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Με τον όρο Οπτική Επικοινωνία αναφερόμαστε στην ορθή 
χρήση και το συνδυασμό εικαστικών, σχεδιαστικών και εν 
γένει οπτικών σημείων σε συνδυασμό με τον κατάλληλο 
τυπογραφικό χειρισμό των λεκτικών πληροφοριών, 
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μεταβίβαση 
μηνύματος από έναν πομπό σε έναν δέκτη.

Εισαγωγή
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Υλικά οπτικής 
απεικόνισης



Limitation makes 
the creative mind 
inventive.

Walter Gropius

Every period has its own 
optical focus.
Designing is not a 
profession but an attitude. 
Design has many 
connotations. It is the 
organization of materials 
and processes in the most 



Εικόνα και  
υλικά οπτικής 
απεικόνισης

Η εικόνα είναι βασικό στοιχείο της επικοινωνίας 
οποιουδήποτε μηνύματος καθώς συνοψίζει το 
περιεχόμενο και το επικοινωνεί άμεσα, οπτικά. Το 
είδος της εικόνας που θα διαλέξουμε, η έκταση 
που θα καταλαμβάνει στο σχεδιασμό, η σχέση 
της με την τυπογραφία και το χώρο, είναι όλα 
στοιχεία που μας βοηθούν στην επικοινωνία. 

Όταν λέμε εικόνα μπορεί να αναφερόμαστε σε 
οποιοδήποτε υλικό οπτικής απεικόνισης: 
Φωτογραφία, illustration, εικονογραφήματα, 
γραφικά σχέδια κλπ.  

Το τι θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε θα 
ορίσει τη συνολική αισθητική ενός project, 
επικοινωνώντας διαφορετικά τα μηνύματά μας.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Υλικά οπτικής απεικόνισης
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Η φωτογραφία είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα 
μέσα οπτικής επικοινωνίας. “Μιλάει” από μόνη της, 
δημιουργεί συναισθήματα καθώς οπτικοποιεί το 
θέμα, μπορεί να προκαλέσει, να ανατρέψει ή απλά να 
ενισχύσει το συνολικό σχεδιασμό που τη συνοδεύει.  

Πώς επιλέγουμε μια φωτογραφία 
Η επιλογή της εικόνας που θα χρησιμοποιήσουμε 
(πχ. σε μια αφίσα) είναι ένα ζήτημα που εν μέρει 
αφορά στις πηγές που διαθέτουμε και εν μέρει στη 
φαντασία μας. Μία φωτογραφία ως μέρος μιας 
σύνθεσης μπορεί να ερμηνεύει το θέμα κυριολεκτικά 
ή να στηρίζει περισσότερο το σχεδιασμό και 
λιγότερο το θέμα -ως δευτερεύον στοιχείο οπτικής 
επικοινωνίας.  

Πού βρίσκουμε φωτογραφίες; 
• google search 
• image banks 
• inspirational sites

Φωτογραφία 
Εικονογράφηση 
Icons, Symbols & 
Graphic elements

Google Search 
Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά ακόμα και η έρευνα 
στο google μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να μας 
παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  

• Είναι καλύτερα να κάνουμε αναζήτηση με λέξεις κλειδιά 
στα αγγλικά, καθώς έτσι έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή 
αποτελεσμάτων. 

• Αν ψάχνουμε για ένα θέμα αμιγώς τοπικό, τότε 
προφανώς χρησιμοποιούμε ελληνική περιγραφή 

• Τσεκάρουμε Images > Tools > Size > Large προκειμένου 
τα αποτελέσματά μας να είναι στην καλύτερη δυνατή 
ανάλυση 

• Αν δε βρίσκουμε αυτό που θέλουμε στις Large, 
τσεκάρουμε το any size
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Φωτογραφία 
Εικονογράφηση 
Icons, Symbols & 
Graphic elements

Image Banks 
Πρόκειται για “τράπεζες εικόνων” όπου μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε λέξεις-κλειδιά και είτε να αγοράσουμε, 
είτε να κατεβάσουμε δωρεάν εικόνες. εκτός από 
φωτογραφίες σε αυτά τα site, μπορεί κάποιος να βρει 
video, μουσική, illustrations, vector graphics κ.α.

https://www.gettyimages.com/

Για αγορά

https://www.shutterstock.com/

https://elements.envato.com/

https://www.istockphoto.com/

https://stock.adobe.com/

Ακόμα και αν δεν μας ενδιαφέρει να 
αγοράσουμε κάποια εικόνα και ψάχνουμε 
για κάτι free, δε χάνουμε τίποτα να 
ψαχουλέψουμε λίγο σε αυτά τα banks. 
Είναι μία πηγή έμπνευσης και μπορεί από 
τις λέξεις - κλειδιά που συνοδεύουν μια 
εικόνα που μας αρέσει να βελτιώσουμε 
την αναζήτηή μας σε άλλα sites,

https://unsplash.com/

Free

https://www.pexels.com/

https://burst.shopify.com/

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

https://gratisography.com/

https://nos.twnsnd.co/

Inspirational sites 
Πρόκειται για sites που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε 
σχεδιαστές. Λειτουργούν σαν βάση δεδομένων 
“τραβώντας υλικό” από διάφορα άλλα sites ή 
φιλοξενώντας portfolio σχεδιαστών ανά κατηγορία κλπ. Σε 
κάθε περίπτωση η περιήγηση σε αυτά τα site μπορεί να 
μας εμπνεύσει και να μας δώσει ιδέες!
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https://www.pinterest.co.uk/

https://www.behance.net/

https://dribbble.com/

https://www.awwwards.com/

https://visualjournal.it/

Inspirational sites 
Πρόκειται για sites που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε 
σχεδιαστές. Λειτουργούν σαν βάση δεδομένων 
“τραβώντας υλικό” από διάφορα άλλα sites ή 
φιλοξενώντας portfolio σχεδιαστών ανά κατηγορία κλπ. Σε 
κάθε περίπτωση η περιήγηση σε αυτά τα site μπορεί να 
μας εμπνεύσει και να μας δώσει ιδέες!

https://designeverywhere.tumblr.com/

https://www.puretypography.com/post/archive

https://www.searchsystem.co/

https://inspiration3000.tumblr.com/

https://www.downgraf.com/

http://www.baubauhaus.com/

Φωτογραφία 
Εικονογράφηση 
Icons, Symbols & 
Graphic elements
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Η εικονογράφηση (illustration) αποτελεί -σαν μέρος 
μίας σύνθεσης- μία διαφορετική μορφή εικόνας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φωτογραφίας, 
μπορεί να συνδυαστεί με φωτογραφία ή/και άλλα 
υλικά ή να αποτελέσει από μόνη της το κεντρικό 
θέμα μίας σύνθεσης. 

Όπως και η φωτογραφία έτσι και τα graphic 
illustrations μπορούν να ορίσουν την οπτική 
ταυτότητα ενός θέματος. Οι τεχνικές και άρα οι 
αισθητικές κατευθύνσεις που ανοίγονται είναι 
άπειρες!

Φωτογραφία 
Εικονογράφηση 
Icons, Symbols & 
Graphic elements

Εφόσον δεν είμαστε illustrators ή δεν έχουμε σκοπό 
να συνεργαστούμε επαγγελματικά με κάποιον/α 
εικονογράφο πάνω σε ένα project, βρίσκουμε το 
υλικό μας με παρόμοιο τρόπο όπως και των 
φωτογραφιών: 

• google search 
• image banks 
• inspirational sites
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Εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Σίγουρα 
μπορούμε να ακολουθήσουμε τις παραπάνω οδούς 
(image banks, inspirational sites κλπ) για να βρούμε 
το υλικό μας. Μπορούμε επίσης: 

• Να σχεδιάσουμε τα δικά μας πρωτότυπα γραφικά, 
σύμβολα ή εικονογραφήματα σε κάποιο 
διανυσματικό πρόγραμμα (πχ. illustrator) 

• Να μετατρέψουμε -μέσω ενός διανυσματικού 
προγράμματος (πχ. illustrator)- διάφορα elements 
που μας αρέσουν 

• Να χρησιμοποιήσουμε σύμβολα μιας 
γραμματοσειράς σαν γραφικά στοιχεία 

κλπ.

Φωτογραφία 
Εικονογράφηση 
Icons, Symbols & 
Graphic elements

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Υλικά οπτικής απεικόνισης

Εικόνα και υλικά οπτικής απεικόνισης



✰



Vectors 
& pixels

Για να κατανοήσουμε πώς πρέπει να 
επεξεργαστούμε τα υλικά μας, πρέπει πρώτα να 
καταλάβουμε τη μορφή τους. Τα οπτικά στοιχεία 
που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι 
διανυσματικά γραφικά ή ψηφιογραφικές εικόνες. 

Ψηφιογραφικές εικόνες 
Εδώ αναφερόμαστε στις εικόνες bitmap όπως 
μια φωτογραφία, μια εικόνα που κατεβάσαμε 
από το pinterest κλπ. Εικόνες δηλαδή που 
αποτελούνται από άπειρες μικρές κουκίδες και η 
ανάλυσή τους πρέπει να είναι συγκεκριμένη 
ανάλογα με τη χρήση. 72dpi για χρήση web ή 
300dpi όταν πρόκειται να εκτυπωθούν. Δεν 
μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθός τους 
χωρίς να αλλοιωθεί σε κάποιο βαθμό η ανάλυσή 
τους. Μετράμε το μέγεθός τους σε pixel και την 
ανάλυσή τους σε dpi (dots per inch).

Vector graphics 
Πρόκειται για γραφικά ανυσματικά, που τη 
μορφή τους συνιστά ένα σύνολο σημείων 
ανοιχτά προς επεξεργασία. Στην ουσία μιλάμε 
για γραμμικά σχέδια, επεξεργάσιμα. Μπορούμε 
να αυξομειώσουμε το μέγεθός τους χωρίς να 
αλλοιωθεί η ανάλυσή τους. 

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
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Τιμές και τύποι αρχείων που πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας για την εκάστοτε επεξεργασία, κυρίως όταν 
ασχολούμαστε με ψηφιογραφικές εικόνες:

Vectors 
& pixels

ΧΡΗΣΗ

72dpiΨηφιακή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ  
ΠΡΟΦΙΛ

RGB

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Pixels

300dpiΕκτύπωση CMYK cm / mm

ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ

tiff, jpeg, png 
κλπ.

ai, eps, pdf 
svg κλπ.
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Δημιουργικές 
λύσεις

Τί γίνεται όμως όταν οι τεχνικές μας γνώσεις δεν 
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες μας; Ακόμα και 
αν γνωρίζουμε τεχνικά να επεξεργαστούμε μια 
εικόνα, μπορεί αυτό που φανταζόμαστε να μη 
μας βγαίνει. Ίσως να μην έχουμε τα κατάλληλα 
προγράμματα ή να μη μπορούμε να βρούμε την 
κατάλληλη φωτογραφία για το θέμα μας. 

• Προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα 
• Εμπνεόμαστε από δημιουργικές λύσεις που 
βλέπουμε σε sites κλπ. χωρίς να “κολλάμε” 
στην αρχική μας ιδέα 

• Συνδυάζουμε τεχνικές, λειτουργούμε 
περισσότερο δημιουργικά και λιγότερο τεχνικά.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
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Distortion 
Αποδομώντας μία φωτογραφία σε επιμέρους 
κομμάτια, δημιουργούμε μία εντελώς καινούρια, 
διαφορετική σύνθεση

Filters 
Χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα (pixels, 
halftone, threshold) σε ολόκληρη την εικόνα ή σε 
σημεία της, δημιουργούμε διαφορετική αισθητική 
σημειολογία.

Collage 
Μία πολύ δημιουργική λύση! Δημιουργούμε τις δικές 
μας συνθέσεις χωρίς περιορισμούς τεχνικής ή 
θεματολογίας. Είτε επειδή δε βρίσκουμε την εικόνα 
που θα θέλαμε, είτε επειδή δεν έχουμε τις τεχνικές 
γνώσεις επεξεργασίας ή σχεδιασμού/
εικονογράφισης, το collage μας δίνει τη λύση.



Τυπογραφία



By all means break 
the rules, and break 
them beautifully, 
deliberately and well.

Robert Bringhurst 
The Elements of Typographic Style



Τυπογραφική 
σύνθεση

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος τυπογραφία είναι 
πιο ευρεία γνωστός ως τη διαδικασία 
εκτύπωσης με τη χρήση τυπογραφικών 
μεθόδων. Παρόλα αυτά, η λέξη Τυπογραφία 
αναφέρεται εξίσου στο σύνολο των κανόνων και 
των αρχών που ορίζουν την ιδιότητα των 
γραμμάτων ως γραφικές και οπτικές μορφές σε 
μία σύνθεση. 

Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε 
κειμενική πληροφορία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Δεν αντιμετωπίζουμε την 
τυπογραφία σαν αναγκαίο κακό… Το μήνυμα μίας 
αφίσας, το κυρίως σώμα κειμένου σε ένα βιβλίο, 
ακόμα και οι δευτερεύουσες πληροφορίες που 
θα χρησιμοποιήσουμε σε μία σύνθεση 
(διεύθυνση, email κλπ) έχουν λόγο στο αισθητικό 
αποτέλεσμα και μπορεί -αν το επιλέξουμε- να το 
καθορίσουν κιόλας. 

Αντίστοιχα, η διαχείριση του κενού (λευκού) 
χώρου είναι εξίσου σημαντική, αν όχι 
περισσότερο, και ορίζει μία σύνθεση.  

Τα περιθώρια που θα επιλέξουμε, το διάστιχο και 
το διάκενο, καθώς και όλες οι αποστάσεις που 
θα ορίσουμε ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη της 
τυπογραφίας μας, θα διαμορφώσουν μία 
συγκεκριμένη αισθητική και θα βοηθήσουν στην 
ευαναγνωσιμότητα.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
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Βασικές κατηγορίες 
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο / Leading 
Αραίωση / Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση 

Βασικά 
χαρακτηριστικά  
των τυπογραφικών 
στοιχείων

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία
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Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Serif / Ανισοπαχή 
Είναι οι γραμματοσειρές με 
ακρέμονες ή, αλλιώς, πατούρες. Είναι 
συνήθως οι “κλασσικές” 
γραμματοσειρές κειμένου καθώς 
προσφέρουν μεγαλύτερη 
αναγνωσιμότητα. 

Ogg Signifier GFS Didot

Sans Serif / Ισοπαχή 
Γραμματοσειρές με μοντέρνο ύφος με 
βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν 
πατούρες. Συνήθως χρησιμοποιούνται 
για μικρά κείμενα, υπότιτλους, 
επικεφαλίδες κλπ.

Arial Helvetica Neue Gotham Greek

Display 
οι Display εμπεριέχουν ένα ευρύ 
φάσμα γραμματοσειρών ενώ 
υπερβαίνουν τις γνωστές κατηγορίες. 
Μπορούν να είναι είτε serif, sans serif, 
slab, script κλπ. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη 
χρήση και μεγάλα formats (Τίτλοι, 
λογότυπα, σε αφίσες κλπ)

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
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Τα βάρη είναι η σχεδιαστικές 
διαφοροποιήσεις μιας 
γραμματοσειράς με στόχο να 
αποδοθούν διαφορετικές εντάσεις. 

Τα βάρη είναι η σχεδιαστικές 
διαφοροποιήσεις μιας 
γραμματοσειράς με στόχο να 
αποδοθούν διαφορετικές εντάσεις.  

Συνήθως τα βάρη εκτείνονται από 
regular εώς bold, ενώ οι πιο πλήρης 
γραμματοσειρές έχουν περισσότερες 
υποδιαιρέσεις στα βάρη τους (thin, 
light, regular, medium, bold κλπ).

Thin 
Extra Light 
Light 
Regular ή Normal 
Medium 
Bold 
ExtraBold 
Black

Italics ή oblique 
Condensed 
Extended, expanded ή wide

Τα διαφορετικά βάρη των 
γραμματοσειρών έχουν σημασία 
ως προς τη χρήση τους τόσο για 
την ιεράρχηση της πληροφορίας, 
όσο και για την αισθητική που 
θέλουμε να αποδώσουμε. 

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση
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Το μέγεθος μιας γραμματοσειράς 
είναι το ύψος του νοητού 
παραλληλόγραμμου που καθορίζει το 
λευκό χώρο γύρω από κάθε γράμμα 
και ορίζεται σε στιγμές (pt). Συνήθως 
για κείμενο χρησιμοποιούμε 8pt εώς 
11pt. Το μέγεθος, ακόμα και αν είναι 
ίδιο, μπορεί να διαφέρει οπτικά από 
μία γραμματοσειρά σε μία άλλη. (πχ. η 
Times/8pt φαίνεται πιο μικρή από την 
Gotham/8pt).

Γραμμή βάσης

Ανιούσα γραμμή

Ύψος 
κεφαλαίων

Ύψος 
πεζών

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων



Διάστιχο ονομάζεται η απόσταση από 
μια γραμμή βάσης στοιχείων ως την 
επόμενη. Το πώς θα ορίσουμε το 
διάστιχο σε ένα κείμενο έχει μεγάλη 
σημασία για την 
ευαναγνωσιμότητά του και, κατά 
συνέπεια, ορίζει και την αισθητική 
όλου του εντύπου. Επειδή όλες οι 
γραμματοσειρές διαφέρουν ακόμα και 
αν είναι ίδιο μέγεθος, θα διαφέρει 
επομένως και το διάστιχο που 
βολεύει καλύτερα.

GFS Didot 22pt / 26pt

GFS Didot 22pt / 36pt

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων



Tracking (πύκνωση ή αραίωση) 
ονομάζουμε την αύξηση ή μείωση της 
απόστασης μεταξύ των χαρακτήρων 
και των γραμμών ενός κειμένου. 
Συνήθως οι γραμματοσειρές είναι 
σχεδιασμένες με μία ορισμένη 
πύκνωση των στοιχείων τους από τον 
σχεδιαστή. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
περιπτώσεις που μία σχετική 
πύκνωση ή αραίωση του κειμένου μας 
δίνει καλύτερα αποτελέσματα και το 
κείμενο φαίνεται πιο «σφιχτό» ή, 
αντίθετα, «αναπνέει». Πολλές φορές 
μας είναι χρήσιμη η πύκνωση αν 
θέλουμε να μειώσουμε το μήκος μιας 
αράδας προκειμένου να ανεβάσουμε 
μία λέξη που μας περισσεύει...

Tracking 0pt

Tracking -25pt

Tracking 30pt

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων



Υπάρχουν 4 βασικά είδη στοίχισης 
που συνήθως χρησιμοποιούμε:  

Αριστερή στοίχιση (Left Alignment) 
Δεξιά στοίχιση (Right Alignment) 
Κεντρική στοίχιση (Center Alignment) 
Πλήρης στοίχιση (Justified) 

Συνήθως τα “προβλήματα” 
δημιουργούνται κατά την εφαρμογή 
της πλήρης στοίχισης που 
εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλη ροή 
κειμένου και απαιτεί συλλαβισμό και 
κάποια ειδική διαχείριση προκειμένου 
το αποτέλεσμα να είναι 
ευανάγνωστο… 

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων



Είτε πρόκειται για ένα εκτενές κείμενο 
(πχ βιβλίο) είτε για μία πρόταση, η 
πλήρης στοίχιση χρειάζεται πάντα 
προσοχή προκειμένου να 
αποφύγουμε “περίεργα” κενά 
ανάμεσα στις λέξεις.  

Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
που μπορούμε να κάνουμε 
προσέχοντας την επιλογή της 
γλώσσας, τα διαστήματα ανάμεσα 
στις λέξεις ενώ μπορούμε 
λεπτομερώς να ορίσουμε ακόμα και 
το ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό λέξεων 
που χρειαζόμαστε. 

Βασικές κατηγορίες  
Βάρος 
Μέγεθος 
Διάστιχο ή Leading 
Αραίωση ή Tracking 
Παραγραφοποίηση, 
συλλαβισμός και στοίχιση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων



Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές  
Όλα όσα πρέπει να 
ξέρουμε…

Γραμματοσειρές

Type Foundries 
Free Fonts 
Stole a font 

Make it work



Type Foundries. The right way. 
O σχεδιασμός μιας γραμματοσειράς είναι μια 
χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να 
χρειαστούν αρκετοί μήνες ή και χρόνια για να 
σχεδιαστεί μια όμορφη τυπογραφική οικογένεια.  

Οι εταιρίες που ασχολούνται με τον σχεδιαστικό 
αυτό κλάδο πουλάνε τις γραμματοσειρές βάσει 
της χρήσης (desktop, web, app, social media, 
broadcasting κλπ), του αριθμού των χρηστών, το 
διάστημα ή/και μέγεθος προβολής κλπ. 

Μπορούμε να αγοράσουμε απλά fonts από 
μεμονωμένους σχεδιαστές έναντι πχ. 10ευρώ ή, 
αν θέλουμε μία καλή γραμματοσειρά, να 
πληρώσουμε από 50 εώς 800 ευρώ…

Τα σοβαρά Type Foundries παρέχουν τις 
γραμματοσειρές τους σε Trial versions, 
δωρεάν με ένα email. Μπορεί να λείπουν 
τα σημεία στίξης ή κάποιοι ειδικοί 
χαρακτήρες αλλά είναι μια πολύ καλή 
περίπτωση. Κατεβάστε τα!

Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές



Free fonts. The usual way. 
Φυσικά υπάρχουν πολλές πηγές από τις οποίες 
μπορούμε να προμηθευτούμε γραμματοσειρές 
τζάμπα. Από εξειδικευμένα sites εώς μεμονομένα 
type foundries ή designers που έχουν σχεδιάσει 
ένα font και το παρέχουν ελεύθερα.

Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

Free Fonts websites

https://velvetyne.fr/

https://aka-acid.com/

https://consider.gr/

http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Greek.html

https://backpacker.gr/

https://www.fontspace.com/

https://www.greekfontsociety-gfs.gr/typefaces

https://site.xavier.edu/polt/typewriters/

https://fonts.google.com/

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές

https://velvetyne.fr/
https://aka-acid.com/
https://consider.gr/
http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Greek.html
https://backpacker.gr/
https://www.fontspace.com/
https://www.greekfontsociety-gfs.gr/typefaces
https://site.xavier.edu/polt/typewriters/
https://fonts.google.com/


Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

Stole a font. Our way. 
Τί γίνεται όμως αν μας αρέσει  μια 
γραμματοσειρά πολύ αλλά δε μπορούμε να τη 
βρούμε ή να την κατεβάσουμε; Ας δούμε πώς 
μπορούμε να την “ξεπατικώσουμε”…

https://fonts.gr/

01. Screenshot 
Πληκτρολογούμε το κείμενο, τις λέξεις ή τα γράμματα που 
χρειαζόμαστε στο ανάλογο site κάνουμε ένα screenshot 
και τα χρησιμοποιούμε ως εικόνα.

https://klim.co.nz/retail-fonts/manuka/

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές

https://fonts.gr/
https://klim.co.nz/retail-fonts/manuka/


Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

02. Vectorize 
Μπορούμε επίσης να εισάγουμε το screenshot σε ένα 
διανυσματικό πρόγραμμα επεξεργασίας (πχ. illustrator) και 
να το μετατρέψουμε σε vector. 

Έτσι θα μπορούμε να κάνουμε διάφορες δικές μας 
παρεμβάσεις πάνω στα γράμματα. Να αλλάξουμε χρώμα, 
να “πειράξουμε” τα γράμματα, να βάλουμε περίγραμμα, να 
τα κάνουμε μάσκα κλπ.

Illustrator > Image Trace > Black and White Logo > Expand

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές



Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

03. PDF specimen 
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουμε τη 
δυνατότητα να γράψουμε online το κείμενο που θέλουμε 
ώστε να πάρουμε screenshot ή να έχουμε κατεβάσει την 
trial γραμματοσειρά και να μην έχουμε κάποια σημεία 
στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες.  

Τσεκάρουμε αν το site μας δίνει το pdf specimen του font, 
το κατεβάζουμε και κάνουμε screenshot από εκεί. πχ. 
Μπορεί να θέλουμε ένα βελάκι ή ένα αστεράκι για το 
σχέδιό μας…

Το specimen είναι το manual-οδηγός 
μίας γραμματοσειράς. Μας δίνει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες ανά βάρος, 
μέγεθος, όλους του γλύφους και 
ειδικούς χαρακτήρες κλπ.  

Έχει πολύ ενδιαφέρον το τί μπορούμε  
να βρούμε και να κλέψουμε από ένα 
τέτοιο pdf…!

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές



Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

04. Πού βρίσκω αυτά τα type 
foundries ή άλλα sites με 
γραμματοσειρές;

Font sites

http://www.fonts.gr/

http://www.parachute.gr

http://www.emigre.com

http://www.fontshop.com

http://www.linotype.com/

http://www.myfonts.com

http://www.fonthaus.com

http://www.fonts.com/font/itc#product_top

http://www.magenta.gr

Type Foundries

https://klim.co.nz/

https://www.kometa.xyz/ https://www.r-typography.com/

https://cotypefoundry.com/

https://www.grillitype.com/

https://abcdinamo.com/

https://www.colophon-foundry.org/

https://lettersfromsweden.se/

https://www.205.tf/

https://www.schick-toikka.com/

https://fatype.com/

Τα websites των Type Foundries είναι συνήθως πολύ 
καλοσχεδιασμένα. Ρίξτε μια ματιά γενικά για ιδέες! Επίσης, πολλά 
από αυτά δίνουν κάποια free fonts ή άλλα freebies. Ψάξτε τα.

https://commercialtype.com/

https://sharptype.co/

https://www.swisstypefaces.com/fonts/

https://lineto.com/#1-1-tunnel-green

https://www.milieugrotesque.com/

https://pangrampangram.com/

https://commercialclassics.com/

https://peregrinstudio.com/

https://www.atipofoundry.com/

https://muirmcneil.com/

https://atypical.gr/fonts

https://tightype.com/

https://studiotriple.fr/

https://www.zetafonts.com/

https://www.tokotypefaces.com/

https://www.boldmonday.com/

https://www.typography.com/

https://www.typemates.com/

https://type-department.com/

https://typetype.org/

https://foundryfivetype.com/

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές

http://www.fonts.gr/
http://www.parachute.gr/
http://www.emigre.com/
http://www.fontshop.com/
http://www.linotype.com/
http://www.myfonts.com/
http://www.fonthaus.com/
http://www.fonts.com/font/itc#product_top
http://www.magenta.gr/
https://klim.co.nz/
https://www.kometa.xyz/
https://www.r-typography.com/
https://cotypefoundry.com/
https://www.grillitype.com/
https://abcdinamo.com/
https://www.colophon-foundry.org/
https://lettersfromsweden.se/
https://www.205.tf/
https://www.schick-toikka.com/
https://fatype.com/
https://commercialtype.com/
https://sharptype.co/
https://www.swisstypefaces.com/fonts/
https://lineto.com/#1-1-tunnel-green
https://www.milieugrotesque.com/
https://pangrampangram.com/
https://commercialclassics.com/
https://peregrinstudio.com/
https://www.atipofoundry.com/
https://muirmcneil.com/
https://atypical.gr/fonts
https://tightype.com/
https://studiotriple.fr/
https://www.zetafonts.com/
https://www.tokotypefaces.com/
https://www.boldmonday.com/
https://www.typography.com/
https://www.typemates.com/
https://type-department.com/
https://typetype.org/
https://foundryfivetype.com/


Type Foundries  
Free fonts 
Stole a font 
Make it work

Make it work. 
Τώρα που βρήκα τις γ@μ@τες γραμματοσειρές 
τί να τις κάνω; Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες 
για το πώς συνδυάζουμε γραμματοσειρές, πόσες 
χρησιμοποιούμε σε ένα project και γιατί:

02. Δε χρησιμοποιούμε πάνω από 2 fonts σε ένα project. 
Η επιλογή των γραμματοσειρών βοηθάει στην ιεράρχιση 
της πληροφορίας, οπότε δεν μπερδεύουμε τον αποδέκτη 
με πολλαπλά μηνύματα.

01. Διαλέγουμε γραμματοσειρές της προκοπής. Τα comic 
sans και τα verdana δε θεωρούνται καν fonts. Για αυτό το 
λόγο αναλύσαμε όλες τις παραπάνω ενότητες.

04. Προσέχουμε τους συνδυασμούς των 
γραμματοσειρών. Κάποια βασικά guidelines:

03. Προσέχουμε την ιεράρχηση της πληροφορίας. 
Επιλέγουμε τα μεγέθη που θα χρησιμοποιήσουμε βάσει 
του τί θέλουμε ο αποδέκτης να κατανοήσει πρώτα, να 
δώσει προσοχή, να συγκρατήσει πιο εύκολα ως 
πληροφορία.

• Χρησιμοποιούμε μία γραμματοσειρά και παίζουμε με τα 
βάρη, δημιουργώντας αντιθέσεις ανάμεσα σε regular & 
extrabold κλπ.

• Χρησιμοποιούμε αντίθετες κατηγορίες γραμματοσειρών, 
πχ. Serif με sans serif για να διαχωρίσουμε τις 
πληροφορίες.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Τυπογραφία

Γραμματοσειρές



Χρώμα



In order to use colour 
effectively it is 
necessary to recognise 
that colour deceives 
continually.

Josef Albers



Η θεωρία των χρωμάτων περιλαμβάνει μια 
πληθώρα ορισμών, εννοιών και εφαρμογών 
σχεδίασης προκειμένου ο σχεδιαστής να 
κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει το χρώμα ως 
μέσο σύνδεσης με τον αποδέκτη. 

Από τη σχολή του Bauhaus και τη Ρώσικη 
Πρωτοπορία εώς τις ψηφιακές εφαρμογές στο 
User Experience (UX) του σήμερα, οι κοινωνικές 
αναφορές των χρωμάτων έχουν αλλάξει αρκετά. 

Οι συνήθης “επιτρεπτοί” συνδυασμοί, η σχέση 
των αντίθετων και των συμπληρωματικών 
χρωμάτων καθώς και η ψυχολογία του χρώματος 
έχουν μετακινηθεί με πολλούς ανατρεπτικούς 
τρόπους.

Βασικές αρχές 
για το χρώμα

Η μοναδική πάντως σταθερά στην περίπτωση 
του μη εμπορικού σχεδιαστή είναι οι περιορισμοί 
των μέσων! Όλα οι υπόλοιποι κανόνες 
παραμένουν ελεύθεροι στη φαντασία μας, να 
τους ακολουθήσουμε, να τους διερευνήσουμε 
και εν τέλει να τους ανατρέψουμε. 

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



RGB 
Η ονομασία είναι ακρωνύμιο των λέξεων Red 
Green Blue (Κόκκινο Πράσινο Μπλε). Με τα 
βασικά αυτά χρώματα το μοντέλο κωδικοποιεί 
όλα τα χρώματα που μπορούν να εμφανιστούν 
σε μία οθόνη (συνήθως υπολογιστή). Το μοντέλο 
αυτό είναι πάντα η προεπιλογή μας όταν το 
αρχείο μας προορίζεται για χρήση web (post, 
αφίσα διαδυκτική, blog κλπ)

Color profiles 
Know your display specs 
Pantone 
Inspiration

HEX 
ο HEX (από το hexadecimal=δεκαεξαδικό) δεν 
είναι ξεχωριστό μοντέλο χρώματος από το RGB 
παρά μόνο διαφορετική κωδικοποίηση που 
χρησιμοποιείται στις HTML, CSS, SVG και άλλες 
γλώσσες πληροφορικής.

CMYK 
Στην εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται 
ευρέως το σύστημα CMYK: Cyan – Magenta – 
Yellow – Black.

Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 
RGB και HEX χρωμάτων αλλά μόνο διαφορετικό 
σύστημα γραφής.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



Χρήση του RGB μοντέλου 
Το χρωματικό μοντέλο RGB περιέχει όλα τα 
χρώματα που δημιουργούνται από τον 
συνδυασμό των τριών χρωμάτων κόκκινο, 
πράσινο και μπλε. Για να αποδοθεί κάθε χρώμα 
στην οθόνη αντιπροσωπεύεται από τρεις 
ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας αντιστοιχεί σε 
ένα από τα τρία βασικά χρώματα. Οι αριθμοί 
αυτοί μπορεί να έχουν μια τιμή από 0 έως 255.

Color profiles 
Know your display specs 
Pantone  
Inspiration

Για να δουλέψουμε ένα αρχείο για χρήση ψηφιακή: 

File > New 
Ορίζουμε από την αρχή το αρχείο μας σε pixels (διάσταση), 
στα 72dpi (ανάλυση οθόνης) και RGB (χρωματικό μοντέλο)

Για να ορίσουμε ένα χρώμα, σε ένα αρχείο RGB: 
Επιλέγουμε με βάση τις τιμές στη σκάλα RGB

πχ. το μπλε που θέλουμε είναι R0 B42 G255. Στο 
παράθυρο του χρώματος μας δίνεται και η αντίστοιχη τιμή 
σε HEX, σε περίπτωση που θέλουμε το χρώμα για κώδικα.

Τα χρώματα RGB είναι φωτεινά! Εφόσον 
σχετίζονται με τη λειτουργία οθόνης, βασίζονται 
στο φως. ΠΡΟΣΟΨΗ: πολύ δύσκολα ένα χρώμα 
RGB που μας αρέσει θα μπορέσει να τυπωθεί 
όπως το βλέπουμε! Ας μη κάνουμε συγκρίσεις… 

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



Χρήση του CMYK μοντέλου 
Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε για να 
υποστηρίζει τη δημιουργία χρωμάτων που έχουν 
ως πρώτη ύλη χρωστικές ουσίες. Στην 
τυπογραφία αντιστοιχεί στα μελάνια εκτύπωσης 
τετραχρωμίας ή offset. Όλα τα χρώματα 
δημιουργούνται από την μίξη των τεσσάρων 
βασικών χρωμάτων CMYK.

Color profiles 
Know your display specs 
Pantone  
Inspiration

Για να δουλέψουμε ένα αρχείο για χρήση εκτύπωσης: 

File > New 
Ορίζουμε από την αρχή το αρχείο μας σε cm ή mm 
(διάσταση), 300dpi (ανάλυση εκτύπωσης offset) και CMYK 
(χρωματικό μοντέλο)

Για να ορίσουμε ένα χρώμα, σε ένα αρχείο CMYK: 
Επιλέγουμε με βάση τις τιμές στη σκάλα CMYK

Εδώ βλέπουμε ότι το αντίστοιχο μπλε του RGB μοντέλου 
διαφοροποιείται αρκετά όταν το αρχείο μας είναι σε CMYK 
mode. Οι τιμές που κοιτάμε είναι C93 M72 Y0 K0.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



Τί είναι τα Pantone. 
Τα Pantone χρώματα είναι ένα σύνολο 
τυποποιημένων μελανιών που έχουν 
δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τους 
σχεδιαστές, τους τυπογράφους και τους 
πελάτες να έχουν εικόνα για το ποια ακριβώς 
χρώματα πρόκειται να εκτυπωθούν. Για την 
επιλογή των χρωμάτων υπάρχουν ειδικά 
δειγματολόγια, με μια τεράστια γκάμα 
αποχρώσεων. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν 
συγκεκριμένο κωδικό. 

Color profiles 
Know your display specs 
Pantone  
Inspiration

Γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε; 
Χρησιμοποιώντας Pantone χρώματα 
εξασφαλίζουμε το σωστό χρωματικό 
αποτέλεσμα της εκτύπωσης.  
Επιπλέον, η χρωματική γκάμα της Pantone είναι 
τεράστια και συμπεριλαμβάνει μεταλλικές, 
παστέλ και φωσφορίζουσες (Neon) αποχρώσεις 
που δεν μπορούν να παραχθούν με τα CMYK 
(ειδικά μελάνια)

Επίσης, στην περίπτωση που έχουμε 2 χρώματα 
πχ μαύρο και κόκκινο, είναι ίσως πιο συμφέρον 
οικονομικά να τυπωθεί το κόκκινο από pantone 
παρά να προκύψει από τετραχρωμία. Στην 1η 
περίπτωση θα έχουμε εκτύπωση 2 μελανιών 
(Μαύρο _ Κόκκινο Pantone), ενώ στη 2η θα 
έχουμε εκτύπωση 3 μελανιών ( Μαύρο + 
Magenta + Yellow)

Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε; 
Γιατί είναι ακριβά…

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



Χρήση PantoneColor profiles 
Know your display specs 
Pantone  
Inspiration

Στις περισσότερες σχεδιαστικές εφαρμογές τα PANTONE 
χρώματα αναφέρονται με τον όρο Spot Colors και 
βρίσκονται στα Color Libraries:

Ανάλογα με το πρόγραμμα, στο Color Libraries θα 
βλέπουμε και τις επίσημες χρωματικές παλέτες ανά 
εταιρία που διαθέτει (υπάρχουν και άλλες σαν την 
pantone). 

Επιλέγουμε: 
Pantone Solid Uncoated > όταν πρόκειται να τυπώσουμε 
σε χαρτιά γραφής (ματ, απορροφητικά) 
Pantone Solid Coated > όταν πρόκειται να τυπώσουμε σε 
χαρτιά γυαλιστερά ή επιχρισμένα (πχ. velvet) 

Εδώ επιλέξαμε επίτηδες την παλέτα με τα φωσφορούχα 
χρώματα για να δούμε τη διαφορά στην οθόνη. 
Χρησιμοποιήσαμε το Pantone 805C:

Το Pantone 805C 
περίπου όπως θα 
τυπωθεί

Το Pantone 805C στην 
οθόνη μας

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Βασικές αρχές για το χρώμα



Αν έχει κολλήσει το μυαλό μας στο μαύρο/
κόκκινο, το ματζέντα και το κίτρινο, ήρθε η ώρα 
να ξεκολλήσουμε… Μπορούμε να παίξουμε online 
με χρώματα και συνδυασμούς και να 
καταλήξουμε σε μια διχρωμία, out of the box…

Color profiles 
Know your display specs 
Pantone  
Inspiration

Color sites to inspire

https://color.adobe.com/create/color-wheel

https://www.colourlovers.com/

http://paletton.com/
#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF

https://colorhunt.co/

https://coolors.co/

https://www.colourpod.com/

http://pourpre.com/colordb/?l=eng

Χρωματική παλέτα από εικόνα

https://labs.tineye.com/color/

http://www.colorhunter.com/

https://www.degraeve.com/color-palette/

Έμπνευση από colourful sites

https://www.awwwards.com/awwwards/
collections/color-exploration/

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα
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Όσο και να πειραματιζόμαστε με χρώματα, 
αποχρώσεις και πρωτότυπους συνδυασμούς, η 
πραγματικότητα έχει τον τρόπο της να μας 
επαναφέρει.  

Είτε πρόκειται για περιορισμούς στις 
δυνατότητες εκτύπωσης, είτε για λόγους 
οικονομίας και χαμηλού budget, υπάρχουν 
τρόποι να παράξουμε design με άποψη με το 
λιγότερο δυνατό κόστος. Το χρώμα αποτελεί 
έναν δυνατό παράγοντα ως προς αυτή την 
κατεύθυνση εφόσον αξιοποιηθεί δημιουργικά!

Το χρώμα στη 
σύνθεση

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Το χρώμα στη σύνθεση



Η μονοχρωμία ως λύση σχεδιαστική δε θα 
έπρεπε να αποτελεί αναγκαίο κακό. Είναι άποψη 
σχεδιαστική και μάλιστα με καταπληκτικά 
αποτελέσματα, αν αξιοποιηθεί σωστά.

Μονοχρωμία 
Διχρωμία 
Ειδικά μελάνια

Μερικά tips: 

01. Παίζουμε με τις αποχρώσεις προκειμένου να 
δημιουργήσουμε βάθος και αντιθέσεις στο χρώμα. 

02. Εκμεταλλευόμαστε ένα χρωματιστό χαρτί για να 
λειτουργήσει ως background. Έτσι έχουμε αυτόματα ένα 
δεύτερο χρώμα. 

03. Επεξεργαζόμαστε τις εικόνες μας με βάση το χρώμα, 
χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα. 

04. Επιλέγουμε ένα πρωτότυπο, έντονο χρώμα (pantone, 
ίσως Fluo) για να δώσουμε πρωτοτυπία στο σχέδιό μας. 

05. Εμπνεόμαστε σχεδιαστικά από σχολές ή τεχνικές που 
αξιοποίησαν τη μονοχρωμία και χρησιμοποιούμε τη 
συγκεκριμένη αισθητική ως άποψη. 

06. Χρησιμοποιούμε σχεδιαστικά elements που μπορούν 
να δημιουργήσουν χρωματική ποικιλία με αποχρώσεις του 
ίδιου χρώματος. πχ icons, illustrations, γραμμές κλπ.

07. Χρησιμοποιούμε εντάσεις στο σχεδιασμό για να 
δημιουργήσουμε ενδιαφέρον

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Το χρώμα στη σύνθεση





Η διχρωμία είναι μάλλον η πιο διαδεδομένη λύση, 
ειδικά όταν πρόκειται για το σχεδιασμό μίας 
αφίσας. Παρόλα αυτά, έχουμε εξαντλήσει τα 
γνωστά δίπολα μαύρο-κόκκινο, μαύρο-ματζέντα, 
μαύρο-κίτρινο κλπ και δε φαίνεται να τολμάμε 
κάτι διαφορετικό.  

Μονοχρωμία 
Διχρωμία 
Ειδικά μελάνια

Μερικά tips: 

01. Επιλέγουμε 2 χρώματα που να δημιουργούν αντίθεση 
μεταξύ τους. Σκούρο / Ανοιχτό - Φωτεινό / Σκοτεινό κλπ. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνομαι τόσο τη χρωματική 
ποικίλα όσο και την ευαναγνωσιμότητα 

02. Με την επιλογή ενός χρωματιστού χαρτιού 
επιτυγχάνουμε ουσιαστικά τριχρωμία 

03. Αν πρόκειται να πρωτοτυπήσουμε μπορούν τα 
χρώματα που θα επιλέξουμε να ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια (όχι αντίθετα δλδ) πχ. πράσινο-γαλάζιο, 
κόκκινο-ροζ, κίτρινο-πορτοκαλί κλπ. Έτσι το design μας 
αποκτά νοηματική συνέχεια και οπτική ηρεμία, ενώ 
ταυτόχρονα παραμένει πρωτότυπο ως προς την επιλογή. 

04. Οι μεγάλες επιφάνειες στο φόντο μπορούν να 
αποτελέσουν μία καλή λύση

Ναι, το μαύρο ως βάση είναι μία σίγουρη λύση 
ευαναγνωσιμότητας και contrast αλλά, από την 
άλλη, ένας πρωτότυπος συνδυασμός μπορεί 
εξίσου καλά (αν όχι καλύτερα, να τραβήξει το 
ενδιαφέρον και να χαραχτεί στη μνήμη.

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
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Τα ειδικά μελάνια (Φωσφορούχα, μεταλλικά κλπ.) 
μας δίνουν τη δυνατότητα να πρωτοτυπήσουμε 
τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους σε μια 
μονοχρωμία, είτε συνδυαστικά με κάποιο άλλο 
βασικό χρώμα σαν βάση, είτε -σε κάποιες 
περιπτώσεις- και ως πέμπτο χρώμα σε μια 
εκτύπωση τετραχρωμίας (offset)

Μονοχρωμία 
Διχρωμία 
Ειδικά μελάνια

Στοιχεία οπτικής επικοινωνίας 
Χρώμα

Το χρώμα στη σύνθεση





Design is thinking 
made visual.

Saul Bass 



Δεν είμαστε γραφίστες, 
δε θα μάθουμε σε ένα 
workshop τα πάντα.

Η γραφιστική είναι το 
καλύτερο πεδίο για 
diy πειραματισμούς!

Το περιεχόμενο προηγείται του 
σχεδιασμού. Ένα σχέδιο που 
στερείται περιεχομένου δεν 
είναι design, είναι διακόσμηση. 

Tips για  
επιτυχημένες  
συνταγές

Πρώτα σκεφτόμαστε και 
μετά σχεδιάζουμε.

Δουλεύουμε με τα 
εργαλεία που διαθέτουμε.

Μην τα περιμένεις όλα 
έτοιμα. Google it.

enjoy!



ΑντίDesign 
Café

01. The Toolkit

To ΑντίDesign Café / 01. The Toolkit οργανώθηκε και παρουσιάστηκε 
από την Druck! Press Collective σε ανοιχτό workshop της Ανοιχτής 
Συνέλευσης Αγώνα Άνω Πόλης, το Νοέμβριο του 2022. 
Αναδημοσιεύστε ελεύθερα.


