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ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΚΙΣΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
 
«Οι Εικαστικές Τέχνες ως μέσον ανάπτυξης της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης των νέων.»  
 
 
Κατ’ αρχήν θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο 
του ΕΛΙΕΠΕΚ καθηγητή κύριο Αθανάσιο Παπά για τη διοργάνωση αυτού 
του ενδιαφέροντος συνεδρίου.  
 
Η καλλιτεχνική παιδεία βοηθάει το παιδί να αντιλαμβάνεται καλύτερα το 
περιβάλλον και διευρύνει τη νόησή του προσφέροντάς του ένα νέο τρόπο 
όρασης.  
Το παιδί μαθαίνει να αντιλαμβάνεται το γύρω του κόσμο, το χώρο, με τα 
σχήματα και τα χρώματα που εμπεριέχει.  
Ο ζωγράφος Κλέε έλεγε: «Το μάτι ταξιδεύει στα μονοπάτια εκείνα που η 
Τέχνη και η σπουδή του χάραξαν».  
Η καλλιτεχνική παιδεία συνδυάζει λοιπόν την παρατήρηση με τη λογική και 
χρησιμοποιεί τη νόηση και τη φαντασία για να πλάσει μορφές. Αυτό 
βοηθάει το νέο να ερευνήσει τα διάφορα θέματα σε βάθος ολοκληρώνοντας 
την προσωπικότητά του.  
Με τον καιρό πλάθει το δικό του κόσμο, αυτόν που τον εκφράζει.   
Αν παρακολουθήσουμε ζωγράφους που στέκονται μπροστά σε ένα τοπίο, 
για να το ζωγραφίσουν, θα παρατηρήσουμε ότι ο καθένας θα δημιουργήσει 
κάτι διαφορετικό. Η εικόνα άλλωστε είναι «η δικαιολογία - η αφορμή» για 
να εκφράσει ο καλλιτέχνης τον εσωτερικό του κόσμο. Όπως αναφέρει ο 
Πικάσο, το ζωγραφικό έργο, όπως είναι φυσικό, δε συλλαμβάνεται και δεν 
καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά μάλλον κατά τη διάρκεια της 
δημιουργίας, ακολουθεί τη ρευστότητα της σκέψης. Τελειωμένο αλλάζει 
ακόμη περισσότερο ανάλογα με την κατάσταση εκείνου που το κοιτάζει. 
Μια ζωγραφιά ζει τη ζωή της σαν μια ζωντανή ύπαρξη που υφίσταται τις 
αλλαγές της αδυσώπητης, σκληρής καθημερινότητας. Και αυτό είναι 
φυσικό αφού το έργο ζει μόνο διαμέσου του θεατή59.   
Τέχνη είναι η ίδια η ιδέα ντυμένη με την υλική της  μορφή.  
Έχοντας ως αφορμή το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Όνειρο καλοκαιρινού  
μεσημεριού» ζητήσαμε από μια ομάδα 70 νέων να ζωγραφίσουν.  
Σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ποιήματος:  
… «Χτες βράδι δεν κοιμήθηκαν καθόλου τα παιδιά. Είχανε κλείσει 
 ένα σωρό τζιτζίκια στο κουτί των μολυβιών, και τα τζιτζίκια  
τραγουδούσαν κάτου απ’ το προσκεφάλι τους ένα τραγούδι  
που το ξέραν τα παιδιά από πάντα και το ξεχνούσαν με τον  
ήλιο.  
Χρυσά βατράχια κάθονταν στις άκρες των ποδιών χωρίς να βλέ- 
πουν στα νερά τη σκιά τους, κ΄ είτανε σαν αγάλματα μικρά 
της ερημιάς και της γαλήνης.   
Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κ΄ έπεσε στο πυκνό χορτάρι. 
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα.  
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι  

                                                           
59 «Κείμενα για την Τέχνη», (μετάφραση), εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1993, σελ. 27.  
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κι όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο.  
Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, κι όπου 
πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα60.  
Από τον 9ο στίχο του αποσπάσματος του πιο πάνω ποιήματος, «… Τότε το 
φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κ’ έπεσε στο πυκνό χορτάρι» εμπνεύστηκαν 23 
παιδιά.  
Από τους στίχους 10ο – 14ο «τρέξανε τα παιδιά πήραν το φεγγάρι κι όλη τη 
νύχτα παίζανε στον κάμπο, με τα χέρια τους και τα πόδια να έχουν γίνει 
χρυσά, κι όπου πατούν να αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο 
χώμα» εμπνεύστηκαν 22 παιδιά.  
Μικρός αριθμός παιδιών (3) εμπνεύστηκαν από τους στίχους «τα χρυσά 
βατράχια που κάθονταν τις άκρες των ποδιών χωρίς να βλέπουν στα νερά 
τη σκιά τους».  
Τα υπόλοιπα (22) παιδιά ζωγράφισαν έργα που δεν αφορούσαν κάποιο 
συγκεκριμένο στίχο του ποιήματος αλλά το γενικότερο περιεχόμενό του.  
Έτσι αναλύοντας το σύνολο των έργων παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία στην απόδοση του θέματος και αυτή η ποικιλία σχετίζεται άμεσα με 
τη δημιουργικότητα του καθενός.  
Τα παιδιά ξεκίνησαν από ένα πρώτο ερέθισμα, μια πρώτη ματιά, όπου είναι 
η προϋπόθεση για τη δημιουργία. Αυτό το πρώτο ερέθισμα ουσιαστικά, 
είναι εκείνο που δονεί τον εσωτερικό κόσμο και μετατρέπει τον άνθρωπο σε 
δημιουργό. 
Ξεκινώντας λοιπόν από το ερέθισμα, ο καθένας κάνει την προσωπική του 
επιλογή στοιχείων, σύμφωνα με τις εμπειρίες του, αλλά και την πνευματική 
και συναισθηματική του κατάσταση. 
 
Στη συνέχεια θα προβάλλουμε σε σλάιντς επιλεκτικά ορισμένα από τα έργα 
των παιδιών.     
«Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κ έπεσε στο πυκνό χορτάρι»…  
Θα δούμε 6 από τα έργα που αναφέρονται σ’ αυτό το στίχο.   
Σοφία Β. - Το τοπίο είναι νυχτερινό, ο ουρανός σκοτεινός μ’ αστέρια και το 
φεγγάρι πέφτει προς τα κάτω. Τα βουνά είναι μαύρα, τα δένδρα στημένα 
στη σειρά και το ποτάμι κυλάει. Το έργο είναι οργανωμένο σε οριζόντια  
σύνθεση. 
Σπυριδούλα Σ. – Σ’ αυτό το έργο το τοπίο είναι πιο φωτεινό από το 
προηγούμενο, το φεγγάρι, ανθρωπόμορφο, έχει ήδη «πέσει» πάνω στον 
εξοχικό δρόμο ο οποίος ξεκινάει από τη γη και φτάνει στον ουρανό! 
στοιχείο που ονομάζουμε «επιπέδωση» στην παιδική ζωγραφική.  
Μυρσίνη Π. – Το τοπίο εδώ είναι ακόμα πιο φωτεινό και έχει αποδοθεί με 
διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι το προηγούμενο. Έχει αρκετές λεπτομέρειες στα 
φυλλώματα των δένδρων και στο χορτάρι.  
Ιωάννα Τ. – Έργο ζωγραφισμένο με τέμπερες. Οι πινελιές είναι φαρδιές, 
χωρίς να αποδίδονται λεπτομέρειες και το τοπίο είναι νυχτερινό. Το 
φεγγάρι τεράστιο πέφτει στο χορτάρι.  
Βάια Β. – Έργο λιτό, το τοπίο είναι πολύ φωτεινό θα ’λεγες ότι είναι μέρα. 
Το φεγγάρι, ένας τεράστιος κίτρινος ανθρωπόμορφος δίσκος, ακουμπά στο 
χορτάρι και δύο παιδιά το κοιτάζουν.  

                                                           
60 Ρίτσος Γ., «Ποιήματα», Α’ τόμος, Κέδρος, σσ. 341 – 358.  
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Αιμιλία Α. – Τοπίο αρκετά σκοτεινό, έχουμε εδώ παραλλαγή του θέματος: 
το ανθρωπόμορφο φεγγάρι, άχρωμο, βρίσκεται μέσα στη λίμνη και γύρω 
του 4 παιδάκια κολυμπούν! Η λίμνη έχει αποδοθεί με την τεχνική της 
επιπέδωσης.      
Επιλογή από τα έργα που έγιναν με βάση τους στίχους:    
…«Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη 
νύχτα παίζανε στον κάμπο. Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους 
χρυσά, κι όπου πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο 
χώμα».  
Ευσταθία Λ. - Έργο που έχει απόλυτη συμμετρία. Τα δύο παιδιά κρατούν 
ανάμεσά τους το φεγγάρι! Είναι νύχτα κι έχει έναστρο ουρανό.  
Πολυξένη Π.  - Σ’ αυτό το έργο το ίδιο θέμα εκφράζεται διαφορετικά. Η 
παρέα από τα 3 παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας από τα παιδιά του 
προηγούμενο έργου, παίζει με το φεγγάρι ενώ τα χέρια τους είναι ήδη 
χρυσά! Βλέπουμε ένα σπίτι, στο βάθος, και πολλά δένδρα που βρίσκονται 
γύρω από τα παιδιά.  
Σοφία Γ.  - Σ’ αυτό το έργο το παιδί ονειρεύεται όλη αυτή την ιστορία με 
το φεγγάρι που ‘πεσε στη γη. (Πολλά φεγγάρια μάλιστα πέφτουν προς τα 
κάτω). Είναι μεσημέρι. Η επιρροή του τίτλου του ποιήματος είναι εμφανής. 
Το έργο είναι χαρούμενο. 
Αιμιλία Σ.  – Το φεγγάρι χρυσό βρίσκεται στον ουρανό, ενώ δύο παιδιά 
σαν να το χαιρετούν με τα χέρια βαμμένα χρυσά. Εδώ δεν αποδίδεται 
ακριβώς το νόημα του ποιήματος, διαπιστώνουμε μια παραλλαγή.   
Δέσποινα Κ. - Στον νυχτερινό ουρανό μ’ αστέρια δεν υπάρχει το φεγγάρι, 
το οποίο έχει πέσει στο χορτάρι. Δύο έφηβοι που κοιτάζονται στα μάτια, 
έχουν τα χέρια και τα πόδια χρυσά, ενώ χρυσά είναι και τα βήματα που 
έκαναν πάνω στο χορτάρι. Εδώ δεν βλέπουμε παιδιά αλλά εφήβους με 
χρυσά χέρια και πόδια.  
Ελένη Ρ.  - Υπάρχει και σ’ αυτό το έργο συμμετρία. Σ’ ένα κατάμαυρο 
ουρανό λάμπει το κίτρινο φεγγάρι, ενώ τα 3 παιδιά έχουν τα χέρια και τα 
πόδια χρυσά. Στο έδαφος υπάρχουν «χρυσά» φεγγάρια.  
Επιλογή από τα έργα που είναι εμπνευσμένα από το ποίημα, χωρίς να 
αποδίδουν κάποιο συγκεκριμένο στίχο.   
Βασιλική Α. - Η Βασιλική ζωγράφισε τον έναστρο ουρανό με το φεγγάρι, 
το οποίο πλαισιώνουν δύο παιδιά, που βρίσκονται το καθένα σ’ ένα αστέρι. 
Υπάρχει συμμετρία στο έργο. Ελεύθερη απόδοση του ποιήματος χωρίς να 
«εικονογραφείται» κάποιος στίχος.  
Μαρίνα Σ. - Έργο πολύ λιτό. Τρία δένδρα με τα κλαδιά τους προβάλλονται 
στον νυχτερινό ουρανό. Ένα τεράστιο κίτρινο φεγγάρι βρίσκεται στον 
ουρανό και τραβάει το βλέμμα του θεατή λόγω της αντίθεσης φωτεινού  - 
σκοτεινού.  
(ωραίο τοπίο που έχει αποδοθεί με λιτότητα, με το τεράστιο φεγγάρι να 
κυριαρχεί).  
Στυλιανή Β. - Νύχτα στην εξοχή. Έργο αισθητικά ωραίο. Το φεγγάρι και 
εδώ παρόλο που είναι μικρό, κυριαρχεί λόγω της λαμπρότητάς του.  Ωραίο, 
ρομαντικό, νυχτερινό τοπίο με φεγγάρι και απόλυτη μοναξιά.  
 
Ο νέος δημιουργός εκφράζει τη δική του ιδέα και τη δική του 
πραγματικότητα την οποία ακινητοποιεί μέσα στο χρόνο. Αυτό αποτελεί τη 
μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του έργου τέχνης.  
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Η άτακτη ροή των εικόνων61 στο συγκεκριμένο ποίημα μεταμορφώνεται σε 
ένα νέο σύνολο που ορίζεται από τους φυσικούς κανόνες αλλά και τους 
νόμους της τέχνης. 
Το εικαστικό έργο λοιπόν είναι η ολοκληρωμένη έκφραση της δημιουργικής 
ιδέας μέσα από τα σχήματα και τα χρώματα.   
Από τη στιγμή που ο νέος σκέφτεται πώς θα αποδώσει την ιδέα του στο 
χαρτί με σχέδιο και χρώμα ξεκινάει και η δημιουργική διαδικασία της 
σκέψης του, εξελίσσοντας την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την 
κριτική του ικανότητα.  
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η τέχνη είναι παράγοντας 
εναρμόνισης του νέου με τον φυσικό και κοινωνικό του περίγυρο και 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της ισορροπημένης προσωπικότητάς του.  
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