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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΤΙΟΥ 

 
 

Σχεδιαστικά βήματα:  

 

 
 

 1. Οριοθέτηση του χώρου. 

Ορίζουμε το σχεδιαστικό χώρο μας  και φέρνουμε τον κεντρικό άξονα ο οποίος μοιράζει το 
σχεδιαστικό χώρο σε δύο ίσα μέρη. Η πρώτη βασική αναλογία του ματιού είναι οτι το 
ύψος είναι το μισό του μήκους. ΓΔ= 1/2ΑΒ Ή ΑΒ=2ΓΔ 

 

2. Πλαίσιο σχεδίου 

 Σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και με καμπύλες δημιουργούμε το σχήμα του 
ματιού (βλέπε σχέδιο). Στο σημείο Ε ( ίσο με το 1/3 του ΑΔ) φτιάχνουμε μια ελαφριά 
καμπή από το εσωτερικό μέρος ώστε να διαμορφωθεί το κάτω βλέφαρο. 

 

 3. Μέρη του ματιού. 

Το ύψος της κόρης ισούται με τα 3/4 του ύψους του ματιού. Έχει στρογγυλό σχήμα και 
είναι λίγο πεπλατυσμένο στις άκρες. Η κόρη είναι περίπου το μισό της ίριδας και 
γράφεται μέσα σε αυτή. Σε απόσταση ίση με το ύψος της κόρης γράφουμε μια παράλληλη 
προς το βλέφαρο πτυχή, η οποία λέγεται υπερβλεφάρια πτυχή. 

 



 



 



 

Συνέχεια στη σχεδίαση των ματιών 

 
 

1. Οργάνωση χώρου 

 Δημιουργούμε τον κεντρικό κάθετο άξονα του σχεδιαστικού μας χώρου. Στο μέσο του κεντρικού άξονα 
φέρνουμε τον οριζόντιο άξονα που θα είναι κάθετος προς τον αρχικό κεντρικό άξονα. 

Για το σχεδιασμό των ματιών ισχύουν οι αναλογίες: 

τα μάτια έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 

η απόσταση μεταξύ των ματιών είναι ίση με το μήκος ενός ματιού. 

το μήκος του φρυδιού είναι ίσο με 1 και 1/2 μήκος ματιού και η γραμμή του σχεδόν παράλληλη με το 
άνω βλέφαρο, από τη μέση τους και μετά αρχίζουν να λεπταίνουν. 

το ύψος του φρυδιού είναι όσο και το ύψος του ματιού. 

ο σχεδιασμός του φρυδιού αρχίζει στο 1/2 της απόστασης μεταξύ κεντρικού άξονα και κόγχης ματιού. 

  

2.  Τακτική σχεδιασμού. 

ο σχεδιασμός μας γίνεται με πολύ απαλές γραμμές. 

δεν ζωγραφίζουμε  ποτέ με μονοκονδυλιές.  

αποφεύγουμε τα σβησίματα.  

μετά τη σχεδίαση των βλεφάρων ζωγραφίζουμε την ίριδα, την κόρη και τέλος την υπερβλεφάρια πτυχή 
όπως είδαμε στο 1ο μάθημα. 

 

3. Τελειοποίηση σχεδίου 

ελέγχουμε την ορθότητα των αναλογιών 

διορθώνουμε με απαλά σβησίματα οτι μας έχει ξεφύγει από τον κανόνα των αναλογιών. 

παχαίνουμε στο κέντρο το πάνω βλέφαρο, την εξωτερική πλευρά του κάτω βλεφάρου και τέλος την 
ίριδα.   

 



 



 



 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΥΤΗΣ 
 
 
Βήματα σχεδιασμού. 
 
 
1.Τα σχεδιαστικά μέρη είναι: 
ο βολβός με τα ρινικά πτερύγια,  
η ράχη,  
το ρινικό τρίγωνο. 
 
 
2. Ορίζουμε τον κεντρικό άξονα και τον χωρίζουμε σε τρία ίσα τμήματα AB=BΓ=ΓΔ 
 
3. Ο βολβός αποτελεί το 1/3 της μύτης. Για την κατασκευή του φτιάχνουμε βοηθητικό 
τετράγωνο με διαστάσεις όσο το 1/3 της μύτης. Έχει σχήμα ωοειδές και το μέγιστο πλάτος του 
ΕΖ είναι ίσο με το 1/2 του ύψους του, ενώ στο σημείο που ενώνεται με τη ράχη είναι λίγο 
μικρότερο. 
 
4. Τα πτερύγια ακολουθούν το σχέδιο του βολβού και στο κάτω μέρος τα ρουθούνια σχεδιάζονται 
πιο σκούρα. 
 
5. Για το σχεδιασμό της ράχης ορίζουμε τα σημεία Η και Θ λίγο πάνω από τη μέση του ΑΒ. 
κατόπιν με δύο ανεπαίσθητες ελαφριές καμπύλες ενώνουμε τα ΗΙ και ΘΚ 
 
6. Τέλος φτιάχνουμε το ριζαίο τμήμα ενώνοντας τα ΗΛ  και ΘΜ ( ΛΑ = ΛΜ)  

 



 



 



 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 
 

 
Βασικές αναλογίες  
 
1. το μήκος του στόματος είναι ίσο με το μήκος του ματιού. 
2. το μήκος του στόματος είναι διπλάσιο από το ύψος. 
3. το άνω χείλος αποτελείται από έξι ίσες καμπύλες (τρεις εσωτερικές και τρεις εξωτερικές) 
 
Σχεδιαστικά βήματα 
 
1. φέρνουμε τον κεντρικό άξονα του σχεδιαστικού χώρου. 
2. πάνω στον κεντρικό άξονα ορίσουμε το ύψος του στόματος (ΓΔ) και στη συνέχεια φέρνουμε την 
μεσοκάθετο του τμήματος αυτού και πάνω του ορίζουμε το μήκος του στόματος (ΑΒ) που είναι: 
ΑΒ=2ΓΔ 
 
3. Γράφουμε το βοηθητικό για το σχέδιό μας ορθογώνιο που περνά από τα τέσσερα σημεία(ΑΓΒΔ) 
4. Χωρίζουμε το μήκος (ΑΒ) σε τρία ίσα μέρη ΑΕ=ΕΖ=ΖΒ 
 
5. Φέρνουμε τις έξι καμπύλες του άνω μέρους του στόματος (πάνω χείλος). Ξεκινάμε με την 
καμπύλη ΗΘ και μετά την παράλληλη αυτής ΕΖ. Κατόπιν σχεδιάζουμε τις ΖΒ και ΕΑ 
προσέχοντας οτι το μισό σχεδόν μέρος τους ακουμπά πάνω στην ΑΒ. Ακολουθεί ο σχεδιασμός των 
υπόλοιπων καμπυλών προσέχοντας οτι ξεκινούν από τα σημεία Η και Θ αλλά καταλήγουν στο 
1/3 περίπου του ύψους του πάνω χείλους. 
 
6. Το κάτω χείλος είναι μια καμπύλη μικρότερη κατά το 1/3 του πάνω χείλους. Για να το 
φτιάξουμε μοιράζουμε τις αποστάσεις ΑΕ ,ώστε ΑΙ=ΙΕ, και ΖΒ , ώστε ΖΚ=ΚΒ. Έπειτα 
σχεδιάζουμε το κάτω χείλος προσέχοντας να ακουμπά ελαφρώς στο κάτω μέρος και 
στρογγυλεύοντάς το στα πλάγια 
7. Για την τελική διαμόρφωση παχαίνουμε τις τρεις καμπύλες του κάτω μέρους στο άνω χείλος 
και το μέσο του κάτω χείλους. 

 



 



 



 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΙΟΥ  
 
 
 Τα μέρη του αυτιού 
1. λοβός 
2. πτερύγιο  έλικας 
3. εσωτερική κοιλότητα κόγχη 

 
Αναλογίες σχεδιασμού 
 
1. Το πλάτος του αυτιού είναι το μισό του ύψους. 
2. Ο λοβός του αυτιού είναι ίσος με το 1/3 του ύψους και το 1/2 του πλάτους 
3. Η  κόγχη του αυτιού φτάνει στο 1/3 του ύψους.  
4. Η θέση τους πάνω στο πρόσωπο είναι στο ύψος της μύτης. 
 
 Σχεδιαστικά βήματα 
 
1. Φέρνουμε τον κεντρικό άξονα του χώρου μας. 
2. Σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο με τις αναλογίες του ύψους και του πλάτους. (ΑΒ=1/2 ΒΔ) 
3. Φέρνουμε τρεις παράλληλες καμπύλες οι οποίες περνούν από την αρχή τον κεντρικό άξονα. 
4. Χωρίζουμε το ύψος σε τρία ίσα μέρη. 
5. Φτιάχνουμε την εξωτερική γραμμή η οποία περιγράφει το αυτί. στο 1/3 του ύψους η γραμμή 
στενεύει και μειώνεται το πλάτος στο μισό δημιουργώντας το λοβό. 
6. Στη συνέχεια φέρνουμε την εσωτερική γραμμή, η οποία είναι παράλληλη της εξωτερικής. Η 
εσωτερική γραμμή ξεκινά από το κάτω μέρος στο 1/3  του χώρου και σταματά λίγο πιο πάνω 
από το 1/3 του ύψους. 
7. Σχεδιάζουμε την κόγχη του αυτιού η οποία φτάνει στο 1/2 του πλάτους. 

8. Τέλος φέρνουμε μια παράλληλη προς την κόγχη καμπύλη. 

 



 



 



 

Μετωπική στάση ή στάση 4/4 

Κατασκευή κεφαλιού και προσώπου.  

 

 Βασικοί κανόνες. 
 

Στη μετωπική στάση των  4/4  ο κεντρικός άξονας του χώρου  είναι και άξονας του κεφαλιού. 

Το κεφάλι έχει σχήμα ωοειδές. 

Μονάδα μέτρησης στο σχεδιασμό αποτελεί το μήκος της μύτης. 

Οι διαστάσεις του κεφαλιού είναι 4 μύτες στο ύψος και 3 μύτες στο πλάτος. 

Οι διαστάσεις του προσώπου είναι 3 μύτες στο ύψος και 2 μύτες στο πλάτος. 

 
Σχεδιαστικά βήματα 

1. Οργάνωση του χώρου 

Φέρνουμε τον κεντρικό άξονα του χώρου ο οποίος στη στάση των 4/4 ταυτίζεται με τον άξονα 
του κεφαλιού. 

2. Χωρἰζουμε τον κεντρικό άξονα σε 5 ίσα μέρη και καθορίζουμε το πλάτος σε 3 ίσα μέρη. 

3 Δημιουργούμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 5Χ3 μύτες και μέσα σε αυτό 
σχεδιάζουμε το σχήμα του κεφαλιού το οποίο θα είναι ωοειδές. 

4. συνεχίζουμε με το σχεδιασμό του προσώπου το οποίο σχεδιάζεται μέσα στο ωοειδές σχήμα του 
κεφαλιού. Το ύψος του προσώπου είναι 3 μύτες δηλαδή 1 μύτη κάτω από την κορυφή του 
κεφαλιού. Το πλάτος του προσώπου είναι 2 μύτες το οποίο μοιράζεται σε ίσες αποστάσεις δεξιά 
και αριστερά του κεντρικού άξονα. Δηλαδή 1 μύτη στο κέντρο του άξονα , 1/2 μύτη δεξιά και 
1/2 μύτη αριστερά του άξονα.  

5. Τέλος σχεδιάζουμε το λαιμό, ο οποίος ξεκινά από τη μέση του τέταρτου τετραγώνου ( του 
προσώπου) και σταματά στη μέση του πέμπτου τετραγώνου, σημείο από το οποίο ξεκινά ο 
σχεδιασμός του αυχένα πλάτος του είναι ίσο με μιάμιση μύτη 

 



 



 

Τοποθέτηση των χαρακτηριστικών του προσώπου 
 
 
Βασικές αναλογίες 
Διαστάσεις κεφαλιού: 4 μύτες ύψος επί 3 μύτες πλάτος 
Διαστάσεις προσώπου: 3 μύτες ύψος επί 2 μύτες πλάτος 
Μάτι:  Ίσο με μισή (1/2)  μύτη 
Αυτί: Ίσο με μια (1) μύτη 
Στόμα: Ίσο με (1) μάτι 
Πλάτος λαιμού: Ίσο με μιάμιση (1 και 1/2) μύτη  
 
 
 Σχεδιαστικά βήματα 
 
 
1. Έχουμε σχεδιάσει το κεφάλι και το πρόσωπο εντός του. 
2. Τοποθετούμε τη μύτη στο μεσαίο χώρο του προσώπου ( 3ο τετράγωνο) χωρισμένη συμμετρικά 
στον κεντρικό άξονα. 
3. Τα μάτια θα τα ζωγραφίσουμε κάτω από τη γραμμή που διαχωρίζει το κεφάλι σε δύο ίσα 
μέρη. Οι αναλογίες είναι ίσες με 1/2 μύτη.  Η  απόσταση μεταξύ των ματιών είναι ίση με 1 
μάτι, μοιρασμένη εξίσου δεξιά και αριστερά από τον κεντρικό άξονα. 
4. Τα φρύδια μπαίνουν πάνω από τη γραμμή των ματιών. 
5. Τα αυτιά μπαίνουν στο ίδιο χώρο με τη μύτη και είναι περίπου όσο και η μύτη. 
6. Το στόμα ζωγραφίζεται στο 4ο τετράγωνο, πάνω από τη μέση και ανάμεσα στα μάτια. 
7. Με το τέλος της τοποθέτησης των χαρακτηριστικών προβαίνουμε στη βελτίωση της 
αισθητικής του σχεδίου. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Νιώθω μεγάλη ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους, τον καθένα ξεχωριστά.  

 

Πρώτα τους συναδέλφους καθηγητές με τους οποίους συνεργαστήκαμε με υποδειγματικό τρόπο.  

Νιώθω  πραγματικά ευτυχισμένος  και αισθάνθηκα την αγάπη σας να με περικλείει. 

Αλλά και εσάς τους μαθητές που με συνοδέψατε στην υλοποίηση ενός  ονείρου ζωής. 

  Σας ευχαριστώ που μας εμπιστευθήκατε εσείς και οι γονείς σας.  

  Σας ευχαριστώ που εργαστήκατε αθόρυβα και δυναμικά. 

  Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε ακούραστα σε όλες τις εκδηλώσεις μας. 

  Σας ευχαριστώ για το μεράκι, το αληθινό δόσιμο , την αγάπη για το σχολείο. 

  Σας ευχαριστώ για το ήθος που επιδείξατε. 

   Σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε δύναμη και βεβαιότητα να συνεχίσω. 

 Καλή συνέχεια μικροί μου Κύριοι.  

 Εύχομαι να έχετε μια ζωή πλημμυρισμένη από υγεία, πρόοδο και ανθρωπιά. 

Θα είμαι κοντά σας όποτε και να με χρειαστείτε. 

                                                                               Βαγγέλης Κυριακουλόπουλος. 

 


