
INTERVIEW by the logo designer Mr Mitsiopoulos 

Αγαπθτζ κ. Μπάμπθ Μθτςιόπουλε, 

Είμαςτε μακθτζσ τθσ Ε’ και  Στ’ τάξθσ του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Παλαιοκάςτρου και κα 

κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε που δεχτικατε να μασ παραχωριςετε μία ςυνζντευξθ για 

το επάγγελμά ςασ, τθν οποία κα παρουςιάςουμε ςε μακθτζσ άλλων ςχολείων τθσ Ευρώπθσ 

ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ  Δια Βίου Μάκθςθσ/ Comenius,με τίτλο: 

GetFamiliarViaMascots, ςτο οποίο και ςυμμετζχουμε. 

Οι ερωτιςεισ μασ είναι οι παρακάτω: 

1. Από ποια θλικία αρχίςατε να ςχεδιάηετε; 

Από τθν θλικία των 13 ετϊν. Σκιτςάριηα comics τθσ εποχισ και μάλιςτα τθσ περιβόθτθσ 

MARVEL COMICS, με υπεριρωεσ όπωσ ο  Spiderman, Ο Κάπτεν Αμζρικα, οι Fantastic four. 

2.Πώσ ονομάηεται το επάγγελμά ςασ και πώσ  αποφαςίςατε να το κάνετε; Τι ακριβώσ 

ςπουδάςατε; 

Σφμφωνα με τον τίτλο ςπουδϊν είμαι  Graphic Designer on Typography and Visual 

Communication, δθλαδι ςχεδιαςτισ γραφικϊν, τυπογραφίασ και οπτικισ επικοινωνίασ. 

Πζραν δθλαδι του ςχεδιαςμοφ εντφπων, ςθμάτων λογοτφπων, ζχω ειδικευτεί να 

ςχεδιάηω γραμματοςειρζσ, γράμματα δθλαδι ςε διάφορα βάρθ (bold, πλάγια, λεπτά, 

ςτενά κ.ά.) όπωσ αυτά ακριβϊσ που γράφω αυτι τθ ςτιγμι και είναι τθσ γραμματοςειράσ 

Calibri. 

Αποφάςιςα να ςπουδάςω ςχεδιαςτισ όταν ςε θλικία 19 ετϊν διάβαςα ζνα άρκρο του 

Κλιμθ Μαςτορίδθ για τθν ιςτορία των ελλθνικϊν τυπογραφικϊν ςτοιχείων ςτισ 

ελλθνικζσ εφθμερίδεσ, από το 1900 μζχρι και ςιμερα. Με ενκουςίαςε τόςο πολφ που 

ζψαξα και  βρικα τον κφριο Μαςτορίδθ (νεαρό τότε) ο οποίοσ μόλισ είχε τελειϊςει το 

διδακτορικό του ςτο Πανεπιςτιμιο του Readingτθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ζτςι, με 

κακοδιγθςε και πιγα κι εγϊ ςτο ίδιο πανεπιςτιμιο για ςπουδζσ. Από τότε είμαςτε πολφ 

καλοί φίλοι. Ο Κλιμθσ είναι ςιμερα κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ ςτθν Κφπρο 

και διδάςκει Τυπογραφικό Σχεδιαςμό και Οπτικι Επικοινωνία. 

 

3. Είςτε ικανοποιθμζνοσ από τθ δουλειά ςασ; Είναι απαιτθτικι;  Ζχετε κακόλου ελεφκερο 

χρόνο; 

Είμαι ικανοποιθμζνοσ γιατί διαςκεδάηω με αυτό που κάνω. Κάκε φορά που ςχεδιάηω 

κάτι που μου αρζςει νιϊκω εξαιρετικά. Σα να είμαι Ο Μζςι και να ζχω βάλει πζντε γκολ! 

Η δουλειά είναι απαιτθτικι όπωσ είναι όλεσ οι δουλειζσ. Και πρζπει να είναι... 

Ο ελεφκεροσ χρόνοσ άλλοτε υπάρχει και άλλοτε όχι.  

 



4. Πόςο χρόνο χρειάηεςτε για να φτιάξετε ζνα λογότυπο; 

Εξαρτάται για τι είδουσ λογότυπο πρόκειται. Κάκε προςπάκεια ςχεδιαςμοφ πρζπει να 

ακολουκεί μία ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ που μασ τθ λζνε οι άνκρωποι του Μάρκετινγκ. 

Άρα, ςχεδιάηουμε με γνϊμονα κάποιεσ κατευκφνςεισ, κάποιεσ ζρευνεσ που μασ λζνε πϊσ 

πρζπει να είναι το προϊόν, τι αξίεσ προβάλλει και ςε ποιουσ απευκφνεται. Όςο λοιπόν πιο 

πολφπλοκεσ είναι αυτζσ οι οδθγίεσ τόςο περιςςότεροσ χρόνοσ χρειάηεται για 

ςχεδιάςουμε. Μπορεί να είναι 15 μζρεσ μπορεί και δφο μινεσ. 

5. Για να δθμιουργιςετε ζνα λογότυπο δουλεφετε μόνοσ ι ςυνεργάηεςτε και με άλλουσ 

επαγγελματίεσ; 

Υπάρχει μία ομάδα. Όπωσ προείπα υπάρχουν οι άνκρωπο του Μάρκετινγκ που μασ 

κατευκφνουν και βζβαια θ ομάδα των ςχεδιαςτϊν ςαν εμζνα. 

6. Από ποιεσ πθγζσ εμπνζεςτε για να δθμιουργιςετε ζνα λογότυπο; Ποια ιταν θ πθγι 

ζμπνευςισ ςασ για το λογότυπο τθσ Μυκικισ Πελοποννιςου; Εςείσ εμπνευςτικατε τθ 

ςκθνοκεςία; 

Η ζμπνευςθ μπορεί να ζρκει από οπουδιποτε. Από μια εικόνα, από το άκουςμα μίασ 

λζξθσ, από μία ανάμνθςθ. Για παράδειγμα, θ ζμπνευςθ για τον λογότυπο τθσ 

Πελοποννιςου ιταν μία φωτογραφία τθσ Πφλθσ των Λεόντων των Μυκθνϊν. Αμζςωσ 

ςυνδφαςα τθν Πφλθ με το γράμμα Π και το άκουςμα τθσ λζξθσ Πελοπόννθςοσ! Σκζφτθκα 

ότι με ζνα Π αρχίηει θ λζξθ, με ζνα Π και θ λζξθ Πφλθ για τισ Μυκινεσ και τουσ αρχαίουσ 

μφκουσ, το Π είναι από μόνο του μία πφλθ, μία πφλθ για τθν Πελοπόννθςο, για τθν 

Μυκικι Πελοπόννθςο. 

Η ςκθνοκεςία, θ φωτοπλαςία όπωσ τθ λζμε εμείσ, επιλζχκθκε από τθν ομάδα των 

ςχεδιαςτϊν. Αφοφ κάναμε ζρευνα για τι είδουσ και φφουσ φωτογραφιϊν υπάρχουν για 

τθν Πελοπόννθςο, καταλιξαμε ςε κάποιο φφοσ που να μασ παραπζμπει από τθν 

ατμόςφαιρα και μόνο ςτο Μυκικό, να μασ ειςάγει μζςα από τθν Πφλθ, μζςα από το Π, 

ςτον Μυκικό κόςμο τθσ Πελοποννιςου. 

7. Πώσ αιςκάνεςτε που το δικό ςασ λογότυπο, τθσ Μυκικισ  Πελοποννιςου, κα διαφθμίςει 

τθ χώρα μασ ςτο εξωτερικό; 

Αιςκάνομαι χαροφμενοσ. Πιςτεφω να κάνει καλι εντφπωςθ ςτο εξωτερικό και να 

επιςκεφκοφν τθν Πελοπόννθςο περιςςότεροι τουρίςτεσ φζτοσ. 

8. Πώσ αιςκάνεςτε για όλα αυτά που ζχετε πετφχει και που τόςοσ κόςμοσ βλζπει το ζργο 

ςασ; 

Είναι ςίγουρα επιβράβευςθ να ακοφσ καλά λόγια για τθ δουλειά ςου. Δεν εξαρτάται από 

πόςοι τθ βλζπουν, αλλά για το πϊσ νιϊκεισ εςφ γι’ αυτιν. Και πιςτζψτε με, δεν ζχει 

ςθμαςία τι δουλειά κάνεισ, αρκεί να ςου αρζςει και να τθν κάνεισ καλά. 


