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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

S T O P  M O T I O N  
 

Στα πλαίσια της ύλης της Πληροφορικής στη Β’ Γυμνασίου θα αναφερθούμε και στα Πολυμέσα. Εκτός 
της θεωρητικής παρουσίασης θα ασχοληθούμε και πρακτικά με το αντικείμενο αυτό. Ένας πολύ 
δημιουργικός τρόπος να αποκτήσουμε εμπειρία, και ταυτόχρονα να διασκεδάσουμε, είναι μέσω της τεχνικής 
stop motion. Πρόκειται για μία γνωστή τεχνική, με την οποία έχουν μάλιστα γυριστεί κινηματογραφικές 
ταινίες κινουμένων σχεδίων.  

Στη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει πολύ αναλυτική παρουσίαση της τεχνικής αυτής, του 
απαραίτητου εξοπλισμού και του τρόπου εργασίας. Θα δούμε πολλά σχετικά παραδείγματα, φτιαγμένα τόσο 
από επαγγελματίες, όσο και από μαθητές. Στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα αρχικά 
κατά τo σχολικό έτος 2016-17, με δύο ειδικά στοχευμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα εξοικείωσης με θέματα όπως: 
δημιουργία animation με την τεχνική stop motion, ρομποτική, 3d-printing. 

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιούργησαν δικές τους ιστορίες με βάση τα όσα έμαθαν και κατά τη 
διάρκεια των σχολικών ετών 2017-18 και 2018-19 εργάστηκαν πολύ επιτυχημένα με αυτήν την τεχνική.  

Η τεχνική stop motion απαιτεί τη λήψη πολλών (εκατοντάδων 
τουλάχιστον) φωτογραφιών, οι οποίες παρουσιάζουν το ίδιο θέμα 
(αντικείμενο ή ανθρώπους), με κάποια μικρή μετακίνηση ή 
τροποποίηση από τη μία στην άλλη φωτογραφία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
προβάλλοντας με πολύ γρήγορο ρυθμό όλες τις φωτογραφίες 
δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης (άλλωστε έτσι πήραν το 
όνομά τους τα «κινούμενα σχέδια»).  

Θα χωριστούμε λοιπόν σε ομάδες (περίπου τριών ατόμων) και θα 
αναλάβουμε να δημιουργήσουμε το σενάριο για μία τέτοια «ιστορία», μικρής διάρκειας, περίπου 1 – 2 
λεπτών. Αφού αποφασίσουμε το θέμα και τα αντικείμενα με τα οποία θα εργαστούμε, θα τραβήξουμε 
προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες. Θα μάθουμε τον τρόπο να τις «ενώνουμε» και να τις παρουσιάζουμε όλες 
μαζί ως ένα ενιαίο βίντεο. Αν συνδυάσουμε την ιστορία μας με μία κατάλληλη μουσική, ή κάποιους 
ταιριαστούς ήχους ή ακόμη και μία αφήγηση που ηχογραφούμε εμείς, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία 
εντυπωσιακή εργασία!  

Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πολλά σχετικά βίντεο που εξηγούν τη μέθοδο. Ένα πολύ 
χαρακτηριστικό, αναλυτικό βίντεο, το οποίο αξίζει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά είναι το εξής: 

Stop Motion Lesson 

Εκτός αυτού υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα τα οποία δείχνουν τις δυνατότητες της 
τεχνικής και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας: 

1. Her morning elegance  

2. Οι γάτες της Σύρου (το βίντεο του φεστιβάλ animation που γίνεται κάθε χρόνο στη Σύρο) 

3. Deadline at work 

4. Heatwave 

5. Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο Space invaders για να δείτε ένα κλασικό ηλεκτρονικό παιχνίδι της 

δεκαετίας του 1980, παρακολουθήστε στη συνέχεια το βίντεο Space invaders stop motion. 

Τα βίντεο με τα παραδείγματα που προηγήθηκαν αποτελούν επαγγελματική δουλειά, πολλών 
ανθρώπων, οι οποίοι ασχολήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα 
που είδαμε. Προφανώς λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξουμε κάτι τόσο τέλειο τεχνικά, ούτε τόσο 
μεγάλης διάρκειας, αλλά να κάνουμε μία εργασία με βάση τις δικές μας δυνατότητες, όπως έκαναν και 
μαθητές κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (άλλωστε θα δούμε και τις δικές τους εργασίες). 

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/utech-lab/shetika-me-to-utech-lab/ti-einai-to-utech-lab/
https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/utech-lab/shetika-me-to-utech-lab/ti-einai-to-utech-lab/
https://www.youtube.com/watch?v=E-r3bLTRPQg
https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
https://www.youtube.com/watch?v=B1VxUWTOBPg
https://www.youtube.com/watch?v=BpWM0FNPZSs
https://www.youtube.com/watch?v=cSnS12w7jj4
https://www.youtube.com/watch?v=MU4psw3ccUI
https://www.youtube.com/watch?v=VczbbiRmDik
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Απαραίτητος εξοπλισμός: 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε: 
 μία φωτογραφική μηχανή (εναλλακτικά ένα κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή, είτε ένα tablet ή 

ακόμη τη web camera του φορητού υπολογιστή). Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τον τρόπο μεταφοράς 
των φωτογραφιών στον υπολογιστή (γίνεται με διάφορους 
τρόπους, ενσύρματα ή ασύρματα). 

 κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών – δημιουργίας 
βίντεο. Στη συνέχεια αναφέρουμε κάποια τέτοια προγράμματα, 
πώς μπορούμε να τα «κατεβάσουμε» από το διαδίκτυο, όπως και 
τον τρόπο χρήσης τους, αναλυτικά. 

 Προαιρετικά ένα τρίποδο που να κρατάει σταθερή τη 
φωτογραφική μηχανή (μπορούμε να το αποφύγουμε με κάποια 
«τρικ» που  θα αναφέρουμε).   

 Πολλή υπομονή και επιμονή! 

 
 

Τι πρέπει να προσέξετε, τι να αποφύγετε: 
1. Το πρώτο που πρέπει να αποφασίσουμε είναι το σενάριο της ιστορίας μας, καθώς και τα αντικείμενα (ή 

ανθρώπους) που θα φωτογραφίσουμε. Άλλα αντικείμενα είναι πιο εύχρηστα, άλλα πολύ πιο δύσκολα 
στο χειρισμό τους (π.χ. οι κούκλες από πλαστελίνη). Η φαντασία μας μπορεί να δώσει πολλές και 
πρωτότυπες ιδέες στην επιλογή αντικειμένων! 

2. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μία φωτογραφική μηχανή για όλες τις φωτογραφίες που θα 
τραβήξουμε. Διαφορετικά ενδέχεται να έχουμε πρόβλημα όταν θα χρειαστεί να τις βάλουμε όλες στη 
σειρά για να τις ενώσουμε. Επιπλέον δε θα είναι ωραίο αν είναι διαφορετικής ποιότητας οι δύο 
φωτογραφικές μηχανές. 

3. Μόλις τραβήξουμε μία φωτογραφία μετακινούμε ελάχιστα τα αντικείμενα που φωτογραφίζουμε. Στη 
συνέχεια τραβάμε την επόμενη φωτογραφία κ.ο.κ. 

4. Καλό είναι να έχουμε τοποθετήσει κάπου σταθερά τη φωτογραφική μηχανή, όχι να την κρατάμε «στο 
χέρι». Ο λόγος είναι ότι πρόκειται να τραβήξουμε εκατοντάδες 
φωτογραφίες, οπότε αποκλείεται να διατηρήσουμε σταθερή 
στα χέρια μας τη φωτογραφική μηχανή (άλλες φορές μπορεί να 
πλησιάζουμε και άλλες να απομακρυνόμαστε από τα 
αντικείμενα που φωτογραφίζουμε, με άσχημο αποτέλεσμα για 
το θεατή). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να είναι σταθερή η 
μηχανή: Ο πιο σίγουρος επαγγελματικά τρόπος είναι να την 
τοποθετήσουμε στο ειδικό τρίποδο. Επειδή δεν είναι βέβαια 
απαραίτητο ούτε να διαθέτουμε, ούτε να αγοράσουμε, τρίποδο 
μπορούμε να εργαστούμε με απλούς τρόπους: στερεώνουμε 
μόνιμα π.χ. με σελοτέιπ τη φωτογραφική μηχανή/ το κινητό μας 
κτλ. σε μία καρέκλα ή ένα τραπέζι. Τοποθετούμε τα αντικείμενά 
μας στο πάτωμα και σταδιακά τα φωτογραφίζουμε. 

5. Αν φωτογραφίζουμε σε εσωτερικό χώρο (στο δωμάτιό μας), ανάβουμε το φως, ώστε να υπάρχει 
σταθερός φωτισμός, για να μην εξαρτώμαστε από το αν έχει ήλιο ή συννεφιά, κάτι που θα φανεί 
ενοχλητικό σε κάποιες φωτογραφίες μας. 

6. Ρυθμίζουμε σωστά το φόντο που θα φαίνεται σε όλες τις φωτογραφίες (αν π,χ. στην ιστορία μας 
εξελίσσεται μία μάχη μεταξύ playmobil στρατιωτών, τότε δε θα πρέπει να φαίνεται ούτε το δωμάτιό μας, 
ούτε τα μέλη της οικογένειάς μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έστω ένα κάστρο των playmobil ως 
φόντο. Αν η ιστορία μας σχετίζεται με μία περιπέτεια στο δάσος, είτε θα ζωγραφίσουμε μόνοι μας το 
φόντο, ή θα τυπώσουμε μία σχετική εικόνα από το ίντερνετ, κτλ.). 
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7. Όταν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών/ βίντεο 
αποφασίσουμε, ελέγχουμε μήπως πρόκειται για διαφημιστική έκδοση με περιορισμένες δυνατότητες, ή 
έκδοση που τελικά εμφανίζει το λογότυπο του προγράμματος στην οθόνη, ενοχλώντας το θεατή. Στην 
περίπτωση αυτή αλλάζουμε είτε την έκδοση του προγράμματος (κατεβάζοντας μία άλλη), ή και το ίδιο 
το πρόγραμμα. 

8. Στην περίπτωση όπου φωτογραφίζουμε 
ανθρώπους, αυτοί δε θα πρέπει να κά-
νουν τις συνηθισμένες τους ενέργειες, 
αλλά κάτι το οποίο φυσιολογικά δε μπο-
ρεί να συμβεί (πώς θα μπορούσαμε για 
παράδειγμα να φτιάξουμε μία ωραία 
ιστορία όπου οι άνθρωποι θα περπα-
τούν στο ταβάνι; Πώς μπορεί να φανεί 
ότι σκαρφαλώνετε σε ένα βουνό, χωρίς 
στην πραγματικότητα να συμβεί αυτό, 
χωρίς να κινδυνεύετε;). Διαφορετικά η 
τεχνική stop motion δεν έχει λόγο να 
χρησιμοποιηθεί.  

 

9. Δεν έχει κανένα νόημα να ενώσουμε ωραίες φωτογραφίες, π.χ. τα αξιοθέατα μίας πόλης, για τη 
συγκεκριμένη εργασία. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με ένα πρόγραμμα παρουσίασης όπως το power 
point. Στην τεχνική stop motion θέλουμε να δημιουργείται η (ψευδ)αίσθηση της κίνησης. 

10. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα όπου θα ενώσουμε όλες τις φωτογραφίες σε μία ενιαία παρουσίαση θα 
πρέπει να αποφασίσουμε το ρυθμό προβολής (fps, frames per second). Εννοείται ότι δε μπορούμε να 
φτάσουμε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο που απαιτεί π.χ. 24 fps, αλλά ας σκεφτούμε ότι με λιγότερες 
από 4 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο (4 fps) η κίνηση των αντικειμένων μας δε θα είναι ομαλή. 

11. Όταν έχουμε πλέον τοποθετήσει όλες μας τις φωτογραφίες στο πρόγραμμα, κάνουμε μία 
«προεπισκόπηση» της προβολής, ώστε να διαπιστώσουμε αν όλα έχουν καλώς, ή κάτι χρειάζεται 
τροποποίηση. Στη συνέχεια προσθέτουμε μία μουσική υπόκρουση η οποία να ταιριάζει με το θέμα της 
ιστορίας μας, ή ηχογραφούμε με ένα μικρόφωνο τα λόγια που θέλουμε να ακούγονται, σχετικά με τη 
δράση της ιστορίας μας (όλα αυτά είναι δυνατότητες που θα μας δώσει το ίδιο το πρόγραμμα). 

12. Μπορούμε είτε στην αρχή, ή στο τέλος της ιστορίας μας να εισάγουμε κείμενο όπου να αναφέρονται τα 
ονόματα των συντελεστών (τα παιδιά της ομάδας που συνεργάστηκαν), ή και ένα τίτλο της ιστορίας. 

13. Για να μπορέσει ο καθένας να δει στο δικό του υπολογιστή την ταινία μας θα πρέπει οπωσδήποτε 
τελειώνοντας να την «εξάγουμε» σε μορφή βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα «συστατικά» της 
(φωτογραφίες, ήχοι, κείμενο κτλ) ενώνονται σε ένα ενιαίο αρχείο. Οδηγίες για να γίνει αυτό υπάρχουν 
παρακάτω για κάποια προγράμματα, ενώ αντίστοιχη είναι η διαδικασία και για τα υπόλοιπα. 

14. Προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο υπάρχουν και στα κινητά τηλέφωνα. Καλό όμως 
είναι να ξέρουμε ότι γενικά οι δυνατότητές τους είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με αυτές των 
προγραμμάτων ενός υπολογιστή. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ 

Για να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε ένα ενιαίο βίντεο που θα περιέχει τις εικόνες/ 
ζωγραφιές/ φωτογραφίες μας, ώστε να προκύψει ένα τελικό έργο με την τεχνική stop motion, θα 
χρειαστούμε κάποιο σχετικό πρόγραμμα. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα και μάλιστα 
δωρεάν. 

Αναφέρουμε μερικά από αυτά: 
 

1. Movie maker.      Το κατεβάζουμε από τις ιστοσελίδες:  
 https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx και 
https://en.softonic.com/download/windows-movie-maker/windows/post-download 

2. Blender 
3. Filmora 
4. Openshot video editor 
5. Krita 

Το καθένα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αν και η βασική φιλοσοφία παραμένει ίδια. Κάποια 
διατίθενται σε δοκιμαστική έκδοση, με περιορισμούς στη χρήση. 

 
Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να έχουμε ήδη τραβήξει 

όλες μας τις φωτογραφίες (ή να έχουμε έτοιμες όλες τις ζωγραφιές μας) σε αρχεία σε κάποιο φάκελο του 
υπολογιστή. Τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να δείχνουν τη σωστή σειρά με την οποία 
δημιουργήθηκαν, ώστε να διευκολυνθεί η τοποθέτησή τους στο πρόγραμμα και η δημιουργία του 
αντίστοιχου βίντεο. 

 
Θα αναφερθούμε ενδεικτικά στη χρήση των δύο πρώτων από αυτά. Αν έχετε κάποια παλιότερη 

έκδοσή τους μπορείτε πάλι να εργαστείτε με παρόμοιο τρόπο. 

 
 

M o v i e  m a k e r  
Όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα βλέπουμε μπροστά μας την ακόλουθη εικόνα: 
   

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εισάγουμε το υλικό μας (φωτογραφίες, ψηφιακές 

ζωγραφιές κτλ). Για το σκοπό αυτό πατάμε το «import files», οπότε ανοίγει το σχετικό μενού, βρίσκουμε το 

φάκελο με όλα τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν, τα επιλέγουμε όλα και τα εισάγουμε στο movie maker. 

Αυτόματα εμφανίζεται μία εικόνα σαν την παρακάτω:  

https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx
https://en.softonic.com/download/windows-movie-maker/windows/post-download
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 Στο σημείο (Α) εμφανίζονται τα αρχεία που εισάγαμε.  

 Στο σημείο (Β), που ονομάζεται και «λωρίδα χρόνου», φαίνεται με ποια σειρά θα εμφανιστούν στο βίντεο 
που θα φτιάξουμε. Η αρχική σειρά προέκυψε αυτόματα, ανάλογα με τα ονόματα που έχουν τα αρχεία. Για 
αυτό το λόγο είναι σημαντικό εξαρχής να έχουμε φροντίσει να δώσουμε σωστά ονόματα στα αρχεία, 
τέτοια που να «μαρτυρούν» τη σειρά που θέλουμε να τοποθετηθούν. 

 Αν θέλουμε μία πρώτη ιδέα για το πώς θα είναι το βίντεο μας, μπορούμε να πατήσουμε το «play» στο 
σημείο (Γ).  

 
Παρατηρούμε ότι κάθε φωτογραφία διαρκεί 5 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται 

αυτόματα στο Movie maker. Για να δημιουργήσουμε όμως εμείς μία αίσθηση 
κινούμενου σχεδίου θα πρέπει προφανώς να μειώσουμε κατά πολύ τη χρονική 
διάρκεια κάθε φωτογραφίας. Για να γίνει αυτό επιλέγουμε την πρώτη φωτογραφία μας 
στη λωρίδα χρόνου (σημείο Β), κάνοντας πάνω της δεξί κλικ. Από το μενού που 
εμφανίζεται (δείτε δίπλα) επιλέγουμε «edit». 
 
Τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Από εδώ μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις σε μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Επικεντρωνόμαστε 
προς το παρόν μόνο στη ρύθμιση «duration» δηλαδή τη διάρκεια που θα εμφανίζεται η φωτογραφία. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί η (ψευδ)αίσθηση της κίνησης θα πρέπει η κάθε φωτογραφία να διαρκεί 
ελάχιστα, π.χ. 0,2 δευτερόλεπτα. Αλλάζουμε λοιπόν τον αριθμό αυτό και κατόπιν πατάμε το «apply to all» 
δηλαδή η ίδια ρύθμιση να ισχύσει για όλες τις φωτογραφίες. Αμέσως βλέπουμε πώς αλλάζει η εικόνα στη 
λωρίδα χρόνου. Το έργο μας τώρα πιάνει πολύ λιγότερο χρόνο, αφού μειώσαμε πάρα πολύ τη διάρκεια της 
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κάθε φωτογραφίας. Πατώντας πάλι «play» βλέπουμε πόσο 
διαφορετική είναι η αίσθηση που δημιουργείται στο θεατή. 

 
 
 
 
 
Το βίντεο που θα φτιάξουμε καλό θα είναι να συνοδεύεται 

από μία μουσική, σχετική με το θέμα της «ιστορίας» μας, ή από 
ομιλίες που θα ηχογραφήσουμε και θα αντιστοιχούν στην εξέλιξή της 
και στη δράση των «ηρώων» μας. 

Αν θέλουμε να εισάγουμε μουσική πατάμε το σχετικό κουμπί που βλέπετε στη διπλανή εικόνα. 
Κατόπιν έχουμε δύο επιλογές: 

1. Ή διαλέγουμε κάποια από τα έτοιμα, προτεινόμενα, 
δείγματα μουσικής που διαθέτει το movie maker (μπορούμε 
να τα ακούσουμε δοκιμαστικά αν θέλουμε κάνοντας διπλό 
κλικ πάνω τους), 

2. Ή να εισάγουμε κάποιο δικό μας αρχείο μουσικής, που 
διαθέτουμε ήδη σε κάποιο φάκελο του σκληρού μας δίσκου. 
Με τον ίδιο τρόπο θα εισάγουμε κάποιες ομιλίες που έχουμε 
ηχογραφήσει εμείς, αν θέλουμε οι «ήρωές» μας να μιλάνε. 
Για την ηχογράφηση θα χρειαστούμε ένα μικρόφωνο στον 
υπολογιστή και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Τέτοια 
προγράμματα σίγουρα διαθέτει ήδη ο υπολογιστής μας ή το 
κινητό μας. Πρόγραμμα με ειδικές δυνατότητες για το σκοπό 
αυτό είναι και το «audacity» για όποιον θα ήθελε να το 
δοκιμάσει. Εννοείται ότι προτού κάνουμε την ηχογράφηση 
θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει το τι θα πούμε (ακόμη καλύτερα να έχουμε γράψει το «σενάριο») και να 
έχουμε κάνει κάποιες πρόβες. Για να πετύχουμε να αντιστοιχούν σωστά τα λόγια μας με τη δράση που 
φαίνεται στο βίντεο καλό είναι να ηχογραφήσουμε καθώς παίζει αυτό. 

Αφού εισάγουμε το σχετικό αρχείο μουσικής ή δικής μας ηχογράφησης, το «σέρνουμε» στο σημείο 3 της 
παραπάνω εικόνας, εκεί που δείχνει την νότα. Αν πατήσουμε κατόπιν «play» θα δούμε το βίντεο με ήχο.  
 
Μπορεί το τραγούδι που εισάγαμε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το βίντεό μας (όπως φαίνεται για 
παράδειγμα στη διπλανή εικόνα). Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να σβήσουμε το τμήμα του τραγουδιού 
που περισσεύει, ως εξής: 
 Μετακινούμε τον κέρσορα στο τέλος του βίντεο (σημείο 1 της 

εικόνας). 
 Πατάμε δεξί κλικ πάνω στο τραγούδι και επιλέγουμε «split». Τότε 

βλέπουμε ότι το τραγούδι χωρίζεται σε δύο μέρη.  
 Επιλέγουμε το δεύτερο τμήμα του τραγουδιού κάνοντας κλικ πάνω 

του και πατάμε το πλήκτρο delete στο πληκτρολόγιο, για να το 

σβήσουμε.  

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σβήσουμε όποιο τμήμα του 

τραγουδιού ή της ηχογράφησής μας νομίζουμε ότι δεν ταιριάζει καλά 

στο έργο μας. 
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 Αν θέλουμε να ακούγεται και δεύτερο αρχείο 

με μουσική ή ηχογράφηση, τότε το εισάγουμε 

όπως είπαμε παραπάνω και μετά σέρνουμε το 

νέο αρχείο ήχου δίπλα στο άλλο. Μπορούμε να 

κανονίσουμε πότε ακριβώς θα ξεκινάει 

σέρνοντας το λίγο πιο δεξιά ή αριστερά. 

 

 

 

Καλό θα είναι στο έργο μας να προσθέσουμε ένα τίτλο στην 
αρχή ή/και κάποια αναφορά στους συντελεστές (όσους 
συνεργάστηκαν για το έργο) στο τέλος.   
Για να γίνει αυτό επιλέγουμε «Text/credit» (σημείο 1 της 
διπλανής εικόνας) και στη συνέχεια διαλέγουμε κάποιο από τα 
προτεινόμενα στυλ τίτλων που εμφανίζονται.   
Προφανώς δεν θα κρατήσουμε το κείμενο του τίτλου που 
προκύπτει αυτόματα, αλλά θα το αλλάξουμε βάζοντας το 
κείμενο που θέλουμε εμείς. Για το σκοπό αυτό κάνουμε πάνω 
του δεξί κλικ και επιλέγουμε «Apply & edit» (σημείο 2 της 
διπλανής εικόνας). 
Τέλος κάνουμε κλικ και σύρσιμο του τίτλου που επιλέξαμε, 
ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο 3 της διπλανής εικόνας, και 
για να κανονίσουμε πότε ακριβώς θα εμφανίζεται το σέρνουμε 
όσο δεξιά ή αριστερά θέλουμε. 
 
 
Αν έχουμε κάνει όλα όσα προηγήθηκαν, τότε πλέον το έργο μας ουσιαστικά θα είναι έτοιμο. Πατώντας 
«play» ελέγχουμε ότι όλα πάνε καλά και αν 
χρειάζεται κάνουμε τις τελευταίες διορθώσεις. Το 
μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο 
μας πλέον απομένει η σύνδεση όλων των 
περιεχομένων του σε ένα ενιαίο αρχείο βίντεο. 
Για να γίνει αυτό: 
 πατάμε «Export» (σημείο 1 της διπλανής 

εικόνας).  
 Επιλέγουμε το είδος του αρχείου που θέλουμε 

να δημιουργηθεί (έχετε πολλές επιλογές, 
αποφύγετε όμως να δημιουργήσετε αρχείο 
mp3 το οποίο είναι αποκλειστικά ήχου και όχι εικόνας). Επιπλέον επιλέγουμε το είδος της συσκευής στην 
οποία θα παίζει το βίντεό μας (σημείο 2 της διπλανής εικόνας) . Οι επιλογές μας αυτές επηρεάζουν την 
ποιότητα του παραγόμενου βίντεο, καθώς και το μέγεθος του αντίστοιχου αρχείου. 

 Τέλος επιλέγουμε το όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί, καθώς και σε ποιο φάκελο θέλουμε να 
σωθεί (σημείο 3 της διπλανής εικόνας) και πατάμε το πλήκτρο «Enter» στο πληκτρολόγιο ή το «export» 
του μενού που βρισκόμαστε. 

 

Αφού περιμένουμε λίγο το αρχείο μας θα ολοκληρωθεί!  
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B l e n d e r :  
 

Το blender είναι ένα πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες, 
μεταξύ των οποίων και η δημιουργία ενός βίντεο που αποτελείται 
από πολλές φωτογραφίες, όπως θέλουμε. 

Όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα βλέπουμε μπροστά μας 
την εικόνα 1: 

 
 
 

Αρχικά κάνουμε κλικ στο σημείο που επισημαίνουμε στην 
εικόνα 2 και επιλέγουμε «video editing». 

 
 
 
 
 
 
To περιβάλλον του προγράμματος αλλάζει. Στο κάτω μέρος 

εμφανίζεται η λωρίδα χρόνου. Πάμε στη λωρίδα χρόνου και 

κάνουμε κλικ στην αρχή της (εικόνα 3, στο σημείο 1, όχι πιο 

δεξιά).  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ: 
Αμέσως μετά πατάμε μαζί τα πλήκτρα shift + A οπότε 

εμφανίζεται το μενού της εικόνας 4. Επιλέγουμε «image» και από 
το παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκουμε το φάκελο με τα αρχεία 
των εικόνων μας.  
 

 

Τις επιλέγουμε όλες (εικόνα 5) και πατάμε enter.  

Βλέπουμε ότι όλες οι εικόνες εισάγονται στη λωρίδα 

χρόνου (εικόνα 6, σημείο 1). Στο σημείο 2 αναφέρεται ο αριθμός 

250 στο πεδίο «end». Αφού τακτοποιήσουμε (αλλάξουμε τη 

διάρκεια, συμπληρώσουμε με άλλες φωτογραφίες κτλ.) το έργο 

μας, αυτός ο αριθμός ίσως χρειαστεί προσαρμογή, ώστε να 

συμπέσει με τη χρονική στιγμή που τελειώνει το έργο μας (ούτε 

μεγαλύτερος, ούτε μικρότερος). Μπορούμε να πάρουμε μία 

«πρόγευση» του έργου αν πατήσουμε το «play», στο σημείο 3 της 

διπλανής εικόνας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ: 
Για να προσθέσουμε και ήχο (ένα αρχείο τραγουδιού ή μία δική μας ηχογράφηση) στο έργο μας 

κάνουμε πάλι κλικ στην αρχή της λωρίδας χρόνου (όπως είδαμε στην εικόνα 4). Πατάμε πάλι μαζί τα πλήκτρα 
shift + A και από το μενού τώρα επιλέγουμε «sound».  Από το παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκουμε το 
φάκελο με τα αρχεία ήχων μας (όπως κάναμε και για τα αρχεία των εικόνων). Από αυτούς επιλέγουμε όποιον 
μας ταιριάζει, οπότε εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου (σημείο 1 της εικόνας 7). Στο σημείο 2 βλέπουμε τη 
χρονική διάρκεια αυτού του ήχου/ τραγουδιού. 

Αν εισάγαμε κάποιο τραγούδι, το οποίο συνήθως έχει διάρκεια πάνω από 3 λεπτά, αυτό μάλλον θα 
«περισσεύει» χρονικά σε σχέση με τη διάρκεια 
των εικόνων μας. Θα μάθουμε αργότερα τον 
τρόπο να συμπίπτει η διάρκεια ήχων και 
εικόνων, δε θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε 
τώρα με αυτό. 

Για να μπορεί να ακούγεται καλά ο ήχος 
που εισάγαμε, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο 
«playback» (σημείο 3 της εικόνας 7) και να 
τσεκάρουμε την πρώτη και την τρίτη επιλογή 
(«audio scrubbing»   «AV sync»). 

Κατόπιν πάμε πάλι στο αρχικό μενού στο 

πάνω μέρος του παραθύρου (εικόνα 8, σημείο 
0) και από το μενού που εμφανίζεται 
επιλέγουμε default, οπότε επιστρέφουμε στην 
αρχική μορφή του παραθύρου του blender. 

Διαπλατύνουμε αρκετά τη στήλη με τις 
ρυθμίσεις που βρίσκονται στο δεξί μέρος του 
παραθύρου για να μπορούμε να τις βλέπουμε 
καλύτερα. Για να γίνει αυτό κάνουμε κλικ και 
σύρσιμο στο σημείο 1, προς τα αριστερά.  

Κάνουμε κλικ στο «output» (εικόνα 8, 
σημείο 2) για να επιλέξουμε φάκελο 
αποθήκευσης για το βίντεό μας. Αφού γίνει 
αυτό, κάνουμε κλικ στο «frame rate» (σημείο 3) όπου 
βλέπουμε να λέει: «24 fps». Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες 
που εισάγαμε θα προβληθούν με ρυθμό 24 κάθε 
δευτερόλεπτο.  

Επειδή αυτός ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος για 
την εργασία μας, κάνουμε κλικ, επιλέγουμε «custom» 
(εικόνα 9) και πληκτρολογούμε το ρυθμό που εμείς 
επιθυμούμε (περίπου 2 έως 5 fps, αναλόγως της 
διάρκειας που επιθυμούμε να έχει το βίντεό μας και του 
πλήθους των εικόνων που διαθέτουμε). 

 
Κατόπιν πηγαίνουμε στο σημείο 4 της εικόνας 8 

και κάνουμε κλικ εκεί που γράφει «PNG». Διαλέγουμε 
«FFmpeg Video» (εικόνα 10). Πρόκειται για μία μορφή 
βίντεο που είναι βολική για την εργασία μας. 
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Αμέσως οι ρυθμίσεις μεταβάλλονται και εμφανίζεται η 
διπλανή εικόνα: 

Κάνουμε κλικ στο σημείο που επισημαίνουμε (στο 
βελάκι πριν το «Encoding»). Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται 
αλλάζουν και πάλι. 

 
 
 
 
 
 
Κάνουμε κλικ στο σημείο 1 (εικόνα 12) όπου γράφει 

«Η.264» και επιλέγουμε «Mpeg-4 (divx)». Στο σημείο 2 όπου 
γράφει «None» επιλέγουμε «Mp3». Αυτές είναι κάποιες 
επιλογές που αφορούν την ποιότητα του βίντεο και του ήχου 
που θα ακούγεται. 
 

 

 

 

Πιο ψηλά στη στήλη των ρυθμίσεων βρίσκεται η 
επιλογή «animation» (εικόνα 13). Αν την πατήσουμε τότε θα 
δημιουργηθεί το ενιαίο αρχείο βίντεο που θα περιέχει μαζί τις 
εικόνες μας και τους ήχους που εισάγαμε. Παρόλο που δεν 
έχουμε τελειώσει ακόμη πλήρως  τις απαραίτητες ρυθμίσεις, 
μπορούμε αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε. 

Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο video editing 
(επιλέγουμε σχετικά από το μενού στην κορυφή του 
παραθύρου, όπως κάναμε στην εικόνα 2). 

Επειδή αλλάξαμε τα fps η διάρκεια των εικόνων μας 
μεγάλωσε. Τώρα μπορούμε λοιπόν να ταιριάξουμε χρονικά τον ήχο με αυτές. Πάμε στη λωρίδα χρόνου (δείτε 
την εικόνα 7). Με δεξί κλικ πατημένο μπορούμε να σύρουμε τον ήχο προς τα δεξιά ή αριστερά, ώστε να 
κανονίσουμε πότε θα ξεκινάει. Επίσης από τις ρυθμίσεις μπορούμε να αλλάξουμε το «length», δηλαδή τη 
διάρκειά του, ώστε να τελειώνει ακριβώς όταν τελειώνουν και οι εικόνες. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο 
πεδίο «end» (δείτε την εικόνα 6, σημείο 2). 

Τελειώνουμε πηγαίνοντας πάλι στο default (όπως στην εικόνα 8, σημείο 0) και πατώντας οριστικά στο 
«animation». To τελικό βίντεο μας είναι έτοιμο και μπορούμε να το βρούμε στο φάκελο όπου διαλέξαμε να 
το αποθηκεύσουμε.  
 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εργασίας στο πρόγραμμα blender μπορείτε για 

παράδειγμα να βρείτε στα βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=LygCRkyCc3I 

https://www.youtube.com/watch?v=JK8AUMCIELs 

https://www.youtube.com/watch?v=LygCRkyCc3I
https://www.youtube.com/watch?v=JK8AUMCIELs

