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Περιγραφή Μαθήματος
Μέσω της τέχνης μπορεί κάποιος να εκφράσει τη φαντασία του και να αποτυπώσει τη

δεξιοτεχνία του και αυτό προκαλεί ποικίλα συναισθήματα. Οι τέχνες περιλαμβάνουν τις πιο

αρχαίες μορφές δημιουργικότητας, όπως η ζωγραφική και το σχέδιο, αλλά και τέχνες που

εμφανίστηκαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως η γλυπτική, η χαρακτική, η

φωτογραφία και η τρισδιάστατη τέχνη.
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Η χρήση του όρου «εικαστικές τέχνες» περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες καλές τέχνες

καθώς και τις εφαρμοσμένες ή διακοσμητικές τέχνες και χειροτεχνίες. Η χειροτεχνία είναι

μια πιο χρηστική μορφή τέχνης και συνήθως έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και διατηρεί

ένα καλλιτεχνικό στυλ και για τη δημιουργία της απαιτείται ταλέντο. Οι διακοσμητικές

τέχνες περιλαμβάνουν την κεραμική, την κατασκευή επίπλων, τα κλωστοϋφαντουργικά

προϊόντα, την διακόσμηση εσωτερικών χώρων, την κατασκευή κοσμημάτων, τη

χειροτεχνία μετάλλων και τη ξυλουργική.

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα θα επικεντρωθούμε κυρίως στο σχέδιο και στην

κατανόηση της ψυχολογίας πίσω από διαφορετικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στις

εικαστικές τέχνες.
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Μαθησιακοί Στόχοι
Η ενότητα Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει διάφορα θέματα που σχετίζονται με την

τέχνη και την χρήση της στη ζωή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες

αναμένονται να είναι σε θέση:

1. Να ξέρουν τη θεωρία των χρωμάτων

2. Να αντιλαμβάνονται την ψυχολογία των χρωμάτων

3. Να δημιουργούν τη δική τους χρωματική παλέτα

4. Να ξέρουν να ερμηνεύουν τα συναισθήματα που σχετίζονται με το κάθε χρώμα

5. Να ξέρουν τα διάφορα σχήματα που χρησιμοποιούνται στις τέχνες

6. Να αναγνωρίζουν τη συμμετρία

7. Να δημιουργούν δικά τους μάνταλα

8. Να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα πίσω από τις εκφράσεις ενός προσώπου

9. Να προκαλούν συναισθήματα

10.Να σχεδιάζουν απλές εκφράσεις προσώπου
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Basics of colors
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Ενότητα 1: 

Χρώματα



01Θέμα

Βασικές αρχές 

χρώματων

9εικ. 1, Ο τροχός των χρωμάτων



01Θέμα

Βασικές αρχές 

χρώματων

Η ολοκληρωμένη κατανόηση των χρωμάτων μπορεί να ενισχύσει

προσεγγίσεις που έχουμε για τον κόσμο.

Φυσικά, αυτό δεν είναι επιστήμη. Υπάρχουν όμως τρείς βασικές

κατηγορίες χρωμάτων που είναι λογικές και χρήσιμες: ο

χρωματικός κύκλος, η χρωματική αρμονία και το πλαίσιο του

τρόπου χρήσης των χρωμάτων.

Ένας χρωματικός τροχός ή κύκλος (εικ. 1) είναι μια αφηρημένη

ενδεικτική οργάνωση των χρωματικών αποχρώσεων γύρω από ένα

κύκλο, η οποία δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών χρωμάτων,

των δευτερευόντων χρωμάτων, των τριτογενών κτλ.

• Τρία κύρια χρώματα: Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε

• Τρία δευτερεύοντα χρώματα: Πορτοκαλί, Πράσινο, Βιολετί

• Έξι τριτογενή χρώματα: Κοκκινό-Πορτοκαλί, Κιτρινό-Πορτοκαλί,

Κιτρινό-Πράσινο, Μπλε-Πράσινο, Μπλε-Βιολετί, Κόκκινο-Βιολετί,

τα οποία σχηματίζονται με το να αναμειγνύεται ένα από τα

κύρια χρώματα με κάποιο από τα δευτερεύοντα.
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01

Βασικές αρχές 

χρώματων
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Πηγή: acrylgiessen.com

Θέμα

Βασικά χρώματα Δευτερεύοντα 

χρώματα

Tριτογενή 

χρώματα



Στις οπτικές εμπειρίες, η αρμονία είναι κάτι πολύ ευχάριστο στο μάτι. Έχει τη

δύναμη να κρατάει τον θεατή και δημιουργεί μια αίσθηση τάξης και

ισορροπίας. Χρώματα σε αρμονία παράγουν ευχάριστες αντιθέσεις και

χρησιμοποιούνται σε διάφορα έργα, από ιστοσελίδες μέχρι λογότυπα και

διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρμονικά

σχέδια χρωμάτων τοποθετώντας τα στην κορυφή του χρωματικού τροχού και

να προσαρμόσετε την φωτεινότητα. Ή χρησιμοποιήστε τα χρώματα της φύσης

στον τροχό των χρωμάτων και δημιουργήστε τη δική σας χρωματική παλέτα.

01

Βασικές αρχές 

χρώματων

12

Θέμα

Συμπληρωματικά
Split-

Συμπληρωματικά
Αναλογικά

Τριαδικά Τετραδικά Τετράγωνο Μονοχρωματικά
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Πηγή: avemateiu.com, 

sarahrenaeclark.com

Θέμα Δημιουργώντας τα δικά σας χρωματικά σχήματα μπορεί να

ακούγεται λίγο τρομακτικό. Ωστόσο, δεν είναι και τόσο

περίπλοκο όσο νομίζετε. Το να δημιουργήσεις τη δική σου

παλέτα μπορεί να γίνει διασκεδαστικό και εύκολο συνάμα!

Απλά πρέπει να κοιτάξεις γύρω σου, όλα όσα χρειάζεσαι

είναι εκεί.

Ψυχολογία 

χρωμάτων



Η θεωρία των χρωμάτων αναφέρεται μερικές φορές ως η τέχνη και η επιστήμη του

χρώματος και περιλαμβάνει πολλές πτυχές για το πως αλληλεπιδρούμε σε σχέση

με τα χρώματα. Εξηγεί πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το χρώμα, πως τα

χρώματα αναμειγνύονται, ταιριάζουν ή συγκρούονται, καθώς επίσης και τα

υποσυνείδητα μηνύματα που επικοινωνεί το χρώμα και τις μεθόδους που

χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή του χρώματος.

Αν και η θεωρία των χρωμάτων είναι κάτι που αρκετοί άνθρωποι μελετούν καθ’ όλη

τη διάρκεια της ζωής τους, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας σχεδιαστής ή

μελετητής χρωμάτων για να ξέρετε πως να χρησιμοποιήσετε σωστά τα χρώματα.

Η ψυχολογία των χρωμάτων είναι η μελέτη του πως επηρεάζουν ορισμένα χρώματα

την ανθρώπινη συμπεριφορά. Διαφορετικά χρώματα, έχουν διαφορετική σημασία,

συνδηλώσεις και ψυχολογικές επιδράσεις που μεταξύ τους ποικίλουν και

διαφορετικές κουλτούρες. Η ψυχολογία των χρωμάτων περιλαμβάνει τη θεωρητική

χρήση του χρώματος και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένας συνδυασμός

χρωμάτων.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, τα πράσινα χρώματα συνδέονται με το

ξύλο, το μπλε με το νερό, παραλλαγές του γκρι συνδέεται με το μέταλλο, το καφέ

συνδέεται με το γήινο, και το κόκκινο με τη φωτιά.

Πως επηρεάζουν τα χρώματα τη διάθεση;

Τα χρώματα που ανήκουν στην κόκκινη περιοχή του χρωματικού φάσματος είναι

γνωστά ως ζεστά χρώματα και προκαλούν συναισθήματα ζεστασιάς και άνεσης,

ενώ παράλληλα μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα θυμού και εχθρότητας.

02
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Θέμα

Ψυχολογία 

χρωμάτων



Τα χρώματα που ανήκουν στην μπλε πλευρά του χρωματικού

φάσματος είναι γνωστά ως ψυχρά χρώματα και περιλαμβάνουν το

μπλε, το μωβ και το πράσινο. Αυτά τα χρώματα συχνά προκαλούν

ηρεμία, αλλά καμιά φορά προκαλούν και συναισθήματα αδιαφορίας

ή θλίψης.

02
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Θέμα
Ψυχολογία 

χρωμάτων



Το αγαπημένο σας χρώμα μπορεί να λέει πολλά για την
προσωπικότητα σας!02
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Πηγή: girlsaskguys.com, 

thecolouroption.com

Θέμα



Η ψυχολογία των χρωμάτων σχετίζεται άμεσα με την πειθώ, η οποία

αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και, αμφιλεγόμενες, πτυχές

του μάρκετινγκ.

Το χρώμα για να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα συναισθήματα, μπορεί να

εξαρτηθεί από προσωπικές εμπειρίες. Η έρευνα δείχνει ότι οι προσωπικές

προτιμήσεις, οι εμπειρίες, η ανατροφή, οι πολιτισμικές διαφορές και το

πλαίσιο θολώνουν την επίδραση που έχουν τα μεμονωμένα χρώματα πάνω

μας.

03

Χρώματα και 

μάρκετινγκ
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Source: landerapp.com

Θέμα
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Χρώματα και 

μάρκετινγκ
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Θέμα



Ποια είναι τα κύρια χρώματα;

1. Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο

2. Κίτρινο, Πράσινο, Μώβ

3. Κόκκινο, Κίτρινο, Μπλε

1
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Πόσα είναι τα τριτογενή χρώματα;

1.Δώδεκα

2.Τέσσερα

3.Έξι

2
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Ποια χρώματα αποτελούν μέρος του θερμού χρωματικού φάσματος;

1.Κόκκινο

2. Μωβ

3. Κίτρινο

4. Πορτοκαλί

5. Πράσινο

3
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα και τι συναισθήματα είναι 

συνδεδεμένα με αυτό;

4
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης 4



Διαλέξτε μια επωνυμία που σας αρέσει και ανέλυσε τα χρώματα της. Τι

συναισθήματα προκαλεί;
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης 5
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Ενότητα 2:  

Πως 

σχεδιάζεις 

μια 

μάνταλα;



Η λέξη μάνταλα προέρχεται από τα σανσκριτικά και σημαίνει

«κύκλος». Τα μάνταλα έρχονται σε πολλές μορφές – είναι

γεωμετρική διαμόρφωση συμβόλων. Μάνταλα γενικά

αντιπροσωπεύει το πνευματικό ταξίδι, ξεκινώντας από έξω με

κατεύθυνση προς τον εσωτερικό πυρήνα, μέσα από διάφορα

στρώματα. Στις ανατολικές θρησκείες όπως ο Ινδουισμός, ο

Βουδισμός, ο Τζαϊνισμός και ο Σιντοϊσμός χρησιμοποιείται ως ένας

χάρτης που αντιπροσωπεύει θεότητες ή πνευματικά ιερά. Μάνταλα

είναι βουδιστικές λατρευτικές εικόνες που συχνά είναι ένα

διάγραμμα ή σύμβολο ενός ιδανικού σύμπαντος.

Εμφανίζεται στην τέχνη και την αρχιτεκτονική διαφόρων

πολιτισμών σε όλο τον κόσμο. Τα μάνταλα είναι εξαιρετικά

εργαλεία για διαλογισμό και ενίσχυση της αυτογνωσίας.

Φτιάχνοντας τη δική σου μάνταλα έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις

σχήματα και χρώματα που να σε εκφράζουν τις απόψεις σου και

την δική σου πραγματικότητα.

01

Τι είναι μια 

μάνταλα;
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Θέμα



Μπορείτε να σχεδιάσετε μια μάνταλα ακολουθώντας απλά βήματα, όπως:

1. Μπορείτε να ξεκινήσετε σχεδιάζοντας ένα μεγάλο σύμβολο +. Για αυτό θα

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα χάρακα για καλύτερα αποτελέσματα.

2. Στη συνέχεια, σχεδιάστε τρείς τελείες από το κέντρο σε κάθε μια από τις

άκρες του συμβόλου + που έχετε σχεδιάσει, όπως φαίνεται στο διπλανό

σχήμα.

3. Προσθέστε ένα μεγάλο σχήμα Χ από τις διαγώνιες και το κέντρο.

02

Πως 

ζωγραφίζουμε μία 

μάνταλα; (1)
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Θέμα



Συνδέστε τις τελείες σε κύκλους. Για να το κάνετε αυτό,

ξεκινήστε από τη μια τελεία και σχεδιάστε μια καμπύλη

στην επόμενη κουκκίδα και συνεχίστε. Είναι εντάξει αν

κάνετε λάθη και δεν είναι τέλειο! Το παράδειγμα που

βλέπετε εδώ, έχει σχεδιαστεί σε υπολογιστή.

02
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Θέμα
Πως 

ζωγραφίζουμε μία 

μάνταλα; (2)



Τώρα ξεκινήστε να σχεδιάζετε σχέδια στη μάνταλα σας. Μπορείτε να

ξεκινήσετε με κύκλους και οβάλ σχήματα, ή τρίγωνα, σταγόνες βροχής κτλ.

Όλα εξαρτώνται από το πως νιώθετε εσείς και τι θέλετε να σχεδιάσετε.

Μπορείτε να ξεκινήσετε από το κέντρο ή από οπουδήποτε νιώθετε έμπνευση.

Είναι καλό επίσης, να επαναλαμβάνετε το μοτίβο σας. Είναι μια διαδικασία η

οποία απαιτεί χρόνο και αφοσίωση, αλλά αυτό ακριβώς είναι το νόημα της

μάνταλα. Δηλαδή, να ξεφύγετε από την πραγματικότητα και να αφήσετε τη

φαντασία σας ελεύθερη.

02
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Θέμα

Πως 

ζωγραφίζουμε μία 

μάνταλα; (3)



Συνεχίστε με αυτό τον τρόπο μέχρι να γεμίσετε τα κενά

διαστήματα.02
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Θέμα

Πως 

ζωγραφίζουμε μία 

μάνταλα; (4)



Έχετε ήδη αποκτήσει γνώσεις στη βασική θεωρία των χρωμάτων από την

προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα. Μπορείτε ακόμη και να

δημιουργήσετε τη δική σας παλέτα χρωμάτων! Ξεκινήστε να χρωματίζετε

τη μάνταλα που έχετε φτιάξει, ενώ εφαρμόζετε όσα έχετε μάθει.

Στο παράδειγμα που βλέπετε, έχουμε χρησιμοποιήσει αντίθετα χρώματα

του χρωματικού κύκλου. Αυτή η μάνταλα έχει κάποιες αποχρώσεις του

μπλε και του πορτοκαλί. Έχουμε επίσης χρησιμοποιήσει μαύρο περίγραμμα

για να γίνει πιο εκφραστικό. Το τι χρώματα θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται

αποκλειστικά από εσάς.

03

Η θεωρία των 

χρωμάτων στην 

πράξη!
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Θέμα



Προσθέστε λεπτομέρεια

Αφού βάψετε με τα κύρια χρώματα, μπορείτε να επιστρέψετε και να

προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Θυμηθείτε, όσες

περισσότερες λεπτομέρειες προσθέσετε τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα

γίνει η μάνταλα σας.

03
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Θέμα

Η θεωρία των 

χρωμάτων στην 

πράξη!



Τι σημαίνει η λέξη «μάνταλα»; 

1.Ζωή

2. Δέντρο

3. Κύκλος

1
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Πως χρησιμοποιείται η μάνταλα στον Ινδουισμό;

1.Ως χάρτης αναπαράστασης θεοτήτων

2. Ως χάρτης αναπαράστασης αστεριών

3. Ως αναπαράσταση των τσάκρας ενός ατόμου

2
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Τι χρώματα και σχήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 

σχεδιάσουμε μια μάνταλα; 

1.Κύκλους, Λουλούδια, Σταγόνες βροχής

2. Ό,τι αισθάνεται ο κάθε καλλιτέχνης 

3. Γεωμετρικά σχήματα: τρίγωνα, κύκλους, τετράγωνα

3
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Ακολούθησε τις οδηγίες και σχεδίασε τη δική σου μάνταλα. Ακολούθως, 

χρωμάτισε την με χρώματα δικής σου επιλογής. 
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης 4
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Ενότητα 3: 

Ζωγραφίζοντας 

τις εκφράσεις 

του προσώπου 

σε στυλ 

καρτούν 



01
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Θέμα

Βασικές 

εκφράσεις 

προσώπου

Οι εκφράσεις του προσώπου είναι από τους πιο ισχυρούς τρόπους

επικοινωνίας των ανθρώπων. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο

περίπλοκο και ευέλικτο. Τα συναισθήματα είναι μια απίστευτη πτυχή της

ανθρώπινης ζωής. Μέχρι τώρα, μάθαμε πως τα χρώματα επηρεάζουν τα

συναισθήματα. Τώρα εμείς θα μάθουμε ποια είναι τα βασικά

συναισθήματα που εμφανίζονται στο ανθρώπινο πρόσωπο και πως να τα

σχεδιάσετε στο χαρτί.

Υπάρχουν έξι βασικά συναισθήματα:

• Ευτυχία

• Λύπη

• Έκπληξη

• Φόβος

• Θυμός

• Αηδία
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Αλαντίν (1992 Disney film) Inside Out (2015 Ταινία)

Walt Disney Pictures Plxar

Animation StudiosArcane (2021 Netflix)
38

Θέμα Πολλοί νέοι καλλιτέχνες αρχίζουν να σχεδιάζουν εκφράσεις

χρησιμοποιώντας πολλές λεπτομέρειες καθώς πιστεύουν ότι έτσι ο

χαρακτήρας τους θα φαίνεται πιο αληθινός. Χρειάζεται αρκετή πρακτική

ώστε να φτάσετε στο σημείο που θέλετε. Αλλά μην ξεχνάτε, η απλότητα

είναι το μυστικό! Δείτε πιο κάτω παλιές ταινίες της Disney ή κάποια σχέδια

της Pixar. Όπως θα δείτε, το κοινό τους στοιχείο είναι η απλότητα.

Δείτε εδώ ορισμένα παραδείγματα:

Το μυστικό 

της απλότητας



0
3
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Θέμα

Δοκίμασε το!

1. Χαρούμενο πρόσωπο!

Μπορείτε να αντιγράψετε τις γραμμές που βλέπετε στο πιο πάνω

πρόσωπο. Το σημαντικό σημείο είναι να ακολουθήσετε πιστά τις

γραμμές της έκφρασης του προσώπου: μια ωραία καμπύλη του

χαμόγελου και των φρυδιών. Το να προσθέσετε άσπρες κηλίδες στα

μάτια θα κάνει τον χαρακτήρα σας πιο γλυκό και εκφραστικό.



0
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2. Λυπημένο πρόσωπο!

Θέμα

Δοκίμασε το!

Ένα λυπημένο πρόσωπο είναι ακριβώς το αντίθετο από το χαρούμενο,

όχι μόνο ως συναίσθημα αλλά και ως προς τον τρόπο που σχεδιάζεις.

Η καμπύλη βλέπει προς το κέντρο του κύκλου και οι εσωτερικές

πτυχές των φρυδιών βλέπουν προς τα πάνω και η γωνιά των χειλιών

είναι προς τα κάτω.



0
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3. Έκπληκτο πρόσωπο!

Θέμα

Δοκίμασε το!

Ένα έκπληκτο πρόσωπο μπορεί να σχεδιαστεί με μεγάλα στρογγυλά

μάτια, μικρές κόρες του ματιού, και φρύδια υψωμένα, και λίγο

ανοικτό στόμα.



0
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Θέμα

Δοκίμασε το!

4. Φοβισμένο πρόσωπο!

Ενώ και οι δύο τελευταίες εκφράσεις, έχουν υψωμένα φρύδια, ένα

φοβισμένο πρόσωπο είναι ναι μεν υψωμένα αλλά συνεχίζουν

οριζόντια. Το στόμα είναι σε σχήμα «D».



03
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Θέμα

Δοκίμασε το!

5. Θυμωμένο πρόσωπο!

Το πιο καίριο σημείο σε ένα θυμωμένο πρόσωπο είναι τα φρύδια και το

ανοικτό στόμα σε σχήμα καμπύλης.



03
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Θέμα

Δοκίμασε το!

6. Αηδιασμένο πρόσωπο!

Στη συγκεκριμένη έκφραση τα φρύδια έχουν κλήση προς τα κάτω, έχει

ρυτιδιασμένη μύτη, το άνω χείλος έχει κλήση προς τα πάνω και

υπάρχει σκίαση στα μάτια. Είναι σχεδόν ένα αδιαμφισβήτητο βλέμμα.

Μόλις διευκρινιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά, μπορούμε να

προχωρήσουμε με την προσθήκη διαφορετικών λεπτομερειών και

χρωμάτων.



03

Μόλις ξεκαθαρίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά, μπορούμε 

να προχωρήσουμε προσθέτοντας λεπτομέρειες και χρώμα.

45

Θέμα



Ποια από τις απαντήσεις περιέχει μόνο ουσιαστικά συναισθήματα;

1.Ευτυχία, Έκπληξη, Φόβος

2. Αηδία, Έκπληξη, Έχθρα

3. Λύπη, Ενοχή, Αγάπη

1
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Δραστηριότητα Αξιολόγησης

Ποιο συναίσθημα περιγράφουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τη 

γνώμη σας;

Οι καμπύλες τείνουν προς το κέντρο του προσώπου, οι εσωτερικές γωνίες 

των φρυδιών είναι ανασηκωμένες, τα βλέφαρα είναι χαλαρά και οι γωνίες 

των χειλιών είναι τραβηγμένες προς τα κάτω.

1. Χαρά

2. Έκπληξη

3. Αηδία

4. Λύπη

2
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Ποιο από τα παρακάτω είναι αλήθεια

1. Η προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών στην έκφραση του προσώπου 

διευκολύνει την απομνημόνευση.

2. Οι χαρακτήρες που μένουν εύκολα στην μνήμη του θεατή είναι αυτή που 

συνήθως σχεδιάζονται με απλό τρόπο. 

3. Δεν υπάρχουν μπερδεμένες εκφράσεις προσώπου.

3
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης



Πειραματιστείτε, σχεδιάζοντας εκφράσεις διαφορετικών συναισθημάτων, 

χρησιμοποιώντας διάφορα χαρακτηριστικά των προσώπων. Πως μοιάζει ένα χαρούμενο 

πρόσωπο; Πώς μοιάζει ένα θυμωμένο πρόσωπο; Και ένα έκπληκτο πρόσωπο; Ένας 

περίεργος; Δοκίμασε το!

4
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Δραστηριότητα Αξιολόγησης
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Αποποίηση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα

διαθέσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες με

εικόνες ή το YouTube, και εφαρμόστηκαν οι νόμοι περί

θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης

οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εάν θεωρείτε ό,τι παραβιάστηκαν τα πνευματικά

δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

εδώ https://arts-4-all.eu για να επιλύσουμε το ζήτημα

με τρόπο επανορθωτικής δικαιοσύνης.
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