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Κινούμενα σχέδια 

 

Νικόλας Λαδάς, Κύπρος 

 

Τομέας: Παιχνίδια & Πολυμέσα 

Θέση: Υπάλληλος 

 

Σχετικά με εμένα  

Είμαι προγραμματιστής, πήρα το μεταπτυχιακό μου στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και το 

διδακτορικό μου στα Γραφικά Υπολογιστών. Εργάστηκα για μικρό χρονικό διάστημα ως 

ακαδημαϊκός ερευνητής και τώρα εργάζομαι ως προγραμματιστής σε μια εταιρεία που 

ασχολείται με τα κινούμενα σχέδια (animation). Ταυτόχρονα, εργάζομαι σε ένα έργο που 

σχετίζεται με την παρενόχληση στο πλαίσιο των παιχνιδιών. Ασχολήθηκα επίσης με τα 

βιντεοπαιχνίδια, μέσω μιας εταιρείας της οποίας ήμουν ιδιοκτήτης για δύο χρόνια. 



 

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Επέλεξα αυτή τη σταδιοδρομία από καθαρό ενδιαφέρον, ήταν ένας τομέας που με ενδιέφερε 

από μικρός. Πριν από την πανδημία, δεν δούλευα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. 

Ολοκλήρωνα το διδακτορικό μου, που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα, και μετά δούλευα 

στο πρότζεκτ μου, που κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ φιλόδοξο. Το έργο αφορούσε τον 

σχεδιασμό ενός τρισδιάστατου διαδικτυακού παιχνιδιού με δυνατότητα πολλών παικτών. Αυτό 

ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ εξελιγμένο παιχνίδι που είχε 

πολύπλοκο σχεδιασμό και πολύπλοκα κινούμενα σχέδια, καθώς και δικτύωση και 

κωδικοποίηση διακομιστή. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η κύρια πρόκληση ήταν να αρχίσω να δουλεύω από το γραφείο στο σπίτι. Ωστόσο, για μένα 

αυτό δεν ήταν τόσο μεγάλο ζήτημα λόγω της φύσης της δουλειάς μου. Γενικά πιστεύω ότι οι 

δημιουργικοί τομείς των κινουμένων σχεδίων και του σχεδιασμού παιχνιδιού είναι μερικοί από 

τους τομείς που επηρεάστηκαν λιγότερο όσον αφορά τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Αυτό συμβαίνει γιατί, για παράδειγμα στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι, οι 

περισσότεροι σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων επέλεξαν να εργάζονται από το σπίτι ακόμη και 

πριν από την πανδημία. Αυτό οφείλεται στη φύση της εργασίας, μπορείς να είσαι δημιουργικός 

και να εργάζεσαι από οπουδήποτε μέσω του υπολογιστή σου. Επίσης, το γεγονός ότι 

εργαζόμασταν από το σπίτι μας έδωσε περισσότερο χρόνο για δημιουργικότητα και καινοτομία 

και για να δουλέψουμε και σε δευτερεύοντα έργα. Μερικά από αυτά τα έργα σχετίζονταν με 

προγραμματισμό και κινούμενα σχέδια. 

 

 

«Συζητήστε τα σχέδιά σας και διευρύνετε το δίκτυό σας» 

 
 

«Το να είσαι καλλιτέχνης δεν σημαίνει να γεννιέσαι με ένα έμφυτο ταλέντο, 

σημαίνει να δουλεύεις σκληρά» 

 



 

 

Φωτογραφία: Κινούμενο γραφικό κινηματογραφικής αίθουσας  

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην τωρινή μου δουλειά, κάτι που προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. 

Θέλω να αποκτήσω όση περισσότερη εμπειρία μπορώ, οπότε για το άμεσο μέλλον αυτά είναι 

τα σχέδιά μου. Στη δουλειά μου δημιουργούμε ταινίες. Ο ρόλος μου είναι να «γράφω» εργαλεία 

χρησιμοποιώντας προγραμματισμό, τα οποία βοηθούν τους άλλους καλλιτέχνες να είναι πιο 

παραγωγικοί. Εξερευνούμε ορισμένες τεχνολογίες που είναι πολύ καινοτόμες και κάνουν τον 

προγραμματισμό πιο δημιουργικό. Για παράδειγμα, τώρα εργαζόμαστε στο πώς μπορούμε να 

δώσουμε τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δουλεύουν σε κοινά έργα εξ αποστάσεως. 

 

 

 

 



 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Θα έλεγα ότι το βασικό είναι να επικεντρωθείτε στις σπουδές σας και να γίνετε οι καλύτεροι που 

μπορείτε σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά, θα πρέπει να 

εστιάσετε στη μελέτη των γραφικών παιχνιδιού, στην ανάπτυξη παιχνιδιών. Πρέπει να είσαι ο 

καλύτερος που μπορείς, γιατί αυτός ο τομέας είναι πολύ απαιτητικός. Χρειάζεσαι επίσης ένα 

πολύ δυνατό πορτφόλιο, για να καταφέρεις να ξεχωρίσεις. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι για να 

είσαι καλλιτέχνης πρέπει να έχεις ένα έμφυτο ταλέντο με το οποίο να έχεις γεννηθεί. Διαφωνώ 

με αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή εξάσκηση. Αν κάτι σας αρέσει, πρέπει να εξασκηθείτε 

πάνω σε αυτό! 

 

Φωτογραφία: Ένας προγραμματιστής 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI) 

 

 



 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1) Πώς μπορεί η εργασία από το σπίτι να βοηθήσει τη δημιουργικότητά σας; 

2) Τι έχω μάθει από αυτή την ιστορία; 

 

 

 

 


