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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Δημιουργική γραφή και εικαστικές τέχνες. Διδακτικές προσεγγίσεις

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» πραγματεύεται την δημιουργική γραφή σε

συνάρτηση με την ζωγραφική  και την γλυπτική. Η εργασία απαρτίζεται από δύο κυρίως μέρη. 

       Το πρώτο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία αναλύουν την  παρουσία της

δημιουργικής  γραφής  στο  σχολείο,  στο  ΔΕΠΠΣ  (Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων

Σπουδών)  αλλά  και  την  σχέση  της  με  τις  εικαστικές  τέχνες.  Πιο  συγκεκριμένα,  αφού  πρώτα

αναλυθεί  ο  όρος  της  δημιουργικής  γραφής,  ο  ορισμός  και  η  λειτουργία  της  στο  σήμερα,

παρατίθεται η ιστορική αναδρομή της δημιουργικής γραφής. Έπειτα, αναφέρεται η δημιουργική

γραφή σε σχέση με το σχολείο από την αρχή του κλάδου ως το σήμερα.  Επιπρόσθετα, γίνεται

λόγος για το αν και κατά πόσο η δημιουργική γραφή συμπεριλαμβάνεται στο ΔΕΠΠΣ και με ποιόν

τρόπο.  Ακόμη  αναφέρεται  η  δημιουργική  γραφή  και  οι  τέχνες  αλλά  και  η  παρουσία  της

δημιουργικής γραφής στο δημοτικό σχολείο. Τέλος, από την εργασία δεν θα μπορούσε να λείπει

κεφάλαιο, στο οποίο να θίγονται οι εικαστικές τέχνες, η αναφορά τους στο ΔΕΠΠΣ και ο τρόπος με

τον οποίο σχετίζονται με την δημιουργική γραφή. 

      Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται δεκαπέντε δραστηριότητες

δημουργικής  γραφής  και  εικαστικών,  στις  οποίες  έχουν  χρησιμοποιηθεί  πίνακες  ζωγραφικής

ελλήνων  και  ελληνίδων  ζωγράφων,  και  δεκαπέντε  δραστηριότητες  δημιουργικής  γραφής  και

γλυπτικής, στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από αρχαία γλυπτά έως και μοντέρνα. 

Λέξεις  κλειδιά  :  δημιουργική  γραφή,  δημιουργική  γραφή  και  εκπαίδευση,  ΔΕΠΠΣ,

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.  

  



SUMMARY 

This study entitled  «Creative writing and visual arts. Didactic tests to pre – school and first school

kids»  deals with creative writing combined with painting and sculpture. The study consists of two

mainly pasts. 

      The first part consists of four chapters, which analyze creative writing's presence in school,

courses  of  study and  creative writing related to  visual  arts.  More specifically,  firstly is  being

analyzed creative writing aw a term, the definition and practice today and then is cited creative

writing's chronology. Then refers  creative writing's presence in school from when it was created

until today. Also, referred if and how is creative writing is included in courses of study. Creative

writing and the arts are also mentioned and the presence of creative writing in elementary school.

Finally from study could not be missing a chapter in which the visual arts are affected, the reference

in   courses of study and the way visual arts are related to creative writing. 

      In second and last part of the study are presented fifteen activities of creative writing  combined

with painting, in which Greek painters' paintings have been used and fifteen activities of creative

writing combined  sculpture, in which have been used from ancient to modern  sculpture. 

Key words : creative writing,  creative writing and education, courses of study,  creative writing's

activities 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημιουργική  γραφή  είναι  μία  εκπαιδευτική  μέθοδος  με  στόχο  να  μάθουν  τα  παιδιά  (και  οι

ενήλικες)  τεχνικές  δημιουργικής  γραφής  ακόμη  και  από την  προσχολική  ηλικία  με  σκοπό  την

δημιουργία δικών τους έργων (Βακάλη,  2013).  Η δημιουργική γραφή υπάρχει  στο σχολείο,  σε

υψηλότερες  βαθμίδες  του  νηπιαγωγείου  βέβαια,  μέσω  ασκήσεων  των  εκπαιδευτικών  εδώ  και

αρκετά  χρόνια,  δεν  υπάρχει  όμως  δομημένα  και  οργανωμένα  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  των

σχολείων όλων των βαθμίδων. Η δημιουργική γραφή ξεκίνησε αρκετά χρόνια πρίν τον Αριστοτέλη,

ο  οποίος  στο  έργο  του  «Περί  Ποιητικής»  συμπεριέλαβε  τις  απόψεις  και  μεθόδους  συγγραφής

κειμένων των προκατόχων του. Έπειτα, ξανά συναντούμε την δημιουργική γραφή στην Αμερική,

στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, με την ίδρυση εργαστηρίων δημιουργικής γραφής. Από τότε μέχρι

σήμερα  έχουν  ιδρυθεί  μεταπτυχιακά  και  διδακτορικά  δημιουργικής  γραφής  και  γίνονται

προσπάθειες για να ενταχθεί πιο οργανωμένα στις σχολικές τάξεις και βαθμίδες. Ένα ερώτημα, το

οποίο φέρνει σε ρήξη τους ειδικούς της δημιουργικής γραφής, είναι αν τελικά μπορεί να διδαχθεί.

Οι απόψεις στο συγκεκριμένο ζήτημα διίστανται. Σίγουρα η δημιουργική γραφή δεν διδάσκεται

όπως  διδάσκονται  άλλα  γνωστικά  αντικείμενα,  έχει  τον  δικό  της  δημιουργικό  τρόπο  για  να

διδαχθεί. 

      Σύμφωνα με τον Γρόσδο (2016), χρειάζεται ένα ερέθισμα για την δημιουργική γραφή ως

«διαδικασία  γέννησης  ιδεών»  ιδιαίτερα  στο  στάδιο  πριν  την  συγγραφή,  για  αυτό  τον  σκοπό

υλοποιήθηκε η παρούσα εργασία. Παρουσιάζεται δηλαδή, η ένταξη της δημιουργικής γραφής στην

τάξη του νηπιαγωγείου και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική

βιβλιογραγία και το αναλυτικό πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω των εικαστικών και της

γλυπτικής οι οποίες αποτελούν το ερέθισμα που πολύ συχνά χρειάζεται η δημιουργική γραφή. 

       Η εργασία δομείται ως εξής : αρχικά, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, εστιάζοντας στην

ανάλυση του όρου «δημιουργική γραφή» και στην παρουσία της δημιουργικής γραφής στο σχολείο.

Επιπρόσθετα, εστιάζει στο αν και πως παρουσιάζεται η δημιουργική γραφή στο ΔΕΠΠΣ και στην

αναφορά των τεχνών στο ΔΕΠΠΣ. Ακόμη, αναφέρεται η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο

και πως εκείνη παρουσιάζεται και η δημιουργική γραφή σε σχέση με τις τέχνες και ιδιαίτερα στο

σχολείο.  Ακολούθως παρατίθενται αυτοτελείς δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σε συνδυασμό

με  τις  εικαστικές  τέχνες,  συγκεκριμένα  ζωγραφική  και  γλυπτική.  Τέλος,  στην  εργασία

συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα, το οποίο περιέχει τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις

προτεινόμενες δραστηριότητες της εργασίας.  

      



ΜΕΡΟΣ  Α' 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

Ο όρος δημιουργική γραφή αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό όρο ''creative writing''.

Έως σήμερα δεν έχει αποδοθεί ακριβής ορισμός για την δημιουργική γραφή, αλλά μπορούμε να

πούμε ότι είναι μία σύγχρονη εκπαιδευτική και βιωματική μέθοδος, η οποία διδάσκει σε παιδιά και

ενήλικες λογοτεχνία και λογοτεχνική γραφή με παιγνιώδη τρόπο (Βακάλη κ.ά., 2013). 

      Η δημιουργική γραφή ξεκίνησε σαν έννοια απο τα αρχαία χρόνια με τον Αριστοτέλη να

συνοψίζει  στο  έργο  του  Περί Ποιητική  τις  δημιουργικές  πρακτικές  που  είχαν  προηγηθεί  και

χρησιμοποιούνταν  για μεγάλο χρονικό διαστημα πριν από αυτον.  Την περίοδο 1870-1880 στο

Πανεπιστήμιο του Harvard παρουσιάστηκε το ''English Composition'', όπου άλλαξε η παραδοσιακή

γραφή, η κατά κανόνα ακολούθηση της ορθογραφίας και η απομνημόνευση ρητορικών κειμένων.

Κάποια χρόνια αργότερα ιδρύεται, πάλι, στο  Harvard  το   ' 47 Workshop'  από τον  George Baker

(1906-1925) ,  ενω αργότερα ιδρύθηκε το  Iowa Writer's Workshop (1939),  το οποίο στόχευε στη

ανάπτυξη του ταλέντου των συμμετεχόντων και όχι στην διδαχή της συγγραφής. Έπειτα, ξεκίνησαν

να λειτουργούν  μεταπτυχιακά  προγράμματα  στις  Η.Π.Α.,  για  την  επιμόρφωση των  εν  δυνάμει

στγγραφέων.  Τα  τελευταία  είκοσι  χρόνια  η  δημιουργική  γραφή  εξελίσσεται  δυναμικά  στο

εξωτερικό, με όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια να την συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματα

σπουδών τους. Παρόμοια, εμφανίζεται και στην Ελλάδα ως μάθημα σε ακαδημαϊκά προγράμματα

σπουδών και  από το  2008 ξεκινά  την εφαρμογή του το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τον Μίμη Σουλιώτη (Βακάλη κ.ά., 2013) .

Συνεπώς η δημιουργική γραφή δεν είναι μία καινούργια μέθοδος αλλά εφαρμόζεται χρόνια μέσω

λογοτεχνικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων σε σχολεία και Πανεπιστήμια με την εξέλιξή της να

είναι αξιωσημείωτη και να γίνονται προσπάθειες για την ένταξή της σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας

και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νικολαϊδου, χ.χ.). 

      Σκοπός της δημιουργικής γραφής, όσον αφορά το νηπιαγωγείο, δεν είναι μόνο να αναδειχθούν

εν δυνάμει συγγραφείς αλλά και τα παιδιά να διαμορφωθούν ως κριτικά σκεπτόμενοι αναγνώστες.

Επίσης, μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές να αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και τον λόγο

τους,  όντας  σε ένα ευχάριστο και  δημιουργικό περιβάλλον.  Ακόμη,  δοκιμάζουν και  κατανοούν

λογοτεχνικές τεχνικές  χρησιμοποιώντας τες οι ίδιοι στα έργα τους. Τέλος, κυριότερος στόχος της

δημιουργικής  γραφής  είναι  οι  μαθητές  να  εξοικειωθούν  τόσο  με  την  συγγραφή  όσο  με  την

ανάγνωση, με σκοπό την λογοτεχνική τους παιδεία.  

      Η  δημιουργική  γραφή  διδάσκεται;  Είναι  ένα  ερώτημα  το  οποίο  έχει  απασχολήσει

εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, θεωρητικούς και κριτικούς της λογοτεχνίας κατά το



πέρασμα των χρόνων. Όπως για παράδειγμα ο Αριστοτέλης, ο οποίος συμβούλευε τους μαθητές

του για το τι πρέπει να ακολουθούν και τι όχι κατά την διαδικασία συγγραφής των έργων τους. Ο

Immanuel  Kant,  υποστήριζε  ότι  η  συγγραφή  δεν  διδάσκεται,  παρόμοια  την  άποψή  του

συμμερίζεται και ο Henry James, ο οποίος έλεγε ότι οι νόμοι του μυθιστορήματος δεν μπορούν να

διδαχθούν. Από την άλλη ο Bessant, υποστηρίζει ότι οι γενικοί  κανόνες της συγγραφής μπορούν να

διδαχθούν  και  μάλιστα  με  ακρίβεια,  σε  όσους  βέβαια  είχαν  πρότερη  εμπειρία  στην  συγγραφή

(Βακάλη  κ.ά.,  2013).   Το  ερώτημα  καταγράφηκε  για  πρώτη  φορά  τον  19ο  αιώνα  μετά  από

προσπάθεια διδαχής της δημιουργικής γραφής με εγχειρίδια (Φωτόπουλος & Κωτόπουλος, 2017).

Αν  και  μέχρι  σήμερα  συνεχίζουν  να  υπάρχουν  αμφιβολίες  για  το  αν  η  δημιουργική  γραφή

διδάσκεται και κατά πόσο πρέπει να διδάσκεται, η επικρατέστερη άποψη είναι ότι  διδάκεται, αφού

είναι ένα γνωστικό αντικείμενο με εκπαιδευτικές  τεχνικές (Οικονομίδου, 2000 ό.α. στο Βακάλη

κ.ά., 2013) όπως καταλαβαίνουμε και από το ότι διδάσκεται σε πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού

όσο και της Ελλάδας. 

      Από την στιγμή που γίνεται λόγος για τη δημιουργική γραφή, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε

στην δημιουργικότητα. Σαν όρος η δημιουργικότητα προβάλει, κατά κύριο λόγο,  την κλίση ενός

ατόμου  στον  καλλιτεχνικό  κόσμο  και  την  ποιητική  δημιουργία.  Ο  Guilford,  αναφέρεται  στην

συγκλίνουσα και  την  αποκλίνουσα σκέψη. Η πρώτη (συγκλίνουσα σκέψη) είναι η έκφραση του

ατόμου μέσω της λογικής, ενώ η  δεύτερη (αποκλίνουσα σκέψη) η έκφραση του ατόμου μέσω της

φαντασίας και της δημιουργίας, συνεπώς η δημιουργικότητα βασίζεται στην αποκλίνουσα σκέψη

(Guilford,  1956  ό.α.  στο   Βακάλη  κ.ά.,  2013).  Όσον  αφορά  τον  χώρο  του  σχολείου,  και

συγκεκριμένα  στην   ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας  των  παιδιών,  αυτή  επιτυγχάνεται  σε

συνδυασμό με άλλα γνωστικά αντικείμενα όχι σαν ξεχωριστός κλάδος. Η δημιουργικότητα γίνεται

αντιληπτή στα παιδιά  με το να γεννούν δικές τους ιδέες, λαμβάνοντας πληροφορίες τις οποίες θα

χρησιμοποιήσουν για να δώσουν μορφή στις ιδέες τους και να αποκτήσουν  περισσότερες γνώσεις,

μέσα  από  τις  ερωτήσεις  και  μέσα  από  τα  λάθη.  Πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της

δημιουργικότητας αποτελεί το περιβάλλον μέσα  στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά, το οποίο θα

πρέπει να τους δίνει  την ευκαιρία να πειραματίζονται με νέα εγχειρήματα αλλά και να μαθαίνουν

από τα λάθη τους. 

      Είναι γνωστό ότι η δημιουργική γραφή έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Όταν η  δημιουργική

γραφή λαμβάνει χώρα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τότε μιλάμε για παραγωγή ιδεών με σκοπό

την αυτοέκφραση αλλά και την μεταφορά συναισθημάτων με καλλιτεχνικό τρόπο. Δίνοντας στις

πληροφορίες που λαμβάνουμε μορφή και νόημα, επιτυγχάνουμε θεραπευτικά οφέλη, καθώς επίσης,

και αν γράφουμε για στρεσσογόνα γεγονότα ή με αρνητική σημασία με συγκεκριμένες οδηγίες

προβλέπονται υγιείς διέξοδοι για το άτομο (Costa, A. C., & Abreu M. V., 2017).   

      Ο πιο διαδεδομένος τρόπος διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής είναι το Εργαστήριο, τόσο



σε  σχολικό  επίπεδο  όσο  και  σε  ακαδημαϊκό.  Κάποια  από  τα  ερωτήματα  ή  ενστάσεις  που

προκύπτουν ως προς την λειτουργία των εργαστηρίων είναι αρχικά, ο μεγάλος όγκος κειμένων που

πρέπει να αναγνώσουν οι συμμετέχοντες. Επίσης, λόγω του ότι το εργαστήριο αποτελείται από

ομάδες, υπάρχει η πιθανότητα το κάθε άτομο να γράφει και να ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές και

τεχνικές  γραφής  με  τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες.  Στα  εργαστήρια δημιουργικής  γραφής,  το

κάθε  άτομο  γράφει  για  να  εκφράσει  προσωπικά  βιώματα  με  ορισμένες  τεχνικές  που  του

υποδηλώνει ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός, κάτι που μπορεί να περιορίσει την δημιουργικότητα και

εφευρετικότητα  του  συμμετέχοντος.  Στην  σχολική  τάξη  ο  τρόπος  λειτουργίας  είναι  λίγο

διαφορετικός  από  όταν  το  εργαστήριο  λαμβάνει  χώρα  σε  οποιαδήποτε  άλλη  δομή.  Πιο

συγκεκριμένα, στην προσχολική τάξη τα παιδιά πολύ συχνά δουλεύουν σε ομάδες για να βοηθά το

ένα το άλλο. Στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει

εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, εικονογραφημένα βιβλία κ.ά., έτσι ώστε η διαδικασία να γίνει πιο

ελκυστική. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να κατανοούν το νόημα ενός βιβλίου ή κειμένου που

τους διάβασε και τα ίδια σταδιακά να μάθουν να λένε το νόημα από κάτι που διάβασαν (Βακάλη

κ.ά.,  2013).  Μέσα  από  αυτήν  την  διαδικασία  τα  παιδιά  είναι  σε  θέση  να  συγκρίνουν,  να

παρατηρήσουν, να ταξινομήσουν, να επεξεργαστούν πληροφορίες και να κατανοούν τις έννοιες του

χρόνου και της αλληλουχίας των γεγονότων (Καρακίτσιος, 2011 ό.ά. στο  Βακάλη κ.ά., 2013). Οι

εκπαιδευτικοί  κατά  την  διάρκεια  των  εργαστηρίων,  καθοδηγούν  τα  παιδιά  στις  μεθόδους  που

πρέπει να ακολουθούν και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν. Τα κάθε παιδί

εκφράζεται, επιχειρηματολογεί και κρίνει τους συμμαθητές τους, όχι όμως με άσχημο τρόπο αλλά

με επικοδομητικό, για να μορέσει να βελτιωθεί ο καθένας μετά από την όλη διαδικασία (Βακάλη

κ.ά., 2013). 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η  δημιουργική  γραφή  εμφανίζεται  τα  τελευταία  χρόνια  στα  ελληνικά  σχολεία  ως  άτυπη

εκπαίδευση,  μέσω ασκήσεων των εκπαιδευτικών οι  οποίες  αφορούν,  παραδείγματος  χάριν,  την

αλλαγή του τέλους μιας ιστορίας ή την αλλαγή της οπτικής. (Ντιούδη, 2012; Φιλιπποπούλου, 2013

ό.α.  στο Βακάλη κ.ά.,  2013).  Στο πεδίο της  δημιουργικής  γραφής εντάσσονται  εργαστήρια και

διδάσκεται  στην  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (Βακάλη κ.ά.,

2013).   Μετά  την  ίδρυση  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Σπουδών  η  δημιουργική  γραφή

αναγνωρίζεται ευρέως ως γνωστικό αντικείμενο, και ως εκ τούτου προκύπτουν πιλοτικά μαθήματα

εφαρμογής της δημιουργικής γραφής και εργαστήρια σε διάφορες δομές, οπού οι μαθητές γράφουν

δικά  τους  κείμενα.  (Κωτόπουλος,  2016).  Στο  Νέο  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  του  Δημοτικού,  του

Γυμνασίου  και  του  Λυκείου  η  δημιουργική  γραφή  είναι  η  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα

προσεγγίζονται τα λογοτεχνικά κείμενα με σκοπό την ανάπτυξη και συγγραφικών και γλωσσικών

δεξιοτήτων  (Κωτόπουλος,  2016).  Το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας και με

σχολεία  ανα  την  Ελλάδα  έθεσαν  σε  εφαρμογή  ένα  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  δημιουργικής

γραφής σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα  φοιτητές του

Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  επισκεύθηκαν  σχολεία  και  υλοποίησαν  δραστηριότηες

δημιουργικής γραφής στους μαθητές.      

      Όπως αναφέρει η Κοτρωνίδου (2012), η παιδική ποίηση φαίνεται να είναι η κατάλληλη επιλογή

για να φέρει κανείς σε επαφή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με την δημιουργική γραφή, αφού η

πρώτη στοχεύει στο άκουσμα και όχι τόσο πολύ στο νόημα. Τα παιδιά γνωρίζουν ποιήματα και

έχουν  ως  άκουσμα  λαϊκά  νανουρίσματα,  ποιήματα  και  μύθους  από  το  οικογενειακό  τους

περιβάλλον για αυτό τους είναι εύκολο και πιο οικείο να έρθουν σε επαφή με την παιδική ποίηση.

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής δεν είναι μάθημα, είναι παιχνίδι μέσα από το οποίο τα

παιδιά  οργανώνουν  την  σκέψη  και  τον  λόγο  τους  επιλέγοντας  τις  κατάλληλες  λέξεις  για  να

εκφράσουν αυτό που θέλουν (Νικολαϊδου, χ.χ.). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός

για τα παιδιά,  είναι δίπλα τους για να τα ακούει,  να τα συμβουλεύει  και να τα ενθαρρύνει να

αναπτύσσουν  τις  δικές  τους  ιδέες  χωρίς  όμως  να  κατευθύνει  την  φαντασία  τους  (Τσιμελή  –

Παπαρούση, 2010 ό.α. στο Κοτρωνίδου, 2012). 

      Πολλές φορές η δημιουργική γραφή θεωρείται συνώνυμο της λογοτεχνίας, με αποτέλεσμα να

συγχέονται τα δύο γνωστικά αντικείμενα και η δημιουργική γραφή θεωρείται ότι εντάσσεται στην

γλώσσα,  κάτι  που  δεν  αληθεύει  αφού,  πραγματοποιείται  σε  όλα  τα  γνωστικά  αντικείμενα

(Τερζητάνου  Χ.,  χ.χ.).  Η  δημιουργική  γραφή  συνεπώς,  είναι  εκπαιδευτικό  εργαλείο   το  οποίο



συντελεί στην διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων (Νικολαϊδου Σ., χ.χ.). Αυτό δίνει την

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίζουν διαθεματικά την δημιουργική γραφή και να

οργανώνουν  προγράμματα  τα  οποία  θα  συνδέουν  την  δημιουργική  γραφή  με  άλλη  γνωστική

περιοχή του ΔΕΠΠΣ.  

      Ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθά τα παιδιά να οργανώνουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους με

σκοπό την πραγμάτωση των δραστηριοτήτων και την έκφραση των μαθητών. Επίσης, ενθαρρύνει

τα παιδιά να αποτυπώνουν γραπτά τις σκέψεις τους και αξιολογεί τα έργα τους με κριτήριο την

φαντασία και την πρωτοτυπία και όχι την λογική και συντακτική  οργάνωση των λέξεων και την

αρνητική  κριτική  προς  αυτά.  Ακόμα  και  όταν  οι  μαθητές  δεν  θέλουν  να  γράψουν,  είτε  γιατί

φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν έχουν τι να γράψουν, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να

είναι εκεί για να τους δείξει τον τρόπο και να τους ενθαρρύνει. Τέλος, ο εκπαιδευτικός καλό θα

είναι να θυμάται ότι όλα τα παιδιά μπορούν να γράψουν ή να πούν μία ιστορία με τον δικό τους

τρόπο και σύμφωνα πάντα με την ηλικία τους, όχι μόνο οι μαθητές που έχουν μία ήδη αποκτηθείσα

ικανότητα να γράφουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους (Τερζητάνου Χ., χ.χ.). 

      Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής  αποτελείται από κάποια στάδια. Αρχικά, πρέπει να

υπάρχει ένα ερέθισμα για να έρθουν τα παιδιά  σε επαφή με την δημιουργική γραφή και το οποίο

θα οδηγήσει στην παραγωγή ιδεών για να συγγράψουν τα ίδια το έργο τους. Έπειτα θα πρέπει να

οργανώσουν τις ιδέες τους,  να επιλέξουν δηλαδή τα γλωσσικά στοιχεία που θα απαρτίζουν το

κείμενό  τους,  να  το  σχεδιάσουν  και  μετά  να  συγγράψουν αυτό  στο  οποίο  κατέληξαν.  Τέλος,

ελέγχουν αυτό που έγραψαν για να δούν αν χρειάζονται διορθώσεις και το  παρουσιάζουν στους

συμμαθητές  τους  και  τους  εκπαιδυετικούς   (Τερζητάνου  Χ.,  χ.χ.).  Η  παραπάνω  ακολουθία

απευθύνεται κυρίως σε μαθητές του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι έχουν αναπτύξει την ικανότητα

να γράφουν τις ιδέες και τις σκέψεις  τους, αφού τα παιδιά του νηπιαγωγείου λένε προφορικά τα

όσα σκέφτονται και πιθανόν θα έγραφαν.  

      Η δημιουργική γραφή δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μάθημα. Όπως αναφέρει

και  η  Νικολαϊδου  Σ.  (χ.χ.),  «η  δημιουργική  γραφή  είναι  κάτι  πιο  σοβαρό  από  μάθημα,  είναι

παιχνίδι», μέσα από το οποίο τα παιδιά οργανώνουν τις σκέψεις τους, επιλέγουν και βάζουν στη

σειρά τις λέξεις οι οποίες θα αποτελέσουν το παραγώμενο προϊόν των σκέψεών τους και μαθαίνουν

τις αφηγηματικές πρακτικές. Το παιδί αγαπά την δημιουργική γραφή και μαθαίνει να απολαμβάνει

την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων.  

      Το  σχολείο  είναι  ο  χώρος  στον  οποίο  τα  παιδιά  έρχονται  πρώτα  σε  επαφή  κατά  την

κοινωνικοποίησή τους και μέσω αυτού μαθαίνουν όχι μόνο σχολικά μαθήματα αλλά και δεξιότητες

οι οποίες θα τους φανούν αργότερα χρήσιμες. Το σχολείο λοιπόν είναι ο καταλληλότερος χώρος

στον οποίο μπορούν να μάθουν ότι η δημιουργική γραφή είναι ένας τρόπος για  να εκφράζονται και

να δημιουργούν τα δικά τους κείμενα.  



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (για συντομία ΔΕΠΠΣ) θεσμοθετήθηκε

το  2003,  αντικαθιστώντας  το  Αναλυτικό   Πρόγραμμα  του  1989.  Το  ΔΕΠΠΣ  περιέχει  την

στοχοθεσία  στην  οποία  βασίζονται  οι  νηπιαγωγοί  για  να  σχεδιάσουν  και  να  υλοποιήσουν  τις

δραστηριότητες,  μεθόδους  αξιολόγησης  και  γνωστικές  περιοχές,  με  στόχους  και  προτενόμενες

δραστηριότητες για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι γνωστικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται

στο ΔΕΠΠΣ,  είναι μεν διακριτά γνωστικά αντικείμενα αλλά βασίζονται δε στην διαθεματικότητα,

μία  μέθοδο  η  οποία  δίνει  την  δυνατότητα  στους  νηπιαγωγούς  να  συνδέουν  μεταξύ  τους  τα

γνωστικά  αντικείμενα,  έτσι  ώστε  η  γνώση  να  αντιμετωπίζεται  ολιστικά.  Το  ΔΕΠΠΣ δίνει  την

ελευθερία στους νηπιαγωγούς να αποφασίζουν εκείνοι κάθε φορά ποιά είναι η σωστή προσέγγιση

ενός προγραμματισμού ή δραστηριότητας, ποιό το θέμα και οι στόχοι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα

των νηπίων που απαρτίζουν την τάξη, με τα ενδιαφέροντα της/του νηπιαγωγού και τις ικανότητές

της/του.  (ΔΕΠΠΣ,  2003).  Οι  κυριότερες  μέθοδοι,  μεταξύ  άλλων,   οι  οποίες  προτείνονται  στο

ΔΕΠΠΣ  για  τον  σχεδιασμό  των  δραστηριοτήτων  είναι  η  συνεργατική  μάθηση,  η  βιωματική

προσέγγιση της γνώσης και η διαθεματικότητα. Η πρώτη βασίζεται στη σημασία της δημιουργίας

ομάδων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο την συνεργασία, τον σεβασμό και την

κοινωνικοποίηση. Η δεύτερη βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία της

γνώσης και όχι στην παθητική αποδοχή της από τον εκπαιδευτικό και η διαθεματικότητα, όπως

προαναφέρθηκε,  συνδυάζει  τα  γνωστικά  αντικείμενα  με  στόχο  την  ολιστική  προσέγγιση  της

γνώσης  και  για  την  ανάπτυξη  των  νηπίων  σωματικά,  πνευματικά,  νοητικά  και  κοινωνικο-

συναισθηματικά. 

      Όσον αφορά την δημιουργική γραφή, ακόμη κι αν εξελίσσεται όλο και περισσότερο σαν

κλάδος, όπως είπαμε και παραπάνω, δεν συμπεριλαμβάνεται ακόμη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του

νηπιαγωγείου της χώρας παρά μόνο ως πιλοτικές προσπάθειες προώθωσής της . Γίνονται αναφορές

για  «ανάπτυξη της δημιουργικότητας»,  «ενεργοποίηση δημιουργικότητας»,  «δημιουργία ιδεών»

και  «δημιουργία  ιστοριών»  (ΔΕΠΠΣ,  2003),  αλλά  δεν  αναφέρεται  η  δημιουργική  γραφή  ως

γνωστική  περιοχή  με  ξεχωριστές  και  αυτόνομες  δραστηριότητες,  για  αυτό  παρακάτω  θα

παρουσιαστούν τα σημεία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (2003) τα

οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νηπίων. 

       Αρχικά, τα παιδιά και κυρίως τα νήπια δημιουργούν ιδέες για να εξερευνήσουν τον κόσμο, να

μάθουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα,  λόγω του  αστείρευτου  ενδιαφέροντος  που  έχουν  για  τη

μάθηση και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τα απασχολούν. Επίσης, ένας λόγος για την

ενεργοποίηση  της  δημιουργικότητάς  τους  είναι  και  οι  ομαδικές  δραστηριότητες,  μέσω  αυτών



βρίσκουν τρόπους να αλληλεπιδράσουν και να συμφωνήσουν σε μία πορεία για την επίτευξη ενός

κοινού στόχου (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

      Στις βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ γίνεται γνωστό ότι το νηπιαγωγείο για να είναι αποτελεσματικό

και  να  επιτευχθούν  οι  στόχο  που  έχουν  τεθεί,  θα  πρέπει  να  δίνονται  στα  παιδιά  ευκαιρίες  να

εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους με διάφορους τρόπους, ένας από αυτούς είναι και η

γραφή, αφού στο νηπιαγωγείο έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο (π.χ. βιβλία, παραμύθια,

δραστηριότητες ανάπτυξης γραπτού λόγου). 

      Στην  γνωστική  περιοχή   «Παιδί  και  περιβάλλον  :  Ανθρωπογενές  περιβάλλον  και

αλληλεπίδραση»  τονίζεται ότι τα παιδιά είναι καλό να δημιουργούν την ιστορία της ζωής τους με

στόχο την αντίληψη της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων. Όπως και στην γνωστική περιοχή

«Παιδί Δημιουργία και Έκφραση» αναφέρεται ότι τα νήπια δημιουργούν ζωγραφιές, κατασκευές

και ρόλους με στόχο την έκφραση, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τον αυτοσχεδιασμό

(ΔΕΠΠΣ, 2003).   

      Μέχρι το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1962, τονίζεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των

νηπίων,  του  λεξιλογίου  και  η  προώθηση  του  διαλόγου,  μέχρι  τότε  δεν  είχε  συμπεριληφθεί  ο

γραπτός λόγος στα πλαίσια του νηπιαγωγείου.  Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989, γίνεται λόγος

για την προετοιμασία των παιδιών στην καλλιέργεια του γραπτού λόγου, για το δημοτικό σχολείο,

με ασκήσεις γραφής, τεχνικής της γραφής και συντονισμού κινήσεων του σώματος. Σε αυτό το

σημείο  αναφέρεται  και  η  λογοτεχνία  ως  καλλιέργεια  της  αισθητικής  των  νηπίων  και  ως  μέσο

δημιουργικής  έκφρασης  με  τα  διαφορετικά   λογοτεχνικά  κείμενα  και  της   απόλαυσης  της

δημιουργίας από τα ίδια τα παιδιά. Το ΔΕΠΠΣ του (2003), εφαρμόζει νέες μεθόδους διδασκαλίας

αξιοποιώντας τις θεωρίες περί ειδών του λόγου και δομησης της γνώσης του Piaget,  σύμφωνα με

τις οποίες η γλωσσική ανάπτυξη προσεγγίζεται μέσω της επικοινωνία και λαμβάνεται υπόψιν η

σχέση της μάθησης με το κοινωνικό πλάισιο. Η καλλιέργεια του γραπτού λόγου έχει σημαντικό

ρόλο στις δραστηριότητες τις οποίες οργανώνει και υλοποιεί ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει την

ευχέρεια να κάνει αλλαγές στις δράσεις λόγω της ευελιξίας του προγράμματος (Βακάλη κ.ά., 2013).

Η εφαρμογή του του ΔΕΠΠΣ τα πρώτα χρονια δυσκόλεψε τους εκπαιδευτικούς αφού χρειαζόταν η

κατανόηση και γνώση του καινούργιου πλαισίου και η δημιουργία κατάλληλων δρστηριοτήτων,

σύμφωνα με τις αρχές του καινούργιου αναλυτικού προγράμματος. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών

για  το  νηπιαγωγείο  (2011),  γίνεται  λόγος  για  τον  κριτικό  γραμματισμό   και  την  αξία  της

επικοινωνίας στα στα κείμενα. Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών προτείνει τεχνικές και διδακτικές

για να δημιουργήσουν τα παιδιά κείμενα με την συμβολή και του προφορικού και του γραπτού

λόγου  (Βακάλη κ.ά.,  2013).   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί  πιλοτικά αλλά δεν

ψηφίστηκε, έτσι το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο ακολουθούν οι νηπιαγωγοί είναι το

ΔΕΠΠΣ του 2003. 



      ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Οι  τέχνες  αναφέρονται,  κυρίως,  στην  τέταρτη  γνωστική  περιοχή  του  Διαθεματικού  Ενιαίου

Πλαισίου  Προγραμμάτων  Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  για  το  Νηπιαγωγείο,  Παιδί  και  Δημιουργία  –

Έκφραση.  Στην  συγκεκριμένη  γνωστική  περιοχή  εμπεριέχονται  ως  τέχνες  τα  Εικαστικά,  το

Θέατρο-Δραματική Τέχνη, η Φυσική Αγωγή και η Μουσική. Σκοπός των παραπάνω  τεχνών είναι η

ανάπτυξη της φαντασίας και της περιέργιας των νηπίων και η ενασχόλησή τους με νέα υλικά και

τεχνικές,  όπου  με  την  βοήθεια  της  νηπιαγωγού  θα  χρησιμοποιήσουν  στην  τάξη  για  να

δημιουργήσουν  τα  δικά  τους  έργα  (ΔΕΠΠΣ,  2003).  Το  ΔΕΠΠΣ  προτείνει  ενδεικτικές

δραστηριότητες καθώς και τους στόχους με τους οποίους θα επιτευχθούν, αλλά παράλληλα δίνει

την  δυνατότητα  στους  εκπαιδευτικούς  να  τροποποιήσουν  τις  δραστηριότητες  τις  οποίες  θα

υλοποιήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της εκάστοτε τάξης.

Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, λαμβάνει υπόψιν,   τις ικανότητες και ανάγκες των νηπίων για να θέσει

στόχους, οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι (Στεργιούδη, 2018). 

      Τα Εικαστικά δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να πειραματιστούν με διάφορα υλικά, τεχνικές

και να εξελίξουν την φαντασία τους ερχόμενοι σε επαφή με το έργο αναγνωρισμένων ζωγράφων

και καλλιτεχνών ανά τον κόσμο. Επιπρόσθετα αναπτύσσουν την λεπτή κινητικότητά τους με το να

κατασκευάζουν και να μορφοποιούν τις ιδέες τους (ΔΕΠΠΣ, 2003). Τα εικαστικά είναι μία από τις

γνωστικές  περιοχές,  που  συνδυάζεται  πιο  συχνά  με  άλλες   περιοχές  προάγοντας  την

διαθεματικότητα  και  την  πολύπλευρη  ανάπτυξη  των  νηπίων  (Στεργιούδη,  2018).  Βέβαια,  η

συγκεκριμένη  γνωστική  περιοχή  έχει  αντίκτυπο  και  στην  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  των

νηπίων,  αφού εκτός των άλλων οι  εικαστικές δραστηριότητες ευαισθητοποιούν τα παιδιά,  τους

δίνουν γνώσεις  για σχέδια και καλλιτέχνες,  τα βοηθούν να εξερευνήσουν και   μέσω αυτών να

αναπτύξουν ικανότητες αναπαράστασης των πραγμάτων χρησιμοποιώντας την φαντασία τους. Έτσι

τα παιδιά αναπτύσσουν δύο κύριες ικανότητες, την αντίληψη, για να μπορούν να κατανοούν τον

κόσμο  γύρω τους  και  να  τον  ανιλαμβάνονται  μέσα από τα  εικαστικά  και  την  παραγωγή,  την

καλλιτεχνική αποτύπωση του κόσμου (Ντολιοπούλου, 2006).  

      Μέσω της  δραματικής  τέχνης  τα παιδιά δημιουργούν,  καλλιεργούν την γλώσσα και  την

ομαδικότητά τους και τους δίνεται το έναυσμα να μάθουν  να εκφράζονται και να επικοινωνούν με

τους συμμαθητές τους αλλά και με ενήλικες. Ο ρόλος είναι υποστηρικτικός και ενεργητικός αφού

λαμβάνει  μέρος στις δραστηριότητες. Επίσης, συνίσταται τα νήπια να πηγαίνουν σε παραστάσεις

γνωστών  καλλιτεχνών  και  να  δραματοποιούν  και  τα  ίδια,  στα  πλάισια  της  τάξης  και  του

προγράμματος,  δημοφιλείς  σκηνές,  έργα  και  ότι  άλλο  θεωρήσει  ο/η  νηπιαγωγός  κατάλληλο



(ΔΕΠΠΣ, 2003). Σε δραστηριότητες τις οποίες θα οργανώσει η νηπιαγωγός, τα παιδιά μπορούν να

δραματοποιήσουν ένα παραμύθι που τους αρέσει, μία κατάσταση ή ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. τον

κύκλο του νερού) ή ακόμη και ένα τραγούδι  με κίνηση (π.χ. Ο χορός των μπιζελιών) εφόσον το

θελήσουν.  Τα  παιδιά  συμμετέχοντας  στην  όλη  διαδικασία  θυμούνται  πολύ  πιο  εύκολα  και

διασκεδάζουν αφού συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία. 

      Από την συγκεκριμένη γνωστική περιοχή δεν θα μπορούσε να λείπει η φυσική αγωγή, λόγω της

συνεχούς και αέναης κινητικότητας των νηπίων. Από το παιχνίδι τα παιδιά κοινωνικοποιούνται,

επικοινωνούν, μαθαίνουν  ότι υπάρχουν κανόνες τους οποίους ακολουθούμε. Σε αυτό το σημείο

είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο νηπιαγωγείο αλλά και στο δημοτικό υπάρχουν κάποιοι κανόνες

ασφαλείας τους οποίους ακολουθούμε για να εξασφαλίσουμε το ασφαλές παιχνίδι  των παιδιών

τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Πρίν την δράση τα παιδιά συμφωνούν με  τους κανόνες. Οι

δραστηριότητες  φυσικής  αγωγής  στο  νηπιαγωγείο  στοχεύουν  στην  ολόπλευρη  ανάπτυξη  τους,

δηλαδή σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και πνευματικά.  (ΔΕΠΠΣ, 2003).

      Τέλος, τονίζεται η σημαντικότητα της μουσικής στην τάξη του νηπιαγωγείου και έμμεσα, ως

συνοδεία σε δραστηριότητες  αλλά πολύ περισσότερο άμεσα για να κατονοήσουν τα νήπια την

δημιουργικότητα που μας προσφέρει η μουσική και συναισθηματική και καλλιτεχνική καλλιέργια.

Η  μουσική  καλλιέργεια  στο  νηπιαγωγείο  χωρίζεται  σε  τρείς  άξονες   :  εκτέλεση,  σύνθεση  –

δημιουργία και  αξιολόγηση.  Όσον  αφορά  την  εκτέλεση,  τα  νήπια  πειραματίζονται  με  το  να

αναπαράγουν τα ίδια δικά τους μουσικά κομμάτια χρησιμοποιώντας σωστό ρυθμό και σύμβολα.

Στόχος του δεύτερου άξονα ( σύνθεση – δημιουργία ) είναι να αυτοσχεδιάσουν και να εκφραστούν

μέσα  από  την  μουσική  και  μαθαίνουν  να  αξιολογούν  ένα  μουσικό  κομμάτι  μαθαίνοντας  να

αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματα που τους δημιουργεί το κάθε μουσικό κομμάτι.

Στην  τάξη  ωστόσο  η  μουσική  υπάρχει  παντού,  στα  ακούσματα  των  παιδιών  από  το  σπίτι,

συνοδευτικά σε δραστηριότητες και στα τραγούδια που μαθαίνουμε σε εθνικές εορτές. 

      Η τέχνη συνδυάζεται με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφού προσφέρει στα παιδιά την

δυνατότητα να μάθουν να ελέγχουν την ζωή και τις σκέψεις τους. Μέσα από τις τέχνες μαθαίνουν

να παρατηρούν, να οργανώνουν και να ερμηνεύουν τόσο τις εμπειρίες τους όσο και τις σκέψεις

τους.  Οι  τέχνες  συνεπάγονται  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  παιδιών,  μέσα  από  ομαδικές

δραστηριότητες  και με τους άλλους, αλλά και έρχονται σε επαφή με νέες τεχνικές και υλικά για

την κατασκευή των αποτύπωση των ιδεών τους στην πράξη. Εκτός των άλλων αναπτύσσουν την

ικανότητα να εκφράζουν και να μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα, με σκοπό να μάθουν να τα

διαχειρίζονται.  Η  ενασχόληση  των  παιδιών  με  τις  τέχνες  είναι  ένας  τρόπος  να  αναπτυχθούν

ολόπλευρα, γνωστικά (καινούργιες γνώσεις), κινητικά (δραστηριότητες κινητικές σχετιζόμενες με

τις  τέχνες),  γλωσσικά  (γλωσσικές  δραστηριότητες  σχετιζόμενες  με  τις  τέχνες),  κοινωνικο-

συναισθηματικά (μέσω της έκφρασης) και κατ' επέκταση διανοητικά (Ann S.E. & Τρίμη Ε., 2005).



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Όπως ειπώθηκε και  παραπάνω η  δημιουργική  γραφή δεν  συμπεριλαμβάνεται  οργανωμένα στο

Αναλυτικό  Πρόγραμμα  του  σχολείου  ακόμη,  αν  και  στην  Κύπρο  έχει  ενταχθεί  στο  Αναλυτικά

Πρόγραμματα,  οπότε  οι  όποιες  προσπάθειες  προώθησής  της,  οπότε  γίνονται  οι  ασκήσεις

δημιουργικής γραφής γίνονται συμπληρωματικά σε μαθήματα Γλώσσας, Λογοτεχνίας ή ακόμη και

αμιγώς δημιουργικής γραφής. Η πρακτική της εφαρμογή παράλληλα και με άλλους παράγοντες

βασίζεται στην ηλικία την οποία ανήκουν τα παιδιά στα οποία πραγματοποιούνται τα εργαστήρια.

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού τα παιδιά έχουν μάθει να χειρίζονται την γλώσσα και τα μέρη της

καλύτερα  από  ότι  τα  παιδιά  του  νηπιαγωγείου,  για  αυτό  και  οι  τρόποι  διδασκαλίας  της

δημιουργικής  γραφής  είναι  περισσότεροι  και  πιο  σύνθετοι.  Παραδείγματος  χάριν,  αν  στο

νηπιαγωγείο η άσκηση απαιτεί την προφορική ανάπτυξη μιας άποψης από το παιδί, στο δημοτικό

μπορεί εκτός από προφορικά να εκφραστεί και μέσω της γραφής ή αν χρειαστει να αποδώσει μία

σκέψη  βασιζόμενο  σε  ένα  συγκεκριμένο  είδος  (ποιητικής)  γραφής  μπορεί  να  συνθέσει  έναι

αντιπροσωπευτικό κείμενο. Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό αντιμετωπίζεται όπως αρμόζει σε

κάθε σχολικό περοβάλλον, ως παιχνίδι  με απόλαυση και δημιουργικότητα. Η διαδικασία γραφής

προσφέρει στο παιδί ελευθερία γιατί κανείς δεν το περιορίζει,  συνεπώς δεν υπάρχει σωστή και

λάθος απάντηση (Timbal-Duclaux, 1996  ό.α. στο Γρόσδος, 2003).  Η παραγωγή γραπτού λόγου

περιλαμβάνει  τρία στάδια,  το  Προσυγγραφικό στάδιο,  δηλαδή την εύρεση και  οργάνωση των

ιδεών, το  Συγγραφικό στάδιο, την καταγραφή των ιδεών αυτών και το Μετασυγγραφικό στάδιο,

δηλαδή, την βελτίωση του παραχθέντος κειμένου. Η δημιουργική γραφή συναντάται κυρίως στα

δύο  πρώτα  στάδια  ως  δημιουργική  διαδικασία  (Γρόσδος,  2003).  Η  δημιουργική  γραφή  συχνά

συγχέεται με την διαδασκαλία της γλώσσας λόγω κάποιων κοινών δεξιοτήτων που απαντώνται και

στια  δύο  γνωστικά  αντικείμενα,  όπως  η  ανάγνωση,  η  προφορική  και  γραπτή  έκφραση,  η

γραμματική και συντακτική ακολουθία και μεταγνωστικές δεξιότητες όπως η αυτο-αξιολόγηση. Η

διαδικασία διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής έχει ως στόχο αυτόνομη παραγωγή κειμένων απο

μέρους των παιδιών, μέσω ασκήσεων και δραστηριοτήτων (Γρόσδος, 2003). 

       Η  δημιουργική  γραφή  στο  σχολείο  πολλές  φορές  χρησιμοποιείται  ως  μία  διαδικασία

εκμάθησης της λογοτεχνίας, ως διαδικασία κοινωνικοποίησης ή επικοινωνίας των ιδεών, γεγονότων

ή  απόψεων  των  παιδιών.  Στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  η  δημιουργική  γραφή

απαντάται στο σχολείο ως εκπαιδευτική πρακτική για την διδασκαλία της γλώσσας και με σκοπό

την  ανάπτυξη  τόσο  της  φαντασίας  και  της  δημιουργικότητας  αλλά  και  των  συγγραφικών  και

λογοτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών (Σαραφίδου, χ.χ.). 

      Σύμφωνα  με   μία  έρευνα,  η  οποία  αφορά την  διαχρονικότητα του  παραμυθιού και  την

δημιουργική  γραφή,   των  Ντίνα  Κ.,  Μούσιου-Μυλωνά  Ό.  και  Αντωγιαννάκη  Β.  (χ.χ.)  και



πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας ,  οι δραστηριότητες

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την διδακτική της  είναι  διάφορες.  Παραδείγματος

χάριν, η εικονογράφηση ή  η δημιουργία μιας ιστορίας σύμφωνα με συγκεκριμένες εικόνες που

δίνει ο/η εκπαιδευτικός. Ακόμη, η συνέχεια ενός παραμυθιού μετά το τέλος της ιστορίας, για να

δούμε τι έγινε στην συνέχεια μιας ήδη γνωστής ιστορίας, η εξιστόρηση της δικής τους προσωπικής

ιστορίας μέχρι σήμερα και η δημιουργία ενός ποιήματος (πάντα με την βοήθεια του εκπαιδευτικού)

για  να  εκφράσουν  τις  σκέψεις  και  τις  ιδέες  τους.  Αυτοί  είναι  κάποιοι  από  τους  τρόπους  που

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να εντάξουν την δημιουργική γραφή στην σχολική τάξη και το

πρόγραμμα των μαθητών. Η κάθε προσπάθεια γίνεται με ευχάριστη διάθεση και ελευθερία από

μέρους τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών και χωρίς αρνητική κριτική απέναντι σε

αυτόν που μοιράζεται τις σκέψεις του.  

      Εκτός των άλλων, η δημιουργική γραφή συντελεί στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Οι

μαθητές μιας τάξης μπορεί να έχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους αλλά διαφέρουν σε πολλά

πράγματα, κατ' αρχάς ως προσωπικότητες αλλά και  ως αναγνώστες, έτσι λοιπόν ο εκπαιδευτικός

λαμβάνει υπόψιν τις διαφορές και διαμορφώνει κατάλληλα την διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων

σύμφωνα  με  τα  ενδιαφέροντα  των  παιδιών  (Γκούνη,  χ.χ).  Σε  αυτό  έρχεται  να  βοηθήσει  η

δημιουργική γραφή υποστηρίζοντας την φιλαναγννωσία με σκοπό την επαφή των παιδιών με τα

λογοτεχνικά  κείμενα.  Με  τις  δραστηριότητες  δημιουργικής  γραφής  οι  μαθητές  –  αναγνώστες

κατανοούν τις λειτουργίες και την δομή του λόγου, μαθαίνουν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους, να

εκφράζονται και μαθαίνουν τις τεχνικές συγγραφής και την διαδικασία με την οποία δημιουργούν

και οι συγγραφείς τα έργα τους (Γκούνη, χ.χ).  

      Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ του δημοτικού σχολείου (2003), οι μαθητές των πρώτων τάξεων του

δημοτικού   έχουν  κατανοήσει  τον  μηχανισμό  ανάγνωσης,  διαβάζουν  και  αποδίδουν  το  νόημα

μικρών αποαπασμάτων,  γράφουν  και   ανακοινώνουν τα γραπτά τους στους συμμαθητές  τους,

καταλαβαίνουν  πότε  ένα  κείμενό  τους  χειάζεται  διορθώσεις,  χρησιμοποιούν  τις  λέξεις  ορθά,

γλωσσικά και συντακτικά, και αναγνωρίζουν τον διαφορετικό τρόπο γραφής που έχουν από τους

συμμαθητές τους. Όλα τα παραπάνω είναι μερικοί από τους στόχους που κατακτά ένα παιδί πρώτης

και δευτέρας  δημοτικού κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και είναι τα γνωρίσματα που θα

βοηθήσουν ένα παιδί να επικοινωνήσει τις σκέψεις του στους γύρω του. Η δημιουργική γραφή δεν

συντελεί μόνο στην έκφραση των μαθητών αλλά και στην κατάκτηση των παραπάνω στόχων. Από

την στιγμή μάλιστα που τα παιδιά είναι σε θέση  να απολαμβάνουν τα κείμενα (λογοτεχνικά και

μη) ως αναγνώστες και όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας, η όλη διαδικασία τους είναι πιο ευχάριστη

και  μαθαίνουν  νέους  τρόπους  και  τεχνικές  για  να   εκφράζουν  και  να  γράφουν  με  έναν  πιο

οργανωμένο  και   δομημένο  τρόπο αυτά που έχουν  να  πούν,  τόσο σε  ακαδημαϊκό  όσο και  σε

προσωπικό επίπεδο. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Οι τέχνες κατέχουν μία περίοπτη και ξεχωριστή θέση στον σχολικό χώρο και οι μαθητές έχουν

πολλά να αποκομίσουν από αυτές. Απώτερος σκοπός των τεχνών στο σχολείο είναι να δώσουν στα

παιδιά την δυνατότητα να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους  (Dorance,  1998). Τα παιδιά

μαθαίνουν να συνεργάζονται όταν πρόκειται για ομαδικές δραστηριότητες   και να βρίσκουν ο

καθένας ξεχωριστά τις καλλιτεχνικές τους τάσεις μέσω της φαντασίας και της εφευρετικότητας.

Ακόμη, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να είναι αυτόνομα ως προς την επιλογή των υλικών και την

επιλογή εργαλείων και υλικών. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, επιλέγει, επικοινωνεί και ανακαλύπτει

νέα πράγματα (Dorance, 1998). Ο εκπαιδευτικός παρέχει στα παιδιά ποικιλία μέσων και υλικών,

ερεθίσματα, ελεύθερη έκφραση ιδεών, ευχάριστη διάθεση και εποικοδομητική κριτική χωρίς να

επεμβαίνει και να σχολιάζει αρνητικά τα έργα τους (Παπανικολάου, 2003). Στην προαγωγή των

τεχνών στην εκπαίδευση, σημαντικό ρόλο έχουν οι ενήλικες του περιβάλλοντός τους, ενισχύοντας

και υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής

ηλικίας,  επιτρέποντας  την   πρωτοβουλία  από  μέρους  των  παιδιών  και  την  παρατήρηση  της

αποτύπωσης της φύσης στην τέχνη (Epstein A.S. & Τρίμη Ε.Α., 2005). 

      Το σχολείο αφήνοντας τα κλειστά του όρια και ακολουθώντας την πρακτική του ανοιχτού

σχολείου καταφέρνει να εντάξει πολιτιστκές δράσεις, στα πλαίσια του σχολειου, και στην μείωση

ανισοτήτων. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί με την αύξηση των μέσων και πηγών πληροφόρησης, με

την παροχή θεσμικών και υλικών μέσων στους καθηγητές για να μπορέσουν να δώσουν στους

μαθητές την δυνατότητα επαφής με τα πολιτισμικά δρώμενα και τέλος με τις βιβλιοθήκες τέχνης.

Δεν είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην περιφέρει, αλλά οι βιβλιοθήκες

τέχνης  μπορούν  να  παίξουν  τον  ρόλο  του  ενδιάμεσου  κρίκου  για  να  συντονίζει  τις  σχολικές

δράσεις και να αποτελέσει ένα μέσο πολιτισμικής διάδοσης (Σκέμπερη, χ.χ.). 

      Μία  τέχνη  που εφαρμόζεται  αρκετά  στα  νηπιαγωγεία  και  τα  δημοτικά  σχολεία  είναι  η

δραματική τέχνη ή αλλιώς δραματοποίηση, στα πλαίσια αυτής λοιπόν, τα παιδιά φτιάχνουν έναν

φανταστικό  κόσμο  με  τα  πρόσωπα  και  τα  αντικείμενα  του  πραγματικού,  συμμετέχοντας  όλοι

ανεξαρτήτως  ταλέντου ή φυσικής  κλίσης  προς  την  υποκριτική.  Η δραματοποιηση πολύ συχνά

χρησιμοποιείται  από τους  εκπαιδευτικούς  ως παιδαγωγική πρακτική με  έμφαση στο ευχάριστο

κλίμα που δημιουργείται κατά την διασκαλία, στις παιδικές ή εθνικές γιορτές και σαν σκετς που

ανεβάζουν ακόμα και μόνα τους τα παιδιά. Η δραματική τέχνη μπορεί να διδαχθεί και ως μέσο

διδασκαλίας για άλλο γνωστικό αντικείμενο ή ως ανεξάρτητο μάθημα. Η δημιοιργική γραφή και η

δραματική τέχνη φαίνεται να έχουν περισσότερα κοινά από όσα θα νόμιζε κανείς. Κατ' αρχάς έχουν

και οι δύο κοινό στόχο την αυτοέκφραση με δημιουργικό τρόπο. Επίσης, η δημιουργική γραφή

αποτελεί μία μορφή δραματική τέχνης, ουσιαστικά αξιοποιείται η δραματική τέχνη για να παραχθεί



ένα γραπτό κείμενο. Τέλος, τόσο στην δημιουργική γραφή όσο και στην δραματική τέχνη τα άτομα

που την απαρτίζουν έχουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία (Διακουμάκου, 2017).  

       Οι  εικαστικές  τέχνες  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  αισθητικής  και  πνευματιικής

καλλιέργειας  των  παιδιών,  οικοδομώντας  πάνω  στις  υπάρχουσες  γνώσεις  των  παιδιών  και

φέρνοντας κοντά στα παιδιά γνωστούς καλλιτέχνες για να γνωρίσουν το έργο τους. Επιπρόσθετα,

οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτήσει τα παιδιά κατά την διάρκεια του σχολικού έτους

είναι πολύπλευρες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις πολύπλευρες δεξιότητες

τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται  και  να δημιουργούν με βάση τα υλικά και  τα μέσα που

διαθέτουν. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες δεξιότητες τα παιδιά χειρίζονται πιο σύνθετες μεθόδους

και τεχνικές για να δημιουργούν τα έργα τους. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με τις κατάλληλες

μεθόδους εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής : τα παιδιά να μάθουν να εστιάζουν στην εργασία τους,

να σέβονται την οργάνωση της τάξης και τις προσπάθειες των συμμαθητών τους, να διορθώνουν

την εργασία αν χρειαστεί και να ολοκληρώνουν την εργασία την οποία άρχισαν  (Dorance, 1998).

      Το ΔΕΠΠΣ της ευέλικτης ζώνης στο δημοτικό σχολείο (2003), μας κάνει γνωστά τα οφέλη της

έμπρακτης εφαρμογής της στο σχολείο, κάποια από αυτά είναι η δημιουργία της κριτικής σκέψης

στα  παιδιά,  η  διαθεματική  προσέγγιση  της  γνώσης  από  μέρους  του  εκπαιδευτικού,  η

συνεργατικότητα και η βιωματική δράση. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργή συμμετοχή των

παιδιών  και  όχι  μόνο  η  παθητική  τους  στάση  απέναντι  στις  δραστηριότητες.  Το  ΔΕΠΠΣ της

ευέλικτης ζώνης (2003), αναφέρεται και στο νηπιαγωγείο και τους στόχους που έχουν τεθεί με

κυριότερο,  τις  συμμετοχικές  μεθόδους  διδασκαλίας,  μέσω  των  οποίων  επιτυγχάνεται  η

ομαδικότητα  και  η  συλλογικότητα  στον  τρόπο  λειτουργίας  της  τάξης  και  στις  ομάδες  που

διαμορφώνουν τα παιδιά κατά την διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων.     

      Όπως μας πληροφορεί και ο Σ. Γρόσδος (2018), σε μία συνέντευξή του στην ΕΡΤ, οι

εκπαιδευτικοί δίνοντας στα παδιά την δυνατότητα να παρατηρήσουν εικόνες τους δίνουν και το

ερέθισμα  να  τις  χρησιμοποιήσουν  για  παιδαγωγικούς  λόγους  και  πιο  συγκεκριμένα  για  να

δημιουργήσουν  ένα  φανταστικό  κείμενο.  Όταν  αναφερόμαστε  σε  εικόνες  εννοούμε  και

ζωγραφική, λογοτεχνία, κόμικς αλλά και εικόνες του κινηματογράφου). Τα παιδιά παρατηρούν,

ερμηνεύουν και αισθάνονται τα έργα τέχνης. Μέσα από αυτή την διαδικασία γράφουν, μετά από

προτροπή του εκπαιδευτικού, για να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα που τους γεννιούνται με

τους  συμμαθητές  και  τους  εκπαιδευτικούς.  Η ανάγνωση και  κατανόηση των  εικόνων και  η

γραπτή απόδοση των ιδεών τους είναι μία προσωπική υπόθεση, έτσι αυτό που θα δημιουργήσει

το παιδί θα είναι μοναδικό και δεν θα χωρά αμφιβολία για το αν είναι σωστό ή λάθος. Τα παιδιά

έχουν την ελευθερία να πούν την γνώμη τους και να γράψουν για αυτήν χωρίς να αισθάνονται

ότι  θα  πούν  κάτι  λάθος.  Για  την  ερμηνεία  των  εικόνων  τα  παιδιά  χρησιμοποιούν  τις

προηγούμενες εμπειρίες τους και τις πληροφορίες που θα τους δώσει ο εκπαιδευτικός. 



ΜΕΡΟΣ  Β' 

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  

Δραστηριότητα 1 
Περιγραφή Παρουσιάζουμε στα  παιδιά  ένα  αντίγραφο από έναν  πίνακα  ζωγραφικής.

Ξεκινάμε  να  λέμε  στα  παιδιά  μία  ιστορία  για  αυτόν  τον  πίνακα  και
σταματάμε πρίν τους πούμε το τέλος. Ζητάμε από τα παιδιά να πούν εκείνα
το τέλος (προφορικά). Τι νομίζουν οτι γίνεται στην συνέχεια. Τέλος, εξηγούν
γιατί επέλεξαν αυτό το τέλος. (Βακάλη κ.ά., 2013)

Στόχοι Να δημιουργήσουν ένα τέλος για την ιστορία. 
Να εκφράσουν τις ιδέες τους.

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο ενός πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 2 
Περιγραφή Λέμε  στα  παιδιά  μία  ήδη  γνωστή  ιστορία  (αν  χρειαστεί  την

επαναλαμβάνουμε)  και  μετά  την   εικονογραφούν,  ζωγραφίζουν  ότι  τους
έμεινε  από  την  ιστορία,  τα  πιο  σημαντικά  σημεία  της  δηλαδή.  Έπειτα
δείχνουμε στα παιδιά τι επέλεξε να ζωγραφίσει ο εικονογράφος. Συζητάμε
αν εστίασαν στο ίδιο περιεχόμενο και το κάθε παιδί εξηγεί γιατί επέλεξε να
αποτυπώσει το συγκεκριμένο περεχόμενο. 

Στόχοι Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να επιχειρηματολογήσουν για τις επιλογές τους.
Να εικονογραφίσουν την ιστορία. 

Υλικά Χαρτιά Α4 και χρώματα.

Δραστηριότητα 3 

Περιγραφή Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον πίνακα ''Mother and daughter''  της Μαρίνας
Καρέλλα. Αφού περιγράψουν τον πίνακα τι χρώματα έχει, τι βλέπουν πίσω
από  τις  φιγούρες,  τι  απεικονίζεται,  ποιές  νομίζουν  ότι  είναι,  γιατί  τις
ζωγραφίζει κάποιος, τους ζητάμε να γράψουν ένα διάλογο που μπορεί να
έχουν οι δύο γυναίκες. Στο τέλος της δραστηριότητας τους λέμε τον τίτλο
του  πίνακα.   Η  δραστηριότητα  απευθύνεται  κυρίως  σε  παιδιά  πρώτης
σχολικής ηλικίας. 

Στόχοι Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τον πίνακα. 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδές τους. 
Να συζητήσουμε τις ιδέες τους.  

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής, χαρτιά, μολύβια.



Δραστηριότητα 4
Περιγραφή Προυσιάζουμε στα παιδιά τον πίνακα της Μαρίνας Καρέλλα ''Tigrane''. Τους

ρωτάμε : Τι μπορεί να σκέφτεται το αγόρι που απεικονίζεται στον πίνακα; Τι
αισθάνεται; Είναι χαρούμενο ή λυπημένο; Τι είναι αυτό που κρατάει; Γιατί
φαντάζεστε ότι το κρατάει;  Τι χρώματα έχει ο πίνακας;  Φαντάζεστε τον
τίτλο του πίνακα; Μπορείτε να δώσετε κι εσείς έναν τίτλο στον πίνακα που
μόλις είδαμε; τα παιδιά λένε τον τίτλο που διάλεξαν και έπειτα αιτιολογούν
την απόφασή τους. 

Στόχοι Να φανταστούν τι μπορεί να αισθάνεται το αγόρι. 
Να δώσουν έναν τίτλο στον πίνακα. 
Να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 5 

Περιγραφή Δείχνουμε στα παιδιά τον πίνακα του Γιώργου Ιακωβίδη «Η αγαπημένη της
γιαγιάς»  και τους ζητάμε να τον περιγράψουν. Τι βλέπετε; Τι σχεση έχουν
μεταξύ  τους  τα  πρόσωπα;  Μπορείτε  να  περιγράψετε  τα  πρόσωπα;  Στη
συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες των 2 ή 4 ατόμων (ανάλογα με τον αριθμό
των παιδιών)  με  κλήρωση και  τους  ζητάμε  να  μας  πουν προφορικά την
ιστορία αυτών των προσώπων που απεικονίζονται στον πίνακα. 

Στόχοι Να εκφράσουν τις ιδέες τους προφορικά. 
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.  
Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής, χαρτάκια για τη κλήρωση. 

Δραστηριότητα 6 

Περιγραφή Περιγράφουμε  τον  πίνακα  «Κου-Κου»  του  Γιώργου  Ιακωβίδη.  Τι
απεικονίζεται;  Ποιά είναι τα κορίτσια; Πιστεύετε ότι έχουν κάποια σχέση
μεταξύ τους; Τι παιχνίδι παίζουν; Τι ηλικία έχουν; Τι υπάρχει στο πάτωμα;
Τα παιδιά αφού παρατηρήσουν καλά τον πίνακα, θα μας πούν προφορικά  τι
μπορεί  να τους είπε η μητέρα τους (αν είναι  αδέρφια)  ή τι  τους  είπε  η
μητέρα του ενός κοριτσιού (αν είναι φίλες) μετά το παιχνίδι. 

Στόχοι Να εκφράσουν τις ιδέες τους. 
Να παρατηρήσουν τον πίνακα. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.



Δραστηριότητα 7
Περιγραφή Παρουσιάζουμε  στα  παιδιά  τον  πίνακα  «Αποκάλυψη»  του  Αλέκου

Φασιανού.  Αφού τα παιδιά περιγράψουν το τι  βλέπουν,  τα χρώματα που
έχουν χρησιμοποιηθεί,  τις  φιγούρες,  το φόντο,  τους λέμε να δώσουν ένα
άλλο  όνομα  για  τον  ίδιο  πίνακα  και  να  εξηγήσουν  γιατί  επέλεξαν  τον
συγκεκριμένο τίτλο. 

Στόχοι Να παρατηρήσουν τα χρώματα του πίνακα. 
Να βρούν έναν εναλλακτικό τίτλο για τον πίνακα. 
Να επιχειρηματολογήσουν για την επιλογή τους.

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 8
Περιγραφή Εξηγούμε στα παιδιά τι είναι τα τετράστιχα  Clerihew (χαρακτηριστικά και

πως  γράφονται) και  τους  δείχνουμε  παραδείγματα.  Έπειτα  τους  λέμε  να
γράψουν ένα παρόμοιο τετράστιχο για τον πίνακα «Παιδική Συναυλία» του
Γιώργου  Ιακωβίδη  (Σουλιώτης,  2012).  Η  δραστηριότητα  απευθύνεται
κυρίως σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στόχοι Να δοκιμάσουν τεχνικές ποιητικής γραφής.
Να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν το ποιητικό είδος  Clerihew.
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους. 
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Υλικά Εκτυπωμένο  αντίγραφο  του  πίνακα  ζωγραφικής,  παραδείγματα  με  τα
ποιήματα  Clerihew, χαρτιά, μολύβια. 

Δραστηριότητα 9 
Περιγραφή Αφού  δείξουμε  στα  παιδιά  έναν  πίνακα,  ο  οποίος  θα  απεικονίζει  μία

ιδιαίτερη μορφή με έντονα χρώματα και  ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τους
εξηγούμε  τι  είναι  τα  λίμερικ  και  τους  δείχνουμε  παραδείγματα  για  να
κατανοήσουν  τον  τρόπο  γραφής  τους.  Τέλος,  ζητάμε  από  τα  παιδιά  να
προσπαθήσουν να γράψουν ένα λίμερικ για την μορφή που αναπαρίσταται
στον πίνακα (Σουλιώτης, 2012). Η δραστηριότητα απευθύνεται κυρίως σε
παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στόχοι Να  επιχειρήσουν να εφαρμόσουν το ποιητικό είδος λίμερικ. 
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους.
Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. 

Υλικά Εκτυπωμένο  αντίγραφο  του  πίνακα  ζωγραφικής,  παραδείγματα  με  τα
ποιήματα λίμερικ, χαρτιά, μολύβια.



Δραστηριότητα 10 
Περιγραφή Σε έναν πίνακα του Αλέκου Φασιανού απεικονίζεται μία ανδρική μορφή

πάνω σε μία βάρκα. Αφού τα παιδιά περιγράψουν τι βλέπουν στον πίνακα
και τι χρώματα έχει το τοπίο, τους ζητάμε να μας περιγράψουν προφορικά
το τι μπορεί να βλέπει ο άνδρας πάνω από την βάρκα.

Στόχοι Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να φανταστούν μία ιστορία και να την εκφράσουν.  

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 11 

Περιγραφή Στον πίνακα «Έργο Νο 4» απεικονίζεται μία βάρκα και τέσσερις άνθρωποι.
Αρχικά, τα παιδιά περιγράφουν τον πίνακα. Τι βλέπετε; Πόσοι άνθρωποι
υπάρχουν στον πίνακα;  Είναι  όλοι  μία  παρέα ή  είναι  άγνωστοι  μεταξύ
τους; Ποιό χρώμα επικρατεί στον πίνακα; Στην συνέχεια, ζητάμε από τα
παιδιά να περιγράψουν προφορικά, τι μπορεί να σκέφτεται η κοπέλα που
κολυμπά στην θάλασσα. 

Στόχοι Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τον πίνακα.  
Να κατανοήσουν ότι ο πίνακας είναι αναπαράσταση του κόσμου. 
Να συζητήσουμε τις ιδέες τους. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 12 
Περιγραφή Δείχνουμε στα παιδιά τον πίνακα «Πουλιά» του Αλέκου Φασιανού και τον

περιγράφουμε ως προς τα χρώματα που χρησιμοποίησε και τις μορφές του
πίνακα. Μπορούν επίσης, να τον συγκρίνουν ως προς τα χρώματα και τις
μορφές με τον πίνακα «Αποκάλυψη» του ίδιου καλλιτέχνη,  για να βρούν
ομοιότητες και διαφορές. Τέλος, γράφουν (σε πρώτο ενικό πρόσωπο) μία
ιστορία  για  το  ταξίδι  των  πουλιών.  Από  που  έφυγαν,  που  πάνε,  αν
ταξιδεύουν όλα μαζί. Τα παιδιά γράφουν μία ιστορία με τον αφηγητή σε
τρίτο ενικό πρόσωπο. 

Στόχοι Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τον πίνακα.  
Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο πίνακες. 
Να δοκιμάσουν τεχνικές γραφής. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής, χαρτιά, μολύβια.



Δραστηριότητα 13
Περιγραφή Τα  παιδιά  περιγράφουν  τον  πίνακα  της  Λήδας  Κουτσογιαννοπούλου

«Βαθιά Νοσταλγία». Τι βλέπουν πρώτα, που βρίσκεται η ανδρική φιγούρα,
λεπτομέρειες στον πίνακα και τα χρώματα που χρησιμοποίησε η ζωγράφος.
Ζητάμε από τα παιδιά, σε ομάδες των δύο ατόμων, να μας πούν τα στοιχεία
του άνδρα που απεικονίζεται στον πίνακα. Ποιός είναι; Τι δουλειά κάνει;
Πόσων ετών  είναι; Τι του αρέσει να κάνει στον ελέυθερο χρόνο του; Και
ότι άλλο θέλουν να αναφέρουν. 

Στόχοι Να φανταστούν τα στοιχεία του άνδρα. 
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 
Να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής, χαρτιά, μολύβια.

Δραστηριότητα 14
Περιγραφή Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον πίνακα  «Θαλασσογραφία» του Νικολάου

Λύτρα. Αφού απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τον πίνακα όπως:
Από που ξεκίνησε το πλοίο; Σε ποιό νησί πάει;  Βλέπετε λιμάνι; Που θα
δέσει  το πλοίο;  Αυτά πάνω στο βουνό τι  είναι;  Λένε  έναν διαφορετικό
τίτλο για τον πίνακα και εξηγούν γιατί τον επέλεξαν.

Στόχοι Να κατανοήσουν ότι ο πίνακας αναπαριστά την πραγματικότητα. 
Να βρούν έναν τίτλο για τον πίνακα. 
Να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν τον συγκεκριμένο τίτλο. 

Υλικά Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.

Δραστηριότητα 15 
Περιγραφή Παρουσιάζουμε  στα  παιδιά  τον  πίνακα  του  Κ.  Βολονάκη  «Βάρκες  στον

ορίζοντα». Παρατηρούμε τον πίνακα προσεκτικά και έπειτα τους ρωτάμε, αν
δεν βρισκόμασταν εδώ που είμαστε, αλλά ήμασταν πάνω στην βάρκα τι θα
κοιτούσαμε;   Θα ήταν κάτι  διαφορετικό;  Τι  άλλο θα βλέπαμε;  Τι  δεν θα
βλέπαμε; 

Στόχοι Να φανταστούν τι θα έβλεπαν αν βρίσκονταν σε άλλη θέση. 
Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. 

Υλικά  Εκτυπωμένο αντίγραφο του πίνακα ζωγραφικής.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Δραστηριότητα 1
Περιγραφή Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες από τα αγάλματα των Καρυάτιδων και

συζητάμε για το που βρίσκονται, πόσων ετών είναι και τους ζητάμε να τις
παρατηρήσουν προσεκτικά. Έπειτα τους ζητάμε να γράψουν έναν διάλογο
τον οποίο πιθανά θα έκαναν οι Καρυάτιδες μεταξύ τους. Η δραστηριότητα
απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.  

Στόχοι Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους.
Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα γλυπτά. 
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Υλικά Φωτογραφίες από τα γλυπτά, χαρτιά, μολύβια. 

 

Δραστηριότητα 2
Περιγραφή Δείχνουμε φωτογραφίες στα παιδιά από το γλυπτό «Νίκη της Σαμοθράκης»

για να το παρατηρήσουν. Πού φαντάζεστε ότι βρισκόταν αυτό το άγαλμα
όταν το έφτιαξε ο γλύπτης; Πού μπορεί να βρίσκεται τώρα; Καταλαβαίνετε
αν  είναι  άντρας  ή  γυναίκα  η  μορφή  που  αναπαρίσταται;  Τι  άλλο
παρατηρείτε;  Τι  το  διαφορετικό  έχει  αυτό  το  άγαλμα  από  άλλα;  Πως
φαντάζεστε ότι θα ήταν το κεφάλι; στην συνέχεια τα παιδιά περιγράφουν
προφορικά το κεφάλι που πιθανά να είχε το γλυπτό. 

Στόχοι Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν το γλυπτό.
Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό οτυς. 
Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να φανταστούν και να εκφράσουν αυτό που έχουν στο νού τους. 

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό. 

Δραστηριότητα 3 

Περιγραφή Δείχνουμε  στα  παιδιά  φωτογραφίες  από  ένα  γλυπτό  γυναικείας  μορφής
(κόρη).  Αφού περιγράψουν τι βλέπουν και παρατηρήσουν καλά το γλυπτό
στην συνέχεια φαντάζονται τι χρώματα θα έβαζαν για να χρωματίσουν το
γλυπτό.  Έχουμε  εκτυπώσει  σε  χαρτί  Α4  την  ίδια  φωτογραφία  και  την
δίνουμε στα  παιδιά για να την χρωτατίσουν. 

Στόχοι Να αποτυπώσουν στο χαρτί αυτό που φαντάστηκαν.
Να παρατηρήσουν και να εκφράσουν τις ιδέες τους. 

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό, χαρτιά Α4 με την απεικόνιση του αγάλματος
και χρώματα. 



Δραστηριότητα 4 
Περιγραφή Αφού δείξουμε στα παιδιά φωτογραφία από το άγαλμα  «Η Μούσα» που

βρίσκεται στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, παρατηρούμε προσεκτικά και
το που βρίσκεται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Τα παιδιά καλούνται
να γράψουν σε μία μικρή παράγραφο για ένα γεγονός που μπορεί να είδε το
γλυπτό όσο καιρό στέκει στο συγκεκριμένο σημείο. Ο αφηγητής είναι σε
πρώτο ενικό  πρόσωπο.  Η δραστηριότητα απευθύνεται  σε  παιδιά  πρώτης
σχολικής ηλικίας.  

Στόχοι Να αποτυπώσουν στο χαρτί αυτό που σκέφτονται. 
Να παρατηρήσουν το γλυπτό. 
Να  φανταστούν  ένα  τυχαίο  γεγονός  το  οποίο  να  μην  έχει  συμβεί  στην
πραγματικότητα. 

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό, χαρτιά, μολύβια. 

Δραστηριότητα 5 
Περιγραφή Παρουσιάζουμε  στα  παιδιά  φωτογραφία  από το  άγαλμα  «Παλλάδα  Θεά

Αθηνά» και το παρατηρούμε. Ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίζουν κάτι για την
θεά αθηνά, ποιά ήταν, ποιοί ήταν οι θεοί, που ζούσαν. Στην συνέχεια τα
παιδιά γράφουν μία μικρή παράγραφο για το τι θα έκανε η θεά Αθηνά αν
ήταν αληθινή, με τον αφηγητή σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Η δραστηριότητα
απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.  

Στόχοι Να παρατηρήσουν το γλυπτό και να πουν τι προσέχουν. 
Να φανταστούν μία ιστορία για την Αθηνά.
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό, χαρτιά, μολύβια. 

Δραστηριότητα 6
Περιγραφή  Παρουσιάζουμε στα παιδιά το γλυπτό του  Abby Green Counseling,  ''love''

και  το παρατηρούμε.  Ποιοί  φαντάζεστε ότι  είναι;  Γιατί  κάθονται  με  την
πλάτη  γυρισμένη  ο  ένας  στον  άλλο;  Γιατί  έχουν  πάνω  τους  τρύπες;  Τι
παρατηρείτε  μέσα  στο  κάθε  σώμα;  Τι  μπορεί  να  αισθάνονται  εσείς  τι
αισθάνεστε όταν κάθεστε έτσι; Στην συνέχεια τα παιδιά γράφουν (ή λένε
προφορικά) τι θα έλεγαν τα δύο παιδιά αν μπορούσαν να μιλήσουν.  

Στόχοι Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τι βλέπουν στο γλυπτό.  
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους.
Να  αναπτύξουν την φαντασία τους.
(Dorance, 1998)

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό, χαρτιά, μολύβια. 



Δραστηριότητα 7 

Περιγραφή Δείχνουμε  στα  παιδιά  διάφορα  γλυπτά  από  πηλό  και  τους  εξηγούμε  τι
διαδικασία υπάρχει για να γίνει ένα γλυπτό. Στην συνέχεια, δίνουμε πηλό
στα  παιδιά  και  τους  λέμε  να  φτιάξουν  ένα  γλυπό,  ότι  εκείνα  θέλουν
(ανθρώπινη μορφή, ζώο, διακοσμητικό κ.ά.). Τέλος, δίνουν στο έργο τους
έναν τίτλο ο οποίος να ταιριάζει στο γλυπτό τους.  

Στόχοι Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 
Να δημιουργήσουν ένα δικό τους έργο. 
Να εξηγήσουν γιατί έδωσαν τον συγκεκριμένο τίτλο. 

Υλικά Γλυπτά από πηλό, πηλός, ποδιές.

Δραστηριότητα 8 
Περιγραφή Στην Δανία υπάρχει ένα γλυπτό του Έντβαρντ Έρικσεν που λέγεται ''The

little mermaid'', δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφία του και το παρατηρούμε,
την θέση στην οποία βρίσκεται, τα υλικά κατασκευής. Μετά τα παιδιά λένε
τι  θα  ήταν το  πρώτο πράγμα που θα  έκανε  η  γοργόνα αν  μπορούσε να
επιστρέψει στον βυθό της θάλασσας. 

Στόχοι Να  παρατηρήσουν  το  γλυπτό  και  να  βρούν  από  τι  υλικά  έχει
κατασκευαστεί. 
Να φανταστούν τι θα έκανε η γοργόνα.
Να εκφράσουν προφορικά τις ιδέες τους. 

Υλικά Φωτογραφίες από το γλυπτό.

Δραστηριότητα 9 

Περιγραφή Παρουσιάζουμε στα παιδιά το γλυπτό ''Digital Orca'' του Douglas Coupland
και τους ζητάμε να γράψουν ένα τετράστιχο με ομοικαταληξία,  το οποίο
πρέπει μέσα να έχει την λέξη <<φάλαινα>>.  Τους έχουμε ήδη εξηγήσει και
δώσει παραδείγματα για το πως να γράψουν ένα κείμενο τεσσάρων στίχων.
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.   

Στόχοι Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους.
Να γράψουν το κείμενο με ομοικαταληξία. 

Υλικά Φωτογραφία του γλυπτού, χαρτιά, μολύβια. 

Δραστηριότητα 10 

Περιγραφή Αφού δείξουμε στα παιδιά το γλυπτό του Τζεφ Κόουνς «Παίζοντας με την
πλαστελίνη» και συζητήσουμε για το γλυπτό δίνουμε στα παιδιά πλαστελίνη
για να φτιάξουν με αυτό μία αναπαράσταση ζώου, ότι θέλουν. Τέλος, τα
παιδιά λένε μία ιστορία για το ζώο που κατασκεύασαν. 



Στόχοι Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 
Να κατασκευάσουν αυτό που φαντάστηκαν. 
Να φανταστούν μία ιστορία και να την εκφράσουν προφορικά. 

Υλικά Φωτογραφία του γλυπτού, πλαστελίνη.

Δραστηριότητα 11
Περιγραφή Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των δύο ατόμων και τους δείχνουμε ένα

γλυπτό  με  ανθρώπινη  μορφή.  Στην  συνέχεια  τα  παιδιά  καλούνται  να
γράψουν ένα ποιήμα τεσσάρων στίχων, με ελεύθερο στίχο, για την μορφή
που αναπαριστά το γλυπτό. Για να υλοποιήσουν την δραστηριότητα τους
έχουμε εξηγήσει από πρίν τρόπους και έχουμε δείξει παραδείγματα για να
να μπορέσουν να γράψουν το ποιήμα.   Η δραστηριότητα απευθύνεται σε
παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στόχοι Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 
Να έρθουν σε επαφή με τεχνικές ποιητικής γραφής. 
Να αναπτύξουν την φαντασία τους. 

Υλικά Παραδείγματα από ποιήματα, χαρτιά, μαλύβια.

Δραστηριότητα 12 

Περιγραφή Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες γλυπτών, διαφόρων υλικών, με θέμα
την μητρότητα και τους ζητάμε να τα αντιπαραβάλλουν. Τι βλέπετε πρώτα
στο  άγαλμα;  Πως  κρατάει  το  παιδί  η  μητέρα;  Το  παιδί  σε  τι  θέση
βρίσκεται;  Από  τι  υλικό  είναι  φτιάγμένο;  Έχει  χρώμα;  Που  βρίσκεται;
Καταλαβαίνεται  τι  νιώθει  η  μητέρα;  Τι  διαφορά  βλέπετε  ανάμεσα  στα
αγάλματα; είναι όλα ίδια μεταξύ τους; Τι ηλικία έχουν τα παιδιά στο κάθε
άγαλμα;   

Στόχοι Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 
Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα αγάλματα. 
Να κατανοήσουν ότι το γλυπτό είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Υλικά Φωτογραφία του γλυπτού. 



Δραστηριότητα 13 

Περιγραφή Παρουσιάζουμε στα παιδιά φωτογραφία από το γλυπτό ''Mustangs''  του
Robert Glen,  που βρίσκεται στο Τέξας των Η.Π.Α., και τους ζητάμε να
γράψουν, σε ομάδες των δύο ατόμων, έναν διάλογο τον οποίο θα έκαναν
τα αγάλματα αν μπορούσαν να μιλήσουν. Η δραστηριότητα απευθύνεται
σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στόχοι Να  παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα αγάλματα. 
Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους. 

Υλικά Φωτογραφία του γλυπτού, χαρτιά, μαλύβια. 

Δραστηριότητα 14
Περιγραφή Δίνουμε στα παιδιά την λέξη «παιδί» και τους δείχνουμε σχετικά γλυπτά τα

οποία να αναπαριστούν παιδιά. Στην συνέχεια τους δίνουμε και πηλό και
τους  λέμε  να φτιάξουν ένα γλυπτό για  την λέξη  αυτή και  μετά  να του
δώσουν έναν τίτλο. (Σουλιώτης, 2012)

Στόχοι Να αναπτύξουν την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. 
Να αποτυπώσουν γραπτά τις ιδέες τους. 
Να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 

Υλικά Φωτογραφίες γλυπτών με παιδιά, πηλός. 

 Δραστητιότητα 15
Περιγραφή Έχουμε φωτογραφίες από ένα γλυπτό γυναικείας μορφής, μία κόρη, και τα

παιδιά φτιάχνουν μία ακροστιχίδα με την λέξη «κόρη». Η δραστηριότητα
απευθύνεται σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.  

Στόχοι Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. 
Να εκφράσουν τις ιδέες τους. 
Να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας. 

Υλικά Φωτογραφίες γλυπτών, χαρτιά μολύβια. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η  παρούσα  εργασία  είχε  στόχο  την  μελέτη  της  δημιουργικής  γραφής  ως  εκπαιδευτική  και

βιωματική μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νηπιαγωγείο για την προαγωγή της

δημιουργικότητας, την ενασχόληση των παιδιών με την  λογοτεχνία ώστε να διαμορφωθούν κριτικά

σκεπτόμενοι  αναγνώστες  και  την  επαφή τους  με  τον  κόσμο της  συγγραφής.  Από την εργασία

λοιπόν, αποκόμισα το ότι η δημιουργική γραφή είναι εξίσου σημαντική τόσο με την γλώσσα όσο

και  με  τα  υπόλοιπα  γνωστικά  αντικέιμενα,  αφού  μέσω  αυτής  τα  παιδιά  βρίσκονται  σε  ένα

ευχάριστο  και  δημιουργικό  περιβάλλον  μάθησης,  όπως  αρμόζει  άλλωστε  στην  τάξη  του

νηπιαγωγείου  καθώς  και  το  ότι  τα  παιδιά  μαθαίνουν  ένα  πολύ  δημιουργικό  τρόπο  για  να

εκφράζονται και να δημιουργούν τα ίδια τα  κείμενα τους. 

      Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι για την επαφή των παιδιών με την δημιουργική γραφή

είναι απαραίτητα τα ερεθίσματα, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα

παιδιά και την δημιουργική γραφή  και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την ενασχόλησή τους με

αυτήν. Τα ερεθίσματα αυτά, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι οι εικαστικές τέχνες. Ολοκληρώνοντας

την εργασία, προκύπτει ένα ερώτημα προς απάντηση, αυτό δεν είναι άλλο από το τι θα προκύψει

όταν οι δραστηριότητες υλοποιηθούν σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και ποιά

θα είναι τα αποτελέσματα. 
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https://www.academia.edu/21036824/%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9A._%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC_%CE%8C._and_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%92._%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%86%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_


%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE

%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...62019.90258..90626...2.0..0.1107.7500.0j22j3j2j1j7-

2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30.YYz1vJ-

p0ac&ved=0ahUKEwjSh7uZg6bkAhWMLFAKHbynBc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=UrXnCxvkb1D

ACM  :

2.  Tigrane,  Μαρίνα  Καρέλλα :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE

%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE

%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE

%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE

%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-

img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5

3.  Η  αγαπημενη  της  γιαγιας,  Γιώργος  Ιακωβίδης  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE

%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF

%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF

%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE

%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE

%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE

%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+

%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF

%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5 

4.  Κου-Κου,   Γιώργος  Ιακωβίδης  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=pbJmXeTCFI6j1fAPkMWWkAg&q=%CE%BA%CE%BF

%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF

%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF

%82&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF

%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE

%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...59981.66246..66721...0.0..1.3426.10853.0j2j4-1j9-

3......0....1..gws-wiz-

img.42sf__8A5Dc&ved=0ahUKEwikqa3bhKbkAhWOURUIHZCiBYIQ4dUDCAY&uact=5

5.  Αποκάλυψη,  Αλέκος  Φασιανός  :  https://www.google.com/search?

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=67JmXYsxiKjV8A-w5qG4Cg&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...84382.117368..118246...1.0..0.440.7897.0j42j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.0aOUmVtXLKw&ved=0ahUKEwjL0sn8hKbkAhUIVBUIHTBzCKcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=pbJmXeTCFI6j1fAPkMWWkAg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...59981.66246..66721...0.0..1.3426.10853.0j2j4-1j9-3......0....1..gws-wiz-img.42sf__8A5Dc&ved=0ahUKEwikqa3bhKbkAhWOURUIHZCiBYIQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=pbJmXeTCFI6j1fAPkMWWkAg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...59981.66246..66721...0.0..1.3426.10853.0j2j4-1j9-3......0....1..gws-wiz-img.42sf__8A5Dc&ved=0ahUKEwikqa3bhKbkAhWOURUIHZCiBYIQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=pbJmXeTCFI6j1fAPkMWWkAg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...59981.66246..66721...0.0..1.3426.10853.0j2j4-1j9-3......0....1..gws-wiz-img.42sf__8A5Dc&ved=0ahUKEwikqa3bhKbkAhWOURUIHZCiBYIQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=irJmXa_AMaOp1fAPnrOUwA4&q=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...1522.23072..23845...0.0..0.552.8225.0j40j6j5-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24.xbjz62_hYwg&ved=0ahUKEwivrdrOhKbkAhWjVBUIHZ4ZBegQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbZmXbquNYn9kwXYir2AAg&q=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=tigrane+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...22299.31618..32773...0.0..0.281.2112.0j12j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.Drfoal6TyII&ved=0ahUKEwj6rN-diKbkAhWJ_qQKHVhFDyAQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=DrFmXdLIK4zZwAK8z5b4DA&q=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...62019.90258..90626...2.0..0.1107.7500.0j22j3j2j1j7-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30.YYz1vJ-p0ac&ved=0ahUKEwjSh7uZg6bkAhWMLFAKHbynBc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=UrXnCxvkb1DACM:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=DrFmXdLIK4zZwAK8z5b4DA&q=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...62019.90258..90626...2.0..0.1107.7500.0j22j3j2j1j7-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30.YYz1vJ-p0ac&ved=0ahUKEwjSh7uZg6bkAhWMLFAKHbynBc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=UrXnCxvkb1DACM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=DrFmXdLIK4zZwAK8z5b4DA&q=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...62019.90258..90626...2.0..0.1107.7500.0j22j3j2j1j7-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30.YYz1vJ-p0ac&ved=0ahUKEwjSh7uZg6bkAhWMLFAKHbynBc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=UrXnCxvkb1DACM
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=DrFmXdLIK4zZwAK8z5b4DA&q=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&oq=mother+and+daughter+%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1&gs_l=img.3...62019.90258..90626...2.0..0.1107.7500.0j22j3j2j1j7-2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30.YYz1vJ-p0ac&ved=0ahUKEwjSh7uZg6bkAhWMLFAKHbynBc8Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=UrXnCxvkb1DACM


biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=67JmXYsxiKjV8A-w5qG4Cg&q=%CE%B1%CF%80%CE

%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE

%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF

%82&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+

%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF

%82&gs_l=img.3...84382.117368..118246...1.0..0.440.7897.0j42j3j2j1......0....1..gws-wiz-

img.......0j0i24j0i8i30.0aOUmVtXLKw&ved=0ahUKEwjL0sn8hKbkAhUIVBUIHTBzCKcQ4dUDCAY&u

act=5

6.  Παιδική  Συναυλία,   Γιώργος  Ιακωβίδης  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE

%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF

%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE

%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF

%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE

%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA

7.  Πίνακας  με  ανδρική  μορφή,   Αλέκος  Φασιανός  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=qbNmXanQCsGZ1fAPna2g2Aw&q=%CE%B1%CE%BB

%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD

%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1&oq=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE

%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE

%B1&gs_l=img.1.1.0l2j0i8i30j0i24l7.37846.42352..44446...0.0..0.301.2242.0j12j1j1......0....1..gws-wiz-

img.....0.dl8ktkTpLSo 

8.  Έργο  Νο4,  -  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=17NmXeObELuI1fAP0_SO6A0&q=%CE%B5%CF

%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&oq=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE

%9D%CE%BF+4&gs_l=img.3...74204.88361..89383...0.0..0.407.3078.0j13j0j2j1......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i30j0i5i30j0i24.pLe9ENl28Kk&ved=0ahUKEwij453thabkAhU7RBUIHVO6A90Q4dUD

CAY&uact=5 

9.  Πουλιά,   Αλέκος  Φασιανός  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=MrRmXZ7eBKGX1fAPrdqS8AI&q=%CF%80%CE%BF

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+

%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CF%80%CE

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=MrRmXZ7eBKGX1fAPrdqS8AI&q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...78998.86366..87594...0.0..1.736.8694.0j6j6j1j7j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0.mycxKhM-VxI&ved=0ahUKEwiev8SYhqbkAhWhSxUIHS2tBC4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=MrRmXZ7eBKGX1fAPrdqS8AI&q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...78998.86366..87594...0.0..1.736.8694.0j6j6j1j7j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0.mycxKhM-VxI&ved=0ahUKEwiev8SYhqbkAhWhSxUIHS2tBC4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=17NmXeObELuI1fAP0_SO6A0&q=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&oq=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&gs_l=img.3...74204.88361..89383...0.0..0.407.3078.0j13j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i5i30j0i24.pLe9ENl28Kk&ved=0ahUKEwij453thabkAhU7RBUIHVO6A90Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=17NmXeObELuI1fAP0_SO6A0&q=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&oq=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&gs_l=img.3...74204.88361..89383...0.0..0.407.3078.0j13j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i5i30j0i24.pLe9ENl28Kk&ved=0ahUKEwij453thabkAhU7RBUIHVO6A90Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=17NmXeObELuI1fAP0_SO6A0&q=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&oq=%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF+%CE%9D%CE%BF+4&gs_l=img.3...74204.88361..89383...0.0..0.407.3078.0j13j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i5i30j0i24.pLe9ENl28Kk&ved=0ahUKEwij453thabkAhU7RBUIHVO6A90Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=qbNmXanQCsGZ1fAPna2g2Aw&q=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1&oq=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1&gs_l=img.1.1.0l2j0i8i30j0i24l7.37846.42352..44446...0.0..0.301.2242.0j12j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0.dl8ktkTpLSo
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=qbNmXanQCsGZ1fAPna2g2Aw&q=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1&oq=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1&gs_l=img.1.1.0l2j0i8i30j0i24l7.37846.42352..44446...0.0..0.301.2242.0j12j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0.dl8ktkTpLSo
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=qbNmXanQCsGZ1fAPna2g2Aw&q=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1&oq=%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1&gs_l=img.1.1.0l2j0i8i30j0i24l7.37846.42352..44446...0.0..0.301.2242.0j12j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0.dl8ktkTpLSo
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ZrNmXeT7LqGW1fAP9o6JwAw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%B4%CE%B7&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+&gs_l=img.1.0.0.45086.58677..60293...0.0..0.224.3707.0j21j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i24j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30.spA5WxL-bYA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=67JmXYsxiKjV8A-w5qG4Cg&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...84382.117368..118246...1.0..0.440.7897.0j42j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.0aOUmVtXLKw&ved=0ahUKEwjL0sn8hKbkAhUIVBUIHTBzCKcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=67JmXYsxiKjV8A-w5qG4Cg&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...84382.117368..118246...1.0..0.440.7897.0j42j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.0aOUmVtXLKw&ved=0ahUKEwjL0sn8hKbkAhUIVBUIHTBzCKcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=67JmXYsxiKjV8A-w5qG4Cg&q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...84382.117368..118246...1.0..0.440.7897.0j42j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.0aOUmVtXLKw&ved=0ahUKEwjL0sn8hKbkAhUIVBUIHTBzCKcQ4dUDCAY&uact=5


%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF

%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF

%82&gs_l=img.3...78998.86366..87594...0.0..1.736.8694.0j6j6j1j7j3j1......0....1..gws-wiz-

img.....0.mycxKhM-VxI&ved=0ahUKEwiev8SYhqbkAhWhSxUIHS2tBC4Q4dUDCAY&uact=5 

10.  Βαθιά  Νοσταλγία,  Λήδα  Κοντογιαννοπούλου  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=GLVmXY-uNKHjkgW0o5DwAg&q=%CE%BA%CE%BF

%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF

%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&oq=

%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD

%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE

%B4%CE%B1+&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.43104.56607..58315...0.0..0.335.3429.0j16j3j1......0....1..gws-

wiz-img.......0i67.P2JkSf-Wixo&ved=0ahUKEwiPmsqGh6bkAhWhsaQKHbQRBC4Q4dUDCAY&uact=5 

11.  Θαλασσογραφία,  Νικόλαος  Λύτρας  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE

%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF

%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE

%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA

%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF

%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE
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img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-

1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5 

12.  Βάρκες  στον  ορίζοντα,  Κωνσταντίνος.  Βολονάκης  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=lbVmXdnPNcHEwQKmpZzwCQ&q=%CE%B2%CE

%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%BF%CF

%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE
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https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=lbVmXdnPNcHEwQKmpZzwCQ&q=%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...30461.47485..47950...0.0..0.1365.6165.0j3j2j0j3j1j1j2......0....1..gws-wiz-img.....0.Mj_ghpG1GfA&ved=0ahUKEwiZ7pjCh6bkAhVBYlAKHaYSB54Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_l=img.3...43734.60305..60920...0.0..2.565.6006.0j32j4j5-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_l=img.3...43734.60305..60920...0.0..2.565.6006.0j32j4j5-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_l=img.3...43734.60305..60920...0.0..2.565.6006.0j32j4j5-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_l=img.3...43734.60305..60920...0.0..2.565.6006.0j32j4j5-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=V7VmXfWjMczdwALLhrGwDA&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1&gs_l=img.3...43734.60305..60920...0.0..2.565.6006.0j32j4j5-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i24j0i10i24.N0f-1NOOzv4&ved=0ahUKEwi1q8ykh6bkAhXMLlAKHUtDDMYQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=GLVmXY-uNKHjkgW0o5DwAg&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&oq=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.43104.56607..58315...0.0..0.335.3429.0j16j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67.P2JkSf-Wixo&ved=0ahUKEwiPmsqGh6bkAhWhsaQKHbQRBC4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=GLVmXY-uNKHjkgW0o5DwAg&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&oq=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.43104.56607..58315...0.0..0.335.3429.0j16j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67.P2JkSf-Wixo&ved=0ahUKEwiPmsqGh6bkAhWhsaQKHbQRBC4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=GLVmXY-uNKHjkgW0o5DwAg&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&oq=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.43104.56607..58315...0.0..0.335.3429.0j16j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67.P2JkSf-Wixo&ved=0ahUKEwiPmsqGh6bkAhWhsaQKHbQRBC4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=GLVmXY-uNKHjkgW0o5DwAg&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&oq=%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CE%B1+&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.43104.56607..58315...0.0..0.335.3429.0j16j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67.P2JkSf-Wixo&ved=0ahUKEwiPmsqGh6bkAhWhsaQKHbQRBC4Q4dUDCAY&uact=5
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https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=MrRmXZ7eBKGX1fAPrdqS8AI&q=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oq=%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&gs_l=img.3...78998.86366..87594...0.0..1.736.8694.0j6j6j1j7j3j1......0....1..gws-wiz-img.....0.mycxKhM-VxI&ved=0ahUKEwiev8SYhqbkAhWhSxUIHS2tBC4Q4dUDCAY&uact=5


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΛΎΠΤΩΝ

1.  Καρυάτιδες  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=d7ZmXff6KYWkwQL2q6W4DQ&q=%CE%BA%CE

%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&oq=%CE%BA

%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF

%82&gs_l=img.3..0l10.67598.82901..83223...2.0..0.1720.7333.0j13j1j8-3......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i67.t3BxkONPipc&ved=0ahUKEwi3ku-tiKbkAhUFUlAKHfZVCdcQ4dUDCAY&uact=5  

2.  Νίκη  της  Σαμοθράκης  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF

%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF

%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE

%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5 

3.  Κόρη   :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF

%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF

%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE

%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCA

Y&uact=5 

4.  Η  Μούσα  :  https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbdmXb-

WO86wkwWekJywCQ&q=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE

%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE

%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE

%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF

%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF

%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF

%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF

%82&gs_l=img.3...30135.56951..57402...4.0..0.1747.12719.0j29j8j2j7-1j3......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i24.ML6lFJjzjTc&ved=0ahUKEwj_lO6XiabkAhVO2KQKHR4IB5YQ4dUDCAY&uact=

5 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbdmXb-WO86wkwWekJywCQ&q=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...30135.56951..57402...4.0..0.1747.12719.0j29j8j2j7-1j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.ML6lFJjzjTc&ved=0ahUKEwj_lO6XiabkAhVO2KQKHR4IB5YQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbdmXb-WO86wkwWekJywCQ&q=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...30135.56951..57402...4.0..0.1747.12719.0j29j8j2j7-1j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.ML6lFJjzjTc&ved=0ahUKEwj_lO6XiabkAhVO2KQKHR4IB5YQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VbdmXb-WO86wkwWekJywCQ&q=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%B7+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3...30135.56951..57402...4.0..0.1747.12719.0j29j8j2j7-1j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.ML6lFJjzjTc&ved=0ahUKEwj_lO6XiabkAhVO2KQKHR4IB5YQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=8rZmXezzB9D9kwWl07jADg&q=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3..0i24l2.60508.95078..95665...0.0..0.365.4039.0j23j0j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i5i30.vaAX66ohBl8&ved=0ahUKEwjstKDoiKbkAhXQ_qQKHaUpDugQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=zLZmXenhA4KcsAeJkJrIAw&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0l10.28377.35888..36800...0.0..1.185.889.0j6......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lyiokXc3-qw&ved=0ahUKEwjp94zWiKbkAhUCDuwKHQmIBjkQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=d7ZmXff6KYWkwQL2q6W4DQ&q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3..0l10.67598.82901..83223...2.0..0.1720.7333.0j13j1j8-3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.t3BxkONPipc&ved=0ahUKEwi3ku-tiKbkAhUFUlAKHfZVCdcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=d7ZmXff6KYWkwQL2q6W4DQ&q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3..0l10.67598.82901..83223...2.0..0.1720.7333.0j13j1j8-3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.t3BxkONPipc&ved=0ahUKEwi3ku-tiKbkAhUFUlAKHfZVCdcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=d7ZmXff6KYWkwQL2q6W4DQ&q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3..0l10.67598.82901..83223...2.0..0.1720.7333.0j13j1j8-3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.t3BxkONPipc&ved=0ahUKEwi3ku-tiKbkAhUFUlAKHfZVCdcQ4dUDCAY&uact=5


5.  Παλλάδα  Θεά  Αθηνά  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=kLdmXcPkJsnjkgW_3I-wCw&q=%CF%80%CE%B1%CE

%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE

%B7%CE%BD%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+

%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE

%B1&gs_l=img.3...31252.39646..39966...0.0..0.396.5047.0j15j5j4......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i24.7-

IRt7GPbrc&ved=0ahUKEwjD7OqziabkAhXJsaQKHT_uA7YQ4dUDCAY&uact=5 

6.  Love,  Abby  Green  Counseling  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-

vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.8769

8..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5

eALUQ4dUDCAY&uact=5 

7.  The  little  mermaid,  Έντβαρντ  Έρικσεν  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VLhmXZOuKMP1kwW_24_wAw&q=the+little+mermaid+s

culpture+copenhagen&oq=the+little+mermaid+scu&gs_l=img.1.2.0i19l4.5779.11767..13865...0.0..0.29

5.710.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i30.hLyv2pf_fe0 

8.  Digital  Orca,  Douglas  Coupland  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ZLhmXdvlIM31kwXTzaeYCA&q=digital+orca+vancouver&

oq=digital+orca+&gs_l=img.1.0.0i19l2j0i30i19.38025.48755..52523...0.0..0.2158.5666.0j12j2j3j9-

1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i30.qhSPLXhl7Hk 

9.  Παίζοντας  με  την  πλαστελίνη,  Τζεφ  Κόουνς  :  https://www.google.com/search?

biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=5rhmXfmQOISdsAeF2Ke4Cw&q=%CF%80%CE%B1%CE

%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE

%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE

%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CF%80%CE

%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF

%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE

%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE

%BF&gs_l=img.3...4359.6382..6736...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz-

img.lmLKY8hnPY0&ved=0ahUKEwj5m4bXiqbkAhWEDuwKHQXsCbcQ4dUDCAY&uact=5 

10.  Mustangs,  Robert  Glen  :  https://www.google.com/search?

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=97hmXdLxBcmckgWK1rT4BA&q=mustangs+by+robert+glen&oq=mustangs+robert+&gs_l=img.1.1.0i8i30l2.50310.70091..72562...2.0..1.1130.9060.0j11j4j0j1j4j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i19j0i19j0i5i30i19j0i8i10i30j0i30.Zgm9CMtMH_A
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=5rhmXfmQOISdsAeF2Ke4Cw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3...4359.6382..6736...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz-img.lmLKY8hnPY0&ved=0ahUKEwj5m4bXiqbkAhWEDuwKHQXsCbcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=5rhmXfmQOISdsAeF2Ke4Cw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3...4359.6382..6736...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz-img.lmLKY8hnPY0&ved=0ahUKEwj5m4bXiqbkAhWEDuwKHQXsCbcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=5rhmXfmQOISdsAeF2Ke4Cw&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF&gs_l=img.3...4359.6382..6736...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz-img.lmLKY8hnPY0&ved=0ahUKEwj5m4bXiqbkAhWEDuwKHQXsCbcQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ZLhmXdvlIM31kwXTzaeYCA&q=digital+orca+vancouver&oq=digital+orca+&gs_l=img.1.0.0i19l2j0i30i19.38025.48755..52523...0.0..0.2158.5666.0j12j2j3j9-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i30.qhSPLXhl7Hk
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ZLhmXdvlIM31kwXTzaeYCA&q=digital+orca+vancouver&oq=digital+orca+&gs_l=img.1.0.0i19l2j0i30i19.38025.48755..52523...0.0..0.2158.5666.0j12j2j3j9-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i30.qhSPLXhl7Hk
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ZLhmXdvlIM31kwXTzaeYCA&q=digital+orca+vancouver&oq=digital+orca+&gs_l=img.1.0.0i19l2j0i30i19.38025.48755..52523...0.0..0.2158.5666.0j12j2j3j9-1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i30.qhSPLXhl7Hk
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VLhmXZOuKMP1kwW_24_wAw&q=the+little+mermaid+sculpture+copenhagen&oq=the+little+mermaid+scu&gs_l=img.1.2.0i19l4.5779.11767..13865...0.0..0.295.710.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i30.hLyv2pf_fe0
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VLhmXZOuKMP1kwW_24_wAw&q=the+little+mermaid+sculpture+copenhagen&oq=the+little+mermaid+scu&gs_l=img.1.2.0i19l4.5779.11767..13865...0.0..0.295.710.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i30.hLyv2pf_fe0
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VLhmXZOuKMP1kwW_24_wAw&q=the+little+mermaid+sculpture+copenhagen&oq=the+little+mermaid+scu&gs_l=img.1.2.0i19l4.5779.11767..13865...0.0..0.295.710.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i30.hLyv2pf_fe0
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=VLhmXZOuKMP1kwW_24_wAw&q=the+little+mermaid+sculpture+copenhagen&oq=the+little+mermaid+scu&gs_l=img.1.2.0i19l4.5779.11767..13865...0.0..0.295.710.0j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i67j0i30.hLyv2pf_fe0
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.87698..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5eALUQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.87698..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5eALUQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.87698..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5eALUQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.87698..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5eALUQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=ubdmXavALoudkgW-vIGoCw&q=love+abby+green+counseling&oq=love+abby+green+counseling&gs_l=img.3...57788.87698..88233...6.0..1.823.8293.0j25j8j2j0j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30j0i10i24j0i19j0i8i30i19.xtY0ctVFn5o&ved=0ahUKEwjrgLnHiabkAhWLjqQKHT5eALUQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=kLdmXcPkJsnjkgW_3I-wCw&q=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&gs_l=img.3...31252.39646..39966...0.0..0.396.5047.0j15j5j4......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.7-IRt7GPbrc&ved=0ahUKEwjD7OqziabkAhXJsaQKHT_uA7YQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=kLdmXcPkJsnjkgW_3I-wCw&q=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&gs_l=img.3...31252.39646..39966...0.0..0.396.5047.0j15j5j4......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.7-IRt7GPbrc&ved=0ahUKEwjD7OqziabkAhXJsaQKHT_uA7YQ4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=kLdmXcPkJsnjkgW_3I-wCw&q=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&oq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&gs_l=img.3...31252.39646..39966...0.0..0.396.5047.0j15j5j4......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i24.7-IRt7GPbrc&ved=0ahUKEwjD7OqziabkAhXJsaQKHT_uA7YQ4dUDCAY&uact=5


biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=97hmXdLxBcmckgWK1rT4BA&q=mustangs+by+robert+gle

n&oq=mustangs+robert+&gs_l=img.1.1.0i8i30l2.50310.70091..72562...2.0..1.1130.9060.0j11j4j0j1j4j2j2

......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i19j0i19j0i5i30i19j0i8i10i30j0i30.Zgm9CMtMH_A 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=97hmXdLxBcmckgWK1rT4BA&q=mustangs+by+robert+glen&oq=mustangs+robert+&gs_l=img.1.1.0i8i30l2.50310.70091..72562...2.0..1.1130.9060.0j11j4j0j1j4j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i19j0i19j0i5i30i19j0i8i10i30j0i30.Zgm9CMtMH_A
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=97hmXdLxBcmckgWK1rT4BA&q=mustangs+by+robert+glen&oq=mustangs+robert+&gs_l=img.1.1.0i8i30l2.50310.70091..72562...2.0..1.1130.9060.0j11j4j0j1j4j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i19j0i19j0i5i30i19j0i8i10i30j0i30.Zgm9CMtMH_A
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=97hmXdLxBcmckgWK1rT4BA&q=mustangs+by+robert+glen&oq=mustangs+robert+&gs_l=img.1.1.0i8i30l2.50310.70091..72562...2.0..1.1130.9060.0j11j4j0j1j4j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i10i19j0i19j0i5i30i19j0i8i10i30j0i30.Zgm9CMtMH_A


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Με  σκοπό  την  εύρεση  των  δραστηριοτήτων  της  εργασίας  χρησιμοποιήθηκαν  πίνακες

ζωγραφικής και γλυπτά τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. 

Για  το  Μέρος  Β'  της  εργασίας,  Δραστηριότητες  δημιουργικής  γραφής  και  Εικαστικά

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πίνακες ζωγραφικής :

                      Εικόνα 1: Mother and daughter, Μαρίνα Καρέλλα (Δραστηριότητα 3) 

Εικόνα 2: Tigrane, Μαρίνα Καρέλλα (Δραστηριότητα 4)



Εικόνα 3: Η αγαπημένη της γιαγιάς, Γιώργος Ιακωβίδης (Δραστηριότητα 5)

Εικόνα 4: Κου-Κου, Γιώργος Ιακωβίδης (Δραστηριότητα 6)

Εικόνα 5: Αποκάλυψη, Αλέκος Φασιανός (Δραστηριότητα 7)



Εικόνα 6: Παιδική Συναυλία, Γιώργος Ιακωβίδης (Δραστηριότητα 8)

Εικόνα 7: -, Αλέκος Φασιανός (Δραστηριότητα 10)

Εικόνα 8: Έργο Νο 4, (Δραστγριότητα 11)



Εικόνα 9: Πουλιά, Αλέκος Φασιανός (Δραστηριότητα 12)

Εικόνα 10: Βαθιά νοσταλγία, Λήδα Κοντογιαννοπούλου (Δραστηριότητα 13)

Εικόνα 11: Θαλασσογραφία, Νικόλαος Λύτρας (Δραστηριότητα 14)

Εικόνα 12: Βάρκες στον ορίζοντα, Κ. Βολονάκης (Δραστηριότητα 15) 



Για  το  Μέρος  Β'  της  εργασίας,  Δραστηριότητες  δημιουργικής  γραφής  και  Γλυπτική

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής γλυπτά  :

Εικόνα 13: Καρυάτιδες, (Δραστηριότητα  1)

 Εικόνα 14: Νίκη της Σαμοθράκης, (Δραστηριότητα 2)

Εικόνα 15: Κόρη, (Δραστηριότητα 3) 



Εικόνα 16: Η Μούσα, (Δραστηριότητα 4)

 Εικόνα 17: Παλλάδα Θεά Αθηνα,  (Δραστηριότητα 5)

Εικόνα 18: Love, Abby Green Counseling (Δραστηριότητα 6)



Εικόνα 19: The little mermaid, Έντβαρντ Έρικσεν (Δραστηριότητα 8) 

Εικόνα 20: Digital Orca, Douglas Coupland (Δραστηριότητα 9) 

Εικόνα 21: Παίζοντας με την πλαστελίνη, Τζεφ Κόουνς (Δραστηριότητα 10) 



Εικόνα 22: Mustangs, Robert Glen  (Δραστηριότητα 13) 


