθεκα πνπ κειεηάκε.    

Ιρλνγξάθεκα 4 

   Παξαηεξνχκε ζην θέληξν ηνπ έξγνπ λα απεηθνλίδεηαη ε Γε, ηελ νπνία πεξηβάιινπλ 

αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζχλζεζε δνκείηαη θαηά κήθνο ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ 

πεξηζσξίνπ. Ζ αμία ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζηε ζεκαζία ηεο παηδηθήο ζχλζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηε Γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην επίπεδν ηεο θεηκεληθήο κεηαιεηηνπξγίαο, 

επηθεληξψλεηαη ζην Κέληξν ζην νπνίν ηνλίδεηαη ν ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο (Γε) θαη ζηα 
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ζηνηρεία γχξσ απφ ην Κέληξν, ζηα Πεξηζψξηα (αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο) ηα νπνία 

εξκελεχνληαη σο βνεζεηηθά εμαξηψκελα ζηνηρεία (απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζκνπ). 

Παξάιιεια αλαγλσξίδνπκε κηα ζπκβνιηθή πξνζδηνξηζηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε Γε 

είλαη έλα ζηνηρείν κε ζπκβνιηθέο ηδηφηεηεο. Σν κεγάιν ζρήκα ηεο Γεο, ηαπηφρξνλα κε ηε 

ηνπνζέηεζή ηεο ζην θέληξν ηεο αλαπαξάζηαζεο, αλαδεηθλχνπλ ηελ ζπκβνιηθή ηεο αμία, 

σο ζπίηη φισλ ησλ αλζξψπσλ. ηελ θπθιηθή δηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαπηζηψλνπκε 

αθεγεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο θαη ζρέζεηο ζπλδεζηκφηεηαο, εμαηηίαο ησλ 

αλπζκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ησλ αηφκσλ. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 

εκθαλίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε δηεπίδξαζε πνπ πξαγκαηψλεηαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πνπ ππάξρνπλ σο Γξψληεο θαη ηφρνη ηαπηφρξνλα. Ζ ζπλδεζηκφηεηα θαη ε δηεπίδξαζε 

ζπλδειψλεη ηελ αιιειεμάξηεζε, ηελ ελφηεηα, ηελ νκφλνηα θαη ηελ αδειθνζχλε κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ. Οη κεησπηθέο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ ζπγθξνηνχλ κηα ζρέζε απαίηεζεο κε 

ηνλ ζεαηή, θαιψληαο ηνλ λα ζρεηηζηεί καδί ηνπο θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ ραξνχκελε 

δηάζεζή ηνπο. Δπηπιένλ ε θπθιηθή δηάηαμε γχξσ απφ ηε Γε, ζπλδειψλεη ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ησλ παξαπάλσ αμηψλ. Ζ αθηηλσηή πεξηζηξνθηθή πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

γχξσ απφ έλα ζεκείν ή απεηθφληζε «εμ απφπηνπ», είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα 

απεηθνλίζεη ην ρψξν θαη λα θαηαθηήζεη ηελ πξννπηηθή. Γη απηφ θαη απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία 

γχξσ απφ έλα άμνλα νιφθιεξα θαη μαπισκέλα ζηε γε (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζ. 72).          

Ιρλνγξάθεκα 5 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο (άλζξσπνη, ζχλλεθα θαη 

ήιηνο) απεηθνλίδνληαη ζε κεησπηθή ζηάζε θαη ζπγθξνηνχλ κηα απαίηεζε πξνο ηνλ ζεαηή, 

γηα αλαγλψξηζε ηεο ραξνχκελεο δηάζεζεο. Δπίζεο θαινχκαζηε λα «εκπιαθνχκε» ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γξαθηθήο επηθάλεηαο απεηθνλίδνληαη ηα 

ζχλλεθα θαη ν ήιηνο κε αλζξσπνκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά (κάηηα θαη ζηφκα). Όπσο 

αλαθέξεη ν Εάραξεο γηα ηνλ Klager, ζην επίπεδν ησλ ζεκαζηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ 

παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ, ν αλζξσπνξθηζκφο ή «θπζηνγλσκηθή ζεψξεζε ησλ 

πξαγκάησλ», απνηειεί ηάζε ηνπ ηρλνγξάθνπ (παηδηνχ) πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη 

θαιιηηερληθά ηελ «ζεκαληηθφηεηα θαη εθθξαζηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο» (Εάραξεο, 

1997, ζζ. 183-184). Ζ ζπκπαξαδήισζε είλαη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλεπάγεηαη 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία, αθνχ ν ηρλνγξάθνο κεηαδίδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην ζέκα ηνπ 

κελχκαηνο: εηξήλε ζεκαίλεη ραξνχκελνη άλζξσπνη θαη ραξνχκελε θχζε. 
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Ιρλνγξάθεκα 6   

   Αλαπαξίζηαηαη έλα θπζηθφ ηνπίν. Κπξηαξρνχλ ηα πνιχρξσκα ινπινχδηα, ην πξάζηλν 

ρνξηάξη θαη ν γαιάδηνο νπξαλφο. H γξακκηθή παξάηαμε ησλ ινπινπδηψλ ζηε γξακκή 

εδάθνπο, ζεσξείηαη πξνζπάζεηα ηνπ ηρλνγξάθνπ λα νξγαλψζεη ηνλ αλαπαξαζηαηηθφ ρψξν 

(Κνχβνπ, 2016, ζ. 156). Ζ επαλάιεςε ηνπ ζρεδίνπ αληαλαθιά ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα 

αλαδεηά ηελ ηάμε θαη ηελ αξκνλία ζην ζρέδηφ ηνπ (Μπέιιαο, 2009, ζ. 78). Ζ πνιπρξσκία 

ησλ ζηνηρείσλ, ζπλδειψλεη κηα ραξνχκελε δηάζεζε θαη δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε γηνξηήο 

θαη παλεγπξηνχ. Σν πξάζηλν σο θπξίαξρν ρξψκα ζπκίδεη ηελ Άλνημε θαη ζπκβνιίδεη  ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο θχζεο. Δπηπιένλ ζπκβνιίδεη ηε ραξά θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο ςπρήο θαη 

ηνπ ζψκαηνο (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 137). Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε έλα φκνξθν 

αλνημηάηηθν θπζηθφ ηνπίν.  

Ιρλνγξάθεκα 7  

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Οη δπν έκςπρνη ζπκκεηέρνληεο (αγφξη-

θνξίηζη), ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο, σο ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ 

κελχκαηνο. Ζ πιαηζίσζε ησλ κνξθψλ απφ έλα νξζνγψλην θάδξν, ζπλδέεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δειψλνληαο φηη αλήθνπλ καδί. Κάζε άηνκν είλαη Φνξέαο Κηεηηθψλ 

Ηδηνηήησλ (ρξψκα δέξκαηνο, ελδπκαζία) πνπ δεκηνπξγνχλ αληηιήςεηο δηαθνξεηηθψλ 

εζλνηήησλ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ (ιεπθφ θαη καχξν παηδί), ζπγθξνηεί κηα 

απαίηεζε πξνο αλαγλψξηζε. ε ζπκπαξαδεισηηθφ επίπεδν, ε ζπλδεζηκφηεηα εξκελεχεηαη 

σο ζρέζε αγάπεο, θηιίαο, ζπλχπαξμεο, απνδνρήο θαη ηζφηεηαο. Σν θχξην κήλπκα είλαη ε 

απνδνρή, ελψ ην δεχηεξν κήλπκα είλαη ε χπαξμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ δηάζπαξηε 

παξνπζία ησλ ζπκβφισλ ηεο θαξδηάο ππνδειψλεη ηα πξψηα αηζζεκαηηθά ζθηξηήκαηα ησλ 

παηδηψλ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 151). Χο ζπκβαηηθφ ζχκβνιν ηεο αγάπεο 

θαηέρεη πκβνιηθή Ηδηφηεηα ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη εδξαηψλεη ην λφεκα ηεο αγάπεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο σο Φνξείο εθθξάδνπλ ηε ζπκβνιηθή αμία ηεο αγάπεο. Ο ήιηνο ζην πάλσ 

κέξνο ηεο ζχλζεζεο ζαλ έλα κεγάιν γξαλάδη (νιφθιεξνο δίζθνο κε γξακκέο γηα αθηίλεο) 

θαη ε κπιέ γξακκή  (ηαηλία ηνπ νπξαλνχ), παξνπζηάδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα παηδηθά 

ζρέδηα θαη ζπκπιεξψλνπλ ην ραξνχκελν ηνπίν ελφο θπζηνινγηθνχ παηδηνχ (Μπέιιαο, 

2009, ζ. 108). Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ 

αλεθηηθφηεηα.  
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Ιρλνγξάθεκα 8        

   ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο αλαπαξίζηαηαη ην ζήκα ηεο εηξήλεο ζε κεγάιν κέγεζνο θαη κε 

έληνλν ρξψκα. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε ηνπ ζήκαηνο ηεο εηξήλεο εζηηάδεηαη ζην 

κέγεζνο, αθνχ ζπλδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηρλνγξάθνπ γη’ απηφ. Γηα ηνλ Μπέιια, ην 

παηδί δελ δσγξαθίδεη ηα αληηθείκελα ζηηο αλαινγίεο ηνπο, αιιά θξαηάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

ην δηθαίσκα λα θάλεη κεγαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα, εθείλα ζηα νπνία ην ίδην επελδχεη 

κεγαιχηεξε ζπγθηλεζηαθή αμία (Μπέιιαο, 2009, ζ. 80). Σν κεγάιν κέγεζνο θαη ε 

ρξσκαηηθή αληίζεζε (κε πνξηνθαιί ην ζήκα ηεο εηξήλεο - κε καχξν νη αλζξψπηλνη 

ζπκκεηέρνληεο), είλαη παξάγνληεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ πξνβνιή 

ελφο ζηνηρείνπ ζέηεη ην «βάξνο» ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηε ζχλζεζε θαη δεκηνπξγεί «κηα 

ηεξαξρία ζπνπδαηφηεηαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία» (Kress & van Leeuwen, 2010, ζζ. 310-

311). Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο ζην θέληξν, ζέηεη ηελ εηξήλε σο ππξήλα ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη σο βαζηθφ κήλπκα πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη ν ηρλνγξάθνο. Οη 

αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο ιεηηνπξγνχλ σο Πεξηζψξηα θαη απνηεινχλ επηθνπξηθά ζηνηρεία 

ζηελ αλάδεημε ηνπ Κέληξνπ. Κξαηνχλ ην ζήκα θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηνλ ζεαηή, ελψ ε 

κεησπηθή ζηάζε ηνπο δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε, θαιψληαο ηνλ ζεαηή λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ. Σν θπξίαξρν ρξψκα ηεο ζχλζεζεο είλαη ην πνξηνθαιί, 

ην νπνίν ζεσξείηαη δεζηφ, νηθείν, ζχκβνιν ηνπ πλεπκαηηθνχ θσηφο θαη ηεο ηεξφηεηαο θαη 

πξνθαιεί κηα πγηή αίζζεζε (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 134). Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

ππνγξαθήο ζην άλσ ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ιεηηνπξγεί σο «ηδεψδεο» ζηε ζχλζεζε, δειαδή ην 

φλνκα ηνπ ηρλνγξάθνπ σο πξνβνιέα ηνπ κελχκαηνο. ην θάησ ηκήκα ην Πξαγκαηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην κήλπκα ηεο  εηξήλεο.  

Ιρλνγξάθεκα 9 

   Σν ζρέδην απνηειείηαη απφ ινπινχδηα, ζπίηηα, πνπιηά, ηνλ νπξαλφ, ηνλ ήιην θαη ηελ 

«γξακκή εδάθνπο» (πξάζηλε πιαηηά γξακκή). Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ 

επηθάλεηα, ελψ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο αλήθνπλ ζην θιαζζηθφ ζρεδηαζηηθφ 

ξεπεξηφξην ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο πνπ κειεηάκε (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζ. 35). Σα 

ζηνηρεία απνδίδνληαη κε δεζηά ρξψκαηα πνπ ζπλδειψλνπλ ραξνχκελε δηάζεζε. ην 

αξηζηεξφ κέξνο ηνπνζεηνχληαη ηα ινπινχδηα σο Γεδνκέλν θαη γεληθφηεξα ε θχζε, σο θάηη 

πνπ ν ζεαηήο γλσξίδεη θαη είλαη νηθείν. ην δεμί κέξνο ηεο ζχλζεζεο παξαηεξνχκε δπν 

ζπίηηα σο Νέα, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ζεαηήο νθείιεη λα δψζεη πξνζνρή γηαηί είλαη ην κήλπκα 

θαη ην «ζέκα» ηεο ζχλζεζεο. Σν ζπίηη ζπκβνιίδεη ην θαηαθχγην, ηελ αζθάιεηα, ηελ 
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νηθνγελεηαθή ζαιπσξή θαη ζπλνρή. Δίλαη έλαο ηφπνο επλντθφο γηα ηηο ζπγθηλεζηαθέο 

επελδχζεηο ηνπ (Μπέιιαο, 2009, ζ. 94). Ο ηρλνγξάθνο παξνπζηάδεη ηελ άπνςή ηνπ, 

ηαπηίδνληαο ηελ εηξήλε κε ηελ χπαξμε ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο αμίεο ηεο θαη κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ιρλνγξάθεκα 10 

   Κπξίαξρν ζέκα ζηε ζχλζεζε είλαη ην ζπίηη. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε ηνπ 

ζηνηρείνπ είλαη ην κεγάιν κέγεζνο. Ζ πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ ζην Κέληξν, ιφγσ κεγέζνπο 

θαζνξίδεη ην «βάξνο» ηνπ κέζα ζηε ζχλζεζε. Ζ πξνβνιή δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρία 

ζπνπδαηφηεηαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία, επηιέγνληαο ζηελ πεξίπησζε καο ην ζηνηρείν-ζπίηη 

σο ζεκαληηθφ θαη άμην πξνζνρήο. Σν ζπίηη αλαπαξίζηαηαη ζχκθσλα κε ην απιφ θαη 

ζηεξεφηππν πξφηππν: έλα ηξίγσλν γηα ζπίηη θαη έλα νξζνγψλην γηα ην δψκα. Σα παξάζπξα 

θαη ε πφξηα ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξφζνςε. Γηα ηνλ Stern, ην ζπίηη έρεη αλζξσπφκνξθεο 

αλαινγίεο: ηα παξάζπξα ηνπνζεηνχληαη ζαλ κάηηα, ε πφξηα ζαλ ζηφκα θαη ε ηξηγσληθή 

ζηέγε ζαλ ζθνχθηα. Ζ θαπλνδφρνο πνπ θαπλίδεη θαλεξψλεη ηελ χπαξμε αλζξψπσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαη παξέρεη ηελ έλδεημε ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη ζαιπσξήο 

(Μπέιιαο, 2009, ζζ. 93-94). Ζ ηνπνζέηεζε ζην θέληξν, ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηνπ 

νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζηζηά ην ζηνηρείν σο βαζηθή πιεξνθνξία ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Χο 

θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπαξάζηαζεο, απνθηά ζπκβνιηθή ηδηφηεηα σο Φνξέαο ζε κηα 

ζπκβνιηθή ππνδεισηηθή δηαδηθαζία, απεηθνλίδνληαο κηα γεληθή αίζζεζε αζθάιεηαο θαη 

ζηγνπξηάο. Ζ ζχλζεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ρξσκαηηζηέο θαξδηέο πνπ ζπλδειψλνπλ ηελ 

αγάπε, ελψ ε πνιπρξσκία δειψλεη κηα ραξνχκελε δηάζεζε.  

Ιρλνγξάθεκα 11 

   ην ηρλνγξάθεκα νη ζπκκεηέρνληεο είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιν ην ρψξν. ην Κέληξν 

αλαπαξίζηαηαη έλα παηδί-θνξίηζη, ελψ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ην πεξηζηνηρίδνπλ σο 

Πεξηζψξηα (δέληξα, ινπινχδηα, νπξάλην ηφμν, πνπιί, ήιηνο, κηθξφηεξν ζε κέγεζνο παηδί). 

ηελ ζπκπαξαδεισζή ηνπο ηα Πεξηζψξηα ζεκαίλνπλ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Σα αλνηρηά ρέξηα ηνπ παηδηνχ ζην Κέληξν, δεκηνπξγνχλ αλχζκαηα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ζε κηα θίλεζε αγγίγκαηνο κε ηελ άιιε 

αλζξψπηλε θηγνχξα, ην δέληξν θαη ην νπξάλην ηφμν. Σν παηδί είλαη ν Γξψλ απφ ην νπνίν 

μεθηλά ην άλπζκα θαη θαηαιήγεη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είλαη νη ηφρνη. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εμειίζζεηαη κηα ζρέζε δηεπίδξαζεο, 

ζχλδεζεο, αλάκεζα ζην θεληξηθφ πξφζσπν θαη ηα πεξηζσξηαθά ζηνηρεία. Οη δπν κνξθέο 
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ζε κεησπηθή ζηάζε δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη ηεο 

ραξνχκελεο δηάζεζεο πνπ έρνπλ. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε φηη ε ραξνχκελε δηάζεζε ηνπ 

παηδηνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο επαθήο κε ηνλ θίιν κέζα ζε έλα φκνξθν θπζηθφ ηνπίν. Ζ 

πνιπρξσκία, ε έληαζε θαη ε θαζαξφηεηα ησλ ρξσκάησλ ζπλδειψλεη κηα δηάζεζε ραξάο 

θαη επηπρίαο. Γηαπηζηψλνπκε ηελ πξφζεζε ηνπ ηρλνγξάθνπ λα ηαπηίζεη ηελ εηξήλε κε 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη επηπρίαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Ιρλνγξάθεκα 12  

  Ο ηρλνγξάθνο αλαπαξηζηά έλα θπζηθφ ηνπίν. Ζ γξακκή ηνπ νπξαλνχ θαη ε γξακκή 

εδάθνπο νξγαλψλνπλ ηνλ γξαθηθφ ρψξν. Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Ζ 

εηθφλα είλαη ζηαηηθή. Γελ δηαπηζηψλεηαη δξάζε αιιά απιή παξάζεζε ζηνηρείσλ ζηνλ 

γξαθηθφ ρψξν. Έλα ινπινχδη, έλα δέληξν, κηα κηθξή ιίκλε, ν ήιηνο, έλα πνπιί είλαη ην 

θπζηθφ ηνπίν. ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο ηνπνζεηνχληαη θαξδηέο, έλα νπξάλην ηφμν, έλα 

αζηέξη. Απηά ηα ζηνηρεία απνθηνχλ ζπκβνιηθέο ηδηφηεηεο αθνχ θαίλνληαη λα είλαη εθηφο 

ηφπνπ ζην ζχλνιν. Ζ θαξδηά ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε, ην αζηέξη ηελ ειπίδα. Ζ  πιαηζίσζε 

επηηπγράλεηαη κε ηε γξακκή γχξσ απφ ην αζηέξη. Ζ παξνπζία ηεο πιαηζίσζεο δηαρσξίδεη 

θαη απνζπλδέεη ην αζηέξη απφ ηα άιια ζηνηρεία. ηε ζχλζεζε επηιέγνληαη ζεξκά θαη 

ςπρξά ρξψκαηα. Χο θπξίαξρα ρξψκαηα αλαγλσξίδνπκε ην πξάζηλν θαη ην θίηξηλν.  

Ιρλνγξάθεκα 13        

   Σν ζρέδην είλαη λαηνπξαιηζηηθφ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ηεο πφιεο ζηελ νπνία δηακέλεη ν ηρλνγξάθνο (ιίκλε 

ηεο Καζηνξηάο). ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδεηαη έλα δέληξν κε θαξπνχο, 

πνιχρξσκα ινπινχδηα θαη πνπιηά. Ο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ ηνπνζεηείηαη ζην δεμί 

ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ σο Νέν. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνηειεί  ην κήλπκα, ηε βαζηθή 

πιεξνθνξία ηεο ζχλζεζεο θαη αμίδεη πξνζνρήο. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ κνξθψλ 

(αλζξψπνπ θαη πνπιηψλ), ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Ο ζεαηήο ζπλδέεηαη κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Σν 

άλπζκα πνπ δεκηνπξγεί ην άηνκν-Γξψλ κε ην ρέξη ηνπ θαηεπζχλεηαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ θχζε ιεηηνπξγεί σο ηφρνο. Ο Γξψλ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή καο ζην 

φκνξθν θπζηθφ ηνπίν. Ζ θαξδηά ζην αξηζηεξφ ηκήκα απνηειεί ην Γεδνκέλν. Ζ αγάπε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ηε θχζε ζπλδέεηαη κε ηελ εηξήλε. ην έξγν επηιέγνληαη ηα ςπρξά ρξψκαηα 
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κε θπξίαξρν ην κπιε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ νπξαλφ θαη αλαπηχζζεη κηα αίζζεζε 

εξεκίαο (Kandinsky, 1981, ζζ. 105-108). 

Ιρλνγξάθεκα 14 

   Μηα γξακκή ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ρσξίδεη ζε δχν κέξε ηε ζχλζεζε. ην πάλσ 

ηκήκα ηνπνζεηνχληαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε πνιχρξσκα ινπινχδηα θαη παξνπζηάδνληαη 

σο ην Ηδεψδεο. Ζ θχζε απνηειεί ηε γεληθεπκέλε πιεξνθνξία, ην ζέκα ηεο ζχλζεζεο. ην 

θάησ κέξνο ηα ζηνηρεία (έλαο άλζξσπνο θνιπκπάεη ζηε ζάιαζζα θάησ απφ έλαλ ιακπεξφ 

ήιην) παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηε θχζε θαη 

παξνπζηάδνληαη σο ην Πξαγκαηηθφ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ ζπγθξνηεί «απαίηεζε» 

πξνο αλαγλψξηζε. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε ηε ραξνχκελε δηάζεζε θαη ηηο φκνξθεο 

ζηηγκέο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηε θχζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο ηεο εηξήλεο ζην Κέληξν 

ζέηεη ηελ εηξήλε σο ην βαζηθφ ζέκα θαη ηνλ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέιεη λα  

πξνβάιιεη ν ηρλνγξάθνο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν άλζξσπνο θαη ε ζθελή αλαςπρήο σο 

Πεξηζψξηα εμαξηψληαη απφ ηελ εηξήλε. Ζ χπαξμε ηεο εηξήλεο επηηξέπεη ηελ χπαξμε ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ.  

Ιρλνγξάθεκα 15 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδνληαη ηξία ζπίηηα ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε. Γηα ηνλ Μπέιια, 

ε επαλάιεςε ελφο κνηίβνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα αλαδεηεί ηελ ηάμε, 

ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ αξκνλία κέζα ζην ζρέδηφ ηνπ. Σν πνξηνθαιί αλαδεηθλχεηαη ην 

θπξίαξρν ρξψκα: είλαη δεζηφ, νηθείν, δσληαλφ θαη πξνθαιεί κηα πγηή αίζζεζε (Kandinsky, 

1981, ζ. 115). Έλα ηνπίν κε φκνξθα ζπίηηα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Σν 

ζηνηρείν ζπίηη είλαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο αλαπαξάζηαζεο. ε έλα πξψην επίπεδν 

ζπλδήισζεο ην ζπίηη ζεκαίλεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν ε νηθνγέλεηα 

ζεκαίλεη ηελ αζθάιεηα, ηε ζαιπσξή, ηε ζπλνρή, ην θαηαθχγην, ηελ ηαπηφηεηα θαηαγσγήο 

(Μπέιιαο, 2009, ζ. 94). Δίλαη ζαθήο ε πξφζεζε ηνπ ηρλνγξάθνπ λα παξνπζηάζεη ηελ 

εηξήλε σο απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα  ηελ δηαζθάιηζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζηέγε. Παξάιιεια δηαπηζηψλνπκε ηε ζχλδεζε ηεο 

εηξήλεο κε ην «σξαίν», ηελ ηάμε θαη ηελ αξκνλία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ιρλνγξάθεκα 16 

   Ο γξαθηθφο ρψξνο νξγαλψλεηαη απφ ηελ γξακκή εδάθνπο θαη ηελ γξακκή ηνπ νπξαλνχ. 

Οη γξακκέο ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ ιεηηνπξγνχλ σο Πιαηζίσζε πνπ ζπλδέεη ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο (θαξδηέο - δεπγάξη απφ αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο) ζε έλα ζχλνιν. 

Παξνπζηάδνληαη φηη αλήθνπλ καδί θαη απνηεινχλ κηα κνλάδα πιεξνθνξίαο. ην Κέληξν 

ζε κεησπηθή γσλία θαη ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, νη δχν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο  

ζηέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαιψληαο ηνλ ζεαηή λα εκπιαθεί 

ζε απηφ πνπ θάλνπλ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη «απαίηεζε». Οη δπν 

θηγνχξεο παξνπζηάδνπλ ηα ραξνχκελα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αγάπε πνπ ληψζνπλ. ηνπο 

δπν ζπκκεηέρνληεο ν έλαο έρεη ην ξφιν ηνπ Γξψληα θαη ν δεχηεξνο ην ξφιν ηνπ ηφρνπ. 

Σν άλπζκα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηνπ Γξψληα πξαγκαηψλνπλ κηα κεηαβαηηθή 

δηαδηθαζία δξάζεο πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί: είκαη θίινο ζνπ, ζε αγαπψ, ζε βνεζψ, ζε 

θξνληίδσ. Οη θαξδηέο σο Πεξηζψξηα είλαη ηα βνεζεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο θαη απνθηνχλ ζπκβνιηθή ζεκαζία, ζπκβνιίδνληαο ηελ αγάπε, ηελ 

ηξπθεξφηεηα θαη ηελ ζηνξγή κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ πνιπρξσκία δεκηνπξγεί κηα 

αίζζεζε ραξάο θαη γηνξηήο (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 132). Ο ηρλνγξάθνο ηαπηίδεη 

ηελ εηξήλε κε ηελ αγάπε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. 

Ιρλνγξάθεκα 17  

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. χκθσλα κε ηε Γξακκαηηθή ηνπ Οπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, ζην επίπεδν ηεο θεηκεληθήο κεηαιεηηνπξγίαο επηθεληξσλφκαζηε ζην αξηζηεξφ 

ηκήκα ηεο ζχλζεζεο, σο ην Γεδνκέλν. Απεηθνλίδνληαη έμη ζπκκεηέρνληεο (αλζξψπηλεο 

θηγνχξεο). ην δεμί ηκήκα ηνπνζεηείηαη κηα θαξδηά πνπ ιεηηνπξγεί σο ην Νέν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη Γξψληεο ζε κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία κε ηφρν ηελ θαξδηά. Ζ 

δξάζε πξαγκαηψλεηαη κε αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ 

ζα κπνξνχζε λα θσδηθνπνηεζεί: παίδνπκε θαη ζηνρεχνπκε ηελ θαξδηά. Σν παηρλίδη σο 

Γεδνκέλν είλαη θάηη γλσζηφ θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ. ηα αλζξψπηλα πξφζσπα θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Οη θηγνχξεο 

αησξνχληαη ζηνλ αέξα γηαηί ν ηρλνγξάθνο δελ ρξεζηκνπνηεί σο ζεκείν αλαθνξάο ηε 

γξακκή εδάθνπο. Παξαηεξνχκε φηη έρνπλ κηα θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία 

ζπκπαξαδειψλεηαη κηα θίλεζε ζην ρψξν. ηε δξάζε ε θίλεζε θαηαδειψλεηαη κε ηελ 

χπαξμε γσλίαο ζηα πέικαηα ηεο θηγνχξαο. Ζ θαξδηά σο Νέν παξνπζηάδεηαη σο θάηη πνπ 

νθείινπκε λα δψζνπκε πξνζνρή. Ζ θαξδηά έρεη ζπκβνιηθή Ηδηφηεηα αθνχ ζπλδέεηαη 

ζπκβαηηθά κε ηε ζπκβνιηθή αμία ηεο αγάπεο. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αγάπε θαη κε ηε 

δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ λα παίδνπλ θαη λα είλαη ραξνχκελα. 
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Ιρλνγξάθεκα 18  

   Ζ ζχλζεζε απνηειείηαη απφ έλαλ αλζξψπηλν ζπκκεηέρνληα, ινπινχδηα, θαξδηέο θαη έλα 

πνπιί. Ζ αλζξψπηλε θηγνχξα ζην Κέληξν ηεο ζχλζεζεο είλαη ν ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

ε κεησπηθή ζηάζε ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν 

θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε, ελψ παξαηεξνχκε κηα θίλεζε-δξάζε ζην ρψξν (ζε 

γσλία ηα πέικαηα ηεο θηγνχξαο). Με ηα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηνπ αηφκνπ 

(Γξψλ), πξαγκαηψλεηαη ε δξάζε λα αθνπκπήζεη ηνπο ηφρνπο (ινπινχδηα). Σν πνπιί 

ζεσξείηαη ζχκβνιν πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ γηα ην κέιινλ 

(Μπέιιαο, 2009, ζ. 103). Οη απαιέο απνρξψζεηο θαη ηα δεζηά ρξψκαηα θπξηαξρνχλ. Οη 

θαξδηέο, ην πνπιί θαη ηα ινπινχδηα ζην αξηζηεξφ ηκήκα ιεηηνπξγνχλ σο Γεδνκέλν. Σν 

πξψην ζηνηρείν δειψλεη ηελ αγάπε, ελψ ηα ππφινηπα πεξηγξάθνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Δίλαη ζηνηρεία γλσζηά ζηνλ ζεαηή. Γηα ηνλ αλζξψπηλν ζπκκεηέρνληα είλαη απηά πνπ ηνλ 

θάλνπλ ραξνχκελν γηα απηφ ηα αλαδεηά θαη θηλείηαη πξνο απηά.  

Ιρλνγξάθεκα 19  

   Ο γξαθηθφο ρψξνο νξγαλψλεηαη απφ ηε γξακκή εδάθνπο θαη ηε γξακκή ηνπ νπξαλνχ. 

Σξείο γξακκέο δηαθνζκεκέλεο απφ κηθξέο ρξσκαηηζηέο θαξδηέο πιαηζηψλνπλ κηα θαξδηά. 

Ζ πιαηζίσζε παξνπζηάδεη ηελ θαξδηά σο ρσξηζηή κνλάδα πιεξνθνξίαο. Ζ πξνβνιή ηνπ 

ζηνηρείνπ ιφγσ κεγέζνπο απνδίδεη ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ, ελψ ε 

ηνπνζέηεζή ζην Κέληξν ζεκαίλεη φηη ε θαξδηά απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο, ην 

θεληξηθφ κήλπκα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν ηρλνγξάθνο. Ζ κεησπηθή γσλία θαη ζην 

επίπεδν ηνπ καηηνχ εκπιέθεη ηνλ ζεαηή ζην ζέκα. Ζ θαξδηά ζην πιαίζην κηαο πκβνιηθήο 

Τπνδεισηηθήο Γηαδηθαζίαο, είλαη ν Φνξέαο πνπ εθθξάδεη ηελ αγάπε, ηε ζηνξγή, ηελ 

ηξπθεξφηεηα, ηελ δεζηαζηά. Ζ πνιχρξσκε απφδνζε ηεο θαξδηάο δεκηνπξγεί ραξνχκελα 

ζπλαηζζήκαηα. Ζ θαξδηά ιεηηνπξγεί σο ζεκαίλνλ κε ζεκαηλφκελν ηελ αγάπε ηελ νπνία ν 

ηρλνγξάθνο ζπζρεηίδεη ή ηαπηίδεη κε ηελ εηξήλε.  

Ιρλνγξάθεκα 20  

   ην ηρλνγξάθεκα δηαθξίλνπκε ηξείο ζπκκεηέρνληεο: έλα νπξάλην ηφμν, θαξδηέο θαη κηα 

αλζξψπηλε θηγνχξα. Ο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ ηνπνζεηείηαη ζην Κέληξν. Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ηνπ αηφκνπ δηακνξθψζεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν 

θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Σα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηεο 

θηγνχξαο, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο κηα θίλεζε λα αθνπκπήζεη ην νπξάλην ηφμν θαη ηηο   
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θαξδηέο. Σν νπξάλην ηφμν απνδίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα, ελψ νη θαξδηέο ζε έληνλν θφθθηλν 

ρξψκα (ζπκβνιίδνπλ ηελ αγάπε) επαλαιακβάλνληαη ζηεξεφηππα, δεκηνπξγψληαο κηα 

γξακκή θαη παξνπζηάδνληαη σο ην Γεδνκέλν ζηε ζχλζεζε. Ζ αγάπε σο Γεδνκέλν, 

ζεσξείηαη γλσζηφ ζηνηρείν ζηνλ ζεαηή, σο έλα νηθείν θαη ζπκθσλεκέλν ζεκείν αθεηεξίαο 

γηα ην κήλπκα ηεο εηξήλεο. Ζ πνιπρξσκία δεκηνπξγεί αίζζεζε ραξάο θαη γηνξηήο. Ζ 

εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αγάπε θαη κε ραξνχκελα ζπλαηζζήκαηα. 

Ιρλνγξάθεκα 21  

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. ην άλσ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο 

απεηθνλίδεηαη έλα νπξάλην ηφμν πνπ θαηαιακβάλεη ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επηθάλεηαο. Παξνπζηάδεηαη σο ην Ηδεψδεο ηεο ζχλζεζεο, δειαδή ην ζέκα πνπ θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ηρλνγξάθνπ θαη απνηειεί ηελ εμηδαληθεπκέλε πιεξνθνξία. ην θάησ 

κέξνο ηνπνζεηνχληαη νη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο, σο ην Πξαγκαηηθφ ηεο ζχλζεζεο. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ηνπο ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

παξαηαθηηθή δηάηαμε είλαη κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ηρλνγξάθνπ. Ζ κεησπηθή 

γσλία ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ θαιεί ηνλ ζεαηή λα γίλεη κέξνο απηνχ ηνπ θφζκνπ, λα 

εκπιαθεί. Οη άλζξσπνη απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ εηξήλε 

ηαπηίδεηαη κε  ηε θχζε.   

Ιρλνγξάθεκα 22 

   ην Κέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο ηνπνζεηείηαη έλαο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ. ην 

αξηζηεξφ θαη δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο ζε ηξίπηπρν, απεηθνλίδνληαη ινπινχδηα. ηελ 

πεξίπησζή καο επεηδή είλαη παξφκνηα δελ ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ζε Γεδνκέλν θαη Νέν. Ο 

βαζηθφο ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ν αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ. Ζ κεησπηθή ζηάζε 

δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν θαηαδειψλεηαη ζπκφο θαη 

επηζεηηθφηεηα. Ζ αλζξψπηλε θηγνχξα είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ, ελψ ηα 

άζρεκα ραξαθηεξηζηηθά επηδεηθλχνπλ ηελ αζρήκηα ηνπ πνιέκνπ. Σα ινπινχδηα 

ζπλδειψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Χο Πεξηζψξηα είλαη εμαξηψκελα ζηνηρεία. Σν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ χπαξμε πνιέκνπ ή εηξήλεο ζε κηα πεξηνρή.      

Ιρλνγξάθεκα 23 

   Μηα επδηάθξηηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ρσξίδεη ηελ ζχλζεζε ζε δπν κέξε. ην άλσ ηκήκα 

απεηθνλίδνληαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε ινπινχδηα. Δίλαη ην Ηδεψδεο ηεο ζχλζεζεο. ε 

ζπκπαξαδεισηηθφ επίπεδν αληηπξνζσπεχνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ νκνξθηά θαη ηελ  
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αξκνλία ηεο θχζεο. Ζ εηξήλε ζπλδέεηαη κε ηε θχζε. ην θάησ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο 

δηαθξίλνπκε έλαλ αλζξψπηλν ζπκκεηέρνληα, ινπινχδηα θαη ην ζχκβνιν ηεο εηξήλεο. Σα 

ζηνηρεία απνηεινχλ ην Πξαγκαηηθφ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ είλαη κηα «απαίηεζε» 

πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε ηελ νπνία ν ζεαηήο 

θαιείηαη λα ηελ αλαγλσξίζεη. Ζ χπαξμε ηεο εηξήλεο πξνθαιεί ηε ραξά ζηνπο αλζξψπνπο.  

Σα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ηνπ αηφκνπ (Γξψλ), έρνπλ ηφρν ην 

Ηδεψδεο, ηε θχζε. Ζ δξάζε ηνπ αηφκνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί: ζαο δείρλσ ηε θχζε, 

εηξήλε είλαη ε θχζε.  

Ιρλνγξάθεκα 24 

   Κεληξηθφ ζέκα ζηε ζχλζεζε είλαη έλα θνξίηζη θαη κηα θαξδηά. Οη δπν ζπκκεηέρνληεο 

παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιν κέγεζνο. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ην ππεξβνιηθά κεγάιν 

κέγεζνο ηεο θαξδηάο θαη ην έληνλν ρξψκα ηεο. Ζ Πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ θαλεξψλεη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθφηεξν ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ζχλζεζεο. 

Σαπηφρξνλα ε θαξδηά απνθηά ζπκβνιηθή ηδηφηεηα θαη ζπλδέεηαη κε ζπκβνιηθέο αμίεο: 

αγάπε, ζηνξγή, δεζηαζηά, ηξπθεξφηεηα. Σν θνξίηζη αλαπηχζζεη κηα δξάζε ε νπνία 

πξαγκαηψλεηαη κε ην άλπζκα ησλ ρεξηψλ ηεο. Ζ θίλεζε λα αθνπκπήζεη ηελ θαξδηά κπνξεί 

λα εξκελεπηεί σο δξάζε πνπ πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζηελ 

θαξδηά. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηεο θηγνχξαο ζπγθξνηεί απαίηεζε. ην πξφζσπν 

θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Ηδηαίηεξα ηνληζκέλα ρξσκαηηθά είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ελψ μερσξίδεη ε θψκε (πνιχ καθξηά μαλζά καιιηά). Γηα 

ηνπο Κξφηη-Μάλη, εθθξάδνπλ δσηηθφηεηα θαη δχλακε. Σν δέληξν ζηέθεη δίπια ηεο κηθξφ, 

ελψ έλαο αθηηλσηφο ήιηνο ηνπνζεηείηαη ζην δεμί ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ. Σν ιακπεξφ θίηξηλν 

δηεγείξεη θαη θεληξίδεη ηνλ ζεαηή θαη επελεξγεί ζην ζπκηθφ ηνπ πξνθιεηηθά θαη θνξηηθά 

(Kandinsky, 1981, ζ. 104). Ζ θαξδηά θαη ε ζπκβνιηθή ζεκαζία ζπλδέεηαη κε ηελ εηξήλε: 

εηξήλε ζεκαίλεη αγάπε.  

Ιρλνγξάθεκα 25 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδεηαη κηα θνχληα ζε κηα παηδηθή ραξά. Οη ηξείο ζπκκεηέρνληεο 

είλαη ε κεηέξα κε ηα δπν παηδηά. Ζ κεηέξα απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν. Σα αλχζκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ησλ αηφκσλ πξαγκαηψλνπλ δξάζε πνπ εξκελεχεηαη: ε κακά 

θνπλάεη ηα παηδηά ζηηο θνχληεο. Σα άηνκα έρνπλ θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία 

ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε. Ζ θίλεζε παξαηεξείηαη ζηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο, θαζψο 

δίλεηαη έκθαζε ζηα άλσ θαη θάησ άθξα. Όιεο νη κνξθέο είλαη κεησπηθέο θαη δεκηνπξγνχλ 
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κηα ζρέζε απαίηεζεο. Ζ ραξνχκελε δηάζεζε θαηαδειψλεηαη ζηα πξφζσπα. Κπξίαξρν 

ρξψκα ζηε ζχλζεζε είλαη ην γαιάδην κε ην νπνίν ρξσκαηίδεηαη  ην θφλην. Αληηπξνζσπεχεη 

ηελ εξεκία θαη ηελ επθνξία. Ζ αηζζεηηθή ηνπ εληχπσζε είλαη ε γιπθχηεηα θαη ε 

ηξπθεξφηεηα (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 136). Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε  ην παηρλίδη 

θαη ηε δηαζθέδαζε. 

Ιρλνγξάθεκα 26 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδεηαη έλα ηνπίν: ζπίηηα, δξφκνη, δέληξα, άλζξσπνη θαη κηα 

παηδηθή ραξά. Σν ζηνηρείν ζπίηη αλαπαξίζηαηαη κε ην απιφ θαη ζηεξεφηππν πξφηππν. ε 

ζπλδεισηηθφ επίπεδν ζεκαίλεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αζθάιεηα, ηελ αγάπε, ηελ εξεκία. 

Σα ζπίηηα ηνπνζεηνχληαη ζε κηα εχινγε απφζηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ρψξν γχξσ 

ηνπο, ελψ ηα πξφζσπα ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ δηαθξίλνληαη. Ζ πιάγηα ζηάζε ηνπο 

εξκελεχεηαη σο «παξνρή». Δίλαη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ παηδηθή ραξά θαη ηίζεληαη 

ζην βιέκκα ηνπ ζεαηή ζαλ λα ήηαλ εθζέκαηα ζε βηηξίλα. Σν ηνπίν ηίζεηαη ζε καθξηλή 

απφζηαζε. Μαο επηηξέπεη λα ην δνχκε ζπλνιηθά, λα παξαηεξήζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο 

ζχλζεζεο. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηρλίδη ζηελ παηδηθή 

ραξά. Κπξίαξρν ρξψκα ζεσξείηαη ην πξάζηλν ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε θχζε, ζπκίδεη 

ηελ άλνημε, ηε βιάζηεζε θαη ηε θπζηθή αλαγέλλεζε ηεο θχζεο (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 

2006, ζ. 137). 

Ιρλνγξάθεκα 27 

   ε γαιάδην θφλην θαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδεηαη κηα κεγάιε  

θαξδηά. Ζ Πξνβνιή ηεο θαξδηάο πξαγκαηψλεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο θαη ε 

ρξσκαηηθή αληίζεζε (αλάκεζα ζην έληνλν θνξεζκέλν θφθθηλν θαη ην γαιάδην ηνπ θφληνπ). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαξδηάο σο βαζηθφ ζέκα ηεο 

ζχλζεζεο θαη αλαδεηθλχεηαη ην ζηνηρείν κε πκβνιηθή Ηδηφηεηα. Ζ ζπκβνιηθή ηεο αμία 

είλαη ην βαζηθφ κήλπκα ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο: αγάπε. Οη δπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο ζε 

κεησπηθή ζηάζε ζπγθξνηνχλ «απαίηεζε». Σα αλχζκαηα ησλ ρεξηψλ ηνπο δεκηνπξγνχλ κηα 

δξάζε-θίλεζε γηα λα ζπλδεζνχλ νη δπν Γξψληεο ζε κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία ακθίδξνκε  

θαη λα εξκελεπζεί σο κηα θίλεζε αγάπεο θαη θηιίαο. Σν θφθθηλν ρξψκα είλαη ην θπξίαξρν, 

καξηπξψληαο έληαζε, δχλακε, δεζηαζηά θαη δσληάληα (Kandinsky, 1981, ζ. 112).     
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Ιρλνγξάθεκα 28 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδνληαη δέθα αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. Ζ απνπζία θφληνπ 

θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κε ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη κηα ρξνληθή 

ζηηγκή. Σνπνζεηνχληαη ζε θπθιηθή δηάηαμε. Σν θέληξν ηνπ θχθινπ είλαη θελφ. Τπάξρεη, in 

absentia, σο ν αφξαηνο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο. Ο 

θχθινο αληηπξνζσπεχεη ηελ ελφηεηα, ηελ αιιειεμάξηεζε, ηελ αδειθνζχλε. Σα αλχζκαηα 

ησλ ρεξηψλ θαηαδεηθλχνπλ κηα αιπζίδα κεηαβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Γεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε αλζξψπηλεο δηεπίδξαζεο. Γηα ηνπο Kress θαη 

Van Leeuwen, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

είλαη θπηαινδξφκνη (θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη θαη Γξψλ θαη ηφρνο ηαπηφρξνλα) (Kress & 

van Leeuwen, 2010, ζ. 132). Με αιπζηδσηή δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη ην λφεκα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ελφηεηαο, ηεο νκφλνηαο, ηεο νκαδηθφηεηαο. Οη κεησπηθέο ζηάζεηο ησλ 

αηφκσλ δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Σα απξφζσπα θαηαδειψλνπλ 

ραξνχκελε δηάζεζε. Παξαηεξείηαη ε χπαξμε θιίκαθαο δηαθνξνπνίεζεο ζηα ρξψκαηα. Ζ 

πνιπρξσκία δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ραξάο γηνξηήο  θαη παλεγπξηνχ.    

Ιρλνγξάθεκα 29 

   Ο γξαθηθφο ρψξνο νξγαλψλεηαη κε ηελ ράξαμε ηεο γξακκήο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο 

γξακκήο εδάθνπο. Σν ζηνηρείν ζπίηη ζην αξηζηεξφ ηκήκα είλαη ην Γεδνκέλν ηεο ζχλζεζεο. 

πλδειψλεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ηελ αζθάιεηα, ηε δεζηαζηά, ηελ 

εξεκία, ηε ζαιπσξή. Χο δεδνκέλν απνηειεί ην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ κελχκαηνο ηεο 

ζχλζεζεο. Σξείο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο (νηθνγέλεηα) ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε 

απεηθνλίδνληαη ζην δεμί ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ. Απνηεινχλ ην Νέν ζηνηρείν ζην νπνίν ν 

ζεαηήο νθείιεη λα δψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ζπγθξνηεί 

«απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Ζ χπαξμε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ 

ηρλνγξάθν θαη σο ζεαηέο θαινχκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεη. Ζ 

εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα ζεκαηλφκελά ηεο.     

Ιρλνγξάθεκα 30 

   Ζ γξακκή ηεο ζάιαζζαο είλαη ε γξακκή βάζεο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζε 

παξαηαθηηθή δηάηαμε ηέζζεξηο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο θαη έλα ζπίηη. Έλα νπξάλην 

ηφμν, ε γξακκή ηνπ νπξαλνχ θαη έλαο ήιηνο ζπκπιεξψλνπλ ηε ζχλζεζε. Σν ζπίηη είλαη ην 

Γεδνκέλν θαη νη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο είλαη ην Νέν. Σν ζπίηη ζπκβνιίδεη θαη ζ’ απηφ 
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ην έξγν ηελ νηθνγέλεηα, ελψ νη ηέζζεξηο θηγνχξεο-δσγξαθηζκέλεο παλνκνηφηππα-εθηφο απφ 

ην κέγεζνο (παηέξαο, κεηέξα, παηδηά), είλαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο θαη ην ζεκαληηθφ 

κήλπκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ κνξθψλ δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο. Ζ κεησπηθή γσλία απνδεηθλχεη φηη ν ηρλνγξάθνο 

«εκπιέθεηαη» κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απνηειεί ν ίδηνο θνκκάηη ηεο νηθνγέλεηαο. Ο 

ζεαηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη φηη ε χπαξμε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ 

ηρλνγξάθν. Σν γαιάδην ρξψκα θπξηαξρεί σο ρξψκα πνπ εθθξάδεη ηελ εξεκία θαη ηελ 

επθνξία (Kandinsky, 1981, ζ. 136). 

Ιρλνγξάθεκα 31 

   Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο είλαη κηα κεγάιε θαξδηά. Γίπια ζηελ θαξδηά ζην δεμί 

ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπνζεηείηαη έλαο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ, ελψ έλαο θίηξηλνο ήιηνο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ πάλσ δεμηά γσλία ηνπ ζρεδίνπ. Ζ χπαξμε γξακκήο εδάθνπο θαη  

γξακκήο νπξαλνχ είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ηρλνγξάθνπ λα νξγαλψζεη ηα ζηνηρεία ζην 

γξαθηθφ ρψξν. Σν νπξάλην ηφμν έρεη δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα. Ζ θεληξηθφηεηα ηεο 

θαξδηάο θαη ε Πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ (κεγάιν κέγεζνο), είλαη παξάγνληεο πνπ ηελ 

αλαδεηθλχνπλ σο ην θεληξηθφ ζέκα ηεο ζχλζεζεο. Παξάιιεια έρεη σο αληηθείκελν 

πκβνιηθή Ηδηφηεηα. Ο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ είλαη ν Φνξέαο ηεο πκβνιηθήο αμίαο ηεο 

θαξδηάο. Δίλαη ν εθθξαζηήο ηεο αγάπεο, ηεο δεζηαζηάο, ηεο ζηνξγήο. Ζ κεησπηθή ζηάζε 

ηεο κνξθήο δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ησλ αμηψλ πνπ πξεζβεχεη. Σν 

άλπζκα ησλ ρεξηψλ δεκηνπξγεί κηα δξάζε ζε κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία κε ηφρν ηελ 

θαξδηά πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο κηα θίλεζε αλάδεημεο ηνπ ζηνηρείνπ ζηνλ ζεαηή. 

Ιρλνγξάθεκα 32 

   ην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο απεηθνλίδεηαη έλαο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρσλ. 

Πεξηβάιιεηαη απφ γξακκέο rainbow. Με ηηο γξακκέο επηηπγράλεηαη έληνλε πιαηζίσζε, 

απνδεηθλχνληαο ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ζην θέληξν αλαδεηθλχεη 

ην ζηνηρείν σο ην βαζηθφ κήλπκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηεο κνξθήο ζπγθξνηεί 

«απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ραξνχκελεο δηάζεζήο ηεο. Χο θπξίαξρν ρξψκα ηεο 

ζχλζεζεο ζεσξείηαη ην πνξηνθαιί. Δίλαη έλα δεζηφ θαη νηθείν ρξψκα, ελψ δειψλεη 

ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη πξνβνιή ηνπ Δγψ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζζ. 134-135). Ζ 

εηξήλε ζπλδέεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 
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Ιρλνγξάθεκα 33 

   ην άλσ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδεηαη ην ζήκα ηεο εηξήλεο σο ην Ηδεψδεο, ελψ ζην 

θάησ ηκήκα παξαηεξνχκε ηξείο αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο σο ην Πξαγκαηηθφ. Ζ ηδέα 

ηεο εηξήλεο απνηειεί ην  βαζηθφ ζέκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ ζηάζε ησλ κνξθψλ αλαδεηθλχεη 

κηα θίλεζε-δξάζε πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί: θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα. Πξφθεηηαη γηα κηα 

αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ. Σν Πξαγκαηηθφ δίλεη πιεξνθνξίεο θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ ζεαηή γηα ηε έλλνηα ηεο εηξήλεο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε φκνξθεο θαη 

ραξνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ιρλνγξάθεκα 34  

   ηε ζχλζεζε παξαηεξνχκε ηξείο ζπκκεηέρνληεο: κηα θαξδηά θαη δπν αλζξψπηλεο 

θηγνχξεο. Κεληξηθφ ζηνηρείν είλαη ε θαξδηά. Οη δπν θηγνχξεο είλαη παξφκνηεο γη’ απηφ θαη 

δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην Νέν θαη ζην Γεδνκέλν. Ζ Πξνβνιή ηεο θαξδηάο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηνπνζέηεζήο ηεο ζην Κέληξν ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηεο 

ρξσκαηηθήο αληίζεζεο θφθθηλε θαξδηά-γαιάδην θφλην. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ 

ζπγθξνηνχλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Σα αλχζκαηα ησλ ρεξηψλ ηνπο (Γξψληεο), 

δεκηνπξγνχλ ηε δξάζε πξνο ην ζηφρν (θαξδηά), πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί: δείηε ηελ 

θαξδηά, αγθαιηάδνπκε  ηελ θαξδηά. Χο θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο απνηειεί ην βαζηθφ 

ζέκα. Παξάιιεια απνθηά πκβνιηθή Ηδηφηεηα ζην πιαίζην κηαο ζπκβνιηθήο 

Πξνζδηνξηζηηθήο Γηαδηθαζίαο: ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε, ηε ζηνξγή, ηε θξνληίδα. Ζ εηξήλε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ηεο αγάπεο θαη αλαδεηθλχεηαη απφ ηνπ αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο 

σο θεληξηθφ κήλπκα ηεο ζχλζεζεο. 

Ιρλνγξάθεκα 35 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Μηα δηαρσξηζηηθή γξακκή νξίδεη ην 

αξηζηεξφ απφ ην δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο. Σν αξηζηεξφ πεξηιακβάλεη έλαλ ζπκκεηέρνληα 

θαη ιεηηνπξγεί σο Γεδνκέλν. ην δεμί απεηθνλίδνληαη ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο θαη είλαη  ην 

Νέν. Οη κεησπηθέο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε. ηα πξφζσπά ηνπο θαηαδεηθλχεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Ζ επηινγή ησλ 

ρξσκάησλ κπιε θαη θίηξηλν έρεη λαηνπξαιηζηηθή βάζε: κπιε ε ζάιαζζα, θίηξηλε ε 

ακκνπδηά. Πξφθεηηαη γηα κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ (κπάλην ζηε ζάιαζζα).  
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Ιρλνγξάθεκα 36  

   ε παξαηαθηηθή δηάηαμε απεηθνλίδνληαη δπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο, έλα δέληξν, κηα 

παζραιίηζα. Σν δέληξν, ε παζραιίηζα, ε πεηαινχδα απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θχζεο. Οη 

δχν ζπκκεηέρνληεο είλαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ ζέκα. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ηνπο, δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ραξνχκελεο 

δηάζεζεο πνπ θαηαδειψλεηαη ζηα πξφζσπά ηνπο. Χο ζεαηέο ζπκκεηέρνπκε ζηε ραξά ηνπο. 

Σα αλχζκαηα ησλ ρεξηψλ ηνπο, δεκηνπξγνχλ κηα δηαδηθαζία δξάζεο αλάκεζα ζηνπο 

Γξψληεο: παίδνπκε καδί, είκαζηε θίιεο. Σα ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο δεμηά θαη αξηζηεξά δελ 

δηαρσξίδνληαη ζε Νέν θαη Γεδνκέλα, αιιά δξνπλ Χο Πεξηζψξηα, δειαδή βνεζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ην Κέληξν. Σν παηρλίδη γίλεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ιρλνγξάθεκα 37   

   ηε γξακκή εδάθνπο θαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε ηνπνζεηνχληαη νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο. Σν ζπίηη, ην δέληξν θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία απνηεινχλ ην ζθεληθφ 

(εμσηεξηθφο ρψξνο) θαη ζπληζηνχλ ην ρψξν-δξάζε γηα ηνπο αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηεο αλαπαξάζηαζεο. Οη κεησπηθέο κνξθέο ησλ αηφκσλ ζπγθξνηνχλ κηα απαίηεζε πξνο 

αλαγλψξηζε ηεο ραξνχκελεο δηάζεζεο θαη ηεο δξάζεο πνπ εμειίζζεηαη κεηαμχ ηνπο. Σα 

αλχζκαηα ησλ ρεξηψλ ηνπο θαλεξψλνπλ κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία ακθίδξνκεο δξάζεο. 

Θα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί: δίλνπκε ν έλαο ην παηρλίδη ζηνλ άιινλ. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ 

έρεη ην ξφιν ηνπ Γξψληα θαη ηνπ ηφρνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηέηνησλ δνκψλ νλνκάδνληαη 

Γηεπηδξψληεο. Σα άηνκα έρνπλ θπζηθή ζηάζε, ελψ ζπλδειψλεηαη θίλεζε ηνπ ελφο 

ζπκκεηέρνληα πξνο ηνπο άιινπο, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηα θάησ άθξα ηεο κνξθήο. Ζ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ πξνθαιεί ραξνχκελα ζπλαηζζήκαηα θαη απνηειεί ην 

κήλπκα ηεο ζχλζεζεο.   

Ιρλνγξάθεκα 38 

   Σν ζέκα εμειίζζεηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Ζ θάζεηε γξακκή ηνπ ζπηηηνχ δηαρσξίδεη ηε 

ζχλζεζε ζε δπν κέξε, ραξάζζνληαο ηα φξηα αλάκεζα ζε έλα ιακπεξφ, φκνξθν θαη 

πνιχρξσκν ηνπίν (ζπίηη, δέληξν, ήιηνο, πεηαινχδα) θαη ηνλ ρψξν φπνπ ζηέθνληαη νη δπν 

αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. ην αξηζηεξφ ηκήκα (Γεδνκέλν), νη δπν ζπκκεηέρνληεο ζε 

κεησπηθή ζηάζε ζπγθξνηνχλ κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε 

ηελ ραξνχκελε δηάζεζή ηνπο θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα ηνπο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα 

αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηνπο. ην δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο (Νέν), ε 
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πνιπρξσκία ηνπ ηνπίνπ αλαδεηθλχεη κηα αίζζεζε ραξάο θαη γηνξηήο. Ζ ηνπνζέηεζε ζε 

θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή ηεο ιέμεο εηξήλε, απνηεινχλ ην Ηδεψδεο ηεο ζχλζεζεο. Ζ 

εηξήλε παξνπζηάδεηαη σο εμηδαληθεπκέλε έλλνηα, ην βαζηθφ κήλπκα ελψ ηα νπηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο ελεξγνχλ σο επεμήγεζε ηεο έλλνηαο, δίλνληαο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο: ε εηξήλε ζεκαίλεη ραξά θαη ηε θηιία κεηαμχ ησλ αηφκσλ.   

Ιρλνγξάθεκα 39 

   Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζχλζεζεο θαηαιακβάλεη έλα ζπίηη κε ππεξβνιηθά κεγάιν 

κέγεζνο. χκθσλα κε ηε Meredieu, «ην παηδί δελ ελδηαθέξεηαη λα ζεβαζηεί ηηο αλαινγίεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπο δίλεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ κέγεζνο». Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ρψξνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζε επηηαγέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη φρη κεηξηθέο (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζ. 

67). Γηα ηνπο Kress θαη Van Leween, ην κέγεζνο είλαη παξάγσλ Πξνβνιήο ηνπ ζηνηρείνπ 

γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή θαη λα θαζνξίζεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη ην 

«νπηηθφ» βάξνο ζηε ζχλζεζε. Σν ελδηαθέξνλ είλαη ζηελ θαηαδήισζε ηνπ ζεκαίλνληνο- 

ζπίηη θαη ζην κέγεζνο πνπ απνδίδεηαη ζηε κνξθή. Ζ ζπκπαξαδήισζε είλαη εθθξαζηηθή 

θαη ζπλεπάγεηαη ππνθεηκεληθή παξά αληηθεηκεληθή εκπεηξία. Σν ζπίηη ζεκαίλεη ηελ χπαξμε 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ αζθάιεηα, ηε ζπλνρή, ηε ζαιπσξή (Μπέιιαο, 2009, ζ. 94). Ζ 

δηαθάλεηα ηνπ ζπηηηνχ απνθαιχπηεη ηελ νηθνγέλεηα πνπ δεη εληφο. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ραξάο πνπ αηζζάλνληαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

Ιρλνγξάθεκα 40 

   ην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο απεηθνλίδεηαη κηα θαξδηά ζε κεγάιν κέγεζνο. Ζ 

θεληξηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ηδηαίηεξε πιεξνθνξηαθή αμία ηνπ. Ζ 

ρξσκαηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην έληνλν θνξεζκέλν ξνδ ρξψκα θαη ζηα απαιά ρξψκαηα 

ηνπ θφληνπ, απνηειεί παξάγνληα Πξνβνιήο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζεκαζία 

πνπ έρεη γηα ηνλ ηρλνγξάθν αλαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο Πξνβνιήο. Παξάιιεια ε θαξδηά 

ιεηηνπξγεί σο Φνξέαο ζπκβνιηθήο αμίαο: αγάπε, ζηνξγή.  

Ιρλνγξάθεκα 41  

   ην ηρλνγξάθεκα παξαηεξνχκε ηξείο ζπκκεηέρνληεο (έλαο άλδξαο, κηα γπλαίθα θαη κηα 

θαξδηά). Ζ ζχλζεζε ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: Πεξηζψξην, Κέληξν, Πεξηζψξην (επεηδή ηα 

δπν ζηνηρεία είλαη παξφκνηα δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε Νέν θαη Γεδνκέλν). Έλαο ηξφπνο 

ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ είλαη ην ηξίπηπρν. Ζ θαξδηά ζην Κέληξν ιεηηνπξγεί σο 
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Δλδηάκεζνο. Δίλαη ην ζηνηρείν πνπ ελψλεη θαη ζπλδέεη ηνπο αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. ηα πξφζσπά ηνπο θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Σα 

αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ηνπο, δεκηνπξγνχλ κηα κεηαβαηηθή δξάζε πνπ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί: είκαζηε καδί, αγαπηφκαζηε. Ζ δηεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

ηνπο θαζηζηά δξψληεο θαη ηφρνπο ηαπηφρξνλα. Οη Γηεπηδξψληεο ζπλδένληαη: αγαπάεη ν 

έλαο ηνλ άιινλ. Ζ θαξδηά απνθηά ζπκβνιηθή Ηδηφηεηα θαη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε πνπ 

ελψλεη δπν αλζξψπνπο. ε κηα ζπκβνιηθή Πξνζδηνξηζηηθή δηαδηθαζία, νη αλζξψπηλνη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη νη Φνξείο ηεο ζπκβνιηθήο Ηδηφηεηαο. ην έξγν πνπ αλαιχνπκε, ε 

θαξδηά νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (λχθε θαη γακπξφο) θαη ην ζπλαίζζεκα 

ηεο αγάπεο πνπ ηνπο ελψλεη. Γηα ηελ Α. Καθίζε, ε εκθάληζε ηεο θαξδηάο ζην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα ππνδειψλεη ηα πξψηα αηζζεκαηηθά ζθηξηήκαηα ηνπ παηδηνχ (Καθίζε-

Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 154). Σν πεξηβάιινλ είλαη εμσηεξηθφ θαη παξαπέκπεη ζε έλα 

θπζηθφ ηνπίν.      

Ιρλνγξάθεκα 42  

   ηε ζχλζεζε δεκηνπξγείηαη έλα ηξίπηπρν. Σν ζηνηρείν ζπίηη είλαη ζρεδφλ ζην Κέληξν ηεο 

ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφ ζηνηρείν. Δλψλεη ηνπο αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Πεξηζψξηα ζηελ παξνχζα ζχλζεζε. Ζ ζηάζε ησλ αηφκσλ είλαη 

θπζηθή, αιιά παξαηεξείηαη κηα θίλεζε-δξάζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζψο δίλεηαη 

έκθαζε ζηα θάησ άθξα (ηα πέικαηα ζρεκαηίδνπλ νξζή γσλία). Σα άηνκα θαηεπζχλνληαη 

πξνο ην ζπίηη. ηε ζχλζεζε πνπ αλαιχνπκε ην ζπίηη αλαπαξηζηά έλα ζρνιείν. Σν ζπίηη σο 

ζέκα έρεη επξχηεξε ζεκαζία: κπνξεί λα είλαη έλα ζρνιείν, κηα εθθιεζία θ.ά. Σα 

νηθνδνκήκαηα δελ μερσξίδνπλ. Ηρλνγξαθνχληαη κε ην πξφηππν ηνπ ζπηηηνχ (Μπέιιαο, 

2009, ζ. 87). Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη κηα «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε. Ο ζεαηήο αλαγλσξίδεη ηε ραξνχκελε δηάζεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ επηζπκία 

ηνπο λα πάλε ζην ζρνιείν. Ζ δηαθάλεηα ηνπ ζπηηηνχ απνθαιχπηεη ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη κε  ηελ επηζπκία ησλ παηδηψλ 

λα πάλε ζην ζρνιείν.   

Ιρλνγξάθεκα 43 

  ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδνληαη δπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο θαη δπν θαξδηέο. 

Σν ινπινχδη θαη ηα δπν κπαιφληα αμηνινγνχληαη σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Οη δπν 

θηγνχξεο δσγξαθηζκέλεο παλνκνηφηππα, εθηφο απφ ην κέγεζφο ηνπο (κακά θαη θφξε), ζε 
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κεησπηθή ζηάζε δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Σα αλχζκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηνπο αλαπαξηζηνχλ ηε ζρέζε ηνπο ζε κηα κεηαβαηηθή δνκή πνπ είλαη 

ακθίδξνκε, θαζψο θάζε ζπκκεηέρσλ παίδεη ην ξφιν ηνπ Γξψληα θαη ηνπ ηφρνπ, 

δειψλνληαο ηνλ δηπιφ ηνπο ξφιν (Γηεπηδξψληεο). Ζ κεησπηθή γσλία θαλεξψλεη ηελ 

εκπινθή ηνπ ηρλνγξάθνπ κε ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ (ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ, ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ησλ κνξθψλ), ελψ ηαπηφρξνλα εκπιέθεη θαη ηνλ ζεαηή λα 

αλαγλσξίζεη ηελ ππάξρνπζα ζρέζε. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θάησ κέξνο ηεο ζχλζεζεο 

(Πξαγκαηηθφ), ηνπο θαζηζηά σο κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θαξδηέο ηνπνζεηνχληαη 

ζην πάλσ κέξνο ηεο ζχλζεζεο σο ην Ηδεψδεο. Απνθηνχλ ηε ζπκβνιηθή αμία ηεο αγάπεο 

(αγάπε κεηέξαο-παηδηνχ), ε νπνία θαη παξνπζηάδεηαη σο ε εμηδαληθεπκέλε νπζία ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν ηρλνγξάθνο. Σν έληνλν θνξεζκέλν ρξψκα 

(θφθθηλν) ηνπ ζηνηρείνπ, ππνθηλείηαη απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα ησλ ρξσκαηηθψλ θσδίθσλ πνπ 

ρξσκαηίδνπλ ηελ θαξδηά κε θφθθηλν.  

Ιρλνγξάθεκα 44 

   Σν ηρλνγξάθεκα εμειίζζεηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. ην θέληξν ηεο αλαπαξάζηαζεο 

απεηθνλίδεηαη έλαο ζπκκεηέρσλ (κπακπάο), ελψ ηα ππφινηπα ζηνηρεία (εξγαιεία εξγαζίαο) 

ηνλ πεξηζηνηρίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο Πεξηζψξηα. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ 

ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ θαηαδειψλεηαη 

ραξνχκελε δηάζεζε. Έρεη θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε-δξάζε 

κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Ο κπακπάο σο ζηνηρείν θεληξαξηζκέλν, απνηειεί ην βαζηθφ 

ζέκα ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Σα Πεξηζψξηα (εξγαιεία) δσγξαθίδνληαη ζε θπθιηθή δηάηαμε, 

είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππα θαη ιεηηνπξγνχλ σο βνεζεηηθά θαη εμαξηψκελα ζηνηρεία ηνπ 

Κέληξνπ. Ζ εηξήλε ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη εξγαζία.   

Ιρλνγξάθεκα 45 

   ε ιεπθφ θφλην θαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπνζεηνχληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία δσγξαθίδνληαη ζην άλσ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο (θαξδηά, γάια θαη ςσκί) 

θαη παξνπζηάδνληαη σο ην Ηδεψδεο. ε ζπκπαξαδεισηηθφ επίπεδν θαλεξψλνληαη νη 

αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα αγάπε θαη ηξνθή. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (βαζηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ), είλαη ην θπξίαξρν ζέκα ηεο ζχλζεζεο. ην θάησ ηκήκα (Πξαγκαηηθφ), 

ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξηο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. Σα ζηνηρεία είλαη πιαηζησκέλα θαη 

απνηεινχλ ρσξηζηέο κνλάδεο πιεξνθνξίαο. Ο ιεπθφο ρψξνο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

επηηπγράλεη ηελ Πιαηζίσζε. Γπν εηθφλεο κε δξάζε παξνπζηάδνληαη: έλαο ζπκκεηέρσλ 
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είλαη μαπισκέλνο, ν άιινο ζηέθεηαη φξζηνο δίπια ηνπ (ν κπακπάο θνηηάδεη ην παηδί φηαλ 

θνηκάηαη) θαη ε κακά θαη ην παηδί αγθαιηάδνληαη. Ζ δξάζε εληφο ηεο πιαηζίσζεο 

πξαγκαηψλεηαη κε αλχζκαηα. ηελ πξψηε ην άλπζκα δεκηνπξγείηαη απφ ηα βιέκκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Αληηδξψληεο) θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί: ζε αγαπψ, ζε θηιψ. ηε δεχηεξε 

εηθφλα δεκηνπξγείηαη απφ ηα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εξκελεχεηαη σο αγθαιηά. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ησλ κνξθψλ ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ηα πξφζσπα 

θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε ηηο εθδειψζεηο 

ηξπθεξφηεηαο θαη αγάπεο κεηαμχ ηνπο, ζην πιαίζην ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ.  

Ιρλνγξάθεκα 46 

   Ζ χπαξμε δηαρσξηζηηθήο γξακκήο (θάζεηε γξακκή ηνπ ζπηηηνχ), ρσξίδεη ηε ζχλζεζε ζε 

δπν κέξε. ην δεμί ηκήκα (Νέν) απεηθνλίδεηαη έλα ζπίηη. ηελ πεξίπησζή καο ην ζπίηη 

νξίδεηαη απφ ηνλ ηρλνγξάθν σο ζρνιείν. Δίλαη ην ζηνηρείν ζην νπνίν ν ζεαηήο νθείιεη λα 

πξνζέμεη γηαηί απνηειεί ην βαζηθφ ζέκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ πξνβνιή ηνπ ζηε ζχλζεζε ιφγσ 

κεγέζνπο αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζρνιείν γηα ηνλ 

ηρλνγξάθν. ε αληίζεζε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ζρεδηάδνληαη ζε κηθξφ κέγεζνο. ην 

αξηζηεξφ ηκήκα (Γεδνκέλν), απεηθνλίδνληαη ζηε γξακκή βάζεο θαη ζε παξαηαθηηθή 

δηάηαμε: ε κακά, παηρλίδηα, δέληξν, θαξδηά, ινπινχδη. Παξαηεξνχκε δπν ζηνηρεία λα 

«πεηνχλ ζηνλ αέξα (έλα παηδί θαη έλα δψξo)». Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχληαη ζηνηρεία 

γλσζηά ζηνλ ζεαηή. ηελ ζπκπαξαδήισζή ηνπο ζεκαίλνπλ ηε θχζε, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη. Ο ηρλνγξάθνο ηα ζεσξεί δεδνκέλα, ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θάζε παηδηνχ.  Ζ πνιπρξσκία ζπλδειψλεη ραξνχκελε δηάζεζε.     

Ιρλνγξάθεκα 47 

   Ζ γξακκή εδάθνπο θαη ε γξακκή ηνπ νπξαλνχ νξηνζεηνχλ ην γξαθηθφ ρψξν. Γπν 

θηγνχξεο (παηδηά) απεηθνλίδνληαη λα παίδνπλ κπάια. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ 

δηακνξθψλεη «απαίηεζε». Ο ζεαηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηε θηιηθή ζρέζε ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα παηρλίδη. Σν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί είλαη ην θφθθηλν. Θεσξείηαη 

δεζηφ ρξψκα πνπ επελεξγεί εζσηεξηθά, εγείξεη ζπλαηζζήκαηα δχλακεο, δξάζεο, 

ελεξγεηηθφηεηαο, ραξάο, ζξηάκβνπ (Kandinsky, 1981, ζ. 112). 

Ιρλνγξάθεκα 48  

   Ζ ζχλζεζε δνκείηαη θαηά κήθνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ Πεξηζσξίνπ. Σν 

θέληξν αλ θαη είλαη θελφ απνηειεί ηνλ αφξαην άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη 
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νη ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θπθιηθή δηάηαμε. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ηα πξφζσπά ηνπο θαηαδεηθλχεηαη 

ραξνχκελε δηάζεζε. Ζ επαλάιεςε ησλ ρξσκάησλ ζηα καιιηά θαη ηα ξνχρα (νπηηθή ξίκα), 

απνηειεί κεραληζκφ ζχλδεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Kress & van Leeuwen, 2010, ζ. 315). 

Ζ ζπλδεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ ζπλδειψλεη ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ 

νκφλνηα κεηαμχ ηνπο. ρεδηαζηηθά δηαθξίλνπκε ηελ αθηηλσηή πεξηζηξνθή ησλ κνξθψλ (ηα 

πξφζσπα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλα ζεκείν θαη απεηθνλίδνληαη μαπισκέλα). Ζ εηξήλε 

ζπλδέεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζψο θαη κε ηελ αμία ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο 

ελφηεηαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  

Ιρλνγξάθεκα 49 

   ε ιεπθφ θφλην απεηθνλίδνληαη πνιχρξσκα ινπινχδηα. ε θπθιηθή δηάηαμε δεκηνπξγνχλ 

έλα ζηεθάλη. Ζ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ πελία ηνπ 

παξαζηαηηθνχ θχθινπ ηνπ ηρλνγξάθνπ, αιιά απφ ηελ ηάζε ηνπ ηρλνγξάθνπ λα αλαδεηεί 

αξκνλία θαη ηζνξξνπία ζην ζρέδηφ ηνπ (Μπέιιαο, 2009, ζ. 78). Σν θέληξν είλαη θελφ θαη 

ιεηηνπξγεί σο αφξαηνο άμνλαο πεξηζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ (Πεξηζψξηα). ρεδηάδνληαη 

παλνκνηφηππα, κε δεζηά θαη ζθνχξα ρξψκαηα. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε. 

Ιρλνγξάθεκα 50, 51, 52, 53 

    ε παξαηαθηηθή δηάηαμε πάλσ ζηε γξακκή εδάθνπο ζρεδηάδνληαη παλνκνηφηππα 

ινπινχδηα. Όζνλ αθνξά ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζην ζρέδην, ν Θ. Μπέιιαο 

αλαθέξεη φηη πξνέξρεηαη απφ κηα γεληθφηεξε ηάζε ηνπ παηδηνχ λα αλαδεηά ηελ ηάμε, ηελ 

ηζνξξνπία θαη ηελ αξκνλία ζηα ζρέδηά ηνπ. O ήιηνο απεηθνλίδεηαη κε αλζξσπφκνξθα 

ραξαθηεξηζηηθά (ηρλ. 50, 51). Aπνθηά ραξνχκελε ή ιππεκέλε δηάζεζε αλάινγα κε ηελ 

ςπρηθή δηάζεζε ηνπ παηδηνχ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 83). Δπάλσ απφ ηνλ ήιην 

ηα λήπηα δσγξαθίδνπλ ηελ «ηαηλία ηνπ νπξαλνχ». Έλαο γαιάδηνο θαη θαζαξφο νπξαλφο 

έξρεηαη λα επηζηέςεη ην ραξνχκελν ηνπίν ελφο θπζηνινγηθνχ παηδηνχ (Μπέιιαο, 2009, ζ. 

108). Σα ινπινχδηα απνηεινχλ ην βαζηθφ ζέκα ησλ ηρλνγξαθεκάησλ. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Ιρλνγξάθεκα 54 

   Οη ζπκκεηέρνληεο (πνπιηά, ινπινχδηα), είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιν ηνλ γξαθηθφ ρψξν. 

Σα ινπινχδηα ζρεδηάδνληαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε πάλσ ζηε γξακκή εδάθνπο θαη ζην 

θάησ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο (Πξαγκαηηθφ). Σα πνπιηά ηνπνζεηνχληαη ζην άλσ ηκήκα σο ην 
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Ηδεψδεο. Δίλαη ε νπζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν ηρλνγξάθνο. Ο Θ. 

Μπέιιαο, αλαθέξεη φηη ηα πνπιηά είλαη ζχκβνια ςπρηθήο πγείαο, επεμίαο θαη 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ πνιπρξσκία ζπλδειψλεη ραξνχκελε δηάζεζε. Γηα ηνπο 

Kress θαη Van Leeuwen, ε δηαθνξνπνίεζε (ρξήζε κέγηζηα πνηθίιεο παιέηαο) είλαη κηα 

απφ ηηο βαζηθέο ζεκεησηηθέο παξνρέο θαη γίλεηαη ζεκαίλνλ ηεο «ηνικεξφηεηαο», ελψ 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζθνδξφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Kress & van Leeuwen, 2010, ζζ. 

357-360). ην ηρλνγξάθεκα πνπ αλαιχνπκε, ην παηδί ππνθηλείηαη απφ ην ζπλαίζζεκα θαη 

δελ πεξηνξίδεηαη ζηε λαηνπξαιηζηηθή απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ. Σα πνπιηά θαη ηα ινπινχδηα 

σο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηξήλε.  

Ιρλνγξάθεκα 55 

   Σν ηρλνγξάθεκα είλαη δνκεκέλν θαηά κήθνο ηνπ θάζεηνπ άμνλα (πάλσ-θάησ). ην άλσ 

ηκήκα ηεο ζχλζεζεο ν ηρλνγξάθνο δσγξαθίδεη ηέζζεξηο αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο, κηα 

ζεηξά απφ θαξδηέο θαη έλα ζθνχηεξ. Αλαγλσξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα 

αλαπαξαζηήζεη ρξνληθά ηελ εμέιημε κηαο δηαδηθαζίαο δξάζεο. Γηαθξίλνπκε δπν 

ζηηγκηφηππα. Ζ δξάζε αλαπαξίζηαηαη κε αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ξεθηλψληαο απφ δεμηά ηελ αλάγλσζε ηεο εηθφλαο: έλα παηδί είλαη πεζκέλν 

ζην έδαθνο ελψ έλα άιιν είλαη  θνληά ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ζηέθνληαη ην έλα δίπια 

ζην άιιν. πκπεξαίλνπκε φηη ην έλα παηδί βνήζεζε θαη ζήθσζε ην άιιν. Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ησλ παηδηψλ ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Αλαγλσξίδνπκε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηεο ραξάο ζηα πξφζσπα ησλ αηφκσλ. Οη θαξδηέο ζπκβνιίδνπλ 

ηελ αγάπε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, πνπ νδεγεί ζε πξάμε αιιεινβνήζεηαο. ην άλσ ηκήκα 

παξνπζηάδεηαη ην Ηδεψδεο ηεο ζχλζεζεο. Πξφζεζε ηνπ ηρλνγξάθνπ είλαη λα πξνβάιιεη ηελ 

αγάπε θαη ηελ αιιειεγγχε, σο εμηδαληθεπκέλε πιεξνθνξία ζηελ νπνία ν ζεαηήο θαιείηαη 

λα δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. ην θάησ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο (Πξαγκαηηθφ), απεηθνλίδνληαη 

δπν ινπινχδηα. Ζ γξακκή εδάθνπο θαη ε γξακκή ηνπ νπξαλνχ, νξηνζεηνχλ ην γξαθηθφ 

ρψξν. Ζ πνιπρξσκία ζπλδειψλεη ραξνχκελε δηάζεζε.  

Ιρλνγξάθεκα 56 

   Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεζε κε έληνλε ηελ αίζζεζε ηνπ Κέληξνπ. Γπν αλζξψπηλνη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχληαη θεληξηθά απνηειψληαο ην βαζηθφ ζέκα ηεο ζχλζεζεο. Μηα 

αθεγεκαηηθή δνκή πξαγκαηψλεηαη κε αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ησλ  

αηφκσλ. Ζ αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα εξκελεπηεί: είκαζηε θίινη. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ δηακνξθψλεη κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Έλα ραξνχκελν θαη έλα ιππεκέλν 



93 
 

παηδί θξαηηνχληαη ρέξη-ρέξη. Έκθαζε δίλεηαη ζηα θάησ άθξα ηνπ αξηζηεξνχ ζπκκεηέρνληα, 

πνπ δειψλνπλ θίλεζε πξνο ηνλ άιινλ. Ίζσο πξφθεηηαη γηα κηα πξφζθιεζε λα γίλνπλ θίινη 

θαη λα παίμνπλ καδί. Οη θαξδηέο ζην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο απνθηνχλ ζπκβνιηθή 

αμία, θαζνξίδνληαο θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ θηιία αλαδεηθλχεηαη σο 

βαζηθφ κήλπκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ πνιπρξσκία θαη ηα κπαιφληα ζπλδειψλνπλ κηα 

ραξνχκελε δηάζεζε. Σν ζπίηη θαη ην ινπινχδη ζπγθξνηνχλ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

εμειίζζεηαη ε δξάζε. 

Ιρλνγξάθεκα 57 

   Έλα ζπίηη ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Ζ πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο κε ην θφλην θαη ηεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην άλσ θαη αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο (ηα ζηνηρεία φρη κφλν  

γίλνληαη «βαξχηεξα» φζν θηλνχληαη πξνο ην άλσ κέξνο αιιά θαη εκθαλίδνληαη βαξχηεξα 

φζν θηλνχληαη πξνο ηα αξηζηεξά, ιφγσ ηεο αζπκκεηξίαο ζην νπηηθφ πεδίν). Δίλαη ην νπηηθά 

«βαξχηεξν» ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο ππνδεηθλχνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ, ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία. Αληίζεηα νη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο ζρεδηάδνληαη ζε κηθξφ 

κέγεζνο θαη ζε καθξηλφ πιάλν. Σα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ηνπο, 

πξαγκαηψλνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πνπ εξκελεχεηαη: είκαζηε καδί-είκαζηε θίινη. Σν 

ζπίηη ζεσξνχκε φηη είλαη ζρνιείν, ιφγσ ησλ πνιιψλ αλζξψπηλσλ ζπκκεηερφλησλ (παηδηά) 

ζηε ζχλζεζε θαη απνηειεί ην θεληξηθφ κήλπκα. Άιισζηε έλα ζπίηη κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο 

ηδηφηεηεο ζην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα (Μπέιιαο, 2009, ζ. 89). Σν κπιε ρξψκα είλαη ην 

θπξίαξρν. Δίλαη ην ηππηθά νπξάλην ρξψκα θαη αλαπηχζζεη ζε βάζνο ην ζηνηρείν ηεο 

εξεκίαο. Σα παηδηά πάλε ζην ζρνιείν είλαη ην θεληξηθφ κήλπκα. Απνηειεί ρψξν 

ζπλχπαξμεο, ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. 

Ιρλνγξάθεκα 58 

   Γπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο απεηθνλίδνληαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο ζε 

ιεπθφ θφλην. Σν άλπζκα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ηνπο ζπλδέεη ηα δπν άηνκα. Μηα 

δηαδηθαζία δξάζεο πξαγκαηψλεηαη αλάκεζά ηνπο. Ζ πξνβνιή ηνπ ελφο ζπκκεηέρνληα 

ιφγσ κεγέζνπο, αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ζηε δηαδηθαζία δξάζεο θαη ηνλ 

νξίδεη σο Γξψληα. ην πξφζσπφ ηνπ, θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Ο άιινο 

ζπκκεηέρσλ είλαη ν ηφρνο (μαπισκέλν παηδί). Σν παηδί είλαη ιππεκέλν θαη ζεθψλεη ην 

ρέξη ηνπ (δεηά βνήζεηα). Οη κεησπηθέο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ ζπγθξνηνχλ απαίηεζε πξνο 

αλαγλψξηζε. Ζ αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα κεηαθξαζηεί: ην έλα παηδί βνεζάεη ην άιιν λα 
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ζεθσζεί. Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ε θξνληίδα ζε θάπνηνλ πνπ ηελ έρεη αλάγθε, είλαη ην 

βαζηθφ κήλπκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ εηξήλε απνθηά αμηαθφ πεξηερφκελν θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αιιεινβνήζεηα.       

Ιρλνγξάθεκα 59 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Με ηε γξακκή ηνπ νπξαλνχ θαη ηνπ 

εδάθνπο, ν ηρλνγξάθνο νξγαλψλεη ην ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δηαηάμεη κέζα ζε απηφλ ηα 

ζηνηρεία. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (ινπινχδηα θαη άλζξσπνη) ζρεδηάδνληαη ζε παξαηαθηηθή 

δηάηαμε. Σα άηνκα ζρεδφλ παλνκνηφηππα, δηαθέξνπλ ζην κέγεζνο (ηα κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο βξίζθνληαη ζε έλα θήπν κε ινπινχδηα). Αλαπαξίζηαηαη κηα δξάζε πνπ 

πξαγκαηψλεηαη απφ ηα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ κε ηα 

ινπινχδηα (αγγίδνπλ ηα ινπινχδηα), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα κεηαθσδηθνπνηεζεί: 

θξνληίδνπλ ηνλ θήπν. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη κηα «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε: φινη είλαη ραξνχκελνη πνπ θξνληίδνπλ ηνλ θήπν. 

Ιρλνγξάθεκα 60  

   ην θέληξν ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδεηαη κηα αλζξψπηλε θηγνχξα. Ο άλζξσπνο 

(ζρεδηαζηηθά απφ ηνλ Stern ραξαθηεξίδεηαη άλζξσπνο-κίζρνο) είλαη πνιχ ςειφο. Σν 

κέγεζνο απνηειεί παξάγνληα Πξνβνιήο ηνπ ζηνηρείνπ ζηε ζχλζεζε. Ζ έληνλε πιαηζίσζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ γξακκέο, ηνλ παξνπζηάδνπλ ζαλ λα βξίζθεηαη ζε θνξλίδα. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ην πξφζσπν 

θαηαδεηθλχεηαη κηα πνιχ ραξνχκελε δηάζεζε. Έλαο ραξνχκελνο άλζξσπνο είλαη ν βαζηθφο 

πξσηαγσληζηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ  

αλζξψπηλε επηπρία. 

Ιρλνγξάθεκα 61 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. ην θέληξν ηνπνζεηείηαη έλα θνξίηζη. Ζ 

κεησπηθή ζηάζε ηεο θηγνχξαο δηακνξθψλεη κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Σν θνξίηζη 

έρεη ην ξφιν ηνπ Γξψληα, ζε κηα δξάζε πνπ πξαγκαηψλεηαη απφ ηα αλχζκαηα ησλ ρεξηψλ 

ηεο πξνο ηηο θαξδηέο. Απηέο απνηεινχλ ηνλ ηφρν (ην θνξίηζη ζέιεη λα πηάζεη ηηο θαξδηέο). 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν ε αλάγλσζε ζα κπνξνχζε λα κεηαθσδηθνπνηεζεί: επηζπκεί ηελ 

αγάπε, επηδεηθλχεη ηελ αγάπε. Οη θαξδηέο απνθηνχλ πκβνιηθή Ηδηφηεηα θαη γίλνληαη 

αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ζπκβνιηθέο αμίεο: αγάπε, ζηνξγή, θξνληίδα. ην πιαίζην 

ηεο ζπκβνιηθήο Πξνζδηνξηζηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν Φνξέαο ησλ αμηψλ είλαη ην θνξίηζη. 
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Κπξίαξρν ρξψκα αλαδεηθλχεηαη ην θφθθηλν ην νπνίν εγείξεη ζπλαηζζήκαηα δχλακεο, 

ελεξγεηηθφηεηαο, ραξάο, ζξηάκβνπ.   

Ιρλνγξάθεκα 62 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδνληαη πέληε αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο ζην Κέληξν, ζε ιεπθφ 

θφλην. Ζ παξαηαθηηθή δηάηαμε ησλ αηφκσλ ζεσξείηαη πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ 

αλαπαξαζηαηηθνχ ρψξνπ (Κνχβνπ, 2016, ζ. 156). Σα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δεκηνπξγνχλ αλχζκαηα πνπ πξαγκαηψλνπλ κηα δξάζε: θξαηηνχληαη ρέξη-ρέξη. ε κηα 

δεχηεξε αλάγλσζε ε εηθφλα ζπλδειψλεη ηελ νκφλνηα, ηε θηιία, ηελ ελφηεηα, ηελ 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη κηα 

«απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε ηε ραξνχκελε δηάζεζε θαη ηε 

ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη ζπλδεζηκφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

θεληξηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεη φιεο ηηο παξαπάλσ αμίεο, σο ην βαζηθφ κήλπκα 

ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. Πξφζεζε ηνπ ηρλνγξάθνπ είλαη λα ηηο ζπζρεηίζεη κε ηελ εηξήλε.     

Ιρλνγξάθεκα 63 

   ην Κέληξν ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδεηαη ν πιαλήηεο Γε. Ζ θεληξηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ 

ζεκαίλεη φηη απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν 

ηρλνγξάθνο. Παξνπζηάδεηαη ζηε κεζαία απφζηαζε, ζαλ λα κπνξεί ν ζεαηήο λα πηάζεη ην 

ζηνηρείν. Ζ θαζαξφηεηα ησλ ρξσκάησλ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή ζηελ 

«νκνξθηά» ηνπ πιαλήηε. Ζ πξνβνιή ιφγσ κεγέζνπο, αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο ηεο Γεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ε χπαξμή ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηεο εηξήλεο. 

Ιρλνγξάθεκα 64 

   Σν ηρλνγξάθεκα έγηλε απφ έλα αγφξη πέληε ρξνλψλ. Γπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο 

απεηθνλίδνληαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Σα άηνκα έρνπλ ζηάζε ζηελ νπνία 

ζπλδειψλεηαη θίλεζε/δξάζε, θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηα θάησ άθξα. Ζ κεησπηθή ζηάζε 

ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. ηα πξφζσπα θαηαδειψλεηαη 

ραξνχκελε δηάζεζε. Αλαπαξίζηαηαη κηα απφ ηηο αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγνξηψλ, 

ην πνδφζθαηξν. Ζ εηξήλε ζπλδέεηαη κε ην παηρλίδη. 

Ιρλνγξάθεκα 65 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Σν ζπίηη είλαη έλα απφ ηα πξνζθηιή 

ζέκαηα ησλ παηδηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε ηνπ ζεκαίλνληνο είλαη ην κέγεζνο. 
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Καηαιακβάλεη φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ. Ζ ζπκπαξαδήισζε είλαη 

εθθξαζηηθή θαη ζπλεπάγεηαη ππνθεηκεληθή παξά αληηθεηκεληθή εκπεηξία. Ο Μπέιιαο, 

αλαθέξεη φηη ην παηδί δσγξαθίδεη θάπνηα αληηθείκελα ζε κεγάιν κέγεζνο φηαλ επελδχεη ζε 

απηά ζπγθηλεζηαθή αμία θαη έρνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία (Μπέιιαο, 2009, 

ζ. 180). Γηα ηνπο Kress θαη Van Leeuwen, ην κέγεζνο απνηειεί παξάγνληα πξνβνιήο ηνπ 

ζηνηρείνπ ζε κηα ζχλζεζε θαη θαζνξίδεη ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηάο ηνπ. Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην «νπηηθφ» βάξνο ηνπ ζηνηρείνπ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πξνβνιή ηνπ. 

Πξφζεζε ηνπ ηρλνγξάθνπ είλαη λα αλαδείμεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζπίηη γηα ηνλ 

ίδην. Σν ζπίηη ζπκβνιίδεη ην θαηαθχγην, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή θαη 

ζαιπσξή (Μπέιιαο, 2009, ζ. 94). Παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ηεο «δηαθάλεηαο» ή 

«αθηηλνγξαθίαο», δειαδή ηελ πξφζεζε ηνπ παηδηνχ λα αλαπαξαζηήζεη θάηη πνπ θαλνληθά 

είλαη αφξαην. Σξεηο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο (κηα κεηέξα θαη δπν παηδηά) 

απεηθνλίδνληαη γχξσ απφ έλα κεγάιν ηξαπέδη. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε ηνπ 

ηξαπεδηνχ είλαη ην κέγεζνο. πλδειψλεη ηελ θάιπςε ηεο βαζηθήο αλάγθεο γηα θαγεηφ, ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ. Μηα αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία δξάζεο 

πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηνπ αλχζκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ην ρέξη ηεο κεηέξαο (Γξψλ), κε 

ηφρν ηα δπν παηδηά, πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί: ε κεηέξα ηαΐδεη ηα παηδηά. Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ησλ αηφκσλ ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Χο ζεαηέο αλαγλσξίδνπκε ηε 

ραξά ηεο νηθνγέλεηαο γχξσ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη.  

Ιρλνγξάθεκα 66 

   Γπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο (παηδηά) ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Σα 

άηνκα έρνπλ θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε-δξάζε, θαζψο 

παξαηεξνχκε αιιαγέο ζηα θάησ άθξα (γσλία ησλ πεικάησλ) θαη κηα θιίζε ζην ζψκα ηνπ 

αξηζηεξνχ ζπκκεηέρνληα. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε. Σα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθαιχπηνπλ 

κηα ζρέζε δηεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί: παίδνπκε καδί. Σν  

παηρλίδη εμειίζζεηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

Ιρλνγξάθεκα 67 

   ε παξαηαθηηθή δηάηαμε απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα ζπίηηα. Ζ επαλάιεςε ελφο ζηνηρείνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα αλαδεηεί ηελ ηάμε, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

αξκνλία κέζα ζηα ζρέδηά ηνπ (Μπέιιαο, 2009, ζ. 78). Σν ζπίηη απνηειεί ην βαζηθφ ζέκα 

ηεο ζχλζεζεο. πκβνιίδεη ηελ αζθάιεηα ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή θαη ζαιπσξή. Ζ 
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πνιπρξσκία δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ραξάο θαη γηνξηήο. Σν πξάζηλν ρξψκα ζεσξείηαη ην 

θπξίαξρν. Θπκίδεη  ηελ άλνημε, ηε βιάζηεζε θαη ζπκβνιίδεη ηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο. 

πκβνιίδεη ηε ραξά θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο (Καθίζε-

Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 137). 

Ιρλνγξάθεκα 68 

  Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο (θαξδηέο) είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε έλα είδνο θχθινπ γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ ζπκκεηέρνληα (αζηέξη). Σν 

αζηέξη είλαη κεγάιν ζε κέγεζνο θαη κε θαζαξφ έληνλν θίηξηλν ρξψκα. Ζ θεληξηθφηεηα ηνπ 

αζηεξηνχ, αλαδεηθλχεη ηελ ζπκβνιηθή ηδηφηεηα πνπ έρεη: ζπκβνιίδεη ηελ ειπίδα θαη ηελ  

ζηαζεξφηεηα. Οη θαξδηέο ζε κηθξφηεξν κέγεζνο είλαη ρξσκαηηζηέο, πεξηζηνηρίδνπλ ην 

αζηέξη θαη ιεηηνπξγνχλ σο Πεξηζψξηα. Σα Πεξηζψξηα είλαη βνεζεηηθά ζηνηρεία. Έρνπλ 

ζπκβνιηθέο αμίεο: αγάπε, ζηνξγή, ηξπθεξφηεηα. ε ζπκπαξαδεισηηθφ επίπεδν ε χπαξμή 

ηνπο ζηεξίδεη ηελ ειπίδα θαη ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξφηεηα θαη ηελ χπαξμε ηεο εηξήλεο 

ζηνλ θφζκν.  

Ιρλνγξάθεκα 69 

   Έλα ζπίηη-ζρνιείν ηνπνζεηείηαη ζην δεμί ηκήκα ηεο ζχλζεζεο θαη ιεηηνπξγεί σο ην Νέν.  

Σν ζπίηη έρεη κηα επξχηεξε ζεκαζία ζην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα: είλαη θάζε αλζξψπηλε 

θαηαζθεπή πνπ δσγξαθίδεηαη απφ ην παηδί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηεγάδεη αλζξψπνπο. 

ηελ πεξίπησζή καο είλαη έλα «ζπίηη-ζρνιείν», αθνχ ζηελ θνξπθή ηνπ έρεη ηελ ειιεληθή 

ζεκαία (Μπέιιαο, 2009, ζ. 89). Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζρνιείν είλαη ην βαζηθφ ζέκα πνπ ν 

ζεαηήο νθείιεη λα πξνζέμεη. ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο απεηθνλίδνληαη δπν 

αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. Παξνπζηάδνληαη σο Γεδνκέλα, δειαδή σο ζηνηρεία πνπ ε 

πιεξνθνξηαθή αμία ηνπο είλαη γλσζηή ζηνλ ζεαηή θαη απνηεινχλ ην ζεκείν αθεηεξίαο γηα 

ην κήλπκα. Ζ κεησπηθή ηνπο ζηάζε δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Σα άηνκα 

έρνπλ θπζηθή ζηάζε ζηελ νπνία ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε/δξάζε: ηα παηδηά πεγαίλνπλ 

ζην ζρνιείν. Ζ θίλεζε απεηθνλίδεηαη κε αιιαγέο ζηα θάησ άθξα (γσλία πεικάησλ). Ζ 

εηξήλε ζπλδέεηαη κε ην ζρνιείν.  

Ιρλνγξάθεκα 70 

   Ο ηρλνγξάθνο ηξαβάεη ηε «γξακκή εδάθνπο» θαη ηελ «ηαηλία ηνπ νπξαλνχ», 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ην ρψξν θαη λα δηαηάμεη ηα ζηνηρεία. Γπν 

ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Ζ θεληξηθή ζέζε ησλ ζηνηρείσλ 
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αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα ηνλ ηρλνγξάθν. 

Μηα αλζξψπηλε θηγνχξα θαη έλα ζπίηη απνηεινχλ ην ζέκα ηεο ζχλζεζεο. Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε: καο θνηηά θαη καο 

ρακνγειά. Ζ γσλία είλαη κεησπηθή. ηέθεηαη απέλαληη ζην ζεαηή, θαιψληαο ηνλ λα 

εκπιαθεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ραξά πνπ αηζζάλεηαη. Σν ζπίηη, έλα απφ ηα πην πξνζθηιή 

ζέκαηα ζην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα ηνπνζεηείηαη δίπια ζηελ αλζξψπηλε θηγνχξα. Σν ζπίηη 

ζπκβνιίδεη ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή θαη ζαιπσξή, ην θαηαθχγην θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ 

πνιπρξσκία ζπλδειψλεη κηα ραξνχκελε δηάζεζε. Ζ εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα 

ηεο ραξάο θαη ηελ νηθνγέλεηα.   

Ιρλνγξάθεκα 71 

   ηε γξακκή εδάθνπο θαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε, ν ηρλνγξάθνο ηνπνζεηεί ηα ζηνηρεία 

ηεο ζχλζεζεο. ην θέληξν απεηθνλίδεηαη έλαο αλζξψπηλνο ζπκκεηέρνληαο (θνξίηζη). Γεμηά 

θαη αξηζηεξά απεηθνλίδνληαη δπν παζραιίηζεο. ην ηξίπηπρν πνπ δεκηνπξγείηαη δελ 

ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ Γεδνκέλνπ θαη ηνπ Νένπ, γηαηί ηα ζηνηρεία είλαη ίδηα. Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ηεο θηγνχξαο, δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Θέιεη λα 

αλαγλσξίζνπκε ηε ραξνχκελε δηάζεζε πνπ έρεη θαη καο θαιεί (κεησπηθή γσλία), λα 

εκπιαθνχκε ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη.   

Ιρλνγξάθεκα 72 

    Έλα θνξίηζη (ε Δηξήλε) απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν ηεο ζχλζεζεο. Ο ηρλνγξάθνο ηεο δίλεη  

θπζηθή ππφζηαζε (αλζξσπνκνξθηζκφο). Ζ κεησπηθή ζηάζε ηεο θηγνχξαο ζπγθξνηεί κηα 

«απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε: έλα φκνξθν θνξίηζη καο θνηηά θαη ρακνγειά. Σν θπξίαξρν 

ρξψκα είλαη ην άζπξν, ην νπνίν ζεσξείηαη ρξψκα ηεο θαζαξήο ραξάο, ηεο άζπηιεο 

αγλφηεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο αζσφηεηαο θαη ηεο απιφηεηαο (Kandinsky, 1981, ζ. 111). 

Σν άζπξν ρξψκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα  ππνδειψζεη ηελ εηξήλε, ε νπνία απνθηά θαη φια 

ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξψκαηνο. 

Ιρλνγξάθεκα 73 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε εηξήλε ζαλ πξηγθίπηζζα κε ιακπεξφ θίηξηλν θφξεκα, 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ θαξδηέο. Αλ θαη αθεξεκέλε έλλνηα, πξνζσπνπνηείηαη θαη απνθηά 

αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. Ζ αλζξψπηλε θηγνχξα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν 

ηεο ζχλζεζεο. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε, είλαη ην κεγάιν κέγεζνο πνπ απνδίδεηαη 

ε κνξθή θαη ηα ρέξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην παηδί επελδχεη ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 
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κεγαιχηεξε ζπγθηλεζηαθή αμία θαη ζεκαζία. Γηα ηνπο Kress θαη Van Leeuwen, ε πξνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ ιφγσ κεγέζνπο, απμάλεη ην «νπηηθφ» βάξνο ησλ ζηνηρείσλ θαη θαζνξίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο (Kress & van Leeuwen, 2010, ζζ. 310-311). Οη θαξδηέο θαηαλέκνληαη 

κε ζπκκεηξηθφ ηξφπν θαη ιεηηνπξγνχλ σο Πεξηζψξηα ζηε ζχλζεζε. Γελ ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο Νένπ θαη Γεδνκέλνπ, αθνχ ηα ζηνηρεία είλαη ίδηα. Σα ρέξηα ηεο θηγνχξαο 

δεκηνπξγνχλ αλχζκαηα, πξαγκαηψλνληαο κηα δξάζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί: ε 

εηξήλε αγθαιηάδεη ηηο θαξδηέο. πκβνιίδνπλ ηελ αγάπε, ηε δεζηαζηά, ηελ αιιειεγγχε. Ζ 

εηξήλε σο έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηηο παξαπάλσ ζπκβνιηθέο ζεκαζίεο. Σν θίηξηλν σο 

θπξίαξρν ρξψκα ζηε ζχλζεζε, εθθξάδεη κηα αίζζεζε ειεπζεξίαο. Θπκίδεη ηε δέζηε θαη ηε 

ιακπξφηεηα ηνπ θπζηθνχ ήιηνπ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 15).     

Ιρλνγξάθεκα 74  

   ην άλσ ηκήκα ηεο ζχλζεζεο, ηνπνζεηνχληαη ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε πέληε έκςπρνη 

ζπκκεηέρνληεο. Απηνί παξνπζηάδνληαη σο ην Ηδεψδεο ζηε ζχλζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

εθθξάδνπλ ηε γεληθεπκέλε νπζία ηεο πιεξνθνξίαο. ην θάησ ηκήκα απεηθνλίδνληαη πέληε 

θαξδηέο θαη εκθαλίδνληαη σο ηα Πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζέκα ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

θαηαλεκεκέλνη κε ζπκκεηξηθφ ηξφπν θαη απηφ ππνδειψλεη φηη ε ζρέζε ηνπο είλαη 

ηαμηλνκηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα θιεηζηή ηαμηλνκία, ζηελ νπνία νη ππνθείκελνη 

ζπκκεηέρνληεο απνηεινχλ κέιε ηεο ίδηαο ηάμεο (νκάδα αλζξψπσλ ή παηδηψλ). Ζ κεησπηθή 

ζηάζε ησλ κνξθψλ ζπγθξνηνχλ κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Οη ζπκκεηέρνληεο καο 

θνηηνχλ θαη γεινχλ. Σα αλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ρέξηα ηνπο, αλαπαξηζηνχλ  

κηα δξάζε πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί: πέληε ραξνχκελα παηδηά ή πέληε άλζξσπνη 

θξαηηνχληαη ρέξη-ρέξη.  ε κηα ηέηνηα δνκή νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία 

δηεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν ζπλδήισζεο, ε 

δηάηαμε ησλ αηφκσλ (ν έλαο δίπια ζην άιινλ) ζεκαίλεη ηελ ζπλχπαξμε, ηελ νκφλνηα θαη 

ηελ αδειθνζχλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Οη θαξδηέο σο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζχλζεζεο, ζπκβνιίδνπλ ηελ αγάπε πνπ πξνθαιεί ηηο εηξεληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

Ιρλνγξάθεκα 75 

   ην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο απεηθνλίδεηαη έλα ζπίηη κε έληνλα ρξψκαηα (κπιε θαη 

θφθθηλν), ππεξπςσκέλν ζαλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε βάζξν. ην ζπίηη ε θακηλάδα 

θαπλίδεη, θαλεξψλνληαο ηελ παξνπζία αλζξψπσλ. Απνηειεί έλδεημε νηθνγελεηαθήο 

ζπλνρήο θαη ζαιπσξήο: κέζα ζην ζπίηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζπκβηψλνπλ θαη έρνπλ 
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κέξηκλα γηα ηα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα. Ζ θεληξηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ θαη ε πξνβνιή ηνπ, 

ιφγσ ηνπ έληνλνπ ρξσκαηηζκνχ αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ην ζέκα γηα ηνλ 

ηρλνγξάθν. Γηα ηνλ Μπέιια, ην ζπίηη έρεη ζεκαληηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν γηα ην 

παηδί θαη ζπκβνιίδεη ην θαηαθχγην, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαηαγσγήο. ε 

έλα δεχηεξν ζπλδεισηηθφ επίπεδν, ηα ζεκαηλφκελα ηεο ζπλνρήο, ηεο γαιήλεο, ηεο 

νηθνγελεηαθήο επηπρίαο (νηθνγελεηφηεηα) ζεκαίλνπλ εηξήλε.  

Ιρλνγξάθεκα 76 

   ην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδεηαη κηα γπλαηθεία κνξθή θαη δπν θαξδηέο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηξίπηπρν. Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ Γεδνκέλνπ θαη Νένπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα δπν ίδηεο 

θαξδηέο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο αλζξψπηλεο θηγνχξαο. Ζ κεησπηθή ζηάζε ηεο κνξθήο 

ζπγθξνηεί «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Αλαγλσξίδνπκε ζην άηνκν φηη είλαη Φνξέαο κηαο 

Κηεηηθήο Ηδηφηεηαο (θνξάεη ζηέκκα), πνπ δεκηνπξγεί ηελ νπηηθή αληίιεςε κηαο 

βαζίιηζζαο. Ζ εηξήλε πξνζσπνπνηείηαη θαη απνθηά βαζηιηθέο ηδηφηεηεο.  

Ιρλνγξάθεκα 77 

   Σξείο αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο (παηδηά) απεηθνλίδνληαη ζην δεμί  ηκήκα ηεο ζχλζεζεο. 

ην αξηζηεξφ ηκήκα ν ηρλνγξάθνο δσγξαθίδεη έλα ζρνιείν. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ην 

Γεδνκέλν ζηνηρείν, δειαδή είλαη ζέκα νηθείν θαη γλσζηφ ζην ζεαηή. Παξνπζηάδεηαη σο 

ζέκα θνηλήο ινγηθήο (φια ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν). Σα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην 

ζρνιείν είλαη ην Νέν ζηνηρείν ζηε ζχλζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζεαηήο νθείιεη λα δψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα πάλε ζην ζρνιείν. ηα 

πξφζσπά ηνπο θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ 

δηακνξθψλεη «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε.  

Ιρλνγξάθεκα 78 

   Σν ζέκα ηρλνγξαθείηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα. ην θέληξν θαη αξηζηεξά απεηθνλίδεηαη κηα 

ηζνπιήζξα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα πηζίλα. Οη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο (παηδηά), 

δεκηνπξγνχλ αλχζκαηα κε ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, πνπ πξαγκαηψλνπλ κηα δηαδηθαζία 

δξάζεο ζε κηα αθεγεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο: παηρλίδηα ζηελ 

πηζίλα. Ζ πνιπρξσκία ζπλδειψλεη κηα ραξνχκελε δηάζεζε, δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε 

ραξάο, γηνξηήο θαη παλεγπξηνχ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 132). Ζ κεησπηθή ζηάζε 

ησλ αηφκσλ ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Αλαγλσξίδεηαη ε ραξά ηνπο θαη 

ε επηζπκία ηνπο γηα παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε.  
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Ιρλνγξάθεκα 79 

   ην ζρέδην παξαηεξνχκε έμη αλζξψπηλνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξαηάζζνληαη ν έλαο δίπια 

ζηνλ άιιν (παξαηαθηηθή δηάηαμε), θάζεηα ζηε γξακκή εδάθνπο θαη θάησ απφ ηελ ηαηλία 

ηνπ νπξαλνχ. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεη κηα «απαίηεζε» πξνο 

αλαγλψξηζε. ηα πξφζσπα θαηαδειψλεηαη ραξνχκελε δηάζεζε. Σα αλχζκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξαγκαηψλνπλ κηα δηαδηθαζία δξάζεο ζε κηα 

αθεγεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί: είκαζηε θίινη, είκαζηε νκάδα, 

πεξλάκε θαιά. Σα άηνκα θξαηηνχληαη κεηαμχ ηνπο ρέξη-ρέξη, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη έλα 

πλεχκα νκαδηθφηεηαο, νκφλνηαο, αιιειεμάξηεζεο. Ζ εηθφλα έρεη κεησπηθή γσλία. Απηφ 

δειψλεη φηη ν ηρλνγξάθνο «εκπιέθεηαη» κε ηνπο αλαπαξηζηψκελνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη εκείο σο ζεαηέο. Αλαγλσξίδνπκε ηε ραξά θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα είλαη 

καδί θαη λα πεξλνχλ θαιά. Σν κεζαίν καθξηλφ πιάλν, θαζνξίδεη έλα είδνο θνηλσληθήο 

απφζηαζεο αλάκεζα ζε καο θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ καο επηηξέπεη λα ζεσξνχκε  

ηνπο αλζξψπνπο ζαλ εκάο θαη ζαλ λα ήηαλ θίινη καο.    

Ιρλνγξάθεκα 80 

   ην θέληξν ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο απεηθνλίδνληαη δπν αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο. Μαο 

θνηηάδνπλ θαη γεινχλ. Σν άλπζκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ρέξηα ηνπο, ελψλεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. πζηήλεηαη κηα ακθίδξνκε κεηαβαηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Χο Γηεπηδξψληεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο θηιία. Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ 

ζπγθξνηεί κηα «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε. Καινχκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ 

ραξνχκελε δηάζεζε θαη ηε θηιηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. ηε θπζηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ζπκπαξαδειψλεηαη κηα θίλεζε-δξάζε, θαζψο παξαηεξείηαη θιίζε ζην ζψκα ηνπο 

πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί: ηξέρνπκε θαη παίδνπκε καδί. Ζ πνιπρξσκία ζπλδειψλεη κηα 

αίζζεζε ραξάο θαη παλεγπξηνχ. 

      2.3   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

   ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζακε (80 ζηνλ αξηζκφ), δηαθξίλνπκε ηα ηξία ζεκεησηηθά 

πεδία: ην ζπληαθηηθφ, ην ζεκαληηθφ θαη ην πξαγκαηηζηηθφ. ηε ζπληαθηηθή αλάιπζε 

παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία γηα ηε κνξθή, ην ρξψκα, ηνλ ρψξν, ην ζελάξην. ηε ζεκαληηθή 

αλάιπζε εληνπίδνπκε ηηο ζεκαζίεο ησλ ζεκείσλ θαη ηα ζεκαζηνινγηθά πιέγκαηα. ην 

πξαγκαηηζηηθφ αλαδεηνχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζεκεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
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εξκελεχνληαη, δηαπηζηψλνληαο φηη ηα παηδηά δελ αγλννχλ ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θξάζεο 

«πσο θαηαιαβαίλεηο ηελ εηξήλε;», φπσο δηαθαίλεηαη ζηε ρξήζε ησλ ζπλδειψζεσλ θαη ησλ 

θσδίθσλ.   

   ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 80 λήπηα. Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ ην 58% ήηαλ 

θνξίηζηα θαη ην 42% ήηαλ αγφξηα (πίνακαρ 1). 

Πίνακαρ 1: Κατανομή των Νηπίων κατά Φύλο  

ΦΤΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΓΙΧΝ ΠΟΟΣΟ % 

Κνξίηζηα 46 58 % 

Αγφξηα 34 42 % 

χλνιν 80 100 % 

 

   Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 62% πξνήιζε απφ 

ηνλ λνκφ Καζηνξηάο, ελψ ην 38% ησλ λεπίσλ πξνήιζε απφ ην λνκφ Φισξίλεο (πίνακαρ 

2). 

Πίνακαρ 2: Κατανομή των Νηπίων κατά Νομό 

ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΓΙΧΝ ΠΟΟΣΟ % 

Καζηνξηάο 50 62 % 

Φιψξηλαο 30 38 % 

χλνιν 80 100 % 
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ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Μνξθέο/Κίλεζε/Θέζε /θαηεύζπλζε 

   Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίνακα 3, απφ ην ζχλνιν (80) ησλ παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ, 

ζηα 60 εληνπίδνληαη αλζξψπηλεο κνξθέο καδί κε άιια ζηνηρεία (ινπινχδηα, ζπίηηα θ.α.), 

ελψ ζηα ππφινηπα 20 ηρλνγξαθήκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία φπσο: ινπινχδηα, ήιηνο 

(π.ρ. ηρλ. 50), ζπίηηα (π.ρ. ηρλ. 15), ζχκβνια (θαξδηέο π.ρ. ηρλ.19), πνπιηά, ν πιαλήηεο Γε 

(π.ρ. ηρλ. 63). χκθσλα κε ηελ F. de Meredieu, έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ηνπ παηδηθνχ 

ξεπεξηνξίνπ ζηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηψλ είλαη ν άλζξσπνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πξψηνλ, πξνβάιιεη ην δηθφ ηνπ ζσκαηηθφ ζρήκα φπσο ην βηψλεη. Καηά δεχηεξνλ, 

νθείιεηαη ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ηεο παηδηθήο ςπρνζχλζεζεο. Απνηειεί ηελ εηθφλα-

κήηξα ηεο παηδηθήο γξαθήο (Νηε Μεξεληηέ, 1981, ζζ. 54-59). Σπρφλ αηέιεηεο ζην ζρήκα 

απνδίδνληαη ζην ζηάδην εηθαζηηθήο εμέιημεο ησλ παηδηψλ πνπ κειεηάκε. Ζ παξάιεηςε 

κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ζε νξηζκέλα ηρλνγξαθήκαηα, γηα νξηζκέλνπο εξεπλεηέο είλαη 

απνηέιεζκα ζρεδηαζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε θχζε ηεο γξακκήο, ν ζρεδηαζηηθφο ρψξνο, 

ν θαλφλαο φηη θάζε κέινο ηνπ ζψκαηνο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν κε επηηξέπνληαο ηελ 

επηθάιπςε (Κνχβνπ, 2016, ζ. 83). Δπηζεκαίλνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο νκάδσλ αλζξψπσλ 

ζε παξαηαθηηθή (ηρλ. 57, 62, 74, 79) ή θπθιηθή δηάηαμε (ηρλ. 1, 3, 28, 48). ηελ νκαδηθή 

αλαπαξάζηαζε αηφκσλ επηδηψθεηαη ε ηάμε θαη ε ζπκκεηξία, ελψ δηαπηζηψλεηαη ε 

επαλάιεςε ηεο ίδηαο ηρλνγξαθηθήο κνξθήο θαη ε εμάιεηςε ιεπηνκεξεηψλ ζην ζρέδηφ ηνπο 

(Μπέιιαο, 2009, ζζ. 72-75). Ζ δηάηαμε σο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ κνξθψλ ζηνλ 

ζρεδηαζηηθφ ρψξν, ζπλδέεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αλχζκαηα θαη δεκηνπξγεί 

αθεγεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλνληαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ θαη κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο ζρέζεηο ελφηεηαο, νκφλνηαο, αδειθνζχλεο.   

Πίνακαρ 3: Μοπυέρ 

ΜΟΡΦΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Αλζξ. κνξθέο θαη άιια 

ζηνηρεία 
60 75 % 

Άιια ζηνηρεία 20 25 % 

χλνιν 80 100 % 
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   Οη αλζξψπηλεο κνξθέο ζηελ πιεηνλφηεηα είλαη ζηαζεξέο (45%), ελψ ζε πνζνζηφ 15% 

ζπκπαξαδειψλεηαη θίλεζε - δξάζε (ηρλ. 2, 18, 37, 42, 69), θαζψο δίλεηαη έκθαζε ζηα 

θάησ θαη άλσ άθξα ησλ κνξθψλ (πίνακαρ 4). 

Πίνακαρ 4: Κίνηση Ανθπώπινηρ Μοπυήρ 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Αθίλεηε 45 75 % 

ε θίλεζε 15 25 % 

χλνιν 60 100 % 

   

   ην δείγκα πνπ παξνπζηάδνπκε, αλαγλσξίδνπκε φηη ην ζχλνιν (60%) ησλ κνξθψλ είλαη 

ζε κεησπηθή ζηάζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε νπηηθή δηάηαμε δεκηνπξγεί κηα νπηηθή κνξθή 

άκεζεο απεπζπληηθφηεηαο θαη ζπληζηά κηα «απεηθνληζηηθή πξάμε» (Kress & van Leeuwen, 

2010, ζ. 192). Οη αλζξψπηλνη ζπκκεηέρνληεο απεπζχλνληαη ζην ζεαηή θαη ζπγθξνηνχλ κηα 

«απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (ραξά - επηπρία), 

ελψ ηαπηφρξνλα θαινχλ ηνλ ζεαηή λα ζρεηηζηεί καδί ηνπο. Ζ επαθή εδξαηψλεηαη κέζσ ηνπ 

βιέκκαηνο φηαλ νη αλαπαξηζηψκελνη ζπκκεηέρνληεο θνηηάδνπλ ηνλ ζεαηή. Πξφθεηηαη γηα 

κηα «νπηηθή πξφζθιεζε» ν ζεαηήο λα εκπιαθεί, λα ζπιινγηζηεί θαη λα αλαγλσξίζεη ηα 

κελχκαηα ησλ αθεγεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξαγκαηψλνληαη ζην ηρλνγξάθεκα. 

    Σν ζπίηη είλαη έλα άιιν ζηεξεφηππν κεηά ηελ αλζξψπηλε θηγνχξα. Απεηθνλίδεηαη σο 

αλαπαξάζηαζε ζε 14 ηρλνγξαθήκαηα. Δλδηαθέξνλ ζηελ θαηαδήισζε ηνπ ζηνηρείνπ είλαη 

ην κεγάιν κέγεζνο (ηρλ. 10, 39, 65). Απηφ απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ηρλνγξάθσλ γηα 

ην ζηνηρείν-ζπίηη. Σα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα δσγξαθίδνπλ κεγαιχηεξα ηα ζηνηρεία ζηα 

νπνία επελδχνπλ κεγαιχηεξε ζπγθηλεζηαθή αμία (Μπέιιαο, 2009, ζ. 80). Γηα ηελ Οπξ. 

Κνχβνπ, ην κέγεζνο ζην ζρέδην ππνδεηθλχεη ηελ αθεγεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ζεκαζία 

πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (Κνχβνπ, 2016, ζ. 132). Σν ζπίηη απεηθνλίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν: έλα ηξίγσλν γηα ηε ζηέγε ηνπ θαη έλα φξζην παξαιιειφγξακκν 

γηα ην δφκν. Ζ χπαξμε θακηλάδαο πνπ θαπλίδεη (π.ρ. ηρλ.26,61,75) είλαη έλδεημε 

νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη ζαιπσξήο, ζπληξνθηθφηεηαο θαη αγάπεο. εκαίλεη φηη 

ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζπκβηψλνπλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηα θνηλά ηνπο πξνβιήκαηα 

(Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 153 θαη Μπέιιαο, 2009, ζ. 94). 
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   Όζνλ αθνξά ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ζρεδηαζηηθφ ρψξν, 

παξαηεξείηαη φηη ην ζέκα απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν 45 θνξέο, ζην θάησ ηκήκα 10, πάλσ 

θαη θάησ 8 (ηρλ. 5, 12, 14, 16, 21, 23, 33, 45), αξηζηεξά-δεμηά 7, αξηζηεξά-δεμηά θαη θέληξν 

5, ζην άλσ ηκήκα 2 (ηρλ. 55, 57), θέληξν θαη αξηζηεξά 2 (ηρλ. 17, 18), θέληξν θαη δεμηά 1 

(ηρλ. 74). ε νξηζκέλα ηρλνγξαθήκαηα ην ζέκα θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα (ηρλ. 3, 39, 54, 

65, 79). χκθσλα κε ηελ γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζην επίπεδν ηεο θεηκεληθήο 

κεηαιεηηνπξγίαο, νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο φηαλ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα 

ηεο εηθφλαο, αλαθέξνληαη ζην «δεδνκέλν» γλσζηηθφ πιηθφ (αξηζηεξφ ηκήκα) θαη ζην 

«Νέν» (δεμί ηκήκα). ηελ θάζεηε δνκή ηεο εηθφλαο αλαθέξνληαη ζην «Πξαγκαηηθφ» (θάησ 

ηκήκα), σο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ην ζέκα θαη ζην «Ηδεψδεο» (άλσ ηκήκα), σο ηελ 

εμηδαληθεπκέλε νπζία ηεο πιεξνθνξίαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

ηρλνγξαθήκαηα γίλεηαη ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ Κέληξνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζην θέληξν απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε, ελψ ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία δξνπλ επηθνπξηθά θαη αλαθέξνληαη σο Πεξηζψξηα (Kress & van 

Leeuwen, 2010, ζ. 303). Γηα ηνλ Θ. Μπέιια, ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν θαη γχξσ απφ απηφ ν ηρλνγξάθνο νξγαλψλεη ην ζρέδην ηνπ 

(Μπέιιαο, 2009, ζ. 78). 

Φώξνο 

   ρεηηθά κε ηε ζθελνζέηεζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ, ζηα 20 έξγα δελ ππάξρεη ζθεληθφ. Σα 

ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο αλαπαξηζηψληαη κε θφλην ην ιεπθφ ηεο ζειίδαο. ηα ππφινηπα 60 

έξγα, επηιέγεηαη ην θπζηθφ/αζηηθφ, ην ζρνιηθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε 24 ζπλζέζεηο ιεηηνπξγεί σο θψδηθαο. Έηζη ζηα ηρλνγξαθήκαηα πνπ 

πξνβάιινληαη εηθφλεο απφ ηε θχζε (ινπινχδηα, ρνξηάξη, ήιηνο, πνπιηά, δέληξα, νπξάλην 

ηφμν), ε εηξήλε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε (ηρλ. 6, 12, 49, 50, 51, 52, 53, 54). ε 22 έξγα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ επηιέγεηαη σο ρψξνο-δξάζεο θαη αλαςπρήο ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ (π.ρ. ηρλ. 35) θαη κε ηνπο θίινπο ηνπ (π.ρ. ηρλ. 47). Δπίζεο, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί σο ζθεληθφ φπνπ απεηθνλίδεηαη ην ζχκβνιν ηεο θαξδηάο, σο 

ζπλδήισζε ηεο αμηαθήο ζεκαζίαο ηεο εηξήλεο (π.ρ. ηρλ. 24).  

   Ο εξγαζηαθφο ρψξνο (π.ρ. ηρλ. 44), επηιέγεηαη απφ έλα παηδί σο ζπλδήισζε ηεο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη εξγαζία. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ επηιέγεηαη ζε 6 έξγα (π.ρ. ηρλ. 77), ζηα νπνία ηα λήπηα απεηθνλίδνπλ ζρνιηθά 

θηίξηα σο ζπλδήισζε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε. Σν αζηηθφ 
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πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα λήπηα ζε 3 πεξηπηψζεηο. Απεηθνλίδεηαη κηα ζπλνηθία 

(ζπίηηα, δξφκνη, παηδηθή ραξά, π.ρ. ηρλ. 26) ή ζπίηηα ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε (ηρλ. 15, 67). 

ηα έξγα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ε εηξήλε ζρεηίδεηαη κε φκνξθεο εηθφλεο ζπηηηψλ ζε πφιεηο, 

φπνπ ε δσή θπιά ήζπρα θαη αξκνληθά. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, σο εζσηεξηθφο ή 

εμσηεξηθφο ρψξνο ζπηηηνχ θαη σο ζπλδήισζε ηεο νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο θαη αζθάιεηαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα λήπηα ζε 4 πεξηπηψζεηο (π.ρ. ηρλ. 65).  

Υπνγξαθή 

   Οη αλαθνξέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (77%) είλαη ρσξίο ππνγξαθή, θαζψο νη 

Νεπηαγσγνί έγξαθαλ ηα αξρηθά ησλ λεπίσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλσλπκία 

ηνπο. Μφλν ηξία παηδηά έρνπλ ππνγξάςεη ηα ζρέδηα (ηρλ. 8, 38, 74). ην ηρλνγξάθεκα 38 ν 

ηρλνγξάθνο γξάθεη ηε ιέμε εηξήλε ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ππνγξαθήο ή θαη άιινπ ζεκαίλνληνο ζην πάλσ κέξνο, 

παξνπζηάδεη ην «ηδεψδεο», ελψ απηφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο είλαη ην 

«Πξαγκαηηθφ», πνπ παξνπζηάδεη  ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηεο ζχλζεζεο. 

Σελάξην 

   ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο ησλ ηρλνγξαθεκάησλ (62), παξαηεξείηαη ε χπαξμε 

ζελαξίνπ (πίνακαρ 5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε αξθεηά ηρλνγξαθήκαηα απεηθνλίδεηαη έλα 

φκνξθν θπζηθφ ηνπίν. Σα δέληξα, ηα φκνξθα ινπινχδηα, ε ιίκλε, ηα πνπιηά, ην νπξάλην 

ηφμν, έλαο ιακπεξφο θίηξηλνο ήιηνο, πεηαινχδεο, ζπζηήλνπλ ην πεξηβάιινλ δξάζεο κέζα 

ζην νπνίν ηα παηδηά κφλα ηνπο (ηρλ. 11, 13, 14, 33) ή κε θίινπο παίδνπλ (ηρλ. 36) ή καδί κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θάλνπλ δηαθνπέο (ηρλ. 59). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν ήιηνο θαη ηα 

ζχλλεθα απνδίδνληαη αλζξσπνκνξθηθά κε κάηηα, κχηε θαη ζηφκα (ηρλ. 5, 41). Δπάλσ απφ 

ηνλ ραξνχκελν ήιην, ζπλήζσο ην παηδί δσγξαθίδεη ηελ «ηαηλία ηνπ νπξαλνχ». Ζ παξνπζία 

ηνπ ήιηνπ ζην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα ηαπηίδεηαη κε ηε ζπγθηλεζηαθή ζέξκε ηνπ παηδηνχ, κε 

ηε δσηηθφηεηά ηνπ, ηε δχλακή ηνπ θαη ηελ παξψζεζή ηνπ γηα δξάζε (Μπέιιαο, 2009, ζζ. 

108-109).  

   ε άιιε νκάδα ηρλνγξαθεκάησλ, αλαπαξίζηαληαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη 

νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο (παηρλίδη, εθδειψζεηο αγάπεο, νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη). εκαληηθφ 

είλαη ην θαηλφκελν ηεο «δηαθάλεηαο» ή «αθηηλνγξαθία», ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπηηηψλ (ηρλ. 39, 65). Σν λήπην απεηθνλίδεη ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη 

ζην εζσηεξηθφ, φπσο ηα έπηπια θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θαλνληθά δελ ζα έπξεπε 
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λα θαίλνληαη. Γηα ηελ Οπξ. Κνχβνπ, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην εζσηεξηθφ 

εηθνλνγξαθεί ηελ πξφζεζε ησλ παηδηψλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο δνκήο, ζεκαληηθέο ζηηο  

ζπγθεθξηκέλεο αθεγήζεηο (Κνχβνπ, 2016, ζζ. 126-127). Δπίζεο, θαλεξψλεη ηε ραξνχκελε 

εηθφλα πνπ έρνπλ ζπγθξαηήζεη γηα ην ζπηηηθφ πεξηβάιινλ. ηα έξγα πνπ αλαιχνπκε 

αλαδεηθλχεηαη ε νηθνγελεηαθή ζπλνρή θαη ε αγάπε κεηαμχ ησλ κειψλ.  

Πίνακαρ 5: Ύπαπξη Σεναπίος 

ΔΝΑΡΙΟ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Ύπαξμε 52 65 % 

Απνπζία 28 35 % 

χλνιν 80 100 % 

 

   ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην ζελάξην ζρεηίδεηαη κε ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

λεπίσλ φπσο: ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν (ηρλ. 42) ή παίδνπλ ζηελ παηδηθή ραξά (ηρλ. 

25). πρλά απεηθνλίδνληαη νκάδεο ραξνχκελσλ παηδηψλ ζε παξαηαθηηθή ή ζε θπθιηθή 

δηάηαμε γχξσ απφ ηε Γε, κε ζεκαηλφκελν ηελ ελφηεηα, ηελ νκφλνηα θαη ηελ αδειθνζχλε 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (ηρλ. 4, 79). ε άιιεο νπηηθέο ζπλζέζεηο (ηρλ. 24, 41), 

αλαγλσξίδνπκε ηελ θαξδηά σο ζχκβνιν αγάπεο θαη ηελ ηαχηηζε ηεο εηξήλεο κε ηελ αγάπε. 

   ε άιια έξγα ε εηξήλε πξνζσπνπνηείηαη θαη απνθηά θπζηθή ππφζηαζε κε αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. ην ζελάξην ε γίλεηαη βαζίιηζζα, θνξίηζη, φκνξθε 

πξηγθίπηζζα (ηρλ. 61, 71, 72, 73, 76). Απφ ηελ άιιε ν πφιεκνο φηαλ πξνζσπνπνηείηαη είλαη 

άγξηνο θαη άζρεκνο (ηρλ. 22). ε κηα πεξίπησζε (ηρλ. 44), απεηθνλίδεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ηνπ παηέξα, ζπζρεηίδνληαο ηελ εηξήλε κε ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο θαη άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. Σέινο ζε θάπνηα ηρλνγξαθήκαηα ην ζελάξην πεξηιακβάλεη ζθελέο 

αιιεινβνήζεηαο (ηρλ. 55, 58), ελψ ζε κηα πεξίπησζε αθνξά δπν αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο λα ζηέθνληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν, κε ζεκαηλφκελν ηελ ηζφηεηα θαη ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (ηρλ. 7).  

Φξώκα 

   Σν ζεκαίλνλ/ρξψκα πνπ θπξηαξρεί ζηα πεξηζζφηεξα ηρλνγξαθήκαηα (33) είλαη ην  

πνιχρξσκν (πίνακαρ 6). Γηα ηνπο Kress θαη Leeuwen, ε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε 
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(πνιπρξσκία), δειαδή ε ρξήζε κηαο πνηθίιεο παιέηαο γίλεηαη ζεκαίλνλ ηεο 

«ηνικεξφηεηαο». Ζ ρξσκαηηθή παιέηα ησλ λεπίσλ απνηειείηαη απφ: θφθθηλν, θίηξηλν, 

πξάζηλν, κσβ, κπιε, πνξηνθαιί, θνχμηα, θαθέ. ην πιαίζην ηεο δηαπξνζσπηθήο 

κεηαιεηηνπξγίαο, ε πνιπρξσκία  ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζηείιεη κελχκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε, σο κηα θαηάζηαζε ραξάο, γηνξηήο. Γηα ηελ Α. Καθίζε, ε 

πνιπρξσκία δεκηνπξγεί αίζζεζε ραξάο, παλεγπξηνχ θαη ινχλα παξθ (Καθίζε-

Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 13). ηα ππφινηπα έξγα, ην κπιε εληνπίδεηαη ζε 27 απφ ηα 80 

ηρλνγξαθήκαηα, ην πξάζηλν ζε 25, ην θίηξηλν ζε 22, ην θνχμηα ζε 15, ην θφθθηλν θαη ην 

θαθέ ζε 14, ην πνξηνθαιί ζε 10, ην καχξν  ζε 8 θαη ην κσβ ζε 5. ε δπν ηρλνγξαθήκαηα, 

ην ζεκαίλνλ ρξψκα είλαη ην δίρξσκν: επηιέγεηαη ν ζπλδπαζκφο καχξν-πνξηνθαιί, θίηξηλν-

κπιε. ην ηρλνγξάθεκα 72, δηαπηζηψλεηαη ε ηδενινγηθή/αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξψκαηνο (ην θφξεκα πνπ θνξάεη ην θνξηηζάθη πνπ ην ιέλε Δηξήλε είλαη άζπξν), 

ππνδειψλνληαο ηε ρξσκαηηθή ζπκβνιηθή ηαπηφηεηα ηεο εηξήλεο. χκθσλα κε ηνλ 

Kandinsky, ην άζπξν ρξψκα είλαη ην ζχκβνιν ηεο αγλφηεηαο θαη ηεο θαζαξήο ραξάο. Σν 

κπιε είλαη ην ηππηθφ νπξάλην ρξψκα θαη αλαπηχζζεη ζε βάζνο ην ζηνηρείν ηεο εξεκίαο. Σν 

πξάζηλν ζπκίδεη ηελ άλνημε, ηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο θαη ζπκβνιίδεη ηε ραξά θαη ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 137). Σν 

θίηξηλν ζπκίδεη ηε δέζηε θαη ηε ιακπξφηεηα ηνπ ήιηνπ, ελψ έρεη ηελ ρξσκαηηθή δχλακε λα 

θεληξίδεη θαη λα δηεγείξεη ηνλ άλζξσπν. Σν θφθθηλν είλαη ην ρξψκα ηεο έληαζεο, ηεο 

ραξάο, ηνπ ζξηάκβνπ, ηεο ελεξγεηηθφηεηαο, ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο. Σν θαθέ ζεσξείηαη ην 

θαηεμνρήλ γήηλν ρξψκα. Σν θνχμηα σο αλάκεημε ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ άζπξνπ, ιακβάλεη 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφθθηλνπ θαη απφ ην άζπξν ηελ αίζζεζε ηεο αγλφηεηαο 

θαη ηεο ραξάο. Σν πνξηνθαιί δειψλεη δεζηή ζπκπεξηθνξά θαη εξεκία, ελψ πξνζδίδεη κηα 

πγηή αίζζεζε. Σν καχξν θαη ην κσβ, θξχβνπλ θάηη ην ζιηβεξφ θαη ζπκβνιίδνπλ ην πέλζνο 

θαη ηε ζιίςε (Kandinsky, 1981, ζζ. 104-115). Σν ρξψκα σο ζηνηρείν κε εθθξαζηηθή 

δχλακε, ζε κηα ζχλζεζε ιεηηνπξγεί ζε δπν επίπεδα: α) ζην γλσζηνινγηθφ κεηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο κε πεξηγξαθηθνχο φξνπο (π.ρ. ηα θχιια αιιάδνπλ ρξψκα) θαη κε 

ζπκβνιηθνχο φξνπο (π.ρ. ην ρξψκα ησλ ζεκαηψλ) β) ζην ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν πξνθαιεί 

δηαζέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ηβξνπνχινπ, 2003, ζζ. 150-151). Σν παηδί επηιέγεη ηα 

ρξψκαηα κε βάζε ηελ ειηθία, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ην ραξαθηήξα θαη ην 

γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, ζ. 130).   
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  Πίνακαρ 6: Σςσνότητα Εμυάνισηρ Χπωμάτων 

ΥΡΧΜΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Πνιπρξσκία 33 41,25 % 

Γαιάδην 11 13,75 % 

Πξάζηλν 10 12,5 % 

Κφθθηλν 7 8,75 % 

Πνξηνθαιί 6 7,5 % 

Ρνδ 6 7,5 % 

Μαχξν 3 3,75 % 

Κίηξηλν 2 2,5 % 

Μσβ 2 2,5 % 

χλνιν 80 100 % 
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Γπάυημα 1: ςσνόηηηα Δμθάνιζηρ Υπωμάηων 
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ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

   πλνιηθά επεμεξγαζηήθακε 80 ηρλνγξαθήκαηα, απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ 148 αλαθνξέο. 

Γηακνξθψζεθαλ 8 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηεο ζεκεησηηθήο. Απηέο 

αλαγλσξίδνληαη σο πνιηηηζκηθέο κνλάδεο, δειαδή σο ζεκαζηνινγηθά πεξηερφκελα ηεο 

έλλνηαο ηεο εηξήλεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ. Σα 

ζεκαηλφκελα ηεο εηξήλεο πξνβάιινληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο:  

   1
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: ζπλαίζζεκα-ραξά: ηα ηρλνγξαθήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

απεηθνλίδνπλ αλζξψπνπο ζε κεησπηθή ζηάζε, κε δσγξαθηζκέλν ζην πξφζσπφ ηνπο έλα 

ρακφγειν. Σν ρακφγειν σο έθθξαζε πξνζψπνπ ζην ζχλνιν ησλ κνξθψλ, απνηειεί έλδεημε 

ηεο επηπρίαο, ηεο επραξίζηεζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο θηιηθήο δηάζεζεο πξνο ηνπο 

άιινπο (Frijda, 1986, pp. 48-49). Ζ κεησπηθή ζηάζε ησλ κνξθψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηρλνγξαθεκάησλ, δηακνξθψλνπλ «απαίηεζε» πξνο αλαγλψξηζε ηεο ραξνχκελεο δηάζεζεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξνθαιoχλ ηνλ ζεαηή λα εκπιαθεί  ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αλαγλσξίζεη 

φηη ε εηξήλε είλαη ε ζπλζήθε γηα ηελ πξνζσπηθή επηπρία θαη ηελ επεκεξία ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

   2
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: αμίεο: ε θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηηο εζηθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο φπσο: αγάπε, νκφλνηα, ελφηεηα, ηζφηεηα, ζπλεξγαζία, αιιειεγγχε, 

απνδνρή.  

   3
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: αλζξώπηλεο αλάγθεο: αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ν άλζξσπνο φπσο: θπζηθέο, γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη αλάγθεο αζθάιεηαο. 

Ο Α.Maslow, ηεξάξρεζε ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο ζε θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο εληνπίζακε 

ηηο παξαθάησ σο αλαπαξαζηάζεηο/ζεκαηλφκελα ηεο εηξήλεο: ηηο θπζηθέο αλάγθεο 

(εμαζθάιηζε ηξνθήο), ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο (επηζπκία γηα εξγαζία θαη εμαζθάιηζε 

ζηέγεο), ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο (ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ, νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, αλάγθε ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο) θαη γλσζηηθέο αλάγθεο (επηζπκία γηα 

γλψζε θαη πλεπκαηηθή νινθιήξσζε). ε απηή ηε ζεκαηηθή μερσξίζακε ηηο θαηεγνξίεο: 

ηξνθή, ζρνιείν, ζπίηη θαη νηθνγέλεηα, εξγαζία, αλαςπρή-δηαζθέδαζε. 

   4
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: θύζε: απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

φπσο: ινπινχδηα, δέληξα, ζχλλεθα, νπξάλην ηφμν, ιίκλε θαη ζάιαζζα, πνπιηά, πιαλήηεο 

Γε.  
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   5
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: ζύκβνια: απεηθνλίδνληαη ην δηεζλέο ζχκβνιν ηεο εηξήλεο

4
 θαη ε 

θαξδηά σο ζχκβνιν ηεο αγάπεο, ηεο ζηνξγήο θαη ηεο ηξπθεξφηεηαο (Dictionary). Ζ ρξήζε 

ησλ ζπκβφισλ ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο νπηηθήο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη 

έλα κήλπκα. Σα ζχκβνια είλαη ζεκεία ηα νπνία ζπλδένληαη ζπλεηξκηθά κε κηα αθεξεκέλε 

έλλνηα θαη αλαπαξηζηνχλ ηελ έλλνηα (Greek Language). Ο ζπκβνιηζκφο αληαλαθιά κηα 

κνξθή ζρέζεσο κεηαμχ ησλ ζεκαηλφλησλ θαη ησλ ζεκαηλνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπκβφισλ, ην ζεκαίλνλ δελ νκνηάδεη κε ην ζεκαηλφκελν αιιά είλαη απζαίξεην, ψζηε ε 

ζρέζε πξέπεη λα δηδαρζεί (Chandler). Ζ πξνβνιή ηνπ ζπκβφινπ ζην θέληξν ησλ 

ηρλνγξαθεκάησλ θαη ε απφδνζή ηνπ ζε κεγάιν κέγεζνο ζε έλα ηρλνγξάθεκα (ηρλ. 8), 

αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπκβφινπ γηα ηνλ ηρλνγξάθν (Kress & van Leeuwen, 

2010, ζ. 310, Μπέιιαο, 2009, ζ. 80). 

   6
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: παηρλίδη: αθνξά ηελ αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ ην 

παηρλίδη κε θίινπο ζην ζρνιείν, ζηελ παηδηθή ραξά. 

   7
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο-θηιία: πξνβάιινληαη αλαπαξαζηάζεηο 

θπξίσο παηδηψλ κε θάπνηνλ θίιν ζην πιάη ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ.  

   8
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία: πξνζσπνπνίεζε ηεο εηξήλεο θαη ηνπ πνιέκνπ: ε εηξήλε θαη ν 

πφιεκνο αλ θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, απνθηνχλ θπζηθή ππφζηαζε θαη αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εηξήλε παξνπζηάδεηαη σο βαζίιηζζα (ηρλ. 76), σο κηα φκνξθε 

πξηγθίπηζζα (ηρλ. 73) ή σο θνξηηζάθη (ηρλ. 71 θαη ηρλ. 72). Ο πφιεκνο είλαη κηα κνξθή 

άζρεκε, ζπκσκέλε, ρσξίο πφδηα θαη ρέξηα (ηρλ. 22). Ζ απφδνζε δσήο θαη αλζξψπηλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (αληκηζκφο), ζε άςπρα αληηθείκελα θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνελλνηνινγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ζηελ νπνία 

αλαθεξφκαζηε, ζχκθσλα κε ηνλ Piaget (Piaget, 2007, p. 169). Ζ πξνζσπνπνίεζε ηεο 

εηξήλεο νθείιεηαη ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ηεο παηδηθήο ςπρνζχλζεζεο, ζηελ ηάζε ηνπ 

λεπίνπ λα «εκςπρψλεη» θαη λα ζρεδηάδεη ηα πάληα θαηά ηελ εηθφλα θαη νκνίσζή ηνπ (Νηε 

Μεξεληηέ, 1981, p. 55).  

   Απφ ηνλ πίνακα 7 πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (24,3%), αθνξνχλ ηε 

ζεκαηηθή ζπλαίζζεκα-ραξά θαη ηε ζεκαηηθή αμίεο (22,3%). ρεηηθά κεγάιν είλαη ην 

πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκαηηθή αλζξώπηλεο αλάγθεο (18,9%) θαη ζηε ζεκαηηθή 

                                                           
4
 φμβολο τθσ Ειρινθσ: χεδιάςτθκε από τον Gerald Holtom το 1958 ωσ ςφμβολο κατά των πυρθνικϊν 

όπλων. Από το 1960 χρθςιμοποιείται ωσ ςφμβολο για το κίνθμα τθσ ειρινθσ (Σομπζα, 2016). 
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θύζε (15,5%). Με ην ίδην πνζνζηφ (5,4%), παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ζύκβνια θαη 

παηρλίδη. Με κηθξφ πνζνζηφ εκθαλίδνληαη νη ζεκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο-θηιία 

(4,7%) θαη πξνζσπνπνίεζε εηξήλεο-πνιέκνπ (3,4%). 

Πίνακαρ 7: Σςσνότητα Εμυάνισηρ Θεματικών Κατηγοπιών 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

πλαίζζεκα - Υαξά 36 24,3 % 

Αμίεο 33 22,3 % 

Αλζξψπηλεο αλάγθεο 28 18,9 % 

Φχζε 23 15,5 % 

χκβνια 8 5,4 % 

Παηρλίδη 8 5,4 % 

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο - Φηιία 7 4,7 % 

Πξνζσπνπνίεζε Πνιέκνπ - Δηξήλεο 5 3,4 % 

χλνιν 80 100 % 
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 Γπάυημα 2: ςσνόηηηα Δμθάνιζηρ Θεμαηικών Καηηγοπιών 

   Σα θνξίηζηα απνδίδνπλ ζηελ εηξήλε ηελ έλλνηα ηεο ραξάο (30,5%) θαη ηελ ηαπηίδνπλ κε 

αμίεο (εζηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο) ζε πνζνζηφ 29,5%.πνζνζηφ (9%). Σε ζπζρεηίδνπλ κε ηε 
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θχζε θαη ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο (12,5%).Πξνζδίδνπλ ζηελ εηξήλε θαη ζηνλ πφιεκν 

θπζηθή ππφζηαζε θαη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζε πνζνζηφ 5,5%. ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο παηρλίδη θαη θηιία αλαθέξνληαη κε πνζνζηφ 4%. ηελ ζεκαηηθή, ζύκβνια 

αλαθέξνληαη κε πνζνζηφ 1,5% (πίνακαρ 8). 

Πίνακαρ 8: Θεματικέρ Κατηγοπίερ πος Αναυέπονται τα Κοπίτσια 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

πλαίζζεκα-ραξά 22 30,5 % 

Αμίεο 21 29,5 % 

Φχζε 9 12,5 % 

Αλζξψπηλεο αλάγθεο 9 12,5 % 

Πξνζσπνπνίεζε εηξήλεο-πνιέκνπ 4 5,5 % 

Φηιία 3 4 % 

Παηρλίδη 3 4 % 

χκβνια 1 1,5 % 

χλνιν αλαθνξψλ 72 100 % 

 

   Σα αγφξηα ζπζρεηίδνπλ ηελ εηξήλε θπξίσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ (27%). Δπίζεο, 

ηε ζπλδένπλ κε ηε ραξά θαη ηελ επηπρία ζε πνζνζηφ 20%, ελψ ηε ζπζρεηίδνπλ ιηγφηεξν κε 

ηε θχζε (16,5%), κε αμίεο (13%), κε ην παηρλίδη (9%) θαη κε ηε θηιία (2%). Σελ 

αλαπαξηζηνχλ ζπκβνιηθά ζε πνζνζηφ 6%, ελψ δελ ηελ απεηθνλίδνπλ κε αλζξσπνκνξθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (0%) (πίνακαρ 9).Παξαηεξείηαη φηη θαη ηα δπν θχια ζπζρεηίδνπλ ηελ 

εηξήλε κε ηελ ραξά θαη ηελ αλζξψπηλε επηπρία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θνξίηζηα ηελ 

ζπλδένπλ κε αμίεο ελψ ηα αγφξηα ηελ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ζπλζήθε πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλζξψπηλεο αλάγθεο.  
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Πίνακαρ 9: Θεματικέρ Κατηγοπίερ πος Αναυέπονται τα Αγόπια 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Αλζξψπηλεο αλάγθεο 15 27 % 

πλαίζζεκα 11 20 % 

Φχζε 9 16,5 % 

Αμίεο 7 13 % 

χκβνια 6 11 % 

Παηρλίδη 5 9 % 

Φηιία 2 3,5 % 

Πξνζσπνπνίεζε εηξήλεο-πνιέκνπ 0 0 % 

χλνιν αλαθνξψλ 55 100 % 

 

    ηε 2
ε
 ζεκαηηθή δηαθξίλακε ηηο εζηθέο αμίεο (αγάπε) θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο 

(νκφλνηα, ελφηεηα, αδειθνζχλε, ηζφηεηα θαη ζπλεξγαζία, αιιειεγγχε-αιιεινβνήζεηα). Ζ 

αγάπε αλαπαξίζηαηαη κε ην ζχκβνιν ηεο θαξδηάο (ηρλ. 1, 19, 24, 27, 34, 40). 

Παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αγάπεο: κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ, κεηαμχ ησλ 

θίισλ θαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (ηρλ. 1). Ζ εηθνληθή θαηαδήισζε είλαη δπλαηή: θπθιηθή 

δηάηαμε ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ ην πιαλήηε Γε ή παξαηαθηηθή δηάηαμε ησλ κνξθψλ. Οη 

ρσξηθέο ζρέζεηο ζπλδειψλνπλ ηελ ελφηεηα, ηελ νκφλνηα θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν 

ζεκαζηνδφηεζεο, ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ αμηψλ. Αμίδεη αλαθνξάο ην κνλαδηθφ  

ηρλνγξάθεκα ζην νπνίν ν ηρλνγξάθνο αλέδεημε ηελ ηζφηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο ρξψκαηνο (ηρλ. 7). ηνλ πίνακα 10 παξνπζηάδνληαη νη 

θαηεγνξίεο θαη νη ππνθαηεγνξίεο ησλ ζεκαηηθψλ αμηώλ. Αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο, θαίλεηαη 

φηη ηα παηδηά ζπζρεηίδνπλ ηελ εηξήλε πεξηζζφηεξν κε ηελ αγάπε (60,6%). Οη 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο εκθαλίδνληαη κε πνζνζηφ 39.4% θαη πξνζδηνξίδνληαη σο νκφλνηα-

ελφηεηα (27,3)%, αιιειεγγχε (6,1%), ζπλεξγαζία (3%) θαη ηζφηεηα-απνδνρή (3%).  
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Πίνακαρ 10: Σςσνότητα Εμυάνισηρ Αξιών 

ΑΞΙΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Αγάπε 20 60,6 % 

Οκφλνηα - Δλφηεηα - Αδειθνζχλε 9 27,3 % 

Αιιειεγγχε - Αιιεινβνήζεηα 2 6,1 % 

Ηζφηεηα - Απνδνρή 1 3 % 

πλεξγαζία 1 3 % 

χλνιν 33 100 % 

 

   ηελ 3
ε
 ζεκαηηθή, μερσξίζακε ηηο θαηεγνξίεο:  

   ζπίηη-νηθνγέλεηα: ηα ηρλνγξαθήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απεηθνλίδνπλ ην νηθνδφκεκα 

ζπίηη (έλα ή πνιιά ζπίηηα ζε παξαηαθηηθή δηάηαμε ηρλ. 15 θαη ηρλ. 67). Δπηπιένλ 

αλαπαξίζηαληαη νηθνγέλεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

   ζρνιείν: πξνβάιιεηαη ην νηθνδφκεκα ζπίηη κε ηελ ειιεληθή ζεκαία σο ζεκαηλφκελν ηνπ 

ζρνιείνπ.  

   αλαςπρή: απεηθνλίδνληαη ηα παηδηά ζε ζηηγκέο δηαζθέδαζεο, κε ηνπο γνλείο ζηελ 

παξαιία ε ζηελ πηζίλα. 

   εξγαζία: ζην ηρλνγξάθεκα απεηθνλίδεηαη έλαο παηέξαο ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

(ηρλ. 44).  

   ηξνθή: αθνξά ηε βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηξνθή. Απεηθνλίδνληαη δηάθνξα 

ηξφθηκα (ηρλ. 45) θαη έλα ζηξσκέλν νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη (ηρλ. 65), φπνπ ε κεηέξα 

θξνληίδεη θαη ηαΐδεη ηα παηδηά ηεο.  

   ηνλ πίνακα 11 θαηαγξάθεηαη ε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ηξίηεο 

ζεκαηηθήο. 
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Πίνακαρ 11: Σςσνότητα Εμυάνισηρ Κατηγοπιών τηρ Θεματικήρ Ανθπώπινερ Ανάγκερ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

πίηη - Οηθνγέλεηα 14 50 % 

ρνιείν 6 21,4 % 

Αλαςπρή - Γηαζθέδαζε 5 17,9 % 

Σξνθή 2 7,1 % 

Δξγαζία 1 3,6 % 

χλνιν 28 100 % 

 

   Γηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηεγνξία ζπίηη-νηθνγέλεηα, έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο (50%), 

ελψ νη θαηεγνξίεο ζρνιείν θαη αλαςπρή παξνπζηάδνπλ πνζνζηά (21,4%) θαη (17,9%) 

αληίζηνηρα. Αλαθέξνληαη κε κηθξφηεξν πνζνζηφ νη θαηεγνξίεο ηξνθή (7,1%) θαη εξγαζία 

(3,6%). Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπηηηνχ ζην νπηηθφ δείγκα ζπλδειψλεη ηελ νηθνγελεηαθή 

ζπλνρή θαη ζαιπσξή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαηαγσγήο (Μπέιιαο, 2009, p. 94). Σν ζπίηη 

σο ζχκβνιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, απνηειεί γηα ην παηδί ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζχκπαλ, ην θαηαθχγηφ ηνπ. Λεηηνπξγεί σο κπζηθφο ρψξνο. Δκπλέεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηγνπξηά (Καθίζε-Παλαγνπνχινπ, 2006, p. 152, Νηε Μεξεληηέ, 1981, p. 79). Ζ χπαξμε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο εκθαλίδεηαη σο πξσηαξρηθή αλάγθε ζηα 

ηρλνγξαθήκαηα. Σν παηδί εθηφο απφ ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο, αηζζάλεηαη φηη αλήθεη ζε κηα 

νκάδα, αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε λα 

πξνζθέξεη θαη λα δέρεηαη αγάπε θαη ζηνξγή.  

Κώδηθεο 

   Οη θψδηθεο απνηεινχλ «εξκελεπηηθά ηερλάζκαηα», πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

έλλνηα ηνπ ζεκείνπ. ην δείγκα πνπ κειεηάκε, νη θπξίαξρνη θψδηθεο πνπ εληνπίζακε θαη 

νξίδνπλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο, κέζα ζην νπνίν ηα ζεκαίλνληα θαη ηα ζεκαηλφκελα 

ζπλδπάδνληαη θαη απνδίδνπλ ην λφεκα ηεο εηξήλεο είλαη: 

   - Ο θώδηθαο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, φπνπ πξνβάιινληαη ηα δέληξα, ηα ινπινχδηα, ην 

νπξάλην ηφμν, ηα πνπιηά, ε ιίκλε, ν πιαλήηεο Γε.  



117 
 

   - Ο ζπκβνιηθόο θώδηθαο, φπνπ πξνβάιινληαη ζεκεία-ζχκβνια (δηεζλέο ζχκβνιν ηεο 

εηξήλεο, θαξδηά), πνπ ζπλδένληαη ζπλεηξκηθά κε αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηηο 

αλαπαξηζηνχλ. 

   - Ο θώδηθαο πξνζσπνπνίεζεο, εληνπίδεηαη φπνπ ε εηξήλε θαη ν πφιεκνο πξνβάιινληαη 

σο πξφζσπα κε αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

   - Ο θώδηθαο δξαζηεξηνηήησλ-παηρλίδη, φπνπ πξνβάιιεηαη ε αγαπεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ παηδηψλ ην παηρλίδη.  

   - Ο θώδηθαο αμηώλ, φπνπ πξνβάιινληαη πξάμεηο αιιειεγγχεο, ζπλεξγαζίαο, νκφλνηαο. 

   - Ο θώδηθαο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ-θηιία, φπνπ πξνβάιινληαη νη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ. 

   - Ο θώδηθαο αλαγθώλ, εληνπίδεηαη ζηα έξγα φπνπ πξνβάιινληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο 

(ηξνθή, νηθνγέλεηα, ζηέγε, ζρνιείν, εξγαζία, δηαζθέδαζε). 

   - Ο ζπλαηζζεκαηηθόο θώδηθαο, εληνπίδεηαη ζηα ηρλνγξαθήκαηα φπνπ απεηθνλίδνληαη 

ραξνχκελνη άλζξσπνη θαη παηδηά. 

   Σα λήπηα ζθελνζεηνχλ ηηο εηθφλεο κε βάζε γλσζηηθά δίπνια πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Βακβαθίδνπ, Γθφιηα, & Επγνχξε, 2005, pp. 6-7). Ζ 

εηξήλε πξνζεγγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ πφιεκν (ππελζπκίδνπκε φηη ην ζέκα «εηξήλε» ζην 

Νεπηαγσγείν αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28
εο 

Οθησβξίνπ). Χο 

ζέκα θξχβεη κέζα ηνπ αληηζεηηθά δεχγε πνπ εδξάδνληαη ζηελ παηδηθή ζθέςε σο: θαιφ-

θαθφ, δπλαηφ-αδχλαην, λίθε-ήηηα. Οη δπαδηθέο αληηζέζεηο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ 

ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ζεκειηαθψλ «ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο» 

κέζα ζηηο θνπιηνχξεο (Chandler). Κάζε ζεκαζηνινγηθφ πεδίν νξγαλψλεηαη γχξσ απφ έλαλ 

άμνλα, ζεηηθφ vs αξλεηηθφ. Αθνξά έλα δεχγνο αληηζέησλ εηξήλε vs πφιεκνο, ζην νπνίν ζα 

εληνπίζνπκε κηα ζρέζε ελαληηφηεηαο κεηαμχ ησλ φξσλ. ην ζχλνιν ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ 

εκθαλίδεηαη κφλν ε κηα πιεπξά ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ άμνλα ησλ θσδίθσλ πνπ νξίδνπλ ηελ 

ζεκαζηνινγηθή δνκή ηεο εηξήλεο (ραξά, ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, θηιηθέο ζρέζεηο, 

πηνζέηεζε αμηψλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ, παηρλίδη, ζχκβνιν εηξήλεο). Γελ πξέπεη λα μερλάκε 

φηη ν άιινο πφινο ππάξρεη έζησ θαη αλ δελ εκθαλίδεηαη αλαπαξαζηαηηθά (ιχπε, κε 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, κε θηιηθέο ζρέζεηο, κε πηνζέηεζε αμηψλ, θαηαζηξνθή θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, απνπζία παηρληδηνχ, ζχκβνια πνιέκνπ). Ζ δπαδηθή ζρέζε αληίζεζεο πνπ 
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αλαπαξίζηαηαη ζην νπηηθφ δείγκα είλαη: πξνζσπνπνίεζε εηξήλεο vs πξνζσπνπνίεζε 

πνιέκνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

   Σν ηρλνγξάθεκα έρεη κηα ιεηηνπξγία αθεγεκαηηθή, γηαηί κεηαθέξεη ην κήλπκα ηνπ 

δεκηνπξγνχ (Μπέιιαο, 1975, p. 18). Έηζη, φηαλ ην παηδί δσγξαθίδεη «αθεγείηαη 

εηθαζηηθά», ζέιεη λα κηιήζεη, ζέιεη λα «δηεγεζεί» θάηη, αλαπαξηζηψληαο φζα γλσξίδεη, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ ζεκεία. ηελ παξνχζα εξγαζία, ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα 

απνηέιεζε πιηθφ ζεκεησηηθήο αλάιπζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ηα λήπηα γηα ηελ εηξήλε, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ ππνθεηκέλσλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ). Ζ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο είλαη κηα πνξεία απφ ην νηθείν πξνο ην κε νηθείν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβνιή ησλ βησκάησλ (Kyridis, Vamvakidou, & Bessas, 2003, ζ. 12). 

Απηφ αηηηνινγεί ηα λήπηα, λα βιέπνπλ θαη λα αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθά σο 

ππνθεηκεληθφηεηεο ην ίδην ζέκα. Ζ αιιαγή ησλ ζεκαηλνκέλσλ νθείιεηαη ζην νηθνγελεηαθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη παξά ηηο δηαθνξέο ησλ δσγξαθηθψλ ζεκείσλ, εληνπίδεηαη 

σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ε απφδνζε ηεο ζεηηθήο έλλνηαο ηεο εηξήλεο ζην ζχλνιν ησλ 

ηρλνγξαθεκάησλ. Οη αλαθνξέο ησλ λεπίσλ, πξνζεγγίδνπλ ζηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο 

εηξήλεο, ελψ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «αξλεηηθήο εηξήλεο», σο απνπζία ηνπ 

πνιέκνπ. Γίλεηαη έκθαζε ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο, αμίεο θαη ζρέζεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζεηηθήο εηξήλεο.   

   χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε εηξήλε ζπζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. H εηξήλε εκθαλίδεηαη σο θαηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα θνηλσληθή 

επεκεξία θαη πξνζσπηθή επηπρία. Σα κέιε κηαο εηξεληθήο θνηλσλίαο είλαη ραξνχκελα θαη 

αλαπηχζζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ιφγσ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο λννηξνπίαο (πηνζέηεζε αμηψλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

κε βία θαη ζην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο), ησλ νηθνλνκηθψλ (νηθνλνκηθή 

αζθάιεηα θαη αλάπηπμε) θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ (θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηζφηεηα, 

αζθάιεηα) πνπ ζπληζηνχλ ηελ θνηλσλία απηή (TOV, DIENER, NG, Kesebir, & Harter, 

2009). 
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   πλδέεηαη κε ην παηρλίδη θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (θηιηθέο 

ζρέζεηο). Παξνπζηάδεηαη σο ζπλζήθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ (ηξνθή 

θαη εμαζθάιηζε ζηέγεο), ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (νηθνγελεηαθνί δεζκνί, κάζεζε θαη 

γλψζε, αλαςπρή θαη δηαζθέδαζε, άζθεζε εξγαζίαο). ε πνιιά ηρλνγξαθήκαηα ηα λήπηα 

αλαπαξηζηνχλ ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθά θαηλφκελα θαη ζρεηίδνπλ 

ηελ εηξήλε κε ηε θχζε. ε άιια ζρέδηα ε εηξήλε πξνζσπνπνηείηαη, απνθηά αλζξψπηλε 

κνξθή θαη ηδηφηεηεο. ε άιιεο ζπλζέζεηο νη ηρλνγξάθνη αλαπαξηζηνχλ ηελ εηξήλε κε ην 

παγθφζκην ζχκβνιφ ηεο.  

   Δπηπιένλ, θαηαδεηθλχεηαη ην αμηαθφ πεξηερφκελν ηεο εηξήλεο, πεξηιακβάλνληαο ηελ 

εζηθή αμία ηεο αγάπεο γηα ηνλ άλζξσπν, σο πεγή ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. Ζ  

ηνπνζέηεζε ηεο θαξδηάο σο ζχκβνιν ηεο αγάπεο ζην θέληξν ησλ ζπλζέζεσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ, αλαδεηθλχεη ηελ ζπγθηλεζηαθή επέλδπζε 

ησλ ηρλνγξάθσλ ζην ζηνηρείν θαη πξνβάιιεη ηελ αγάπε σο θεληξηθφ κήλπκα θαη 

πιεξνθνξία. ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε αλαδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν νη 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο ηεο νκφλνηαο θαη ηεο αδειθνζχλεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ 

πεξηνξίδνληαη νη αλαθνξέο ζε αμίεο φπσο ε αιιειεγγχε, ε ηζφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη, ζε έλα κφλν ηρλνγξάθεκα πξνβάιιεηαη ην 

ζεκαηλφκελν ηεο ηζφηεηαο σο ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ηρλνγξάθνπ 

λα εκπεδψλεη βαζηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ έλα πνιηηηζκφ εηξήλεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα 

θνξίηζηα αλαθέξνληαη ζηελ εζηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο εηξήλεο πεξηζζφηεξν, 

ελψ ηα αγφξηα εξκελεχνπλ ηελ εηξήλε σο κηα θαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ 

δπν θχισλ είλαη ε ζχλδεζε ηεο εηξήλεο κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ραξά θαη επηπρία. 

Αλ θαη ην κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Cooper 1965, Hakvoort θαη 

Oppenheimer 1994, Haakvoort 1996, Walker θαη Myers-Bowman θαη Myers Walls 2000, 

Cynthia S. Sunal θαη Kellys Sunal, Πιηφγθνπ Β. Παπαζαλαζίνπ Μ. θαη αθθά 2000), φηη 

ηα παηδηά ειηθίαο 5-6 εηψλ, ζπλδένπλ ηελ εηξήλε κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, επράξηζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θηιηθέο ζρέζεηο.     

   ηελ εθαξκνγή ηεο ζεκεησηηθήο κεζφδνπ ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία, ε ζπζηεκαηνπνίεζε 

ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ησλ ζεκείσλ (θνηλσλία θαη αμηαθέο αληηιήςεηο), απνθαιχπηεη ην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ ηξφπν πνπ ηα λήπηα εξκελεχνπλ ηελ 

εηξήλε. Γηαπηζηψλεηαη φηη ζην Νεπηαγσγείν ε εηξήλε πξνζεγγίδεηαη θπξίσο σο κηα 
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θαηάζηαζε ραξάο θαη επηπρίαο ησλ αλζξψπσλ πάλσ ζηε Γε, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη σο αμία, θπξίσο κε εζηθφ πεξηερφκελν. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αγάπε ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, σο βάζε αλάπηπμεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ νκφλνηα θαη ζηελ αδειθνζχλε θαη εληνπίδεηαη ε νηθνπκεληθή δηάζηαζε ησλ 

παξαπάλσ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο  εηξήλεο. Γελ θαηαθέξλεη λα κεηαδψζεη θαη 

λα εκπλεχζεη ζηα λήπηα άιιεο αμίεο φπσο ηζφηεηα, απνδνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ζπλεξγαζία ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. 

   Ζ πξνψζεζε αμηψλ φπσο ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ε αλνρή ζηα 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο ζην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κπνξεί λα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα λέσλ αληηιήςεσλ πεξί εηξήλεο θαη εηξεληθήο 

ζπκβίσζεο (Oppenheimer, 1995, ζ. 395). Απηέο νη αμίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ αλεθηηθφηεηα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ σο εζσηεξηθή δχλακε, ηζνδπλακεί κε ηελ δεθηηθφηεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ «άιινπ». Αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην λεπηαγσγείν, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο κε βίαηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, αλαπηχζζνληαο ζηξαηεγηθέο φπσο ε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε ζπλεξγαζία ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ θαη ν ζπκβηβαζκφο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο 

ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο, απνηεινχλ ηθαλφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε εηξεληθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ζην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη αξγφηεξα ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θαη 

πιαλεηηθήο πξννπηηθήο (Γεσξγφπνπινο θαη Alfonso, 2014). Οη δηδαζθφκελνη ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ζηαδηαθά φηη θφζκνο ζηνλ νπνίν δνπλ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ιαψλ, ζε κηα νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή 

αιπζίδα ηεο εηξήλεο (Βακβαθίδνπ, 2001, ζ. 6). ηε δηακφξθσζε ελφο εηξεληθνχ ηξφπνπ 

δσήο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνδφκεζε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, νπζηαζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε πξνζρνιηθή ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε πνπ ζα δερζνχλ ηα παηδηά ζε απηή ηε 

ρξνληθή πεξίνδν (Alfonso, 2014). 

   Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο ησλ λεπίσλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αμηαθή 

ηεο δηάζηαζε. Οη απαληήζεηο ησλ λεπίσλ ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηεί έλα 

πινχζην γισζζηθφ πιηθφ γηα αλάιπζε ιφγνπ. Πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα εξεπλνχζε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ λεπίσλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα, αθνχ ε 

δπαδηθή αληίζεζε ησλ ελλνηψλ ίζσο νδεγνχζε ηα παηδηά ζηε ζχγθξηζή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην ελλνηνινγηθφ 
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πεξηερφκελν ηεο εηξήλεο. Δπίζεο, πξνηείλνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζε 

παλειιήλην επίπεδν κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ θαη άιισλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ (καζεηέο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ). Μηα ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο ζε γεληθεχζηκα απνηειέζκαηα.  
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