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Περίληψη 
 

Η πτυχιακή εργασία με θέμα: «Τα Infographics στα νέα μέσα ψηφιακής εποχής. Με-
λέτη περίπτωσης #2.», σκοπό έχει, να αναλυθούν και να αναδειχθούν τα Infographics. 
Να προβληθεί η λειτουργία και η χρήση τους στα παραδοσιακά αλλά, περισσότερο 
στα νέα μέσα της ψηφιακής εποχής. 
Για την υλοποίηση του σκοπού, αυτού, εξηγούνται ,μέσα από παραδείγματα,  η δομή 
και τα είδη των Infographics, η προετοιμασία και η προσέγγιση της κεντρικής ιδέας, 
τα βήματα και τα εργαλεία σχεδιασμού τους. Ακόμη, περιγράφονται η επιλογή και η 
διαδικασία δημοσίευσης στα Mέσα, αλλά και τα πνευματικά τους δικαιώματα. 
 
Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δημι-
ουργήθηκε , από το μηδέν,  ένα Infographic με θέμα: « Ελληνικός Τουρισμός». 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο, και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδες που α-
φορούν τον Ελληνικό τουρισμό και περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα αυτού, ώστε 
να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση του σχεδίου.  
Επίσης, παρουσιάζεται η εξέλιξη του σχεδίου από τις αρχικές σκέψεις, το σκαρίφημα 
πριν τον σχεδιασμό και ,τέλος, η απεικόνιση της ολοκληρωμένης μορφής του ακολο-
υθούμενη από τις πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν.  
 
Το τελικό σχέδιο στοχεύει στην ενημέρωση και την εύκολη κατανόηση του θέματος 
από τον αναγνώστη. Ωστόσο, οδηγεί και στην πεποίθηση πως η δημιουργία ενός 
Infographic βασίζεται σε τόσο απλές συμβουλές και βήματα που κάθε αρχάριος σχε-
διαστής μπορεί να καταφέρει.  
 

Abstract 

This thesis on the subject: “Infographics in the new digital media era. Case study #2”, 
aims to analyze and showcase Infographics. Also, aims to show the operation and 
their use in traditional but, more in the new digital media era.  
In order to actualize this aim, the structure and the types of the Infographics, the prep-
aration and the approach of the main idea, the steps and their tools of planning are   
explained through examples.  In addition, the choice of the process publication on 
media and the copyrights are described. 
 
The last part of this thesis, considering all the above mentioned, includes an 
Infographic on subject: “Greek Tourism”, which is created from scratch. 
A research on the internet was made, especially on wed pages which are about Greek 
tourism and its statistic, for the purpose of collecting the essential elements that     
pertain to the designing of the Infographic. Furthermore, the march of the design, 
starting from the initial thoughts and moving to the sketch, ends with the depiction of 
the completed form of the Infographic coming along with the sources of the infor-
mation that are used. 
 
The final design’s target is to inform and provide easy understanding of the issue to 
the reader. However, it leads to the conviction that the creation of an Infographic is 
based on so much simple advices and steps that each new designer can accomplish.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ 
 

1.1 Ορισμός ενός  Infographic

Τα Infographics είναι το σημείο όπου οι λέξεις συναντούν την εικόνα. 
(Κωνσταντάρας, 2012) 
Αφηγούνται ένα γεγονός χρησιμοποιώντας  εικόνες και λέξεις και οπτικοποιούν την 
ιστορία. Έχουν την δική τους μορφή, γραμματική και ροή πληροφορίας. Στοχ
στην συντομότερη και καλύτερη κατανόηση του θέματος μέσα από τον δικό τους 
τρόπο γραφής και παρουσίασης. Επιπλέον, καταφέρνουν να ξεπεράσουν το παραδ
σιακό στυλ και να προχωρήσουν στο σύγχρονο δηλ το μέλλον.
(Βιγιέγκας-Νίκα, 2012)  
Με άλλα λόγια,  επαληθεύουν 
χίλιες λέξεις».  
 
Η αξία και η αποτελεσματικότητα της οπτικοποίησης δεδομένων είναι ο λόγος που 
διαμορφώνουν το τελικό τους σύνολο επιτυγχάνοντας την επικοινωνία.  
και η αιτία που, οι αναγνώστες λαμβάνουν μία πληθώρα πληροφοριών αφιερώνοντας 
μόνο λίγα δευτερόλεπτα. 
Επομένως, θα λέγαμε πως, τα 
δεδομένων ή των ιδεών που προσπαθούν να μεταφέρουν περίπλοκες πληροφορίες 
στους  αναγνώστες με ένα τρόπο έτσι ώστε να γίνουν εύκολα αντιληπτά.

 

 

 

 

Εικόνα 1.1- Ανατομία ενός Infographic 
(Πηγή:Mark Smiciklas(2012), The Power 

Of Infographics) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ INFOGRAPHICS 

Infographic 

είναι το σημείο όπου οι λέξεις συναντούν την εικόνα. 

Αφηγούνται ένα γεγονός χρησιμοποιώντας  εικόνες και λέξεις και οπτικοποιούν την 
ιστορία. Έχουν την δική τους μορφή, γραμματική και ροή πληροφορίας. Στοχ
στην συντομότερη και καλύτερη κατανόηση του θέματος μέσα από τον δικό τους 
τρόπο γραφής και παρουσίασης. Επιπλέον, καταφέρνουν να ξεπεράσουν το παραδ
σιακό στυλ και να προχωρήσουν στο σύγχρονο δηλ το μέλλον. 

 την γνωστή σε όλους φράση « μία εικόνα αξίζει όσο 

Η αξία και η αποτελεσματικότητα της οπτικοποίησης δεδομένων είναι ο λόγος που 
διαμορφώνουν το τελικό τους σύνολο επιτυγχάνοντας την επικοινωνία.  Αυτή είναι 
και η αιτία που, οι αναγνώστες λαμβάνουν μία πληθώρα πληροφοριών αφιερώνοντας 

Επομένως, θα λέγαμε πως, τα infographics ορίζονται ως η οπτικοποίηση των
δεδομένων ή των ιδεών που προσπαθούν να μεταφέρουν περίπλοκες πληροφορίες 

αναγνώστες με ένα τρόπο έτσι ώστε να γίνουν εύκολα αντιληπτά. 
Με δυο λόγια, είναι ένα είδος εικόνας που   
ιγνύει δεδομένα με σχέδιο (design) δίνοντας την 
ουσία της ιστορίας με μια ματιά. 
 (Smiciklas, 2012) 

 

 

   Η παρακείμενη εικόνα παρουσιάζει με εξαιρετ
κό τρόπο την αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ της 
πληροφορίας και του γραφιστικού σχεδίου με 
αποτέλεσμα-κοινό πεδίο την εκμάθηση μέσα από 
την όραση. Στην ουσία, η προβολή της πληροφ
ρίας με γραφιστικά στοιχεία ωθεί τον αναγνώστη 
στην εύκολη κατανόηση του μηνύματος που 
βλέπει.                   

                        

  
 

είναι το σημείο όπου οι λέξεις συναντούν την εικόνα. 

Αφηγούνται ένα γεγονός χρησιμοποιώντας  εικόνες και λέξεις και οπτικοποιούν την 
ιστορία. Έχουν την δική τους μορφή, γραμματική και ροή πληροφορίας. Στοχεύουν 
στην συντομότερη και καλύτερη κατανόηση του θέματος μέσα από τον δικό τους 
τρόπο γραφής και παρουσίασης. Επιπλέον, καταφέρνουν να ξεπεράσουν το παραδο-

την γνωστή σε όλους φράση « μία εικόνα αξίζει όσο 

Η αξία και η αποτελεσματικότητα της οπτικοποίησης δεδομένων είναι ο λόγος που 
Αυτή είναι 

και η αιτία που, οι αναγνώστες λαμβάνουν μία πληθώρα πληροφοριών αφιερώνοντας 

ορίζονται ως η οπτικοποίηση των          
δεδομένων ή των ιδεών που προσπαθούν να μεταφέρουν περίπλοκες πληροφορίες 

   αναμε-
δίνοντας την 

Η παρακείμενη εικόνα παρουσιάζει με εξαιρετι-
κό τρόπο την αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ της 
πληροφορίας και του γραφιστικού σχεδίου με   

κοινό πεδίο την εκμάθηση μέσα από 
Στην ουσία, η προβολή της πληροφο-

ρίας με γραφιστικά στοιχεία ωθεί τον αναγνώστη 
στην εύκολη κατανόηση του μηνύματος που   
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1.2  Χρήση και πλεονεκτήματα  

Τα Infographics ξεκίνησαν ως απεικόνιση της πληροφορίας και χρησιμοποιήθηκαν 
στην παραγωγή γραφικών για εφημερίδες και περιοδικά. Όμως, η χρήση απεικονίσε-
ων ή αλλιώς εικόνων για την δημιουργία της πληροφορίας έρχεται από πολύ παλιά. 
Όταν, δηλ, οι άνθρωποι έχοντας έμφυτη την ανάγκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
ζωγράφιζαν σχήματα και έλεγαν μια ιστορία. Άρα, η μέθοδος επικοινωνίας και η 
σύνθεση τους βασίζεται στις εικόνες. (Krum, 2014) 
 
Σήμερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μεγάλο εύρος ιδιωτών και εταιρειών 
ή οργανισμών για να ενισχύσουν το κομμάτι της επικοινωνίας τους. Μικρές επιχειρή-
σεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και μεγάλες εταιρείες, μπορούν όλοι να βρουν 
τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσουν τα Ιnfographics.Επιλέγοντας τα, μπορούν να    
κάνουν τις ιδέες τους πιο ενδιαφέρουσες, να προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες, να   
διαφημιστούν και ,έτσι, να γίνουν προσβάσιμες στο εκάστοτε κοινό τους.  
Στην προώθηση τους βοηθούν ,τόσο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δηλ.         
εφημερίδες και περιοδικά όσο και τα νέα μέσα δηλ. ψηφιακά κανάλια και μέσα      
κοινωνικής δικτύωσης(social media), όπου και, μπορούμε να βρούμε δημοσιευμένα 
διάφορα και ποικίλου θέματος Ιnfographics. 

 
Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε πως η προβολή και χρήση των Ιnfographics 
χαρακτηρίζεται από σημαντικά πλεονεκτήματα. Στις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες ή   
οργανισμούς επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό ενώ 
στους αναγνώστες τα Infographics: 

ü Βελτιστοποιούν την αντίληψη της πληροφορίας 
ü Ενισχύουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάπτυξης ιδεών 
ü Βελτιώνουν το μνημονικό και την ανάκτηση της πληροφορίας    

 (Smiciklas, 2012) 

Σαν δημιουργήματα, όμως, έχουν να επιδείξουν με τη σειρά τους ισχυρά οφέλη δηλ: 

1. Βοηθούν στην καλύτερη ανάδειξη των θεμάτων 
2. Έχουν την δυνατότητα να συμπυκνώνουν πληροφορίες  
3. Χρησιμοποιούν χρώμα κ design ώστε να ξεχωρίζουν από το  

κείμενο 
4. Δημιουργούν ένα  εντυπωσιακό σύνολο που ελκύει τους  

αναγνώστες (Τσαπρούνης, 2012) 

Επομένως, η χρήση τους αποδίδει θετικά στοιχεία τόσο σε αυτούς που τα δημιουρ-
γούν όσο και σε εκείνους που γίνονται αποδέκτες τους. Σε συνδυασμό, δε, και με την 
προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης ,και περισσότερο από τα social media,    
μπορούμε να πούμε πως τα Infographic γίνονται μία από τις πιο αποτελεσματικές  
μεθόδους επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. 
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1.3  Επιτυχημένη λειτουργία 

Τα infographics θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένα στην μετάδοση της πληροφορίας 
και στην μνημόνευση του μηνύματος. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, έχοντας σαν 
βάση τους τις εικόνες και ,συγκεκριμένα, τις οπτικοποιημένες πληροφορίες γίνονται 
πιο εύκολα αρεστά στους ανθρώπους. Καταφέρνουν να επικοινωνήσουν μηνύματα με 
ένα ξεχωριστό τρόπο και ,αυτό, γιατί λειτουργούν μαζί με την ανθρώπινη αίσθηση. Η 
όραση, λοιπόν, είναι ο λόγος που καθιστά τις οπτικοποιημένες πληροφορίες ,και κατά 
συνέπεια τα Infographics,ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας. Αποτελεί 
την πιο δυνατή μορφή εισαγωγής που χρησιμοποιούμε για να αντιληφθούμε τον  
κόσμο γύρω μας και σε αυτήν βασίζεται το φαινόμενο Υπεροχής της Εικόνας              
( Picture Superiority Effect). 

Το φαινόμενο αυτό, εξηγεί την δύναμη της εικόνας που βλέπουμε σε σχέση με την 
ανθρώπινη μνήμη. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι άνθρωποι θυμούνται καλύτερα 
εικόνες αντί για λέξεις, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτή, 
είναι και η αιτία που οι εταιρείες δημιουργούν λογότυπα .Κατά συνέπεια οι άνθρωποι 
προτιμούν να θυμούνται το λογότυπο μιας εταιρείας ή μία εικονογράφηση που να την 
αντιπροσωπεύει, από ότι το πραγματικό της όνομα. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές 
αρέσκονται στο να αγοράζουν προϊόντα από εταιρείες με οικείο λογότυπο. 
Ωστόσο, το Picture Superiority Effect δεν λειτουργεί με κάθε εικόνα. Η εικόνα που 
θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο και να ενισχύει το     
μήνυμα μέσα από τα δεδομένα ώστε να πετύχει μία αξιομνημόνευτη και με διάρκεια 
εντύπωση. (Krum, 2014) 
 
Στην επόμενη σελίδα, παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά λογότυπα          
παγκοσμίως, τα οποία χρησιμοποιώντας το Picture Superiority Effect κατάφεραν να 
πουλήσουν εκατομμύρια προϊόντα.  
Βασιζόμενα στο φαινόμενο, χρησιμοποίησαν απλό σχέδιο ή συνδυασμένο με         
κείμενο, ώστε να αποτυπώνονται στη μνήμη των καταναλωτών. 
Με αυτόν τον τρόπο, τα λογότυπα τους έγιναν ιδιαίτερα οικεία στο μάτι των υποψή-
φιων πελατών και κέρδισαν την εμπιστοσύνη τους .  
Πλέον, με την δεδομένη αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας τους, διατηρούν την     
επιτυχημένη πορεία τους ,καθώς, και τα μεγάλα κέρδη.  
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Πίνακας 1- Διάσημα λογότυπα εταιρειών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάσημα Λογότυπα Εταιρειών 
 

 

   
                            Nike 
 

 

 

 Coca Cola 

 

 
                                            
     Apple 
 

 

 

 Ford 

        

 

 

                          
                               Starbucks 

 

Εικόνα-1.2 
 
Διαθέσιμα στις ιστοσελίδες:  
Nike https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_NIKE.svg 
Coca-Cola:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coca-Cola_logo.svg 
Apple: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Computer_Logo_rainbow.svg 
Ford: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Motor_Company_Logo.svg 
Starbucks: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Starbucks_Corporation_Logo_2011.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_NIKE.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coca-Cola_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Computer_Logo_rainbow.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Motor_Company_Logo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Starbucks_Corporation_Logo_2011.svg


 

 

 
 
Συνεχίζοντας, στην εικόνα 3 περιγράφεται με απλό τρόπο το φαινόμενο Υπεροχής 
της Εικόνας (Picture Superiority
διαβάσει ένα κείμενο και έπειτα μία εικόνα που ακολουθείται από κείμενο, τότε μετά 
από 3 ημέρες έχει 10%  πιθανότητες να θυμάτ
συνεχίσει να θυμάται την εικόνα μαζί με το κείμενο.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος  για να προσεγγίσει την κάθε λέξη πρέπει να «συμπεριφερθεί» 
σαν αποκωδικοποιητής και να αντιστοιχίσει το κάθε γρά
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο συγκριτικά με την αποτύπωση της εικόνας, η 
οποία γίνεται σχεδόν απευθείας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 
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περιγράφεται με απλό τρόπο το φαινόμενο Υπεροχής 
Superiority Effect). Συγκεκριμένα,  εξηγεί πως εάν κάποιος 

διαβάσει ένα κείμενο και έπειτα μία εικόνα που ακολουθείται από κείμενο, τότε μετά 
από 3 ημέρες έχει 10%  πιθανότητες να θυμάται το κείμενο ενώ 65% πιθανότητες να 
συνεχίσει να θυμάται την εικόνα μαζί με το κείμενο.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος  για να προσεγγίσει την κάθε λέξη πρέπει να «συμπεριφερθεί» 
σαν αποκωδικοποιητής και να αντιστοιχίσει το κάθε γράμμα με σχήματα στη μνήμη. 
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο συγκριτικά με την αποτύπωση της εικόνας, η 
οποία γίνεται σχεδόν απευθείας. (Krum, 2014) 

Εικόνα 1.3- Picture Superiority Effect 

περιγράφεται με απλό τρόπο το φαινόμενο Υπεροχής 
Συγκεκριμένα,  εξηγεί πως εάν κάποιος  

διαβάσει ένα κείμενο και έπειτα μία εικόνα που ακολουθείται από κείμενο, τότε μετά 
αι το κείμενο ενώ 65% πιθανότητες να 

συνεχίσει να θυμάται την εικόνα μαζί με το κείμενο.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο          
ανθρώπινος εγκέφαλος  για να προσεγγίσει την κάθε λέξη πρέπει να «συμπεριφερθεί» 

μμα με σχήματα στη μνήμη. 
Γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο συγκριτικά με την αποτύπωση της εικόνας, η 



 

1.4  Οπτικοποίηση δεδομένων

Οπτικοποίηση δεδομένων ονομάζουμε
γραφικών απεικονίσεων. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας διαγράμματα και γραφικά 
δημιουργούμε μία εικόνα. 
Σκοπός της οπτικοποίησης είναι να κάνει τα δεδομένα κατανοητά και ευκολομνη
μόνευτα με μικρή προσπάθεια από τον 
χαρτί, μία οθόνη υπολογιστή χωρίς να μετακινήσει κανείς τη σελίδα πάνω
ένα φύλλο παρουσίασης και  κρατά συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα διευκολύνοντας 
τον χρήστη. Έτσι, κάποιος επικοινωνεί καλύτερα τα δεδομένα 
είται μεγάλο μέρος τους σε μικρό χώρο και η μεταβίβαση της πληροφορίας γίνεται 
μέσω των γραφικών. (Krum, 2014)

αναφέρουμε πως ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να θυμηθεί περισσότερους από 7 
αριθμούς στη σειρά, αλλά ο καθένας μπορεί να διαβάσει μία 
ιστορία με χιλιάδες αριθμούς εάν αυτοί αναπαρασταίνονται σε ένα γράφημα.
Ιnfographics χρειάζονται την οπτικοποίηση των δεδομένων για την ικανότητα της να 
κάνει τα πολύπλοκα, απλά και να βοηθά το
συγκρατεί στη μνήμη του μεγαλύτερα σετ δεδομένων. Ο ρόλος της λειτουργικότητας 
της, παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όπως:
 

1. Η συντομία: Όσο μεγάλο και αν είναι το σύνολο των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε ένα 
σύντομη ιστορία για τον αναγνώστη 
δεδομένων βοηθά τους αναγνώστες να βλέπουν την ιστορία που ξετυλίγεται 
μέσα από τα νούμερα.3.Η δράση και η υποχρέωσ
ίηση γεννιέται το ενδιαφέρον των 
προβούν σε κάποια ενέργεια ή να νιώσουν την υποχρέωση 
συμμετέχουν σε κάτι εάν τους παροτρύνει ή προτείνει  το θέμα του 
Ιnfographic. (Smiciklas, 2012)

Εικόνα 1.4- Οπτικοποίηση δεδομένων
Smiciklas(2012),The Power of Infographics
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1.4  Οπτικοποίηση δεδομένων 

Οπτικοποίηση δεδομένων ονομάζουμε την αναπαράσταση των δεδομένων με χρήση 
γραφικών απεικονίσεων. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας διαγράμματα και γραφικά 

Σκοπός της οπτικοποίησης είναι να κάνει τα δεδομένα κατανοητά και ευκολομνη
μόνευτα με μικρή προσπάθεια από τον αναγνώστη. Χωράει εύκολα σε ένα φύλλο 

χωρίς να μετακινήσει κανείς τη σελίδα πάνω- κάτω
ένα φύλλο παρουσίασης και  κρατά συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα διευκολύνοντας 

Έτσι, κάποιος επικοινωνεί καλύτερα τα δεδομένα αυτά, όταν οπτικοπο
είται μεγάλο μέρος τους σε μικρό χώρο και η μεταβίβαση της πληροφορίας γίνεται 

(Krum, 2014) 
 
 
Ο βασικός, όμως, στόχος 
είναι η δημιουργία νέας 
γνώσης και όχι η δημιου
γία εικόνων. 
Άρα, στοχεύει στη  
πληρέστερη κατανόηση 
πολύπλοκων δεδομένων 
αποτελώντας τον δίαυλο 
μέσα από τον  οποίο 
πραγματοποιείται αποτ
λεσματικά η επικοινωνία.
(Θ.Θεοχάρης, 2010) 
 
 
Για να καταλάβουμε καλ
τερα πως λειτουργεί η 
οπτικοποίηση των δεδομ
νων, αρκεί μόνο να 

αναφέρουμε πως ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να θυμηθεί περισσότερους από 7 
αριθμούς στη σειρά, αλλά ο καθένας μπορεί να διαβάσει μία  
ιστορία με χιλιάδες αριθμούς εάν αυτοί αναπαρασταίνονται σε ένα γράφημα.

χρειάζονται την οπτικοποίηση των δεδομένων για την ικανότητα της να 
κάνει τα πολύπλοκα, απλά και να βοηθά τον αναγνώστη να καταλαβαίνει και να
συγκρατεί στη μνήμη του μεγαλύτερα σετ δεδομένων. Ο ρόλος της λειτουργικότητας 
της, παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όπως: 

: Όσο μεγάλο και αν είναι το σύνολο των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε ένα Infographic, η οπτικοποίηση θα τα μετατρέψει 
σύντομη ιστορία για τον αναγνώστη 2.Η διορατικότητα:  Η οπτικοποίηση 
δεδομένων βοηθά τους αναγνώστες να βλέπουν την ιστορία που ξετυλίγεται 

Η δράση και η υποχρέωση: Μέσα από την οπτικοπ
ίηση γεννιέται το ενδιαφέρον των αναγνωστών και είναι πολύ πιθανό
προβούν σε κάποια ενέργεια ή να νιώσουν την υποχρέωση ,πως πρέπει να 
συμμετέχουν σε κάτι εάν τους παροτρύνει ή προτείνει  το θέμα του 

as, 2012) 

δεδομένων(Πηγή:Mark 
Power of Infographics) 

την αναπαράσταση των δεδομένων με χρήση 
γραφικών απεικονίσεων. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας διαγράμματα και γραφικά 

Σκοπός της οπτικοποίησης είναι να κάνει τα δεδομένα κατανοητά και ευκολομνη-
αναγνώστη. Χωράει εύκολα σε ένα φύλλο 

κάτω, ή 
ένα φύλλο παρουσίασης και  κρατά συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα διευκολύνοντας 

αυτά, όταν οπτικοποι-
είται μεγάλο μέρος τους σε μικρό χώρο και η μεταβίβαση της πληροφορίας γίνεται 

Ο βασικός, όμως, στόχος 
είναι η δημιουργία νέας 
γνώσης και όχι η δημιουρ-

πληρέστερη κατανόηση  
πολύπλοκων δεδομένων 

τον δίαυλο 
μέσα από τον  οποίο  
αγματοποιείται αποτε-

επικοινωνία. 
 

Για να καταλάβουμε καλύ-
τερα πως λειτουργεί η  
οπτικοποίηση των δεδομέ-

αρκεί μόνο να 
αναφέρουμε πως ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να θυμηθεί περισσότερους από 7    

ιστορία με χιλιάδες αριθμούς εάν αυτοί αναπαρασταίνονται σε ένα γράφημα. Τα 
χρειάζονται την οπτικοποίηση των δεδομένων για την ικανότητα της να 

ν αναγνώστη να καταλαβαίνει και να  
συγκρατεί στη μνήμη του μεγαλύτερα σετ δεδομένων. Ο ρόλος της λειτουργικότητας 

: Όσο μεγάλο και αν είναι το σύνολο των δεδομένων που θα  
, η οπτικοποίηση θα τα μετατρέψει σε μία 

:  Η οπτικοποίηση 
δεδομένων βοηθά τους αναγνώστες να βλέπουν την ιστορία που ξετυλίγεται 

οπτικοπο-
αναγνωστών και είναι πολύ πιθανόν να 

ς πρέπει να 
συμμετέχουν σε κάτι εάν τους παροτρύνει ή προτείνει  το θέμα του 



 

1.5 Γραφήματα κ κατηγορίες

Ως γράφημα ορίζεται η οπτική απεικόνιση με διάφορα σχήματα (κύκλοι, ράβδοι κ.λπ) 
κάποιου συνόλου δεδομένων (αριθμών κ.α)
Πιο απλά, είναι ένας τρόπος αφήγησης που περιγράφει 
εικονογραφήσεις. 
Στον χώρο του graphic design 
πιο σύνθετες παρουσιάσεις που θα βοηθούσαν τον αναγνώστη να συλλάβει γρήγορα 
την κεντρική ιδέα. 
Με μία πρώτη ματιά, παραπέμπουν σε οικον
ωθούν τον χρήστη σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση και κερδίζουν τις εντυπώσεις. 
Βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελούν το κλειδί 
της σελιδοποίησης περιλαμβάνοντας μία μεγάλη ποικιλία κατηγο
Οι κατηγορίες των γραφημάτων είναι οι εξής:
 
 
 

1. Kαμπύλες(lines): Αντιπροσωπεύουν τον χρόνο και 
την ποσότητα σχηματ
συνεχή γραμμή, δείχνο
τα στοιχεία. 

 

 

 

2.Μπάρες(bars
τρόπο χρησιμοποιώντας μπάρες ή κολόνες σε διαφο
κάνοντας  σύγκριση

 

 

3.Πίτες(pies):Χρησιμοποιεί το παράδειγμα των 
κομματιών μίας στρογγυλής πίτας, για να δείξει τη 
σχέση των στοιχείων ως προς το σύνολο τους. 
 Χρησιμοποιείται όταν το μ
ση με το όλον είναι σημαντικό.

 

 

 

 

   Εικόνα 1.6-Γράφημα με Μπάρες (bar graph) 
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1.5 Γραφήματα κ κατηγορίες 

Ως γράφημα ορίζεται η οπτική απεικόνιση με διάφορα σχήματα (κύκλοι, ράβδοι κ.λπ) 
κάποιου συνόλου δεδομένων (αριθμών κ.α) (ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ) 

ίναι ένας τρόπος αφήγησης που περιγράφει αριθμούς και στατιστικά με 

 τα γραφήματα δημιουργήθηκαν από την ανάγκη για 
πιο σύνθετες παρουσιάσεις που θα βοηθούσαν τον αναγνώστη να συλλάβει γρήγορα 

μπουν σε οικονομικά διαγράμματα, όμως είναι αυτά που 
ωθούν τον χρήστη σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση και κερδίζουν τις εντυπώσεις. 
Βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελούν το κλειδί 
της σελιδοποίησης περιλαμβάνοντας μία μεγάλη ποικιλία κατηγοριών. 
Οι κατηγορίες των γραφημάτων είναι οι εξής: 

: Αντιπροσωπεύουν τον χρόνο και 
την ποσότητα σχηματίζοντας σημεία πάνω σε μία 

, δείχνοντας πως διαφοροποιούνται  

bars): Παρουσιάζουν αριθμητικές αξίες με  σχηματικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας μπάρες ή κολόνες σε διαφορετικά μήκη 
κάνοντας  σύγκριση μεταξύ τους.  

):Χρησιμοποιεί το παράδειγμα των  
κομματιών μίας στρογγυλής πίτας, για να δείξει τη 

τοιχείων ως προς το σύνολο τους.  
Χρησιμοποιείται όταν το μέγεθος των μερών σε σχέ-

όλον είναι σημαντικό. 

  

 Εικόνα 1.5- Γράφημα με Καμπύλες (

Εικόνα 1.7- Γράφημα με πίτα (

Ως γράφημα ορίζεται η οπτική απεικόνιση με διάφορα σχήματα (κύκλοι, ράβδοι κ.λπ) 

αριθμούς και στατιστικά με 

τα γραφήματα δημιουργήθηκαν από την ανάγκη για 
πιο σύνθετες παρουσιάσεις που θα βοηθούσαν τον αναγνώστη να συλλάβει γρήγορα 

όμως είναι αυτά που 
ωθούν τον χρήστη σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση και κερδίζουν τις εντυπώσεις. 
Βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της οπτικοποίηση δεδομένων και αποτελούν το κλειδί 

σχηματικό 
ρετικά μήκη 

Γράφημα με Καμπύλες (line graph)

Γράφημα με πίτα (pie graph) 



 

 
 
 
 

 

4.Χάρτες(map): Χρησιμοποιούνται κυρίως για να 
δηλώσουν τόπο, να προσανατολίσουν ή να συγκρίνουν   
μεγέθη ή ανάπτυξη π.χ. οικιστική ανάπτυξη

 

 

 

 

 

5.
και επιτρέπουν στον αναγνώ
χε
γραφικά σύμβολα.

 

 
 
 
 
 
 
6. Κειμενογραφήματα(text
όταν από όλο το θέμα ξεχ
σημεία και τα αναδεικνύουμε με εικόνες ή μικρά 
γραφήματα.  

 

 

 

 

 

 

   Εικόνα 1.9- Γράφημα με πινακογραφίες (charts
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): Χρησιμοποιούνται κυρίως για να  
δηλώσουν τόπο, να προσανατολίσουν ή να συγκρίνουν   

οικιστική ανάπτυξη. 

 

 

5.Πινακογραφίες(chart): Ταξινομούν την πληροφορία 
και επιτρέπουν στον αναγνώστη να συγκρίνει
χεία, τα οποία παρουσιάζονται σε κείμενα, αριθμούς ή 
γραφικά σύμβολα. 

 

 
 

text graphs): Προκύπτουν 
όταν από όλο το θέμα ξεχωρίζουμε τα κύρια  
σημεία και τα αναδεικνύουμε με εικόνες ή μικρά 

Εικόνα 1.8- Γράφημα 

charts) 

Εικόνα 1.10- Κειμενογράφημα (text graphs)

): Ταξινομούν την πληροφορία 
τη να συγκρίνει στοι-

τα οποία παρουσιάζονται σε κείμενα, αριθμούς ή 

Γράφημα με χάρτη (map graph) 

Κειμενογράφημα (text graphs) 



 

 
 
 
 

7. Οργανογράμματα
Χρησιμοποιούνται για να εξ
διαβάθμιση σε εταιρείες, οργανισμούς κ.λπ.
Είναι μία κατασκευή από κουτιά τα οποία 
συνδέονται με γραμμές. 

 

 

 

 
 
8. 
γραφήματος μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό ενός 
μηχανισμού ή ενός συστήματος αφού απαντά στο 
ερώτημα «πως λειτουργεί». Χρησιμοποιείται κυρίως  σε 
επιστημονικά θέματα 

 

 

 

 

9.Σύνθετα(composites
είναι οι συνδυασμοί όλων των άλλων τύπων 
γραφημάτων για την εξήγηση πολύπλοκων 
θεμάτων. Μπλέκονται μεταξύ 
τικά στοιχεία με διαφορετικού είδους 
πληροφορίες.    

 (Κωνσταντόπουλος, 2008) 

 

 

 

 

 

     Εικόνα 1.12-  Γράφημα περιγραφικό (descriptive) 
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Οργανογράμματα (organization charts): 
Χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν την    
διαβάθμιση σε εταιρείες, οργανισμούς κ.λπ.    
Είναι μία κατασκευή από κουτιά τα οποία 
συνδέονται με γραμμές.  

8. Περιγραφικά(descriptive): Σ’ αυτή την κατηγορία 
γραφήματος μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό ενός 
μηχανισμού ή ενός συστήματος αφού απαντά στο 
ερώτημα «πως λειτουργεί». Χρησιμοποιείται κυρίως  σε 
επιστημονικά θέματα π.χ. υγείας ή τεχνολογίας.  

composites): Η βασική τους χρήση 
είναι οι συνδυασμοί όλων των άλλων τύπων 
γραφημάτων για την εξήγηση πολύπλοκων 
θεμάτων. Μπλέκονται μεταξύ τους διαφορε-
τικά στοιχεία με διαφορετικού είδους       

   Εικόνα 1.13- Σύνθετο γράφημα (

Εικόνα 1.11- Οργανόγραμμα (

: Σ’ αυτή την κατηγορία 
γραφήματος μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό ενός 
μηχανισμού ή ενός συστήματος αφού απαντά στο     
ερώτημα «πως λειτουργεί». Χρησιμοποιείται κυρίως  σε 

υγείας ή τεχνολογίας.   

Σύνθετο γράφημα (composite graph) 

Οργανόγραμμα (organization chart) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΙΔΙΑΣΜΟΥ 
 

2.1 Προετοιμασία ενός Infographic 

Τα Infographics πρέπει να παρουσιάζονται σαν ένα επικοινωνιακό μέσο, το οποίο να 
χρησιμοποιείται για να μπορεί να μεταδώσει την ιδέα και να συνδεθεί με διαφορετικά 
target groups ανάλογα με το θέμα και το ύφος του σχεδιασμού του. 
Για να καταφέρει να εκπληρώσει τον σκοπό της δημιουργίας του, δηλ να επικοινω-
νήσει μηνύματα πρέπει να γίνει σωστή και λεπτομερής προετοιμασία. 
Η προετοιμασία αφορά και το κομμάτι της οπτικοποίησης δεδομένων, όπου για να 
βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα της, πρέπει να επενδύσουμε χρόνο στη 
διαδικασία υλοποίησης στρατηγικής. Αυτή περιλαμβάνει τους στόχους και την      
εκμάθηση νέων τρόπων ώστε να συγκεντρωθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και 
να παρουσιαστούν οι πληροφορίες μας. 
 Πριν προχωρήσουμε, λοιπόν, στη συγκέντρωση δεδομένων για τον σχεδιασμό ενός 
Infographic, πρέπει να απαντηθούν βασικά ερωτήματα, ώστε να κατανοήσουμε τους 
λόγους ,που χρησιμοποιείται η οπτική επικοινωνία, για να επικοινωνήσουμε με τους 
θεατές. Αυτά είναι: 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του Infographic; 
2. Ποιους στόχους ελπίζει να πετύχει; 
3. Σε ποιόν απευθύνεται ; 
4. Τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από αυτό; 

Τα ερωτήματα ,αυτά, είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό ενός Infographic,   
καθώς από τις απαντήσεις τους εξαρτάται η επιτυχία στην επίτευξη της επικοινωνίας. 
Αναφορικά, τώρα, με τους στόχους που θέτει και θέλει να πετύχει κάθε Infographic 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με το θέμα. Τα παρακάτω 
παραδείγματα θα βοηθήσουν να καταλάβουμε, τι είδους στόχοι μπορούν να τεθούν 
πριν τον σχεδιασμό και τι αντιπροσωπεύουν, δηλ να: 

ü Δημιουργηθούν infographics, που θα προβάλουν σημαντικές και νέες ιδέες.  
ü Ιnfographics, που θα μπορούν να κοινοποιηθούν από τους θεατές και να  

δημιουργούν αναγνωρισιμότητα. (πχ σε ένα γνωστό brand) 
ü Ιnfographics , που θα προκαλούν κινητικότητα από σχετικές σελίδες στην    

ιστοσελίδα του σχεδιαστή. 
ü Ιnfographics , ώστε το κοινό να αντιλαμβάνεται πιο εύκολα ποικίλες και  

δύσκολες πληροφορίες που το αφορούν.  
ü Ιnfographics ,που θα ψυχαγωγούν και θα προβάλουν την κουλτούρα. 

Θέτοντας στόχους, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σωστή δομή του σχεδίου. 
Κατανοώντας το ύφος και τα συμπεράσματα ,που θα βγουν από ένα Infographic,  
μπαίνουν τα θεμέλια για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού          
επικοινωνιακού εργαλείου. 
 



 

 

 

Για να διαπιστώσει κα-
νείς ,εάν ένα Ιnfographic 
λειτουργεί σωστά αλλά 
και εάν είναι αποτελεσ-
ματικό και σχετικό με το 
θέμα, τότε, μπορεί να 
συμβουλευτεί το  «mini-
Ιnfographic» δεξιά, που 
δείχνει τα «smart» δηλ 
τα έξυπνα κριτήρια-
στόχους. 
Σύμφωνα με αυτό, εάν 
κάθε Infographic πληροί 
τα κριτήρια, τότε το    
περιεχόμενο του μπορεί 
να μεταφέρει σωστά  
πληροφορίες και να   πε-
τύχει την όποια μορφής 
επικοινωνίας επιδιώκει. 
Άρα, ένα Ιnfographic 
πρέπει να είναι: 

1. «Specific»δηλ 
Συγκεκριμένο. 
Αφορά το περιε-
χόμενο του 
Infographic, το 
οποίο πρέπει να 
είναι επικεντρω-
μένο στο θέμα 
χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες. 

2. «Measureable» 
δηλ Μετρήσιμο. Χρειάζεται να υπάρχει μέτρο στην ποσότητα των πληροφ
ριών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του σχεδίου.

3. «Attainable» δηλ Εφικτό
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο μήνυμα. Να μην 
νων. 

4. «Relevant» δηλ Σχετικό
θέμα του σχεδίου. 

5. «Time Based» δηλ  Με βάση το χρόνο
θούν να είναι χρονικά πρόσφατα(επίκαιρα) ή εάν πρόκειται για σύγκριση σε 
βάθος χρόνου τότε να περιλαμβάνονται όλα τα έτη
(Smiciklas, 2012) 
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Χρειάζεται να υπάρχει μέτρο στην ποσότητα των πληροφ
ριών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του σχεδίου. 

Εφικτό. Με το σύνολο των στοιχείων  να μπορεί να  
δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο μήνυμα. Να μην υπάρχει έλλειψη δεδομ

Σχετικό. Πληροφορίες κ εικονογραφήσεις σχετικές με το 

Με βάση το χρόνο. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποι
πρόσφατα(επίκαιρα) ή εάν πρόκειται για σύγκριση σε 

ε να περιλαμβάνονται όλα τα έτη. 

Εικόνα 2.1- Κριτήρια " smart"(Πηγή:Mark Smiciklas, 2012, The Power Of 
Infographics) 

Χρειάζεται να υπάρχει μέτρο στην ποσότητα των πληροφο-

 
έλλειψη δεδομέ-

Πληροφορίες κ εικονογραφήσεις σχετικές με το   

. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιη-
πρόσφατα(επίκαιρα) ή εάν πρόκειται για σύγκριση σε 

Mark Smiciklas, 2012, The Power Of 



 

 

2.1.1 Προσέγγιση της ιδέας 

Δεδομένου ότι, απαντήθηκαν τα πολύ σημαντικά ερωτήματα
ο «smart» έλεγχος, που αναφέρθηκαν παραπάνω, τώρα 
ακόμη περισσότερες ιδέες για τον σχεδιασμό ενός 
κάποιος δεν είναι σχεδιαστής, 
τρόπο επικοινωνίας, ίσως θελήσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο να επικοινων
σει μόνος του μία σκέψη. Έτσι, πρέπει οι 
έχει κάποιος στο μυαλό του να καταγραφούν γρήγορα, γιατί μπορεί ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος να καταφέρνει να 
πολλές φορές μπορεί και να χαθούν γρήγορα
Η καταγραφή ,λοιπόν, μπορεί να γίνει 
χαρτί. Μπορεί ο τρόπος, αυτός, 
τερα αποτελεσματικός. Εάν, τώρα, 
ειδικά site οργάνωσης και αποθήκευσης σημειώσεων
το χαρτί και το μολύβι, αλλά με έναν πιο 
Παραδείγματα τέτοιων sites είναι τα 
το εργαλείο της Google- Google
ποιηθεί ένα smartphone ,το οποίο
σημειωματάριο και online bookmarking
Έτσι, ένα γρήγορο σκίτσο, μια περιγραφή της ι
νται, αλλά θα καταγράφονται για να συνθέσουν το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. 
(Smiciklas, 2012) 
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τα πολύ σημαντικά ερωτήματα και πραγματοποιήθηκε 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, τώρα σίγουρα θα γεννιούνται 

ακόμη περισσότερες ιδέες για τον σχεδιασμό ενός Infographic. Ακόμη και εάν 
 αλλά κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτόν τον νέο 

ίσως θελήσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο να επικοινων
σει μόνος του μία σκέψη. Έτσι, πρέπει οι σκέψεις αυτές, οι ιδέες και τα στοιχεία που 
έχει κάποιος στο μυαλό του να καταγραφούν γρήγορα, γιατί μπορεί ο ανθρώπινος 

 αποθηκεύει πολλά δεδομένα στη μνήμη του
μπορεί και να χαθούν γρήγορα. 

, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ,για παράδειγμα σε ένα φύλλο 
 να ανήκει στην παλιά σχολή αλλά είναι ,ακόμη

τώρα, κάποιος προτιμά την τεχνολογία, τότε υπάρχουν 
οργάνωσης και αποθήκευσης σημειώσεων, που κάνουν την ίδια δουλειά με 

αλλά με έναν πιο new age(νέας γενιάς) τρόπο.  
είναι τα evernote.com, delicious.com ,pinboard

Google Bookmarks. Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμ
οποίο παρέχει πολλές επιλογές, όπως  καταγραφή
bookmarking(αποθήκευση διαδικτυακών σελιδοδεικτών)

Έτσι, ένα γρήγορο σκίτσο, μια περιγραφή της ιδέας και λέξεις κλειδιά, δεν θα  
αλλά θα καταγράφονται για να συνθέσουν το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. 

Εικόνα 2.2- Καταγραφή ιδεών, προσχέδιο 

πραγματοποιήθηκε 
σίγουρα θα γεννιούνται      

Ακόμη και εάν       
αλλά κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτόν τον νέο   

ίσως θελήσει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο να επικοινωνή-
και τα στοιχεία που 

έχει κάποιος στο μυαλό του να καταγραφούν γρήγορα, γιατί μπορεί ο ανθρώπινος         
αποθηκεύει πολλά δεδομένα στη μνήμη του, αλλά   

σε ένα φύλλο 
ακόμη, ιδιαί-

κάποιος προτιμά την τεχνολογία, τότε υπάρχουν 
που κάνουν την ίδια δουλειά με 

pinboard.in και 
χρησιμο-

όπως  καταγραφή φωνής, 
(αποθήκευση διαδικτυακών σελιδοδεικτών). 

δέας και λέξεις κλειδιά, δεν θα  χάνο-
αλλά θα καταγράφονται για να συνθέσουν το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. 
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2.1.2 Τα 5W και 1H 

Τα 5W και 1H (who, what, when, where, why, how) δηλ ποιος, τι, πότε, που, γιατί και 
πόσο, είναι οι θεμελιώδεις ερωτήσεις που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι, όταν 
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με μία είδηση. 
Όταν σχεδιάζουμε και δημοσιεύουμε ένα Infographic, ουσιαστικά, υιοθετούμε τον 
ρόλο ενός δημοσιογράφου ,αφού οι οπτικοποιημένες πληροφορίες που θα παρουσι-
αστούν στο κοινό αποτελούν μία ιστορία δηλ ,μία είδηση. 
Κατά συνέπεια, τα 5W και 1H έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού εξασφαλίζεται η  
εγκυρότητα των δεδομένων που θα παρατεθεί αργότερα στο σχέδιο. Ακόμη, βοηθούν 
στη συναρμολόγηση της ιστορίας δηλ όταν προσπαθούμε να συνδυάσουμε ιδέες και 
δεδομένα κατά τη διάρκεια απεικόνισης του σχεδίου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται 
στην προετοιμασία ενός Infographic και, συγκεκριμένα, στην δημιουργία της κεντρι-
κής ιδέας. . 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνουν οι ερωτήσεις και πως μπορεί να τις 
χρησιμοποιήσει κάποιος, παρακάτω προσεγγίζεται η κάθε μία ξεχωριστά: 
 

1. «Ποιός»: « Ποιο είναι το κοινό που απευθύνεται το Infographic;»,«Ποιο 
μήνυμα-κλειδί επιθυμεί να μεταφέρει;» και «Ποιος είναι ο σκοπός του;», ο 
σχεδιαστής αντιλαμβανόμενος τον σκοπό του σχεδίου πρέπει να αναρωτη-
θεί και να καταλήξει στο ακροατήριο του και στο ποιο είναι το πιο 
σημαντικό μήνυμα ,που χρειάζεται να επικοινωνήσει. 
 
 
 

2. «Τι»: « Τι άλλες πληροφορίες χρειάζονται για να ολοκληρωθεί το 
Infographic;», και «Τι σύμβολα έρχονται στο νου με βάση τις πληροφορί-
ες που υπάρχουν;», ο designer πρέπει να είναι βέβαιος, πως έχει όλο το 
 υλικό που χρειάζεται για την υλοποίηση του περιεχομένου και να σκέφτε-
ται «οπτικά» ,ώστε να μπορεί να συνθέσει εύκολα τις πληροφορίες. 
 

 
 

3. «Πότε»: « Πότε οι πληροφορίες σχετίζονται μεταξύ τους;» και «Πότε 
πρέπει να δημοσιευθεί το Infographic;», έχοντας σαν φίλτρο τον χρόνο   
γίνεται αντιληπτό, πότε τα δεδομένα αξίζει να χρησιμοποιηθούν. Όσον 
αφορά τη δημοσίευση, ξανά με βάση τον χρόνο, η περίπτωση ύπαρξης  
ημερομηνίας παράδοσης βοηθά ιδιαίτερα στην απάντηση του 
2ουερωτήματος.  
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4. «Που»: « Από πού προέρχονται τα δεδομένα;» και « Που θα δημοσιευθεί 
το Infographic;», για να διατηρηθεί η ακεραιότητα στο περιεχόμενο και η 
παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών στο κοινό, είναι αναγκαία η διατή-
ρηση έγκυρης πηγής. Σχετικά με την δημοσίευση του Infographic,  ο 
σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει, εάν θα γίνει Online ή εάν θα τυπωθεί σε 
χαρτί ώστε να φιλτράρει ακόμη περισσότερο τις ιδέες του. 

 
 

5. «Γιατί»: «Γιατί είναι σημαντικές οι πληροφορίες για το κοινό;», εάν οι 
πληροφορίες που μεταφέρει το σχέδιο είναι δυσνόητες ή ασύμβατες μετα-
ξύ τους, τότε οι αναγνώστες θα θεωρήσουν πως το περιεχόμενο αυτό δεν 
τους αφορά. Όμως, και ο designer πρέπει να πιστέψει πως έχει κάτι  
σημαντικό να μοιραστεί με το κοινό του αλλιώς, καλό είναι να μην ξεκι-
νήσει τον σχεδιασμό. 
 
 

6. Και τέλος «Πόσο»: « Πόσο εύκολο είναι να γίνουν αντιληπτές οι πληρο-
φορίες;», εδώ η απάντηση είναι «μια δοκιμή θα μας πείσει». Μπορεί 
κάποιος τρίτος να διαβάσει το Infographic και να διαπιστώσει εάν αντι-
λαμβάνεται πλήρως τις πληροφορίες που προβάλλονται.  
 (Smiciklas, 2012) 
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2.2 Η Μορφή της Ιστορίας- Τα 3 μέρη 

 
Σε ένα Infographic, έχει μεγάλη σημασία η αφήγηση της ιστορίας. Ο τρόπος, δηλ, να 
συνδυαστούν οπτικοποιημένο υλικό, γραφικά και κείμενο ώστε να μπορέσουν απλά 
να μεταφέρουν το μήνυμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει μία δομή στο σχέδιο. 
Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη δομή ενός Infographic με την δομή μίας έκθε-
σης ιδεών. 
Έχοντας στο μυαλό μας το θέμα και πως θέλουμε να το αναπτύξουμε ακολουθούμε 
ένα πρότυπο δομής, το οποίο ρυθμίζει το περιεχόμενο μας ώστε να δείχνει διαρθρω-
μένο και ολοκληρωμένο. 
Η δομή, αυτή, αποτελείται από 3 μέρη. Την Εισαγωγή, το Κυρίως Μέρος και τον 
Επίλογο. 
 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή χρειάζεται για να συστήνει στον αναγνώστη το θέμα του σχεδίου. Είναι, 
συνήθως, ένα συνδυασμός από τίτλο και μία σύντομη παράγραφο κειμένου. Όμως 
μπορεί να περιλαμβάνει και οπτικοποιήσεις ή εικονογραφήσεις οι οποίες βοηθούν να 
στο να προετοιμάσουν τον αναγνώστη να μάθει κάτι καινούργιο και να τον συστήσο-
υν στις λεπτομέρειες που έπονται.  
Ερωτήσεις όπως «Τι περιλαμβάνει το Infographic;» και «Γιατί οι αναγνώστες πρέπει 
να νοιαστούν γι αυτό;», βοηθούν τον σχεδιαστή να ξεκινήσει την εισαγωγή και να 
εξηγήσει στο κοινό γιατί αυτό που θα ακολουθήσει τους αφορά και είναι ενδιαφέρον.  
 
Κυρίως Μέρος 
Είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης ενός Infographic. Αυτό εξηγείται αφού, σε αυτό το 
κομμάτι του σχεδίου τοποθετείται το βασικό γεγονός δηλ το θέμα. Εδώ, τις περισσό-
τερες φορές χρησιμοποιείται μία μεγάλη εικονογράφηση ή οπτικοποίηση δεδομένων 
για να προκαλέσει το φαινόμενο Υπεροχής της Εικόνας.  
Ο σχεδιαστής θέλει να τραβήξει το ενδιαφέρον των θεατών προσθέτοντας άγνωστες 
πληροφορίες σε αυτούς και  έπειτα καταφέρνοντας το, επιθυμεί να το θυμούνται. Εάν 
το κοινό θυμάται έστω και ένα στοιχείο από το Infographic, ο designer επιθυμεί αυτό 
να είναι το κυρίως μέρος του. 
 
Επίλογος 
Ο επίλογος σε ένα σχέδιο είναι σαν να ολοκληρώνει κάποιος μία ομιλία. Περιλαμβά-
νει ένα προτεινόμενο μήνυμα που ,καλό θα ήταν, να ακολουθήσουν οι αναγνώστες. 
Αυτό μπορεί να είναι ,εάν πρέπει να επισκεφτούν κάποιο website ή να συμπληρώ-
σουν μία φόρμα εγγραφής, να αγοράσουν κάποιο προϊόν, να γίνουν μέλη σε κάποια  
οργάνωση, να προσέχουν την υγεία τους ή να αλλάξουν μια κακή τους συνήθεια. 
Όλα τα σχέδια πρέπει να περιέχουν επίλογο. (Krum, 2014) 

 

 

 

 

 



 

 

Στην εικόνα 2.4, το Infographic
ριτο τίτλο. Συνεχίζει με το κυρίως μέρος
να επικοινωνήσει και τελειώνει
προτροπή στους αναγνώστες να ακολουθήσουν την εταιρεία ,που δημιούργησε το 
σχέδιο, στα social media. (Krum

 

 

           Εικόνα 2.4- Παράδειγμα δομής σε Infographic  
          (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.flickr.com/photos/therealassetco/8672736366
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Infographic με θέμα τα «bitcoin» ξεκινάει, έχοντας  έναν ευδιά
Συνεχίζει με το κυρίως μέρος, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες που θέλει 

να επικοινωνήσει και τελειώνει, θέτοντας έναν προβληματισμό αλλά, και μία 
προτροπή στους αναγνώστες να ακολουθήσουν την εταιρεία ,που δημιούργησε το 

Krum, 2014) 

https://www.flickr.com/photos/therealassetco/8672736366)  

Εισαγωγή

Κυρίως 
Μέρος 

Επίλογος 

έχοντας  έναν ευδιάκ-
παρουσιάζοντας τις πληροφορίες που θέλει 

και μία     
προτροπή στους αναγνώστες να ακολουθήσουν την εταιρεία ,που δημιούργησε το 

Εισαγωγή 
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2.3 Συμβουλές για τον σωστό σχεδιασμό ενός Infographic 

 
Μετά τους στόχους και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα Infographic, πως    
προσεγγίζει κανείς την ιδέα που έχει και τι κάνει για να καταγράψει τα στοιχεία και 
τις σκέψεις του, το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του σχεδίου. Η πραγματοποίηση, 
δηλ, όλων αυτών των πραγμάτων ,που έχει στο μυαλό του ο επίδοξος σχεδιαστής, 
μαζί με το ένα, μοναδικό και πιο βασικό απ όλα ,μήνυμα που επιθυμεί να μοιραστεί 
με τους αναγνώστες του. 

Ο σχεδιασμός ,λοιπόν, ενός Infographic μπορεί να μοιάζει εύκολος λόγω των         
εικονογραφήσεων και των οπτικοποιήσεων που περιέχει και ,οι οποίες κάνουν το   
περιεχόμενο πιο απλό στην ανάγνωση και την κατανόηση του, όμως, η αλήθεια είναι 
ότι είναι αρκετά δύσκολος. 
Κρύβει μυστικά, κινδύνους και λάθη, που ,ωστόσο, μπορούν να αποφευχθούν, εφό-
σον, εφαρμοστούν και τηρηθούν κάποιοι περιορισμοί και μερικά βασικά βήματα. 
 Εκείνοι που δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, αλλά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν 
με αυτό, καλό θα είναι να ακολουθήσουν τις επόμενες συμβουλές. Αυτές, βοηθούν 
στη βελτίωση του περιεχομένου και της δομής του σχεδίου, ώστε να παραχθεί ένα 
άρτιο αποτέλεσμα: 
 

v Ακρίβεια: Η ακρίβεια είναι η σημαντικότερη πτυχή ενός Infographic. Η       
ικανότητα του σχεδιαστή να μεταφέρει με σαφήνεια τις πληροφορίες στους 
αναγνώστες, τον καθιστά έμπειρο στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή και   
αξιόπιστο στην εγκυρότητα τους. Ακόμη, η σωστή απεικόνιση των δεδομένων 
βοηθά το κοινό να θυμηθεί το μήνυμα του σχεδίου. 
Από την άλλη, έχοντας λανθασμένες απεικονίσεις στοιχείων, οι αναγνώστες θα 
υποθέσουν πως και το υπόλοιπο κομμάτι του σχεδίου, αλλά και του μηνύματος 
είναι αμφισβητούμενης ακρίβειας και σοβαρότητας.  
 
 

v Περιοχή απεικόνισης:  Βασικό κομμάτι για τους σχεδιαστές είναι να κατανο-
ήσουν ότι η σύγκριση μεταξύ των οπτικών μεγεθών των αντικειμένων γίνεται 
βάση της περιοχής τους και όχι του ύψους τους. Οι αριθμητικές τιμές είναι  
μονοδιάστατες, ενώ τα αντικείμενα σε μία σελίδα ή μία οθόνη υπολογιστή    
είναι δυσδιάστατα. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουν μαθηματικούς    
τύπους και γεωμετρία για να γίνει σωστά μία πιθανή σύγκριση σχημάτων. 
Για παράδειγμα, η σύγκριση μεταξύ 2 σχημάτων με τιμές 1000 και 3000      
αντίστοιχα, είναι εύκολη αφού μεταβάλλεται η μία διάσταση και το πλάτος 
παραμένει ίδιο. 
Το πρόβλημα βρίσκεται όταν οπτικοποιεί κάποιος δεδομένα αλλάζοντας το   
μέγεθος σε αντικείμενα όπως κύκλοι, λογότυπα, εικονίδια κ.λπ. Εκεί, πρέπει να 
προηγηθούν μαθηματικοί υπολογισμοί αφού τα σχεδιαστικά προγράμματα  
φέρονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα αντικείμενα αλλάζοντας πλάτος και ύψος 
αλλά όχι περιοχή. 
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                                                                           (Πηγή παραδείγματος: Randy Crum,2014,Cool Infographics)  
 

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να πούμε πως , ως περιοχή ορίζεται το εμβαδόν του 
κάθε σχήματος. Επομένως για να υπολογίσουμε την περιοχή των παραπάνω 
σχημάτων, με τιμή 1000 κάναμε (πλάτος* ύψος =εμβαδόν τετραγώνου) δηλ 
(2ιν.*2ιν.=4ιν.) και ,αντίστοιχα, με την τιμή 3000 κάναμε πάλι (πλάτος* ύψος 
=εμβαδόν ορθογωνίου) δηλ (2ιν. *6ιν=12ιν). (Εμβαδόν τετραγώνου=4  και  
εμβαδόν ορθογωνίου=12, 12/4=3) 
Άρα , το σχήμα με τιμή 3000 έχει 3 φορές μεγαλύτερη περιοχή από το σχήμα 
με τιμή 1000 και, αφού, και οι αριθμητικές τους τιμές το επιβεβαιώνουν, τότε 
η οπτικοποίηση τους είναι σωστή. Επιπρόσθετα να σημειώσουμε πως, η ίδια 
διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί σε οποιαδήποτε οπτικοποίηση σχημάτων, 
όπως οι κύκλοι όπου ισχύει ότι η περιοχή τους ισούται με π*r2 . 
 
 

v  Επιλογή καλού θέματος: Ένα ενδιαφέρον θέμα πρέπει να προσφέρει κάθε 
Infographic στους αναγνώστες του,  αφού εκείνοι δεν αρέσκονται να σπαταλο-
ύν τον χρόνο τους σε βαρετά και  ανούσια θέματα. Έτσι, το περιεχόμενο που 
θα προβάλλεται πρέπει να εστιάζει σε νέες, προηγουμένως άγνωστες, πληρο-
φορίες για το κοινό. Ακόμη καλύτερο θα ήταν, εάν το θέμα περιείχε κάτι 
απροσδόκητο ή κάτι που θα προκαλούσε έκπληξη στους αναγνώστες.  
Τέτοιου είδους θέματα είναι τα trending topics δηλ θέματα της επικαιρότητας 
και τα αμφιλεγόμενα. Αυτά, κοινοποιούνται ευκολότερα σε σχέση με άλλα 
αφού, οι άνθρωποι καταπλήσσονται και θέλουν να μοιραστούν αυτή την και-
νούργια πληροφορία ,που μόλις έχουν μάθει, με τους φίλους τους.  

 

*ίντσες 

 

 1000 

 3000 
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§ Trending Topics (θέματα της επικαιρότητας): Χαρακτηρίζονται ως δημο-
φιλή και χάρη σε αυτά, τα Ιnfographic που σχετίζονται μαζί τους, αποκτούν 
την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών. Πρόκειται για φλέγοντα 
θέματα της επικαιρότητας όπως, το νέο iphone, τα social media, ή μια νέα   
ταινία που κυκλοφόρησε και στοχεύουν σε ένα μεγάλο μερίδιο κοινού. 
Πολλές επιχειρήσεις διαλέγουν να δημιουργούν και να προβάλουν τέτοιου   
είδους θέματα στα Infographic τους, ακόμη κ αν δεν έχουν καμία σχέση με τα 
προϊόντα τους, τη φήμη ή την ίδια την επιχείρησή τους. Ο μόνος τους στόχος 
είναι, να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους  έχοντας 
ως προσδοκία  να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή ότι άλλο εμπορεύονται . 
Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως, αυτή η προσέγγιση του κοινού μπορεί να είναι 
αποτελεσματική όμως κρατά λίγο, αφού τα θέματα της επικαιρότητας αύριο 
μπορεί να θεωρηθούν ξεπερασμένα. 
 
 

§ Αμφιλεγόμενα θέματα: Λέγοντας «αμφιλεγόμενα» εννοούμε τα θέματα που 
πρόκειται να διχάσουν την γνώμη του κοινού . Εάν κάποιος επιλέξει να δημι-
ουργήσει το σχέδιο του βασιζόμενος σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα ,τότε πρέπει 
να περιμένει από το κοινό την συναισθηματική του αντίδραση. Πολλοί θα το 
λατρέψουν, άλλοι θα το μισήσουν.  Όλοι όμως, θα το κοινοποιήσουν και    
αυτό, είναι το ζητούμενο.  
Στα Ιnfographics με αμφιλεγόμενο θέμα κάθε link κοινοποίησης είναι θετικό, 
είτε προέρχεται από αναγνώστη ,ο οποίος ακολουθεί την άποψη που περιγρά-
φεται, είτε από αναγνώστη που διαφωνεί κάθετα. Οι κοινοποιήσεις, 
δημιουργούν επαναληπτικά links κάνοντας τα ορατά στις μηχανές αναζήτη-
σης και ,έτσι, ο σκοπός να δουν το σχέδιο, να μάθουν και να το προωθήσουν 
πολλοί ,σίγουρα επιτυγχάνεται. 
Ωστόσο, τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν ένα ρίσκο αφού, το κοινό μπορεί να 
αντιληφθεί ότι ο σχεδιαστής συμμερίζεται ή απορρίπτει ξεκάθαρα την άποψη 
που προβάλλεται και σαν αποτέλεσμα να εναντιωθεί κατά του ίδιου. 
 
 

v Αναζήτηση για προγενέστερα έργα:  Με την online δημοσίευση των 
Infographics, σίγουρα ,κάπου στο διαδίκτυο θα υπάρχει κάποιο παρόμοιο 
σχέδιο, με θέμα που σχετίζεται με αυτό που έχει διαλέξει να αναπτύξει ένας 
άλλος σχεδιαστής. Αυτό συμβαίνει γιατί, οτιδήποτε δημοσιεύεται στο internet 
παραμένει εκεί και ,συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να βρει αντίγραφα διάφορων 
σχεδίων σε blogs, sites κοινωνικής δικτύωσης, Infographic galleries και στο 
archive.org(μη κερδοσκοπική βιβλιοθήκη ταινιών ,εικόνων, βιβλίων κ.α.) 
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Η πιθανότητα να βρει κάποιος παρόμοιο ,με το δικό του, σχεδιαστικό θέμα 
στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά μεγάλη γι’ αυτό και η ανάγκη για έρευνα προ-
γενέστερων έργων-σχεδίων είναι ακόμη μεγαλύτερη. 
Ο βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι, να βεβαιώσει τον σχεδιαστή ότι το 
έργο του δεν επαναλαμβάνει κάτι που ήδη υπάρχει και να τον βοηθήσει να 
δημιουργήσει κάτι μοναδικό. Κανείς δεν θέλει να αντιγράψει το ίδιο θέμα ή 
να χρησιμοποιήσει τις ίδιες οπτικοποιήσεις ,που υπάρχουν σε  ένα άλλο. 
Ωστόσο, τα στοιχεία που συλλέγει κάποιος από την έρευνα του μπορεί να τον 
βοηθήσουν, ώστε να σκεφτεί καλύτερα τα δεδομένα που θα συμπεριλάβει αλ-
λά και να βρει καινούργια. 
 
 

v Εστίαση στο μήνυμα- κλειδί: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει κατά 
την έναρξη του σχεδιασμού είναι η διευκρίνιση του μηνύματος. Ποιο πρόκει-
ται να είναι το μήνυμα που θα επικοινωνεί το σχέδιο στο κοινό; 
Το μήνυμα είναι η πρωταρχική πληροφορία που ο σχεδιαστής θέλει να κατα-
λάβουν και να θυμούνται οι αναγνώστες. Έτσι, χρησιμοποιεί δεδομένα και 
πληροφορίες για να καταφέρει να στηρίξει το μήνυμα και να πραγματοποιηθεί 
η μετάδοση του στους θεατές. 
Κάθε Infographic χρειάζεται ένα κεντρικό μήνυμα με οπτικοποιήσεις ,που να 
το αναδεικνύουν. Η λογική πως ,επειδή υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δεδομένα, 
πρέπει και να συμπεριληφθούν όλα στο σχέδιο , είναι λανθασμένη αφού το 
περιεχόμενο γίνεται κουραστικό κάνοντας τους αναγνώστες αδιάφορους στο 
ποιο μήνυμα μεταφέρεται και τι αυτό συμβολίζει. 
 
 

v Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων: Το μήνυμα κλειδί που αναφέρθηκε προη-
γουμένως έχει να κάνει και με τον κανόνα των 5 δευτερολέπτων. Οι 
αναγνώστες , στη γενικότερη έννοια τους, είτε έχουν να κάνουν με εφημερί-
δες, sites ή Infographics αφιερώνουν κατά μέσο όρο 5 δευτερόλεπτα, στο να 
σκανάρουν ό,τι περνάει μπροστά από τα μάτια τους. 
Άρα, ο κανόνας λέει πως το σχέδιο πρέπει να μεταδίδει το μήνυμα στον αναγ-
νώστη σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Εάν το μήνυμα, λοιπόν διαμορφωθεί 
έτσι ώστε να τηρεί τον κανόνα, τότε όλοι οι αναγνώστες του Infographic θα το 
καταλάβουν ,ακόμη, και αν δεν του δώσουν ιδιαίτερη σημασία. 
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v Σωστή περιγραφή της ιστορίας: Η σημασία της ιστορίας που θα περιλαμβά-
νει το σχέδιο είναι ,εξίσου, σημαντική με το μήνυμα που μεταφέρει. Η ιστορία 
πρέπει να εξελίσσεται σταδιακά και να ολοκληρώνεται. Χρησιμοποιώντας 
τρόπους όπως, περίληψη της ιστορίας ή αφήγηση πολλών μικρών ιστοριών 
δεν βοηθά στην περίπτωση των Infographics. 
Το μυστικό για μία ξεκάθαρη επικοινωνία μεταξύ σχεδιαστή και αναγνώστη 
είναι η εστίαση στις πληροφορίες και η εξάλειψη δεδομένων που δεν σχετί-
ζονται με το θέμα. 
Δεδομένα και στοιχεία μη συναφή με το ύφος της ιστορίας ,καλό είναι, να μην 
χρησιμοποιούνται αφού αλλοιώνουν το συμπέρασμα της. 
 
 

v Οπτικοποίηση: Η οπτικοποίηση των δεδομένων βοηθά το κοινό να αντιληφ-
θεί καλύτερα και ευκολότερα τις πολύπλοκες πληροφορίες που 
περιλαμβάνουν τα Infographics.  Γενικότερα επικρατεί η άποψη ότι, όσο πιο 
πολύ οπτικοποιεί κάποιος δεδομένα τόσο το καλύτερο. Αντιθέτως, θα έπρεπε 
να ειπωθεί πως τα σχέδια που περιέχουν πολλές οπτικοποιήσεις ,μπερδεύουν 
και δυσκολεύουν το κοινό, το οποίο ίσως προτιμήσει να διαβάσει ένα λιγότε-
ρο περίπλοκο design. 
Επομένως, η οπτικοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται (με μέτρο), αφού: 
§ Προσελκύει την προσοχή των θεατών 
§ Μειώνει τον χρόνο που χρειάζονται οι αναγνώστες στο να αντιληφθο-

ύν τα δεδομένα 
§ Κάνει το μήνυμα αξιομνημόνευτο χάρη στο φαινόμενο Υπεροχής της 

Εικόνας (Picture Superiority Effect) 
§ Και τέλος, κάνει το περιεχόμενο του σχεδίου προσβάσιμο σε άτομα 

που μιλούν άλλες γλώσσες 
 
 

v Οι μεγάλες γραμματοσειρές ΔΕΝ είναι οπτικοποιήσεις: Χρησιμοποιώντας 
μεγάλες γραμματοσειρές για την προβολή αριθμών ,που μπορεί να αποτελούν 
μέρος των δεδομένων, δεν σημαίνει πως γίνεται και οπτικοποίηση τους. Πρό-
κειται για μεγάλο ατόπημα αφού, η αναπαραγωγή των αριθμών σε 
μεγαλύτερα μεγέθη δεν βοηθά το κοινό να καταλάβει την πληροφορία που 
του δίνεται. Πολλές φορές οι σχεδιαστές μπερδεύουν την οπτικοποίηση με την 
χρήση    μεγάλων και φανταχτερών γραμματοσειρών, με αποτέλεσμα να α-
ποπροσανατολίζουν τους αναγνώστες. 
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Ωστόσο, υπάρχει μία τεχνική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να 
μεταφέρονται πιο εύκολα τα νέα στατιστικά δεδομένα. Αυτή περιλαμβάνει 
την σύγκριση των νέων δεδομένων με υπάρχοντα ,που ,ήδη, γνωρίζει το      
κοινό. Έτσι, ο σχεδιαστής προβλέποντας  ποια δεδομένα  είναι γνωστά στους  
αναγνώστες , ουσιαστικά, «οδηγεί» τις σκέψεις τους, και η σύγκριση που 
πραγματοποιείται  προκαλεί το ενδιαφέρον και τα συμπεράσματα τους.  Για 
παράδειγμα, εάν το νέο δεδομένο είναι ότι «το 65% των γονιών ελέγχει τα so-
cial media που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους» τότε πρέπει να συγκριθεί με το 
δεδομένο ότι «2 στα 3 παιδιά κάτω των 18 χρησιμοποιούν τα social media», 
πληροφορία δηλ που είναι γνωστή στους περισσότερους γονείς και πιθανότα-
τα να τραβήξει την προσοχή στο νέο δεδομένο. Έτσι, θα προβληματιστούν 
σκεπτόμενοι εάν ανήκουν και αυτοί στο συγκεκριμένο ποσοστό και θα     
βγάλουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 
 
 

v Οι οπτικοποιήσεις λαμβάνονται υπόψη ως πιο σημαντικές: Η φράση αυτή 
συνεχίζεται ως «… συγκριτικά με το απλό κείμενο» και σημαίνει πως σε ένα 
Infographic, κάθε δεδομένο που προβάλλεται με κείμενο λαμβάνεται από το 
κοινό ως λιγότερο σημαντικό ή και μη σχετικό με το θέμα.   
Τα οπτικοποιημένα στοιχεία προσελκύουν την προσοχή ,έναντι των πληροφο-
ριών που παρουσιάζονται με κείμενο. Το γεγονός αυτό, κάνει τα δεδομένα 
που προβάλλονται με κείμενο να φαίνονται δευτερευούσης σημασίας ή ακόμη 
και αόρατα. Οι αναγνώστες εστιάζουν στα οπτικοποιημένα δεδομένα αγνοώ-
ντας τα υπόλοιπα και ,συχνά, δεν θέλουν καν να σπαταλήσουν χρόνο για να 
δουν τι μπορεί να λέει το κείμενο που βλέπουν.  Ακόμη, μπορεί να τα προσ-
περάσουν αφού προτιμούν να αντιληφθούν το νόημα και το μήνυμα του    
σχεδίου μόνο από το οπτικοποιημένο μέρος του. 
Επομένως, σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να μεταδοθούν στο κοινό  
καλό είναι να οπτικοποιούνται γιατί ,εάν παρουσιαστούν σαν απλό κείμενο,   
κινδυνεύουν να περάσουν απαρατήρητες. 
 
 

v Ελαχιστοποίηση του κειμένου: Κανείς δεν θέλει ένα άρθρο μεταμορφωμένο 
σε εικόνα JPG που θα λέγεται Infographic. Οι αναγνώστες περιμένουν από το 
σχέδιο να χρησιμοποιεί την οπτικοποίηση δεδομένων για να γίνει πιο εύκολο 
στην ανάγνωση και στην αντίληψη του μηνύματος. Αντ’ αυτού, εάν δουν ένα 
Infographic γεμάτο κείμενο, εικόνες και μερικές οπτικοποιήσεις κάπου τριγύ-
ρω, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το κοιτάξουν ούτε για 5 δευτερόλεπτα, 
που ορίζει και ο κανόνας. 
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Η αλήθεια είναι ότι όσο λιγότερο κείμενο περιλαμβάνει το περιεχόμενο του 
σχεδίου, τόσο περισσότερους αναγνώστες θα προσελκύσει. Αρχικά, οι θεατές 
κρίνουν εάν αξίζει τον κόπο να επενδύσουν χρόνο διαβάζοντας το. Εάν, τελι-
κά, αποδειχθεί πως δεν αξίζει λόγω της ύπαρξης μεγάλου όγκου κειμένου   
τότε, εκλαμβάνεται ως «πολύπλοκο» οπότε και το προσπερνούν.  
Βέβαια, η χρυσή τομή στο σχεδιασμό είναι ο περιορισμός του κειμένου και 
όχι η εξάλειψη του.  
 
 

v Εξάλειψη των chart legends: Τα γραφήματα και τα διαγράμματα είναι ιδιαί-
τερα σημαντικά στον σχεδιασμό ενός Infographic αφού και βοηθούν, με τη 
σειρά τους, στην αμεσότερη κατανόηση του σχεδίου. Οι σχεδιαστές μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το Apple Keynote και το Microsoft Power Point για να 
τα δημιουργήσουν και να τα επεξεργαστούν ,κάνοντας τα πιο κατανοητά για 
τον αναγνώστη.   
Αναφορικά με τα charts legends, πρόκειται για τη στήλη που εμφανίζεται δίπ-
λα από ένα γράφημα και εξηγεί τις αντιστοιχίες χρώματος με την ιδιότητα   
ενός στοιχείου.  
Όπως φαίνεται παρακάτω, το στοιχείο «άντρες» αντιστοιχεί στο μπλε χρώμα, 
το στοιχείο «γυναίκες» στο κόκκινο και το στοιχείο «παιδιά» 3 στο πράσινο 
χρώμα.. 
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Γενικότερα, τα charts legends κουράζουν τον αναγνώστη αφού πρέπει να τα 
κοιτάζει εναλλάξ με το γράφημα ώστε να καταλάβει τις αντιστοιχίες αλλά και 
το συνολικό νόημα. 
Έτσι ο designer, πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις κινήσεις αυτές ,για να μην  
δυσανασχετεί ο θεατής, αλλά και για να κάνει το γράφημα του πιο απλό στην 
κατανόηση. Μπορεί, λοιπόν, να αφαιρέσει τα chart legends και να τοποθετή-
σει εικονίδια ,που να αντιπροσωπεύουν την ιδιότητα των στοιχείων, 
απευθείας, πάνω στο γράφημα. Παρακάτω φαίνεται πως διαμορφώθηκε το 
προηγούμενο παράδειγμα, εξαλείφοντας τη διπλανή στήλη. 
Αυτές οι αλλαγές απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από τον σχεδιαστή    
όμως, τώρα, οι πληροφορίες είναι όλες συγκεντρωμένες με τα εικονίδια να 
κάνουν γρηγορότερη την κατανόηση του μηνύματος.   
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v Διαφάνεια δεδομένων:  Ένα μέρος του κοινού, πολλές φορές,  ζητάει απαν-
τήσεις στα εξής ερωτήματα: 

- Από πού προέρχονται τα δεδομένα;  
- Πόσο παλιά είναι; 
- Γιατί να πιστέψω αυτά τα δεδομένα; 
- Είναι αυτό το Infographic αξιόπιστο; 

 
Οι ερωτήσεις ,αυτές, αφορούν την διαφάνεια των δεδομένων. Εάν δηλ ο σχεδιαστής 
θα δείξει ποιες είναι και από πού προέρχονται οι πηγές του. Οι πηγές σε ένα σχέδιο 
πρέπει να παρατίθενται με κάποιο τρόπο ,ώστε το κοινό να ξεπεράσει γρήγορα το  
θέμα ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων. Η αξιοπιστία παίζει σπουδαίο 
ρόλο σε ένα Infographic, μιας και οι αναγνώστες δεν πρόκειται κοινοποιήσουν κάτι 
εάν το περιεχόμενο του κρύβει αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα του μηνύματος 
που    μεταφέρει. 
 
Παρακάτω περιγράφονται κάποια συχνά λάθη που κάνουν οι Infographic designers 

- Δεν υπάρχει λίστα πηγών: Ένας μεγάλος αριθμός  σχε-
δίων δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά που να εξηγεί τις 
πηγές, δηλ από πού προήλθαν τα δεδομένα. Έτσι, οι θεα-
τές δεν εμπιστεύονται το Infographic και τα πιθανά 
σχόλια, αναρτήσεις ή συζητήσεις που θα γίνουν θα είναι   
γύρω από το θέμα της απροσδιόριστης πηγής.   
Το γεγονός αυτό, αποσπά εντελώς την προσοχή του     
κοινού, η οποία έπρεπε να είναι στο μήνυμα που προβά-
λει το σχέδιο και όχι από που βρέθηκαν τα δεδομένα.  
 

- Αόριστη πηγή δεδομένων: Όσο παράλογο είναι να μην 
συμπεριλάβει κάποιος λίστα πηγών, άλλο τόσο είναι και 
να προσθέσει μία που να έχει αόριστες πηγές. Οι λίστες 
με αόριστες πηγές, συνήθως, αναφέρουν απλά το όνομα 
του site που φιλοξένησε τα δεδομένα, χωρίς να παρέχουν 
καμία άλλη πληροφορία σχετικά με κάποιο συγκεκριμέ-
νο άρθρο ή ανάλυση. Για παράδειγμα, ένα Infographic με 
θέμα τις ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα έχει σαν λίστα 
πηγών μόνο το site του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (cres.gr).  
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Ο πιθανός αναγνώστης, εάν θελήσει να δει τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το 
σχέδιο τότε θα πρέπει μόνος του να ψάξει στον ιστότοπο. 
Άρα, θα αναρωτηθεί πως ο σχεδιαστής βρήκε όλα αυτά 
τα δεδομένα ,παρεκκλίνοντας έτσι, από τις σκέψεις που 
έπρεπε να του δημιουργήσει το μήνυμα του σχεδίου.  

 

- Αμφισβητήσιμες πηγές δεδομένων: Πολλοί αναγνώστες 
δεν έχουν τον χρόνο ή δεν θέλουν να μπουν σε κόπο, να 
ελέγξουν τις πηγές δεδομένων που έχει ένα Infographic. 
Οι περισσότεροι δεν πρόκειται να πατήσουν τα links για 
να διαπιστώσουν εάν η πηγή που αναφέρεται στο σχέδιο 
είναι όντως σωστή. Αρκούνται στο να βλέπουν ότι υπάρ-
χει απλά μία λίστα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες 
συγκεκριμένες πηγές δεδομένων που κινούν το ενδιαφέ-
ρον του κοινού όπως, η Wikipedia.  Η Wikipedia ανήκει 
στην  κατηγορία με τα αμφιβόλου ποιότητας sites, αν και 
το περιεχόμενο της έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία 
χρόνια. Επομένως, κάθε site που δεν λαμβάνεται σοβαρά 
από τον σχεδιαστή, όπως sites με χιουμοριστικά θέματα 
ή προσωπικά blogs , όλα θεωρούνται αμφισβητήσιμες 
πηγές.  

 

v Σωστές πρακτικές: Ένα Infographic θεωρείται αξιόπιστο όταν παρέχει στους 
αναγνώστες του την λίστα πηγών με τα δεδομένα που χρησιμοποίησε.  
Ακολουθούν κάποια βήματα  ,που αφορούν το κομμάτι των πηγών ώστε να 
δημιουργηθεί ένα καλό και αξιόπιστο Infographic: 

- Εύρεση και παράθεση των αυθεντικών πηγών των δεδο-
μένων και όχι άρθρα από εφημερίδες που τις 
επικαλούνται . 

- Τοποθέτηση της λίστας με τις αναφορές για τις πηγές 
των δεδομένων, είτε μαζί με τα δεδομένα είτε στο κάτω 
μέρος του σχεδίου. 

- Δημιουργία λίστας με τα URL συγκεκριμένων αναλύσε-
ων ή σετ δεδομένων και όχι των sites που τα φιλοξενούν. 

- Προσθήκη της ημέρας ή του χρόνου που δημοσιεύθηκαν 
τα δεδομένα για την κατοχύρωση της μεταξύ τους συνά-
φειας . 
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Πρόσθετα, ο σχεδιαστής θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα υπολογιστικό 
φύλλο στο Google Docs ,όπου θα είναι διαθέσιμη η λίστα με τις αναφορές 
των πηγών και θα είναι διαθέσιμη για όποιον επιθυμεί να δει ή να χρησιμο-
ποιήσει τα δεδομένα.         
 
 

v Τα ψιλά γράμματα: Ένα Infographic, από την στιγμή που θα δημοσιευθεί 
στο internet ξεκινά την δική του «ζωή». Αυτό σημαίνει, πως φεύγει από τα 
χέρια του σχεδιαστή και ,πλέον, θα αναδημοσιεύεται και θα αλλάζει το       
μέγεθος του από οποιονδήποτε αναγνώστη. 
Αρχικά, τα σχέδια δημοσιεύονται σε συνδυασμό με κείμενο και αποτελούν 
μέρος μιας ιστοσελίδας ή ενός blog. Όλο αυτό το έξτρα κείμενο ,όμως, συνή-
θως αγνοείται ,όταν το σχέδιο κοινοποιείται. Επομένως, εάν ο σχεδιαστής 
θέλει μαζί με την «εικόνα» του σχεδίου να δημοσιεύεται και το κείμενο που 
το ακολουθεί ,τότε πρέπει να περιλαμβάνονται και τα δύο στο ίδιο αρχείο. 
Αυτό, εξασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες 
για το κοινό.  
 
 

v Πνευματικά δικαιώματα: Η νομική κάλυψη του σχεδίου έναντι οποιου-
δήποτε άλλου ,πέρα του ιδιοκτήτη, κρίνεται απαραίτητη. Ο λόγος είναι πως,       
οποιοσδήποτε και αν προσπαθήσει να τροποποιήσει, να καταχραστεί ή να   
ισχυριστεί πως το σχέδιο του ανήκει τότε, θα πρέπει να λογοδοτήσει στη     
δικαιοσύνη. 
Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν κάθε πρωτότυπο δημιούργημα και 
παρέχουν το σύνολο των εξουσιών τους ,μόνο, στον ιδιοκτήτη.  
Για παράδειγμα, εάν κάποιος θελήσει να συμπεριλάβει το Infographic         
κάποιου άλλου σε  ένα βιβλίο, τότε πρέπει να ζητήσει την άδεια του δημιουρ-
γού του.  
 
 

v Η αυθεντική σελίδα προορισμού: Πολλοί, οι οποίοι αναδημοσιεύουν το 
σχέδιο κάποιου άλλου δεν αφήνουν ένα HTML link ,πίσω, με τη σελίδα από 
όπου το πήραν δηλ την σελίδα που το δημοσίευσε ο ίδιος ο δημιουργός, την 
Landing Page του. 
Οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν την γνώση ή αμελούν να το κάνουν και 
έτσι, έρχεται στην ευθύνη του δημιουργού να επικοινωνήσει μαζί τους ,ώστε 
να μάθει σε ποια sites δημοσιεύθηκε το Infographic του. Γεγονός που, όπως 
είναι λογικό , δεν μπορεί να συμβεί αφού απαιτεί πολύ χρόνο και οι χρήστες 
πιθανόν να αρνηθούν να συνεργαστούν. Έτσι, ο σχεδιαστής θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει το URL ,που θα οδηγεί απευθείας στη σελίδα του, προσθέτο-
ντας το  ,κάπου, μέσα στο σχέδιο του. Με αυτόν τον τρόπο, εάν οι ανα-
γνώστες θελήσουν να δουν τον Infographic στο πλήρες μέγεθός του μπορούν 
αν το πληκτρολογήσουν στον browser τους. 
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v Αναφορά στο όνομα του σχεδιαστή: Οι αναγνώστες των Infographics εκτι-
μούν το γεγονός ότι ένα σχέδιο δημιουργείται από έναν ιδιώτη και όχι από μία 
μεγάλη εταιρεία.  Πιστεύουν ότι με τα σχόλια τους, τις κοινοποιήσεις και την 
εποικοδομητική τους κριτική, στηρίζουν τον συγκεκριμένο σχεδιαστή. Από 
την άλλη, σε ένα σχέδιο που αναγράφεται μόνο το όνομα μιας εταιρείας, οι 
άνθρωποι αποθαρρύνονται και δεν κοινοποιούν το περιεχόμενο στους φίλους 
τους. 
Άρα ένας ιδιώτης σχεδιαστής, θα απολαύσει την προτίμηση του κοινού έναντι 
μιας επιχείρησης. Συμπληρωματικά, πρέπει να πούμε πως ο designer, μπορεί 
να «χτίσει» την αξιοπιστία του ,όσον αφορά τα σχέδια, υποβοηθούμενος από 
την προώθηση που θα λάβει από τον κόσμο. Ακόμη, μπορεί να βελτιώσει την 
επαγγελματική του πορεία, αφού μέσα από την προβολή των σχεδίων του   
υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να του ζητηθεί να αναπτύξει ,ακόμη, περισσό-
τερα. 
Επομένως, η αναφορά στο όνομα του σχεδιαστή προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη 
στον ίδιο και ,εκ του αποτελέσματος, γίνεται αντιληπτό πως η χρήση του είναι 
αναγκαία. (Krum, 2014) 

  

  

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τις παραπάνω συμβουλές ως κατευθυντήρια γραμμή για 
τον σχεδιασμό ενός  Infographic ,θα παραχθεί ένα αξιόλογο αποτέλεσμα, περισσότε-
ρο ανταγωνιστικό και με λιγότερα σφάλματα. Ο σκοπός του, που είναι η επικοινωνία 
θα επιτευχθεί και η κοινοποίηση του σε όλο και μεγαλύτερο κοινό θα γίνει πραγματι-
κότητα.   
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2.4 Λογισμικό Σχεδιασμού 

 
Για να δημιουργηθεί ένα Infographic χρειάζεται ένα υλικοτεχνικό υπόβαθρο και έναν 
συνδυασμό λογισμικών γραφιστικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία, τα υλικά, τα δεδομένα 
και οι τεχνικές που θα χρειαστούν για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο, έχουν όλα συγκεν-
τρωθεί με έρευνα που έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί. 
Άρα, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του προγράμματος ή συνδυασμού του με     
άλλα online προγράμματα που θα χρησιμοποιήσει ένας σχεδιαστής ,ώστε να δώσει 
«σχήμα» οπτικοποιώντας τα δεδομένα του. Η επιλογή εξαρτάται από το θέμα και τις 
οπτικοποιήσεις που θα συμπεριλάβει στο σχέδιο του, δηλ αν πρόκειται για ένα απλό 
γράφημα θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό πρόγραμμα από ότι αν είναι μία εικόνα, την 
οποία θέλει να επεξεργαστεί. 
Τα τελευταία χρόνια οι εφαρμογές λογισμικού αλλά και οι ιστοσελίδες που αφορούν 
τον σχεδιασμό των Infographics, έχουν αυξηθεί δραματικά. Έτσι, μέσα από αυτή την 
μεγάλη ποικιλία λογισμικών, είτε είναι επί πληρωμή είτε όχι, ο designer μπορεί να 
βρει εύκολα αυτό που ταιριάζει στις απαιτήσεις του. 
Ανεξάρτητα, όμως, από το είδος των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν για την 
επεξεργασία ή την δημιουργία δεδομένων, το τελικό σχέδιο θα χρειαστεί ένα      
πρόγραμμα διανυσματικών γραφικών, στο οποίο θα γίνει και η ολοκλήρωση του.  
Τα προγράμματα διανυσματικών γραφικών χαρακτηρίζονται από ένα βασικό        
πλεονέκτημα. Τα στοιχεία όπως, κείμενα, εικόνες, εικονογραφήσεις και οπτικοποιη-
μένα δεδομένα, συμπεριφέρονται σαν ξεχωριστά αντικείμενα και μπορούν να 
μετακινηθούν, να αλλάξουν μέγεθος και να περιστραφούν. Όλα αυτά συμβαίνουν, 
χωρίς να    αλλάξει καθόλου η ανάλυση και η σαφήνεια τους. Ακόμη, μπορούν να 
εισάγουν στατικές εικόνες δηλ φωτογραφίες κάνοντας τες να φερθούν σαν μετακινο-
ύμενα αντικείμενα. Ο μόνος περιορισμός για τις εικόνες είναι ότι η ανάλυση τους 
παραμένει ίδια οπότε δεν επιτρέπει αλλαγή μεγέθους από τον χρήστη. 
 
 
Στη συνέχεια, περιγράφονται τα προγράμματα διανυσματικού χαρακτήρα, που ανα-
φέρθηκαν προηγουμένως, προγράμματα επεξεργασίας εικόνας όπως, επίσης και 
online εργαλεία οπτικοποίησης. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.1 Προγράμματα Διανυσματικών Γραφικών:

 
· Adobe Illustrator:  Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα διανυσματικών 

γραφικών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από επαγγελματίες 
σχεδιαστές όσο και από επίδοξους ερασιτέχνες.
γικής σουίτας της 
χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε εργασία. 
τει μία βάση γνώσεων αναφορικά με τη 
ωστόσο εάν εξοικειωθεί κανείς η δημιουργία και η επεξεργασία γραφικών 
είναι ιδιαίτερα εύκολη
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Προγράμματα Διανυσματικών Γραφικών: 

:  Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα διανυσματικών 
γραφικών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από επαγγελματίες 
σχεδιαστές όσο και από επίδοξους ερασιτέχνες. Είναι μέρος της δημιου
γικής σουίτας της Adobe (Adobe creative suite) και οι designers
χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε εργασία. Για τους αρχάριους, προϋποθ

μία βάση γνώσεων αναφορικά με τη χρήση τέτοιων λογισμικών, 
ιωθεί κανείς η δημιουργία και η επεξεργασία γραφικών 

είναι ιδιαίτερα εύκολη. 

 

  

Εικόνα 2.7-  Adobe Illustrator 

:  Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα διανυσματικών 
γραφικών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από επαγγελματίες 

Είναι μέρος της δημιουρ-
designers το 
προϋποθέ-

τέτοιων λογισμικών, 
ιωθεί κανείς η δημιουργία και η επεξεργασία γραφικών 



 

 
 

· Adobe In Design: Πρόκειται για 
φικού ελέγχου κάθε εργασίας πριν την δημοσίευση ή την εκτύπωσής της. 
Περιλαμβάνεται κ αυτό στη σουίτα της 
ποιείται σε μεγάλου μεγέθους σχέδια που προορίζονται για περιοδικά ή 
εφημερίδες. 
Σε ένα Infographic το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργ
λείο, ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει κείμενο γύρω από μία εικόνα 
ή να συνθέσει το τελικό αποτέλεσμα του σχεδίου.
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

(Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: http://getintopc
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: Πρόκειται για πρόγραμμα σελιδοποίησης και τυπογρ
φικού ελέγχου κάθε εργασίας πριν την δημοσίευση ή την εκτύπωσής της. 
Περιλαμβάνεται κ αυτό στη σουίτα της Adobe και, συνήθως, χρησιμο
ποιείται σε μεγάλου μεγέθους σχέδια που προορίζονται για περιοδικά ή 

το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργ
ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει κείμενο γύρω από μία εικόνα 

ή να συνθέσει το τελικό αποτέλεσμα του σχεδίου. 

Εικόνα 2.8- Adobe InDesign 
getintopc.com/softwares/design/adobe-indesign-cc-2014-free

πρόγραμμα σελιδοποίησης και τυπογρα-
φικού ελέγχου κάθε εργασίας πριν την δημοσίευση ή την εκτύπωσής της. 

χρησιμο-
ποιείται σε μεγάλου μεγέθους σχέδια που προορίζονται για περιοδικά ή     

το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργα-
ώστε να μπορεί κάποιος να προσθέσει κείμενο γύρω από μία εικόνα 

free-download/) 



 

 

· OmniGraffle: Είναι παρόμοιο με το 
ρίζεται περισσότερο ως εργαλείο διαγραμμάτων .Επομένως, οι εργασίες 
με διαγράμματα πραγματοποιούνται ευκολότερα. Συγκριτικά με το 
Α.Illustrator, έχει λιγότερες δυνατότητες ,μιας και κάποιες διανυσματικές 
λειτουργίες λείπουν, όμως είναι απλούστερο στη χρήση. 
Πρέπει να σημειώσουμε πως
ται μόνο από Μac υπολογιστές αλλά διατίθεται και σε 
 
 
 

(Διαθέσιμη εικόνα στην  ιστοσελίδα:http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html
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: Είναι παρόμοιο με το Adobe Illustrator, όμως χαρακτη
περισσότερο ως εργαλείο διαγραμμάτων .Επομένως, οι εργασίες 

με διαγράμματα πραγματοποιούνται ευκολότερα. Συγκριτικά με το 
, έχει λιγότερες δυνατότητες ,μιας και κάποιες διανυσματικές 

λειτουργίες λείπουν, όμως είναι απλούστερο στη χρήση.  
πει να σημειώσουμε πως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιε

υπολογιστές αλλά διατίθεται και σε online εφαρμογή. 

Εικόνα 2.9- Omnigraffle 
http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html

, όμως χαρακτη-
περισσότερο ως εργαλείο διαγραμμάτων .Επομένως, οι εργασίες 

με διαγράμματα πραγματοποιούνται ευκολότερα. Συγκριτικά με το 
, έχει λιγότερες δυνατότητες ,μιας και κάποιες διανυσματικές 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί-
εφαρμογή.  

http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html) 

 

http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html
http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html
http://www.macworld.com/article/1136253/omnigrafflepro5.html


 

 
 

· Microsoft Power Point
καθιερωθεί ως εφαρμογή παρουσιάσεων
απλό διανυσματικό πρόγραμμα. Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν 
κείμενο και να εισάγουν διανυσματικές εικόνες και σχήματα . 
Η λειτουργία του είναι ιδιαίτερα γνωστή, αφού δεν είναι λίγοι οι χρήστες 
που το προτιμούν. (Krum
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Point: Περίεργο κ όμως αληθινό(!). Μπορεί να έχει 
καθιερωθεί ως εφαρμογή παρουσιάσεων, όμως δεν παύει να είναι ένα
απλό διανυσματικό πρόγραμμα. Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν 
κείμενο και να εισάγουν διανυσματικές εικόνες και σχήματα .  
Η λειτουργία του είναι ιδιαίτερα γνωστή, αφού δεν είναι λίγοι οι χρήστες 

Krum, 2014) 

  

Εικόνα 2.10- PowerPoint 

Μπορεί να έχει   
όμως δεν παύει να είναι ένα   

απλό διανυσματικό πρόγραμμα. Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν 

Η λειτουργία του είναι ιδιαίτερα γνωστή, αφού δεν είναι λίγοι οι χρήστες 

 



 

 

2.4.2 Προγράμματα Επεξεργασίας Εικόνας

Κάποιοι σχεδιαστές δημιουργούν εξ’ ολοκλήρου τα Ι
ντας προγράμματα επεξεργασίας Εικόνας
αποκόπτουν και να απομακρύνουν στοιχεία 
πολλές δυνατότητες και έτσι διευκολύνουν τον χρήστη στο έργο του. 

· Adobe Photoshop: Είναι
και φωτογραφιών. Ανήκει 
πάρα πολλές επιλογές επεξεργασίας. 
νες ,πριν τοποθετηθούν στο τελικό σχέδιο ενός 
 

 

 

 

 
 
 
 

(Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: http://4hbest.blogspot.gr/2013/11/adobe
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Προγράμματα Επεξεργασίας Εικόνας 

Κάποιοι σχεδιαστές δημιουργούν εξ’ ολοκλήρου τα Ιnfographic τους χρησιμοποι
επεξεργασίας Εικόνας. Μπορούν να αλλάζουν χρώματα, να 

αποκόπτουν και να απομακρύνουν στοιχεία ,που δεν χρειάζονται, στις εικόνες. Έχουν 
πολλές δυνατότητες και έτσι διευκολύνουν τον χρήστη στο έργο του.  

Είναι το κυρίαρχο πρόγραμμα στην επεξεργασία εικόνων 
και φωτογραφιών. Ανήκει ,και αυτό, στη σουίτα της Adobe  προσφέροντας 
πάρα πολλές επιλογές επεξεργασίας. «Καθαρίζει» και να αναδεικνύει τις εικ

πριν τοποθετηθούν στο τελικό σχέδιο ενός Infographic. 

Εικόνα 2.11- Adobe Photoshop 
http://4hbest.blogspot.gr/2013/11/adobe-photoshop-cs6-full-

τους χρησιμοποιώ-
. Μπορούν να αλλάζουν χρώματα, να      

στις εικόνες. Έχουν 

το κυρίαρχο πρόγραμμα στην επεξεργασία εικόνων 
προσφέροντας 

αθαρίζει» και να αναδεικνύει τις εικό-

-version-with.html) 

http://4hbest.blogspot.gr/2013/11/adobe
http://4hbest.blogspot.gr/2013/11/adobe


 

 
 

· Pixelmator: Χρησιμοποιείται
από τις διασημότερες επιλογές στην επεξεργασία εικόνων. Περιλαμβάνει  
χαρακτηριστικά και εργαλεία, που έχουν τα περισσότερα προγράμματα του 
είδους του, παραμένοντας ιδιαίτερα ικανό στη διαχείριση εικόνων για 
Infographics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: http:
with
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Χρησιμοποιείται, κυρίως, σε Mac υπολογιστές και αποτελεί μία 
από τις διασημότερες επιλογές στην επεξεργασία εικόνων. Περιλαμβάνει  
χαρακτηριστικά και εργαλεία, που έχουν τα περισσότερα προγράμματα του 

του, παραμένοντας ιδιαίτερα ικανό στη διαχείριση εικόνων για 

Εικόνα 2.12- Pixelmator 
http://www.cultofmac.com/126308/pixelmator-2-0-launches-

with-new-image-editing-features/ 

και αποτελεί μία 
από τις διασημότερες επιλογές στην επεξεργασία εικόνων. Περιλαμβάνει    
χαρακτηριστικά και εργαλεία, που έχουν τα περισσότερα προγράμματα του     

του, παραμένοντας ιδιαίτερα ικανό στη διαχείριση εικόνων για 

-tomorrow-

http://www.cultofmac.com/126308/pixelmator-2-0-launches


 

 
 

· GIMP:  Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει ρετούς φωτογρ
φιών, σύνθεση και δημιουργία εικόνων. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά 
που αφορούν την επεξεργασία εικόνας
τότητα του με όλα τα λειτουργικά συστήματα (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα
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Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει ρετούς φωτογρ
φιών, σύνθεση και δημιουργία εικόνων. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά 

την επεξεργασία εικόνας, αλλά το πιο σημαντικό είναι η συμβ
τότητα του με όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac, Linux κ.α.)

Εικόνα 2.13- Gimp 
(Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: http://gimp.en.softonic.com/mac) 

Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει ρετούς φωτογρα-
φιών, σύνθεση και δημιουργία εικόνων. Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά 

αλλά το πιο σημαντικό είναι η συμβα-
κ.α.) 

http://gimp.en.softonic.com/mac


 

 
 

· Acorn: Αποτελεί βραβευμένο και χαμηλού κόστους πρόγραμμα επεξεργασίας 
εικόνων. Περιλαμβάνοντας εργαλεία και φίλτρα γίνεται γνωστό και εύκολο 
στη χρήση. Το μειονέκτημα του είναι ότι λειτουργεί 
λειτουργικό σύστημα Mac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: 
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Αποτελεί βραβευμένο και χαμηλού κόστους πρόγραμμα επεξεργασίας 
εικόνων. Περιλαμβάνοντας εργαλεία και φίλτρα γίνεται γνωστό και εύκολο 
στη χρήση. Το μειονέκτημα του είναι ότι λειτουργεί ,μόνο, σε υπολογιστές με 

Mac. (Krum, 2014) 

  

Εικόνα 2.14- Acorn 
( Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: http://www.macworld.com/article/1159847/acorn3review.html

Αποτελεί βραβευμένο και χαμηλού κόστους πρόγραμμα επεξεργασίας 
εικόνων. Περιλαμβάνοντας εργαλεία και φίλτρα γίνεται γνωστό και εύκολο 

σε υπολογιστές με 

http://www.macworld.com/article/1159847/acorn3review.html) 

http://www.macworld.com/article/1159847/acorn3review.html
http://www.macworld.com/article/1159847/acorn3review.html


 

2.4.3 Online εργαλεία Οπτικοποίησης

 
Υπάρχουν διάφορα online εργαλεία και ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να δημιου
γήσει οπτικοποιήσεις δεδομένων. Η επιλογή εξαρτάται από το είδος των 
πληροφοριών και από την ιστορία που θα περιλαμβάνει το σχέδιο.
Για παράδειγμα ο περιοδικός πίνακας μεθόδων οπτικοποίησης (
Visualization Methods) είναι ένα εργαλείο που βοηθά πολλούς σχεδιαστές να προ
διορίσουν ,ποιο είδος οπτικοποίησης δεδομένων είναι κατάλληλο για το 
τους. Σε αυτό, οι μέθοδοι οπτικοποίησης 
των δεδομένων που οπτικοποιούν δηλ. οπτικοποίηση στρατηγικής, πληροφοριών ή 
ακόμη και σύνθετη οπτικοποίηση.
Έτσι, όταν περάσει  κάποιος το ποντίκι του πάνω από οποιαδήποτε μέθοδο τότε 
αναπαράγεται ένα παράδειγμα οπτικοποίησης. 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.15- Περιοδικός πίνακας οπτικοποίησης δεδομένων (Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: 
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=445619
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εργαλεία Οπτικοποίησης 

εργαλεία και ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να δημιου
γήσει οπτικοποιήσεις δεδομένων. Η επιλογή εξαρτάται από το είδος των 
πληροφοριών και από την ιστορία που θα περιλαμβάνει το σχέδιο. 

οδικός πίνακας μεθόδων οπτικοποίησης (Periodic Table
είναι ένα εργαλείο που βοηθά πολλούς σχεδιαστές να προ

ποιο είδος οπτικοποίησης δεδομένων είναι κατάλληλο για το Infographic
τους. Σε αυτό, οι μέθοδοι οπτικοποίησης είναι ομαδοποιημένοι ανάλογα με το είδος 
των δεδομένων που οπτικοποιούν δηλ. οπτικοποίηση στρατηγικής, πληροφοριών ή 
ακόμη και σύνθετη οπτικοποίηση. 
Έτσι, όταν περάσει  κάποιος το ποντίκι του πάνω από οποιαδήποτε μέθοδο τότε 

οπτικοποίησης.  

Περιοδικός πίνακας οπτικοποίησης δεδομένων (Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: 
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=445619 

εργαλεία και ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να δημιουρ-
γήσει οπτικοποιήσεις δεδομένων. Η επιλογή εξαρτάται από το είδος των 

Table of 
είναι ένα εργαλείο που βοηθά πολλούς σχεδιαστές να προσ-

Infographic 
είναι ομαδοποιημένοι ανάλογα με το είδος 

των δεδομένων που οπτικοποιούν δηλ. οπτικοποίηση στρατηγικής, πληροφοριών ή 

Έτσι, όταν περάσει  κάποιος το ποντίκι του πάνω από οποιαδήποτε μέθοδο τότε     

Περιοδικός πίνακας οπτικοποίησης δεδομένων (Διαθέσιμη εικόνα στην ιστοσελίδα: 

https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=445619
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=445619


 

 
 

· Wordle.net: Το wordle είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την δημι
ουργία word clouds δηλ σύννεφα λέξεων
τούν με κάθε είδος κειμέ
Τα word clouds δημιουργούνται με βάση
την συχνότητα των λέξεων στο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο,
σύννεφο με μεγαλύτερες λέξεις
Χρησιμοποιούνται, συνήθως, όταν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο είναι περισσότερο ποιοτικά από ότι ποσοτικά 
αποκομίσει μία γενικότερη εντύπωση.

 

Το παραπάνω σύννεφο λέξεων, δημιουργήθηκε από τον ορισμό των 
υπάρχει στο «Κεφάλαιο 1». Αφού το 
τα των λέξεων, η λέξη “infographics
υπερτερεί των υπολοίπων και, έτσι,
αναγνώστη. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.16- Σύννεφο λέξεων ( Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: 
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είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την δημι
δηλ σύννεφα λέξεων. Τα σύννεφα μπορούν να σχηματι

είδος κειμένου  που θα του δώσει ο χρήστης.  
δημιουργούνται με βάση το μέγεθος των γραμματοσειρών και 
των λέξεων στο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, φτιάχνουν ένα 

σύννεφο με μεγαλύτερες λέξεις εκείνες, που παρουσιάζονται πιο συχνά.
Χρησιμοποιούνται, συνήθως, όταν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 

ι περισσότερο ποιοτικά από ότι ποσοτικά ,ώστε ο αναγνώστης να 
αποκομίσει μία γενικότερη εντύπωση. 

Το παραπάνω σύννεφο λέξεων, δημιουργήθηκε από τον ορισμό των Infographic
Αφού το wordle.net λειτουργεί ,κυρίως, με την συχνότ

infographics” προστέθηκε μερικές επιπλέον φορές, ώστε να 
, έτσι, να μπορεί να μεταδώσει απευθείας το νόημα στον 

Σύννεφο λέξεων ( Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: http://www.wordle.net

είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για την δημι-
μπορούν να σχηματισ-

το μέγεθος των γραμματοσειρών και 
φτιάχνουν ένα 

που παρουσιάζονται πιο συχνά. 
Χρησιμοποιούνται, συνήθως, όταν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 

ώστε ο αναγνώστης να 

Infographics, που 
με την συχνότη-

προστέθηκε μερικές επιπλέον φορές, ώστε να 
μεταδώσει απευθείας το νόημα στον 

http://www.wordle.net) 

http://www.wordle.net
http://www.wordle.net


 

 
 
 

· Chartle.net: Είναι εύκολο και δωρεάν. Σε αντίθεση με τα κλασσικά γραφήμ
τα, πίτες, γραμμές και μπάρες, το 
διαφορετικών και χρήσιμων 
θούν στα Infographics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.17-  Chartle
http://www.chartle.net/. Η κάτω εικόνα από πηγή :
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Είναι εύκολο και δωρεάν. Σε αντίθεση με τα κλασσικά γραφήμ
τα, πίτες, γραμμές και μπάρες, το chartle προσφέρει έναν αριθμό 
διαφορετικών και χρήσιμων οπτικοποιήσεων ,που μπορούν να χρησιμοποι

Chartle (Η επάνω εικόνα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
. Η κάτω εικόνα από πηγή :Randy Krum(2014) Cool 

Infographics”) 

Είναι εύκολο και δωρεάν. Σε αντίθεση με τα κλασσικά γραφήμα-
προσφέρει έναν αριθμό 

που μπορούν να χρησιμοποιη-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chartle.net/


 

 
 
 

§ DIY Chart:  Περιλαμβάνει 
μοποιήσει κάποιος ως οπτικοποιήσεις στο σχέδιο του. Χρειάζεται εγγραφή
ακόμη, και για τα  βασικά πρότυπα όπως ,επίσης, και εάν κάποιος θελήσει να 
δημιουργήσει κάποια πιο εξελιγμένα οπότε και θα πρέπει να πληρώσει μια 
μικρή συνδρομή. Τα γραφήματα μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή 
PNG ή BMP και να χρησιμοποιηθούν 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: 
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:  Περιλαμβάνει templates γραφημάτων, τα οποία μπορεί να χρησ
μοποιήσει κάποιος ως οπτικοποιήσεις στο σχέδιο του. Χρειάζεται εγγραφή

και για τα  βασικά πρότυπα όπως ,επίσης, και εάν κάποιος θελήσει να 
δημιουργήσει κάποια πιο εξελιγμένα οπότε και θα πρέπει να πληρώσει μια 
μικρή συνδρομή. Τα γραφήματα μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή 

και να χρησιμοποιηθούν ,αργότερα, σε ένα Infographic. 

Εικόνα 2.18- DIY chart 
Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: http://diychart.com/Default.aspx) 

γραφημάτων, τα οποία μπορεί να χρησι-
μοποιήσει κάποιος ως οπτικοποιήσεις στο σχέδιο του. Χρειάζεται εγγραφή, 

και για τα  βασικά πρότυπα όπως ,επίσης, και εάν κάποιος θελήσει να 
δημιουργήσει κάποια πιο εξελιγμένα οπότε και θα πρέπει να πληρώσει μια 
μικρή συνδρομή. Τα γραφήματα μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή JPG, 

http://diychart.com/Default.aspx


 

 
 

§ iChart: Είναι ένα επιτυχημένο 
«ανεβάσει» τα δεδομένα του και να επιλέξει τη μορφή του γραφήματος που 
θα δημιουργηθεί. Ακόμη, μπορεί να προσαρμόσει τις ιδιότητες του και να το 
αποθηκεύσει με μορφή εικόνας 
σχέδιο του.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.19- iChart (
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Είναι ένα επιτυχημένο online εργαλείο ,όπου ο χρήστης μπορεί να
«ανεβάσει» τα δεδομένα του και να επιλέξει τη μορφή του γραφήματος που 
θα δημιουργηθεί. Ακόμη, μπορεί να προσαρμόσει τις ιδιότητες του και να το 
αποθηκεύσει με μορφή εικόνας JPG για να το ενσωματώσει αργότερα στο 

iChart (Πηγή: Randy Krum( 2014) Cool Infographics) 

εργαλείο ,όπου ο χρήστης μπορεί να  
«ανεβάσει» τα δεδομένα του και να επιλέξει τη μορφή του γραφήματος που 
θα δημιουργηθεί. Ακόμη, μπορεί να προσαρμόσει τις ιδιότητες του και να το   

για να το ενσωματώσει αργότερα στο 



 

 
 

§ The Noun Project: Δεν πρόκειται για 
μία πολύ καλή πηγή εικονιδίων. Παρέχει πολλά και διαφορετικά εικονίδια, τα 
οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αναζητά ο χρήστης. Τα 
περισσότερα καλύπτονται από άδεια 
τους απαιτεί την ενημέρωση του δημιο
 

Εικόνα 2.20- Παραδείγματα Εικονιδίων στο 
( Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 
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: Δεν πρόκειται για site οπτικοποίησης δεδομένων, αλλά
μία πολύ καλή πηγή εικονιδίων. Παρέχει πολλά και διαφορετικά εικονίδια, τα 
οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αναζητά ο χρήστης. Τα 
περισσότερα καλύπτονται από άδεια Creative Commons, επομένως η χρήση 
τους απαιτεί την ενημέρωση του δημιουργού. (Krum, 2014) 

Παραδείγματα Εικονιδίων στο Noun Project 
Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://thenounproject.com/) 

  

δεδομένων, αλλά για 
μία πολύ καλή πηγή εικονιδίων. Παρέχει πολλά και διαφορετικά εικονίδια, τα 
οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αναζητά ο χρήστης. Τα  

επομένως η χρήση 

https://thenounproject.com/
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2.4.4 Online sites Σχεδιασμού Infographics 

 
Τα προηγούμενα υποκεφάλαια αφορούσαν την δημιουργία και την επεξεργασία οπτι-
κοποιήσεων, εικόνων και γραφημάτων. Εδώ, όμως, ακολουθούν οι περιγραφές 
ιστοσελίδων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ώστε να δημιουργήσει από το 
μηδέν ένα Infographic.  
Σε αυτά τα sites, ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δεδομένα του για να δημιουργήσει 
γραφικά, και να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στο στυλ και στο θέμα του σχεδίου του, 
ανάμεσα σε μία συλλογή από πρότυπα,  Απευθύνονται ,κυρίως, σε άτομα που δεν   
είναι επαγγελματίες σχεδιαστές αλλά επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο, χωρίς να χρειαστεί να μάθουν την λειτουργία των προγραμμάτων 
λογισμικού ,που αναφέρθηκαν νωρίτερα.  
Πριν μάθουμε, όμως, ποιες είναι οι ιστοσελίδες που βοηθούν στον σχεδιασμό ενός 
Infographic, πρέπει να σημειώσουμε πως η χρήση τους περιλαμβάνει πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα σε παρόμοια σημεία. 
Συγκεκριμένα, πλεονεκτούν:   

§ Στην ταχύτητα δημιουργίας τους. Με τη βοήθεια των προτύπων, ένα σχέδιο 
μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία ώρα. 

§ Στο στυλ του σχεδιασμού. Ξανά, με την χρήση των προτύπων, προσφέρονται 
πολλά και διάφορα στυλ σχεδίου, διευκολύνοντας κάθε αρχάριο designer. 

§ Στην δημοσίευση του σχεδίου. Τα sites σχεδιασμού Infographics φιλοξενούν 
το τελικό σχέδιο και κάνουν το κείμενο του ορατό στις μηχανές αναζήτησης, 
ώστε να είναι διαθέσιμο στους αναγνώστες.  

Και, μειονεκτούν: 

§ Στη χρήση προτύπων. Όσο αντιφατικό και αν είναι, αφού νωρίτερα τα πρότυ-
πα χαρακτηρίζονταν ως «πλεονέκτημα», μπορούν να λειτουργήσουν 
αρνητικά, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες  να επιλέξουν την 
ίδια βάση σχεδίασης. Εάν, λοιπόν, κάποιος χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο σχε-
δίου με κάποιον άλλον τότε, το Infographic του παύει να είναι μοναδικό και, 
έτσι, χάνεται το ενδιαφέρον του κοινού. 

§ Στη φιλοξενία του σχεδίου.  Οι αναγνώστες που, μέσα από αναζήτηση, θα   
ενδιαφερθούν για ένα σχέδιο, οδηγούνται στα site, φέρνοντας μαζί τους και   
άλλους νέους αναγνώστες. Η κινητικότητα που δημιουργείται, ευνοεί τις     
ιστοσελίδες, αυτές, ενώ θα μπορούσε να επιφέρει αναγνωρισιμότητα στο site 
και στα υπόλοιπα σχέδια του δημιουργού. 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
Σίγουρα, τα sites σχεδιασμού Infographic
κάποιον που θέλει να δοκιμαστεί στην δημιουργία και επεξεργασία οπτικοποιήσεων. 
Όμως, ένας ερασιτέχνης σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπόψη του τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ώστε να γνωρίζει αν και πως μπορεί να 
επηρεαστεί το τελικό του σχέδιο.
  
 
Οι ιστοσελίδες, λοιπόν, που βοηθούν στη δημιουργία ενός 
 

· Easel.ly: Επιτρέπει στον χρήστη να διαλέξει ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία 
προτύπων, σχημάτων και αντικειμένων
ποιήσει ένα Infographic
χρήστης διαχειρίζεται ,όπως θέλει εκείνος, τις παραμέτρους των δεδομένων 
του.( πχ μέγεθος αντικειμένων ή τις τιμές των στοιχείων) 

 

  

 

 

Εικόνα 2.21- Παράδειγμα 
(Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: 
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σχεδιασμού Infographics αποτελούν ένα ιδανικό ξεκίνημα για 

κάποιον που θέλει να δοκιμαστεί στην δημιουργία και επεξεργασία οπτικοποιήσεων. 
Όμως, ένας ερασιτέχνης σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπόψη του τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ώστε να γνωρίζει αν και πως μπορεί να 

του σχέδιο. 

Οι ιστοσελίδες, λοιπόν, που βοηθούν στη δημιουργία ενός Infographic είναι: 

: Επιτρέπει στον χρήστη να διαλέξει ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία 
σχημάτων και αντικειμένων, ώστε να δημιουργήσει και να κοιν

Infographic. Δεν περιλαμβάνει προχωρημένα εργαλεία, οπότε ο 
χρήστης διαχειρίζεται ,όπως θέλει εκείνος, τις παραμέτρους των δεδομένων 
του.( πχ μέγεθος αντικειμένων ή τις τιμές των στοιχείων)  

Παράδειγμα Infographic με χρήση του Easel.ly 
θέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: http://www.easel.ly/) 

αποτελούν ένα ιδανικό ξεκίνημα για     
κάποιον που θέλει να δοκιμαστεί στην δημιουργία και επεξεργασία οπτικοποιήσεων.  
Όμως, ένας ερασιτέχνης σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπόψη του τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ώστε να γνωρίζει αν και πως μπορεί να   

: Επιτρέπει στον χρήστη να διαλέξει ανάμεσα σε μία μεγάλη ποικιλία 
ώστε να δημιουργήσει και να κοινο-

Δεν περιλαμβάνει προχωρημένα εργαλεία, οπότε ο 
χρήστης διαχειρίζεται ,όπως θέλει εκείνος, τις παραμέτρους των δεδομένων 

http://www.easel.ly/


 

 
 

· Infogr.am: Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας και κοινοποίησης σχεδίων
και προσωπικών γραφημάτων 
Προσφέρει στον χρήστη,
έχει 3 στάδια. 
1. Επιλογή προτύπου 
2. Προσθήκη δεδομένων
3. Δημοσίευση και κοινοποίηση

Ακόμη, τα γραφήματα είναι διαδραστικά επιτρέποντας την εξέλιξη της αν
παραγωγής τους, στην επιθυμία του αναγνώστη.
Και ,τέλος, περιλαμβάνει ένα εργαλείο ενσωμάτωσης του σχεδίου στο 
επιθυμεί ο σχεδιαστής  

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 2.22- Infogr.am( Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: 
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: Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας και κοινοποίησης σχεδίων
και προσωπικών γραφημάτων βασισμένα στα δεδομένα του σχεδιαστή. 

στον χρήστη, μια απλοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού που περ

Προσθήκη δεδομένων 
Δημοσίευση και κοινοποίηση 

τα γραφήματα είναι διαδραστικά επιτρέποντας την εξέλιξη της αν
παραγωγής τους, στην επιθυμία του αναγνώστη. 

ριλαμβάνει ένα εργαλείο ενσωμάτωσης του σχεδίου στο 

  

Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα: https://infogr.am/) 

: Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας και κοινοποίησης σχεδίων, αλλά 
βασισμένα στα δεδομένα του σχεδιαστή.  

ικασία σχεδιασμού που περι-

τα γραφήματα είναι διαδραστικά επιτρέποντας την εξέλιξη της ανα-

ριλαμβάνει ένα εργαλείο ενσωμάτωσης του σχεδίου στο site,που 

https://infogr.am/


 

 
 

· Piktochart: Επιτρέπει στον σχεδιαστή να υλοποιήσει ένα 
μοποιώντας διαδραστικά γραφήματα
κοινοποιηθεί στα social
δωρεάν λογαριασμό για να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα
θελήσουν περισσότερες επιλογές πρέπει να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο 
κάθε μήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα
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Επιτρέπει στον σχεδιαστή να υλοποιήσει ένα Infographic
μοποιώντας διαδραστικά γραφήματα. Ακόμη, καθιστά το σχέδιο ικανό να 

social media. Οι χρήστες, πρέπει να δημιουργήσουν ένα 
για να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα πρότυπα, ενώ εάν 

θελήσουν περισσότερες επιλογές πρέπει να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο 

Εικόνα 2.23- Piktochart 
ιστοσελίδα: http://piktochart.com/ και πηγή εικόνας: Randy Krum

(2014)Cool Infographics) 

Infographic χρησι-
ικανό να   

Οι χρήστες, πρέπει να δημιουργήσουν ένα  
πρότυπα, ενώ εάν 

θελήσουν περισσότερες επιλογές πρέπει να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο 

Krum 

http://piktochart.com/


 

 
 

· Venngage: Ένα ακόμη 
«ανεβάζει» τα δεδομένα του σε ένα από τα προσχεδιασμένα πρότυπα και στη 
συνέχεια, προσαρμόζει το τελικό αποτέλεσμα στα χρώματα και στο στυλ που 
επιθυμεί.  (Krum, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 2.24- Venngage (Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα 
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: Ένα ακόμη site σχεδιασμού Infographic, στο οποίο ο χρήστης 
«ανεβάζει» τα δεδομένα του σε ένα από τα προσχεδιασμένα πρότυπα και στη 

προσαρμόζει το τελικό αποτέλεσμα στα χρώματα και στο στυλ που 
 

   

  

  

(Διαθέσιμο εργαλείο στην ιστοσελίδα https://venngage.com/) 

στο οποίο ο χρήστης   
«ανεβάζει» τα δεδομένα του σε ένα από τα προσχεδιασμένα πρότυπα και στη 

προσαρμόζει το τελικό αποτέλεσμα στα χρώματα και στο στυλ που 

 

https://venngage.com/


 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 

3.1 Είδη των Infographics 

Στην πλειοψηφία τους, τα Infographics
εξηγείται γιατί, το θέμα και το περιεχόμενο
την ιστορία να αποτυπώνεται ταχύτατα Όμως 
γνώση, έκανε πολλούς σχεδιαστές να σκεφτούν πως μία ιστορία μπορεί να προβληθεί 
στο κοινό με εναλλακτικές μεθόδους. Διατηρώντας τις αρχές του βασικού σχεδίου, 
ξεκίνησαν να αξιοποιούν την οπτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία. Έτσι, δημιούργησαν νέους τρόπους διαμόρφωσης της αφήγηση της ιστ
ρίας  και μεταφοράς του μηνύματος.
Αυτό σημαίνει πως, τα Infographics
Δημιουργήθηκαν 6 διαφορετικά είδη, βασιζόμενα στον ίδιο σκοπό όμως αλλάζοντας 
τα χαρακτηριστικά τους. Επιμένουν στην άμε
κοινού, έχοντας εμπλουτίσει της δυνατότητες τους και ενισχύσει την πολυπλοκότητά 
τους. Πρόκειται για σχέδια που ανάλογα με το ύφος του θέματός τους, θα επιλεγεί και 
το κατάλληλο είδος, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το συμπέρ

Πριν περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους, πρέπει να αναφέρουμε πως τα είδη  
αυτά των Infographics λαμβάνουν χώρα μόνο στο διαδίκτυο, αφού εκεί  υπήρχαν οι 
προϋποθέσεις και εκεί γεννήθηκε η  θέληση για νέες μορφές μετάδοσης τ
φορίας. 
Άρα, τα στατικά, εστιαζόμενα, με δυνατότητα κλικ, κινούμενα, βίντεο και διαδρα
στικά Infographics, τα 6 δηλ online
εξηγούνται στη συνέχεια. 

 
 

 

Εικόνα 3.1- Πυραμίδα με τα 6 είδη Infographics
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ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ INFOGRAPHICS 

Infographics, είναι ένα είδος στατικής εικόνας. Αυτό 
εξηγείται γιατί, το θέμα και το περιεχόμενο τους παρουσιάζονται συγκεντρωμένα με 

α να αποτυπώνεται ταχύτατα Όμως  η ανάγκη για όλο και περισσότερη 
έκανε πολλούς σχεδιαστές να σκεφτούν πως μία ιστορία μπορεί να προβληθεί 

στο κοινό με εναλλακτικές μεθόδους. Διατηρώντας τις αρχές του βασικού σχεδίου, 
ξεκίνησαν να αξιοποιούν την οπτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιώντας την 

γησαν νέους τρόπους διαμόρφωσης της αφήγηση της ιστ
ρίας  και μεταφοράς του μηνύματος. 

Infographics εξελίχθηκαν.  
Δημιουργήθηκαν 6 διαφορετικά είδη, βασιζόμενα στον ίδιο σκοπό όμως αλλάζοντας 
τα χαρακτηριστικά τους. Επιμένουν στην άμεση και ευκολότερη πληροφόρηση του 

έχοντας εμπλουτίσει της δυνατότητες τους και ενισχύσει την πολυπλοκότητά 
τους. Πρόκειται για σχέδια που ανάλογα με το ύφος του θέματός τους, θα επιλεγεί και 

ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το συμπέρασμα που θέλει να μ
ταδώσει ο σχεδιαστής στους αναγνώστες 
του. 
 
 
Στην εικόνα 3.1, βλέπουμε μία πυραμίδα 
με τα 6 είδη των Infographics και πως 
αυτά διαμορφώνονται βάση της 
λοκότητάς τους. Ξεκινώντας από κάτω 
προς τα πάνω και εναλλάσσοντας τα επ
πεδα,  γίνεται εύκολα αντιληπτός ο 
βαθμός δυσκολίας στο σχεδιασμό κάθε 
είδους. Έχοντας σαν βάση και ως πιο α
λοποιημένη μορφή τα στατικά, 
προχωράμε στην πιο σύνθετη, άρα και πιο 
δύσκολη στο σχεδιασμό, η οποία είναι τα 
διαδραστικά. 

Πριν περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους, πρέπει να αναφέρουμε πως τα είδη  
λαμβάνουν χώρα μόνο στο διαδίκτυο, αφού εκεί  υπήρχαν οι 

προϋποθέσεις και εκεί γεννήθηκε η  θέληση για νέες μορφές μετάδοσης της πληρ

Άρα, τα στατικά, εστιαζόμενα, με δυνατότητα κλικ, κινούμενα, βίντεο και διαδρα
online είδη που δημιουργήθηκαν παρουσιάζονται και 

Infographics 

, είναι ένα είδος στατικής εικόνας. Αυτό      
τους παρουσιάζονται συγκεντρωμένα με 

η ανάγκη για όλο και περισσότερη 
έκανε πολλούς σχεδιαστές να σκεφτούν πως μία ιστορία μπορεί να προβληθεί 

στο κοινό με εναλλακτικές μεθόδους. Διατηρώντας τις αρχές του βασικού σχεδίου, 
ξεκίνησαν να αξιοποιούν την οπτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιώντας την 

γησαν νέους τρόπους διαμόρφωσης της αφήγηση της ιστο-

Δημιουργήθηκαν 6 διαφορετικά είδη, βασιζόμενα στον ίδιο σκοπό όμως αλλάζοντας 
ση και ευκολότερη πληροφόρηση του 

έχοντας εμπλουτίσει της δυνατότητες τους και ενισχύσει την πολυπλοκότητά 
τους. Πρόκειται για σχέδια που ανάλογα με το ύφος του θέματός τους, θα επιλεγεί και 

ασμα που θέλει να με-
ταδώσει ο σχεδιαστής στους αναγνώστες 

, βλέπουμε μία πυραμίδα 
και πως 

βάση της πολυπ-
από κάτω 

νω και εναλλάσσοντας τα επί-
πεδα,  γίνεται εύκολα αντιληπτός ο   
βαθμός δυσκολίας στο σχεδιασμό κάθε     
είδους. Έχοντας σαν βάση και ως πιο απ-
λοποιημένη μορφή τα στατικά,  
προχωράμε στην πιο σύνθετη, άρα και πιο   

ία είναι τα 

Πριν περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους, πρέπει να αναφέρουμε πως τα είδη    
λαμβάνουν χώρα μόνο στο διαδίκτυο, αφού εκεί  υπήρχαν οι 

ης πληρο-

Άρα, τα στατικά, εστιαζόμενα, με δυνατότητα κλικ, κινούμενα, βίντεο και διαδρα-
παρουσιάζονται και     



 

 

· Στατικά:  Είναι η πιο απλή και εύκολη μορφή 
 Το τελικό σχέδιο, αποθηκεύεται
τότητα δηλ που παρέχουν οι
σχέδιο μπορεί να τυπωθεί, να διατεθεί στο διαδίκτυο αλλά και να προβληθεί 
από κάθε browser ή σαν έν
Ακόμη, αποτελεί και την πιο εύκολη μορφή για 
των στατικών Infographic
επεκτάσεις στον browser
με τους φίλους τους τ
Google+, Pinterest κ.α. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2-Παράδειγμα στατικού 
http://www.technobuffalo.com/2010/06/01/an

since
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Είναι η πιο απλή και εύκολη μορφή Infographics. 
αποθηκεύεται σαν μία εικόνα (JPG, PNG, GIF), μία δυν

τότητα δηλ που παρέχουν οι περισσότερες εφαρμογές λογισμικού. Έτσι, το 
σχέδιο μπορεί να τυπωθεί, να διατεθεί στο διαδίκτυο αλλά και να προβληθεί 

ή σαν ένα PDF αρχείο.  
Ακόμη, αποτελεί και την πιο εύκολη μορφή για online sharing. Η κοινοποίηση 

Infographic στο διαδίκτυο, δεν απαιτεί πρόσθετες ρυθμίσεις ή 
browser. Επομένως, οι αναγνώστες μπορούν να μοιραστούν 

με τους φίλους τους τα αγαπημένα τους σχέδια στα Facebook, Twitter

Παράδειγμα στατικού Infographic (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://www.technobuffalo.com/2010/06/01/an-infographic-the-biggest-shift-

since-the-industrial-revolution/) 

, μία δυνα-
περισσότερες εφαρμογές λογισμικού. Έτσι, το 

σχέδιο μπορεί να τυπωθεί, να διατεθεί στο διαδίκτυο αλλά και να προβληθεί 

. Η κοινοποίηση 
στο διαδίκτυο, δεν απαιτεί πρόσθετες ρυθμίσεις ή 

. Επομένως, οι αναγνώστες μπορούν να μοιραστούν 
Twitter, 

http://www.technobuffalo.com/2010/06/01/an
http://www.technobuffalo.com/2010/06/01/an


 

 

· Εστιαζόμενα: Προσθέτουν έ
κά Infographics ,αφού καθιστούν ικανό τον αναγνώστη να κάνει 
διαβάσει τις λεπτομέρειες.
Επειδή τα εστιαζόμενα σχέδια είναι, κυρίως, μεγάλου μεγέθους πχ αφίσες, το 
περιεχόμενο τους παρουσιάζεται πολύ μικρό 
λεται από τα παράθυρα των 
μεγεθύνουν την περιοχή που θέλουν να διαβάσ
καθαρά οι λεπτομέρειες. 
 
Η μεγέθυνση που πραγματοποιούν οι αναγνώστες βασίζεται σε μία διεπαφή 
χρήστη. Αυτή, δημιουργείται με HTML κώδικα ή 
στον  χρήστη  επιλογές έλεγχου του σχεδίου. Δηλ, ποιο μέρο
θέλει να μεγεθύνει ή να μικρύνει.
Το κύριο πλεονέκτημα των εστιαζόμενων 
μπορούν να δουν ολόκληρο το σχέδιο στην οθόνη του υπολογιστή τους χωρίς 
να μετακινήσουν τη σελίδα πάνω ή κάτω.
Έτσι, αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιεχόμενο στο σύνολό του.

 

 

 

 

 

Εικόνα 
(Πηγή
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Προσθέτουν ένα διαδραστικό επίπεδο μεγεθύνοντας τα στατ
αφού καθιστούν ικανό τον αναγνώστη να κάνει zoom

διαβάσει τις λεπτομέρειες. 
Επειδή τα εστιαζόμενα σχέδια είναι, κυρίως, μεγάλου μεγέθους πχ αφίσες, το 
περιεχόμενο τους παρουσιάζεται πολύ μικρό ,για να διαβαστεί ,όταν προβά
λεται από τα παράθυρα των browsers. Έτσι, οι αναγνώστες πρέπει να 
μεγεθύνουν την περιοχή που θέλουν να διαβάσουν ,ώστε να διακρίνονται πιο 
καθαρά οι λεπτομέρειες.  

Η μεγέθυνση που πραγματοποιούν οι αναγνώστες βασίζεται σε μία διεπαφή 
. Αυτή, δημιουργείται με HTML κώδικα ή JavaScript και προσφέρει 

στον  χρήστη  επιλογές έλεγχου του σχεδίου. Δηλ, ποιο μέρος του σχεδίου 
θέλει να μεγεθύνει ή να μικρύνει. 
Το κύριο πλεονέκτημα των εστιαζόμενων Infographic είναι, ότι οι αναγνώστες 
μπορούν να δουν ολόκληρο το σχέδιο στην οθόνη του υπολογιστή τους χωρίς 
να μετακινήσουν τη σελίδα πάνω ή κάτω. 

ι καλύτερα το περιεχόμενο στο σύνολό του. 

Εικόνα 3.3-Παράδειγμα εστιαζόμενου Infographic 
Πηγή: Randy Krum (2014) Cool Infographics) 

να διαδραστικό επίπεδο μεγεθύνοντας τα στατι-
zoom για να 

Επειδή τα εστιαζόμενα σχέδια είναι, κυρίως, μεγάλου μεγέθους πχ αφίσες, το 
όταν προβάλ-

. Έτσι, οι αναγνώστες πρέπει να 
ώστε να διακρίνονται πιο 

Η μεγέθυνση που πραγματοποιούν οι αναγνώστες βασίζεται σε μία διεπαφή   
και προσφέρει 
ς του σχεδίου  

ότι οι αναγνώστες 
μπορούν να δουν ολόκληρο το σχέδιο στην οθόνη του υπολογιστή τους χωρίς 

 

 



 

· Infographic με δυνατότητα κλικ
Όπως και τα εστιαζόμενα, έτσι και τα 
Infographic με δυνατότητα κλικ 
προσθέτουν ένα επίπεδο διεπαφής 
χρήστη στο στατικό σχέδιο, κάνοντας 
συγκεκριμένες περιοχές του ικανές να 
δεχθούν κλικ. 
Η διεπαφή, στη συγκεκριμένη περί
τωση, λειτουργεί σαν μία εικόνα
χάρτης με ΗΤΜL links στο εσωτερικό 
της. Η εικόνα, ερμηνεύεται από τον 
browser στο να αναγνωρίζει τις περι
χές με δυνατότητα κλικ
τοποθεσίας των pixel τους. Έπειτα,
προωθεί τα κλικ που γίνονται 
τους χρήστες στις URL 
που αντιστοιχίζονται με τα
Ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
ως μέθοδο για να κρατήσει το αρχικό σχέδιο προστατευμένο από τις προβα
λόμενες λεπτομέρειες. 
Οπότε, οι αναγνώστες που επιθυμούν να δουν όλες τις πληροφορίες το

HTML. Επομένως, σε περίπτωση κοινοποίησης του σχεδίου, θα δημ
μόνο η στατική εικόνα. Όμως, αυτό δεν συμβαίνει πάντα 
προγράμματα που δημιουργούν 
εξάγουν το αρχείο σε PDF
πληροφορίας. 

 

 

Εικόνα 3.5-Παράδειγμα pop-up Infographic
Randy Krum (2014) Cool Infographics
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με δυνατότητα κλικ: 
Όπως και τα εστιαζόμενα, έτσι και τα 

με δυνατότητα κλικ 
προσθέτουν ένα επίπεδο διεπαφής 
χρήστη στο στατικό σχέδιο, κάνοντας 
συγκεκριμένες περιοχές του ικανές να 

συγκεκριμένη περίπ-
τωση, λειτουργεί σαν μία εικόνα- 

στο εσωτερικό 
της. Η εικόνα, ερμηνεύεται από τον 

στο να αναγνωρίζει τις περιο-
χές με δυνατότητα κλικ, μέσω της   

τους. Έπειτα, 
προωθεί τα κλικ που γίνονται από 

 διευθύνσεις 
με τα links. 

Ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Infographic με δυνατότητα κλικ 
ως μέθοδο για να κρατήσει το αρχικό σχέδιο προστατευμένο από τις προβα

ς που επιθυμούν να δουν όλες τις πληροφορίες το
σχεδίου κάνουν ,απλά κλικ, 
ειδικές περιοχές χωρίς να επηρεάζουν 
το σύνολο του σχεδίου. 
 
Μία παραλλαγή αυτού του τύπου 
σχεδίου είναι τα pop-up Infographics
Αντί ο αναγνώστης να κάνει κλικ για 
να προσεγγίσει πρόσθετες πληροφορ
ες, περιφέρει τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από διάφορες περιοχές του 
Infographic και οι πληροφορίες
ζητά ,εμφανίζονται αναδυόμενες. 
Ωστόσο, και τα 2 είδη έχουν το ίδιο 
μειονέκτημα. Η πρόσθετη λειτουργ
κότητα ,που τα χαρακτηρίζει, πραγμ
τοποιείται μόνο στη σελίδα όπου 
περιλαμβάνεται όλος ο κώδικας 

. Επομένως, σε περίπτωση κοινοποίησης του σχεδίου, θα δημοσιευτεί 
μόνο η στατική εικόνα. Όμως, αυτό δεν συμβαίνει πάντα ,καθώς, υπάρχουν 
προγράμματα που δημιουργούν Image Map Files, τα οποία μπορούν να 

PDF κρατώντας την λειτουργία του κλικ ή της 

Εικόνα 3.4-Παράδειγμα Infographic με δυνατότητα 
Πηγή: Randy Krum (2014) Cool Infographics

Infographic (Πηγή: 
Infographics 

με δυνατότητα κλικ 
ως μέθοδο για να κρατήσει το αρχικό σχέδιο προστατευμένο από τις προβαλ-

ς που επιθυμούν να δουν όλες τις πληροφορίες του    
,απλά κλικ, στις      

χωρίς να επηρεάζουν 

Μία παραλλαγή αυτού του τύπου   
Infographics.   

ο αναγνώστης να κάνει κλικ για 
πληροφορί-

ες, περιφέρει τον δείκτη του ποντικιού 
πάνω από διάφορες περιοχές του 

και οι πληροφορίες, που 
φανίζονται αναδυόμενες.   Ωσ-

τόσο, και τα 2 είδη έχουν το ίδιο 
μειονέκτημα. Η πρόσθετη λειτουργι-

που τα χαρακτηρίζει, πραγμα-
τοποιείται μόνο στη σελίδα όπου    

νεται όλος ο κώδικας 
οσιευτεί 
υπάρχουν 

, τα οποία μπορούν να       
κρατώντας την λειτουργία του κλικ ή της pop-up   

με δυνατότητα click 
Infographics 
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· Κινούμενα:  Δημιουργούν κάποια κίνηση ή αλλαγή στο σχέδιο ενώ ο αναγ-
νώστης παρακολουθεί. 
 Για παράδειγμα, μπορεί οι μπάρες σε ένα διάγραμμα να μεγαλώνουν, να    
αλλάζουν χρώμα ή να υπάρχει ένας χαρακτήρας που να κινείται. Για να πραγ-
ματοποιηθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιείται HTML κώδικας ή μία επέκταση 
εικόνας που να επιτρέπει τέτοιες μεταβολές όπως η GIF.  
Εάν το κινούμενο Infographic περιλαμβάνει GIF εικόνα και όχι κώδικα, τότε 
χαρακτηρίζεται από ένα πολύ    
σημαντικό πλεονέκτημα. Αυτό    
είναι ότι , η κίνηση στο σχέδιο   
εξακολουθεί να υπάρχει σε περίπ-
τωση    κοινοποίησης του σε άλλα 
blogs ή sites. Αντιθέτως, είναι πολύ 
δύσκολο να διατηρηθούν όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά σε ένα 
σχέδιο που έχει υλοποιηθεί χρησι-
μοποιώντας κώδικα HTML. 
 
Η εικόνα δεξιά μπορεί να μοιάζει 
σαν ένα στατικό Infographic, όμως 
είναι ένα κινούμενο με χρήση της 
GIF.Η κίνηση δεν μπορεί να  
εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα επε-
ξεργασίας κειμένου, όμως εάν γίνει 
δημοσίευση του εντύπου στο δια-
δίκτυο η λειτουργία της κίνησης θα 
πραγματοποιηθεί κανονικά. 

 

 

 

 

· Βίντεο:  Τα Infographics που περιλαμβάνουν βίντεο, είναι αρκετά καινούργια 
ακόμη αλλά, αποκτούν γρήγορα έδαφος στο διαδίκτυο εξαιτίας της εύκολης 
χρήσης τους από sites κοινοποίησης βίντεο ,όπως το Youtube και το Vimeo. Η 
ικανότητα τους να ενσωματώνουν βίντεο από τα προαναφερθέντα sites,  ανε-
βάζει την αξία τους και προκαλεί αύξηση στη δημιουργία τους. 

Όπως είναι λογικό, δεν θα μπορούσε να παρατεθεί κάποιο παράδειγμα αφού η ανα-
παραγωγή του βίντεο δεν είναι εφικτή σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 
 

 

 

Εικόνα 3.6-Παράδειγμα κινούμενου Infographic 
(Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.coolinfographics.com/blog/2013/1/17/the-cheetah-
animated-infographic.html) 

http://www.coolinfographics.com/blog/2013/1/17/the-cheetah


 

 

· Διαδραστικά: Ονομάζονται έτσι, λόγω της ικανότητας τους να 
πιδρούν με τον χρήστη.  Είναι, λοιπόν, σχέδια που δίνουν κάποιο είδος ελέγ
χου στον αναγνώστη σχετικά με 
ζεται. Εξαιτίας αυτής της διάδρασης
του για περισσότερη ώρα συγκριτικά με τα στατικά 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ,ουσιαστικά, χρησιμοποιούν πολλές από τις 
δυνατότητες των προηγούμενων ειδών όπως αναδυόμενες πληροφορίες, δυν

Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης περιηγείται στα δεδομένα που του παρουσιάζο
ται και ενημερώνεται ,επικεντρώνοντας 
(Krum, 2014) 
 

 

Εικόνα 3.7- Παραδείγματα διαδραστικού Infographic
http://tweettopicexplorer.neoformix.com/#n=NYTimes
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Ονομάζονται έτσι, λόγω της ικανότητας τους να αλλη
πιδρούν με τον χρήστη.  Είναι, λοιπόν, σχέδια που δίνουν κάποιο είδος ελέγ
χου στον αναγνώστη σχετικά με τα δεδομένα ή την οπτικοποίηση που εμφαν
ζεται. Εξαιτίας αυτής της διάδρασης,  ο αναγνώστης διατηρεί το ενδιαφέρον 
του για περισσότερη ώρα συγκριτικά με τα στατικά Infographics. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ,ουσιαστικά, χρησιμοποιούν πολλές από τις 

ες των προηγούμενων ειδών όπως αναδυόμενες πληροφορίες, δυν
τότητα κλικ κ.λπ.   γεγ
νός που τα  καθιστά ως τα 
δημοφιλέστερα όλων των 
ειδών.  
 

Οι παρακείμενες εικόνες 
δείχνουν ένα Διαδραστικό 
Online Infographic
εφημερίδας New
Times, σχετικά με τα 
επικρατέστερα θέματα 
συζήτησης στο Twitter
Η διαμόρφωση των κύ
λων, άλλοτε πιο μικροί 
και άλλοτε πιο μεγάλοι, 
δείχνει την έκταση του 
θέματος δηλ τον αριθμό 
των tweets. Επικουρικά 
λειτουργεί και  η χρήση 
των χρωμάτων, όπου κ
νει πιο κατανοητή την 
ομαδοποίηση και την 
διάκριση μεταξύ των 
θεμάτων. Επομένως, ο 
χρήστης κάνοντας κλικ 
πάνω σε έναν κύκλο μπορεί 
να δει σε μεγέθυνση το 
θέμα αλλά και σε ποια 
tweets χρησιμοποιήθηκε. 
 

Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης περιηγείται στα δεδομένα που του παρουσιάζο
ται και ενημερώνεται ,επικεντρώνοντας την προσοχή του σε καθένα από αυτά .

Infographic (Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
http://tweettopicexplorer.neoformix.com/#n=NYTimes) 

αλληλε-
πιδρούν με τον χρήστη.  Είναι, λοιπόν, σχέδια που δίνουν κάποιο είδος ελέγ-

τα δεδομένα ή την οπτικοποίηση που εμφανί-
ο αναγνώστης διατηρεί το ενδιαφέρον 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως ,ουσιαστικά, χρησιμοποιούν πολλές από τις 
ες των προηγούμενων ειδών όπως αναδυόμενες πληροφορίες, δυνα-

τότητα κλικ κ.λπ.   γεγο-
καθιστά ως τα 

δημοφιλέστερα όλων των 

Οι παρακείμενες εικόνες 
δείχνουν ένα Διαδραστικό 

Infographic της 
New York 

σχετικά με τα    
επικρατέστερα θέματα 

Twitter. 
ση των κύκ-

λων, άλλοτε πιο μικροί 
και άλλοτε πιο μεγάλοι, 
δείχνει την έκταση του 

τον αριθμό 
Επικουρικά 

λειτουργεί και  η χρήση 
όπου κά-

νει πιο κατανοητή την  
ομαδοποίηση και την   
διάκριση μεταξύ των    
θεμάτων. Επομένως, ο 
χρήστης κάνοντας κλικ 
πάνω σε έναν κύκλο μπορεί 
να δει σε μεγέθυνση το  
θέμα αλλά και σε ποια 

χρησιμοποιήθηκε.  

Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης περιηγείται στα δεδομένα που του παρουσιάζον-
την προσοχή του σε καθένα από αυτά . 

 

 

 

http://tweettopicexplorer.neoformix.com/#n=NYTimes
http://tweettopicexplorer.neoformix.com/#n=NYTimes
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3.2 Online Infographics 

 
Τα Infographics, τα οποία δημοσιεύονται και κοινοποιούνται online αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη πίσω από την θέληση του κοινού να μάθει για αυτά. 
Αν και ,παραδοσιακά, ο όρος Infographics έχει συνδεθεί με την οπτική αναπαράστα-
ση δεδομένων ή πληροφοριών, αποτελούμενα από γραφήματα, διαγράμματα και    
πίνακες, τα online Infographics έρχονται να προσθέσουν ένα καινούργιο ορισμό ,που 
θα αφορά τον χώρο του διαδικτύου. 
Τα online designs, όπως χαρακτηρίζονται, συμπληρώνουν τον βασικό όρο και συνθέ-
τουν μία ολοκληρωμένη ιστορία σχεδιασμένη μέσα σε μία εικόνα. Αυτό 
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες, εικονογραφήσεις και οπτικοποίηση 
δεδομένων. 
Η χρήση του internet, τα τελευταία χρόνια, έχει εξελιχθεί σε σημείο όπου, οι άνθρω-
ποι το χρησιμοποιούν καθημερινά ως πρωταρχική πηγή αναζήτησης και κοινο-
ποίησης πληροφοριών. Εργαλεία όπως το Tumblr, Flickr, Blogger και WordPress, 
δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να πάρει και να δώσει πληροφορίες, να κοινοποι-
ήσει και να παραλάβει. 
Έτσι, τα online designs, είναι συνδεδεμένα με το να μοιράζεται κανείς πληροφορίες 
και αυτό γιατί αποτελούνται από 1 μόνο εικόνα, η οποία μπορεί εύκολα να δημο-
σιευθεί στο διαδίκτυο μεταφέροντας μία ιστορία. 
Συνεπώς, οι χρήστες του διαδικτύου που μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες 
online δημιουργώντας blog ή sites, αντιλήφθηκαν ότι οι οπτικοποιήσεις και περισσό-
τερο τα infographics μπορούν να «τραβήξουν» την προσοχή μεγαλύτερου μέρους  
αναγνωστών από ότι μία απλή εικόνα γι’ αυτό, και συνεχίζουν την αμείωτη αναζήτη-
ση για νέα σχέδια και ιστορίες. 
 
 
Κάθετη και οριζόντια σχεδίαση  
Ένα online design ή αλλιώς ένα online Infographic διαχωρίζεται ανάλογα με τον  
τρόπο σχεδίασης του, δηλ εάν δημιουργήθηκε με οριζόντια ή κάθετη διάταξη. 
Η κάθετη σχεδίαση είναι το τέλειο και πιο σύνηθες παράδειγμα ενός online σχεδίου. 
Αυτό δικαιολογείται, αφού, η δομή του ξετυλίγεται από πάνω προς τα κάτω απαιτώ-
ντας μόνο ελαχίστη μετακίνηση της σελίδας από τον χρήστη, ώστε να δει ολόκληρο 
το σχέδιο.    
Από την άλλη, η οριζόντια σχεδίαση δεν ενδείκνυται τόσο για τη δημοσίευση του 
σχεδίου online, όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει για τη δημιουργία αφίσας ή   
σχεδίου που πρόκειται να εκτυπωθεί.  
 
Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι δύο τύποι της σχεδίασης αρκεί να δούμε τα επόμενα 
παραδείγματα. 
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Εικόνα 3.8- Παράδειγμα σχεδίασης 
 (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.hoteldiscovery.org/infographic
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http://www.hoteldiscovery.org/infographic-hotels-com-what-guests

 

guests-want/) 

http://www.hoteldiscovery.org/infographic
http://www.hoteldiscovery.org/infographic


 

 

Στην παρακείμενη εικόνα παρατηρούμε την μείωση που υπέστη ένα 
Infographic, όταν αναδημοσιεύθηκε από ανθρώπους που θέλησαν να το μοιραστούν 
με άλλους. 
Το πραγματικό μέγεθος του σχεδίου ,όταν δημοσιεύθηκε, ήταν 800
μετά την κοινοποίηση του έφτασε στα 500
Αυτό οφείλεται στον γενικό, εμπειρικό, κανόνα που λέει ότι 
κοινοποιείται και αναδημοσιεύεται, το μέγεθος του μειώνεται ώστε να μπορεί να 
συμπεριληφθεί στον διαθέσιμο χώρο του εκάστοτε 
Συγκεκριμένα στο παράδειγμα, μπορούμε να διακρίνουμε, πως παρόλη τη μείωση του 
σχεδίου η οποία φτάνει στο 37,5% στο πλάτος και συνολικά στο 61%, το περιεχόμενο 
του παραμένει κατά κάποιο τρόπο ευδιάκριτο.
Αφού, λοιπόν, το Infographic διατηρεί την αναγνωσιμότητα του, το μόνο που πρέπει 
να κάνουν οι αναγνώστες και χρήστες των 
της σελίδας, προκειμένου να επεξεργαστούν το περιεχόμενο του.
Παράδειγμα ενός site κοινοποίησης εικόνων
μοποιεί μία κάθετη διεπαφή κύλισης
μετακινώντας τη σελίδα πάνω και κάτω. Η ρύθμιση, αυτή, επιτρέπει στα σχέδια να 
αναπαράγονται στο σύνολο τους και να μην εμποδίζεται η παρουσίαση πολλών 
Infographic μαζί.   
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(Πηγή
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εικόνα παρατηρούμε την μείωση που υπέστη ένα 
ύθηκε από ανθρώπους που θέλησαν να το μοιραστούν 

Το πραγματικό μέγεθος του σχεδίου ,όταν δημοσιεύθηκε, ήταν 800x4000 pixels
μετά την κοινοποίηση του έφτασε στα 500x2500 pixels.  

εμπειρικό, κανόνα που λέει ότι όταν ένα Infographic
κοινοποιείται και αναδημοσιεύεται, το μέγεθος του μειώνεται ώστε να μπορεί να 
συμπεριληφθεί στον διαθέσιμο χώρο του εκάστοτε site ή blog. 
Συγκεκριμένα στο παράδειγμα, μπορούμε να διακρίνουμε, πως παρόλη τη μείωση του 

φτάνει στο 37,5% στο πλάτος και συνολικά στο 61%, το περιεχόμενο 
του παραμένει κατά κάποιο τρόπο ευδιάκριτο. 

διατηρεί την αναγνωσιμότητα του, το μόνο που πρέπει 
να κάνουν οι αναγνώστες και χρήστες των sites είναι μερικές κινήσεις μετακίνησης 

προκειμένου να επεξεργαστούν το περιεχόμενο του. 
κοινοποίησης εικόνων, είναι το Pinterest. Η ιστοσελίδα χρησ

μοποιεί μία κάθετη διεπαφή κύλισης, όπου ο χρήστης περιηγείται στα σχέδια 
πάνω και κάτω. Η ρύθμιση, αυτή, επιτρέπει στα σχέδια να 

αναπαράγονται στο σύνολο τους και να μην εμποδίζεται η παρουσίαση πολλών 

4000 pixels 

Εικόνα 3.9- Συνέχεια παραδείγματος σχεδίασης 
Πηγή: Randy Krum (2014) Cool Infographics) 

εικόνα παρατηρούμε την μείωση που υπέστη ένα online 
ύθηκε από ανθρώπους που θέλησαν να το μοιραστούν 

pixels, ενώ 

Infographic  
κοινοποιείται και αναδημοσιεύεται, το μέγεθος του μειώνεται ώστε να μπορεί να 

Συγκεκριμένα στο παράδειγμα, μπορούμε να διακρίνουμε, πως παρόλη τη μείωση του 
φτάνει στο 37,5% στο πλάτος και συνολικά στο 61%, το περιεχόμενο 

διατηρεί την αναγνωσιμότητα του, το μόνο που πρέπει 
εις μετακίνησης 

. Η ιστοσελίδα χρησι-
όπου ο χρήστης περιηγείται στα σχέδια 

πάνω και κάτω. Η ρύθμιση, αυτή, επιτρέπει στα σχέδια να 
αναπαράγονται στο σύνολο τους και να μην εμποδίζεται η παρουσίαση πολλών 

800 pixels 
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Σε αντίθεση με το παράδειγμα της κάθετης σχεδίασης, η συρρίκνωση που έπρεπε να 
δεχτεί ένα Infographic ώστε να χωρά σε διάταξη ενός site ή blog είναι σε ποσοστό 
87,5% στο πλάτος και ,αντίστοιχα,98,4% στο σύνολο του.  
Στην εικόνα 3.9, με  αρχικό μέγεθος σχεδίου 4000x800 pixels, οι αναγνώστες        
αναγκάζονται να μετακινούν τη σελίδα από άκρη σε άκρη για να το διαβάσουν, 
πράγμα μη ιδανικό και ιδιαίτερα δύσκολο. Η ακολουθούμενη διαμόρφωσή του, όμως, 
στα 500X100 pixels, μπορεί μεν να επιτρέπει την χρήση του ,ως μέρος ενός site, αλλά  
καθιστά αδύνατη την ανάγνωση του.  
Άρα, καταλαβαίνουμε πως για να μπορέσει ένα online Infographic, που έχει δημιουρ-
γηθεί με οριζόντια σχεδίαση, να αναπαραχθεί από το κοινό του σε διάφορους 
ιστότοπους, έπρεπε και να αποδεχτεί την δραστική μείωση στο μέγεθος του. 
 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η κάθετη σχεδίαση πλεονεκτεί έναντι της 
οριζόντιας. Στη πράξη, βασίζεται στην συνήθεια των αναγνωστών να κυλούν την    
σελίδα πάνω και κάτω ,για να δουν το σύνολο του σχεδίου, αλλά και στην ικανότητα 
της να εξασφαλίζει την διακριτότητα του περιεχομένου. 
Όμως, έχει και μειονεκτήματα αφού, δεν μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε slides 
παρουσιάσεων ή να εκτυπωθεί. Αυτό γίνεται, γιατί για να τυπωθεί ένα Infographic 
κάθετης σχεδίασης σε χαρτί Α4 ή να επικολληθεί σε παρουσιάσεις, πρέπει το ύψος 
του να διαμορφωθεί έτσι ,ώστε, να χωρά στο μέγεθος μίας σελίδας. Γεγονός που, θα 
κάνει τις εικόνες και το κείμενο πολύ μικρά για να διαβαστούν. 
Επομένως, η επιλογή ανάμεσα στους 2 τύπους σχεδίασης εξαρτάται από την εξέλιξη 
του σχεδίου. Εάν θα κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο ή εάν θα τυπωθεί σε φύλλο χαρτί, 
δηλ εάν είναι ένα online Infographic με σκοπό την αναπαραγωγή ή την έντυπη προώ-
θηση ως μία αφίσα.  
 
 
 
Τα online designs, δεν διαχωρίζονται μόνο από τον τύπο σχεδίασης που ακολουθούν 
αλλά και από τον στόχο που θέλουν να πετύχουν. 
Ανάλογα με το θέμα που προβάλουν και με πως θέλουν να το επικοινωνήσουν στο 
κοινό, ξεχωρίζουν μεταξύ τους.  
Άρα, η αιτία δημιουργίας ενός online Infographic καθορίζει και το είδος του. 
 

· Υπάρχουν 6 είδη online σχεδίων και περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 



 

 
· Ενημερωτικά: Τα Ενημερωτικά 

που βλέπει κανείς online
πληροφορήσουν το κοινό. Σαν δευτερεύων σκοπό, όμως, έχουν να αυξήσουν 
τον αριθμό των προβολών και των αναγνωστών τους.
Φαίνεται πως και οι 2 σκοποί π
Infographics θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα από όλα τα είδη σχεδίου. 
Για παράδειγμα, παρακάτω, βλέπουμε πως το σχέδιο πληροφορεί τους ανα
γνώστες σχετικά με την ικανότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αντ
λαμβάνεται ταχύτερα οπτικοποιήσεις αντί για κείμενο.  
 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.10- Παράδειγμα ενημερωτικού 
https://www.jobcast.net/7-
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Τα Ενημερωτικά Infographics είναι το κυρίαρχο είδος σχεδίου 
online. Σκοπό έχουν, όπως δείχνει και το όνομα τους, να 

πληροφορήσουν το κοινό. Σαν δευτερεύων σκοπό, όμως, έχουν να αυξήσουν 
τον αριθμό των προβολών και των αναγνωστών τους. 
Φαίνεται πως και οι 2 σκοποί πραγματοποιούνται, αφού τα ενημερωτικά 

θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα από όλα τα είδη σχεδίου. 
παρακάτω, βλέπουμε πως το σχέδιο πληροφορεί τους ανα

νώστες σχετικά με την ικανότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αντ
αι ταχύτερα οπτικοποιήσεις αντί για κείμενο.   

Παράδειγμα ενημερωτικού online Infographic (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
-informative-infographics-for-social-media-recruiting/) 

είναι το κυρίαρχο είδος σχεδίου 
. Σκοπό έχουν, όπως δείχνει και το όνομα τους, να 

πληροφορήσουν το κοινό. Σαν δευτερεύων σκοπό, όμως, έχουν να αυξήσουν 

ραγματοποιούνται, αφού τα ενημερωτικά 
θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα από όλα τα είδη σχεδίου.  

παρακάτω, βλέπουμε πως το σχέδιο πληροφορεί τους ανα-
νώστες σχετικά με την ικανότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αντι-

 

 

https://www.jobcast.net/7


 

 
· Πειστικά: Αυτό το είδος 

online Infographic ακολουθεί 
μία διαφορετική προσέγγιση 
σε σχέση με τα ενημερωτικά. 
Μέσα από το περιεχόμενο 
τους, ωθούν το κοινό να πρ
βεί σε μία πράξη. Με άλλα 
λόγια, προσπαθούν να οδ
γήσουν τους αναγνώστες σε 
κάτι, μέσω ενός προαποφ
σισμένου συμπεράσματος 
που μεταφέρει το μήνυμα του 
σχεδίου. Αυτό μπορεί να 
είναι, να αγοράσουν ένα πρ
ϊόν, να συμπληρώσουν μία 
φόρμα εγγραφής ή και κάτι 
τελείως διαφορετικό όπως να 
ξεκινήσουν να αθλούνται ή 
να ταξιδέψουν σε έναν νέο 
προορισμό. 
Μπορεί να μοιάζει ιδανικό 
για όσους θέλουν να προ
θήσουν την ιδέα, το site
έναν καινούργιο τρόπο ζωής, 
όμως για τους αποδέκτες του 
σχεδίου, δηλ τους αναγνώ
στες, φαίνεται πως τους κάνει 
επιφυλακτικούς και απρόθ
μους στο μήνυμα που 
προβάλλεται.  
 
Στο συγκεκριμένο παρά-
δειγμα, το Infographic   
ρέπει τους αναγνώστες να 
μειώσουν τις εκπομπές διο
ξειδίου του άνθρακα, προτε
νοντας τους τρόπους και 
λύσεις που αφορούν την 
καθημερινότητα τους.  
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Αυτό το είδος 
ακολουθεί 
σέγγιση 

σε σχέση με τα ενημερωτικά.  
Μέσα από το περιεχόμενο 
τους, ωθούν το κοινό να προ-

μία πράξη. Με άλλα 
λόγια, προσπαθούν να οδη-

τους αναγνώστες σε 
κάτι, μέσω ενός προαποφα-
σισμένου συμπεράσματος 
που μεταφέρει το μήνυμα του 
σχεδίου. Αυτό μπορεί να     

να αγοράσουν ένα προ-
ϊόν, να συμπληρώσουν μία 
φόρμα εγγραφής ή και κάτι 

ς διαφορετικό όπως να 
λούνται ή 

να ταξιδέψουν σε έναν νέο 

Μπορεί να μοιάζει ιδανικό 
για όσους θέλουν να προω-

site ή  
έναν καινούργιο τρόπο ζωής, 
όμως για τους αποδέκτες του 
σχεδίου, δηλ τους αναγνώ-

αι πως τους κάνει 
επιφυλακτικούς και απρόθυ-
μους στο μήνυμα που       

- 
  προτ-

ρέπει τους αναγνώστες να   
μειώσουν τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα, προτεί-

πους και    
ορούν την    

  

Εικόνα 3.11- Παράδειγμα πειστικού online Infographic
(Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive
Carbon-Footprint) 

Infographic 

http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive-Infographic-

http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive
http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive


 

· Οπτική Επεξήγηση: Πολλά 
ιήσουν στατιστικά δεδομένα ή αριθμούς. Αντιθέτως, προσπαθούν να 
εξηγήσουν μία ιδέα, μία διαδικασία ή μία περίπλοκη έννοια. 
Αυτό το είδος σχεδίου, περιγράφεται ως οπτική επεξήγηση και χρησιμοποιεί 
εικονογραφήσεις, διαγράμματα και εικόνες για να εξηγήσει έν
αναγνώστες. Αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προβολής της πληροφο
ρίας, αφού οι αναγνώστες, τις περισσότερες φορές, τυπώνουν ή αποθηκεύουν 
το Infographic, ώστε να κρατήσουν την πληροφορία για μελλοντική χρήση. 
Ένα πολύ απλό παράδειγμα 
Δείχνει με μορφή παιχνιδιού, τα βήματα για να δημιουργήσει κάποιος ένα 
Infographic.  

 
 
 

 

 
 

Εικόνα 3.12- Παράδειγμα οπτικής επεξήγησης 
http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive
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Πολλά Infographics δεν επιχειρούν, μόνο, να οπτικοπ
ιήσουν στατιστικά δεδομένα ή αριθμούς. Αντιθέτως, προσπαθούν να 
εξηγήσουν μία ιδέα, μία διαδικασία ή μία περίπλοκη έννοια.  
Αυτό το είδος σχεδίου, περιγράφεται ως οπτική επεξήγηση και χρησιμοποιεί 
εικονογραφήσεις, διαγράμματα και εικόνες για να εξηγήσει ένα θέμα στους 
αναγνώστες. Αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προβολής της πληροφο
ρίας, αφού οι αναγνώστες, τις περισσότερες φορές, τυπώνουν ή αποθηκεύουν 

ώστε να κρατήσουν την πληροφορία για μελλοντική χρήση. 
Ένα πολύ απλό παράδειγμα οπτικής επεξήγησης είναι αυτό που ακολουθεί.
Δείχνει με μορφή παιχνιδιού, τα βήματα για να δημιουργήσει κάποιος ένα 

Παράδειγμα οπτικής επεξήγησης online Infographic (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive-Infographic-Carbon-Footprint) 

δεν επιχειρούν, μόνο, να οπτικοπο-
ιήσουν στατιστικά δεδομένα ή αριθμούς. Αντιθέτως, προσπαθούν να 

Αυτό το είδος σχεδίου, περιγράφεται ως οπτική επεξήγηση και χρησιμοποιεί 
α θέμα στους 

αναγνώστες. Αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προβολής της πληροφο-
ρίας, αφού οι αναγνώστες, τις περισσότερες φορές, τυπώνουν ή αποθηκεύουν 

ώστε να κρατήσουν την πληροφορία για μελλοντική χρήση.  
οπτικής επεξήγησης είναι αυτό που ακολουθεί. 

Δείχνει με μορφή παιχνιδιού, τα βήματα για να δημιουργήσει κάποιος ένα 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
 

http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive
http://cargocollective.com/meganhrussell/Persuasive


 

· Infographic Διαφήμισης: 
Infographics και αυτό γιατί, σε αντίθεση με εκείνα, προβάλουν 
ή υπηρεσίες αλλά προσπαθώντας, ξανά, να παρακινήσουν το κοινό να λάβει 
δράση. Η δράση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά την ενημέρωση των 
υποψήφιων αγοραστών με σκοπό την αγορά του προϊόντος
σίας που προβάλλεται.  

 

Εικόνα 3.13- Παράδειγμα online Infographic
μο στην ιστοσελίδα http://anna.vc/post/109238846197/

make-infographics-in-a-nutshell
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Διαφήμισης: Αποτελούν μία ιδιαίτερη μορφή των πειστικών 
και αυτό γιατί, σε αντίθεση με εκείνα, προβάλουν μόνο προϊόντα 

ή υπηρεσίες αλλά προσπαθώντας, ξανά, να παρακινήσουν το κοινό να λάβει 
δράση. Η δράση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά την ενημέρωση των 
υποψήφιων αγοραστών με σκοπό την αγορά του προϊόντος ή χρήση υπηρε

 
Μέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο, μπ
ρούμε να βρούμε συγκρίσεις 
μεταξύ προϊόντων,  πλεονεκτήμ
τα και χαρακτηριστικά τους αλλά 
και  οδηγίες χρήσης. Ακόμη, βρί
κουμε προτεινόμενες υπηρεσίες με 
επιλογή χαμηλότερης τιμής ή και 
παροχή ιδιαίτερων προνομίων.
Εφόσον, έχουμε ένα Infographic
διαφήμισης, καταλαβαίνουμε πως, 
η προώθηση αυτή των προϊόντων 
και υπηρεσιών γίνεται με τη βο
θεια του φαινομένου Υπεροχής της 
Εικόνας(Picture Superiority
Effect).  
Το φαινόμενο, όπως ήδη γνωρί
ζουμε, μεταδίδει ταχύτερα και 
καταφέρνει να διατηρεί στη μνήμη 
το σχέδιο, άρα και το προϊόν ή την 
υπηρεσία. 
Επομένως, ο σκοπός του 
graphic,  ο οποίος είναι να που
λήσει κάτι, επιτυγχάνεται βασιζ
μενο, αρκετά, στο φαινόμενο.
 
 Η εικόνα 3.13 δείχνει ένα 
δειγμα Infographic Διαφήμισης 
υπηρεσίας ομορφιάς. Περιγρά
φονται οι παροχές που προσφέ
ρονται αλλά και ένα έξτρα προν
μιο που θα δοθεί σε όσους κάνουν 
χρήσης τη υπηρεσίας αυτής

 

 

 

 

 

Infographic Διαφήμισης (Διαθέσι-
/109238846197/how-to-
nutshell) 

Αποτελούν μία ιδιαίτερη μορφή των πειστικών 
προϊόντα 

ή υπηρεσίες αλλά προσπαθώντας, ξανά, να παρακινήσουν το κοινό να λάβει 
δράση. Η δράση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά την ενημέρωση των 

ή χρήση υπηρε-

Μέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο, μπο-
ρούμε να βρούμε συγκρίσεις 

των,  πλεονεκτήμα-
τα και χαρακτηριστικά τους αλλά 

οδηγίες χρήσης. Ακόμη, βρίσ-
κουμε προτεινόμενες υπηρεσίες με 
επιλογή χαμηλότερης τιμής ή και 
παροχή ιδιαίτερων προνομίων. 

Infographic 
διαφήμισης, καταλαβαίνουμε πως, 
η προώθηση αυτή των προϊόντων 
και υπηρεσιών γίνεται με τη βοή-
θεια του φαινομένου Υπεροχής της 

Superiority 

Το φαινόμενο, όπως ήδη γνωρί-
ζουμε, μεταδίδει ταχύτερα και   
καταφέρνει να διατηρεί στη μνήμη 
το σχέδιο, άρα και το προϊόν ή την 

σκοπός του Info-
ο οποίος είναι να που-

λήσει κάτι, επιτυγχάνεται βασιζό-
μενο, αρκετά, στο φαινόμενο. 

να παρά-
Διαφήμισης 

υπηρεσίας ομορφιάς. Περιγρά-
φονται οι παροχές που προσφέ-
ρονται αλλά και ένα έξτρα προνό-
μιο που θα δοθεί σε όσους κάνουν 
χρήσης τη υπηρεσίας αυτής 

http://anna.vc/post


 

· PR Infographics: Πρόκειται για παραπλήσια μορφή με αυτή των 
Infographics Διαφήμισης. Χρησιμοποιούνται, κυρίως, από εταιρείες και αφ
ρούν τις δημόσιες σχέσεις τους. 
Οι στόχοι των PR Infographics
διαφήμισης. Αντί να προσπαθούν να πουλήσουν απευθείας ένα προϊόν, «χτ
ζουν» μία στρατηγική,
αναδειχθεί η αξία του brand
 
Το παράδειγμα, παρακάτω, βοηθάει να κατανοήσουμε, καλύτερα, τα 
Infographics. 
Βλέπουμε πως, η εξέλιξη των προϊόντων προβάλλεται σε συνδυασμό με το 
λογότυπο των μοντέλων.
Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται η  τεχνογνωσία που κατέχει η εταιρεία, οι 
αναγνώστες πληροφορούνται για τα χαρακτηριστικά των μοντέλων αλλά και  
εξοικειώνονται με το λογότυπο, άρα και με το σύνολο της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Εικόνα 3.14-Παράδειγμα 
http://www.phonearena

the-Samsung
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Πρόκειται για παραπλήσια μορφή με αυτή των 
Διαφήμισης. Χρησιμοποιούνται, κυρίως, από εταιρείες και αφ

ρούν τις δημόσιες σχέσεις τους.  
Infographics είναι διαφορετικοί από αυτούς των σχεδίων 

διαφήμισης. Αντί να προσπαθούν να πουλήσουν απευθείας ένα προϊόν, «χτ
, ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του ή να 

brand (φίρμας).  

Το παράδειγμα, παρακάτω, βοηθάει να κατανοήσουμε, καλύτερα, τα 

Βλέπουμε πως, η εξέλιξη των προϊόντων προβάλλεται σε συνδυασμό με το 
λογότυπο των μοντέλων. 
Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται η  τεχνογνωσία που κατέχει η εταιρεία, οι 
αναγνώστες πληροφορούνται για τα χαρακτηριστικά των μοντέλων αλλά και  
εξοικειώνονται με το λογότυπο, άρα και με το σύνολο της επιχείρησης. 

Παράδειγμα online PR Infographic (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
phonearena.com/news/From-the-OG-to-the-Edge-evolution-of-

Samsung-Galaxy-S-line-infographic_id67261) 

Πρόκειται για παραπλήσια μορφή με αυτή των 
Διαφήμισης. Χρησιμοποιούνται, κυρίως, από εταιρείες και αφο-

είναι διαφορετικοί από αυτούς των σχεδίων 
διαφήμισης. Αντί να προσπαθούν να πουλήσουν απευθείας ένα προϊόν, «χτί-

ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του ή να 

Το παράδειγμα, παρακάτω, βοηθάει να κατανοήσουμε, καλύτερα, τα PR 

Βλέπουμε πως, η εξέλιξη των προϊόντων προβάλλεται σε συνδυασμό με το 

Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται η  τεχνογνωσία που κατέχει η εταιρεία, οι 
αναγνώστες πληροφορούνται για τα χαρακτηριστικά των μοντέλων αλλά και  
εξοικειώνονται με το λογότυπο, άρα και με το σύνολο της επιχείρησης.  
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· Poster Infographics: Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα online 
Infographics ως μία μεγάλη «βιομηχανία» ενημέρωσης και δράσης, τότε τα 
Poster Infographics, σίγουρα είναι μία υπο-βιομηχανία ειδικευόμενη στο να 
σχεδιάζει και να πουλά μεγάλου μεγέθους σχέδια στο κοινό.  
Με την αύξηση των online σχεδίων, κάποιοι σχεδιαστές θέλησαν να δημιουρ-
γήσουν designs με δικά τους δεδομένα ,που θα ακολουθούν τα θέματα των   
ίδιων, χωρίς την υπόδειξη κανενός πελάτη, εταιρείας ή γενικότερα τρίτου   
ατόμου. Έτσι έφτιαξαν sites, από όπου θα προβάλουν και θα διαχειρίζονται τη 
δουλειά αυτή.  
Ιστοσελίδες όπου μπορεί να βρει κανείς Poster Infographics είναι τα, 
Infojocks.com, HistoryShots.com , TimePlots.com και PopChartLab.com . 
 
Τα προηγούμενα είδη σχεδίου χρησιμοποιούνται από ιδιώτες αλλά και από 
εταιρείες ή επιχειρήσεις για την ενημέρωση ή και για την προώθηση των   
προϊόντων ή υπηρεσιών  στους αναγνώστες. Αυτό το είδος, όμως, διαφορο-
ποιείται από τα προηγούμενα και προσφέρει ελευθερία σε όλη τη διαδικασία 
δημιουργίας και τελικής χρήσης του σχεδίου. Έτσι, ο σχεδιαστής ορίζει την 
πορεία του Infographic και βασίζεται στο δικό του στυλ και τη δική του      
αισθητική. 
Βέβαια, η ανεξαρτησία κρύβει ένα ρίσκο ,μιας και οι επιλογές του designer 
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το σχέδιο να γίνει δημοφιλές και να καταφέρει να  
πουληθεί.  
Τελικός αποδέκτης, άρα και αγοραστής ,μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενδια-
φέρεται για το θέμα και το μήνυμα που παρουσιάζεται σε ένα Poster 
Infographic. (Krum, 2014) 
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3.3 Τα Infographics ως Βιογραφικό Σημείωμα 

Σε μία εποχή, όπου η αναζήτηση εργασίας από νέους υποψήφιους γίνεται εντονότερη, 
η προσπάθεια ανάδειξης των προσόντων και των ικανοτήτων τους στους εργοδότες, 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για να διασφαλίσουν την επιθυμητή θέση.  
Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ψάχνουν τρόπους, ώστε το βιογραφικό τους να είναι     
ξεχωριστό, να επικοινωνεί γρήγορα τα χαρακτηριστικά τους αλλά και να μένει στη 
μνήμη του πιθανού εργοδότη, που σίγουρα έχει διαβάσει εκατοντάδες άλλα βιογρα-
φικά.  Σε αυτό το εγχείρημα, «λύνει τα χέρια» η επιλογή ενός βιογραφικού που θα 
σχεδιαστεί ως Infographic.  Ένα βιογραφικό, δηλ, το οποίο δεν θα περιέχει μόνο    
κείμενο αλλά θα εμπλουτιστεί με εικόνες, μικρές οπτικοποιήσεις, εικονίδια κ.λπ.  
 
Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν πως προσθέτοντας γρα-
φικά και οπτικοποιήσεις, τότε ένα βιογραφικό γίνεται αντιεπαγγελματικό και ίσως 
οδηγήσει τον υποψήφιο εργαζόμενο στο να μην ληφθεί υπόψη για την διαθέσιμη   
θέση εργασίας. Άλλοι, βέβαια, δηλώνουν θερμοί υποστηρικτές του, αφού σπάει τη 
μονοτονία των κλασικών βιογραφικών, που χρησιμοποιούν μόνο κείμενο, και ξεχωρί-
ζουν στο σύνολο τους. 
 
Πριν, όμως, δούμε πως μοιάζει ένα Infographic βιογραφικό σημείωμα, θα ήταν προ-
τιμότερο να δούμε πως ορίζεται και που 
σκοπεύει.  
 
Είναι, λοιπόν 
 
 
 
Και εξυπηρετεί 3 σκοπούς: 

ü Έλκει την προσοχή  
ü Δίνει έμφαση στην προϋπηρεσία 

και στον ρόλο που κατείχε ο υπο-
ψήφιος 

ü Επιδεικνύει την γραφιστική του 
ικανότητα 

 
 
 
Με τους σχεδιαστές να δημιουργούν πολύχρωμα και καλλιτεχνικά βιογραφικά χρησι-
μοποιώντας εικονογραφήσεις και εντυπωσιακές γραμματοσειρές, δεν άργησε να  
έρθει η αύξηση στη ζήτηση του νέου είδους βιογραφικού σημειώματος. 
Έτσι, το 2008 τα βιογραφικά σε μορφή Infographic, ξεκίνησαν να γίνονται ιδιαίτερα 
δημοφιλή και να αποκτούν ανοδική πορεία, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  
 

“Μία οπτική έκθεση της προσωπι-
κής ιστορίας και ικανοτήτων, που 
χρησιμοποιεί οπτικοποίηση δεδομέ-
νων για να επικοινωνήσει τα βασικά 
στοιχεία του υποψήφιου εργαζόμε-
νου. Αυτά είναι, οι δεξιότητες, η 
εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία 
κ.α.”  
 



 

 

 
Στις εικόνες 3.15 και 3.16, βλέπουμε 2 διαφορετικά βιογραφικά σημειώματα και 
τρόπους που χρησιμοποιούν για να παρουσιάσ
εργαζομένων.  
 
Συγκεκριμένα, στη εικόνα 3.15, παρατηρούμε πως το βιογραφικό, αυτό, βασίζεται 
στην πιο απλοϊκή του μορφή, δηλ το κείμενο. Όλα τα στοιχεία, όπως ικανότητες, 
προϋπηρεσία, εκπαίδευση κ.λπ. προβάλλονται μεν με σωστό και καθαρό
όμως δεν περιέχει κάτι ιδιαίτερο που θα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη.
Σαν αποτέλεσμα έχει, να είναι ένα συνηθισμένο βιογραφικό με πιθανότητα να περ
σει απαρατήρητο από τον πιθανό εργοδότη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.15- Παράδειγμα βασικής μορφής βιογραφικού (Διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/File:Resume.pdf
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Στις εικόνες 3.15 και 3.16, βλέπουμε 2 διαφορετικά βιογραφικά σημειώματα και 
τρόπους που χρησιμοποιούν για να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων 

Συγκεκριμένα, στη εικόνα 3.15, παρατηρούμε πως το βιογραφικό, αυτό, βασίζεται 
στην πιο απλοϊκή του μορφή, δηλ το κείμενο. Όλα τα στοιχεία, όπως ικανότητες, 
προϋπηρεσία, εκπαίδευση κ.λπ. προβάλλονται μεν με σωστό και καθαρό 
όμως δεν περιέχει κάτι ιδιαίτερο που θα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη.
Σαν αποτέλεσμα έχει, να είναι ένα συνηθισμένο βιογραφικό με πιθανότητα να περ
σει απαρατήρητο από τον πιθανό εργοδότη.  

Παράδειγμα βασικής μορφής βιογραφικού (Διαθέσιμο 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Resume.pdf) 

Εικόνα 3.16- Παράδειγμα βιογραφικού σε μορφή 
θέσιμο στην ιστοσελίδα http://techinfographics
infographic-resume-templates/) 

Στις εικόνες 3.15 και 3.16, βλέπουμε 2 διαφορετικά βιογραφικά σημειώματα και τους 
τικά των υποψήφιων 

Συγκεκριμένα, στη εικόνα 3.15, παρατηρούμε πως το βιογραφικό, αυτό, βασίζεται 
στην πιο απλοϊκή του μορφή, δηλ το κείμενο. Όλα τα στοιχεία, όπως ικανότητες, 

 τρόπο,    
όμως δεν περιέχει κάτι ιδιαίτερο που θα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. 
Σαν αποτέλεσμα έχει, να είναι ένα συνηθισμένο βιογραφικό με πιθανότητα να περά-

σε μορφή Infographic (Δια-
techinfographics.com/top-5-

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Resume.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Resume.pdf
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Από την άλλη στην εικόνα 3.16, παρατηρούμε, πως χρησιμοποιεί ελάχιστο κείμενο, 
και αυτό για την παρουσίαση του υποψηφίου, ενώ  τα ενδιαφέροντα του παρουσιά-
ζονται με χρήση γραφήματος πίτας, η εργασιακή του εμπειρία με καμπύλες, οι 
επαγγελματικές του γνώσεις, η χρήση της γλώσσας και οι λογισμικές του ικανότητες 
με μπάρες. Ακόμη, κάνει χρήση ενός χάρτη για την ανάδειξη της τοποθεσίας ανά τον 
κόσμο που κατάφερε να βραβευτεί ,αλλά προσθέτει και εικονίδια προβάλλοντας τους 
τρόπους που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί του.   
Σίγουρα, το Infographic βιογραφικό τραβάει τα βλέμματα, είναι εύκολο και ευχά-
ριστο να αναγνωστεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι λόγω των οπτικοποιήσεων που 
χρησιμοποιεί παραμένει στη μνήμη όποιου το διαβάσει.  
 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η χρήση βιογραφικού σε μορφή Infographic έχει διχάσει 
τόσο τους σχεδιαστές και υποψήφιους εργαζόμενους, όσο και τους εργοδότες. 
Η αλήθεια είναι, πως το διαφορετικό, αυτό, είδος βιογραφικού έχει κάποια βασικά 
οφέλη αλλά κρύβει και μερικούς κινδύνους. 
Στα βασικά οφέλη περιλαμβάνονται: 

- Η προσέλκυση της προσοχής: Ένα Infographic βιογραφικό ξεχωρίζει μέσα 
στα υπόλοιπα σημειώματα κοινού τύπου και κάνει τον άνθρωπο που το διαβά-
ζει, δηλ στην συγκεκριμένη περίπτωση τον υπεύθυνο προσλήψεων, να θέλει 
να μάθει περισσότερα για τον υποψήφιο. 

- Η εύκολη αντίληψη των πληροφοριών. Η οπτικοποίηση δεδομένων κάνει τις 
πληροφορίες πιο κατανοητές στον αναγνώστη. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν 
πως, ένας υπεύθυνος προσωπικού διαβάζει ένα βιογραφικό σε μέσο όρο 6   
δευτερόλεπτα. Άρα η ανάγνωση ενός βιογραφικού σε μορφή Infographic μπο-
ρεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, ιδιαίτερα σε τόσο λίγο χρόνο.  

- Το φαινόμενο Υπεροχής της Εικόνας (Picture Superiority Effect): Η υπεροχή 
της εικόνας έναντι του κειμένου δηλ οι οπτικοποιημένες πληροφορίες που  
παρέχονται στο Infographic παραμένουν στη μνήμη του αναγνώστη για 3    
μέρες, σε αντιδιαστολή με το κείμενο που δεν μπορεί να απομνημονευτεί εύ-
κολα. 

 

Ποιος είναι όμως ο κίνδυνος; 
Ο κίνδυνος χρήσης αυτής της μορφής βιογραφικού είναι, ο λάθος, φτωχός ή πολύπ-
λοκος σχεδιασμός του. Εάν, οι προηγούμενες ιδιότητες ισχύσουν, τότε το Infographic 
θα αντιστρέψει τα θετικά του αποτελέσματα και θα θεωρηθεί πως ο υποψήφιος δεν 
είναι κατάλληλος για τη θέση. 
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Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν από τι  χαρακτηρίζεται ένα κακό βιογραφικό 
σε μορφή Infographic, και είναι: 

1. Είναι οπτικά απωθητικό 
2. Οπτικοποιεί δεδομένα με λάθος τρόπο 
3. Αποτυγχάνει να οπτικοποιεί σημαντικές πληροφορίες 
4. Μπερδεύει τον αναγνώστη παρέχοντας του πολλές πληροφορίες 
5. Τονίζει τα λάθος γνωρίσματα που αφορούν την επιθυμητή θέση εργασίας 
6. Χρησιμοποιεί ανάρμοστη σχεδιαστική γλώσσα (π.χ. ένας διασκεδαστικός 

και αστείος σχεδιασμός δεν ταιριάζει για μία αίτηση εργασίας) 
7. Δεν μπορεί να τυπωθεί σωστά, εάν δεν έχει σχεδιαστεί να χωρά σε βασικά 

μεγέθη σελίδας 

Επομένως, όπως κάθε βιογραφικό έτσι και το Infographic βιογραφικό, πρέπει να    
εστιάζει στα βασικά πλεονεκτήματα του υποψηφίου χωρίς να γίνεται περίπλοκο και 
ενοχλητικό για τον αναγνώστη. Αλλιώς, ρισκάρει να δημιουργήσει μία αμεσότατη 
αρνητική εντύπωση.   
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3.3.1 Σχεδιασμός ενός βιογραφικού σε μορφή Infographic 

 
Τα Infographics λένε ιστορίες. Ο στόχος τους είναι να μεταφέρουν τις σωστές πλη-
ροφορίες στο κοινό και να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, 
δηλ την ενημέρωση. 
Εκείνα, όμως, που δημιουργούνται σε μορφή βιογραφικού δεν προβάλουν μια απλή 
ιστορία αλλά την ιστορία κάθε υποψήφιου εργαζομένου. Αυτή, μπορεί να περιλαμ-
βάνει την εκπαίδευση τους, τις ικανότητες, την εργασιακή τους εμπειρία, τα επιτεύγ-
ματα, τις επιτυχίες, τους στόχους που θέτουν στον εαυτό τους και πολλά άλλα. 
Το κλειδί, λοιπόν, για να είναι επιτυχημένο και αποτελεσματικό ένα Infographic    
βιογραφικό, είναι η χρήση οπτικοποιημένων δεδομένων ,ώστε να προβληθούν εντο-
νότερα μόνο τα πιο σημαντικά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του υποψηφίου.   
Οι οπτικοποιήσεις τραβούν την προσοχή του αναγνώστη στις πληροφορίες- κλειδιά 
και ,σύμφωνα  με το φαινόμενο Υπεροχής της Εικόνας, αυτές θα είναι και οι πληρο-
φορίες που θα συγκρατήσει στη μνήμη του ο αναγνώστης. 
Για παράδειγμα, ένας νέος, λιγότερο έμπειρος υποψήφιος θα τονίσει την εκπαίδευση 
που έχει λάβει και τις ικανότητες του στην πληροφορική. Από την άλλη, ένας μεγα-
λύτερος, πιο έμπειρος θα προβάλει περισσότερο τα κατορθώματα του στον χώρο   
εργασίας και την συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του αντικειμένου του. 
Επομένως, το πρώτο βήμα στη σχεδιαστική διαδικασία είναι η αναγνώριση των    
ωφέλιμων παραμέτρων της κάθε προσωπικής ιστορίας και ταυτόχρονα ο διαχωρισμός   
τους σε σχετικές και σημαντικές πληροφορίες για τον εργοδότη. 
Αφού, ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα, ο σχεδιαστής εστιάζει στην επιλογή των κατάλ-
ληλων μορφών οπτικοποιήσεων ,ώστε να παρουσιαστεί μία ιστορία που να μπορεί να 
γίνει εύκολα και γρήγορα αντιληπτή. 
Το λάθος ,όμως, που κάνουν οι περισσότεροι ,που επιλέγουν να σχεδιάσουν ένα    
τέτοιο βιογραφικό, είναι ότι επιχειρούν να οπτικοποιήσουν οτιδήποτε υπάρχει. 
 
Σαν γενικό κανόνα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα καλύτερα σχέδια       
περιλαμβάνουν 3 ή λιγότερες οπτικοποιήσεις δεδομένων. 
Για τον λόγο αυτόν, τα περισσότερα βιογραφικά σε μορφή Infographics χρησιμοποι-
ούν έναν συνδυασμό από 3 βασικά είδη πληροφορίας. 

1. Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας 
2. Σύγκριση εμπειρίας και επίδοσης μεταξύ βασικών δεξιοτήτων εργασίας 
3. Γεωγραφικές τοποθεσίες 

 

 

 

 

 



 

1. Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας

Ένα οπτικό χρονοδιάγραμμα είναι ο καλύτερος τρόπος να 
που ,πιθανόν, να χάνονταν σε ένα βιογραφικό κειμένου.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος πηγαίνει σε νυχτερινό 
ρήσεις, φαίνεται να είναι μία προσωπική ιστορία που περιλαμβάνει αφοσίωση και 
ενεργητικότητα, γνωρίσματα δηλ, που
Σε ένα χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, συνηθίζεται να προβάλλονται προσωπικές ιστορίες 
που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

· Χρόνος που χρειάστηκε για την απόκτηση πτυχίων
·       -//-             -//-           
·       -//-             -//-           
·       -//-             -//-           
·       -//-             -//-           
·       -//-             -//-           
· Σημαντικές εκδηλώσεις ή ορόσημο στην 

Για τον σχεδιασμό του, χρησιμοποιούνται γραφήματα περιοχών(
είναι και τα συνηθέστερα, καμπύλες(
και επικαλυπτόμενα σχήματα( overlapping
 
Η εικόνα 3.17 δείχνει ένα χρονοδιάγραμμα σχεδιασμένο με γράφημα περιοχών (
charts). 
 

 

 

Εικόνα 3.17- Παράδειγμα Infographic βιογραφικού και χρήση χρονοδιαγράμματος (Διαθέσιμο στην ιστοσ
λίδα http://infographicresume.net/whats
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Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας 

Ένα οπτικό χρονοδιάγραμμα είναι ο καλύτερος τρόπος να αναδειχθούν πληρο
σε ένα βιογραφικό κειμένου. 

Για παράδειγμα, εάν κάποιος πηγαίνει σε νυχτερινό σχολείο ή εργάζεται σε 2 επιχε
μία προσωπική ιστορία που περιλαμβάνει αφοσίωση και 
δηλ, που πρέπει να αναδεικνύονται.  

Σε ένα χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, συνηθίζεται να προβάλλονται προσωπικές ιστορίες 
περισσότερα από τα παρακάτω: 

Χρόνος που χρειάστηκε για την απόκτηση πτυχίων 
           για εργασία σε διάφορες εταιρείες 
           στην κατοχή ρόλων και θέσεων σε μία επιχείρηση
           σαν μέλος ή εθελοντής σε οργανισμούς 
           στη χρήση διάφορων εφαρμογών λογισμικού 
           σε διαφορετικές τοποθεσίες 

Σημαντικές εκδηλώσεις ή ορόσημο στην καριέρα κάποιος 

Για τον σχεδιασμό του, χρησιμοποιούνται γραφήματα περιοχών(area charts
καμπύλες(line charts), καμπύλες αριθμών (number

overlapping shapes). 

χρονοδιάγραμμα σχεδιασμένο με γράφημα περιοχών (

βιογραφικού και χρήση χρονοδιαγράμματος (Διαθέσιμο στην ιστοσ
http://infographicresume.net/whats-the-latest-resume-format-infographic-resume/) 

πληροφορίες 

σχολείο ή εργάζεται σε 2 επιχει-
μία προσωπική ιστορία που περιλαμβάνει αφοσίωση και 

Σε ένα χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, συνηθίζεται να προβάλλονται προσωπικές ιστορίες 

στην κατοχή ρόλων και θέσεων σε μία επιχείρηση 

 

charts), που   
number lines), 

χρονοδιάγραμμα σχεδιασμένο με γράφημα περιοχών (area 

βιογραφικού και χρήση χρονοδιαγράμματος (Διαθέσιμο στην ιστοσε-
 

http://infographicresume.net/whats
http://infographicresume.net/whats


 

2. Σύγκριση εμπειρίας και επίδοσης μεταξύ βασικών δεξιοτήτων εργασίας

Πρόκειται για μία οπτικοποίηση, όπου παρουσιάζ
που κατέχει ο υποψήφιος. Φαίνεται δηλ, σε ποιους τομείς υπερτερεί και σε ποιους 
όχι. Ουσιαστικά, είναι μία αυτοαξιολόγηση
κρίνει τον εαυτό του. Ακόμη, με την σύγκριση ,αυτή, προβάλει μία γενικότερη εικόνα 
των γνώσεων του και πως αυτές συνδυάζονται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
  
Χρησιμοποιώντας γραφήματα με μπάρες, ή άλλα είδη 
φούσκας (bubble charts)  και κύκλους (
πετυχαίνει να επικοινωνήσει τα πιο δυνατά του σημ
 

 

 

 

Η εικόνα 3.18, δείχνει ένα μέρος ενός βιογραφικού σε μορφή 
υποψήφιος εργαζόμενος διαχειρίζεται την σύγκριση ανάμεσα στις ικανότητες του, 
θέτοντας κατηγορίες. Χρησιμοποιεί γραφήματα με μπάρες.
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.18- Παράδειγμα Σύγκρισης ικανοτήτων υποψηφίου
(Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://creosoul.net/portfolio

81 

Σύγκριση εμπειρίας και επίδοσης μεταξύ βασικών δεξιοτήτων εργασίας

Πρόκειται για μία οπτικοποίηση, όπου παρουσιάζονται σε σύγκριση οι ικανότητες 
υποψήφιος. Φαίνεται δηλ, σε ποιους τομείς υπερτερεί και σε ποιους 

όχι. Ουσιαστικά, είναι μία αυτοαξιολόγηση, που σκοπό έχει δείξει πως ο υποψήφιος 
κρίνει τον εαυτό του. Ακόμη, με την σύγκριση ,αυτή, προβάλει μία γενικότερη εικόνα 

τές συνδυάζονται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

γραφήματα με μπάρες, ή άλλα είδη design, όπως γραφήματα 
και κύκλους (circle sizes), ο υποψήφιος εργαζόμενος 

πετυχαίνει να επικοινωνήσει τα πιο δυνατά του σημεία χωρίς τη χρήση αριθμών.

Η εικόνα 3.18, δείχνει ένα μέρος ενός βιογραφικού σε μορφή Infographic και πως ο 
υποψήφιος εργαζόμενος διαχειρίζεται την σύγκριση ανάμεσα στις ικανότητες του, 
θέτοντας κατηγορίες. Χρησιμοποιεί γραφήματα με μπάρες. 

Παράδειγμα Σύγκρισης ικανοτήτων υποψηφίου 
http://creosoul.net/portfolio-item/infographic-resume/) 

Σύγκριση εμπειρίας και επίδοσης μεταξύ βασικών δεξιοτήτων εργασίας 

οι ικανότητες 
υποψήφιος. Φαίνεται δηλ, σε ποιους τομείς υπερτερεί και σε ποιους 

δείξει πως ο υποψήφιος 
κρίνει τον εαυτό του. Ακόμη, με την σύγκριση ,αυτή, προβάλει μία γενικότερη εικόνα 

 

όπως γραφήματα     
, ο υποψήφιος εργαζόμενος       
χωρίς τη χρήση αριθμών. 

και πως ο 
υποψήφιος εργαζόμενος διαχειρίζεται την σύγκριση ανάμεσα στις ικανότητες του, 

http://creosoul.net/portfolio
http://creosoul.net/portfolio


 

 

3. Γεωγραφικές τοποθεσίες

Οι τοποθεσίες, στις οποίες έχει ζήσει και εργαστεί ένας υποψήφιος, μπορούν να απ
τελέσουν σημαντικές πληροφορίες σε ένα βιογραφικό, καθώς προβάλλεται η 
, η ομαδικότητα και η ικανότητα του να εργάζεται σε
Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή 
συνήθως, χάρτες. 
Οι χάρτες, ως μέρος του σχεδίου, δείχνουν όχι μόνο τις επαγγελματικές τοποθεσίες 
του υποψήφιου εργαζόμενου αλλά οπτικοποιούν και την διάρκεια της παραμονής του 
στον κάθε τόπο. Ακόμη, δείχνουν, π
Χρειάζεται προσοχή, όμως, στον σχεδιασμό τους αφού μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα 
περίπλοκοι, μη κατανοητοί στον αναγνώστη και ,το κυριότερο, η περιοχή
ράφεται να είναι μη αναγνωρίσιμη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 
(Πηγή: Randy Krum
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Γεωγραφικές τοποθεσίες 

, στις οποίες έχει ζήσει και εργαστεί ένας υποψήφιος, μπορούν να απ
τελέσουν σημαντικές πληροφορίες σε ένα βιογραφικό, καθώς προβάλλεται η εμπειρία
, η ομαδικότητα και η ικανότητα του να εργάζεται σε διαφορετικούς τόπους.   
Για να γίνει κατανοητή η αλλαγή τοποθεσίας στον αναγνώστη, χρησιμοποιούνται, 

Οι χάρτες, ως μέρος του σχεδίου, δείχνουν όχι μόνο τις επαγγελματικές τοποθεσίες 
του υποψήφιου εργαζόμενου αλλά οπτικοποιούν και την διάρκεια της παραμονής του 
στον κάθε τόπο. Ακόμη, δείχνουν, ποιες περιοχές και πότε τις επισκέφτηκε. 
Χρειάζεται προσοχή, όμως, στον σχεδιασμό τους αφού μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα 
περίπλοκοι, μη κατανοητοί στον αναγνώστη και ,το κυριότερο, η περιοχή που περι
ράφεται να είναι μη αναγνωρίσιμη.  

Εικόνα 3.19- Παράδειγμα χρήσης χάρτη 
Randy Krum (2014) Cool Infographics) 

, στις οποίες έχει ζήσει και εργαστεί ένας υποψήφιος, μπορούν να απο-
εμπειρία 
 

τοποθεσίας στον αναγνώστη, χρησιμοποιούνται, 

Οι χάρτες, ως μέρος του σχεδίου, δείχνουν όχι μόνο τις επαγγελματικές τοποθεσίες 
του υποψήφιου εργαζόμενου αλλά οπτικοποιούν και την διάρκεια της παραμονής του 

Χρειάζεται προσοχή, όμως, στον σχεδιασμό τους αφού μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα 
που περιγ-

 



 

 

3.3.2 Χρήση Λογοτύπων και Εικονιδίων

 
Σε ένα Infographic ,η οπτικοποίηση των δεδομένων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. 
Αυτή είναι, που θα οδηγήσει τον αναγνώστη σε συμπεράσματα και θα τον βοηθήσει 
να απομνημονεύσει περισσότερα από την ιστορία που θα διαβάσει. Έτσι, ακριβώς, 
συμβαίνει και στην περίπτωση που επιλέξε
του σε μορφή Infographic. 
Πολλοί σχεδιαστές, όταν έρχεται η στιγμή να 
εταιρείες ή την γνώση τους σε προγράμματα λογισμικού, επιλέγουν να το κάνουν με 
τη χρήση των αντίστοιχων λογοτ
Εάν, για παράδειγμα κάποιος έχει εργαστεί για την εταιρεία 
γράψει την επωνυμία της, να χρησιμοποιήσει το, πολύ αναγνωρίσιμο, λογότυπο της.
Αυτό ισχύει και για άλλες εταιρείες ή οργανισμούς όπως η 
P&G, η Samsung, ηWWF κ.λπ. 
Αντίστοιχα, ο υποψήφιος μπορεί να δείξει τις γνώσεις του σε προγράμματα όπως το
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
δια τους. 
Η χρήση λογοτύπων και εικονιδίων δημιουργεί μία πολύ θετική, πρώτη εντύπωση 
ειδικά εάν περιλαμβάνονται μεγάλες και γνωστές εταιρείες και δημοφιλή προγράμ
ματα  λογισμικού. Ακόμη, καταφέρνει να διαμορφώσει την πορεία εργασίας και 
εκπαίδευσης του υποψηφίου με πιο κατανοητό τρόπο.
Ωστόσο, ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει πως το λογότυπο μίας εταιρείας είναι κατ
χυρωμένο νομικά και περιλαμβάνει περιορισμούς στη χρήση του. Σχετικά με την 
τοποθέτηση εικονιδίων, πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση τους δεν δείχνει
εξοικείωσης του υποψηφίου με το πρόγραμμα αλλά μόνο την κατοχή βασικών 
γνώσεων. 

 

 

Εικόνα 3.20- Παραδείγματα  Infographic Βιογραφικών
http://visual.ly/kevin-airgid-infographic-resume

examples
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Χρήση Λογοτύπων και Εικονιδίων 

η οπτικοποίηση των δεδομένων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. 
Αυτή είναι, που θα οδηγήσει τον αναγνώστη σε συμπεράσματα και θα τον βοηθήσει 
να απομνημονεύσει περισσότερα από την ιστορία που θα διαβάσει. Έτσι, ακριβώς, 
συμβαίνει και στην περίπτωση που επιλέξει κανείς να δημιουργήσει το βιογραφικό 

Πολλοί σχεδιαστές, όταν έρχεται η στιγμή να «σχεδιάσουν» την προϋπηρεσία τους σε 
εταιρείες ή την γνώση τους σε προγράμματα λογισμικού, επιλέγουν να το κάνουν με 
τη χρήση των αντίστοιχων λογοτύπων και εικονιδίων.  
Εάν, για παράδειγμα κάποιος έχει εργαστεί για την εταιρεία Apple, μπορεί αντί να 
γράψει την επωνυμία της, να χρησιμοποιήσει το, πολύ αναγνωρίσιμο, λογότυπο της.
Αυτό ισχύει και για άλλες εταιρείες ή οργανισμούς όπως η Coca-Cola, η Nik

κ.λπ.  
Αντίστοιχα, ο υποψήφιος μπορεί να δείξει τις γνώσεις του σε προγράμματα όπως το

Photoshop, Dreamweaver κ.α., χρησιμοποιώντας τα εικον

Η χρήση λογοτύπων και εικονιδίων δημιουργεί μία πολύ θετική, πρώτη εντύπωση 
ειδικά εάν περιλαμβάνονται μεγάλες και γνωστές εταιρείες και δημοφιλή προγράμ

Ακόμη, καταφέρνει να διαμορφώσει την πορεία εργασίας και 
υ με πιο κατανοητό τρόπο. 

Ωστόσο, ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει πως το λογότυπο μίας εταιρείας είναι κατ
χυρωμένο νομικά και περιλαμβάνει περιορισμούς στη χρήση του. Σχετικά με την 
τοποθέτηση εικονιδίων, πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση τους δεν δείχνει τον βαθμό 
εξοικείωσης του υποψηφίου με το πρόγραμμα αλλά μόνο την κατοχή βασικών 

Βιογραφικών με χρήση λογοτύπων και εικονιδίων (Διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: 
resume και   http://inspirationfeed.com/inspiration/design-elements/25

amples-of-creative-graphic-design-resumes/ 

η οπτικοποίηση των δεδομένων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. 
Αυτή είναι, που θα οδηγήσει τον αναγνώστη σε συμπεράσματα και θα τον βοηθήσει 
να απομνημονεύσει περισσότερα από την ιστορία που θα διαβάσει. Έτσι, ακριβώς, 

ι κανείς να δημιουργήσει το βιογραφικό 

«σχεδιάσουν» την προϋπηρεσία τους σε 
εταιρείες ή την γνώση τους σε προγράμματα λογισμικού, επιλέγουν να το κάνουν με 

, μπορεί αντί να 
γράψει την επωνυμία της, να χρησιμοποιήσει το, πολύ αναγνωρίσιμο, λογότυπο της. 

Nike, η 

Αντίστοιχα, ο υποψήφιος μπορεί να δείξει τις γνώσεις του σε προγράμματα όπως το 
κ.α., χρησιμοποιώντας τα εικονί-

Η χρήση λογοτύπων και εικονιδίων δημιουργεί μία πολύ θετική, πρώτη εντύπωση 
ειδικά εάν περιλαμβάνονται μεγάλες και γνωστές εταιρείες και δημοφιλή προγράμ-

Ακόμη, καταφέρνει να διαμορφώσει την πορεία εργασίας και    

Ωστόσο, ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει πως το λογότυπο μίας εταιρείας είναι κατο-
χυρωμένο νομικά και περιλαμβάνει περιορισμούς στη χρήση του. Σχετικά με την   

τον βαθμό 
εξοικείωσης του υποψηφίου με το πρόγραμμα αλλά μόνο την κατοχή βασικών     

με χρήση λογοτύπων και εικονιδίων (Διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: 
elements/25-

http://visual.ly/kevin-airgid-infographic
http://inspirationfeed.com/inspiration/design


 

 

3.3.3 Χρησιμοποιώντας ένα βιογραφικό σε μορφή 

 
Η χρήση αυτού του είδους 
βιογραφικού σημειώμα-
τος, είναι ακόμη 
πρωτόγνωρη για την αγο-
ρά εργασίας. Έχει 
αγαπηθεί από τους υπο-
ψήφιους που   αναζητούν 
δουλειά είτε ως γραφίστες 
είτε ως web  designers ή 
social media experts. 
Όμως, η φήμη του εξαπ-
λώνεται και σε άλλους 
επαγγελματικούς κλάδους 
όπως οι CEOs, διευθυντές 
εταιρειών, λογιστές και 
ηθοποιούς. 
Επειδή, λοιπόν, ένα Info-
graphic βιογραφικό μπορεί 
να σχεδιαστεί για οποια-
δήποτε θέση εργασίας, 
προτείνεται να χρησιμο-
ποιηθεί ως συμπλήρωμα 
στο βιογραφικό κειμένου. 
Ο λόγος είναι ότι, το βιογ-
ραφικό κειμένου μπορεί 
να αποθηκευτεί στις βάσε-
ις δεδομένων των 
εταιρειών ,ενώ το 
Infographic, λόγω των ει-
κόνων, όχι.  
Εναλλακτικά, θα μπορούσε 
να γίνει ένα συνδυασμός 
αυτών των 2. Αυτό σημαίνει πως, οι οπτικοποιήσεις ενσωματώνονται στο 
Το πλεονέκτημα, εδώ, είναι ότι υποψήφιος έχει 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, οπτικές και μη και 
αποθηκευτεί στις βάσεις δεδομένων. Ακόμη, απαιτεί μικρή προσπάθεια από τον 
αναγνώστη να το αντιληφθεί αφού οι λεπτομέρειες είναι συγκεντρωμένες.
Μετά την ολοκλήρωση του βι
επιχείρηση που επιθυμεί να εργαστεί ή να το δημοσιεύσει 
περίπτωση, αρκεί να χρησιμοποιήσει 
Pinterest.com ή το LinkedIn.com
μέσα από τη δημιουργία επαγγελματικών προφίλ. 

 

 

Εικόνα 3.21

84 

Χρησιμοποιώντας ένα βιογραφικό σε μορφή  Infographic  

αυτών των 2. Αυτό σημαίνει πως, οι οπτικοποιήσεις ενσωματώνονται στο    κείμενο.
Το πλεονέκτημα, εδώ, είναι ότι υποψήφιος έχει ένα και μόνο έγγραφο, το οποίο
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, οπτικές και μη και το κείμενο του μπορεί να 
αποθηκευτεί στις βάσεις δεδομένων. Ακόμη, απαιτεί μικρή προσπάθεια από τον 
αναγνώστη να το αντιληφθεί αφού οι λεπτομέρειες είναι συγκεντρωμένες. 
Μετά την ολοκλήρωση του βιογραφικού, ο υποψήφιος μπορεί να το στείλει στην 
επιχείρηση που επιθυμεί να εργαστεί ή να το δημοσιεύσει online. Στην δεύτερη 

χρησιμοποιήσει sites κοινοποίησης εικόνων όπως Flickr
com, το οποίο εξειδικεύεται στην αναζήτηση εργασίας 

μέσα από τη δημιουργία επαγγελματικών προφίλ.  

Εικόνα 3.21- Παράδειγμα Infographic βιογραφικού με συνδυασμό οπτικοποιήσεων 
και κειμένου (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.pinterest.com/pin/513973376193866459/

κείμενο. 
και μόνο έγγραφο, το οποίο     

μπορεί να   
αποθηκευτεί στις βάσεις δεδομένων. Ακόμη, απαιτεί μικρή προσπάθεια από τον    

ογραφικού, ο υποψήφιος μπορεί να το στείλει στην   
. Στην δεύτερη      

Flickr.com,  
το οποίο εξειδικεύεται στην αναζήτηση εργασίας 

βιογραφικού με συνδυασμό οπτικοποιήσεων 
και κειμένου (Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.pinterest.com/pin/513973376193866459/) 

https://www.pinterest.com/pin/513973376193866459/
https://www.pinterest.com/pin/513973376193866459/
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3.3.4 Εργαλειοθήκη 

 
Τα περισσότερα σχέδια που αφορούν βιογραφικά σημειώματα δημιουργούνται με 
προγράμματα γραφιστικής όπως το Adobe Illustrator ή Photoshop, ή και σε συνδυασ-
μό με τα Microsoft Power Point και Word. 
Ωστόσο, υπάρχουν και διαδικτυακά εργαλεία που διευκολύνουν την δημιουργία    
βιογραφικών σε μορφή Infographics. Μερικά από αυτά είναι, τα re.vu, 
Kinzaa.com,και resumeUP.com. Εκεί, υπάρχουν έτοιμα πρότυπα όπου ο υποψήφιος 
εργαζόμενος μπορεί να προσθέσει τις προσωπικές του πληροφορίες και να διαμορ-
φώσει το   βιογραφικό που επιθυμεί. 
Όμως, η χρήση προτύπων μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τον υποψήφιο αφού 
μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόμη υποψήφιοι με την ίδια βάση σχεδίου. 
 (Krum, 2014) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, θα  λέγαμε πως, τα βιογραφικά στη μορφή των Infographics 
φέρνουν ένα νέο αέρα στην παρουσίαση του εαυτού μας. Κεντρίζουν το ενδι-
αφέρον και μένουν αλησμόνητα. Ήδη, έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος του 
κοινού και θα συνεχίσουν, ώστε να καθιερωθούν στον τομέα της εύρεσης ερ-

γασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ONLINE KAI OFFLINE ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Δημοσίευση 

 
Η υλοποίηση ενός Infographic είναι, σίγουρα, μία δύσκολη υπόθεση και απαιτεί  
προσοχή στα βήματα εξέλιξης του αλλά και στις επιλογές- αποφάσεις του σχεδιαστή. 
Χρειάζεται χρόνο, φαντασία και συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια.  
Έπειτα από όλα αυτά που προηγήθηκαν και που αναλύουν την δημιουργία ενός 
Infographic σειρά έχει το τελευταίο στο σύνολο των βημάτων ,που είναι η δημοσίευ-
ση. Το κομμάτι αυτό, έχει να κάνει με τους τρόπους προβολής του σχεδίου δηλ. των 
ιδεών και των πληροφοριών, που επιδιώκει να μεταφέρει ο σχεδιαστής στο κοινό. 
 
Τα Infographics μπορούν να δημοσιευθούν:  

· Online δηλ διαδικτυακά σε blogs και sites κοινωνικής δικτύωσης  
 

· Offline δηλ. σε εκτυπώσιμα μέσα όπως εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. 

Πριν όμως, ο σχεδιαστής επιλέξει που θα δημοσιεύσει τον design του, πρέπει να   
προσεγγίσει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και συγκεκριμένα, να κατανοήσει 
τις ανάγκες του. Πιο απλά, πρέπει να γνωρίζει εάν το ακροατήριο διαβάζει Blogs ή 
εφημερίδες ή εάν σερφάρει στα social media.  
Για να διαπιστώσει τι από τα παραπάνω συμβαίνει, αρκεί να χρησιμοποιήσει κάποια 
διαδικτυακά εργαλεία όπως το Google Docs ή το Survey Monkey και να δημιουργή-
σει μία έρευνα με ερωτήσεις, ώστε να μάθει ποια μορφή ενημέρωσης προτιμά το   
κοινό.  
 
 
 

4.1 Online Δημοσίευση 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μία εκ των 2 επιλογών δημοσίευσης είναι η 
online. Σε αυτή την περίπτωση, ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει τον ορισμό 2 βασι-
κών συνιστωσών που την απαρτίζουν, πριν την επιλέξει. 
Αυτές είναι η “home base” και τα “outposts”. 

® Ως home base ορίζεται ο τόπος όπου «χτίζεται» η διαδικτυακή παρουσία ενός 
ατόμου ή πιο απλά εκεί, όπου παρουσιάζει τον online εαυτό του. Για παράδε-
ιγμα, τα blogs  και τα websites μπορούν να θεωρηθούν home bases. 

® Τα Outposts είναι κοινωνικά site, όπου ένα άτομο με την online παρουσία του 
αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες και τους ωθεί διακριτικά στο home base του. 
Το πιο απλό παράδειγμα outpost είναι το Facebook. 

ή 
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Ο μηχανισμός δημοσίευσης περιεχομένου σε ένα home base και στα outposts είναι 
παρόμοιος. Δηλ, μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει ένα Infographic στο blog του και να 
φιλοξενήσει το ίδιο περιεχόμενο και στη σελίδα του στο Facebook. Υπάρχει ,όμως, 
μία βασική διαφορά μεταξύ αυτών των 2 ,η οποία έγκειται στο επίπεδο του ελέγχου. 
Αυτό σημαίνει πως, σε ένα blog  ή website ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο τους ενώ 
στα outposts οι παράμετροι ελέγχου και διαχείρισης μπορούν να διαφοροποιηθούν 
από κάποιους άλλους. 
Εξαιτίας, λοιπόν, αυτής της διαφοράς ο σχεδιαστής πρέπει να αντισταθμίσει τους  
παράγοντες επίτευξης της επικοινωνίας και ζητημάτων ελέγχου. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται κάποια χαρακτηριστικά των όρων “home base” και 
“outposts” .Ακόμη, προστίθενται νέοι, όπως τα “third party blogs” και “intranet” και 
εξηγείται πως αυτοί επηρεάζουν την δημοσίευση ενός Infographic.  

 

· Home Base 

Μία Home base ουσιαστικά είναι ένα blog ή ένα website.  
Τα blogs και τα sites είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην δημοσίευση περιεχομένου λόγω 
της ικανότητάς τους να διευκολύνουν τους χρήστες στο να μοιράζονται ιδέες.  
Με άλλα λόγια, είναι διαδραστικά και αυτό από μόνο του μπορεί να αποτελέσει έναν 
σημαντικό λόγο για να δημοσιεύσει κάποιος το σχέδιο του.  
Οι αναγνώστες τους έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν κάθε τι που βλέπουν με 
αποτέλεσμα το Infographic να αναπαράγεται και ,έτσι, να γίνεται γνωστό.  
Αν και η επιλογή ενός blog ή ενός website φαίνεται ικανοποιητική, ο σχεδιαστής δεν 
πρέπει να ξεχνά το απαραίτητο στάδιο πριν την επιλογή δημοσίευσης του σχεδίου, 
δηλ να διευκρινίσει σε ποιο κοινό απευθύνεται. 
Η home base που θα επιλεγεί εξαρτάται από τους στόχους και τους σκοπούς επικοι-
νωνίας που έχει θέτει το Infographic, σε σχέση με τον τύπο επικοινωνίας που 
διαθέτει, δηλ το κοινό του. Συγκεκριμένα, ο τύπος επικοινωνίας μπορεί να είναι εξω-
τερικού τύπου (δηλ. κοινό όπως πιθανοί αγοραστές ή αναγνώστες που θέλουν απλά 
να ενημερωθούν) ή  εσωτερικού τύπου (δηλ. κοινό όπως οι εργαζόμενοι μια εταιρείας 
που θα ενημερωθούν για ζητήματα της επιχείρησης). 
 
Επομένως, στην περίπτωση των blogs και websites επιτυγχάνεται η επικοινωνία εξω-
τερικού τύπου ενώ η εσωτερικού τύπου χρειάζεται την χρήση του intranet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

· Intranet 

Με τον όρο “Intranet” νοείται ένα ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλ 
το σύνολο των ιστοσελίδων και των διαδικτυακών εφαρμογών 
βάσιμες μόνο από τα μέλη του. Με απλά λόγια, ένα 
μία μικρή, ιδιωτική έκδοση του διαδικτύου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 
ένα και μόνο οργανισμό. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Intranet)
 Πρόκειται, λοιπόν, για επικοινωνία εσωτερικού τύπου, που σκοπό έχει να ενημερ
σει, να εκπαιδεύσει και ,γενικότερα
ένα ειδικό σύνολο ατόμων όπως εργαζόμενοι μιας εταιρείας ή μέλη ενός οργανισμού.
Επομένως, οι λόγοι για τους οποίους θα επιλέξει
ύσει ένα Infographic είναι:  

1. Για να προσεγγίσει πληροφορίες:
υν και να εκπαιδεύσουν σημαντικά
στους ενδιαφερόμενους μέσα από τις οπτικοποιήσεις που περιέχουν. Ζητήμ
τα όπως, η ιεραρχία του προσωπικού ή η επαφή με νέες τεχνολογίε
εύκολα να μεταδοθούν μέσα από το σχέδιο.

2. Για να ψυχαγωγήσει: Ένα 
επικοινωνίας blog, ώστε να ωθήσει τους εργαζόμενους στην έναρξη συζήτ
σης και ανταλλαγής ιδεών για να οδηγήσει στην αύξηση της ομα
τους. 

 

Εικόνα 4.1- Σχηματικό παράδειγμα 
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νοείται ένα ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλ 
το σύνολο των ιστοσελίδων και των διαδικτυακών εφαρμογών ,οι οποίες είναι προ
βάσιμες μόνο από τα μέλη του. Με απλά λόγια, ένα intranet μπορεί να περιγραφεί ως 

ική έκδοση του διαδικτύου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 
(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Intranet) 

Πρόκειται, λοιπόν, για επικοινωνία εσωτερικού τύπου, που σκοπό έχει να ενημερ
γενικότερα, να πληροφορήσει για ζητήματα που αφορούν 

ένα ειδικό σύνολο ατόμων όπως εργαζόμενοι μιας εταιρείας ή μέλη ενός οργανισμού.
οποίους θα επιλέξει κάποιος το intranet για να δημοσι

πληροφορίες: Τα infographics μπορούν να γνωστοποιήσ
υν και να εκπαιδεύσουν σημαντικά και δυσνόητα ζητήματα των οργανισμών 
στους ενδιαφερόμενους μέσα από τις οπτικοποιήσεις που περιέχουν. Ζητήμ

η ιεραρχία του προσωπικού ή η επαφή με νέες τεχνολογίες, μπορούν 
εύκολα να μεταδοθούν μέσα από το σχέδιο. 

Ένα Infographic μπορεί να δημοσιευθεί σε  εσωτερικής 
ώστε να ωθήσει τους εργαζόμενους στην έναρξη συζήτ

σης και ανταλλαγής ιδεών για να οδηγήσει στην αύξηση της ομαδικότητας 

Σχηματικό παράδειγμα Online δημοσίευσης 

νοείται ένα ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλ 
οι οποίες είναι προσ-

μπορεί να περιγραφεί ως 
ική έκδοση του διαδικτύου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 

Πρόκειται, λοιπόν, για επικοινωνία εσωτερικού τύπου, που σκοπό έχει να ενημερώ-
να πληροφορήσει για ζητήματα που αφορούν 

ένα ειδικό σύνολο ατόμων όπως εργαζόμενοι μιας εταιρείας ή μέλη ενός οργανισμού. 
για να δημοσιε-

μπορούν να γνωστοποιήσο-
των οργανισμών 

στους ενδιαφερόμενους μέσα από τις οπτικοποιήσεις που περιέχουν. Ζητήμα-
ς, μπορούν 

μπορεί να δημοσιευθεί σε  εσωτερικής 
ώστε να ωθήσει τους εργαζόμενους στην έναρξη συζήτη-

δικότητας 
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· Outposts 

Στην αρχή του κεφαλαίου αναφέρθηκε η βασική διαφορά ανάμεσα σε μία home base 
και στα outposts.  Πρόκειται για θέματα ελέγχου όπου, στην πρώτη περίπτωση ο 
χρήστης μπορεί να διαχειριστεί πλήρως σε ένα blog ή site ενώ στη δεύτερη, η δυνα-
τότητα χειρισμού ενός outpost, όπως το Facebook, είναι περιορισμένη. Όμως, η 
δέσμευση του ελέγχου δεν μπορεί να επισκιάσει την επιτυχία που κρύβεται πίσω από 
την στρατηγική δημοσίευσης που υπάρχει στα outposts. 
Εάν, λοιπόν, ο στόχος ενός Infographic είναι να προβληθεί σε πολλά είδη κοινού, να 
γίνει δημοφιλές και να επικοινωνήσει στο μέγιστο βαθμό το μήνυμα του, τότε τα   
ζητήματα ελέγχου μοιάζουν ασήμαντα και η επιλογή μονόδρομος στα outposts. 
 
Σε αυτά, περιλαμβάνονται και τα Third Party Blogs. Είναι ιστοσελίδες ελεύθερης 
φιλοξενίας περιεχομένου, οι οποίες τυπικά αφορούν το blogging, δηλ την δημοσίευση 
προσωπικών ιδεών. Παραδείγματα third party blogs είναι:  

· το Tumblr, το οποίο συνδυάζει blog και κοινωνική δικτύωση (WIKIPEDIA) 
· το WordPress και Blogger , τα οποία είναι εργαλεία δημιουργίας και δημοσίε-

υσης ενός blog (The_Social_Media_Hat), (WordPress) 
· ακόμη και το Flickr, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά αφού φιλοξενεί εικόνες 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από bloggers ή εκδότες. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να πούμε πως, και τα Outposts αλλά και τα third party blogs 
έχουν μερικά πολύ θετικά στοιχεία ώστε να τα επιλέξει κάποιος για να δημοσιεύσει 
το σχέδιο του. Αυτά είναι: 

1. Η έκθεση του σχεδίου σε sites με μεγάλη επισκεψιμότητα, αυξάνει την αναγ-
νωρισιμότητα του Infographic . Για παράδειγμα, ένα Infographic 
δημοσιευμένο στο Social media Explorer, ένα κυρίαρχο blog στο χώρο του 
Social media Marketing , θα εκτοξεύσει την δημοτικότητα του χάρη στο με-
γάλο και ενημερωμένο τεχνολογικά κοινό. 
 

2. Η φιλοξενία ενός σχεδίου σε πολύ γνωστά blogs, δίνει την ευκαιρία στον   
δημιουργό του να «χτίσει» επαναληπτικά links, τα οποία θα μεταφέρουν τον   
επισκέπτη πίσω στο δικό του site(home base). Εκεί, οι αναγνώστες θα μπο-
ρούν να ενημερώνονται για προϊόντα, υπηρεσίες ή και για τον ίδιο τον        
οργανισμό. Άρα το όφελος είναι διπλό.  
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Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως η δημοσίευση των Infographics μπορεί να γίνει και 
σε sites προβολής- διαφήμισης. Αυτά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

· Εκείνα που επιτρέπουν την υποβολή και επεξεργασία αρχείων από τον ίδιο 
τον ιδιοκτήτη- σχεδιαστή πχ. το visual.ly 

· Εκείνα που, κρατούν τον έλεγχο δηλ. ορίζουν ως προϋπόθεση την υποβολή 
αίτησης ή την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του site για οποιαδήποτε δημοσί-
ευση. πχ. dailyInfographic.com, InfographicSite.com, killerInfographics.com 
κ.α. 

4.2 Offline Δημοσίευση  

Αν και τα Infographics εκτοξεύτηκαν σε δημοτικότητα με τη βοήθεια των ψηφιακών 
μέσων, βασίζοντας τις δυνάμεις τους στην ψηφιακή επικοινωνία, η χρήση της offline 
δημοσίευσης σχεδίου δεν έχει εκλείψει αλλά διατηρεί την παρουσία της και στηρίζει 
με τη σειρά της την άνοδο των Infographics. 
Πριν επιλέξει κανείς την offline δημοσίευση του σχεδίου του, πρέπει να γνωρίζει, 
όπως και στην online δημοσίευση, το κοινό στο οποίο προορίζεται. Εάν, δηλ το     
ακροατήριο χρησιμοποιεί περισσότερο τα εκτυπώσιμα μέσα αντί για τα διαδικτυακά 
για την ενημέρωση του.  
Ακόμη είναι φρόνιμο να ξέρει πως, η offline δημοσίευση λειτουργεί καλύτερα όταν 
πρόκειται για επικοινωνία εσωτερικού τύπου, δηλ κοινό όπως οι εργαζόμενοι μίας 
επιχείρησης. 
Επομένως, ο σχεδιαστής πρέπει να είναι σίγουρος στην προτίμηση του, αφού η of-
fline είναι αρκετά πιο δαπανηρή σε σχέση με την online δημοσίευση. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε πως, πολλές είναι οι εταιρείες και οργανισμοί που 
έχουν επιλέξει να επικοινωνούν με το προσωπικό ή τα μέλη τους χρησιμοποιώντας 
εκτυπωμένα Infographic. 
Τα designs μπορούν να εκτυπωθούν (δηλ. να δημοσιευθούν) σε διάφορες μορφές και 
να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Μερικές είναι: 

§ Φυλλάδια, για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών 
§ Οδηγοί και εγχειρίδια, για την εκπαίδευση του προσωπικού 
§ Newsletter( εκτυπώσιμα και όχι διαδικτυακά), για καθημερινή πληροφόρηση 

των μελών 
§ Αφίσες, για πολύπλοκα θέματα ή ζητήματα που απαιτούν μεγάλο format σχε-

δίασης (πχ. χάρτης επιχείρησης) (Smiciklas, 2012) 

Σε γενικές γραμμές η δημοσίευση ενός Infographic, είτε online είτε offline, σκο-
πό έχει την μετάδοση της πληροφορίας σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

αναγνώστες. Εάν δεν δημοσιευτεί το σχέδιο, τότε αυτόματα καταργεί τον λόγο 
ύπαρξης του, αφού ένα Infographic δεν υφίσταται χωρίς έστω έναν αποδέκτη 

του μηνύματος του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

 
 
 
Η νομοθεσία που καλύπτει το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και, συγκεκρι-
μένα, των δικαιωμάτων που αφορούν τα Infographics, διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Έτσι, παρακάτω περιγράφεται τι ισχύει νομοθετικά περί προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ, όπου οι νόμοι είναι ειδικευμένοι, αλλά και τι ισχύει στην    
Ελλάδα. 
 
Πριν όμως, προχωρήσουμε στις ισχύουσες διατάξεις των ΗΠΑ, πρέπει να αναφέ-
ρουμε πως για τα θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, υπεύθυνοι να γνω-
ρίζουν είναι και οι σχεδιαστές των Infographics. Οι designers είναι ανάγκη να ξέρουν 
και να εναρμονίζονται με τις νομικές απαιτήσεις, ώστε να μην θέτουν, μέσα από το 
σχέδιο τους, σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή κάποιον πιθανό πελάτη τους.  
Γι αυτόν τον λόγο, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν θέματα όπως: 

- Τα πνευματικά δικαιώματα 
- Τα creative commons 
- Τον κανόνα περί δίκαιης χρήσης της εμπορικής επωνυμίας 
- Την ασφαλή χρήση των εικόνων και εικονογραφήσεων. 

Τα παραπάνω αναλύονται στη συνέχεια. 
 
 
 
 

Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος πάνω σε 
ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα πχ. μουσική, ποίημα,        
συγγραφικό έργο, σχέδιο, οπτικοακουστικό έργο, θεατρικό, εικαστικό, 
είτε είναι γραπτό, είτε προφορικό είτε αφορά την τέχνη, την επιστήμη ή 
την τεχνολογία( λογισμικό ή βάση δεδομένων). 
Επιπρόσθετα, ως πνευματική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των εξου-
σιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, ώστε 
να το προστατεύει, να το διαχειρίζεται αλλά και να αμείβεται από τρί-
τους, όταν αυτοί εκμεταλλεύονται την πνευματική του περιουσία.  
Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε πως η ιδιοκτησία πάνω σε 
ένα πνευματικό έργο κατοχυρώνεται μόνο από την δημοσίευση του. 
(ΑΕΠΙ) 
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· Πνευματικά Δικαιώματα 

Ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα δηλ. το Copyright, υπάρχει ώστε να επιτρέπει 
στους δημιουργούς των σχεδίων να ελέγχουν το πώς άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν, 
αντιγράφουν ή διανέμουν τις δημιουργίες τους. Το να μοιράζεται κάποιος μία δημιο-
υργία ενός άλλου, χωρίς πρώτα να έχει ζητήσει έγκριση σε μορφή άδειας από τον  
δημιουργό του ονομάζεται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και είναι παρά-
νομο. Ακόμη, η χρήση υλικού  από κάποιον που δεν του ανήκει μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση εισοδήματος για τον σχεδιαστή, ο οποίος  θα προσπαθήσει να βρει το δίκιο 
του μέσω της νομική οδού. 
Ο  νόμος εφαρμόζεται σε κάθε δημιουργικό προϊόν, όπως φωτογραφίες, τέχνη,     
βιβλία, graphic designs, βίντεο,Infographics κ.λπ. και περιέχει 3 επίπεδα προστασίας. 

1. Το χαμηλότερο επίπεδο copyright δίνεται αυτόματα σε κάθε πρωτότυπη δημι-
ουργία. 

2. Το δεύτερο επίπεδο ισχύει, όταν αναπαράγεται το σύμβολο του copyright © 
μαζί με το έτος και το όνομα του ιδιοκτήτη. 

3. Το τρίτο επίπεδο είναι το επίσημα κατοχυρωμένο copyright, δηλ κατάθεση 
της τελικής δημιουργίας στην αντίστοιχη νομική αρχή και με την πληρωμή 
ενός αντιτίμου. 

Αν και η τρίτη επιλογή προστασίας μοιάζει και η καλύτερη, ωστόσο, για ένα 
Infographic το δεύτερο επίπεδο είναι πιο κατάλληλο. Αυτό εξηγείται γιατί, ένα σχέδιο 
έχει ανάγκη την αναπαραγωγή του από άλλους ,λόγω της ενημέρωσης  που εξυπη-
ρετεί, ενώ το τρίτο επίπεδο περιορίζει αρκετά τους αποδέκτες του σχεδίου ως προς τη 
χρήση του.  
Έτσι, το όνομα του δημιουργού και το ίδιο το σχέδιο είναι προστατευμένο μπορώντας 
να κοινοποιηθεί ελεύθερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

· Creative Commons 

Το 2001, τα Creative Commons
την παραδοσιακή των copyrights
τήτη να ενθαρρύνει την κοινοποίηση της δημιουργίας του, ενώ διατηρεί τον έλεγχο 
στο πως χρησιμοποιείται από τρίτους.
Infographics. 
Αναγνωρίζεται από 4 διπλά γράμματα
στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
 

Πίνακας 

Εικονίδιο Συντόμευση
 

 

  
CC

 

 

 
 

BY

 

 

 
 

NC

 
 

 

 
 

ND

 
(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Creative Commons)
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Commons θεμελιώθηκαν ως μία εναλλακτική άδεια σε σχέση με 
copyrights. Είναι ένα είδος άδειας ,που επιτρέπει στον ιδιοκ

τήτη να ενθαρρύνει την κοινοποίηση της δημιουργίας του, ενώ διατηρεί τον έλεγχο 
στο πως χρησιμοποιείται από τρίτους. Γι αυτό και θεωρείται το ιδανικότερο για τα 

4 διπλά γράμματα- κωδικούς , CC-BY-NC-ND που εξηγούνται 

Πίνακας 2-Creative Commons 

Συντόμευση Όρος Ορισμός

CC 
 
Creative Commons 

Πιστοποιεί ότι το 
δημιούργημα χρ
σιμοποιεί άδεια 
Creative Commons

BY 

 
 

Αναφορά 

Απαιτείται αναφ
ρά του δημιουργού 
ή του χορηγού της 
άδειας. 

NC 

 
Μη εμπορική χρή-

ση 

Το δημιούργημα 
δεν μπορεί να χρ
σιμοποιηθεί για 
εμπορικούς σκοπ
ύς 

ND 

 
 
Όχι παράγωγα έργα 

Δεν επιτρέπεται να 
αλλοιωθεί, να τρ
ποποιηθεί ή να 
προστεθεί κάτι νέο 
βασισμένο στο δ
μιούργημα. 

(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Creative Commons) (Ντόβα) 

θεμελιώθηκαν ως μία εναλλακτική άδεια σε σχέση με 
που επιτρέπει στον ιδιοκ-

τήτη να ενθαρρύνει την κοινοποίηση της δημιουργίας του, ενώ διατηρεί τον έλεγχο 
και θεωρείται το ιδανικότερο για τα 

που εξηγούνται 

Ορισμός 
Πιστοποιεί ότι το 
δημιούργημα χρη-
σιμοποιεί άδεια 

Commons 
Απαιτείται αναφο-
ρά του δημιουργού 
ή του χορηγού της 

Το δημιούργημα 
δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για 
εμπορικούς σκοπο-

Δεν επιτρέπεται να 
αλλοιωθεί, να τρο-
ποποιηθεί ή να 
προστεθεί κάτι νέο 
βασισμένο στο δη-
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· Εμπορική Επωνυμία και ο κανόνας Δίκαιης Χρήσης 

Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας ,συχνά, συγχέεται με την προστασία των  
πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι 2 διαφορετικές έννοιες αφού, τα πνευματικά δικαι-
ώματα προστατεύουν ολόκληρη την δημιουργική εργασία, ενώ η προστασία της 
εμπορικής επωνυμίας έχει να κάνει με την προστασία χαρακτηριστικών λέξεων ή 
συμβόλων, που σχετίζονται με εταιρείες, προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για την προστασία των λογοτύπων των εταιρειών ή των σημά-
των κατατεθέν τους, έναντι οποιουδήποτε θέλει να τα χρησιμοποιήσει. 
Όμως, στον νόμο περί προστασίας της εμπορικής επωνυμίας υπάρχει μία εξαίρεση 
που λέγεται Fair Use (δίκαιη χρήση), η οποία επιτρέπει την περιορισμένη χρήση και 
δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις χωρίς άδεια 
από τον ιδιοκτήτη. 
Για παράδειγμα, εάν κάποιος επιθυμεί να συμπεριλάβει στο σχέδιο του το λογότυπο 
της εταιρείας, της οποίας είναι και ο ιδιοκτήτης της τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-
μα στη χρήση του. Όμως, εάν δεν είναι τότε θα πρέπει: 

§ Η χρήση του λογοτύπου να μην δηλώνει πως το Infographic σχεδιάσ-
τηκε ή εκδόθηκε για λογαριασμό της εταιρείας. 

§ Η χρήση του λογοτύπου να μην υπονοεί πως η εταιρεία χρηματοδοτεί 
ή εξουσιοδοτεί, εγκρίνει, υποστηρίζει ή προσυπογράφει το σχέδιο. 

 

· Χρήση εικόνων και εικονογραφήσεων 

Οι Infographic designers πρέπει να έχουν στα χέρια τους τις κατάλληλες άδειες για να 
μπορέσουν να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε εικόνα ή εικονογράφηση στο σχέδιο    
τους. 
Ο πιο συνήθης τρόπος εύρεσης εικόνων είναι από το Google ή από το Bing. Οι      
περισσότεροι πιστεύουν πως, επειδή οι εικόνες είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, 
δεν προστατεύονται πνευματικά ,εντύπωση δηλ ιδιαίτερα λανθασμένη.  
Ο νόμος περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων καλύπτει αυτόματα όλα τα    
αυθεντικά δημιουργήματα ,ακόμη, και αν η λέξη “copyright” ή το σύμβολο της δεν   
υπάρχει.  
Άρα, ο σχεδιαστής προκειμένου να μην έχει προβλήματα με τον νόμο, πρέπει να είναι 
σίγουρος για την άδεια που περιλαμβάνει κάθε εικόνα. 
Γι αυτό, υπάρχουν ιστοσελίδες που έχουν εικόνες ελεύθερης χρήσης και τις οποίες 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο designer, ώστε είναι ήσυχος με το θέμα τις πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Αυτές είναι: 

§ istockPhoto.com 
§ Shutterstock.com  
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Τα Πνευματικά Δικαιώματα στην Ελλάδα 
 
Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τους νόμους που καλύπτουν τέτοια ζητή-
ματα στην Ελλάδα, είναι γνωστό, πως δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο αλλά 
διατυπώνεται ένας γενικότερος κανόνας. 
Ειδικά, στη χώρα μας, ο νόμος που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα είναι ο 
2121/1993 και ορίζει πως, η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει κάθε πρωτότυπο 
πνευματικό έργο ,παντός τύπου και για την άσκηση των δικαιωμάτων ,αυτών, δεν 
απαιτείται η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας ή η σύμπραξη κάποιας κρατικής 
υπηρεσίας. (Ο.Π.Ι) 
Η ιδιοκτησία κατοχυρώνεται με την δημοσίευση του έργου και ,επομένως, όποιος   
δηλώνει ότι είναι ο πνευματικός δημιουργός του, αρκεί μόνο να μπορέσει να το     
αποδείξει ,όταν υπάρξει αμφισβήτηση. 
Ακόμη, σημειώνεται πως, κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευματικό δημιούρ-
γημα που ανήκει σε άλλον χωρίς την άδεια του. (ΑΕΠΙ) 
 
Τα Creative Commons χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα, όπως ακριβώς και στις 
ΗΠΑ, με εναρκτήρια ημερομηνία τον Οκτώβρη του 2007. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Creative 
Commons) 
 
Αναφορικά, με την προστασία της εμπορικής επωνυμίας, αυτή, κατοχυρώνεται από 
τα άρθρα 58 και 59 του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 περί    
Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Ισχύει ότι, ο έμπορος, ο οποίος, έχει κάνει αποδεδειγμένα 
χρήση της εμπορικής επωνυμίας προστατεύεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου και,   
επομένως, μπορεί να κινηθεί νομικά σε περίπτωση χρήσης της επωνυμίας. 
Συμπληρωματικά, ο νόμος 4072/2012 ορίζει πως το εμπορικό σήμα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από τρίτους με άδεια που θα έχει παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης. 
(ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, Εμπορικό σήμα)  
Βέβαια, μπορεί και να απαγορεύσει την χρήση του εάν με οποιονδήποτε τρόπο γίνει 
παράνομη χρήση ή προσβολή του σήματος. (ΕΦΗΜΕΡΙΣ.ΤΗΣ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ), 
(Ντόβα) 
 
Άρα, η χρήση εμπορικής επωνυμίας και σήματος σε ένα Infographic, απαιτούν την 
έγκριση του ιδιοκτήτη, ώστε ο σχεδιαστής να είναι νομικά διασφαλισμένος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Με βάση τα Κεφάλαια που προηγήθηκαν, τις συμβουλές, τις μεθόδους σχεδιασμού 
και τα χαρακτηριστικά ενός Infographic
σχεδίου με θέμα: « Ελληνικός Τουρισμός»
 
 
 
 

1. Καταγραφή ιδεών και σκέψεων για τον σχεδιασμό του 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ INFOGRAPHIC 

Με βάση τα Κεφάλαια που προηγήθηκαν, τις συμβουλές, τις μεθόδους σχεδιασμού 
Infographic, ακολουθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση

« Ελληνικός Τουρισμός» 

ιδεών και σκέψεων για τον σχεδιασμό του Infographic. 

  

Με βάση τα Κεφάλαια που προηγήθηκαν, τις συμβουλές, τις μεθόδους σχεδιασμού 
ακολουθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση  

 



 

2. Επισήμανση βασικών στοιχείων που αφορούν την προετοιμασία και εξέλιξη 
του σχεδίου. 
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Επισήμανση βασικών στοιχείων που αφορούν την προετοιμασία και εξέλιξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισήμανση βασικών στοιχείων που αφορούν την προετοιμασία και εξέλιξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Σκαρίφημα- οδηγός πριν 
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πριν την έναρξη του σχεδιασμού.  
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4. Τελικό σχέδιο 
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5. Πηγές 

ΣΕΤΕ- Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί 
http://sete.gr/el/statistika-
vivliothiki/vivliothiki/librarypage/?key=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%C
E%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%CF%85%
CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

ΣΕΤΕ- Βασικά Μεγέθη Τουρισμού 
http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/ 
 
Θαλάσσια Επιτροπή Ε.Ε.- Στοιχεία Ελλάδα 
file:///C:/Users/user/Downloads/KL7807375ELC_002.pdf 
 
Τράπεζα της Ελλάδας 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_
ID=4945&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sete.gr/el/statistika
http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
file:///C:/Users/user/Downloads/KL7807375ELC_002.pdf
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_
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