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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, και πιο 

συγκεκριμένα ενός animation, με περιεχόμενο κάποιες από τις ιδιότητες και χρήσεις του 
νερού. Το νερό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας του ανθρώπου. 
Ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου διαμονής, όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά το 
νερό με διάφορους τρόπους. Αυτό σημαίνει πως κάθε παιδί είναι εξοικειωμένο με το νερό, 
μέσα από προσωπικά βιώματα. Το animation απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται τα στάδια δημιουργίας του, από τη σύλληψη της ιδέας, ως 
το τελικό αποτέλεσμα. Σκοπός της εργασίας είναι το animation να αποτελέσει ένα 
εισαγωγικό εργαλείο, στα χέρια του εκπαιδευτικού, σε διάφορες διδακτικές ενότητες των 
Φυσικών Επιστημών, όπου υπάρχει αναφορά στο νερό.     

 
Λέξεις κλειδιά: νερό, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, animation, STEAM. 
 
 

ABSTRACT 
 

This postgraduate work deals with the process of creating audiovisual material, and 
specifically an animation. The content refers to water properties and uses. Water is an 
integral part of everyday ’s life. Regardless of age and place of residence, all people use 
water in several ways every day. This means that every child is familiar with water, through 
personal experiences. The animation is addressed to students of Primary Education. The 
stages of its creation are presented, from the conception of the idea, to the final result. The 
purpose of the created  animation is to be used as an introductory tool, available to every 
teacher, in several lessons of the Natural Sciences, whenever there is a reference to water.  

 
Keywords: water, primary education, animation, STEAM. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

    

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στη 
ζωή των ανθρώπων. Η εξέλιξη της πληροφορικής σε συνδυασμό με τη δημιουργία του 
διαδικτύου, προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, δίνοντας μια νέα διάσταση 
στην επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας οργανωμένης κοινωνίας. Βασικό συστατικό αυτής 
της νέας πλατφόρμας είναι η εικόνα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής 
εποχής, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία. 

Σε αυτή την ροή των πραγμάτων, δεν αποτελεί εξαίρεση ο τομέας την Εκπαίδευσης. 
Στη εκπαιδευτική πραγματικότητα, τα ψηφιακά μέσα αποτελούν τους σύγχρονους 
σχολικούς αγωγούς, μέσω των οποίων μεταφέρονται πληροφορίες από τον εκπαιδευτικό 
στους μαθητές. Για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την δημιουργία 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος αποτελεσματικής μάθησης με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ολοένα και περισσότερο αξιοποιούνται τα ψηφιακά μέσα. 

Η εισαγωγή της “Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας” στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα βαρύνουσας σημασίας, το οποίο απασχόλησε την 
εκπαιδευτική πολιτική και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς ήδη από τις αρχές του 20ού 
αιώνα. Οι εκπαιδευτικές ταινίες, το ραδιόφωνο, η εκπαιδευτική τηλεόραση και οι 
διδακτικές μηχανές αποτέλεσαν σημαντικούς προδρόμους των ΤΠΕ, με επακόλουθο την 
εξάπλωση του Η/Υ, αφού πέρασε, ωστόσο, από διάφορα στάδια η εισαγωγή του στην 
εκπαίδευση. Σταδιακά, και ήδη από τα τέλη του 20ού αιώνα στην έννοια της Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας εισχωρούν όχι μόνον τα εργαλεία-μέσα, αλλά και οι διαδικασίες που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών. Οι διαδικασίες αφορούν είτε 
μεθόδους εφαρμογής των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη 
διδακτική πρακτική, είτε ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες συμβάλλουν στη διεύρυνση του 
τρόπου σκέψης των μαθητών, στην καλλιέργεια στρατηγικών αυτομόρφωσης, 
αυτενέργειας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και, γενικώς, στην άρτια 
προετοιμασία ενός μελλοντικού πολίτης μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης. 

Τα τεχνολογικά μέσα μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα, τουλάχιστον, όσον αφορά στον τρόπο πρόσληψης της γνώσης σε σύγκριση, 
με τα παραδοσιακά μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι τα βιβλία και οι 
διαλέξεις, αντίστοιχα. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, η διδασκαλία αποκτά 
περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές, γίνεται πιο ελκυστική και πιο αποτελεσματική. 
Με τον τρόπο αυτόν η πληροφορία μεταφέρεται από τον πομπό-καθηγητή στον δέκτη-
μαθητή με πιο απτό και μεθοδικό τρόπο.  

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσα προώθησης της διδασκαλίας και 
υποβοηθούνται από την εξέλιξη των δικτύων των υπολογιστών και του διαδικτύου. Στο 
πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα αποτελεί η ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
του Προγράμματος Σπουδών, με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση τους (Κόμης, 2004: 13-
32). 

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα που προκύπτουν, ακόμη και σήμερα, είναι αρκετά και 
ένα μέρος αυτών οφείλονται στην υπεραισιόδοξη άποψη σύμφωνα με την οποία, η 
εισαγωγή και μόνο του κατάλληλου ψηφιακού εξοπλισμού στα σχολεία μπορεί να επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στο οικοδόμημα της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(Μακράκης, 2000: 19-20˙ Κυνηγός & Δημαράκη, 2003: 27-28). Η παραπάνω τεχνοκεντρική 
προσέγγιση ή, αλλιώς, τεχνολογικός ντετερμινισμός είχε ως συνέπεια την εισαγωγή των Η/Υ 
στα σχολεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές προϋποθέσεις, όπως προηγούμενη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και, ίσως η 
σημαντικότερη, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ 
(Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003: 85-87). 
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Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού, και πιο συγκεκριμένα ενός animation. Κεντρική ιδέα του 
animation είναι το νερό. Στόχος του είναι να αποτελέσει το βήμα ενός εκπαιδευτικού, ώστε 
να αναφερθεί σε ιδιότητες και χρήσεις του νερού, απευθυνόμενος σε μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξοικείωση των μαθητών με το νερό, μέσα από την 
καθημερινότητά τους, αποτελεί προ υπάρχουσα γνώση για το διδακτικό περιεχόμενο του 
νερού.  

Κατά την προβολή του στην τάξη, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν, καθοδηγούμενα, τη φαντασία και την κρίση τους. Μέσα από την 
απεικόνιση της συγκεκριμένης ιστορίας, επιχειρείται να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον 
των μαθητών, κατά την περιπλάνηση του χαρακτήρα του animation, ώσπου να 
ολοκληρωθεί ένας πιο ιδιαίτερος και εμπλουτισμένος, μαθησιακά, κύκλος του νερού. 
Επίσης επιχειρείται να αποδοθεί κατάλληλο ύφος στην πλοκή, ώστε να δουν από μια νέα 
οπτική γωνία την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση τους, έχοντας ως κύρια ιδέα το νερό. Η 
χρήση του animation είναι εφικτή, ως εισαγωγικό εργαλείο κατά τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών, σε περισσότερες από μία διδακτικές ενότητες, των πρώτων τάξεων 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για κάθε ενότητα που υπάρχει αναφορά στο νερό, είναι 
στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού να το χρησιμοποιήσει αντίστοιχα.  

   Η εργασία είναι χωρισμένη σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά 
στο νερό, τις ιδιότητές του, τις χρήσεις του, την κατανομή του, την εν γένει παρουσία του 
στον πλανήτη μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στον κόσμο του animation 
και στη συνέχεια περιγράφονται βασικές έννοιες, στάδια και τεχνικές που ακολουθούνται 
για την δημιουργία του. Στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται η σύνδεση των δύο πρώτων 
κεφαλαίων με την εκπαιδευτική διαδικασία, και στη συνέχεια παρουσιάζεται η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την δημιουργία του animation, με βασικά σημεία το 
σενάριο του animation, τη δημιουργία του χαρακτήρα, το διδακτικό περιεχόμενο που έχει 
επιλεγεί, το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε καθώς και όλα τα τεχνικά ζητήματα που 
προέκυψαν. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση όπου παρατίθενται συμπεράσματα από την 
εκπόνηση της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΝΕΡΟ 

1.1. Ορισμός  

Ετυμολογικά η λέξη νερό προέρχεται από τη βυζαντινή φράση «νεαρόν ύδωρ», με την 
οποία δηλωνόταν το νερό που μόλις βγήκε από την πηγή. Η φράση προέρχεται από την 
αρχαία ελληνική φράση νήρον ύδωρ που χρησιμοποιούνταν για το νερό. 

Το νερό είναι μια χημική ένωση, το μόριο της οποίας αποτελείται από δύο άτομα 
υδρογόνου και ένα οξυγόνου. Η χημική του ονοματολογία είναι οξειδάνιο και ο μοριακός 
τύπος Η2Ο.  

Στη φύση, το νερό το συναντάμε σε τρεις μορφές: την υγρή, η οποία τυπικά 
ονομάζεται νερό, τη στερεή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, με την ονομασία πάγος και την 
αέρια η οποία ονομάζεται ατμός και σχηματίζεται όταν η θερμοκρασία του φθάσει τους 
100°C.  

Μέχρι το 18ο αιώνα, το νερό θεωρείτο απλό σώμα. Το 1781, ο Άγγλος χημικός και 
θεολόγος Priestley πραγματοποίησε τη σύνθεσή του. Στη συνέχεια, οι χημικοί Lavoisier και 
Cavendish προσδιόρισαν ότι το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Το 1805 ο Gay 
Lussac και ο Von Humboldt καθόρισαν ότι το νερό απoτελείται από δύο άτομα υδρογόνου 
και ένα άτομο οξυγόνου, προσδιορίζοντας έτσι τον ακριβή μοριακό του τύπο. (Κουγέα – 
Μπεοπούλου, 1999) 

Το 1992 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 22α  
Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα για το νερό. 

1.2 Το νερό ως ρευστό 

 
   Τα υλικά που συναντάμε στην καθημερινή ζωή, μπορούν να ταξινομηθούν σε αέρια, 

υγρά ή στερεά. Στα ρευστά συναντάμε κοινές μακροσκοπικές ιδιότητες, στα οποία 
περιλαμβάνονται όχι μόνο τα υγρά, αλλά και τα αέρια. Το νερό ανήκει στην κατηγορία των 
ρευστών. Και στις τρεις καταστάσεις, οι βασικές μονάδες από τις οποίες συντίθενται, είναι 
τα μόρια. Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μόρια διατηρούν την ταυτότητά τους 
(υπό κανονικές συνθήκες), οι ιδιότητες των υλικών διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους. Αυτό 
οφείλεται στο μέγεθος των δυνάμεων έλξης μεταξύ των μορίων, οι οποίες είναι 
ηλεκτρομαγνητικού χαρακτήρα και εξαρτώνται από την κατανομή του ηλεκτρονικού νέφους 
γύρω από τους πυρήνες και τις σχετικές θέσεις των πυρήνων. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται 
η κβαντομηχανική στον υπολογισμό των ενδομοριακών δυνάμεων. Από τη στιγμή που οι 
δυνάμεις αυτές είναι γνωστές, με τη μορφή μοριακών δυναμικών μεταξύ των πυρήνων, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασική μηχανική, για να δούμε τα αποτελέσματα 
αυτών των δυνάμεων. Από την μικροσκοπική αυτή θεώρηση, μπορούμε να οδηγηθούμε 
στις μακροσκοπικές ιδιότητες. 

    Η διαφοροποίηση μεταξύ αερίων, υγρών και στερεών μπορεί να γίνει, διότι μεταξύ 
τους έχουν απότομες αλλαγές φάσης, με μεταβολή των θερμοδυναμικών παραμέτρων. Πιο 
συγκεκριμένα, το νερό, με ψύξη, δίνει πάγο και με βρασμό, δίνει ατμό. Η αντίστροφη 
διαδικασία μάς δίνει τήξη του πάγου και συμπύκνωση υδρατμών. Οι διαδικασίες αυτές δεν 
συμβαίνουν μόνο μέσα στο εργαστήριο, αλλά και στο περιβάλλον (υδάτινο και 
ατμοσφαιρικό), όπου οι αλλαγές φάσης καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το κλίμα στην 
επιφάνεια της Γης (Φλυτζάνης, 2015). 

Η προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει τον κόσμο που μας περιβάλλει, στο 
πέρασμα του χρόνου, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πληθώρας επιστημών, με 
διαρκή εξέλιξη. Με το πεδίο της μελέτης των φαινομένων και ιδιοτήτων που διέπουν τα 
ρευστά, ασχολείται η υδροδυναμική, με σκοπό να ερμηνεύσει φαινόμενα σε όλες τις 
κλίμακες, από τον μικρόκοσμο έως το σύμπαν. Η κατανόηση της δομής και των αρχών που 
διέπουν τα ρευστά, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση σε ένα 
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μεγάλο εύρος εφαρμογών, άμεσα συνδεδεμένο με την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μερικοί 
από τους τομείς εφαρμογών που έχουν αναπόσπαστο στοιχείο το νερό αποτελούν: 

α) Μεταφορά νερού, αγωγοί μεταφοράς νερού, καθώς και συστήματα υδροδότησης, 
άρδευσης και αποχέτευσης. 

β) Μηχανολογία, με τη σχεδίαση των κατάλληλων μηχανικών εξαρτημάτων , τα οποία 
παρεμβάλλονται στη ροή νερού (αντλίες, πτερύγια, βάνες κτλ.). 

γ) Αεροναυπηγική και σχεδίαση αυτοκινήτων, πλοίων, υποβρυχίων, αεροπλάνων και 
διαστημοπλοίων. 

δ) Μετεωρολογία και ωκεανογραφία, δηλαδή κινήσεις των ανέμων και των υδάτων, 
που προκαλούνται από την ίδια τη φύση, η οποία αποτελεί ένα συνεχώς τροφοδοτούμενο 
δυναμικό σύστημα. Η «αντλία», που δρα ως κινητήρια δύναμη, είναι η θερμότητα του 
ήλιου, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η 

τοπογραφία, το υδατικό ισοζύγιο κ.τ.λ. 
ε) Λιμενικός σχεδιασμός, καθώς και γενικότερη μελέτη των κοντινών παράκτιων 

φαινομένων. Περιβαλλοντικά φαινόμενα, όπως διάχυση ρύπων, μεταφορά ρύπων και 
σκόνης ή αλλεργιογόνων παραγόντων, καθώς και διάβρωση εδάφους και ακτών. Υδραυλικά 
φαινόμενα κλειστών συστημάτων, όπως οι λίμνες και τα ποτάμια. Καταστροφές που 
οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (τσουνάμι, πλημμύρες κ.λ.π.). 

στ) Ροές βιορευστών ιατρικού ενδιαφέροντος, στο κυκλοφορικό, αναπνευστικό και 
πεπτικό σύστημα. Το ουροποιητικό σύστημα, όπου η αστάθεια της ροής, κατά την 
εκτόξευση και η διάσπαση σε σταγονίδια, μας δίνει διαγνωστικές πληροφορίες και για το 
ουρικό υγρό και για το σύστημα. 

ζ) Εφαρμογές της υδροδυναμικής στον αθλητισμό. Αυτό αφορά τεχνικές, για να 
αποφεύγεται η αντίσταση, στοιχείο χρήσιμο για κολυμβητές και ποδηλάτες, αλλά και για 
την τεχνολογία ενδυμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος. Στην κατεύθυνση αυτή, χρήσιμες 
πληροφορίες παίρνουμε από τα πτηνά και τα ψάρια. Το ιξώδες δεν δρα μόνο ως δύναμη 
αντίστασης, αλλά και ως μηχανισμός προώθησης. Αυτό εκμεταλλεύονται τα ψάρια στη 
θάλασσα και 

πολλοί μικροσκοπικοί μηχανισμοί στο νερό. Μάλιστα, όσο πιο ιξώδες είναι το ρευστό, 
τόσο πιο σημαντικός είναι ο προωθητικός μηχανισμός, αρκεί, ταυτόχρονα, να 
ελαχιστοποιείται η αντίσταση. Έτσι, πολλοί μικροοργανισμοί έχουν μακριές ουρές, τις 
οποίες χρησιμοποιούν κατάλληλα, ενώ, ταυτόχρονα, με το μακρόστενο σχήμα τους, 
ελαχιστοποιούν την αντίσταση. Για τον λόγο αυτό, πολλά βιολογικά συστήματα είναι σε 
περιβάλλον υψηλού ιξώδους. 

η) Υπάρχουν, τα φαινόμενα ροής σε στενούς αγωγούς, όπου φαινόμενα επιφανειακής 
τάσης και ιξώδους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα δέντρα έχουν ένα πολύπλοκο υδραυλικό 
σύστημα, με εντυπωσιακές αντλίες, μέσω των οποίων διοχετεύονται υγρά με θρεπτικά 
στοιχεία. Στην επιφανειακή τάση στηρίζεται και η βιομηχανία απορρυπαντικών. 

θ) Στην ενέργεια, όπως π.χ. στον ηλεκτρισμό, ο οποίος παράγεται από υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια. Ο σχεδιασμός για την βέλτιστη απόδοση χρησιμοποιεί αρχές της 
υδροδυναμικής. Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται 

η προσπάθεια άντλησης ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα, κοντά σε εκτεταμένες 
ακτές. Γενικότερα, ατμοστρόβιλοι και άλλες μηχανές καύσης βασίζονται στην 
υδροδυναμική (Φλυτζάνης, 2015). 

  

1.3. Φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού 

 
Τα σώματα βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία με το περιβάλλον και για το λόγο 

αυτό οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται, όπως αλλαγή της 
θερμοκρασίας ή της πίεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάβαση από τη μία 
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κατάσταση στην άλλη. Έτσι το νερό μπορεί να βρεθεί και στις τρεις καταστάσεις, υπό 
διαφορετικές συνθήκες. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
σε στερεά και υγρά δεν είναι ξεκάθαρη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των υγρών 
κρυστάλλων, όπου τα μόρια έχουν φορά προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Σημειώνεται ότι ενώ όλα τα υγρά όταν ψύχονται στερεοποιούνται, δεν συμβαίνει το 
ίδιο για το ήλιο (He), το οποίο παραμένει υγρό. 

Όλα τα νερά διέπονται από φυσικοχημικά και  βιολογικά χαρακτηριστικά. Αν πρόκειται 
για πόσιμο νερό τότε τα προαναφερόμενα εξετάζονται από ειδικούς, με αναλυτικές 
μεθόδους, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας.  

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού είναι αυτές που το καθιστούν ρυθμιστικό 
παράγοντα για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Είναι άγευστο και άοσμο, σχεδόν 
άχρωμο και διαυγές, αλλά εμφανίζει μια γαλάζια χροιά όταν βρίσκεται σε βαθιά στρώματα. 
Πολλές ουσίες διαλύονται στο νερό και γι' αυτό συχνά αποκαλείται «γενικός διαλύτης». 

Ο ρόλος του νερού στη γη είναι πολύπλευρος, διότι εκτός του ότι συμμετέχει με 
μεγάλο ποσοστό στη σύσταση των οργανισμών, είναι και σημαντικό μέσο βιολογικής 
δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, το νερό διαδραματίζει καίριο ρόλο στις γεωλογικές αλλαγές, 
καθώς διαβρώνει τις περιοχές απ’ όπου περνά και μεταφέρει τα υλικά διάβρωσής σε άλλες. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη διασπορά των θρεπτικών συστατικών. Τέλος, μεγάλης 
σημασίας για τα οικοσυστήματα είναι ο ρόλος του νερού ως συντελεστή μεταφοράς 
ενέργειας (Κουγέα – Μπεοπούλου, 1999). 

Το νερό αποτελεί µια χημική ένωση πού βρίσκεται σε αφθονία στον πλανήτη. Η 
μεγάλη διαλυτική του ικανότητα, το καθιστά ως το κύριο υλικό που έχει καθορίσει τις 
περισσότερες διεργασίες στον στερεό φλοιό της γης, από το κλίμα, τη διάβρωση και τη 
μεταφορά, ως τη δημιουργία και τη συντήρηση της ζωής. Παρατηρείται µια ασυμμετρία στο 
µόριο του νερού, διότι εμφανίζει µια θετική και µια αρνητική πλευρά, πιο συγκεκριμένα το 
άτομο του οξυγόνου είναι ελαφρά θετικά φορτισμένο και τα άτομα του υδρογόνου 
αρνητικά. Η µοριακή πολικότητα κάνει τα µόρια του νερού να συνδέονται μεταξύ τους, µε 
δεσμούς υδρογόνου και να σχηματίζουν αλυσίδες. Αυτή είναι και η αιτία που το νερό έχει 
ασυνήθεις ιδιότητες σε σχέση µε συγγενείς του χημικές ενώσεις. (Bischofberger and al 
1990). 

Τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού συνοψίζονται στα εξής: 

1.3.1 Θερµοχωρητικότητα  

 
Η Θερμοχωρητικότητα (Heat capacity ή thermal capacity) είναι όρος της Φυσικής και 

ιδιαίτερα της Θερμοδυναμικής, που σε απλή απόδοση, πρόκειται για την ενέργεια που 
χρειάζεται για να θερμανθεί ή να ψυχθεί ένα σώμα. 

Ως θερμοχωρητικότητα ορίζεται η ποσότητα της θερμότητας που αποβάλλεται ή 
απορροφάται από κάποιο σώμα όταν η θερμοκρασία του μεταβληθεί κατά ένα βαθμό 
Κελσίου. Έτσι η θερμοχωρητικότητα ενός σώματος βρίσκεται αν πολλαπλασιασθεί η μάζα 
του επί την ειδική του θερμότητα.  Ειδικά για την περίπτωση του νερού, επειδή η ειδική 
θερμότητα του ύδατος ορίζεται ίση με τη μονάδα, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η 
θερμοχωρητικότητα του ύδατος και η μάζα του εκφράζονται με τον ίδιο αριθμό (αλλά σε 
διαφορετικές μονάδες). 

Σύμφωνα με τη μαθηματική έκφραση, ο λόγος της θερμότητας ΔQ που προσφέρεται 
σε ένα σώμα προς την αντίστοιχη ανύψωση της θερμοκρασίας του δΤ κατά ένα βαθμό 
Κελσίου ονομάζεται Θερμοχωρητικότητα C. 

C = ΔQ / δΤ 
Στο Διεθνές Σύστημα (SI), η μονάδα της θερμοχωρητικότητας είναι joule / Kelvin, j/K. 
Εν γένει, η θερμοχωρητικότητα ενός υλικού δεν είναι μια σταθερά, αλλά εξαρτάται 

από την κλίμακα της θερμοκρασίας στην οποία συμβαίνει η θέρμανση του υλικού. Δηλαδή, 
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για την ίδια μεταβολή θερμοκρασίας δT, σε διαφορετικές περιοχές θερμοκρασίας, 
απαιτούνται διαφορετικά ποσά θερμότητας ΔQ. Ωστόσο, σε πολλές πρακτικές εφαρμογές 
προσεγγιστικών υπολογισμών, μπορεί να θεωρηθεί σαν σταθερά. 

Μαζί με την υγρή αμμωνία, το νερό έχει τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από όλα 
τα στερεά και τα υγρά, διότι αποθηκεύει μεγάλα ποσά θερμότητας, τα οποία  μεταφέρονται 
µε τα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζοντας το παγκόσμιο κλίμα και δημιουργώντας τάσεις 
ομοιόμορφης  κατανομής της θερμοκρασίας. Επίσης μετριάζει τις ακραίες θερμικές 
καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές . 

 

1.3.2 Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης – συμπύκνωσης 

 
Πρόκειται για τη θερμότητα που πρέπει να προστεθεί σε 1gr νερού προκειμένου να 

μεταβεί από την υγρή στην αέρια μορφή. Η θερμική αυτή ποσότητα είναι μεγάλη,  γιατί 
πρέπει να σπάσουν όλοι οι δεσμοί υδρογόνου, πριν το νερό μεταβεί στην αέρια φάση και 
είναι 540cal/gr στους 100˚C. Στην θάλασσα όμως, η εξάτμιση  συμβαίνει σε πολύ 
χαμηλότερη θερμοκρασία, π.χ. στους 20˚C, οπότε και τα  µόρια που εξατμίζονται, αντλούν 
το ποσό της θερμότητας που χρειάζονται από τα γειτονικά τους µόρια, που είναι ακόμα σε 
υγρή φάση, προκαλώντας ψύξη. Με τον τρόπο αυτό η εξάτμιση, από τα χαμηλά 
γεωγραφικά πλάτη, αφαιρεί τη θερμότητα που είχε συσσωρευτεί από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Όταν γίνει συμπύκνωση και υγροποίηση αυτών των υδρατμών, σε μεγαλύτερα 
γεωγραφικά πλάτη, η λανθάνουσα θερμότητα αποδίδεται στο περιβάλλον. Η απότομη 
απόδοση στο περιβάλλον της θερμότητας, προξενεί διακυμάνσεις στην ατμόσφαιρα, µε 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται θύελλες και τυφώνες. Με αυτό τον τρόπο μεγάλα ποσά 
θερμότητας μεταφέρονται από τον ισημερινό σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. 

 

1.3.3 Λανθάνουσα θερμότητα πήξης-τήξης  

 

Η συγκεκριμένη ιδιότητα αφορά τη ποσότητα θερμότητας που πρέπει να προστεθεί 
στον πάγο, για να σπάσουν όσοι δεσμοί χρειάζεται ώστε να μεταβεί στην υγρή μορφή. Η 
ποσότητα αυτή (80cal/gr), είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της εξάτμισης, γιατί 
σημαντικός αριθμός δεσμών υδρογόνου διατηρείται στο νερό των χαμηλών θερμοκρασιών. 
Πρακτική εφαρμογή αποτελούν τα παγόβουνα τα οποία εισέρχονται στην ωκεάνια 
κυκλοφορία και απορροφούν μεγάλα ποσά θερμότητας από τους ωκεανούς ώσπου να 
λιώσουν. 

 

1.3.4 Θερμική διαστολή 

 
Το καθαρό νερό, κατά τη θέρμανσή του αρχικά συστέλλεται (έως τους 4˚C) και κατόπιν 

διαστέλλεται. Όμως το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται στο θαλασσινό νερό λόγω των 
διαλυμένων αλάτων που υπάρχουν σ’ αυτό, µε αποτέλεσμα το πιο ψυχρό νερό να είναι και 
το πιο πυκνό. Έτσι η θερμική διαστολή του θαλασσινού νερού παρουσιάζει μονότονη 
αύξηση. Ο πάγος όμως µε την τήξη αποβάλλει τα άλατα και έτσι συμπεριφέρεται σαν το 
καθαρό νερό. Γίνεται πιο ελαφρύς και επιπλέει. Η θερμική διαστολή επηρεάζει τη μέση 
στάθμη της  θάλασσας.  
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1.3.5 Επιφανειακή τάση  

 

Η δημιουργία επιφάνειας σε ρευστό ή στερεό απαιτεί ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται 
κοντά στην επιφάνεια και ονομάζεται επιφανειακή ενέργεια. Αυτό έχει ως συνέπεια, το 
μέσο να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την εξωτερική επιφάνεια. Τα μόρια που βρίσκονται 
στον όγκο του ρευστού δέχονται αλληλεπιδράσεις από κάθε κατεύθυνση, ενώ τα μόρια 
στην επιφάνεια έχουν γείτονες μόνο στο μισό χώρο ώστε περιμένουμε μία επιμήκυνση των 
μοριακών αποστάσεων κάθετα στην επιφάνεια. Έτσι, στα μόρια που είναι πάνω στην 
επιφάνεια ασκείται μικρότερη έλξη μεταξύ τους, αλλά και στα μόρια κάτω από την 
επιφάνεια. Αυτή η ασυμμετρία δημιουργεί μία κατάσταση τάσης στην επιφάνεια, ώστε 
κάθε κομμάτι της να ασκεί τάση στα γειτονικά κομμάτια της επιφάνειας ή σε αντικείμενα 
που είναι σε επαφή με την επιφάνεια. (Τσαγγάρης, 2005) 

Η επιφανειακή τάση παράγει έργο, το οποίο είναι αποθηκευμένο ως ενέργεια και γι’ 
αυτό και μετριέται και σε μονάδες ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας, με μονάδες Joule/m². 

 

 
 

Εικόνα 1.1: Δυνάμεις σε εσωτερικά και επιφανειακά άτομα 

 

Το νερό έχει τη μεγαλύτερη επιφανειακή τάση από όλα τα υγρά, η οποία συντελεί στο 
σχηματισμό σταγόνων, στη δημιουργία κυμάτων, αλλά κυρίως στον έλεγχο της  
φυσιολογίας του κυττάρου.  

Κατά τη διάρκεια δημιουργίας της σταγόνας η πίεση στο εσωτερικό είναι μεγαλύτερη 
από το εξωτερικό. 
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 Εικόνα 1.2: Διαφορά πίεσης, μέσω της επιφάνειας σταγόνας. 

 

1.3.6 Διαλυτική ικανότητα  

 
Λόγω της μοριακής πολικότητάς του, το νερό δημιουργεί ιοντικούς δεσμούς με 

αποτέλεσμα να μπορεί να διαλύει τις περισσότερες ενώσεις και σε μεγαλύτερη ποσότητα 
από οποιοδήποτε άλλο υγρό. Οι ουσίες που διαλύονται, διασπώνται σε θετικά φορτισμένα 
ιόντα και αρνητικά φορτισμένα ιόντα. Τότε τα µεν ανιόντα περιβάλλονται µε µόρια νερού 
τα οποία έχουν προσκολληθεί µε τα άτομα του οξυγόνου (αρνητικά φορτισμένου), τα δε 
κατιόντα περιβάλλονται επίσης µε µόρια νερού τα οποία έχουν προσκολληθεί µε τα άτομα 
του υδρογόνου (θετικά φορτισμένα). Είναι σημαντική η μεγάλη  διαλυτική ικανότητα του 
νερού τόσο στον ανόργανο όσο και στον οργανικό κόσμο. 

Λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς του το νερό αποκαλείται ως ο παγκόσμιος 
διαλύτης, καθώς διαλύει τις περισσότερες χημικές ουσίες απ’ οποιοδήποτε άλλο διαλύτη. 
Ωστόσο, σημειώνεται ότι το νερό διαλύει μόνο πολικά μόρια, ενώ δεν μπορεί να διαλύσει 
μη πολικά μόρια, συμπεριλαμβανομένων οργανικών ουσιών, όπως λίπη και έλαια 
(Τσαγγάρης, 2005). 

 

1.3.7 Διηλεκτρική σταθερά 

 
Η διηλεκτρική σταθερά του νερού είναι η υψηλότερη όλων σχεδόν των υγρών και έχει 

μεγάλη σημασία για τη συμπεριφορά των ανόργανων διαλυμένων ενώσεων λόγω της 
υψηλής διάστασης που προκύπτει. Η υψηλή του διηλεκτρική σταθερά το καθιστά ισχυρό 
διαλυτικό μέσο των πολικών ενώσεων (ηλεκτρολύτες) αλλά και των μη πολικών ενώσεων 
(σάκχαρα) . Έτσι αποτελεί το βασικό μέσο μεταφοράς των θρεπτικών για τη ζωή συστατικών 
αλλά και των προϊόντων μεταβολισμού των ζωντανών οργανισμών. 

 

1.3.8 Ιξώδες  

 
Στα ρευστά παρατηρείται μοριακή ανταλλαγή μεταξύ γειτονικών στρωμάτων, με 

διαφορετική ταχύτητα. Ταυτόχρονα, όμως, γεγονός που είναι και το πιο σημαντικό, τα 
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μόρια είναι πολύ κοντά και αισθάνονται την έλξη των γειτονικών μορίων, που καθυστερούν 
ή επιταχύνουν την κίνησή τους. Και στην περίπτωση αυτή, έχουμε ανταλλαγή ορμής και στη 
συνέχεια, τη μετατροπή μεταφορικής κινητικής ενέργειας σε θερμότητα ή θερμική 
ενέργεια. Οι ενδοατομικές δυνάμεις συνοχής παίζουν σημαντικό ρόλο και η εξάρτηση της 
σταθεράς ιξώδους έχει διαφορετική συμπεριφορά από αυτή των αερίων. Με αύξηση της 
θερμοκρασίας του ρευστού, έχουμε ελάττωση των δυνάμεων συνοχής και αντίστοιχη 
αύξηση της μοριακής ανταλλαγής. Παράλληλα, ελάττωση των δυνάμεων συνοχής σημαίνει 
και ελάττωση των δυνάμεων αντίστασης, σε αντίθεση με την αύξηση της μοριακής 
ανταλλαγής, που οδηγεί σε αύξηση της διατμητικής τάσης (Τσαγγάρης, 2005). 

 

  
 

Εικόνα 1.3: Δυνάμεις ιξώδους σε λεπτό στρώμα νερού 
  

Η αντίσταση ενός υγρού στη ροή καλείται ιξώδες .Τα ιξώδη υγρά όπως το σιρόπι και το 
σαμπουάν ρέουν αργά. Τα λιγότερο ιξώδη υγρά όπως το νερό  και η  βενζίνη ρέουν 
γρήγορα. Το ιξώδες ενός υγρού εξαρτάται συνήθως από τη θερμοκρασία του και όταν αυτή 
αυξάνεται, το ιξώδες μειώνεται. Κατά συνέπεια το ιξώδες ενός υγρού εξαρτάται από τη 
δύναμη των ελκυστικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων, τα οποία εξαρτώνται από τη 
σύνθεση, το μέγεθος, και τη μορφή τους. 

Το νερό έχει μικρότερο ιξώδες από τα περισσότερα υγρά, αυτό διευκολύνει τόσο τη 
ροή του επάνω και μέσα στη χέρσο, όσο και στη μετακίνηση θαλασσίων μαζών στον 
ωκεανό για την εξισορρόπηση διαφορών πίεσης, δημιουργώντας έτσι τα θαλάσσια 
ρεύματα.   

Το νερό απαιτεί ιδιαίτερη μνεία, όχι μόνο γιατί είναι το πιο άφθονο ρευστό στη Γη, 
αλλά και γιατί έχει ιδιαίτερες και σημαντικές ιδιότητες. Το νερό αποτελεί τη μόνη ουσία, η 
οποία απαντάται υπό φυσικές συνθήκες στην επιφάνεια της Γης και στις τρεις καταστάσεις 
(στερεό, υγρό και αέριο). Ακόμη και στους θαλάσσιους οργανισμούς, η περιεκτικότητα σε 
νερό είναι περίπου 85%. Σε άλλους πλανήτες γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης νερού, αλλά η 
Γη είναι ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα, όπου υγρό νερό υπάρχει στην 
επιφάνεια. Σε αυτό παίζει ρόλο, όχι μόνο ένας μηχανισμός συσσώρευσης νερού στην 
επιφάνεια, αλλά και μηχανισμοί συγκράτησής του, λόγω των κατάλληλων συνθηκών 
θερμοκρασίας, πίεσης, βαρύτητας αλλά και της δυναμικής της ατμόσφαιρας. Ο κύκλος του 
νερού είναι σημαντικός για πολλά φαινόμενα και πολλές διαδικασίες, που είναι μοναδικές 
στην επιφάνεια της Γης και συνδέονται με την εξέλιξη ζωντανών οργανισμών ή φυσικών 
συστημάτων. Ο κύκλος αυτός συνδέει τους ωκεανούς με τη γεώσφαιρα και την ατμόσφαιρα 
και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες δυναμικής ισορροπίας. Η σύζευξη της θάλασσας 
με την ατμόσφαιρα και η ανταλλαγή μάζας και ενέργειας είναι πολύ σημαντική για τον 
καθορισμό του κλίματος. Στην ανταλλαγή αυτή βοηθά, επίσης, και το γεγονός, ότι και τα 
δύο επιτρέπουν ρεύματα μεταφοράς (υγρών ή αερίων μαζών αντίστοιχα) και βοηθούν στην 
ανακατανομή θερμότητας, άλατος κτλ. 

Μερικές από τις αξιοσημείωτες ιδιότητες του νερού είναι: 
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• η μεγαλύτερη ειδική θερμότητα από κάθε άλλο ρευστό, που απαντάται φυσικά στην 
επιφάνεια της Γης, 

• το ανώμαλα υψηλό σημείο τήξης και βρασμού, συγκρινόμενο με άλλες ουσίες 
παρόμοιου μοριακού βάρους, 

• η υψηλή επιφανειακή τάση και 
• η ικανότητα να διαλύει άλλες ουσίες. 
• η υψηλή εντροπία που οδηγεί σε ποικιλία στη δομή του. 
Αυτές, αλλά και άλλες ιδιότητες, καθορίζονται από το βασικό μόριο H₂O και τη δομή 

του, αλλά και την αλληλεπίδραση με άλλα μόρια. Τα άτομα του υδρογόνου έχουν θετικό 
φορτίο, ενώ το άτομο του οξυγόνου, λόγω της υψηλής ηλεκτροαρνητικότητας του, έχει δύο 
αρνητικά φορτία. Η δομή του είναι τέτοια, ώστε να δίνει ένα ηλεκτρικό δίπολο, που οδηγεί 
στο σχηματισμό συσσωματωμάτων, των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η τάση να 
σχηματίζουν τετραεδρικές διατάξεις, αφού η γωνία των 105˚ είναι πολύ κοντά στην 
τετραεδρική γωνία των 109.28˚. Έτσι, κάθε οξυγόνο έχει τέσσερα γειτονικά άτομα 
υδρογόνου, με τα οποία σχηματίζει υδρογονικούς δεσμούς. Ο υδρογονικός δεσμός είναι 
10-100 φορές ασθενέστερος ενεργειακά από μοριακούς δεσμούς. Π.χ. για το νερό, η 
ενέργεια του δεσμού είναι 0.5eV. Αυτό σημαίνει ότι το νερό εύκολα μεταβάλλει τη δομή 
του, λόγω μεταβολής του χημικού περιβάλλοντος ή της θερμοκρασίας. H ακριβής δομή του 
νερού, ακόμη και σε στατική θερμοδυναμική ισορροπία, είναι και σήμερα αντικείμενο 
έρευνας. Ένα ερώτημα που τίθεται, είναι αν η τετραεδρική δομή είναι τέλεια ή αν 
δημιουργούνται συσσωματώματα, με ασθενή όρια, που έχουν στο εσωτερικό τετραεδρική 
δομή, ενώ στις επαφές υπάρχουν μη στατικές αποκλίσεις.  

Μία άλλη ιδιομορφία του νερού, είναι η υψηλή εντροπία, που σημαίνει ότι 
παρουσιάζει μία ποικιλία στη δομή του. Κάθε άτομο οξυγόνου, κατά μέσο όρο, μπορεί να 
έχει δύο επιπλέον ηλεκτρόνια, συμπληρώνοντας την εξωτερική στοιβάδα. Στον υδρογονικό 
δεσμό, το υδρογόνο μεταπηδά ανάμεσα στα δύο γειτονικά του οξυγόνα. Έτσι, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι το υδρογόνο αισθάνεται ένα δυναμικό διπλού πηγαδιού, με ενδιάμεσο 
φράγμα. Υπάρχει μία κρίσιμη απόσταση ανάμεσα στα οξυγόνα, κάτω από την οποία έχουμε 
μόνο ένα πηγάδι. Η εικόνα αυτή είναι φαινομενολογική και ο υπολογισμός της ενέργειας 
του υδρογονικού δεσμού απαιτεί τη χρήση της κβαντομηχανικής. 

Λόγω της ηλεκτρικής διπολικής ροπής, τα μόρια του νερού προσανατολίζονται σε ένα 
ηλεκτρικό πεδίο, τείνοντας να το ελαττώσουν. Όταν τα μόρια του νερού παρεμβάλλονται 
ανάμεσα σε δύο αντίθετα φορτισμένα ιόντα, ελαττώνουν σημαντικά την έλξη Coulomb 
ανάμεσα στα ιόντα. Για παράδειγμα η έλξη ανάμεσα σε ιόντα νατρίου (Na+) και χλωρίου 
(Cl-) ελαττώνεται στο 1/80 της αρχικής έλξης, όταν παρεμβάλλεται νερό. Ταυτόχρονα, 
βοηθά και στη διάσπαση ιοντικών ουσιών. Η ελάττωση είναι αναμενόμενη, όπως σε έναν 
πυκνωτή, όταν παρεμβάλλεται διηλεκτρικό. Η εντυπωσιακή σε μέγεθος αλλαγή, οφείλεται 
στη δυνατότητα του νερού να σχηματίζει, εύκολα, μεγάλα συσσωματώματα, με 
προσανατολισμένες διπολικές ροπές. Σε αυτό, ρόλο παίζει η δημιουργία των υδρογονικών 
δεσμών ανάμεσα σε μόρια νερού. Οι δεσμοί αυτοί είναι αρκετά ισχυροί και η μελέτη τους 
είναι έξω από τα όρια του παρόντος βιβλίου. Από τα παραπάνω, εξηγείται γιατί το νερό δρα 
ως καλός διαλύτης. 

Η τετραεδρική δομή, λόγω της κατευθυντικότητας των δεσμών, έχει πολύ κενό χώρο. 
Όταν η θερμοκρασία είναι αυξημένη, λόγω των θερμικών ταλαντώσεων, με αύξηση της 
θερμοκρασίας, έχουμε αύξηση των μοριακών αποστάσεων και, επομένως, ελάττωση της 
πυκνότητας. Στους 4°C περίπου όμως, η πυκνότητα παρουσιάζει ένα μέγιστο. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η τετραεδρική δομή δεν ευνοείται και το νερό έχει την τάση να 
δημιουργεί μικρά συσσωματώματα, τα οποία μεταξύ τους σχηματίζουν πολύ διαφορετικές 
γωνίες, που προσεγγίζουν αυτές για πιο πυκνές δομές. Αντίθετα, ο πάγος στους 0°C έχει 
τετραεδρική δομή, με αυξημένο όγκο και μικρότερη πυκνότητα. Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ 
ευεργετική. Ο πάγος σε 0°C έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό, σε λίγο μεγαλύτερη 
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θερμοκρασία σε ισορροπία με τον πάγο, και έτσι, ο πάγος σχηματίζεται πάντα από την 
επιφάνεια της λίμνης προς τα κάτω. 

Το σημείο τήξης (θερμοκρασία σχηματισμού πάγου) ελαττώνεται με την πίεση. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα, η τήξη των παγόβουνων λαμβάνει χώρα στη βάση τους και 
διευκολύνεται η ροή τους. Ταυτόχρονα, κάτω από μεγάλες πιέσεις, ο πάγος γίνεται 
πλαστικός, λόγω της υποχώρησης των σχετικά ασθενών υδρογονικών δεσμών. Έτσι, ο πάγος 
στο εσωτερικό της ανταρκτικής ρέει και δημιουργεί παγόβουνα, στα όρια που, εν συνεχεία, 
αποκολλώνται. Σε διαφορετική περίπτωση, σιγά-σιγά, το νερό θα σχημάτιζε πάγο συνεχώς 
στις πολικές περιοχές (Φλυτζάνης, 2015). 

 

1.3.9 Άνωση 

 
Άνωση ονομάζεται η συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα από το ρευστό μέσα 

στο οποίο βρίσκεται. Η άνωση έχει την ίδια διεύθυνση με το βάρος του σώματος, και 
αντίθετη φορά. Η άνωση αναφέρεται σε συστήματα που βρίσκονται σε ηρεμία και δεν 
πρέπει να συγχέεται με την άντωση. Η μελέτη του φαινομένου της άνωσης εμπίπτει στον 
κλάδο της φυσικής που ονομάζεται "στατική των ρευστών". 

Η άνωση εκδηλώνεται σε κάθε σώμα που βρίσκεται εντός ρευστού, παρουσία 
βαρυτικού πεδίου και γίνεται αντιληπτή ως δύναμη που δρα αντίθετα στο βάρος. 

Το μέγεθος της άνωσης προκύπτει από την Αρχή του Αρχιμήδη κατά την οποία: «Κάθε 
σώμα βυθισμένο σε ρευστό δέχεται δύναμη ίση και αντίθετη με το βάρος του ρευστού που 
εκτοπίζει». Η αντίστοιχη μαθηματική έκφραση είναι A = ρ*g*V  όπου: 

    ρ: η πυκνότητα του ρευστού 
    g: η επιτάχυνση βαρύτητας 
    V: όγκος του βυθισμένου σώματος 
Το σημείο εφαρμογής της άνωσης λέγεται κέντρο άνωσης και συμπίπτει με το κέντρο 

βάρους του εντοπιζόμενου υγρού, του λεγόμενου στη ναυπηγική εκτοπίσματος. Έτσι 
λοιπόν, η θέση εφαρμογής της άνωσης ενός σώματος διαφέρει κατά κανόνα από την θέση 
εφαρμογής του βάρους του. Όταν βάρος σώματος είναι μεγαλύτερο του βάρους του 
εκτοπίσματός του, τότε η συνισταμένη βάρους-άνωσης έχει φορά προς τα κάτω και το 
σώμα βυθίζεται. 

Όταν βάρος σώματος είναι μικρότερο του βάρους του εκτοπίσματός του, τότε η 
συνισταμένη βάρους-άνωσης έχει φορά προς τα πάνω και το σώμα ανέρχεται. Όταν το 
βάρος και η άνωση είναι ίσα, το σώμα βρίσκεται σε αδιάφορη ισορροπία, σε οποιαδήποτε 
στάθμη μέσα στον όγκο του ρευστού. 

Αν το υγρό παρουσιάζει ελεύθερη επιφάνεια τότε, στην περίπτωση που το βάρος του 
σώματος είναι μικρότερο του βάρους του εκτοπίσματός του, αυτό ανέρχεται στην 
επιφάνεια και μένει βυθισμένο κατά το μέρος που απαιτείται για να εξισωθεί το βάρος του 
εκτοπίσματος καταστεί με το βάρος του σώματος. Σε αυτή τη περίπτωση λέγεται ότι το 
σώμα "επιπολάζει" (επιπλέει). 

Όσον αφορά τα σώματα που ανυψώνονται λόγω της άνωσης που ασκεί σε αυτά η 
ατμόσφαιρα (μπαλόνια, αερόστατα), η ισορροπία επέρχεται εξαιτίας  της μείωσης του 
ειδικού βάρους της ατμόσφαιρας καθ' ύψος. Το σώμα ανέρχεται μέχρι το ύψους στο οποίο 
η άνωση εξισώνεται με το βάρος, και εκεί ηρεμεί. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το σώμα 
"αιωρείται". 

Η στατική άνωση του ύδατος επί των σωμάτων είναι αυτή που επιτρέπει τη 
ναυπήγηση πλοίων. 
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1.4. Υδρολογικός κύκλος 

 
Η ποσότητα του νερού στη γη ανακυκλώνεται κι έτσι παραμένει ουσιαστικά σταθερή 

εδώ και ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Όπως υποστηρίζει η Καλλέρη (2010) αυτό  γίνεται 
διότι το νερό πραγματοποιεί ένα κύκλο περνώντας από στερεό σε υγρό και σε αέριο.  

Οι Παυλόπουλος και Γαλάνη (2012) ορίζουν τον υδρολογικό κύκλο, ή  κύκλο του 
νερού, ως τη συνεχή και αδιάκοπη κυκλοφορία και ανακύκλωση του νερού, τόσο στην 
υδρόσφαιρα - ατμόσφαιρα της γης, όσο και στο έδαφος και το υπέδαφος. Κατά τη 
συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω της επίδρασης της θερμότητας του ήλιου στη γη το νερό 
αλλάζει κατάσταση, από τη στερεή μορφή των πάγων, στην υγρή και την αέρια κατάσταση 
των υδρατμών. 

 Ο κύκλος του νερού ξεκινά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς, καθώς ο ήλιος 
θερμαίνει το νερό, αυτό εξατμίζεται και ανυψώνεται με τη μορφή υδρατμών στον αέρα. Η 
εξάτμιση από τους ωκεανούς είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο το νερό περνά στη ζώνη 
της ατμόσφαιρας, εξαιτίας του ότι πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται 
από ωκεανούς με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλης κλίμακας εξάτμιση. Κατά τη 
διάρκεια της εξάτμισης, τα μόρια που υγρού που βρίσκονται στην επιφάνεια, έχουν 
μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από τα υπόλοιπα, κι έτσι ξεφεύγουν από την έλξη των 
υπολοίπων μορίων, κινούνται ελεύθερα πάνω από το χώρο του υγρού και βρίσκονται πλέον 
στην αέρια φάση. Ο ρυθμός της εξάτμισης επιταχύνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, 
επειδή σε υψηλότερες θερμοκρασίες το ποσοστό των μορίων που έχουν μεγαλύτερη 
κινητική ενέργεια ώστε να διαφύγει από το υγρό είναι μεγαλύτερο. Το ίδιο συμβαίνει και 
με το νερό των λιμνών, των ποταμών και του εδάφους. (Αποστολάκης κ.α., 2006). 

Όπως υποστηρίζει ο Perlman (2005), η ποσότητα νερού, η οποία εξατμίζεται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι ίση με τη ποσότητα του νερού που επιστρέφει στην επιφάνεια 
της γης με τη μορφή κατακρημνισμάτων, όπως το χιόνι, η βροχή και το χαλάζι. Βέβαια, η 
κατανομή των ποσοτήτων που εξατμίζονται και ξαναπέφτουν μεταβάλλεται γεωγραφικά 
οπότε στη θάλασσα η εξάτμιση υπερτερεί της βροχής ενώ στη στεριά συμβαίνει το 
αντίθετο.  

Υδρατμοί στην ατμόσφαιρα αποδίδονται επίσης και από τη διαπνοή των φυτών και 
την εξάτμιση από την επιφάνεια του εδάφους. Επειδή, αρκετά συχνά  η εξάτμιση και η 
διαπνοή από την ξηρά δεν διακρίνονται, αναφέρονται με τον όρο εξατμοδιαπνοή. (Perlman, 
2005). Ως εξατμοδιαπνοή στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι διαδικασίες της εξάτμισης του 
νερού από την επιφάνεια του εδάφους και της διαπνοής από τα φύλλα των φυτών. 
Διαπνοή είναι η διεργασία μέσω της οποίας η υγρασία μεταφέρεται από τις ρίζες των 
φυτών μέχρι τους μικρούς πόρους που βρίσκονται στο κάτω μέρος των φύλλων όπου και 
μετατρέπεται σε υδρατμό και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Διαπνοή επίσης 
ονομάζεται η διαδικασία αποβολής νερού από το φυτό προς το περιβάλλον, μέσα από τις 
μικρές οπές στα φύλλα, που ονομάζονται στόματα (Αποστολάκης κ.α., 2006). 
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Εικόνα 1.4: Ο κύκλος του νερού  

 

Επίσης μια μικρή ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα προέρχεται και από την 
εξάχνωση η οποία είναι μια μορφή εξάτμισης με την οποία κάποια μόρια μεταβαίνουν 
απευθείας από τη στερεά στην αέρια φάση. (Hewitt, 2002). Η εξάχνωση παρατηρείται στη 
στερεή μορφή του νερού, όπως στους πάγους και στα χιόνια, τα μόρια των οποίων  
μετατρέπονται απευθείας σε υδρατμούς χωρίς να περάσουν από τη φάση της υγρής 
κατάστασης. Το αντίθετο της εξάτμισης είναι η υγροποίηση ή συμπύκνωση, η μετατροπή 
δηλαδή ενός αερίου σε υγρό. Οι υδρατμοί που παράγονται από την εξάτμιση των υδάτινων 
επιφανειών μεταφέρονται στον ατμοσφαιρικό χώρο με τη βοήθεια των ανέμων και με τις 
κινήσεις των αέριων μαζών. Ανοδικά ρεύματα αέρα ανεβάζουν τους υδρατμούς στα 
ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας όπου οι μικρότερες πιέσεις που επικρατούν έχουν 
αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας. (Perlman, 2005). 

Το νερό συνεχώς εξατμίζεται και συμπυκνώνεται στον αέρα. Το περισσότερο νερό που 
συμπυκνώνεται στα σύννεφα δεν πέφτει διότι υποστηρίζεται από ανοδικά ρεύματα αέρα. 
Όταν όμως κρύες μάζες αέρα ψύξουν τα σταγονίδια των σύννεφων, τότε αυτά 
συγκεντρώνονται σε ομάδες και σχηματίζουν χοντρές σταγόνες, οι οποίες γίνονται 
βαρύτερες δεν μπορούν να συγκρατηθούν στο σύννεφο κι έτσι πέφτουν (Καλλέρη, 2010). 
Αυτό είναι το φαινόμενο της βροχής. Αν όμως κατά τη διαδρομή τους προς το έδαφος 
συναντήσουν στρώματα πολύ ψυχρού αέρα, τότε παγώνουν και σχηματίζουν μικρούς 
παγοκρυστάλλους, το χιόνι. (Καλλέρη, 2010) 

 Διαφορετικές μορφές κατακρημνίσματος είναι το χαλάζι, η πάχνη και η δροσιά. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα κατακρημνισμάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς (Perlman, 
2005). Η ποσότητα νερού που εξατμίζεται είναι ίση με τη ποσότητα του νερού που 
επιστρέφει στην επιφάνεια της γης με τη μορφή κατακρημνισμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη μεταφορά των σύννεφων σε συνδυασμό με τα ρεύματα αέρα πάνω από τις ηπειρωτικές 
περιοχές. Έτσι η κατανομή των ποσοτήτων που επιστρέφουν στη γη μεταβάλλεται, με 
αποτέλεσμα στους ωκεανούς να είναι μεγαλύτερη η εξάτμιση και στη στεριά η 
κατακρήμνιση. Από την ποσότητα των κατακρημνισμάτων που πέφτουν στη στεριά, ένα 
μεγάλο ποσοστό καταλήγει πάλι στους ωκεανούς επηρεασμένο από την επίδραση της 
βαρύτητας, τη διαδικασία αυτή την ονομάζουμε επιφανειακή απορροή. Η μεγαλύτερη 
ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στους ωκεανούς μέσω των ποταμών 
και ένα άλλο μέρος της καταλήγει στις λίμνες. Όμως, το νερό των κατακρημνισμάτων δεν 
ρέει αποκλειστικά μέσα στους ποταμούς. Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το έδαφος με τη 
λειτουργία της διήθησης και καταλήγουν στο εσωτερικό της γης σχηματίζουν το γνωστό με 
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την ονομασία υπόγειο νερό (Παυλόπουλος & Γαλάνη, 2012). Ποσοστό αυτού του νερού 
μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο του προς τα επιφανειακά υδάτινα σώματα (και τους 
ωκεανούς) ως εκφόρτωση υπόγειου νερού. Όταν βρίσκει διόδους προς της επιφάνεια της 
γης εμφανίζεται με τη μορφή πηγών. Ένα άλλο ποσοστό του υπόγειου νερού πηγαίνει 
βαθύτερα και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορίες, οι οποίοι μπορούν να 
αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα (Perlman, 
2005). 

 

 

 
Εικόνα 1.5: Υδρολογικός  κύκλος  

 

1.5.  Κατανομή του νερού στη γη 

 
Το νερό στη γη κατανέμεται σε τρεις μεγάλες περιοχές: στους ωκεανούς,  

την ξηρά, την ατμόσφαιρα. 
Η κύρια ποσότητα βρίσκεται στους ωκεανούς και αποτελεί περίπου το 97% του νερού 

του πλανήτη. Το νερό της ξηράς αποτελεί μόνο το 3% και κατανέμεται στους πάγους των 
πολικών περιοχών, στο έδαφος, όπου το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν τα υπόγεια νερά, 
στις λίμνες και τα ποτάμια, και σε πολύ μικρές ποσότητες στο σώμα των ζωντανών 
οργανισμών.  
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Αναλυτικότερα τα 1.386 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα του νερού στη Γη 
περισσότερο από 96% είναι αλμυρό. Το 68% του γλυκού νερού βρίσκεται σε μορφή πάγου 
και παγετώνων. Ακόμα το 30% του γλυκού νερού βρίσκεται σε υπόγειους υδροφορείς. Το 
επιφανειακό γλυκό νερό που βρίσκεται σε ποτάμια και λίμνες είναι συνολικά 93.100 κυβικά 
χιλιόμετρα και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/150 του 1% του συνολικού νερού στη Γη. Παρ' 
όλ' αυτά, τα ποτάμια και οι λίμνες είναι οι βασικές πηγές νερού για την κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι λίμνες και τα ποτάμια, δηλαδή τα επιφανειακά 
νερά, που αποτελούν τις κύριες πηγές νερού (υδατικοί πόροι) φαίνεται να αντιτίθεται με 
την εικόνα που σχηματίσαμε προηγουμένως, σύμφωνα με την οποία, τα υπόγεια νερά είναι 
περισσότερα σε ποσότητα από τα επιφανειακά. Αυτό ερμηνεύεται αν αναλογιστούμε πως 
οι πόροι του νερού δεν αποθηκεύονται (όπως το πετρέλαιο για παράδειγμα) αλλά 
ανανεώνονται. Επομένως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα νερού που είναι 
αποθηκευμένη αλλά αυτή που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έτσι, λοιπόν, τα επιφανειακά νερά 
ανανεώνονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τα υπόγεια. 

 

 

Μορφή 
Νερού 

Όγκος νερού σε 
κυβικά χιλιόμετρα 

Ποσοστό 
γλυκού νερού 

Ποσοστό 

συνολικού νερού  

Ωκεανοί 
Θάλασσες & Κόλποι 

1.338.000.000 -- 96,5 

Παγόβουνα, 
Παγετώνες & 
Μόνιμο χιόνι 

24.064.000 68,7 1,74 

Υπόγειο Νερό 23.400.000 -- 1,7 

 Γλυκό 10.530.000 30,1 0,76 

 Αλμυρό 12.870.000 -- 0,94 

Εδαφική 
Υγρασία 

16.500 0,05 0,001 

Εδαφικός πάγος 
& Μόνιμα παγωμένο 
έδαφος 

300.000 0,86 0,022 

Λίμνες 176.400 -- 0,013 

 Γλυκές 91.000 0,26 0,007 

Αλμυρές 85.400 -- 0,006 

Ατμόσφαιρα 12.900 0,04 0,001 

Έλη 11.470 0,03 0,0008 

Ποταμοί 2.120 0,006 0,0002 

Βιολογικό Νερό 1.120 0,003 0,0001 

Σύνολο 1.386.000.000 - 100 

Πίνακας 1.1: Εκτίμηση της παγκόσμιας κατανομής νερού 
 

1.5.1 Νερό της θάλασσας. 

 
Το νερό της θάλασσας αποτελείται από 96.5% καθαρό νερό και 3.5% άλλα υλικά, 

μεταξύ των οποίων άλατα, διαλυμένα αέρια, οργανική ύλη και αδιάλυτα σωματίδια σε μια 
ομογενή κατανομή στο χώρο. Συνέπεια αυτού είναι οι φυσικές του ιδιότητες να 
καθορίζονται από το, σε ποσοστό 96.5%, καθαρό νερό. Αυτό δε σημαίνει ότι τα άλλα υλικά 
δε συμμετέχουν στις ιδιότητες. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του καθαρού 
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νερού είναι αρκετά χαμηλή, αλλά αυτή του θαλάσσιου νερού είναι ανάμεσα σε αυτή του 
καθαρού νερού και του χαλκού, με τον τελευταίο να είναι πολύ καλός αγωγός. Αυτό 
συμβαίνει, διότι το νερό έχει την ικανότητα να διαλύει (περισσότερο από κάθε άλλο υγρό) 
τα άλατα σε ιόντα, αυξάνοντας σημαντικά την αγωγιμότητα του θαλάσσιου νερού. Έτσι, 
στους 20°C, η αγωγιμότητα του θαλάσσιου νερού είναι 10 φορές μικρότερη από αυτή του 
καθαρού. Εκτός από την αγωγιμότητα, έχουμε και σημαντική μεταβολή στην ωσμωτική 
πίεση. Οι πρόσθετες ουσίες, παρά το γεγονός πως επηρεάζουν τις περισσότερες ιδιότητες 
του θαλάσσιου νερού, δεν τις καθορίζουν. Σε αυτές τις ιδιότητες περιλαμβάνονται η 
πυκνότητα, η συμπιεστότητα, το σημείο τήξης, η θερμοκρασία μέγιστης πυκνότητας. Το 
ιξώδες και η απορρόφηση του φωτός επηρεάζονται ελάχιστα από την περιεκτικότητα σε 
άλατα, στην οποία οφείλεται και η αλμυρή γεύση του νερού. 

Τα περισσότερα ιόντα προέρχονται από διάβρωση διαφόρων πετρωμάτων και 
εισέρχονται στη θάλασσα μέσω της εισροής επιφανειακών ή μη, νερών από τη στεριά. Τα 
κύρια κατιόντα είναι νάτριο, μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο και στρόντιο, ενώ τα κύρια ανιόντα 
είναι χλώριο, θείο, βρώμιο, και διανθρακικό οξύ τα οποία συνολικά αποτελούν το 99.9% επί 
των διαλυτών ουσιών. 

Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι περίπου 1025kg/m³, ενώ του καθαρού 
νερού είναι 1000 kg/m³. Η πυκνότητα αυξάνει με αύξηση της περιεκτικότητας σε άλατα ή 
μείωση της θερμοκρασίας, όταν είμαστε πάνω από τη θερμοκρασία μέγιστης πυκνότητας. 
Επειδή η άμεση μέτρηση της πυκνότητας στο χώρο είναι σχεδόν αδύνατη, αυτή εκτιμάται 
έμμεσα από τη μέτρηση της τοπικής θερμοκρασίας και περιεκτικότητας σε άλατα. Η 
περιεκτικότητα σε άλατα, επίσης  επηρεάζει τη θερμοκρασία μέγιστης πυκνότητας.  

Σε αντίθεση με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία απορροφώνται σε μικρό 
βάθος. Τα ακουστικά κύματα, στον ωκεανό διαδίδονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς 
απόσβεση (απορρόφηση ή σκέδαση). Η ανάκλαση ακουστικών κυμάτων χρησιμοποιείται σε 
μεγάλο βαθμό για τη βυθομέτρηση των ωκεανών, αν και το νερό έχει πολύ μικρή 
συμπιεστότητα. Πολλά θαλάσσια κήτη χρησιμοποιούν, επίσης, ήχο για τη μεταξύ τους 
επικοινωνία και αναγνώριση στόχων, κάτι σαν φυσικό SONAR. Τα ακουστικά κύματα 
χρησιμοποιούνται επίσης για την αναγνώριση εκρήξεων, που μπορούν να ανιχνευθούν σε 
μεγάλες αποστάσεις Γήινης κλίμακας (Φλυτζάνης, 2015). 

 

1.5.2. Πόσιμο νερό 

 
Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού είναι: 

• η  εμφάνιση 

• το χρώμα 

• η οσμή 

• η γεύση 

• η θερμοκρασία και  

• η καθαρότητα – διαφάνεια.   
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη μικρής ποσότητας ανόργανων αλάτων (0,5 γραμμάριο, 

δηλαδή 500 mg στο λίτρο), γιατί το καθαρό νερό χωρίς διαλυμένα άλατα μπορεί να είναι 
βλαβερό για τον οργανισμό μας.   

Το χρώμα και η διαφάνεια είναι δυνατόν να μετρηθούν με ειδικά όργανα, ενώ ο 
προσδιορισμός της εμφάνισης, οσμής και της γεύσης εξαρτώνται από την αντίληψη των 
ανθρώπινων αισθήσεων και την κρίση. 

Σε γενικές μεθόδους (standard methods) δεν περιλαμβάνεται η δοκιμή για την 
εμφάνιση. Ενώ σε εγκεκριμένες μεθόδους (approved methods) εξετάζονται η οσμή και η 
γεύση μόνο από την ποιοτική άποψη. Στις γενικές μεθόδους αναφέρεται η περιγραφή της 
οσμής καθώς και μια τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται ένας οριακός αριθμός για την 
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οσμή. Σε ανάλογη δοκιμή είναι δυνατόν να επιτευχθεί και ένας οριακός αριθμός γεύσης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις όλες οι δοκιμές είναι πολύ χρήσιμες όταν είναι πιθανό να έχουμε 
νερό στο οποίο η οσμή είναι περισσότερο εμφανής από τη γεύση ή και το αντίθετο, γεύση 
εντονότερη της οσμής (Καραουλάνης, 1998). 

Τα χημικά στοιχεία που περιέχονται στα περισσότερα φυσικά νερά είναι συνήθως 
τέσσερα κατιόντα. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και το κάλιο και τέσσερα ανιόντα. 
Αυτά είναι ανθρακικά, θειικά χλωριούχα, νιτρικά και άλατα αυτών και έχουν ηλεκτρική 
αγωγιμότητα και  pH.  

Το νερό έχει ποικίλη χημική δράση. Σχηματίζει "ενώσεις διά προσθήκης" με πολλά 
άλατα, καθώς και με πολλά μόρια άλλων ουσιών. Οι ενώσεις αυτές ονομάζονται υδρίτες ή 
ένυδρες ενώσεις. Οι δυνάμεις που ενώνουν τα μόρια των ουσιών και του νερού είναι: 

1. Ελκτικές δυνάμεις μεταξύ του θετικού ιόντος του μετάλλου και του αρνητικού 
οξυγόνου του πολωμένου μορίου του νερού 

2. Σχηματισμός ημιπολικού δεσμού μεταξύ του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος 
του μετάλλου με ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. 

3. Σχηματισμός γέφυρας υδρογόνου μεταξύ του μορίου του νερού και της ουσίας. 
Άλλος σημαντικός τύπος αντίδρασης του νερού είναι η υδρόλυση (διάσπαση ενώσεων 

με τη βοήθεια νερού). Επίσης  το νερό πραγματοποιεί  αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, όπου 
δρα άλλοτε ως οξειδωτικό και άλλοτε ως αναγωγικό μέσο. 

 

1.5.2.1.Μεταλλικά χαρακτηριστικά 

 
Οργανικά και ανόργανα συστατικά 
Οι διαλυμένες ενώσεις των φυσικών νερών μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με το 

ποσοστό τους, σε κύρια και δευτερεύοντα συστατικά και σε ιχνοστοιχεία. Ενώ ανάλογα με 
τη χημική τους φύση σε οργανικές και ανόργανες ουσίες. 

Στα κύρια συστατικά των φυσικών νερών συγκαταλέγονται οι ενώσεις των οποίων οι 
συγκεντρώσεις κυμαίνονται μεταξύ 0,1 και 10 meq/l (ιόντα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου, 
χλωρίου, καλίου, ανθρακικά και θειικά άλατα κ.ά.). Τα παραπάνω ιόντα και ενώσεις 
αποτελούν γενικά τα μακροθρεπτικά συστατικά των υδρόβιων οργανισμών, ενώ κάποια 
από αυτά (Ca++, HCO3-) παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του pH του νερού. 
Στα δευτερεύοντα συστατικά των νερών συγκαταλέγονται ενώσεις με συγκεντρώσεις 
μικρότερες από 1mg/l (φωσφορικά, νιτρικά, πυριτικά ιόντα). Τα δευτερεύοντα ιόντα 
αποτελούν τα βασικά θρεπτικά συστατικά των φυτικών οργανισμών, έχοντας καθοριστικό 
ρόλο στην αφθονία των οργανισμών και  στην παραγωγικότητα μιας υδάτινης έκτασης. Αν 
και η παρουσία διαφόρων ειδών φυτοπλαγκτού σε μια λίμνη σχετίζεται με τη συγκέντρωση 
ορισμένων κύριων ιόντων, η αύξηση των πληθυσμών τους εξαρτάται από τη σχετική 
αφθονία των δευτερευόντων ιόντων . Τα φωσφορικά, νιτρικά και πυριτικά ιόντα είναι αυτά 
που διαμορφώνουν κυρίως την τροφική κατάσταση των λιμνών και καθορίζουν τις 
ολιγότροφες, μεσότροφες και εύτροφες συνθήκες. Σε περιπτώσεις υψηλής ρύπανσης οι 
συγκεντρώσεις των δευτερευόντων ιόντων μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ το 1mg/l. 

Τα οργανικά συστατικά του νερού προέρχονται από τη διάσπαση ουσιών που 
υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, σε αστικό περιβάλλον, σε γεωργοκτηνοτροφικά 
(υπολείμματα χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.ά.) και βιομηχανικά 
απόβλητα καθώς και από τη νεκρή φυτική βιομάζα που εμπλουτίζει τον υδάτινο αποδέκτη. 
Η διάσπαση του οργανικού υλικού (αποσύνθεση) συντελείται κυρίως από 
μικροοργανισμούς και απαιτείται η κατανάλωση οξυγόνου. Κατά τις περιπτώσεις όπου η 
συγκέντρωση των οργανικών ουσιών στο νερό είναι μεγάλη (οργανική ρύπανση), οι ρυθμοί 
αποσύνθεσής τους και συνεπώς κατανάλωσης οξυγόνου εντείνονται. Αυτό το γεγονός 
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μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες ανοξίας και να προκαλέσει το θάνατο μεγάλου μέρους 
της ιχθυοπανίδας και της ασπόνδυλης πανίδας του νερού. 

Τα κύρια οργανικά συστατικά του νερού είναι το αμμωνιακό άζωτο (ελεύθερη 
αμμωνία), το πρωτεϊνικό άζωτο, το νιτρικό άζωτο, το νιτρώδες άζωτο, το διαλυμένο 
οξυγόνο, το απόσταγμα του ανθρακικού χλωροφθορμίου και το θειικό αμμώνιο. 
(Καραουλάνης,1998). 

  
Μέταλλα 
Τα μέταλλα που μπορεί να ανιχνευθούν στο νερό είναι συνήθως  χαλκός, σίδηρος, 

κασσίτερος και μαγνήσιο. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν ανιχνευθεί θεϊκό αργίλιο και 
χρώμιο. 

Οι τιμές αγωγιμότητας και στερεών υπολειμμάτων είναι οι δύο δείκτες που 
φανερώνουν έμμεσα πόσο πλούσιο σε μέταλλα είναι το νερό. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
συγκέντρωση των μεταλλικών στοιχείων στο νερό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
αγωγιμότητά του (δηλαδή η ικανότητά του να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα). Το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο της αγωγιμότητας είναι το 2.500 μS/cm, στους 20°C, για τα επιτραπέζια νερά. 
Για τα φυσικά μεταλλικά νερά δεν ορίζεται κάποιο όριο. Το γεγονός ότι η τιμή της αγωγιμό-
τητας σε αρκετά εμφιαλωμένα νερά μπορεί να έχει μετρηθεί σε άλλη θερμοκρασία (π.χ. 
στους 25°C) δυσκολεύει τη μεταξύ τους σύγκριση. Το στερεό υπόλειμμα αναφέρεται στην 
περιεκτικότητα του νερού σε σωματίδια (π.χ. ανθρακικά άλατα), που παραμένουν μετά την 
εξάτμιση του νερού σε θερμοκρασία 105°C ή 180°C. Με βάση τη μέτρηση του στερεού 
υπολείμματος, ένα φυσικό μεταλλικό νερό χαρακτηρίζεται, για παράδειγμα «χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άλατα», «πλούσιο σε ανόργανα άλατα» κλπ. Ωστόσο, στις ετικέτες των 
εμφιαλωμένων νερών το στερεό υπόλειμμα δεν μετράται πάντα σε αυτές τις θερμοκρασίες 
αναφοράς, γεγονός που επίσης δυσχεραίνει τη σύγκριση. Γενικά, το στερεό υπόλειμμα 
συνιστάται να είναι μικρότερο των 500 mg/l για το επιτραπέζιο νερό, ενώ για το φυσικό 
μεταλλικό νερό δεν υπάρχει αντίστοιχο όριο.(Μαρίνου 2005) 

Τα φυσικά μεταλλικά νερά παρέχουν πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που, 
ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους, χαρακτηρίζουν και το νερό ως μαγνησιούχο ή κατάλληλο 
για δίαιτα φτωχή σε νάτριο ή ασβεστούχο, οξυανθρακούχο κλπ. Τα κύρια συστατικά του 
φυσικού μεταλλικού νερού τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα είναι: 

Νa+ Νάτριο: Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ηλεκτρολύτες που συμβάλλει 
στο ισοζύγιο των υγρών του οργανισμού, ενώ συμμετέχει και στη σύσπαση των μυών. Η 
υπερβολική κατανάλωση νατρίου συνδέεται με την υπέρταση, για τη ρύθμιση της οποίας 
συστήνεται η αποφυγή του. Δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 4-5mlg/κυβικό εκατοστό 
ύδατος, διότι το νάτριο έχει την ιδιότητα να κατακρατάει νερό στους ιστούς. Αυτό σημαίνει, 
ότι ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων θα πρέπει να προσέχουν: οι υπερτασικοί, οι 
νεφροπαθείς, όσοι έχουν γενικά προβλήματα με τα νεφρά τους, όσοι χρησιμοποιούν 
φαρμακευτικά σκευάσματα που κατακρατούν νερό (π.χ. κορτιζόνη) και όσοι έχουν την τάση 
να κατακρατούν υγρά για ορμονικούς ή άλλους λόγους. Υπάρχουν κάποια εμφιαλωμένα 
νερά, που περιέχουν 30 mlg/κυβικό εκατοστό νερού. 

K+ Κάλιο: Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ρύθμιση της ενυδάτωσης των 
κυττάρων και τη διατήρηση του ισοζυγίου των υγρών στον οργανισμό μας. Συμβάλλει στη 
μετάδοση των νευρικών σημάτων μεταξύ των νευρώνων, καθώς και στη σύσπαση των 
μυών. 

Ca++ Ασβέστιο: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα. Είναι βασικό δομικό 
συστατικό των οστών και των δοντιών. Συμμετέχει στη λειτουργία των μυών και στη 
μετάδοση των σημάτων μεταξύ των νεύρων. Το ασβέστιο που περιέχεται στο νερό έχει 
καλή βιοδιαθεσιμότητα (δηλαδή αξιοποιείται πλήρως από τον οργανισμό μας) και μπορεί 
να συμβάλει στη συνολική ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου.  
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Mg++ Μαγνήσιο: Συμβάλλει στην καλή λειτουργία των μυών και των νεύρων, ενώ μαζί 
με το ασβέστιο συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Σε υψηλές 
συγκεντρώσεις, το μαγνήσιο έχει καθαρτική και διουρητική δράση. 

Cl– Χλώριο: Αποτελεί συστατικό του υδροχλωρικού οξέος του στομάχου. Mαζί με το 
νάτριο συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στο σώμα μας. 

HCOᴣ– Δικαρβονικό οξύ: Συμβάλλει στη διατήρηση της οξύτητας του πεπτικού 
συστήματος και διευκολύνει την πέψη.  

SO4– Θειικά ιόντα: Είναι συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών, καθώς και πολλών 
ενζύμων του οργανισμού μας.  

Fe++ Σίδηρος: Υπάρχει, κυρίως, σε νερά που διέρχονται από πετρώματα πλούσια σε 
άλατα σιδήρου. Ο σίδηρος είναι συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, υπεύθυνων για τη 
μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς. H επαρκής πρόσληψή του συμβάλλει στην πρόληψη 
της σιδηροπενικής αναιμίας. 

SiΟ₂– Διοξείδιο του πυριτίου: Συμβάλλει στην ελαστικότητα των αρτηριακών 
τοιχωμάτων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσότητα του νατρίου και η ποσότητα του καλίου δεν θα 
πρέπει να έχουν μεγάλη διαφορά, διότι είναι ανταγωνιστικά μέταλλα και μπορεί να 
προκληθεί κατακράτηση υγρών. 

 

1.5.3 Εμφιαλωμένο νερό 

 
Από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή έχει παρατηρηθεί ότι μέσω του 

νερού έχουν μεταδοθεί σοβαρές ασθένειες, με αποτέλεσμα ολέθριες επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και αρκετές φορές έχουν μεταδοθεί μέσω αυτού θανατηφόρες ασθένειες, 
όπως ο τύφος και η χολέρα. Για το λόγο αυτό, με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν 
αμφιβολίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού, με αποτέλεσμα να στραφούν στη ζήτηση 
εμφιαλωμένου ως πιο ασφαλούς για την υγεία.  

Κύριοι ρυθμιστικοί παράγοντες, για τη ζήτηση του εμφιαλωμένου νερού είναι: 
Οι κλιματολογικές συνθήκες. Συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με 

τις αυξημένες θερμοκρασίες και την αύξηση του τουρισμού, περισσότεροι άνθρωποι 
αναζητούν εμφιαλωμένα νερά, προκειμένου να τα έχουν στις μετακινήσεις τους. 

Οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Η στροφή των καταναλωτών ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια σε έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης 
εμφιαλωμένων νερών, καθώς προβάλλεται η ανάγκη μιας διαιτητικής συμπεριφοράς, στην 
οποία το νερό κατέχει την πρώτη θέση. 

Η επάρκεια και ποιότητα του νερού του υδροδοτικού δικτύου. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού στο δίκτυο ύδρευσης σε ορισμένες περιοχές της 
χώρας οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης των εμφιαλωμένων νερών. Επίσης η σχετική 
έλλειψη νερού ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές σε συνάρτηση με την ένταση του 
φαινομένου κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης ευνοεί την 
κατανάλωση των εμφιαλωμένων νερών. ( ICAP,2005) 

Οι κύριοι παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η τεράστια αύξηση της παγκόσμιας 
κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού, είναι οι εξής:  

Η ανησυχία των καταναλωτών για την εξασφάλιση ασφαλούς και εύκολα 
προσβάσιμου πόσιμου νερού.  

Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών, λόγω των γεύσεων και οσμών του νερού της 
βρύσης, καθώς και λόγω της συγκέντρωσης χλωρίου, φθορίου και άλλων στοιχείων, τα 
οποία εμφανίζονται συχνά στο πόσιμο νερό.  
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Η άποψη των καταναλωτών ότι το εμφιαλωμένο νερό αποτελεί μια υγιεινή 
εναλλακτική λύση, σε σύγκριση με άλλα ποτά και αναψυκτικά, για τη βελτίωση της 
διατροφής και της υγείας τους.  

Η πεποίθηση των καταναλωτών ότι τα φυσικά μεταλλικά νερά έχουν ευεργετικές 
φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες . 

Η αντίληψη των καταναλωτών ότι η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού τους προσδίδει 
μεγαλύτερη κοινωνική θέση.  

Η επιτυχής και αποτελεσματική προώθηση του εμφιαλωμένου νερού από τους 
κατασκευαστές ως απόλυτα καθαρό και αγνό νερό, ιδανικό για βρέφη, ηλικιωμένους και 
άτομα με διάφορα προβλήματα υγείας.  

 

 

 
Εικόνα 1.6: Κριτήρια προωθητικών κινήσεων των επιχειρήσεων εμφιαλωμένου νερού 

 
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία αναγνωρίζονται μόνον τρεις τύποι εμφιαλωμένου 

νερού, το φυσικό μεταλλικό νερό, το επιτραπέζιο και το ανθρακούχο. Οι λοιπές ονομασίες 
που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, όπως ανθρακούχο ή ιαματικό, ανήκουν 
στην κατηγορία του φυσικού μεταλλικού νερού. Κάθε εμφιαλωμένο νερό υποχρεούται να 
φέρει, στη συσκευασία του, ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει.  

 

1.5.4 Παρουσία του νερού στους οργανισμούς 

 
Η γη είναι ο πλανήτης του ηλιακό μας συστήματος που έχει χαρακτηρισθεί ως 

υδάτινος, δεδομένου του ότι το νερό καλύπτει το 71% της επιφάνειας του, ενώ ταυτόχρονα  
αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισμών του, καθώς ως βιολογικό μόριο 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δομή και το μεταβολισμό όλων των οργανισμών. Στα 
φυτά, αποτελεί το απόθεμα από όπου το φυτό αντλεί υδρογόνο για να πραγματοποιήσει τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Περίπου το 70% του βάρους των οργανισμών αποτελείται 
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από νερό. Στον άνθρωπο, περίπου το 60% των ερυθρών αιμοσφαιρίων και το 92% του 
πλάσματος του αίματος είναι νερό. Πολύ συχνά το νερό στους περισσότερους ιστούς 
ξεπερνά το μισό ή ακόμη και τα τρία τέταρτα των συστατικών τους. Εξαιρέσεις αποτελούν 
ιστοί που σχηματίζουν το τρίχωμα, τα νύχια, και το στερεό μέρος των οστών. Ληθαργικές 
μορφές οργανισμών όπως οι σπόροι των φυτών και τα σπόρια των βακτηρίων, περιέχουν 
λιγότερο νερό στα κύτταρά τους, όταν ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός τους, η 
περιεκτικότητά τους σε νερό αυξάνεται. (Κουγέα – Μπεοπούλου, 1999) 

Αναφορικά με τον ανθρώπινο οργανισμό επισημαίνεται ότι το νερό:  

• Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφορικού και λεμφικού συστήματος. 

• Κατά την μεταφορά τροφών και οξυγόνου στα κύτταρα, απομακρύνει περιττές 
ουσίες. 

• Καθαρίζει τα νεφρά και αποβάλλει τυχόν τοξικές ουσίες. 

• Διατηρεί το σώμα δροσερό όταν ο καιρός είναι ζεστός και μονώνει το σώμα κατά 
του κρύου. 

• Βοηθά στην λίπανση των αρθρώσεων. 
Ο μέσος άνθρωπος θα πρέπει να καταναλώνει 1,5 με 2,5 λίτρα νερού καθημερινά, 

ώστε να αναπληρώνει ότι σωματικά υγρά έχει χάσει και να αποφύγει την αφυδάτωση. 
Συνίσταται λήψη ισότιμη με 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα, ειδικότερα  την περίοδο του 
καλοκαιριού. 
  

 
Εικόνα 1.7: Ποσοστά νερού στα ανθρώπινα όργανα 
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1.6. Προέλευση του νερού 

 
Επιφανειακό  
Οι κύριες μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα επιφανειακά νερά είναι οι ωκεανοί, οι 

θάλασσες, τα πελάγη, οι λιμνοθάλασσες, οι λίμνες, τα έλη, οι ποταμοί και οι χείμαρροι.  
 
Εδαφικό 
Σε ένα ξερό έδαφος, αν προστεθεί νερό, γεμίζουν εντελώς οι εδαφικοί πόροι, ήτοι τα 

διαστήματα που υπάρχουν ανάμεσα στα στερεά μόρια του εδάφους εφόσον η ποσότητα 
του νερού είναι μεγάλη 

 
Εκμεταλλεύσιμο  
 Το συνολικό υδατικό δυναμικό της υδρογείου με βάση κάποιους υπολογισμούς 

ανέρχεται σε 1,4 τρισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση η 
πλειονότητα του νερού είναι το θαλασσινό νερό -περίπου το 97,4%. Από το υπόλοιπο το 
περισσότερο -2% περίπου- είναι σε στερεή κατάσταση (πάγος).  

Απλοί υπολογισμοί δείχνουν ότι το γλυκό νερό των ποταμών, των λιμνών, της 
εδαφικής υγρασίας και το υπόγειο νερό ανέρχονται σε 8,3 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα 
(περίπου το 0,6% του συνολικού) και το περισσότερο από αυτό είναι υπόγειο νερό που 
βρίσκεται πολύ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σε υπόγειες λεκάνες από τις οποίες 
δεν είναι εύκολη η άντληση για χρήση από τον άνθρωπο.  

Σημειώνεται ότι το νερό που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί είναι το επιφανειακό γλυκό 
νερό και όσο από το υπόγειο μπορεί να αντλήσει. Επομένως όταν αναφερόμαστε στους 
υδατικούς εκμεταλλεύσιμους πόρους θα τους διακρίνουμε σε επιφανειακούς και 
υπόγειους 

 

1.7 Χρήσεις του νερού 

 
Οι απαιτήσεις σε νερό για την ικανοποίηση του συνόλου των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα τουλάχιστον πέντε 
φορές, με αποτέλεσμα να τριπλασιαστεί η  κατά κεφαλή κατανάλωσή του. Αυτό οφείλεται 
στην αύξηση παγκοσμίως των αναγκών για τροφή, βιομηχανικά προϊόντα και οικιακή 
χρήση. Η χρήση του νερού διακρίνεται σε αστική, βιομηχανική και γεωργική. 

 

 

 

Χώρα 

 

Πληθυσμός 

Συνολικ

ή 

κατανάλ

ωση 

νερού  

(σε ΙΟ6 

οι3) 

Κατανάλω

ση ανά 

άτομο  

Ποσοστ

ό 

οικιακής 

χρήσης 

(%) 

Ποσοστ

ό 

γεωργικ

ής 

χρήσης  

Ποσοστό 

βιομηχανική

ς χρήσης 

(%)  

Ελλάδα 11.048.000 7.760 702 16,4 80,5 3,22 

Γερμανία 82.507.000 47.000 570 12,3 19,8 67,9 

Ην. Βασίλειο 59.305.000 9.540 161 21,7 2,94 75,4 

Ιταλία 57.880.000 44.400 767 18,2 45,1 36,7 

Πολωνία 38.612.000 16.200 420 13 8,33 78,7 
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Κένυα 32.040.000 1.580 49 29,7 63,9 6,33 

Καμερούν 15.455.000 990 64 18,2 73,7 8,08 

Ινδία 1.054.373.00

0 

646.000 613 8,09 86,5 5,45 

Ιράν 67.587.000 88.500 1.309 5,08 93,8 1,13 

Ιαπωνία 127.525.000 88.400 693 19,7 62,5 17,9 

Παραγουάη 5.740.000 490 85 20,4 71,4 8,16 

ΗΠΑ 289.821.000 479.000 1.654 12,7 41,3 46 

Μεξικό 102.946.000 78.200 760 17,4 77,1 5,48 

 Πίνακας 1.2: Η κατανάλωση νερού σε διάφορες χώρες του πλανήτη το 2000. 
Κατανομή ανά τομέα χρήσης 

  

1.7.1 Αστική 

 
Η παροχή νερού στα νοικοκυριά, τα σχολεία, τα γραφεία και σε άλλες αστικές 

δραστηριότητες έχει κόστος, καθώς το νερό που αφορά τη συγκεκριμένη χρήση πρέπει να 
υποστεί επεξεργασία, προκειμένου να είναι καταστεί ασφαλές. Τα επιφανειακά νερά πριν 
δοθούν στην ύδρευση μιας πόλης υφίστανται μια σειρά κατεργασιών οι οποίες έχουν ως 
στόχο τους   την απομάκρυνση τυχόν χρώματος, οσμής, θολότητας, μικροοργανισμών και 
άλλων χημικών ενώσεων.  Οι κυριότερες επεξεργασίες του νερού είναι η αποστείρωση, η 
οποία αφορά την έγκαιρη απομάκρυνση ή θανάτωση των μικροοργανισμών και η 
απολύμανση, η οποία αφορά την απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών. Το 
υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως για την απολύμανση του νερού είναι το χλώριο, καθώς: 

• Έχει χαμηλό κόστος.  

• Διατίθεται με τη μορφή αερίου, υγρού (διάλυμα άλατος) και στερεού (ως άλας).  

• Έχει σχετικά μεγάλη διαλυτότητα στο νερό (70Θ0 mg/1).  

• Είναι ισχυρά τοξικό για τους περισσότερους μικροοργανισμούς σταματώντας τις 
μεταβολικές τους δραστηριότητες.  

Τα μειονεκτήματα του χλωρίου αφορούν την τοξικότητα, διαβρωτικότητα και 
δυσάρεστη οσμή που συνήθως έχει. 

Η εύκολη πρόσβαση και η αυξημένη χρήση του νερού κυρίως, στον τομέα της 
προσωπικής υγιεινής έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο η κατανάλωσή 
του. 

 

1.7.2 Γεωργική 

 

Η χρήση του νερού στη γεωργία είναι απόλυτα σημαντική καθώς αποτελεί έναν από 
τους πιο βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και επέκταση της. Οι ανάγκες των φυτών 
σε νερό είναι μεγάλες καθ' όλη την περίοδο της ανάπτυξης τους και αν δεν καλύπτονται 
από τη διαθέσιμη υγρασία του εδάφους τότε συμπληρώνεται με αρδεύσεις, κυρίως κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

1.7.3 Βιομηχανική 

 
Κατά τη βιομηχανική του χρήση το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
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• ως ψυκτικό υγρό (σε βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, 
πυρηνικούς αντιδραστήρες κτλ.), 

• για το πλύσιμο μηχανημάτων, σκευών (άδειων μπουκαλιών συσκευασίας) και 
πρώτων υλών (φρούτων και λαχανικών),  

• ως συστατικό πολλών προϊόντων (τροφίμων, καλλυντικών, χρωμάτων), 

• για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Το νερό είναι η ύλη που η βιομηχανία χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη για 

την παραγωγή αγαθών. Στην Ευρώπη η βιομηχανία καταναλώνει το 55% της συνολικής 
ζήτησης νερού, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι για τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική 42%, 
για την Αφρική 4%, για την Ασία 8% και για τη Νότια Αμερική 22%.  

 

 
Εικόνα 1.8: Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα 

 

1.8 Γενικά χαρακτηριστικά του νερού  

 
Απόλυτη παρουσία - σε κάθε μέρος της επιφάνειας του πλανήτη, όπου ζώντες 

οργανισμοί μπορούν να επιζήσουν, υπάρχει νερό. Ακόμα και στους πλέον ξηρούς 
αμμόλοφους των ερήμων υπάρχει κάποια ποσότητα νερού ισχυρά προσκολλημένη στις 
επιφάνειες των κόκκων της άμμου.  

Ανομοιογένεια - πάγος, νερό και υδρατμοί, δηλαδή και οι τρεις φάσεις (στερεή, υγρή 
και αέρια) στις οποίες απαντάται υπάρχουν ταυτόχρονα στο περιβάλλον, μέσα σε μια 
ποικιλία θερμοκρασιών που στηρίζει και συντηρεί τη ζωή.  

Ανανεώσιμο - το νερό είναι άκρως σταθερή χημική ένωση. Μικρές ποσότητες νερού 
εισέρχονται στις χημικές αντιδράσεις και μετατρέπονται μόνιμα σε άλλη ένωση. Το μεγάλο 
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μέρος των ποσοτήτων του νερού που χρησιμοποιείται στις χημικές αντιδράσεις επιστρέφει 
σχεδόν αμέσως στον υδρολογικό κύκλο. 

Δημόσιο αγαθό - το νερό δεν είναι ένας ακίνητος πόρος. Βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. 
Δεν έχει σταθερά όρια. Δεν ανήκει σε κάποιον ατομικά, αλλά είναι διαθέσιμο για τον 
καθένα στην πηγή του. Είναι μια κοινή περιουσία, ένα κοινό αγαθό.  

Ευρεία χρήση - οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το νερό πολύ περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο πόρο. Η παγκόσμια παραγωγή όλων των ορυκτών, των ελαίων, των 
γαιανθράκων και μετάλλων υπολογίζεται σχεδόν στους 9 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο. 

Χαμηλό κόστος - το γεγονός ότι το νερό αποτελεί κοινή περιουσία σημαίνει ότι δεν 
κοστίζει στις περισσότερες περιπτώσεις. Το κόστος του νερού είναι αποτέλεσμα των εξόδων 
που απορρέουν από τη συλλογή, τη μεταχείριση, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη 
διανομή του. (Αγγελίδου, Κρητικού & Παπαευσταθίου, 2006)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Animation 

 

2.1. Ορισμός 

 
Η λέξη animation προέρχεται ετυμολογικά από το λατινικό anima, που σημαίνει ψυχή 

και πνεύμα και το ρήμα «to animate» που σημαίνει «ζωντανεύω», «δίνω ζωή και κίνηση». 
Στα ελληνικά το animation εκφράζεται με τον όρο παραστατική 
κινηματογραφία.(Βασιλειάδης, 1985)  

Η Παραστατική κινηματογραφία (animation) στηρίζεται στην αρχή της προβολής στην 
κινηματογραφική οθόνη εικοσιτεσσάρων καρέ ανά δευτερόλεπτο. Το κάθε καρέ είναι 
αποτέλεσμα της λήψης (φωτογράφησης) του οπτικού υλικού εικόνα προς εικόνα. Όπως 
στον κλασσικό κινηματογράφο, έτσι κι εδώ, η προβολή των καρέ διαδοχικά με συχνότητα 
24 καρέ ανά δευτερόλεπτο δημιουργεί στο μάτι την αντίληψη της κίνησης. Το 1/24 του 
δευτερολέπτου, όσο κι αν φαίνεται απειροελάχιστο, στην πραγματικότητα είναι χρόνος 
ικανός για να καταγράψει το μάτι μια εικόνα. Η ανθρώπινη αντίληψη δέχεται το σύνολο ως 
μια οπτική συνέχεια και αυτό έχει καταστήσει δυνατή τη δημιουργία animation. 

Η παραστατική κινηματογραφία αναπτύχθηκε παράλληλα με τον κινηματογράφο, 
όμως πολλοί δεν θεωρούν πως είναι ένας κλάδος του αλλά μια ξεχωριστή 8η τέχνη, με 
σημαντικότερη διαφορά το γεγονός ότι το περιβάλλον δράσης, οι ήρωες και προπάντων η 
κίνηση, πρέπει να δημιουργηθούν εξ αρχής από τον καλλιτέχνη. 

Σύμφωνα με τον Βασιλειάδη, ο δημιουργός κινουμένων σχεδίων δεν καλείται να 
μιμηθεί την πραγματικότητα και τους φυσικούς νόμους, αλλά να δημιουργήσει εκ του 
μηδενός ένα νέο, υποκειμενικό σε μεγάλο βαθμό, σύμπαν. Οι ήρωες, ως κατασκευασμένοι 
ηθοποιοί, δεν διαθέτουν αυτόνομη προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία, αλλά την 
προσωπικότητα που τους εμφυσά ο ίδιος ο δημιουργός με αποτέλεσμα να 
δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις που μεταφράζονται σε ανάλογες 
σχεδιαστικές ενέργειες. Το περιβάλλον της δράσης (σκηνικά, ατμόσφαιρα) εξυπηρετεί με τη 
σειρά του τις επιδιώξεις του δημιουργού – καλλιτέχνη και η συνολική σχεδιαστική ποικιλία 
(τελική αισθητική εικόνα – οπτικό αποτέλεσμα) του έργου συνδέεται άμεσα με τις 
καλλιτεχνικές επιρροές, την ανάγκη για σχεδιαστική οικονομία – απλότητα, τα σχεδιαστικά 
και παραγωγικά μέσα και, κατ’ επέκταση, τις δεδομένες σχεδιαστικές ικανότητες του 
δημιουργού. Η παραστατική κινηματογραφία ως μορφή τέχνης είναι διττή. Εκτός του ότι 
συγκεντρώνει όλες τις αξίες των γραφικών τεχνών, όπως είναι η αίσθηση της γραμμής του 
σχεδίου, της σύνθεσης και του χρώματος, προϋποθέτει την αντίληψη μιας δραματουργικής 
συνέχειας, στοιχείο που καταδεικνύει την καταλυτική τελικά συνεισφορά του 
κινηματογράφου. 

Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 με την έκρηξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η τεχνική του 
animation έγινε εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο νεανικής δημιουργίας με αυξητικές τάσεις. 
Σύμφωνα με την πολλαπλασιαστική δράση των συνεργατών της έρευνας του Σιάκα (2011, 
Β’ τόμος) η διαδικασία δημιουργίας και οι ειδικότητες που εμπλέκονται σε αυτή μπορεί να 
έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επίτευξη ποικίλων μαθησιακών και 
διδακτικών στόχων. 

Σύμφωνα με τις θεωρίες που προσεγγίζουν το ρόλο του θεατή στην κινηματογραφική 
αφήγηση με βάση τον εποικοδομητισμό (Bordwell & Thompson, 2005, Bordwell, 1985, 
Branigan, 1992), η αντίληψη ενός κινηματογραφικού έργου από το θεατή είναι μια 
ενεργητική διαδικασία που λειτουργεί με τη δημιουργία προσδοκιών και συνεχή 
αξιολόγηση κατά πόσο αυτές επαληθεύονται ή διαψεύδονται, καθώς επίσης και κατά πόσο 
η τεκμηρίωση των λύσεων έχει λογική σειρά. Αυτή η λειτουργία έχει αρκετά κοινά στοιχεία 
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με τον τρόπο που δίνονται οι πληροφορίες μάθησης και που γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Ο μαθητής 
ανακαλύπτει τις πληροφορίες και αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται με βάση τον 
στόχο του. Λύνει προβλήματα και πολλές φορές δημιουργεί δομές αφήγησης για να τις 
παρουσιάσει στους συμμαθητές του. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να του δίνονται 
όχι τόσο γνωστικές πληροφορίες αλλά γνώσεις και υποστήριξη στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για να επιτελέσει λειτουργίες σε ένα τέτοιο πλαίσιο μάθησης. 
Δηλαδή να μπορεί να είναι κριτικός και να μπορεί να παρουσιάσει τη σκέψη του και τα 
αποτελέσματα της δράσης του σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης .  

 

2.2 Ιστορική αναδρομή 

 
Η παραστατική κινηματογραφία πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία το 19ο αιώνα μέσω 

ορισμένων κατασκευών όπως είναι η Μαγική Λυχνία, το Χορευτοσκόπιο, και το Ζωοτρόπιο. 
Οι δημιουργοί των «μαγικών» αυτών συσκευών είχαν εφεύρει ένα μηχανικό τρόπο να 
εναλλάσσουν γρήγορα σταθερές εικόνες παράγοντας το φαινόμενο της συνεχούς κίνησής 
τους. 

Το 1889, ο Γάλλος Emile Reynaud εφηύρε το Πραξινοσκόπιο, το οποίο αποτελεί την 
πρώτη κατασκευή που πλησιάζει αρκετά μια κινηματογραφική παρουσίαση και θεωρείται 
πρόδρομος της παραστατικής κινηματογραφίας. Το Πραξινοσκόπιο αποτελείτο από μια 
σειρά ζωγραφισμένων εικόνων, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε μια τεράστια 
διατρυπημένη λωρίδα δέρματος. Η λωρίδα αυτή στηριζόταν σε δύο μεγάλους κυλίνδρους. 
Όσο η ζώνη περιστρεφόταν μέσω της μηχανής, μια λυχνία έκανε προβολή των κινουμένων 
σχεδίων μέσω καθρεφτών που τοποθετούνταν σε κατάλληλες γωνίες στο λεγόμενο οπτικό 
θέατρο, πρόδρομο του σημερινού κινηματογράφου. 

Στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της κατασκευής αναφέρεται πως: «Το μηχάνημα αυτό 
δίνει την αίσθηση της κίνησης όχι πια περιορισμένης με την επανάληψη των ίδιων στάσεων 
σε κάθε γύρο της μανιβέλας, όπως γινόταν αναγκαστικά σε όλα τα προηγούμενα 
μηχανήματα μέχρι τώρα αλλά αντίθετα με μια ποικιλία και διάρκεια απεριόριστες, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αληθινά ζωντανεμένες σκηνές, που έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν απεριόριστα.» 

Το Πραξινοσκόπιο προϋπήρχε του φωτογραφικού φιλμ, έτσι τα σχέδια προβάλλονταν 
από το πρωτότυπο. Περίπου μια δεκαετία αργότερα η ανάπτυξη του φιλμ, και στη συνέχεια 
η εκτεταμένη χρήση του, μέσω της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλαπλών αντιτύπων και 
συνδυάζοντας τις νέες δυνατότητες διανομής, έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη της 
παραστατικής κινηματογραφίας ως μια ευρεία και με μεγάλη απήχηση στο κοινό μορφή 
τέχνης και έκφρασης. 

Το 1907 εφευρέθηκε το γύρισμα με τη μανιβέλα, γεγονός που έκανε δυνατή τη λήψη 
εικόνα προς εικόνα χωριστά. Οι σειρές κόμικς (comic strips) των εφημερίδων στην Αμερική 
αποτελούν την αρχική πηγή έμπνευσης για τις πρώτες μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων. 
Πρόκειται για σειρές ζωγραφιστών εικόνων δράσης πολύ δημοφιλείς στους αναγνώστες της 
εποχής. Σκιτσογράφοι, όπως ο Pat Sullivan και ο Max Fleischer εγκατέλειψαν τον Τύπο και 
τα σκίτσα δράσης για τη δυνατότητα δημιουργίας κινούμενων πλέον κόμικς (cartoon). 

Οι πρώτοι όμως πειραματιστές στην παραστατική κινηματογραφία και εκείνοι που 
έθεσαν τη βάση για την εξέλιξη του ως κινηματογραφικό είδος, ήταν ο Emile Cohl στη 
Γαλλία και ο Winsor McCay στην Αμερική. Αμφότεροι, ήταν οι πρώτοι δημιουργοί μικρών 
ταινιών που παρουσίαζαν περιπέτειες ηρώων εμπνευσμένων από τα comic strips.  

Τα πρώτα cartoon περιλάμβαναν βασικές φιγούρες από περιγράμματα μπροστά από 
λιτά συνήθως σκηνικά, με χρήση τυπικού γραμμικού σχεδίου και με κωμικό ως επί το 
πλείστων περιεχόμενο. Προβάλλονταν σε εβδομαδιαίες συνέχειες σε κινηματογραφικά 
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θέατρα, γεγονός που οφείλεται στη πρωτύτερη συνήθεια των δημιουργών να παράγουν τα 
Comic strips σε σειρές. 

Σιγά σιγά, από το 1909 έως το 1920, δημιουργούνται οι πρώτες μονάδες παραγωγής 
κινουμένων σχεδίων στην Αμερική και οι πρώτοι ήρωες cartoon, όπως ο Felix the Cat, 
επιβάλλονται στην οθόνη. Η γλώσσα του κινηματογράφου εξελισσόταν και ταυτόχρονα 
καθορίζονταν ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής και ένα πιο εξεζητημένο κοινό. 

Στην μεγάλη εξέλιξη του μέσου συνέβαλε καθοριστικά η χρησιμοποίηση της ζελατίνης 
που εισήχθη στο χώρο του animation το 1918. Η ζελατίνη επέτρεπε στους δημιουργούς να 
συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία και έκανε την επαναλαμβανόμενη, ανάμεσα στις λήψεις, 
αντιγραφή των φόντων μη απαραίτητη. Στα κινούμενα σχέδια ζελατίνας (cel animation), 
όπως ονομαζόταν η νέα τεχνική, οι κινούμενοι χαρακτήρες διαχωρίζονταν από τα σκηνικά. 
Τα σκηνικά παρέμεναν απλές ακίνητες ζωγραφιές πάνω σε χαρτί, ενώ οι μορφές που 
κινούνταν σχεδιάζονταν με μελάνι ως μαύρο περίγραμμα (σιλουέτα) σε διάφανα φύλλα 
ζελατίνης που έπειτα μπορούσαν να τοποθετηθούν πάνω από το συμβατικό σκηνικό για 
κάθε σκηνή, με τη σιλουέτα να κρύβει μόνο το σημείο του σκηνικού που βρισκόταν ακριβώς 
από κάτω της. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνικής ζελατίνας ήταν ότι κάθε χαρακτήρας 
στη δράση μπορούσε να σχεδιαστεί σε διαφορετική σειρά από ζελατίνες επιτρέποντας έτσι 
τη δημιουργία ομάδων καλλιτεχνών και τον καταμερισμό της εργασίας με τον καθένα να 
ειδικεύεται στην «εμψύχωση» μιας συγκεκριμένης φιγούρας. 

Η νέα τεχνική επέφερε σημαντικές αλλαγές στη νεοσύστατη βιομηχανία κινουμένων 
σχεδίων. Ο χρόνος παραγωγής μειώθηκε αισθητά ενώ επιτεύχθηκε μεγάλη ευχέρεια στην 
αναπαραγωγή της κίνησης. Σταδιακά, άρχισε να επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός στις 
διαδικασίες παραγωγής, ακριβώς όπως σε όλες τις μεγάλες βιομηχανίες της εποχής. Οι 
διανομείς απαιτούσαν πλέον ποιοτικότερα αποτελέσματα και οι διεργασίες της 
παραστατικής κινηματογραφίας διέπονταν από μια προσέγγιση που έδινε βάρος στη 
σπουδή του χρόνου σε συνάρτηση με την κίνηση. 

Οι καινοτομίες στην παραγωγή κινουμένων σχεδίων πατενταρίστηκαν από τον Bray, 
γεγονός που οδήγησε στη γέννηση του συστήματος στούντιο, όπου πολλοί animators 
εργάζονταν μαζί κάτω από την οδηγία ενός εξειδικευμένου μάνατζμεντ παραγωγής. Το 
σύστημα αυτό ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία ενός σταθερού και αναγνωρίσιμου 
προϊόντος το οποίο θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των διανομέων και του συνεχώς 
αυξανόμενου κινηματογραφόφιλου κοινού. 

Στους κόλπους του νέου συστήματος παραγωγής, εκκολάφθηκε μια σειρά από νέους 
δημιουργούς όπως ο Max Fleischer, ο Paul Terry και ο Walter Lantz, οι οποίοι μαθήτευσαν 
δίπλα στον Bray και στη συνέχεια άνοιξαν τα δικά τους στούντιο, προαναγγέλλοντας έτσι 
μια νέα, ιδιαίτερα προσοδοφόρα, εποχή με μεγάλη δυναμική για τη βιομηχανία του 
«cartoon». 

Στην Ευρώπη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, το animation ως νέο και δημοφιλές 
επικοινωνιακό μέσο, υπηρετούσε τα συμφέροντα και την προπαγάνδα ενώ οι εισαγόμενες 
αμερικανικές ψυχαγωγικές ταινίες είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό κοινό. 

Μετά τον πόλεμο, στην Αγγλία έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία κωμικών σειρών, 
ενώ στη Γερμανία η παραστατική κινηματογραφία χρησιμοποιήθηκε στη διαφήμιση με 
κύριους δημιουργούς τους Ruttman και Fischinger. Οι δημιουργοί έκαναν «αφηρημένους» 
πειραματισμούς με ήχο και εικόνα πριν ακόμα καταστεί δυνατή η εγγραφή αμφότερων σε 
ένα και το αυτό καρέ. 

Στην Αμερική στη δεκαετία 1920-1930 έκανε την εμφάνισή του το φαινόμενο Disney. 
Αρχικά ο Disney δημιούργησε μια σειρά από φιλμ βασισμένα στο χαρακτήρα Oswald το 
κουνέλι, που έδωσαν ώθηση στη φήμη του για τη δουλειά υψηλής ποιότητας και 
σφιχτοδεμένου σεναρίου. Έχασε όμως τα δικαιώματα του ήρωά του από τον διανομέα του 
με αποτέλεσμα να γίνει στη συνέχεια περισσότερο οξυδερκής και επινοητικός. 
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Πριν λανσάρει τους νέους του χαρακτήρες, Mickey, Minnie, Donald και Goofy, o Disney 
περίμενε την πλήρη ανάπτυξη του ήχου και τη μεταλλαγή των ταινιών από τα 16 στα 24 
καρέ το δευτερόλεπτο, ώστε να υπάρχει σωστός συγχρονισμός της εικόνας με τον ήχο. Οι 
ομιλούντες ήρωές του συνέχισαν από το σημείο που είχε αφήσει ο Felix the Cat του 
Sullivan. Οι ταινίες του με ήχο, με πρώτη το Steam Boat Willie, ήταν ασπρόμαυρες στην 
αρχή και εξαρτημένες κατά πολύ από συγχρονισμένα ηχητικά εφέ, μουσική και ομιλία. 

Σταδιακά, ενασχολούμενος με τη δημιουργία ταινιών, τη διαφήμιση και την 
κατασκευή παιχνιδιών, ο Disney μετέτρεψε την εταιρία του στην πρώτη πραγματικά 
προσοδοφόρο επιχείρηση του χώρου. Εισήγαγε στις ταινίες του εξεζητημένες σχέσεις 
μεταξύ ήχου και κίνησης και με την εισαγωγή του χρώματος στο καρέ ήταν ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε την τεχνική Technicolor. 

Τη δεκαετία του 1930, το στούντιο του ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να μπορέσει να 
δημιουργήσει την πρώτη ανά τον κόσμο ταινία μεγάλου μήκους, τη Χιονάτη με τους επτά 
νάνους (1938), με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολούθησαν ταινίες όπως ο 
Πινόκιο (1939), ο Ντάμπο (1941) και η Φαντασία (1941) που εδραίωσαν ακόμα 
περισσότερο την πρωτοκαθεδρία του Disney. Για τα επόμενα χρόνια η εταιρία κυριαρχούσε 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με μοναδικό σοβαρό ανταγωνιστή το στούντιο του Fleischer. Όμως 
μια σημαντική απεργία στη βιομηχανία Disney, που ίσως οφείλεται στην ακαμψία των 
παραγωγικών μεθόδων και στη φιλοσοφία της εταιρίας, ανάγκασε πολλούς σπουδαίους 
animators να αποχωρήσουν. Πολλοί απορροφήθηκαν από υπάρχουσες εταιρίες κινουμένων 
σχεδίων, όπως η Warner και η MGM, ενώ άλλοι δημιούργησαν νέες επιχειρήσεις με 
σημαντικότερη την UPA. Νέοι χαρακτήρες ηρώων, με σημαντικότερους τους Bugs Bunny, 
Mr. Magoo και Duffy Duck, έγιναν πολύ δημοφιλείς στο κοινό και απείλησαν ουσιαστικά τα 
πρωτεία της Disney. 

Την ίδια εποχή στην Ευρώπη, μέσα από ένα πιο εξειδικευμένο πεδίο, ήρθε μια 
αισθητική επέκταση στο animation με έμφαση στο στυλιζάρισμα, ως αποστασιοποίηση από 
τον νατουραλισμό των αμερικάνικων στούντιο animation. Μεγάλοι πειραματιστές 
δημιουργοί, όπως οι Len Lye, Norman McLaren και Oscar Fischinger δημιούργησαν σειρά 
έργων στα οποία εξερευνούνταν σε βάθος η φύση του κινηματογραφικού καρέ, το υλικό 
του φιλμ και η σχέση μεταξύ ήχου και εικόνας. Η ιδιαίτερη δουλειά τους προβαλλόταν σε 
εκθέσεις δείχνοντας την εναλλακτική υπόσταση του animation και τονίζοντας την ατομική, 
προσωπική φύση της δημιουργίας, σε αντίθεση με τα στούντιο. 

Από τους σημαντικότερους συντελεστές στη μεταπολεμική ανάπτυξη του 
πειραματικού Animation ήταν το NFBC (National Film Board of Canada). Στους κόλπους του 
οργανισμού εργάζονταν πολλοί, Καναδοί και μη, καλλιτέχνες, έχοντας μια αξιοσημείωτη 
ελευθερία στα εκφραστικά τους μέσα και επιλογές. Η καινοτόμος προσωπική δημιουργία 
τους κέρδισε πολλές διακρίσεις ανά τον κόσμο και «διαφήμισε» την πειραματική και 
καλλιτεχνική πλευρά του animation. 

Από τις αρχές της δεκαετίας 1950-1960 υπήρξε μια σημαντική ανάπτυξη της 
τηλεόρασης, γεγονός που είχε μεγάλο αντίκτυπο στο animation. Η βιομηχανία του 
animation στράφηκε αναπόφευκτα στο νέο δημοφιλές τηλεπικοινωνιακό μέσο, με τη 
δημιουργία σειρών αλλά και διαφημίσεων. Αυτό το γεγονός επέδρασε ανασταλτικά στην 
ποιότητα των παραγόμενων ταινιών καθώς οι τηλεοπτικές παραγωγές προϋπέθεταν 
σημαντικό περιορισμό στο κόστος παραγωγής. 

Η εκτεταμένη χρήση του animation από την τηλεόραση, κυρίως για διαφημιστικούς 
σκοπούς, αποτέλεσε τελικά ένα σημαντικό έσοδο για τους ανεξάρτητους δημιουργούς. Τα 
χρήματα από το animation για την τηλεόραση λειτουργούσαν ως κεφάλαιο για την 
παραγωγή των πειραματικών ταινιών, ενώ η νέα οικονομική προοπτική του μέσου άνοιξε 
το δρόμο για τη δημιουργία των πρώτων εθνικών σχολών, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη 
της δεκαετίας του 1950. 



36 
 

Η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία ανέπτυξαν ισχυρά εθνικά στυλ animation. Κυριότερο 
όνομα ανάμεσα στους δημιουργούς των σχολών αυτών είναι ο Jiri Trnka, ο οποίος έδωσε 
ώθηση στο τρισδιάστατο animation με κούκλες. Η σχολή, όμως του Ζάγκρεμπ ήταν ίσως η 
πιο δημιουργική και καινοτόμα με φυσιογνωμίες όπως ο Dusan Vukotic και ο Zlatko Grigic. 

Ο Roger Manvell αναφέρει σχετικά με τους εκπρόσωπους των σχολών αυτών: «Οι νέοι 
δημιουργοί έφεραν επανάσταση στη γραφιστική του Animation καθώς απομακρύνθηκαν 
από κάθε πρόταση νατουραλισμού και ανέπτυξαν μια γρήγορη αφηγηματική συνέχεια με 
αντίληψη και ευφάνταστη εξυπνάδα. Το animation ωρίμαζε με μια εκρηκτική δύναμη 
αφήνοντας πίσω το γραφίστικο φολκλόρ της «συναισθηματικοποιημένης» οικογενειακής 
ψυχαγωγίας του προπολεμικού στούντιο Disney.» 

Στη Βρετανία, η διαφήμιση με χρήση animation έδωσε τη δυνατότητα σε νέους 
ταλαντούχους δημιουργούς να αναδείξουν την ιδιαίτερη δουλειά τους. Έτσι, έργα και 
διαφημιστικά σποτ δημιουργών όπως ο Dunning, ο Williams και ο Godfrey έγιναν η αρχική 
πηγή έμπνευσης για την άνθηση του Βρετανικού animation στις επόμενες δεκαετίες. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, νέοι δημιουργοί με σημαντικότερους τους 
Πολωνούς Borowczyk και Lenica και το Βέλγο Servais, ασχολήθηκαν με το διαφημιστικό 
κατά κύριο λόγο Animation και ανέπτυξαν ένα ύφος απευθυνόμενο κυρίως σε ενήλικους. 
Ταυτόχρονα, διεθνή φεστιβάλ, όπως του Annecy, έδωσαν τη δυνατότητα στους νέους 
ανεξάρτητους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους και συνέβαλαν στην εξάπλωση 
του πειραματικού animation διεθνώς. 

Με την έναρξη της δεκαετίας του 1970 κι ενώ επικρατούσε η αντίληψη ότι η 
τηλεόραση επιδρούσε αρνητικά στην ποιότητα του animation με την απαίτηση φθηνών 
παραγωγών, το στούντιο του Richard Williams έθεσε ως σκοπό την επιστροφή του είδους 
στην εποχή του καλού, κλασσικού animation. Έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία 
ταινιών μεγάλης διάρκειας και απαράμιλλης ποιότητας, όπως το «An American Tail». 

Τελικά, τηλεοπτικοί σταθμοί όπως το Channel 4, το MTV και το Sky προσπάθησαν να 
αναδείξουν Animation καλής ποιότητας για τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς, ενώ για το 
μέλλον η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η Πληροφορική πλέον Κινηματογραφία 
τείνουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ προϋπολογισμού, ποιότητας και διάρκειας. 

Η ιστορία του σύγχρονου animation αφορά στη μεγάλη επέκταση του σε παγκόσμια 
κλίμακα και την εξαιρετική ποικιλία και τεχνική επινόηση. 

Την 28η Οκτωβρίου 1892, ο Γάλλος Εμίλ Ρενώ (Emile Reynaud), φυσικός στο 
επάγγελμα με καλλιτεχνική κλίση, κατάφερε να τελειοποιήσει το Πραξινοσκόπιό του σε 
«Οπτικό Θέατρο» και να κάνει την πρώτη δημόσια παράσταση «κινούμενων παντομίμων» 
στο θέατρο του φημισμένου Μουσείου Γκρεβέν (Grévin) στο Παρίσι. 

Κάθε χρόνο, από το 2002 και μετά, εορτάζεται την 28η Οκτωβρίου η επέτειος αυτού 
του γεγονότος υπό τη μορφή μιας «παγκόσμιας ημέρας κινούμενων σχεδίων». 

Στη χώρα μας, ο εορτασμός της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ», προς τιμήν της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, επισκιάζει πλήρως την άλλη αυτή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που τιμά 
ένα επαναστατικό από τη φύση του είδος κινηματογράφου, το οποίο μάλιστα εμφανίστηκε 
χρονικά πριν από τον κινηματογράφο σε φιλμ όπως τον ξέρουμε σήμερα. 

Και όμως, η πρώτη ελληνική ταινία κινουμένων σχεδίων, «ο Ντούτσε αφηγείται», που 
υλοποίησε το 1945 ο Σταμάτης Πολενάκης, συνδέει ιδανικά τις δύο αυτές επετείους και 
συνηγορεί υπέρ του κοινού εορτασμού τους. Ο Πολενάκης παρουσιάζει ένα φαντασμένο 
Ντούτσε να κομπάζει, υπαγορεύοντας στην Ιταλική Ιστορία τι πρέπει να γράψει σχετικά με 
την κατάκτηση της Ελλάδας από τα ιταλικά στρατεύματα. Στους κομπασμούς του Ντούτσε 
αντιπαραθέτει την πραγματικότητα του σκιτσογράφου, αποτυπώνοντας συμβολικά τις 
πανωλεθρίες του ιταλικού στρατού από τους Έλληνες στο πεδίο των μαχών. Προκαλεί 
εντύπωση στο σύγχρονο θεατή η μαεστρία με την οποία χειρίζεται ο Πολενάκης τις τεχνικές 
μεταμόρφωσης των σκίτσων από μια εικόνα σε άλλη, η προσπάθεια απόδοσης βάθους και 
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προοπτικής στην κίνηση, η αίσθηση οπτικής αφήγησης που διαθέτει ο πρωτοπόρος αυτός 
δημιουργός. 

 

2.3 Εισαγωγή 

 
Για να γίνει μια ορθολογική προσέγγιση των εφαρμογών κινουμένων σχεδίων, πρέπει 

να αποσαφηνιστούν πρώτα ορισμένοι όροι και συμβάσεις που επικρατούν στην 
καθημερινή πρακτική και δημιουργούν σύγχυση ακόμα και μεταξύ καταξιωμένων 
επαγγελματιών. Η σύγχυση προέρχεται κυρίως από την αδυναμία απόδοσης στα ελληνικά 
του αγγλικού όρου Animation. Η προσπάθεια απόδοσης με τον όρο «εμψύχωση», ο οποίος 
υποδηλώνει τη δημιουργική τέχνη «ζωντανέματος» σκίτσων, προκαλεί πολλά ερωτηματικά 
και περιγράφει εσφαλμένα την πρακτική των τεχνιτών κινουμένων σχεδίων (animators). Ο 
δημιουργός κινουμένων σχεδίων δεν είναι ένας μικρός θεός που εμφυσά μαγικά ζωή στα 
δημιουργήματά του. Είναι απλά ένας ταλαντούχος τεχνίτης που χρησιμοποιεί παραστατικά 
μέσα (σκίτσο, γλυπτική με πλαστελίνη, κατασκευές με μαριονέτες, κλπ) για να αποδώσει 
μια δράση επί της σκηνής και στη συνέχεια να την κινηματογραφήσει. Για το λόγο αυτό η 
ορθότερη απόδοση του όρου Animation στα ελληνικά είναι παραστατική κινηματογραφία. 
Μερική περίπτωση παραστατικής κινηματογραφίας είναι και η πληροφορική 
κινηματογραφία (Computer Animation), η οποία ως παραστατικό εργαλείο χρησιμοποιεί 
τον υπολογιστή. 

Από όλες τις μορφές παραστατικής κινηματογραφίας τα κινούμενα σχέδια, όπου 
παραστατικό εργαλείο είναι το σκίτσο, είναι η πλέον διαδεδομένη. Εξαιτίας της ευρύτατης 
διάδοσής του, ο όρος «κινούμενα σχέδια» (Cartoon) τείνει να υποκαταστήσει στην 
καθημερινή επικοινωνία τον όρο Animation. Σήμερα, όταν μιλάμε για κινούμενα σχέδια 
περικλείουμε ασυναίσθητα, αλλά και καταχρηστικά, όλες τις άλλες μορφές παραστατικής 
κινηματογραφίας. Συμβατικά χρησιμοποιείτε ο όρος κινούμενα σχέδια με την ευρύτερη 
έννοια, τη στιγμή που είναι ακόμη αδόκιμος. Μια τελευταία παρατήρηση αφορά την 
αμφισημία του όρου Animation στην ίδια την παραστατική κινηματογραφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται παράλληλα για την περιγραφή ενός σταδίου παραγωγής (απόδοσης των 
κινητικών χαρακτηριστικών) και ως δηλωτικός της τέχνης και τεχνικής των κινουμένων 
σχεδίων γενικότερα. 

 

2.4 Στάδια Παραγωγής Animation 

 

Πριν την πρακτική έναρξη της δημιουργίας ενός animation λαμβάνονται σχετικές 
αποφάσεις για το περιεχόμενο, το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται, τη γλώσσα στην οποία 
θα γραφτεί το σενάριο και τις σχεδιαστικές αρχές των ηρώων και των αντικειμένων. 
Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη ροή κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Στη 
συνέχεια, θα αναφερθούμε στις φάσεις και στάδια διαδοχής που ακολουθούνται κατά το 
σχεδιασμό και υλοποίηση ενός animation.  

Αρχικά αναφερόμαστε σε τρία βασικά στάδια:  

• Το στάδιο της προ-παραγωγής (pre-production), όπου δημιουργείται η κεντρική 
ιδέα της ταινίας που θα αποτελέσει τη βάση για το σενάριο και την όλη έρευνα 
γύρω από τα ιστορικά, κοινωνικά και αισθητικά στοιχεία του έργου.  

• Το στάδιο της παραγωγής (production), όπου δημιουργείται καρέ καρέ η ταινία στο 
χέρι ή με χρήση υπολογιστή ή και τα δυο μαζί.  

• Το στάδιο της μετα-παραγωγής (post-production), όπου λαμβάνει χώρα το μοντάζ, 
γίνεται δηλαδή η συναρμογή της ταινίας και ο συγχρονισμός της με τον ήχο. 
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Στα στάδια αυτά περιλαμβάνονται επτά βήματα: i) η δημιουργία του σεναρίου, ii) η 
δημιουργία του storyboard, iii) οι τεχνικές του animation, iv) η ηχοληψία, v) η δημιουργία 
του animated storyboard, vi) το μοντάζ, vii) τα ειδικά εφέ (Καλαμπάκας & Κυριακουλάκος, 
2015, Σιάκας & Σόκαλη, 2011, Derakhshani, 2010; Halas & Manvell, 1969; Laybourne, 1998; 
Madigan, 2014; Zettl, 1990). 

 

2.4.1 Στάδιο Προ-παραγωγής 

 
Πριν από την έναρξη των γυρισμάτων κάθε ταινίας απαιτείται να γίνουν συγκεκριμένες 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες, οι οποίες όσο καλύτερα μελετημένες και 
επεξεργασμένες είναι, τόσο καλύτερο αναμένεται να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, 
δηλαδή η ταινία. Το αποτέλεσμα των προπαρασκευαστικών διαδικασιών καταγράφεται σε 
προπαρασκευαστικά κείμενα.  

Με την επικράτηση των αμερικανικών ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες 
εδραιώθηκε το κλασικό μοντέλο ανάπτυξης σεναρίου που χρησιμοποιείται στο Χόλυγουντ 
και το οποίο έχει τις ρίζες του στην «Περί ποιητικής» θεωρία του Αριστοτέλη για την αρχαία 
τραγωδία. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται κυρίως στη γραμμική δραματική πλοκή σε τρεις 
πράξεις και υποστηρίζεται από μια ενδελεχή μελέτη των χαρακτήρων που θα 
παρουσιασθούν στη σκηνή. Η κινηματογραφική πρακτική έχει καταλήξει σε συγκεκριμένους 
κανόνες για την ανάπτυξη ταινιών μυθοπλασίας με δραματική πλοκή, κανόνες που 
μοιάζουν μερικές φορές με «συνταγές». Η συστηματοποίηση των κανόνων αυτών από τους 
σεναριογράφους του Χόλυγουντ είναι όντως υπερβολικά κατευθυντική ορισμένες φορές, 
δεν παύει όμως να είναι απαραίτητη η γνώση τους από τη δημιουργική ομάδα μιας ταινίας. 
Η ανάπτυξη του σεναρίου, της βάσης των προπαρασκευαστικών κειμένων κάθε ταινίας 
δηλαδή, εξαρτάται από την καλή γνώση των κανόνων αυτών. Για το σκοπό αυτό θα 
περιγράψουμε στη συνέχεια εν συντομία την κλασική δραματική δομή και τη θεωρία 
ανάπτυξης χαρακτήρων. 

 

2.4.1.1 Η κλασική δραματική δομή 

 

   Τα περισσότερα σενάρια ταινιών μυθοπλασίας περιέχουν τη γραμμική δομή Δέση – 
Σύγκρουση - Λύση. Κάθε συνηθισμένο σενάριο μιας ταινίας μεγάλου μήκους αποτελείται 
περίπου από 90 σελίδες και «παράγει» περίπου μιάμιση ώρες κινηματογραφημένης 
ταινίας. Κάθε σελίδα του σεναρίου αντιστοιχεί σε ένα λεπτό της ταινίας. 

• Πράξη 1: Αρχή 
Στο πρώτο μέρος, γνωρίζουμε τους χαρακτήρες και τα πάθη τους, γνωστοποιούμε την 

φύση του προβλήματος και το μέγεθος του. 
Τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουν απαντηθεί σε αυτό το μέρος, είναι τα εξής: 

Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη του μύθου και 
ποια είναι η δραματική κατάσταση. 

Στο τέλος της πρώτης πράξης υπάρχει μία κρίσιμη σκηνή. Η κρίσιμη σκηνή είναι ένα 
επεισόδιο ή ένα γεγονός που αλλάζει την «κατεύθυνση» του μύθου. 

• Πράξη 2: Μέση 
Στο δεύτερο μέρος, έχουμε κορύφωση των συγκρούσεων μεταξύ των ηρώων, το 

πρόβλημα εξελίσσεται και στα γρανάζια του εμπλέκονται οι ήρωες που το θεωρούν άλυτο. 
Εδώ περιέχεται και ο κύριος όγκος του μύθου. Στο σημείο αυτό υπάρχει η λεγόμενη 
σύγκρουση. Εδώ ο ήρωας της ταινίας ξεκαθαρίζει το τι ζητάει να βρει, ποιος είναι ο σκοπός 
του στην ταινία. Έτσι λοιπόν, λύνοντας αυτό το «μυστήριο», είναι έτοιμος να υπερπηδήσει 
τα εμπόδια που μπαίνουν στο δρόμο προς την εκπλήρωση του σκοπού του και αρχίζει η 
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διαδικασία της σύγκρουσης. Όταν ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τα εμπόδια, στο τέλος 
της δεύτερης πράξης έχουμε την δεύτερη κρίσιμη σκηνή. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται στην 
ουσία και η λύση του προβλήματος. 

• Πράξη 3: Τέλος 
Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η λύση του προβλήματος και οι επιπτώσεις που έχει 

στους ήρωες. Είναι η λύση του μύθου, όπου τελειώνουν όλα τα προβλήματα του ήρωα. 
Μαθαίνουμε το τέλος της ιστορίας και γνωρίζουμε τι θα συμβεί στον ήρωα. «Ζει ή Πέθανε», 
«Πέτυχε ή Απέτυχε». 

Η καθεμιά από τις τρεις πράξεις έχει την δική της αρχή, μέση και τέλος, οδηγεί όμως 
την δράση με τέτοιο τρόπο ώστε οι ήρωες και τα γεγονότα να συγκροτήσουν την επόμενη 
πράξη. 

Μια κινηματογραφική ταινία είναι ένα οπτικό μέσο, το οποίο δραματοποιεί κάποιο 
μύθο. Ο μύθος αυτός έχει καθορισμένη αρχή, μέση και τέλος. Όταν όμως αναφερόμαστε 
στο σενάριο μιας ταινίας στην πραγματικότητα αναφερόμαστε στο θέμα της, δηλαδή στην 
δράση και τον ήρωα της. Δράση είναι το τι συμβαίνει, ήρωας είναι εκείνος που του 
συμβαίνουν. Όλα τα σενάρια δραματοποιούν την δράση κάποιου ήρωα. 

 

 
Εικόνα 2.1: Συνιστώσες του θέματος 

 

Φυσική δράση είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την πλοκή της ταινίας, ενώ 
συναισθηματική δράση είναι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην ψυχή του ήρωα. Το κίνητρο 
της δράσης του ήρωα επηρεάζει όλη την πλοκή: Τι θέλει ο ήρωας στην ταινία; Ποιες είναι οι 
ανάγκες του; Τι τον οδηγεί στην λύση του μύθου; Η ανάγκη δίνει στον ήρωα έναν σκοπό και 
στο μύθο ένα τέλος. Από το πώς ο ήρωας κατορθώνει ή δεν κατορθώνει αυτό που θέλει 
γεννιέται και η δράση της ιστορίας. 

 

2.4.1.2 Η διαδικασία ανάπτυξης των ηρώων 

 

Ο ήρωας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλο το σενάριο. Μερικά βασικά 
πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον ήρωα μας. Ποιος είναι; Τι κάνει; Ποια είναι η 
προϊστορία του, η ιστορία του και μετά-ιστορία του; Σε μία ταινία υπάρχουν συνήθως 
περισσότεροι του ενός πρωταγωνιστές. 
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Εικόνα 2.2: Μέθοδος ανάπτυξης του χαρακτήρα του Ήρωα 

 

Η ζωή όλων των ηρώων χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: εσωτερική και 
εξωτερική. Η εσωτερική ζωή αφορά την ζωή του ήρωα από τη στιγμή της γέννησης μέχρι 
και τη στιγμή που αρχίζει η ταινία, είναι στην ουσία το βιογραφικό του ήρωα, ενώ η 
εξωτερική ζωή είναι η ζωή που κάνει ο ήρωας κατά τη διάρκεια της ταινίας. 

Ο ήρωας είναι η αρχή και τέλος μίας ταινίας. Οι ήρωες στις ταινίες έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά: έχουν ανάγκες, επιθυμίες, φόβους, ανασφάλειες. Αυτό που τα διαχωρίζει 
όλα αυτά είναι η άποψη που έχουν. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο ήρωας 
είναι άποψη, δηλαδή το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται ξεχωριστά τον κόσμο, τι σημαίνει 
στάση ζωής, προσωπικότητα, συμπεριφορά, ταυτότητα, αποκάλυψη για το ποιο θα είναι το 
τέλος για τον κάθε ήρωα. Στη συγγραφή σεναρίου δεν ενδιαφέρει η φιλοσοφική 
αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω θεμάτων, αλλά η συγκεκριμένη περιγραφή της 
συμπεριφοράς του ήρωα να είναι σύμφωνη με τις πεποιθήσεις του, όπως τις έχει «πλάσει» 
ο σεναριογράφος. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το σενάριο μιας ταινίας μυθοπλασίας 
αναπτύσσεται σταδιακά και προϋποθέτει και αυτό την ύπαρξη προπαρασκευαστικών 
κειμένων. Απαιτείται συγκεκριμένα η ύπαρξη της δομής του μύθου σύμφωνα με την 
κλασική δραματική δομή και η έρευνα της εσωτερικής και εξωτερικής ζωής των 
πρωταγωνιστών. 

 

2.4.1.3 Εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) 

 

Το εικονογραφημένο σενάριο ως αποτέλεσμα της διαδικασίας σχεδιασμού σκίτσων 
που απεικονίζουν τη δράση της ταινίας αναπτύχθηκε στα στούντιο της Walt Disney γύρω 
στο 1930. Το εικονογραφημένο σενάριο έγινε γνωστό για τις ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου 
μήκους με ηθοποιούς περίπου το 1940. Για μία δεκαετία χρησιμοποιούταν μόνο στα 
κινούμενα σχέδια. Τα εικονογραφημένα σενάρια παρουσιάζουν τα πλάνα όπως πρόκειται 
να προβληθούν μέσα από τον φακό της κάμερας. Κατά την διαδικασία ανάπτυξης τους, 
παρουσιάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, που περιγράφουν το κάθε 
πλάνο, προσέχοντας ταυτόχρονα να μην επέλθει κορεσμός οπτικών πληροφοριών. Τα 
στούντιο Ντίσνεϋ βελτιστοποίησαν στη διάρκεια της δεκαετίας 1940-1950 τη διαδικασία 
υλοποίησης εικονογραφημένων σεναρίων, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. 
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Εικόνα 2.3: Διαδικασία ανάπτυξης εικονογραφημένου σεναρίου 

 

Το εικονογραφημένο σενάριο είναι χρήσιμο στις ιδιαίτερα πολύπλοκες σκηνές ειδικών 
εφέ. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται μόνο για τις δύσκολες σκηνές, ενώ άλλες για 
ολόκληρη την ταινία. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον σκηνοθέτη και το είδος παραγωγής 
της ταινίας. Ορισμένες φορές το εικονογραφημένο σενάριο απευθύνεται στους 
χρηματοδότες, οι οποίοι διαμορφώνουν μέσω αυτού καλύτερη αντίληψη για το πώς 
ακριβώς θα επενδυθούν τα χρήματά τους. 

Στην παραγωγή κινουμένων σχεδίων ή ειδικών εφέ, το εικονογραφημένο σενάριο 
χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία προσομοίωσης της κίνησης, το λεγόμενο animatic. 
Συχνά το εικονογραφημένο σενάριο γίνεται κινούμενο χρησιμοποιώντας απλά ζουμ ή 
πανοραμίκ για να εξομοιωθεί η κίνηση της κάμερας. Αυτά τα ατελή κινούμενα σχέδια 
μπορούν να συνδυαστούν με ήδη υπάρχοντα animatic, ηχητικά εφέ και διάλογους, ώστε να 
δοθεί η αίσθηση της συνολικής ατμόσφαιρας της ταινίας μετά από την κινηματογράφηση. 

Χρησιμοποιούνται στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο ως κατάλληλο μέσο για 
να επικοινωνήσει ο σκηνοθέτης το σκηνοθετικό του σχέδιο στην υπόλοιπη δημιουργική 
ομάδα ή στους συντελεστές της παραγωγής. Χρησιμοποιούνται επίσης από τις βιομηχανίες 
για να προγραμματίσουν τις διαφημιστικές καμπάνιες τους, αλλά και να παρουσιάσουν τα 
μελλοντικά σχέδιά τους στον Τύπο και στις εταιρικές συναντήσεις. 

 

2.4.1.4 Πως αναπτύσσεται το εικονογραφημένο σενάριο 

 

Το εικονογραφημένο σενάριο είναι ο συνδετικός κρίκος των προπαρασκευαστικών 
κειμένων με αυτό που θα κινηματογραφηθεί. Σκοπός του εικονογραφημένου σεναρίου 
είναι να πλησιάσει κανείς μέσω αυτού, όσο πιο κοντά γίνεται στο τελικό προϊόν. Λειτουργεί 
ως οπτικοποιημένο σενάριο, είναι συνήθως ζωγραφισμένη σκηνή (σκίτσο), που 
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περιλαμβάνει τις γωνίες λήψης, θέσεις κάμερας, φωτισμό, μοντάζ, ηχητικά εφέ, θέση και 
κίνηση ηθοποιών και το σημαντικότερο όλων την αφηγηματική ανάπτυξη και την συνέχεια. 

Το εικονογραφημένο σενάριο για να σχεδιαστεί απαιτεί συνήθως ανταλλαγή ιδεών 
(brainstorming). Μία ομάδα ανθρώπων συγκεντρώνεται και τοποθετεί τις ιδέες για 
εικονογραφημένο σενάριο στον τοίχο ενός δωματίου. Στη συνέχεια επιχειρείται η εξεύρεση 
ομοφωνίας στην επιλογή των σκίτσων με αντίστοιχη αιτιολόγηση της επιλογής. Μετά την 
ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ακολουθεί το τελικό «ξεσκαρτάρισμα» κατά το οποίο 
αφαιρούνται όλα τα σκίτσα που δεν πρόκειται να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την 
κινηματογράφηση. 

 

2.4.1.5 Τι περιλαμβάνει το εικονογραφημένο σενάριο 

 

Προκειμένου το εικονογραφημένο σενάριο να είναι αποτελεσματικό για τις 
κινηματογραφικές λήψεις, τα σκίτσα συνοδεύονται από ειδικά σύμβολα που αποδίδουν την 
κίνηση των ηθοποιών και της κάμερας ή άλλων αντικειμένων, συνήθως «βέλη» ή γραπτές 
οδηγίες. Γενικά δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το τι βέλη χρησιμοποιούνται, απλά τα 
βέλη πρέπει να διαφέρουν ανάλογα σε τι αναφέρονται: κάμερα, ηθοποιούς, αντικείμενα. 
Για να συμβολίσουμε το ζουμ σε ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο σχεδιάζονται βέλη από 
την κάθε γωνία του πλαισίου που συμβολίζει την οθόνη προς το κέντρο του πλαισίου, ενώ 
δίπλα σχεδιάζεται σε μικρότερο πλαίσιο η «ζουμαρισμένη» εικόνα. 

Δίπλα σε κάθε εικόνα πρέπει να δίνεται ένας τίτλος που αναφέρεται στο τι συμβαίνει 
στο σκίτσο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια ένδειξη δίπλα στην εικόνα, αριστερά ή 
δεξιά ανάλογα με τη σύμβαση που ακολουθείται, που υποδεικνύει τον τρόπο μετάβασης 
από το ένα πλάνο στο επόμενο. 

 

2.4.1.6 Βασικοί κανόνες υλοποίησης του εικονογραφημένου σεναρίου 

 

Πολλές πληροφορίες «επικοινωνούν» μέσω ενός εικονογραφημένου σεναρίου και 
είναι επομένως σημαντικό να τηρούνται οι βασικοί κανόνες της κινηματογραφικής 
«γλώσσας» κατά την υλοποίηση του. Αυτό αφορά κυρίως την τήρηση των βασικών κανόνων 
του μοντάζ ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή οπτική συνέχεια από πλάνο, σε πλάνο: 
ιδιαίτερα οι θέσεις των ηθοποιών και οι κατευθύνσεις των βλεμμάτων τους και της κίνησής 
τους πρέπει να είναι συμβατές με τη γενική σκηνοθετική θεωρία. 

Στο εικονογραφημένο σενάριο δεν έχει σημασία να σχεδιάζονται λεπτομέρειες που οι 
θεατές δεν θα δουν, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται κυρίως στη δράση και σε όσα στοιχεία 
της ατμόσφαιρας θα φαίνονται μέσα από την κάμερα. Και το μόνο που θα πρέπει να 
απασχολεί είναι το τι θα δείχνει η επόμενη σκηνή ώστε να υπάρχει συνοχή. 

Η αποτύπωση της γωνίας λήψης της κάμερας είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικός 
κανόνας υλοποίησης του εικονογραφημένου σεναρίου, διότι η γωνία της κάμερας 
καθορίζει το τι ακριβώς θα βλέπουν οι θεατές. Για να εστιάσουν οι θεατές σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο, πρέπει πρώτα να εστιάσει η κάμερα στο σημείο αυτό. Μέσω της 
κίνησης της κάμερας μεταφέρεται και το βλέμμα των θεατών προκαλώντας έτσι 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα θέλει ο σκηνοθέτης. 

Ένα εξίσου βασικό στοιχείο του εικονογραφημένου σεναρίου είναι η κλίμακα. Θα 
πρέπει όλα τα πλάνα να ακολουθούν τις ίδιες διαστάσεις, διότι από την στιγμή που 
σχεδιάζουμε αυτό που θα δείχνει η κάμερα οφείλουμε να τηρήσουμε τις αναλογίες της 
οθόνης. Διαφορετική μορφή έχει η κινηματογραφική οθόνη από την οθόνη της τηλεόρασης 
και ορισμένα έντυπα εικονογραφημένων σεναρίων που διατίθενται στο εμπόριο 
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ενσωματώνουν τις διαφορετικές κλίμακες υπό τη μορφή πρότυπων πλαισίων για κάθε 
είδος οθόνης. 

Ένα ακόμα συστατικό είναι ο φωτισμός και οι σκιές, που θα χρησιμοποιηθούν από τον 
σχεδιαστή. Θα πρέπει να είναι πλήρως υπολογισμένα κατά τη μετάβαση από το ένα σκίτσο 
στο επόμενο γιατί οποιαδήποτε αλλαγή στην γωνία της κάμερας ή στο πλάνο επιφέρει 
αλλαγή στο φωτισμό και στα χρώματα. Τα φώτα και οι σκιές συνεισφέρουν στην 
ατμόσφαιρα της σκηνής και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ταινία. 

Τέλος πρέπει ο σχεδιαστής σε συνεργασία με το σκηνοθέτη να ελέγξουν το συνολικό 
εικονογραφημένο σενάριο για να προστεθούν απαραίτητα στοιχεία ή αντίθετα να 
αφαιρεθούν οι πλεονάζουσες πληροφορίες, με βασικό κριτήριο το ευανάγνωστο του 
προπαρασκευαστικού αυτού κειμένου από τη δημιουργική ομάδα της ταινίας και τους 
συντελεστές της παραγωγής. 

 
Πλεονεκτήματα του εικονογραφημένου σεναρίου για την επικοινωνία του 

σκηνοθετικού σχεδίου 
• Είναι εύκολα αναγνώσιμα από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τις κινηματογραφικές 

γνώσεις που κατέχει. 
• Είναι εύκολος και γρήγορος ο σχεδιασμός τους, χωρίς τη χρήση πολύπλοκων 

εργαλείων. 
• Περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το σενάριο, καθώς ακολουθούν 

πιστά τις σκηνές που παρουσιάζονται σε αυτό. 
• Είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να χρησιμοποιείται το εικονογραφημένο σενάριο 

ως σημείο αναφοράς για την επαλήθευση στοιχείων και πληροφοριών παρά να ανατρέχει 
κανείς σε ολόκληρο το σενάριο. 

• Διευκολύνει τη μετακίνηση σκίτσων από πλάνο σε πλάνο, επιτρέποντας 
σκηνοθετικούς ανασχεδιασμούς της ταινίας. 

• Βοηθούν την ομάδα παραγωγής να επικοινωνεί κατά την διάρκεια των γυρισμάτων. 
Αυτή η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική ειδικότερα όταν η ομάδα είναι πολύ μεγάλη ή 
απαρτίζεται από άτομα διάσπαρτα σε όλα τα μέρη της γης, με διαφορετικές εθνικότητες. 

• Τα σκίτσα αυτά βοηθούν τον σκηνοθέτη να εξηγήσει στο κινηματογραφικό συνεργείο 
τον τρόπο με τον οποίο θα κινηματογραφηθεί η ταινία, διευκολύνοντας κατά πολύ τη 
μετατροπή του σκηνοθετικού σχεδίου σε κινηματογραφικό προϊόν. 

 

2.4.2 Σταδιο παραγωγής 

 
Σύμφωνα με τη γενική σκηνοθετική θεωρία, η χρήση του κινηματογραφικού εργαλείου 

προορίζεται για την προσομοίωση ενός αισθητού περιβάλλοντος, το οποίο αντιλαμβάνεται 
ο θεατής με την όραση και την ακοή. Το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται, ανάμεσα σε 
άλλα, από χώρο και χρόνο που ξεπερνούν τον περιορισμένο χώρο της οθόνης (χώρος 
οπτικού πεδίου) και το χρόνο που αντιστοιχεί σε αυτήν (χρόνος πλάνου). Έτσι, ο χώρος και 
ο χρόνος που προσομοιώνονται –τους οποίους μπορούμε να ονομάσουμε χώρο και χρόνο 
δράσης – έχουν σαν αποτέλεσμα μια διπλή προσομοίωση: 1) ο χώρος και ο χρόνος που 
προσομοιώνονται άμεσα (χώρος οπτικού πεδίου και χρόνος πλάνου και 2) ο χώρος και ο 
χρόνος που προσομοιώνονται έμμεσα (χώρος εκτός πεδίου και χρόνος εκτός πλάνου). 

Με αυτά τα μέσα, ο σκηνοθέτης αποκτά τεχνητή κυριότητα πάνω στο χώρο και το 
χρόνο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο αισθητό περιβάλλον που παρουσιάζεται στον 
θεατή, τα όντα που βρίσκονται στο χώρο του πεδίου και το χρόνο του πλάνου αποτελούν το 
μέρος που παρουσιάζεται καθώς και ότι το σύνολο αυτών που ο θεατής υποθέτει παρόντα 
αλλά κρυμμένα, περασμένα ή που δεν έχουν συμβεί ακόμα, αποτελούν το μέρος που δεν 
παρουσιάζεται. Όμως ανάμεσα στα κρυμμένα όντα συγκαταλέγεται και ο θεατής, ο οποίος 
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κατέχει στο χώρο και το χρόνο δράσης μια υποθετική θέση. Όλα συμβαίνουν σαν ο 
σκηνοθέτης να ξεναγεί το θεατή σε ένα ταξίδι στο προσομοιωμένο αισθητό περιβάλλον. 

Η επιστήμη της σκηνοθεσίας μας θυμίζει επίσης ότι η εικόνα απαιτεί την προσοχή του 
θεατή σε διαφορετικά επίπεδα. Από τη μία πλευρά, η εικόνα προτρέπει το θεατή σε μία 
παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, όπου η ελάχιστη έκφρασή της είναι η περιέργεια για την 
εξέλιξη της δράσης. Από την άλλη, προτρέπει το θεατή σε πραγματική συμμετοχή εξαιτίας 
του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην οθόνη θεωρούνται ως 
τρόποι συμπεριφοράς προς μίμηση ή αποφυγή. 

 

2.4.2.1 Λειτουργικά επίπεδα της σκηνοθεσίας 

 

Σύμφωνα με τη Ζαν Γκερονέ, η ταινία μπορεί να θεωρηθεί «ως ένα τελικό προϊόν που 
προκύπτει από την από κοινού παρουσία στη σκηνή του σκηνοθέτη και των ηθοποιών, 
δηλαδή ως ένα σύνολο οπτικών γωνιών. Έτσι, η οπτική γωνία, στιγμή συνδυασμού των δύο 
παρουσιών στη σκηνή, μπορεί να διατηρηθεί για όσο διαρκεί ο ιδιαίτερος κινητικός 
συνδυασμός (ακινησία-κίνηση) που ενώνει σκηνοθέτη και ηθοποιό. Μόλις ο ένας από τους 
δύο μεταβάλλει την κινητική του κατάσταση, η οπτική γωνία αλλάζει. Είναι ακριβώς η 
μελέτη των διάφορων πηγών της κινητικότητας που μας έχει επιτρέψει να διακρίνουμε 
διάφορα λειτουργικά επίπεδα της σκηνοθεσίας. Τα επίπεδα αυτά, που κάθε σκηνοθέτης 
συντονίζει ταυτόχρονα όταν πραγματοποιεί ένα γύρισμα, είναι η θέση παρατήρησης, το 
μέσο παρατήρησης και το πεδίο». 

Από σκηνοθετική άποψη, το πεδίο αναφέρεται στο παρουσιαζόμενο, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και τον τρόπο παρουσίασης. Έτσι, μπορεί να χωριστεί σε γεωμετρικό 
πεδίο και αισθητό πεδίο, που, με τη σειρά τους, χωρίζονται σε οπτικό πεδίο και ηχητικό 
πεδίο. Το αισθητό πεδίο δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο τη θέση του σκηνοθέτη σε 
σχέση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο γεωμετρικό πεδίο, ούτε τα κινητικά 
χαρακτηριστικά του σκηνοθέτη. Από την πλευρά του, το γεωμετρικό πεδίο, αφού περιέχει 
το οπτικό πεδίο, λαμβάνει έμμεσα υπόψη τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σκηνοθέτη. Όσο 
για τη θέση και το μέσο παρατήρησης, αυτά αφορούν μόνο τη δραστηριότητα του 
σκηνοθέτη. Έτσι, το θεωρητικό μοντέλο που προτείνεται λαμβάνει υπόψη δύο ξεχωριστές 
δραστηριότητες: τη δραστηριότητα του σκηνοθέτη και τη δραστηριότητα του 
κινηματογραφούμενου περιβάλλοντος. 

Ο όρος «οπτική γωνία» χρησιμοποιείται αδιακρίτως από τους επαγγελματίες του 
κινηματογράφου για να περιγράψει δύο ξεχωριστές σκηνοθετικές έννοιες: την οπτική γωνία 
και τη θέση παρατήρησης. Η θέση παρατήρησης, όμως, αναφέρεται μόνο στις θέσεις της 
κάμερας, ενώ η οπτική γωνία είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως τα 
καδραρίσματα, οι γωνίες λήψης και η μετακίνηση της κάμερας ή των 
κινηματογραφούμενων όντων. 

 

2.4.2.2 Καδράρισμα 

 

Σε μία ταινία το κάδρο είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία καθώς μέσα από αυτό 
ορίζεται δραστικά η εικόνα για το θεατή. Οι διαστάσεις στην εικόνα του κινηματογράφου 
καθιερώθηκαν πολύ νωρίς, από τους μεγάλους εφευρέτες, Λυμιέρ, Έντισον, Ντίξον κ.α. Την 
εποχή εκείνη διατηρούσαν τις αναλογίες τρία προς δύο. Στη δεκαετία του 20 η προσθήκη 
του ήχου στα φιλμ μετέβαλε κάπως το κάδρο. Η προσθήκη της ηχητικής μπάντας στη 
λωρίδα του φιλμ απαιτούσε την αναπροσαρμογή των διαστάσεων σε 1,17: 1. Αργότερα 
εκφράστηκαν πολλές δυσαρέσκειες για το φορμά αυτό και στη δεκαετία του 50 
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επικρατούσε μια ποικιλία αναλογιών ευρείας οθόνης στον κινηματογράφο 35mm. Το πιο 
συνηθισμένο στην Ευρώπη είναι το 1,66:1. 

Η επιλογή του φορμά της οθόνης από τον σκηνοθέτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για τη διαμόρφωση της εμπειρίας από τον θεατή. Το μέγεθος και το σχήμα του κάδρου 
μπορούν να κατευθύνουν το βλέμμα του θεατή. Μπορεί ο σκηνοθέτης μέσα από το 
μασκάρισμα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της οθόνης ή κάνοντας χρήση ηχητικών εφέ να 
εστιάσει την προσοχή των θεατών σε συγκεκριμένα δρώμενα. 

 

2.4.2.3 Χώρος εντός και εκτός οθόνης 

 

Όποιο και αν είναι τελικά το φορμά που θα επιλεγεί το κάδρο καθιστά την εικόνα 
οροθετημένη, περιορισμένη. Από ένα «κόσμο» το κάδρο επιλέγει και δείχνει στους θεατές 
ένα μόνο κομμάτι. Κατά τον Νόελ Μπερτς εικόνα εκτός οθόνης χωρίζεται: στο χώρο πέρα 
από τα τέσσερα όρια του κάδρου, στο χώρο πίσω από το σκηνικό, και στο χώρο πίσω από 
την κάμερα. 

 

2.4.2.4 Γωνίες λήψεως 

 

Το κάδρο προσδίδει μία γωνία λήψεως σε σχέση με αυτό που βλέπει ο θεατής. Έτσι 
όπως μας τοποθετείται σε σχέση με τη μιζανσέν του πλάνου. Θεωρητικά μπορούμε να 
πούμε πως ο αριθμός των γωνιών είναι άπειρος όπως και οι θέσεις που μπορεί να 
καταλάβει η κάμερα. Στην πράξη όμως ξεχωρίζουν 3 κατηγορίες: 

1. Ευθεία γωνία λήψεως. 
2. Πλονζέ: η θέση της μηχανής βρίσκεται ψηλά και βλέπει από πάνω προς τα κάτω. 
3. Κοντρ πλονζέ: η θέση της μηχανής βρίσκεται χαμηλά και βλέπει από κάτω προς τα 

πάνω. 

 

2.4.2.5 Απόσταση 

 

Το κάθε καδράρισμα μας δίνει την αίσθηση που έχουμε ως θεατές ότι βρισκόμαστε 
κάπου κοντά ή μακριά στη μιζανσέν του πλάνου, και ονομάζεται απόσταση της κάμερας. 
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Εικόνα 2.4 

 

2.4.2.6 Λειτουργίες του καδραρίσματος 

 

Μερικές φορές ο σκηνοθέτης θέλει να αποδώσει νοήματα στις γωνίες λήψεως, στις 
αποστάσεις και σε άλλες ιδιότητες του καδραρίσματος. Έτσι μέσα από το κάθε καδράρισμα 
τείνουμε να αντλούμε και ξεχωριστές ιδιότητες. 

Οι γωνίες λήψης δεν επηρεάζουν μόνο το πώς βλέπουμε τις κεντρικές φιγούρες, αλλά 
και το φόντο μπροστά στο οποίο αυτές οι φιγούρες μπορεί να εμφανιστούν. Η απόσταση 
της κάμερας, το ύψος, η οριζοντιότητα και η γωνία λήψεως, επιτελούν συχνά σαφείς 
αφηγηματικές λειτουργίες. Η απόσταση της κάμερας μπορεί να εισάγει τους σκηνικούς 
χώρους και τις θέσεις των χαρακτήρων. Όταν ένα πλάνο μας παρακινεί από τη σκοπιά ενός 
χαρακτήρα, το ονομάζουμε πλάνο υποκειμενικής οπτικής γωνίας ή υποκειμενικό πλάνο. 

Τα καδραρίσματα δεν δίνουν έμφαση μόνο στην αφηγηματική μορφή, διαθέτουν και 
ένα άλλο ενδιαφέρον. Τα κοντινά πλάνα τονίζουν υφές και λεπτομέρειες που αλλιώς θα 
παραβλέπαμε, ενώ τα γενικά πλάνα μας επιτρέπουν να εξερευνούμε ευρείες εκτάσεις. 
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2.4.2.7 Κινούμενο κάδρο 

 

Όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά που εξετάσαμε αφορούν στατικές εικόνες, ένα 
κινηματογραφικό έργο δεν αποτελείται μόνο από τέτοιου είδους εικόνες αλλά και από 
κινούμενες. Τα κινούμενα καδραρίσματα αποτελούν ιδίωμα μόνο του κινηματογράφου. 
Στον κινηματογράφο το κάδρο μπορεί να κινηθεί σε σχέση με το πλαισιωμένο υλικό. 
Μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο ύψος, στην απόσταση, στις γωνίες λήψης. Πολλές φορές 
παρατηρούμε ότι αισθανόμαστε ότι κινούμαστε και εμείς μαζί με το κάδρο. Μπορούμε να 
πλησιάσουμε το αντικείμενο ή να απομακρυνθούμε από αυτό, να περιστραφούμε γύρω του 
ή να το προσπεράσουμε. 

 

2.4.2.8 Τύποι κινούμενου καδραρίσματος 

 

1. Πανοραμίκ: περιστροφή της μηχανής λήψης γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα, 
χωρίς η κάμερα να μετακινηθεί ολόκληρη. Στην οθόνη μας φαίνεται σαν να σαρώνεται η 
οθόνη οριζόντια. 

2. Βερτικάλ: περιστροφή της μηχανής λήψης γύρω από τον οριζόντιο άξονα, η κάμερα 
στρέφεται μόνο προς τα πάνω η προς τα κάτω. 

3. Τράβελινγκ: η μηχανή λήψης αλλάζει ολόκληρη θέση προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση πάνω στο έδαφος, εμπρός, πίσω, διαγωνίως, πλαγίως, κυκλικά. 

4. Πλάνο γερανού: η κάμερα κινείται πάνω από το έδαφος, ανυψώνεται η χαμηλώνει 
με τη βοήθεια ενός μηχανικού μπράτσου. Το πλάνο του γερανού μπορεί να κινείται όχι 
μόνο πάνω κάτω αλλά μπρος πίσω ή και πλαγίως. Παραλλαγές του πλάνου αυτού είναι το 
ελικόπτερο και το αεροπλάνο. 

 

2.4.2.9 Λειτουργίες των κινούμενων κάδρων 

 

Το κινούμενο κάδρο επηρεάζει σημαντικά το χώρο εντός αλλά και εκτός οθόνης. Ένα 
τράβελινγκ ή ένα ζουμ προς τα εμπρός θέτει το χώρο που βρίσκεται εντός της οθόνης εκτός. 
Επηρεάζει την απόσταση, το ύψος, τη γωνία λήψεως. Ένα τράβελινγκ μπορεί να μετατρέψει 
ένα γενικό πλάνο σε κοντινό. Διαφορετικά είδη κινήσεων της κάμερας δημιουργούν 
διαφορετικές αντιλήψεις για τον χώρο. 

Η κινητικότητα του κάδρου, εκτός από τις μεταβολές που ασκεί στο χώρο, αντίστοιχες 
μεταβολές προκαλεί και στον χρόνο. Η κίνηση της κάμερας καταναλώνει χρόνο στην οθόνη, 
ένα ζουμ ή μία κίνηση της κάμερας μπορεί να γίνουν είτε αργά είτε γρήγορα, και αυτό 
παράγει σημαντικά αποτελέσματα ειδικά για την αφήγηση της ταινίας. Αν για παράδειγμα 
η κάμερα αποστραφεί από το κάδρο με γρήγορο πανοραμίκ αυτό μας κάνει να 
αναρωτηθούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Αν πλησιάσει αργά μια λεπτομέρεια μεγεθύνοντας 
τη σταδιακά, αλλά καθυστερώντας να πλησιάσει, αυτό αυξάνει το σασπένς. Γενικά 
μπορούμε να πούμε ότι η διάρκεια και η ταχύτητα του κινούμενου κάδρου μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το πλάνο μέσα στο χρόνο. 

 

2.4.2.10 Αλλαγή πλάνου 

 

Από την άποψη του ντεκουπάζ, αλλαγή πλάνου έχουμε όταν υπάρχει ολοφάνερη 
διακοπή της διηγηματικής συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο ενός πλάνου και ακολουθεί 
ένα άλλο πλάνο που αναφέρεται στον ίδιο χώρο και χρόνο (δηλαδή στη ίδια σκηνή) αλλά 
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διαφέρει από το προηγούμενο: στις διαστάσεις των αντικειμένων, στην προοπτική τους, και 
στη διαφορετική θέση παρατήρησης. Αυτό από πρακτική άποψη, δηλαδή, από την άποψη 
του γυρίσματος σημαίνει ότι: 

1. Πλάνο αλλάζει όταν υπάρχει σταμάτημα της μηχανής λήψης (εκτός αν πρόκειται για 
τρικ οπότε δεν υπάρχει αλλαγή). 

2. Ένα πλάνο αλλάζει όταν γίνεται αλλαγή στη θέση της μηχανής (εκτός αν η γωνία 
λήψης είναι μικρότερη των 30˚ οπότε έχουμε το λεγόμενο πήδημα ή σάλτο στο μοντάζ και 
είναι σφάλμα όχι αλλαγή πλάνου). 

3. Ένα πλάνο αλλάζει όταν η μηχανή παραμένει στην ίδια θέση, αλλάζει όμως η 
εστιακή απόσταση των φακών.  

 

2.4.2.11 Η διάρκεια του πλάνου 

 

Κάθε πλάνο έχει μετρήσιμη διάρκεια προβολής. Στην αρχή ο κινηματογράφος 
βασιζόταν σε πλάνα μεγάλης διάρκειας ενώ αργότερα, με την ανακάλυψη του μοντάζ, τα 
πλάνα έγιναν συντομότερα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 είχαν φτάσει να έχουν μήκος 
πλάνου γύρω στα 5 δευτερόλεπτα κάτι που αργότερα αυξήθηκε λόγω της εμφάνισης του 
ήχου στις ταινίες. 

Στην δεκαετία του 1930 γινόταν χρήση του μονοπλάνου. Το μονοπλάνο είναι ένα 
πλάνο που διαρκεί ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την μετάβαση στο 
επόμενο πλάνο. Συνήθως εκλαμβάνουμε το μονοπλάνο ως εναλλακτικό τρόπο μιας σειράς 
από πλάνα. Οι κινήσεις τις κάμερας που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας σκηνοθέτης για ένα 
μονοπλάνο είναι πανοραμίκ, τράβελινγκ, πλάνα γερανού, ζουμ, προκειμένου να 
παρουσιάσει συνεχώς μεταβαλλόμενες οπτικές γωνίες. Τα μονοπλάνα καδράρονται κυρίως 
σε μεσαία ή γενικά πλάνα. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον θεατή να σαρώσει ο ίδιος την 
οθόνη (αντί η κάμερα) και να βρει το ενδιαφέρον σημείο για να εστιάσει. 

Η γενική σκηνοθετική θεωρία κωδικοποιεί την μακρά σκηνοθετική εμπειρία και 
συστηματοποιεί τις μεθόδους ανάλυσης των παραμέτρων που παίζουν ρόλο στην 
κατασκευή μιας ταινίας. Το κινηματογραφικό σκηνοθετικό πρότυπο περιγραφής των 
σκηνοθετικών χαρακτηριστικών μιας ταινίας του Πανεπιστημίου της Nanterre έχει βρει 
εφαρμογή σε μια σειρά αναλύσεων ταινιών. Ειδικά για τις ταινίες μυθοπλασίας, πάνω από 
400 ντεκουπάζ ταινιών έχουν παρουσιαστεί από το περιοδικό Avant-scene Cinema. 

 

2.4.2.12 Φωτισμός και χρώμα 

 
Σε ένα γενικό πλαίσιο υποτίθεται ότι το κόκκινο χρώμα είναι ζεστό και το μπλε είναι 

κρύο. Ο άνθρωπος έχει την τάση να θεωρεί ζεστά όλα τα χρώματα του κόκκινου άκρου του 
φάσματος (μακρύ κύμα) και να θεωρεί κρύα όλα τα χρώματα του μπλε άκρου (βραχύ 
κύμα). Ωστόσο, η γενίκευση είναι ανακριβής. Ορισμένα μπλε αντιμετωπίζονται ως ζεστά, 
και μερικά κόκκινα φαίνονται μάλλον κρύα. Σύμφωνα με τον Herbert Zettl (2011) ο Rudolf 
Arnheim, ψυχολόγος αντίληψης και θεωρητικός τέχνης (1904–2007), υποδηλώνει ότι δεν 
είναι το κύριο χρώμα που καθορίζει την επίδραση ζεστού - κρύου αλλά το χρώμα της 
ελαφριάς απόκλισης από την κύρια απόχρωση. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετά 
επιστημονικά δεδομένα για να επιτρέψουμε αξιόπιστες συσχετίσεις ή γενικεύσεις. 

Δημιουργία χρώματος σημαίνει τη χρήση χρώματος για συγκεκριμένο σκοπό. Το 
χρώμα έχει τρεις κύριες λειτουργίες: ενημερωτικό, συνθετικό και εκφραστικό. Η 
ενημερωτική λειτουργία του χρώματος μας δίνει περισσότερη πληροφορία για ένα 
αντικείμενο ή ένα γεγονός. Η συμβολική χρήση του χρώματος είναι μέρος της ενημερωτικής 
του λειτουργίας. Για να είναι αποτελεσματικός ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται, πρέπει 
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να είναι γνωστός στο κοινό. Η συνθετική λειτουργία του χρώματος βοηθά στον καθορισμό 
ορισμένων περιοχών οθόνης και φέρνει τις ενέργειες των εικονογραφημένων στοιχείων σε 
μια ισορροπημένη αλλά δυναμική αλληλεπίδραση. Για να το επιτύχουμε αυτό, επιλέγουμε 
συνήθως τα χρώματα φόντου χαμηλής ενέργειας (λιγότερο κορεσμένα), ενώ τα χρώματα 
προσκηνίου υψηλής ενέργειας (πολύ κορεσμένα). Η εκφραστική λειτουργία του χρώματος 
απευθύνεται στο να μας κάνει να νιώσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το χρώμα μπορεί 
να προσφέρει δράμα και ενθουσιασμό, όπως για παράδειγμα οι πολύχρωμες στολές μιας 
αθλητικής ομάδας, το κόκκινο ή μπλε φως που αναβοσβήνει σε ασθενοφόρο ή τα 
χρωματιστά φώτα ενός καρναβαλιού. Η εκφραστική ποιότητα του χρώματος μπορεί να 
αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα επηρεάζοντας  την ένταση μιας συγκεκριμένης 
διάθεσης.  

Το χρώμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως το ίδιο το γεγονός. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το χρώμα δεν είναι πλέον μέρος του τι συμβαίνει - είναι το κύριο θέμα.  

Η χρωματική ενέργεια είναι η σχετική αισθητική επίδραση που έχει ένα χρώμα σε 
εμάς. Η ενέργεια ενός χρώματος εξαρτάται από την απόχρωση, τον κορεσμό και τα 
χαρακτηριστικά φωτεινότητας, το μέγεθος της περιοχής χρώματος καθώς και τη σχετική 
αντίθεση μεταξύ χρωμάτων προσκηνίου και φόντου. Όταν κοιτάζουμε αποχρώσεις, τα 
ζεστά χρώματα συνήθως έχουν περισσότερη ενέργεια από τα κρύα. Τα χρώματα που 
εμφανίζονται ψηλά στην κλίμακα φωτεινότητας, όπως ένα φωτεινό κίτρινο, έχουν 
υψηλότερη ενέργεια από αυτά που είναι χαμηλά στην κλίμακα φωτεινότητας, όπως ένα 
θαμπό καφέ. 

Το στοιχείο που συμβάλλει ιδιαίτερα στην ενέργεια ενός χρώματος είναι ο κορεσμός 
του. Όταν υπάρχει κορεσμός σε ένα χρώμα, ένα ζεστό κόκκινο έχει προφανώς μεγαλύτερη 
επίδραση σε εμάς από ένα κρύο μπλε. Αλλά αν το κόκκινο είναι αποκορεσμένο, το 
κορεσμένο κρύο μπλε γίνεται το πιο ενεργητικό χρώμα. Γενικά, ο υψηλός κορεσμός 
σημαίνει υψηλή ενέργεια και ο χαμηλός κορεσμός σημαίνει χαμηλή ενέργεια. 

Όσον αφορά την περιοχή χρώματος, οι μεγάλες περιοχές συνήθως μεταφέρουν 
περισσότερη ενέργεια από τις μικρές. Αυτό προϋποθέτει, ωστόσο, ότι έχουν παρόμοιο 
κορεσμό. Ένα μεγάλο πεδίο με κόκκινο χρώμα στην οθόνη δίνει μεγαλύτερη προσοχή από 
μια μικρή κόκκινη κουκκίδα. Άλλο ένα στοιχείο που προσδίδει περισσότερη ενέργεια σε ένα 
χρώμα είναι το φόντο. Ένα φόντο με ισχυρή αντίθεση φωτεινότητας, προσδίδει μεγαλύτερη 
ενέργεια σε σχέση με ένα φόντο παρόμοιας φωτεινότητας. 

 

2.4.2.13 Τεχνικές  animation 

 
Σύμφωνα με τον Βασιλειάδη (2006) οι τεχνικές animation είναι: 
 
Κλασικό κινούμενο σχέδιο 
Είναι η βασική τεχνική στο animation και είναι σημαντική για όλες τις άλλες. Η κίνηση 

παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να παρθεί η απόφαση για το πώς θα σχεδιαστεί η εικόνα αν 
είναι γρήγορη η κίνηση τότε τα σχέδια φωτογραφίζονται μια φορά, ανά καρέ (1/24 του 
δευτερολέπτου) ή δίνεται στο σχέδιο μία φόρμα πιο μακρόστενη. Αν η κίνηση είναι αργή τα 
σχέδια φωτογραφίζονται δύο φορές, ανά καρέ (1/12 του δευτερολέπτου). 

Στην αρχή τα σχέδια γίνονται πάνω σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη, έπειτα 
εφαρμόζονται επάνω στα ριζόχαρτα ζελατίνες μέχρι να στεγνώσει το μελάνι, όταν αυτό 
επιτευχθεί μπαίνουν τα χρώματα ετοιμάζονται τα σκηνικά και αρχίζει το γύρισμα. Σε ένα 
τραπέζι στήνονται τα σκηνικά και μετά οι ζελατίνες (το cell), φωτογραφίζεται το σύνολο σαν 
μια εικόνα. Αλλάζει η ζελατίνα και φωτογραφίζεται αυτό γίνεται αρκετές φορές μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η κινηματογράφηση μιας κίνησης. 
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Κινούμενες κούκλες  
Επειδή οι κούκλες είναι στερεά αντικείμενα πρόκειται για τρισδιάστατο animation. Οι 

επιπλέον δυσκολίες της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι οι κούκλες κινούνται καρέ καρέ με 
stop motion όπως κι η κάμερα. Οι κούκλες συνήθως έχουν ύψος 20-25 εκ και τα σκηνικά 
φτιάχνονται ανάλογα όπως και οι διαστάσεις ενός δωματίου 4Χ4 ή 4Χ8 μ. οι κούκλες πάντα 
έχουν έναν μεταλλικό σκελετό με αρθρώσεις ακόμα και στα δάχτυλα ώστε να μπορούν να 
λυγίζουν. Τα πρόσωπα βάφονται και ζωγραφίζονται είτε είναι από ξύλο είτε από καλούπι 
(με πλαστελίνη). Κατασκευάζονται πολλά κεφάλια με διαφορετικές εκφράσεις ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του σεναρίου. Για να κινηθεί η κούκλα στα σκηνικό βιδώνεται επάνω του για 
καλύτερη ισορροπία. Το κάθε ένα βήμα της κούκλας διαρκεί 10 καρέ, ενός κανονικού 
ανθρώπου είναι 24 καρέ το δευτερόλεπτο. 

 
Cut-Outs 
Είναι μια τεχνική μεταξύ τρισδιάστατου και δισδιάστατου animation όπου ο 

καλλιτέχνης μπορεί να ζωγραφίσει κάποια μέρη ώστε να δημιουργηθεί όγκος δηλαδή μια 
τρίτη διάσταση. Η τεχνική αυτή ευνοεί την εικαστική απόδοση μιας ταινίας. Δεν 
χρησιμοποιούνται ζελατίνες, τα σχέδια γίνονται απευθείας στο χαρτί και η τεχνική 
στηρίζεται στα ντεκουπαρισμένα χαρτιά. Οι φιγούρες γίνονται με αρθρώσεις, όπως του 
Καραγκιόζη. Εδώ μπορούν να συνδυαστούν πολλές τεχνικές όμως η βασική δυσκολία της 
τεχνικής είναι η κίνηση. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση γιατί δεν μπορεί να 
τη δει πριν ολοκληρωθεί το φιλμ. Οπότε στην κίνηση υπάρχει κάτι το απότομο. 

 
Σχεδίαση πάνω στο φιλμ  
Είναι η τεχνική στην οποία τα σχέδια ζωγραφίζονται απευθείας πάνω στο φιλμ. Τα 

καρέ σχεδιάζονται με το χέρι με πενάκια. 
 
Ζωγραφική κάτω από την κάμερα  
Η τεχνική αυτή θεωρείται από τις δυσκολότερες. Σε μια ημιδιάφανη επιφάνεια 

στρώνεται μια ειδική πλαστελίνη. Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει φως ενώ από πάνω 
βρίσκεται τοποθετημένη η κάμερα. Η διαδικασία ξεκινάει με ένα ζωγραφιστό κάδρο το 
οποίο στην συνέχεια μετακινείται, η εικόνα αλλάζει ολόκληρη ή μέρος αυτής. Η κίνηση εδώ 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί γι’ αυτό ο δημιουργός πρέπει να έχει στο μυαλό του την 
απόλυτη «σκηνοθεσία». Εδώ δεν υπάρχει χώρος για δοκιμαστικά και αλλαγές. 

 
Pixillation 
Σε αυτή την τεχνική συμμετέχει ένας ηθοποιός ο οποίος κινείται και 

κινηματογραφείται καρέ-καρέ. Ο ηθοποιός κινείται μπροστά από ένα φόντο και με την 
βοήθεια πολλών άλλων τεχνικών στο ίδιο καρέ μπορεί να επιτευχθεί κίνηση η οποία είναι 
σπασμωδική. 

 
Οθόνη με καρφίτσες 
Είναι η πρώτη προσπάθεια μηχανικής δημιουργίας σχεδίων. Είναι μια οθόνη 

διαστάσεων 1,10Χ1,10 μ. με χιλιάδες καρφίτσες τοποθετημένες ανά χιλιοστό, που 
φωτίζεται από τέσσερις γωνίες με τέσσερις προβολείς. Ανάλογα με το αν θέλουν η σκιά να 
είναι πιο έντονη (μαύρη) οι καρφίτσες πατιούνται στην επιφάνεια της οθόνης, πιο απαλή 
σκιά (γκρι) στην ενδιάμεση κατάσταση ενώ για το άσπρο χρώμα οι καρφίτσες μένουν έξω. 
Με τις σκιές αυτές δημιουργούνται φιγούρες όπου φωτογραφίζονται καρέ-καρέ. 

 
Animation αντικειμένων 
Είναι η τεχνική των κινουμένων αντικειμένων, σε τρισδιάστατο χώρο, 

χρησιμοποιώντας stop motion animation. 
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Κινούμενοι τίτλοι ταινιών 
Είναι οι αρχικοί τίτλοι μιας ταινίας που αξιοποιούν το θέμα της και δίνουν ένα στίγμα 

για το τι θα ακολουθήσει ακόμα και με τη μορφή ενός συμβόλου. Βασική αρχή της τεχνικής 
είναι η οικονομία χρόνου και οι τίτλοι να είναι αντιπροσωπευτικοί του θέματος. 

 
Φιλμ με τρικ 
Στα φιλμ αυτά η τεχνική προέρχεται από τις δυνατότητες της κάμερας και του 

εργαστηρίου εμφάνισης. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες τις κάμερας για τρεις βασικές 
κινήσεις: i) Αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω το αντικείμενο, ii) Zoom-in και Zoom-out, iii) 
Ανεβοκατέβασμα του επιπέδου που είναι για κινηματογράφηση προς την κάμερα. Κατά την 
εμφάνιση του φιλμ και το μοντάζ χρησιμοποιούνται πολλά τρικ. Με τρικάζ γίνεται 
επέμβαση σε ήδη εμφανισμένα φιλμ, συμπληρώνονται με κινούμενο σχέδιο κ.ά. Πρόκειται 
για φιλμ με ευφυή και ευρηματικά τρικ όπου μπορούν να συνδυάσουν άλλες τεχνικές όπως 
ηθοποιούς, γκραβούρες κ.ά.. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα animations των ζωγραφικών πινάκων, 
σχεδιασμένων εικόνων, φωτογραφιών κ.ά. που πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες 
επεξεργασίες στη διάρκεια της λήψης, στην εμφάνιση και στο μοντάζ. 

 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Τρισδιάστατο Animation (3D animation) 
Η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει στον δημιουργό τη δυνατότητα να συνδυάσει με 

ευκολία τις παραδοσιακές τεχνικές έχοντας τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας ώστε να 
έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το τρισδιάστατο animation είναι μια τεχνική κοντά στην 
τεχνική που χρησιμοποιείται για τις κινούμενες κούκλες σε ότι αφορά τη διάπλαση των 
χαρακτήρων, τον έλεγχο της κίνησης στον χώρο, το στήσιμο του ντεκόρ, τον φωτισμό, την 
κίνηση της κάμερας. Η διαφορά και φυσικά η καινοτομία της τεχνικής είναι ότι μπορεί να 
θεωρηθεί ένα πλήρες στούντιο. Στην ουσία μέσα από αυτή την τεχνική έδωσαν την 
δυνατότητα απλοποίησης χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτεί το κλασικό animation. Εάν 
ένας δημιουργός επιλέξει τη συγκεκριμένη τεχνική τότε στα βήματα δημιουργίας ενός 
animation πρέπει να προσθέσει τη μοντελοποίηση (modeling), τη δημιουργία υφής 
(texturing) και της απεικόνισης (rendering) (Καλαμπάκας, Κυριακουλάκος, 2015, 
Derakhshani, 2010; Laybourne, 1998; Madigan, 2014). 

 
Μοντελοποίηση (modeling) 
Είναι η διαδικασία στην οποία κατασκευάζονται όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται 

στη σκηνή (ηθοποιοί, σκηνικά,αντικείμενα). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει η 
μοντελοποίηση: 1) χρησιμοποιώντας απλά τρισδιάστατα σχήματα (κύβους, σφαίρες, 
κυλίνδρους, κώνους, πυραμίδες) συνδυάζοντάς τα ώστε να δημιουργηθούν περίπλοκα 
αντικείμενα. Αυτή η τεχνική θυμίζει την κατασκευή αντικειμένων με τουβλάκια. 2) Στην 
αρχή δημιουργούνται αντικείμενα σε δύο διαστάσεις στα οποία σχεδιάζονται καμπύλες ή 
δίνεται σχήμα. Εν συνεχεία το νέο σχήμα επεξεργάζεται και αποτελεί τη βάση της 
δημιουργίας του μοντέλου. Αφού δοθούν στο μοντέλο οι προτεινόμενες καμπύλες τότε 
δημιουργούνται οι τρεις του διαστάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω περιστροφής 
(revolving) γύρω από τον άξονά του είτε μέσω εξώθησης (extruding), ο κύλινδρος είναι ένας 
κύκλος που έχει εξωθηθεί. Η διαδικασία μοντελοποίησης και απόδοσης κινητικών και 
οπτικών χαρακτηριστικών σε τρισδιάστατα αντικείμενα είναι επίπονη και χρονοβόρα 
διαδικασία, για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί βιβλιοθήκες μοντέλων όπου μπορεί 
κανείς να αγοράσει κάποιο ώστε να το χρησιμοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί πρώτα να το 
δημιουργήσει μόνος του. 

 
Δημιουργία υφής (texturing) 
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Μόλις δημιουργηθούν τα μοντέλα σε τρεις διαστάσεις τότε μπορεί να του δοθεί υφή 
(δερμάτινο, γυάλινο, υγρό, μεταλλικό, πέτρινο κ.ά.). Η υφή στη συγκεκριμένη περίπτωση 
λειτουργεί σαν «κοστούμι». Για να φανεί πιο αληθοφανής η υφή σημαντικό ρόλο παίζουν 
το χρώμα, οι σκιές, η αντανάκλαση πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου, η διαφάνεια. 
Όλες αυτές τις υφές μπορεί ο δημιουργός να τις επιλέξει αυτόματα από το λογισμικό το 
οποίο θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία των αντικειμένων 
σειρά έχει ο σχηματισμός της σκηνής μέσω τριών σταδίων: i) τη σύνθεση (compositing), 
όπου τοποθετούνται αντικείμενα και ηθοποιοί στη σκηνή, ii) τη ρύθμιση της κάμερας 
(camera setup), όπου η κάμερα είναι «το μάτι του κόσμου», οι θεατές βλέπουν ότι τους 
δείχνει η κάμερα, μπορεί να γίνει zoom-in και zoom-out, μπορεί να βιντεοσκοπεί από 
διάφορες γωνίες και τέλος iii) του φωτισμού (lighting), όπου φωτίζονται από κατάλληλες 
γωνίες (όπως ο ήλιος, η λάμπα ή σε ένα και μόνο σημείο) αντικείμενα και ηθοποιοί ώστε να 
φανούν τα διάφορα σχήματα και οι όγκοι τους. 

 
Απεικόνιση (rendering) 
Είναι η διαδικασία όπου ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα 

(data) που καθορίζουν μια τρισδιάστατη σκηνή περιλαμβάνοντας τα μοντέλα, τις υφές, τους 
φωτισμούς και την κάμερα και δημιουργεί μια δισδιάστατη εικόνα αυτής της σκηνής. Ο 
χρόνος της δημιουργίας μιας απεικόνισης είναι ανάλογος με το πόσο ρεαλιστική πρέπει να 
είναι η εικόνα που θα δημιουργηθεί, ο οποίος μπορεί να μετριέται σε δευτερόλεπτα, σε 
ώρες ή ακόμα και σε μέρες. 

 
Δύο ακόμα τεχνικές δημιουργίας animation που συμπληρώνουν αυτές του Βασιλειάδη 

(2006) είναι το ψηφιακό 2D animation και το stop motion animation. 
 
Ψηφιακό 2D animation 
Είναι μία τεχνική όπου τα καρέ της κινούμενης εικόνας δημιουργούνται ψηφιακά σε 

έναν υπολογιστή. Σχεδιάζονται απευθείας στο λογισμικό με τη χρήση του ποντικιού ή του 
ειδικού στυλό. Τα στοιχεία της κίνησης δημιουργούνται ή επεξεργάζονται στον Η/Υ 
χρησιμοποιώντας 2D γραφικά bitmap ή raster graphics και 2D διανυσματικά γραφικά 
(vector graphics) (Λαζαρίνης, 2015). 

 
Stop motion animation 
Είναι μια τεχνική δημιουργίας ταινιών κινουμένων σχεδίων όπου λαμβάνονται 

φωτογραφίες στατικών σκηνών, μιας κούκλας ή ενός αντικειμένου, τα οποία μετακινούνται 
ελάχιστα και ξαναφωτογραφίζονται στην κάθε τους φάση. Οι φωτογραφίες μπαίνουν σε 
μία λογική σειρά και στη συνέχεια αναπαράγονται σε ταχύτητες ταινιών για να αποδώσουν 
την ψευδαίσθηση της κίνησης. Ένας σημαντικός περιορισμός αυτής της μεθόδου 
εμφανίζεται όταν απαιτείται η εμφάνιση γρήγορης κινήσης. Η γρήγορη κίνηση τότε μπορεί 
να εμφανίζει μία θαμπάδα στην οθόνη. Για το λόγο αυτό η δημιουργία της stop motion 
τεχνικής εφιστά την προσοχή στην τοποθέτηση, τη διαμόρφωση, την κατεύθυνση και την 
ταχύτητα της κίνησης. (Brostow & Essa, 2014; Priebe, 2006; Shaw, 2004). 

 

2.4.2.14 Ηχοληψία, ηχητικός σχεδιασμός (sound design) 

 
Ο κινηματογραφικός ήχος διακρίνεται από τη μεγάλη ποικιλομορφία του, η διάκριση 

των ήχων γίνεται ανάλογα με τη δηλούμενη πηγή τους, την πηγή στην οποία αποδίδονται 
(ενδοαφηγηματική, π.χ. φωνή/ διάλογοι, περιβαλλοντικοί ήχοι, μουσική) και τη σχέση τους 
με τα στοιχεία της εικόνας, το κατά πόσο δηλαδή η πηγή είναι εμφανής (on), αφανής (off) ή 
εκτός του ιστού της αφήγησης (εξω-αφηγηματική) 
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Ένας ήχος κατευθύνει την προσοχή του θεατή προς την πηγή του, π.χ. στους διαλόγους 
η προσοχή στέφεται κάθε φορά σε αυτόν που μιλάει. Ο ήχος όμως μπορεί να τραβήξει την 
προσοχή του θεατή σε μια πηγή εκτός οθόνης, αποτελώντας ένας τρόπο σύνδεσης του 
ορατού κάδρου με τον εκτός πεδίου χώρο, π.χ. την ώρα που ο θεατής βλέπει ένα ταξί να 
απομακρύνεται ακούγεται ένα σφύριγμα από έξω και το αμάξι σταματά, γνωρίζοντας εμείς 
ότι η πρωταγωνίστρια κατάφερε να το προλάβει. 

Ο ήχος μπορεί να είναι ενδο-αφηγηματικός δηλαδή ο ήχος που έχει την πηγή του μέσα 
στον κόσμο της πλοκής όπως οι διάλογοι, οι ήχοι των αντικειμένων του σκηνικού χώρου, η 
μουσική ενός οργάνου. Όμως ο ήχος μπορεί να είναι και εξω-αφηγηματικός όπως μια 
εξωτερική φωνή «σπικάζ» που περιγράφει ή σχολιάζει τα δρώμενα, αυτό το συναντάται σε 
ντοκιμαντέρ από τη φωνή του αφηγητή ή μπορεί να είναι η χρήση μουσικής επένδυσης. 

Η μουσική συχνά υπηρετεί τον κινηματογράφο αν και οι δύο είναι αυτοτελείς μορφές 
Τέχνης. Αρκετοί πρωτοπόροι κινηματογραφιστές πιστεύουν ότι η γλώσσα του 
κινηματογράφου είναι μουσική απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξωτερική μουσική βοήθεια. 
Φυσικά αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την μουσική ως επένδυση για να 
τονίσουν συγκεκριμένα σημεία της δράσης. Μεταξύ των δύο αυτών άκρων υπάρχουν 
παραδείγματα όπου η μουσική ενυπάρχει στη σύλληψη και στο σχεδιασμό του έργου. 
Όπως αναφέρει η Kalinak (1992), η κινηματογραφική μουσική εξαρτάται και βασίζεται στην 
εικόνα και δεν αποσκοπεί στο να παράξει από μόνη της κάποιο νόημα και περιεχόμενο. Τον 
κύριο λόγο έχει ο διάλογος και η αφήγηση ενώ η μουσική με τον τρόπο της έρχεται να 
βοηθήσει διακριτικά, χωρίς να τραβήξει την προσοχή πάνω της. Άρα η κινηματογραφική 
μουσική δεν πρέπει να απομονώνεται από το περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί. Φαίνεται ότι 
είναι μία μορφή επικοινωνίας όπου τα μουσικά ερεθίσματα αλληλεπιδρούν με τα οπτικά 
δημιουργώντας το τελικό νόημα. 

Ο ηχητικός σχεδιασμός παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για το ύφος μιας ταινίας. Οι 
ηχητικές πηγές διαμορφώνουν το ηχητικό τοπίο το οποίο ανάλογα με την ακουστική 
προοπτική δίνει τον όγκο, το βάθος και την απόσταση αντίστοιχα με την προοπτική της 
εικόνας και την ερμηνεία της εικόνας μέσα από την σχέση που δημιουργείται από το 
ηχητικό και οπτικό υλικό (Καλαμπάκας & Κυριακουλάκος, 2015). 

 

2.4.2.15 Δημιουργία Animated Storyboard 

 
Τα σκίτσα του storyboard είναι αρκετά για να διακρίνει κανείς την εμφάνιση και την 

ακολουθία ενός αναπτυσσόμενου έργου, αλλά από τη στιγμή που θα βρεθούν στο ψηφιακό 
πεδίο μπορεί να προστεθεί και η διάρκεια. Αυτή η προσθήκη είναι που διαμορφώνει το 
storyboard σε animatic/ animated storyboard. 

Τι σημαίνει όμως ο όρος animatic; Ο όρος χρησιμοποιείται όταν περιγράφεται μία 
ταινία ένα βίντεο ή μία παρουσίαση στο κομπιούτερ των σχεδίων που περιλαμβάνει το 
storyboard. Το animatic αναπαριστά την κίνηση μέσα σε ένα στατικό κομμάτι Τέχνης, 
εμφανίζει την ακολουθία των σχεδίων σύμφωνα με τις οδηγίες χρονισμού που δίδονται στο 
ρολόι του υπολογιστή. Πολλά λογισμικά (software programs) δημιουργούν animation με 
αυτό τον τρόπο, ένα από τα καλύτερα θεωρείται το After Effects γιατί είναι πολύ έμπειρο 
όσον αφορά την εισαγωγή της κίνησης της κάμερας και των εφέ μετάβασης στα σκίτσα του 
storyboard (Καλαμπάκας & Κυριακουλάκος, 2015, Laybourne, 1998). 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του animatic αρχικά ψηφιοποιούνται τα σχέδια του 
storyboard που αφορούν μια τη σκηνή. Η προσθήκη χρονισμού μετατρέπει το storyboard σε 
animatic. Η προσθήκη του ήχου και του δοκιμαστικού υλικού (έλεγχος σχεδίων, έλεγχος 
κίνησης) αναπτύσσει το animatic σε Leica reel (ονομασία του animatic που εμπεριέχει ήχο). 
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2.4.3 Το στάδιο της μετα-παραγωγής 

 
Στο τρίτο στάδιο συντίθεται η τελική μορφή της ταινίας και συγχρονίζεται η εικόνα με 

τον ήχο. Το στάδιο αυτό αποτελείται κυρίως από το μοντάζ και τα ειδικά εφέ. 
 

2.4.3.1 Μοντάζ 

 
Το μοντάζ (montage) είναι η διαδικασία επιλογής, ταξινόμησης και συναρμολόγησης 

των βασικών συστατικών μιας ταινίας (εικόνα, ήχο, εφέ) έχοντας σκοπό τη διήγηση μιας 
ιστορίας με μοναδικό τρόπο. Ο μοντέρ είναι υπεύθυνος να δώσει μορφή σε μία ταινία 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του έχουν δώσει ο σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του. 
Είναι αυτός που ελέγχει τι θα δει ο θεατής, πότε θα το δει, σε τι ρυθμό και ταχύτητα και 
τέλος ευθύνη του είναι ο έλεγχος της δημιουργικής και εκφραστικής δύναμης της ταινίας 
(Καλαμπάκας & Κυριακουλάκος, 2015, Zettl, 1990). 

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του μοντάζ είναι το cut. Κάθε πλάνο έχει δύο 
βασικά στοιχεία: τι μας δείχνει το πλάνο και τι μας δείχνει το πλάνο σε σχέση με ένα ή 
περισσότερα άλλα πλάνα. Ο θεωρητικός κινηματογραφιστής Lev Kuleshov τη δεκαετία του 
1920, απέδειξε τη θεμελιώδη δύναμη του μοντάζ, δημιουργώντας μια ταινία μικρού 
μήκους. Στην οθόνη εμφανιζόταν τα πλάνα ενός ανέκφραστου ηθοποιού ανάμεσα από τα 
πλάνα ενός πιάτου με σούπα, ενός νεκρού παιδιού και μιας όμορφης γυναίκας. Το κοινό 
βλέποντας την ταινία θεώρησε πως ο ηθοποιός αντιδρούσε σε κάθε ερέθισμα διαφορετικά. 
Στην πραγματικότητα όμως οι εκφράσεις του ήταν ίδιες σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η 
δύναμη του μοντάζ φαίνεται έντονα από το «εφέ Κουλέσοφ», καθώς το νόημα της ταινίας 
παράγεται μέσα από τη σύνδεση των πλάνων μέσω του μοντάζ και όχι μέσα από το 
περιεχόμενο των εικόνων. Το μοντάζ εκμεταλλεύεται την τάση των ανθρώπων να 
ερμηνεύουν κάθε πλάνο σε σχέση με τα πλάνα που το περιβάλλουν, με σκοπό να πει μια 
ιστορία, να προκαλέσει ένα συναίσθημα και να τραβήξει την προσοχή (Καλαμπάκας & 
Κυριακουλάκος, 2015, Zettl, 1990). 

Ένας επόμενος σοβιετικός κινηματογραφιστής ο Sergei Eisenstein σχεδίαζε, γύριζε και 
μόνταρε τις ταινίες του με σκοπό να πετύχει τη μέγιστη σύγκρουση μεταξύ των πλάνων, 
θεωρώντας ότι μέσα από τη σύνθεση των συγκρούσεων ο θεατής θα μπορούσε να 
συμμετέχει ενεργά και να κατανοήσει την ταινία. Έτσι αναπτύχθηκε το «διαλεκτικό μοντάζ» 
που βασική αρχή είχε το τρίπτυχο «Θέση-Αντίθεση-Σύνθεση». 

Το «διαλεκτικό μοντάζ» έρχεται σε αντίθεση με τις άλλες δύο θεωρίες μοντάζ που 
προϋπήρχαν: το μοντάζ συνέχειας και ασυνέχειας. Το «μοντάζ συνέχειας» επιδιώκει να 
πετύχει λογική, διαδοχική ροή, όπως και χρονικό και χωρικό προσανατολισμό στους θεατές, 
σε σχέση με αυτό που βλέπουν στην οθόνη. Η ταινία έχει μια σειρά αρχή-μέση-τέλος. Το 
«μοντάζ ασυνέχειας» επιδιώκει τη μετάβαση μεταξύ λήψεων που δεν είναι ομαλές ή 
συνεκτικές. Το cut δεν προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο αλλά αναδεικνύεται ως ένα 
βασικό δομικό στοιχείο της κινηματογραφικής γραφής. 

Ο Sergei Eisenstein προσπάθησε να καταγράψει τα είδη μοντάζ δίνοντάς τους 
ονομασίες προερχόμενες από τη Μουσική (Zettl, 1990). 

Μετρικό μοντάζ (metric motage).  
Το μετρικό μοντάζ αναφέρεται στο μειωμένο μήκος των πλάνων και στη χρονική σχέση 

του ενός πλάνου με το άλλο. Για να δημιουργηθεί ένα μετρικό μοντάζ το βίντεο κόβεται σε 
ίσα ή σχεδόν ίσα μήκη λήψης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, τη συνέχεια ή το χρώμα 
εντός των μεμονωμένων λήψεων. Ο ρυθμός των cut θα κάνει τα διάφορα πλάνα του μοντάζ 
ένα δομικό σύνολο. 

Ρυθμικό μοντάζ (rhythmic montage).  
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Το ρυθμικό μοντάζ αναφέρεται στη συνέχεια που προκύπτει από το οπτικό μοτίβο 
μέσα στα πλάνα. Η συνέχεια που βασίζεται στην αντιστοίχιση της δράσης και στην 
κατεύθυνση της οθόνης είναι οι βάσεις του ρυθμικού μοντάζ. Αυτό το είδος μοντάζ βοηθά 
στην απεικόνιση των συγκρούσεων επειδή αντιτιθέμενες δυνάμεις μπορούν να 
παρουσιαστούν ως τμήματα του ίδιου πλαισίου. 

Τονικό μοντάζ (tonal montage).  
Το μοντάζ αναφέρεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται, ώστε να καθιερώσουν το 

συναισθηματικό χαρακτήρα μια σκηνής, ο οποίος μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκειά της. 
Ο τόνος χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για την εξήγηση του τονικού μοντάζ. 

Υπερτονικό μοντάζ (overtonal montage).  
Είναι ένα μοντάζ σύγκρισης ή σύγκρουσης. Είναι επίσης η αλληλεπίδραση του 

μετρικού, ρυθμικού και τονικού μοντάζ. Η αλληλεπίδραση αυτή κάνει μία μίξη του ρυθμού, 
των ιδεών και των συναισθημάτων για να προκαλέσει το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα στο 
κοινό. 

Διανοητικό μοντάζ (intellectual montage).  
Το διανοητικό μοντάζ αναφέρεται στην εισαγωγή ιδεών σε μια ιδιαίτερα 

συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή και βασίζεται στο περιεχόμενο, το θέμα της σκηνής. 
Οι δύο μεγάλες κατηγορίες μοντάζ που αναφέρονται είναι το αναλυτικό μοντάζ 

(analytical montage) και το μοντάζ συναφών ιδεών (idea-associative montage) (Zettl, 1990). 
Στο αναλυτικό μοντάζ αναλύεται ένα συμβάν στα θεματικά και δομικά του στοιχεία 

και επιλέγονται τα βασικά του στοιχεία, τα οποία αργότερα συντίθενται σε ένα πλάνο. 
Υπάρχουν δύο τύποι αναλυτικού μοντάζ: το διαδοχικό (sequential) και το τμηματικό 
(sectional). Το διαδοχικό μοντάζ αφηγείται μια ιστορία με συντομία και μετακινείται από 
την ώρα εκδήλωσης συμβάντος 1 (t-1) στην ώρα εκδήλωσης συμβάντος 2 (t-2). Το 
συγκεκριμένο μοντάζ δεσμεύεται από τη διαδοχή του χρόνου αιτίας/αποτελέσματος του 
πραγματικού συμβάντος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αλλάξει η σειρά του χρόνου των 
συμβάντων. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί είναι η συμπύκνωση του χρόνου του 
συμβάντος. Το τμηματικό μοντάζ εξετάζει μία απομονωμένη στιγμή από πολλές οπτικές 
γωνίες. Το μοντάζ σταματά την προσωρινή εξέλιξη συμβάντων για να εξετάσει μια ενότητα 
σημαντικού συμβάντος. Έτσι ο χρόνος δεν μετακινείται από το t-1 στο t-2 αλλά από το t-1 
έως t-1. Το μοντάζ τμημάτων αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα του γεγονότος, δηλαδή την 
ένταση, τη συναισθηματική δύναμη και την ποιότητα της στιγμής. 

Το μοντάζ συναφών ιδεών αντιπαραθέτει δύο φαινομενικά ξεχωριστά γεγονότα για να 
δημιουργήσουν μια τρίτη κύρια ιδέα ή έννοια. Υπάρχουν δύο τύποι μοντάζ συναφών ιδεών: 
το μοντάζ σύγκρισης (comparison montage) και το μοντάζ σύγκρουσης (collision montage). 
Το μοντάζ σύγκρισης αποτελείται από λήψεις που αντιπαραθέτουν δύο γεγονότα με 
συνάφεια θέματος για να εκφράσουν ή να ενισχύσουν ένα θέμα ή μια βασική ιδέα. 
Χρησιμοποιείται επίσης για να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα στον θεατή. Ο 
δημιουργός του μπορεί να δημιουργήσει τη σύγκριση δύο γεγονότων χρησιμοποιώντας την 
εικόνα του ενός και τον ήχο του άλλου. Στο μοντάζ σύγκρουσης συγκρούονται δύο αντίθετα 
γεγονότα με στόχο να εκφράσει ή να ενισχύσει μια βασική ιδέα ή συναίσθημα. Το μοντάζ 
σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί μία τρίτη εικόνα μέσα από τη σύγκρουση δύο άλλων 
(Μακαρίου, 2020). 

 

2.4.3.2 Ειδικά εφέ 

 
Την τελευταία δεκαετία φαίνεται ότι ο κινηματογράφος αλλάζει. Σχεδόν οι 

περισσότερες ταινίες χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα επεξεργασίας. Οι ψηφιακές τέχνες 
καλύπτουν όλο και περισσότερο τις ανάγκες των σκηνοθετών. Τρεις είναι οι βασικές 
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τεχνικές ψηφιακής εικόνας που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο: η επεξεργασία, η 
σύνθεση εικόνας και η συνύπαρξη των δύο τεχνικών.  

Η επεξεργασία εικόνας απαιτεί τη ψηφιοποίηση αρχικού υλικού από κινηματογραφική 
λήψη ή σύνθεση εικόνας για να εφαρμοστεί. Χρησιμοποιείται στις κινηματογραφικές 
ταινίες με ηθοποιούς.  

Η σύνθεση εικόνας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός σκηνικού ή ενός ψηφιακού 
πρωταγωνιστή. Χρησιμοποιείται στις ταινίες κινουμένων σχεδίων.  

Η τρίτη τεχνική συμβαίνει όταν οι δύο πρώτες τεχνικές χρησιμοποιούνται παράλληλα 
και ενσωματώνονται αργότερα στην ίδια σκηνή (Καλαμπάκας, Κυριακουλάκος, 2015, 
Laybourne, 1998). 

Τα ειδικά εφέ στον κινηματογράφο δεν θα είχαν εξελιχθεί τόσο αν δεν υπήρχε η 
δυνατότητα σύνθεσης τρισδιάστατων χώρων και η ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον της 
ταινίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται φυσικό. Ο ψηφιακός και ο κινηματογραφικός 
χώρος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, για να επιτευχθεί η σύνδεσή τους, 
απαιτούνται γεωμετρικές και χρωματικές ρυθμίσεις στη διάρκεια των γυρισμάτων ή στην 
υλοποίηση συνθετικών κόσμων. Οι παρακάτω διαδικασίες βοηθούν σε αυτό το εγχείρημα 
(Βοσινάκης, 2015, Καλαμπάκας, Κυριακουλάκος, 2015, Laybourne, 1998). 

Στο τρέχον κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια εξοικείωσης του αναγνώστη με τον κόσμο 
του animation. Αναφέρθηκαν βασικές έννοιες και στάδια υλοποίησής του, όπως επίσης και 
τρόποι προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία παραγωγής του. Στο σημείο 
αυτό να αξίζει να σημειωθεί πως η εξέλιξη του animation συμβαδίζει με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας. Η ανάγκη της έκφρασης του εκάστοτε δημιουργού, αποτέλεσε το βήμα για την 
ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμας τεχνικών επινοήσεων, αξιοποιώντας την τεχνολογία και 
τεχνογνωσία της εποχής. Με τους διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, και πιο ειδικά της πληροφορικής, παρουσιάζονται ολοένα και περισσότερες 
δυνατότητες σε διάφορους τομείς της παραγωγής animation.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Το νερό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Τα σενάρια μάθησης στηρίζονται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης (Κονστρουκτιβισμό 
(Piaget), ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης (Bruner)) και στις κοινωνικοπολιτισμικές 
θεωρήσεις για τη μάθηση (Vygotsky)). Σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες η μάθηση δε 
μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία 
εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να 
συζευχθούν με τη νέα γνώση. Ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα 
εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του 
και να ανακαλύπτει τη γνώση.  

Οι προαναφερόμενες θεωρίες προσδίδουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολαβούν 
(Jonassen, 2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που αυτή εξελίσσεται.  

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα η διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
στοχεύει στα εξής: 

• Κατανόηση βασικών εννοιών και νόμων που διέπουν τον φυσικό κόσμο 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, συνεργασίας και επικοινωνίας  

• Συσχέτιση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή (Μπερερής, 2005).  
Στόχος της διδασκαλίας του νερού στο δημοτικό είναι η γνωριμία με την έννοια του 

νερού, η κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποσοτική και ποιοτική 
υποβάθμισή του, η ευαισθητοποίηση και εν τέλει, η ενεργός συμμετοχή στην προσπάθεια 
ορθολογικότερης διαχείρισης και χρήσης του, για την βιωσιμότητά του.  

Ο Ραβάνης (2002), υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών ο εκπαιδευτικός οφείλει να οδηγήσει τους μαθητές στη  νοητική αυτονόμηση, 
στη συστηματική διερεύνηση των φυσικών φαινομένων και στη διαμόρφωση κριτικής κι 
ερευνητικής στάσης.  

Η εξοικείωση των παιδιών με τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας 
περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων:  

(α) παρατήρησης φαινομένων (με αξιοποίηση των αισθήσεων αλλά και χρήση απλών 
οργάνων) και περιγραφής αυτών,  

(β) διατύπωσης ερωτημάτων και αναζήτησης απαντήσεων τόσο βάσει όσων ήδη 
γνωρίζουν όσο και μέσω πειραματισμού ή διερεύνησης,  

(γ) διατύπωσης υποθέσεων και προβλέψεων,  
(δ) διατύπωσης λειτουργικών ορισμών,  
(ε) συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων και  
(στ) γενίκευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων (Μπερερής, 2005, Δαφέρμου κά., 

2006). 
Υπογραμμίζεται ότι εκτός από το γνωστικό χαρακτήρα των παρεχόμενων γνώσεων οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και 
κυρίως την έννοια του νερού, να στοχεύουν και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στο 
συγκεκριμένο θέμα, αναφορικά με τη διαχείριση και την προστασία του.  

 

3.1.1 Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι 
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Σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες των βιβλίων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ο 
πρωταρχικός στόχος που επιδιώκεται σχετικά με την εκμάθηση του νερού, είναι οι μαθητές 
να ευαισθητοποιηθούν στη σωστή χρήση του νερού και να περιορίσουν την αλόγιστη χρήση 
του. Περαιτέρω διδακτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν τις μορφές που μπορεί να πάρει το 
νερό (στερεό-υγρό-αέριο), να τις συνδέσουν με τον κύκλο του νερού και με τις καιρικές 
συνθήκες. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν τις διαφορές στις καιρικές 
συνθήκες με τη διαδοχή των εποχών και τη γεωγραφική θέση και τέλος, να συνδέσουν τις 
καιρικές  συνθήκες με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.  

Όσον αφορά τις θεματικές ενότητες στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού αυτές 
προβλέπουν οι μαθητές να αναφέρουν με απλά λόγια παραδείγματα μεταβολών των 
καταστάσεων της ύλης από την καθημερινή τους ζωή, να περιγράφουν με απλά λόγια τα 
χαρακτηριστικά των αλλαγών της κατάστασης (μεταφορά θερμότητας, σταθερότητα στη 
θερμοκρασία) και να παρακολουθούν πειράματα τήξης, πήξης, εξάτμισης, βρασμού, 
υγροποίησης με χρήση απλών υλικών. Τέλος, να διατυπώνουν συμπεράσματα και να 
κάνουν προβλέψεις για τις μεταβολές των καταστάσεων της ύλης χρησιμοποιώντας τον 
όρο: μεταφέρεται ενέργεια (θερμότητα), συνδέοντας τον με τη μεταβολή στον τρόπο 
κίνησης των μορίων και όχι στη σύστασή τους. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ένα σημαντικό τμήμα των εκπαιδευτικών ενοτήτων 
αποτελείται από τις φυσικές επιστήμες. Εμβαθύνοντας περισσότερο και εστιάζοντας στα 
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, προκύπτει ότι ο τρόπος διδασκαλίας τους, η 
μεθοδολογία με την οποία πρέπει να γίνεται η προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων και 
των μαθητών, αλλά και ο σκοπός της εκπαίδευσης των μαθητών στις εν λόγω ενότητες, 
περιγράφεται από το ΔΕΠΠΣ  του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καλούνται να εστιάσουν σε θέματα και σύγχρονες ιδέες, τα οποία είναι προσαρμοσμένα 
ώστε να ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης που 
αναμένεται να παρουσιάζουν βάση της τάξης στην οποία φοιτούν. Βέβαια η παρουσίαση 
των εν λόγω ιδεών και θεμάτων, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να συμβαδίζει με την 
επιστημονική εγκυρότητα (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπό μελέτη ΔΕΠΠΣ, ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει 
το ρόλο του καθοδηγητή στην σχολική τάξη. Αφού κατανοήσει το επίπεδο και τις ανάγκες 
των μαθητών του, θα πρέπει να μπορεί καλύψει τις απορίες τους σχετικά με τα φυσικά και 
χημικά φαινόμενα που μελετώνται. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές στον 
τρόπο που θα πρέπει να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν επιστημονικά πρότυπα - 
μοντέλων, ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν και προβλέψουν φαινόμενα και διαδικασίες 
που σχετίζονται με τον κλάδο της χημείας και της φυσικής (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο εκπαιδευτικός απαιτείται να χρησιμοποιεί 
και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία. Η εισαγωγή των "έξυπνων" συσκευών και νέων 
τεχνολογιών, στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μονόδρομο για τον σύγχρονο τρόπο 
διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η χρήση ειδικών εκπαιδευτικών 
λογισμικών, η χρήση του διαδικτύου και συστήματα που επιτρέπουν την διαδραστική 
παρατήρηση, συμμετοχή και καταγραφή φυσικών και χημικών φαινόμενων και διεργασιών 
από τους μαθητές (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες διαφέρουν ως προς το βαθμό αφαίρεσης τον οποίο 
απαιτούν. Για παράδειγμα, η εξήγηση των μακροσκοπικών φαινόμενων με όρους του 
μικρόκοσμου και ο μαθηματικός φορμαλισμός απαιτούν σχετικά μεγαλύτερο βαθμό 
αφαίρεσης από τη μακροσκοπική παρατήρηση, τον πειραματισμό και την οικοδόμηση 
φυσικών μοντέλων. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που απαιτούν μεγάλο βαθμό αφαίρεσης 
θα πρέπει να εισάγονται σταδιακά και να αξιοποιούνται σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό 
στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ουσιαστικά, η προσέγγιση των φυσικών και 
χημικών διεργασιών και φαινομένων πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αναπτύσσεται 
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σπειροειδώς με κριτήρια τις νοητικές, αφαιρετικές και συνθετικές δυνατότητες κάθε ηλικίας 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 

 3.1.2 Η διδασκαλία της έννοιας του νερού στο δημοτικό 

 

Σύμφωνα με την γενική προσέγγιση του ΔΕΠΠΣ για το δημοτικό, οι μαθητές θα πρέπει 
να αντιληφθούν πως πρέπει να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογική προσέγγιση για τα 
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, και παράλληλα πως τα φαινόμενα που σχετίζονται με 
τα εν λόγω μαθήματα διέπονται από κοινές αρχές (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Με βάση τα παραπάνω, οι εννοιολογικοί άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτεί η 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό, θα πρέπει να είναι η δομή της ύλης των 
πραγμάτων που περιβάλλουν τους μαθητές, οι μορφές ενέργειας, οι αρχές διατήρησης και 
οι αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από διάφορα συστήματα, εστιάζοντας στα δομικά 
συστατικά τους και στις ιδιότητές τους (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Εστιάζοντας στην περίπτωση του νερού, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, προκύπτει ότι η 
διδασκαλία του, εντοπίζεται στην Α΄ τάξη του δημοτικού, στον γνωστικό άξονα που 
σχετίζεται με την κατάσταση που βρίσκονται τα σώματα (στερεά, υγρά, αέρια) και τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα αντικείμενα. Ένας από τους στόχους είναι να 
μπορούν οι μικροί μαθητές να αναγνωρίσουν στο περιβάλλον τους τα υγρά σώματα. Ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το νερό (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Αντίστοιχα στην Β΄ Δημοτικού,  υπάρχει ένας γνωστικός άξονας που σχετίζεται 
αποκλειστικά με το νερό, με τίτλο το ταξίδι του νερού στην φύση. Στόχος, να μάθουν οι 
μαθητές να συνδέουν τις καιρικές συνθήκες με τις καταστάσεις που εντοπίζεται το νερό. 
Παράλληλα, εκπαιδεύονται να συνδέουν τις εν λόγω καιρικές συνθήκες με τη διαδοχή των 
εποχών, την γεωγραφική θέση στην οποία εντοπίζονται, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων στις εν λόγω περιοχές (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Ένας ακόμα γνωστικός άξονας στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα, είναι αυτός 
που σχετίζεται με την ενέργεια που έχει το νερό και ο άνεμος. Ο εκπαιδευτικός στόχος, των 
μαθητών είναι να κατανοήσουν πως η χρήση του νερού και του αέρα μπορούν να 
οδηγήσουν στην δημιουργία μορφών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, δεν 
προκαλούν ρύπανση και επομένως η χρήση τους είναι επιθυμητή (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Στην Δ΄ Δημοτικού, ο γνωστικός άξονας της θερμοκρασίας, της θερμότητας και των 
μεταβολών των καταστάσεων της ύλης, σχετίζονται με το νερό. Ο λόγος είναι ότι οι μαθητές 
εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν πως επηρεάζει η αυξομείωση της θερμοκρασίας στην 
μεταβολή των καταστάσεων της ύλης. Το νερό αποτελεί μια ένωση που είναι αρκετά 
γνώριμη σε όλες τις φάσεις της, από την στερεή (πάγο) έως την αέρια (υδρατμοί), ενώ και η 
παρουσία τους είναι αρκετά εύκολη ακόμα και σε μια σχολική τάξη (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Η έννοια του νερού συναντάται συχνά και σε άλλες ενότητες, καθώς το νερό αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των αναγκών και της φύσης του ανθρώπου, της μορφολογίας του 
εδάφους και κατ’ επέκταση της γεωγραφίας, των καιρικών συνθηκών, και γενικότερα σε 
όλο το φάσμα της ύπαρξης κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη. 
 

3.2 Διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση 

 
Ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να κατανοήσει τον κόσμο, οδηγήθηκε στον 

πολυμερισμό της γνώσης και στην ανάπτυξη πολλών ξεχωριστών επιστημών. Το γνωστικό 
περιεχόμενο των επιστημών πέρασε, ως διδακτικό περιεχόμενο, στα μαθήματα του 
σχολείου. Η επιστημονική διάσπαση των κλάδων που παρατηρείται στο σχολείο παράλληλα 
κατακερματίζει την ανθρώπινη σκέψη. Ο Αγγελλάκος (2003) θεωρεί ότι ο συνεχής 
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κατακερματισμός της γνώσης σε επιμέρους αντικείμενα δεν παρέχει την δυνατότητα στον 
μαθητή να αποκτήσει μια συνολικότερη, μια ενιαία εικόνα της πραγματικότητας. Ο Dewey 
στις αρχές του 20ου αιώνα είχε αναφέρει πως δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς 
κόσμους, ένας από τους οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός. 
Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου όλες οι πλευρές συνδέονται, όλες οι σπουδές προέρχονται από 
σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη, αλλά 
συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά 
ενιαίες (Dewey, 1990).  

Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονικότητα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Λιαράκου και Φλογαϊτη (2007) ορίζουν τη διεπιστημονικότητα 
ως σύμφυση γνώσης, δηλαδή εννοιών, εργαλείων και προσεγγίσεων που προέρχονται από 
διαφορετικές επιστήμες, με ζητούμενο την ενότητα της γνώσης και τη σφαιρική ανάλυση 
και κατανόηση της πραγματικότητας. Για τον Morin (1990) η επικοινωνία και συνεργασία 
των επιστημών μεταξύ τους, σε επίπεδο σχολείου, συνιστά βασικό παιδαγωγικό στόχο. Έτσι 
μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει ότι τα «απομονωμένα» γνωστικά πεδία στην 
πραγματικότητα επικοινωνούν μεταξύ τους και ότι η διεπιστημονική επιστήμη 
δημιουργείται με βάση αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημών. 

Ο όρος “STEM” αποτελεί το ακρωνύμιο από τα τις λέξεις-επιστημονικά πεδία: Science 
(Φυσικές Επιστήμες) 

Technology (Τεχνολογία) 
Engineering (Μηχανική) και 
Mathematics (Μαθηματικά]. 
Το STEM δηλαδή αποτελεί μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται έτσι, 

ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την κατανόηση βασικών φαινομένων για τη ζωή, να 
εισαχθούν οι επιστήμες των Τεχνολογιών και των Μηχανικών, καθώς αποτελούν για τον 
άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. To STEM εστιάζει έτσι στην επίλυση 
προβλημάτων, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση. Αυτή επιτυγχάνεται επιλέγοντας 
έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία από διάφορες επιστήμες, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα, 
να δημιουργηθεί μια κατασκευή, να κατανοηθεί μία έννοια κλπ. Ως διαθεματικότητα πάλι 
εννοείται η πολύπλευρη μελέτη θεμάτων και η σύνδεση των επιστημονικών πεδίων 
(διεπιστημονικότητα) μεταξύ τους, ώστε πέρα από την ειδική γνώση, να αντιληφθεί ο/η 
μαθητής/τρια τη «συνομιλία» των επιστημών και τη συμβολή τους σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθημερινής ζωής (Ματσαγγούρας, 2012). 
 

3.2.1 STEM 

 

Η ορολογία STEM εισήχθη το 1990 από το National Science Foundation και από τότε 
χρησιμοποιείται ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέγγισης που 
αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα πεδία που αυτή περικλείει (Science-Φυσικές 
Επιστήμες, Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & Mathematics-Μαθηματικά) 
(Bybee, 2010). Η εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική προσέγγιση 
αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων, 
προσεγγίζοντας όλες τις περιοχές STEM σαν μία, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους 
(Morrison, 2006; Morrison & Bartlett, 2009). 

Μέσα από την εκπαίδευση STEM, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες του 
21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η πολύπλοκη 
επικοινωνία και η συστηματική σκέψη (NRC, 2010). Γενικά, η εκπαίδευση STEM φαίνεται να 
έχει αρκετά οφέλη, καθώς οι μαθητές γίνονται καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων, 
γίνονται καινοτόμοι, εφευρέτες, τεχνολογικά εγγράμματοι και καλλιεργούν την λογική 
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σκέψη (Morrison, 2006). Επίσης, οι μαθητές εξελίσσονται σε εγγράμματους STEM μέσα από 
τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ο γραμματισμός (literacy) STEM περιλαμβάνει 
την εννοιολογική κατανόηση, τις διαδικαστικές δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων να 
αντιμετωπίζουν όχι μόνο ατομικά, αλλά κοινωνικά και παγκόσμια ζητήματα (Bybee, 2010). 
Η εκπαίδευση STEM περιγράφεται ως το κέντρο ολοκληρωμένων επιστημονικών κλάδων, η 
διεπιστημονική ένωση μεταξύ διακριτών κλάδων ή ως αυτόνομη οντότητα (Morrison, 
2006). O Sanders (2009) υποστηρίζει ότι η έννοια της ολοκληρωμένης STEM εκπαίδευσης 
περιλαμβάνει προσεγγίσεις όπου αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία και την μάθηση μεταξύ 
δύο ή και περισσότερων τομέων STEM, και ανάμεσα σε ένα STEM μάθημα και ένα ή 
περισσότερα σχολικά μαθήματα. 

Ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEM επιτυγχάνεται πιο εύκολα στο δημοτικό 
σχολείο όπου μόνο ένας δάσκαλος έχει την περισσότερη ώρα της μέρας με τους μαθητές 
του, σε αντίθεση με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου η συνεργασία των διάφορων 
καθηγητών είναι σχεδόν απαραίτητη (Roberts, 2012). 

Ένα σημαντικό όφελος της εκπαίδευσης STEM είναι η δυνατότητα που προσφέρει στον 
μαθητή να καλλιεργεί την ικανότητα να μεταφέρει τη μάθηση σε διάφορα πλαίσια. Οι 
μαθητές μπορούν να λύσουν νέα προβλήματα και να εξάγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι 
σε προηγούμενη γνώση και αρχές που έχουν ήδη έρθει σε επαφή μέσω της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Φαίνεται ότι η επιλογή εκπαιδευτικών 
στρατηγικών όπως η επίλυση προβλημάτων μέσα από αναλυτικά προγράμματα STEM, 
μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους και 
να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην τάξη (Havice, 2009). 

Το σύγχρονο σχολείο είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας εποχής 
που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν τις δεξιότητες του 
21ου αιώνα και να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές, οικονομικές, 
κοινωνικές συνθήκες που αναμένονται, έχοντας υιοθετήσει τη στάση του ενεργού πολίτη 
(Ράλια & Τζοβλά, 2016). 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ, 2015) προτείνει τον σχεδιασμό του 
αναλυτικού προγράμματος με βάση την προσέγγιση STEM. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Η 
ένταξη (STEM) προτείνεται από όσους σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα, τόσο γιατί 
εξυπηρετεί καλύτερα τη μάθηση μέσα από την ολιστική αντιμετώπιση προβλημάτων, όσο 
και γιατί γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τις εφαρμογές της. Ως εκ τούτου 
ένα πλαίσιο διδασκαλίας των επιστημών αυτών μέσα από ένα μοντέλο ένταξης μπορεί να 
θεωρηθεί αποτελεσματικότερο για την προετοιμασία των εργαζομένων στο χώρο της 
τεχνολογίας και της επιστήμης του 21ου αιώνα». 

Παρά τα πολλαπλά οφέλη και το αυξημένο ενδιαφέρον στην προσέγγιση της 
εκπαίδευσης STEM, η εφαρμογή αυτής της νέας εκπαιδευτικής στρατηγικής αντιμετωπίζει 
διάφορες προκλήσεις. Αρχικά, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης STEM σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα που έχει μια άκαμπτη δομή απαιτεί βαθιά αναθεώρηση του 
αναλυτικού προγράμματος και των μαθημάτων (Nadelson & Seifert, 2017). Επιπλέον, η 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEM απαιτεί συχνά πολυάριθμα υλικά και πόρους για τους 
μαθητές (Stohlmann et al., 2012). Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία σχολικής κουλτούρας και 
περιβάλλοντος που υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση STEM στη διδασκαλία και 
τη μάθηση μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα (Thibaut et al., 2018). Επιπλέον, για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της προσέγγισης STEM, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν 
βαθιά γνώση του περιεχομένου της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών που διδάσκουν. Ωστόσο, πολλοί δάσκαλοι αναφέρουν ότι αισθάνονται ότι 
δεν είναι προετοιμασμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές STEM με τους μαθητές τους 
στην τάξη (Deghaidy & Mansour, 2015). 
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3.2.2 STEAM 

 

Τελευταία, μια νέα τάση γίνεται εμφανής, η οποία προτείνει την αξιοποίηση της 
Τέχνης (Art) στην εκπαίδευση STEM, για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας μεταξύ των μαθητών μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης STEM. Έτσι 
η Τέχνη προτείνεται ως ένα πρόσθετο συστατικό που οδηγεί στην δημιουργία του STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics) (Stemtosteam, n.d.). Hands-on και 
δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEΜ, χρησιμοποιώντας πολλές από τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δημιουργικές τέχνες, φαίνεται να ελκύουν το ενδιαφέρον 
των νέων στους τομείς STEM. Η Τέχνη, όπως και η Μηχανική, ασχολούνται με την εύρεση 
απαντήσεων σε προβλήματα και αναζητούν οπτικές λύσεις χρησιμοποιώντας διαδικασίες 
σχεδιασμού (ASL, n.d.). 

Πολλοί επιστήμονες, μαθηματικοί και μηχανικοί γνωρίζουν πως οι τέχνες είναι 
σημαντικές για την επιτυχία τους και χρησιμοποιούν δεξιότητες από τις τέχνες ως 
επιστημονικά εργαλεία. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν:  

• να βασίζεται κάποιος στην περιέργεια 

• να παρατηρεί με ακρίβεια  

• να μπορεί να αντιληφθεί ένα αντικείμενο σε διαφορετική μορφή 

• να κατασκευάζει νοήματα και να εκφράζει τις παρατηρήσεις κάποιου με ακρίβεια 

• να συν-εργάζεται αποτελεσματικά με άλλους 

• να σκέφτεται αντικείμενα χωρικά 

• να αντιλαμβάνεται κιναισθητικά.  
Αυτές οι δεξιότητες δεν διδάσκονται συνήθως στα πλαίσια του STEM αλλά απαντώνται 

στο γράψιμο, τον χορό, τη μουσική, τη ζωγραφική, το θέατρο. Οι τέχνες αναπτύσσουν την 
δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, την 
πρωτοβουλία και την συνεργασία (Sousa & Pilecki, 2015). 

 

3.2.2.1 Τέχνη – Επιστήμη - Τεχνολογία 

 

Μέσα από μελέτες σχεδόν 20 χρόνων ο Howard Gardner (1973, 1983, 1990) 
τεκμηρίωσε ότι η αισθητική εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να 
επεξεργάζεται πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων γίνεται δυνατή:  

• η έκφραση ολιστικών και λεπτομερών νοημάτων 

• η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων 

• γενικά η έκφραση διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, που βοηθούν στην 
κατανό-ηση αυτών των νοημάτων που δεν καλύπτονται με ορθολογικά 
επιχειρήματα.  

Μια ακόμα μελέτη, προερχόμενη αυτή τη φορά από τον τομέα της ανατομίας και της 
νευροφυσιολογίας, έρχεται να τεκμηριώσει την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής 
εμπειρίας. Σύμφωνα με την παραπάνω, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται 
ολοκληρωμένα, χρειάζεται την ισότιμη και αλληλοσυμπληρωμένη λειτουργία και των δυο 
ημισφαιρίων του εγκεφάλου του (Watzlawikc κ.α, 1967). Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως 
κύρια λειτουργία του την εκλογίκευση και προσφέρει τη δυνατότητα ορθολογικής 
κατανόησης της πραγματικότητας. Το δεξί ημισφαίριο είναι ειδικευμένο στην άμεση, 
διαισθητική και ολιστική σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και εμπειριών. Σύμφωνα επίσης 
με τον αμερικάνικο Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (National Art 
Education Association ή ΝΑΕΑ) (1996), η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών εξαρτάται από 
τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα είναι από τη μία εγγράμματη αλλά και γεμάτη 
φαντασία και από την άλλη ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργική. Η τέχνη δημιουργεί 
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κουλτούρες και χτίζει πολιτισμούς, συνεπώς έχει σημαντική πολιτιστική προσφορά. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι «η δυνατότητα σύνδεσης της τέχνης με 
άλλα πεδία μάθησης είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή, καθώς η τέχνη μπορεί να βρίσκεται 
στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας», προωθώντας έτσι τη διαθεματικότητα 
(Τρίμη 2004). Ένας άνθρωπος δέχεται εκατοντάδες πληροφορίες, μόνο από τις εικόνες που 
αντικρίζει.  

Ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά ερεθίσματα, τόσο όσον 
αφορά στην απομνημόνευση πληροφοριών, αφού απομνημονεύει το 30% των 
πληροφοριών με οπτικό τρόπο, όσο και στη μάθηση, μιας και ο άνθρωπος μαθαίνει κατά 
83% μέσω της όρασης (Σιμάτος 1995). Οι νέες γενιές μεγαλώνουν με συνεχώς αυξανόμενη 
την επίδραση των εικόνων στη ζωή τους, εκείνο που προκύπτει ως αναγκαιότητα είναι η 
εκπαίδευσή τους στον τρόπο πρόσληψης και χειρισμού της εικόνας, ή αλλιώς η εκπαίδευσή 
τους στον «οπτικό αλφαβητισμό». Ως «οπτικός αλφαβητισμός» ή «αλφαβητισμός της 
εικόνας» αναφέρεται το είδος της μόρφωσης που έχει σχέση με τη δημιουργία νοήματος 
από τα οπτικά ερεθίσματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σχετίζεται, 
δηλαδή, με την ικανότητα κατανόησης, σύλληψης ιδεών, παραγωγής ερμηνειών, καθώς και 
κριτικής ανάγνωσης και επικοινωνίας όλων αυτών (Α. Ράπτης – Α. Ράπτη, 2002). Οι Τέχνες 
βασίζονται συνήθως στην καλλιτεχνική έμπνευση και χρησιμοποιούν σε πολλές 
περιπτώσεις την ελεύθερη σκέψη και τη φαντασία. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί εκ πρώτης 
όψεως να φαίνονται αταίριαστες με τους τομείς STEM. Ωστόσο έχει αποδειχθεί, ότι αυτές 
ακριβώς οι ιδιότητες των Τεχνών εισάγουν σε αρκετές περιπτώσεις έναν νέο τρόπο σκέψης, 
ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει την καλλιτεχνική και την επιστημονική κοινότητα με 
καινοτόμες ιδέες και δράσεις. 

Η προσθήκη των Τεχνών στους τομείς STEM με αποτέλεσμα τη δημιουργία του 
μοντέλου STEAM αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη διεύρυνση των STEM που είναι 
ανατρεπτική, δεδομένων των αντιθέσεων STEM και Τεχνών. Η διεύρυνση των STEM και η 
δημιουργία του μοντέλου STEAM μπορεί να ωφελήσει και τις Τέχνες που συχνά 
αντιμετωπίζονται ως περιττή πολυτέλεια και σε καιρούς κρίσης πλήττονται από δραστική 
μείωση χρηματοδότησης. 

 

3.3 Αnimation στην εκπαίδευση 

 
Δείγμα του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι μορφές που κινούνται, 

μπορεί να αποδειχθεί ήδη από τα σχέδια των Παλαιολιθικών ζωγραφιών  των σπηλαίων, 
όπου τα ζώα απεικονίζονται με πολλά σύνολα ποδιών σε επάλληλες θέσεις, προφανώς για 
να μεταδοθεί η αντίληψη της κίνησης. Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν τη συνέχεια των 
παραμυθιών και γι’ αυτό ειδικά στα παιδιά των μικρότερων ηλικιών είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική η χρήση τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η εκμάθηση μέσω της αισθητικής - στην οποία περιλαμβάνεται ο κινηματογράφος - 
διεγείρει την σκέψη των μαθητών, καθώς τα συναισθήματα παίζουν βασικό ρόλο στις 
μαθησιακές συμπεριφορές και στην αλλαγή τους. Δεδομένου ότι τα συναισθήματα 
προϋπάρχουν των εννοιών, η συναισθηματική πορεία είναι μια κρίσιμη διαδρομή προς την 
ορθολογική διαδικασία της μάθησης. Ο κινηματογράφος είναι η οπτικοακουστική έκδοση 
της αφήγησης (storytelling). Ενισχύει τα συναισθήματα και ως εκ τούτου δημιουργεί το 
θεμέλιο για τη μεταφορά των εννοιών (Blasco & Moreto 2015).  

Το animation είναι ένα μέσο με εκφραστικές και αναπαραστατικές δυνατότητες, διότι 
η δημιουργία κάθε εικόνας μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους και υλικά. 
Αποτελείται από αντικείμενα που είναι τεχνητά κατασκευασμένα είτε έχουν δημιουργηθεί 
με εικονογράφηση είτε με άλλες μεθόδους προσομοίωσης (Mayer, 2002).  
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Οι προαναφερόμενες δυνατότητες έκφρασης της συγκεκριμένης τεχνικής, την έχουν 
αναδείξει ως ένα από τα βασικά εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικών πολυμέσων (Lee & 
Owens, 2000).  

 Παρατηρείται μια τάση ταύτισης του  animation  με την ψυχαγωγία και τη  
διασκέδαση, αλλά η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτούς τους τομείς, καθώς τα 
τελευτά χρόνια χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εξυπηρετώντας 
διάφορους σκοπούς. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα κινούμενα σχέδια μπορούν να 
βοηθήσουν και να διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών, αλλά και τον μαθητή στην κατανόηση διαφόρων εννοιών, τις οποίες μάλιστα 
μπορεί να συνδέσει ευκολότερα με το ήδη υπάρχον γνωστικό του υπόβαθρο. (Lee & Owens, 
2000).  

Με τη χρήση animation κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός επιδιώκει 
αρχικά να κεντρίσει το ενδιαφέρον και κατά συνέπεια να αποσπάσει την προσοχή των 
μαθητών του ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους και να μεταφέρει την γνώση 
που θέλει. 

 Στο πλαίσιο αυτό για να διαπιστωθεί τελικά αν τα κινούμενα σχέδια βοηθούν τους 
μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα κάποιες έννοιες έγινε σχετική έρευνα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 179 μαθητών της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί μέθοδοι διδασκαλίας: η κλασική μέθοδος 
διδασκαλίας και η προσαρμοσμένη στη χρήση της πολυμεσικής εφαρμογής με τα 
κινούμενα σχέδια. Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε μέσω δύο διαφορετικού τύπου 
ερωτηματολογίων που τους δόθηκαν, ένα για κάθε περίπτωση. Τα ερωτηματολόγια  είχαν 
ακριβώς τον ίδιο αριθμό και τύπο ερωτήσεων, εξετάστηκαν οι ίδιες έννοιες και 
διαφοροποιήθηκαν μόνο στον τρόπο παρουσίασης τους (κινούμενα σχέδια έναντι 
κειμένου). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δυο ομάδες μαθητών. Και στις 
δυο ομάδες διδάχτηκαν οι ίδιες έννοιες αλλά στην πρώτη με την κλασική μέθοδο ενώ στη 
δεύτερη με την τεχνική των animation. (Blonder & Rap, 2012) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής υποδεικνύουν την υπεροχή των κινουμένων 
σχεδίων έναντι της κλασικής μεθόδου. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων των μαθητών 
έφθασαν το 80,3% στην περίπτωση της μεθόδου με τα κινούμενα  σχέδια και το 61,3% στην 
κλασική μέθοδο. Άρα στο σχολείο τα κινούμενα σχέδια μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές 
εκπαιδευτικές και μαθησιακές λειτουργίες καθώς βοηθούν τους μαθητές να διαβάσουν, να 
οργανώσουν και να ερμηνεύσουν μια σειρά γεγονότων. (Blonder & Rap, 2012) 

Η διαρκώς αυξανόμενη έρευνα, εξετάζει την αποδοτικότητα των απεικονίσεων 
(visualization) μέσω υπολογιστή με στόχο την βελτίωση της κατανόησης των μαθητών πάνω 
σε δύσκολα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι 
απεικονίσεις και τα animations μπορούν να είναι πιο αποδοτικά από τις στατικές εικόνες 
και βοηθούν τους μαθητές να χτίσουν νοητικά μοντέλα και να κάνουν συνδέσεις με τις  
προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Άλλοι πιστεύουν ότι η χρήση τους μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές ώστε να αλλάξουν στάση απέναντι στις επιστήμες και να τους κινητοποιήσει 
θετικά προς αυτές. Γνωστικές μελέτες έδειξαν ότι οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν 
πληροφορίες μέσω οπτικών και ακουστικών καναλιών. Καλύτερα αποτελέσματα στην 
μάθηση έχουν οι μαθητές οι οποίοι λαμβάνουν και οπτικά και ακουστικά μηνύματα 
συγχρόνως και όχι μόνο ακουστικά ή μόνο οπτικά. Επίσης όταν οι φωνές των ηρώων έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά με την ηλικιακή ομάδα, το φύλλο, την προφορά λόγου του κοινού 
στο οποίο απευθύνεται τότε τα αποτελέσματα μάθησης είναι τα επιθυμητά. (Blonder & 
Rap, 2012)  

Ο Dewey (1990) υποστηρίζει ότι η διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, 
οφείλει να έχει ως κοινή συνιστώσα την ίδια τη γνώση και για το λόγο αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να εφαρμόζεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μια διεπιστημονική 
προσέγγιση.  
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Ο όρος διεπιστημονικότητα αναφέρεται στην σύμφυση της γνώσης, δηλαδή έννοιες, 
εργαλεία και προσεγγίσεις που προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες, έχοντας ως 
ζητούμενο την ενότητα της γνώσης, τη σφαιρική ανάλυση και κατανόηση της 
πραγματικότητας (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007).  

Η οπτικοακουστική αφήγηση είναι πιο αρεστή στους μαθητές και δίνει τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και να το συντηρούν αμείωτο. (Καρυώτογλου, 1998) 

Όπως αναφέρει ο Berk (2009) ένα animation χρησιμοποιείται στη διδασκαλία καθώς: 

• προσελκύει την προσοχή των παιδιών 

• δημιουργεί το ενδιαφέρον στην τάξη και μια αίσθηση προσδοκίας 

• ενεργοποιεί ή ξεκουράζει τους μαθητές, αξιοποιεί τη φαντασία τους 

• βελτιώνει τη στάση ως προς το περιεχόμενο και τη μάθηση 

• οικοδομεί μια σύνδεση με τους άλλους μαθητές και με το διδάσκοντα, 

• βελτιώνει τη συγκράτηση του περιεχομένου στη μνήμη  

• διευκολύνει την κατανόηση  

• ενισχύει τη δημιουργικότητα  

• τονώνει τη ροή των ιδεών 

• ενισχύει την βαθύτερη μάθηση 

• παρέχει ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης 

• λειτουργεί ως μέσο συνεργασίας 

• εμπνέει και κινητοποιεί τους μαθητές 

• καθιστά διασκεδαστική και συνεπώς ευχάριστη τη μάθηση  

• μειώνει το άγχος και την ένταση κατά τη διδασκαλία δύσκολων θεμάτων 

• δημιουργεί εικόνες που μένουν στη μνήμη. 
Από αποτελέσματα ερευνών που αναφέρονται από τους Barak, Ashkar & Dori, (2011) η 

χρήση ταινιών με κινούμενα σχέδια κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, προωθεί την 
ικανότητα των μαθητών να εξηγούν και να κατανοούν επιστημονικές έννοιες. Οι μαθητές 
που διδάχτηκαν Φυσικές Επιστήμες  με animation, σε σχέση με αυτούς που διδάχτηκαν με 
την παραδοσιακή μέθοδο, αναπτύσσουν υψηλότερα κίνητρα για τη μάθηση καθώς 
αυξάνεται το ενδιαφέρον τους. 

   Τα animations διευκολύνουν την οπτικοποίηση δυναμικών φαινομένων που δεν 
μπορούν να παρατηρηθούν σε πραγματικό χώρο και χρόνο, όπως η λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήματος, ή πραγματικών φαινομένων που είναι δύσκολο ή και αδύνατο 
να συμβούν κατά τη διδασκαλία όπως οι λόγοι εκδήλωσης μιας καταιγίδας, ή μη ορατών 
φαινομένων όπως η αναπαράσταση δυνάμεων. Επιπρόσθετα, η χρήση διαδραστικών 
animations κατά τη διδασκαλία ενός φαινομένου, επιτρέπει στους μαθητές να 
διερευνήσουν ενεργά το περιβάλλον τους και συνεπικουρεί αποτελεσματικά στην 
κατάκτηση του μαθησιακού στόχου. (Mayer, 2014)  

Ειδικά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων τα animations χρησιμοποιούνται για 
την περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη επιστημονικών διαδικασιών. Φαινόμενα που 
συμβαίνουν στο μακροσκοπικό επίπεδο (κίνηση πλανητών) ή στο μικροσκοπικό επίπεδο 
(μόρια και άτομα) μπορούν να παρουσιαστούν με τη βοήθεια των animations. Τα 
animations χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις μεταβάσεις από τις αφηρημένες στις 
συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες και αντίστροφα (Barak, 2007). Αυτές οι μεταβάσεις 
προωθούν ανώτερες δεξιότητες σκέψης, όπως η ικανότητα αιτιολόγησης και εξήγησης, που 
είναι βασικές για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κατ’ επέκταση την ουσιαστική μάθηση 
των Φυσικών Επιστημών (Barak & Dori, 2005). Έρευνες που μελετούν τη χρήση των 
animations στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δείχνουν ότι έχουν θετικά 
αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία και στην ικανότητα σκέψης (Rosen, 2009). 

 Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού animation μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να 
ενεργοποιήσει τους μαθητές του με την χρήση νέων τεχνολογιών, να απευθυνθεί στη 
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φαντασία και στη δημιουργικότητα τους και να έχει ένα αισθητικά αξιόλογο αποτέλεσμα. 
Το βασικότερο είναι ότι μέσα από την διαδικασία αυτή τα παιδιά μαθαίνουν 
διασκεδάζοντας και παίζοντας. Ο μετασχηματισμός της ομαδικής δημιουργίας ενός 
animation project στην εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην 
ενθάρρυνση και εξάσκηση των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους εργασίας (Barak 
2007). 

 

3.3.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία με χρήση animation 

 

Σύμφωνα με τους Barton & Still (2004), η τεχνολογία συνήθως χρησιμοποιείται για να 
δώσει συνέχεια και να εφαρμόσει θεωρίες, οι οποίες πρώτα θα έχουν διδαχθεί, οπότε οι 
μαθητές θα είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες, όρους και διαδικασίες.  

Η επιτυχημένη εφαρμογή της εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 
διδασκαλία, ως ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση της μάθησης, εξαρτάται απόλυτα από το 
αν ο εκπαιδευτικός έχει θετική στάση απέναντί τους (Dori & Barnea, 1997). 

Ο τρόπος διδασκαλίας επηρεάζει απόλυτα το μαθησιακό αποτέλεσμα και γι’ αυτό ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να καταστεί η 
διδασκαλία αποτελεσματική. Αυτό συμβαίνει μέσω της καθοδήγησής τους κατά τη διάρκεια 
προβολής, εξηγώντας και θέτοντας ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με 
animation ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές του  τη δυνατότητα διάδρασης με το 
animation, προκαλώντας τους να συνδυάσουν τις νέες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους, να αναστοχαστούν και να αποκτήσουν μεταγνωστικές ικανότητες. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρουσίαση, διότι οι μαθητές όντας εξοικειωμένοι με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί να οδηγηθούν σε παρανοήσεις παίρνοντας στην 
κυριολεξία τις εικόνες που παρουσιάζουν αφηρημένες έννοιες (Wellington, 2004). Όταν ένα 
επιστημονικό μοντέλο παρουσιάζεται απλοποιημένο, δίνει την εντύπωση στο μαθητή ότι 
είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο (Hennessy et al., 2006). Οι μαθητές, παρακολουθώντας 
μόνο animation και προσομοιώσεις, εμπλέκονται σε έναν πειραματισμό χωρίς σχέδιο, 
ανεπαρκή και ασαφή. Στα σημεία αυτά ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός, 
καθώς είναι αυτός που οφείλει να οργανώσει τη διδασκαλία με τέτοιο τρόπο ώστε να 
οδηγήσει τους μαθητές στην οικοδόμηση γνώσης χωρίς παρανοήσεις και να συνδυαστεί με 
τις προϋπάρχουσες.  

Η στήριξη που μπορεί να παρέχει ο εκπαιδευτικός, σε συνδυασμό με τη βοήθεια των 
λογισμικών, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα συμπαράστασης το οποίο 
σύμφωνα με τους Soderberg & Price (2003) επικουρείται σημαντικά από τη σωστή 
καθοδήγηση για την ορθή χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Η χρήση animation κατά την εκπαιδευτική διαδικασία υιοθετεί  το κονστρουκτιβιστικό 
μοντέλο διδασκαλίας σύμφωνα με το οποίο ο διδάσκων ενθαρρύνει το μαθητή 
να εκφράσει την προσωπική του ιδέα, να την περιγράψει και να την εξηγήσει παρουσία των 
συμμαθητών του. Το ίδιο διδακτικό μοντέλο ορίζει ως μία από τις βασικές επιδιώξεις του 
εκπαιδευτικού την ενθάρρυνση του μαθητή στην έκφραση της προσωπικής του άποψης. 
(Driver, 1989). 

Σύμφωνα με τον Hazzan (2003) ο εκπαιδευτικός οφείλει να  εμπλέξει τον μαθητή πιο 
βαθιά και στοχαστικά σε κάθε θέμα που μαθαίνει και να το συνδέει με αξιώματα που έχει 
ήδη εμπεδώσει, γιατί πολλές φορές οι μαθητές που παρακολουθούν ένα animation, αν δεν 
έχουν τη σωστή καθοδήγηση προχωρούν στην επομένη φάση χωρίς να έχουν κατανοήσει 
την προηγούμενη.  

Οι Yarden & Yarden (2011) υποστηρίζουν ότι τα animation δίνουν την ευκαιρία στον 
εκπαιδευτικό να βελτιώσει τα νοερά μοντέλα που έχει διαμορφώσει ο μαθητής στο μυαλό 
του και για αυτό είναι πιο εύστοχο η προβολή να γίνει στο τέλος της διδασκαλίας μιας 
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ενότητας, παρά στην αρχή όπου οι μαθητές δε γνωρίζουν τους σκοπούς της διαδικασίας ή 
τους παράγοντες που επιδρούν. Σε δύο μελέτες περίπτωσης της έρευνας των Yarden & 
Yarden (2011) όπου ο ένας εκπαιδευτικός ενσωμάτωσε το animation σε δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία, ενώ ο άλλος σε μαθητοκεντρική προέκυψε ότι κατά τη δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό που την εφάρμοσε, απαιτείται λιγότερος 
χρόνος. Ο δάσκαλος πρώτα παρουσιάζει το θέμα και έπειτα γίνεται η προβολή του 
animation, το οποίο αυτός διαχειρίζεται έτσι όπως το θεωρεί απαραίτητο (το σταματάει για 
να επικεντρωθούν οι μαθητές κάπου, το βάζει από την αρχή αν κάτι δεν γίνει κατανοητό). Ο 
δάσκαλος ως οδηγός, καταφέρνει να κάνει τη μάθηση με animation να έχει νόημα. Κατά τη 
μαθητοκεντρική διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
δουλεύουν μόνοι τους με το animation, είναι πιο ενεργητικοί κατά την πλοήγηση και ο 
δάσκαλος παίζει το ρόλο του συντονιστή μεταξύ του μαθητή και του animation (π.χ. 
διατυπώνοντας ερωτήσεις). Η μορφή αυτή της διδασκαλίας θεωρήθηκε αποτελεσματική 
από τον εκπαιδευτικό που την εφάρμοσε, παρά το γεγονός ότι απαιτεί αρκετό χρόνο.  

Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες η συνεισφορά των δασκάλων στην 
ενσωμάτωση των animation στην τάξη κατά την εκμάθηση επιστημονικών μεθόδων εστιάζει 
στα παρακάτω:  

• μεταφορά στην πραγματικότητα από το θέμα που προβάλλεται στο animation, 
δηλαδή πως μπορεί να γίνει πρακτικά π.χ. στο σχολικό εργαστήριο. Ο δάσκαλος 
εξηγεί τη λογική κάποιων δύσκολων διεργασιών προσπαθώντας να περιγράψει πώς 
θα γίνονταν στην πραγματικότητα ή παρεμβαίνει σε κάποια στάδια της διεργασίας 
που μπορεί να έχουν παραληφθεί από το animation.  

• παροχή πληροφοριών από τον  δάσκαλο στους μαθητές, προκειμένου να 
κατανοήσουν το γνωστικό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να το καταφέρει είτε 
εφαρμόζοντας το δασκαλοκεντρικό, είτε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. 
Σύμφωνα με το πρώτο, οι μαθητές καθοδηγούνται από το δάσκαλο κατά την 
αλληλεπίδρασή τους με το animation, ώστε να γίνει πιο κατανοητό. Στο δεύτερο 
μοντέλο, οι μαθητές υποστηρίζονται από το δάσκαλο μόνο όταν εντοπίζονται 
παρανοήσεις κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του animation. 

• σύνδεση  των δραστηριοτήτων που έγιναν με τη βοήθεια του animation, με τις 
προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να 
αποκτήσουν νόημα. (Yarden & Yarden, 2011)  

 

3.3.2 Βασικές αρχές για το σχεδιασμό διδασκαλίας με χρήση animation  

 
Οι Mayer & Moreno (2002) προτείνουν κατά την διδασκαλία με τη χρήση animations 

να εφαρμόζονται οι παρακάτω αρχές: 
Αρχή της πολυμεσικότητας  

Ο συνδυασμός λέξεων και εικόνων ευνοεί τη μάθηση, καθώς διευκολύνει τους 
μαθητές να δημιουργήσουν νοερές συνδέσεις. 
Αρχή της χωρικής γειτνίασης  

Η συγκεκριμένη αρχή είναι συνέχεια της προηγούμενης και εστιάζει στο γεγονός ότι αν 
το κείμενο εμφανίζεται ταυτόχρονα με την εικόνα  οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα, 
καθώς η γνώση παρουσιάζεται απλά και κατανοητά.  
Αρχή της χρονικής συνέχειας  

Η θεωρητική βάση της συγκριμένης αρχής είναι ότι οι μαθητές είναι περισσότερο 
ικανοί να κάνουν νοερές συνδέσεις μεταξύ λέξεων και εικόνων όταν βρίσκονται στην 
εργαζόμενη μνήμη την ίδια στιγμή.  
Αρχή της συνοχής  
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Η ύπαρξη συνοχής στη μεταδιδόμενη γνώση συντελεί στην ουσιαστικότερη κατανόησή 
της.  
Αρχή της τροπικότητας  

Η συγκεκριμένη αρχή βασίζεται στο γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται 
αποτελεσματικότερη όταν περιλαμβάνει animation και αφήγηση, ενώ καθίσταται 
δυσλειτουργική όταν λέξεις και εικόνες παρουσιάζονται συγχρόνως, καθώς δεν είναι εφικτό 
από όλους του μαθητές να οικοδομήσουν συσχετισμούς μεταξύ λέξεων και εικόνων.  
Αρχή του πλεονασμού  

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συνδυάζεται το animation και η αφήγηση, παρά 
όταν γίνεται ο συνδυασμός animation, αφήγηση και κείμενο. Στηρίζεται στην ίδια 
θεωρητική βάση με την αρχή της τροπικότητας. Οι μαθητές που προσλαμβάνουν λιγότερα, 
έχουν καλύτερες επιδόσεις από αυτούς που προσλαμβάνουν περισσότερα.  
Αρχή της εξατομίκευσης  

Οι μαθητές αποκτούν βαθύτερη γνώση από το animation που συνοδεύεται από 
αφήγηση η οποία έχει διαλογικό στυλ, όπου χρησιμοποιείται πρώτο και δεύτερο πρόσωπο, 
παρά τυπικό στυλ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές εργάζονται πιο σκληρά για να 
κατανοήσουν ένα θέμα όταν εμπλέκονται προσωπικά σε έναν διάλογο.  

 

3.4 Ο ρόλος της φαντασίας 

 

Κάποτε ο Einstein είπε ότι η φαντασία είναι καλύτερη από τη γνώση. Ο Πλάτωνας ήταν 
ο πρώτος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με τη φαντασία. Στην Πολιτεία, το «φαντάζεσθαι», 
ως μια μορφή εικασίας, τοποθετείται στον πυθμένα της κλίμακας των δυνάμεων του νου, 
υποδεέστερη όλων των άλλων ιεραρχικά διευθετημένων μορφών γνώσης. Ο Αριστοτέλης, 
τοποθετεί τη φαντασία μεταξύ της αισθητηριακής αντίληψης και της νόησης, θεωρώντας 
την απαραίτητη για την απόκτηση γνώσης. Η πιο οργανωμένη και ζωηρή αντίδραση σε αυτή 
την προσέγγιση ήταν εκείνη του Ρομαντισμού στο 19ο αιώνα. Σε πλήρη αντιπαράθεση με το 
φιλοσοφικό ορθολογισμό, ο ρομαντισμός αντιλαμβάνεται τη φαντασία ως τη μόνη 
ανεξάρτητη δραστηριότητα του νου, και την πρωταρχική δημιουργική δύναμη, την 
κορωνίδα των νοητικών ικανοτήτων (Γεωργόπουλος, 2010). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Πλάτωνα και το Ρουσσώ, το σχολείο θα πρέπει να καλλιεργεί 
την αυτόνομη σκέψη και τη σκέψη εκείνη που επιτρέπει στα άτομα να φαντάζονται 
καταστάσεις που δεν υπάρχουν. 

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης προϋποθέτει την 
ενεργοποίηση της φαντασίας. Η Warnock στη διατριβή της στη φαντασία (1976) αναφέρει 
ότι το σχολείο θα πρέπει πρωτίστως να συμβάλλει στην καλλιέργεια της φαντασίας και ότι 
ο δάσκαλος οφείλει να εκπαιδεύει τη φαντασία πάνω από όλα. 

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η καλλιέργεια της φαντασίας στο σχολείο; Σύμφωνα 
με τον Egan (1992), η μάθηση που επιτυγχάνεται με τη φαντασία προσφέρει χαρά στο 
παιδί. Επιπλέον, καλλιεργώντας τη φαντασία, οι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερο τις 
νοητικές τους λειτουργίες. Η φαντασία είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα. Η 
δημιουργικότητα είναι συνώνυμο της «αποκλίνουσας σκέψης» αυτής δηλαδή που έχει την 
ικανότητα να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας. 

Είναι δημιουργικό, ένα μυαλό 
• που πάντα δουλεύει, 
• που πάντα ρωτάει 
• Που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί που οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές 
απαντήσεις 
• Που νιώθει άνετα στις ρευστές καταστάσεις 
• Που διαθέτει κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη 
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• Που αρνείται το τυποποιημένο 
• Που καταπιάνεται απ’ την αρχή με τα πράγματα και τις έννοιες χωρίς να 
εμποδίζεται από κομφορμισμούς. 
Όλοι μπορούν να είναι «δημιουργικοί», φτάνει να μη ζουν 
• σε μια καταπιεστική κοινωνία 
• σε μια καταπιεστική οικογένεια 
• σε ένα καταπιεστικό σχολείο 
Τότε είναι εφικτή μια αγωγή που οδηγεί στη «δημιουργικότητα». Η δημιουργικότητα 

του ανθρώπινου νου θα πρέπει να καλλιεργείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η φαντασία 
του παιδιού όταν διεγείρεται για να επινοήσει λέξεις, δοκιμάζει τα εργαλεία της σ΄ όλα τα 
σημεία της εμπειρίας, που προκαλούν τη δημιουργική της επέμβαση. Ένα παιδί που 
καταφέρνει να διατηρήσει ένα κομμάτι της παιδικής του φαντασίας, σαν ενήλικας θα είναι 
δημιουργικός και με μια πιο «ευρεία» σκέψη. Η φαντασία γεννά την αισιοδοξία και αυτή με 
τη σειρά της, αποτελεί το εισιτήριο για ένα λαμπρό μέλλον (Κουκουλιάντα, 2015). 

 

3.5 Προσέγγιση σεναρίου 

 
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.1 ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την παραγωγή 

animation, είναι το σενάριο. Η οριοθέτηση του περιεχομένου του σεναρίου καθορίζει το 
λόγο ύπαρξης του animation. Ένα σενάριο που δεν έχει κάτι να πει, δεν έχει λόγο ύπαρξης. 
Όλα τα επόμενα στάδια παραγωγής του animation, συντελούν στην απόδοση του σεναρίου 
σε οπτικοακουστικό υλικό, εξυπηρετώντας τους στόχους του σεναρίου. 

Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίστηκε το σενάριο είναι ο κύκλος του νερού. 
Γίνεται προσπάθεια να παρουσιάσουμε μια εμπλουτισμένη μορφή του κύκλου του νερού 
ενσωματώνοντας επιπλέον στοιχεία που αφορούν ιδιότητες και χρήσεις του νερού. 
Δεξαμενή για την άντληση του διδακτικού περιεχομένου που ενσωματώνεται στο σενάριο, 
αποτέλεσε το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τις τάξεις 
Α, Β, Γ και Δ δημοτικού το πεδίο των φυσικών επιστημών παρουσιάζεται μέσα από το 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Υιοθετήσαμε στόχους του αναλυτικού προγράμματος 
που αφορούν την καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να διακρίνουν υλικά σώματα σε 
στερεά, υγρά και αέρια, να διακρίνουν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 
φυτών, να συνδέουν τις διάφορες μορφές καιρικών συνθηκών με τον κύκλο του νερού, να 
παρατηρούν μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος, να αντιλαμβάνονται το γεωγραφικό 
ανάγλυφο, να αντιλαμβάνονται της μεταβολές καταστάσεων της ύλης, να αναγνωρίζουν 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ που αφορούν το διδακτικό 
περιεχόμενο του νερού, για κάθε τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν 
εκτενώς στην ενότητα 3.1. 

Από τη στιγμή που καθορίστηκε το περιεχόμενο του σεναρίου, το επόμενο βήμα είναι 
με ποιο τρόπο θα αποδοθεί αυτό το περιεχόμενο στην οθόνη. Η βασική δομή ενός 
σεναρίου κλασικής δραματικής δομής (όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.4.1.1) περιέχει μια 
γραμμική δομή Αρχής – Μέσης – Τέλους. Στην αρχή του σεναρίου παρουσιάζεται ο ήρωας 
της ιστορίας να βρίσκεται σε μια ήρεμη κατάσταση, μαζί με αντίστοιχους χαρακτήρες στην 
επιφάνεια του νερού, που βρίσκεται μέσα σε ένα ποτήρι. Ένα δραματικό απρόοπτο γεγονός  
όμως, διαταράσσει την ισορροπία της κατάστασης και αλλάζει την κατεύθυνση της 
ιστορίας. Οι διπλανοί του αρχίζουν να εξαφανίζονται, χωρίς να γνωρίζει ούτε πως γίνεται 
αυτό αλλά ούτε που πηγαίνουν. Τον κυριεύει αγωνία, ώσπου έρχεται και η σειρά του να 
εξατμιστεί. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά μια περιπλάνηση του ήρωα ακολουθώντας τον κύκλο 
του νερού. Με άλλα λόγια στο τέλος της πρώτης σκηνής, χρησιμοποιούμε ένα γεγονός που 
δημιουργεί ένα πρόβλημα στον ήρωα. Σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του σεναρίου ο ήρωας 
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έρχεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις που καλείται να διαχειριστεί. Έτσι 
προσπαθούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να δούμε αν στη 
συνέχεια ο ήρωας θα καταφέρει να ανταπεξέλθει ή αν θα βρει λύση στο πρόβλημα που του 
παρουσιάστηκε. Στην προ τελευταία σκηνή του σεναρίου, αφαιρούμε από τον ήρωα το 
αλάθητο που είχε ως εκείνη τη χρονική στιγμή (μιας και τα είχε πάει εξαιρετικά ως τότε σε 
όλες τις προκλήσεις που του είχαν παρουσιαστεί). Ετοιμάζεται να κάνει μετωπική 
σύγκρουση με έναν τοίχο θεωρώντας πως μπορεί να περάσει από μέσα του. Όλοι όμως οι 
μαθητές γνωρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν γίνεται, έτσι κορυφώνεται η αγωνία για την εξέλιξη 
της ιστορίας. Στο σημείο αυτό δίνουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά στον ήρωα μέσα από τη 
‘λάθος’ επιλογή του, δυναμώνοντας την ταύτιση των μαθητών με τον ήρωα. Στο τέλος του 
σεναρίου ο ήρωας έχει επιστρέψει στο περιβάλλον της πρώτης σκηνής. Αυτό το γεγονός 
αποτελεί και την λύση του προβλήματος που προκλήθηκε στην πρώτη σκηνή. Τη μετάβασή 
του από τον χώρο της σύγκρουσης με τον τοίχο, στο αρχικό περιβάλλον του ποτηριού με το 
νερό, καλούνται να εξηγήσουν οι μαθητές. Αφήνουμε κενό ένα κομμάτι του παζλ της 
ιστορίας, προσφέροντας λευκό πίνακα στους μαθητές ώστε να ενεργοποιήσουμε τη 
δημιουργικότητα και να καλλιεργήσουμε την φαντασία των μαθητών (η καλλιέργεια της 
φαντασίας των μαθητών αποτελεί μόνιμο στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα 
οφέλη να αναλύονται στην ενότητα 3.4). Το σενάριο ολοκληρώνεται με την λύση του 
αρχικού προβλήματος, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και η διαδρομή του του κύκλου του 
νερού που ακολούθησε ο ήρωας. Όταν ξεκινάει εκ νέου η εξάτμιση ο ήρωας, έμπειρος πια, 
δεν φοβάται το άγνωστο, αντιθέτως δείχνει έτοιμος για έναν νέο κύκλο περιπετειών. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας υπήρξε μια συνεχής αναπροσαρμογή 
του σεναρίου. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναδιατύπωση του σεναρίου χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τμήματα του σεναρίου που, ενώ σε μια πρώτη 
προσέγγιση (στα πρώτα στάδια σύλληψης της ιδέας του σεναρίου)  υπήρξε ενθουσιασμός 
για την ενσωμάτωσή τους στο σενάριο, σε μια δεύτερη πιο συγκροτημένη προσέγγιση, 
προέκυψε ελλιπής τεκμηρίωση της προσφοράς τους στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της 
εργασίας. Για παράδειγμα αρχικά υπήρχε η ιδέα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της 
κίνησης του ήρωα, να σταθεί ένα έντομο στο μέτωπο του ήρωα. Ο ήρωας, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, αποτελείται αποκλειστικά από νερό. Με ένα κοντινό πλάνο στο πρόσωπο του 
ήρωα γεννιέται η απορία: Πώς στέκεται ένα έντομο στην επιφάνεια του νερού; Σε αυτό το 
σημείο επιχειρούμε να δημιουργήσουμε αυτή την απορία, ώστε μετά την προβολή του 
animation στην τάξη, ο εκπαιδευτικός να έχει την δυνατότητα να αναφερθεί στην ιδιότητα 
της επιφανειακής τάσης του νερού. Με τον τρόπο που περιγράψαμε δημιουργούμε τις 
κατάλληλες συνθήκες ώστε η σκηνή αυτή να αποτελέσει το βήμα για τον εκπαιδευτικό, για 
να εξηγήσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια την συγκεκριμένη ιδιότητα του νερού. Ένα 
δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής: σε κάποιο σημείο του σεναρίου, ο ήρωας δημιουργεί 
σαπουνάδα από ένα απορρυπαντικό. Με αυτή την εικόνα  επιχειρούμε, μετά την προβολή 
του animation στην τάξη, ο εκπαιδευτικός να έχει την δυνατότητα να αναφερθεί στο νερό 
ως διαλυτικό μέσο. Τα δύο αυτά παραδείγματα αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής 
και είναι γνώριμες εικόνες στους μαθητές. Παρόλα αυτά όμως, επειδή οι έννοιες της 
επιφανειακής τάσης και της διαλυτικής ικανότητας του νερού δεν αποτελούν τμήμα του 
διδακτικού περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, τα σημεία αυτά του 
αρχικού σεναρίου αφαιρέθηκαν από την τελική μορφή του σεναρίου. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύχθηκε η δημιουργία ενός σύνθετου σεναρίου, με αυξημένο όγκο πληροφορίας, που 
δεν εξυπηρετεί τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

Στη δεύτερη κατηγορία λόγων που οδήγησαν στην αναδιατύπωση του σεναρίου, 
ανήκουν στοιχεία του σεναρίου που ενώ αποτελούν μέρος του αναλυτικού προγράμματος 
και υπήρχε η πρόθεση να συμπεριληφθούν στο σενάριο, δεν καταφέραμε να αποδώσουμε 
με απλότητα και σαφήνεια το νόημά τους. Τα δύο στοιχεία που ανήκουν σε αυτή την 
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κατηγορία είναι η  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενός υδροηλεκτρικού σταθμού και η 
χρήση  νερού ως μέσο μετάδοσης θερμότητας στο δίκτυο θέρμανσης μιας κατοικίας. Για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο αρχικό σενάριο υπήρχε μια ομάδα από 
χαρακτήρες αντίστοιχων χαρακτηριστικών με αυτών του ήρωα. Στο σημείο του σεναρίου 
που ο ήρωας βρίσκεται μέσα στη λίμνη, προσπαθήσαμε να περάσει από έναν αγωγό και 
σπρώχνοντας μαζί με την ομάδα των υπόλοιπων χαρακτήρων τα πτερύγια ενός 
υδροστρόβιλου, να δημιουργηθεί φως. Βγαίνοντας από το φράγμα του υδροηλεκτρικού 
εργοστασίου, ο ήρωας με φυσική ροή  μεταφέρεται σε αστικό περιβάλλον. Για να γίνει 
εμφανής η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας αντίθεσης. 
Αυτή η αντίθεση είναι η έντονη λάμψη ενός λαμπτήρα ή μιας πόλης ολόκληρης. Για να γίνει 
αντιληπτή αυτή η αντίθεση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει χώρα τη νύχτα, 
ώστε να είναι ξεκάθαρη η εικόνα και το νόημα που μεταφέρει (αλλαγή κατάστασης από 
σκοτάδι σε έντονο φως). Αυτό το νόημα είναι πως το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα οδηγούμαστε στην ανάγκη ύπαρξης νύχτας στην 
ιστορία μας ώστε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν πιο εύστοχα την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση του νερού. Με τις επιλογές που έχουμε κάνει όμως σε όλο το υπόλοιπο 
σενάριο, η ύπαρξη της νύχτας προκαλεί διατάραξη των ισορροπιών της απλότητας και 
καθαρότητας των εικόνων που έχει επιτευχθεί ως εκείνο το σημείο. Πιο αναλυτικά, μέχρι 
εκείνο το σημείο κατά τη διάρκεια της ιστορίας, είναι μέρα αλλά δεν φαίνεται πουθενά στο 
πλάνο ο ήλιος, έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία στα 
πλάνα μας εστιάζοντας μόνο στα στοιχεία της ιστορίας που θέλουμε να εστιάσει ο μαθητής. 
Σε αρκετά σημεία του σεναρίου ο ήρωας περπατάει και δεν υπάρχει καν έδαφος 
ζωγραφισμένο στο πλάνο. Όσο πιο ξεκούραστη και καθαρή είναι η εικόνα τόσο η προσοχή 
των μαθητών παραμένει απερίσπαστη στη δράση του σεναρίου. Η δημιουργία νύχτας, 
προκαλεί μια αλυσίδα αλλαγών στο animation. Για να υπάρξει στο σενάριο νύχτα, δεν αρκεί 
ένα πλάνο με το φεγγάρι στον ουρανό, κάποια στιγμή πρέπει να σουρουπώσει, κάποια 
στιγμή πρέπει να ξημερώσει, όπως φαίνεται το φεγγάρι το βράδυ πρέπει να φαίνεται και ο 
ήλιος την ημέρα και τελικά αποφασίσαμε να μην την συμπεριλάβουμε στο τελικό σενάριο, 
μαζί βέβαια και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό. Όσον αφορά την 
μετάδοση θερμότητας μέσω του νερού, και σε αυτή την περίπτωση δεν καταφέραμε να 
υπερπηδήσουμε δυσκολίες όπως η αλλαγή του περιβάλλοντος δράσης του σεναρίου που 
από εξωτερικούς χώρους μεταφέρεται στο εσωτερικό ενός καλοριφέρ. Οπότε και σε αυτή 
την περίπτωση αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε την αρχική ιδέα για την μετάδοση 
θερμότητας μέσω του νερού, στο τελικό σενάριο. 

 Στην τρίτη κατηγορία λόγων που οδήγησαν στην αναδιατύπωση του σεναρίου, 
ανήκουν στοιχεία του σεναρίου που κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν, με γνώμονα 
την προσωπική αντίληψη και αισθητική, ώστε να υπηρετήσουν στον καλύτερο δυνατό 
βαθμό τους σκοπούς της εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή στον 
τρόπο αλληλεπίδρασης  του ήρωα με το αστικό περιβάλλον, κατά το διάστημα 
περιπλάνησής του σε αυτό. Ακολουθώντας μια πορεία όπου διαδοχικά, δίνει ζωή σε ένα 
λουλούδι ποτίζοντάς το, γεμίζει ένα μπουκάλι νερό, σβήνει μια φωτιά, σαν αρχική κίνηση 
του χαρακτήρα υπήρχε η σκέψη με την προέκταση των χεριών του να πιτσιλάει με νερό τα 
λουλούδια, το μπουκάλι και τη φωτιά, σαν να ήταν οι παλάμες του νεροπίστολα. Παρά το 
γεγονός ότι είναι μια γνώριμη εικόνα στα παιδιά, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να 
υπάρξει η απεικόνιση χρήσης όπλου (ακόμα κι αν πρόκειται για νεροπίστολο), οπότε 
βρέθηκαν εναλλακτικοί τρόποι απόδοσης της δράσης σε κάθε σκηνή αντίστοιχα. Ένα άλλο 
παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή της πρώτης σκηνής του σεναρίου. Αρχικά στο περιβάλλον 
της πρώτης σκηνής παρουσιαζόταν με πανοραμική λήψη μια παραλία, μια ζεστή 
καλοκαιρινή μέρα. Από ένα γενικό πλάνο της παραλίας, με διαδοχικά zoom, εστιάζαμε στην 
επιφάνεια της θάλασσας, όπου υπήρχαν διακριτές μορφές μεγέθους σταγόνας. Με αυτό 
τον τρόπο συναντάμε για πρώτη φορά τον ήρωα, ο οποίος στη συνέχεια εξατμίζεται και 
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ξεκινάει την περιπέτειά του. Στο δικό μας μυαλό είναι ξεκάθαρο, πως με αλλεπάλληλα 
zoom in θα μεγεθύνουμε το πλάνο εστιάζοντας στην επιφάνεια του νερού της θάλασσας, 
όπου βρίσκεται και ο ήρωας σε μέγεθος σταγονιδίου. Για τους μαθητές όμως; Μήπως είναι 
αλάτι; Μήπως είναι φουσκάλες; Μήπως είναι πλαγκτόν; Αν ένας μαθητής εκφράσει σαν 
απορία μια από τις ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν, η προβολή του animation είναι 
καταδικασμένη να αποτύχει από την πρώτη σκηνή. Για αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να 
ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες παρανόησης ή ασάφειας ως προς το υλικό το οποίο 
είναι φτιαγμένος ο ήρωας, ξεκινώντας το σενάριο γεμίζοντας ένα ποτήρι νερό. Όχι απλά 
κάνοντας zoom in σε ένα γεμάτο ποτήρι με νερό, γεμίζουμε το ποτήρι με φρέσκο καθαρό 
νερό παρουσία όλων, και στη συνέχεια κάνουμε zoom in στην πολύ περιορισμένη και 
καθαρή επιφάνεια του νερού, σε σχέση με τη θάλασσα. 
 

3.5.1 Διδακτικό περιεχόμενο  

 
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τις τέσσερις πρώτες τάξεις της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών γίνεται μέσα από το 
μάθημα της μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι αναφορές στο νερό, όπως 
περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ενότητα 3.1, αποτέλεσαν το κριτήριο επιλογής του 
περιεχομένου, της ιστορίας του animation. Συνυπολογίζοντας τη μορφή του σεναρίου, 
όπως περιεγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα στοιχεία που αποτελούν το διδακτικό 
περιεχόμενο που προσεγγίζει το animation είναι 

• ο κύκλος του νερού 

• οι τρεις καταστάσεις της ύλης στερεή, υγρή, αέρια (έχοντας σαν παράδειγμα το 
νερό) 

• η εξάτμιση του νερού 

• το νερό ως ρευστό 

• το νερό ως πηγή ζωής 

• το γεωγραφικό ανάγλυφο  

• μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος 

• μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 

• την άνωση 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ήρωα με το σύννεφο, εκτός από την ακρόπολη, από το 
πλάνο μπορούν να περάσουν και άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως το σινικό 
τείχος, ο πύργος του Άιφελ κ.α.  
Η σκηνή του σεναρίου που παρουσιάζεται το φαινόμενο της άνωσης, αποτελεί το μοναδικό 
σημείο του σεναρίου που δεν αποτελεί τμήμα του διδακτικού περιεχομένου του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά ενσωματώθηκε στο σενάριο, ώστε να 
επιχειρήσουμε να προβληματίσουμε τους μαθητές, δίνοντας μια διαφορετική οπτική για το 
πως μια βάρκα επιπλέει στο νερό, χωρίς να θέλουμε να επεκταθούμε σε αυτή την ιδιότητα 
του νερού. 
 

3.5.2 Σενάριο 

 
Η τελική μορφή του σεναρίου έχει ως εξής: 
Σκηνή 1η. (Όλες οι σκηνές διαδραματίζονται σε εξωτερικό χώρο)  

Ένα άδειο ποτήρι γεμίζει με νερό, με διαδοχικά zoom in, εστιάζουμε στην επιφάνεια του 
νερού στο ποτήρι, όπου υπάρχουν διακριτές μορφές μεγέθους σταγονιδίου. Μία από αυτές 
είναι ο ήρωάς μας ξαπλωμένος ανέμελα, επιπλέει με πλήθος παρόμοιων με αυτόν 
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χαρακτήρων. Σιγά σιγά εξατμίζονται οι διπλανοί του, με αποτέλεσμα την σχετική ανησυχία 
του. 

 Σκηνή 2η.  
Έρχεται η σειρά του και ανυψώνεται έως ότου ενσωματωθεί σε ένα σύννεφο, είναι κάτι 
άγνωστο γι’ αυτόν, δεν γνωρίζει που πηγαίνει.   

Σκηνή 3η.  
Ταξιδεύοντας με το σύννεφο, αρχίζει να απολαμβάνει τη θέα από ψηλά. Βλέπει διάφορα 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς να περνούν από κοντά του και στη συνέχεια αρχίζει να 
κρυώνει σιγά σιγά. 

Σκηνή 4η.  
Βαραίνει και τελικά πέφτει από το σύννεφο, ενώ ταυτόχρονα παγώνει. 

Σκηνή 5η.  
Βρίσκεται κάπου παγωμένος, ανήμπορος να αντιδράσει. Σιγά σιγά αρχίζει να ζεσταίνεται 
ώσπου επανέρχεται στην υγρή μορφή. 

Σκηνή 6η.  
Νιώθοντας απελευθερωμένος από τα δεσμά του πάγου, κυλάει στην επιφάνεια ενός μικρού 
ποταμού, κάνοντας surf, ώσπου πέφτει μέσα σε μια λίμνη. 

Σκηνή 7η.  
Με ανάμεικτα συναισθήματα, περιφέρεται/κολυμπά μέσα στη λίμνη (κάτω από την 
επιφάνεια) και συναντά ψάρια που αποφεύγει, ώσπου ένα περνά από μέσα του. Αρχίζει να 
εξοικειώνεται με το περιβάλλον της λίμνης.  

Σκηνή 8η.  
Ενώ βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, Παρατηρεί μια μεγάλη κινούμενη σκιά 
στην επιφάνεια. Πλησιάζοντας γεμάτος περιέργεια, βλέπει πολλούς χαρακτήρες σαν κι 
αυτόν, να σπρώχνουν αυτή τη σκιά – αντικείμενο προς τα πάνω, ώστε να μην βουλιάξει. 
Είναι μια βάρκα! Βοηθά τους νέους χαρακτήρες, και υποψήφιους φίλους του, και 
αισθάνεται δυνατός, παραγωγικός και χρήσιμος.  

Σκηνή 9η.  
Διαλύεται η ομάδα και μέσα από τις μπουρμπουλήθρες της προπέλας παρασύρεται σε νέο 
περιβάλλον (αστικό) προχωρώντας μόνος, γεμάτος ενέργεια και  αυτοπεποίθηση, ξεκινά να 
αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον. 

Σκηνή 10η.  
Δίνει ζωή σε ταλαιπωρημένα φυτά. 

Σκηνή 11η.  
Σβήνει φωτιές. 

Σκηνή 12η.  
Πηδά μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι, προσαρμόζοντας την μορφή του σε αυτή του 
μπουκαλιού, ουσιαστικά γεμίζοντάς το. 

Σκηνή 13η.  
Δίνει ζωή σε ένα σιντριβάνι. 

Σκηνή 14η.  
Συναντά νέο εμπόδιο στο δρόμο του, ένα σφουγγάρι. Χωρίς δισταγμό πηδάει μέσα του, και 
βγαίνει αλώβητος μετά από λίγο. 

Σκηνή 15η.  
Ένας τοίχος βρίσκεται στο δρόμο του. Αντιλαμβάνεται πως μπορεί να του δημιουργήσει 
πρόβλημα. Έχει όμως τεράστια αυτοπεποίθηση και θα πράξει όπως και με το σφουγγάρι. 
Μετωπική σύγκρουση λοιπόν και…Splash!!! 

Σκηνή 16η.  
Μετά την σύγκρουσή του με τον τοίχο δημιουργείται η αίσθηση πως έπεσε νερό πάνω στον 
φακό της κάμερας. Αυτό το απόλυτο μπλε, αρχίζει να καθαρίζει και έχουμε μεταφερθεί 
πλέον σε νέο περιβάλλον. Παράλληλα συνέρχεται από το χτύπημα και ο ήρωάς μας και 
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διαπιστώνει πως βρίσκεται πάλι στο περιβάλλον της πρώτης σκηνής, στην επιφάνεια του 
νερού του ποτηριού. Ανακουφισμένος απολαμβάνει την ηρεμία του περιβάλλοντος. Μετά 
από λίγη ώρα συνειδητοποιεί πως θα εξατμιστεί εκ νέου, πλέον δεν φοβάται το άγνωστο, 
όπως την πρώτη φορά, αντιθέτως έχει διάθεση για νέες περιπέτειες. Κοιτάζει με ένα πολλά 
υποσχόμενο βλέμμα την κάμερα και ολοκληρώνεται η ιστορία. 
 

3.5.3 Ο ήρωας 

 
Δουλεύοντας παράλληλα με το σενάριο, τη μορφή του ήρωα του animation, σταδιακά 

μέσα από διάφορες προσεγγίσεις και πειραματισμούς φτάσαμε στο σημείο ο ήρωας του 
animation να πάρει μορφή. Σε μια πρώτη προσέγγιση, προσπαθώντας να αποδώσουμε στον 
ήρωα χαρακτηριστικά μιας γενικότερης έννοιας, παρουσιάζοντας ένα πιο αφαιρετικό ον, 
οδηγηθήκαμε στην μορφή της  Εικόνας 3.1. 

 
Εικόνα 3.1 

 
Τα χαρακτηριστικά όμως αυτής της οντότητας, την καθιστούν απρόσωπη και 

απόμακρη, γεγονός που δεν επιθυμούμε, αφού όπως έχουμε αναφέρει αναζητάμε έναν 
χαρακτήρα που θα μπορούν να τα παιδιά να συμπαθήσουν και να ακολουθήσουν νοερά 
κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε πιο 
‘ανθρώπινο’ τον ήρωα, όπως αυτόν στην Εικόνα 3.2. 
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Εικόνα 3.2 

 
Η απόδοση ανθρώπινης μορφής, στον υδάτινο ήρωά μας, αποτελεί βελτίωση στην 

αναζήτηση της μορφής του ήρωα. Εξακολουθεί όμως να λείπει αυτό το κάτι, το έξτρα 
χαρακτηριστικό που θα οδηγήσει σε μια ταύτιση τους μαθητές με τον ήρωα. Στο 
παράρτημα Β του παρόντος, αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που καθιστούν έναν 
χαρακτήρα συμπαθητικό, και δύο από αυτά είναι  

• τα μεγάλα, εκφραστικά μάτια 

• η δυσαναλογία του κεφαλιού σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα 
Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε ένα παιδί με αυτά τα χαρακτηριστικά που φαίνεται στην Εικόνα 
3.3. 
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Εικόνα 3.3 

 
Ο ήρωας αυτός πληροί πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναζητάμε. Κάνοντας μια 

τελική παρέμβαση, του αποδίδουμε μια υπόσταση του ύδατος, η οποία θα είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας, με αποτέλεσμα την δημιουργία του τελικού 
ήρωα του animation, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4. 

 
Εικόνα 3.4 

 
Η μορφή του ήρωα έχει προκύψει από την πρόσδοση της υδάτινης υπόστασης σε ένα 

παιδί της ίδιας ηλικιακής ομάδας, με τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται το 
animation. Επιπλέον όταν οι φωνές των ηρώων έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την ηλικιακή 
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ομάδα, το φύλλο, την προφορά λόγου του κοινού στο οποίο απευθύνεται τότε τα 
αποτελέσματα μάθησης είναι τα επιθυμητά. (Blonder & Rap, 2012).  
 

3.5.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 
Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι δεν έχουμε 

την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές που προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε 
προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, οδηγηθήκαμε στις παρακάτω επιλογές.  

Το animation είναι δισδιάστατο (2D animation). Η δημιουργία τρισδιάστατου 
animation αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Αν και πλέον έχουν αναπτυχθεί λογισμικά για 
3D animation με έτοιμες βιβλιοθήκες χαρακτήρων και κινήσεων, και είναι σχετικά εύκολο 
να χρησιμοποιηθούν από έναν μέσο χρήστη Η/Υ, έχουν περιορισμένες δυνατότητες 
επιλογών. Ένα τέτοιο παράδειγμα λογισμικού είναι το muvizu, το οποίο μετά από χρήση 
του, αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε λόγω των περιορισμένων επιλογών που μας 
προσέφερε για την προσέγγιση του σεναρίου μας. Αφού απορρίψαμε το 3D animation, 
προσανατολιζόμασταν στην δημιουργία του 2D animation εξ’ ολοκλήρου με το χέρι 
(δηλαδή καρέ καρέ τον σχεδιασμό) σε ένα iPad Pro με το πρόγραμμα Procreate. Αυτό μας 
δίνει τη δυνατότητα να γίνει export σε mp4 και κατά συνέπεια να μονταριστούν τα 
επιμέρους κομμάτια σε προγράμματα όπως το Premier, το iMovie ή το FinalCut. Ο λόγος 
που γίνεται αυτό είναι οι περιορισμοί του Procreate όσον αφορά τα layers και κατά 
συνέπεια τα frames (αφού κάθε layer διαβάζεται από το πρόγραμμα ως ξεχωριστό frame). 
Υπάρχουν περιορισμοί όμως και σε αυτή την περίπτωση, αφού με 1080p ανάλυση και 
limitation 250 frames, δημιουργείται μια κίνηση που δεν είναι πολύ ομαλή. Αν επιλέξουμε 
ανάλυση 4Κ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο 60 frames σε κάθε animation πριν το 
μοντάζ. Είναι αρκετά για μια απλή ομαλή κίνηση, αλλά όχι πολλά για πολλές συνεχόμενες 
κινήσεις. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε για τον αρχικό σχεδιασμό, στο iPad Pro με το πρόγραμμα 
Procreate, και στη συνέχεια την ψηφιοποίηση των σχεδίων στο λογισμικό After Effects της 
Adobe. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε κίνηση σε 
δισδιάστατους χαρακτήρες με την τεχνική της “μαριονέτας”. Σε αυτήν, “καρφιτσώνουμε” με 
pins τα σημεία που θέλουμε να κινούνται (αρθρώσεις, κεφάλι, μάτια κοκ) και ορίζουμε τα 
keyframes σε σχέση με τη θέση των pins και τον χρόνο. Πέρα από την καλή γνώση των 
προγραμμάτων όμως, απαιτείται και  γνώση των θεμελιωδών κανόνων του animation για 
ένα ομαλό και φυσικό αποτέλεσμα. 
 

3.5.5 Μοντάζ 

 
Το πλάνο κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ακολουθεί συνεχώς τον ήρωα του animation. 

Κινείται δηλαδή η κάμερα ακολουθώντας τον ήρωα με μεσαίο πλάνο κυρίως, αλλά και 
κοντινό, όπου χρειάζεται να δώσουμε έμφαση. Μέσα στο πλάνο, πέρα από τον ήρωα, σε 
κάθε σκηνή σχεδιάζονται όσα στοιχεία κρίνεται απαραίτητο ότι χρειάζονται, ώστε να 
αποδώσουμε την δράση κάθε σκηνής. Εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία κάθε σκηνής, 
εξίσου βασικό στοιχείο που εστιάσαμε είναι οι εκφράσεις του προσώπου του ήρωα. Για 
παράδειγμα, στην τρίτη σκηνή, όταν ο ήρωας ταξιδεύει πάνω σε ένα σύννεφο, μπορεί να 
περάσει η κορυφή του πύργου του Άιφελ από το πλάνο και ταυτόχρονα ο ήρωας να έχει μια 
έκφραση θαυμασμού, ενθουσιασμού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να 
απεικονίσουμε λεπτομερώς το περιβάλλον της σκηνής, αξιοποιώντας – σχεδιάζοντας μόνο 
τα απαραίτητα στοιχεία κάθε σκηνής. Σε κάθε σκηνή υπάρχει η πρόθεση να αποδίδεται στο 
χαρακτήρα μια ξεχωριστή έκφραση, ανάλογα με την περίσταση, ώστε να αποφύγουμε τις 
επαναλήψεις, και να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. 
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Υιοθετώντας αυτή την σκηνοθετική οπτική για την απόδοση του σεναρίου 
εξυπηρετούμε τρεις ουσιαστικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να παρουσιάζονται στο πλάνο 
μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες κάθε σκηνής, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα 
πληροφορίας που δεν εξυπηρετεί τους διδακτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Η ύπαρξη 
ενός πολύπλοκου φόντου, με πολλά χρώματα, με στοιχεία της φύσης, με στοιχεία αστικού 
περιβάλλοντος αποπροσανατολίζουν τον θεατή, ειδικά όταν επιδιώκουμε την προσοχή του 
σε στοιχεία της δράσης του σεναρίου. Ο δεύτερος είναι πως με αυτό τον τρόπο ο ήρωας, 
γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ιστορίας, χωρίς να περιπλέκονται τα νοήματα κάθε 
σκηνής. Ακόμα και η παρουσία παρόμοιων χαρακτήρων σε ορισμένες σκηνές, γίνεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζονται τα συναισθήματα του ήρωά μας. Το γεγονός αυτό 
συμβάλει θετικά στην ταύτιση των μαθητών με τον ήρωα και κατ’ επέκταση στην ενεργή 
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρίτος είναι πως το έργο μας 
γίνεται λιγότερο σύνθετο ως προς το σχεδιαστικό κομμάτι. Ελλείψει ειδικευμένων 
σχεδιαστικών δεξιοτήτων γραφιστικής, η δημιουργία φόντου σε όλο το σενάριο, 
ενδεχομένως να καθιστούσε την υλοποίηση της εργασίας αδύνατη.  
 

3.5.6 Φωτισμός και χρώμα 

 
Όλες οι σκηνές του animation λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους.  Σαν 

αποτέλεσμα προκύπτει ένας δυνατός φωτισμός, με καθαρές και ευδιάκριτες εικόνες, από 
τη στιγμή που σε καμία σκηνή δεν λαμβάνουν χώρα γεγονότα κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ή κακών καιρικών συνθηκών (συννεφιά). Το ίδιο γίνεται, σκόπιμα, ακόμα και όταν 
βρισκόμαστε μέσα στο νερό. Αρχικά υπήρξε η πρόθεση να γίνει ασπρόμαυρο το animation. 
Η αισθητική του, να βασίζεται σε ένα κινούμενο σκίτσο, σχεδιασμένο σαν από μολύβι. Είναι 
όμως τόσο συνυφασμένη η έννοια του νερού με το μπλε χρώμα, που κρίθηκε σκόπιμο να 
αποδοθεί αυτή η ταύτιση νερού – χρώματος ώστε να ενδυναμώσουμε με αυτό τον τρόπο 
την ταύτιση και του χαρακτήρα μας με το νερό. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.4.2.12, η 
συμβολική χρήση του χρώματος είναι μέρος της ενημερωτικής του λειτουργίας. Για να είναι 
αποτελεσματικός ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι γνωστός στο κοινό. 
Στην περίπτωσή μας είναι γνωστό στους μαθητές πως το νερό έχει μπλε χρώμα. Το μπλε 
χρώμα κυριαρχεί στις περισσότερες σκηνές της ιστορίας, είτε επειδή είναι το χρώμα του 
ήρωα, είτε επειδή οι περισσότερες σκηνές διαδραματίζονται στην επιφάνεια, δίπλα ή μέσα 
στο νερό. Παρά το γεγονός πως το μπλε χρώμα γενικά είναι ένα ψυχρό χρώμα, με 
κατάλληλη χρήση της ελαφριάς απόκλισης από την κύρια απόχρωσή του και σε συνδυασμό 
με τα υπόλοιπα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εκάστοτε σκηνή, πετύχαμε μια 
ισορροπία στο σύνολο των εικόνων. Όσα στοιχεία σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες κάθε 
σκηνής, συνειδητά έχουν αποχρώσεις θερμών χρωμάτων. Για παράδειγμα η Ακρόπολη δεν 
παρουσιάζεται λευκή, αλλά με μια πορτοκαλί - κόκκινη απόχρωση. Ο τοίχος στην προ 
τελευταία σκηνή δεν είναι τυχαία κεραμιδί, θα μπορούσε να είναι ένας γκρι τοίχος όμως 
από τη στιγμή που σε όλο το animation κυριαρχεί ένα ψυχρό χρώμα, το μπλε, για να 
τονίσουμε τα στοιχεία που συμμετέχουν σε κάθε σκηνή, επιλέγεται μια καθαρή οπτική 
αντίθεση, που βοηθά τον θεατή να εστιάσει ακριβώς εκεί που θέλουμε.  

Εξίσου σημαντικό στοιχείο, του μπλε χρώματος που χρησιμοποιούμε,  είναι η ενίσχυση 
της ενέργειας και δυναμικής που αποπνέει ο ήρωας. Σύμφωνα με την ενότητα 2.4.2.12 για 
την μεταφορά ενέργειας μέσω του χρώματος βοηθούν οι μεγάλες επιφάνειες και οι ισχυρές 
αντιθέσεις φωτεινότητας ως προς το φόντο. Ως προς την επιφάνεια, ο ήρωας αν και 
θεωρητικά έχει το μέγεθος ενός σταγονιδίου, καταλαμβάνει σημαντική επιφάνεια στα 
πλάνα, ενισχύοντας μέσα από το χρώμα του, την ενέργειά του. Ενώ ως προς το φόντο, 
υπάρχει ισχυρή αντίθεση (όχι φωτεινότητας) αφού δεν υπάρχει καθόλου background σε 
κανένα σημείο του animation. Δηλαδή δεν υπάρχουν σε κανένα σημείο του animation 
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στοιχεία του περιβάλλοντος για κάθε σκηνή. Δεν υπάρχει πουθενά ήλιος, έδαφος, 
βλάστηση, ουρανός, όλα αυτά σκοπίμως εννοούνται, με την απουσία τους να συμβάλει 
στην ισχυρή αντίθεση του μπλε χρώματος του ήρωα, με το φόντο.  

 

3.6 Storyboard 

 
Η εικονογραφημένη μορφή του σεναρίου αποτελεί το storyboard και παρατίθεται στο 

Παράρτημα Α. Συνολικά δημιουργήθηκαν εβδομήντα οκτώ καρέ. Επίσης έχει δημιουργηθεί 
ένα βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών στο οποίο παρουσιάζεται βήμα βήμα η εικονογράφηση 
των keyframes (θέσεις κλειδιά σε ένα animation). Η εικονογράφηση έγινε στο χέρι σε ένα 
iPad Pro και το Apple Pencil στο πρόγραμμα procreate. Από το procreate τα αρχεία μπορούν 
να γίνουν export ως psd files (αρχεία photoshop) διατηρώντας τα layers. Στη συνέχεια, ως 
αρχεία photoshop, μπορούν να γίνουν import στο λογισμικό after effects το οποίο 
αναγνωρίζει τα layers στα αρχεία, και μπορούν να επιλεγούν για αυτόνομη κίνηση 
(ουσιώδες για το τελικό animation) με την χρήση των puppet pins. Η διάσταση της 
εικονογράφησης έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την ολοκλήρωση του animation να έχει 
τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την προβολή του στο youtube.  

 

3.7 Animatic 

 
Το τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση του animation είναι η δημιουργία του 

animatic. Σε αυτό το στάδιο έγινε εισαγωγή των εβδομήντα οκτώ καρέ που απαρτίζουν το 
storyboard, σε ψηφιακή μορφή, στο πρόγραμμα imovie της apple. Δόθηκε η αίσθηση της 
κίνησης μέσα από την κινούμενη λήψη κάθε καρέ και επίσης καθορίστηκαν οι χρόνοι που 
θα παρουσιάζεται κάθε σκηνή. Η συνολική διάρκεια του βίντεο είναι τρία λεπτά και 
σαράντα οκτώ δευτερόλεπτα. 

Επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του animatic ήταν η εισαγωγή ήχου στο βίντεο. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού μετά από έρευνα στα διαθέσιμα ελεύθερα online 
λογισμικά, επιλέχθηκαν τα παρακάτω τρία: 

• beautifulaudioeditor 

• mp3cut 

• kapwing 
Σε μια πρώτη προσέγγιση δημιουργήσαμε μουσική υπόκρουση που πλαισιώνει το 

animatic, χρησιμοποιώντας στοιχεία κορύφωσης της μουσικής υπόκρουσης, όπου αυτό 
ήταν αναγκαίο, σύμφωνα με τη δράση κάθε σκηνής. Για άλλη μια φορά όμως 
αναθεωρήσαμε και εγκαταλείψαμε αυτή την προσέγγιση, καθώς ενώ το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ευχάριστο, δεν καταφέραμε να τεκμηριώσουμε μέσα από τη βιβλιογραφία πως η 
χρήση εικόνας και μουσικής υπόκρουσης, εξυπηρετεί την εκπαιδευτική διαδικασία με 
θετικό πρόσημο. Έτσι λοιπόν κρίναμε σκόπιμο να πλαισιώσουμε το animatic με φυσικούς 
ήχους που προσφέρουν την απαραίτητη πληροφορία σε κάθε σκηνή δράσης, ενισχύοντας 
τα νοήματα των εικόνων, ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.   

Ο πρώτος online editor χρησιμοποιήθηκε για την ηχογράφηση ήχων που στη συνέχεια 
ενσωματώθηκαν στο animatic. Ήχοι όπως το γέμισμα του ποτηριού με νερό, οι 
μπουρμπουλήθρες που σκάνε, το σβήσιμο της φωτιάς, ο ήχος από το ποτιστήρι, ο ήχος από 
το σιντριβάνι, τα επιφωνήματα του ήρωα δημιουργήθηκαν από εμάς. Για τη δημιουργία 
των επιφωνημάτων του χαρακτήρα μας, συμμετείχε στην ηχογράφηση μια μαθήτρια της Β 
Δημοτικού. Το περιβάλλον εργασίας του συγκεκριμένου editor παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3.5. 
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Εικόνα 3.5 

 
Τα αρχεία καταγραφών των ήχων είναι σε μορφή mp3. 

Στη συνέχεια η επεξεργασία αυτών των αρχείων έγινε με τον online editor mp3cut. 
Εστιάζοντας στους ήχους που θέλουμε, με αυτό το πρόγραμμα δημιουργήσαμε αρχεία mp3 
εκ νέου εισάγοντας τα κατάλληλα fade in και fade out, σε κάθε αρχείο ήχου. Την ίδια 
ακριβώς επεξεργασία κάναμε και σε όλους τους υπόλοιπους ήχους του animatic, τους 
οποίους δεν δημιουργήσαμε εμείς. Δηλαδή ήχοι που επιλέχθηκαν μετά από αναζήτηση στο 
διαδίκτυο, όπως η ανύψωση του χαρακτήρα στο σύννεφο, ο άνεμος, η πτώση του από το 
σύννεφο, ο ήχος του πάγου που λιώνει, το τρεχούμενο νερό, όλα τα επιφωνήματα του 
χαρακτήρα μας, ο ήχος κάτω από την επιφάνεια του νερού, οι ζητωκραυγές. Συνολικά 
δημιουργήθηκαν τριάντα πέντε αρχεία ήχου mp3. Το περιβάλλον εργασίας του 
συγκεκριμένου editor παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.6. 
 

 
Εικόνα 3.6 
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Αφού λοιπόν δημιουργήσαμε όλους τους ήχους, ξεχωριστά τον καθένα, 
επεξεργαστήκαμε το έτοιμο βίντεο του animatic μέσα από το online πρόγραμμα kapwing, 
ώστε να συγχρονίσουμε κάθε ήχο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή του animatic. Κάνοντας 
upload το βίντεο και τους ήχους στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος ξεκινήσαμε 
τη διαδικασία του μιξάζ όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7. 

 

 
Εικόνα 3.7 

 
Σε κάθε ήχο έγινε ρύθμιση της έντασής του, και αφού συγχρονίστηκε όσο το δυνατόν 
καλύτερα με την εικόνα έγινε δημιουργία ενός τελικού αρχείου της μορφής mp4 έχοντας 
ενσωματωμένα πλέον εικόνα και ήχο (Εικόνα 3.8). 
 

 
Εικόνα 3.8 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, υπήρξε ένας βρόγχος συνεχούς 

ανατροφοδότησης, με αποτέλεσμα τη διαρκή αναπροσαρμογή του αρχικού σεναρίου, με 
στόχο πάντα ένα άρτιο αποτέλεσμα. Η διαρκής αυτή αναθεώρηση του σεναρίου έχει να 
κάνει με τη σύνδεση, του διδακτικού περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών που έχει 
επιλεγεί, και την απόδοσή του, μέσα από την δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού.  

Με τη διαδικασία δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
οι τεχνικές γνώσεις σε εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και 
ήχου. Όπως επίσης και η ικανότητα παραγωγής ή αναπαράστασης μίας πραγματικής ή 
φανταστικής εικόνας, κοινώς: ‘να ζωγραφίζεις καλά’. Πρόκειται για μια ικανότητα που 
προέρχεται άλλοτε από έμφυτο ταλέντο, άλλοτε από μεθοδική ενασχόληση με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά τις περισσότερες φορές και από τα δύο. Η ικανότητα αυτή 
αποτελεί μια μορφή τέχνης και δεν την έχουν πολλοί άνθρωποι. Στην προσπάθειά μας να 
έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα πληροί βασικές αρχές σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε η 
συνεργασία με έναν γραφίστα, ο οποίος έχει αυτή την ικανότητα που προαναφέρθηκε. Έτσι 
λοιπόν υπήρξε η δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της αναπαράστασης 
των εικόνων του animation.  

Πέρα από τις βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν και περιεγράφηκαν σε προηγούμενες 
ενότητες, κατά τη δημιουργία ενός κόσμου από το μηδέν, είναι δεδομένο πως η 
υποκειμενικότητα και η προσωπική αισθητική και αντίληψη, θα συμπεριλαμβάνεται στο 
τελικό εικαστικό κομμάτι. Το αποτέλεσμα της εικαστικής απόδοσης των στοιχείων της 
ιστορίας μας, υλοποιήθηκε σε ένα ποσοστό, αναπόφευκτα, και με υποκειμενικά κριτήρια.  

Στην ερώτηση «ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το σχεδιάσω;» που συχνά 
απεύθυναν, σχεδιαστές της Walt Disney Pictures, στον Walt Stanchfield (animator, 
συγγραφέας, καθηγητής και μέντορας των σχεδιαστών της Disney). Η απάντησή του ήταν 
πάντα αποτέλεσμα δύσκολης επεξεργασίας δεδομένων, αφού τόσα πολλά πράγματα 
εξαρτώνται από το τι πρέπει να δουλέψει ο δημιουργός και από το τι θέλει να πει. Η πιο 
φρικτή μοίρα που μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε σχέδιο, είναι να μην έχει τίποτα να πει. 
Για αυτό τελικά ενθάρρυνε όλους, να ακολουθήσουν τη ροή της ιστορίας που έχουν 
δημιουργήσει στο μυαλό τους.   

Κατά την επεξεργασία των εικόνων, καλούμασταν συνεχώς να ξεπεράσουμε 
δυσκολίες, που προ έκυπταν από τις ελλιπείς γνώσεις μας στην ψηφιακή επεξεργασία 
εικόνας. Η χρήση του προγράμματος After Effects της Adobe, έγινε για πρώτη φορά κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε, πως η χρήση του 
συγκεκριμένου λογισμικού, αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης πρέπει να διαθέτει εξοικείωση και χρόνια εμπειρία ώστε 
να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την επεξεργασία που χρειαζόμασταν για το συγκεκριμένο 
animation. Παρόλο που έχουμε μια καλή σχέση με τον προγραμματισμό, και εξοικείωση με 
τη χρήση διαφόρων ειδών λογισμικών, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να 
υπερπηδήσουμε αυτό το εμπόδιο, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε.  

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε πως αυτή η δυσκολία που 
συναντήσαμε, αποτελεί μέρος μιας γενικότερης εικόνας. Τα λογισμικά που υπάρχουν 
διαθέσιμα για τη δημιουργία animation, όταν είναι εύκολα στη χρήση τους, έχουν αρκετά 
περιορισμένες δυνατότητες, και βασίζονται σε κάποια συγκεκριμένα μοτίβα κίνησης και 
απόδοσης της εικόνας. Συνήθως έχουν και ένα, σχετικά χαμηλών απαιτήσεων, τελικό 
αποτέλεσμα. Η χρήση λογισμικών υψηλών προδιαγραφών από την άλλη, αυξάνει την 
ποιότητα του τελικού αποτελέσματος αλλά προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Γνώσεις 
που δεν είναι διαθέσιμες σε ένα μέσο χρήστη, που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτού του 
είδους τα λογισμικά περιστασιακά. 
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Η δημιουργία ενός animation έχει ως απώτερο στόχο να εξυπηρετήσει το σκοπό για 
τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορεί να είναι μια διαφήμιση ενός προϊόντος, μια 
ενημερωτική καμπάνια, μια επίδειξη  χρήσης ενός προϊόντος κ.α. Είναι σαφές πως σε κάθε 
περίπτωση, αυτός που θα κάνει χρήση του animation, είναι σχεδόν απίθανο να είναι και ο 
δημιουργός του. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία ενός animation, διάρκειας περίπου 
πέντε λεπτών, της εκπαιδευτικής σειράς kurzgesagt, υπολογίζονται γύρω στις 12.000 
εργατοώρες. Αριθμός που προκύπτει από την ενασχόληση πληθώρας εξειδικευμένου 
προσωπικού, σε επαγγελματικά πλαίσια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η δημιουργία ενός 
animation, αντίστοιχων προδιαγραφών με αυτά της pixar για παράδειγμα, είναι αδύνατη 
από ένα άτομο.  

Όσον αφορά τη δημιουργία ενός animation που θα εξυπηρετεί την εκπαιδευτική 
διαδικασία, διακρίνουμε ένα κενό ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο και την απόδοσή 
του σε οπτικοακουστικό υλικό. Αυτό το κενό συχνά επιχειρείται να γεφυρωθεί, μέσα από 
διάφορες είτε ατομικές, είτε ομαδικές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια 
συντονισμένη κοινή γραμμή πλεύσης φορέων της εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει μια πιο 
ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών animation, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 
Ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνήθως, η χρήση animation 
στην σχολική τάξη, έχει να κάνει με προσωπική  πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού.  

Για την ολοκλήρωση των στόχων της παρούσας εργασίας, μετά την ολοκλήρωση του 
animation, το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή του σε σχολική τάξη. Το διδακτικό 
περιεχόμενο του animation, αφορά το μάθημα της Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος, 
των τάξεων Α, Β, Γ και Δ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε επόμενη εργασία, θα είχε 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν τελικά το συγκεκριμένο animation εξυπηρετεί με θετικό 
πρόσημο την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά πόσο έχει αποδοθεί με εύστοχο τρόπο το 
διδακτικό περιεχόμενο στην ιστορία μας και σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί η πρόκληση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών, για το μάθημα, μέσω του animation.  

Κατά το σχεδιασμό του animation σκόπιμα δεν χρησιμοποιήθηκε η αφήγηση, δίνοντας 
μια πιο ελεύθερη απόδοση των στοιχείων του διδακτικού περιεχομένου. Συνεπώς στη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την προβολή του στην τάξη, θα κληθούν οι μαθητές να 
διακρίνουν μόνοι τους, στοιχεία και ιδιότητες του νερού μέσα από προσωπικά βιώματα της 
καθημερινότητάς τους, υπό την καθοδήγηση πάντα του εκπαιδευτικού. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται να παρουσιάσει το σημείο προς το τέλος  της 
ιστορίας, όπου ο ήρωας μετά την μετωπική σύγκρουση που έχει με ένα τοίχο, χάνει τις 
αισθήσεις του και ξυπνά σε διαφορετικό μέρος. Στο σημείο αυτό δίνεται ένας άγραφος 
πίνακας στους μαθητές, για να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους μέσα από προφορικό λόγο, 
γραπτό λόγο, ή ακόμα και μέσα από τη ζωγραφική (αφήνεται στην κρίση του 
εκπαιδευτικού). 

Ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε πως η απουσία διαλόγων και αφήγησης, δίνει τη 
δυνατότητα χρήσης του animation και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Ενώ μελλοντικά, 
υπάρχει η δυνατότητα νέου κύκλου περιπετειών του ήρωα, αποδίδοντας μέσα από αυτές 
διαφορετικές ιδιότητες και χρήσεις του νερού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Storyboard 

 
Σκηνή 1η:   
 
 
 

 
Εικόνα 1 

 
 
 
 

 
Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 8 
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Εικόνα 9 

 
 Σκηνή 2η.  

Έρχεται η σειρά του και ανυψώνεται έως ότου ενσωματωθεί σε ένα σύννεφο, είναι κάτι 
άγνωστο γι’ αυτόν, δεν γνωρίζει που πηγαίνει.   

 
Εικόνα 10 
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Εικόνα 11 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 12 

 
 
Σκηνή 3η.  

Ταξιδεύοντας με το σύννεφο, αρχίζει να απολαμβάνει τη θέα από ψηλά. Βλέπει διάφορα 
παγκόσμια μνημεία να περνούν από κοντά του (Παρθενώνας) και στη συνέχεια αρχίζει να 
κρυώνει σιγά σιγά. 
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Εικόνα 13 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 14 
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Εικόνα 15 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 16 

 
 
 
 
 
 
Σκηνή 4η.  

Βαραίνει και τελικά πέφτει από το σύννεφο, ενώ ταυτόχρονα παγώνει. 
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Εικόνα 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 18 
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Εικόνα 19 

 
Σκηνή 5η.  

Βρίσκεται κάπου παγωμένος, ανήμπορος να αντιδράσει. Σιγά σιγά αρχίζει να ζεσταίνεται 
ώσπου επανέρχεται στην υγρή μορφή. 
 
 

 
Εικόνα 20 
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Εικόνα 21 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 22 
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Εικόνα 23 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 24 

 
 
Σκηνή 6η.  

Νιώθοντας απελευθερωμένος από τα δεσμά του πάγου, κυλάει στην επιφάνεια ενός μικρού 
ποταμού, κάνοντας surf, ώσπου πέφτει μέσα σε μια λίμνη. 
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Εικόνα 25 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 26 
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Εικόνα 27 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 28 
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Εικόνα 29 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 30 

 
Σκηνή 7η.  

Με ανάμεικτα συναισθήματα, περιφέρεται/κολυμπά μέσα στη λίμνη (κάτω από την 
επιφάνεια) και συναντά ψάρια που αποφεύγει, ώσπου ένα περνά από μέσα του. Αρχίζει να 
εξοικειώνεται με το περιβάλλον της λίμνης.  
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Εικόνα 31 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 32 
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Εικόνα 33 

 
Σκηνή 8η: 

Ενώ βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, Παρατηρεί μια μεγάλη κινούμενη σκιά 
στην επιφάνεια. Πλησιάζοντας γεμάτος περιέργεια, βλέπει πολλούς χαρακτήρες σαν κι 
αυτόν, να σπρώχνουν αυτή τη σκιά – αντικείμενο προς τα πάνω, ώστε να μην βουλιάξει. 
Είναι μια βάρκα! Βοηθά τους νέους χαρακτήρες, και υποψήφιους φίλους του, και 
αισθάνεται δυνατός, παραγωγικός και χρήσιμος.  
 
 

 
Εικόνα 34 
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Εικόνα 35 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 36 
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Εικόνα 37 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 38 
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Εικόνα 39 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 40 

 
Σκηνή 9η.  

Διαλύεται η ομάδα και μέσα από τις μπουρμπουλήθρες της προπέλας παρασύρεται σε νέο 
περιβάλλον προχωρώντας μόνος, γεμάτος ενέργεια και  αυτοπεποίθηση, ξεκινά ένα 
κρεσέντο επίδειξης δύναμης. 
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Εικόνα 41 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 42 
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Εικόνα 43 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 44 
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Εικόνα 45 

 
Σκηνή 10η.  

Δίνει ζωή σε ταλαιπωρημένα φυτά. 
 

 
Εικόνα 46 
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Εικόνα 47 

 
Σκηνή 11η.  

Σβήνει μια φωτιά, γιατί μπορεί! 
 
 

 
Εικόνα 48 
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Εικόνα 49 

 
 
 
 

 
Εικόνα 50 

 
Σκηνή 12η.  

Πηδά μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι, προσαρμόζοντας την μορφή του σε αυτή του 
μπουκαλιού, ουσιαστικά γεμίζοντάς το. 
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Εικόνα 51 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 52 
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Εικόνα 53 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 54 
 
Σκηνή 13η.  

Δίνει ζωή σε ένα σιντριβάνι. 
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Εικόνα 55 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 56 
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Εικόνα 57 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 58 
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Εικόνα 59 

 
Σκηνή 14η.  

Συναντά νέο εμπόδιο στο δρόμο του, ένα σφουγγάρι. Χωρίς δισταγμό πηδάει μέσα του, και 
βγαίνει αλώβητος μετά από λίγο. 
 
 
 

 
Εικόνα 60 
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Εικόνα 61 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 62 
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Εικόνα 63 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 64 

 
Σκηνή 15η.  

Ένας τοίχος βρίσκεται στο δρόμο του. Αντιλαμβάνεται πως μπορεί να του δημιουργήσει 
πρόβλημα. Έχει όμως τεράστια αυτοπεποίθηση και θα πράξει όπως και με το σφουγγάρι. 
Μετωπική σύγκρουση λοιπόν και…Splash!!! 
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Εικόνα 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 66 
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Εικόνα 67 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 68 
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Εικόνα 69 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 70 

 
 
 
 
 
 
 



125 
 

 
Εικόνα 71 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 72 
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Εικόνα 73 

 
Σκηνή 16η.  

Μετά την σύγκρουσή του με τον τοίχο δημιουργείται η αίσθηση πως έπεσε νερό πάνω στον 
φακό της κάμερας. Αυτό το απόλυτο μπλε αρχίζει να καθαρίζει και έχουμε μεταφερθεί 
πλέον σε νέο περιβάλλον. Παράλληλα  συνέρχεται από το χτύπημα και ο ήρωάς μας και 
διαπιστώνει πως βρίσκεται πάλι στο περιβάλλον της πρώτης σκηνής, στην επιφάνεια του 
νερού του ποτηριού. Ανακουφισμένος απολαμβάνει την ηρεμία του περιβάλλοντος. Μετά 
από λίγη ώρα συνειδητοποιεί πως θα  εξατμιστεί εκ νέου, πλέον δεν φοβάται το άγνωστο, 
όπως την πρώτη φορά, αντιθέτως έχει διάθεση για νέες περιπέτειες. Κοιτάζει με ένα πολλά 
υποσχόμενο βλέμμα την κάμερα και ολοκληρώνεται η ιστορία. 
 

 
Εικόνα 74 
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Εικόνα 75 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 76 
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Εικόνα 77 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 78 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Ανάλυση χαρακτήρα animation 

 
A) Υπόβαθρο χαρακτήρα 

 
• Ηλικία 
• Οικογένεια-φίλοι 
• Στόχοι-φιλοδοξίες 
• Σεξουαλικότητα 
• Αδυναμίες 
• Περιβάλλον 
• Φύλο 
• Θρησκευτικές πεποιθήσεις 
• Ηθικές 
• Εξυπνάδα 
• Εμπόδια 
• Αυτογνωσία 
• Εποχή 
• Επάγγελμα 
• Φυσική κατάσταση 
• Μόρφωση 
• Αξίες 
• Ελαττώματα 
• Κουλτούρα 
• Εισόδημα 
• Υγιεινή 
• Ανάγκες/ Σκοπός 
• Αίσθηση του χιούμορ 
• Ταλέντο 
• Εθνικότητα 
• Όνειρα 
• Δίαιτα 
• Ιδιοσυγκρασίες 
• Φόβοι 
• Εθισμοί 
• Παιδική Ηλικία 
 
Βήμα 1ο 
Το πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη του υποβάθρου του χαρακτήρα καταγράφοντας 

μερικά στοιχεία για τη κάθε κατηγορία της παραπάνω λίστας. Στόχος είναι ο σχεδιαστής να 
δημιουργήσει με γνώμονα τη φαντασία του αυθεντικούς χαρακτήρες με πλούσια ιστορία 
και εμπειρίες αλλά ταυτόχρονα να παραμένουν αληθοφανείς. 

Βήμα 2ο 
Καταγραφή μιας περίληψης του χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά 

και ιδιαίτερα στοιχεία της ιστορίας του. Στο σημείο αυτό ο σχεδιαστής ξεκινά να δίνει ζωή 
στο χαρακτήρα. 

Βήμα 3ο 



130 
 

Υπάρχουν φράσεις που εκφράζουν το χαρακτήρα; Αν ναι θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν την εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του καθώς και την εικόνα που 
έχει ο υπόλοιπος κόσμος για τον ίδιο. 

Βήμα 4ο 
Σε αυτό το σημείο ξεκινά μία βαθύτερη αναζήτηση του χαρακτήρα. Βάσει των όσων 

έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής θα πρέπει να φαίνεται πως ο χαρακτήρας αντιμετωπίζει 
καταστάσεις, παίρνει αποφάσεις και πράττει μέσα στο κόσμο. Με βοήθημα το παρακάτω 
παράθεμα, ο χαρακτήρας μπορεί να αξιολογηθεί για κάθε στοιχείο. 

 

 
Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία χαρακτήρων 

 

Βήμα 5ο 
Πως αυτοί οι παράμετροι επηρεάζουν τις κινήσεις που χρησιμοποιεί ο χαρακτήρας για 

να εκφραστεί; Έστω ότι τοποθετείται μέσα σε ένα από τα πιθανά σενάρια. Βάσει των 
επιλογών και των προτιμήσεων του μέχρι εδώ καταγράφεται μια παράγραφος σε μορφή 
αφήγησης όπου αναφέρεται το τι γίνεται όταν: 

Καθώς οδηγεί σε έναν άδειο αυτοκινητόδρομο, το αμάξι ξεμένει από καύσιμα. 
Ένας φίλος δίνει στο χαρακτήρα ένα κακόγουστο δώρο… 
Ο χαρακτήρας μαθαίνει για το θάνατο κοντινού συγγενή… 
Ο χαρακτήρας κερδίζει μεγάλο ποσό χρημάτων από τυχερό παιχνίδι… 
Βήμα 6ο 
Το τελευταίο στάδιο είναι η οργάνωση και σχεδίαση του animation του εκάστοτε 

σεναρίου με μικρά σκίτσα. Για αρχή σχεδιάζονται κατά προσέγγιση οι αντιδράσεις του 
χαρακτήρα. Με το τρόπο αυτό, βάσει σεναρίου και ενστίκτου του σχεδιαστή, ξεδιπλώνεται 
και οπτικοποιείται η σκηνή. Η δουλεία σε αυτό το στάδιο γίνεται γρήγορα και αυθόρμητα 
μέχρι να σχεδιαστεί όλη η σκηνή. 

Βήμα 7ο 
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Σε αυτό το σημείο αξιολογείται το μήνυμα που αποδίδεται από το υπό σχεδίαση 
animation. Μέσω των σχεδίων του προηγούμενου σταδίου μπορεί να κατανοηθεί το πως ο 
χαρακτήρας επικοινωνεί με το κοινό. Για να γίνει η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το παρακάτω παράθεμα όπου βλέπουμε πως οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης 
προβλημάτων που περιεγράφηκαν παραπάνω μπορούν να αποδοθούν με τις κινήσεις του 
χαρακτήρα βάσει της μεθοδολογίας Effort. 

 

 

 
Πίνακας 2: Στοιχεία χαρακτήρα μέσα από κίνηση 

 

Ας υποθέσουμε ότι ο χαρακτήρας είναι ένας ερευνητής, βιαστικός και διστακτικός 
άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται και διερευνά καταστάσεις με ευγένεια, και στη διάρκεια ενός 
ταξιδιού μένει με το αμάξι του από καύσιμα. Κάθεται μέσα στο αμάξι καθώς σκέφτεται 
όλες τις πιθανές κινήσεις που μπορεί να κάνει δεδομένης της κατάστασης που βρίσκεται. 
Τα μάτια του δείχνουν σαν να κοιτάνε τις διάφορες σκέψεις μέσα στο κεφάλι του καθώς 
κάθεται ήρεμα για μερικά λεπτά. Με ξαφνική ένταση, εκτείνει το χέρι του προς το πόμολο 
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της πόρτας αλλά απλά το ακουμπά καθώς αλλάζει γνώμη για τις πράξεις που θα 
ακολουθήσει. Κοιτάζει τριγύρω μέσα στο αυτοκίνητο εντεταμένη αγωνία, προσπαθώντας 
να καταλήξει σε ένα πλάνο δράσης. Έπειτα από μία έντονη στιγμή σκέψης, αποφασίζει, 
ορθώνεται και δίνει μια γροθιά στο ταμπλό. Με μια γρήγορη επιδέξια κίνηση ανοίγει τη 
πόρτα του αμαξιού, βγαίνει και με αποφασιστικότητα πατάει στα πόδια του. Αναζητεί στον 
ορίζοντα σημάδια κίνησης στο δρόμο και εμφανίζονται σταδιακά προβολείς αμαξιού. 
Καθώς αυτό πλησιάζει, ο χαρακτήρας αισθάνεται αμήχανος και πάλι-μήπως δεν είναι 
ασφαλές να ζητήσει βοήθεια από κάποιον άγνωστο; Η χειρονομία του έχει λίγη ένταση, λες 
και το χέρι του σταδιακά εξαφανίζεται μέσα στον αέρα, υποχωρώντας προς το σώμα του 
διστακτικά και με ενδοιασμό. 

Η προσωπικότητα του χαρακτήρα αποδίδει ασαφή κίνηση στο χώρο, ελαφριά κίνηση, 
ξαφνικούς χρόνους και περιορισμένη ροή. Καθόλη τη διάρκεια των πράξεων του, η στάση 
του σώματός του και οι χειρονομίες του συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Παρ´όλο 
που γενικώς δεν είναι σίγουρος για τις αποφάσεις του, υπάρχουν δύο τονισμένες στιγμές 
που συνδυάζει τον ξαφνικό χρονισμό με δυναμικές κινήσεις (το χτύπημα στο ταμπλό, το 
έντονο πάτημα στα πόδια του), στις οποίες αποπνέει αυτοπεποίθηση προς τη λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων. 

 

Β) Τυπολογία χαρακτήρων 

 

Θα εξετάσουμε τρείς κατηγοριοποιήσεις χαρακτήρων, κάθε μία από τις οποίες 
ομαδοποιεί τους χαρακτήρες με διαφορετικά κριτήρια. 

 
Normal Klein 
Σύμφωνα με τον Normal Klein οι χαρακτήρες στο cartoon, ανάλογα με τον ρόλο και την 

λειτουργία τους, ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Στους Ελεγκτές (Controller), τους 
Υπέρ-αντιδραστικούς (Over-reactor) και τους Ενοχλητικούς (Nuisance). 

Ο Ελεγκτής στα καρτούν συνήθως είναι απυρόβλητος. Μπορεί να αγχωθεί από κάποια 
απειλή, αλλά σπάνια θα δεχτεί κάποιο χτύπημα. Ο Υπέρ-αντιδραστικός είναι αυτός που 
συνήθως δέχεται όλα τα χτυπήματα, είναι το “θύμα” των αστείων, ενώ ο Ενοχλητικός 
συνήθως κάνει την αρχή ενοχλώντας τον Υπέρ-αντιδραστικό, ο οποίος στη συνέχεια θα γίνει 
το επίκεντρο μία συνεχόμενης ροής αστείων (gags). Ο Ενοχλητικός σπάνια σκέφτεται τις 
δράσεις του και μοιάζει σαν μία δύναμη της φύσης. 

 
Henry Jenkins 
Ο Jenkins υποστηρίζει ότι η κωμωδία –της κοινωνικής αναταραχής, όπως την 

αποκαλεί- βασίζεται στην αντιπαράθεση δύο τύπων χαρακτήρα. Τον Κλόουν και τον Κωμικό 
Ανταγωνιστή (Comic Antagonist). 

Ο Κλόουν προσωποποιεί την αλλαγή, εμπεριέχοντας ό, τι είναι επαναστατικό και 
αυθόρμητο στο άτομο, οτιδήποτε πηγαίνει αντίθετα στους στενούς κώδικες της κοινωνικής 
ζωής. Ο Κωμικός ανταγωνιστής προσωποποιεί τον πολιτισμό, ότι είναι ασφυκτικό και 
διεφθαρμένο μέσα στην υπάρχουσα κοινωνική τάξη, οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει 
την προσπάθεια ατομικής έκφρασης και προσωπικής ευχαρίστησης. 

Πέρα από αυτόν τον πρωταρχικό διαχωρισμό, ο Jenkins διακρίνει και τρείς τύπους 
κωμικού ανταγωνιστή. Το θύμα είναι χαρακτήρας ολοκληρωτικά δέσμιος στα συμβατικά 
μοτίβα σκέψης (Dupe). Ο σοβαρός, είναι ο χαρακτήρας – αντιπρόσωπος της κοινωνικής 
τάξης, ενάντιος στον αυθορμητισμό και την προσωπική έκφραση (Killjoy). Τέλος, ο πλαστός 
είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος απαιτεί σεβασμό χωρίς να τον έχει κερδίσει και θεωρεί 
άλλους υπεύθυνους για παραβάσεις κανόνων τους οποίος ο ίδιος αρνείται να υπακούσει 
(Counterfeit). 
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Τόσο η κατηγοριοποίηση του Jenkins όσο και του Klein , διαχωρίζουν τους χαρακτήρες 
ανάλογα με την σχέση που έχουν με άλλους χαρακτήρες και το περιβάλλον τους, χωρίς να 
γίνεται αναφορά στην μορφολογία και την εμφάνιση των χαρακτήρων αυτών. Από την 
άλλη, ο Βlair, διαχωρίζει τους χαρακτήρες με αποκλειστικό κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζονται. 

 
Βlair. 
Ο Blair διακρίνει τέσσερις τύπους χαρακτήρα. Τον χαριτωμένο, τον βαρύ, το χαζό και 

τον εκκεντρικό. 
Η σχεδίαση των χαριτωμένων χαρακτήρων ακολουθεί κανόνες οι οποίοι θα 

μεταφέρουν στο κοινό τις ιδιότητες του χαριτωμένου, του ντροπαλού ή της αθωότητας. 
 

 
Εικόνα 1 

 

Το στενό πάνω μέρος του σώματος αποκλείει το ενδεχόμενο ο χαρακτήρας να 
φαίνεται επιθετικός. Τα μικρά χέρια, πόδια, μύτη και στόμα βασίζονται στις ιδανικές 
αναλογίες ενός μωρού. Αν αντιστρεφόταν η αναλογία σε αυτά τα χαρακτηριστικά, θα 
μπορούσαν να φαίνονταν μη ελκυστικά και να υπονοούν αδεξιότητα. Η ογκώδης κοιλιά 
υπονοεί ότι ο χαρακτήρας είναι παχουλός, δίχως να υποδηλώνεται πάχος λόγω λαιμαργίας. 
Το μεγάλο κεφάλι συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα υποδηλώνει μία φυσική αδυναμία η 
οποία σχετίζεται με την εξάρτηση, δίχως να κάνει τον χαρακτήρα να φαίνεται υπερβολικά 
ευάλωτος ή εύθραυστος. Το “δυναμικό κέντρο” (power center) στους χαρακτήρες του 
είδους βρίσκεται συνήθως στην κοιλιά, ακριβώς πάνω από τους γοφούς. Ως δυναμικό 
κέντρο ορίζεται το σημείο στο σώμα του χαρακτήρα το οποίο ηγείται ή αποτελεί το κέντρο 
του υπόλοιπου σώματος. 

Οι χαριτωμένοι χαρακτήρες σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε η γραμμή δράσης 
τους να υποβάλει μία στάση σώματος η οποία άγει ταπεινή, άκακη και μη απειλητική 
συμπεριφορά. 
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Εικόνα 2 

 
Ως “γραμμή δράσης” (line of action) ορίζεται η καμπύλη γραμμή η οποία περνά από τα 

βασικά σχήματα του σώματος του χαρακτήρα και καθορίζει την αρχική στάση του σώματος 
του. Επίσης, οι αναλογίες του σώματος είναι τυπικά παραμορφωμένες. Το κεφάλι είναι 
υπερβολικά μεγάλο, καταλαμβάνοντας το ένα τρίτο ή το ένα δεύτερο του συνολικού 
μήκους σώματος. Ένα αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης στις αναλογίες είναι ότι οι 
χαριτωμένοι χαρακτήρες μοιάζουν με μωρά, εφόσον τα κεφάλια των μωρών είναι 
αναλογικά μεγαλύτερα από αυτά των ενηλίκων. 
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Εικόνα 3 

 

Οι χαρακτήρες αυτής της κατηγορίας έχουν παράξενα παραμορφωμένα 
χαρακτηριστικά προσώπου ή ανατομικά χαρακτηριστικά, όπως μεγάλες μύτες ή ράμφη, 
στραβά δόντια, χαμηλό καβάλο στα παντελόνια, μακριούς λεπτούς λαιμούς και μεγάλα 
πόδια. Τα μισόκλειστα μάτια του χαζούλη χαρακτήρα υποδηλώνουν έλλειψη προσοχής. 

 

 
Εικόνα 4 

Η γραμμή δράσης του χαρακτήρα είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε το κεφάλι 
κρέμεται μπροστά από το σώμα, οι ώμοι και τα οπίσθια κρέμονται. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
υποδηλώνουν έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν δίνει σημασία στην υγιεινή και δεν προσπαθεί 
να φανεί ελκυστικός. Κινείται περίεργα και σίγουρα δεν είναι επιδέξιος. Το μικρό κεφάλι σε 
συνδυασμό με τα στραβά δόντια και το μισάνοιχτο στόμα, υποδηλώνουν την έλλειψη 
νοημοσύνης. Αν ένας χαζούλης χαρακτήρας άρχιζε να κινείται πιο συντονισμένα, με 
αθλητική συμπεριφορά και φερόταν έξυπνα, θα έχανε την πιστότητά του και το κοινό θα 
έχανε το ενδιαφέρον του ή θα παρεξηγούσε την προσωπικότητα ή το δραματικό ρόλο του 
χαρακτήρα. Οι χαζούληδες χαρακτήρες σχεδιάζονται με παραμορφωμένες αναλογίες. 
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Εικόνα 5 

 

Οι χαρακτήρες αυτοί, παρουσιάζουν φυσικές ιδιότητες, οι οποίες υποδηλώνουν 
σθένος, σωματική δύναμη, χαμηλή νοημοσύνη ή έλλειψη εκλεκτισμού και επιθετικότητα. Η 
παραμόρφωση στις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος περιλαμβάνουν μικρό κεφάλι - 
ένδειξη χαμηλής νοημοσύνης – και μεγάλο κορμό που μοιάζει με βαρέλι με χοντρά χέρια 

– ένδειξη φυσικής δύναμης. Τα παχιά φρύδια τονίζουν συναισθήματα θυμού και 
τάσεις επιθετικότητας. Η συνολική παρουσίαση είναι αυτή ενός αρρενωπού, επιθετικού 
θηρίου, που χρησιμοποιεί τους μυς του πιο πολύ από το μυαλό του. Τα γυαλιστερά, κοντά 
μεταξύ τους μάτια, κάνουν τον χαρακτήρα να απέχει ακόμα περισσότερο από τον 
χαριτωμένο χαρακτήρα. Γενικότερα οι αναλογίες του φιλόνικου χαρακτήρα είναι σχεδόν 
ακριβώς το αντίθετο από τις αναλογίες του χαριτωμένου χαρακτήρα. 
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Εικόνα 6 

 
Οι χαρακτήρες του είδους σχεδιάζονται με γραμμές δράσης οι οποίες δίνουν έμφαση 

στην δύναμη του κορμού τους και το πιγούνι και τα σαγόνια προεξέχουν. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά τονίζουν ακόμη περισσότερο την επιθετικότητα και αρρενωπότητά 
τους. 

 

 
Εικόνα 7 

 

Οι εκκεντρικοί χαρακτήρες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνουν την 
προσωπικότητα του υπεύθυνου μίας φάρσας. Οι χαρακτήρες του είδους είναι γνωστοί γα 
τα αστεία τους (gags), βασανίζουν με πλάκες άλλους χαρακτήρες και είναι γενικώς αστείοι. 
Δυσμορφίες στις αναλογίες τους περιλαμβάνουν επιμήκυνση του κεφαλιού, μεγάλα 
πέλματα και μεγάλο στόμα που γελά δυνατά. Τα προεξέχοντα χέρια είναι διαθέσιμα για 
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διάφορα κωμικά κόλπα και τον χειρισμό αντικειμένων. Τα λεπτά πόδια και ο κορμός 
επιτρέπουν γρήγορη και σβέλτη κίνηση, η οποία βοηθά τον χαρακτήρα να ξεφύγει από τον 
θύμο που προκαλούν οι πλάκες του. 

 

 
Εικόνα 8 

 

Ο τρόπος σχεδίασης της γραμμής δράσης στους χαρακτήρες του είδους φέρει ως 
αποτέλεσμα προεξέχον στήθος, οι ώμοι να γέρνουν προς τα μπροστά και κυρτή πλάτη, 
χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν ότι ο χαρακτήρας είναι ατρόμητος και πρόθυμος να 
εμπλακεί σε συγκρούσεις. Τα δυναμικά κέντρα της κίνησης εντοπίζονται στα χέρια και το 
θώρακα. 

 
Σατυρικοί χαρακτήρες 
Τα τελευταία χρόνια αρκετά δημοφιλείς είναι οι τηλεοπτικές σειρές παραστατικής 

κωμωδίας κατάστασης (animated situation comedy / animated sitcom), σειρές οι οποίες 
συχνά έχουν σατιρικό χαρακτήρα. Ο σκοπός της σάτιρας ως κωμική τεχνική δεν είναι να 
προκαλέσει γέλιο αψηφώντας την πραγματικότητα, αλλά να διερευνήσει πραγματικά 
ζητήματα και εν τέλει να τα γελοιοποιήσει. Όταν η σάτιρα γίνει άμεση και επιθετική 
κινδυνεύει να αποτύχει στο σκοπό της, γιατί υπάρχει το ρίσκο να θίξει ιδέες τις οποίες το 
κοινό ενστερνίζεται και με αυτό τον τρόπο να το προσβάλει. Για τον λόγο αυτό μέχρι 

σχετικά πρόσφατα αποφεύγονταν η προβολή σατιρικών σειρών ή ταινιών στις «ώρες 
αιχμής» της Αμερικανικής τηλεόρασης (prime time). 

Η αλλαγή για τις σατιρικές σειρές, οι οποίες πλέον έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς 
και έχουν κατακτήσει τις ώρες αιχμής σε διάφορα δίκτυα, ήρθε με την δημιουργία ενός 
ιδιαίτερου τύπου χαρακτήρα, του πλαστού αδιάλλακτου (the mock intolerant). 

Συχνά τα πιστεύω του χαρακτήρα του είδους έχουν ανάλογο στην πραγματική ζωή. 
Παρ’ όλα αυτά η θέληση του χαρακτήρα να εκφράσει αυτά τα πιστεύω ξεπερνά το 
κοινωνικά αποδεκτό. Οι χαρακτήρες του είδους δεν κρύβουν την αδιαλλαξία τους αλλά 
αντιθέτως την εκφράζουν δίχως δισταγμό, περιφρονώντας τους άγραφους κοινωνικούς 
κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι επιβάλλουν στα μέλη του συνόλου να κρατάν ιδέες του 
είδους για τον εαυτό τους. Οι χαρακτήρες του είδους δεν ανέχονται ανθρώπους 
διαφορετικής φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ιδεολογίας και άλλων παρόμοιων 
ιδιοτήτων, γεγονός το οποίο τους καθιστά κατάλληλους για γελοιοποίηση, 

Αυτό που σατιρίζεται τελικά από τους χαρακτήρες του είδους, είναι η έλλειψη 
κοινωνικής χάρης και ευαισθησίας. Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάλυση των 
χαρακτήρων αυτών είναι η έλλειψη ανοχής, δεν είναι πραγματική, αλλά αποτελεί μέρος της 
ερμηνείας (performance) του χαρακτήρα, με κύριο στοιχείο της ερμηνείας αυτής την 
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υπερβολή. Η χρήση της υπερβολής εδώ αποκλείει την δημιουργία αντιφατικών τάσεων στο 
κοινό και αποκλείεται από τις θέσεις που προβάλλονται οποιουδήποτε είδους πολιτική 
χροιά. Η υπερβολή στην έκφραση δίνει την εντύπωση ότι οι ιδέες αυτές θα μπορούσαν να 
υποστηριχτούν με αυτόν τον τρόπο μόνο από τον κοινωνικά μη αποδεκτό, ή από κάποιον ο 
οποίος προσποιείται ότι τις υποστηρίζει. Εφόσον δεν πρόκειται για μία πραγματική 
προσβολή, είναι πιο εύκολο να προκαλέσει γέλιο. Ως συνέπεια των παραπάνω, οι 
χαρακτήρες του είδους είναι μη ρεαλιστικοί. 

Η έλλειψη ρεαλισμού στους χαρακτήρες αυτούς, τους καθιστά αρκετά αδύναμους 
όταν το παραστατικό τους μέσο είναι ο κινηματογράφος ζωντανής δράσης. 

Στο animation παρ’ όλα αυτά, όπου εξ' ορισμού το θέαμα έχει μη ρεαλιστική βάση, η 
αδυναμία αυτή εξαλείφεται. 

 

Γ) Οι χαρακτήρες «εν λειτουργία» 

 

Ανεξαρτήτως τύπου, οι χαρακτήρες θα πρέπει να επικοινωνήσουν την προσωπικότητα 
και τις ιδιότητές τους στο κοινό. Για την επίτευξη της επικοινωνίας αυτής έχει διαμορφωθεί 
μία σειρά οδηγιών: 

• Δημιουργία ψευδαίσθησης οπτικής επαφής μεταξύ του χαρακτήρα που “παίζει” και 
του κοινού που παρακολουθεί. 

• Μορφασμοί προσώπου οι οποίοι σημαίνουν άμεσα συγκεκριμένες πορείες σκέψης, 
συναισθήματα και αντιδράσεις που βιώνει ο χαρακτήρας. 

• Σωματικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές κοινά με τους θεατές και 
αναγνωρίσιμα, τα οποία παραμένουν συνεπή στον χαρακτήρα. 

• Ευθεία έκφραση κινήτρων από τον χαρακτήρα και άμεση αφηγηματική δράση η 
οποία εξυπηρετεί τον σημαινόμενο στόχο. 

• Δημιουργία ενός συγκεκριμένου φυσικού ρυθμού για τον χαρακτήρα, ο οποίος 
εκφράζει μία συγκεκριμένη στάση ή σκοπό του χαρακτήρα. 

• Γενικότερα χειρισμός του χαρακτήρα ως έναν ηθοποιό που υποδύεται κάποιο ρόλο. 
Από τις οδηγίες αυτές συμπεραίνουμε ότι κύριοι φορείς έκφρασης του χαρακτήρα και 

άρα και του χιούμορ που πηγάζει από την προσωπικότητα τους, είναι το σώμα και η κίνηση. 

 

Δ) Θεωρίες Ανάλυσης Χαρακτήρων κατά Γουέλς 

 

Η αποκλειστική ενασχόληση του Chuck Jones με τον χαρακτήρα και την ανάπτυξη του 
chase cartoon (κυνηγητού) οδηγεί λογικά σε μια διευθέτηση του ρόλου και της λειτουργίας 
του χαρακτήρα στο κινούμενο σχέδιο. Εδώ θα συγχωνεύσουμε διαφορετικές θεωρίες με 
αναγνωρίσιμα στοιχεία που εξυπηρετούν στην έρευνα του χαρακτήρα και επίσης 
προτείνουν τρία συγκεκριμένα μοντέλα που μπορούν να εξυπηρετήσουν ως σημείο 
πρόσβασης σε εκτεταμένη έρευνα. 

Αυτές είναι : 
1. μια θεωρία τυπολογίας χαρακτήρα στο cartoon 
2. μια θεωρία τυπολογίας χαρακτήρα στην κωμωδία γενικά 
3. μια θεωρία που διασαφηνίζει τις βασικές αρχές του ανθρώπινου χαρακτήρα στην 

ψυχανάλυση. 
Η σχέση τους μπορεί να κατανοηθεί μέσω του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3: Θεωρίες Χαρακτήρων 

 

Η θεωρία του Norman Klein για τον cartoon χαρακτήρα, όσον αφορά τον ρόλο και την 
λειτουργία, προτείνει ότι υπάρχουν τρεις κύριοι ρόλοι, ο Ρυθμιστής ή ελέγχων, o Υπέρ-
αντιδραστικός και ο Μπελάς ή ενοχλητικός. Ο ρυθμιστής είναι συνήθως άφθαρτος στο 
κινούμενο σχέδιο, μπορεί να αισθανθεί αγωνία ή οδύνη αλλά σπάνια πληγώνεται ή 
χτυπάει. Ο υπέρ-αντιδραστικός τείνει να αποκτά τα καρούμπαλα, να ανέχεται και να 
καταπίνει, όπως το εξιλαστήριο θύμα ή το κοροΐδο σε μια φάρσα. Ο ενοχλητικός συνήθως 
ξεκινά το cartoon πειράζοντας τον υπέρ-αντιδραστικό ο οποίος έπειτα αφήνει τα γκάγκς να 
κυλήσουν και γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμος, γιατί δρα περισσότερο σαν μια δύναμη της φύσης 
από ότι σαν χαρακτήρας που σκέφτεται. 

Ο Bugs κατά μεγάλο μέρος ελέγχει και ρυθμίζει την δράση στα κινούμενα σχέδιά του, 
ο Elmer προσπαθεί να κερδίσει τον έλεγχο της κατάστασης και υποφέρει από αυτό 
ανάλογα, ενώ ο Daffy διαρκώς εξαντλεί την απερίσκεπτη ιδιοτέλεια και συμφεροντολογία 
του κατά τη διάρκεια της έντασης μεταξύ του Bugs και του Elmer 

Ο Jenkins ισχυρίζεται ότι ¨η κωμωδία της κοινωνικής αστάθειας¨, της οποίας το 
cartoon πρέπει να είναι το πιο extreme παράδειγμα, αναπαριστά μια ένταση μεταξύ του 
Clown και του Κωμικού Ανταγωνιστή. Ο clown, είναι η προσωποποίηση της αλλαγής, 
συμπεριλαμβάνοντας ότι είναι αυθόρμητο και ανυπότακτο-επαναστατικό μέσα στο άτομο, 
όλες αυτές οι τάσεις κατά των στενών κανόνων της κοινωνικής ζωής. Ο κωμικός 
ανταγωνιστής ενσωματώνει τον πολιτισμό, όλα όσα είναι αποπνικτικά και διεφθαρμένα 
μέσα στην υπάρχουσα κοινωνική τάξη, όλα όσα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ή να 
εμποδίσουν προσπάθειες για λόγους ατομικής αυτό-έκφρασης και προσωπικής 
ευχαρίστησης.  

Ό Jenkins προτείνει ότι ο κωμικός Ανταγωνιστής χαρακτηρίζεται από τρεις επί πλέον 
κοινωνικούς τύπους, το κοροΐδο ή θύμα, τον γρουσούζη ή γκρινιάρη και τον απατεώνα ή 
ψεύτη. Ο ίδιος, περιγράφει το κοροΐδο ως εντελώς δεσμευμένο χαρακτήρα από συμβατικά 
σχήματα σκέψης, τον γρουσούζη ως αντιπρόσωπο της κοινωνικής σταθερότητας έναντι του 
ατομικού αυθορμητισμού και της προσωπικής έκφρασης και τον απατεώνα ως εκείνον που 
ισχυρίζεται αδικαιολόγητη ευπρέπεια και ευϋποληψία και κρατάει τους άλλους υπόλογους 
σε στάνταρ που οι ίδιοι αρνούνται να υπακούσουν. Εφαρμόζοντας αυτά στον Bugs, ο ρόλος 
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του σαν Clown είναι αναμφισβήτητος, αλλά αυτό γίνεται προτεραιότητα σαν ρυθμιστική 
δύναμη παρά το αντίθετο. Το cartoon δίνει προνόμιο στον clown, χωρίς απαραίτητα να τον 
έχει καθορίσει σαν κοινωνικό παρείσακτο ή ξένο. Ο Elmer είναι και κοροΐδο και γρουσούζης 
με την έννοια του ότι η προβλεψιμότητά του αναστέλλει την ικανότητα του να τα βγάζει 
πέρα με τον clown και για να προσπαθήσει να επιβάλλει έλεγχο πρέπει να επιχειρήσει να 
εξοβελίσει την ευχαρίστηση και εκκεντρικότητα του Bugs. Το κυνήγι λαγών (¨Hunting 
wabbits¨) εξάλλου είναι μια προσπάθεια ελέγχου του πολλαπλασιασμού των πλασμάτων 
και δρα σε ένα πνεύμα συγκράτησης. 

Τα διπλά στάνταρ του Daffy τον καθιστούν ως τον τέλειο απατεώνα και η υποκρισία 
ενσωματωμένη στους ύπουλους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να υπονομεύσει το 
αντίθετο, καθώς σύμφωνα πάντα με τον Wells, μεγάλη αξιοπρέπεια και στάτους είναι 
σύμφωνο με τον ρόλο του στη θεωρία του Klein, επειδή οι προσπάθειες του να σκεφτεί 
μέσα σε μια κατάσταση υπονομεύεται πάντα από τα πιο πρωτόγονα και πρωταρχικά του 
κίνητρα. Γίνεται ένα υστερικό πνεύμα της φύσης, γιατί τελικά δεν μπορεί να αντέξει το ρόλο 
του απατεώνα. Ο Daffy θα ήθελε να είναι Clown, αλλά παρά όλες τις προσπάθειες του δεν 
έχει τα διαπιστευτήρια. 

Προσωποποιώντας αυτές τις ιδέες, το super-ego, το ego, και το id, ο Φρόιντ έφερε 
προηγουμένως αποξενωμένες ιδέες στο καθολικό σύνολο. Σε μερικά από τα πρώτα μοντέλα 
ψυχικής ζωής, ο Φρόιντ εντόπισε το ασυνείδητο, το προ-συνειδητό και το συνειδητό, αλλά 
καθώς οι μελέτες του αναπτύχθηκαν τοποθέτησε τις λειτουργίες του super-ego, ego, και id 
μέσα στο ασυνείδητο, περιπλέκοντας τους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι φαίνονταν 
πως υποστήριζαν τη συνειδητή ¨εξωτερική ¨ ζωή. Η Anna Freud, η κόρη του Φρόιντ, στην 
εισαγωγή της στο δοκίμιο του 1923 ¨Το Εγώ και το Id¨, συνοψίζει ως εξής τα θέματα 
κλειδιά: 

Η τυφλή αναζήτηση για ικανοποίηση από τα κίνητρα, τα οποία δίδονται κατά τη 
γέννηση και καθορίζουν τη φύση του Id, δεν είναι συμβατή με τη φύση του εγώ, του οποίου 
το έργο είναι να μαρτυρεί καταστάσεις, απαιτήσεις και κινδύνους στον έξω κόσμο και να τα 
λαμβάνει υπόψη. Γιατί το εγώ το ίδιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ξανά-διαμορφωμένο 
μέρος, το οποίο έχοντας χωριστεί από το id είναι προσαρμοσμένο στον εξωτερικό κόσμο, 
ενώ το σούπερ-εγώ είναι η επίσπευση της παρατεταμένης εξάρτησης ενός παιδιού από 
τους γονείς του και των απαιτήσεων τους, όσον αφορά τον περιορισμό των κινήτρων και 
της κοινωνικοποίησης. 

Το Id είναι ένα συλλογικό όνομα για τις πρωτόγονες, πρωταρχικές δυνάμεις που 
απαρτίζουν ενστικτώδη κίνητρα της προσωπικότητας. Το id ψάχνει να ικανοποιήσει τον 
εαυτό του και είναι γνωστό ως η αρχή της ευχαρίστησης (pleasure principle), ένα εντελώς 
υποκειμενικό κίνητρο του οποίου ο ρόλος είναι να ικανοποιήσει σωματικές, 
συναισθηματικές και ψυχολογικές ορέξεις. Είναι μια έμφυτη προσταγή η οποία δρα, 
αντιστεκόμενη σε προσπάθειες για να την καταστείλουν. Αυτό σχετίζεται με τον συμβολικό 
ρόλο του clown και την ελεγχόμενη αρχή που είναι ενσωματωμένη στον Bugs. Ο Bugs είναι 
πάντα υπό όρους ευχαριστημένος, ικανοποιώντας την πείνα του μασουλώντας ένα καρότο, 
απολαμβάνοντας μια ξεκούραστη ζωή χωρίς άγχος ή στρες. Όταν αυτό διακόπτεται ή 
αμφισβητείται, αντιστέκεται σε ¨πολιτισμένες¨ διαδικασίες, που δεν ταιριάζουν με την 
ικανοποίηση της αρχής της ευχαρίστησης που το lifestyle του αντιπροσωπεύει. Ο Bugs δρα 
ώστε να διατηρήσει την ελευθερία της αρχής της ευχαρίστησης, χρησιμοποιώντας την 
ικανότητα του σαν Clown ώστε να τον ελευθερώσει από την αναστολή και την καταπίεση. 
Σαν μια ενσάρκωση του id, παριστάνει τα κίνητρα που πετυχαίνουν τις συγκεκριμένες του 
ευχές – θυμό, το ένστικτο της επιβίωσης, την διασκέδαση της σεξουαλικής ελευθερίας. 
Κυρίως, αναπαριστά την απαραίτητη ενέργεια και αναρχία του ίδιου του cartoon. 

Το Εγώ μπορεί να αναγνωριστεί ως η αρχή της πραγματικότητας (¨reality¨principle), 
και λειτουργεί αναστέλλοντας την σωματική ενέργεια μέχρι να βρει την κατάλληλη 
πραγματοποίηση και ταυτόχρονα προσπαθώντας να διατηρήσει τις προσταγές του Εγώ. Το 



142 
 

Εγώ είναι το ψυχολογικό κίνητρο που εξισορροπεί την ανταγωνιστική τάση μεταξύ του id 
και του Super-ego. Ο Daffy, ο απατεώνας, είναι η ενσάρκωση αυτής της τάσης, 
αμφιταλαντευόμενος μεταξύ της επιθυμίας του να αποκτήσει δύναμη, στάτους και πάνω 
από όλα έλεγχο και μεταξύ των καταρρεύσεών του στην τρέλα μέσω της ανατροπής, 
αποτυχίας και της αδυναμίας. Το Εγώ του Daffy είναι ευαίσθητο, πιασμένο στον δεσμό της 
θέλησης να κάνει το σωστό αλλά δελεάζεται και αποσπάται από την πιθανότητα να το 
καταφέρει. 

Ο Daffy προσπαθεί να σκεφτεί και να δικαιολογήσει ώστε να είναι ρεαλιστικός, αλλά 
αποσταθεροποιείται από αυτά που του συμβαίνουν και από την παράλογη αντίδραση του 
στην αβεβαιότητα. Αν ο Bugs είναι η ελεύθερη αναρχία στο cartoon, ο Daffy είναι το μερικό 
του αντίστοιχο, έχοντας να αντιμετωπίσει παρόλα αυτά ένα άλλο στοιχείο της ταυτότητας 
του, το οποίο είναι η απόκτηση του απόλυτου ελέγχου. 

Ο απόλυτος έλεγχος είναι κεντρικός στην ιδέα του Super-ego και ο οποίος λειτουργεί 
σαν ένα είδος συνείδησης που τιμωρεί την παραβίαση και ανταμείβει τη συνενοχή και τη 
συμμόρφωση. Το super-ego ενσωματώνει παραδοσιακές μεθόδους όταν κάνουμε 
πράγματα και συνήθεις ιδέες και αξίες, οι οποίες υποστηρίζουν την κυρίαρχη ιδεολογία. 
Στη Disney, ο κυρίαρχος τόνος εντοπίζεται στις δολοπλοκίες του Αμερικανικού Super-ego. 
Το Super-ego είναι ένας ρυθμιστής, που μεσολαβεί μέσω της αβεβαιότητας του εγώ στην 
προσπάθεια να διατηρήσει το id. Συχνά το Super-ego επιδιώκει την ενοχή στον παραβάτη. 

Οι ταινίες της Disney είναι γεμάτες από φιγούρες συνείδησης οι οποίες κάνουν τους 
χαρακτήρες να νιώθουν άσχημα για κάτι που έχουν κάνει. Στα cartoon της Warner brothers, 
ο Elmer Fudd είναι ο πιο κοντινός σε μια τέτοια φιγούρα του Super-ego, προσπαθώντας να 
επιβάλλει τον εαυτό του στον κόσμο της φύσης, αλλά υποφέρει παρόλες τις προσπάθειές 
του να τιμωρήσει την παραβίαση και παρανομία του Bugs. Ο ρόλος του και η λειτουργία 
του είναι να συγκρατήσει και να περιορίσει, αλλά η φύση του cartoon είναι να αντισταθεί 
στην επιβολή του Super-ego. Όσο και αν ο Elmer προσπαθεί να αναστείλει τις χαρές του 
Bugs και τα ένστικτά του, οι προσπάθειές του καταλήγουν στο κενό, επειδή η αρχή του ως η 
ενσάρκωση του Super-ego είναι συνεχώς υπό συζήτηση ή σχεδόν αγνοείται. Ο νεωτερισμός 
της τάσης μεταξύ του εγώ και του id στο cartoon ουσιαστικά θριαμβεύει πάνω στην 
παραδοσιαρχία του Super-ego. 

Το κινούμενο σχέδιο μπορεί να υποστηρίζει αυτού του είδους τις ερμηνείες και αυτές 
οι μεθοδολογίες μπορούν να ελεγχθούν και να τροποποιηθούν σε άλλους διαφορετικούς 
τύπους χαρακτήρων σε άλλες μορφές εμψύχωσης. Η Betty Boop για παράδειγμα στα φιλμ 
των Fleischer Brothers μπορεί να είναι και Ρυθμιστής και clown και id σύνολο κατά του 
υπέρ-αντιδραστικού/γρουσούζη/super-ego των κυρίως αντρικών αντίστοιχων. Σε άλλη μια 
δημιουργία των Fleischer studios είναι ευχάριστη η ‘ένταση μεταξύ του Popeye, Bluto, Olive 
Oyl, σαν η αλληλεπίδραση μεταξύ του Popeye ως controller ρυθμιστή/clown/id, του Bluto 
σαν (ενοχλητικός, απατεώνας, εγώ) και η Olive σαν υπέρ-αντιδραστικός/κοροΐδο/super-ego, 
παρόλο που ο ρόλος και η λειτουργία του Popeye και της Olive Oyl μπορεί να αντιστραφεί. 
Ο Popeye πιστεύεται ότι κατέχει το στάτους του ρυθμιστή / clown /id όταν υποβοηθιέται 
από έναν τενεκέ σπανάκι. Αυτές οι λεπτομερείς περιγραφές προσφέρουν διαφορετικά είδη 
ανάλυσης και βοηθούν στη διαλεύκανση συγκεκριμένων ρόλων και λειτουργιών στην 
διαμόρφωση του cartoon χαρακτήρα. 

 

Ε) Η Δύναμη της προσωπικότητας και η σημασία του Χαρακτήρα στα κινούμενα 
σχέδια 

 

Ο καταλυτικός παράγοντας διασκέδασης στα πρώιμα ‘τρικ’ φιλμ ήταν μια τυχαία 
στιγμή από ένα συχνά σωματικό και υλικό χωρίς κίνητρο θέαμα, που συμβαίνει σε 
ανθρώπους σε τοποθεσίες με τις οποίες το κοινό δεν είχε προηγουμένως καθορίσει σχέση. 
Με άλλα λόγια, οι κωμικές στιγμές ήταν ασύνδετες με αναγνωρίσιμους χαρακτήρες ή 
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σύνολα μέσα στην αναπτυσσόμενη ιστορία. Ο John Canemaker υποστηρίζει πως ήταν ο 
Winsor McCay που ξεκίνησε να αλλάξει αυτό στην ταινία του The story of a mosquito (1912) 
δημιουργώντας έναν αξιόπιστο πραγματικό χαρακτήρα: Ο ήρωας της ταινίας είναι ένα 
κουνούπι του οποίου ο σχεδιασμός είναι ένας ανησυχητικός συνδυασμός ανθρώπου και 
στοιχεία εντόμων. Είναι ένα ανατομικά σωστό ζουζούνι – έντομο με έξι κάτισχνα πόδια, δύο 
λεπτά φτερά, και υπερμεγέθη μάτια. Αλλά αυτό το κουνούπι επίσης κατέχει μικρά μυτερά 
αυτιά, φρύδια, και όριο τριχοφυΐας που υποχωρεί. Φοράει ένα καπέλο και κοντό παντελόνι 
και κρατάει έναν ταξιδιωτικό σάκο. 

Ο σχεδιασμός του κουνουπιού αρχίζει να δείχνει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά 
και αυτό βοηθά το κοινό να κατανοήσει το ‘έντομο’ σε ανθρώπινους όρους. Ο σχεδιασμός 
συμφιλιώνει το ‘εξωγήινο’ του εντόμου με την ‘οικειότητα’ των ανθρώπων και εφοδιάζει 
τον χαρακτήρα ώστε να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν ανθρώπινο όν. Μοντέλα κωμικής 
συμπεριφοράς αυτή την περίοδο ήταν κυρίως σχεδιασμένα από γελωτοποιούς και 
ερμηνευτές σε βαριετέ και εξυπηρετούν στο να ενημερώσουν την ανάπτυξη δύο σχετικών 
αλλά διακριτών ειδών κωμικής εξόδου, μια ενημερωμένη από τα gags στο πνεύμα του τρικ 
στις ταινίες αλλά προσωποποιημένη από έναν κωμικό χαρακτήρα και μία ενημερωμένη από 
την «προσωπικότητα» , που αντλεί το χιούμορ της από την αναγνώριση των κωμικών 
στοιχείων του ίδιου του κωμικού χαρακτήρα. Αναπόφευκτα, τα δύο είδη επικαλύπτονται, 
αλλά το τελευταίο ‘χιούμορ με κέντρο την προσωπικότητα άμεσα ενημερώνει το Personality 
animation προσωπικότητας – μια τέχνη η οποία λαμβάνει χώρα πέρα από απλά κινούμενα 
σχέδια και συναισθηματικά συμπεριλαμβάνει το κοινό επικοινωνώντας τον ατομικισμό του 
χαρακτήρα σε αυτό (Solomon 1987). 

Τα στοιχεία κλειδιά σε αυτό το είδος ερμηνείας και απόδοσης τα οποία άμεσα 
επηρεάζουν το animation προσωπικότητας και ξεκινούν να δημιουργούν ένα λεξιλόγιο για 
κωμικούς σκοπούς μπορούν να χαρακτηριστούν όπως ακολουθεί: 

1. Η αναγκαιότητα της ψευδαίσθησης της επαφής του ματιού μεταξύ χαρακτήρα να 
ερμηνεύει και κοινού να παρακολουθεί 

2. Εκφράσεις προσώπου οι οποίες προφανώς σηματοδοτούν συγκεκριμένες 
διαδικασίες σκέψης και συναισθήματα και αντιδράσεις τις οποίες υφίσταται ο χαρακτήρας. 

3. Φυσικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορικές ιδιομορφίες συχνές και αναγνωρίσιμες 
από το κοινό, οι οποίες παραμένουν αμετάκλητα στον χαρακτήρα. 

4. Η άμεση έκφραση κίνητρου στον χαρακτήρα και η επικείμενη εκτέλεση της δράσης 
αφήγησης η οποία πετυχαίνει τον αντικειμενικό σκοπό που έχει σηματοδοτηθεί. (Αυτό το 
επικείμενο γίνεται κρίσιμο για την ταχύτητα και την εκτέλεση των γκαγκς των cartoon). 

5. Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου φυσικού ρυθμού για τον χαρακτήρα, ο οποίος 
εκφράζει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή σκοπό. 

6. Η συνολική μεταχείριση του χαρακτήρα σαν να ήταν ηθοποιός που παίζει ένα ρόλο. 
Ο McCay κατάλληλα αναπτύσσει animation προσωπικότητας στην φιγούρα του Gertie 

the dinosaur (1914) όπου ο δημιουργός της εμφανίζεται να δίνει στην Gertie οδηγίες και να 
προσφέρει σχόλια. Η Gertie εκφράζει τα συναισθήματά της και τις διαθέσεις της, 
χαμογελάει, κλαίει, εκφράζει χαρά, κούραση, και ενόχληση, χορεύει, τρώει, παίζει με ένα 
μαμούθ, κυλιέται κάτω και κουνά την ουρά της, κοιμάται, γρατζουνάει… Το κίνητρό της 
είναι πάντα ξεκάθαρο, υποστηρίζει το κέφι και το παιδιάρισμα της και την σχέση της με το 
περιβάλλον που κατοικεί και τον χώρο του κοινού πέρα από αυτό. Ο ρυθμός της 
καθορίζεται από το βάρος και το μέγεθος της, ο απόλυτος όγκος της εμποδίζει γρήγορη 
δουλειά στα πόδια αλλά κατέχει ένα κωμικό καλπασμό και ο McCay έξυπνα χρησιμοποίησε 
την ελαστική ιδιότητα του λαιμού για επιπρόσθετη πλευρική κίνηση και κωμική έκφραση , 
κυρίως όταν η Gertie εκσφενδονίζει το μαμούθ σε μακρινή απόσταση. Το χιούμορ κυρίως 
βρίσκεται στην συμπεριφορά και στην ερμηνεία της και όχι στην εκτέλεση δομημένων 
αστείων. Η Gertie προκαταλαμβάνει τις πλήρως κυκλικές προσωπικότητες των Mickey, 
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Donald, Pluto και πληθώρα άλλων οι οποίοι αναδύθηκαν από τα Disney studios τα οποία 
αναπόφευκτα επεκτείνανε αυτό το είδος animation και τις κωμικές του δυνατότητες. 

Οι Frank Tomas και Ollie Johnson, έμπειροι animator των Disney studios υποστηρίζουν 
ότι η Disney είχε αντιληφθεί ότι η βασική και θεμελιώδης αρχή της κωμωδίας ήταν ότι ‘η 
Προσωπικότητα του θύματος του γκαγκ καθορίζει το πόσο αστείο το όλο γεγονός μπορεί να 
είναι. (Tomas & Johnson 1981). Κρίσιμα, η προσωπικότητα εδώ προηγείται του γκαγκ και 
για την Disney η προσωπικότητα ενημερώνεται από την κοινωνική θέση και την ταυτότητα. 
Παρόλα αυτά, είναι πραγματικά αστειότερο εάν ένας βασιλιάς γλιστρήσει σε μια 
μπανανόφλουδα από ότι ένα παιδί. Για να αναπτυχθεί κατάλληλα και να αποκαλυφθεί 
‘προσωπικότητα’ ήταν απαραίτητο να υπάρξει συγκέντρωση στην αφηγηματική ανάπτυξη 
έξω από οποιαδήποτε κατάσταση ή γενικό πλαίσιο. Αυτή η επιτακτικότητα να αντλείται 
χιούμορ από συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς σε ένα αληθοφανές σενάριο 
υποστηριζόμενο από την συνολική ενεργητικότητα της Disney προς την αληθοφάνεια. 
Παρόλο που δεν ήταν σε βάρος του ¨γκάγκ¨ Η Disney αναγνώρισε ότι το ¨γκάγκ¨ ήταν 
κυρίαρχα προωθημένο με στερεότυπα και επιζητούσε να αντισταθεί σε αυτό με τις 
ευρύτερες φιλοδοξίες για το κινούμενο σχέδιο. 
 
 

 


