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Εισαγωγή 
 

   

Ο ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ είναι µια βασική µορφή έκφρασης του παιδιού, 

µέσω του οποίου εκφράζει και “προβάλλει” προς τα έξω την 

προσωπικότητά του. Το βαθύτερο µήνυµα του ιχνογραφήµατος βρίσκεται 

εγκλωβισµένο στο εικονικό του περιεχόµενο. Αν το µήνυµα του ιχνογραφήµατος 

αποκωδικοποιηθεί, µπορεί να προσκοµίσει σε αυτόν που το µελετάει, ένα σύνολο από 

πληροφορίες για την ψυχοφυσική σύσταση του παιδιού που το έφτιαξε. 

    Εκτός από το να αποκρυσταλλώνει ορισµένα χαρακτηριστικά που προέρχονται από 

τα ανώτερα στρώµατα της προσωπικότητας του παιδιού, φέρνει στην επιφάνεια και 

ορισµένα στοιχεία από τα βαθύτερα στρώµατα της προσωπικότητάς του. Περιέχει 

συνειδητά και ασυνείδητα νοήµατα και είναι το κλειδί για την κατανόηση της 

προσωπικής απώλειας, των κρίσεων και της συναισθηµατικής αναστάτωσης, σε 

περιπτώσεις όπου τα λόγια δεν έχουν επαρκές νόηµα. 

    Το σχέδιο είναι µια κατάλληλη µορφή επικοινωνίας, καθώς δηµιουργεί ένα επίπεδο 

άνεσης και µια αίσθηση ασφάλειας και βοηθά τα παιδιά να εκφράσουν πιο γρήγορα 

τα θέµατα και τα προβλήµατα που τα απασχολούν. Είναι µια εναλλακτική γλώσσα 

αποτύπωσης των συναισθηµάτων, των ιδεών, των αντιλήψεων, των φαντασιώσεων 

και των παρατηρήσεων τους για τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον. 

    Η ανάγκη ενός παιδιού να εκφραστεί µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες δεν 

έχει αποκλειστικό στόχο την αναπαράσταση του ψυχικού τραύµατος, της κρίσης ή 

της οδύνης, αλλά επιδιώκει ταυτόχρονα την υγεία, την ευηµερία και τη συναισθηµα-

τική πληρότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Τ
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Η εξέλιξη της ιχνογραφικής  

ικανότητας 
 
 

    

 ΕΞΕΛΙΞΗ της ιχνογραφικής ικανότητας επηρεάζεται από βιολογικούς, 

πολιτισµικούς και κοινωνικούς παράγοντες και µάλιστα υπάρχει µια 

πολύ στενή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους (Laborit 

1970). Σύµφωνα µε την A. Abraham (1976), η ανάπτυξη της ιχνογραφικής έκφρασης 

του παιδιού είναι φυσιολογική και µέσα στις προηγούµενες εµπειρίες ενσωµατώ-

νονται οι καινούργιες, έτσι ώστε η εξέλιξη να είναι ολόπλευρη και συντονισµένη. 

Όταν γίνεται αναφορά στην ηλικία, δεν αναζητούνται πάρα απλές σηµατοδοτήσεις 

της γενικότερης εξελικτικής πορείας του παιδιού, συνήθως χωρίς να τους αποδίδεται 

κάποια ιδιαίτερη σηµασία. 

    Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να οριοθετήσουν συγκεκριµένα εξελικτικά στάδια 

της ιχνογραφικής ικανότητας των παιδιών, αλλά τα στάδια αυτά δεν συνέπιπταν 

µεταξύ τους, επειδή κάθε ερευνητής ξεκινούσε από διαφορετικές θεωρητικές προϋπο-

θέσεις και αποµόνωνε φαινόµενα που ο ίδιος θεωρούσε πιο σηµαντικά από άλλα. 

Όµως, εν πολλοίς µπορούσαµε να πούµε ότι τα εξελικτικά αυτά στάδια βρίσκονται σε 

παραλληλισµό µε τα στάδια της ψυχοκινητικής, νοητικής, συγκινησιακής και 

κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών (Ζάχαρης, 1997).  

    Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ερευνητές περιέγραψαν τρία 

στάδια στην ανάπτυξη των σχεδίων των παιδιών: 

    i) Το στάδιο του µουτζουρώµατος. Τα σχέδια αποτελούνται από άτακτα σκορπι-

σµένες γραµµές και αργότερα από δέσµες γραµµών και κυκλικών σχηµάτων. 

    ii) Το σχηµατικό στάδιο. Τα σχέδια αναπαριστούν ανθρώπινες µορφές, αντικεί-

µενα και χώρους. 

    iii) Το νατουραλιστικό σχέδιο. Τα σχέδια απεικονίζουν την οπτική πραγµατικό-

τητα και οι λεπτοµέρειες είναι ρεαλιστικές.  

    Αυτή η ταξινόµηση, αν και είναι γενική, έβαλε τις βάσεις για µεταγενέστερες 

εξειδικευµένες αναλύσεις.  

    Το 1905, ο Kerschensteiner µελετώντας χιλιάδες σχέδια, κατέληξε σε τρεις γενικές 

κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις εξής εξελικτικές φάσεις: 

    Η

Η εξέλιξη της ιχνογραφικής  

ικανότητας 
2 
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    i) σχηµατικά σχέδια 

    ii) σχέδια που αποδίδουν την οπτική εµφάνιση των αντικειµένων 

    iii) σχέδια που αναπαριστούν τον τρισδιάστατο χώρο 

    Αργότερα, το 1921, ο Burt µελέτησε και ταξινόµησε τα σχέδια των παιδιών, αλλά 

η ταξινόµηση του Luquet το 1913 γνώρισε µεγαλύτερη αποδοχή. Τα στάδια που 

παρουσίασε ο Luquet το 1913 τα τροποποίησε ελαφρώς το 1927 και είναι τα 

παρακάτω: 

    i) Το στάδιο του τυχαίου ρεαλισµού (2-3 ετών). Το παιδί δίνει νόηµα στο σχέδιο 

του µετά την ιχνογράφηση. 

    ii) Το στάδιο του άστοχου (ή παραδροµισµένου) ρεαλισµού (3-4 ετών). Τα 

σχέδια έχουν δυσαναλογίες, τοπολογικά σφάλµατα και στοιχεία που είναι ανύπαρκτα. 

    iii) Το στάδιο του λογικού ή νοητικού ρεαλισµού (4-10 ετών). Το παιδί 

σχεδιάζει ένα αντικείµενο, σύµφωνα µε αυτό που ξέρει για το αντικείµενο και όχι 

σύµφωνα µε αυτό που πραγµατικά είναι το αντικείµενο. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται 

από διαφάνεια και η αναπαράσταση γίνεται σε κάτοψη. 

    iv) Το στάδιο του οπτικού ρεαλισµού (10-12 ετών). Το παιδί έχει κατακτήσει την 

έννοια των προβολικών και ευκλείδειων σχέσεων (προοπτική) και ιχνογραφεί αυτό 

που βλέπει και όχι την εσωτερική του αναπαράσταση.  

    Ο Luquet θεώρησε ότι τα παιδικά σχέδια βασίζονται σε ένα εσωτερικό νοητικό 

µοντέλο (ο αντίστοιχος όρος του Piaget είναι “νοερή εικόνα”), και ότι το παιδί 

στοχεύει στη δηµιουργία µιας αναγνωρίσιµης και ρεαλιστικής αναπαράστασης 

κάποιου αντικειµένου. 

    Ο Lowenfeld (1947), πίστευε ότι η ανάπτυξη των παιδιών µέσα από την τέχνη είναι 

ανάλογη µε τη διεργασία οργάνωσης των σκέψεών τους και την ανάπτυξη των 

γνωστικών τους ικανοτήτων. Υποστήριξε ότι οι εικαστικές εκφράσεις των παιδιών 

αντανακλούν τις κινητικές τους δεξιότητες, την αντίληψη, τη γλώσσα, τη µορφοποί-

ηση των συµβόλων, την αισθητηριακή επίγνωση και τον χωρικό προσανατολισµό. 

Επίσης ο Lowenfeld (1947), εξήρε την αξία της ιχνογραφικής ικανότητας στην 

αυτοέκφραση, γράφοντας ότι: “Η διεργασία της σχεδίασης, της ζωγραφικής ή της 

κατασκευής είναι σύνθετη. Κατά τη διάρκειά της το παιδί ενώνει διαφορετικά 

στοιχεία του περιβάλλοντός του για να φτιάξει ένα σύνολο µε νόηµα. Σε αυτή τη 

διαδικασία επιλογής, ερµηνείας και διαµόρφωσης αυτών των στοιχείων το παιδί δίνει 

κάτι παραπάνω από µιαν εικόνα, δίνει ένα µέρος του εαυτού του.” (σελ. 1). Πίστευε 

ότι η ατοµική αυτοέκφραση στην τέχνη είναι ουσιαστική για την υγιή συναισθη-
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µατική και προσωπική ανάπτυξη. Βασίστηκε στις προγενέστερες εργασίες του Burt, 

διατύπωσε θεωρίες και περιέγραψε έξι στάδια ιχνογραφικής ανάπτυξης: 

    i) Στάδιο του µουτζουρώµατος (2-4 ετών). Τα πρώτα αυτά σχέδια είναι κιναισθη-

τικού χαρακτήρα και στο τέλος αυτού του σταδίου αρχίζει η κατονοµασία του 

ιχνογραφήµατος. 

    ii) Προσχηµατικό στάδιο (4-7 ετών). Εµφανίζονται παραστατικά σύµβολα και 

υποτυπώδεις ανθρώπινες µορφές. 

    iii) Σχηµατικό στάδιο (7-9 ετών). Παρατηρείται ανάπτυξη των παραστατικών 

συµβόλων, ιδίως ανθρώπων και αντικειµένων, η σύνθεση, το χρώµα και η χρήση της 

γραµµής “εδάφους”. 

    iv) Ανατέλλων ή αναδυόµενος ρεαλισµός (9-11 ετών). Παρατηρείται αποτύπωση 

της προοπτικής, των χρωµάτων στη φύση και αυξάνεται η ακαµψία στην εικαστική 

έκφραση. 

    v)  Ψευδορεαλισµός ή λογική αιτιοκρατία ( 11-13 ετών). Ενισχύεται η επίγνωση 

των ανθρώπινων µορφών και του περιβάλλοντος και αποδίδονται περισσότερες 

λεπτοµέρειες. Σχεδιάζεται και τελειοποιείται η καρικατούρα.  

    vi) Περίοδος αποφάσεων (εφηβεία). Η έκφραση είναι πιο σύνθετη και ακριβής. 

    Ο Pasto το 1965, µίλησε για το συµβολισµό ορισµένων µορφών στην πρώιµη 

εικαστική έκφραση. Οι παρατηρήσεις του δε βασίστηκαν µόνο στα µοντέλα 

ανθρώπινης ανάπτυξης, αλλά και στις θεωρίες του Jung, προσφέροντας έτσι, ένα 

πλαίσιο για την κατανόηση της συναισθηµατικής ανάπτυξης και ωρίµανσης. Οι 

Winner (1982), Golomb (1990) και Gardner (1980) παρουσίασαν µε πιο ολοκλη-

ρωµένο τρόπο τις έννοιες για την κατανόηση των παιδικών σχεδίων από την άποψη 

της εξελικτικής ψυχολογίας, της τέχνης και της πολιτισµικής ανθρωπολογίας. Ο 

Gardner πρότεινε περιγραφικά σχέδια παρόµοια µε τον Lowenfeld και υποστήριξε ότι 

τα παιδιά σε όλο τον κόσµο περνούν από συγκεκριµένα προβλέψιµα στάδια καλλιτε-

χνικής ανάπτυξης, αρχίζοντας από µικρή ηλικία και φτάνοντας µέχρι και την εφηβεία. 

Όταν ξέρουµε τι είναι φυσιολογικό ή αναµενόµενο από τα παιδιά µιας ορισµένης 

ηλικίας, έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης γι αυτό που είναι ασυνήθιστο ή µη 

αναµενόµενο.  

    Η διάκριση σταδίων µέσα στην εξέλιξη της ιχνογραφικής δραστηριότητας του 

παιδιού, µας δηµιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για καλά καθορισµένες και 

σταθερές περιόδους και ότι το πέρασµα του παιδιού από τη µια στην άλλη γίνεται 

διαδοχικά και κατ’ αναγκαία τάξη. Όµως, µέσα στα ιχνογραφήµατα του παιδιού 
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µπορεί να δούµε υπαναχωρήσεις σε προηγούµενα στάδια ή άλµατα προς τα εµπρός. 

Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουµε ότι η ιχνογραφική δραστηριότητα είναι µια καθαρά 

ατοµική υπόθεση για κάθε παιδί.  

    Όπως έχει προαναφερθεί, τα στάδια της ιχνογραφικής ανάπτυξης έχουν λάβει 

διάφορες ονοµασίες από πολλούς ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα αυτό. Η 

Cathy Malchiodi (2001) χρησιµοποίησε τον προσδιορισµό: 

    Στάδιο Ι – µουτζούρωµα (18 µηνών – 3 ετών). 

    Στάδιο ΙΙ – στοιχειώδεις µορφές (3-4 ετών). 

    Στάδιο ΙΙΙ – ανθρώπινες µορφές και δηµιουργία πρώτων σχηµάτων (4-6 ετών). 

    Στάδιο ΙV – ανάπτυξη οπτικού σχεδιασµού (6-9 ετών).  

    Στάδιο V – ρεαλισµός (9-12 ετών). 

    Στάδιο VI – εφηβεία (12 ετών και άνω). 

    Στις εξελικτικές προσεγγίσεις του παιδικού σχεδίου, κυριαρχεί η θεώρηση του 

Piaget για τη νοητική ανάπτυξη. Ο Piaget χρησιµοποίησε το σχέδιο σαν πηγή 

µαρτυρίας στη θεωρία του για την αναπτυσσόµενη αναπαράσταση του κόσµου του 

παιδιού. Για τον Piaget το σχέδιο βρίσκεται κάπου ανάµεσα στο συµβολικό παιγνίδι 

και στις νοερές εικόνες.  

    Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι τα στάδια της καλλιτεχνικής ανάπτυξης 

ανταποκρίνονται κατά προσέγγιση στη θεωρία του Piaget (Piaget, 1959 · Piaget & 

Inhelder, 1971). Έτσι:  

Το στάδιο Ι: (µουτζούρωµα) σύµφωνα µε την Malchiodi (2001), αντιστοιχεί στην 

τελευταία φάση της αισθησιοκινητικής περιόδου του Piaget και εν µέρει στην έναρξη 

της προσυλλογιστικής περιόδου. Σε αυτήν την περίοδο το παιδί αρχίζει να σκέφτεται 

κιναισθητικά και να βελτιώνει τον οπτικο – κινητικό του συντονισµό. Προς το τέλος 

αυτού του σταδίου κάνει την εµφάνισή της η συµβολική σκέψη και το παιδί αρχίζει 

να ταξινοµεί - ανάλογα µε τη µορφή, το χρώµα και το µέγεθος - αυτά που βλέπει στο 

περιβάλλον του. 

Το στάδιο ΙΙ: (στοιχειώδεις µορφές) αντιστοιχεί στην προπραξιακή περίοδο και πιο 

ειδικά, στην προεννοιολογική φάση (Piaget, 1959). Κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης, η σκέψη του νηπίου χαρακτηρίζεται από γνωστικό εγωκεντρισµό, ενώ ταυτό-

χρονα εµφανίζεται µια υποκειµενική αντίληψη του αιτίου – αιτιατού. Η γλώσσα 

αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία και αρχίζει η ανάπτυξη της συµβολικής σκέψης   

και η ταξινόµηση του κόσµου µε βάση τα σχήµατα, τα χρώµατα και τα µεγέθη. Σε 
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αυτή την ηλικία οι αφηγήσεις των παιδιών για τα σχέδιά τους έχουν τη µεγαλύτερη 

σηµασία.  

Το στάδιο ΙΙΙ: (ανθρώπινες µορφές και δηµιουργία πρώτων σχηµάτων) θεωρείται 

µέρος της προπραξιακής περιόδου, ιδίως της τελευταίας φάσης της, όπου αναδύονται 

η συµβολική σκέψη, η ικανότητα ταξινόµησης και δηµιουργίας των πρώτων συσχε-

τισµών, καθώς και η κατανόηση των αριθµών. Η έννοια του χώρου αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία. Σε αυτό το στάδιο εµφανίζονται οι υποτυπώδεις ανθρώπινες µορφές που 

αποκαλούνται “γυρίνοι”. Ο Lowenfeld (1947) ονοµάζει αυτή την περίοδο “προσχη-

µατικό στάδιο” και επισηµαίνει ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στη ζωγραφιά, τη σκέψη 

και την πραγµατικότητα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν αγνοώντας τη νοητή γραµµή 

εδάφους και τα δυσανάλογα µεγέθη. ∆εν έχουν ακόµη εδραιώσει την αντίληψη του 

χώρου σε σχέση µε την αντίληψη του εαυτού.  

Το στάδιο ΙV: (ανάπτυξη οπτικού σχεδιασµού) συµπίπτει µε τη γνωστική ανάπτυξη 

του παιδιού κατά την ύστερη φάση της προπραξιακής περιόδου και την έναρξη των 

συγκεκριµένων νοητικών συλλογισµών. Τώρα τα παιδιά µπορούν να καταλάβουν τις 

έννοιες της σταθερότητας των µεγεθών και του βάρους, να τοποθετήσουν τα 

αντικείµενα σε λογική σειρά, να καταλάβουν την έννοια της οργάνωσης, να 

ανακαλύψουν τη σχέση ανάµεσα στο χρώµα και τα αντικείµενα. Σε αυτό το στάδιο τα 

παιδιά ζωγραφίζουν διαφανείς ή ακτινοσκοπικές εικόνες. 

Το στάδιο V: (ρεαλισµός) συµπίπτει µε τη συνέχεια της περιόδου των συγκεκρι-

µένων νοητικών πράξεων και µε την αποµάκρυνση από τον εγωκεντρικό τρόπο 

σκέψης. Τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις, τη σχέση αιτίου – 

αιτιατού και την αλληλεξάρτηση. Τα σχέδιά τους γίνονται πιο σύνθετα, προσπαθούν 

να αποδώσουν την προοπτική, χρησιµοποιούν χρώµατα που συναντιόνται στη φύση 

και αρχίζουν να ζωγραφίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί θέλουν να επιτύχουν ένα 

“φωτογραφικό” αποτέλεσµα. Τα καρτούν και οι καρικατούρες είναι προσφιλές θέµα 

ζωγραφικής. 

Το στάδιο VI: (εφηβεία) συµπίπτει µε την περίοδο των τυπικών λογισµών, µε την 

ικανότητα υποθετικής σκέψης και της κριτικής αντιµετώπισης των πράξεων. Τα πε-

ρισσότερα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη ζωγραφική. Όσοι όµως ενδιαφέ-

ρονται, ζωγραφίζουν µε πολλές λεπτοµέρειες, αναπαριστούν την προοπτική, προσέ-

χουν το χρώµα και τη διάταξη και µπορούν να δηµιουργήσουν αφηρηµένες εικόνες. 

    Η αναπτυξιακή – εξελικτική προσέγγιση παρέχει στο θεραπευτή µια δοµή που του 

επιτρέπει να εξετάσει την εκφραστική δουλειά των παιδιών, βοηθώντας τον να 



 9

αναγνωρίσει και να εντοπίσει τις καθυστερήσεις στη γνωστική και την αντιληπτική 

τους ανάπτυξη. Θα πρέπει να κατανοήσουµε ότι η καλλιτεχνική ανάπτυξη των 

παιδιών δεν είναι µια αυστηρά κάθετη διαδικασία, αλλά επηρεάζεται από τη συναι-

σθηµατική, τη γνωστική, την κοινωνική και τη σωµατική ανάπτυξη. Όπως 

παρατηρούν οι Lowenfeld και Brittain (1982), “η ζωγραφική αποτελεί επαρκή δείκτη 

της ανάπτυξης του παιδιού, καθώς κινείται από την εγωκεντρική οπτική προς τη 

σταδιακή συνείδηση του εαυτού του, ως µέρους ενός ευρύτερου περιβάλλοντος”. 

    Σύµφωνα µε την Koppitz, (1968, σελ. 3), “τα σχέδια ανθρώπινης φιγούρας” 

αντανακλούν κυρίως το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις, δηλαδή τις στάσεις του απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στους 

σηµαντικούς άλλους της ζωής του. Η Koppitz, προκειµένου να αξιολογήσει τις 

εξελικτικές αλλαγές στα σχέδια ανθρώπινης φιγούρας, επινόησε µια ταξινόµηση 

εξελικτικών δεικτών, αντικειµενικά προσδιορισµένων. Θεωρούσε εξελικτικούς 

δείκτες αυτά τα χαρακτηριστικά των σχεδίων ανθρώπινης φιγούρας, που είναι σπάνια 

στα σχέδια των µικρών παιδιών και γίνονται όλο και πιο συνηθισµένα στα σχέδια των 

µεγαλύτερων παιδιών. Τα τριάντα στοιχεία που τελικά επιλέχθηκαν, προήλθαν από το 

σύστηµα βαθµολόγησης των Goodenough – Harris και την κλινική της εµπειρία. 

Τελικά αποφάνθηκε, ότι η εµφάνιση αυτών των στοιχείων σχετίζεται πρωταρχικά µε 

την ηλικία και είναι σχετικά ανεξάρτητη από την εκπαίδευση και τη σχεδιαστική 

ικανότητα.  

    Βλέπουµε δηλαδή, ότι οι αναπτυξιακές πλευρές της παιδικής ζωγραφικής δείχνουν 

πολύ περισσότερα από τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων και τη νοητική 

πρόοδο. ∆εν αντικατοπτρίζουν µόνον τα ίδια τα παιδιά, αλλά και την ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η εικαστική 

έκφραση αντανακλά τη “συνολική” ανάπτυξη του παιδιού. 
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Ψυχαναλυτική προσέγγιση  

του παιδικού σχεδίου 
 

     

Σ ΓΝΩΣΤΟΝ, η ψυχαναλυτική θεωρεία ξεκίνησε µε την κλινική 

δουλειά του Sigmund Freud, αλλά υπήρξαν πολλές µεταγενέστερες 

αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις της. Πάντως, κεντρική έννοια είναι η 

έννοια του ασύνειδου νου, ως πηγή συµπληρωµατικών κινήτρων για 

ερωτική/σεξουαλική ικανοποίηση και για επιθετικότητα/καταστροφή. Ο Freud 

υποστήριξε ότι αυτά τα ενστικτώδη κίνητρα προξενούν επιθυµίες και ορµές, που 

συχνά είναι απειλητικές ή µη αποδεκτές και ως εκ τούτου, κρατούνται µακριά από τη 

συνειδητή γνώση. Όµως παρ’ όλ’ αυτά, µπορεί να επηρεάσουν τη συµπεριφορά ή να 

εκδηλωθούν µε κάποια άλλη µορφή ή µεταµφίεση (Freud, 1976). 

    Ο Freud ενδιαφέρθηκε για τις διασυνδέσεις ανάµεσα στην τέχνη, τα σύµβολα και 

την προσωπικότητα. ∆ιατύπωσε την άποψη ότι οι εικόνες αντιπροσωπεύουν ξεχα-

σµένες ή απωθηµένες αναµνήσεις και ότι αυτά τα σύµβολα αποκαλύπτονται, είτε 

µέσα από τα όνειρα, είτε µέσα από την εικαστική έκφραση. Γράφοντας για τις εικόνες 

που παρουσιάζονται στα όνειρα, ανέφερε ότι οι ασθενείς του συχνά ισχυρίζονταν ότι 

µπορούσαν να ζωγραφίσουν τα όνειρά τους, αλλά ότι τους ήταν αδύνατο να τα 

περιγράψουν µε λόγια. Επίσης πίστευε ότι αυτό που υποκινεί τους καλλιτέχνες να 

εκφραστούν εικαστικά, είναι οι συγκρούσεις και οι νευρώσεις που παρουσιάζονται σε 

όλους τους ανθρώπους. 

    Αν και είναι γνωστές οι επιφυλάξεις του Freud για την εφαρµογή της αναλυτικής 

θεραπευτικής αγωγής στα παιδιά, (µόνον η ψυχανάλυση του µικρού Hans), είχε 

διατυπώσει ότι η καλλιτεχνική δουλειά ενός παιδιού επηρεάζεται έντονα από τις 

ασύνειδες επιθυµίες και τους φόβους του, αν και η έκφραση αυτή των επιθυµιών 

µπορούσε να γίνει µε µια συµβολική ή µεταµφιεσµένη µορφή. 

    Το σχέδιο συµµετέχει σε δυο επίπεδα έκφρασης: στο συνειδητό και λίγο – πολύ 

εµπρόθετο και στο ασυνείδητο, που κυριαρχείται από µια πολύπλοκη συµβολική.           

Συγγενής είναι και η άποψη του Furth (1988) ότι για να κατανοήσουµε τη ζωγραφική 

των παιδιών πρέπει να αποδεχτούµε ότι: 

    Ω

Ψυχαναλυτική προσέγγιση  

του παιδικού σχεδίου 
3 
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    i) υπάρχει ένα ασυνείδητο και ότι οι εικόνες αναδύονται από το ίδιο ασυνείδητο 

επίπεδο, όπως στα όνειρα, 

    ii) η εικόνα είναι αξιόπιστη και εξαρτηµένη µέθοδος επικοινωνίας µε το ασυν-

είδητο 

    iii) η ψυχή και το σώµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. 

    Η ψυχανάλυση ξεκινώντας από το “έκδηλο περιεχόµενο” του σχεδίου (τις εικόνες), 

προσπαθεί να φτάσει στο “λανθάνον περιεχόµενό” του (στις ασύνειδες έγνοιες του 

παιδιού). ∆ηλαδή επιχειρεί την ανάλυση των συµβόλων και του περιεχοµένου, 

παρέχοντας το θεωρητικό της σύστηµα για την αναζήτηση των κινήτρων και της 

ερµηνείας από τα ορατά σηµεία στα αόρατα και λανθάνοντα. Το έκδηλο περιεχόµενο 

του σχεδίου είναι απείρως φτωχότερο από αυτό που ανακαλύπτει η ψυχανάλυση. Η 

µετατόπιση ή µεταφορά της ψυχικής φόρτισης από ένα αντικείµενο σε ένα άλλο, έχει 

σαν αποτέλεσµα το έκδηλο περιεχόµενο του σχεδίου να επικεντρώνεται σε άλλο 

σηµείο από ότι το λανθάνον περιεχόµενο. Συχνά η λεπτοµέρεια οδηγεί στη συγκα-

λυµµένη σηµασία, γιατί η “λογοκρισία” παρουσιάζει συχνά στο πρώτο πλάνο του 

έκδηλου περιεχοµένου, δευτερεύοντα στοιχεία (Ντε Μερεντιέ, 1981). 

    Όσον αφορά το κίνητρο του σχεδίου, η ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει ότι η 

έκφραση των ασύνειδων επιθυµιών και συναισθηµάτων (ακόµα και σε συγκαλυµµένη 

µορφή) σε ένα σχέδιο, παίζει το ρόλο µιας “βαλβίδας ασφαλείας”, η οποία παρέχει 

µια ακίνδυνη εκτόνωση – απελευθέρωση των συναισθηµάτων, που σε διαφορετική 

περίπτωση, θα ήταν εγκλωβισµένα και πιθανώς επικίνδυνα. Βλέπουµε δηλαδή, ότι το 

σχέδιο προκαλεί την αναβίωση παλιών συναισθηµάτων, µας λέει πολλά για τη φύση 

των φαντασιώσεων και των απωθήσεων, επιτρέπει τη διάλυσή τους και ευνοεί την 

(ψυχο)κάθαρση.  

    Η µελέτη του παιδικού σχεδίου, βάσει της ψυχοδυναµικής θεώρησης, εκτιµάει και 

τους αµυντικούς µηχανισµούς του Εγώ. Έτσι λοιπόν, οι αµυντικοί µηχανισµοί της 

αναπλήρωσης, της µετάθεσης, της εκδραµάτισης, της ενδοβολής, της προβολής, του 

συµβολισµού µπορούν να αναπαρασταθούν µέσω του σχεδίου, βοηθώντας το παιδί να 

εκφράσει τις ψυχικές του εντάσεις, τα τραύµατά του και γενικότερα ολόκληρο τον 

ψυχισµό του (Χατήρα, παν. σηµ.). 

    Επίσης, η ψυχαναλυτική θεωρία ως πιθανές αιτίες για το σχέδιο και το παιγνίδι 

δέχεται αφ’ ενός µεν την ανάγκη του παιδιού να µεγαλώσει και αφ’ ετέρου την 

ανάγκη του να αναλάβει έναν ενεργητικό ρόλο και να ασκήσει έλεγχο. Έτσι ο 

Erikson (1968, σελ. 351) έγραψε ότι το παιγνίδι “συχνά αποδεικνύεται ότι αποτελεί 
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τον παιδικό τρόπο σκέψης πάνω σε δύσκολες εµπειρίες και ανακατασκευάζει µια 

αίσθηση κυριαρχίας”. Με την εφαρµογή του ισχυρισµού αυτού στην παιδική τέχνη 

υποδηλώνεται ότι τα παιδιά µπορεί να βρίσκουν το σχέδιο ικανοποιητικό, εφόσον 

τους παρέχει µια αίσθηση κυριαρχίας πάνω στο µέσο, καθώς και στα θέµατα και στις 

καταστάσεις που απεικονίζονται. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, από τη στιγµή που το 

παιδί θα κατακτήσει ένα σχήµα για ένα σχεδιαστικό θέµα, µπορεί να το χρησιµοποιή-

σει ξανά και ξανά, ενώ συγχρόνως γίνεται όλο και πιο παρατηρητικό και 

ενδιαφέρεται να το απεικονίσει όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, προσαρµόζοντάς το 

κατάλληλα.  (Goodnow, 1977). 

    Από την άλλη πλευρά, η αναλυτική ψυχολογία του Jung είδε τις εικόνες από 

διαφορετική άποψη, αποδίδοντας τη σπουδαιότητά τους µέσα από πιο καθολικά 

νοήµατα (τα αρχέτυπα). Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το ψυχολογικό περιεχόµενο των 

εικαστικών έργων, και σε αντίθεση µε τον Freud, ενθάρρυνε τους ασθενείς του να 

σχεδιάζουν: “Το να ζωγραφίζουµε αυτό που βρίσκεται µπροστά µας είναι 

διαφορετικό από το να ζωγραφίζουµε αυτό που βρίσκεται µέσα µας” (1954, σελ. 47). 

Ο ίδιος είχε κατανοήσει το σηµαντικό σύνδεσµο µεταξύ εικόνας και ψυχής και 

θεµελίωσε ένα σύστηµα αντίληψης των συµβολικών εννοιών µέσω των αρχέτυπων 

και των κοινών σε παγκόσµιο επίπεδο στοιχείων, που είναι εγγενή στις εικαστικές 

τέχνες. Θεώρησε, ότι η φαντασίωση µέσω της παραγωγής συµβόλων, είναι µια 

απόπειρα της ψυχής για εξέλιξη ή ένας τρόπος ίασης σε περιπτώσεις ψυχικού 

τραύµατος ή θλίψης (Jung, 1956). 

    Είναι γεγονός ότι η Melanie Klein είναι αυτή που έθεσε τα θεµέλια της παιδικής 

ψυχανάλυσης. Σχετικά µε το παιδικό σχέδιο πίστευε ότι: “Η ψυχανάλυση των 

παιδιών δείχνει πάντα ότι πίσω από το σχέδιο, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία 

κρύβεται µια πολύ πιο βαθιά, ασύνειδη δραστηριότητα: η γέννηση και η παραγωγή 

στο ασυνείδητο του αναπαριστάµενου αντικειµένου” (M. Klein, 1968). Οι παρατηρή-

σεις της και οι αναλύσεις µικρών παιδιών την οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι 

ασυνείδητες επιθυµίες, οι ψυχικές συγκρούσεις και οι φαντασιώσεις των παιδιών 

εκφράζονται στο σχέδιο, σύµφωνα µε ένα συµβολισµό που µπορεί να ερµηνευθεί από 

τον ειδικευµένο ψυχαναλυτή, όπως ακριβώς και οι συνειρµοί ή τα όνειρα του 

ενηλίκου. Επίσης, επισήµανε ότι, αναλύοντας άµεσα τις καθηλώσεις του παιδιού, το 

παιδί αποκτάει µεγαλύτερη επαφή µε την πραγµατικότητα, εγκαταλείπει τα φαντα-

σιωτικά του αντικείµενα για χάρη των πραγµατικών και το Εγώ του ωριµάζει και 
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αναπτύσσει περισσότερο την ικανότητα να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις 

εσωτερικές πιέσεις και να δηµιουργεί ανώτερες εξιδανικεύσεις. 

    Η εξοµοίωση του πραγµατικού µε το Εγώ κυριαρχεί ακόµα και στο µουτζούρωµα, 

αφού το υποκείµενο ενδιαφέρεται, πριν απ’ όλα, να αποτυπώσει τη δύναµή του 

επάνω στα αντικείµενα. Το παιδί περνά από την “αυτό-τελή” ενέργεια του µουτζου-

ρώµατος, που είναι στραµµένη προς το Εγώ, και εποµένως βαθιά ναρκισσιστική, σε 

µια συµπεριφορά “ετερο-τελή”, όπου ενδιαφέρεται περισσότερο για την οµοιότητα µε 

το πραγµατικό.  

    Η δουλειά της Karen Machover (1949), στα σχέδια της ανθρώπινης φιγούρας, 

θεωρείται ακόµη και σήµερα, καθοριστικός οδηγός για την προβολική ερµηνεία των 

σχεδίων. Η Machover παρήγαγε ένα τεστ σχεδίασης ανθρώπινης φιγούρας που 

αναφέρεται σαν το τεστ “Ζωγράφισε έναν άνθρωπο”. Βασίστηκε στην υπόθεση ότι το 

παιδί προβάλλει την αυτοεικόνα του και θεώρησε ότι τα σχέδια είναι εκφράσεις των 

πιο µόνιµων και διαρκών στοιχείων της προσωπικότητας, παρά εκφράσεις των 

προσωρινών συναισθηµατικών καταστάσεων. Παραδέχτηκε τις µεταµφιεσµένες και 

συµβολικές εκφράσεις των ιδεών, καθώς και την ανοιχτή και σαφή απεικόνισή τους. 

Η Machover στήριξε τη δουλειά της σε σχέδια εφήβων, αλλά γενίκευσε τα συµπε-

ράσµατά της σε σχέδια µικρότερων παιδιών, χωρίς επαρκή προειδοποίηση ότι η 

παρουσία ή η παράλειψη στοιχείων πρέπει να εξετάζεται κάτω από το πρίσµα του 

γενικότερου επιπέδου σχεδιαστικής ανάπτυξης του υποκειµένου. Είναι προφανές ότι 

οποιαδήποτε αξιολόγηση των στοιχείων ενός σχεδίου, για πιθανή ψυχοδυναµική 

σηµασία, πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σφαιρική ποιότητα του ιδίου του σχεδίου. 
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Παιδικό ελεύθερο σχέδιο 
     

Ε ΑΥΤΗΝ την εργασία εκτιµήθηκαν οι αυθόρµητες ζωγραφιές παιδιών που 

προσβλήθηκαν από λευχαιµία. Το κάθε παιδί, ύστερα από την πολύ γενική 

υπόδειξη: “Ζωγράφισε ό, τι θέλεις εσύ”, χωρίς να υπακούσει σε καµία 

εξωτερική εντολή και κινούµενο µόνο από τις παρωθήσεις του, δεν απέδωσε µόνον 

την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και τις παρελθούσες εµπειρίες και τις µελλοντικές 

προσδοκίες του. 

    Έτσι λοιπόν, δεν θα αναφερθώ στη χρήση του παιδικού ιχνογραφήµατος, σαν 

διαγνωστικού µέσου για τη µέτρηση του διανοητικού επιπέδου ή σαν προβολικού 

µέσου, αλλά θα εστιαστώ στο παιδικό ελεύθερο σχέδιο (αυθόρµητο σχέδιο). 

    Το ελεύθερο σχέδιο, εκτός από τον καθαρά εκφραστικό και αισθητικό του 

χαρακτήρα επικαλύπτει και άλλες αναγκαιότητες της ψυχολογικής ζωής του παιδιού. 

Είναι µια δραστηριότητα που ικανοποιεί το παιδί και αφού κινητοποιεί ολόκληρη την 

προσωπικότητά του, µπορεί να θεωρηθεί ως διαγνωστικό µέσο, που από την µια 

πλευρά δεν έχει τεχνητό χαρακτήρα, αλλά που από την άλλη δεν στερείται 

φυσικότητας. 

    Σύµφωνα µε τους Bellak και Symonds (1973), στο ελεύθερο σχέδιο δεν πρέπει να 

µιλάµε για προβολή, αλλά για έκφραση του υποκειµένου. Άλλωστε, αυτό είναι που 

διαφοροποιεί το ελεύθερο σχέδιο από τα προβολικά tests. Στο ελεύθερο σχέδιο, ούτε 

ειδικές εντολές δίνονται από το µέρος του ψυχολόγου, ούτε το υλικό του είναι 

προκαθορισµένο. Είναι στην ολότητά του προσωπική επινόηση και ολοκλήρωση του 

παιδιού. 

    Ο ερευνητής θα πρέπει να προσέξει την εκλογή του θέµατος, την εκλογή των 

αντικειµένων, την εκλογή των σχηµάτων και των χρωµάτων από την πλευρά του 

υποκειµένου. Θα πρέπει να ανισχεύσει την ατοµική παρέµβαση σε στοιχεία που 

εµφανίζονται ανεξάρτητα από αυτά που καθορίζουν οι κοινές µεταβλητές (ηλικία, 

φύλο). Θα πρέπει δηλαδή να εστιάσει την προσοχή του, αφ’ ενός µεν στην 

µορφολογία του σχεδίου (ένταξη του σχεδίου στο χώρο, ποιότητα των ιχνών, 

µουτζούρες, σβησίµατα, προσθήκη, αφαίρεση, επανάληψη στοιχείων, επιλογή και 

χρήση χρωµάτων), και αφ’ ετέρου δε στο περιεχόµενο του παιδικού σχεδίου (στο 

θέµα του παιδικού σχεδίου). Έτσι, σύµφωνα µε την Minkowska (1949), µέσα από 

αυτή τη γενικότερη προοπτική, θα διαπιστωθεί ποια από τις µεγάλες κατηγορίες 

στοιχείων επικρατεί. ∆ηλαδή, µε την έξαρση της µορφής (σχήµα) θα επικρατεί ο 

Σ 
Παιδικό ελεύθερο σχέδιο 4 
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λογικός παράγοντας, µε την έξαρση του χρώµατος ο συναισθηµατικός και µε την 

απόδοση της κιναισθησίας ο δυναµικός. 

    Ας δούµε λοιπόν, τον κάθε παράγοντα διεξοδικά: 

 

4.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

α) Η ένταξη του σχεδίου στο χώρο 

    Κατ’ αρχάς, βλέποντας ο ερευνητής ένα παιδικό σχέδιο, µπορεί να αντιληφθεί την 

ατµόσφαιρα που αναδύεται. ∆ηλαδή, αν πρόκειται για µια χαρούµενη ατµόσφαιρα 

(µε λαµπερά χρώµατα και χαρούµενα σύµβολα) ή για µια βαριά και καταθλιπτική 

ατµόσφαιρα (µε µουντά ή µαύρα χρώµατα και µε απειλητικά σύµβολα). Επίσης, 

µπορεί να αντιληφθεί αν επικρατεί µια συµµετρία ή µια γενική αταξία και 

ασυµµετρία. 

    Αν φανταστούµε ότι η κόλα του χαρτιού υποδιαιρείται σε εννέα µέρη, τότε το κάθε 

ένα από αυτά προδίδει τις τάσεις και τη στάση του παιδιού σε σχέση µε τη ζωή και το 

περιβάλλον. (βλ. σχ. 1). 

 

 
Πάνω µέρος: 

Σκέψη 
 

Κεντρικό µέρος: 

Πραγµατικότητα -  

Επικαιρότητα 
Κάτω µέρος: 

Πραγµάτωση 
                                    Αριστερό µέρος:               Κεντρικό µέρος:                  ∆εξί µέρος: 

                                                     Παρελθόν                            Παρόν                            Μέλλον 

 

Σχ. 1 

 

    Η επιλογή του παιδιού να τοποθετήσει το σχέδιο σε συγκεκριµένες περιοχές εξαρ-

τάται από τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του, από την ηλικία του και από την ιδιαί-

τερη συγκινησιακή – συναισθηµατική κατάσταση που βιώνει τη στιγµή της σχεδία-

σης. Έτσι λοιπόν, ένα σχέδιο στη µέση της κόλας φανερώνει ένα υποκείµενο οµαλό, 

 

Ανάµνηση 

 

Φαντασία 

 

Όνειρο 

∆εσµός µε τις ρίζες Εγωκεντρισµός Εγώ, που κοιτάζει 

στο µέλλον 

Φόβος Ανασφάλεια Επιθυµία 
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µε αδιατάρακτο συναίσθηµα ασφάλειας. Αντίθετα, ένα σχέδιο µικροσκοπικό, στην 

επάνω αριστερή γωνία του χαρτιού, δείχνει υποκείµενο που συναντά δυσκολίες στην 

προσαρµογή του, κυρίως µέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον και έναν χαρακτήρα 

καταθλιπτικό και συνεσταλµένο, που έχει την τάση να δένεται µε τις αναµνήσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο, το παιδί εκφράζει την επιθυµία του να ξεφύγει από τις ευθύνες του 

παρόντος και να επιστρέψει νοερά στο παρελθόν. 

    Το παιδί που έχει την τάση να καλύπτει την αριστερή πλευρά της κόλας, εκφρά-

ζεται µε αυθορµητισµό, επιδιώκει τη συµµετοχή, είναι εγκάρδιο και δεµένο µε τη 

µητέρα. Αντίθετα, όποιο σχεδιάζει στα δεξιά, εκφράζει αυτοκυριαρχία, έντονη θέλη-

ση να µεγαλώσει και είναι δεµένο περισσότερο µε τον πατέρα. 

   Όσον αφορά στην κάθετη υποδιαίρεση της κόλας, τα µικρότερα παιδιά (τουλάχι-

στον µέχρι 3 ετών), τείνουν να χρησιµοποιούν το κάτω µέρος, όπου αισθάνονται 

µεγαλύτερη προστασία. Αργότερα χρησιµοποιούν το κεντρικό µέρος, το οποίο 

καλύπτεται από όλα σχεδόν τα παιδιά µετά την ηλικία των 7 ετών περίπου. Στα 

περιθώρια του χαρτιού ζωγραφίζουν τα τροµοκρατηµένα παιδιά. 

    Αν το σχέδιο είναι µεγάλο σε διαστάσεις, φανερώνει εξωστρεφική διάθεση και 

τάση του παιδιού για κυριαρχία. Όταν το σχέδιο ξεπερνάει τα πλαίσια του χαρτιού 

και µόνον ένα µέρος των αντικειµένων αναπαρίστανται στο χαρτί, τότε πρόκειται για 

ένδειξη ευκολίας στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων ή στην έλλειψη ανασχετικών µη-

χανισµών και εξέγερσης κατά της αυθεντίας και των νόµων. 

    Σύµφωνα µε την Madame F. Dolto (1939, 1971), η διάταξη του σχεδίου σε ένα ή 

σε πολλά επίπεδα, µάς επιτρέπει να εκτιµήσουµε τη συνοχή ή το βαθµό αποσχίσεως 

της προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν, ένα σχέδιο, που έχει καλύψει όλο το διαθέσιµο 

χώρο, είναι δείγµα ανωριµότητας. Σύµφωνα µε τους A. Anastasi και J. Foley (1936), 

ο ασταθής και παρορµητικός χαρακτήρας τείνει να γεµίσει την κόλα µε στερεοτυπικό 

και ευθειακό τρόπο, από κάποια απέχθεια µπροστά στο κενό. Ο ψυχαναγκαστικός και 

ο ψυχασθενικός σκορπούν από δω κι από κει, διακριτά και ίσα µεταξύ τους σύµβολα.  

    Οι ψυχολόγοι που ασπάζονται την ψυχανάλυση ερµηνεύουν την ένταξη του 

σχεδίου στο χώρο µε βάση την τοπολογική “θεωρία των διαζωµάτων”. Πρόκειται για 

ένα θεωρητικό και συµβολικό σύστηµα που αναπτύχθηκε από τον ελβετό γραφολόγο 

Max Pulver, στο βιβλίο του “Sumpolik der Handschrift” (ο συµβολισµός της γραφής). 

Σύµφωνα µε αυτό, χωρίζουµε φανταστικά το σχέδιο σε τέσσερα µέρη (µορφή 

σταυρού). Έτσι, κάθε ιχνογραφική συγκέντρωση προς τα αριστερά συµβολίζει την 

επιστροφή προς την εσωτερική ζωή, προς το παρελθόν και την παιδικότητα, προς το 
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µητρικό πόλο, την ευσυγκινησία, την αισθητικότητα, τη δεκτικότητα, τη µητρότητα, 

την αγάπη, την καρτερία, την προσκόλληση στα γήινα, το συντηρητικό πνεύµα. 

Αντίστοιχα, η ιχνογραφική συγκέντρωση προς τα δεξιά αντιπροσωπεύει τον πατρικό 

πόλο, το µέλλον, τη δραστηριότητα, την κατίσχυση της λογικής, την τάση για 

κατάκτηση και κυριαρχία, το επιχειρηµατικό πνεύµα, την κοινωνική διάχυση, την 

εξωστρέφεια. Σύµφωνα µε την Ania Teillard (1968), η κίνηση προς τα δεξιά αντι-

προσωπεύει την αποµάκρυνση από το Εγώ (εµπειρικό και ατοµικό Εγώ), ενώ η 

κίνηση προς τα αριστερά αντιπροσωπεύει την επιστροφή στο Εγώ. 

    Τώρα, αν κοιτάξουµε τον χώρο του ιχνογραφήµατος οριζόντια, έχουµε τρεις ζώνες: 

την κατώτερη, που βρίσκεται κάτω από τον κεντρικό άξονα, την µεσαία που συµπί-

πτει µε τον άξονα και την ανώτερη, που βρίσκεται επάνω από τον άξονα. Η κατώτερη 

ζώνη καλύπτει τις υποσυνείδητες έως τις πιο ασυνείδητες ορµές, δηλαδή τις υλικές 

απολαύσεις, το ερωτικό και σεξουαλικό στοιχείο και τα συλλογικά σύµβολα. Η 

µεσαία ζώνη καλύπτει τη σφαίρα επιρροής του Εγώ και τις εµπειρίες του. Η ανώτερη 

ζώνη καλύπτει την πνευµατική, ιδανική και υπερατοµική ζωή, τη σφαίρα των επαφών 

του ατόµου µε τον κόσµο. 

    Επειδή το υποκείµενο µπορεί να ιχνογραφήσει λοξά προς τα επάνω ή προς τα 

κάτω, ο Herbert Hertz (1972) συγκέντρωσε όλες αυτές τις δυνατότητες σε ένα σχήµα, 

που λόγω της µορφής του, το ονόµασε  “Τριαντάφυλλο των Ανέµων”, (Rose de 

Vents), (βλ. σχήµα). 

 

Πνευµατική Ζωή 

                         Αναστολή                  Μυστικισµός              Αναταραχή 

                         Επιφύλαξη                                                    Επιθετικότητα 

 

                             Επαναστροφή                                       Πρόοδος 

Ενδοστρέφεια                                                                                              Εξωστρέφεια 

                             Εγωισµός                                              Αλτρουισµός 

 

                      Συσσώρευση                                                    Εµµονή 

                      Προσωπικών                    Υλισµός                   Πείσµα 

                      Πλεονεκτηµάτων                    

                                                                      

                                                                 Σχ. 2               



 18

    Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύστηµα του Pulver τοποθετεί το ιχνογράφηµα στις 

προβολικές τεχνικές και λόγω του ότι είναι εντελώς θεωρητικό, δηµιουργεί πολλές 

αµφιβολίες, λόγω των υποκειµενικών ισχυρισµών που ελλοχεύουν. 

 

β) Η ποιότητα των ιχνών 

    Τα ίχνη ενός ιχνογραφήµατος δεν αποτελούν συµβατικές γραµµές, συµµορφωµένες 

προς ένα γενικότερο υπόδειγµα, αλλά αντανακλούν την πλαστική δραστηριότητα του 

ατόµου που ενεργεί αυθόρµητα. Έτσι, ως προς τη µορφή τους, µπορεί να είναι: 

κυκλικά, αυγοειδή, τετράγωνα, ορθογώνια, ίσα, καµπύλα. Ως προς τη διεύθυνση: 

οριζόντια, κάθετα, διαγώνια, ποικίλα και ως προς τη συνοχή: συνδεδεµένα, κοµµένα 

και ασύνδετα. Επίσης, µπορεί να έχουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως: να 

είναι ελαφριά, πατηµένα, µακριά, κοντά, πυκνά, αραιά, ακαθόριστα, καθαρά. 

    Τα υποκείµενα που ελέγχουν τη συναισθηµατική τους ζωή µε κατίσχυση της 

λογικής ζωγραφίζουν µε γραµµές καθαρές και οµαλές. Η ίσια και στερεή γραµµή, µε 

την ίδια πίεση σε όλα τα σηµεία της, δείχνει εσωτερική ισορροπία και συνεχή και 

σταθερή προσπάθεια του ατόµου. Οι καµπύλες δείχνουν δειλία, ευαισθησία, ήπιο 

τρόπο συµπεριφοράς, αποδοχή των εξωτερικών συνθηκών, προσωπικότητα που 

επηρεάζεται εύκολα, τάση για αναζήτηση επικοινωνίας και επινοητικότητα. Οι πολύ 

κλειστές γραµµές (αυγοειδείς), χαρακτηρίζουν τα γυναικεία σχέδια. 

    Η επικράτηση καθέτων γραµµών προδίδει άτοµα εγωκεντρικά, επιθετικά, βέβαια 

για τον εαυτό τους, στραµµένα προς τον εξωτερικό κόσµο. Οι οριζόντιες γραµµές 

είναι πιο σπάνιες και χαρακτηρίζουν σχιζοειδή άτοµα. Η ακαµψία των γραµµών, οι 

πυκνές αιχµές, οι ορθές γωνίες, το “ψαροκόκκαλο” δείχνουν δηκτικό, ευέξαπτο, 

δύστροπο, καιροσκοπικό χαρακτήρα. 

    Μια επιτυχηµένη αναλογία µε κάθετες και καµπύλες γραµµές αποτελεί δείγµα 

ισορροπηµένου ατόµου µε ικανότητα ελέγχου των παρωθήσεών του. 

    Το ιχνογράφηµα µε τελείες (πουαντιλισµός), αποκαλύπτει δειλία, επιµέλεια και 

τάξη. Οι έντονα πατηµένες γραµµές δείχνουν ζωτικότητα και δηµιουργικότητα. Όταν 

όµως, είναι τόσο δυνατές που σχίζουν το χαρτί, τότε δείχνουν παραφορά και 

επιθετικότητα. Οι σκόρπιες και ανάλαφρες γραµµές δείχνουν χαρακτήρα αδύνατο, µε 

εύθραυστη ζωτικότητα. Οι γρήγορες, σκόρπιες και ακανόνιστες γραµµές δείχνουν 

ταραχή και νευρικότητα. Τέλος, οι κατσαρές γραµµές αντανακλούν ενστικτώδεις 

παρωθήσεις και µέτριες ικανότητες. 
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γ) Οι µουτζούρες 

    Το µουτζούρωµα, που αποτελείται από γωνίες, δείχνει ανησυχία και έντονη 

διαπάλη για την κατάκτηση της αυτονοµίας. Το παιδί, µε αυτόν τον τρόπο σχεδίασης, 

ζητά στήριξη, επιβεβαίωση, γλυκύτητα και κατανόηση. Το µουτζούρωµα µε κουκκι-

δόµορφες, διάσπαρτες γραµµές εκφράζει συναισθηµατική φόρτιση και φόβο εγκατά-

λειψης. Ένα µουτζούρωµα σχηµατισµένο από διακεκοµµένες γραµµές εκφράζει το 

φόβο αποµάκρυνσης από αγαπηµένα πρόσωπα και πράγµατα. Με αυτόν τον τρόπο το 

παιδί δείχνει την οργή του για πράγµατα που δεν µπορεί να έχει ή που φοβάται ότι θα 

χάσει. Το µουτζούρωµα µε µορφή κουβαριού φανερώνει κάποιο τραύµα και µια 

ενδεχόµενη προδιάθεση εσωστρέφειας (λόγω του πόνου). Το παιδί έχει κουλουρια-

στεί, όπως µέσα στη µήτρα, για να προστατευθεί από αδέξιες ενέργειες ή ακατάλλη-

λες επεµβάσεις (Crotti & Magni, 2006). 

 

δ) Το σβήσιµο 

    Με το σβήσιµο ίσως επιδιώκεται να αποκρυφθεί κάτι, που η ροή των συνειρµών 

και η αυθορµησία έφεραν στο φως. Έτσι, ο ερευνητής πρέπει να ρωτήσει το παιδί τι 

είναι αυτό που έσβησε. Το σβήσιµο δείχνει µεγάλη ψυχοκινητικότητα, απουσία ανα-

στολών, συγκρούσεις, ανεκπλήρωτες επιθυµίες και χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης. 

 

ε) Η επανάληψη στοιχείων 

   Η στερεοτυπική επανάληψη στοιχείων δείχνει ψυχαναγκαστική συµπεριφορά, 

µειωµένη φαντασία και έλλειψη αυθορµητισµού. 

 

στ) Το χρώµα 

    Είναι γεγονός ότι η χρησιµοποίηση της ποικιλίας των χρωµάτων αναλογεί στην 

ποικιλία των ατοµικών ψυχικών διαφοροποιήσεων και αντιδράσεων. Από τη µια 

πλευρά, η προηγούµενη εµπειρία του ατόµου και από την άλλη, η συγκίνηση και το 

σύστηµα των παρωθήσεών του παίζουν σηµαντικό ρόλο για να προσδιορίσουν την 

ιεράρχηση των χρωµατικών προτιµήσεων και το συνειρµό των συγκινησιακών και 

λοιπών αντιδράσεών του. 

    Σύµφωνα µε το “τεστ των Πυραµίδων” του Pfister (F.P.T), το οποίο διαµορφώθηκε 

από τους Heiss R. και Hiltmann H. (Der Farbpyramiden – Test nach Pfister, Bern, 

Huber, 1951) µπορούµε να δεχθούµε τα ακόλουθα (Anzieu, 1973): η επικράτηση του 

κόκκινου, του πορτοκαλί και του κίτρινου εκφράζει εξώστροφο χαρακτήρα, η 
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επικράτηση του πράσινου τον κανονικό χαρακτήρα, η επικράτηση του γαλάζιου και 

του βιολετί τον εσώστροφο χαρακτήρα, ενώ η επικράτηση του λευκού, καφέ, γκρίζου 

ή µαύρου δείχνει βαθιά προσωπικότητα. 

    Ο προσδιορισµός της προβολικής αξίας των χρωµάτων στηρίζεται στον τρόπο που 

συνδυάζονται, και όχι στην παράταξή τους. Έτσι, ο συνδυασµός του γαλάζιου, του 

κόκκινου και του πράσινου φανερώνει µια κανονική προσωπικότητα. Το πράσινο, κί-

τρινο και σκούρο καφέ φανερώνουν ζωτικότητα. Το γαλάζιο, µαύρο και γκρίζο 

αποτελούν το σύνδροµο της µειώσεως των εντάσεων. 

    Επίσης, ένα στοιχείο που θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ο ερευνητής είναι ο 

ρεαλισµός των χρωµάτων του σχεδίου. Αν ένα παιδί χρησιµοποιεί τα χρώµατα µε 

ασυνήθιστο ή ανορθόδοξο τρόπο, αυτό αποτελεί µήνυµα για περαιτέρω επεξεργασία. 

 

4.2. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

    ΤΟ ΘΕΜΑ των παιδικών σχεδίων δεν είναι ούτε αφηρηµένο, ούτε εξωπραγµατικό. 

Αναφέρεται σε κοινά αντικείµενα από τον καθηµερινό κόσµο, συνδεδεµένα µε τη 

βιωµατική εµπειρία του παιδιού.  

    Αφού εντοπίσει ο ερευνητής το θέµα, θα πρέπει στη συνέχεια να εντοπίσει τα 

κίνητρα που υποκίνησαν το παιδί να διαλέξει το θέµα αυτό. Πολύ συχνά, το παιδί 

αρχίζει να ιχνογραφεί χωρίς να έχει εκ των προτέρων συλλάβει το θέµα και τις 

λεπτοµέρειές του. Αφήνεται στον αυτοσχεδιασµό της στιγµής, στη συνειρµική ροή 

και στη συναισθηµατική του διάθεση, γεγονός που επαυξάνει την εκφραστική πλευρά 

του σχεδίου. Βεβαίως, το θέµα γίνεται εκφραστικότερο, όταν το παιδί βρίσκεται κάτω 

από έντονη συγκινησιακή και παρωθητική κατάσταση.  

 

α) Η ανθρώπινη φιγούρα 

    Το παιδί, από τις πρώτες εκδηλώσεις της ιχνογραφικής του δραστηριότητας, ασχο-

λείται µε την απόδοση της φιγούρας του ανθρώπου. Σύµφωνα µε την F. de Meredieu 

(1981), το παιδί προβάλλει το δικό του “σωµατικό σχήµα”, µε αυτόν τον τρόπο. 

∆ηλαδή, ζωγραφίζει τον εαυτό του, έτσι όπως είναι σε θέση να τον αντιληφθεί. Από 

το σύνολο της µορφής του ανθρώπου, το πρόσωπο είναι αυτό που έχει τη µεγαλύτερη 

σηµασία και εκφραστικότητα. Άλλωστε, σε αυτή την κυκλική του αναπαράσταση, η 
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A. Abraham διαβλέπει τη σηµασία που µπορεί να έχει το πρόσωπο της µητέρας, το 

οποίο το παιδί το αφοµοιώνει και το ενδοβάλλει ως στρόγγυλο (1978 - 1979). 

    Σύµφωνα µε τους Κρότι και Μάνι (2003), το κεφάλι αναπαριστά τα συναισθήµατα 

που έχει αντλήσει το παιδί από το πρόσωπο της µητέρας του και αποτελεί το σύµβολο 

της αντίληψης που έχει για τον εαυτό του. Αν το κεφάλι αναπαρίσταται µεγάλο, τότε 

φανερώνει εγωκεντρισµό και διαχυτικότητα. Αν το κεφάλι είναι µικρό φανερώνει 

εσωστρεφή συµπεριφορά, αναδίπλωση του παιδιού στον εαυτό του, δυσκολία στις 

σχέσεις του µε τους άλλους. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου συγκεντρώνουν τα 

όργανα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τον εξωτερικό κόσµο. Έτσι 

λοιπόν, ένα πρόσωπο χωρίς χαρακτηριστικά δηλώνει ότι το παιδί δυσκολεύεται να 

εκδηλώσει τα συναισθήµατά του και χρησιµοποιεί το µηχανισµό της άρνησης 

απέναντι σε µια πραγµατικότητα που τη θεωρεί ανυπόφορη.  

    Τα µάτια εκφράζουν τη δύναµη, τη ζωτικότητα και την πνευµατική περιέργεια. Αν 

είναι µικρά, αποτελούν ένδειξη εσωστρέφειας, φόβου για επικοινωνία και δυσπιστίας 

σε σχέση µε τον ενήλικο. Αν είναι µεγάλα, φανερώνουν επιθετικότητα, που στρέφε-

ται προς τον έξω κόσµο. Αν είναι κλειστά, εκφράζουν ναρκισσισµό ή φιλαρέσκεια. Η 

έλλειψη µατιών (αρκετά σπάνια συµβαίνει), δηλώνει άρνηση του παιδιού να δει και 

να αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα. 

    Το στόµα αποτελεί µέσο διατροφής, πραγµατικής και συναισθηµατικής (φαγητό, 

φιλί). Αν παραληφθεί το στόµα σηµαίνει ότι το παιδί παρουσιάζει συναισθηµατικές 

ελλείψεις, διακατέχεται από την επιθυµία να διατραφεί πλουσιοπάροχα, αισθάνεται 

αδυναµία, δεν έχει αποκτήσει ικανότητα αυτονοµίας ή του έχει λείψει µια ήρεµη 

επικοινωνία µε τους ενήλικες. Αν είναι έντονα χρωµατισµένο κόκκινο, φανερώνει 

επιθετικότητα. Αν είναι κλειστό ή ελάχιστα τονισµένο µε µια λεπτή γραµµή, αποτελεί 

σηµάδι (µετά την ηλικία των 7 ετών), έντασης και απογοήτευσης, σα να επιθυµεί το 

παιδί να αποκλείσει το περιβάλλον, που κατά κάποιον τρόπο δεν ικανοποίησε τις 

πρωταρχικές ανάγκες του. Τα λακκάκια στην άκρη του στόµατος εκφράζουν εύθυµο, 

ευφάνταστο και καλοσυνάτο χαρακτήρα. 

    Τα δόντια αποτελούν σύµβολο οργής και εκφράζουν την ανάγκη του παιδιού να 

αρπάξει µε τα δόντια του, να δαγκώσει κάτι ή κάποιον, που θεωρεί υπαίτιο της 

δυσφορίας που νιώθει. 

    Η µύτη αποτελεί φαλλικό σύµβολο. Είναι σηµάδι της πραγµατοποιηµένης ή επικεί-

µενης εισόδου στην εφηβεία. Κάθε παραµόρφωση ή τονισµός της µύτης πρέπει να 

συσχετιστεί µε το φόβο ή την επιθυµία της σεξουαλικότητας. Η έλλειψη µύτης στην 
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εφηβική ηλικία είναι σχετικά συνηθισµένο φαινόµενο και εκφράζει το φόβο της 

εκδήλωσης των πρώτων σεξουαλικών παρορµήσεων. 

    Το µούσι και το µουστάκι δείχνουν δύναµη, πληθωρικότητα, δηµιουργικότητα ή 

την έντονη ανάγκη του παιδιού να γοητεύσει · µπορεί λοιπόν να αποτελούν σηµάδι 

κολακείας. 

    Τα µακριά µαλλιά εκφράζουν ζωτικότητα και δύναµη ακόµη και σεξουαλική. Στα 

κορίτσια φανερώνουν την πρόωρη επιθυµία να αρέσουν, να δηµιουργήσουν φίλους 

και φίλες ή να ταυτιστούν µε ένα διάσηµο πρόσωπο. 

    Το καπέλο δείχνει ότι το παιδί αισθάνεται ότι βρίσκεται κάτω από τη συνεχή πίεση 

των παρατηρήσεων και των απαγορεύσεων των ενηλίκων. Στην εφηβική ηλικία ίσως 

να αποτελεί ένδειξη απόκρυψης µιας καταπιεσµένης σεξουαλικότητας. 

    Το µεγάλο ή τονισµένο πηγούνι δηλώνει ιδιοσυγκρασία “µικρού ηγέτη” και κατά 

συνέπεια, την επιθυµία του παιδιού να επιβληθεί στους συνοµηλίκους του. 

    Ο λαιµός, αν είναι µακρύς, µπορεί να αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής ανάπτυξης, 

πραγµατικής ή επιθυµητής ή ανάγκη αυτοπροβολής, µε σχετικά µαταιόδοξο τρόπο. 

Αν είναι κοντός ή ιδιαίτερα λεπτός, εκφράζει άγχος ή κάποια δυσκολία στην ανα-

πνοή. Αν είναι βαµµένος κόκκινος, σηµαίνει ντροπαλότητα καλυµµένη από επιθετι-

κές αντιδράσεις, ανασφάλεια ή ότι το παιδί έχει υποστεί κάποια ιατρική επέµβαση σε 

αυτήν την περιοχή. Αν είναι ιδιαίτερα εµφανής και ευλύγιστος, το παιδί θέλει να 

εκδηλώσει την αυτονοµία του και την ικανότητά του να αντιταχθεί στο περιβάλλον. 

Αν απουσιάζει, δηλώνει υπερευαισθησία, φυσιολογική µέχρι την ηλικία των 10 ετών, 

πέρα όµως από την ηλικία αυτή, µετατρέπεται σε συναισθηµατική αστάθεια, που εκ-

δηλώνεται µε υπερβολική ζωντάνια, ευερεθιστότητα, παρορµητισµό και ανυποµονη-

σία. 

    Τα σκέλη αποτελούν σύµβολο σιγουριάς και το παιδί σχεδιάζοντάς τα, τονίζει την 

ικανότητα αντοχής του, το δυναµισµό και τη σταθερότητά του. Αν είναι αρκετά 

µακριά εκφράζουν την ανάγκη του παιδιού να µεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Αν είναι 

κοντά, δείχνουν το φόβο ή την άρνηση του παιδιού να µεγαλώσει, καθώς και να απο-

µακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον. Αν είναι έντονα ασύµµετρα, ίσως 

δείχνουν µια σωµατική ατέλεια ή µια κινητική δυσκολία. Αν είναι σταυρωµένα 

εκφράζουν αναστολή ή σύγκρουση σεξουαλικής φύσεως. 

    Τα πόδια εκφράζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια που νιώθει το παιδί, αλλά 

συνδέονται και µε τη σεξουαλικότητα. Αν είναι µεγάλα και καλά τοποθετηµένα, φα-
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νερώνουν σιγουριά, σταθερότητα, ευστάθεια, αποτελεσµατικότητα. Αν είναι µικρά, 

σε αφύσικη θέση ή λείπουν, δείχνουν φόβο και άµυνα σε σχέση µε το περιβάλλον. 

    Οι  βραχίονες και τα χέρια αποτελούν βασικά στοιχεία της επικοινωνίας, γιατί 

επιτρέπουν την επαφή και την άµεση σχέση µε τον έξω κόσµο. Αν τα χέρια είναι 

γαµψά, δηλώνουν επιθετικότητα. Αν υψώνονται προς τον ουρανό, αποτελούν σηµάδι 

αναζήτησης, βοήθειας, προστασίας, επιθυµίας για φροντίδα. Η απουσία βραχίονα 

µπορεί να αντανακλά προβλήµατα µε τη σεξουαλικότητα ή µε την απόκρυψη µιας 

καταπιεσµένης εχθρότητας προς ένα µέλος της οικογένειας. 

    Ο κορµός αναπαριστά την παρόρµηση και την υλικότητα. Αν είναι λεπτός, το παιδί 

αισθάνεται ανεπαρκές ή µη ικανοποιηµένο µε το σώµα του. Αν είναι υπερβολικά 

λεπτός, τότε το παιδί υποφέρει από αισθήµατα κατωτερότητας. Όταν µια γραµµή ή 

µια ζώνη χωρίζει τον κορµό σε δύο µέρη, σηµαίνει ότι η συναισθηµατικότητα και η 

σεξουαλικότητα δεν µπορούν να συγχωνευθούν και να συνυπάρξουν αρµονικά. Αν 

στον κορµό σχεδιαστούν δύο µαστοί, δείχνει τον ισχυρό δεσµό µε την µητέρα, από 

την οποία δεν µπορεί να αποκολληθεί συναισθηµατικά. 

    Τα σεξουαλικά όργανα σχεδιάζονται σπάνια, αλλά όταν αυτό συµβαίνει, δηλώνει 

σοβαρό πρόβληµα, που σχετίζεται µε αυτά. 

    Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι µέσω της ιχνογράφησης της ανθρώ-

πινης φιγούρας µπορούµε να έχουµε πολλά στοιχεία για τον χαρακτήρα του µικρού 

καλλιτέχνη. Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι: η ανασφάλεια αναπαρίσταται 

µε πόδια που λείπουν ή που είναι άσχηµα σχεδιασµένα ή µε τρεµουλιαστή γραµµή. Η 

αποφασιστικότητα µε ιδιαίτερα τονισµένο ή µυτερό πηγούνι και µε σίγουρη και 

έντονη γραµµή. Η επιθετικότητα µε γαµψά χέρια, εµφανή δόντια, υπερβολικές 

φωτοσκιάσεις, έντονα κόκκινο στόµα, φιγούρα σε κατατοµή και χέρια σε γροθιές. Ο 

ναρκισσισµός, µε µακριές βλεφαρίδες, σγουρά ή χτενισµένα µαλλιά, περιδέραια, 

έντονα χρώµατα και σχέδια στα ρούχα. Η ελλιπής αυτοεκτίµηση µε αχνά άνω και 

κάτω άκρα, φιγούρα µικρών διαστάσεων, διορθώσεις, σβησίµατα και αβέβαιη 

γραµµή. Το άγχος µε συνεχή σβησίµατα, ανάλαφρη ή διακεκοµµένη γραµµή, υπερβο-

λικά µαυρίσµατα σε ένα ή περισσότερα σηµεία της φιγούρας. Η ευπάθεια µε λεπτό 

κορµό, ακανόνιστη σχεδιαστική πίεση ή µε φωτοσκιάσεις και µε αχνά σχεδιασµένα 

πόδια. Η περιέργεια µε µεγάλα και λεπτοµερώς σχεδιασµένα µάτια, µεγάλα αυτιά. 

(Εύη Κρότι – Αλµπέρτο Μάνι 2003, 99-106). 

     Η Fleck – Bangert (1996), υποστηρίζει ότι οι άκαµπτες και στερεότυπες µορφές 

που εµφανίζονται συχνά στις ζωγραφιές των εσωστρεφών παιδιών, µπορούν να 
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θεωρηθούν σαν µία προβολή της άµυνάς τους απέναντι σε ένα περιβάλλον 

απειλητικό. 

    ∆εν θα πρέπει όµως να παραβλέψουµε την επίδραση του φύλου στην ιχνογραφική 

δραστηριότητα. Η F. Goodenough (1926), η Machover (1949) και η  Swensοn (1968) 

επισήµαναν συγκεκριµένες διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα κατά την αναπαράσταση 

του ανθρώπινου σώµατος. Η γενική µορφή του σχεδίου, οι αναλυτικές διαφορές στην 

αµφίεση των προσώπων και οι διαφορές στα δευτερογενή σεξουαλικά χαρακτηριστι-

κά τους διαφοροποιούν το παιδικό σχέδιο του ανθρώπου, ανάλογα µε το φύλο. Στα 

γνωρίσµατα του φύλου των ιχνογραφηµένων προσώπων, εκτός από τις διαστάσεις 

του σώµατος και τη µορφή του κορµιού, η A. Abraham προσθέτει ότι µόλις από την 

ηλικία των τεσσάρων ετών, τα ανδρικά πρόσωπα όταν ζωγραφίζονται από αγόρια, 

εµφανίζονται σε µια στάση που υποδηλώνει κίνηση (1979, 329-330). Επίσης λέει ότι, 

στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρατηρούµε έλλειψη διαφοροποίησης των 

ιχνογραφηµένων προσώπων ως προς το φύλο τους, πρέπει να υποθέσουµε ότι το 

παιδί που τα ζωγραφίζει, συναντάει κάποια δυσκολία στο να αναπτύξει µια θετική 

ταύτιση µε το γονιό που έχει το ίδιο φύλο µε το δικό του. (1979, 34). 

     Για να κάνει το παιδί αντικείµενο απεικόνισης τον εαυτό του (αυτοπροσωπογρα-

φία), θα πρέπει να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σηµείο που να του επιτρέπει να έχει 

συνείδηση του “σωµατικού του σχήµατος”, δηλαδή να έχει ορισµένη παράσταση της 

εικόνας που εµφανίζει το σώµα του προς τα έξω. Η εικόνα όµως αυτή δεν είναι 

δεδοµένη και έµφυτη · είναι µια αντίληψη σύνθετη, που διαµορφώνεται αργά και 

προοδευτικά (Schilder 1968, 35). Το τεστ της αυτοπροσωπογραφίας, όταν χρησιµο-

ποιείται µόνο του για διαγνωστικό σκοπό, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο µηχα-

νισµό της προβολής (projection) · ενώ, όταν συνδυάζεται µε άλλες τεχνικές, εκτός 

από την προβολή, κινητοποιεί και την αντιµετάθεση (déplacement), η οποία 

απελευθερώνει το παιδί και κάνει ευκολότερη την προβολή των συγκινησιακών και 

λοιπών του αντιδράσεων. 

    Η ιχνογραφική αναπαράσταση του εαυτού σε οµάδες ατόµων αντιπροσωπεύουν 

οµάδες συµµετοχής, που καταξιώνουν το ιδεώδες Εγώ των ίδιων των παιδιών που 

ζωγραφίζουν. Η ψυχολογική εξέλιξη και διαµόρφωση του παιδιού δεν µπορεί να 

κατανοηθεί αποκοµµένη από το περιβάλλον του, και κυρίως το οικογενειακό. Έτσι 

λοιπόν, η απεικόνιση της οικογένειας δεν υποδηλώνει µόνον τις συγκινησιακές 

εντάσεις του παιδιού, τους συγκινησιακούς τραυµατισµούς και τους ψυχικούς αντα-

γωνισµούς του (Conflicts), ή αντίθετα, το αίσθηµα της ασφάλειας και το βαθµό της 
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προσαρµογής του, αλλά µαζί µε αυτά δείχνει και τις αδύνατες ή στέρεες πλευρές του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 

    Εκτός όµως, από την άµεση ανάκληση βασικών στοιχείων, υπάρχει και µια άλλη 

άποψη του ιχνογραφήµατος, εξ ίσου σπουδαία: πρόκειται για το σύνολο από τις προ-

βολές που το παιδί συγκεντρώνει επάνω στα διάφορα πρόσωπα, στα ανθρώπινα σώ-

µατα που ιχνογραφεί. Αυτή η ενσωµάτωση των διπλών σηµασιολογικών δεδοµένων 

αποτελεί όλη την πρωτοτυπία και τη σπουδαιότητα του παιδικού ιχνογραφήµατος. 

 

β) Το σπίτι 

    Η µορφή του σπιτιού διατηρεί πολλά βασικά χαρακτηριστικά και έχει ορισµένη 

οµοιογένεια στα σχέδια ενός και του ιδίου παιδιού. Έτσι λοιπόν, το ιχνογράφηµα του 

σπιτιού αποτελεί στοιχείο για τον έλεγχο της σταθερότητας ή της αστάθειας της 

ψυχολογικής κατάστασης του υποκειµένου (Μπέλλας, 2000). 

    Όταν το παιδί είναι µικρό, συνήθως ζωγραφίζει το σπίτι ξεµοναχιασµένο µε κάποιο 

δένδρο από δω και από κει ή τριγυρισµένο µε χλόη. Βεβαίως, η µοναχική απεικόνισή 

του δεν µπορεί να είναι άσχετη µε το αρχικό “εγωκεντρικό στάδιο ανάπτυξης του 

παιδιού”, σύµφωνα µε τον Piaget. Μετά το πέµπτο έτος, εµφανίζονται ορισµένα 

στερεότυπα σπίτια. Αργότερα, γύρω στο έβδοµο έτος, τα σπίτια ξεχωρίζουν από την 

άποψη της λειτουργικότητάς τους. Στα οχτώ χρόνια περίπου, τα σπίτια παρατάσσον-

ται σε µία ευθεία γραµµή εδάφους και γύρω από το σπίτι προστίθενται λόφοι, δένδρα, 

πουλιά, ρυάκια, γεφύρια κ.α. 

    Σύµφωνα µε την N. Kim – Chi (1989), το σπίτι έχει µια παγκόσµια, συµβολική 

σηµασία και µια καθαρά ατοµική και προσωπική, για το συγκεκριµένο παιδί που το 

ιχνογράφησε. Το σπίτι συµβολίζει το καταφύγιο, την ασφάλεια, την οικογενειακή 

συνοχή και θαλπωρή, την ταυτότητα της καταγωγής. Ένα κανονικό σπίτι που 

καπνίζει, µας παρέχει την ένδειξη της οικογενειακής συνοχής και θαλπωρής. Σύµφω-

να µε τον J. Buck, ενώ η απουσία καµινάδας δεν είναι αυτή καθαυτή ένδειξη ανωµα-

λίας, όταν υπάρχει, πρέπει να θεωρηθεί φαλλικό σύµβολο · γι αυτό και οι παράξενες 

εµφανίσεις και το υπερβολικό µέγεθός της πρέπει να συνδυαστούν µε σεξουαλικές 

διαταραχές του παιδιού (1948). 

    Όταν το παιδί ιχνογραφεί το σπίτι µε τη γνωστή διαφάνεια, τοποθετώντας στο 

εσωτερικό του τα έπιπλα και τα αντικείµενα που γνωρίζει, φανερώνει µε ένα πολύ 

άµεσο τρόπο τη χαρούµενη εικόνα που έχει συγκρατήσει για το σπιτικό περιβάλλον 

του. Αντίθετα, αν το σπίτι είναι ζωγραφισµένο χωρίς χρώµατα, µε µικρά παράθυρα, 
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µε στέγη χωρίς καµινάδα, χωρίς είσοδο ή µε µια είσοδο αδιέξοδη, µπορεί να είναι ένα 

σπίτι που απωθεί συγκινησιακά το παιδί (Ferraris 1977, 110). Η απουσία πόρτας ή 

δρόµου στο σχέδιο του παιδιού, σύµφωνα µε την R. Davido, φανερώνει την αναδί-

πλωση του παιδιού στον εαυτό του, την έλλειψη και αποφυγή επικοινωνίας (1971, 

65). 

 

γ) Το δένδρο 

    Το ολοκληρωµένο σχήµα του δένδρου εµφανίζεται γύρω στην ηλικία των 4 – 6 

ετών. Το παιδί των 4 – 5 ετών απεικονίζει το δένδρο µε απλές και βασικές γραµµές, 

όχι απαραίτητα ενωµένες. Γύρω στην ηλικία των 5 -6  ετών, το δένδρο αποκτά φυσι-

κή µορφή και χρώµα, ριζώνει περισσότερο ή λιγότερο βαθιά στο έδαφος και εµπλου-

τίζεται µε λεπτοµέρειες. Στην ηλικία των 7 ετών, το δένδρο εξελίσσεται και αποκτά 

πιο ρεαλιστικές αναλογίες και µορφή παρόµοια µε των πραγµατικών φυτών. 

    Από ψυχαναλυτικής πλευράς, το δένδρο αντιπροσωπεύει τον εαυτό. Η γραµµή του 

εδάφους και οι ρίζες αντιπροσωπεύουν τη ζώνη του ασυνειδήτου. Ο κορµός την 

ενδιάµεση ζώνη του συγκεκριµένου, δηλαδή το µέρος το πιο σταθερό και το πιο 

ενεργητικό της προσωπικότητας και η στεφάνη του πράσινου (τα κλαδιά, τα φύλλα, 

τα µπουµπούκια, τα άνθη, τα φρούτα), εκπροσωπούν τη ζώνη του συνειδητού. Η 

εξωτερική γραµµή της στεφάνης αποτελεί την παρυφή της επαφής του ατόµου µε το 

εξωτερικό περιβάλλον και τον κόσµο. Στα δένδρα που έχουν ευθύ και αναπτυγµένο 

κορµό µε στρογγυλή και περιορισµένη στεφάνη, οι ερευνητές µε ψυχαναλυτική 

απόκλιση βλέπουν ένα τυπικό φαλλικό σύµβολο. 

    Η R. Davido θεωρεί τα φρούτα των δένδρων σύµβολα της γυναικείας γονιµότητας 

και τα άνθη σύµβολα της γυναικείας αισθητικής (1971, 61). Ο K. Koch (1958) θεωρεί 

ότι τα φρούτα εκφράζουν την επιδίωξη της επιτυχίας µε την παράταξη των ικανοτή-

των, την επιµέλεια στην εξωτερική εµφάνιση, την επίδειξη της προσωπικής αξίας και 

την βραχυπρόθεσµη πραγµατικότητα µε τα άµεσα αποτελέσµατά της. Τέλος, το 

τοπίο, µέσα στο οποίο δεσπόζει το δένδρο, αντιπροσωπεύει τον εξωτερικό κόσµο και 

τις αντικειµενικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει και ενεργεί το υποκείµενο. 

    Και από το ιχνογράφηµα του δένδρου µπορούµε να εκµαιεύσουµε στοιχεία για τον 

χαρακτήρα του υποκειµένου που το ζωγράφισε (Εύη Κρότι – Αλµπέρτο Μάνι 2003, 

125-126). Έτσι η εξωστρέφεια και ο ενθουσιασµός απεικονίζονται µε ιχνογράφηση 

ενός µεγάλου δένδρου, µε σίγουρη γραµµή, µε απλωµένα κλαδιά δεξιά και αριστερά, 

µε εµφανείς ρίζες, µε έντονα και ζωντανά χρώµατα. Η εσωστρέφεια, µε µακρύ και 
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λεπτό κορµό, µε φύλλωµα χωρίς κλαδιά και που µοιάζει µε χωριστά συννεφάκια, µε 

µπλεγµένα κλαδιά, µε σβησίµατα, µε απουσία ριζών. Η µελαγχολία µε φύλλα πεσµέ-

να ή που πέφτουν, µε κορµό που έχει κάθετες ραβδώσεις, µε απαλά χρώµατα, µε την 

απεικόνιση του έλατου. Ο ναρκισσισµός µε µεγάλο κορµό, διευρυµένες και καλά 

σχεδιασµένες ρίζες, µε λιγοστό και µαζεµένο φύλλωµα. Το άγχος µε δένδρο µικρών 

διαστάσεων, µε ανησυχία για τη συµµετρία, µε φρούτα χωρίς κλαδιά (σχεδόν 

µετέωρα), µε ανοιχτά παστέλ χρώµατα, µε ανάλαφρη και διακεκοµµένη γραµµή, µε 

σβησίµατα, µε την παρουσία φωλιάς. Η αυτονοµία µε κορµό, ρίζες και φύλλωµα, 

αναλογικά µεταξύ τους, µε σίγουρη γραµµή, µε χρώµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί 

µε αισθητική άποψη. Η αυστηρότητα και ο αυτοέλεγχος µε λεπτό και ευθύγραµµο 

κορµό, µε λίγο καλυµµένη κόλα, µε συγκρατηµένα και στυλιζαρισµένα περιγράµµα-

τα, µε αβέβαιη γραµµή και µε αχνές ή ανύπαρκτες ρίζες. Ο εγωκεντρισµός µε κορµό 

που κυριαρχεί σε σχέση µε το φύλλωµα και που έχει χρώµα. Η παλινδρόµηση µε 

δένδρο σχεδιασµένο στην κάτω αριστερή πλευρά της κόλας, µε φωλιά µε ζωάκια, µε 

ρίζες είτε πολύ απλωµένες είτε ανύπαρκτες. Η φιλοδοξία µε µεγάλο κορµό, µε πυκνά 

και απλωµένα κλαδιά, µε µακριά γραµµή εδάφους. Η φαντασία µε φύλλωµα που 

κυριαρχεί σε σχέση µε τον κορµό, µε την τοποθέτηση του δένδρου στο επάνω µέρος 

της κόλας, µε πληθώρα λεπτοµερειών (λουλούδια, µανιτάρια, ουράνιο τόξο, χλόη). 

Τα τραύµατα του παρελθόντος µε οριζόντιες γραµµές που διασχίζουν τον κορµό στον 

ορίζοντα, µε κυρίαρχο το µαύρο χρώµα. 

 

δ) Ο ήλιος 

    Σύµφωνα µε τη Ferraris (1977, 23), ο ήλιος εµφανίζεται στα παιδικά σχέδια γύρω 

στο τέλος του τρίτου έτους. Όµως, οι  Cambier, Bernard και Colombie  (1985), 

αναφέρουν την παρουσία του στα 4,2 έτη. Στα σχέδια των µικρών παιδιών ο ήλιος 

απεικονίζεται µε δίσκο ολόκληρο και µε µορφή αποστρογγυλεµένη. Από το όγδοο ή 

ένατο έτος και µετά, µπορεί να απεικονισθεί ο ήλιος µισοκρυµµένος. Τα παιδιά που 

διανύουν το ανιµιστικό στάδιο κατά Piaget, αναπαριστούν τον ήλιο ανθρωποµορφικά, 

µε µάτια, µύτη, στόµα. Επίσης, γύρω από το δίσκο του, ζωγραφίζουν τις ακτίνες, 

οπότε ο ήλιος µοιάζει µε ένα γρανάζι. Το συνηθισµένο του χρώµα είναι το κίτρινο. 

Μέσα στην προοπτική της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού, ο ήλιος απαλλάσσεται 

από τα ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά του και από τις ακτίνες του και 

εµπλουτίζεται µε λαµπρό χρώµα. 
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    Με την εκφραστική και συµβολική σηµασία του ήλιου ασχολήθηκε ο Α. Iten 

(1974). Σύµφωνα µε τον R. Bovard (1957, 58) η ύπαρξη του ήλιου σε ένα παιδικό 

σχέδιο φανερώνει παιδί ήρεµο, χωρίς ψυχολογικά τραύµατα. Η ύπαρξή του 

ταυτίζεται µε τη συγκινησιακή θέρµη του παιδιού, µε τη ζωτικότητά του, µε τη 

δύναµη του και την παρώθησή του για δράση. Σε όσες περιπτώσεις ο ήλιος 

απουσιάζει, ενώ όλη η θεµατική σύνθεση απαιτεί την παρουσία του, υποθέτουµε ότι 

επικρατούν αρνητικές συγκινησιακές και παρωθητικές καταστάσεις. 

    Ο ήλιος θεωρείται από τους ψυχαναλυτικούς, µια αρσενική µορφή που τις 

περισσότερες φορές, αντιπροσωπεύει τον πατέρα και την πατρική επίδραση: είναι ο 

ιδανικός πατέρας (Aubin, 1971). Έτσι, όταν το παιδί ζωγραφίζει τον ήλιο εξακο-

λουθητικά µε ένα κόκκινο επιθετικό χρώµα ή µε ένα ανησυχητικό µαύρο, φανερώνει 

ότι φοβάται τον πατέρα του (Κρότι και Μάγκνι, 2006). Επίσης, όταν τον ζωγραφίζει 

πίσω από σύννεφα ή πίσω από κάποιο βουνό, αφήνοντας να φανεί µόνον ένα µικρό 

µέρος από το δίσκο του, µας αφήνει να εννοήσουµε ότι οι σχέσεις του µε τον πατέρα 

του δεν είναι καλές. 

 

ε) Τα ζώα 

    Η αναπαράσταση των ζώων στο παιδικό ιχνογράφηµα γίνεται πολύ νωρίς: 

ακολουθεί την αναπαράσταση του ανθρώπου, αλλά προηγείται της αναπαράστασης 

του σπιτιού. Τα ζώα, σαν ιχνογραφικό θέµα, είναι πιο συχνό στα αγόρια, παρά στα 

κορίτσια και απεικονίζονται από τα πλάγια (ενώ ο άνθρωπος µετωπικά). Επίσης, ένα 

στερεότυπο στοιχείο είναι ότι τα ζώα ιχνογραφούνται στραµµένα προς τα αριστερά 

και µόνον όταν ιχνογραφηθούν πολλά ζώα µαζί, είναι δυνατόν να υπάρχουν µερικά 

στραµµένα προς τα δεξιά, χάριν µιας “γενικότερης ισορροπίας της σύνθεσης”. 

     Το ζώο είναι δυνατόν να εκφράζει το ίδιο το παιδί, ενώ η κατάσταση µέσα στην 

οποία το τοποθετεί ιχνογράφοντάς το, µπορεί να εκφράζει τις σχέσεις του παιδιού µε 

τον κόσµο που το περιβάλλει. Σύµφωνα µε τη N. Stahel (1987, 65), τα ιχνογραφούµε-

να ζώα απεικονίζουν το φόβο του παιδιού µπροστά σε διάφορες απειλητικές ή ψυχο-

συγκρουσιακές καταστάσεις, ιδίως όταν εµφανίζονται απειλητικά, µε µεγάλα δόντια, 

µε στόµα που χάσκει, µε προτεταµένα και γαµψά νύχια. Μέσα στη γενικότερη 

προοπτική της ερµηνείας της, η Stahel θεωρεί ότι µερικά ζώα έχουν µια πιο συγκεκρι-

µένη εκφοβιστική και συµβολική σηµασία. Το φίδι ή ο δράκος, λόγου χάρη, ερµηνεύ-

ει το άγχος του παιδιού για τη ζωή. 
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    Σύµβολα ψυχικής υγείας ευεξίας και αυτοπεποίθησης του παιδιού για το µέλλον 

του πρέπει να θεωρηθούν τα ιχνογραφούµενα πουλιά, που διασχίζουν ανέµελα τον 

αέρα, οι πολύχρωµες πεταλούδες και τα ζώα που βόσκουν ήρεµα στα λιβάδια. 
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Η συναισθηµατική έκφραση  

στο παιδικό σχέδιο 
 

 

ΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι η τέχνη θεωρείται ένας αναγνωρισµένος τρόπος 

έκφρασης των συναισθηµάτων (Noll et al, 1999., Stuyck, 2003). 

Σύµφωνα µε τον Arnheim (1992): “Η τέχνη είναι αρωγός σε δύσκολες 

στιγµές, αποτελεί µέσο για την κατανόηση των συνθηκών της ανθρώπινης ύπαρξης 

και τρόπος αντιµετώπισης των τροµακτικών πλευρών τους (και) χρησιµεύει στη 

δηµιουργία µιας γεµάτης νόηµα τάξης, προσφέροντας καταφύγιο από τη σύγχυση της 

εξωτερικής πραγµατικότητας που είναι τόσο δύσκολο να αντιµετωπιστεί” (σελ. 170). 

    Στην έρευνα για τις συναισθηµατικές – εκφραστικές απόψεις του παιδικού σχεδίου 

µπορούµε να προσδιορίσουµε τρεις ευδιάκριτες περιοχές: 

    i) την ανάλυση των σχεδίων ως προβολών των χαρακτηριστικών της πραγµατι-

κότητας, µέσω της ψυχαναλυτικής θεωρίας (Freud, 1976) 

    ii) την προσπάθεια της Elizabeth Koppitz να σχεδιάσει και να ταξινοµήσει επιστη-

µονικά τους “συναισθηµατικούς δείκτες” που βρίσκονται στο παιδικό σχέδιο 

    iii) την ανακάλυψη των τρόπων µε τους οποίους τα φυσιολογικά παιδιά απεικονί-

ζουν προσωπικά σηµαντικά ή συναισθηµατικά σπουδαία θέµατα. 

    Η Goodenough (1926), αν και αρχικά ενδιαφέρθηκε για την αξιολόγηση της 

νοηµοσύνης µέσω των σχεδίων, παρατήρησε ότι η ανάλυση των παιδικών σχεδίων 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη συναισθηµατική αξιολόγηση των παιδιών.  

    Το 1968 η Koppitz εξέφρασε την άποψη ότι τα σύγχρονα άγχη εκφράζονται στο 

σχέδιο, το οποίο θεωρούσε περισσότερο αντανάκλαση της τρέχουσας συναισθηµα-

τικής κατάστασης, παρά των µόνιµων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή “της 

εικόνας του σώµατος”. Παίρνοντας στοιχεία από τη δουλειά των Machover και 

Hammer, προσδιόρισε τριάντα συναισθηµατικούς δείκτες, που µπορούν να βρεθούν 

στα παιδικά σχέδια ανθρώπινης φιγούρας και πρόκειται για στοιχεία που: 

    i) εµφανίζονται συχνότερα στα σχέδια ανθρώπινης φιγούρας των διαταραγµένων 

παιδιών, απ’ ό, τι στα σχέδια των φυσιολογικών παιδιών 

    ii) είναι ασυνήθιστα στα σχέδια ανθρώπινης φιγούρας των φυσιολογικών παιδιών 

    iii) δε σχετίζονται µόνο µε την ηλικία και την ωρίµανση. 

    Ε
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    Η Koppitz το 1984, επέκτεινε την ανάλυσή της για τους συναισθηµατικούς δείκτες 

στα σχέδια ανθρώπινης φιγούρας των εφήβων και υποστήριξε ότι για τα µεγαλύτερα 

παιδιά η ερµηνεία των συναισθηµατικών δεικτών γίνεται πιο χρήσιµη όταν οι δείκτες 

οµαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, που αντανακλούν παρορµητικότατα, ανασφά-

λεια, άγχος, δειλία και θυµό. Βεβαίως, αυτή η ταξινόµηση των δεικτών δεν υποστηρί-

χθηκε από δεδοµένα και στατιστική ανάλυση µε αυστηρό τρόπο. 

    Η εξέταση του παιδικού σχεδίου µε στόχο την ανεύρεση και την εκτίµηση των 

συναισθηµατικών δυσκολιών, δεν είναι µια υπόθεση εύκολη. Πολλές φορές τα 

συναισθήµατα είναι πολύπλοκα, αντιφατικά και προκαλούν σύγχυση τόσο στο παιδί, 

όσο και στον ενήλικο που το παρατηρεί ή εργάζεται µαζί του. Η µεγαλύτερη 

δυσκολία στην κατανόηση του συναισθηµατικού περιεχοµένου του παιδικού σχεδίου 

είναι η παρεµβολή των συναισθηµάτων των ενηλίκων. Οι ενήλικες µπορεί να επηρεα-

στούν σε προσωπικό επίπεδο και να αποδώσουν σηµασίες που δεν είναι αντι-

προσωπευτικές αυτών που βιώνουν τα παιδιά.  

    Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς µε ποιο τρόπο τα παιδιά της πρώιµης παιδικής 

ηλικίας εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µέσα στο σχέδιο, καθώς το συναίσθηµα 

είναι γι αυτά µια αφηρηµένη έννοια. Τα παιδιά όµως που βρίσκονται στο σχηµατικό 

στάδιο µπορούν να αποτυπώσουν αναγνωρίσιµα συναισθήµατα στο σχέδιό τους. Για 

να καταλάβουµε το συµβολικό περιεχόµενο των αυθόρµητων ζωγραφιών, πρέπει να 

παρατηρήσουµε και κάποια δοµικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι γραµµές, το 

σχήµα, το χρώµα, το µέγεθος και η συνολική οργάνωση του σχεδίου. Βεβαίως, ο 

τρόπος µε τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά, επηρεάζεται και από το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. 

 

5.1. ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

α) Το χρώµα 

    Το χρώµα θεωρείται ότι συνδέεται στενά µε το συναίσθηµα. Θα πρέπει να αναγνω-

ρίσουµε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδέες για τη σηµασία των χρωµάτων, 

που υπόκεινται σε πολιτισµικές και κοινωνικές επιδράσεις και παραδόσεις. Παρ’ ότι 

ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά µεταχειρίζονται το χρώµα στα σχέδιά τους είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, θα πρέπει να προσέξουµε: αν ζωγραφίζουν µε ένα 

µόνο χρώµα, αν χρησιµοποιούν τις µπογιές µε ασυνήθιστο τρόπο ή εάν τονίζουν ένα 

χρώµα έναντι άλλων. 
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    Αξίζει να επισηµανθεί ότι η χρήση του χρώµατος εξαρτάται από το αναπτυξιακό 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Τα παιδιά από 18 µηνών έως 4 ετών (Στάδια Ι 

και ΙΙ), δεν κάνουν συνειδητές χρωµατικές επιλογές. Από 4 ετών έως 6 ετών (Στάδιο 

ΙΙΙ), η χρήση του χρώµατος είναι υποκειµενική, αν και µερικά παιδιά συνδέουν το 

χρώµα στο σχέδιό τους µε την αντίληψή τους για το περιβάλλον. Από 6 ετών έως 9 

ετών (Στάδιο ΙV), τα παιδιά αναπτύσσουν κανόνες για τη χρήση του χρώµατος. Από 9 

ετών και άνω (Στάδιο V), έχουν την τάση να χρησιµοποιούν το χρώµα µε ρεαλιστικό 

τρόπο, όπως παρουσιάζεται στη φύση. Βεβαίως, µπορεί να παρουσιαστούν και 

διακυµάνσεις που εξαρτώνται από το παιδί και τις εµπειρίες του.  

    Πάρα πολλά έχουν γραφεί για τη σηµασία των χρωµάτων, σε σχέση µε το 

συναίσθηµα. Έτσι, το κόκκινο θεωρείται το χρώµα που αντιπροσωπεύει τα πιο έντονα 

συναισθήµατα, εκφράζει την επιθετικότητα, το θυµό και το µίσος και σχετίζεται µε 

“θέµατα ζωτικής σηµασίας, καυτά προβλήµατα, αναβράζοντα συναισθήµατα ή 

κίνδυνο” (Furth, 1988). Επίσης, αντιπροσωπεύει το πάθος, την αγάπη, την εκφραστι-

κότητα και το προτιµούν όλα τα παιδιά. Το καθαρό κίτρινο συνδέεται µε την 

ενέργεια, µε το φως και µε τα θετικά συναισθήµατα. Το µπλε συσχετίζεται µε αισθή-

µατα ηρεµίας ή µε κατάθλιψη, καθώς και µε έννοιες που αναφέρονται στο νερό και 

στον ουρανό. Η υπερβολική χρήση του µαύρου συσχετίζεται µε αρνητικούς συνειρ-

µούς. Ο Furth (1988) παρατηρεί ότι: “το µαύρο µπορεί να δείχνει ή να συµβολίζει το 

άγνωστο· όταν χρησιµοποιείται για τη σκίαση θεωρείται γενικά αρνητικό στοιχείο, 

που προβάλλει ‘σκοτεινές’ σκέψεις, απειλή ή φόβο” (σελ. 97). Κατά τον Walter 

Furrer, η αποκλειστική χρήση του µαύρου εκφράζει άρνηση της ζωής, ακαµψία και 

θάνατο. Χαρακτηρίζει άτοµο που απορρίπτει κάθε επαφή. Το πορτοκαλί συσχετίζεται 

µε συναισθηµατική εξωστρέφεια, αυτοϋπερεκτίµηση και προβολή του Εγώ µέσα στον 

κόσµο. Το πράσινο αντιπροσωπεύει κοινωνικότητα, ευαισθησία και ψυχολογική 

επαφή. Αντίθετα το µωβ δηλώνει συναισθηµατικές διαταραχές. Η χρήση του 

µολυβιού µάλλον ανταποκρίνεται σε περιεσταλµένες συγκινήσεις (Bricks, 1944). 

Ενώ η απουσία χρώµατος εκφράζει το συναισθηµατικό κενό που νιώθει το παιδί 

µπροστά σε ορισµένα θέµατα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουµε την επίδραση του 

φύλου, όπου περισσότερη ευαισθησία στα χρώµατα εµφανίζουν τα κορίτσια 

συγκριτικά µε τ’ αγόρια. 

     Ο προσδιορισµός της αξίας που έχουν τα χρώµατα δε στηρίζεται µόνο στην 

παράταξή τους, αλλά και στον τρόπο που συνδυάζονται. Στα κανονικά παιδιά δεν 

είναι η επανάληψη του ιδίου χρώµατος που συγκινεί, αλλά η ποικιλία τους.  
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    Από την άποψη της ερµηνείας µας ενδιαφέρει να ξέρουµε: πόσα και ποια χρώµατα 

χρησιµοποιεί το παιδί, ποιες είναι οι περιοχές µε τα καθαρά χρώµατα µέσα στο 

ιχνογράφηµά του και ποιες επιφάνειες καλύπτονται από επιβάσεις χρωµάτων. Η 

ακτινοβολία, η ένταση και η πυκνότητα των χρωµάτων µπορούν να µας πληροφορή-

σουν αν το παιδί ενεργεί κάτω από χαλάρωση ή ένταση. Γι αυτό θα πρέπει να 

προσέξουµε αν η πίεση των κραγιονιών είναι οµοιόµορφη µέσα σε διάφορες 

χρωµατικές περιοχές. Οι ανοιχτοί τόνοι δείχνουν εξωστρέφεια, ενώ οι σκοτεινοί 

ενδοστρέφεια. Τα χρώµατα που βγαίνουν έξω από το περίγραµµα προδίδουν µια 

έντονη συναισθηµατική φύση, ενώ τα χρώµατα, που απλά συµπληρώνουν τα σχέδια 

και δεν “ξεχειλίζουν” έξω από το περίγραµµα, αποκαλύπτουν λογοκρατικό 

χαρακτήρα. Η αρµονία, η απαλότητα και η φυσικότητα των χρωµάτων µέσα στο 

ιχνογράφηµα φανερώνουν ένα παιδί κανονικό, που έχει πετύχει στην προσπάθειά του 

για κοινωνική ενσωµάτωση και προσαρµογή. Αντίθετα, τα έντονα και ασυνταίριαστα 

χρώµατα αποτελούν ένδειξη για την ύπαρξη συναισθηµατικών διαταραχών. 

 

β) Το µέγεθος 

    Το σχετικό µέγεθος των αντικειµένων και ιδιαίτερα των ανθρώπινων µορφών, έχει 

µεγάλη συναισθηµατική σηµασία. Συσχετίζεται µε την αυτοεκτίµηση ή το αίσθηµα 

της προσωπικής επάρκειας (Buck, 1948 · Hammer, 1958 · Kοppitz, 1968 · Machover, 

1949 · Di Leo, 1970). Αν και τα πολύ µικρά σχέδια, ιδίως της ανθρώπινης µορφής, 

συσχετίζονται µε την αίσθηση του παιδιού για τον εαυτό του, πολλές φορές τα παιδιά 

σχεδιάζουν µικρές µορφές, επειδή θέλουν να κρυφτούν από τους µεγάλους, που τους 

θεωρούν παρείσακτους. Όταν όµως εδραιωθεί η σχέση και η εµπιστοσύνη, τότε το 

µέγεθος των µορφών αλλάζει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

    Φιγούρες µεγαλύτερες από το µέσο όρο µπορεί να αποτελούν ένδειξη επιθετικότη-

τας ή µεγαλοπρέπειας, ενώ µικροσκοπικά σχέδια µπορεί να δείχνουν ανεπάρκεια, 

κατωτερότητα, χαµηλή αυτοεκτίµηση, άγχος ή κατάθλιψη. Αλλά αυτή η φαινοµενικά 

απλή εξίσωση µεταξύ µεγέθους φιγούρας και αυτοεκτίµησης δεν µπορεί να υποστηρι-

χθεί ικανοποιητικά, ακόµη και στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Παραδείγ-

µατος χάριν, ένα µεγάλο σχέδιο ανθρώπινης φιγούρας µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

συναισθηµάτων ανεπάρκειας, µέσω αντισταθµιστικών αµυνών (Hammer, 1958). 

    Ο Hammer (1953), παρατήρησε ότι τα µαύρα παιδιά κάνουν µεγάλα σχέδια στρι-

µωγµένα ως τις άκρες της σελίδας. Ισχυρίστηκε ότι αυτά τα σχέδια αντανακλούν τη 

µαταίωση που βιώνουν τα µαύρα παιδιά σε µια κοινωνία, όπου κυριαρχεί η χρωµατι-
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κή προκατάληψη. Όµως, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανότητα, ότι 

κάποιες, άλλες πλευρές της εµπειρίας αυτών των παιδιών ευθύνονταν γι αυτό το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχεδίου τους.  

    Οι Henderson και Thomas (1988), µέσω µιας πρόσφατης έρευνάς τους, 

επιβεβαίωσαν ότι τα παιδιά έχουν την τάση να µεγαλώνουν το περίγραµµα των 

σχεδίων τους, όταν σκοπεύουν να συµπεριλάβουν επιπλέον λεπτοµέρειες σε αυτό. 

Επιπρόσθετα, µπορεί να εµφανίζεται ένα φαινόµενο σπουδαιότητας στο µέγεθος, 

όταν το πιο σηµαντικό θέµα σχεδιάζεται πρώτο και, εξ αιτίας του ανεπαρκούς 

προγραµµατισµού, δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιµος χώρος στο χαρτί για µια οπτικά 

σωστή απεικόνιση του δευτέρου θέµατος. Με δεδοµένα αυτά τα προβλήµατα 

ερµηνείας, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι µερικοί ερευνητές (Freeman, 1980 · 

Allik και Laak, 1985) αµφέβαλαν για την ύπαρξη ενός γενικού φαινοµένου σπου-

δαιότητας στο µέγεθος των παιδικών σχεδίων.  

    Η Tania Fox (1989) σε µια έρευνά της ανακάλυψε ότι τα παιδιά κάνουν 

µεγαλύτερα σχέδια των γονιών τους από ό, τι των “συνηθισµένων” ανδρών και 

γυναικών, πράγµα που αποτελεί ξεκάθαρη µαρτυρία ότι “η σπουδαιότητα του 

θέµατος” επηρεάζει το σχεδιαστή, όσον αφορά sτο µέγεθος του σχεδίου. Επίσης, οι 

Thomas, Chaigne και Fox βρήκαν ότι τα σχέδια απειλητικών θεµάτων αποτυπώνονται 

σε µικρότερο µέγεθος. Φαίνεται δηλαδή, ότι τα συναισθήµατα, που συνδέονται µε 

ένα θέµα, επηρεάζουν το µέγεθος του σχεδίου. Αυτό όµως, θα µπορούσε να αποτελεί 

και ένδειξη αµυντικών µηχανισµών. Παραδείγµατος χάριν, ένας κακός άνθρωπος 

µπορεί να σχεδιαστεί µικρότερος, για να αυξηθεί η ψυχολογική απόσταση ανάµεσα 

στο σχεδιαστή και στο θέµα ή για να µειωθεί η απειλή. 

    Αν και η σπουδαιότητα ενός θέµατος µπορεί να επηρεάζει το µέγεθος του σχεδίου, 

δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές να υποθέσουµε ότι το µέγεθος ενός αυθόρµητου 

σχεδίου, από µόνο του, µας λέει απαραίτητα και κάτι για τη σπουδαιότητα που έχει το 

θέµα για το σχεδιαστή, αν δεν εξετάσουµε πρώτα την πιθανή επίδραση όλων των 

παραγόντων στο µέγεθος του σχεδίου. 

 

γ) Η “εικαστική συµπεριφορά”  

    Μεγάλη συναισθηµατική αξία έχει και ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα 

υλικά (µε δισταγµό, αυτοπεποίθηση, φόβο, αποσύνδεση, µεγάλη ή µικρότερη συχνό-

τητα κ. α.). Για παράδειγµα, τα παιδιά που έχουν γνωρίσει τη βία, βρίσκονται σε 

συνεχή κατάσταση συναγερµού και φοβίας (Silver, Karyl, & Landis, 1995). Τα 
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παιδικά αυθόρµητα σχέδια είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζουν τα συναισθήµατα και 

τις ιδέες των παιδιών, ενώ συχνά προσφέρουν ένα πλαίσιο για την αναβίωση έντονων 

συναισθηµάτων, που σχετίζονται µε καταστάσεις κρίσης. Τα παιδιά ωφελούνται από 

την έκφραση του εαυτού τους µέσω των σχεδίων τους, και συχνά δηµιουργούν 

εικόνες που αποκαλύπτουν το άγχος, την απελπισία και τους φόβους τους, αλλά και 

πιο θετικές πλευρές τους, όπως την ικανότητα προσαρµογής και αποκατάστασης. 
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Βαρύ και χρόνιο νόσηµα  
 

 

6.1. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

 ΠΡΟΟ∆ΟΣ στην ιατρική επιστήµη και στην τεχνολογία έχει συµβάλλει 

στο να αυξηθεί ο µέσος χρόνος επιβίωσης των παιδιών που πάσχουν από 

χρόνιες σωµατικές ασθένειες. Έτσι λοιπόν, η έρευνα έχει αρχίσει να 

στρέφεται και στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της χρόνιας σωµατικής ασθένειας στο 

ίδιο το παιδί και την οικογένειά του (Χατήρα, 1991, 1994). Τώρα πια, το παιδί µε 

χρόνιο νόσηµα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται και από την ιατρική θεραπευτική, όσο 

και από την ψυχοκοινωνική πλευρά. (Haggerty et al 1975, Kaplan et al 1976,  

Steinhauer et al 1974). 

    Το αιµατολογικό ή ογκολογικό νόσηµα ανατρέπει “βίαια” τον τρόπο και το ρυθµό 

ζωής µιας οικογένειας. ∆εν πρόκειται απλά για µια οξεία κρίση, αφού κατά κανόνα η 

πορεία της νόσου χαρακτηρίζεται από χρονιότητα. Χρονιότητα που εµπεριέχει µεν 

την ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύεται από συνεχιζόµενο πόνο, ψυχικό και 

σωµατικό, ενώ ακόµα και χρόνια µετά την αποδροµή της νόσου, η απειλή του 

θανάτου φαίνεται ότι πολλές φορές παραµένει παρούσα. 

    Το κάθε παιδί έχει διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης (coping styles) των 

διαφόρων ψυχοτραυµατικών εµπειριών και γενικά των ψυχοπιεστικών παραγόντων 

που προκαλούνται από χρόνια αναπηρία ή αρρώστια. Οι διαφορετικοί τρόποι 

αντιµετώπισης εξαρτώνται τόσο από τις προσωπικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

του παιδιού, όσο και από παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η γενετική προδιάθεση 

και οι ικανοποιητικές εµπειρίες ζωής (Χατήρα, 1993). 

    Η οµαλή συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού µε χρόνιο 

νόσηµα µπορεί να επηρεαστεί από:  

* τον αποχωρισµό του παιδιού από τους γονείς του  

    Ο  αποχωρισµός του παιδιού από τους γονείς του, τα αδέλφια του και από άλλα 

σηµαντικά πρόσωπα της ζωής του, για λόγους νοσοκοµειακής περίθαλψης, µπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα ψυχοτραυµατικός, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, επειδή αυτά είναι πιο ευάλωτα, είναι περισσότερο εξαρτηµένα από τους 

γονείς τους και έχουν µεγαλύτερες ανάγκες. 

Η
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    Τα αποτελέσµατα του αποχωρισµού µπορεί να είναι εξ ίσου τραυµατικά και σε 

µεγαλύτερα παιδιά, ιδίως αν είχαν προηγούµενες εµπειρίες αποχωρισµού από τους 

γονείς τους ή άλλες εµπειρίες που δηµιούργησαν συναισθηµατική στέρηση. 

    Η µεγάλη σηµασία της µητρικής αποστέρησης και των επιπτώσεων του αποχωρι-

σµού από αυτήν έχει διατυπωθεί από τη θεωρία τoυ Bowlby. (Bowlby, 1951). 

    Σύµφωνα µε τον Douglas (1975), µεταξύ των εισαγωγών του παιδιού στο 

νοσοκοµείο και της εµφάνισης ψυχολογικών προβληµάτων κατά την περίοδο της 

εφηβείας, υπάρχει µια συσχέτιση πολυσύνθετη, χωρίς να ακολουθεί αποκλειστικά την 

αιτιώδη σχέση αιτίου – αιτιατού. 

* τον περιορισµό της κινητικότητας και τη δίαιτα 

    Η επιβολή περιορισµών στην κινητικότητα για µικρά ή µεγάλα διαστήµατα µπορεί 

να συνεπάγεται έλλειψη δυνατότητας για παιγνίδι ή για άλλες φυσιολογικές 

δραστηριότητες. Από έρευνες έχει προκύψει ότι αυτά τα παιδιά γίνονται φοβισµένα, 

παθητικά και εξαρτηµένα από τους ενήλικους. Perrin, C. and Cerrity, S. (1984).  

    Εξ άλλου και οι περιορισµοί στη δίαιτα µπορεί να βιωθούν σαν ένδειξη απόρριψης 

ή έλλειψης αγάπης. Ειδικότερα, στην περίοδο της εφηβείας, η άρνηση του εφήβου να 

τηρήσει µια δίαιτα µπορεί να εκφράσει τη σύγκρουσή του µε την εξουσία, που 

αντιπροσωπεύουν οι γονείς του. Σύµφωνα µε τους: Μπεχράκης και συν (1980), 

Raimbault (1973), Simmonds (1977) αυτό µπορεί να είναι και η έκφραση µιας 

καταθλιπτικής αντίδρασης, στην οποία συνυπάρχουν και αυτοκαταστροφικά στοιχεία. 

* τα αποτελέσµατα της ιατρικής – νοσηλευτικής φροντίδας και των ιατρικών 

επεµβάσεων 

    Το σώµα του παιδιού µε χρόνιο νόσηµα υπόκειται σε επεµβάσεις, άλλoτε απλές και 

άλλοτε πολύπλοκες. Έτσι λοιπόν, το παιδί είναι πιο εξαρτηµένο από τους άλλους, ενώ 

παράλληλα, οι διάφορες κατακτήσεις ωρίµανσης που είχαν γίνει από το Εγώ του 

χάνονται, τουλάχιστον προσωρινά. Συµβαίνει δηλαδή, µια παλινδρόµηση του παιδιού 

σε προηγούµενα στάδια ανάπτυξης, µε αυξηµένη τάση εξάρτησης από τους ενηλίκους 

και έτσι αναστέλλεται η φυσιολογική πορεία του παιδιού προς την ωρίµανση και την 

ανεξαρτητοποίηση. 

    Σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική άποψη, κάθε επέµβαση στο σώµα του παιδιού 

(ενέσεις, εγχειρήσεις), µπορεί να γίνει αφορµή ενεργοποίησης φαντασιώσεων ευνου-

χισµού, επίθεσης, άγχους. Εποµένως, το τι σηµαίνει µια επέµβαση στο σώµα του 

παιδιού δεν εξαρτάται µόνον από τη σοβαρότητά της, αλλά και από την έκταση και το 
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είδος των φαντασιώσεών που αναπτύσσονται, καθώς και από τον τρόπο που 

ερµηνεύονται από το ίδιο το παιδί. 

    Παράλληλα, η λήψη φαρµάκων µπορεί να είναι µια συνεχής υπενθύµιση της 

αρρώστιας και της αδυναµίας τους, καθώς και σύµβολό της εξάρτησης και της 

ανεπάρκειάς τους.  

* τον πόνο και τη σωµατικήν αναπηρία 

    Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά έχουν την τάση να θεωρούν ο, τιδήποτε συµβαίνει 

στο σώµα τους και τους προκαλεί πόνο, σαν ένδειξη τιµωρίας ή επίθεσης. Πολλές 

φορές, το παιδί κατηγορεί άµεσα ή έµµεσα τους ενηλίκους για την πρόκληση του 

πόνου του, πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα να γίνονται τελικά όντως επιθετικοί 

µαζί του και να επιβεβαιώνεται έτσι η φαντασίωση του παιδιού. 

    Σχετικά µε την αναπηρία, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στερούνται 

τις φυσιολογικές δραστηριότητες της ηλικίας τους και έτσι: αναστέλλεται η 

κοινωνικοποίησή τους, αισθάνονται διαφορετικά από τους συνοµηλίκους τους και 

αποκτούν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους. Σύµφωνα µε τους Lagergreu et al 

(1982), Steinhauer et al (1974), η αναπηρία εµποδίζει τις διαδικασίες ανεξαρτοποίη-

σης και ωρίµανσής τους, επειδή τα αναγκάζει να παραµένουν εξαρτηµένα από τους 

ενηλίκους.  

* τη διακοπή της κανονικής σχολικής φοίτησης 

    Είναι γνωστή η πολλαπλή επίδραση του σχολείου στην οµαλή ψυχοκοινωνική 

εξέλιξη του παιδιού (Τσιάντης, 1980). 

    Επίσης έχει επισηµανθεί από τους Weitzmann et al (1982) ότι οι συχνές απουσίες 

του παιδιού από το σχολείο µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις διαδικασίες της 

ψυχοκοινωνικής του ωρίµανσης και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την αναπτυξια-

κή πορεία του παιδιού. 

 

6.2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

 

    ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ είναι προφανές ότι η χρόνια ασθένεια είναι ση-

µαντικά επιβαρυντικός παράγοντας για την  ψυχική υγεία. Τα παιδιά και οι έφηβοι 

που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα και αναπηρίες µπορεί να παρουσιάσουν άγχος, 

κατάθλιψη, αντικοινωνική συµπεριφορά, καθώς και κάθε τύπο ψυχικής διαταραχής 

της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (Αναγνωστόπουλος, Παπαδάτου, 1986). 
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    Έχει επισηµανθεί, Mattson (1977), ότι παιδιά και έφηβοι, που αργούν να 

προσαρµοστούν ή προσαρµόζονται ανεπαρκώς στη χρόνια ασθένειά τους, παρουσιά-

ζουν έναν από τους ακόλουθους τρεις τύπους παθολογικής συµπεριφοράς: 

• Στην πρώτη οµάδα ανήκουν παιδιά που παρουσιάζουν: αγωνία, παθητικότητα, 

έλλειψη ενδιαφέροντος για ατοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες και 

µεγάλη τάση εξάρτησης από τους γονείς, ιδίως από τις µητέρες τους. ∆ηλαδή, 

παρουσιάζουν την ψυχιατρική εικόνα των χρονίων εξαρτητικών καταστά-

σεων, ενώ οι µητέρες τους είναι υπερπροστατευτικές µαζί τους. 

• Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει παιδιά και εφήβους µε υπερβολική τάση για 

ανεξαρτοποίηση και απασχόληση µε επικίνδυνες δραστηριότητες. Χρησι-

µοποιούν έντονα τους µηχανισµούς άρνησης, ακόµα και για καταστάσεις 

όπου η πραγµατικότητα υπαγορεύει την ύπαρξη ρεαλιστικών κινδύνων. 

Συµπεριφέρονται σαν να έχουν χάσει, σε ένα βαθµό, τον έλεγχο της 

πραγµατικότητας και σαν να προκαλούν µε τη συµπεριφορά τους τον 

τραυµατισµό τους. Οι έφηβοι επαναστατούν εναντίον των µητρικών παρεµ-

βάσεων και συµπεριφέρονται προς τις µητέρες τους επιθετικά και ανταγω-

νιστικά. 

• Στην τρίτη οµάδα ανήκουν παιδιά και έφηβοι µε συγγενείς ανωµαλίες και 

αναπηρίες. Αυτά παρουσιάζονται δειλά και µοναχικά, ενώ παράλληλα 

τρέφουν έντονα συναισθήµατα αγανάκτησης και εχθρότητας προς τα 

φυσιολογικά – χωρίς αναπηρίες – άτοµα. Απαιτούν για τον εαυτό τους την 

εικόνα του “περιθωριακού” ανάπηρου. 

    Είναι γεγονός, σύµφωνα µε τους Τσιάντης και συν (1985), ότι, αν µια χρόνια   

ασθένεια προκαλέσει ορατές µεταβολές στην εξωτερική εµφάνιση του παιδιού, τότε 

επηρεάζεται και η εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του. Πρέπει όµως να 

αναφερθεί ότι ακόµη και τα παιδιά µε χρόνια ασθένεια, που έχουν φυσιολογική 

εικόνα εαυτού, έχουν εύθραυστη ισορροπία και υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος να 

παρουσιάσουν ψυχική διαταραχή, κάτω από συνθήκες πίεσης και στρες. 

    Τα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα αµύνονται έντονα απέναντι στο άγχος και τον 

ψυχικό πόνο που δηµιουργείται από την αρρώστια και επιστρατεύουν όλες τις 

δυνάµεις τους για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το 

χρόνιο στρες της αρρώστιας τους. Η προσπάθεια αυτή, ως ένα σηµείο, είναι µια 

προσαρµοστική προσπάθεια του Εγώ τους. Αν όµως γίνει υπερτροφική ανάπτυξη των 



 40

µηχανισµών άµυνας, τότε µπορεί να αναπτυχθούν νευρωτικά συµπτώµατα, τα οποία 

µπορεί να αντιρροπούνται, αλλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα ανατροπής της ισορ-

ροπίας και να κατακλυσθεί το άτοµο από το άγχος. Η ένταση και η έκταση των 

µηχανισµών άµυνας εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού, την 

ιδιοσυστασία και την ποιότητα των εµπειριών ζωής (Χατήρα, 1999). 

    Ένας άλλος συνηθισµένος τρόπος αντιµετώπισης και άµυνας της χρόνιας 

ασθένειας είναι να αποδίδεται στην ασθένεια κάθε άγχος και κάθε εσωτερική 

σύγκρουση ή ανησυχία. 

 

6.3. ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

    Ο FREUD (1916), στις µελέτες των ασθενών µε συγγενείς ή άλλες σωµατικές 

αναπηρίες, παρατήρησε ότι αρνούνται να δεχτούν την αρχή της πραγµατικότητας. 

Όπως έχει αναφερθεί, οι ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις, εξ αιτίας της χρόνιας 

ασθένειας, θα είναι διαφορετικές στους αρρώστους που η εξωτερική τους εµφάνιση 

έχει επηρεαστεί σε σύγκριση µε αυτούς, που δεν έχει επηρεαστεί, καθώς επίσης, και 

σε αυτούς που η πάθησή τους είναι συγγενής ή επίκτητη. 

    Στις περιπτώσεις που είναι συγγενής ή συνοδεύεται από εξωτερικές δυσµορφίες, 

που εµφανίστηκαν πολύ πρώιµα, αναπτύσσονται ναρκισσιστικές διαταραχές και 

τραύµατα που επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των λειτουργιών του Εγώ και του 

Υπερεγώ. Μια πρώιµη σωµατική αναπηρία τείνει να είναι µια ανεπίλυτη σύγκρουση, 

επειδή είναι συγκεκριµένη και µόνιµη και επειδή συγκεντρώνει µεγάλα ποσά 

λιβιδινικής επένδυσης και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την ψυχική οικονοµία. 

∆ηλαδή, το σωµατικό Εγώ επηρεάζεται από την αρχή. Το αποτέλεσµα είναι ότι 

δηµιουργείται µια κατεστραµµένη, αλλόκοτη και παραµορφωµένη εικόνα σώµατος. 

Μια ατελής εικόνα της πραγµατικότητας του σώµατος και µερικές φορές, και της 

εξωτερικής πραγµατικότητας, µέσα από µηχανισµούς προβολής. Το µέρος του 

σώµατος µε την αναπηρία ή την ασθένεια αποκτά τεράστια συµβολική σηµασία. 

Παιδιά και ενήλικοι µε συγγενείς ανωµαλίες είναι επιρρεπείς στο να παρουσιάζουν 

µόνιµες διαταραχές της εικόνας του σώµατός τους, που σε ορισµένες περιπτώσεις, 

µπορεί να πάρουν ηµιπαραληρηµατικό ή και παραληρηµατικό χαρακτήρα, ενώ κλινι-

κά δεν είναι ψυχωσικοί. Niederland, W. (1965). 

    Στα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα, σύµφωνα µε την Greenacre (1958), διαταράσσεται 

η εικόνα του εαυτού, η οποία είναι συνδέεται στενά µε την εικόνα του σώµατος, και 
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που είναι ο πυρήνας, πάνω στον οποίο χτίζεται η ταυτότητα του παιδιού. Φυσικά, η 

ταυτότητα του παιδιού δεν χτίζεται µόνη της. Στη διαµόρφωσή της σηµαντική 

επίδραση επιτελεί το περιβάλλον και κυρίως ο ρόλος της µητέρας. Η αγάπη για τον 

εαυτό, που είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη της εικόνας εαυτού, στηρίζεται σε µια 

θετική ναρκισσιστική επένδυση του σωµατικού Εγώ. Το βρέφος αρχίζει να αγαπάει 

τον εαυτό του, σύµφωνα µε την αγάπη που πήρε από τη µητέρας του στην περίοδο 

που το Εγώ του δεν είχε ακόµη αναπτυχθεί, δηλαδή στην προ – Εγώ  φάση της 

ανάπτυξης. Όταν διαπιστώνεται µια σωµατική αναπηρία κατά τους πρώτους µήνες 

της ζωής του παιδιού, η µητέρα παθαίνει σοκ, το “σοκ της αναγνώρισης”, µε αποτέ-

λεσµα να δηµιουργείται µια δυσαρµονία στις σχέσεις µητέρας – παιδιού, µια 

δυσαρµονία που ποτέ σχεδόν δεν εξαφανίζεται. Το µειονεκτικό παιδί βιώνεται από τη 

µητέρα σαν πλήγµα στο φυσιολογικό ναρκισσισµό της. Εποµένως, τα παιδιά 

τραυµατίζονται από την µη ικανοποιητική σχέση µε τη µητέρα τους, καθώς επίσης 

και από άλλα τραυµατικά γεγονότα, όπως εγχειρήσεις, ιατρικές επεµβάσεις κ. α. 

    Υπάρχει δηλαδή, ανεπαρκής εκφόρτιση λιβιδικής και επιθετικής ενέργειας και 

τελικά οι πραγµατικές ή φαντασιωτικές επιθέσεις κατά της ακεραιότητας του 

σώµατος επιτείνουν τις τραυµατικές επιδράσεις της σωµατικής µειονεκτικότητας 

πάνω στην οµαλή ψυχολογική εξέλιξη (Χατήρα, 2001). Το τελικό αποτέλεσµα είναι 

ότι αναπτύσσεται παθολογία του Εγώ και του Υπερεγώ, βρεφική παντοδυναµία, 

ελαττωµατική εικόνα σώµατος και προβλήµατα ταυτότητας. (Niederland, 1965) 
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Αναπαράσταση της σωµατικής ασθένειας 

στο ελεύθερο παιδικό σχέδιο 

 
ΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι µέσω της παιδικής εικαστικής έκφρασης 

µπορούν να ανιχνευθούν οι εµπειρίες των παιδιών που αντιµετωπίζουν 

βαριά και χρόνια νοσήµατα, όπως ο καρκίνος, καρδιακά ή νεφρικά 

νοσήµατα, εγχειρήσεις και άλλες ιατρικές επεµβάσεις ή σοβαρές ψυχοτραυµατικές 

βλάβες από ατυχήµατα ή κακοποίηση (Χατήρα & Κοσµίδη, 1994). 

    Ο Lowenfeld (1974) ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν τις αναπηρίες και 

τις σωµατικές αδυναµίες που παρουσιάζονταν στις ανθρώπινες µορφές των παιδικών 

σχεδίων. ∆ιαπίστωσε ότι η επαναλαµβανόµενη µεγέθυνση ή παραµόρφωση ενός 

συγκεκριµένου µέλους του σώµατος φανέρωνε συχνά µια “ανωµαλία” στο εσωτερικό 

του σώµατος. Βεβαίως, µια παραµόρφωση µπορεί να έχει είτε µια αναπτυξιακή, είτε 

µια συναισθηµατική προέλευση, είτε να είναι το παράγωγο της δηµιουργικής και καλ-

λιτεχνικής ελευθερίας του παιδιού. Ο ερευνητής δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι η µεγέ-

θυνση ή η υπερβολή ορισµένων στοιχείων σε συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο 

θεωρείται φυσιολογική, δεδοµένου ότι τότε το παιδί επιθυµεί να δηλώσει ή να τονίσει 

κάτι που έχει σηµασία για το ίδιο. Όταν όµως πρόκειται για µεγαλύτερα παιδιά ή 

εφήβους που ζωγραφίζουν ρεαλιστικά, τότε η υπερβολή ή η µεγέθυνση πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. 

    Ο Uhlin (1979) και ο Lowenfeld (1974) παρατήρησαν ότι τα παιδιά µε σωµατικές 

αδυναµίες και αρρώστιες, προβάλλουν την κατάστασή τους στα εικαστικά τους έργα. 

Ο Uhlin παρακολουθώντας παιδιά µε νευρολογικές βλάβες, παρατήρησε ότι στις 

ζωγραφιές τους υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά που ήταν ενδεικτικά της σωµατικής 

τους κατάστασης, ειδικά κάποια στοιχεία που ονόµασε “προβολές εικόνας – σώµα-

τος”. Τα παιδιά αυτά µεταχειρίζονταν είτε την υπερβολή, είτε την παράλειψη, για να 

εκφράσουν τα συνειδητά και ασυνείδητα συναισθήµατά τους, σχετικά µε το ανάπηρο 

µέλος του σώµατός τους. 

    Η Susan Bach (1966, 1975, 1990) υπήρξε µια από τις λίγες θεραπεύτριες που 

ασχολήθηκε µε τις αυθόρµητες ζωγραφιές των σοβαρά άρρωστων παιδιών και 

υπογράµµισε ότι “στις ζωγραφιές δεν απεικονιζόταν µόνο η νοητική και ψυχολογική 

κατάσταση, αλλά και η σωµατική” (Bach, 1990, σελ. 8). Επίσης ότι: “Οι ζωγραφιές 

µε ελεύθερο θέµα µπορεί να απεικονίζουν τις σωµατικές παθήσεις µέσα από συγκε-

Ε
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κριµένα χρώµατα, σχήµατα, µοτίβα κ. α. Μπορούν να δείχνουν τις παρούσες οξείες 

καταστάσεις ή να υποδηλώνουν παρελθόντα τραυµατικά γεγονότα. Συχνά µπορεί να 

δείξουν, προτού ακόµη εκδηλωθούν, τα αναγνωρίσιµα συµπτώµατα, την εξέλιξη µιας 

αρρώστιας · ή να µας φανερώσουν κάποιες διεργασίες, χωρίς έκδηλα συµπτώµατα, οι 

οποίες δεν µπορούν να διαγνωσθούν εκείνη τη στιγµή” (1975, σελ.87). 

    Αργότερα ο Furth (1988), διατύπωσε την άποψη ότι στις αυθόρµητες παιδικές 

ζωγραφιές µπορούν να ανιχνευθούν στοιχεία, που προµηνούν µιαν αρρώστια, πολλές 

εβδοµάδες ή και µήνες πριν διαγνωστεί. Επίσης παρατήρησε ότι, εκτός από τα ενδο-

προσωπικά και διαπροσωπικά στοιχεία, µπορεί να αποτυπώνονται και σωµατικές 

παθήσεις στο ίδιο σχέδιο. 

    Αναµφίβολα, πολλά παιδιά εκφράζουν διαισθητικά τις σωµατικές τους παθήσεις 

µέσα από τις ζωγραφιές τους. Επίσης, πολλά παιδιά εκφράζουν τους φόβους, τις ανη-

συχίες και τα ποικίλα συναισθήµατά τους, σχετικά µε την προοπτική του χειρουρ-

γείου, της χηµειοθεραπείας, των ακτινοβολιών και των υπόλοιπων οδυνηρών 

επεµβάσεων, µέσω της εικαστικής τους έκφρασης. Τα παιδιά που αποτυπώνουν 

χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά µε κάποια εγχείρηση ή άλλη επέµβαση, ίσως προσ-

παθούν µε αυτόν τον τρόπο να διασκεδάσουν τους φόβους, τις αµφιβολίες ή τη 

σύγχυση τους, γι αυτό που συνέβη στο σώµα τους. 

    Η Perkins (1977), σε µια προκαταρτική µελέτη, σύγκρινε τις ζωγραφιές των 

παιδιών ηλικίας 3-12 ετών, που έπασχαν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, µε 

ζωγραφιές υγιών παιδιών. Τα αποτελέσµατά της µελέτης επιβεβαίωσαν την άποψη 

ότι τα παιδιά µε σοβαρές ασθένειες αποτυπώνουν στα εικαστικά τους έργα τη 

σωµατική τους κατάσταση, καθώς και την πρόγνωση της νόσου. Η Perkins διαπίστω-

σε ότι οι ζωγραφιές των ετοιµοθάνατων παιδιών περιείχαν χρωµατικές επιλογές, 

σύµβολα και συνθέσεις, που ήταν ενδεικτικά της επίγνωσης του επικείµενου θανάτου 

τους. Στη συγκεκριµένη µελέτη, το χρώµα, που κατεξοχήν χρησιµοποιήθηκε από τα 

άρρωστα παιδιά, ήταν το µαύρο. Η Perkins έκανε και την εξής παρατήρηση: “Οι 

µαύρες περιοχές που εντοπίστηκαν στις ζωγραφιές, συνδέονταν, σε γενικές γραµµές, 

µε αρνητικές εντυπώσεις των παιδιών. Το µαύρο χρησιµοποιήθηκε, µεταξύ άλλων, 

για να απεικονίσει ένα απρόσωπο εφιαλτικό πλάσµα, µια σπηλιά, µια µέγγενη, µια 

σκιά που απλώνεται και ένα σκοτεινό σπίτι” (1976, σελ. 9). 

    Επίσης, η Perkins (1977) παρατήρησε ότι τα σοβαρά άρρωστα παιδιά απεικονίζουν 

συχνά και αυθόρµητα, οπωροφόρα δένδρα (µηλιές), που χάνουν τους κόκκινους 

καρπούς τους. Κάποιοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν το κόκκινο χρώµα σαν πιθανή 
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ένδειξη σωµατικών παθήσεων και σαν στοιχείο που δεσπόζει στις ζωγραφιές των 

άρρωστων παιδιών. Η Bach (1966, 1975, 1990) πρότεινε ότι το κόκκινο χρώµα στις 

ζωγραφιές των σοβαρά άρρωστων παιδιών µπορεί να συνδέεται µε την αίσθηση του 

καύσου, τον πόνο ή τους όγκους και παρατήρησε την µεγάλη του χρήση από παιδιά 

µε λευχαιµία ή άλλες παθήσεις του αίµατος. Η Levinson (1986), εργαζόµενη µε 

παιδιά που είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύµατα, διαπίστωσε ότι το κόκκινο και το 

µαύρο χρώµα χρησιµοποιούντο για να απεικονισθεί ο πόνος και το τραύµα. 

    Όπως φαίνεται, οι προσωπικές αντιλήψεις των παιδιών για την αρρώστια αποτυπώ-

νονται στα εικαστικά τους έργα. Τα σχέδια δεν είναι χρήσιµα µόνον για την καταγρα-

φή των αντιλήψεων και των συναισθηµάτων των παιδιών, σχετικά µε την αρρώστια 

και τις ιατρικές θεραπείες, αλλά πρέπει να αποτελούν και τη βάση, από την οποία θα 

ξεκινά ο θεραπευτής για να βοηθήσει το παιδί, να εξετάσει το µέλλον και συνακόλου-

θα, να µεταβάλλει τις πεποιθήσεις του για την αρρώστια και τη θεραπεία. Η έµφαση 

στις σωµατικές πλευρές των εµπειριών του ψυχικού τραύµατος ή της απώλειας 

θεωρείται σηµαντικό στοιχείο της χρήσης των σχεδίων, τόσο για τη θεραπευτική 

παρέµβαση, όσο και για την αξιολόγηση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο θεραπευτής 

ενδέχεται να ανακαλύψει ένα σωµατικό πρόβληµα που βασανίζει το παιδί και είναι 

αποτέλεσµα της προσπάθειάς του να αντιµετωπίσει το ψυχικό τραύµα ή την απώλεια.  

    Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι τα σοβαρά άρρωστα παιδιά θα 

αντιµετωπίσουν το σχέδιο και την εικαστική δραστηριότητα µε διαφορετικό τρόπο 

από ό, τι τα υγιή. Πολλές φορές, τα παιδιά µε βαρύ νόσηµα νιώθουν κατάθλιψη ή 

εκνευρισµό. Μερικά έχουν εξουθενωθεί από τις χειρουργικές επεµβάσεις, τις 

θεραπείες και την µακρόχρονη απουσία τους από το σπίτι. Άλλα αισθάνονται φοβι-

σµένα από το περιβάλλον του νοσοκοµείου και από την αρρώστια τους ή νιώθουν 

ανησυχία όταν βλέπουν το φόβο και τη στενοχώρια της οικογένειάς τους. Ο φόβος, η 

σύγχυση, η λύπη και άλλα έντονα συναισθήµατα οδηγούν µερικές φορές το παιδί σε 

αποµόνωση, δυσχεραίνοντας την κάθε είδους επικοινωνία µαζί του (Χατήρα, 1999). 

Το εκπληκτικό όµως είναι ότι πολλά παιδιά, παρά την πάθησή τους, µπορούν να 

απορροφηθούν από τη δηµιουργική δουλειά, ειδικά όταν υποστηρίζονται από το 

θεραπευτή. Η ζωγραφική είναι γι αυτά, µια από τις ελάχιστες διαθέσιµες δραστηριό-

τητες και µπορεί να γίνει πηγή ανακούφισης και τρόπος απόδρασης από τον 

καταιγισµό των ιατρικών εξετάσεων και επεµβάσεων. Η Bach (1990) αναφέρει ότι η 

εικαστική δηµιουργία παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκφραση των σωµατικών, όσο και 

των πνευµατικών διαστάσεων: “Όσο περισσότερο τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικοι, 
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πλησιάζουν σε µια κρίσιµη καµπή της ζωής τους, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

παρόρµησή τους για ζωγραφική (υπό την προϋπόθεση ότι η σωµατική τους κατάστα-

ση το επιτρέπει). Φαίνεται ότι η πίεση που προκαλεί ένα ζήτηµα ζωής ή θανάτου 

αποκαλύπτει κρυµµένες, µέχρι τότε, δυνάµεις, οι οποίες ενεργοποιούνται και 

εκδιπλώνονται”. (σελ. 9). Αυτή η παρατήρηση υπογραµµίζει το σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζει η εικαστική έκφραση στη δουλειά µε τα σοβαρά άρρωστα παιδιά, και 

ειδικά µε εκείνα των οποίων η ζωή κινδυνεύει. 
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Αποτύπωση της κατάθλιψης  

και του ψυχικού τραύµατος στο παιδικό σχέδιο 
 

Α ΨΥΧΙΚΑ τραυµατισµένα παιδιά βιώνουν βαθύτατο ψυχολογικό πόνο 

και πολλά αρνητικά συναισθήµατα, όπως άγχος, αίσθηση ανηµπόριας, 

φόβο, µοναξιά, κατάθλιψη, απελπισία και αίσθηση τρωτότητας (Χατήρα, 

2003). Η βασική αιτία του ψυχικού τραύµατος είναι η απώλεια που έχει 

πολυδιάστατο αντίκτυπο στα παιδιά. 

    Εξ αιτίας του ότι η παιδική κατάθλιψη είναι συνισταµένη πολλών διαταραχών και 

ψυχικών καταστάσεων, δυσχεραίνεται η διαφοροδιάγνωση και η ανίχνευσή της. Τα 

παιδιά που υποφέρουν από κατάθλιψη συνήθως φαίνονται λυπηµένα ή αποσυρµένα, 

παρότι κάποια κρύβουν τα συναισθήµατά τους µέσα σε άλλου είδους αντιδράσεις. Τα 

τυπικά συµπτώµατα είναι τα αισθήµατα απελπισίας και αναξιότητας, η υπερβολική 

ενοχή, η κάµψη της ενεργητικότητας και το ανεξέλεγκτο κλάµα. Ωστόσο, τα µικρό-

τερα παιδιά ίσως να µην επιδείξουν παρόµοια συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα να µη 

γίνεται αντιληπτό ότι πάσχουν από αυτή τη διαταραχή. Μερικά παιδιά εκφράζουν την 

κατάθλιψη µε θυµό, εκνευρισµό ή επιθετική συµπεριφορά και είναι πολύ πιθανό να 

διαγνωστούν µε διαταραχή διαγωγής. 

    Τα παιδιά που έχουν την εµπειρία της νοσηλείας σε νοσοκοµείο παρουσιάζουν 

συχνά κίνδυνο συναισθηµατικού τραυµατισµού, διαταραχών συµπεριφοράς, µελαγ-

χολίας, ανασφάλειας, επιθετικότητας, κατάθλιψης, ακόµη και µετά την επιστροφή 

στο σπίτι, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (Χατήρα, 1999). 

    ∆υστυχώς, η ανίχνευση της κατάθλιψης µέσα στη ζωγραφική δεν είναι εύκολη, 

ούτε ασφαλή. Πολλοί επαγγελµατίες ψυχικής υγείας δυσκολεύονται να κάνουν 

διάκριση ανάµεσα στην κατάθλιψη, τις αντιδράσεις πένθους και την απλή λύπη. Από 

µελέτες που αναφέρονται σε ενήλικες, βρέθηκε ότι στα πολύ µικρά σχέδια, η αφύσικα 

ελαφριά πίεση του µολυβιού στο χαρτί και η απουσία λεπτοµερειών είναι ενδείξεις 

κατάθλιψης. Η Wadeson (1971), από µελέτες σχεδίων ενηλίκων βρήκε ότι σε περι-

πτώσεις βαριάς κατάθλιψης, το χρώµα είναι λιγότερο, ο κενός χώρος στο χαρτί είναι 

µεγαλύτερος, η προσπάθεια στην εκτέλεση µικρότερη και η τελική απεικόνιση πιο 

περιορισµένη και µε λιγότερο νόηµα. Αντίστοιχα, ο Gantt (1990), επιβεβαίωσε ότι οι 

καταθλιπτικοί αφήνουν µεγαλύτερα κενά στο χαρτί που ζωγραφίζουν και απεικονί-

ζουν λιγότερες λεπτοµέρειες. Οι Gulbro – Levitt και Schimmel (1991) προσπαθώντας 
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να αξιολογήσουν την παιδική κατάθλιψη, χρησιµοποίησαν µια προσαρµογή του 

Diagnostic Drawing Series (DDS) (Cohen, Hammer & Singer, 1988) για να 

εκτιµήσουν τα δοµικά στοιχεία των σχεδίων. Τα ευρήµατά τους ήταν παρόµοια µε 

αυτά των ενηλίκων. ∆ηλαδή, η χρήση του ενός τρίτου του χαρτιού, η µειωµένη 

χρησιµοποίηση χαρακτηριστικών χρωµάτων, η περισσότερη µαύρη σκίαση, η 

υιοθέτηση γεωµετρικών σχηµάτων και η εµφάνιση ζώων, αλλά όχι ανθρώπων στα 

σχέδια. 

    Αν και υπάρχουν αρκετές οµοιότητες στη δοµή και στο περιεχόµενο των εικόνων 

που δηµιουργούνται σαν αντίδραση στο ψυχικό τραύµα ή την κρίση, το κάθε παιδί 

εκφράζεται µέσα από την τέχνη µε το δικό του, µοναδικό τρόπο. Τα σχέδια του κάθε 

παιδιού διαφέρουν σε περιεχόµενο και ύφος, ανάλογα µε τον τρόπο που αντιδρά στην 

κρίση, καθώς και µε τα τυχόν προϋπάρχοντα βιώµατα ψυχικού τραύµατος και απώ-

λειας. 

     Ο αντίκτυπος της κρίσης στα παιδιά έχει µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 

συναισθηµατικές επιπτώσεις στην εικαστική τους έκφραση. Μερικά παιδιά είναι 

πιθανό να αρνηθούν να ζωγραφίσουν µετά από κάποια κρίση, ίσως γιατί το τραύµα 

τους έχει προκαλέσει συναισθηµατική αναισθησιοποίηση. Για µερικά άλλα η ζω-

γραφική είναι ένας τρόπος να ανακτήσουν το συµβολικό έλεγχο συνταρακτικών 

συγκυριών και να εδραιώσουν ένα εσωτερικό αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας. 

Βλέπουµε δηλαδή, ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικοι, αντιδρούν διαφορετικά στις 

τραυµατικές καταστάσεις. Άλλα εκδηλώνουν έντονα συναισθήµατα, άλλα εµφανί-

ζουν συµπτώµατα απόσυρσης, ενώ κάποια επηρεάζονται µακροπρόθεσµα από τη 

διαταραχή του µετατραυµατικού στρες. Πολλά ωστόσο, συνέρχονται ή αναρρώνουν 

γρήγορα, επιδεικνύοντας µια φυσική ικανότητα προσαρµογής και αποκατάστασης.  

    Η τέχνη αντιπροσωπεύει τη µοναδική άποψη ή τον προσωπικό τρόπο, µε τον οποίο 

το κάθε παιδί αντιµετωπίζει το ψυχικό τραύµα. 

    Τα παιδιά µε χρόνια ψυχικά τραύµατα δείχνουν λιγότερο ικανά να εκφραστούν 

ελεύθερα. Αντίθετα, εκείνα που βίωσαν οξύ τραύµα µπορούν πιο εύκολα να ζωγρα-

φίσουν. Αµέσως µετά το τραυµατικό γεγονός έχουν την αίσθηση ότι είναι θρυµµα-

τισµένα και βλέπουν τον κόσµο µε αποσπασµατικό τρόπο. Το ψυχικό τραύµα συνι-

στά τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην περίοδο της σχετικής ασφάλειας και στην 

περίοδο της οδύνης, του φόβου και του άγχους. Όµως, το κοινό στοιχείο σε όλα τα 

παιδιά είναι ότι, παρ’ όλες τις οδυνηρές εµπειρίες τους, εξακολουθούν να απολαµ-

βάνουν την εικαστική πράξη. 
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Πνευµατική διάσταση 

του αυθόρµητου παιδικού σχεδίου 
 

Ι ΣΟΒΑΡΕΣ ή ανίατες ασθένειες έχουν σαν αποτέλεσµα τη βίωση ενός 

βαθύτατου ψυχικού τραύµατος και µαζί  την αντιµετώπιση της πορείας 

προς το θάνατο. Τα παιδιά που έρχονται αντιµέτωπα µε αυτές τις 

εµπειρίες, ίσως δεν καταφέρνουν να εκφράσουν τα συναισθήµατά και τις ανάγκες 

τους µόνο µε τις λέξεις. Οι ζωγραφιές τούς επιτρέπουν να µοιραστούν φόβους, 

ερωτήµατα και ανησυχίες, που δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν λεκτικά. Τα 

σοβαρά άρρωστα παιδιά χρειάζονται βοήθεια, προκειµένου να ξεκαθαρίσουν τι τους 

συµβαίνει, όχι µόνο σε σωµατικό επίπεδο (χειρουργική επέµβαση, αλλαγές στο σώµα 

ή παρενέργειες της φαρµακευτικής αγωγής), αλλά και σε βαθύτερα, πιο υπαρξιακά 

επίπεδα. 

    Ως γνωστόν, ο Freud δεν υποστήριξε το θέµα της πνευµατικότητας στα κείµενά 

του. Αλλά και ο Jung, αν και βρισκόταν πιο κοντά στην έννοια της πνευµατικότητας, 

συγκριτικά µε τον  Freud, είχε την άποψη ότι οι πνευµατικές εµπειρίες παρουσιάζον-

ται στο δεύτερο ήµισυ της ζωής, και όχι στην παιδική ηλικία. Ο Robert Cole (1990) 

πραγµατοποίησε περισσότερες από 500 συνεντεύξεις µε ετοιµοθάνατα παιδιά, κατά 

τη διάρκεια της έρευνάς του για την πνευµατική ζωή και κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι και τα παιδιά (όπως και οι ενήλικοι), σκέφτονται και βιώνουν πνευµατικά θέµατα, 

ειδικότερα θρησκευτικές δοξασίες και απόψεις για το Θεό, τον Παράδεισο, το διάβο-

λο, τους αγγέλους και τον κόσµο των φαντασµάτων και των υπερφυσικών δυνάµεων. 

Επίσης παρατήρησε ότι: “Τα παιδιά δεν προσπαθούν να καταλάβουν µόνο τι τους 

συµβαίνει, αλλά και γιατί. Έτσι, ανατρέχουν στη θρησκευτική ζωή που έχουν βιώσει, 

στις πνευµατικές αξίες που έχουν λάβει, καθώς και σε άλλες πηγές που προσφέρουν 

µια πιθανή εξήγηση” (σελ. 100). 

    Πολλοί θεραπευτές δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι ικανά να βιώσουν την 

πνευµατικότητα σε οποιαδήποτε µορφή. Θεωρούν ότι ένα παιδί πρέπει να βρίσκεται 

στην περίοδο των τυπικών συλλογισµών και να έχει κατακτήσει την αφαιρετική 

σκέψη, για να µπορέσει να επιτύχει κάτι τέτοιο. Όπως υποστηρίζουν, πριν από αυτήν 

την περίοδο, οι απόψεις του παιδιού για το θάνατο είναι συγκεκριµένες και επηρεά-

ζονται, εν πολλοίς, από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειάς του. Για 
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παράδειγµα, τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 5 ετών, τα οποία δεν έχουν ακόµη φτάσει 

στο στάδιο των τυπικών συλλογισµών, δεν είναι ικανά να αντιληφθούν ότι ο θάνατος 

είναι οριστικός: µάλλον πιστεύουν ότι αποτελεί ένα είδος αποχωρισµού, που είναι 

αντιστρέψιµος. Τα µεγαλύτερα παιδιά (από 5 έως 9 ετών), αντιλαµβάνονται το 

θάνατο µε όρους αιτίου – αιτιατού. Ίσως να τον βλέπουν ως επακόλουθο µιας κακής 

πράξης. Από την ηλικία των 9-10 ετών, είναι µάλλον ικανά να αντιληφθούν ότι ο 

θάνατος είναι οριστικός και αναπόφευκτος και ότι επέρχεται ως αποτέλεσµα 

ασθένειας ή σοβαρότατης βλάβης των λειτουργιών του σώµατος (Wass, 1984).  

    Μερικοί άλλοι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι τα θέµατα της πνευµατικότητας 

αρµόζουν στη θεραπευτική δουλειά µε τα παιδιά και εποµένως δεν εξετάζουν τις 

ζωγραφιές τους από αυτήν την οπτική γωνία. Μερικοί νιώθουν άβολα µε το θέµα της 

πνευµατικότητας, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις δικές τους πεποιθήσεις, οπότε 

πιστεύουν ότι δεν µπορούν  ή δεν πρέπει να σχετιστούν µ’ αυτόν τον τρόπο µε τα 

παιδιά. 

    Η Kübler – Ross (1983) ασχολήθηκε µε ετοιµοθάνατα παιδιά και βασίστηκε σε 

πολύχρονες µελέτες ανθρώπων που βρίσκονταν στα πρόθυρα του θανάτου. Υποστή-

ριξε ότι ακόµη και παιδιά 3 ή 4 ετών γνωρίζουν και µπορούν να µιλήσουν για το 

θάνατό τους, ενώ συχνά χρησιµοποιούν συµβολικούς τρόπους, όπως είναι η ζωγραφι-

κή, για να περιγράψουν τις εµπειρίες τους. Οι πνευµατικές όψεις των παιδικών 

εικαστικών εκφράσεων ενδέχεται να περιλαµβάνουν πολλά σχετικά στοιχεία, όπως 

θρησκευτικά σύµβολα, παραστάσεις πνευµάτων, φαντάσµατα ή απεικονίσεις πεθαµέ-

νων προσώπων. Επίσης, παρατήρησε ότι τα παιδιά έχουν “εσωτερική επίγνωση του 

θανάτου”, που φαίνεται µέσα από τις συµβολικές αναπαραστάσεις των ονείρων και 

της εικαστικής έκφρασης. Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Εάν κάποιοι άνθρωποι αµφι-

σβητούν ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν πως πάσχουν από ανίατη ασθένεια, ας ρίξουν 

µια µατιά στα ποιήµατα και τις ζωγραφιές που δηµιουργούν, κατά τη διάρκεια της 

αρρώστιας τους, µερικές φορές µάλιστα και µήνες, πριν τη διάγνωση… Πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι πρόκειται συνήθως για προσυνειδητή και όχι για συνειδητή επί-

γνωση, για διανοητική γνώση. Πηγάζει από το ‘εσωτερικό, πνευµατικό, διαισθητικό 

τεταρτηµόριο’  και προετοιµάζει σταδιακά το παιδί να αντιµετωπίσει την επικείµενη 

µετάβαση, ακόµη και σε περίπτωση που οι ενήλικες αρνούνται ή αποφεύγουν αυτή 

την πραγµατικότητα” (σελ.134). 

    Η βίωση βαθειάς θλίψης, λόγω απώλειας και η αντιµετώπιση του επερχόµενου 

θανάτου, του ίδιου του παιδιού, είναι δύο περιπτώσεις που απαιτούν από το θερα-
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πευτή να προσεγγίσει την εικαστική έκφραση µε τρόπο που ξεφεύγει από τη συναι-

σθηµατική ή την αναπτυξιακή οπτική. Ειδικότερα, η εσωτερική αγωνία για ηµιτελείς 

υποθέσεις, οι βασανιστικές σκέψεις και απορίες για την αποχώρηση από τη ζωή και η 

αποδοχή της πορείας προς το θάνατο µπορούν να εκφραστούν µέσα από δηµιουργικές 

δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική. 

    Η Bach (1966, 1975, 1990), η οποία πίστευε ότι στην εικαστική δηµιουργία εκφρά-

ζονται και το σώµα και η ψυχή, παρατήρησε µια συγκεκριµένη διάταξη στοιχείων, 

που εµφανίζονταν στις ζωγραφιές των ετοιµοθάνατων παιδιών. Ανακάλυψε ότι, στις 

εικαστικές τους δηµιουργίες τα παιδιά έστρεφαν την προσοχή τους στο επάνω 

αριστερό µέρος του χαρτιού, ζωγραφίζοντας ίσως, και ένα δρόµο ή µονοπάτι, που 

οδηγούσε προς τα εκεί. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, αυτή η περιοχή του χαρτιού 

αντιπροσωπεύει την κίνηση του ήλιου προς τη δύση, στο τέλος της ηµέρας και για τα 

παιδιά που πορεύονται προς το θάνατο, µπορεί να δηλώνει την αναχώρηση από τη 

ζωή. Η Bach θεωρεί ότι το επάνω αριστερό µέρος ή το επάνω αριστερό τέταρτο ενός 

σχεδίου έχει ιδιαίτερη σηµασία και συσχετίζεται µε πνευµατικά θέµατα και µε τις 

εµπειρίες των παιδιών από το θάνατο και την πορεία προς αυτόν. Η Perkins (1977), 

στη δουλειά της µε βαριά άρρωστα παιδιά, παρατήρησε την παρουσία του ήλιου στην 

επάνω αριστερή γωνία των σχεδίων τους. Ο ήλιος αυτός εµφανιζόταν µε πολύ 

µεγαλύτερη συχνότητα στα σχέδιά τους, απ’ ό, τι σε εκείνα των υγειών παιδιών. Η 

Malchiodi (2001) παρατήρησε ότι, όσα παιδιά διανύουν τις τελευταίες εβδοµάδες της 

ζωής τους, συχνά αποτυπώνουν στα σχέδιά τους κάποια “κίνηση” προς την αριστερή 

πλευρά του χαρτιού ή αποτυπώνουν µια πηγή φωτός (ήλιο ή φεγγάρι), στο επάνω 

αριστερό µέρος του χαρτιού. 

    Αντίστοιχα και η Furth (1981) υποστηρίζει την άποψη ότι η σωµατική και η πνευ-

µατική διάσταση συνδέονται αναπόφευκτα µεταξύ τους, και ότι σώµα και πνεύµα 

“λειτουργούν από κοινού, υπηρετώντας τη ζωή και την υγεία του ατόµου… θα πρέπει 

δε να εντοπίσουµε µε ποιο τρόπο ο σύνδεσµος αυτός εκφράζεται στα αυθόρµητα 

παιδικά σχέδια” (σελ. 67), ιδιαίτερα στα σχέδια των αρρώστων ή ετοιµοθάνατων 

παιδιών. 

    Στις ζωγραφιές των ετοιµοθάνατων παιδιών έχουν παρατηρηθεί και άλλα στοιχεία 

που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τις πνευµατικές ή υπερβατικές διαστάσεις των 

εµπειριών τους. Για παράδειγµα, τόσο η Bach (1966), όσο και η Perkins (1977) 

παρατήρησαν ότι πολλά ετοιµοθάνατα παιδιά προσθέτουν ένα παράθυρο στο γείσο 

της στέγης των σπιτιών που σχεδιάζουν. Η Bach ονόµασε αυτό το µικρό και συχνά 
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στρογγυλό παράθυρο,  “παράθυρο της ψυχής”. Σύµφωνα µε την ελβετική παράδοση, 

το παράθυρο της ψυχής θεωρείται το σηµείο του σπιτιού, από το οποίο φεύγει η ψυχή 

του ανθρώπου που µόλις πέθανε. Παρά την απουσία ανάλογου µύθου στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, η Perkins (1977) αναφέρει και αυτή ότι πολλά παιδιά των οποίων η ζωή 

κινδύνευε, πρόσθεταν τέτοια παράθυρα στα σπίτια που ζωγράφιζαν. 

    Σε σχέση µε τις ζωγραφιές των ετοιµοθάνατων παιδιών, έχει αναφερθεί και η 

παρουσία άλλων µορφών. Η Perkins (1977) σηµειώνει την ύπαρξη φιδιών και 

υποστηρίζει ότι µπορεί να υποδηλώνουν µεταµόρφωση ή σοβαρό προσωπικό 

κίνδυνο. 

    Έχει παρατηρηθεί ότι η προσαρµοστικότητα των παιδιών, δηλαδή η ικανότητά 

τους να επανακάµπτουν και να συνέρχονται από αγχογόνα γεγονότα, συνδέεται στενά 

και µε την αίσθηση της πνευµατικότητάς τους (Center for Children with Chronic 

Illness and Disability, 1996). 
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Εικαστική έκφραση και ίαση  
 

 

ΥΜΦΩΝΑ µε την Riley (1997): “Ο θεραπευτής µπορεί να ‘µπει’ στα σχέδια 

και να αφήσει το παιδί να του διδάξει το νόηµα αυτής της οπτικής 

αφήγησης. Η τέχνη είναι ένα είδος εξωτερίκευσης, µια προέκταση του 

εαυτού µας, µια ορατή προβολή των σκέψεων και των συναισθηµάτων µας… Άπαξ 

και το παιδί εξωτερικεύσει το πρόβληµα ή την ανησυχία του στο σχέδιό του, η 

προβληµατική συµπεριφορά µπορεί να αντιµετωπιστεί και παράλληλα να παραµείνει 

ακέραιη η αξία του δηµιουργού (του παιδιού καλλιτέχνη)” (σελ. 2). 

    Η εικαστική έκφραση αποτελεί µια κατάλληλη µέθοδο στη θεραπεία των ψυχικά 

τραυµατισµένων παιδιών, γιατί τα διευκολύνει να “οπτικοποιήσουν” αυτά που 

αισθάνονται και σκέφτονται προτού ακόµη αρχίσουν να µιλούν για το τραύµα. 

(Malchiodi, 1990, 1997 · Stronach – Buschel, 1990). 

    Ευτυχώς υπάρχουν πολλά παιδιά για τα οποία, παρά τις οδυνηρές προσωπικές 

εµπειρίες, η τέχνη είναι τόπος χαράς και ελπίδας, το αντιστάθµισµα της απώλειας, 

του θυµού, του άγχους και των φόβων, που µπορεί να αισθάνονται. Αυτά τα παιδιά 

δεν αµύνονται, ούτε αρνούνται τα τραύµατα, τους φόβους και τη θλίψη τους. Απλώς, 

βλέπουν τη ζωγραφική σαν ένα µέσον επικοινωνίας και σαν µια δραστηριότητα που 

τους επιτρέπει να κατασκευάσουν θετικές όψεις του κόσµου ή να φανταστούν άλλες 

δυνατότητες. 

    Συχνά οι θεραπευτές, απορροφηµένοι από την αναζήτηση ενδείξεων διαταραχών 

και προβληµάτων, παραβλέπουν την πιθανότητα τα σχέδια των παιδιών να εκφρά-

ζουν τις εσωτερικές δυνάµεις και τις ικανότητές τους να αντιµετωπίσουν και να 

ξεπεράσουν τα τραυµατικά γεγονότα. Μερικά παιδιά αναπαριστούν τον εαυτό τους 

σαν ένα δραστήριο άτοµο, που συµµετέχει στη ζωή, γεγονός που φανερώνει την 

πίστη τους ότι µπορούν να ασκήσουν έλεγχο στα όσα συµβαίνουν. Αυτή η αίσθηση 

ότι µπορούν να επηρεάσουν τα γεγονότα, αποτελεί ένα είδος ικανότητας για ίαση που 

διαθέτουν ορισµένα παιδιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες, πράγµα που αποτυπώνεται 

στη ζωγραφική τους.  

    Επίσης, πολλά παιδιά µπορεί να επαναλαµβάνουν ένα σχέδιο ή µια απλή εικόνα. 

Αυτές οι επαναλήψεις µπορεί να φανούν χρήσιµες στη διεργασία της ίασης, µε την 

Σ 
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έννοια ότι επιτρέπουν στο παιδί να επιτύχει µια συµβολική ισχύ επί του τραύµατος, 

µέσω της επαναλαµβανόµενης δηµιουργίας εικόνων.(Terr, 1990 · Malchiodi, 1997). 

    Η τέχνη, εκτός από καθρέφτης της κρίσης ή του πόνου, αποτελεί µια διέξοδο για 

την έκφραση του ονείρου. Ένα είδος απόδρασης από τη φρίκη και τις εµπειρίες που 

είναι δύσκολο να περιγραφτούν λεκτικά. Για τα παιδιά που βίωσαν κρίσεις, η ζωγρα-

φική µπορεί να µετατραπεί σε οπτική φαντασίωση του αδύνατου ή του ανέφικτου. Η 

δηµιουργία της τέχνης είναι πιθανό να προσφέρει µια φυσιολογική εµπειρία πληρό-

τητας ή να ανοίξει το δρόµο προς την πληρότητα. 

    Πρέπει να καταλάβουµε ότι η εικαστική έκφραση βοηθά στην απαρτίωση της 

ταυτότητας του εαυτού, την οποία το παιδί, προς στιγµή, έχασε ή µπέρδεψε, εξ αιτίας 

µιας τραυµατικής εµπειρίας. Η ανάγκη ενός παιδιού να εκφραστεί µέσα από 

δηµιουργικές δραστηριότητες, δεν έχει αποκλειστικά στόχο την αναπαράσταση του 

ψυχικού τραύµατος, της κρίσης ή της οδύνης, αλλά επιδιώκει ταυτόχρονα την υγεία, 

την ευηµερία και τη συναισθηµατική πληρότητα. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

έγοντας ερµηνεία, εννοούµε µια δοµική ανάλυση του σχεδίου, που έχει 

σκοπό να αποµονώσει όλες εκείνες τις ενδείξεις που θεωρούνται άµεσα 

σηµαντικές από τον παρατηρητή. Σύµφωνα µε τον Widlöcher (1972), 

“ερµηνεύω” σηµαίνει  “µεταφράζω”. Μέσω της ερµηνείας µεταφέρεται στο πεδίο του 

προφορικού λόγου ένα µήνυµα που βρίσκεται µέσα στην εικόνα. 

    Ο ερµηνευτής που θα προσπαθήσει να ερµηνεύσει το παιδικό σχέδιο, εκτός του ότι 

θα πρέπει να γνωρίζει τη γενική ψυχολογία του παιδιού και τον τρόπο µε τον οποίο το 

παιδί ιχνογραφεί, θα πρέπει να γνωρίζει επίσης, τα στάδια της ιχνογραφικής 

ικανότητας και τις ιδιοµορφίες που τη χαρακτηρίζουν. Οι συγκινησιακές και 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, που ανιχνεύονται µέσα στο αναπαραστατικό και 

συµβολικό σύστηµα του ιχνογραφήµατος, θα πρέπει να συσχετίζονται µε την 

προσωπικότητα του παιδιού. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι κλινικές 

παρατηρήσεις, αναφορικά µε το ιστορικό του παιδιού, της οικογένειάς του και του 

γενικότερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Αν ο ερευνητής περιοριστεί αποκλειστικά 

στα ιχνογραφήµατα, δεν θα έχει πολλά εχέγγυα ότι θα αποφύγει µια φανταστική ή 

παραδροµισµένη ερµηνεία. 

    Στην ερµηνευτική διαδικασία συνυπάρχει η ανάλυση και η σύνθεση. Για να είναι 

αξιόπιστη η ανάλυση, ο ερευνητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει πληροφορίες 

µέσα από µια οριζόντια (µακρόχρονη) παρατήρηση. ∆ηλαδή, από την παρατήρηση 

περισσοτέρων του ενός ιχνογραφηµάτων, ενός και του ιδίου παιδιού, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, θα βγάλει ασφαλή συµπεράσµατα για 

την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού, αποκλείοντας την περίπτωση του άµεσου 

επηρεασµού του από κάποιο ερέθισµα. 

 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

    Σε αυτή την εργασία θα επιχειρήσω να αναλύσω τις ζωγραφιές επτά παιδιών. Επτά 

περιπτώσεων! Το κάθε ένα από αυτά, µέσα από τη δική του µοναδικότητα και όλα 

   Λ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 11 



 55

µαζί έχοντας κάτι κοινό – πάσχουν από βαρύ ή χρόνιο νόσηµα – αποτυπώνουν τα 

συναισθήµατά τους, την κρίση τους, τις ψυχοτραυµατικές τους εµπειρίες, το άγχος 

τους, το φόβο τους, την κατάθλιψή τους, την πνευµατικότητά τους… 

 

 

Περίπτωση 1η 

 

    Ο Γιώργος είναι δέκα χρονών. Σε ηλικία πέντε ετών, έµεινε ορφανός από µητέρα. 

Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε µια κυρία, που ήδη είχε ένα αγόρι τον Χ. από πρώτο 

γάµο, και απέκτησαν µαζί µια κόρη την Γκ. Ο Γιώργος, πριν από ένα χρόνο, 

προσεβλήθη από Υπερηωσινοφιλικό  σύνδροµο, αλλά συνεχίζει και σήµερα να έχει 

ανεβασµένα ηωσινόφιλα. Κάθε φορά που έρχεται στο νοσοκοµείο για θεραπεία, η 

όλη του συµπεριφορά (αγκαλιές και φιλιά), φανερώνει ένα παιδί που έχει µεγάλη 

ανάγκη για αγάπη.  

    Στην πρώτη του ζωγραφιά (Ζωγρ. 1), δεξιά της σελίδας, έχει ζωγραφίσει µε καφέ 

µαρκαδόρο (το χρώµα της µελαγχολίας), ένα σπίτι µε πολύ πλατιά στέγη, και χωρίς 

τον ένα τοίχο.  

 

 
Ζωγρ. 1 
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Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι ορισµένοι µελετητές έχουν συνδέσει την αναπαράσταση 

του σπιτιού µε τη µητέρα, τότε θα µπορούσαµε να πούµε ότι το σπίτι που ζωγράφισε 

χωρίς τοίχο συσχετίζεται µε την πεθαµένη µητέρα του και η πλατιά στέγη φανερώνει 

κάποιο εσωτερικό πρόβληµα της οικογένειας. Στη σκεπή του σπιτιού έχει ζωγραφίσει 

µια µαύρη καµινάδα, από την οποία βγαίνουν ακανόνιστες, νευρικά φτιαγµένες, 

µαύρες γραµµές, που αναπαριστούν τον καπνό. Αυτό δείχνει θυµό και εσωτερική 

ένταση, είτε σε ατοµικό, είτε σε διαπροσωπικό επίπεδο µεταξύ των µελών του 

σπιτιού. Το σπίτι επίσης, έχει κλειστά παράθυρα και πόρτα. Όλα αυτά συνηγορούν, 

ότι το σπίτι για το Γιώργο δε συµβολίζει το καταφύγιο, την ασφάλεια, την 

οικογενειακή συνοχή και θαλπωρή. Το παιδί αισθάνεται την έλλειψη µιας 

ικανοποιητικής συναισθηµατικής σχέσης.  

    Στο αριστερό µέρος της σελίδας, έχει ζωγραφίσει µια µηλιά, η οποία ναι µεν έχει 

µερικά µήλα επάνω της, αλλά υπάρχουν και µήλα πεσµένα στο έδαφος. Στην 

ψυχανάλυση το δένδρο συµβολίζει τον Εαυτό και σύµφωνα µε τον K. Koch (1958), 

τα φρούτα εκφράζουν την επιδίωξη της επιτυχίας µε την παράταξη των ικανοτήτων, 

την επιµέλεια στην εξωτερική εµφάνιση, την επίδειξη της προσωπικής αξίας και τη 

βραχυπρόθεσµη πραγµατικότητα µε τα άµεσα αποτελέσµατά της. Εδώ, στην 

περίπτωσή µας, ο Γιώργος µέχρι την ηλικία των εννέα ετών, δηλαδή µέχρι τη στιγµή 

που προσεβλήθη από την ασθένεια, ασφαλώς και θα είχε επιδιώξει την επιτυχία µε 

την παράταξη των ικανοτήτων του, ασφαλώς και θα επιµελείτο της εξωτερικής 

εµφάνισής του, ασφαλώς και θα επιδείκνυε την προσωπική του αξία. ∆ηλαδή, η 

µηλιά θα ήταν γεµάτη κόκκινα µήλα! Τώρα όµως, που όλα τα ανωτέρω έχουν 

κλονισθεί, εξ αιτίας της ασθένειάς του, τα µήλα άρχισαν να πέφτουν! Το δένδρο που 

ζωγράφισε ο Γιώργος δεν έχει φύλλωµα. Υπάρχει άγχος και έλλειψη αυτονοµίας. 

Επίσης, δεν έχει ρίζες. Είναι αποκοµµένος από τη µητρική αγάπη. Αισθάνεται 

“πεινασµένος για αγάπη” και είναι ανασφαλής συναισθηµατικά. Στο κεντρικό κάτω 

µέρος της σελίδας, έχει γράψει το όνοµά του, ανάµεσα σε δύο σταυρούς (επάνω και 

κάτω). Όταν τον ρώτησα, γιατί έβαλε τους σταυρούς, µου απάντησε: “Για να είναι 

καλά το όνοµα”. ∆ηλαδή, µε αυτόν τον τρόπο, ένιωθε ασφάλεια. Ξόρκιζε το κακό! 

Στον µπλε ουρανό, υπάρχουν δύο µαύρα σύννεφα και µερικά µαύρα πουλιά, ενώ 

στην επάνω δεξιά γωνία του σχεδίου, υπάρχει ένας ανθρωπόµορφος, µισοκρυµµένος 

ήλιος, που δείχνει ότι οι σχέσεις µε τον πατέρα του δεν είναι καλές. 
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  Στη δεύτερη ζωγραφιά του (Ζωγρ. 2), που την έφτιαξε ύστερα από µία εβδοµάδα, 

βλέπουµε πάλι το σπίτι µε τον ένα τοίχο, την πλατιά στέγη, την απουσία παραθύρων, 

την κλειστή πόρτα, που υποδηλώνουν την έλλειψη της µητρικής αγάπης και την 

αδυναµία αντιµετώπισης της πραγµατικότητας, εξ αιτίας µίας καταπιεστικής 

διαπαιδαγώγησης.  

 

 
Ζωγρ. 2 

 

 

Αριστερά του σπιτιού, υπάρχει µία µηλιά, χωρίς φύλλωµα και µε τα µήλα να 

φαίνονται µετέωρα. Πιο αριστερά επάνω, σε ένα καταπράσινο λόφο, υπάρχουν τρία 

λουλούδια (ίσως να είναι αυτός µε τ’ αδέλφια του), µε τα φύλλα τους γυρισµένα προς 

το έδαφος. Στον µπλε ουρανό, πετούν µαύρα πουλιά και τώρα ο ανθρωπόµορφος, 

µισοκρυµµένος ήλιος βρίσκεται πάνω αριστερά. 

.  
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Ζωγρ. 3 

 

 

    Στην τρίτη ζωγραφιά (Ζωγρ. 3), µία εβδοµάδα από την προηγούµενη, και πάλι το 

σπίτι χωρίς τον τοίχο, χωρίς παράθυρα, χωρίς στέγη 

Ο µπλε ουρανός µε το µισοκρυµµένο ήλιο επάνω αριστερά, και κατά µήκος του 

ουρανού, τρία σύννεφα και µαύρα πουλιά. 

    Στην τέταρτη ζωγραφιά (Ζωγρ. 4), έχει σχεδιάσει ένα λόφο και επάνω του, από 

αριστερά προς τα δεξιά, έχει ζωγραφίσει τον πατέρα του και τη µητριά του πιασµένη 

από το χέρι µε την αδερφή του. Βλέπεις, η αδερφή του, είναι το “κοινό” παιδί της 

οικογένειας και ως εκ τούτου και το αγαπηµένο. Μετά υπάρχει ένα µαύρο σπίτι, και 

µετά ένα καφέ, ξερό, καµένο, “κεραυνοβοληµένο” δένδρο (ο εαυτός του). Ψηλά στο 

κέντρο, υπάρχει ένας ολοστρόγγυλος ήλιος µε κίτρινες και κόκκινες αχτίδες εναλλάξ, 

που υποδηλώνει επιθετικότητα, και στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, έχει βάλει και 

πάλι σταυρούς για το ξόρκισµα! 
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Ζωγρ. 4 

 

 

    Στην πέµπτη ζωγραφιά (Ζωγρ. 5), του ζήτησα να σχεδιάσει την οικογένειά του. 

Στο αριστερό µέρος της κόλλας, ζωγράφισε (ύστερα από πολλά σβησίµατα) ένα σπίτι 

µε όλους τους τοίχους και µε µία σκεπή, µε τα χρώµατα του ουράνιου τόξου. Ίσως να 

ήθελε το σπίτι του να είναι σαν κι αυτό µε τη µητρική αγάπη και την προστασία από 

τις “κακοκαιρίες” της ζωής (γι αυτό ζωγράφισε το ουράνιο τόξο). Αρχικά, µέσα στο 

σπίτι ζωγράφισε τρία ανθρωπάκια (την µητέρα, τον πατέρα και την αδερφή του) και 

µετά τα έσβησε και άρχισε να τα ζωγραφίζει έξω από το σπίτι, προς τη δεξιά πλευρά. 

Πρώτα ζωγράφισε τη µαµά (µε τη µεγαλύτερη εξουσία), µετά τον µπαµπά, την 

αδελφή του, τον αδελφό του από τον πρώτο γάµο της µητριάς του και τελευταίο τον 

εαυτό του. Όταν έγραφε τα ονόµατα των ανθρώπων δεν υπήρχε χώρος για να γράψει 

το όνοµά του και το έβαλε στην επάνω γραµµή. Στην επάνω δεξιά γωνία του σχεδίου, 

έγραψε “αγαπώ όλους τους γιατρούς”, ενώ το σχέδιό του αναπαριστούσε την 

οικογένειά του. Φαίνεται ότι οι γιατροί ήταν τα αγαπηµένα µέλη της οικογένειάς του! 

Και εδώ, ο ανθρωπόµορφος, µισοκρυµµένος ήλιος, µε τα µεγάλα µάτια, επάνω 

αριστερά και τα µαύρα πουλιά να πετούν στον ουρανό. 
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Ζωγρ. 5 

 

 

 
Ζωγρ. 6 
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    Στην έκτη ζωγραφιά (Ζωγρ. 6), έχει ζωγραφίσει δύο ξιφίες που κυνηγούν τα µικρά 

ψαράκια για αν τα φάνε, ενώ ένα µικρό ψαράκι (ο εαυτός του), πέταξε έξω από τη 

θάλασσα για να σωθεί. Ο ήλιος βρίσκεται επάνω αριστερά, µε πελώρια µάτια, για να 

βλέπει τα πάντα, και µε κίτρινο – κόκκινες αχτίδες. Στον ουρανό και πάλι πετούν 

µαύρα πουλιά. 

 

  

Συµπερασµατικά: Ο Γιώργος είναι ένα παιδί “διψασµένο” για αγάπη, στοργή, 

ασφάλεια. Είναι ένα παιδί που, εκτός από την ορφάνια του, έχει να αντιµετωπίσει και 

την απειλητική για τη ζωή του ασθένεια. 

 

Περίπτωση 2η 

 

 

    Ο Νικόλας είναι εννέα ετών. Σε ηλικία τριών ετών διαγνώστηκε οξεία λεµφο-

βλαστική λευχαιµία. Τελείωσε τη χηµειοθεραπεία και µετά από ένα χρόνο 

υποτροπίασε. Έτσι, από τότε και µετά, µια ηµέρα την εβδοµάδα, για τρεις εβδοµάδες 

το µήνα, πηγαίνει στο νοσοκοµείο για θεραπεία συντήρησης, µετά την επίτευξη 

ύφεσης, µετά την υποτροπή. Ο Νικόλας έχει και µία αδερφή.  

    Ένα χρόνο πριν, και ενώ ήταν σε περίοδο ύφεσης, ζωγράφισε την πρώτη ζωγραφιά 

(Ζωγρ. 1), η οποία αντανακλά ένα χαρούµενο και αισιόδοξο περιβάλλον. Στο κέντρο, 

υπερισχύει ένα σπίτι µε κόκκινο περίγραµµα, κόκκινη στέγη και µε παράθυρα 

ανοιχτά, που υποδηλώνουν το άνοιγµα του παιδιού προς το εξωτερικό περιβάλλον, 

χωρίς φόβο για την κρίση των άλλων. Αριστερά του σπιτιού, είναι η αδελφή του µε 

τη µητέρα του και ανάµεσά τους ένα πολύχρωµο λουλούδι, αλλά µε τα φύλλα του 

στραµµένα προς τα κάτω. Από τη δεξιά πλευρά του σπιτιού, είναι αυτός µε τον 

πατέρα του και ανάµεσά τους υπάρχει επίσης, ένα λουλούδι µε τα φύλλα στραµµένα 

προς τα κάτω. Ο µισοκρυµµένος ήλιος µε τις πελώριες και χονδρές ακτίνες του 

βρίσκεται επάνω δεξιά. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και τέσσερα πουλιά, ζωγραφισµένα 

µε µολύβι και µε φτερά σε σχήµα σταυρού (για να ξορκίζεται το κακό), πετούν προς 

τα αριστερά. 
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Ζωγρ. 1 

 

 

  

    Ένα χρόνο µετά, ζωγραφίζει στο κέντρο της κόλλας, ένα φωτισµένο σπίτι µε 

κόκκινο – πορτοκαλί περίγραµµα, µε ανοιχτά και φωτισµένα παράθυρα, µε το 

τραπέζι στρωµένο, δηλώνοντας την οικογενειακή θαλπωρή και εστίαση και επάνω, 

στον τοίχο κρεµασµένη την τηλεόραση, που αποτελεί µία καθηµερινή οικία ρουτίνα 

(Ζωγρ. 2). Στον ουρανό ίπτανται τρία πουλιά ζωγραφισµένα µε µαύρο µαρκαδόρο και 

µε τα φτερά τους σε σχήµα σταυρού. Αριστερά και δεξιά του σπιτιού υπάρχουν 

λουλούδια µε τα φύλλα τους στραµµένα προς τα επάνω. Ο ουρανός είναι µπλε και 

ένα µικρό κοµµατάκι του ήλιου, µε αχνές αχτίδες, φαίνεται επάνω αριστερά.  
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Ζωγρ. 2 

 

 

 

    Στην τρίτη του ζωγραφιά (Ζωγρ. 3), και ενώ τα αποτελέσµατα των εξετάσεών του 

δεν ήταν καλά, ζωγραφίζει ένα γκρίζο κάστρο κατά µήκος όλης της σελίδας, µε µωβ 

κλειστή πόρτα. Αυτό φανερώνει θλίψη, ανησυχία και αίσθηση εγκλωβισµού. ∆ύο 

µαύρα πουλιά σε σχήµα σταυρού κινούνται προς τα αριστερά, ενώ είναι νύχτα (ο 

ουρανός είναι µαύρος). Η µόνη ευχάριστη νότα σε αυτή η ζωγραφιά είναι το γράψιµο 

του ονόµατός του µε πολύχρωµα γράµµατα. Ίσως αυτή να είναι µία άµυνα απέναντι 

στο άγχος και τον ψυχικό του πόνο. Μία αντιστάθµιση των συναισθηµάτων του. 
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        Ζωγρ. 3 

 

  Στην τέταρτη ζωγραφιά του (Ζωγρ. 4), το οικείο του θέµα, το σπίτι, από το οποίο 

αντλεί αγάπη, ασφάλεια, θαλπωρή.  

 Στην πέµπτη ζωγραφιά του (Ζωγρ. 5), και πάλι στο κέντρο, ζωγραφίζει ένα σπίτι 

φωτισµένο µε ανοιχτά και φωτισµένα παράθυρα και µε κόκκινη σκεπή.  

 

 
      Ζωγρ. 4 
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Ζωγρ. 5 

 

 

Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, µία καλοσχηµατισµένη µηλιά, µε ένα µήλο 

µετέωρο. Ίσως αυτό να δείχνει προσαρµοστικότητα και µία προσπάθειά του να 

επανακτήσει την προσωπική του αξία. ∆εξιά του σπιτιού, υπάρχουν δύο λουλούδια 

µε χρώµα και µε τα φύλλα τους ανεβασµένα. Στον ουρανό, ίπτανται τώρα µόνον ένα 

µαύρο πουλί, µε τα φτερά του σε σχήµα σταυρού, που είναι λιγότερο απειλητικό, και 

στον ουρανό επάνω αριστερά, ξεπροβάλλει ένα µικρό κοµµάτι ήλιου σε ένα µπλε 

ουρανό. 

Συµπερασµατικά: Ο Νικόλας είναι ένα παιδί, που αντλεί δύναµη και κουράγια από 

την οικογένειά του. Όταν νιώθει ότι απειλείται, αυτό φαίνεται στις ζωγραφιές του, µε 

τον ήλιο ζωγραφισµένο αριστερά, µε τα απειλητικά µαύρα πουλιά που πετούν και µε 

το γκρίζο κάστρο. Βεβαίως, αυτή η απειλή αντισταθµίζεται µε τα φτερά των πουλιών 

που έχουν σχήµα σταυρού (για ξόρκισµα του κακού), και µε το πολύχρωµα γραµµένο 

όνοµά του. 
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Περίπτωση 3η 

 

    Η Χριστίνα είναι ένδεκα ετών και είναι µοναχοπαίδι. Εισήχθη στο νοσοκοµείο εξ 

αιτίας υψηλού και επίµονου πυρετού, για περαιτέρω εξετάσεις. Την ηµέρα της 

εισαγωγής της ζωγράφισε την πρώτη ζωγραφιά (Ζωγρ. 1). 

 

 
 

Ζωγρ. 1 

 

 

    Ένα πειρατικό καράβι, µε σηµαία πειρατική και µε τον πειρατή να κρατάει 

απειλητικά το µαχαίρι και έχοντας τρεις οµήρους στα αµπάρια του. Επάνω αριστερά, 

ένας ολοστρόγγυλος κίτρινος ήλιος, µε κόκκινες και κίτρινες ακτίνες, αναπαριστά τη 

συγκινησιακή της θέρµη, τη ζωτικότητά της, τη δύναµή της και την παρώθησή της  

για δράση. Από το όλο περιεχόµενο, καταλαβαίνουµε ότι η Χριστίνα ένιωθε έντονα 

την απειλή µίας πιθανής ασθένειας.  

    Ύστερα από τέσσερεις µέρες, τα αποτελέσµατα βγήκαν και δεν υπήρχε κανένας 

κίνδυνος. Αυτό φαίνεται στις ζωγραφιές εκείνης της ηµέρας (Ζωγρ. 2).  
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Ζωγρ. 2 

 

 

Ένας πελώριος λαµπερός ήλιος, δύο βουνοπλαγιές, µε πολύχρωµα δένδρα και 

λουλούδια και ένας βοσκός χαρούµενος προσέχει τα πρόβατά του, που φορούν 

κουδούνια, ώστε να µη χαθούν. Τα τέσσερα σύννεφα επάνω από το βουνό, 

αντιπροσωπεύουν τις τέσσερεις ηµέρες της αγωνίας που µεσολάβησαν. Είναι 

οριοθετηµένα ακριβώς, χωρίς να δείχνουν απειλητικά, και βρίσκονται κάτω από ένα 

γαλάζιο ουρανό, που καλύπτει όλο το επάνω µέρος της κόλλας. Η όλη ζωγραφιά 

αντανακλά µία ευχάριστη νότα.  

    Στο ίδιο ευχάριστο κλίµα, είναι και οι επόµενες ζωγραφιές της. Η ζωγραφιά 3 

αναπαριστά µία µπλε – πορτοκαλί πεταλούδα, σύµβολο της θηλυκής υπόστασης.  
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                                  Ζωγρ. 3 

 

 
 

Ζωγρ. 4 
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Η ζωγραφιά 4 αναπαριστά φρούτα, σύµβολο προσωπικής αξίας. Η ζωγραφιά 5 

αναπαριστά ένα χαρούµενο Άγιο Βασίλη, µε δώρα στα χέρια (εκείνη την περίοδο 

πλησίαζαν τα Χριστούγεννα) και η ζωγραφιά 6 αναπαριστά ένα καλοσχηµατισµένο 

χριστουγεννιάτικο δένδρο, µε πολύχρωµα στολίδια και µε λαµπερό αστέρι στην 

κορυφή.  

 

 
                      Ζωγρ. 5 
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                            Ζωγρ. 6 

 

Συµπερασµατικά: Η Χριστίνα εξέφρασε την απειλή από την πιθανή ασθένειά της, 

µέσα από την πρώτη της ζωγραφιά. Όλες οι επόµενες αντανακλούν ένα παιδί 

φυσιολογικό, µε χαρά για ζωή. 

 

Περίπτωση 4η 

 

    Ο Νικόδηµος είναι δώδεκα ετών. Πριν από ένα χρόνο διαγνώσθηκε µε Οξεία 

Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Κάνει χηµειοθεραπεία και έχει ανεβασµένο σάκχαρο. 

   Όταν του ζήτησα να ζωγραφίσει ότι ήθελε, άρχισε να σχεδιάζει ένα νησί στο οποίο 

δέσποζε ένα ηφαίστειο και, που, όπως µου είπε, ήταν “έτοιµο να εκραγεί” . (Ζωγρ. 1).  
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Ζωγρ. 1 

 

 

Με αυτό τον τρόπο αναπαριστούσε την ασθένεια του. Ύστερα από λίγο, γεµάτος 

θυµό, άρχισε να ζωγραφίζει µε κίτρινο χρώµα, επάνω στην κάτω δεξιά πλευρά του 

ηφαιστείου. Είχε πολύ θυµό. Θυµό για το ότι έπρεπε να µείνει στο νοσοκοµείο, θυµό 

γιατί δεν µπορούσε να φάει αυτό που ήθελε, θυµό γιατί δεν µπορούσε να παίξει µε 

τους φίλους του. Ο θυµός του εκφραζόταν µέσω της ζωγραφιάς του, µε κίτρινο 

χρώµα και το µισοτελειωµένο σχέδιο. 

    Αργότερα µου είπε ότι ήθελε να ξαναζωγραφίσει (Ζωγραφιά 2). Ζωγράφισε και 

πάλι ένα νησί, µε δύο µεγάλους φοίνικες και έναν µικρότερο και ολόγυρά τους το 

“προσφιλές” του κίτρινο χρώµα! Αλλά και αυτή τη ζωγραφιά την άφησε ατέλειωτη. 

Είχε κυριευθεί από αµφιθυµικά συναισθήµατα. Ναι µεν ήθελε να ζωγραφίσει, αλλά η 

οργή και ο θυµός του ήταν τόσο µεγάλα, που δεν είχε την υποµονή να ζωγραφίσει. Το 

κίτρινο χρώµα που επικρατούσε στη ζωγραφιά του, εκτός του ότι έδειχνε το θυµό 

του, έδειχνε και το δυναµισµό του, την ενέργειά του, που δεν µπορούσε να 

διοχετευθεί εκεί που αυτός ήθελε. 
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   Ζωγρ. 2 

 

   Στην εβδοµάδα που ακολούθησε κλείστηκε στον εαυτό του. ∆εν είχε θυµό και οργή 

και προτιµούσε να είναι µόνος του στο δωµάτιο του. Αποδέχτηκε την κατάστασή του 

και έπεσε σε κατάθλιψη. Τότε ζωγράφισε την τρίτη του ζωγραφιά (Ζωγρ. 3).  

 

 
     Ζωγρ. 3 
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    Σε αυτή τη ζωγραφιά το αίσθηµα της κατάθλιψης είναι εµφανέστατο. Θα µπορούσε 

να δώσει κανείς τον τίτλο: “Κοιτάζοντας τη ζωή µέσα από ένα παράθυρο”. Στην 

αριστερή πλευρά της κόλας, υποτίθεται µέσα στο δωµάτιο, έχει ζωγραφίσει ένα 

κίτρινο βάζο µε καφέ περίγραµµα, που έχει τρία τριαντάφυλλα. Με αυτό τον τρόπο 

δείχνει ότι έχει οριοθετήσει το θυµό του (το κίτρινο χρώµα), και ότι αποδέχεται την 

κατάστασή του µε µελαγχολία. Στο δεξί µέρος της κόλας (που αντιπροσωπεύει το 

µέλλον), έχει ζωγραφίσει ένα παράθυρο µε καφέ χρώµα της µελαγχολίας. Έξω από το 

παράθυρο, από την αριστερή πλευρά του, βλέπεις µια τριανταφυλλιά µε κόκκινα 

τριαντάφυλλα, ενώ από τη δεξιά πλευρά του παραθύρου, βλέπεις ένα έλατο. Το παιδί 

µε αυτό τον τρόπο θέλει να δηλώσει ότι κάποτε ήταν χαρούµενο και ευτυχισµένο, 

ενώ τώρα είναι µελαγχολικό. ∆εν του αρέσει να έχει πολύ κόσµο γύρω του και 

προτιµά µόνο λίγους και εµπίστως φίλους. Προτιµάει να αποµονώνεται. Επίσης 

υπάρχει ένας µισοκρυµµένος ήλιος πίσω από ένα σύννεφο. Αυτό ίσως να δηλώνει 

σύγκρουση µε τον πατέρα του. 

Συµπερασµατικά: Ο Νικόδηµος είναι ένα παιδί συναισθηµατικό µε έντονη την 

ανάγκη προστασίας και ασφάλειας. Έχει πολύ δύναµη µέσα του, που θα ήθελε να τη 

διοχετεύσει δηµιουργικά, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Αλλά δυστυχώς, λόγω 

της ασθένειάς του, είναι αναγκασµένος να είναι καθηλωµένος και αποµονωµένος. 

Στην ουσία βλέπει τη ζωή µέσα από το παράθυρο, βιώνοντας οργή, θυµό, θλίψη, 

µελαγχολία και κατά καιρούς κατάθλιψη. 

 

Περίπτωση 5η 

 

    Ο Γιάννης είναι δέκα ετών. Πριν επτά χρόνια διαγνώσθηκε µε Οξεία 

Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Είναι µοναχοπαίδι. 

    Στην πρώτη του ζωγραφιά (Ζωγρ. 1), στο κέντρο της σελίδας, έχει ζωγραφίσει ένα 

σπίτι χωρίς παράθυρα, µε κλειστή την πόρτα και στη σοφίτα του σπιτιού έχει 

ζωγραφίσει το κρεβάτι του µε δύο κλεισµένα παράθυρα. Αυτό δείχνει ένα παιδί που 

θέλει ανενόχλητα να αποσυρθεί στη σοφίτα και να φαντασιώνεται. 

    Αριστερά του σπιτιού, υπάρχει ένα λουλούδι και µία µηλιά γεµάτη µε µήλα. ∆εξιά 

του σπιτιού, υπάρχουν δύο κίτρινα λουλούδια. Αυτό εκφράζει την ανάγκη του 

παιδιού για αγάπη, προστασία και σιγουριά στην οικογένεια. Επάνω δεξιά, ένας 

ολοστρόγγυλος ανθρωπόµορφος ήλιος και επάνω, κατά µήκος του χαρτιού, το µπλε 
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του ουρανού. Κάτω και κατά µήκος όλου του σχεδίου, υπάρχει µία χονδρή γραµµή 

εδάφους. Το όλο σχέδιο παραπέµπει σε αισιοδοξία. 

 

 
Ζωγρ. 1 

 

 

    Στη δεύτερη ζωγραφιά (Ζωγρ. 2), έχει ζωγραφίσει µε καφέ χρώµα το περίγραµµα 

και το εσωτερικό του σπιτιού, σε µία καθηµερινή, οικογενειακή εικόνα. Το µπαµπά 

του να έρχεται από τη δουλειά, τη µαµά του να είναι στην κουζίνα, δίπλα στο τραπέζι 

µε τα φρούτα και τον εαυτό τους την τραπεζαρία. 

    Από τον τρόπο και από το µέγεθος των ανθρώπων, που έχει σχεδιάσει, 

καταλαβαίνουµε ότι έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση. ∆εν πιστεύει στην προσωπική του 

δύναµη και φοβάται τη σύγκριση µε τους άλλους και το περιβάλλον γενικότερα. 

Όµως, πώς να µην είναι έτσι, αφού αυτή η ασθένεια του “άλλαξε” ακόµη και την 

εξωτερική του εµφάνιση! Ο ήλιος καταλαµβάνει ολοστρόγγυλος τη δεξιά γωνία του 

σχεδίου και ο ουρανός είναι βαθύ γαλάζιος µε µαύρα σύννεφα. Η όλη ζωγραφιά 

εκπέµπει µελαγχολία. 
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Ζωγρ. 2 

 

     

 

 
Ζωγρ. 3 
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Στη ζωγραφιά 3 (Ζωγρ. 3), το σπίτι καταλαµβάνει την κεντρική θέση. Ναι µεν έχει 

κλειστά παράθυρα και πόρτες, αλλά έχει κόκκινο περίγραµµα και καπνοδόχο που 

καπνίζει. Αριστερά και δεξιά του σπιτιού, υπάρχουν από δύο λουλούδια. Αυτή η 

εικόνα µας δείχνει ότι το παιδί ζει σε ένα ήρεµο, προστατευτικό, οικογενειακό 

περιβάλλον. Αλλά δε συµβαίνει το ίδιο και µε το εξωτερικό περιβάλλον, που 

φαντάζει απειλητικό. Υπάρχουν σύννεφα, βρέχει και τα µαύρα πουλιά που πετούν 

έχουν φτάσει µέχρι το έδαφος.  

    Στη ζωγραφιά 4 (Ζωγρ. 4), έχει ζωγραφίσει τον εαυτό του µε τους φίλους του.  

 

 
Ζωγρ. 4 

 

 

Πρώτος στη σειρά είναι ο Γιάννης, µετά ο Κώστας, µετά ο Νίκος και τελευταία η 

Χαρά επάνω σε µία χονδρή γραµµή εδάφους. Το µέγεθος των φιγουρών είναι µικρό 

και υποδηλώνει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αλλά κυρίως, οι φιγούρες δεν ανταποκρί-

νονται στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Φανερώνουν παιδί πολύ µικρότερης 

ηλικίας. Αυτό που υπερισχύει στο κεφάλι είναι τα µεγάλα και πεταχτά αυτιά, που 

είναι σηµάδι χαµηλής αυτοεκτίµησης εξ αιτίας σχολικής αποτυχίας. Χαρακτηριστική 
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είναι και η απουσία χεριών, που µπορεί να αφορά τη σεξουαλικότητα ή την απόκρυ-

ψη µίας καταπιεσµένης εχθρότητας, που µπορεί να συνοδεύεται από αισθήµατα 

ενοχής. Μήπως όµως, αυτή η πρωτολειακή σχεδίαση των ανθρώπινων µορφών 

φανερώνει τις συνέπειες της ασθένειάς του στην εξωτερική του εµφάνιση και ως 

τούτου, στην εικόνα, που έχει για τον εαυτό του; Μήπως έχει µία κατεστραµµένη 

αλλόκοτη και παραµορφωµένη εικόνα της πραγµατικότητας του στόµατός του; 

    Στην πέµπτη ζωγραφιά του (Ζωγρ. 5), και επηρεασµένος από την περίοδο των 

Χριστουγέννων, ζωγράφισε ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο µε στολίδια.  

 

 
Ζωγρ. 5 

 

 

Αριστερά του δένδρου, µία φίλη του µε το ποδήλατό της και δεξιά του δένδρου, 

αυτός. Αν και τη φίλη του την έχει ζωγραφίσει µε πρόσωπο που ξεχωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά και µε πελώρια αυτιά και µε φόρεµα, τον εαυτό του τον έχει 

ζωγραφίσει πολύ µικρό µε δύο πεταχτά αυτιά και δύο µακριά άκρα, που ξεκινούν από 

το κεφάλι. Όλα αυτά δείχνουν τη µειωµένη αυτοεκτίµησή του και την κατεστραµµένη 

εικόνα του σώµατός του.  
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Συµπερασµατικά: Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που του αρέσει να αποµονώνεται και να 

φαντασιώνεται. Ζει σε ένα υγειές, οικογενειακό περιβάλλον και χαίρεται την παρέα 

των φίλων του. Όµως, συνέπεια της αρρώστιας του είναι η χαµηλή του αυτοεκτίµηση 

και η παραµορφωµένη εικόνα του σώµατός του. 

 

Περίπτωση 6η   

 

    Ο Μαρίνος είναι δεκατεσσάρων ετών. Πριν δύο χρόνια διαγνώστηκε µε Οξεία Μη 

Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Τώρα βρίσκεται σε περίοδο ύφεσης. Είναι µοναχοπαίδι.  

    Στη µία και µοναδική ζωγραφιά του (Ζωγρ. 1), έχει φτιάξει το καράβι του “Jet 

Μαρίνος”.  

 

 
Ζωγρ. 1 

 

 

Αναπαριστά τον εαυτό του. Το καράβι του είναι στιβαρό και µεγάλο και τώρα πλέει 

µε ασφάλεια προς τα αριστερά. Η ζωγραφιά του έχει αρκετά φαλλικά σύµβολα: τις 

τρεις καπνοδόχους, τα διαζώµατα του πλοίου, τα κάθετα παράθυρα στα φινιστρίνια, 

τα ψάρια που είναι σχεδόν κάθετα ζωγραφισµένα. Εξ άλλου ο Μαρίνος βρίσκεται 
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στην εφηβεία και αυτή τη στιγµή, αυτό που τον απασχολεί είναι η σεξουαλικότητά 

του.  

Συµπερασµατικά: Ο Μαρίνος είναι ένα παιδί που βρίσκεται στην εφηβεία. Η 

ασθένειά του είναι σε ύφεση και δεν του έχει αφήσει εµφανή εξωτερικά σηµάδια. 

Αυτή τη στιγµή, αυτό που τον απασχολεί είναι η σεξουαλικότητά του. 

 

Περίπτωση 7η 

 

    Ο Κλέϊσι είναι οκτώ ετών. Πριν δύο χρόνια διαγνώστηκε µε Οξεία Λεµφοβλαστική 

Λευχαιµία. Είναι µοναχοπαίδι. 

    Στην πρώτη ζωγραφιά (Ζωγρ.1), έχει ζωγραφίσει στο κέντρο της σελίδας, ένα σπίτι 

µε µαύρο περίγραµµα, µαύρη πόρτα µε κόκκινη σκεπή.  

 

 
Ζωγρ. 1 

 

 

∆εξιά του σπιτιού, έχει ζωγραφίσει τον εαυτό του, µε µαύρο πρόσωπο και µαύρα 

πόδια. Αυτό δείχνει τη µη οµαλή εξέλιξη των λειτουργιών  του Εγώ και του Υπερεγώ 

εξ αιτίας της ασθένειά του. Πίσω στο φόντο, υπάρχουν βουνοκορφές και πάνω  
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αριστερά υπάρχει ένας κίτρινο – κόκκινος ήλιος,  µισοκρυµµένος από τη γραµµή του 

µπλε ουρανού.  

    Στη δεύτερη ζωγραφιά (Ζωγρ. 2), επάνω σε λόφους, έχει ζωγραφίσει σε προοπτική 

ένα σπίτι µε µεγάλα µπαλκόνια που προεξέχουν και δεξιά ένα καλοσχηµατισµένο 

δένδρο µε πλούσιο φύλλωµα και διευρυµένη βάση.  

 

 
Ζωγρ. 2 

 

 

Η κατανοµή του σχεδίου στο χώρο είναι περιορισµένη. Αυτά δείχνουν ότι πρόκειται 

για ένα παιδί που θα του άρεσε η επικοινωνία, αλλά παρουσιάζει συναισθηµατική 

αστάθεια και αισθήµατα κατωτερότητας, που δηµιουργούν στο παιδί άγχος και 

αβεβαιότητα για τις ικανότητές του.  

Συµπερασµατικά: Ο Κλέϊσι είναι παιδί µε χρόνιο νόσηµα, στο οποίο έχει 

διαταραχθεί η εικόνα του εαυτού, η οποία συνδέεται στενά µε την εικόνα του 

σώµατος. 
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