
γ. Μεγέθη - Αναλογίες - Κλίµακες

Κάθε φυσική µορφή αποτελείται από σχήµατα και φόρµες που έχουν συγκεκριµένα µεγέ-

θη. Οι σχέσεις αυτών των µεγεθών είναι οι αναλογίες. Τα σχέδια γίνονται συνήθως σε µικρό-

τερες διαστάσεις από αυτές που έχουν οι φυσικές µορφές. Στη σχεδιαστική επιφάνεια µεταφέ-

ρουµε τα µεγέθη µε τις ίδιες αναλογίες. Σε αυτό µας βοηθούν και οι κλίµακες που ορίζουν το

πόσο µικρότερα θα είναι τα µεγέθη στο σχέδιο αναλογικά µε τα φυσικά µεγέθη. (Στα τεχνικά

σχέδια η κλίµακα σηµειώνεται µε αριθµούς, π.χ. 1:5, που σηµαίνει ότι αν το σχέδιο έχει ένα

µέγεθος, το πραγµατικό είναι πέντε φορές µεγαλύτερο.)

δ. Ο κάναβος 

Ο κάναβος είναι ένα πλέγµα κατακόρυφων και οριζόντιων  γραµµών που µας διευκολύνει

να αντιγράψουµε και να µεταφέρουµε µια εικόνα µεγαλώνοντας, µικραίνοντας ή ακόµα και πα-

ραµορφώνοντάς την. 

Η µεγέθυνση γίνεται ως εξής:

α. Επάνω στην πρωτότυπη εικόνα σχεδιάζουµε κάναβο µε οριζόντιες και κατακόρυφες γραµµές,

σε ίση απόσταση µεταξύ τους (Εικ.12). 

β. Στην επιφάνεια που θέλουµε να µεταφέρουµε την εικόνα, σχεδιάζουµε κάναβο µεγαλύτερο,

αλλά µε τον ίδιο αριθµό τετραγώνων. 

γ. Αντιστοιχίζοντας κάθε τετραγωνάκι της εικόνας µε αυτό της επιφάνειας που σχεδιάζουµε, µε-

ταφέρουµε το σχέδιο που υπάρχει µέσα σε αυτό. Όταν κάνουµε το ίδιο για όλα τα τετραγωνά-

κια του κάναβου, η µεταφορά του σχεδίου σε µεγέθυνση έχει ολοκληρωθεί.

11

IΤο σχέδιο και το χρώμα

12. Ντα Βίντσι, σπουδή για γυναικείο

κεφάλι, 1490.

Να σηµειώσετε σε ποια

κλίµακα είναι σχεδιασµένος

ένας γεωγραφικός χάρτης που

χρησιµοποιείτε. γ.
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1.1.2. Τα υλικά του ελεύθερου σχεδίου και οι τεχνικές τους

α. Το χαρτί: Υπάρχουν πολλών ειδών χαρτιά, λεπτά ή χοντρά, ματ ή γυαλιστε-

ρά, ανάγλυφα ή λεία, απορροφητικά ή μη, κατάλληλα για κάθε υλικό που θα υπο-

δεχτούν.

β. Τα μολύβια κατασκευάζονται από μείγμα γραφίτη και αργίλου με ξύλινο πε-

ρίβλημα. Κατάλληλα για το ελεύθερο σχέδιο είναι τα μαλακά (Β,2Β....8Β). 

Τα μολύβια μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και έπειτα να δημιουρ-

γούμε πολλούς τόνους, από απαλό γκρίζο μέχρι μαύρο, πιέζοντάς τα ελαφρά ή δυ-

νατά ή χρησιμοποιώντας αραιές ή πυκνές, παράλληλες ή τεμνόμενες γραμμές

(Εικ.13). Μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα σκίτσα που μεταδίδουν μια αί-

σθηση, π.χ. της κίνησης (Εικ.14) ή να φτιάξουμε σχέδια με ακρίβεια και λεπτομέ-

ρειες, σβήνοντας και διορθώνοντας με μια μαλακή πλαστική γόμα (Εικ.15).

13.

14. Σεζάν, σκίτσο του αγάλματος της Άρτεμης, 1885. 15. Ρούμπενς, «Πορτρέτο αγοριού», 1626.

Το σχέδιο και το χρώμαI
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Το σχέδιο και το χρώμα I

13

γ. Το κάρβουνο είναι ένα φυσικό µαλακό υλικό.

Σχεδιάζουµε µε κάρβουνο επάνω σε µατ χαρτί, λευ-

κό ή έγχρωµο, εξασφαλίζοντας διαφορετικά αποτε-

λέσµατα.  

Το χρησιµοποιούµε όπως το µολύβι, σχεδιάζοντας

και σκιαγραφώντας µε παράλληλες ή τεµνόµενες

γραµµές και το σβήνουµε µε την ειδική γόµα. Μπο-

ρούµε επίσης να το απλώσουµε και να το σβήσουµε

µε το χέρι.

Είναι κατάλληλο για µια γρήγορη απόδοση του

θέµατος, όταν θέλουµε να διαχωρίσουµε φωτεινές

και σκιερές περιοχές (Εικ.16,17). Επίσης µπορούµε

να χρησιµοποιήσουµε το κάρβουνο µαζί µε λευκή

κιµωλία (Εικ.18). 

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, χρειάζεται να το ψε-

κάσουµε µε ειδικό σπρέι φιξαρίσµατος, ώστε να στα-

θεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια. 

16. Κίρχνερ, «Ξαπλωμένο γυμνό», 1906. 

18. Πικάσο*, «Ο ζωγράφος και το µοντέλο

του», 1950, κάρβουνο και κιµωλία σε χαρτί.17. Μαρκ, «Ελέφαντας», 1907.
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δ. Η µελάνη είναι υγρό υλικό που

απλώνεται µε πένα ή πινέλο κυρίως

επάνω σε λείο χαρτί. Η υγρή της κα-

τάσταση επιτρέπει να την αραιώ-

νουµε µε νερό, δηµιουργώντας ποι-

κιλία στους τόνους (Εικ.19). Η δυ-

σκολία όµως είναι ότι δεν µπορούµε

να σβήνουµε. 

Υπάρχει η µαύρη σινική µελάνη αλλά και άλλες

αποχρώσεις που χρησιµοποιούµε µεµονωµένα ή α-

ναµειγνύοντάς τις, οπότε έχουµε ζωγραφικά έργα

µε χρώµα. 

Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες καλλιτέχνες από πολύ

παλαιά χρησιµοποίησαν τη µελάνη για την παρα-

δοσιακή τους καλλιγραφία (Εικ.20) αλλά και στη

ζωγραφική. Τα έργα τους χαρακτηρίζονται για την

καθαρότητα και τη λιτότητά τους (Εικ.21,22). 

19. Μισό, «Ζωγραφική με μελάνη της Κίνας», 1962.

21. Χοκουσάι, «Κουρδίζοντας το σαµισέν», 1820 (Ιαπωνία).    20. 
22. Κάι, «Προσωπογραφία του ποιητή Λι Πο»,

13ος αι. (Κίνα).

Το σχέδιο και το χρώμαI
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1.2.1. Τo γραµµικό σχέδιο 

Το γραµµικό σχέδιο χρησιµοποιείται για τη δηµι-

ουργία εικόνων µε εικαστικό (διακοσµητικά και

γραφιστικά σχέδια) ή τεχνικό χαρακτήρα (αρχιτε-

κτονικά, τοπογραφικά, µηχανολογικά, σχέδια

βιοµηχανικών αντικειµένων). Επειδή στο γραµµι-

κό επιδιώκουµε να αποδώσουµε τα στοιχεία του

σχεδίου µε ακρίβεια, χρησιµοποιούµε σχεδιαστικά

όργανα.

1.2.2. Τα υλικά για το γραµµικό σχέδιο 

Το γραµµικό σχέδιο γίνεται επάνω σε µατ ή λείο

χαρτί. Κατάλληλα µολύβια είναι τα σκληρά

(Η,2Η....6Η). Επίσης µπορούµε να σχεδιάσουµε µε

πενάκια ή ραπιντογκράφους και µελάνη ή λεπτούς

µαρκαδόρους. Τα σχεδιαστικά όργανα που χρη-

σιµοποιούµε είναι: χάρακας (υποδεκάµετρο), τρί-

γωνα (ορθογώνιο ισοσκελές και ορθογώνιο ανισο-

σκελές), διαβήτης και µοιρογνωµόνιο.

1.2.3. Γραµµικά σχέδια 

α. Γεωµετρικές κατασκευές 

α. Ισόπλευρο τρίγωνο µέσα σε κύκλο: χωρίζουµε την περίµετρο του κύκλου σε τµήµατα ίσα

µε την ακτίνα του. Αν ενώσουµε ένα παρά ένα τα τρία από τα έξι σηµεία της περιµέτρου, θα έ-

χουµε το ισόπλευρο τρίγωνο. 

β. Τετράγωνο µέσα σε κύκλο: φέρνουµε στον κύκλο δυο διαµέτρους κάθετες µεταξύ τους. Τα

σηµεία τοµής στην περίµετρο του κύκλου είναι οι κορυφές του τετραγώνου.

γ. Πεντάγωνο µέσα σε κύκλο: φέρνουµε τη διάµετρο ΑΒ και την κάθετη σε αυτή ΓΟ και βρί-

σκουµε το µέσο Μ της ΟΒ. Με κέντρο το Μ και ακτίνα ΜΓ γράφουµε τόξο που τέµνει την ΑΒ

στο σηµείο Ν. Η ΓΝ είναι ίση µε την πλευρά του πενταγώνου.

Το σχέδιο και το χρώμα I
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α.     β. γ.
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β. Διακοσµητικά σχέδια µε κύκλους, τόξα και ευθείες

Με γεωµετρικές κατασκευές µπορούµε να αναπτύξουµε πολλές διακοσµητικές συνθέσεις

(Εικ.23-26).

γ. Γεωµετρική απόδοση στοιχείων από το περιβάλλον

Χρησιµοποιώντας τα σχεδιαστικά όργανα µπορούµε να α-

ποδώσουµε στοιχεία από την πραγµατικότητα που µας περι-

βάλλει δίνοντάς τους τη µορφή γεωµετρικών σχηµάτων (Εικ.27).

23. «Το λουλούδι της ζωής», διακοσµητικό σχέδιο που έχει χρησιµοποιηθεί συµβολικά από πολλούς λαούς. 

25. 26. «Διακοσµητικά σχέδια»,

έργα µαθητών.

27. «Τοπίο», έργο µαθητή.

2 4 .

Το σχέδιο και το χρώμαI
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δ. Σχεδίαση τρισδιάστατων σχηµάτων

Για να έχουµε την πλήρη εικόνα ενός φυσικού αντικειµένου, πρέπει να το δούµε τουλάχι-

στον από τρεις οπτικές γωνίες (π.χ. από εµπρός, πλάι και επάνω). Εποµένως όταν θέλουµε να

σχεδιάσουµε τρισδιάστατα  σχήµατα, προστρέχουµε στον τρόπο σχεδιασµού των γεωµετρικών

στερεών. 

α. Για να σχεδιάσουµε ένα κουτί: στις τρεις γωνίες ενός πλάγιου παραλληλογράµµου φέρνουµε

κατακόρυφες και ίσες γραµµές και τις ενώνουµε µε γραµµές παράλληλες προς τις γραµµές του

παραλληλογράµµου. 

β. Για να σχεδιάσουµε ένα κυ-

λινδρικό κουτί: σε κάθε µια από

τις µικρές πλευρές ενός ορθογώ-

νιου παραλληλογράµµου φέρ-

νουµε µια έλλειψη και µετά σβή-

νουµε τις µικρές ευθείες πλευρές

του παραλληλογράµµου και την

κάτω εσωτερική καµπύλη της έλ-

λειψης.

Στα σχέδια γ, δ, ε παρουσιάζεται

η τρισδιάστατη απόδοση περισ-

σότερο σύνθετων σχηµάτων.

στ. Σχεδιαστική απόδοση µιας

κατοικίας µε γεωµετρικά στερεά. 

Εκτός από το τρισδιάστατο σχέ-

διο της κατοικίας στο κέντρο,

στα τρία σχεδιασµένα επίπεδα

προβάλλονται η πρόσοψη, η

πλάγια όψη και η κάτοψή της.

α. β.          γ.      δ.

στ.

ε.

Το σχέδιο και το χρώμα I
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1.3.1. Το χρώµα

Το χρώμα στη φύση δημιουργείται χάρη στο φως

(Εικ.28). 

Τα υλικά χρώματα κατασκευάζονται από φυσικές χρω-

στικές ουσίες (ορυκτά, φυτά) ή χημικές, σε μορφή σκόνης

και κατόπιν αναμειγνύονται με ένα συνδετικό υλικό (κόλ-

λα).

Στη γλυπτική και την αρχιτεκτονική το χρώμα οφείλεται

στα ίδια τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή στο χρωματισμό

των υλικών επιφανειών (Εικ.29,30). 

Στη ζωγραφική οι μορφές σχεδιάζονταν αρχικά με περι-

γράμματα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν το χρώμα,

που έπαιζε συμπληρωματικό ρόλο. Από το 16ο αιώνα πα-

ρατηρείται στη ζωγραφική της Ευρώπης και της Κίνας η

χρήση του χρώματος για την απόδοση μορφών χωρίς συ-

γκεκριμένο περίγραμμα.

I Το σχέδιο και το χρώμα

28.

29. Ντεγκά, «Μικρή χορεύτρια 14

ετών», 1881.

Το βερμιγιόν παράγεται από το θειάφι

και τον υδράργυρο.
Το κεραμιδί

παράγεται από

το κιννάβαρι.

Η ώχρα παράγεται

από σιδηρούχο 

άργιλο.

Το μπλε

ουλτραμαρίν

παράγεται από

το λάπις.

Το πράσινο

παράγεται από

το μαλαχίτη. 30. Ο Γοτθικός ναός Σαιντ Σαπέλ στο Παρίσι, 1248.

18
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1.3.2. Τα υλικά του χρώµατος και οι τεχνικές τους

α. Οι ξυλοµπογιές είναι τα χρωµατιστά µολύβια, µε τα οποία σχεδιάζουµε και ζωγραφί-

ζουµε. Μπορούµε να τις απλώσουµε µαλακά, να τις πιέσουµε, ακόµα και να τις αναµείξουµε

ζωγραφίζοντας µε το ένα χρώµα επάνω στο άλλο, αναζητώντας το αισθητικό αποτέλεσµα που

µας εκφράζει.

31. Μπουζιάνης, «Τοπίο»,

1926, ξυλοµπογιές. 

Ο  Γιώργος Μπουζιάνης

(1885-1959), εσωστρεφής

καλλιτέχνης που επέµενε στη

µουσικότητα του χρώµατος

και απεχθανόταν κάθε είδους

φιλολογία στη ζωγραφική,

έχει πει: «Δε ζωγραφίζω εγώ
για να κάµω κάδρα, αλλά γιατί
δεν µπορώ να κάµω άλλο
παρά να ζωγραφίζω, όπως
αισθάνοµαι και όταν
αισθάνοµαι.»

19

IΤο σχέδιο και το χρώμα

32. Έργο µαθητή µε ξυλοµπογιές.

33. Ερνστ, «Φυσική ιστορία», 1925, φροτάζ.

Ο Ερνστ εφάρµοσε την τεχνική του φροτάζ: επάνω σε µια

επιφάνεια που έχει ανάγλυφη υφή (ξύλο, νόµισµα, ύφασµα,

φύλλα) ακουµπάµε ένα λεπτό χαρτί και τρίβουµε µε το πλάι της

µύτης του µολυβιού ή της ξυλοµπογιάς µέχρι να αποτυπωθεί η

υφή αυτής της επιφάνειας.

Ποιες διαφορές παρουσιάζουν στον τρόπο µε τον

οποίο χρησιµοποιούνται οι ξυλοµπογιές, το

µαθητικό έργο και το έργο του Μπουζιάνη;
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β. Τα παστέλ είναι ράβδοι όπως η

κιμωλία και είναι δυο ειδών: τα ξηρά

και τα λιπαρά (λαδοπαστέλ). 

Με τα ξηρά παστέλ μπορούμε να

ζωγραφίσουμε αναμειγνύοντας τα

χρώματα επάνω στο έργο και σβήνο-

ντας με το χέρι. Όταν το έργο ολο-

κληρωθεί, χρειάζεται να το ψεκάσου-

με με ειδικό σπρέι φιξαρίσματος, ώ-

στε να σταθεροποιηθεί το υλικό επά-

νω στο χαρτί. 

Τα λαδοπαστέλ κολλάνε ευκολότε-

ρα στο χαρτί δημιουργώντας μια γυα-

λιστερή επίστρωση. Μπορούμε να σβή-

σουμε ξύνοντας το χρώμα με σπάτου-

λα ή να το επικαλύψουμε με ένα άλλο.

36. Δεκουλάκος, από τη σειρά «Μικρές σπουδές για τη

Μάνη», 1986-91, λαδοπαστέλ.

Ο Ηλίας Δεκουλάκος µε αφορµή την έκθεσή του «Τα το-

πία των Αθηνών», 2002, λέει: «Μάνη - Αθήναι. Μέσω
αυτών των δύο ελληνικών περιοχών προσπάθησα να εκ-
φρασθώ ζωγραφικά τα τελευταία χρόνια. Ολόκληρη η γε-
ωγραφική έκταση της Ελλάδος ήταν µνηµείο πολυποίκι-
λου φυσικού κάλλους, που µέσα στο σώµα του φύονταν και
αναπτύσσονταν άλλα µνηµεία, λαϊκής και λόγιας αισθη-
τικής. «Οίδα», θυµάµαι καλά και νοσταλγώ. Έζησα την
καταστροφή της Αθήνας και της Αττικής µε πλήρη επί-
γνωση του διαπραττόµενου εγκλήµατος. Ήδη έχει αρχί-
σει η καταστροφή της Μάνης. Τα νησιά έχουν υποκύψει....»

20
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35. Έργο µαθητή µε λαδοπαστέλ.

34. Ντεγκά, «Η σκάφη», 1886, ξηρά παστέλ.
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