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Έτσι βλέπουν τα παιδιά τον Κόσµο…

 
 

 Όλα τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, ζωγραφίζουν με πάθος. Μια ζωγραφική, που 

είναι μια αυθόρμητη και πρωτότυπη ανασύνθεση της πραγματικότητας, με 

χαρακτηριστικά την καθαρότητα της γραμμής, της κίνησης, της απλότητας και 

αμεσότητας, της ειλικρίνειας, της αφέλειας και του χιούμορ.  

Ένα μεγαλείο η ζωγραφική τους, που μπροστά στη δύναμή της ο νους του ανθρώπου 

θλιβερά χλομιάζει, όπως εύστοχα παρατήρησε ο μεγάλος ζωγράφος του καιρού μας 

Paul Klee. Με τη ζωγραφική τα παιδιά ισορροπούν σαν άνθρωποι, εκφράζονται 

δημιουργικά εξωτερικεύοντας τον εσωτερικό τους κόσμο και μορφοποιούν τα 

εσωτερικά τους οράματα. Μαθαίνουν να μην είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών, 

αλλά να εμψυχώνονται και να εκφράζουν προσωπικές κρίσεις, να τις τεκμηριώνουν, 

να εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. 

Μέσα από ευφάνταστα σχέδια προσπαθούν να αναπαραστήσουν τη γη με τρόπους 

πρωτότυπους αναδεικνύοντας την παγκοσμιοποίηση της υδρογείου, όπως αυτή 

αντανακλά στα αθώα παιδικά μάτια. Αναζητούν δικούς τους τρόπους έκφρασης, 

αγωνιούν, αποκρυπτογραφούν, εμβαθύνουν, χρησιμοποιούν σύμβολα, καταγράφουν 

αυθόρμητα και με περίσσεια σοφία την πολλαπλότητα των μηνυμάτων από τα μέσα 

της μαζικής ενημέρωσης που μοιραία διαμορφώνουν τον παιδικό τους κόσμο. 

Στα σχέδια των παιδιών διακρίνουμε τον απόηχο γεγονότων που αναστατώνουν ή 

σημαδεύουν την κοινωνικοπολιτική ζωή και που τα παιδιά τα εκφράζουν με τη δική 

τους τεχνική στερεοτύπων, που είναι βαθιά σημαδεμένα από τη χώρα που 

γεννήθηκαν. Η αξία αυτών των παιδικών σχεδίων με τους παγκόσμιους χάρτες, σαν 

ντοκουμέντα αλλά και μαρτυρίες, είναι φανερή και τα μηνύματα που στέλνουν στους 

μεγάλους είναι γεμάτα από τη σοφία της ηλικίας τους. 

Ζωγραφίζουν μια γη χωρίς νέφος και φτώχεια, χωρίς φωτιές και πόλεμο. Ζωγραφίζουν 

έναν παγκόσμιο χάρτη ειρηνικό και όμορφο, δοσμένο με το δικό τους έμφυτο παιδικό 

πολιτισμό και το κάνουν με τη ψυχή τους και τη καρδιά τους, γιατί τα ίδια ζουν στον 

κόσμο των θαυμάτων της παιδικής ηλικίας και του ονείρου. 
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