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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάλυση παιδικών 

ιχνογραφημάτων. Συγκεκριμένα αναλύονται ζωγραφιές με θέμα τον όμορφο και τον 

άσχημο άνθρωπο από παιδιά 5 έως 8 χρονών. Η μέθοδος ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται είναι η θεματική ανάλυση περιεχομένου και η σημειωτική. Από την 

ανάλυση των ιχνογραφημάτων προκύπτει ότι τα παιδιά συνδέουν την έννοια της 

ομορφιάς με τη χαρά και την έννοια της ασχήμιας με τη λύπη. Έτσι, ο όμορφος 

άνθρωπος παρουσιάζεται πολύ συχνά ως χαρούμενος και ο άσχημος ως λυπημένος. 

Συνάμα, τα υποκείμενα της έρευνας αναπαράγουν, σε μικρό ποσοστό, το αντίθετο 

φύλο στη στήλη του άσχημου ανθρώπου δείχνοντας, έτσι, το πόσο ταυτίζονται με το 

φύλο τους το οποίο το θεωρούν πιο όμορφο. Τέλος, προκύπτει μια σειρά από πολλές 

εμφανισιακές διαφορές, όσον αφορά το σχεδιασμό του όμορφου και του άσχημου 

ανθρώπου, με τον πρώτο φυσικά να υπερτερεί. Έχουμε, λοιπόν, με βάση τα 

αποτελέσματα αυτά, τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις ταυτότητες, τα στερεότυπα, 

αλλά και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που σχηματίζουν τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας γύρω από το θέμα αυτό.  
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2.ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδικό Σχέδιο, Ταυτότητες, Στερεότυπα, Κοινωνικές 

Αναπαραστάσεις, Ομορφιά, Ασχήμια, Σημειωτική 
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3.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με κατεύθυνση «Πολιτισμικές 

Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία» του Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση παιδικών 

ιχνογραφημάτων με θέμα τον «όμορφο» και τον «άσχημο» άνθρωπο και ο εντοπισμός 

των ταυτοτήτων, των στερεοτύπων και των κοινωνικών αναπαραστάσεων που έχουν 

τα παιδιά σχετικά με το θέμα αυτό.  

Το παιδικό σχέδιο «αφηγείται» μια ιστορία με εικόνες-σύμβολα και η 

εικονογραφημένη απόδοση των προσώπων, αλλά και των αντικειμένων βρίσκεται 

πάντα σε συνάρτηση με το θέμα. Έτσι, το παιδικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές ως ένα υλικό που μπορεί να δώσει 

πληροφορίες σχετικά με τη κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και με τα στερεότυπα 

που συνειδητά ή ασυνείδητα έχει ενστερνιστεί (Βαμβακίδου, 2005· Δασκαλάκη & 

Βαμβακίδου, 2007).  

Τα στερεότυπα, οι ταυτότητες και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν 

θεματικές της κοινωνικής ψυχολογίας. Η Κοινωνική Ψυχολογία ασχολείται με τη 

μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τις πράξεις, 

τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων όπως αυτά διαμορφώνονται στα 

πλαίσια των διαπροσωπικών τους σχέσεων (Κοκκινάκη, 2006). Σύμφωνα με τον 

Moscovici (2001), η Κοινωνική Ψυχολογία είναι η επιστήμη της κοινωνικής γνώσης, 

της επικοινωνίας και της επιρροής. Αντικείμενο της είναι η κοινωνική γνώση που 

διακρίνεται σε δύο είδη: την (από την άμεση εμπειρία) γνώση και την (από την 

έμμεση εμπειρία) εμπιστοσύνη.  

Στην εργασία μας, λοιπόν, επιχειρείται να γίνει μια σύνδεση μεταξύ του Παιδικού 

Σχεδίου και της Κοινωνικής Ψυχολογίας, αλλά φυσικά και της Σημειωτικής που 

αποτελεί μια βασική μέθοδο ανάλυσης και μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε 

μπορεί να θεωρηθεί ως σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλλου πράγματος. Τη 

διάσταση αυτή ο Eco την ορίζει «ως μελέτη αυτού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

σκοπό το ψεύδος» (Eco, 1989:26).  
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Όσον αφορά τις έννοιες της ομορφιάς και της ασχήμιας, οι ίδιες αποτελούν το βασικό 

θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η εργασία. Κατά τη γνώμη μας, οι δύο 

αυτοί όροι περιλαμβάνουν μια υποκειμενικότητα. Για κάποιον π.χ. μπορεί κάτι να 

είναι όμορφο, αλλά για κάποιον άλλο όχι. Παρόλα αυτά, είμαστε της άποψης πως 

υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που με τη παρουσία ή την απουσία τους συνθέτουν 

την ομορφιά και την ασχήμια αντίστοιχα. Στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας 

εργασίας γίνεται μια φιλοσοφική προσέγγιση, όσον αφορά τις έννοιες αυτές, από την 

αρχαιότητα έως τη πιο σύγχρονη εποχή με σκοπό να πληροφορηθεί και να 

διαλευκανθεί ο αναγνώστης.  

Σχετικά με τη δομή της εργασίας, αρχικά, παρουσιάζεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο 

για το παιδικό σχέδιο, τις ταυτότητες, τα στερεότυπα, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, 

αλλά και τις έννοιες ομορφιά και ασχήμια. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και η μεθοδολογία. Έπειτα, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η ανάλυση τους. Ακολουθεί η 

συζήτηση και τέλος κατατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την 

μελέτη και συγγραφή της εργασίας.  
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4.ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Ζωγραφική είναι η αναπαράσταση με γραμμές και χρώματα των αντικειμένων που 

υπάρχουν γύρω μας, πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Είναι μια από τις καλές τέχνες 

που μαζί με την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική βρίσκονται στην ομάδα των καλών 

τεχνών. Η ζωγραφική είναι μια τέχνη πανάρχαια. Ο πρωτόγονος άνθρωπος πρώτα 

άρχισε να ζωγραφίζει και μετά να γράφει. Πρώτα ζωγράφιζε πράγματα που έβλεπε 

από το στενό περιβάλλον του, με σκοπό να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες του. 

Μετέπειτα για να στολίσει την οικία ή τα εργαλεία του και ακολούθως για να 

μεταδώσει πληροφορίες ή γεγονότα στους συνανθρώπους του. Με τη πάροδο του 

χρόνου άρχισε να εκπολιτίζεται και να απολαμβάνει την αισθητική και το ωραίο. Η 

ζωγραφική είναι η πιο αυθόρμητη έκφραση που ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία και 

τις πρώτες αποτυπώσεις των εντυπώσεων των παιδιών από τον κόσμο (Ταμπάκης & 

Ταμπάκη, 2007).  

Η παιδική ζωγραφική είναι εξαιρετικά αυθόρμητη, γλαφυρή, πλούσια σε σχήματα και 

χρώματα και μέσα από αυτή εκφράζεται ένας ολόκληρος κόσμος. Εκφράζει τα 

συναισθήματα και τα προβλήματα των παιδιών και είναι το κλειδί για να 

ερμηνευτούν όλα αυτά που τα ίδια αισθάνονται. Μέσα από τις εικόνες τα παιδιά 

δείχνουν ό,τι αισθάνονται απέναντι στο περιβάλλον, βρίσκουν διέξοδο ψυχικά, 

απελευθερώνονται και ολοκληρώνουν την επαφή τους με τον κόσμο (Ταμπάκης & 

Ταμπάκη, 2007) 

Με τη παρατήρηση του παιδιού, ενώ ζωγραφίζει, διαπιστώνουμε ότι συχνά έχει 

αναφέρει το θέμα, άλλες φορές όμως δεν έχει σκεφτεί τίποτα για αυτό μέχρι που 

ξεκινάει να ζωγραφίζει με σιγουριά. Μέσα από λίγα σύμβολα και γραμμές φτιάχνει 

την εικόνα του. Το παιδικό σχέδιο αφηγείται, λοιπόν, μια ιστορία με εικόνες-

σύμβολα. Μας ενδιαφέρει τόσο ως σύστημα απεικόνισης των εικόνων που 

ζωγραφίζονται από το παιδί, όσο και ως μέσο πληροφόρησης για το ίδιο (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006).  

Το παιδί δεν προσπαθεί να φτιάξει φόρμες, αλλά αποτυπώνει ό,τι βλέπει με τον δικό 

του τρόπο αντίληψης. Εκφράζει τις ψυχολογικές του ιδιομορφίες με τα υλικά που του 

παρέχονται. Σκοπός του δεν είναι να αναπαράγει φόρμες, αλλά με τις ίδιες θέλει να 

μιλήσει και να αποτυπώσει ένα αντικείμενο που κίνησε το ενδιαφέρον του και 
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πιθανόν δε βρίσκεται κοντά του εκείνη τη στιγμή. Το παιδικό σχέδιο είναι πρωτότυπο 

και ξεχωρίζει από κάθε άλλη εικαστική δημιουργία. Η παιδική τέχνη γενικά μοιάζει 

με τη λαϊκή τέχνη. Και οι δύο έχουν ατέλεια στα μέσα και ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την διήγηση μιας ιστορίας, παρά για τη πιστή απόδοση της 

πραγματικότητας (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Το παιδικό σχέδιο εξελίσσεται. Στην εξέλιξη του το εικαστικό έργο διανύει ορισμένα 

στάδια και πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να τα προσδιορίσουν. Οι 

περισσότεροι από αυτούς συμφωνούν βέβαια ότι το πρώτο στάδιο εικαστικής 

εξέλιξης είναι το μουτζούρωμα (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). Στο σημείο αυτό θα 

αναφέρουμε περιληπτικά τα στάδια εικαστικής εξέλιξης από δύο συγκεκριμένους 

ερευνητές. 

 Σύμφωνα με τον Victor Lowenfeld, τα στάδια είναι έξι: 1) Κακογραφία ή 

μουτζούρωμα (2 ετών). Το παιδί μουτζουρώνει, ενώ ασυνείδητα αρχίζει να 

χρησιμοποιεί και το χρώμα. 2) Προσχεδιαστικό στάδιο (4-7 ετών). Το παιδί 

ανακαλύπτει τη σχέση ανάμεσα σε αυτά που σκέφτεται και στο σχέδιο του. 

Εμφανίζεται ο άνθρωπος με κύκλο για κεφάλι και γραμμές για χέρια και πόδια. 3) 

Σχεδιαγραμματικό στάδιο (7-9 ετών). Χρησιμοποίηση γεωμετρικών γραμμών με 

βασικά σύμβολα. Καθορισμός χώρου με γραμμές ουρανού και γης, αντικείμενα με 

«διαφάνεια», καθαρή ανθρώπινη φιγούρα, αφηγηματικό έργο. 4) Στάδιο αρχικού 

ρεαλισμού (9-12 ετών). Πιο λεπτομερείς οι ανθρώπινες φιγούρες και τα αντικείμενα, 

διάκριση δύο φυλών, φόντο γεμάτο και όχι πια κενό. 5) Ψευτονατουραλιστικό στάδιο 

(12-14 ετών). Το σχέδιο πλησιάζει τη φύση. Χώρος τρισδιάστατος και εμφάνιση 

προοπτικής. 6) Εφηβική τέχνη στο γυμνάσιο (14-17 ετών). Μελέτη αναλογιών των 

αντικειμένων, βάρος στη φωτοσκίαση, ενδιαφέρον για ρυθμό, ισορροπία, αρμονία. 

Έργα φτιαγμένα με ευαισθησία και αφαίρεση (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Σύμφωνα με τον Georges Luquet, τα στάδια εικαστικής εξέλιξης είναι τέσσερα: 1) 

Τυχαίος ρεαλισμός (2 ετών). Ξεκινάει μετά το μουτζούρωμα. Το παιδί σχεδιάζει 

γραμμές και σημάδια που συνδυάζονται στο τέλος με ένα αντικείμενο. 2) 

Αποτυχημένος ρεαλισμός (3-4 ετών). Το παιδί ξεχωρίζει τα αντικείμενα και 

προσπαθεί να τα αναπαραστήσει, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι. 3) Διανοητικός 

ρεαλισμός (4-10 ή 12 ετών). Σχεδιασμός αντικειμένων με επιπέδωση ή περιστροφική 

προβολή και «διαφάνεια». 4) Οπτικός ρεαλισμός (από 12 ετών ή και νωρίτερα). 
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Ανακάλυψη προοπτικής, προσπάθεια απόδοσης τρισδιάστατου χώρου, εξέλιξη 

γραμμής (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Συνεχίζοντας, συχνή απορία είναι το γιατί το παιδί σχεδιάζει. Οι λόγοι είναι 

ριζωμένοι μέσα στη βιολογική του σύσταση. Το αυθόρμητο σχέδιο αποτελεί μια 

εκφραστική δραστηριότητα και αναπληρώνει και άλλες ανάγκες. Ανάμεσα σε αυτές 

είναι και οι κινητικές. Συνάμα, προσφέρεται και μια πρόσκαιρη χαλάρωση των 

πιέσεων του παιδιού. Το σχέδιο, δηλαδή, καλύπτει και αναγκαιότητες που σχετίζονται 

με τη ψυχολογική ζωή του (Μπέλλας, 1975). Παράλληλα, το σχέδιο είναι και μια 

μορφή συμπεριφοράς παιχνιδιού. Τα παιδιά το θεωρούν παιχνίδι και επιδίδονται 

πρόθυμα σε αυτό. Απορροφώνται από αυτό, όπως ακριβώς κάνουν και στο μοναχικό 

τους παιχνίδι με άλλα αντικείμενα και υλικά (Γκλυν & Σιλκ, 1997).  

Με τη μελέτη του σχεδίου μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι θέσεις, οι 

στάσεις, οι διαθέσεις, οι φόβοι, οι αντιδράσεις και οι ενοχές ενός παιδιού (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). Η παιδική ζωγραφιά αντιμετωπίζεται πότε ως αντανάκλαση 

της προσωπικότητας του παιδιού, πότε ως ένδειξη της ανάπτυξης του και πότε ως 

επίπεδο ανταπόκρισης ως προς στόχους που έχουν τεθεί. Τέλος, άλλοτε θεωρείται ως 

ψυχοθεραπευτική πράξη και άλλοτε ερμηνεύεται ως διαδικασία ανάπτυξης των 

αντιληπτικών του ικανοτήτων-δυνατοτήτων ως προς ένα θέμα (Ταμπάκης & 

Ταμπάκη, 2007).  
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5.ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Η έννοια της «ταυτότητας» είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Σύμφωνα με τον 

Μπαμπινιώτη (1998), η έννοια της ταυτότητας έγκειται στο σύνολο των 

διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, των γνωρισμάτων που καθορίζουν τί είναι κάτι, 

ποιος είναι κάποιος και επιτρέπουν την αναγνώριση του. Γενικά, η «ταυτότητα» θα 

μπορούσε να είναι οτιδήποτε αποτελεί ένα είδος συνείδησης του εαυτού, αλλά και 

οτιδήποτε συγκροτείται μέσα από συνεχόμενες ταυτίσεις και μέσα από τις πιθανές 

ανατροπές των ταυτίσεων αυτών. Επίσης, η έννοια της «ταυτότητας» θεωρείται ως 

μια πηγή μέσα από την οποία τα άτομα νοηματοδοτούν  τη συμμετοχή, αλλά και τη 

μη συμμετοχή τους σε κάποιες δραστηριότητες και συγχρόνως απαντούν στα 

ερωτήματα «Ποιος είμαι;» και «Ποιοι είναι οι άλλοι;» που συμμετέχουν σε αυτή τη 

δραστηριότητα  (Κυπριανού, 2011). 

Σύμφωνα με τον Μααλούφ, η ταυτότητα μας είναι οτιδήποτε μας κάνει να μην 

είμαστε ταυτόσημοι με κάποιον άλλο. Η ίδια αποτελείται από στοιχεία τα οποία δεν 

είναι μόνο αυτά που είναι αναγραμμένα στα επίσημα αρχεία. Επιπλέον, κάθε 

άνθρωπος προσπαθεί να διεκδικήσει τη πλευρά εκείνη της ταυτότητας του που θεωρεί 

ως πιο σημαντική στην εκάστοτε δεδομένη στιγμή της ζωής του (Τσοκαλίδου & 

Χατζησαββίδης, 2008).  

Η ταυτότητα δεν υπάρχει ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, αλλά 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες 

και τους θεσμούς που επικρατούν σε ένα περιβάλλον. Η γλώσσα παίζει σημαντικό 

ρόλο στη προβολή και στην εξέλιξη της ταυτότητας του ατόμου (Αναστασοπούλου, 

2015). Η πράξη της ομιλίας συνδέεται με την διαδικασία κατασκευής μιας 

ταυτότητας. Υποστηρίζεται ότι η ταυτότητα επιτελείται ενώ οι άνθρωποι ομιλούν. 

Και φυσικά, καθώς κάθε άτομο έχει μια μεγάλη ιστορία εμπλοκής στη διαδικασία της 

ομιλίας, που ξεκινά από τη παιδική ηλικία, το ανθρώπινο μυαλό καταλήγει να 

οικοδομείται από τη συσσώρευση φωνών που έχουν εκφραστεί μέσα στα χρόνια 

(Wetherell, 2005). 

Η έννοια της «ταυτότητας» ποικίλλει. Διακρίνεται στην ταυτότητα του εαυτού (self-

identity), στην ομαδική ταυτότητα (group identity) και στην κοινωνική ταυτότητα 
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(social identity) (Πηλίγκου, 2012). Διακρίνεται, επίσης, και στην εθνική, πολιτισμική 

και διπολιτισμική ταυτότητα (Αναστασοπούλου, 2015).  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την προσωπική ταυτότητα (personal identity), η 

ίδια βασίζεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στις ιδιαιτερότητες στις 

προσωπικές σχέσεις κάποιου (Turner, 1982). Η προσωπική ταυτότητα είναι αυτή που 

διαχωρίζει το άτομο από τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, δίνοντας του την αίσθηση 

ότι διαφέρει και ως μέλος, αλλά και ως άτομο. Ο όρος αυτός παραπέμπει στη 

μοναδικότητα του ατόμου που έρχεται ως αποτέλεσμα της προσωπικής του ιστορίας 

και της γενικότερης πορείας που ακολούθησε μέσα στο χρόνο (Γκότοβος, 2002). 

Συνεχίζοντας, η προσωπική ταυτότητα συμβάλλει στην ιδιαιτερότητα του κάθε 

ατόμου και μπορεί να εξεταστεί από δύο οπτικές γωνίες. Την υποκειμενική οπτική, το 

πώς, δηλαδή, το άτομο αντιλαμβάνεται τη ταυτότητα του, τον εαυτό του και την 

αντικειμενική οπτική, το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται την ταυτότητα του κάθε 

ατόμου και τί είδους χαρακτηριστικά της προσδίδουν (Δαμανάκης, 2007). 

Όσον αφορά τη κοινωνική ταυτότητα, η πιο σημαντική πρόταση της θεωρίας της 

είναι ο διαχωρισμός του κόσμου σε κοινωνικές κατηγορίες, όπως η κοινωνική τάξη, η 

θρησκεία, η φυλή, το φύλο, η εθνικότητα, οι ομάδες πολιτικής ένταξης και οι 

αθλητικές ομάδες (Αναστασοπούλου, 2015). Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας 

αφορά «εκείνες τις όψεις της αυτό-εικόνας (self-concept) ενός ατόμου οι οποίες 

προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες θεωρεί ότι ανήκει» (Taifel & 

Turner, 1986:16). Δηλαδή οι ομάδες στις οποίες ένα άτομο θεωρεί ότι ανήκει του 

παρέχουν έναν ορισμό του ποιος είναι, μια κοινωνική ταυτότητα (Κοκκινάκη, 2006). 

Η κοινωνική ταυτότητα διαχωρίζεται σε προβολική και σε πραγματική.  Με τον όρο 

προβολική κοινωνική ταυτότητα εννοούνται οι προβαλλόμενες από το άτομο 

προσδοκίες, ενώ με τον όρο πραγματική κοινωνική ταυτότητα οι φανερές και 

αποδεδειγμένες ιδιότητες του ατόμου (Γεωργογιάννης, 1996).  

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: α) Τα άτομα 

επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν μια θετική κοινωνική ταυτότητα με 

σκοπό να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση τους. β) Η κοινωνική 

ταυτότητα βασίζεται σε συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στην ομάδα που ανήκει το 

άτομο (ενδο-ομάδα) και στις ομάδες που δεν ανήκει (εξω-ομάδες). Το αποτέλεσμα 

της σύγκρισης καθορίζει αν η ταυτότητα είναι θετική ή αρνητική. γ) Αν η ταυτότητα 
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είναι αρνητική τότε το άτομο, είτε θα φύγει από την ομάδα στην οποία ανήκει και θα 

προσπαθήσει να γίνει μέλος μιας άλλης ομάδας η οποία θα του δώσει μια θετική 

κοινωνική ταυτότητα, είτε θα επιδιώξει να προσδώσει στην ομάδα του κάποια θετική 

διάκριση σε σχέση με την εξω-ομάδα. Σύμφωνα με τη θεωρία υπάρχουν τρεις βασικές 

στρατηγικές για τη βελτίωση της κοινωνικής ταυτότητας: η ατομική κινητικότητα, η 

κοινωνική δημιουργικότητα και ο κοινωνικός ανταγωνισμός (Κοκκινάκη, 2006).  

Ο κάθε άνθρωπος έχει πολλές κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες, ανάλογα με τις 

κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκει και ανάλογα με τις προσωπικές σχέσεις με τις 

οποίες ορίζεται ο εαυτός του. Η βαρύτητα κάθε κοινωνικής ή προσωπικής ταυτότητας 

διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, η εθνική ταυτότητα ενός 

ατόμου μπορεί να μετατραπεί σε σημαντική και να επηρεάσει τη συμπεριφορά του 

όταν κάνει συζητήσεις με άτομα διαφορετικής εθνικότητας για τις διάφορες διεθνείς 

πολιτικές εξελίξεις (Κοκκινάκη, 2006).  

Αναπόφευκτα, οι κοινωνικές ταυτότητες δε μπορούν να διαχωριστούν πλήρως από 

την προσωπική ταυτότητα. Η εμπειρία της κοινωνικής ταυτότητας ενός ατόμου 

μπορεί να επηρεάσει  το χαρακτήρα, τη προσωπικότητα και την ταυτότητα του ως 

μοναδικού ατόμου. Αντίστροφα, η προσωπική ταυτότητα μπορεί να επηρεάσει τις 

επιλογές που κάνει στο πεδίο των κοινωνικών ταυτοτήτων ή τον τρόπο με τον οποίο 

υποδύεται μια κοινωνική ταυτότητα (Wetherell, 2005).  
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6.ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

 

Ο όρος στερεότυπα αναφέρεται σε «διαδεδομένες [εντός μιας ομάδας] πεποιθήσεις 

για τα χαρακτηριστικά, συνήθως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά συχνά 

επίσης και τις συμπεριφορές μιας [άλλης] ομάδας ανθρώπων» (Leyens, Yzerbyt & 

Schadron, 1994:11). Τα στερεότυπα, δηλαδή, σχετίζονται με τις γενικεύσεις που 

γίνονται από τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας ως προς το πώς είναι και τί 

συμπεριφορά έχουν τα μέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας (Κοκκινάκη, 2006).  

Με τον όρο στερεότυπο η προσοχή μας στρέφεται στα είδη των κρίσεων που 

σχετίζονται με διάφορους άλλους και οι οποίες βρίσκονται στη βάση των διακρίσεων, 

των πεποιθήσεων και των βίαιων φυλετικών επιθέσεων. Χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες συνδέονται μέσω ενός στερεοτύπου με ομάδες ανθρώπων. Τα στερεότυπα 

έχουν μια αξιολογική διάσταση. Είναι συγκεκριμένες δηλώσεις που μειώνουν την 

εξω-ομάδα ή χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την ενδο-ομάδα. Σύμφωνα με τον 

Allport,  είναι επιλεκτικές υπεργενικεύσεις που «προ-κρίνει» το κάθε άτομο που 

βρίσκεται σε μια ομάδα (Wetherell, 2005).  

Τα στερεότυπα αποτελούν μια μέθοδο απλοποίησης του κόσμου που υπάρχει γύρω 

μας και χρησιμοποιούνται από όλους σε κάποιο βαθμό. Τα ίδια μπορεί να είναι 

χρήσιμα, όταν είναι έγκυρα και βασίζονται σε άμεση εμπειρία. Σε περίπτωση, όμως, 

που δεν έχουν υπόσταση και επισκιάζουν διαφορές και ιδιαιτερότητες των μελών μιας 

ομάδας, τότε διαστρεβλώνουν τη κρίση μας και μας οδηγούν σε διακρίσεις και άδικες 

συμπεριφορές (Κοκκινάκη, 2006). 

 Σύμφωνα με τον Lippman, το πρόβλημα που συναντάται στα στερεότυπα είναι η 

ανεπαρκής και μεροληπτική τους φύση. Χαρακτηρίζονται από τον ίδιο ως εικόνες ή 

πλάσματα που βρίσκονται στο μυαλό των ανθρώπων και παραποιούν την αντίληψη 

τους για τη πραγματικότητα. Εμποδίζουν, δηλαδή, τη ξεκάθαρη αντίληψη τους. 

Μελέτες και έρευνες έχουν δείξει πως ο τρόπος αντίληψης διαφόρων καταστάσεων 

και η επεξεργασία πληροφοριών από τους ανθρώπους εξαρτάται από προγενέστερα 

στερεοτυπικά σχήματα (Wetherell, 2005). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Hogg & Vaughan (1998), η διερεύνηση των 

στερεοτύπων έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Οι άνθρωποι έχουν τη 
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συνήθεια να χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητα ανθρώπινες ομάδες, που απαρτίζονται 

από πολλά μέλη, στηριζόμενοι σε ελάχιστα γενικά χαρακτηριστικά. Τα στερεότυπα 

αλλάζουν με πολύ αργό ρυθμό και όντας αποτέλεσμα γενικών κοινωνικών, πολιτικών 

και οικονομικών αλλαγών. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν στερεότυπα από πολύ μικρή 

ηλικία. Όταν είναι παιδιά, δηλαδή, σχηματίζουν στερεότυπα για διάφορες κοινωνικές 

ομάδες πριν ακόμη γνωρίσουν κάποια μέλη τους. Τέλος,  όταν υπάρχει ένταση στις 

σχέσεις και σύγκρουση μεταξύ των ομάδων, τα στερεότυπα ενισχύονται, γίνονται 

αρνητικότερα και κατά συνέπεια αλλάζουν πολύ δύσκολα.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαδικασία της κατηγοριοποίησης ευθύνεται για τη 

δημιουργία των στερεοτύπων και την επίδραση τους στον τρόπο που κρίνουμε. Με 

τον όρο κατηγοριοποίηση εννοούμε ότι τοποθετούμε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα σε 

μια κατηγορία. Η ίδια η κατηγοριοποίηση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε 

το ερέθισμα αυτό, πόσο μάλλον όταν το ερέθισμα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά 

και όταν πρόκειται για ένα φυσικό ερέθισμα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην αρχή 

της ενίσχυσης, σύμφωνα με την οποία με τη κατηγοριοποίηση ενισχύονται οι 

αντιληπτές ενδοομαδικές ομοιότητες και οι διομαδικές διαφορές σε εκείνες τις 

διαστάσεις βάσει των οποίων έχει γίνει η κατηγοριοποίηση. Παραδείγματος χάριν, αν 

γνωρίζει κάποιος ότι κάποια ερεθίσματα ανήκουν σε κατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς ένα κριτήριο, έχει τη τάση να πιστεύει πως είναι περισσότερο 

όμοια τα ερεθίσματα της ίδιας κατηγορίας και περισσότερο διαφορετικά τα 

ερεθίσματα διαφορετικής κατηγορίας (Κοκκινάκη, 2006).  

Συνεχίζοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε πως ακόμη και αν κάποιος δεν είναι 

προκατειλημμένος και δεν συμφωνεί με τις πεποιθήσεις της ομάδας στην οποία 

ανήκει, σαφώς και τις γνωρίζει. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει, κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες, σε αυτόματη ενεργοποίηση των στερεοτύπων. Τα 

στερεότυπα, δηλαδή, μπορούν να ανακληθούν από τη μνήμη και να περάσουν από το 

μυαλό του ανθρώπου, χωρίς το άτομο να το έχει επιδιώξει ή να το έχει θελήσει. Με 

άλλα λόγια, μπορούν να επηρεάσουν το άτομο ακόμη και όταν δεν είναι 

προκατειλημμένος απέναντι στα άτομα μιας άλλης κοινωνικής ομάδας, εφόσον 

κάποιος παράγοντας οδηγήσει σε αυτό και εφόσον δεν ακυρωθούν οι επιδράσεις τους 

(Κοκκινάκη, 2006). 
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Τέλος, τα στερεότυπα μπορούν να αλλάξουν όταν τα άτομα λαμβάνουν πληροφορίες 

που τα διαψεύδουν και έρχονται σε αντίθεση με τις στερεοτυπικές τους πεποιθήσεις. 

Η αλλαγή τους εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τρόπο παρουσίασης των μη 

επιβεβαιωτικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα,  έχουν προταθεί τρία μοντέλα 

αλλαγής των στερεοτύπων. Σύμφωνα με το λογιστικό μοντέλο, η αλλαγή των 

στερεοτύπων έρχεται σταδιακά. Το άθροισμα των μη επιβεβαιωτικών πληροφοριών 

μπορεί να προκαλέσει σιγά σιγά μια αλλαγή του στερεοτύπου. Σύμφωνα με το 

μοντέλο της μεταστροφής, τα στερεότυπα μπορούν να αλλάξουν ριζικά όταν μια 

πολύ σημαντική πληροφορία τα διαψεύδει δραματικά. Σύμφωνα με το τρίτο και 

τελευταίο μοντέλο, το μοντέλο των υποτύπων, τα στερεότυπα αλλάζουν όταν 

διαψεύδονται από τις πληροφορίες και οδηγούν στην δημιουργία υποτύπων, 

υποκατηγοριών δηλαδή μέσα στην ομάδα. Με άλλα λόγια, όταν κάποιες υποομάδες 

διαφέρουν ως προς τις στερεοτυπικές πεποιθήσεις από τα υπόλοιπα μέλη (Κοκκινάκη, 

2006). 
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7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι «αναπαραστάσεις» εμφανίστηκαν στον χώρο της κοινωνιολογίας για πρώτη φορά 

με τον Durkheim (1898), ο οποίος έκανε τη διάκριση μεταξύ των συλλογικών και 

ατομικών αναπαραστάσεων, καθώς ήθελε να επισημάνει την ιδιομορφία της 

συλλογικής σκέψης σε σχέση με την ατομική. Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση, όμως, 

σε κοινωνικό-ψυχολογικό πλαίσιο έγινε από τον Serge Moscovici (1961, 1976) με το 

σύγγραμμα του  La psychanalyse, son image et son public (Η ψυχανάληση, η εικόνα 

της και το κοινό της). Ο Moscovici θεωρείται ο πρώτος θεμελιωτής των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων, ο οποίος χάραξε τη πορεία τους και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών 

κοινωνικών ψυχολόγων (Μαντόγλου, 1995).   

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν μια θεωρία κονστρουξιονιστική. Δεν 

θεωρείται ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται απλά τους κοινωνικούς τους κόσμους με 

σωστό ή λανθασμένο τρόπο, αλλά οι κόσμοι αυτοί πραγματεύονται ως 

κατασκευασμένοι. Η κοινωνική αναπαράσταση είναι ένας μηχανισμός για την 

επίτευξη της κατασκευής αυτής και δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να 

νοηματοδοτήσει και να αξιολογήσει κάτι που δεν του είναι οικείο (Wetherell, 2005). 

Σύμφωνα με τον Moscovici, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούνται κατά ένα 

μέρος από ιδέες ή έννοιες και κατά ένα μέρος από εικόνες. Ο χώρος στον οποίο 

εντοπίζονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι ο ανθρώπινος νους. Εκεί γίνεται η 

χρήση τους με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον κόσμο. 

Επιπλέον κυκλοφορούν και μέσα στη κοινωνία, όπου και μεταβιβάζονται μέσω 

συνομιλιών και κειμένων των ΜΜΕ. Η δομή τους είναι συγκεκριμένη. Συνήθως, 

είναι χτισμένες γύρω από έναν μεταφορικό πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από μια 

κεντρική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, το σύνθετο μοντέλο των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων αποτελείται από τρία μέρη, το πραγματικό αντικείμενο για το οποίο 

γίνεται λόγος, τη κοινωνική αναπαράσταση του και τη στάση. Η κοινωνική 

αναπαράσταση, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα στο αντικείμενο και στη στάση και ο 

ρόλος της είναι η νοηματοδότηση του αντικειμένου (π.χ. ενός πολιτικού κόμματος) 

(Wetherell, 2005).  

Ο όρος «κοινωνικές αναπαραστάσεις» περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με τη κοινή 

σκέψη. Είναι το αποτέλεσμα κοινωνικά επεξεργασμένων και κοινά αποδεκτών 
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γνώσεων. Με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις μεταφράζεται η πραγματικότητα και 

ανοικοδομούνται τα αντικείμενα με σκοπό να γίνουν κατανοητά. Οι ίδιες αποτελούν 

ένα εργαλείο με το οποίο το άτομο ή μια ομάδα αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα 

κόσμο. Είναι μια διεργασία, μέσα από την οποία τα υποκείμενα πλησιάζουν τα 

αντικείμενα, τα οποία μπορεί να είναι πρόσωπα, πράγματα, ιδέες ή γεγονότα. Είναι οι 

αναπαραστάσεις που έχουν τα υποκείμενα για κάποια αντικείμενα (Μαντόγλου, 

1995). 

Σύμφωνα με τον  Moscovici, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν δύο όψεις, την 

παθητική και την ενεργητική. Η παθητική όψη σχετίζεται με μια αντιγραφή της 

εξωτερικής πραγματικότητας, μια φωτογραφία, μια εικόνα που υπάρχει στο νου, ενώ 

η ενεργητική συνίσταται σε μια αναπαράσταση των ερεθισμάτων, όπως πράξεις, 

αντικείμενα κα. που αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους και σε μια ανοικοδόμηση 

αυτών μέσα σε ένα πλαίσιο εννοιών, κανόνων και αξιών (Μαντόγλου, 1995). 

Συνεχίζοντας, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για τους οποίους οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις είναι πράγματι κοινωνικές. Πρώτον, γεννιούνται μέσα από την 

επικοινωνία. Οι ίδιες είναι στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Όταν οι 

άνθρωποι, παραδείγματος χάριν, αλληλεπιδρούν καυγαδίζοντας σε χώρους 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας και συζητώντας πολιτικά σκάνδαλα, οικοδομούν 

ουσιαστικά κοινές εικόνες του κόσμου. Δεύτερον, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 

παρέχουν έναν κώδικα επικοινωνίας. Όταν οι άνθρωποι μοιράζονται μεταξύ τους 

κοινές αναπαραστάσεις , μπορούν πολύ εύκολα να κατανοούνται και να συνομιλούν 

αβίαστα. Οι συναινετικές αναπαραστάσεις προβάλλουν σταθερές εκδοχές του 

κόσμου, οι οποίες αποτελούν θέμα συζητήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

επικοινωνία ανθρώπων που έχουν διαφορετικές αναπαραστάσεις μπορεί να οδηγήσει 

σε σύγκρουση. Τρίτον, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις παρέχουν έναν τρόπο για να 

διακρίνονται μεταξύ τους οι κοινωνικές ομάδες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις αποτελούν μια δύναμη ομογενοποιητική για τις ομάδες, καθώς 

παρέχουν έναν κώδικα επικοινωνίας και οι άνθρωποι που τις μοιράζονται συμφωνούν 

σε θέματα κατανόησης και αξιολόγησης του κόσμου (Wetherell, 2005). 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις κρίνονται ως απαραίτητες στη καθημερινότητα μας, 

στις σχέσεις μας με τους άλλους, στην επικοινωνία και γενικώς στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Μέσα από αυτές τα άτομα «αποκωδικοποιούν» τη πραγματικότητα. 
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Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η λειτουργία μιας κοινωνίας στηρίζεται επάνω σε αυτές 

(Μαντόγλου, 1995). Επιπροσθέτως, οι αναπαραστάσεις είναι αυτές που καθοδηγούν 

τη γνώμη και μας βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί ένα άτομο προέβη στη διατύπωση 

μιας ορισμένης.  

Τέλος, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις μας παρέχουν εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο 

που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τις νέες εμπειρίες. Οι οικείες εμπειρίες χειρίζονται 

εύκολα μέσα από τις αποθηκευμένες αναπαραστάσεις που έχει το άτομο. Όσον αφορά 

τις ανοίκειες, όμως, αυτές προκαλούν πρόβλημα, καθώς το άτομο δε μπορεί να 

προσδώσει κάποιο νόημα στις υπάρχουσες αναπαραστάσεις. Σύμφωνα με τον 

Moscovici, σε αυτή τη περίπτωση τίθενται σε λειτουργία η διαδικασία της 

«αγκυροβόλησης» και της «αντικειμενοποίησης» (Wetherell, 2005). 
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8.ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΙΑ 

 

Η ομορφιά γενικά είναι το χαρακτηριστικό ενός ατόμου, ενός αντικειμένου, ενός 

τόπου ή μιας ιδέας που μας προσφέρει μια αδιάκοπη εμπειρία απόλαυσης και 

ικανοποίησης. Η ίδια μελετάται ως κλάδος της αισθητικής, της κοινωνιολογίας, της 

κοινωνικής ψυχολογίας και του πολιτισμού. 

 Σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη, όμορφος σημαίνει αυτός που ευχαριστεί τις 

αισθήσεις μας και την ψυχή μας, που έχει τέτοια εξωτερικά χαρακτηριστικά, ώστε να 

προκαλεί αισθητική συγκίνηση, που έχει ωραία χαρακτηριστικά, ιδίως στο πρόσωπο 

και τέλος που έχει τέτοια στοιχεία και ιδιότητες, ώστε να προκαλεί ευχαρίστηση και 

ικανοποίηση. Αντιθέτως, άσχημος σημαίνει αυτός που εξαιτίας της εμφάνισης του 

μας δημιουργεί μια δυσάρεστη εντύπωση ή που απλώς δεν ανταποκρίνεται στο 

ιδεώδες που έχουμε για την ομορφιά, συνήθως με μη αρμονικά ή δύσμορφα 

χαρακτηριστικά του προσώπου1. Άσχημος σημαίνει, επίσης, και κακοφτιαγμένος 

(Μικρό Ελληνικό Λεξικό, 2005). 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και στις έννοιες 

της ομορφιάς και της ασχήμιας μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τον 

Πλάτων υπάρχει μια ιδιότητα πολλών έργων τέχνης που την έχουν από κοινού και 

άλλα αντικείμενα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά. Είναι η ποιότητα του 

ωραίου (τό καλόν). Πράγματα, όπως άνθρωποι και αγάλματα εμφανίζουν αυτή τη 

ποιότητα με διάφορους τρόπους. Κάποια είναι πιο ωραία από τα άλλα, κάποια χάνουν 

την ομορφιά τους ύστερα από αρκετό χρόνο και κάποια άλλα είναι απλώς ωραία για 

τον ένα, αλλά όχι για τον άλλο. Εκτός όμως από τη μεταβλητή ομορφιά 

συγκεκριμένων πραγμάτων που υπάρχουν  στον κόσμο, πρέπει να υπάρχει μια 

Ομορφιά που υπάρχει σε όλα τους. Αυτή είναι η ουσιαστική Μορφή του Ωραίου, το 

απόλυτα Ωραίο που δεν βλέπεται με τα μάτια, αλλά συλλαμβάνεται από το νου.  

Συνοπτικά, οι ιδιότητες του μέτρου και της συμμετρίας συνιστούν το κάλλος και την 

αρετή και συνδέονται στενά με την ομορφιά, ενώ η δυσμορφία με την έλλειψη 

συμμετρίας. Κατά τον Σωκράτη, μάλιστα, το ωραίο είναι και το ωφέλιμο και 

συμπίπτει με ό,τι τέρπει την ακοή και την όραση (Monroe, 1989). 

                                                           
1 Από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
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Ο Αριστοτέλης, συνεχίζοντας, στην Ποιητική χρησιμοποιεί τον όρο «ομορφιά» (το 

καλόν) ή συγγενικούς όρους. Λέει πως ένα ωραίο πράγμα, είτε πρόκειται για 

ζωντανό, είτε για δομή που αποτελείται από μέρη, πρέπει να έχει κανονική διάταξη 

των μερών αυτών, αλλά και διαστάσεις που να μην είναι συμπτωματικές (Monroe, 

1989). Τα κύρια στοιχεία του ωραίου, κατά τον ίδιο, είναι η τάξη, η συμμετρία και η 

εντέλεια (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Σύμφωνα με τον Πλωτίνο, τα πράγματα που μπορούν να είναι ωραία είναι πράγματα 

που βλέπουμε και ακούμε και πράγματα που υψώνονται πάνω από τον κόσμο των 

αισθήσεων και φτάνουν σε μια ανώτερη σφαίρα, όπως ασχολίες, πράξεις, 

χαρακτήρες. Κατά τον ίδιο, το ωραίο είναι επακόλουθο της μέθεξης ενός 

αντικειμένου στην Ιδανική Μορφή. Επιπλέον, το ωραίο είναι αποτέλεσμα 

ομοιογένειας και ενοποίησης (Monroe, 1989). Από την άλλη πλευρά, «το άσχημο 

είναι ό,τι δεν έχει υποταχθεί εντελώς στη μορφή, δηλ. το Λόγο, επειδή η ύλη δεν έχει 

δεχθεί σε όλα τα σημεία και από κάθε άποψη την Ιδανική Μορφή» (Monroe, 1989:74).  

Ο Αυγουστίνος, συνάμα, διατυπώνει πως «η σωματική (υλική) ομορφιά συνίσταται 

στην αναλογία των μερών που συνοδεύεται από μια ορισμένη γλυκύτητα του χρώματος» 

(Monroe, 1989:86). Βασικές έννοιες στη θεωρία του Αυγουστίνου για το ωραίο είναι 

η ενότητα, ο αριθμός, η ισότητα, η αναλογία και η τάξη. Όσον αφορά την ασχήμια, η 

ίδια είναι απλούστατα το αντίστροφο της ομορφιάς, η «στέρηση της μορφής» 

(Monroe, 1989). 

Σύμφωνα με τον Θωμά, το ωραίο έχει μια ομοιότητα με την ιδιότητα του Υιού, γιατί 

το ωραίο περιλαμβάνει τρεις συνθήκες: την αρτιότητα ή τελειότητα, τη σωστή 

αναλογία ή αρμονία και τέλος τη λαμπρότητα ή ενάργεια. Η αρτιότητα είναι η 

ολότητα, η πληρότητα, το να είναι κάτι δηλαδή ολόκληρο, ενώ η λαμπρότητα ή 

ενάργεια σχετίζεται κυρίως με τα λαμπρά χρώματα. Τέλος, θεωρεί πως άσχημα είναι 

τα πράγματα που είναι λειψά, δεν έχουν δηλαδή κάποια αρτιότητα (Monroe, 1989). 

Κατά τον Φιτσίνο, η ομορφιά του σώματος είναι δραστηριότητα, ζωντάνια κα μια 

ορισμένη χάρη που ακτινοβολεί στο σώμα, καθώς αυτό έχει εμποτιστεί με την ίδια 

του την ιδέα (Monroe, 1989). Ο Αλμπέρτι, από την άλλη μεριά, ορίζει την ομορφιά 

ως εξής: «Ορίζω την ομορφιά σ’ οποιοδήποτε αντικείμενο εμφανίζεται, ως αρμονία 

όλων των μερών, συνταιριασμένων με τέτοιες αναλογίες μεταξύ τους και με το σύνολο 

του έργου στο οποίο ανήκουν, ώστε τίποτα να μην μπορεί να προστεθεί, να αφαιρεθεί ή 
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να τροποποιηθεί χωρίς να καταστρέψει το σύνολο» (Monroe, 1989:116-117). 

Κλείνοντας με τη περίοδο της Αναγέννησης, ο Ντύρερ τονίζει πως η κρίση μας για 

την ομορφιά είναι αβέβαιη και πως δεν είναι εφικτό να βρούμε πώς δύο άνθρωποι 

είναι ωραίοι και συνεπώς να καταλάβουμε ποιος από τους δύο είναι ο πιο ωραίος. Ο 

ίδιος πιστεύει πως η ομορφιά βρίσκεται στο μέσο ανάμεσα σε διάφορα άκρα 

(Monroe, 1989). 

Συνεχίζοντας, κατά τον Σάφτσμπερυ ένα εσωτερικό μάτι αναγνωρίζει το ωραίο και το 

συμμετρικό και το ξεχωρίζει από το άσχημο, το παραμορφωμένο και το 

αποκρουστικό. Αναγνωρίζει το όμορφο αποτέλεσμα, τη χάρη και την αρμονία. Η 

ικανότητα αυτή ονομάζεται «αίσθηση του ωραίου». Κατά τον Χάτσεσον, η ιδέα της 

ομορφιάς γεννιέται μέσα μας ακαριαία και άμεσα. Ο Χιουμ, επιπροσθέτως, τονίζει 

πως η ομορφιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή που προκαλεί ευχαρίστηση, 

όπως η ασχήμια είναι μια δομή των μερών που προκαλεί οδύνη. Η ομορφιά μάλιστα 

καμιά φορά κάποιων αντικείμενων προέρχεται από την ιδέα της εξυπηρετικότητας 

και της χρησιμότητας τους (Monroe, 1989). 

Κατά τον Χόγκαρθ, έξι είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία συνεργάζονται για να 

παραχθεί η γραμμική ομορφιά: η καταλληλότητα, η ποικιλία, η ομοιομορφία, η 

απλότητα, η συνθετότητα και η ποσότητα ή μέγεθος. Ενώ, κατά τον Μπέρτι, οι 

ποιότητες που προκαλούν την ομορφιά είναι η μικρότητα, η απαλότητα, η βαθμιαία 

παραλλαγή και η μικροσωμία. Ο Καντ, συνεχίζοντας, θεωρεί ότι το ωραίο έχει 

αναγκαίο δεσμό με την ικανοποίηση και ότι προκαλεί άμεση ευχαρίστηση. Κατά τον 

Σίλλερ η ομορφιά είναι αντικειμενική ποιότητα (Monroe, 1989).  

Κλείνοντας, σύμφωνα με τον Τολστόι, η λέξη ομορφιά στα ρώσικα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για αυτό που είναι ευχάριστο στη θέα. Σύμφωνα με τον 

Κρότσε, δεν υπάρχουν βαθμοί ομορφιάς, αλλά ασχήμιας η οποία οφείλεται σε ατελή 

ή ακατάλληλη έκφραση. Τέλος, κατά τον Σανταγιάνα, υπάρχουν τρεις τάξεις της 

ομορφιάς: η ομορφιά του «υλικού», της «μορφής» και της «έκφρασης» (Monroe, 

1989). 
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9.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Δείγμα/Εργαλεία/Διαδικασία 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας έχει ως εξής: αρχικά 

συγκεντρώθηκαν 294 παιδικά ιχνογραφήματα. Το δείγμα μας προέρχεται από τις 

περιοχές: Φλώρινα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα Χαριλάου, Τούμπα, 

Σίνδος, Θέρμη και Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης. Τα υποκείμενα της έρευνας είναι 

ηλικίας από 5 έως 8 χρονών. Πηγαίνουν, δηλαδή, στο νηπιαγωγείο και στις α’ και β’ 

τάξεις του Δημοτικού.  

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι ίδιοι κλήθηκαν 

να ζητήσουν από τα παιδιά να ζωγραφίσουν έναν όμορφο και έναν άσχημο άνθρωπο 

με οποιοδήποτε υλικό θέλουν, χωρίς να δώσουν καμιά παραπάνω οδηγία και χωρίς να 

τα επηρεάσουν ως προς κάποιο συγκεκριμένο τρόπο σχεδιασμού. Είχαν το ελεύθερο, 

φυσικά, να ξεκινήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα από κάποιο ερέθισμα. 

Όμως, όπως μας πληροφόρησαν όλοι, έδωσαν απλώς την οδηγία «Ζωγραφίστε έναν 

όμορφο και έναν άσχημο άνθρωπο!».  

Μετέπειτα, αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι παιδικές ζωγραφιές, αναλύθηκε η καθεμιά 

στο πρόγραμμα excel σύμφωνα με τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Περάστηκαν 

όλες οι μεταβλητές/στοιχεία που απαιτούνταν και δίνονταν οι απαντήσεις από κάτω 

κωδικοποιημένα με αριθμούς, αλλά και με λόγια. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

στατιστική ανάλυση μέσα από το πρόγραμμα SPSS. Αφού βγήκαν τα αποτελέσματα, 

ξεκίνησε η καταγραφή και η ανάλυση τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 

έρευνας μελετούνταν κατάλληλα επιστημονικά συγγράμματα και πηγές από το 

διαδίκτυο.  

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να καταστήσουμε ξεκάθαρο το γεγονός, πως στη 

παρούσα εργασία καταγράφονται όλες οι συσχετίσεις που έγιναν σε σχέση με τις 

μεταβλητές φύλο και τάξη, αλλά όχι όλες σε σχέση με τις μεταβλητές περιοχή και 

εθνικότητα. Από αυτές καταγράφηκαν μόνο οι στατιστικά σημαντικές ω προς απλή 

πληροφόρηση και ενημέρωση του αναγνώστη. Δε τις θεωρούμε σημαντικές, καθώς οι 

περιοχές προέλευσης του δείγματος μας, δε διακρίνονται καθαρά σε αστικές και μη 

αστικές και συνάμα τα αλλοδαπά παιδιά δεν είναι παρά ελάχιστα, ώστε να 
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συγκριθούν με τον αριθμό Ελλήνων μαθητών. Συνάμα, δεν καταγράφονται όλες οι 

συσχετίσεις που έγιναν με το κάθε χρώμα ξεχωριστά που εμφανίζεται στον όμορφο 

και τον άσχημο άνθρωπο, καθώς το θεωρούμε άσκοπο και ανούσιο. 

 

9.1.Θεματική ανάλυση περιεχομένου 

 

Όσον αφορά την ανάλυση περιεχομένου (content analysis), πρόκειται για μια 

απλοποιημένη, σχηματοποιημένη και εύκολη μέθοδο. Αφορά κυρίως τις 

εκφραζόμενες ιδέες και λιγότερο το ύφος του κειμένου. Η ίδια χαρακτηρίζεται από το 

γεγονός πως οι αναλυόμενες ενότητες δεν είναι συνήθως λέξεις, αλλά έννοιες. Η 

ανάλυση περιεχομένου, η οποία σχετίζεται κυρίως με την ανάλυση γραπτών 

τεκμηρίων, είναι μια από τις καλύτερες τεχνικές έρευνας στις κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνο σε γραπτά κείμενα, αλλά 

αφορά και προφορικούς λόγους, συνεντεύξεις, φωτογραφίες ή εικόνες.  Διακρίνεται 

σε τρία είδη: λεξιλογική, φραστική, θεματική (Τζάνη, 2005).  

Σύμφωνα με τον B. Berelson (1971), η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται για 

την μελέτη των απόψεων και των αντιλήψεων που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα 

ατόμων. Αντικείμενο της είναι η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

περιγραφή του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού 

λόγου, με τελικό στόχο την ερμηνεία. Από μια άλλη διάσταση, η ανάλυση 

περιεχομένου είναι κατάλληλη για τη μελέτη νοημάτων και σημειωτικών σχέσεων 

που περιλαμβάνονται σε γραπτό ή προφορικό λόγο (De Sola Pool, 1959). 

Επιπροσθέτως,  η θεματική ανάλυση, συγκεκριμένα, εντοπίζει, αναλύει και αναφέρει 

τα διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα. Η ίδια οργανώνει και 

περιγράφει τα δεδομένα με λεπτομέρειες (Braun & Clarke, 2006). Κατά την ανάλυση, 

αναλύονται από τον ερευνητή συγκεκριμένα μηνύματα και εντοπίζονται διάφορες 

συμβολικές ενότητες εννοιών και θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτά (Λαμπίρη-

Δημάκη, 1990).  

Κλείνοντας, η ανάλυση περιεχομένου ως εργαλείο έρευνας παρουσιάζει διάφορα 

πλεονεκτήματα. Δίνεται, πρώτον, η δυνατότητα συνδυασμού ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων. Δεύτερον, ανιχνεύονται και καταγράφονται συγκεκριμένες 
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μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μπορούν να καταγραφούν, τρίτον, ιστορικά και 

πολιτισμικά στοιχεία, αλλά και κοινωνικά ιδεολογήματα. Τέλος, εξερευνούνται οι 

έννοιες και οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα (Bardin, 1977· 

Grawitz, 1981· Moscovici, 1970· Mucchieli, 1988· Veron, 1981).  

 

9.2.Σημειωτική 

 

Σημειωτική ή σημειολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάλυση των 

συστημάτων σημασίας. Κάποια φανερά συστήματα σημασίας είναι η μυθολογία, οι 

θρησκευτικές τελετές, το ντύσιμο, τα ήθη, τα έθιμα, η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, οι 

στάσεις του σώματος και η γλώσσα, προφορική ή γραπτή. Η ιδέα της ανάγεται στον 

Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure, ο οποίος θεμελίωσε τη δομική 

γλωσσολογία και την ονόμασε μάλιστα σημειολογία. Για τον ίδιο η γλώσσα είναι ένα 

από τα συστήματα σημείων και περιλαμβάνει τις γενικές νομοτέλειες της 

σημειολογίας (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). 

Πολλές έννοιες που περιλαμβάνονται στα θεωρητικά εργαλεία του Saussure 

εφαρμόστηκαν πιο μετά σε άλλα σημειωτικά συστήματα. Στις πρώτες προσπάθειες 

εντάσσεται μια ομάδα ερευνητών, γνωστή και ως «Σχολή της Πράγας» (1920-1930), 

με σημαντικότερο όνομα ανάμεσα τους τον Roman Jakobson (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). Πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Saussure, η σημειωτική 

διαδόθηκε ιδιαίτερα στη Γαλλία. Έγιναν δομικές μελέτες με εξαιρετικά σημαντικό το 

έργο του ανθρωπολόγου Claude Levi-Strauss Les Structures elementaires de la 

parente. O Roland Barthes δημοσίευσε το έργο Elementes de semiologie και άρχισε 

να εφαρμόζεται η σημειωτική σε ό,τι μπορούσε να θεωρηθεί ως φαινόμενο σημασίας, 

όπως ο κινηματογράφος, η μόδα, η ιστορία των επιστημών (Χριστοδούλου, 2007). 

Ο Greimas βασισμένος στον Propp, τον Levi-Strauss και τον Ε. Souriau, δημιούργησε 

τη θεωρία και τη μέθοδο ανάλυσης της αφήγησης, τη γνωστή αφηγηματολογία. Η 

Julia Kristeva και η ομάδα του περιοδικού Tel Quel, εφάρμοσαν μια επαναστατική 

σημειωτική στη λογοτεχνική κριτική. Ο Umberto Eco από την Ιταλία, έγραψε επίσης 

σημειωτικές αναλύσεις για την αισθητική και την αρχιτεκτονική (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). 
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Στα χρόνια του 60 η σημειολογία του Saussure διασταυρώθηκε με τη σημειωτική 

ενός αμερικανού φιλόσοφου, του Charles Peirce, η οποία αφενός είναι σύγχρονη, 

αφετέρου ανεξάρτητη από τη δομική γλωσσολογία του Saussure. Η σημειωτική του 

Peirce, στην οποία στηρίζεται το έργο του Charles Morris, αναπτύσσει έννοιες οι 

οποίες σχετίζονται με τη φιλοσοφία της σημασίας. Η σημειωτική του Peirce 

καλλιεργείται κυρίως στις ΗΠΑ και στη Δυτική Γερμανία, ενώ αυτή του Saussure 

στην Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Υπάρχει τέλος και μια τρίτη ανεξάρτητη 

σχολή, η οποία βρίσκεται στη Ρωσία και είναι γνωστή στη Δύση μέσα από τα έργα 

του φιλόλογου Juri Lotman (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). 

Βασική έννοια της σημειωτικής είναι το σημείο. Σημείο είναι η μονάδα σημασίας. Η 

ελάχιστη ανεξάρτητη μονάδα που χρειάζεται για να συντάξουμε ένα μήνυμα  

(Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). Σημείο μπορεί να είναι για παράδειγμα μια λέξη, 

ένα ρούχο, ένα σχήμα, μια κίνηση. Το σημείο αποκτά σημασία μέσα σε ένα σύστημα 

σημείων και στα πλαίσια μιας επικοινωνίας  (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1980). 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη σημείων από μια σημειωτική άποψη, τα οποία είναι τα 

εξής: ένδειξη (index), είναι το σημείο που είναι το άμεσο και το φυσιολογικό 

αποτέλεσμα του φαινομένου το οποίο σημαίνει, το σημείο καθεαυτό (sign), το σημείο 

που δεν έχει κάποια σχέση με το φαινόμενο που σημαίνει, αλλά η σημασία του 

καθορίζεται από κοινωνική σύμβαση, η εικόνα (icon) ή εικονικό σημείο, το οποίο στο 

σχήμα του μοιάζει με το αντικείμενο που σημαίνει και το σύμβολο (symbol), το οποίο 

είναι πολύ φορτισμένο με σημασία και λειτουργεί σαν ανεξάρτητο αντικείμενο 

(Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1980). 

Ο Saussure διακρίνει μέσα στο ίδιο το σημείο δύο επίπεδα, τα οποία σχετίζονται 

μεταξύ τους και είναι σαν τις δύο όψεις ενός φύλου χαρτιού. Το ένα είναι το 

σημαίνον και το άλλο το σημαινόμενο (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). Το σημαίνον 

είναι ο φορέας της σημασίας και το σημαινόμενο είναι η έννοια, το νόημα, η ιδέα που 

μεταφέρει αυτός ο φορέας. Το σημαίνον αποτελείται από ένα υλικό υπόβαθρο, το 

οποίο έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Το σημαινόμενο έχει και αυτό μορφή και ύλη 

(Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1980). 

Τα σημεία έχουν σχέσεις μεταξύ τους οι οποίες είναι δύο ειδών. Το ένα είδος έχει να 

κάνει με την αρχή της ομοιότητας ή της διαφοράς. Αυτή η σχέση συσχετίζει τα 

σημεία σε παραδείγματα, σειρές δηλαδή οι οποίες βασίζονται σε ένα κοινό στοιχείο. 
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Παραδείγματα μπορούν να δημιουργηθούν και στο επίπεδο του σημαίνοντος, αλλά 

και στο επίπεδο του σημαινομένου. Το άλλο είδος έχει να κάνει με τη σχέση που 

βασίζεται στους κανόνες συνδυασμού των σημείων, δηλαδή στη σύνταξη και τη 

γραμματική. Οι σχέσεις αυτές λέγονται συνταγματικές και το μήνυμα σύνταγμα 

(Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). 

Ακόμη, το σημαινόμενο (έννοια του σημείου) μπορεί να έχει δύο σημασίες. Η μία 

είναι η κυριολεκτική σημασία και ονομάζεται ως συνήθως καταδήλωση και η άλλη 

είναι η συνειρμική, μεταφορική σημασία και ονομάζεται συνδήλωση (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). 

 Όσον αφορά τις σημερινές τάσεις της σημειωτικής, αυτές είναι γενικά: το 

φορμαλιστικό ρεύμα στη Γαλλία, αλλά και ένα πιο επαναστατικό ρεύμα, το οποίο 

είναι επηρεασμένο από τον μαρξισμό και την ψυχανάλυση, η σχολή του Peirce στη 

Γερμανία και στις ΗΠΑ, η σχολή που είναι γνωστή και ως σημειωτική του 

πολιτισμού-Σχολή Μόσχας-Τάρτου στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη και 

τέλος στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία και Ελλάδα) και μέχρι ένα σημείο στη Ν. Αμερική η 

σημειωτική είναι επηρεασμένη σε κάποιο βαθμό από το μαρξισμό (Χριστοδούλου, 

2007).  

Κλείνοντας, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η σημειωτική είναι μια μέθοδος ανάλυσης 

και όχι ένα κριτήριο αξιολόγησης που λέει τι είναι καλό και τι κακό. Είναι μια 

μέθοδος που βοηθάει στην απομυθοποίηση των φαινομένων σημασίας της κοινωνίας 

και μας προσφέρει εργαλεία για να διαχειριστούμε ελεύθερα και συνειδητά τους 

κώδικες και τα μηνύματα που μας κατακλύζουν καθημερινά (Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, 1983). 
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10.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

10.1.Συντακτική ανάλυση 

 

Φύλο 

Από το σύνολο των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα το 52% ήταν αγόρια, 

ενώ το 48% ήταν κορίτσια (πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

Κατανομή των υποκειμένων κατά 

φύλο.  

 Frequency Valid 

Percent 

Αγόρια 153 52% 

Κορίτσια 141 48% 

 

Εθνικότητα 

Από το σύνολο των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα το 93,5% ήταν 

Έλληνες, ενώ το 6,5% ήταν αλλοδαποί (πίνακας 2). 

Πίνακας 2 

Κατανομή των υποκειμένων κατά 

εθνικότητα. 

 Frequency Valid 

Percent 

 Έλληνες 275 93,5% 

Αλλοδαποί 19 6,5% 

 

Περιοχή 

Από το σύνολο των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα το 24,5% ήταν από 

τη Σίνδο Θεσσαλονίκης, το 16,3% από τη Φλώρινα, το 13,9% από τη περιοχή 

Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, το 12,9% από τις Σέρρες, το 11,6% από τη περιοχή 

Τούμπα Θεσσαλονίκης, το 10,9% από τη Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης και το 

9,9% από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης (πίνακας 3). 
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Πίνακας 3 

Κατανομή των υποκειμένων κατά περιοχή. 

 Frequency Valid 

Percent 

Φλώρινα 48 16,3% 

Χαριλάου  41 13,9% 

Σέρρες 38 12,9% 

Ν. 

Φιλαδέλφεια  

32 10,9% 

Σίνδος 72 24,5% 

Θέρμη 29 9,9% 

Τούμπα 34 11,6% 

 

Τάξη 

Από το σύνολο των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα το 45,9% ήταν από 

νηπιαγωγείο, το 36,1% από α’ τάξη δημοτικού και το 18,0% από β’ τάξη δημοτικού 

(πίνακας 4). 

Πίνακας 4 

Κατανομή των υποκειμένων κατά τάξη. 

 Frequency Valid 

Percent 

Νηπιαγωγείο 135 45,9% 

Α’ δημοτικού 106 36,1% 

Β’ δημοτικού 53 18,0% 

 

Λεζάντα 

Από το σύνολο των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα το 75,2% δεν 

χρησιμοποίησε λεζάντα, ενώ το 24,8% χρησιμοποίησε (πίνακας 5). Η λεζάντα που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν οι λέξεις όμορφος και άσχημος. Το 24,8% τις έγραψε το ίδιο, 

ενώ στις ζωγραφιές του 75,2% τις έγραψαν οι εκπαιδευτικοί (δε χρησιμοποιήθηκαν 

δηλαδή από τα ίδια τα παιδιά), κάποιοι από τους οποίους μάλιστα τις έγραψαν στο 

πίσω μέρος του φύλου και κάποιοι από τους οποίους δεν έγραψαν τίποτα, 

διευκρινίζοντας όμως στην αρχή σε ποιο μέρος της σελίδας βρίσκεται ο όμορφος 

άνθρωπος και σε ποιο ο άσχημος. 
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Πίνακας 5 

Χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά από τα 

υποκείμενα. 

 Frequency Valid 

Percent 

Χρησιμοποιήθηκε 73 24,8% 

Δεν χρησιμοποιήθηκε 221 

      

75,2% 

 

 Όπως δείχνει ο πίνακας 6, η χρησιμοποίηση λεζάντας στις ζωγραφιές έγινε 

περισσότερο από τα κορίτσια (27,7%)  και λιγότερο από τα αγόρια (22,2%). 

Σύμφωνα με τον πίνακα 7, η χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά έγινε 

περισσότερο από Έλληνες μαθητές (26,2%) σε σχέση με αλλοδαπούς μαθητές 

(5,3%) και μόνο στις περιοχές: Φλώρινα (100,0%) και Σέρρες (34,2%) (πίνακας 8). 

Πίνακας 6 

Χρησιμοποίηση λεζάντας από τα αγόρια και τα 

κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν 

χρησιμοποιήθηκε 

119 

77,8% 

102 

72,3% 

Χρησιμοποιήθηκε 34 

22,2% 

39 

27,7% 

 

Πίνακας 7 

Χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά σε σχέση με 

την εθνικότητα. 

 Έλληνες Αλλοδαποί 

Δεν ισχύει 203 

73,8% 

18 

94,7% 

Ισχύει 72 

26,2% 

1 

5,3% 

x2=  4,167(b)  df=1   sig= ,041 

Πίνακας 8 

Χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

0 

0,0% 

41 

100,0% 

13 

34,2% 

32 

100,0% 

72 

100,0% 

29 

100,0% 

34 

100,0% 

Ισχύει 48 

100,0% 

0 

0,0% 

25 

65,8% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

x2= 248,177(a)   df=6   sig= ,000 
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Η χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά έγινε περισσότερο από παιδιά της β’ 

δημοτικού (75,5%). Ακολουθεί η α’ δημοτικού (31,1%), ενώ το νηπιαγωγείο 

παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό (0,0%) (πίνακας 9).  

Πίνακας 9 

Χρησιμοποίηση λεζάντας στη ζωγραφιά σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 73 

68,9% 

13 

24,5% 

135 

100,0% 

Ισχύει 33 

31,1% 

40 

75,5% 

0 

0,0% 

x2= 119,672(a)   df=2   sig= ,000 

 

Μορφές/Μέγεθος 

Στα παιδικά ιχνογραφήματα που συγκεντρώσαμε, κατά την έρευνα, κυριαρχεί το 

ανθρωποκεντρικό μοντέλο, καθώς σε όλα εικονίζονται αναπαραστάσεις μορφών. Το 

θεωρούμε λογικό, άλλωστε, γιατί από τα παιδιά ζητήθηκε ξεκάθαρα να ζωγραφίσουν 

ανθρώπους. Γενικότερα, όταν το παιδί καθιστά τον άνθρωπο ως κύριο θέμα των 

ιχνογραφημάτων του, αυτό οφείλεται αφενός, στο ότι το παιδί προβάλει μέσα στο 

θέμα του το δικό του «σωματικό σχήμα» και αφετέρου, στο ότι ο ανθρωπομορφισμός 

αποτελεί βασική ιδιότητα της νοητικής λειτουργίας του. Η ατέλεια στο σχήμα, 

επιπλέον, εξαρτάται από την σχεδιαστική ικανότητα, σύμφωνα με τα στάδια εξέλιξης 

του παιδιού (De Meredieu, 1977).  

Επιπροσθέτως, όλες οι μορφές που σχεδιάστηκαν κοιτούν μπροστά. Το βλέμμα τους 

είναι στραμμένο προς εμάς. Εικόνες τέτοιου είδους, γενικώς, απευθύνονται σε εμάς 

άμεσα με ένα «οπτικό εσύ». Πρόκειται για μια «απαίτηση». Το βλέμμα του 

«εικονιζόμενου» απαιτεί κάτι από εμάς τους θεατές. Μας καλεί να έρθουμε πιο κοντά 

(Kress & van Leeuwen, 2010). 

Τα υποκείμενα της έρευνας σχεδίασαν κυρίως μορφές μεγάλου (38,1%) και πολύ 

μεγάλου  μεγέθους (21,8%) (πίνακας 10). Η μεγάλη διάσταση στις ανθρώπινες 

φιγούρες δείχνει ότι το παιδί έχει σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά και 

εξωστρέφεια και πληθωρικότητα που φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και στην 

αδιακρισία. Τα παιδιά ζωγραφίζουν ανθρώπους ή αντικείμενα που τους 
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εντυπωσιάζουν θετικά ή αρνητικά σε μεγαλύτερο μέγεθος, σε κεντρικότερη θέση και 

με εντυπωσιακά χρώματα, προσδίδοντας τους με αυτό τον τρόπο ένα συναισθηματικό 

μέγεθος (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006· Κρότι & Μάνι, 2003). Στα παιδικά έργα 

συναντούνται συχνά  και μορφές μικρές σε μέγεθος που καταλαμβάνουν λίγο χώρο 

από αυτόν που έχει διατεθεί στο παιδί (40,1%  στην έρευνα μας). Αυτό μπορεί να 

σημαίνει ότι το παιδί είναι εσωστρεφές, φοβισμένο ή αβέβαιο. (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006).  

Μικροσκοπικά σχέδια, επίσης, μπορεί να δείχνουν κατωτερότητα, ανεπάρκεια, άγχος 

ή κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το παιδί πιστεύει ότι ο εαυτός του είναι 

ασήμαντος και τον υποτιμάει. Δεν δείχνει πίστη στη προσωπική του δύναμη και 

φοβάται γενικότερα τη σύγκριση. Η μικρή διάσταση στις ανθρώπινες φιγούρες 

λοιπόν αποτελεί ένα σημάδι ντροπαλότητας. Αντιθέτως, μεγαλύτερες φιγούρες από το 

μέσο όρο  μπορεί να δείχνουν στοιχεία της προσωπικότητας των παιδιών, όπως 

επιθετικότητα και μεγαλοπρέπεια (Γκλυν & Σιλκ, 1997· Κρότι & Μάνι, 2003). «Ένα 

μεγάλο σχέδιο ανθρώπινης φιγούρας μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα 

συναισθημάτων ανεπάρκειας, στην περίπτωση που το μεγάλο σχέδιο αντανακλά 

αντισταθμιστικές άμυνες» (Γκλυν & Σιλκ, 1997:164). 

Πίνακας 10 

Μέγεθος μορφών στις ζωγραφιές. 

 Frequency Valid 

Percent 

Μικρό 118 40,1% 

Μεγάλο 112 38,1% 

Πολύ 

μεγάλο 

64 21,8% 

 

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση (πίνακας 11), η συσχέτιση των 

μεταβλητών μεγέθους και φύλου είναι στατιστικά σημαντική. Τα αγόρια ζωγράφισαν 

κυρίως μορφές μικρού μεγέθους (51,0%), ενώ τα κορίτσια μορφές μεγάλου (44,0%) 

και πολύ μεγάλου μεγέθους (27,7%). 
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Πίνακας 11 

Μέγεθος των μορφών από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Μικρό 78 

51,0% 

40 

28,4% 

Μεγάλο 50 

32,7% 

62 

44,0% 

Πολύ μεγάλο 25 

16,3% 

39 

27,7% 

x2=16,123(a)   df=2   sig=,000 

 

Τα παιδιά από τη Φλώρινα ζωγράφισαν κυρίως μορφές μεγάλου μεγέθους (60,4%), 

από τη περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης ζωγράφισαν κυρίως μικρού μεγέθους 

(43,9%), από τις Σέρρες ζωγράφισαν κυρίως μεγάλου μεγέθους (52,6%), από τη Νέα 

Φιλαδέλφεια κυρίως μικρού μεγέθους 78,1%, από τη Σίνδο κυρίως μικρού μεγέθους 

(51,4%), από τη Θέρμη κυρίως πολύ μεγάλου μεγέθους (44,8%) και από τη περιοχή 

Τούμπας της Θεσσαλονίκης κυρίως μικρού και μεγάλου μεγέθους (35,3%) (πίνακας 

12). 

Πίνακας 12 

Μέγεθος των μορφών στις ζωγραφιές σε σχέση με την περιοχή. 

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Μικρό 11 

22,9% 

18 

43,9% 

11 

28,9% 

25 

78,1% 

37 

51,4% 

4 

13,8% 

12 

35,3% 

Μεγάλο 29 

60,4% 

 

13 

31,7% 

20 

52,6% 

6 

18,8% 

20 

27,8% 

12 

41,4% 

12 

35,3% 

Πολύ 

μεγάλο 

8 

16,7% 

10 

24,4% 

7 

18,4% 

1 

3,1% 

15 

20,8% 

13 

44,8% 

10 

29,4% 

x2=52,032(a) df=12   sig= ,000 

 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ζωγράφισαν κυρίως μορφές μικρού μεγέθους (39,3%). 

Τα παιδιά της α’ δημοτικού ζωγράφισαν κυρίως μορφές μικρού μεγέθους (45,3%), 

ενώ τα παιδιά της β’ δημοτικού ζωγράφισαν κυρίως μορφές μεγάλου μεγέθους 

(49,1%). Όσον αφορά τις πολύ μεγάλες μορφές, αυτές συγκριτικά με τις άλλες τάξεις 

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από παιδιά νηπιαγωγείου (28,1%) (πίνακας 13).  
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Πίνακας 13 

Μέγεθος μορφών σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ 

δημοτικού 

Β’ 

δημοτικού 

Νηπιαγωγείο 

Μικρό 48 

45,3% 

17 

32,1% 

53 

39,3% 

Μεγάλο 42 

39,6% 

26 

49,1% 

44 

32,6% 

Πολύ 

μεγάλο 

16 

15,1% 

10 

18,9% 

38 

28,1% 

 

Ευκρίνεια 

Στο 69,4% των ζωγραφιών υπήρχε ευκρίνεια ως προς τη κατανόηση του φύλου, ενώ 

στο 30,6% δεν υπήρχε (πίνακας 14). Πιο συγκεκριμένα, στις ζωγραφιές  χωρίς 

ευκρίνεια παρατηρήθηκε πως περισσότερο στον άσχημο άνθρωπο (ν=13), παρά στον 

όμορφο (ν=5) δεν διακρινόταν το φύλο. Στις υπόλοιπες (ν=72) δε διακρινόταν 

αμφότερους. Η δυσκολία αυτή, σχετικά με την αναγνώριση μορφολογικών 

χαρακτηριστικών του φύλου οφείλεται στην ατέλεια στο σχήμα, πιθανόν λόγω 

αδεξιότητας της παιδικής γραφής (Tzampazi, 2013).  

Πίνακας 14 

Ύπαρξη ευκρίνειας στο φύλο. 

 Frequency Valid 

Percent 

Ευκρίνεια 204 69,4% 

Απουσία 

ευκρίνειας 

90 30,6% 

 

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, η συσχέτιση της ευκρίνειας του φύλου 

των μορφών με το φύλο του παιδιού είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 15). 

Περισσότερη ευκρίνεια ως προς το φύλο υπήρξε στις ζωγραφιές των κοριτσιών 

(ν=115) και λιγότερη στων αγοριών (ν=89). Αυτό συμβαίνει λόγω της ταύτισης των 

παιδιών με το φύλο τους. Έτσι, λοιπόν, τα κορίτσια φροντίζουν να τονίζουν τα 

γυναικεία χαρακτηριστικά του φύλου τους βάζοντας στις μορφές που σχεδιάζουν 

φορέματα ή φούστες και έντονα στοιχεία, όπως μαλλιά, μάτια, χείλη (Tzampazi, 

2013). 
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Πίνακας 15 

Ύπαρξη ευκρίνειας όσον αφορά το φύλο των 

μορφών από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

ευκρίνειας 

64 

41,8% 

26 

18,4% 

Ευκρίνεια 89 

58,2% 

115 

81,6% 

x2= 18,900(b)   df=1   sig=,000 

 

Συνάμα, και η συσχέτιση ευκρίνειας του φύλου με τη τάξη του παιδιού είναι 

στατιστικά σημαντική (πίνακας 16). Περισσότερη ευκρίνεια παρουσιάστηκε στις 

ζωγραφιές παιδιών της β’ δημοτικού (88,7%) και μετέπειτα της α’ δημοτικού 

(67,9%) και του νηπιαγωγείου (63,0%). Θεωρούμε πολύ λογικό αυτό το 

αποτέλεσμα, καθώς τα παιδιά όσο μεγαλώνουν, τόσο καλύτερες σχεδιαστικές 

ικανότητες αποκτούν. Στις ζωγραφιές Ελλήνων μαθητών, επιπλέον, παρατηρήθηκε 

περισσότερη ευκρίνεια, όσον αφορά το φύλο των μορφών (70,9%), σε σχέση με των 

αλλοδαπών (47,4%) (πίνακας 17). 

Πίνακας 16 

Ευκρίνεια όσον αφορά το φύλο των μορφών σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 34 

32,1% 

6 

11,3% 

50 

37,0% 

Ισχύει 72 

67,9% 

47 

88,7% 

85 

63,0% 

x2=12,016(a)   df=2   sig= ,002 

Πίνακας 17 

Ύπαρξη ευκρίνειας ως προς το φύλο σε σχέση με την 

εθνικότητα. 

 Έλληνες Αλλοδαποί 

Δεν ισχύει 80 

29,1% 

10 

52,6% 

Ισχύει 195 

70,9% 

9 

47,4% 

x2= 4,637(b)   df=1   sig= ,031 
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Περισσότερη ευκρίνεια ως προς τη κατανόηση του φύλου στις ζωγραφιές 

παρουσιάστηκε στη Φλώρινα (87,5%). Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σέρρες 

(84,2%), στη τρίτη θέση βρίσκεται η Σίνδος (70,8%), στη τέταρτη η Χαριλάου 

(68,3%), στη πέμπτη η Τούμπα (64,7%), στην έκτη η Νέα Φιλαδέλφεια (53,1%) και 

στη τελευταία η Θέρμη (41,4%) (πίνακας 18). 

Πίνακας 18 

Ύπαρξη ευκρίνειας ως προς το φύλο στη ζωγραφιά σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

6 

12,5% 

13 

31,7% 

6 

15,8% 

15 

46,9% 

21 

29,2% 

17 

58,6% 

12 

35,3% 

Ισχύει 42 

87,5% 

28 

68,3% 

32 

84,2% 

17 

53,1% 

51 

70,8% 

12 

41,4% 

22 

64,7% 

x2=26,483(a)   df=6   sig= ,000 

 

Πληρότητα 

Όσον αφορά τη πληρότητα των μορφών, στο 94,6% των ιχνογραφημάτων δεν 

υπήρχε. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν είχαν όλα τα μέρη του σώματος-χαρακτηριστικά 

προσώπου ζωγραφισμένα, ενώ μόλις το 5,4% τα είχε (πίνακας 19). Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε να απουσιάζουν από τις ζωγραφιές των παιδιών, 

πρώτον τα αυτιά, δεύτερον ο λαιμός και τρίτον τα άκρα των μορφών. Ακολουθούν η 

μύτη, το στόμα και τα μάτια. Παράλληλα, παρατηρήθηκε απουσία χεριών και ποδιών 

(αναφερόμαστε και στον όμορφο και στον άσχημο άνθρωπο σε γενικό πλαίσιο).  

Πίνακας 19 

Ύπαρξη πληρότητας ανθρώπινων μορφών. 

   Frequency Valid Percent 

Πληρότητα 16 5,4% 

Απουσία     

πληρότητας 

278 94,6% 

 

Σχετικά με την απουσία χαρακτηριστικών, οι Van και Eisen υποστηρίζουν ότι η ίδια 

είναι μια ένδειξη δυσκολίας προσαρμογής. Παιδιά που ζηλεύουν πολύ, ζωγραφίζουν, 

για παράδειγμα, τη μητέρα τους γεμάτη με ατέλειες. Χωρίς άκρα χεριών ή ποδιών, 

χωρίς πρόσωπο ή στόμα, χωρίς παλάμες ή μόνο με ένα πόδι. Γενικά, η απουσία 

χαρακτηριστικών ή μελών του σώματος μπορεί να δείχνει ανωριμότητα, ζήλεια και το 
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γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ  καλή επικοινωνία με αυτά τα πρόσωπα. Φυσικά πρέπει 

πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η έλλειψη χαρακτηριστικών των 

μορφών που σχεδιάζουν τα παιδιά, μπορεί να οφείλεται στη προσπάθεια τους να 

φτιάξουν γρήγορα τη φιγούρα τους και να ολοκληρώσουν το δημιούργημα τους 

(Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

 Όσον αφορά το στόμα, «Η παράλειψη του στόματος μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει 

το ενδιαφέρον για στοματική ευχαρίστηση-συγκεκριμένα , την άρνηση των ορμών για 

υπερτροφία» (Γκλυν & Σιλκ, 1997:165). Επίσης, η παράλειψη του στόματος δείχνει 

ότι τα παιδί διακατέχεται από συναισθηματικές ελλείψεις, αισθάνεται αδυναμία και 

δεν έχει αποκτήσει ακόμη αυτονομία. Σχετικά με τον λαιμό, η απουσία του είναι 

φυσιολογική στην ηλικία των πέντε ετών. Σε μεγαλύτερη ηλικία όμως, όπως έντεκα ή 

δώδεκα ετών, δε θεωρείται φυσιολογική. Η έλλειψη ματιών, αν και σπάνια στα 

σχέδια των παιδιών, εκφράζει την άρνηση του παιδιού να δει και να αντιμετωπίσει τη 

πραγματικότητα γύρω του (Κρότι & Μάνι, 2003).  

Συνεχίζοντας, τα χέρια συχνά αποτελούν σύμβολα και χρησιμοποιούνται για να 

εκφράσουν επιθετικότητα ή τρυφερότητα. Οι Van και Eisen τοποθετούν τη 

παράλειψη χεριών ανάμεσα στις  τέσσερις ενδείξεις που παρατηρούνται σε παιδιά 

ηλικίας 5 ½-6-½ ετών, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής. Όταν 

παρατηρείται έλλειψη χεριών σε παιδιά μεγαλύτερα των έξι ετών, πρόκειται για πιο 

σοβαρό πρόβλημα από ό,τι σε μικρότερη ηλικία. Η απουσία χεριών σε σχέδια παιδιών 

πάνω από έξι ετών μπορεί να δείχνει συστολή, παθητικότητα ή πνευματική 

ανωριμότητα. Η παράλειψη αυτή δε συνηθίζεται στην ηλικία των 10 ετών, όπου πάνω 

από το 90% των παιδιών σχεδιάζουν τις ανθρώπινες μορφές με χέρια.  Επιπλέον, 

σύμφωνα με την Rhoda Kellog, η απουσία χεριών δεν δείχνει πάντα αφηρημάδα ή 

ανωριμότητα του παιδιού. Απλά κάποιες φορές φαίνεται στο ίδιο πιο όμορφος ένας 

άνθρωπος χωρίς χέρια (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Επιπροσθέτως, η παράλειψη βραχιόνων/χεριών πιστεύεται ότι δείχνει συναισθήματα 

αδυναμίας και αναποτελεσματικότητας. Βέβαια, είναι συνηθισμένο για παιδιά 

μικρότερα των πέντε ετών να παραλείπουν τα χέρια στα σχέδια τους και είναι 

δύσκολο να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά διατρέχονται από συναισθήματα 

αδυναμίας. Σύμφωνα με τον Freeman, υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται 

«επικέντρωση στα άκρα». Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, πιθανότερα 
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απεικονίζονται το κεφάλι και τα πόδια από ό,τι τα χέρια, καθώς ορίζουν τα ακραία 

σημεία του κυρίαρχου κάθετου άξονα (Γκλυν & Σιλκ, 1997). 

Από τη στατιστική ανάλυση, συνεχίζοντας, προκύπτει ως στατιστικά σημαντική η 

συσχέτιση της πληρότητας των μορφών και του φύλου του παιδιού (πίνακας 20). Οι 

ζωγραφιές των κοριτσιών (8,5%)  παρουσίασαν μεγαλύτερη πληρότητα από αυτές 

των αγοριών (2,6%). Το αποτέλεσμα αυτό, πιθανόν, να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

κορίτσια αποκτούν πιο γρήγορα καλές σχεδιαστικές ικανότητες και δίνουν βάση στις 

λεπτομέρειες μιας φιγούρας περισσότερο από ό,τι τα αγόρια. 

Πίνακας 20 

Ύπαρξη πληρότητας στις μορφές από τα αγόρια και 

τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

πληρότητας 

149 

97,4% 

129 

91,5% 

Πληρότητα 4 

2,6% 

12 

8,5% 

x2=4,957(b)   df= 1   sig= ,026 

 

Η συσχέτιση με τη τάξη του παιδιού, συνάμα, είναι στατιστικά σημαντική και αυτή 

(πίνακας 21). Περισσότερη πληρότητα παρουσιάστηκε από τα παιδιά της β’ 

δημοτικού (18,9%). Ακολουθεί η α’ δημοτικού  (4,7%) και το νηπιαγωγείο (0,7%). 

Πράγματι, όπως έχει διαπιστωθεί κι σε άλλη έρευνα ( της Τζαμπάζη το 2011), όσο 

μεγαλώνει η τάξη του παιδιού, τόσο αυξάνεται η πληρότητα των μορφών στις 

ζωγραφιές, ενώ όσο μικραίνει η τάξη που πηγαίνει το παιδί, τόσο μειώνεται η 

πληρότητα των ανθρώπινων μορφών που σχεδιάζει. 

Πίνακας 21 

Πληρότητα μορφών σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 101 

95,3% 

43 

81,1% 

134 

99,3% 

Ισχύει 5 

4,7% 

10 

18,9% 

1 

0,7% 

x2= 24,471(a)   df=2   sig= ,000 
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Περισσότερη πληρότητα όσον αφορά τις μορφές στις ζωγραφιές παρουσιάστηκε στις 

Σέρρες με ποσοστό 21,1%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Φλώρινα (14,6%) και στη 

τελευταία θέση η Σίνδος (1,4%). Οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν μηδενικό 

ποσοστό (0,0%) (πίνακας 22). 

Πίνακας 22 

Πληρότητα μορφών σε σχέση με τη περιοχή. 

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

41 

85,4% 

41 

100,0% 

30 

78,9% 

32 

100,0% 

71 

98,6% 

29 

100,0% 

34 

100,0% 

Ισχύει 7 

14,6% 

0 

0,0% 

8 

21,1% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

x2= 35,915(a)   df=6   sig= ,000 

 

Αρμονικότητα 

Οι συνθετικές λύσεις στη ζωγραφική χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την 

αρμονία-χαλάρωση και την αντίθεση-ένταση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 

ευχάριστες έννοιες για τον άνθρωπο που εκφράζουν ηρεμία και στατικότητα. Έννοιες 

όπως, ισορροπία, συμμετρία, μονοτονία, συνοχή, σχηματοποίηση, ακινησία, 

επανάληψη, τάξη, ομοιομορφία, αρμονική διάταξη, αρμονικά χρώματα συνδέονται με 

την αρμονία-χαλάρωση (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Όσον αφορά την έρευνα μας, η αρμονικότητα/αρμονία εξετάστηκε μόνο ως προς τις 

ανθρώπινες φιγούρες. Παρατηρήθηκε, συγκεκριμένα, η αναλογικότητα και η 

συμμετρία ανάμεσα στα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Όπως δείχνουν, λοιπόν, τα 

αποτελέσματα η αρμονικότητα απουσίαζε από τα περισσότερα ιχνογραφήματα 

(ν=193), ενώ υπήρχε μόνο στα 101 (πίνακας 23). 

Πίνακας 23 

Ύπαρξη αρμονικότητας στις ανθρώπινες μορφές. 

 Frequency Valid Percent 

Αρμονικότητα 101 34,4% 

Απουσία 

αρμονικότητας 

193 65,6% 

 

 Σε γενικό πλαίσιο έχουμε να πούμε ότι σχεδιάστηκαν (φυσικά σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη του σώματος) τα εξής: χέρια δυσανάλογα μεταξύ τους, μικρά ή 
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μεγάλα, κοντά ή μακριά, πόδια δυσανάλογα μεταξύ τους, μακριά ή κοντά, μεγάλα ή 

μικρά, λεπτά ή χοντρά, λαιμοί μακριοί, μεγάλοι ή χοντροί, κεφάλια μικρά, μεγάλα ή 

τεράστια, σώματα πολύ λεπτά ή μεγάλα ή μικρά, δάχτυλα δυσανάλογα μεταξύ τους, 

λεπτά ή μεγάλα, μεγάλα στόματα και τέλος μεγάλα άκρα.  Υπήρξαν φυσικά και 

σχήματα αφηρημένα, μουτζουρώματα και ασύνδετες γραμμές.  

Οι ζωγραφιές των κοριτσιών, επιπλέον, παρουσίασαν μεγαλύτερη αρμονικότητα στις 

ανθρώπινες μορφές (39,0%) σε σχέση με των αγοριών (30,1%) (πίνακας 24). 

Πιστεύουμε πως, κι εδώ, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα κορίτσια 

αποκτούν πιο γρήγορα καλές σχεδιαστικές ικανότητες από ό,τι τα αγόρια. 

Πίνακας 24 

Ύπαρξη αρμονικότητας στις μορφές των 

ζωγραφιών από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

αρμονικότητας 

107 

69,9% 

86 

61,0% 

Αρμονικότητα 46 

30,1% 

55 

39,0% 

 

Μεγαλύτερη αρμονικότητα παρατηρήθηκε στη περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης 

με ποσοστό 48,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Φιλαδέλφεια (46,9%), στη 

τρίτη θέση βρίσκονται οι Σέρρες (42,1%), στη τέταρτη θέση βρίσκεται η Τούμπα 

(38,2%), στη πέμπτη θέση βρίσκεται η Σίνδος (27,8%), στην έκτη θέση βρίσκεται η 

Θέρμη (24,1%) και στη τελευταία θέση βρίσκεται η Φλώρινα (20,8%) (πίνακας 25). 

Πίνακας 25 

Αρμονικότητα στις μορφές σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

38 

79,2% 

21 

51,2% 

22 

57,9% 

17 

53,1% 

52 

72,2% 

22 

75,9% 

21 

61,8% 

Ισχύει 10 

20,8% 

20 

48,8% 

16 

42,1% 

15 

46,9% 

20 

27,8% 

7 

24,1% 

13 

38,2% 

x2=  13,862(a)   df=6  sig= ,031 

 

Περισσότερη αρμονικότητα, τέλος, όσον αφορά τις μορφές παρουσιάστηκε από 

παιδιά της β’ δημοτικού (41,5%). Ακολουθεί η α’ δημοτικού (36,8%) και το 

νηπιαγωγείο (29,6%). Παρατηρούμε, δηλαδή, πως όσο ανεβαίνει η τάξη που πηγαίνει 

το παιδί, τόσο αυξάνεται και η αρμονικότητα των ανθρώπινων μορφών (πίνακας 26). 
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Πίνακας 26 

Αρμονικότητα στις μορφές σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 67 

63,2% 

31 

58,5% 

95 

70,4% 

Ισχύει 39 

36,8% 

22 

41,5% 

40 

29,6% 

 

Ένα σημαντικό θέμα της δομής πολλών πολύπλοκων αντικειμένων είναι το μέγεθος 

των διαφόρων συστατικών τους. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μέχρι την 

ηλικία των έξι ετών δε μπορούν να διαβαθμίσουν με ακρίβεια τα μέρη των σχεδίων 

τους. Συχνά υποστηρίζεται ότι το μέγεθος αντανακλά τη σπουδαιότητα του θέματος. 

Συνάμα, προβλήματα προγραμματισμού και άλλοι εκτελεστικοί παράγοντες έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν τα σχετικά μεγέθη του κεφαλιού και του κορμού στα 

παιδικά σχέδια ανθρώπινης μορφής (Γκλυν & Σιλκ, 1997).  

Από τους Thomas και Tsalimi, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά 

συνηθίζουν να υπερβάλουν το μέγεθος του κεφαλιού σε σχέση με αυτό του κορμού. 

Η συνήθεια αυτή είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου προγραμματισμού. Τα παιδιά 

ως συνήθως σχεδιάζουν πρώτα το κεφάλι και δεν καταφέρνουν να αφήσουν αρκετό 

χώρο για μια οπτικά σωστή απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής. Όταν όμως ειπώθηκε 

στα παιδιά να σχεδιάσουν πρώτα τον κορμό και μετά το κεφάλι, παρήχθησαν σχέδια 

με ακριβείς αναλογίες, ακόμα και από παιδιά μικρότερης ηλικίας. Έχει υποστηριχτεί, 

επίσης, ότι η υπερεκτίμηση του μεγέθους του κεφαλιού σε σχέση με το σώμα της 

ανθρώπινης φιγούρας, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης σπουδαιότητας που αποδίδουν 

τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο στο κεφάλι (Γκλυν & Σιλκ, 1997). 

Μια έρευνα των Allik και Laak ενίσχυσε την υπόθεση ότι τα παιδιά έχουν οπτικά 

ρεαλιστικές προθέσεις, σχετικά με τις αναλογίες των μεγεθών.  Η έρευνα αυτή έδειξε 

ότι το μέγεθος μπορεί να είναι στοιχείο της κανονικής αναπαράστασης του 

αντικειμένου που έχουν στο μυαλό τους. Παρατηρήθηκε, επιπλέον, ότι η 

σταθερότητα του μεγέθους παρέμενε όταν το σχεδιαστικό έργο επαναλαμβάνονταν 

και ότι η σταθερότητα ενός σχετικού μεγέθους παρέμενε όταν άλλαζε το ίδιο το έργο 

από ελεύθερο σχέδιο σε σχέδιο συμπλήρωσης (Γκλυν & Σιλκ, 1997). 

 Τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά εφαρμόζουν έναν κανόνα σύμφωνα με 

τον οποίο το μικρό κεφάλι πηγαίνει με το μικρό σώμα και το μεγάλο κεφάλι πηγαίνει 
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με το μεγάλο σώμα. Ό,τι ζωγραφίζεται πάνω στο χαρτί, ζωγραφίζεται σε αναλογία με 

ό,τι υπάρχει εκεί, χωρίς να επηρεάζεται από τη σειρά με την οποία σχεδιάζονται αυτά 

τα στοιχεία, αλλά πιθανόν από το περιεχόμενο του θέματος. Έτσι, λοιπόν, στο σχέδιο 

μιας ανθρώπινης μορφής τα παιδιά ασχολούνται με τις αναλογίες των μερών του 

σώματος με την αρχή ότι το κεφάλι πρέπει να είναι μικρότερο από το σώμα (Γκλυν & 

Σιλκ, 1997). 

Συνεχίζοντας, η αστάθεια της μορφής, η οποία ταλαντεύεται πάνω σε μικρά πόδια 

που δε μπορούν να τη στηρίξουν, είναι μια συχνή παρατήρηση σε σχέδια παιδιών με 

ανασφάλεια. Τα παιδιά εκφράζουν ασυνείδητα και συμβολικά την αστάθεια μιας 

προσωπικότητας, η οποία δομείται πάνω σε μια αδύναμη βάση (μικρά πόδια). Η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας υπονομεύεται από τα συναισθήματα ανασφάλειας και 

το έντονο άγχος μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της ωριμότητας των 

συναισθημάτων και της πνευματικής υγείας (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Γενικότερα, δεν υπάρχει ακριβής κανόνας για να καθοριστεί μια σωστή αναλογία. Η 

αναλογία αποκτάται όσο εξελίσσεται η σχεδιαστική ωρίμανση και η συνολική 

ανάπτυξη του παιδιού. Πολύ σημαντικές όμως είναι κάποιες συγκεκριμένες 

«δυσαναλογίες». Το «μεγάλο κεφάλι» φανερώνει μεγάλη ανάγκη για ανταλλαγή 

τροφής (μεγάλο πρόσωπο = μεγάλο στόμα) και επικοινωνίας. Τα παιδιά που 

ζωγραφίζουν ανθρώπους με πολύ μεγάλο κεφάλι τους αρέσει να αυτοπροβάλλονται, 

συμπεριφέροντας ακόμη και επιδεικτικά. Το «μικρό κεφάλι» μπορεί να αποτελεί 

σημάδι άσχημων εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τις περιόδους της πρώτης 

διατροφής και του απογαλακτισμού. Παραδείγματος χάριν, νοσηλεία σε νοσοκομείο, 

τροφικές ιδιαιτερότητες, υποχρεωτικές δίαιτες λόγω γαστρεντερικών ενοχλήσεων, 

μειωμένη όρεξη (Κρότι & Μάνι, 2003). 

 Ο «μακρύς λαιμός» εκφράζει την ανάγκη του παιδιού για εξερεύνηση των όσο 

συμβαίνουν γύρω του. Οι «μακριοί βραχίονες» δείχνουν την ανάγκη του παιδιού για 

επικοινωνία, συνεύρεση, αγκαλιά. Εκφράζουν επίσης πληθωρικότητα και 

διαλλακτικό χαρακτήρα, μόνο όταν βέβαια δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που 

δηλώνουν επιθετικότητα. Αντίθετα, οι «κοντοί βραχίονες» εκφράζουν το φόβο του 

παιδιού για συναναστροφή, την ανασφάλεια του ή τη ντροπαλότητα του. Τέλος, τα 

«μακριά σκέλη». Τα σκέλη λειτουργούν ως μέσα σταθερότητας και κίνησης. Αν 

είναι μακριά εκφράζουν την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας. Αν είναι 
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υπερβολικά μακριά τότε μπορεί να σημαίνουν ότι το παιδί θέλει να μεγαλώσει 

γρήγορα και να φτάσει κάποιον ενήλικο που πιθανόν είναι το πρότυπο του. Τέλος, τα 

«κοντά σκέλη» δείχνουν σιγουριά και φυσική αντοχή. Πρόκειται για παιδιά που 

όπως λένε «πατάνε γερά στη γη» (Κρότι & Μάνι, 2003).  

Σενάριο 

Κάποια μορφή σεναρίου σχεδιασμένη παρατηρήθηκε στο 45,9% των 

ιχνογραφημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ενώ στο 54,1% δεν 

παρατηρήθηκε (πίνακας 27). 

Πίνακας 27 

Ύπαρξη σεναρίου στις ζωγραφιές. 

 Frequency Valid Percent 

Σενάριο 

 

135 45,9% 

Απουσία 

Σεναρίου 

159 54,1% 

 

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η συσχέτιση σεναρίου με το φύλο του 

παιδιού είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 28). Τα κορίτσια (ν=75) περισσότερο 

συμπεριέλαβαν κάποιο σενάριο στα ιχνογραφήματα τους από ό,τι τα αγόρια (ν=60). 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι τα κορίτσια είναι πιο εκφραστικά από τα αγόρια και 

σχεδιάζουν περισσότερες λεπτομέρειες σε ένα σχέδιο, ενώ τα σχέδια των αγοριών 

είναι πιο απλά και λιτά.  

Πίνακας 28 

Ύπαρξη σεναρίου στις ζωγραφιές από τα αγόρια και 

τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

σεναρίου 

 

93 

60,8% 

66 

46,8% 

Σενάριο 60 

39,2% 

75 

53,2% 

x2=5,771(b   df= 1   sig= ,016 

 

Συνεχίζοντας, κάποια μορφή σεναρίου παρουσιάστηκε περισσότερο από παιδιά της β’ 

δημοτικού (56,6%). Ακολουθεί η α’ δημοτικού (48,1%) και το νηπιαγωγείο (40,0%) 
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(πίνακας 29). Παρατηρούμε και εδώ πως όσο ανεβαίνει η τάξη που πηγαίνει το παιδί, 

τόσο περισσότερο προβάλλεται  «σενάριο» στα ιχνογραφήματα του.   

Πίνακας 29 

Ύπαρξη σεναρίου στη ζωγραφιά σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 55 

51,9% 

23 

43,4% 

81 

60,0% 

Ισχύει 51 

48,1% 

30 

56,6% 

54 

40,0% 

 

Όσον αφορά το σενάριο, λοιπόν, παρατηρήθηκαν συγκεντρωτικά ανάμεσα στον 

όμορφο και τον άσχημο άνθρωπο τα φαινόμενα-στοιχεία που ακολουθούν. Ο όμορφος 

άνθρωπος απεικονίζεται συχνά κάτω από όμορφα καιρικά φαινόμενα. Πιο 

συγκεκριμένα, σε πράσινο λιβάδι με μπλε ουρανό, σύννεφα, λίμνη, λουλούδια και 

ήλιο (βλέπε Ιχν. 1, 3, 4). Ο ήλιος παρουσιάζεται συχνά από πάνω του κίτρινος και 

χαμογελαστός. Ο ίδιος είναι ένα στοιχείο που η ύπαρξη του στη ζωγραφιά ταυτίζεται 

με τα θερμά συναισθήματα του παιδιού, τη δύναμη, τη ζωτικότητα και την όρεξη του 

για δράση (Μπέλλας, 1975). Ο ήλιος, γενικότερα, στα παιδικά έργα πολύ συχνά έχει 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ανάλογα με τη κατάσταση που βρίσκεται το παιδί 

ψυχολογικά αποκτά χαρούμενη ή στενοχωρημένη έκφραση (Κακίση-Παναγοπούλου, 

2006). Τα λουλούδια είναι διάχυτα γύρω από τον όμορφο άνθρωπο. Πότε τα κρατάει, 

πότε είναι δίπλα του ή γύρω του και πότε ζωγραφισμένα στο μέτωπο του. Δίπλα του 

παρατηρήθηκαν, επίσης, μπαλόνια, αστέρια και πεταλούδα.  

Από την άλλη πλευρά, ο άσχημος άνθρωπος απεικονίζεται συχνά κάτω από άσχημα 

καιρικά φαινόμενα. Αν και κάποιες φορές σχεδιάζεται μέσα σε λιβάδι με μπλε 

ουρανό (μαζί με τον όμορφο), πολλές φορές από πάνω του υπάρχουν γκρι σύννεφα 

και βροχή. Δίπλα του βλέπουμε συχνά κεραυνούς. Ο ήλιος και ουρανός είναι κάποιες 

φορές σε μαύρο χρώμα (βλέπε Ιχν. 2, 3, 4). Σε ένα ιχνογράφημα, μάλιστα,  το τοπίο 

σχεδιάστηκε  άγονο σε καφέ χρώμα με δέντρο απαρτιζόμενο μόνο από ξερά κλαδιά 

(βλέπε Ιχν. 1). Δίπλα στον άσχημο άνθρωπο παρατηρήσαμε μόνο μια φορά λουλούδι 

και πεταλούδα. Επίσης, και κάποια μπαλόνια. 
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Ιχνογράφημα 1 

Ιχνογράφημα 2 
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Ιχνογράφημα 3 

 

Ιχνογράφημα 4 

 

 Ο ουρανός και η γη στα σχέδια των παιδιών καθορίζονταν επί το πλείστον με 

γραμμές. Πράγματι, όπως αναφέρει και ο Lowenfeld, ο χώρος καθορίζεται από το 

παιδί (5-9 χρονών) με τη χρησιμοποίηση χρωματιστών γραμμών στα τοπία για τον 
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ουρανό και τη γη. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ουρανός καθορίζεται με τη παρουσία του 

ήλιου μόνο και η γη καθορίζεται από τη κάτω άκρη του χαρτιού, χωρίς να είναι 

χρωματισμένη (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  

Συνεχίζοντας, πολύ συχνά εμφανίζεται στο πλαίσιο του όμορφου ανθρώπου το 

σύμβολο της καρδιάς. Συγκεντρωτικά, η καρδιά είναι σχεδιασμένη είτε δίπλα του, 

είτε γύρω του αιωρούμενη, είτε επάνω στη μπλούζα ή το φόρεμα του, είτε ως μάτια, 

είτε επάνω σε ραβδί που κρατεί (βλέπε Ιχν. 1, 3, 4, 5). Παρατηρήθηκε, επίσης, σε 

μορφή μπαλονιού και σχεδιασμένη επάνω στο πρόσωπο του. Στο πλαίσιο του 

άσχημου ανθρώπου, αντιθέτως,  τη συναντάμε μόνο δύο φορές. Το σύμβολο καρδιά 

συναντάται σε έργα κυρίως κοριτσιών. Είναι ένα σύμβολο με σημαντική παρουσία, 

ακόμη και σε πανάρχαιους πολιτισμούς, το οποίο δείχνει τα πρώτα αισθηματικά 

σκιρτήματα των παιδιών (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Ιχνογράφημα 5 

Πολύ συχνό φαινόμενο είναι επίσης το ότι ο όμορφος άνθρωπος σε πολλά 

ιχνογραφήματα δεν είναι μόνος. Είτε υπάρχουν δύο όμορφοι άνθρωποι που 

χαμογελούν ως συνήθως, είτε στη στήλη του όμορφου ανθρώπου υπάρχουν και δύο 

παρόμοια ανθρωπάκια ή μικροσκοπικά κεφάλια (βλέπε Ιχν. 6, 8). Οι μορφές αυτές 

είναι πάντα χαμογελαστές. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε οι όμορφοι άνθρωποι 

να κρατούν στα χέρια τους μωρά-σαν κούκλες ή καρότσι μέσα στο οποίο υπάρχει 
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επίσης χαμογελαστό μωρό (βλέπε Ιχν. 7, 8). Μικροσκοπικά ανθρωπάκια 

σχεδιάστηκαν και ελεύθερα στο πλαίσιο ή μέσα σε σχέδιο που παραπέμπει σε αμάξι. 

Για ένα συγκεκριμένο μικρό ανθρωπάκι το παιδί είπε μάλιστα (ήταν γραμμένο από 

την εκπαιδευτικό) ότι είναι ο Άγιος Βασίλης.  

Ιχνογράφημα 6 

Ιχνογράφημα 7 
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Ιχνογράφημα 8 

Εκτός από μωρά σε χέρια ή σε καρότσι, τα υποκείμενα της έρευνας σχεδίασαν και 

μωρά μέσα στο σώμα του όμορφου ανθρώπου. Ο όμορφος άνθρωπος, δηλαδή, 

παρουσιάστηκε τρεις φορές ως έγκυος (βλέπε Ιχν. 9, 10, 11). Τη μια από αυτές είχε 

μάλιστα τρία μικρά κεφάλια σχεδιασμένα επάνω στο σώμα του. Σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι τα μωρά φαίνονται και είναι χαμογελαστά, όπως και ο γονιός.  Πρόκειται για 

το λεγόμενο φαινόμενο της «διαφάνειας». Το παιδί ζωγραφίζει αντικείμενα μαζί με 

το εσωτερικό τους που στη πραγματικότητα δε φαίνονται. Κατά τον Lowenfeld, η 

διαφάνεια είναι ένα στοιχείο που εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας από εφτά έως εννιά 

χρονών. Κατά τον Luquet από τεσσάρων έως δέκα ή δώδεκα χρονών. Για μερικούς 

επιστήμονες της ψυχολογίας η διαφάνεια αποτελεί στοιχείο ανωριμότητας και 

αυθορμητισμού. Μπορεί όμως τα παιδιά, για παράδειγμα, να ζωγραφίζουν πρώτα ένα 

τυποποιημένο σώμα και μετά να προσθέτουν τα ρούχα, χωρίς να σβήνουν το ήδη 

υπάρχον σώμα (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006).  
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Ιχνογράφημα 9 

Ιχνογράφημα 10 
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Ιχνογράφημα 11 

Όσον αφορά τον άσχημο άνθρωπο, η συνοδεία υπήρξε παρά ελάχιστες φορές. 

Σχεδιάστηκαν δίπλα του: δύο ανθρωπάκια, ένα ζώο, τρία μικροσκοπικά κεφάλια με 

λυπημένη έκφραση. Επί το πλείστον, δηλαδή, ο άσχημος άνθρωπος βρίσκεται μέσα 

στη μοναξιά και είναι λυπημένος (έχει λυπημένο χαμόγελο) (βλέπε Ιχν. 6, 10). 

Το συναίσθημα αυτό της λύπης στον άσχημο άνθρωπο ενισχύεται δραματικά με δύο 

σχεδιαστικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι το κλάμα (βλέπε Ιχν. 12). Ο άσχημος 

άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει σχεδιαστεί με δάκρυα κάτω από τα μάτια. Ο 

δεύτερος είναι τα σχέδια αφηρημένων μορφών που υπάρχουν από πάνω του. Τα 

παιδιά, δηλαδή, ζωγράφισαν μορφές απαρτιζόμενες μόνο από κλαμένα μάτια, στόμα 

και μύτη (βλέπε Ιχν. 13). Τα μπαλόνια, επίσης, και οι μικροσκοπικές μορφές που 

περιέχονται στα συγκεκριμένα ιχνογραφήματα έχουν λυπημένη μορφή.  
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Ιχνογράφημα 12 

Ιχνογράφημα 13 

Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, οι στήλες με τον όμορφο άνθρωπο διαχέονται από 

ένα συναίσθημα χαράς. Οι όμορφοι άνθρωποι χαμογελούν διάπλατα (βλέπε Ιχν. 11, 

12, 13). Έχουν από πάνω τους κάποιες φορές αφηρημένες μορφές με χαμόγελο μόνο, 

μάτια, μύτη ή αυτιά. Όπως είδαμε και παραπάνω όλες οι μορφές που τους 

συνοδεύουν χαμογελούν και αυτές, ακόμη και τα μπαλόνια. Στα σχέδια των παιδιών 
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πολλά αντικείμενα είναι συχνά ανθρωπομορφικά.  Ο άνθρωπος βρίσκεται στο 

επίκεντρο όλων και η φύση, παραδείγματος χάριν, μοιάζει μαζί του, έχοντας το 

πρόσωπο του και τα ίδια συναισθήματα, χαρούμενα ή λυπημένα όπως αυτός. Αυτό 

συμβαίνει γιατί, αφενός το παιδί προβάλλει το σώμα του, όπως το έχει βιώσει και 

αφετέρου, γιατί το παιδικό σχέδιο υποδηλώνει τον ανθρωπομορφισμό που 

περιλαμβάνεται στη ψυχοσύνθεση του παιδιού (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Αυτή η χαρά, συνάμα, εκφράζεται και στο πρόσωπο του όμορφου ανθρώπου με έναν 

ακόμη τρόπο. Τρείς φορές παρατηρήθηκε ότι όμορφος άνθρωπος έχει για μάγουλα 

κύκλους χρωματισμένους με κόκκινο χρώμα (βλέπε Ιχν. 13). Τα ροδοκόκκινα 

μάγουλα, ως γνωστόν, είναι σύμβολο υγείας και ευφορίας. Ο άσχημος άνθρωπος, 

αντιθέτως, παρουσιάστηκε σε ιχνογράφημα τελείως άχρωμος ή εξ ολοκλήρου 

βαμμένος στο πρόσωπο με μολύβι. Τέλος, σχεδιάστηκε και ως κλόουν σε ένα 

ιχνογράφημα.  

Ιχνογράφημα 14 

 

Συνεχίζοντας, ο όμορφος άνθρωπος παρατηρήθηκε έξι φορές ότι έχει σχεδιασμένα 

πίσω του κάτι σαν φτερά (βλέπε Ιχν. 15). Σε ένα από αυτά τα ιχνογραφήματα τα 

φτερά φαίνονται και ως μανδύας. Σε άλλο κρατάει παράλληλα και ραβδί με αστέρι 
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στη κορυφή. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι σχεδιάστηκε ως νεράιδα ή άγγελος από τα 

υποκείμενα της έρευνας. Ο άσχημος άνθρωπος, από την άλλη μεριά, σχεδιάστηκε 

μόνο σε ένα ιχνογράφημα ως μάγισσα με μαύρα ρούχα, μωβ μαλλιά, μακρύ καπέλο 

και ραβδί με αστέρι (βλέπε Ιχν. 15). Αρκετά συχνά βλέπουμε τον όμορφο άνθρωπο 

και με κορόνα στο κεφάλι ή σχέδια που παραπέμπουν σε κορόνα (βλέπε Ιχν. 16). Ο 

άσχημος άνθρωπος από τη μεριά του σχεδιάστηκε σε αρκετά ιχνογραφήματα με 

κέρατα στο κεφάλι του (βλέπε Ιχν. 17). Ενώ, κορόνα παρατηρήθηκε να φοράει 

σχεδόν μόνο μια φορά.  

Ιχνογράφημα 15 
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Ιχνογράφημα 16 

Ιχνογράφημα 17 

Συνάμα, πολύ συχνά ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάζεται δίπλα σε σπίτι ή σε σπίτια 

(βλέπε Ιχν. 18, 19). Ένα μεγάλο σπίτι δείχνει ευθυμία, υποδοχή, φιλοξενία, αγάπη, 

φιλία και το ότι το παιδί είναι εξωστρεφές. Αντίθετα, ένα μικρό σπίτι δείχνει 

περισυλλογή, ιδιωτική ζωή και το ότι το παιδί είναι ντροπαλό, εσωστρεφές και 

στηρίζεται στην οικογένεια του. Σε κάποια ιχνογραφήματα διακρίνουμε και σχέδια-

αμάξια (βλέπε Ιχν. 18). Σε ένα μάλιστα υπάρχει σχέδιο που παραπέμπει σε λιμουζίνα. 
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Το αυτοκίνητο είναι σύμβολο ταχύτητας και ισχύος. Πιο συχνά σχεδιάζεται από τα 

αγόρια με τον πατέρα τους ή τον ίδιο τον εαυτό τους στη θέση του οδηγού. Το 

αυτοκίνητο δείχνει την επιθυμία του παιδιού για ανεξαρτησία (Κρότι & Μάνι, 2003).   

Ιχνογράφημα 18 

Ιχνογράφημα 19 
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Ο όμορφος άνθρωπος, γενικότερα, σε συγκεκριμένες ζωγραφιές φοράει πιο όμορφα 

και καλά ρούχα από τον άσχημο. Σχεδιάστηκε πολλές φορές με καπέλο στο κεφάλι 

(βλέπε Ιχν. 21), μια φορά κρατώντας τσάντα και δύο φορές φορώντας κοσμήματα 

(βλέπε Ιχν. 20). Η παρουσία του καπέλου στις ζωγραφιές των παιδιών δείχνει πως το 

παιδί νομίζει ότι πιέζεται από τις παρατηρήσεις και τις απαγορεύσεις των ενηλίκων. 

Στην εφηβική ηλικία είναι ίσως και σημάδι καταπιεσμένης σεξουαλικότητας. Από 

πάνω του σχεδιάστηκε μια φορά, επίσης, κάτι σαν φωτιστικό-πολυέλαιος με κίτρινα 

λαμπάκια (βλέπε Ιχν. 22). Το κίτρινο χρώμα δηλώνει προσαρμογή, ενέργεια, 

δυναμισμό, διαίσθηση και διάθεση για άνοιγμα προς τα έξω (Κρότι & Μάνι, 2003). 

Ιχνογράφημα 20 
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Ιχνογράφημα 21 

Ιχνογράφημα 22 

 Ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε κάποιες φορές σε σχέση με τον όμορφο χωρίς 

κάτι δίπλα του ή δίπλα σε μικρά σπιτάκια. Σε συγκεκριμένες ζωγραφιές σχεδιάστηκε 

χωρίς καθόλου ρούχα ή με ρούχα που φαίνονταν να έχουν σκισίματα-μπαλώματα 

(βλέπε Ιχν. 23, 24).  Τρεις φορές παρατηρήθηκε να φοράει καπέλο και μια να κρατάει 
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τσάντα. Τα μαλλιά του σε ορισμένες ζωγραφιές ήταν εξ ολοκλήρου σηκωμένα επάνω 

ή σαν καρφάκια γύρω γύρω από το κεφάλι. Πολλές φορές τα παιδιά τοποθετούν στα 

έργα τους στοιχεία από προγενέστερα στάδια, όπως π.χ τον πρωταρχικό κύκλο με τις 

ακτίνες. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαλλιά μιας ανθρώπινης 

μορφής, αλλά και ως ήλιος, παλάμη, λουλούδι κ.α. (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Ιχνογράφημα 23 
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Ιχνογράφημα 24 

Όσον αφορά τον άσχημο άνθρωπο, σχεδιάστηκε πολλές φορές έχοντας 

μουτζούρωμα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε να έχει είτε μουτζουρωμένο 

κεφάλι, είτε πρόσωπο, είτε μαλλιά, είτε σώμα (βλέπε Ιχν. 5). Μουτζούρες υπήρξαν 

και δίπλα του στο σχέδιο. Πολλές φορές, συνεπώς, δε διακρινόταν καθαρά, όπως ο 

όμορφος άνθρωπος και συνάμα περιστοιχίζονταν από ακαθόριστα σχήματα-σχέδια. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές το σβήσιμο στη ζωγραφική μπορεί να σημαίνει ότι 

κάποιος θέλει να κρύψει κάτι που αυθόρμητα σχεδιάστηκε. Οι μουτζούρες πάνω στο 

σχέδιο είναι σημάδι μεγάλης ψυχοκινητικότητας και απουσίας αναστολών και ακόμη 

προβάλλουν μια σκοτεινή συναισθηματικότητα και μια έλλειψη νοητικής διαύγειας 

(Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Επιπροσθέτως, ένα μουτζουρωμένο πρόσωπο σε ένα παιδικό έργο δείχνει ότι το παιδί 

ζηλεύει ή νιώθει ότι απόρριψη από την οικογένεια ή το περιβάλλον του. Το 

μουτζούρωμα αυτό καθεαυτό είναι μια εξπρεσιονιστική πράξη, γιατί το παιδί 

εκδηλώνει τη περιέργεια του για το πώς καταγράφεται η κίνηση, αλλά και τη χαρά ή 

την οργή του. Τέλος, τα παιδιά που μουτζουρώνουν προεκτείνουν αυτή τους τη 

δράση και εκτός χαρτιού. Σε τοίχους, επάνω τους, σε βιβλία κ.α. Πρόκειται για μια 

συμβολή πράξη που δείχνει ότι κατακτούν τον κόσμο που θαυμάζουν (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). 
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Σημαντικές λεπτομέρειες που παρατηρήθηκαν στον σχεδιασμό είναι και οι εξής: σε 

ιχνογράφημα ο όμορφος άνθρωπος περιστοιχίζονταν από το σύμβολο «ν» και ο 

άσχημος από το σύμβολο «x», σε άλλο ιχνογράφημα ο άσχημος άνθρωπος φαίνεται 

να κρατάει σπαθί, έχοντας βγει από μαύρη σιδερένια πόρτα με κλειδαριά και να 

πολεμάει με τρεις όμορφους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σε ένα σπίτι.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα λόγια των παιδιών που 

καταγράφηκαν από τους εκπαιδευτικούς επάνω στις ζωγραφιές. Σχετικά με τον 

όμορφο άνθρωπο παιδιά είπαν: ‘‘Είναι πριγκίπισσες!’’, ‘‘Είναι καλός!’’, ‘‘Είναι 

χαρούμενος!’’, ενώ σχετικά με τον άσχημο άνθρωπο αναφέρθηκαν τα εξής: ‘‘Είναι 

άγριος!’’, ‘‘Είναι μόνος!’’, ‘‘Είναι κακός!’’, ‘‘Ο φόβος!’’, ‘‘Μπήκε στη φυλακή!’’, 

‘‘Μυρίζει άσχημα!’’. Τέλος, ένα μόνο παιδί έγραψε κάτω από τον άσχημο άνθρωπο 

και μέσα σε μια φούσκα τη φράση ‘‘νια νια’’, η οποία ως γνωστόν χρησιμοποιείται 

από παιδιά όταν θέλουν να περιγράψουν πράγματα που δεν τους αρέσουν. 

Περιβάλλον 

Όσον αφορά το περιβάλλον/χώρο στις ζωγραφιές των παιδιών, αυτό σχεδιάστηκε 

μόνο σε 50 από αυτές (πίνακας 30). Οι ζωγραφιές των κοριτσιών, μάλιστα, περιείχαν 

περισσότερο κάποιο περιβάλλον (17,7%) σε σχέση με των αγοριών (16,3%) (πίνακας 

31). Παρατηρούμε και εδώ πως οι ζωγραφιές των κοριτσιών παρουσιάζουν 

περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία από ό,τι των αγοριών.  

Ο χώρος και στις 50 ήταν εξωτερικός και όχι αστικός. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ανθρώπινες φιγούρες σχεδιάστηκαν μέσα σε λιβάδια και τοπία, με πράσινο, ουρανό, 

ήλιο, σύννεφα, δέντρα και λουλούδια. Επίσης, απεικονίστηκαν έξω και δίπλα από 

σπίτια. Το θεωρούμε πολύ λογικό το γεγονός ότι σχεδιάστηκαν αυτά τα στοιχεία από 

παιδιά προσχολικής κι πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς πρόκειται για απλά πράγματα 

και όχι εξεζητημένα που τα βλέπουν καθημερινά έξω στη φύση. Τα παιδιά μικρής 

ηλικίας συνηθίζουν να ζωγραφίζουν εικόνες από τους περιπάτους που πηγαίνουν και 

από τα παραμύθια που τους αφηγούνται. Όσον αφορά το σπίτι συγκεκριμένα, το ίδιο 

είναι ο πρώτος εξερευνημένος χώρος από τα παιδιά και σύμβολο του οικογενειακού 

περιβάλλοντος (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σύνηθες να 

απεικονίζεται στα ιχνογραφήματα των παιδιών.  
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Πίνακας 30  

Ύπαρξη περιβάλλοντος στις ζωγραφιές. 

 Frequency Valid Percent 

Περιβάλλον 50 17,0% 

Απουσία 

Περιβάλλοντος 

244 83,0% 

 

Πίνακας 31 

Ύπαρξη περιβάλλοντος στις ζωγραφιές από τα αγόρια 

και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

περιβάλλοντος 

128 

83,7% 

116 

82,3% 

Περιβάλλον 25 

16,3% 

25 

17,7% 

 

Στη περιοχή Τούμπα της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε περισσότερο κάποιο 

«περιβάλλον» στις ζωγραφιές των υποκειμένων σε ποσοστό 44,1%. Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται η Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (25,0%), στη τρίτη θέση 

βρίσκεται η Θέρμη Θεσσαλονίκης (20,7%), στη τέταρτη θέση βρίσκεται η Φλώρινα 

(16,7%), στη πέμπτη θέση βρίσκεται η περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης  

(12,2%) και στη τελευταία θέση βρίσκεται η Σίνδος (11,1%) (πίνακας 32). 

Πίνακας 32 

Περιβάλλον σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

40 

83,3% 

36 

87,8% 

38 

100,0% 

24 

75,0% 

64 

88,9% 

23 

79,3% 

19 

55,9% 

Ισχύει 8 

16,7% 

5 

12,2% 

0 

0,0% 

8 

25,0% 

8 

11,1% 

6 

20,7% 

15 

44,1% 

x2= 29,669(a)   df=6  sig= 000  

 

Τέλος, κάποιο «περιβάλλον» στη ζωγραφιά παρουσιάστηκε περισσότερο από παιδιά 

της α’ και β’ δημοτικού (σύνολο και οι δύο μαζί 26,4%), ενώ στο νηπιαγωγείο 

παρουσιάζεται σε ποσοστό 21,5%  (πίνακας 33). Παρατηρούμε και εδώ, λοιπόν, πως 

τα μεγαλύτερα παιδιά περιλαμβάνουν περισσότερη ποικιλία λεπτομερειών στα 

ιχνογραφήματα τους από ό,τι τα μικρότερα.  
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Πίνακας 33 

Ύπαρξη περιβάλλοντος στη ζωγραφιά σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 92 

86,8% 

46 

86,8% 

106 

78,5% 

Ισχύει 14 

13,2 

7 

13,2% 

29 

21,5% 

 

Χρώμα 

Το χρώμα χρησιμοποιήθηκε, όπως είναι φυσικό, στο μέγιστο βαθμό στις ζωγραφιές 

της έρευνας μας. Απουσίαζε μόνο στις 16 από αυτές, στις οποίες έγινε χρήση μόνο 

του μολυβιού (πίνακας 34). Οι ζωγραφιές με χρώμα ήταν περισσότερες στα αγόρια 

(96,1%) σε σχέση με τα κορίτσια (92,9%) (πίνακας 35). 

Πίνακας 34 

Ύπαρξη χρώματος στις ζωγραφιές. 

 Frequency Valid Percent 

Χρώμα 278 94,6% 

Απουσία 

Χρώματος 

16 5,4% 

 

Πίνακας 35 

Χρησιμοποίηση χρώματος στις ζωγραφιές από τα 

αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Απουσία 

χρώματος 

6 

3,9% 

10 

7,1% 

Χρώμα 147 

96,1% 

131 

92,9% 

 

Η χρησιμοποίηση χρώματος στις ζωγραφιές των υποκειμένων έγινε περισσότερο στις 

περιοχές: Σίνδος, Θέρμη, Τούμπα σε ποσοστό 100,0%. Ακολουθεί η Φλώρινα 

(97,9%), η Νέα Φιλαδέλφεια (96,9%), η Χαριλάου (85,4%) και τέλος οι Σέρρες 

(78,9%) (πίνακας 36). 



 
68 

Πίνακας 36 

Χρησιμοποίηση χρώματος στη ζωγραφιά σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

1 

2,1% 

6 

14,6% 

8 

21,1% 

1 

3,1% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Ισχύει 47 

97,9% 

35 

85,4% 

30 

78,9% 

31 

96,9% 

72 

100,0% 

29 

100,0% 

34 

100,0% 

x2= 33,882(a)   df=6  sig= ,031 

 

Από τη στατιστική ανάλυση, συνεχίζοντας, προέκυψε ότι η συσχέτιση του χρώματος 

με τη τάξη που πηγαίνει το παιδί είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 37). 

Παρατηρούμε ότι η χρησιμοποίηση του χρώματος μειώνεται όσο ανεβαίνει η τάξη 

του παιδιού. Αυτό πιθανόν να οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, στο γεγονός ότι το παιδί 

στο νηπιαγωγείο ασχολείται περισσότερο με τη ζωγραφική, τα χρώματα και κάθε 

είδους υλικά από ό,τι στο δημοτικό, στο οποίο όσο ανεβαίνει τάξη, τόσο ασχολείται 

και με άλλα αντικείμενα, όπως γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κ.α. Συνάμα, όπως είναι 

γνωστό, στο δημοτικό δεν δίνεται η δέουσα προσοχή στο μάθημα των καλλιτεχνικών.  

Πίνακας 37 

Χρησιμοποίηση χρώματος στη ζωγραφιά σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 6 

5,7% 

10 

18,9% 

0 

0,0% 

Ισχύει 100 

94,3% 

43 

81,1% 

135 

100,0% 

x2= 26,344(a)   df=2   sig= ,000 

 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε κάποια στοιχεία γενικά για την 

έννοια του χρώματος. Το χρώμα και το φως εξαρτώνται άμεσα από την όραση, η 

οποία είναι μια από τις σημαντικότερες αισθήσεις του ανθρώπου και οδηγεί σε 

μεγάλο ποσοστό τις πράξεις μας. Αυτό συνεπάγεται με το ότι το χρώμα είναι μια 

εντύπωση, μια αίσθηση. Το ηλιακό φως αποτελείται από επτά χρώματα τα οποία 

αναλύονται μέσα από το πρίσμα. Το μωβ, το μπλε-λουλακί, το μπλε-ουτρεμέρ, το 

πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Επιστημονικά ο πρώτος που 

ασχολήθηκε με το χρώμα ήταν ο Φιλίπ Όττο Ρούνγκε, ο οποίος εξέδωσε το 1810 τη 
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μελέτη του για τη χρωματική σφαίρα σαν στοιχειώδη συμβολική φόρμα. Η 

Πραγματεία πάνω στα χρώματα του Γκαίτε εκδόθηκε επίσης το 1810 (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). 

Για να υπάρχει χρώμα πρέπει φυσικά να υπάρχει φως. Το μάτι μας αντιδρά στις 

ακτινοβολίες που συνθέτουν το φως, μετατρέποντας κάθε μήκος κύματος σε κάποιο 

συγκεκριμένο χρώμα. Το λευκό φως, ενώ δείχνει άχρωμο, στην ουσία περιλαμβάνει 

όλα τα χρώματα μαζί. Το χρώμα διαθέτει και βάρος γιατί έχει και λαμπρότητα. Τα 

όρια, η επιφάνεια και η έκταση του μπορούν επίσης να μετρηθούν (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). 

Τα τρία βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, τα οποία δεν 

παράγονται από άλλα χρώματα. Με την ανάμειξη τους παράγονται τα 

συμπληρωματικά χρώματα που είναι το πράσινο, το μωβ και το πορτοκαλί. Το άσπρο 

και το μαύρο δεν θεωρούνται χρώματα. Το άσπρο όταν φωτίζεται με λευκό φως, 

αντανακλά όλες τις φωτεινές ακτίνες, ενώ το μαύρο τις απορροφά (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). 

«Βαριά» θεωρούνται τα σκούρα χρώματα και «ελαφριά» τα ανοιχτόχρωμα. Η 

μετάβαση από ένα ελαφρύτερο τόνο του χρώματος σε ένα πιο σκούρο και το 

αντίστροφο ονομάζεται τονική κλίμακα. Ο τόνος λοιπόν, αλλά και η απόχρωση και η 

ένταση είναι τα τρία χαρακτηριστικά του χρώματος. Τα ίδια διαιρούνται επίσης σε 

τρεις κατηγορίες: τα θερμά, τα ψυχρά και τα ουδέτερα (Κακίση-Παναγοπούλου, 

2006). 

Το χρώμα αποτελεί ένα σημαντικό εκφραστικό στοιχείο του ζωγραφικού έργου. Η 

προτίμηση του παιδιού σε κάποια χρώματα σχετίζεται με την ηλικία του, το 

χαρακτήρα και τη ψυχολογική κατάσταση του και με το γεωγραφικό του περιβάλλον. 

Το χρώμα επιλέγεται προσωπικά από το παιδί για αυτό και το βοηθάει να εκφραστεί. 

Τα ανοιχτά χρώματα δείχνουν εξωστρέφεια, ενώ τα σκοτεινά εσωστρέφεια του 

χαρακτήρα (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

 Γενικώς, οι χρωματικές προτιμήσεις των ανθρώπων εξαρτώνται από την ηλικία στην 

οποία βρίσκονται, το μορφωτικό τους επίπεδο, το κοινωνικό τους περιβάλλον και τη 

σωματικο-ψυχική τους υγεία (Μπέλλας, 2000). Το χρώμα, τέλος, μπορεί να 
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λειτουργήσει σε δύο επίπεδα. Στο γνωσιολογικό επίπεδο είναι μεταδότης 

πληροφοριών: α)με όρους που είναι καθαρά περιγραφικοί, π.χ. όταν τα φύλλα 

αλλάζουν χρώμα και β) με συμβολικούς όρους, όπως π.χ. στην περίπτωση σημαιών. 

Στο συγκινησιακό επίπεδο το χρώμα λειτουργεί με βάση συνδέσεις της ψυχολογίας 

και προκαλεί  συναισθήματα και διαθέσεις (Σιβροπούλου, 2003).  

 

Χρώματα στον όμορφο και τον άσχημο άνθρωπο 

Όσον αφορά τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του όμορφου 

ανθρώπου, τη πρώτη θέση κατέχει το κόκκινο χρώμα με ποσοστό 35,7%, τη δεύτερη 

θέση κατέχει το κίτρινο χρώμα με ποσοστό 35,0%, τη τρίτη θέση κατέχει το μαύρο 

χρώμα με ποσοστό 32,7%, τη τέταρτη θέση κατέχει το πορτοκαλί χρώμα με ποσοστό 

31,6%, τη πέμπτη θέση κατέχει το ροζ χρώμα με ποσοστό 29,9%, την έκτη θέση 

κατέχει το πράσινο χρώμα με ποσοστό 28,2%, την έβδομη θέση κατέχει το μωβ και 

το καφέ χρώμα με ποσοστό 26,9%, την όγδοη θέση κατέχει το μπλε χρώμα με 

ποσοστό 24,5%, την ένατη θέση κατέχει το γαλάζιο χρώμα με ποσοστό 20,7%, την 

δέκατη θέση κατέχει το γκρι και το λαχανί χρώμα με ποσοστό 11,6% και τη 

τελευταία θέση κατέχει το σομόν χρώμα με ποσοστό 5,8% (πίνακας 38).  

Πίνακας 38 

Χρώματα στον όμορφο άνθρωπο. 

 Frequency Valid Percent 

Μαύρο 96 32,7% 

Απουσία Μαύρου 198 67,3% 

Γκρι 34 11,6% 

Απουσία Γκρι 260 88,4% 

Κόκκινο 105 35,7% 

Απουσία Κόκκινου 189 64,3% 

Ροζ 88 29,9% 

Απουσία Ροζ 206 70,1% 

Μωβ 79 26,9% 

Απουσία Μωβ 215 73,1% 

Σομόν 17 5,8% 

Απουσία Σομόν 277 94,2% 

Κίτρινο 103 35,0% 

Απουσία Κίτρινου 191 65,0% 

Πορτοκαλί 93 31,6% 

Απουσία Πορτοκαλί 201 68,4% 

Καφέ 79 26,9% 
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Απουσία Καφέ 215 73,1% 

Πράσινο 83 28,2% 

Απουσία Πράσινου 211 71,8% 

Λαχανί 34 11,6% 

Απουσία Λαχανί 260 88,4% 

Μπλε 72 24,5% 

Απουσία Μπλε 222 75,5% 

Γαλάζιο 61 20,7% 

Απουσία Γαλάζιου 233 79,3% 

 

Όσον αφορά τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του άσχημου 

ανθρώπου, τη πρώτη θέση κατέχει το μαύρο χρώμα με ποσοστό 33,7%, τη δεύτερη 

θέση κατέχει το πορτοκαλί χρώμα με ποσοστό 26,2%, τη τρίτη θέση κατέχει το καφέ 

χρώμα με ποσοστό 24,8%, τη τέταρτη θέση κατέχει το κόκκινο χρώμα με ποσοστό 

24,5%, τη πέμπτη θέση κατέχει το  κίτρινο χρώμα με ποσοστό 21,4%, την έκτη θέση 

κατέχει το μπλε χρώμα με ποσοστό 20,7%, την έβδομη θέση κατέχει το πράσινο 

χρώμα με ποσοστό 20,1%, την όγδοη θέση κατέχει το ροζ χρώμα με ποσοστό 18,0%, 

την ένατη θέση κατέχει το μωβ χρώμα με ποσοστό 16,0%, την δέκατη θέση κατέχει 

το γαλάζιο χρώμα με ποσοστό 13,6%, την ενδέκατη θέση κατέχει το λαχανί χρώμα 

με ποσοστό 10,2%, τη δωδέκατη θέση κατέχει το γκρι χρώμα με ποσοστό 8,8% και 

τη τελευταία θέση κατέχει το σομόν χρώμα με ποσοστό 4,8% (πίνακας 39).   

Πίνακας 39  

Χρώματα στον άσχημο άνθρωπο. 

 Frequency Valid Percent 

Μαύρο 99 33,7% 

Απουσία Μαύρου 195 66,3% 

Γκρι 26 8,8% 

Απουσία Γκρι 268 91,2% 

Κόκκινο 72 24,5% 

Απουσία Κόκκινου 222 75,5% 

Ροζ 53 18,0% 

Απουσία Ροζ 241 82,0% 

Μωβ 47 16,0% 

Απουσία Μωβ 247 84,0% 

Σομόν 14 4,8% 

Απουσία Σομόν 280 95,2% 

Κίτρινο 63 21,4% 

Απουσία Κίτρινου 231 78,6% 

Πορτοκαλί 77 26,2% 

Απουσία Πορτοκαλί 217 73,8% 

Καφέ 73 24,8% 

Απουσία Καφέ 221 75,2% 
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Πράσινο 59 20,1% 

Απουσία Πράσινου 235 79,9% 

Λαχανί 30 10,2% 

Απουσία Λαχανί 264 89,8% 

Μπλε 61 20,7% 

Απουσία Μπλε 233 79,3% 

Γαλάζιο 40 13,6% 

Απουσία Γαλάζιου 254 86,4% 

 

Παρατηρούμε ότι για τον όμορφο άνθρωπο χρησιμοποιηθήκαν κυρίως (από τα τρία 

επικρατέστερα) βασικά χρώματα, ενώ για τον άσχημο άνθρωπο, σε γενικότερο 

πλαίσιο, συμπληρωματικά (το καφέ παράγεται με ανάμειξη βασικών και 

συμπληρωματικών χρωμάτων). Παρατηρούμε, επίσης, ότι το μαύρο χρώμα έρχεται 

πρώτο στον άσχημο άνθρωπο και τρίτο στον όμορφο.  

Όσον αφορά την επικράτηση του κόκκινου χρώματος στον όμορφο άνθρωπο, έχουμε 

να πούμε ότι το κόκκινο είναι το πιο ζεστό χρώμα. Δείχνει έξαψη και δυναμισμό. 

Θυμίζει το αίμα και τη φωτιά και δηλώνει ευψυχία και χαρά για δράση. Είναι το 

σύμβολο του πάθους και των δραματικών συγκρούσεων. Για όλους τους λαούς 

συμβολίζει το αίμα και τον πόλεμο. Το κόκκινο χρώμα, επιπλέον, ερεθίζει το νευρικό 

μας σύστημα. Συγκινήσεις και παρορμήσεις δηλώνονται με αυτό. Η συνεχής χρήση 

του από τα παιδιά πιθανόν να δηλώνει κάποια νευρωτική συμπεριφορά (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2006). «Το κόκκινο είναι η ροπή προς τη δράση, τα αθλήματα, τον 

αγώνα, τον συναγωνισμό, τον ερωτισμό και την επιχειρησιακή παραγωγικότητα. Το 

κόκκινο είναι η ‘‘επιβολή της βούλησης’’ ή η ‘‘δύναμη της βούλησης’’ σε αντιδιαστολή 

με το πράσινο, που είναι η ‘‘ελαστικότητα της βούλησης’’» (Λούσερ, 1989:73).  

Σχετικά με την επικράτηση του κίτρινου χρώματος στον όμορφο άνθρωπο, έχουμε να 

πούμε πως το κίτρινο είναι το φωτεινότερο χρώμα από όλα του χρωματικού κύκλου. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η φωτεινότητα, η λαμπρότητα και η 

αντανακλαστικότητα. Το ίδιο εκφράζει χαλάρωση, αίσθηση ελευθερίας και 

ευχαρίστησης, επεκτατικότητα και δηλώνει μια εξωστρέφεια. Θυμίζει τον ζεστό και 

λαμπρό ήλιο και συμβολίζει τον πλούτο του πνεύματος και την εξουσία. Στο 

ζωγραφικό έργο δηλώνει πως ο δημιουργός είναι δυναμικός, φιλόδοξος και έντονα 

δραστήριος (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 
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Συνεχίζοντας, σχετικά με την επικράτηση του μαύρου χρώματος στον άσχημο 

άνθρωπο (και ως τρίτου στον όμορφο) έχουμε να πούμε πως το μαύρο δεν 

περιλαμβάνεται στο χρωματικό φάσμα. Είναι το σύμβολο του λάθους, της 

ανυπαρξίας και η άρνηση του φωτός. Αντιπροσωπεύει την παραίτηση, την παράδοση 

ή εγκατάλειψη και την εξαφάνιση. Τα μαύρα ρούχα που φοριούνται σε συνθήκες 

πένθους δείχνουν τον πόνο και την οδύνη της ψυχής. Συμβολίζουν, επίσης, τον 

αρνητισμό, το φόβο, την απόρριψη και την θέληση για περιθωριοποίηση. Παιδιά που 

παρουσιάζουν εσωστρέφεια προτιμούν συχνά το μαύρο (Κακίση-Παναγοπούλου, 

2006). «Είναι σαν ένα τίποτε χωρίς δυνατότητες, σαν μια αιώνια σιωπή χωρίς μέλλον 

και ελπίδα. Ο κύκλος έκλεισε. Το μαύρο είναι κάτι που έχει εκλείψει σαν μια σβησμένη 

φωτιά. Μουσικά αναπαριστάμενο είναι σαν μια ολοκληρωτική παύση» (Kandinsky, 

1981:110). 

Όσον αφορά την επικράτηση που πορτοκαλί χρώματος στον άσχημο άνθρωπο, 

έχουμε να πούμε πως το πορτοκαλί είναι ζεστό και οικείο. Είναι λιγότερο άγριο από 

το κόκκινο, αλλά συνάμα πολύ ζωντανό. Θυμίζει τον ήλιο, τη φωτιά και τη ζέστη. 

Μαζί με το κίτρινο συμβολίζει την ιερότητα και το πνευματικό φως. Στην Αρχαία 

Ελλάδα, για παράδειγμα, οι Μούσες εμφανίζονταν με πορτοκαλί ρούχα. Το 

πορτοκαλί, τέλος, σε ένα ζωγραφικό έργο δηλώνει συναισθηματισμό, ηρεμία, ζεστή 

συμπεριφορά και προβολή του Εγώ (Κακίση-Παναγοπούλου, 2006). 

Τέλος, το καφέ χρώμα εκφράζει σοβαρότητα, λύπη, έλλειψη ανεκτικότητας στις 

αντιθέσεις και τις διαφωνίες και σύνεση (Κρότι & Μάνι, 2003). «Το καστανό είναι το 

κατεξοχήν γήινο χρώμα. Η S. Glapin παρατηρεί ότι το καφέ χρώμα δείχνει ενοχή, ενώ 

ο Widlöcher θεωρεί ότι αποκαλύπτει την ανάγκη να λερώσουμε μία επιφάνεια» 

(Κακίση-Παναγοπούλου, 2006:136). 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις 

συσχετίσεις των χρωμάτων με το φύλο του παιδιού.  

 Στον όμορφο άνθρωπο όλα τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από 

τα κορίτσια, εκτός από το γκρι και το μπλε που χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερο από τα αγόρια. Οι συσχετίσεις μάλιστα με τα χρώματα: κόκκινο, 

ροζ, μωβ, σομόν, κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ και το φύλο του παιδιού 

προέκυψαν ως στατιστικά σημαντικές.  
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 Στον άσχημο άνθρωπο όλα τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από 

τα κορίτσια. Οι συσχετίσεις με τα χρώματα: ροζ και μωβ με το φύλο του 

παιδιού απεδείχθησαν στατιστικά σημαντικές.   

 

Υπογραφή  

Από το σύνολο των υποκειμένων μόνο το 19,0% χρησιμοποίησε στις ζωγραφιές 

υπογραφή (πίνακας 40).  Όταν λέμε υπογραφή, εννοούμε το όνομα των υποκειμένων. 

Αντιθέτως, το 81,0% δε χρησιμοποίησε και αυτό συνέβη προφανώς, γιατί οι 

εκπαιδευτικοί δε το ζήτησαν, καθώς έγραφαν οι ίδιοι τα ονόματα των υποκειμένων ή 

τις λέξεις αγόρι/κορίτσι με σκοπό να διαχωριστούν μετέπειτα τα φύλα. Γενικώς, όταν 

η υπογραφή των παιδιών ή/και κάποιου άλλου σημαίνοντος τοποθετείται στο άνω 

μέρος του σχεδίου παρουσιάζεται το «ιδεώδες» της σύνθεσης, ενώ όταν τοποθετείται 

στο κάτω δίνονται τα πραγματικά εξειδικευμένα στοιχεία της σύνθεσης. Όταν, τέλος, 

μπαίνει στο κέντρο παρουσιάζεται έτσι το βασικό θέμα της σύνθεσης, η κεντρική 

πληροφορία που θέλει να προβάλει ο πομπός  (Arnheim, 1974· Kress & van 

Leeuwen, 2010).  

Πίνακας 40 

Ύπαρξη υπογραφής στη ζωγραφιά από τα 

υποκείμενα. 

 Frequency Valid Percent 

Υπογραφή 56 19,0% 

Απουσία 

υπογραφής 

238 81,0% 

 

Η υπογραφή στις ζωγραφιές χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τα κορίτσια (20,6%) 

σε σχέση με τα αγόρια (17,6%) (πίνακας 41). Επιπλέον, η χρησιμοποίηση της 

υπογραφής στη ζωγραφιά από τα υποκείμενα έγινε περισσότερο στη Σίνδο (66,7%). 

Ακολουθεί η Νέα Φιλαδέλφεια (18,8%), οι Σέρρες (2,6%) και η περιοχή Χαριλάου 

της Θεσσαλονίκης (2,4%) (πίνακας 42).  
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Πίνακας 41 

Χρησιμοποίηση υπογραφής από τα αγόρια και τα 

κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν 

χρησιμοποιήθηκε 

126 

82,4% 

112 

79,4% 

Χρησιμοποιήθηκε 27 

17,6% 

29 

20,6% 

 

Πίνακας 42 

Χρησιμοποίηση υπογραφής στη ζωγραφιά σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

48 

100,0% 

40 

97,6% 

37 

97,4% 

26 

81,3% 

24 

33,3% 

29 

100,0% 

34 

100,0% 

Ισχύει 0 

0,0% 

1 

2,4% 

1 

2,6% 

6 

18,8% 

48 

66,7% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

x2= 145,978(a)   df=6   sig= ,000 

 

Τέλος, η χρησιμοποίηση υπογραφής στη ζωγραφιά έγινε περισσότερο από παιδιά του 

νηπιαγωγείου σε ποσοστό 35,6%. Ακολουθεί η β’ δημοτικού (5,7%) και η α’ 

δημοτικού (4,7%) (πίνακας 43). 

Πίνακας 43 

Χρήση υπογραφής στη ζωγραφιά σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 101 

95,3% 

50 

94,3% 

87 

64,4% 

 

Ισχύει 5 

4,7% 

3 

5,7% 

48 

35,6% 

x2=44,137(a)   df=2   sig= ,000 
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10.2.Σημαντική ανάλυση 

 

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα που αναδύθηκαν από την ανάλυση των 

ιχνογραφημάτων είναι ότι στη στήλη του άσχημου ανθρώπου αναπαράχθηκε το 

αντίθετο φύλο σε ποσοστό 18% (πίνακας 44). Τα κορίτσια δηλαδή σχεδίασαν αγόρια 

και τα αγόρια κορίτσια. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά ως όμορφο άνθρωπο 

σχεδίασαν κάποιον που να έχει το ίδιο φύλο με αυτά. Αυτό είναι συνέπεια του ότι τα 

παιδιά ταυτίζονται με το φύλο τους (Γκλυν & Σιλκ, 1997).   

Πίνακας 44 

Στη στήλη του άσχημου ανθρώπου-αναπαραγωγή 

του αντίθετου φύλου. 

 Frequency Valid Percent 

Αναπαραγωγή 53 18,0% 

Απουσία 

αναπαραγωγής 

241 82,0% 

 

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η συσχέτιση του στερεοτύπου αυτού με το 

φύλο του παιδιού είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 45). Τα κορίτσια (ν=46) 

κυρίως (βλέπε Ιχν. 25, 26, 27) σχεδίασαν ως άσχημο άνθρωπο ένα αγόρι σε σχέση με 

τα αγόρια (ν=7) (βλέπε Ιχν. 28). Φαίνεται, λοιπόν, ότι περισσότερο τα κορίτσια 

ταυτίζονται με το φύλο τους το οποίο το θεωρούν πιο όμορφο σε σχέση με το 

αντίθετο το οποίο το βρίσκουν πιο άσχημο. Περισσότερο, μάλιστα, σχεδιάστηκε στη 

στήλη του άσχημου ανθρώπου το αντίθετο φύλο από παιδιά της β’ δημοτικού 

(28,3%). Ακολουθεί το νηπιαγωγείο (18,5%) και η α’ δημοτικού (12,3%) (πίνακας 

46). 

Πίνακας 45 

Στη στήλη του άσχημου ανθρώπου-αναπαραγωγή του 

αντίθετου φύλου από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 146 

95,4% 

95 

67,4% 

Ισχύει 7 

4,6% 

46 

32,6% 

x2=39,066(b)   df= 1   sig= ,000 
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Ιχνογράφημα 25 

 

 

Ιχνογράφημα 26 
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Ιχνογράφημα 27 

 

 

Ιχνογράφημα 28 
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Πίνακας 46 

Σχεδιασμός του αντίθετου φύλου στη στήλη του άσχημου ανθρώπου σε 

σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 93 

87,7% 

38 

71,7% 

110 

81,5% 

Ισχύει 13 

12,3% 

15 

28,3% 

25 

18,5% 

x2= 6,191(a)   df=2   sig= ,045 

 

Δεύτερο σημαντικό  στοιχείο που εμφανίστηκε από την ανάλυση των 

ιχνογραφημάτων είναι αυτό που συνδέεται με τα συναισθήματα. 155 παιδιά στο 

σύνολο σχεδίασαν τον όμορφο άνθρωπο ως χαρούμενο και τον άσχημο άνθρωπο ως 

λυπημένο (πίνακας 47) (βλέπε Ιχν. 29). Τα κορίτσια ήταν, μάλιστα, αυτά που 

σχεδίασαν περισσότερο τον όμορφο άνθρωπο ως χαρούμενο και τον άσχημο άνθρωπο 

ως λυπημένο σε σχέση με τα αγόρια (πίνακας 48). 

 Η χαρά εκφράστηκε με την ύπαρξη του χαμόγελου στα πρόσωπα των όμορφων 

ανθρώπων, ενώ η λύπη με τους εξής τρόπους: λυπημένο χαμόγελο (αντίστροφο του 

χαρούμενου), ανοιχτό στόμα, τρομαγμένο-άγριο στην όψη στόμα, γραμμή για στόμα, 

γραμμή ζικ ζακ για στόμα (βλέπε Ιχν. 30), κύκλος-μπαλίτσα για στόμα, μουτζούρα 

στο στόμα, απουσία στόματος. Οι συγκεκριμένοι τρόποι σχεδιασμού δεν 

παραπέμπουν αποκλειστικά σε λύπη, αλλά εξετάστηκαν σε σχέση πάντα με τον 

όμορφο άνθρωπο, για αυτό και κρίθηκαν ανάλογα.  
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Ιχνογράφημα 29 

 

Ιχνογράφημα 30 

 

Η λύπη ενισχύθηκε και με άλλους τρόπους, όπως τα δάκρυα κάτω από τα μάτια 

(βλέπε Ιχν. 31). Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά συνδέουν την ομορφιά με τη 
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χαρά και την ασχήμια με τη λύπη. Θεωρούν ότι ένας όμορφος άνθρωπος είναι αυτός 

που χαμογελάει, ενώ ένας άσχημος αυτός που φαίνεται θλιμμένος και κλαίει. Με 

άλλα λόγια η ομορφιά συνδέεται με την ομορφιά της ψυχής. Τα συναισθήματα και ο 

συγκινησιακός κόσμος του παιδιού εκφράζονται ουσιαστικά μέσα από το σχέδιο. 

Ακόμη και μια κηλίδα, μια γραμμή, ένα λουλούδι χωρίς φύλλα και οτιδήποτε άλλο 

ασήμαντο μπορεί να μας αφηγηθεί πολλά για τον κόσμο του (Κρότι & Μάνι, 2003). 

Ιχνογράφημα 31 

Πίνακας 47 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου ως χαρούμενο και 

του άσχημου ανθρώπου ως λυπημένο. 

 Frequency Valid Percent 

Υπήρξε 155 52,7% 

Δεν υπήρξε 139 47,3% 

 

Πίνακας 48 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου ως χαρούμενο και 

του άσχημου ανθρώπου ως λυπημένο από τα αγόρια και 

τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 77 

50,3% 

62 

44% 

Ισχύει 76 

49,7% 

79 

56,0% 
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Συνεχίζοντας, ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε ως χαρούμενος και ο άσχημος ως 

λυπημένος περισσότερο στη περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης (95,1%). Στη 

δεύτερη θέση βρίσκεται η Φλώρινα (54,2%), στη τρίτη θέση η Σίνδος Θεσσαλονίκης 

(51,4%), στη τέταρτη θέση οι Σέρρες (47,4%), στη πέμπτη θέση η Θέρμη (41,4%), 

στην έκτη θέση η Νέα Φιλαδέλφεια (40,6%) και στη τελευταία θέση βρίσκεται η 

Τούμπα (29,4%) (πίνακας 49). 

Πίνακας 49 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου ως χαρούμενο και του άσχημου ανθρώπου ως λυπημένο 

σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

22 

45,8% 

2 

4,9% 

20 

52,6% 

19 

59,4% 

35 

48,6% 

17 

58,6% 

24 

70,6% 

Ισχύει 26 

54,2% 

39 

95,1% 

18 

47,4% 

13 

40,6% 

37 

51,4% 

12 

41,4% 

10 

29,4% 

x2= 40,887(a)   df=6   sig= ,000 

 

Ο όμορφος άνθρωπος, τέλος, σχεδιάστηκε ως χαρούμενος και ο άσχημος ως 

λυπημένος περισσότερο από τα παιδιά της α’ δημοτικού (66,0%). Ακολουθεί η β’ 

δημοτικού (49,1%) και το νηπιαγωγείο (43,7%) (πίνακας 50). Παρατηρούμε, 

δηλαδή, ότι στο σύνολο τα μεγαλύτερα παιδιά προέβησαν σε τέτοιο σχεδιασμό από 

ό,τι τα μικρότερα.    

Πίνακας 50 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου ως χαρούμενο και του άσχημου ως 

λυπημένο σε σχέση με τη τάξη. 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 36 

34,0% 

27 

50,9% 

76 

56,3% 

Ισχύει 70 

66,0% 

26 

49,1% 

59 

43,7% 

x2=12,231(a)   df=2   sig= ,002 

 

Το τρίτο και τελευταίο σημαντικό φαινόμενο που αναδύθηκε από την ανάλυση του 

δείγματος μας αφορά τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά του όμορφου και του άσχημου 

ανθρώπου. (πίνακας 51).  Τη πρώτη θέση κατέχει το χαρακτηριστικό «δ» (Ο άσχημος 
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άνθρωπος έχει λίγα μαλλιά ή πιο κοντά ή και καθόλου σε σχέση με τον όμορφο) με 

ποσοστό 42,2%. Πιο συγκεκριμένα, το 17,7% των άσχημων ανθρώπων έχει πιο 

κοντά μαλλιά σε σχέση με τον όμορφο, το 16,3% δεν έχει καθόλου μαλλιά σε σχέση 

με τον όμορφο και το 8,2% έχει λίγα μαλλιά σε σχέση με τον όμορφο. 

 Τη δεύτερη θέση κατέχουν τα χαρακτηριστικά «β» (Ο όμορφος άνθρωπος έχει πιο 

ωραίο και καλοσχηματισμένο σώμα σε σχέση με τον άσχημο), «ε» (Στον άσχημο 

άνθρωπο λείπουν άκρα, μέρη του σώματος ή και τα δύο σε σχέση με τον όμορφο) 

και «η» (Ο όμορφος άνθρωπος έχει ξανθά-μακριά μαλλιά ή απλώς μακριά ή απλώς 

ξανθά μαλλιά σε σχέση με τον άσχημο) με ποσοστό 28,9%. Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά το χαρακτηριστικό «ε», στο 15,6% των άσχημων ανθρώπων λείπουν μέρη του 

σώματος (περιλαμβάνονται και μέρη του προσώπου) σε σχέση με τον όμορφο 

άνθρωπο, στο 9,2% λείπουν άκρα (εννοούνται δάχτυλα χεριών και κάτω άκρα) σε 

σχέση με τον όμορφο και στο 4,1% λείπουν και μέρη του σώματος και άκρα σε σχέση 

με τον όμορφο. Όσον αφορά το χαρακτηριστικό «η», το 14,3% των όμορφων 

ανθρώπων έχει μακριά μαλλιά σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο, το 8,8% έχει ξανθά 

μακριά μαλλιά σε σχέση με τον άσχημο και το 5,8% έχει απλώς ξανθά μαλλιά σε 

σχέση με τον άσχημο.  

Τη τρίτη θέση κατέχει το χαρακτηριστικό «στ» (Ο άσχημος άνθρωπος είναι πιο 

κοντός, ενώ ο όμορφος πιο ψηλός) με ποσοστό 22,8%. Τη τέταρτη θέση κατέχει το 

χαρακτηριστικό «θ» (Ο όμορφος άνθρωπος φοράει μακρύ φόρεμα με ωραία 

χρώματα/σχέδια ή απλώς μακρύ φόρεμα σε σχέση με τον άσχημο) με ποσοστό 

17,4%. Πιο συγκεκριμένα, το 9,2% φοράει απλώς μακρύ φόρεμα σε σχέση με τον 

άσχημο άνθρωπο και το 8,2% φοράει μακρύ φόρεμα με ωραία χρώματα και σχέδια σε 

σχέση με τον άσχημο. Τη πέμπτη θέση κατέχει το χαρακτηριστικό «ο» (Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει βλεφαρίδες σε σχέση με τον άσχημο) με ποσοστό 11,2%.  

Την έκτη θέση κατέχει το χαρακτηριστικό «ι» (Ο όμορφος άνθρωπος φοράει 

παπούτσια, ενώ ο άσχημος όχι ή φοράει γόβες σε σχέση με τον άσχημο) με ποσοστό 

9,2%. Πιο συγκεκριμένα, το 6,5% των όμορφων ανθρώπων φοράει παπούτσια σε 

σχέση με τον άσχημο άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα και δε φοράει και το 2,7% 

φοράει γόβες σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο (εδώ πρόκειται για γυναικείες 

μορφές).  
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Συνεχίζοντας, την έβδομη θέση κατέχουν τα χαρακτηριστικά «α» (Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει πράσινα ή γαλάζια μάτια σε σχέση με τον άσχημο), «γ» (Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει μεγάλο στόμα και του λείπουν/φαίνονται δόντια) και «ζ» (Ο 

άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλα αυτιά/πιο μεγάλα αυτιά σε σχέση με τον όμορφο) 

με ποσοστό 7,8%. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το χαρακτηριστικό «α», το 4,1% 

των όμορφων ανθρώπων έχει πράσινα μάτια σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο και το 

3,7% έχει γαλάζια μάτια σε σχέση με τον άσχημο.  

Την όγδοη θέση κατέχει το χαρακτηριστικό «κ» (Ο άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλη 

μύτη σε σχέση με τον όμορφο) με ποσοστό 4,4%. Την ένατη θέση κατέχει το 

χαρακτηριστικό «ν»  (Ο άσχημος άνθρωπος έχει παραμορφωμένα και πιο μεγάλα 

δάχτυλα σε σχέση με τον όμορφο) με ποσοστό 4,1%. Τη δέκατη θέση κατέχει το 

χαρακτηριστικό «μ» (Ο άσχημος άνθρωπος έχει σπυράκια ή ελιά στο πρόσωπο σε 

σχέση με τον όμορφο) με ποσοστό 3,0%. Πιο συγκεκριμένα, το 2,0% των άσχημων 

ανθρώπων έχει σπυράκια στο πρόσωπο σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο και το 

1,0% έχει ελιά στο πρόσωπο σε σχέση με τον όμορφο. Τη τελευταία θέση κατέχουν 

τα χαρακτηριστικά «λ» (Ο άσχημος άνθρωπος έχει ένα μάτι σε σχέση με τον 

όμορφο) και «ξ» (Ο άσχημος άνθρωπος φοράει γυαλιά σε σχέση με τον όμορφο) με 

ποσοστό 1,4%.  

Πίνακας 51 

Τρόπος αναπαραγωγής των ανθρώπων-εμφανισιακά χαρακτηριστικά. 

 Διαχωρισμός 

στοιχείων 

Frequency Valid Percent 

α)Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει 

πράσινα ή γαλάζια 

μάτια σε σχέση με 

τον άσχημο. 

Πράσινα 

 

Γαλάζια 

 

Δεν ισχύει 

12 

 

11 

 

271 

4,1% 

 

3,7% 

 

92,2% 

β)Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει πιο 

ωραίο και 

καλοσχηματισμένο 

σώμα σε σχέση με 

τον άσχημο. 

Ισχύει 

 

 

 

Δεν ισχύει 

85 

 

 

 

209 

28,9% 

 

 

 

71,1% 

γ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει 

μεγάλο στόμα και 

του 

λείπουν/φαίνονται 

δόντια. 

Ισχύει 

 

 

 

Δεν ισχύει 

23 

 

 

 

271 

7,8% 

 

 

 

92,2% 

δ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει λίγα 

Λίγα μαλλιά 

 

24 

 

8,2% 

 



 
85 

μαλλιά ή πιο κοντά 

ή και καθόλου σε 

σχέση με τον 

όμορφο. 

Πιο κοντά μαλλιά 

 

Καθόλου μαλλιά 

 

Δεν ισχύει 

52 

 

48 

 

170 

17,7% 

 

16,3% 

 

57,8% 

ε)Στον άσχημο 

άνθρωπο λείπουν 

άκρα, μέρη του 

σώματος ή και τα 

δύο σε σχέση με τον 

όμορφο. 

Άκρα 

 

Μέρη σώματος 

 

Και τα δύο 

 

Δεν ισχύει 

27 

 

46 

 

12 

 

209 

9,2% 

 

15,6% 

 

4,1% 

 

71,1% 

στ)Ο άσχημος 

άνθρωπος είναι πιο 

κοντός, ενώ ο 

όμορφος πιο ψηλός. 

Ισχύει 

 

 

Δεν ισχύει 

67 

 

 

227 

22,8% 

 

 

77,2% 

ζ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει 

μεγάλα αυτιά/πιο 

μεγάλα αυτιά σε 

σχέση με τον 

όμορφο. 

Ισχύει 

 

 

 

Δεν ισχύει 

23 

 

 

 

271 

7,8% 

 

 

 

92,2% 

η)Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει 

ξανθά-μακριά 

μαλλιά ή απλώς 

μακριά ή απλώς 

ξανθά μαλλιά σε 

σχέση με τον 

άσχημο. 

Ξανθά-μακριά 

 

Μακριά 

 

Ξανθά 

 

Δεν ισχύει 

 

 

26 

 

42 

 

17 

 

209 

8,8% 

 

14,3% 

 

5,8% 

 

71,1% 

θ)Ο όμορφος 

άνθρωπος φοράει 

μακρύ φόρεμα με 

ωραία 

χρώματα/σχέδια ή 

απλώς μακρύ 

φόρεμα σε σχέση με 

τον άσχημο. 

Μακρύ φόρεμα με 

χρώματα και σχέδια 

 

Μακρύ φόρεμα 

απλώς 

 

 

Δεν ισχύει 

24 

 

 

 

27 

 

 

 

243 

8,2% 

 

 

 

9,2% 

 

 

 

82,7% 

ι)Ο όμορφος 

άνθρωπος φοράει 

παπούτσια, ενώ ο 

άσχημος όχι ή 

φοράει γόβες σε 

σχέση με τον 

άσχημο. 

Παπούτσια 

 

Γόβες 

 

Δεν ισχύει 

19 

 

8 

 

267 

6,5% 

 

2,7% 

 

90,8% 

κ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει 

μεγάλη μύτη σε 

σχέση με τον 

όμορφο. 

Ισχύει 

 

 

Δεν ισχύει 

13 

 

 

281 

4,4% 

 

 

95,6% 

λ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει ένα 

Ισχύει 

 

4 

 

1,4% 
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μάτι σε σχέση με τον 

όμορφο. 

 

Δεν ισχύει 

 

290 

 

98,6% 

μ)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει 

σπυράκια ή ελιά στο 

πρόσωπο σε σχέση 

με τον όμορφο. 

Σπυράκια 

 

Ελιά 

 

Δεν ισχύει 

6 

 

3 

 

285 

2,0% 

 

1,0% 

 

96,9% 

ν)Ο άσχημος 

άνθρωπος έχει 

παραμορφωμένα και 

πιο μεγάλα δάχτυλα 

σε σχέση με τον 

όμορφο. 

Ισχύει 

 

 

 

Δεν ισχύει 

12 

 

 

 

282 

4,1% 

 

 

 

95,9% 

ξ)Ο άσχημος 

άνθρωπος φοράει 

γυαλιά σε σχέση με 

τον όμορφο. 

Ισχύει 

 

Δεν ισχύει 

4 

 

290 

1,4% 

 

98,6% 

ο)Ο όμορφος 

άνθρωπος έχει 

βλεφαρίδες σε σχέση 

με τον άσχημο. 

Ισχύει 

 

 

Δεν ισχύει 

33 

 

 

261 

11,2% 

 

 

88,8% 

 

Συγκεντρωτικά, λοιπόν, βλέπουμε πως ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε στα 

ιχνογραφήματα των υποκειμένων της έρευνας μας, έχοντας πιο ωραίο και 

καλοσχηματισμένο σώμα (ν=85), αλλά και μεγαλύτερο ύψος (ν=67)   σε σχέση με τον 

άσχημο άνθρωπο (βλέπε Ιχν. 32). Από τη στατιστική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε προέκυψε, μάλιστα, ότι τα κορίτσια σχεδίασαν περισσότερο τον 

όμορφο άνθρωπο με ωραίο και καλοσχηματισμένο σώμα (31,2%) σε σχέση με τα 

αγόρια (26,8%) (πίνακας 52). Είναι ευρέως γνωστό πως οι γυναίκες δίνουν 

μεγαλύτερη βάση στην εμφάνιση τους και συνδέουν την ομορφιά με ένα ωραίο και 

καλογυμνασμένο σώμα. Αντιθέτως, τα αγόρια ήταν αυτά που σχεδίασαν περισσότερο 

τον όμορφο άνθρωπο πιο ψηλό και τον άσχημο πιο κοντό (πίνακας 53).  

Πίνακας 52 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου με πιο ωραίο και 

καλοσχηματισμένο σώμα σε σχέση με τον άσχημο 

από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 112 

73,2% 

97 

68,8% 

Ισχύει 41 

26,8% 

44 

31,2% 
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Πίνακας 53 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου πιο κοντού και 

του όμορφου πιο ψηλού από τα αγόρια και τα 

κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 118 

77,1% 

109 

77,3% 

Ισχύει 35 

22,9% 

32 

22,7% 

 

Ιχνογράφημα 32 

 

Έκπληξη μας προξένησε το γεγονός πως ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε με πιο 

ωραίο και καλοσχηματισμένο σώμα σε σχέση με τον άσχημο περισσότερο από τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου (31,9%). Ακολουθεί η β’ δημοτικού (30,2%) και η α’ 

δημοτικού (24,5%) (πίνακας 54). Αντίθετα, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε πιο 

κοντός και ο όμορφος πιο ψηλός περισσότερο από τα παιδιά της α’ δημοτικού 

(24,5%). Ακολουθεί η β’ δημοτικού (22,6%) και το νηπιαγωγείο (21,5%) (πίνακας 

55). 
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Πίνακας 54 

Ο όμορφος άνθρωπος έχει πιο ωραίο και καλοσχηματισμένο σώμα σε σχέση 

με τον άσχημο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 80 

75,5% 

37 

69,8% 

92 

68,1% 

Ισχύει 26 

24,5% 

16 

30,2% 

43 

31,9% 

 

Πίνακας 55 

Ο άσχημος άνθρωπος είναι πιο κοντός και ο όμορφος πιο ψηλός (σε σχέση με 

τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 80 

75,5% 

41 

77,4% 

106 

78,5% 

Ισχύει 26 

24,5% 

12 

22,6% 

29 

21,5% 

 

Ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε, επίσης, με πράσινα (ν=12) ή γαλάζια (ν=11) 

μάτια σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο (βλέπε Ιχν. 33).  Τα συγκεκριμένα χρώματα 

στα μάτια των ανθρώπων είναι ως γνωστόν πιο εντυπωσιακά και κινούν πάντα τα 

βλέμματα των άλλων, οι οποίοι ως συνήθως τα εκθειάζουν. Με πράσινα μάτια 

σχεδίασαν τον όμορφο άνθρωπο περισσότερο τα κορίτσια (5,7%) σε σχέση με τα 

αγόρια (2,6%), καθώς και με γαλάζια σε ποσοστό 5,0% και αντίστοιχα 2,6% 

(πίνακας 56). 
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Ιχνογράφημα 33 

 

Πίνακας 56 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου με πράσινα ή 

γαλάζια μάτια σε σχέση με τον άσχημο από τα 

αγόρια και τα κορίτσια.  

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 145 

94,8% 

126 

89,4% 

Πράσινα 4 

2,6% 

8 

5,7% 

Γαλάζια 4 

2,6% 

7 

5,0% 

 

Όσον αφορά τη τάξη του παιδιού (πίνακας 57) , ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε με 

πράσινα μάτια σε σχέση με τον άσχημο περισσότερο από τα παιδιά της α’ δημοτικού 

(4,7%). Ακολουθεί η β’ δημοτικού (3,8%) και το νηπιαγωγείο (3,7%). Αντιθέτως 

σχεδιάστηκε με γαλάζια μάτια περισσότερο από τη β’ δημοτικού (5,7%). Ακολουθεί 

η α’ δημοτικού (4,7%) και το νηπιαγωγείο (2,2%). Με λίγα λόγια, κυρίως τα 

μεγαλύτερα παιδιά χρησιμοποίησαν αυτό το στοιχείο χρώματος των ματιών στα 

ιχνογραφήματα τους. 
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Πίνακας 57 

Ο όμορφος άνθρωπος έχει πράσινα ή γαλάζια μάτια σε σχέση με τον 

άσχημο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 96 

90,6% 

48 

90,6% 

127 

94,1% 

Πράσινα μάτια 5 

4,7% 

2 

3,8% 

5 

3,7% 

Γαλάζια μάτια 5 

4,7% 

3 

5,7% 

3 

2,2% 

 

Ο όμορφος άνθρωπος, συνεχίζοντας, σχεδιάστηκε με ξανθά-μακριά μαλλιά (ν=26) σε 

σχέση με τον άσχημο άνθρωπο ή με απλώς μακριά μαλλιά (ν=42) ή με απλώς ξανθά 

μαλλιά (ν=17) σε σχέση με τον άσχημο (βλέπε Ιχν. 34, 35). Και αυτή η συσχέτιση με 

το φύλο του παιδιού είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 58). Τα κορίτσια είναι αυτά 

που και στις τρεις περιπτώσεις παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό. Το θεωρούμε 

λογικό σε γενικές γραμμές, καθώς τα κορίτσια ταυτίζονται περισσότερο με το φύλο 

τους και χρησιμοποιούν στοιχεία που προβάλλουν θηλυκότητα, όπως πλούσια μαλλιά 

σε ξανθό χρώμα. Το ξανθό χρώμα είναι εντυπωσιακό και ας μη ξεχνάμε ότι υπάρχει 

στις περισσότερες ηρωίδες παιδικών έργων, αλλά και κοριτσίστικων παιχνιδιών, όπως 

η Barbie. Τα κορίτσια ακόμη με τα «μαλλιά» εκφράζουν την πρόωρη επιθυμία τους 

να αρέσουν, να αποκτήσουν φίλες και φίλους ή να ταυτιστούν με κάποιο διάσημο 

άτομο (Κρότι & Μάνι, 2003). 
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Ιχνογράφημα 34 

 

 

Ιχνογράφημα 35 
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Πίνακας 58 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου από τα αγόρια και τα κορίτσια με ξανθά 

μακριά μαλλιά ή απλώς με μακριά μαλλιά ή απλώς με ξανθά μαλλιά σε σχέση 

με τον άσχημο. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 142 

92,8% 

67 

47,5% 

Ξανθά-μακριά μαλλιά 3 

2,0% 

23 

16,3% 

Μακριά μαλλιά 2 

1,3% 

40 

28,4% 

Ξανθά μαλλιά 6 

3,9% 

11 

7,8% 

x2=77,790(a)   df= 3   sig= ,000 

 

Επιπροσθέτως, προέκυψε πως ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε με ξανθά-μακριά 

μαλλιά σε σχέση με τον άσχημο περισσότερο από τα παιδιά της β’ δημοτικού 

(11,3%). Με απλώς μακριά μαλλιά σχεδιάστηκε περισσότερο από τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου (20,0%) και με απλώς ξανθά μαλλιά από την α’ και β’ δημοτικού με 

ποσοστό 7,5% (πίνακας 59). 

Πίνακας 59 

Ο όμορφος άνθρωπος έχει ξανθά-μακριά μαλλιά ή μακριά μαλλιά ή απλώς 

ξανθά μαλλιά σε σχέση με τον άσχημο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 80 

75,5% 

36 

67,9% 

93 

68,9% 

Ξανθά-μακριά 

μαλλιά 

10 

9,4% 

6 

11,3% 

10 

7,4% 

Μακριά μαλλιά 8 

7,5% 

7 

13,2% 

27 

20,0% 

Ξανθά μαλλιά 8 

7,5% 

4 

7,5% 

5 

3,7% 

 

Ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε να φοράει μακρύ φόρεμα με χρώματα και σχέδια 

(ν=24) σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο ή απλώς μακρύ φόρεμα (ν=27) (βλέπε Ιχν. 

36). Όπως και παραπάνω η συσχέτιση με το φύλο είναι στατιστικά σημαντική 

(πίνακας 60). Τα κορίτσια είναι αυτά που σχεδίασαν περισσότερο όμορφους 

ανθρώπους με μακριά φορέματα. Πρόκειται, άλλωστε, για γυναικεία ρούχα τα οποία 

προβάλλουν ομορφιά, αρχοντιά και θηλυκότητα. Επιπλέον, ο όμορφος άνθρωπος 

σχεδιάστηκε με μακρύ φόρεμα με ωραία χρώματα/σχέδια περισσότερο από τα παιδιά 
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της β’ δημοτικού (15,1%) και με απλώς μακρύ φόρεμα περισσότερο από τα παιδιά 

του νηπιαγωγείου (11,9%) (πίνακας 61). 

Ιχνογράφημα 36 

 

Πίνακας 60 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου από τα αγόρια και 

τα κορίτσια με μακρύ φόρεμα με ωραία χρώματα και 

σχέδια ή απλώς με μακρύ φόρεμα σε σχέση με τον 

άσχημο. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 149 

97,4% 

94 

66,7% 

Μακρύ φόρεμα με 

ωραία 

χρώματα/σχέδια 

2 

1,3% 

22 

15,6% 

Απλώς μακρύ 

φόρεμα 

2 

1,3% 

25 

17,7% 

x2= 48,298(a)   df= 2   sig= ,000 
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Πίνακας 61 

Ο όμορφος άνθρωπος φοράει μακρύ φόρεμα με ωραία χρώματα και σχέδια ή 

απλώς μακρύ φόρεμα σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 92 

86,8% 

41 

77,4% 

110 

81,5% 

Μακρύ φόρεμα με 

ωραία 

χρώματα/σχέδια 

7 

6,6% 

8 

15,1% 

9 

6,7% 

Μακρύ φόρεμα 

απλώς 

7 

6,6% 

4 

7,5% 

16 

11,9% 

 

Συνεχίζοντας, ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε να φοράει παπούτσια (ν=19) σε 

σχέση με τον άσχημο που δε φοράει. Ο άσχημος άνθρωπος παρουσιάζεται δηλαδή πιο 

φτωχικός από άποψη υλικών πραγμάτων. Ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε επίσης 

και με γυναικείες γόβες (ν=8) (βλέπε Ιχν. 33) σε σχέση με τον άσχημο. Περισσότερο 

τα αγόρια σχεδίασαν όμορφους ανθρώπους με παπούτσια και άσχημους χωρίς (7,2%) 

σε σχέση με τα κορίτσια (5,7%), ενώ αντιθέτως περισσότερο τα κορίτσια σχεδίασαν 

όμορφους ανθρώπους με γόβες (5,0%) σε σχέση με τα αγόρια (0,7%) (πίνακας 61). 

Το θεωρούμε λογικό, καθώς η γόβα αποτελεί ένα δημοφιλές γυναικείο παπούτσι που 

προκαλεί, κατά τη γνώμη μας, δέος στα κορίτσια μικρής ηλικίας.  

Πίνακας 62 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου από τα αγόρια και 

τα κορίτσια με παπούτσια σε σχέση με τον άσχημο (που 

δε φοράει) ή με γόβες σε σχέση με τον άσχημο. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 141 

92,2% 

126 

89,4% 

Παπούτσια  11 

7,2% 

8 

5,7% 

Γόβες 1 

0,7% 

7 

5,0% 

 

Ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε να φοράει παπούτσια σε σχέση με τον άσχημο που 

δε φοράει περισσότερο στη Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (15,6%). Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται η Φλώρινα (12,5%), στη τρίτη θέση η Τούμπα (2,9%), στη τέταρτη 

θέση η Σίνδος (2,8%), στη πέμπτη θέση η περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης 

(2,4%), ενώ η Θέρμη παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό (0,0%). Αντιθέτως, ο όμορφος 

άνθρωπος σχεδιάστηκε να φοράει γόβες συγκεκριμένα, σε σχέση με τον άσχημο 
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άνθρωπο περισσότερο στη Φλώρινα (8,3%). Ακολουθούν οι Σέρρες (7,9%) και η 

Σίνδος (1,4%). Οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό (0,0%) 

(πίνακας 63). 

 

Πίνακας 63 

Ο όμορφος άνθρωπος φοράει παπούτσια σε σχέση με τον άσχημο άνθρωπο ή φοράει γόβες 

(σε σχέση με τη περιοχή). 

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν ισχύει 38 

79,2% 

40 

97,6% 

31 

81,6% 

27 

84,4% 

69 

95,8% 

29 

100,0% 

33 

97,1% 

Παπούτσια 6 

12,5% 

1 

2,4% 

4 

10,5% 

5 

15,6% 

2 

2,8% 

0 

0,0% 

1 

2,9% 

Γόβες 4 

8,3% 

0 

0,0% 

3 

7,9% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

x2= 28,407(a)  df=12   sig= ,005 

 

Τέλος, η συσχέτιση του στερεοτύπου των παπουτσιών με τη τάξη που πηγαίνει το 

παιδί είναι κι αυτή στατιστικά σημαντική (πίνακας 64). Και τις δύο περιπτώσεις τις 

χρησιμοποίησαν κυρίως παιδιά της β’ δημοτικού. Ακολουθεί η α’ δημοτικού και το 

νηπιαγωγείο. Καταλαβαίνουμε και εδώ, λοιπόν, πως «Όσο το παιδί μεγαλώνει, τόσο 

μεγαλώνει και η ικανότητα του να αποδίδει τις λεπτομέρειες από τα αντικείμενα που 

ιχνογραφεί» (Μπέλλας, 1975:45).  

Πίνακας 64 

Ο όμορφος άνθρωπος φοράει παπούτσια, ενώ ο άσχημος όχι ή φοράει γόβες σε 

σχέση με τον άσχημο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 95 

89,6% 

41 

77,4% 

 

131 

97,0% 

Παπούτσια 8 

7,5% 

8 

15,1% 

3 

2,2% 

Γόβες 3 

2,8% 

4 

7,5% 

1 

0,7% 

x2= 18,195(a)   df=4  sig= ,001 

 



 
96 

Ολοκληρώνοντας με τη περιγραφή του  όμορφου ανθρώπου, εντύπωση μας έκανε το 

γεγονός πως ο ίδιος σχεδιάστηκε με βλεφαρίδες στα μάτια σε σχέση με τον άσχημο 

άνθρωπο (ν=33) (βλέπε Ιχν. 12, 37, 38). Η συσχέτιση με το φύλο του παιδιού είναι 

στατιστικά σημαντική (πίνακας 65). Τα κορίτσια κυρίως σχεδίασαν βλεφαρίδες στα 

μάτια των όμορφων ανθρώπων. Συχνά σε σχέδια κοριτσιών συναντούνται γυριστές 

βλεφαρίδες και ψηλά τακούνια (βλέπε και πίνακα 61). Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν 

τη κοριτσίστικη φιλαρέσκεια και είναι ίσως ένα στοιχείο ερωτικού θέλγητρου 

(Μπέλλας, 1975).  

Πίνακας 65 

Σχεδιασμός του όμορφου ανθρώπου με βλεφαρίδες σε 

σχέση με τον άσχημο από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 150 

98,0% 

111 

78,7% 

Ισχύει 3 

2,0% 

30 

21,3% 

x2= 27,474(b)   df=1   sig= ,000 

 

Ιχνογράφημα 37 
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Ιχνογράφημα 38 

 

 Η συσχέτιση επίσης του στερεότυπου των βλεφαρίδων με τη τάξη που πηγαίνει το 

παιδί είναι και αυτή στατιστικά σημαντική (πίνακας 66). Περισσότερο τα παιδιά της 

β’ δημοτικού χρησιμοποίησαν βλεφαρίδες. Ακολουθεί η α’ δημοτικού και το 

νηπιαγωγείο. Παρατηρούμε και εδώ, λοιπόν, ότι όσο ανεβαίνει η ηλικία του παιδιού, 

τόσο εμπλουτίζονται κα τα σχέδια του με λεπτομέρειες.  

Πίνακας 66 

Ο όμορφος άνθρωπος έχει βλεφαρίδες σε σχέση με τον άσχημο (σε σχέση με τη 

τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 93 

87,7% 

42 

79,2% 

126 

93,3% 

Ισχύει 13 

12,3% 

11 

20,8% 

9 

6,7% 

x2= 7,760(a)   df=2  sig= ,021 

Όσον αφορά τη περιοχή, ο όμορφος άνθρωπος σχεδιάστηκε με βλεφαρίδες στα μάτια 

σε σχέση με τον άσχημο περισσότερο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (20,7%). Στη 

δεύτερη θέση βρίσκεται η Φλώρινα (16,7%), στη τρίτη θέση βρίσκονται οι Σέρρες 

(15,8%), στη τέταρτη θέση η περιοχή Χαριλάου (14,6%), στη πέμπτη θέση η Νέα 
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Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης (12,5%) και στη τελευταία η Σίνδος (4,2%). Η περιοχή 

Τούμπα Θεσσαλονίκης παρουσίασε μηδενικό ποσοστό (0,0%) (πίνακας 66). 

Πίνακας 67 

Ο όμορφος άνθρωπος έχει βλεφαρίδες, ενώ ο άσχημος όχι (σε σχέση με τη περιοχή).  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

40 

83,3% 

35 

85,4% 

32 

84,2% 

28 

87,5% 

69 

95,8% 

23 

79,3% 

34 

100,0% 

Ισχύει 8 

16,7% 

6 

14,6% 

6 

15,8% 

4 

12,5% 

3 

4,2% 

6 

20,7% 

0 

0,0% 

x2=13,257(a)   df=6   sig= ,039 

 

Περνώντας τώρα στον άσχημο άνθρωπο έχουμε να πούμε συγκεντρωτικά τα εξής που 

ακολουθούν. Ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με απουσία άκρων (ν=27), μερών 

του σώματος (ν=46) ή και των δύο (ν=12) σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (βλέπε 

Ιχν. 39, 40). Τα κορίτσια, μάλιστα, σχεδίασαν περισσότερο άσχημους ανθρώπους 

χωρίς κάποια μέρη του σώματος (20,6%) ή σε συνδυασμό και χωρίς κάποια άκρα του 

σώματος (4,3%) σε σχέση με τα αγόρια, τα οποία αντιθέτως σχεδίασαν περισσότερο 

άσχημους ανθρώπους χωρίς άκρα (9,8%) (πίνακας 68). 

 

Ιχνογράφημα 39 
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Ιχνογράφημα 40 

 

Πίνακας 68 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με έλλειψη άκρων, μέρη του 

σώματος ή και των δύο σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο από τα 

αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 115 

75,2% 

94 

66,7% 

Άκρα 15 

9,8% 

12 

8,5% 

Μέρη του σώματος 17 

11,1% 

29 

20,6% 

Και τα δύο 6 

3,9% 

6 

4,3% 

 

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η συσχέτιση του στερεοτύπου αυτού με τη 

τάξη που πηγαίνει το παιδί είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 69). Παρατηρούμε 

ότι περισσότερη έλλειψη άκρων υπήρξε στις ζωγραφιές παιδιών της β’ δημοτικού. 

Ακολουθεί η α’ δημοτικού και το νηπιαγωγείο. Ενώ περισσότερη έλλειψη μερών του 

σώματος, όπως χέρια ή πόδια, υπήρξε στις ζωγραφιές παιδιών νηπιαγωγείου. 

Ακολουθεί η α’ δημοτικού και η β’ δημοτικού. Αν το δούμε στο σύνολο (άκρα και 
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μέρη του σώματος) καταλαβαίνουμε ότι όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο πιο 

ολοκληρωμένες ανθρώπινες φιγούρες σχεδιάζει.  

Πίνακας 69 

Στον άσχημο άνθρωπο λείπουν άκρα ή μέρη του σώματος ή και τα δύο σε σχέση 

με τον όμορφο άνθρωπο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 78 

73,6% 

37 

69,8% 

94 

69,6% 

Άκρα 10 

9,4% 

9 

17,0% 

8 

5,9% 

Μέρη του 

σώματος 

11 

10,4% 

5 

9,4% 

30 

22,2% 

Και τα δύο 7 

6,6% 

2 

3,8% 

3 

2,2% 

x2=14,949(a)   df=6   sig= ,021 

 

Ο άσχημος άνθρωπος, επιπλέον, σχεδιάστηκε (ν=12) με μεγαλύτερα και πιο 

παραμορφωμένα δάχτυλα σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (μεγάλα χέρια κοινώς) 

(βλέπε Ιχν. 41, 42). Τα χέρια τα χρησιμοποιούμε για να αγγίξουμε, να χαϊδέψουμε, να 

χειριστούμε, αλλά και να χειροδικήσουμε. Η σημασία τους είναι αμφίσημη, καθώς σε 

κάθε περίπτωση δείχνουν την ανάγκη των παιδιών για συχνές και έντονες ανταλλαγές 

(Κρότι & Μάνι, 2003). Περισσότερο, μάλιστα, τα κορίτσια σχεδίασαν άσχημους 

ανθρώπους με πιο παραμορφωμένα και χοντρά δάχτυλα σε σχέση με τον όμορφο 

(5,0%) από ό,τι τα αγόρια (3,3%) (πίνακας 70). 
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Ιχνογράφημα 41 

 

 

Ιχνογράφημα 42 
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Πίνακας 70 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με πιο 

παραμορφωμένα και χοντρά δάχτυλα σε σχέση με τον 

όμορφο από τα αγόρια και τα κορίτσια.  

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 148 

96,7% 

134 

95,0% 

Ισχύει 5 

3,3% 

7 

5,0% 

 

Ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε να έχει παραμορφωμένα και πιο χοντρά δάχτυλα 

σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο περισσότερο από παιδιά της α’ δημοτικού (5,7%). 

Ακολουθεί η β’ δημοτικού (3,8%) και το νηπιαγωγείο (3,0%). Στο σύνολο δηλαδή, 

τα μεγαλύτερα παιδιά προέβησαν σε τέτοιο σχεδιασμό (πίνακας 71). 

Πίνακας 71 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει παραμορφωμένα και πιο χοντρά δάχτυλα σε σχέση με 

τον όμορφο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 100 

94,3% 

51 

96,2% 

131 

97,0% 

Ισχύει 6 

5,7% 

2 

3,8% 

4 

3,0% 

 

Συνάμα, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με μεγάλο στόμα και με δόντια που 

φαίνονται/λείπουν σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (ν=23) (βλέπε Ιχν. 47). Η 

έμφαση στο στόμα συχνά ερμηνεύεται και ως έκφραση της ενασχόλησης με τη 

στοματική ευχαρίστηση, η οποία συχνά συνδέεται με το ψυχαναγκαστικό φαγητό και 

τη δίαιτα. Η απεικόνιση των δοντιών, επίσης, είναι ένα παράδειγμα συναισθηματικών 

δεικτών. Σύμφωνα με την Koppitz, υπάρχουν τριάντα συναισθηματικοί δείκτες που 

μπορούν να βρεθούν σε παιδικά σχέδια ανθρώπινων μορφών. Πρόκειται για στοιχεία 

που εμφανίζονται πιο συχνά σε διαταραγμένα παιδιά, είναι ασυνήθιστα σε σχέδια 

φυσιολογικών παιδιών και τέλος δε σχετίζονται μόνο με την ηλικία και την ωρίμανση 

(Γκλυν & Σιλκ, 1997). Τα δόντια συμβολίζουν την οργή και εκφράζουν την ανάγκη 

του παιδιού να αρπάξει με αυτά ή να δαγκώσει κάτι ή κάποιον που θεωρεί ότι 

οφείλεται για τη δυσφορία και την ενόχληση που νιώθει. Τα ιδιαίτερα εμφανή δόντια 

μπορεί να δηλώνουν επιθετικότητα (Κρότι & Μάνι, 2003).  
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Τα αγόρια περισσότερο σχεδίασαν τον άσχημο άνθρωπο με μεγάλο στόμα και με 

δόντια που φαίνονται/λείπουν (9,2%) σε σχέση με τα κορίτσια (6,4%) (πίνακας 72). 

Ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε, επίσης, με αυτόν τον τρόπο περισσότερο στη 

Φλώρινα (18,8%). Ακολουθεί η Τούμπα (17,6%), η Θέρμη (6,9%), η Νέα 

Φιλαδέλφεια (6,3%), οι Σέρρες (5,3%), η Σίνδος (2,8%), ενώ η περιοχή Χαριλάου 

της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό (0,0%) (πίνακας 73). 

Πίνακας 72 

Σχεδιασμός από τα αγόρια και τα κορίτσια του άσχημου 

ανθρώπου με μεγάλο στόμα από το οποίο 

λείπουν/φαίνονται δόντια.  

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 139 

90,8% 

132 

93,6% 

Ισχύει 14 

9,2% 

9 

6,4% 

 

Πίνακας 73 

O άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλο στόμα και του λείπουν/φαίνονται δόντια σε σχέση με τη 

περιοχή. 

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

39 

81,3% 

41 

100,0% 

36 

94,7% 

30 

93,8% 

70 

97,2% 

27 

93,1% 

28 

82,4% 

Ισχύει 9 

18,8% 

0 

0,0% 

2 

5,3% 

2 

6,3% 

2 

2,8% 

2 

6,9% 

6 

17,6% 

x2= 19,009(a)   df=6   sig= ,004 

 

Τέλος, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με αυτό τον τρόπο περισσότερο από τα 

παιδιά της β’ δημοτικού (11,3%). Ακολουθεί το νηπιαγωγείο (7,4%) και η α’ 

δημοτικού (6,6%) (πίνακας 74). 

Πίνακας 74 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλο στόμα και του λείπουν/φαίνονται δόντια 

(σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 99 

93,4% 

47 

88,7% 

125 

92,6% 

Ισχύει 7 

6,6% 

 

6 

11,3% 

10 

7,4% 
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Συνεχίζοντας με τον τρόπο αναπαραγωγής του άσχημου ανθρώπου, παρατηρήσαμε 

ότι ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με μεγάλα αυτιά (ν=23) σε σχέση με τον 

όμορφο άνθρωπο (βλέπε Ιχν. 43, 44). Τα μεγάλα ή πεταχτά αυτιά στις ζωγραφιές 

παιδιών δείχνουν ότι το παιδί έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και υποτιμάει τον εαυτό του 

εξαιτίας ίσως κάποιας σχολικής αποτυχίας (Κρότι & Μάνι, 2003). Ο σχεδιασμός του 

άσχημου ανθρώπου με πιο μεγάλα αυτιά έγινε και από τα αγόρια, αλλά και από τα 

κορίτσια σε ποσοστό 7,8% (πίνακας 75). Ακόμη, το χαρακτηριστικό αυτό 

σχεδιάστηκε περισσότερο από τα παιδιά της β’ δημοτικού (11,3%). Ακολουθεί η α’ 

δημοτικού (9,4%) και το νηπιαγωγείο (5,2%) (πίνακας 76). 

 

Ιχνογράφημα 43 
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Ιχνογράφημα 44 

 

Πίνακας 75 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με πιο μεγάλα αυτιά 

σε σχέση με τον όμορφο από τα αγόρια και τα κορίτσια.  

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 141 

92,2% 

130 

92,2% 

Ισχύει 12 

7,8% 

11 

7,8% 

 

Πίνακας 76 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλα αυτιά σε σχέση με τον όμορφο (σε σχέση 

με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 96 

90,6% 

47 

88,7% 

128 

94,8% 

Ισχύει 10 

9,4% 

6 

11,3% 

7 

5,2% 

 

 Παρομοίως, σχεδιάστηκε με μεγάλη μύτη (ν=13) (βλέπε Ιχν. 45) και ένα μάτι (ν=4) 

(βλέπε Ιχν. 46, 47). Η μύτη αποτελεί φαλλικό σύμβολο και συναντάται συχνότερα σε 

εξελιγμένη μορφή σε ιχνογραφήματα αγοριών. Η παραμόρφωση ή τονισμός της 

συσχετίζεται με το φόβο ή την επιθυμία της σεξουαλικότητας (Κρότι & Μάνι, 2003). 
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Το ένα μάτι μας παραπέμπει στην ελληνική μυθολογία και τους λεγόμενους 

Κύκλωπες. Πρόκειται για μυθικά όντα με γιγαντιαία σώματα, φοβερή δύναμη, χωρίς 

εξυπνάδα και με μόνο ένα στρογγυλό μάτι στο μέτωπο (κύκλος +ὢψ= μάτι) 

(Κακριδής, 1986). Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα παιδιά επηρεάστηκαν από τη μυθολογία 

και θέλησαν να παρουσιάσουν ως Κύκλωπα τον άσχημο άνθρωπο. 

Ιχνογράφημα 45 

Ιχνογράφημα 46 
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Ιχνογράφημα 47 

 

Περισσότερο τα αγόρια σχεδίασαν άσχημους ανθρώπους με μεγάλη μύτη σε σχέση με 

τους όμορφους (4,6%) από ό,τι τα κορίτσια (4,3%) (πίνακας 77). Επιπροσθέτως, ο 

άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε να έχει μεγάλη μύτη περισσότερο στη Φλώρινα 

(14,6%). Ακολουθούν οι Σέρρες (7,9%), η περιοχή Τούμπα (2,9%), η περιοχή 

Χαριλάου (2,4%) και η Σίνδος (1,4%). Οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν 

μηδενικό ποσοστό (0,0%) (πίνακας 78). Ενώ, όσον αφορά τη τάξη, ο άσχημος 

άνθρωπος σχεδιάστηκε με μεγάλη μύτη σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο 

περισσότερο από τα παιδιά της β’ δημοτικού (7,5%). Ακολουθεί η α’ δημοτικού 

(6,6%) και το νηπιαγωγείο (1,5%) (πίνακας 79). 

Πίνακας 77 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με μεγάλη μύτη σε 

σχέση με τον όμορφο από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 146 

95,4% 

135 

95,7% 

Ισχύει 7 

4,6% 

6 

4,3% 
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Πίνακας 78 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλη μύτη σε σχέση με τη περιοχή. 

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

41 

85,4% 

40 

97,6% 

35 

92,1% 

32 

100,0% 

71 

98,6% 

29 

100,0% 

33 

97,1% 

Ισχύει 7 

14,6% 

1 

2,4% 

3 

7,9% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

0 

0,0% 

1 

2,9% 

x2= 17,759(a)  df=6   sig= ,007 

Πίνακας 79 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει μεγάλη μύτη σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (σε 

σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 99 

93,4% 

49 

92,5% 

133 

98,5% 

Ισχύει 7 

6,6% 

4 

7,5% 

2 

1,5% 

 

Σχετικά με το σχεδιασμό του ενός ματιού, περισσότερο τα αγόρια σχεδίασαν 

άσχημους ανθρώπους με ένα μάτι (2,0%) σε σχέση με τα κορίτσια (0,7%) (πίνακας 

80). Ο άσχημος άνθρωπος, συνάμα, σχεδιάστηκε με ένα μάτι μόνο στη Φλώρινα 

(8,3%) (πίνακας 81). Τέλος, μόνο παιδιά της α’ δημοτικού σχεδίασαν άσχημους 

ανθρώπους με ένα μάτι (πίνακας 82). 

Πίνακας 80 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με ένα μάτι από τα 

αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 150 

98,0% 

140 

99,3% 

Ισχύει 3 

2,0% 

1 

0,7% 

 

Πίνακας 81 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει ένα μάτι σε σχέση με τη περιοχή.  

 Φλώρινα Χαριλάου Σέρρες Ν. 

Φιλαδέλφεια 

Σίνδος  Θέρμη Τούμπα 

Δεν 

ισχύει 

44 

91,7% 

41 

100,0% 

38 

100,0% 

32 

100,0% 

72 

100,0% 

29 

100,0% 

34 

100,0% 

Ισχύει 4 

8,3% 

0 

100,0% 

0 

100,0% 

0 

100,0% 

0 

100,0% 

0 

100,0% 

0 

100,0% 

x2=  20,783(a)  df=6   sig= ,002 
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Πίνακας 82 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει ένα μάτι σε σχέση με τον όμορφο (σε σχέση 

με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 102 

96,2% 

53 

100,0% 

135 

100,0% 

Ισχύει 4 

3,8% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

x2= 7,192(a)   df=2  sig= ,027 

 

Σημαντικό στοιχείο στην εμφάνιση ενός ανθρώπου είναι και τα μαλλιά. Στις 

ζωγραφιές που αναλύσαμε ο άσχημος άνθρωπος έχει λίγα μαλλιά (ν=24), πιο κοντά 

μαλλιά (ν=52) ή καθόλου μαλλιά (ν=48) σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (βλέπε 

Ιχν. 48, 49). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η συσχέτιση του στερεοτύπου 

των μαλλιών με το φύλο του παιδιού είναι στατιστικά σημαντική (πίνακας 83). 

«Λίγα» ή «πιο κοντά» μαλλιά χρησιμοποίησαν περισσότερο τα κορίτσια σε σχέση με 

τα αγόρια τα οποία χρησιμοποίησαν περισσότερο «καθόλου» μαλλιά στον σχεδιασμό 

του άσχημου ανθρώπου  

 

Ιχνογράφημα 48 
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Ιχνογράφημα 49 

 

Πίνακας 83 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με λίγα μαλλιά ή πιο κοντά ή και 

καθόλου σε σχέση με τον όμορφο από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 113 

73,9% 

57 

40,4% 

Λίγα μαλλιά 6 

3,9% 

18 

12,8% 

Πιο κοντά μαλλιά 6 

3,9% 

46 

32,6% 

Καθόλου μαλλιά 28 

18,3% 

20 

14,2% 

x2=56,153(a)   df= 3   sig= ,000 

 

Σχετικά με τη τάξη, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με λίγα μαλλιά σε σχέση με 

τον όμορφο άνθρωπο περισσότερο από τα παιδιά της β’ δημοτικού (9,4%). Με πιο 

κοντά μαλλιά σχεδιάστηκε επίσης περισσότερο από τη β’ δημοτικού (20,8%), ενώ με 

καθόλου μαλλιά σχεδιάστηκε περισσότερο από παιδιά του νηπιαγωγείου (17,8%) 

(πίνακας 84). 
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Πίνακας 84 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει λίγα μαλλιά ή πιο κοντά ή και καθόλου σε σχέση με 

τον όμορφο άνθρωπο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 65 

61,3% 

29 

54,7% 

76 

56,3% 

Λίγα μαλλιά 7 

6,6% 

5 

9,4% 

12 

8,9% 

Πιο κοντά μαλλιά 18 

17,0% 

11 

20,8% 

23 

17,0% 

Καθόλου μαλλιά 16 

15,1% 

8 

15,1% 

24 

17,8% 

 

Ακόμη, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε στο πρόσωπο με σπυράκια (ν=6) ή ελιά 

(ν=3) σε σχέση με τον όμορφο άνθρωπο (βλέπε Ιχν. 50, 51). Περισσότερο τα 

κορίτσια, μάλιστα, σχεδίασαν άσχημους ανθρώπους με ελιά στο πρόσωπο (2,1%) σε 

σχέση με τα αγόρια που δε σχεδίασαν καθόλου (0,0%) ή με σπυράκια στο πρόσωπο 

(2,8%) σε σχέση με τα αγόρια (1,3%) (πίνακας 85). Από τη στατιστική ανάλυση 

προέκυψε ότι η συσχέτιση του στερεότυπου αυτού με τη τάξη που πηγαίνει το παιδί 

είναι στατιστικά σημαντική. Ελιά και σπυράκια (στο σύνολο) χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερο από παιδιά της β’ δημοτικού. Ακολουθεί η α’ δημοτικού και το 

νηπιαγωγείο (πίνακας 86). Είναι φανερό και εδώ, ότι όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο 

αναπτύσσεται και η σχεδιαστική του ικανότητα.  
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Ιχνογράφημα 50 

 

Ιχνογράφημα 51 
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Πίνακας 85 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με ελιά ή σπυράκια 

στο πρόσωπο σε σχέση με τον όμορφο από τα αγόρια και 

τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 151 

98,7% 

134 

95,0% 

Ελιά 0 

0,0% 

3 

2,1% 

Σπυράκια 2 

1,3% 

4 

2,8% 

 

Πίνακας 86 

Ο άσχημος άνθρωπος έχει στο πρόσωπο ελιά ή σπυράκια σε σχέση με τον 

όμορφο (σε σχέση με τη τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 104 

98,1% 

47 

88,7% 

134 

99,3% 

Ελιά 2 

1,9% 

1 

1,9% 

0 

0,0% 

Σπυράκια 0 

0,0% 

5 

9,4% 

1 

0,7% 

x2= 20,486(a)   df=4  sig= ,000 

 

Τέλος, ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε και με γυαλιά στο πρόσωπο (ν=4) σε σχέση 

με τον όμορφο άνθρωπο (βλέπε Ιχν. 52, 53). Τα γυαλιά μυωπίας είναι ως γνωστόν ένα 

στοιχείο που προκαλεί χλευασμό από τα παιδιά αυτής της ηλικίας και αρνητικά 

σχόλια. Ο άσχημος άνθρωπος σχεδιάστηκε με γυαλιά σε σχέση με τον όμορφο σε 

μόλις 1,4% από τα κορίτσια και 1,3% από τα αγόρια (πίνακας 87). Επιπλέον, 

περισσότερο από τα παιδιά της α’ δημοτικού (2,8%). Ακολουθεί η β’ δημοτικού 

(1,9%), ενώ το νηπιαγωγείο παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό (0,0%) (πίνακας 88). 
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Ιχνογράφημα 52 

 

 

Ιχνογράφημα 53 
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Πίνακας 87 

Σχεδιασμός του άσχημου ανθρώπου με γυαλιά σε σχέση 

με τον όμορφο από τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 Αγόρια Κορίτσια 

Δεν ισχύει 151 

98,7% 

139 

98,6% 

Ισχύει 2 

1,3% 

2 

1,4% 

 

 

Πίνακας 88 

Ο άσχημος άνθρωπος φοράει γυαλιά σε σχέση με τον όμορφο (σε σχέση με τη 

τάξη). 

 Α’ δημοτικού Β’ δημοτικού Νηπιαγωγείο 

Δεν ισχύει 103 

97,2% 

52 

98,1% 

135 

100,0% 

Ισχύει 3 

2,8% 

1 

1,9% 

0 

0,0% 
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11.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η καθημερινότητα μας, ως κοινωνικά όντα, είναι πλημμυρισμένη από χιλιάδες 

ερωτήσεις. Κάποιες από τις πιο βασικές ερωτήσεις που μας ταλανίζουν είναι αυτές 

του ‘‘Ποιος είμαι;’’, ‘‘Ποιος είμαι σε σχέση με τον άλλο;’’, ‘‘Πώς με βλέπει ο 

άλλος;’’, αλλά και το ‘‘Πώς βλέπω εγώ τον άλλο;’’. Οι ερωτήσεις αυτές 

παραπέμπουν στην έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα αναφέρεται στο σύνολο των 

αντιλήψεων, των πεποιθήσεων, των συναισθημάτων που αφορούν τον ίδιο μας τον 

εαυτό. Ταυτότητα έχουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Μετά την ολοκλήρωση της 

παρούσας έρευνας είμαστε σε θέση, λοιπόν, να αντιληφθούμε κάποια στοιχεία που 

αφορούν τη ταυτότητα παιδιών νηπιακής κι πρώτης σχολικής ηλικίας, αλλά και τη 

ταυτότητα που σχηματίζουν τα ίδια για άλλα άτομα που είναι όμορφα ή άσχημα.  

Σχετικά με τη προσωπική τους ταυτότητα (personal identity) (Turner, 1982), τα 

παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους ως όμορφο και του αποδίδουν όμορφα 

χαρακτηριστικά. Ταυτίζονται με το φύλο τους και θεωρούν ότι αυτό είναι πιο όμορφο 

από το αντίθετο. Τα κορίτσια ζωγραφίζουν για όμορφους ανθρώπους κορίτσια και για 

άσχημους αγόρια. Τα αγόρια, αν και σε μικρότερο ποσοστό, πράττουν ανάλογα. Αυτά 

σύμφωνα με την υποκειμενική οπτική της ταυτότητας (πως το ίδιο το παιδί 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του) (Δαμανάκης, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε πως τα παιδιά μέσα από τη ζωγραφική τους 

προσδίδουν ταυτότητες στις μορφές που σχεδιάζουν. Η προσωπική ταυτότητα, 

παραδείγματος χάριν, του όμορφου ανθρώπου στην έρευνα μας βλέπουμε πως 

περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό της αγάπης, καθώς γύρω του και επάνω του 

βλέπουμε διάχυτο το σύμβολο της καρδιάς. Τα μάτια του παρουσιάζονται και μια 

φορά σε σχήμα καρδιάς. Ο όμορφος άνθρωπος, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από αγάπη. 

«Βλέπει» τους άλλους υπό το πρίσμα της αγάπης και οι προσωπικές του σχέσεις 

(Turner, 1982) προφανώς περιέχουν αυτό το συναίσθημα. 

Όσον αφορά τη κοινωνική ταυτότητα (social identity) (Πηλίγκου, 2012) που 

προσδίδουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στον όμορφο άνθρωπο, θα λέγαμε πως ο 

όμορφος άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε «ομάδες» ατόμων (Κοκκινάκη, 2006). 

Παρουσιάζει κάποια κοινωνική ενεργητικότητα, καθώς τον βλέπουμε να είναι δίπλα 

σε άλλα πρόσωπα. Με αυτά τα πρόσωπα παρουσιάζει κοινά στοιχεία και μοιράζεται 
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τα ίδια συναισθήματα. Όλοι διακατέχονται από ένα χαμόγελο και το συναίσθημα της 

χαράς. Αντιθέτως, ο άσχημος άνθρωπος  δε βρίσκεται, ως συνήθως, δίπλα σε άλλους 

ανθρώπους και είναι πιο μοναχικός. Η ατομική του κινητικότητα (Κοκκινάκη, 2006) 

είναι πιο περιορισμένη.  

Συνάμα, ο άσχημος άνθρωπος ανήκει σε «ομάδα» εγκληματιών-κρατουμένων. 

Σχεδιάζεται να βγαίνει από τα σίδερα της φυλακής και να πολεμάει με ένα σπαθί. Σε 

άλλο ιχνογράφημα το παιδί ισχυρίζεται πως ο άνθρωπος που σχεδίασε μπήκε στη 

φυλακή. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως η κοινωνική ταυτότητα που προσδίδουν τα 

παιδιά στους άσχημους ανθρώπους περιλαμβάνει αρνητικά στοιχεία. Η ύπαρξη της 

φυλακής, υπό την αντικειμενική της έννοια, είναι μια δύσκολη περίοδος στη ζωή των 

ατόμων. Τους στιγματίζει και παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλη τη μετέπειτα πορεία 

τους.  

Συνεχίζοντας, ο ανθρώπινος νους περιέχει μια πληθώρα ιδεών, εννοιών, εικόνων για 

τον κόσμο. Πρόκειται φυσικά για τις λεγόμενες κοινωνικές αναπαραστάσεις που 

έχει το κάθε άτομο. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις το βοηθούν να κατανοήσει τον 

κόσμο γύρω του, αλλά και να προσδώσει νόημα, να αξιολογήσει πράγματα που δεν 

του είναι οικεία (Wetherell, 2005). Οι ίδιες αποτελούν μια σημαντική διεργασία μέσα 

από την οποία τα άτομα μπορούν να πλησιάσουν πρόσωπα ή αντικείμενα 

(Μαντόγλου, 1995). Στην έρευνα μας, συνεπώς, τα υποκείμενα-παιδιά νηπιακής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας κλήθηκαν να «πλησιάσουν» τους όμορφους και τους 

άσχημους ανθρώπους.  

Η κοινωνική αναπαράσταση (εικόνα) των όμορφων ανθρώπων διαμορφώνεται, 

λοιπόν, από τα παιδιά αυτής της ηλικίας ως εξής: το σώμα τους είναι ωραίο και 

καλοσχηματισμένο, αλλά και πιο ψηλό από αυτό του άσχημου ανθρώπου. Τα μάτια 

τους είναι πράσινα ή γαλάζια σε σχέση με αυτά που έχει ο άσχημος άνθρωπος. 

Ξεχωρίζουν, μάλιστα, σε αυτά οι έντονες βλεφαρίδες τους. Τα μαλλιά τους είναι 

πλούσια, μακριά και σε χρώμα ξανθό που έχει την ιδιότητα να εντυπωσιάζει. Τα 

μάγουλα τους είναι ροδοκόκκινα και δίνουν την εντύπωση πως οι ίδιοι διακατέχονται 

από μια ευεξία.  

Από την άλλη πλευρά, οι άσχημοι άνθρωποι είναι πιο κοντοί και το σώμα τους δεν 

είναι αρτιμελές. Τους λείπουν ολόκληρα μέρη του σώματος και άκρα. Παρουσιάζουν, 

δηλαδή, σωματικές αναπηρίες. Τα δάχτυλα των χεριών τους είναι παραμορφωμένα 
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και μεγάλα, έχουν μεγάλα αυτιά, μεγάλη μύτη και τα μαλλιά τους είναι λίγα, κοντά ή 

απουσιάζουν ολοκληρωτικά. Κάποιες φορές έχουν μόνο ένα μάτι. Άλλες φορές 

φορούν γυαλιά μυωπίας. Το στόμα τους είναι μεγάλο και τους λείπουν κάποια δόντια. 

Το πρόσωπο τους έχει επάνω σπυράκια ή ελιές. Το ίδιο παρουσιάζεται κάποιες φορές 

άχρωμο ή μουτζουρωμένο και άλλες φορές παίρνει τη μορφή ενός κλόουν. Οι 

άσχημοι άνθρωποι διακωμωδούνται, δηλαδή, καθώς η έννοια του «κλόουν» 

χαρακτηρίζεται από μια αρνητική χροιά. Από το κεφάλι τους, επιπροσθέτως, 

ξεπροβάλλουν πολλές φορές κέρατα.  

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις κυκλοφορούν μέσα στη κοινωνία, μέσα στα ΜΜΕ 

(Wetherell, 2005). Υποθέτουμε πως τα παιδιά κυρίως μέσα από τη τηλεόραση (σίριαλ 

και παιδικά) και τις εικόνες που βλέπουν διαμορφώνουν τις αναπαραστάσεις αυτές 

για την ομορφιά και την ασχήμια. Έτσι για αυτά, τα γαλάζια μάτια και τα ξανθά 

μαλλιά είναι χαρακτηριστικά που προσδίδουν ομορφιά, ενώ τα γυαλιά μυωπίας ή οι 

ελιές ασχήμια. Φυσικά, με βάση τη λογική, γνωρίζουμε πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.  

Η εικόνα των όμορφων ανθρώπων ενισχύεται και με τη χρήση περιβαλλοντικών 

στοιχείων. Ο όμορφος άνθρωπος βρίσκεται σε καταπράσινα λιβάδια με πολύχρωμα 

λουλούδια. Ο καιρός είναι αίθριος και ο ήλιος λάμπει χαμογελώντας. Δίπλα του 

πετούν πεταλούδες, μπαλόνια και αστέρια. Αντιθέτως, ο άσχημος άνθρωπος 

βρίσκεται σε άγονα μέρη. Ο καιρός δεν είναι αίθριος. Υπάρχουν από επάνω του 

βροχές, σύννεφα, κεραυνοί. Ο ήλιος είναι κάποιες φορές σε μαύρο χρώμα και δε 

χαμογελάει.  

Η κοινωνική αναπαράσταση του όμορφου ανθρώπου περιλαμβάνει, μάλιστα, και την 

ιδιότητα του γονιού. Οι γυναικείες μορφές σχεδιάζονται ως έγκυες. Τα μωρά 

φαίνονται μέσα στη κοιλιά της μητέρας τους και είναι και αυτά χαμογελαστά και 

ευτυχισμένα. Άλλες φορές τα μωρά είναι στα χέρια ή σε καρότσι.  

Σύμφωνα με το σύνθετο μοντέλο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, το πραγματικό 

αντικείμενο για το οποίο γίνεται λόγος είναι ο όμορφος και ο άσχημος άνθρωπος. Η 

κοινωνική αναπαράσταση είναι όσα αναφέραμε παραπάνω και ακολουθεί η στάση, η 

οποία δεν εξετάζεται στη παρούσα έρευνα (Wetherell, 2005). Σε μελλοντικές έρευνες 

θα μπορούσε να εξετασθεί το πως θα συμπεριφέρονταν και πως θα αντιδρούσαν τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας μπροστά σε όμορφους και άσχημους ανθρώπους. Αν 

κρίνουμε από τις λιγοστές κουβέντες τους δείγματος μας που έχουμε στη κατοχή μας 
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(‘‘Είναι άγριος!’’, ‘‘Είναι μόνος!’’, ‘‘Είναι κακός!’’, ‘‘Ο φόβος!’’, ‘‘Μπήκε στη 

φυλακή!’’, ‘‘Μυρίζει άσχημα!’’) η στάση τους μάλλον θα ήταν αρνητική και 

προκατειλημμένη.  

Η ζωή και η καθημερινότητα μας, κλείνοντας, είναι βομβαρδισμένη με πεποιθήσεις 

και γενικεύσεις για τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές ανθρώπων (Κοκκινάκη, 

2006). Οι άνθρωποι κρίνουν τους γύρω τους και τους αξιολογούν με βάση αντιλήψεις 

και απόψεις που έχουν. Γίνεται λόγος φυσικά για τα, γνωστά σε όλους, στερεότυπα. 

Τα στερεότυπα τα χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε κάποιους ή για να ενισχύσουμε 

κάποιους άλλους (Wetherell, 2005).  

Στη παρούσα έρευνα διαπιστώσαμε πως τα παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας διακατέχονται από δύο σημαντικά στερεότυπα, όσον αφορά τους όμορφους 

και τους άσχημους ανθρώπους. Το πρώτο στερεότυπο έχει να κάνει με τα 

συναισθήματα. Οι όμορφοι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Χαμογελούν διάπλατα και το 

ίδιο κάνουν και όλες οι μορφές τριγύρω τους, είτε είναι ανθρώπινα κεφάλια, είτε 

μπαλόνια, είτε αφηρημένες μορφές, είτε έμβρυα στη κοιλιά τους. Αντιθέτως, οι 

άσχημοι άνθρωποι είναι λυπημένοι. Δε χαμογελούν και κλαίνε. Οι αφηρημένες και οι 

ανθρώπινες μορφές που υπάρχουν γύρω τους κλαίνε και αυτές. Το κλάμα, δηλαδή, 

και το λυπημένο χαμόγελο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  

Παρατηρούμε, κατά συνέπεια, πως η ομορφιά συνδέεται με τη χαρά και η ασχήμια με 

τη λύπη. Κατά τη γνώμη μας, η ευτυχία, η γαλήνη και οι όμορφες στιγμές ενός 

ανθρώπου, μπορούν να προσδώσουν ομορφιά και ηρεμία στο πρόσωπο του. Μπορούν 

να τον κάνουν να λάμψει, ακόμα και αν δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ομορφιά. 

Αντίστοιχα, θεωρούμε πως η λύπη, η στενοχώρια και οι άσχημες καταστάσεις στη 

ζωή ενός ανθρώπου, μπορούν να τον ασχημύνουν και να τον κάνουν να φαίνεται πιο 

άγριος και μουντός, ακόμα και αν αντικειμενικά έχει όμορφα χαρακτηριστικά στην 

εμφάνιση του.   

Τελειώνοντας, το δεύτερο στερεότυπο που έχουν τα παιδιά σχετικά με το αντικείμενο 

της έρευνας μας έχει να κάνει με τον πλούτο και τη φτώχεια. Οι όμορφοι άνθρωποι 

παρουσιάζονται ως οικονομικά ευκατάστατοι. Έχουν μεγάλα σπίτια, αμάξια και 

λιμουζίνες. Φορούν όμορφα ρούχα, μακριά φορέματα με διάφορα χρώματα και 

σχέδια, παπούτσια και γόβες, κορόνες και κοσμήματα. Αξεσουάρ, όπως καπέλα και 

τσάντες, δε λείπουν από την εμφάνιση τους. Αντίθετα, οι άσχημοι άνθρωποι είναι 
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άποροι. Έχουν μικρά σπίτια ή και καθόλου. Φορούν άσχημα ρούχα, σκισμένα και με 

μπαλώματα. Πολλές φορές δεν φορούν ούτε παπούτσια. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, 

λοιπόν, θεωρούν ότι ο πλούσιος άνθρωπος είναι και όμορφος, ενώ ο φτωχός άσχημος.  

Τα στερεότυπα είναι κοινώς αποδεκτό πως μπορούν να επηρεάσουν το άτομο ακόμα 

και αν το ίδιο δεν είναι  προκατειλημμένο απέναντι σε άλλα άτομα. Διάφοροι 

παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το γεγονός (Κοκκινάκη, 2006). Τέτοιοι 

παράγοντες, στην περίπτωση των παιδιών και των αντιλήψεων τους για τους 

όμορφους και τους άσχημους ανθρώπους, μπορεί να είναι τα ΜΜΕ και οι γονείς. Αν, 

παραδείγματος χάριν, οι γονείς κάποιων παιδιών πιστεύουν, πως οι φτωχοί άνθρωποι 

είναι ασήμαντοι και στερούν σωματικής ομορφιάς, ενώ, αντιθέτως, οι πλούσιοι 

υπερτερούν, πολύ πιθανόν τα ίδια τα παιδιά να ενστερνιστούν  αυτή την άποψη και 

να αποκτήσουν την ανάλογη συμπεριφορά. Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

εξετασθεί το κατά πόσο το οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών (επάγγελμα γονιών, 

μόρφωση, οικονομική κατάσταση) μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις τους για τους 

ανθρώπους.  
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