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Η ΑΦΙΣΑ 
 
 

                                                               
Τι είναι  η αφίσα; 
 
Η αφίσα είναι ένα κομμάτι χαρτιού, 

συνήθως μεγάλου μεγέθους, το οποίο 

προορίζεται να τοποθετηθεί σε τοίχο ή 

άλλη κάθετη επιφάνεια και περιέχει 

κείμενο και/ή εικόνα. 

 

 
 

 
Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται; 
 
Η αφίσα χρησιμοποιείται με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των ανθρώπων που τη βλέπουν, ώστε να περάσει κάποιο μήνυμα. 

Το μήνυμα μπορεί να είναι διαφημιστικό, πολιτικό ή ενημερωτικό. 

Μερικές φορές η αφίσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς 

χώρους, απλά ως διακοσμητικό στοιχείο. 

 

Ποια είναι η ιστορία της αφίσας; 

Αφίσες που περιείχαν μόνο κείμενο 

χρησιμοποιήθηκαν από αρκετά παλιά στην 

Ευρώπη. Κάποιες απ' αυτές έμοιαζαν 

περισσότερο με ανακοινώσεις, ενώ άλλες 

διαφήμιζαν έργα του Σέξπιρ. 

   Η έγχρωμη αφίσα με εικόνες άρχισε να 

χρησιμοποιείται ευρέως μετά την πρόοδο 



της λιθογραφίας, γύρω στα 1870, στη Γαλλία αρχικά και λίγο 

αργότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από τότε αποτέλεσε ένα 

δημοφιλές μέσο προσέλκυσης της προσοχής και η χρήση της 

εξαπλώθηκε παντού για να προβάλει και να υποστηρίξει πλήθος 

μηνυμάτων. 

Προπαγάνδα 

Σκοπός της προπαγάνδας είναι να αλλάξει δραστικά τις απόψεις των 
άλλων αντί απλώς να μεταδώσει γεγονότα. Για παράδειγμα, η 
προπαγάνδα μπορεί να επιστρατευτεί προκειμένου να προϊδεάσει 
θετικά ή αρνητικά σε σχέση με κάποια ιδεολογική θέση, αντί να 
παρουσιάσει την ίδια την θέση. Η προπαγάνδα διαφοροποιείται από 
την «κανονική» επικοινωνία, επειδή επιδιώκει να διαμορφώσει 
απόψεις με έμμεσες και συχνά δόλιες μεθόδους. Για παράδειγμα, η 
προπαγάνδα συχνά μεταδίδεται με τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλεί 
ισχυρά συναισθήματα και αυτό το κάνει κυρίως με το να υπονοεί 
παράλογες (μη ενορατικές) σχέσεις μεταξύ ιδεών. 

Η επίκληση στο συναίσθημα είναι ίσως η πιο απροκάλυπτη μέθοδος 
προπαγάνδας, αφού υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι, λιγότερο 
φανερές και μάλιστα δόλιες. Για παράδειγμα, η προπαγάνδα μπορεί 
να διαδίδεται έμμεσα. Μπορεί να μεταδίδεται ως εύλογη 
προκατάληψη εντός μιας φαινομενικά ισορροπημένης και δίκαιης 
δημόσιας συζήτησης ή επιχειρηματολογίας. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί ακόμη καλύτερα σε συνδυασμό με την μέθοδο μετάδοσης 
ειδήσεων των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

 

Διαφήμιση  

Διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης 

και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού 

για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. 

Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε 

συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο 

συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με 



την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά 

χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) όπως τεχνικά 

χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά. 

 
 
Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αφίσες 
 
 
Στη διάρκεια του Α' και Β' Παγκόσμιου Πολέμου οι αφίσες 
χρησιμοποιήθηκαν για να στρατολογούν άνδρες ώστε να 
συμμετάσχουν στον πόλεμο. Ακόμη και σήμερα στις ΗΠΑ, όπου η 
στράτευση δεν είναι υποχρεωτική, χρησιμοποιούνται αφίσες που 
καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταταγούν στον στρατό. 
 
Υπάρχουν αφίσες με ιδιαίτερα τολμηρό περιεχόμενο, τόσο σε σχέση 
με τις εικόνες που χρησιμοποιούν όσο και σε σχέση με τα μηνύματά 
τους, που μπορεί να είναι ρατσιστικά, χυδαία, να εκφράζουν 
ακραίες πολιτικές απόψεις ή προκλητικές καλλιτεχνικές τάσεις. 
   Οι αφίσες χρησιμοποιούνται συχνά για να μεταδώσουν ένα 
σημαντικό κοινωνικό μήνυμα, να συσπειρώσουν ανθρώπους γύρω 
από έναν σημαντικό σκοπό ή να αναδείξουν κάποια κοινωφελή 
οργάνωση ή δράση. 
 
Η διαφήμιση χρησιμοποιεί τις αφίσες σε πολύ μεγάλη κλίμακα, 
δίνοντας έμφαση εξίσου στην εικόνα και στο σλόγκαν, το λεκτικό 
κομμάτι της αφίσας. Συχνά χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές 
αφίσες εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους (γιγαντοαφίσες), ώστε να είναι 
ορατές από απόσταση και να αιχμαλωτίζουν το μάτι. 
Οι κινηματογραφικές αφίσες και οι αφίσες θεατρικών έργων 
διακρίνονται αρκετές φορές για την καλλιτεχνική τους αξία και 
αποτελούν συλλεκτικό αντικείμενο. 
 
Οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες επενδύουν συνήθως στο είδος της 
αφίσας που προβάλλει το πρόσωπό τους, ώστε να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμοι. 
Στην Ελλάδα οι αφίσες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην 
υπηρεσία του τουρισμού, για να προσελκύσουν κυρίως ξένους 



επισκέπτες, προβάλλοντας στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού αλλά 
και εντυπωσιακών τοπίων της χώρας μας. 
 

 

 

Σύνδεση έννοιας της αφίσας με την έννοια της τέχνης  

Η αφίσα θα λέγαμε ότι είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στο 

εμπόριο και το κοινό και αποτελείται από κείμενα και εικόνες. 

Θεωρείται σαν διαφημιστικό μέσο το όποιο όμως έχει και άμεση 

σχέση με την ζωγραφική. Η ίδια και τα φορμαλιστικά της στοιχειά 

την χαρακτηρίζουν και την καθιστούν πλέον ένα αυτόνομο έργο 

τέχνης, αλλά και ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μέσο οπτικής 

επικοινωνίας. 

Πιο συγκεκριμένα το μήνυμα που μεταφέρει και διαδίδει η αφίσα 

έχει χαρακτήρα είδησης, ενημέρωσης, πληροφόρησης, 

προπαγάνδας κ.α.       

Τέχνη  

Τέχνη ονομάζεται η ανθρώπινη 

δραστηριότητα ή δημιουργία που είναι 

σημαντική εξαιτίας της έλξης που 



προκαλεί στις ανθρώπινες αισθήσεις, διεγείροντας τον νου ή το 

συναίσθημα. Είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο 

αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες, την 

αίσθηση ή τον οραματισμό του καλλιτέχνη. 

 

Τι είναι σύνθεση στην τέχνη; 

Σύνθεση στις τέχνες , είναι ο τρόπος  που ο καλλιτέχνης  τοποθετεί 

τις σκέψεις του και την ψύχη του στην προσπάθεια του να μας 

μιλήσει με το έργο του. 

 

 

 

Σύνθεση στη ζωγραφική  

Στη ζωγραφική ο ζωγράφος προσπαθεί να 

οργανώσει έτσι τα πράγματα στον 

μουσαμά, πρόσωπο, στοιχειά του τοπίου 

ή της νεκρής φύσης ,ώστε να παρουσιάσει 

ένα ισορροπημένο σύνολο στοιχείων που 

να κρατήσουν το ενδιαφέρον του θεατή και να δεχτεί και το νόημα 

που ο καλλιτέχνης θέλει να του στείλει.  

 

10 βασικές αρχές σύνθεσης 
 

Κάθε σχεδιαστής προσπαθεί να δημιουργήσει μια αρμονική και 

συμμετρική σύνθεση, που να αποτυπώνει την κεντρική ιδέα της 

δουλειά του. Η συμμετρία στη δομή μιας σύνθεσης εξαρτάται από 

τον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους οπτικών στοιχείων που την 

αποτελούν. Για το λόγο αυτό κάθε σύνθεση διέπεται από ένα σύνολο 



κανόνων που καθορίζουν την έκβαση του συνολικού 

αποτελέσματος, Οι 10 βασικότερες αρχές από τις οποίες εξαρτάται η 

αρμονική και συμμετρική διαχείριση ενός σχεδιαστικού έργου είναι 

οι παρακάτω: 

 Αρμονία (Harmony) 
 Ισορροπία (Balance) 
 Συμμετρία (Symmetry) 
 Ομαδοποίηση και Απόσταση (Proximity) 
 Ιεραρχία (Ηierarchy) 
 Στοίχιση (Alignment) 
 Αντίθεση (Contrast) 
 Επανάληψη και ρυθμός (Repetition and Rhythm) 
 Λευκός και αρνητικός χώρος (White & Negative space) 
 Απλότητα (Simplicity) 

 

 

 

Αρμονία (Ηarmony) 
 

Η αρμονία σε μια σύνθεση εξαρτάται από δύο σημαντικούς 

παράγοντες. Ο πρώτος αφορά στη διάταξη των οπτικών στοιχείων 

της, ώστε να δημιουργεί ένα σύνολο με ενότητα και συνοχή. Μια 

αρμονική διάταξη εξαρτάται άμεσα από την ισορροπία και τη 

συμμετρία ανάμεσα στα στοιχεία αυτά.  

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στη χρωματική αρμονία του σχεδίου, 

η οποία δημιουργείται από τη συνετή χρήση του χρωματικού 

κύκλου, την επιλογή των χρωματικών σχημάτων και την τήρηση της 

χρωματικής ιεραρχίας. 
 

 

Ισορροπία (Balance) 
 

Ο όρος ισορροπία αντιπροσωπεύει την ομοιόμορφη τοποθέτηση των 

οπτικών στοιχείων σε μια σύνθεση. Υπάρχουν τρεις τρόποι 



ισορροπίας και διάταξης. Ο συμμετρικός τρόπος ισορροπίας , ο 

ασύμμετρος και ο κυκλικός. 

Σύμφωνα με τον συμμετρικό τρόπο ισορροπίας (σχ.1) τα 

αντικείμενα είναι ομοιόμορφα, απόλυτα στοιχισμένα και έχουν τις 

ίδιες αποστάσεις μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 

όλες οι συνθήκες ώστε το σχέδιο να διαβάζεται εύκολα και με 

ασφαλή τρόπο.  

Σύμφωνα με τον ασύμμετρο τρόπο (σχ.2), αντικείμενα διαφορετικού 

μεγέθους τοποθετούνται και στοιχίζονται έτσι ώστε να φαίνεται ότι 

μεταξύ τους υπάρχει μια αρμονική σχέση. Στην περίπτωση αυτή 

ακόμα και ο λευκός χώρος γύρω από τα στοιχεία αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία. Με τον τρόπο αυτό η ασύμμετρη ισορροπία δεν δείχνει 

χαοτική.  

Σύμφωνα με τον κυκλικό τρόπο ισορροπίας (σχ.3) τα στοιχεία της 

σύνθεσης οργανώνονται κυκλικά γύρω από ένα κεντρικό σημείο. 

Αποτελεί έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο σύνθεσης, εφόσον τα 

στοιχεία ευνοούν μια τέτοια οργάνωση. 
 

 

Συμμετρικός, ασύμμετρος και κυκλικός τρόπος ισορροπίας 
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Συμμετρία (Symmetry) 

 

Με τον όρο συμμετρία χαρακτηρίζονται οι συνθέσεις που έχουν 

αρμονικές αναλογίες, υιοθετούν μια τάξη και μεταδίδουν την 

ομορφιά και την τελειότητα. Η συμμετρία μπορεί να εφαρμοστεί σε 

μια σύνθεση, όταν τα οπτικά στοιχεία που την αποτελούν 

οργανώνονται γύρω από έναν οριζόντιο ή κάθετο κεντρικό άξονα. 

Μια τέτοια συμμετρική διάταξη, δημιουργεί χώρους οι οποίοι είναι 

ισορροπημένοι και ένα αισθητικό σύνολο που εκφράζει και μεταδίδει 

στον θεατή ησυχία και ασφάλεια. 

Αντίθετα, μια σύνθεση μη-συμμετρική παραπέμπει στην αταξία και 

την ανασφάλεια. Οι ασύμμετρες συνθέσεις προκαλούν αμφισβήτηση, 

απαιτούν από τον εγκέφαλο να αναλύσει τις διαφορές στη διάταξη 

και δραστηριοποιούν τα μάτια σε μεγαλύτερη κίνηση. Αν ο θεατής, 

μέσα στα λίγα πρώτα λεπτά, κουραστεί και χάσει το ενδιαφέρον του 

για την παρουσίαση ενός σχεδίου, η προσοχή του στρέφεται αλλού 

χωρίς να καταλάβει το μήνυμα του, δεν το αξιολογεί σωστά και δεν 

το θυμάται αργότερα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο όταν το 

θέμα είναι κατάλληλο, οι ασύμμετρες διατάξεις συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Yh7TDOvIMXQ/VWo5uqLB4rI/AAAAAAAATHY/b7XbYmgPZOk/s1600/pIC_09.jpg


 

Ιεραρχία (Ηierarchy) 

 

Η ιεραρχία στη σύνθεση τονίζει τη σημασία που έχει κάθε στοιχείο 

σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι φόρμες ιεραρχούνται ως προς το 

σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα και τη θέση τους. Η αρχή αυτή 

αποτελεί ένα τρόπο καθοδήγησης της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος του θεατή. Ανάλογα με την ιεράρχηση των στοιχείων 

η προσοχή του θεατή στρέφεται στα σημαντικά και στη συνέχεια 

κατευθύνεται με συγκεκριμένη πορεία προς τα επιμέρους.  

 

 

 

 

Ομαδοποίηση και Απόσταση (Proximity) 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας για μια αρμονική σύνθεση είναι ο 

τρόπος με τον οποίο τα οπτικά στοιχεία που την αποτελούν, 

μπορούν να ομαδοποιηθούν και να σχηματοποιηθούν. Έτσι μια 

σύνθεση μπορεί να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες ομοειδών 

στοιχείων με τις ανάλογες αποστάσεις μεταξύ τους.  

Το ανθρώπινο μάτι λειτουργεί έτσι ώστε να οργανώνει τα στοιχεία 

μιας σύνθεσης σε ομάδες. Με τον τρόπο αυτό τα ελέγχει, τα 

αναγνωρίζει και τα διατηρεί στη μνήμη. Η διαδικασία αυτή 
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επιταχύνεται όταν τα στοιχεία είναι ήδη οργανωμένα και 

ομαδοποιημένα.  

 

 

 

 

Στοίχιση (Αlignment) 

 

Στοίχιση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα οπτικά στοιχεία μιας 

σύνθεσης οργανώνονται και ευθυγραμμίζονται. Με τη στοίχιση των 

οπτικών στοιχείων πετυχαίνεται η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

τους αλλά και η άριστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντα χώρου. Η 

στοίχιση δεν αφορά μόνο τα επιμέρους στοιχεία μιας ομάδας, αλλά 

όλα τα στοιχεία της σύνθεσης. Η οριζόντια, κάθετη και διαγώνια 

στοίχιση μπορεί να γίνει πιο εύκολα με τη χρήση πλέγματος (grid) 

ώστε να δημιουργηθεί ομοιομορφία και αρμονία. 
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Αντίθεση (Contrast) 

 

Σε ορισμένες συνθέσεις και μόνο όταν το θέμα το ευνοεί, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η αρχή της αντίθεσης. Σύμφωνα με αυτή, τα 

στοιχεία, που μεταφέρουν το μήνυμα ενός σχεδίου, προβάλλονται 

με τη δημιουργία ισχυρών αντιθέσεων. Πολλές φορές μάλιστα, το 

μήνυμα γίνεται τόσο ξεκάθαρο που δεν είναι ανάγκη να συνοδεύεται 

από ανάλογο κείμενο. Αντιθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν με 

πολλούς τρόπους: 

• Διαφορετικά βάρη ανάμεσα σε κείμενα (σχ.1)  

• Διαφορετικό μέγεθος ανάμεσα στα στοιχεία (σχ.3)  

• Διαφορετικό χρώμα ή κενό (σχ.2)  
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Επανάληψη και ρυθμός (Repetition and rhythm) 

 

Μια σύνθεση στηρίζεται στην επανάληψη όταν παρουσιάζει πολλά 

στοιχεία με το ίδιο μέγεθος και σχήμα. Σύμφωνα με αυτή, το 

πρωταγωνιστικό στοιχείο επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται, 

ώστε να αποκτήσει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Με τον τρόπο αυτό το 

σχέδιο αποκτά ενότητα και συνοχή. 

Όταν σε ένα σχέδιο τα στοιχεία που επαναλαμβάνονται 

οργανώνονται σε σειρές και εμφανίζονται με περιοδικότητα τότε 

δημιουργείται ο ρυθμός και η αίσθηση της κίνησης.  

Σε άλλες περιπτώσεις η επανάληψη χρησιμοποιείται με στόχο να 

δημιουργηθεί η ομοιομορφία σε μια σύνθεση. Επαναλαμβάνοντας 

ένα στοιχείο όπως το χρώμα λογοτύπου, ένα σχήμα, μια 

λεπτομέρεια κ.ο.κ., στα κατάλληλα σημεία, η σύνθεση αποκτά 

αρμονία.  

 

 

Λευκός και αρνητικός χώρος (White and Negative 

Space)  

 

Ο χώρος είναι ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία μιας σύνθεσης. 

Ανάλογα το σχήμα και το μέγεθος του καθορίζεται ο τρόπος 

διάταξης των στοιχείων που την αποτελούν. Ως λευκός ή κενός 

χώρος καλούνται οι περιοχές της σύνθεσης που δεν έχουν καλυφτεί 
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από κάποια στοιχεία. Είναι τα κενά διαστήματα που χρειάζεται η 

σύνθεση για να «αναπνέει».  

Ο κενός χώρος εφαρμόζεται σε έργα οπτικής επικοινωνίας (αφίσα, 

φωτογραφία, διαφήμιση, εικονογράφηση κ.λπ.) που απεικονίζουν 

ένα ή περισσότερα αντικείμενα στο οποία ο καλλιτέχνης θέλει να 

δώσει έμφαση, δημιουργώντας ένα νοητό πλαίσιο γύρω από αυτά ή 

να εφαρμόσει την ψευδαίσθηση της κίνησης,  

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, αφήνοντας κενό χώρο 

προς την κατεύθυνση που κοιτάζει ένα εικονιζόμενο πρόσωπο, ή 

όταν απεικονίζει έναν δρομέα, προσθέτοντας λευκό χώρο μπροστά 

του, και όχι πίσω του, για να δείξει την κίνηση. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου πολλοί σχεδιαστές όπως ο Avinoam Noma Bar ή ο 

Tang Yau Hoong που εκμεταλλεύονται τον κενό χώρο προς όφελος 

της σύνθεσης. Τότε ο χώρος ονομάζεται αρνητικός, αποτελεί μέρος 

των στοιχείων της σύνθεσης και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα 

ενισχύοντας το μήνυμα της σχεδίασης. 

 

Απλότητα (Simplicity) 

 

Εικόνες και σχέδια με ακαταστασία και «θόρυβο» μπορεί να 

αποσπάσουν την προσοχή του θεατή από τα κύρια στοιχεία της 

σύνθεσης και να τον δυσκολέψουν στην κατανόηση του κεντρικού 

της μηνύματος. Μειώνοντας κάθε περιττή πληροφορία από το 

περιεχόμενο, ο θεατής θα μπορέσει να επικεντρωθεί στα πρωτογενή 

αντικείμενα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατανοήσει τον 

τρόπο που λειτουργούν μέσα στη σύνθεση.  

Η αρχή της απλότητας μπορεί να εφαρμόζεται πάντα με τη βοήθεια 

ορισμένων απλών ενεργειών: 

 Μην χρησιμοποιείτε πολλά στοιχεία, γραμματοσειρές και 
χρώματα αφήστε χώρο αναπνεύσει το σχέδιο 



 Αναρωτηθείτε τι εκπροσωπεί αυτό που σχεδιάζετε; Ποιο είναι 
το κοινό στο οποίο απευθύνεστε; Βρείτε την απάντηση σε όλα 
αυτά ώστε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την επικοινωνία. 

 Μην υπερβάλλεται το κοινό σε περιττές πληροφορίες και 
λεπτομέρειες. Με αυτό τον τρόπο στέλνεται ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα χωρίς να το μπερδεύετε. 

 Στη φωτογραφία η ακαταστασία μπορεί να μειωθεί με τη 
χρήση φωτισμού, καθώς οι φωτεινότερες περιοχές της εικόνας 
τείνουν να κατευθύνουν την προσοχή. 

 Στην γραφιστική η χρήση πλέγματος μπορεί να οδηγήσει στην 
καλύτερη οργάνωση και επιλογή μόνο των αναγκαίων 
στοιχείων μιας σύνθεσης και με τη βοήθεια γραμμών, πλαισίων 
και χρώματος να κατευθυνθεί ο θεατής στην σωστή ανάγνωση 
του σχεδίου.  

 Στη ζωγραφική, ο καλλιτέχνης μπορεί να χρησιμοποιήσει 
λιγότερες λεπτομέρειες προς τις άκρες του σχεδίου. 

Τελικά, αφαιρώντας τα περιττά στοιχεία, στην σύνθεση παραμένουν 

μόνο εκείνα που είναι απαραίτητα και που πραγματικά εξυπηρετούν 

στον σκοπό του μηνύματός της. 
 

 

Επίλογος 

Όλα όσα αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο μπορεί να μοιάζουν με 

αναφορά σε κάποια θεωρία αλλά αποτελούν τους πρακτικούς 

κανόνες για μια καλή και ισορροπημένη σύνθεση. Παρατηρήστε τα 

έργα άλλων σχεδιαστών για να δείτε ποια, πότε και πως 

εφαρμόζουν τις αρχές αυτές. Φροντίστε, συνειδητά πλέον, να 

εφαρμόζεται σε κάθε σχέδιο μια ή ένα συνδυασμό από αυτές. 

Σκεφτείτε πως όσο διάστημα εσείς δεν το κάνετε, κάποιοι άλλοι το 

εφαρμόζουν ήδη. 

 

 



ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Σ’ αυτό το τετράμηνο ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της Αφίσας. 

Εξετάσαμε τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί δηλαδή στο να δώσει ένα 

μήνυμα και το δίνει με ένα τρόπο: με μια εικόνα σε ένα τοίχο κτλ. Το 

μήνυμα αυτό μπορεί να έχει πολλές και διαφορές μορφές όπως : 

διαφήμιση, προπαγάνδα, ενημέρωση, κινητοποίηση, προτροπή κ.α. 

Είδαμε ότι αυτό γίνεται μέσω λογού και εικόνας και είδαμε ότι το 

σύνολο των στοιχείων που συναποτελούν την εικόνα μιας αφίσας 

πρέπει να μπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι 

εικαστικός και ονομάζεται τέχνη. Άρα ήταν μια προτροπή για εμάς 

να ασχοληθούμε με το ζήτημα της τέχνης, να την ορίσουμε , να την 

εξετάσουμε και κυρίως τις εικαστικές τέχνες: ζωγραφική, 

γραφιστική και να δούμε ποια είναι η μορφή, το περιεχόμενο, και 

ποια είναι τα στοιχειά που μπορεί να γίνει μια σύνθεση. Άρα έχουμε 

φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούμε να επιλέξουμε μια σειρά 

θεμάτων κατά ομάδες, τα όποια θα μπορούν να γίνουν αφίσες με 

σκοπό να τα επιλέξουμε, να καταλήξουμε και να τα υλοποιήσουμε 

στο δεύτερο τετράμηνο.  

         



                 

ΤΑΞΗ: Α’3 
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