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Δπραξηζηίεο 

 Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί δεκηνπξγήζεθε κέζα ζε πεξίπνπ έλα ρξφλν, φκσο θάπνηεο 

ηδέεο βξίζθνληαλ ζην κπαιφ κνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζα ην κεηαπηπρηαθφ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2015. ηελ πνξεία απηή πνιιά ήηαλ ηα άηνκα πνπ κε ελέπλεπζαλ, κε ζηήξημαλ, κε ψζεζαλ, 

κε ζπκβνχιεπζαλ θαη κε βνήζεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ην ζηφρν κνπ.   

 Πξψηα απ' φια είκαη βαζηά ππφρξενο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ελζάξξπλε θαζ' φιε 

ηελ ηξηεηία πνπ πέξαζε, ψζηε λα νινθιεξψζσ ηελ έξεπλά κνπ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο 

θίινπο θαη ηελ θνπέια κνπ, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθα ακέηξεηεο αλεζπρίεο θαη πάληα ήηαλ 

εθεί λα κε αθνχζνπλ θαη λα κε παξαθηλήζνπλ λα πξνρσξήζσ ηηο ζθέςεηο κνπ. Σέινο, 

επγλσκνλψ ηελ θαζεγήηξηά κνπ Αιεμάλδξα Εεξβνχ, ε νπνία «γέλλεζε» ηελ αξρηθή ηδέα ησλ 

θφκηθο ζην κπαιφ κνπ, θαζνδήγεζε ηελ πξνζπάζεηα, αλέιπζε ηα ιάζε, ηξνθνδφηεζε ηελ έξεπλα 

κε φκνξθεο ηδέεο θαη ην πην ζπνπδαίν, δηεχξπλε ηνπο πλεπκαηηθνχο κνπ νξίδνληεο.  

 

Νίθνο Μαξαγθνπδάθεο 
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Ειςαγωγή 
 

 Σα θφκηθο αλέθαζελ ήηαλ ην αγαπεκέλν κνπ εμσζρνιηθφ αλάγλσζκα. Αλππνκνλνχζα λα 

γπξίζσ ζπίηη απφ ην ζρνιείν θαη λα πηάζσ ζηα ρέξηα κνπ ην θαηλνχξην ηεχρνο ηνπ Αζηεξίμ, ηνπ 

Λνχθη-Λνπθ, ηνπ Μίθπ Μάνπο. Αλ δελ ήηαλ θαηλνχξην, ζα ήηαλ θάπνην παιαηφηεξν, ίζσο 

ζπιιεθηηθφ, απφ εθείλα κε ηα νπνία κε εθνδίαδε ζπρλά ν ζείνο κνπ. Αθφκε θαη ζήκεξα, φηαλ 

ζπλαληψ ζηα πεξίπηεξα ηνπο παξαπάλσ ήξσεο, λνζηαιγψ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα θαη ρσξίο 

δηζηαγκφ μεθπιιίδσ ηηο ζχγρξνλεο εθδφζεηο.  

 Γπζηπρψο, ηα θφκηθο θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21νπ αηψλα δελ είραλ αθφκε βξεη ηε 

ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ζηα ζρνιεία είηε ζηελ εμσζρνιηθή αλάγλσζε. Πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο  

ινγνθξηζίαο πνπ βίσζαλ, ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληί ηνπο, ηεο παξαδνζηαθήο,  

ηππνπνηεκέλεο κάζεζεο πνπ πξνήγαγε ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο ειιηπνχο 

θαηάξηηζεο ή ελεκέξσζήο ηνπο θαη ησλ θαθνγξακκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηα θφκηθο δελ 

είραλ θαηαθέξεη λα εληαρζνχλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ή έζησ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ 

παηδηψλ. 

 Σα ζεκεξηλά παηδηά επηπρψο, έρνπλ πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα απφ θφκηθο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Σα θφκηθο βξίζθνληαη πιένλ ζηα ξάθηα ησλ βηβιηνπσιείσλ, ζηα 

πεξίπηεξα, ζηηο ζρνιηθέο θαη δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, ζηα παλεπηζηήκηα αθφκε θαη ζην 

δηαδίθηπν. Δίλαη γεγνλφο φκσο φηη δηαλχνπκε ηελ επνρή ηεο εηθφλαο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο 

ηερλνινγίαο.  Σα θηλεηά, ε ηειεφξαζε, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηείλνπλ λα θαηαξξαθψζνπλ 

ηελ αζσφηεηα, ηελ μεγλνηαζηά, ην παηρλίδη ζηελ χπαηζξν θαη ηα εμσζρνιηθά βηβιία. Σα θφκηθο 

θαληάδνπλ σο κηα φαζε αλάκεζα ζηηο λέεο κφδεο πνπ επηθξαηνχλ, νξζψλνληαο ην αλάζηεκά 

ηνπο ράξε ζην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα: ηε δχλακε ηεο εηθφλαο. Σφζν ηα ζρνιηθά 

βηβιία φζν θαη ηα πεξίπηεξα έρνπλ γεκίζεη απφ ηα πεξηδήηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν πιένλ 

αλαγλψζκαηα. Έηζη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ καγηθφ θφζκν 

ησλ θφκηθο. 

 Θεσξεηηθά, ην παξφλ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα έξρεηαη αθελφο λα ζπλνςίζεη ηηο φπνηεο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζηα θφκηθο θη αθεηέξνπ θαιείηαη λα ζπλζέζεη θαη λα 

ζπλδπάζεη ηε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ζρνιείν. Ναη κελ ζεβφκαζηε ηηο 

απφςεηο πνπ ζεσξνχζαλ ή ζεσξνχλ αθφκε ηα θφκηθο σο ζψκα μέλν πξνο ηε ινγνηερλία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά ζα επηδηψμνπκε λα απνδείμνπκε φηη νξηζκέλα θφκηθο δελ έρνπλ λα δειέςνπλ 

θάηη απφ άιια ινγνηερληθά θείκελα αιιά αληίζεηα έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά θαη 

δηθαηνινγεκέλα πιένλ εληάζζνληαη ζην Πάλζενλ ησλ Σερλψλ. Οη παηδαγσγηθέο επηζηήκεο 

ρξεηάδνληαη δηαξθψο αλαηξνθνδφηεζε θαη ηα θφκηθο θαληάδνπλ κηα ηδαληθή επηινγή γηα λα 
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βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

απνθπγήο ηεο ηππνπνηεκέλεο κεραληζηηθήο κάζεζεο. 

 ε πξαθηηθφ θνκκάηη, ε εμέηαζε ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ελδέρεηαη λα 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε. Ο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζα απνθηήζεη έλα λέν 

παξάξηεκα, αθνχ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φρη κφλν. Σν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ 

αλακέλεηαη κεγάιν θαζψο ήδε γλσξίδνπκε φηη νη εηθφλεο θεληξίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηνπο 

παξνηξχλνπλ λα ηηο εμεξεπλήζνπλ. Πξνζσπηθά, κφλν ζεηηθή ζεσξψ φηη πξφθεηηαη λα 

ραξαθηεξηζηεί ε παξνπζία ησλ θφκηθο ζηε δηδαθηηθή κνπ πξνζέγγηζε, θαζψο αθφκε θαη ηα πην 

δχζθνια ή αδηάθνξα καζήκαηα γηα ηα παηδηά, ζα απνθηήζνπλ κηα λέα, ελδηαθέξνπζα ππφζηαζε, 

σζψληαο ηα λα ηελ εμεξεπλήζνπλ. 

 ηελ Διιάδα εληνπίζακε νξηζκέλεο πνιχ αμηφινγεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ Έλαηε 

Σέρλε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο εμήο: «Σα ειιεληθά θφκηθο» ηνπ Αληψλε Νηθνιφπνπινπ 

(Soloup), «Ηζηνξία ησλ θφκηθο» ηνπ Λεπηέξε Σαξιαληέδνπ, «Αληαλαθιάζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζηα ειιεληθά θφκηθο 1991-2000» ηνπ Γεκήηξε Μπνθή θαη «Σα θφκηθο απφ ην 

πεξίπηεξν ζηε ζρνιηθή ηάμε» ηεο Μαξηάλλαο Μίζηνπ. ιεο νη παξαπάλσ έξεπλεο 

δεκνζηεχηεθαλ ή εθδφζεθαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2012. ηα έμη ρξφληα πνπ 

κεζνιάβεζαλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη λένη δεκηνπξγνί, πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, ςεθηαθά θφκηθο, 

εθζέζεηο θφκηθο, εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ πξνζζέζεη δεδνκέλα πνπ αμίδνπλ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο δηθήο καο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχκπιεπζεο 

ζεσξίαο-πξάμεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ησλ θφκηθο. Θα δείμνπκε πψο κπνξνχκε λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ηα είδε ηνπο, πψο «παληξεχεηαη» ε ινγνηερλία κε ηα θφκηθο 

θαη ηξφπνπο ρξήζεο ηεο Έλαηεο Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ήδε ζην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. ίγνπξα κε ηελ έιεπζε ηνπ ζηνηρείνπ ησλ 

θφκηθο ζηελ ηάμε, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζα απνθηήζεη έλα επηπιένλ θίλεηξν ζην δξφκν γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αθφκε θαη ζηα δπζθνιφηεξα - ζεσξεηηθά - δηδαθηηθά αληηθείκελα 

φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ηζηνξία, ε γιψζζα. Απφ κφλε ηεο βέβαηα, ε ρξήζε ησλ θφκηθο 

«Maus» θαη «Δξσηφθξηηνπ» σο βνεζεηηθά ή θαη θχξηα δηδαθηηθά εξγαιεία απνηειεί θάηη 

πξσηφγλσξν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. 

 Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα γχξσ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ θφκηθο, ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθήγεζεο κε 

εηθφλεο. Δπίζεο, ηαμηδεχνπκε ζην ρξφλν κειεηψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θφκηθο, ηελ 

πνξεία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ψζπνπ λα θαζηεξσζνχλ σο 

Έλαηε Σέρλε. Ζ ζρέζε θφκηθο - ινγνηερλίαο θαη ε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ πξψησλ 

νινθιεξψλνπλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ αλακέηξεζε κε ηε ινγνηερλία θαλεξψλεη εμαηξεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, αθνχ ζπνπδαία ινγνηερληθά έξγα έρνπλ κεηαθεξζεί ζε θφκηθο, ελψ σο ελ δπλάκεη 
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εθπαηδεπηηθφο ζεσξψ πσο ε αθήγεζε ηζηνξηψλ κε εηθφλεο κπνξεί λα απνδεηρηεί ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο, πην πξαθηηθφ, πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ παξέκβαζε ζε δχν 

ζρνιεία γηα ηηο απφςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα θφκηθο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ κέζνπ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Ζ αλαδήηεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο γχξσ απφ ηελ 

Έλαηε Σέρλε, ε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ καζεηψλ - εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή δχν δηαθνξεηηθψλ 

γελεψλ, ε εκθάληζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ κέζνπ, ε αλαδήηεζε ησλ αγαπεκέλσλ θφκηθο θαη 

ηέινο, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε ήηαλ νη βαζηθνί άμνλεο ηεο παξέκβαζεο. Ζ έξεπλα έγηλε 

πηινηηθά θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη είρε ζεηηθφηαηε αληαπφθξηζε ηφζν απφ ηε κεξηά ησλ 

παηδηψλ φζν θαη εθείλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθνχ αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 Σέινο, ην ηξίην θνκκάηη αθνξά ηελ επηινγή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θφκηθο θαη ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σν πεξηπεηεηψδεο «Αζηεξίμ θαη Οβειίμ», ε 

ηζηνξηθή καξηπξία ηνπ «Maus» θαη ην πην ινγνηερληθφ «Δξσηφθξηηνο» ζπγθξνηνχλ κηα 

δπλακηθή νκάδα θφκηθο πνπ έξρεηαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα 

ελζσκαησζεί ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ φπσο καζεκαηηθά, ηζηνξία θαη γιψζζα. Αμηνζεκείσην 

ην γεγνλφο φηη ελψ ηα ηξία έξγα αληαλαθινχλ ηξεηο μερσξηζηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία 

ησλ θφκηθο, φια θαίλνληαη εμίζνπ ειθπζηηθά, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα μεθχγνπλ 

ηα παηδηά απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο...  
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1. Θεωρητικέσ προςεγγίςεισ τησ Ένατησ Τέχνησ 
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1.1. Ταυτότητα των Κόμικσ 
 

 Σν πξψην εξψηεκα πνπ γελληέηαη κειεηψληαο ηα θφκηθο αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπο. Μηα 

πξψηε καηηά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαλεξψλεη ηελ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα βηβιία ή 

πεξηνδηθά πνπ πεξηέρνπλ εηθφλεο θαη ζπλλεθάθηα κε αζηείνπο δηαιφγνπο. Καζφινπ άζρεκα γηα 

αξρή, δελ ζπκθσλείηε; Ρσηψληαο αληίζηνηρα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ν νξηζκφο εκπινπηίδεηαη σο 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο κε ιεδάληεο, ζπλλεθάθηα, ζχληνκνπο δηαιφγνπο πνπ βγάδνπλ έλα 

λφεκα. Μάιηζηα, ηα θφκηθο αλαγλσξίδνληαη γηα πξψηε θνξά απφ νξηζκέλνπο σο κηα κνξθή 

ηέρλεο. Σα θαηαθέξακε; ρεδφλ.  

 Μηα καηηά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη πιήζνο νξηζκψλ γηα ηα θφκηθο, νη νπνίνη 

άιινηε ζπκθσλνχλ ζε θάπνηα ζηνηρεία θαη άιινηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Αλάινγα κε ηελ 

ηδηφηεηα θαη ην πεδίν έξεπλάο ηνπο, δηάθνξνη επηζηήκνλεο, ζεσξεηηθνί, παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη, 

δεκηνπξγνί εθθξάδνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή. Απηφ, λαη κελ δπζθνιεχεη ηελ πξνζπάζεηα 

δηαηχπσζεο ελφο θαζνιηθνχ νξηζκνχ αιιά κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «νξζφηεξνπ», ν εθάζηνηε 

κειεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηήζεη έλαλ φξν πιεζηέζηεξν πξνο ηε δηθή ηνπ 

εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε.  

 Ο Kunzle ζπλνςίδεη απφ δηάθνξνπο νξηζκνχο θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θφκηθο: θπξηαξρία εηθφλσλ, έληππε κνξθή, καδηθή δηαλνκή θαη θαηαλάισζε, ςπραγσγία, εζηθφο 

θαη ζχγρξνλνο ραξαθηήξαο ζηελ αθήγεζε, δηαδνρή εηθφλσλ, ζπκπφξεπζε θεηκέλνπ-εηθφλαο, 

πεξηνδηθφο ραξαθηήξαο, επαλαιακβαλφκελνη ήξσεο, ζπκβάζεηο θαη θψδηθεο πνπ αλήθνπλ ζηα 

θφκηθο (Kunzle, 1973:2). 

 Θαπκάδνληαο ηνλ Kunzle, ν νπνίνο απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ έξεπλά ηνπ, ν David 

Carrier δηαθσλεί καδί ηνπ κφλν ζε έλα ζεκείν. Θεσξεί φηη ν νξηζκφο ηνπ Kunzle γηα ηα θφκηθο 

σο αθεγεκαηηθή αθνινπζία κε κπαιφληα νκηιίαο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ πνιχ πξψηκε 

κνξθή θφκηθο πνπ απνηέιεζε δηάζεκε κνξθή ηέρλεο κνλάρα γχξσ ζην 1890. Πεξηζζφηεξν, 

ζχκθσλα κε ηνλ Carrier, ν Kunzle παξνπζηάδεη κηα δηαδνρή εηθφλσλ ζπλνδεπφκελε απφ ιέμεηο 

(Carrier, 2000:4). 

 Φηάλνληαο ζηνπο κεηξ ηνπο είδνπο, ν Will Eisner (1917-2005) ζεσξείηαη παηέξαο ηεο 

γξαθηθήο λνπβέιαο θαη βαζηθφο δηακνξθσηήο ηεο νπηηθήο αθήγεζεο θαη ηεο γιψζζαο ησλ 

θφκηθο. Ο Eisner, κε απιά ιφγηα, παξνπζηάδεη ηα θφκηθο σο κηα ζεηξά απφ επαλαιακβαλφκελεο 

εηθφλεο θαη αλαγλσξίζηκα ζχκβνια. ηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά θαη μαλά γηα λα 

εθθξάζνπλ παξφκνηεο ηδέεο, ηφηε κεηαηξέπνληαη ζε κηα γιψζζα, κηα ινγνηερληθή θφξκα (Eisner, 

1985:8). Ο παξαπάλσ νξηζκφο επηηπγράλεη κηα πξψηε ζχλδεζε ησλ θφκηθο κε ηε ινγνηερλία θαη 

ζα κπνξνχζε λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γχξσ απφ ηα ζχκβνια θαη ηηο 

ηδέεο ησλ θφκηθο.  

 Ο Scott McCloud, ζπνπδαίνο δεκηνπξγφο θαη ζεσξεηηθφο θφκηθο, πξνζπάζεζε λα 

εκπινπηίζεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Eisner. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε απαξρή ηε θξάζε «δηαδνρηθή ηέρλε» 
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πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Eisner, μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θάλνληαο πξψηα έλα δηαρσξηζκφ ηεο 

κνξθήο ησλ θφκηθο απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο. ε πξψηε θάζε, εκπινχηηζε ηελ παξαπάλσ θξάζε 

σο «δηαδνρηθή νπηηθή ηέρλε» πξνθαιψληαο φκσο κηα ζχγρπζε κεηαμχ θφκηθο θαη θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, αθνχ θαη ηα δχν αληηζηνηρνχλ ζηνλ παξαπάλσ φξν. Γξήγνξα, εμεγείηαη ε δηαθνξά ηνπο 

θαζψο ηα θηλνχκελα ζρέδηα είλαη δηαδνρηθά ζε ρξφλν αιιά πξνβάιινληαη ζην ίδην ρψξν (νζφλε) 

ελψ θάζε θαξέ θφκηθο θαηαιακβάλεη δηαθνξεηηθφ ρψξν επάλσ ζην ραξηί.   Έπεηηα απφ κεξηθέο 

δηαβνπιεχζεηο κε ην ππνηηζέκελν αθξναηήξηφ ηνπ, ν McCloud θαηαιήγεη ζηνλ εμήο νξηζκφ γηα 

ηα θφκηθο: «παξαθείκελεο ζρεδηαζκέλεο θαη άιιεο εηθφλεο ζε εζθεκκέλε δηαδνρή, κε ζθνπφ λα 

κεηαβηβάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη/ή λα παξάγνπλ κηα αηζζεηηθή αληίδξαζε ζην ζεαηή» (McCloud, 

2014:9). Ο νξηζκφο ηνπ McCloud θαληάδεη πην επηζηεκνληθφο θαη ελδερνκέλσο δπζλφεηνο γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ, παξφια απηά αθήλεη πεξηζψξηα ζθέςεο θαη 

ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αηζζεηηθή αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί 

ζην ζεαηή. 

 Γξακαηηθή, αθεξεκέλε αθήγεζε γχξσ απφ κηα επαλαιακβαλφκελε νκάδα ραξαθηήξσλ 

ραξαθηεξίδεη ηα θφκηθο ν Thomas Inge. Ζ αθήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε κηα ζεηξά απφ 

δσγξαθηέο, νη νπνίεο ζπρλά ζπκπεξηιακβάλνπλ δηάινγν ζε κπαιφληα είηε αθεγεκαηηθφ θείκελν 

θαη δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο ζηηο εθεκεξίδεο
1
. 

 Σα θφκηθο ζπληζηνχλ κηα γιψζζα, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ πνπ έρεη 

ηε δηθή ηνπ ζχληαμε θαη γξακκαηηθή, δηθνχο ηνπ θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο ελψ δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεη ηδέεο κε έλαλ εληειψο κνλαδηθφ ηξφπν. Ο Sabin δελ παίξλεη ζέζε γηα ην 

αλ ηα θφκηθο είλαη ή φρη «ηέρλε» φκσο ππνζηεξίδεη ζζελαξά φηη απνηεινχλ κηα κνξθή 

έθθξαζεο, κηα artform
2
. Κάιιηζηα κε αθνξκή απηφ ηνλ νξηζκφ, κπνξνχκε λα σζήζνπκε ηα 

παηδηά λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηελ Έλαηε Σέρλε, αθήλνληαο ηε θαληαζία ηνπο λα ηαμηδέςεη 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κε κεγάιε ειεπζεξία θηλήζεσλ.  

 ηελ Διιάδα, ν Πέηξνο Μαξηηλίδεο, πξνζπάζεζε λα θηάζεη ζε έλα επαξθή νξηζκφ ησλ 

θφκηθο, απνξξίπηνληαο πξψηα νξηζκέλεο απιντθέο αληηιήςεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θφκηθο δελ 

αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ θσκηθή αθήγεζε παξ' φιν πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηθξαηεί ην 

ζηνηρείν ηνπ «αζηείνπ». Άγγινη θαη Γάιινη, κηιψληαο γηα «comic strips» ή «bandes dessinees» 

δειαδή γηα θσκηθέο ή δσγξαθηζηέο ισξίδεο αληίζηνηρα, απνξξίπηνπλ απζαίξεηα νινζέιηδεο 

αλαπηχμεηο θφκηθο. Δπίζεο, ηα «fumetti» ησλ Ηηαιψλ ή αιιηψο ηα ζπλλεθάθηα κε ηνπο δηαιφγνπο 

ζπρλά απνπζηάδνπλ απφ κεγάιεο αθεγεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ θφκηθο ρσξίο απηφ λα  επεξεάδεη 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Δλ ηέιεη, νξίδεη ηα θφκηθο σο ηέρλε ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε δηαδνρή 

ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ ζηελ ηππνγξαθηθή επηθάλεηα (Μαξηηλίδεο, 1990:14). Μάιηζηα, ν φξνο 

«ηέρλε» πξνζδίδεη κηα θαζνιηθφηεηα ζηα θφκηθο θαη θαηαξγεί ηνπο ειηθηαθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ήζειαλ ηα θφκηθο λα απεπζχλνληαη κφλν ζε λεαξνχο αλαγλψζηεο. Σέινο, θαινχκελνο λα 

                                                           
1
 Inge T., Comics as Culture. University Press of Mississippi, 1990. Introduction p. xi (11). 

2 Sabin R., Κόκηθο ή Κόκημ. Ζ ηζηνξία κηαο "ζρεδφλ" ηέρλεο. Terzobooks, 1997, ζ.8. 
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κεηαθξάζεη ηνλ φξν «θφκηθο» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ν Μαξηηλίδεο πξνηείλεη ηελ έλλνηα 

«εηθνλνγξαθήγεκα», αθήγεζε δειαδή ηζηνξηψλ κε ηε βνήζεηα ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ. 

 πσο αλακελφηαλ, ηα θφκηθο απαζρφιεζαλ ζε ζχληνκα ρξνληθφ δηάζηεκα αξθεηνχο 

κειεηεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, θαιιηηέρλεο. χκθσλα κε ην Λεπηέξε Σαξιαληέδν, ην θφκηθ είλαη 

κηα δηεγεκαηηθή θαη εηθνληθή ηέρλε πνπ επηηξέπεη κέζα απφ ηε δηαδνρή ζρεδίσλ, ζπλνδεπκέλσλ 

γεληθά απφ θείκελν, λα αλαθεξζεί κηα πξάμε. Ζ ρξνληθή εμέιημε ηεο πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε άικαηα απφ ηε κηα εηθφλα ζηελ άιιε, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε αιιεινπρία ηεο δηήγεζεο
3
. 

 Ο εηθνλνγξάθνο, γξαθίζηαο θαη ζρεδηαζηήο θφκηθο Νίθνο Κνχηζεο κεηαθέξεη ηελ 

εξκελεία πνπ έδσζε ζην κέζν ηεο Έλαηεο Σέρλεο ν δηάζεκνο ζπγγξαθέαο επψλπκσλ ηίηισλ ηεο 

DC Comics, Dennis O' Neil: «Σα θφκηθο είλαη κηα ζεκεησηηθή ελφηεηα. εκεησηηθή είλαη ε 

αλάιπζε ζεκάησλ ή ε κειέηε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Άξα, θφκηθο είλαη ε αθεγεκαηηθή 

θφξκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην γξαπηφ ιφγν ζε ζπλδπαζκφ κε εηθφλεο/εηθνλνγξαθήζεηο πνπ έρνπλ 

ηε κνξθή ζεκάησλ/ζπκβφισλ κε ζηφρν ην storytelling, δειαδή ηελ επηθνηλσλία. Καη είλαη ην 

design εθείλν ην κέζν πνπ δίλεη ζηνλ εηθνλνγξάθν ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέςεη ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ζε ζήκα/ζχκβνιν»
4
. Ο Κνχηζεο πξνζζέηεη φηη ηα θφκηθο είλαη θάηη κεηαμχ 

ινγνηερλίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ. Κιέβνπλ ηελ αθήγεζε θαη ηε ζθελνζεζία αληίζηνηρα θαη 

αλαπηχζζνπλ ηηο απφιπηα δηθέο ηνπο, ηδηαίηεξεο ηερληθέο νπηηθήο αθήγεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ αλαγλψζηε. 

 Ο παηδαγσγφο Ησάλλεο Καλάθεο ραξαθηεξίδεη ηα θφκηθο σο εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, 

ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ζρεκαηηθέο ή ζπκβνιηθέο εηθφλεο κε ιίγεο ιέμεηο θαη απαηηνχλ 

θαληαζία, ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο (Καλάθεο, 

1999:82). Σε δχλακε ηεο εηθφλαο ηνλίδεη εμίζνπ ν Γεκήηξεο Κνιηνδήκνο, ε νπνία πξνθαιεί 

πνιχ δπλαηά αηζζεηηθά εξεζίζκαηα. Σα θφκηθο απνηεινχλ  ςπραγσγηθφ αλάγλσζκα θαη 

πνιηηηζηηθφ πξντφλ ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο πνπ ζπκππθλψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία. 

Μηα ηδενινγία πνπ ζηεξίδεηαη πξσηαξρηθά ζηελ εηθφλα θαη δεπηεξεχνληα ζην ιφγν 

(Κνιηνδήκνο, 1982:5). 

 Ζ ιέθηνξαο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Ννχια Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ «απνηνικεί» 

έλα νξηζκφ ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηελ πνηθηιία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν φξνο 

θφκηθο. Ζ δηδάζθνπζα καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εηθνληθή αθήγεζε θαη ηελ παηδηθή ειηθία 

νξίδεη ηα θφκηθο σο κηα κνξθή εηθνληθήο αθήγεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχλδεζε 

ζηαζεξψλ ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ θείκελα κε ηε κνξθή 

κπαινληψλ
5
. 

                                                           
3 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006. ζ.27. 
4
 Κνχηζεο Ν., Δηθνλνγξάθεζε, Κφκηθο θαη Design ζην έξγν Τα πεξηνδηθά θόκηθο ζηελ Διιάδα, Μεηαμύ Φαληαζίαο 

θαη Πξαγκαηηθόηεηαο. Σκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Μπηηιήλε, 2005, ζ.224. 
5 Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ Ν., Κόκηθο, Παηδί θαη Αζηείν. Δθδφζεηο ΔΞΑΝΣΑ, 2001, ζ.30. 
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 Ο ιαθσληθφο νξηζκφο «θφκηθο = ηζηνξία κε εηθφλεο» θαίλεηαη αξθεηά επαξθήο, εηδηθά αλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηάθν Κάζζε πξνζζέζνπκε ζηελ έλλνηα «εηθφλεο» ηε δηεπθξίλεζε 

«αιιεινδηάδνρεο ζηελ ίδηα ζειίδα». Κφκηθο ινηπφλ είλαη νη αιιεινδηάδνρεο εηθφλεο ζηελ ίδηα 

ζειίδα πνπ αθεγνχληαη κηα ηζηνξία (Κάζζεο, 1998:75). Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη ν θαζεγεηήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Ησάλλεο Βξεηηφο ραξαθηεξίδνληαο ηα comic strips σο αιιεινπρία 

εηθφλσλ κε ζχληνκν θείκελν θαη αθεγεκαηηθή πξφζεζε
6
. 

 Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο θαη ιηηφο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηνλ Γηάλλε θαξπέιν γηα απηέο 

ηηο κηθξέο αθεγήζεηο. «Κφκηθο είλαη φ,ηη παξάγεηαη, πσιείηαη θαη αγνξάδεηαη γηα λα 

θαηαλαισζεί σο θφκηθο» (θαξπέινο, 2000:48).    

 Ο Έιιελαο γεινηνγξάθνο, δεκηνπξγφο θαη εξεπλεηήο ησλ θφκηθο Soloup (Αληψλεο 

Νηθνιφπνπινο) παξαηεξεί φηη πνιινί νξηζκνί δίλνληαη γηα ηα εηθνλνγξαθεγήκαηα. Αλάινγα κε 

ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία εζηηάδεη ν θαζέλαο, πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο ε δνκή θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο Soloup θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ McCloud πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ, επηζεκαίλνληαο φκσο φηη δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη ν ξφινο ηεο ηππνγξαθίαο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ είδνπο θαη ε επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα πνπ παξείρε ζηα θφκηθο ε καδηθφηεηα ηεο 

δηάδνζήο ηνπο (Soloup, 2012:19). 

 Σελ ειιεληθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο θφκηθο απφ ηνλ φξν «θσκηθφο» παξαζέηεη ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ ν Παπαδεκεηξαθφπνπινο. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξνπζίαζε ζθελψλ, κπζηθψλ ή 

πξαγκαηηθψλ ηζηνξηψλ, κε εηθφλεο θαη ιεδάληεο. Δίλαη δειαδή νη δσγξαθηθέο ή 

εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο θαη ηα 

πεξηνδηθά (Παπαδεκεηξαθφπνπινο, 1986:5).  

 Σε θαληαζηηθή πθή ησλ θφκηθο εμεηάδεη ν Αβξαάκ Κάνπα, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο 

θαληαζηηθέο νληφηεηεο. Χο πβξίδηα εηθφλαο θαη ιφγνπ, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ κε ηξφπν πνιχ πην 

ζχλζεην θαη αληζφξξνπν απφ φζν ην ζέαηξν ή ν θηλεκαηνγξάθνο, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε 

ηα θφκηθο σο ηέξαηα, αληίζηνηρα κε εθείλα ηεο κπζνινγίαο (Κέληαπξνη, εηξήλεο, θχιια,θ.α.)
7
. 

 Ζ εηδηθφο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία Μέλε Καλαηζνχιε νξίδεη ηα θφκηθο σο 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο πνπ, κέζα απφ κηα ζεηξά ζηελά ζπλδεδεκέλσλ ζθίηζσλ θαη δηαιφγσλ 

πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, απνδίδνπλ παξαζηαηηθά ηζηνξίεο δξάζεο
8
. Ο φξνο «θφκηθο» θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο  ζεσξνχληαη μελφθεξηα. κσο, φπσο ζα δνχκε ιίγν παξαθάησ, ηα ζεκάδηα ηεο 

αλάγλσζεο δηαδνρηθψλ εηθφλσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ηζηνξίαο εληνπίδνληαη ήδε απφ ηα 

ρξφληα ηεο Αξραίαο Αηγχπηνπ θαη ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο. Με ην πέξαο ησλ ρξφλσλ ε 

                                                           
6
 Βξεηηφο Η., Αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ζρνιηθό εγρεηξίδην. Σφκνο Β’. Δηθφλα θαη ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Αζήλα 2009, 

ζ.135. 
7 Κάνπα Α., ζην Ιρλειαηώληαο ην Φαληαζηηθό: Τα ειιεληθά θόκηθο ηνπ θαληαζηηθνύ 1978-2004., εθδφζεηο  

Futura,2005. ζ.12. 
8 Καλαηζνχιε Μ., Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2002. Αλαδηαηχπσζε 2007, ζ.115. 
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εηθνλνγξαθήγεζε
9
 εδξαηψζεθε σο έλαο κνληέξλνο δίαπινο επηθνηλσλίαο, ηξφπνο ςπραγσγίαο 

θαη κέζν απφθηεζεο γλψζεσλ. 

 Σα θφκηθο, φληαο έλα θαηλνχξην κέζν επηθνηλσλίαο θαη εμαηξεηηθά δεκνθηιέο αλάγλσζκα 

ησλ παηδηψλ, απαζρφιεζαλ κεγάιν εχξνο επηζηεκφλσλ. Παξαπάλσ, είδακε ηηο απφπεηξεο 

νξηζκνχ ηνπο απφ αλζξψπνπο δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο Σέρλεο, ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ. Χο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφο, εάλ επηζπκνχζα λα 

δψζσ έλαλ απιφ θαη θαηαλνεηφ νξηζκφ γηα ηα θφκηθο ζηνπο καζεηέο κνπ, ζα ππνζηήξηδα πσο 

πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηέρλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ κε δηαδνρηθέο 

εηθφλεο θαη ζχληνκν θείκελν ζε ιεδάληεο ή κπαινλάθηα.  

 

 

1.2. Ιςτορία των Κόμικσ 
 

 Απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ θίλεζε. 

Άξα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο παξαζηάζεηο ζε πξσηφγνλα ζπήιαηα, αξραηνειιεληθνχο 

ακθνξείο, αλαπαξαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ Υξηζηνχ ζε ρεηξφγξαθα ή εθθιεζίεο, απνηεινχλ θαηά 

θάπνην ηξφπν ηνπο πξνγφλνπο ησλ εηθνλνγξαθεγεκάησλ.  

 Σν πξψην έξγν ζπειαίνπ ρξνλνινγείηαη πνιχ πίζσ, πεξίπνπ ζην 35.000 π.Υ. ε έλα 

ηνίρν ηνπ ζπειαίνπ Chauvet-Pont-d'Arc βξέζεθε κηα δσγξαθηά, ε νπνία απεηθνλίδεη κηα ζθελή 

θπλεγηνχ ιηνληαξηψλ. Μειεηψληαο απηήλ ηελ εηθφλα εθηηκάηαη ε ζαπκαζηή ιεπηνκέξεηα, ε 

εθθξαζηηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ε θίλεζε ησλ ζσκάησλ
10

. ηα 17.000 π.Υ. ζπλαληάκε ηα 

έξγα δσγξαθηθήο ησλ ζπειαίσλ ηνπ Lascaux, ε αλαθάιπςε ησλ νπνίσλ έγηλε ην 1940 ζηα 

Ππξελαία φξε ηεο Γαιιίαο. Ζ δσγξαθηθή ζπειαίσλ είλαη ε πην πξφσξε κνξθή ηεο ηέρλεο ηεο 

αθνινπζίαο θαη γεληθφηεξα, απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηέρλεο.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο εληνπίζηεθαλ φηαλ νη άλζξσπνη άξρηζαλ 

λα ζρεδηάδνπλ πάλσ ζε βξάρηα ζπειαίσλ ή πάλσ ζε επεμεξγαζκέλα δέξκαηα. Σα ζρέδηα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηα ρέξηα, κε κπηεξέο πέηξεο ή αξγφηεξα κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ 

εξγαιείσλ θαη πεξηειάκβαλαλ θπξίσο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη δψα. Σα ρξψκαηα, ζπλήζσο καχξν 

θαη θφθθηλν, θηηάρλνληαο αλαθαηεχνληαο ιάδη ή ιίπνο απφ δψα κε θαξβνπλφζθνλε ή καιαθά 

κέηαιια.  

 ην επφκελν ζηάδην, ζπλαληάκε ηα ηδενγξάκκαηα ησλ νπκεξίσλ, ζχκβνια δειαδή πνπ 

έδεηρλαλ ην αληηθείκελν πνπ ήζειαλ λα απεηθνλίζνπλ θαη ηελ ηδέα πνπ είραλ γηα απηφ. Σε 

                                                           
9
 Υξεζηκνπνηψ ηνλ φξν εηθνλνγξαθήγεζε ηνπ Πέηξνπ Μαξηηλίδε κε ηνλ νπνίν νξίδεη ηα θφκηθο ζην βηβιίν ηνπ 

«Κφκηθο» Σέρλε θαη ηερληθέο ηεο εηθνλνγξάθεζεο. ΑΔ, Θεζζαινλίθε,1990.  
10 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006. ζ.31. 
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ζθπηάιε πήξε ε ζθελνεηδήο γξαθή, φπνπ θάζε ζχκβνιν παξηζηάλνληαλ κε κηα ζεηξά 

απεηθνλίζεσλ ζε ζρήκα ζθήλαο (ή θαξθηνχ) κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. Οη Αηγχπηηνη 

ιάηξεςαλ ηε ζπγθεθξηκέλε γξαθή, ηελ αθνκνίσζαλ θαη νλφκαζαλ ηα ζχκβνιά ηεο ηεξνγιπθηθά. 

Σέινο, παξνπζηάζηεθε ζηε Μεζνπνηακία έλα ζχζηεκα γξαθήο, ε ζπιιαβνγξαθηθή, φπνπ θάζε 

ζχκβνιν απνηεινχζε έλα κέξνο, κηα ζπιιαβή ελφο αληηθεηκέλνπ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα 

θζνγγνγξαθηθφ ζχζηεκα, ηελ απαξρή ηνπ αιθάβεηνπ. 

 ηελ Διιάδα, ν πεξίθεκνο Γίζθνο ηεο Φαηζηνχ απνηέιεζε ην πξψην έληππν έξγν ζηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία. Ζ γξαθή έρεη απνηππσζεί ζηνλ πήιηλν δίζθν κε θηλεηά ζηνηρεία φπσο ζηα 

ζεκεξηλά ηππνγξαθεία. Ο δίζθνο θέξεη ζεκεία ηεξνγιπθηθήο γξαθήο θαη ζηηο δχν φςεηο πνπ 

απνηππψζεθαλ κε ζθξαγίδεο, φηαλ ν πειφο ήηαλ λσπφο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ παιαηφηαηε 

έλδεημε ηππνγξαθίαο ζηνλ θφζκν, αλαπαξαγσγήο δειαδή γξαπηψλ θεηκέλσλ κε θαινχπηα 

ζεκείσλ
11

. Άιια πξψηκα δείγκαηα θφκηθο ζεσξνχληαη νη ζπλέρεηεο εηθφλσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε 

βάδα, αγγεία, ακθνξείο, ηνίρνπο ή δάπεδα ηεο αξραίαο επνρήο κε δηαζεκφηεξν παξάδεηγκα ηνπο 

δσνθφξνπο θαη ηα αεηψκαηα ηνπ Παξζελψλα (432 π.Υ.) πνπ παξνπζηάδνπλ ηε καξηπξία κηαο 

εηθνλνγξαθεκέλεο δηήγεζεο.  

 Καηά ηε Ρσκατθή Δπνρή, ζπλαληάκε έλα ζαπκαζηφ κλεκείν πςειήο ηέρλεο, κηα 

ελδερνκέλσο πξψηε κνξθή ησλ ζεκεξηλψλ comic strips. Ζ ηήιε ηνπ Σξαταλνχ, νινθιεξσκέλε 

ην 114 κ.Υ., απεηθνλίδεη ηα γεγνλφηα ησλ πνιέκσλ Dacian ζε κηα αλνδηθή, ζπεηξνεηδψο 

ιαμεπκέλε θαη εηθνλνγξαθεκέλε ισξίδα.  

 ηα επφκελα ρξφληα ηεο πξψηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ (400-1068 κ.Υ.) εκθαλίζηεθαλ 

νξηζκέλεο ηζηνξίεο θφκηθο, κε θχξην ζέκα ηνπο θεθάιαηα θαη ςαικνχο ηεο Βίβινπ. Σν Joseph's 

Departure, πεξίπνπ ζην 600 κ.Υ. αθεγείηαη ηελ αλαρψξεζε ηνπ Ησζήθ γηα ηελ Αίγππην ψζηε λα 

μεθχγεη απφ ην ιηκφ θαη ηελ θαηαπίεζε. Ζ Psychomachia, έξγν ηνπ 970 κ.Υ. πξνβάιιεη ηε 

ινγνκαρία Οξγήο θαη Τπνκνλήο. Ο ηάπεηαο ηνπ Μπαγηέ, ρξνλνινγνχκελνο ζην 1100 κ.Υ., 

ζεσξείηαη εμαίζην θνκκάηη ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο, αθνχ ηεξεί ηε γξακκηθή αθνινπζία ηνπο.  

Πξφθεηηαη γηα εξγφρεηξν πνπ πεξηέρεη εθαηνληάδεο εηθφλεο, νη νπνίεο αθεγνχληαη ζθελέο ηεο 

Ννξκαλδηθήο εηζβνιήο ζηελ Αγγιία. 

 Ζ Αλαγέλλεζε ζεκαηνδφηεζε κηα επνρή πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ νπζηαζηηθή γηα πνιιά επαγγέικαηα κεζαίσλ ηάμεσλ θαη ε αλάγλσζε έγηλε 

θνηλσληθφ ρφκπη. Ο Γεξκαλφο ηππνγξάθνο Γνπηεκβέξγηνο (Johannes Gutenberg) αλέπηπμε κηα 

λέα ηππνγξαθηθή δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζηελ θίλεζε ησλ κεηαιιηθψλ κεραλψλ. Έηζη, νη 

ραξαθηήξεο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθεξζνχλ γξεγνξφηεξα πάλσ ζην έγγξαθν θαη νη εηθφλεο 

άξρηζαλ λα ηαμηδεχνπλ πξνο ην θνηλφ, εγθαηληάδνληαο ηελ επνρή ηνπ καδηθνχ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο (medium)
12

. 

                                                           
11

 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006, ζ.35. 
12 φ.π., ζ.43. 



 14 

 Μεηά ην 1700, ε επηηήδεπζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο έθηαζε ζε πςειά επίπεδα 

ζηα επηδέμηα ρέξηα ηνπ William Hogarth. Παξά ηνλ κηθξφ αξηζκφ πιαηζίσλ, νη εδνληθέο 

απεηθνλίζεηο ηνπ ιέλε κηα ηζηνξία πινχζηα ζε ιεπηνκέξεηεο θαη εκπλεπζκέλε απφ ηζρπξέο 

θνηλσληθέο αλεζπρίεο
13

. Ο Hogarth, παξαθνινπζψληαο ηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή παξαθκή γχξσ 

ηνπ, θαηφξζσζε λα ζπλδπάζεη ην ζαηηξηθφ ρηνχκνξ κε ην ιεπηνκεξέο ζρέδην θαη λα ζέζεη ηα 

ζεκέιηα γηα ηηο επφκελεο γεληέο θνκηζηψλ. 

 Ο Thomas Rowlandson ηνπνζεηείηαη εμίζνπ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο αγγιηθήο 

ζαηηξηθήο ηέρλεο. Αλχςσζε ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ζάηηξα ζε θαιιηηερληθά επίπεδα, 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ εηξσληθφ ζπλδπαζκφ ιέμεσλ-εηθφλσλ θαη μερψξηζε γηα ην ιεπηνκεξέο, 

δεμηνηερληθφ ζηπι ζρεδίνπ θαη ηελ απζηεξή εζηθή ησλ ηζηνξηψλ ηνπ.  

 Ο Κπξηάθνο Κάζζεο εληνπίδεη κεηά ην 1796 ηελ ηξίηε θάζε ζηελ ηζηνξία ησλ θφκηθο. 

Γηα ηηο δχν πξψηεο έρνπκε ήδε αλαθεξζεί. Ζ πξψηε, ε πεξίπησζε ησλ πξντζηνξηθψλ θφκηθο 

θαλεξψλεη φηη ζηελ πξσηφγνλε κνξθή ηνπο, απνηέιεζαλ ήδε κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο. Ζ δεχηεξε, ε θιαζζηθή, μεθηλά απφ ην Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε γηα λα 

νινθιεξσζεί κεηά ηε δηάδνζε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ηνλ Gutenberg, κεηά δειαδή ην πέξαο ηνπ 

15νπ αηψλα. Ζ ηξίηε θάζε ινηπφλ, ρξνλνινγείηαη απφ ην 1796, φηαλ ηππψζεθε ε «αξραηφηεξε» 

κνξθή απφ ηα θπξίσο θφκηθο, ζηε γαιιηθή θσκφπνιε Δπηλάι κε ηδξπηή ηνλ Εαλ αξι 

Πέιιεξελ
14

.  Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηελ εμέιημε ησλ θφκηθο θαζψο απνηέιεζε ηελ 

πξψηκε κνξθή εθηχπσζεο φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα. Αξρηθά, ηππψλνληαλ θάξηεο παηρληδηψλ 

θαη ζξεζθεπηηθέο εηθφλεο. Γεληθφηεξα, θάιππηαλ ζέκαηα ιατθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο 

ζξεζθεπηηθέο ή παηξησηηθέο ηζηνξίεο θαη παξακχζηα. Οξηζκέλα έξγα είραλ θσκηθφ πεξηερφκελν, 

ελψ ην χθνο ηνπο επεξεάδνληαλ ζπρλά απφ θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ζαηηξηθνχο ραξαθηήξεο 

ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. ηαδηαθά, ε «Imagerie d' Epinal», φπσο νλνκάδεηαη ε εηαηξεία πιένλ, 

επεθηάζεθε ζε δηάθνξα θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζέκαηα, εκθαλίδνληαο θαη ην θείκελν ζηηο εηθφλεο.  

Ζ παξαγσγή εηθφλσλ ηνπ Δπηλάι δηήξθεζε πεξίπνπ εθαηφ ζαξάληα ρξφληα (1740-1880). 

Πξννδεπηηθά, εμεηδηθεχηεθε ζηα παηδηά παξνπζηάδνληαο ηα παξακχζηα ηνπ Perrault, ηνλ Γνλ 

Κηρψηε θαη εζηθνινγηθέο ηζηνξηνχιεο
15

.  

                                  

Δηθόλα 1. Δμψθπιιν ηεο γαιιηθήο ζεηξάο ηνπ Δπηλάι              Δηθόλα 2. Ρσζηθφ Lubok ή Lubki 

                                                           
13 McCloud S., Καηαλνώληαο ηα Κόκηθο, Η αόξαηε ηέρλε. Webcomics, 2014, ζ.16. 
14

 Κάζζεο Κ., Διιεληθή Παξαινγνηερλία θαη Κόκηθο. ΗΥΧΡ & Α.Λ.Λ.Δ.Α.. , 1998, ζ.77. 
15 Escarpit D., Η παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία ζηελ Δπξώπε. Μεηάθξαζε ηέλε Αζήλε, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε,1995 ζ.162. 
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Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ε δηάζεκε ξψζηθε ζπιινγή κε ην φλνκα Lubok ή 

Lubki φπσο πξνηηκάηαη ζηε Ρσζία. Σα Lubki απνηεινχλ εθηππψζεηο-εηθφλεο κε ηηο νπνίεο 

δηαθνζκνχληαλ θπξίσο ηα ζπίηηα θαη ηα παλδνρεία ηεο επνρήο. Οη δεκνθηιείο εηθφλεο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ απιά γξαθηθά θαη αθεγήζεηο παξκέλεο απφ ηε ινγνηερλία,  ζξεζθεπηηθέο 

ηζηνξίεο ή δηάζεκα παξακχζηα. Καζψο νξηζκέλεο θνξέο εκθαλίδνληαλ ζε ζπλέρεηεο ζεσξήζεθαλ 

σο πξψηκεο κνξθέο ηνπ comic-strip. 

 Γεληθφηεξα, ε ρξπζή επνρή ηεο θαξηθαηνχξαο θαη ηεο ζαηηξηθήο ηέρλεο εθηείλεηαη απφ ην 

1780 έσο ην 1920. Υηιηάδεο «θπιιάδηα» broadsheets (μπινγξαθίεο ηππσκέλεο πάλσ ζηε κηα 

πιεπξά θχιισλ ή πεξγακελψλ) κε θαξηθαηνχξεο θαη cartoons εθδφζεθαλ εζηηάδνληαο ζην 

πνιηηηθφ θνπηζνκπνιηφ, ηε ζξεζθεία, ηα θνηλσληθά ζθάλδαια ή ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο 

εκέξαο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζθίηζα ήηαλ καχξα θαη απιά, κε ρνληξέο γξακκέο, θπξίσο 

επεηδή ην μχιν δελ επέηξεπε ιεπηά ζρέδηα
16

. Παξ' φιν πνπ ιεθηηθά κπαιφληα κε ιφγηα εξψσλ 

εληνπίζηεθαλ θαη ζε δσνθφξνπο λανχο ησλ Μάγηα, ζηα broadsheets ηεο επνρήο απνδίδνληαη ηα 

πξψηα «επίζεκα» ιφγηα ζε πιαίζηα θαη ν ζπλδπαζκφο ιέμεσλ-εηθφλσλ.  

 Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ν κέζνο αλαγλψζηεο ήξζε ζε επαθή κε ηα chapbooks. 

Πξφθεηηαη γηα κηθξά βηβιηαξάθηα πνπ πεξηείραλ ηζηνξίεο δεκνθηιψλ εξψσλ, ιανγξαθίαο, 

εγθιεκάησλ, ηζηνξίεο ηεο Βίβινπ θαη πσινχληαλ απφ ππαίζξηνπο γπξνιφγνπο πσιεηέο. Οη 

απεηθνλίζεηο ήηαλ ζπλήζσο ηξαρηέο μπινγξαθίεο αιιά νξηζκέλεο, φπσο ην The Little Man And 

The Little Maid, ήηαλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο
17

.  

 ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ζεκεηψζεθε κηα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αλαθάιπςε: νη 

βειηηψζεηο ζηε θσηνγξαθηθή επεμεξγαζία έθαλαλ γηα πξψηε θνξά δπλαηή ηελ αλαπαξαγσγή 

παλνκνηφηππσλ αληηηχπσλ απεπζείαο απφ ην πξσηφηππν έξγν. Οη ζθηηζνγξάθνη ζηακάηεζαλ 

πιένλ λα αληηγξάθνπλ ηα έξγα ηνπο γξακκή-γξακκή ζηε ραιθνγξαθηθή πιάθα ή λα ηα βιέπνπλ 

λα αιινηψλνληαη απφ ηελ επέκβαζε ηνπ ραξάθηε
18

. Έηζη, επηηεχρζεθε ε πηζηή αλαπαξαγσγή 

έξγσλ κε κεησκέλν θφζηνο εθηχπσζεο. 

 Ο παηέξαο ηνπ ζχγρξνλνπ θφκηθ απφ πνιιέο απφςεηο ζεσξείηαη ν Rodolphe Topffer, ηνπ 

νπνίνπ νη αλάιαθξεο, ζαηηξηθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ βηληέηεο θαη πεξηζψξηα πιαηζίσλ θαη 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηνλ πξψην αιιειέλδεην ζπλδπαζκφ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ πνπ εκθαλίζηεθε 

ζηελ Δπξψπε
19

. Γηνο δσγξάθνπ, ν Topffer έγηλε γλσζηφο γηα ηηο histoires en images (ηζηνξίεο κε 

εηθφλεο), νη νπνίεο άζθεζαλ επηξξνή ζε πνιινχο πξψηκνπο ζρεδηαζηέο θφκηθο. 

 Βέβαηα, ην πξψην θφκηθ πνπ ζπκθσλνχλ φινη φηη δηθαηνχηαη απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

είλαη ην Ally Sloper's Half Holiday. Ήηαλ κηα θηελή, αζπξφκαπξε εβδνκαδηαία έθδνζε 

                                                           
16 Sabin R., Κόκηθο ή Κόκημ; Η ηζηνξία κηαο "ζρεδόλ" ηέρλεο. Terzobooks, 1997, ζ.11. 
17

 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006,ζ.51. 
18

 φ.π.,ζ.52. 
19 McCloud S., Καηαλνώληαο ηα Κόκηθο. Η αόξαηε ηέρλε. Webcomics, 2014.ζ.17. 
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ηακπιφηλη πνπ πεξηειάκβαλε strip, θφκηθο θαη πεδέο αθεγήζεηο, δηαζέηνληαο έλα ζηαζεξφ 

θεληξηθφ ραξαθηήξα, ηνλ Alexander Sloper
20

.  

 Ζ κεγάιε παξαγσγή ησλ θφκηθο άξρηζε νπζηαζηηθά κεηά ην 1890 θαη ηε ιεγφκελε 

«επαλάζηαζε ηεο κηζήο πέλαο». Ο Alfred Harmsworth, ηδηνθηήηεο ηεο Amalgamated Press, 

απνθάζηζε λα εθδψζεη κηα ζεηξά θφκηθο κεηψλνληαο ην θφζηνο ηνπο ζην κηζφ, έρνληαο ηελ 

πεπνίζεζε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηθξαηήζνπλ ζηελ αγνξά. Οη κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ηνπ 

ήηαλ ην Comic Cuts θαη ην Illustrated Chips, βαζηζκέλεο ζην ρνληξνθνκκέλν ρηνχκνξ ηεο 

επνρήο.  

 Έρνληαο κείλεη πίζσ ζηελ ηέρλε ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Δπξψπε, ε 

αξρηθή ψζεζε γηα ηελ ακεξηθαληθή αλάπηπμε δφζεθε απφ εθδφηεο εθεκεξίδσλ. Ο Joseph 

Pulitzer, ηδηνθηήηεο ηνπ «New York World», ζθέθηεθε λα δεκνζηεχεη ζηελ θπξηαθάηηθε έθδνζε 

νινζέιηδεο, έγρξσκεο αλαπαξαγσγέο κεγάισλ έξγσλ ηέρλεο. ηαλ απέηπρε παηαγσδψο, ηα 

αληηθαηέζηεζε κε νινζέιηδα ζρέδηα, θάηη πνπ νδήγεζε ζην ηζηνξηθφ The Yellow Kid
21

.  

 

 

Δηθόλα 3. The Yellow Kid 

 

 Σν «θίηξηλν παηδί» ζήκαλε ηε γέλλεζε ηνπ λένπ θφκηθο σο δηαθεθξηκέλνπ κέζνπ 

επηθνηλσλίαο (medium). ηηο ζειίδεο ηνπ New York World ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα νπζηψδε 

ζηνηρεία ηεο θφξκαο: ζπλερφκελε δηήγεζε, επαλαιακβαλφκελνη ραξαθηήξεο, δηάινγνο κέζα 

ζηελ εηθφλα. Ο θαιιηηέρλεο πνπ αλέδεημε ηα παξαπάλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ν Richard 

Felton Outcault πξνζπαζψληαο λα απεηθνλίζεη ηηο πεξηπέηεηεο ελφο ζθαληαιηάξηθνπ παηδηνχ 

ρακειήο κεηαλαζηεπηηθήο ηάμεο
22

. 

 Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Σαξιαληέδν, ππεχζπλνο γηα ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ησλ θφκηθο 

ζεσξείηαη ν λεαξφο αληαγσληζηήο ηνπ Pulitzer, ν William Randolph Hearst (1863-1951). Ο 

                                                           
20

 Sabin R., Κόκηθο ή Κόκημ. Η ηζηνξία κηαο "ζρεδόλ" ηέρλεο. Terzobooks, 1997,ζ.15. 
21

 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006, ζ.73. 
22 Inge T., Comics as Culture. University Press of Mississipi, 1990, ζ.5. 
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Hearst, έρνληαο αγνξάζεη ηελ «Morning Journal», πηνζέηεζε ηελ πεπνίζεζε ηνπ Pulitzer πεξί ηεο 

θπξηαθάηηθεο δπλακηθήο ησλ strip θαη δηαπίζησζε φηη ηα θαξηνχλο ζα απνηεινχζαλ ηνλ θχξην 

άμνλα ηεο δχλακήο ηνπ. πιν ηνπ Hearst απνηέιεζε έλα λέν έγρξσκν παξάξηεκα, ην «The 

American Humorist»
23

. 

 Σν 1905, επνρή πνπ ν Φξφπλη γξάθεη ηελ «Δξκελεπηηθή ησλ νλείξσλ» ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα γξαθηζηηθή ηχπνπ θφκηθο γηα λα παξαζηήζεη ην φλεηξν κηαο γθνπβεξλάληαο, έλαο ηθαλφηαηνο 

ζρεδηαζηήο νλφκαηη Γνπίλζνξ Μαθ Κέπ αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ζηελ θπξηαθάηηθε New York 

Herald ηνλ κηθξφ Νήκν ζηε Υψξα ηνπ Όπλνπ, κε ζέκα ηα απίζηεπηα φλεηξα ελφο παηδηνχ.  

 Δλψ έρνπκε αλαθέξεη ήδε ηφζα γηα ηηο πξψηκεο κνξθέο ησλ θφκηθο, ν παηδαγσγφο 

Ησάλλεο Καλάθεο ρξνλνινγεί ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ην 19ν αηψλα, φηαλ ν W. Busch 

παξνπζίαζε ηνπο ήξσεο «Max» θαη «Moritz». Ο  Καλάθεο παξαηεξεί φηη ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δηαθεκηζηηθά κέζα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, γηα λα πάξνπλ ζηαδηαθά ηε κνξθή εηθνλνγξαθεκέλσλ εληχπσλ ή ηαηληψλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη λα θαηαθηήζνπλ γξήγνξα ηνλ θφζκν κεηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν
24

, θάηη πνπ ζα 

αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζε επφκελν θεθάιαην. 

 Κνληά ζηελ παξαπάλσ άπνςε ζπγθαηαιέγεηαη εθείλε ηνπ  Μαξηηλίδε, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θφκηθο ή πξφγνλνη ηνπ είδνπο νη 

αλαπαξαζηάζεηο ζηα ζπήιαηα ηεο αξραηφηεηαο, νη ηνηρνγξαθίεο, ν ηάπεηαο ηνπ Μπαγηέ πνπ 

είδακε παξαπάλσ ή νη πεξίθεκεο εηθφλεο ηνπ Δπηλάι. Αληηζέησο, ζεσξεί σο πιεζηέζηεξν 

πξφγνλν ηηο εηθνλνγξαθήζεηο δηάζεκσλ κπζηζηνξεκάησλ ή άιισλ βηβιίσλ ηνπ 19νπ αηψλα, καδί 

κε ηελ επηδίσμε ησλ εθεκεξίδσλ λα θεξδίζνπλ αλαγλσζηηθφ θνηλφ αλάκεζα ζηα λεαξά κέιε 

αζηηθψλ νηθνγελεηψλ πνπ ηηο αγφξαδαλ θαη ηε κέξηκλα κηθξναζηψλ γνληψλ λα απνθηήζνπλ νη 

βιαζηνί ηνπο θάπνηα γεληθψο βηβιηφθηιε δηάζεζε
25

. 

 ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα, ε κνξθή ηεο λέαο ηέρλεο ήηαλ εκθαλήο. Ο Winsor 

McCay, επνλνκαδφκελνο σο παηέξαο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ππήξμε ν πξσηνπφξνο 

θαιιηηέρλεο ηεο λέαο αηζζεηηθήο επαλάζηαζεο. Αλάκεζα ζηα έξγα ηνπ μερψξηζε ην «Little 

Nemo in Slumberland», κε ζέκα ηηο πεξηπέηεηεο ελφο κηθξνχ παηδηνχ πνπ ζηνλ χπλν ηνπ ηαμίδεπε 

ζε κηα παξάμελε πφιε θαη βίσλε δηάθνξεο πεξηπέηεηεο κε πεξίεξγα φληα πνπ δνχζαλ εθεί
26

. Σα 

κπζηεξηψδε φλεηξα ηνπ Nemo απνηέιεζαλ ζπνπδαία πεγή πιηθνχ γηα ηηο έξεπλεο ηνπ ίγθκνπλη 

Φξφηλη. 

 Δπφκελεο ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο ζην ρψξν ησλ θφκηθο ήηαλ ν δσγξάθνο Lyonel 

Feininger (1871-1956) θαη ν George McManus (1884-1954). Δηδηθά ην έμνρν ζηπι ηνπ 

McManus απνηέιεζε βαζηθή πηπρή ηνπ comic strip θαη ελέπλεπζε δεκηνπξγνχο φπσο ν Herge 

                                                           
23 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006, ζ.73. 
24

 Καλάθεο Η., Γηδαζθαιία θαη κάζεζε κε ζύγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο. Δθδφζεηο Γξεγφξε, 1999, ζ.82. 
25

 Μαξηηλίδεο Π., Κόκηθο. Τέρλε θαη Τερληθέο ηεο Δηθνλνγξαθήγεζεο. ΑΔ ΑΔ. 1989. ζ.92. 
26 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006, ζ.81. 
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θαη ν Joost Swarte. Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηα θφκηθο είραλ θηάζεη ζε έλα 

πςειφ επίπεδν δεκφζηαο απνδνρήο. Ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, ηα ρξφληα 1918-1928 ήηαλ ηδηαίηεξα 

γφληκα κε ηνπο ηίηινπο «Barney Google», «Little Orphan Annie» θαη «The Thimble Theatre» λα 

μερσξίδνπλ. 

 Σν 1929 είλαη κηα ζεκαδηαθή ρξνληά γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θφκηθο-πεξηπέηεηα κε ηελ 

ηαπηφρξνλε εκθάληζε ησλ Tarzan θαη Buck Rogers. Ο Tarzan ηνπ Harold Foster θαη ν Buck 

Rogers ησλ Philippe Francis Nowlan θαη Dick Calkins εδξαίσζαλ ην πεξηπεηεηψδεο θφκηθο
27

. 

Χζηφζν, ν ζπνπδαηφηεξνο θαιιηηέρλεο ηεο πεξηφδνπ απνδείρηεθε ν Alexander Gillespie 

Raymond (1909-1956), παξαγσγφο ηξηψλ θφκηθο παγθφζκηαο θήκεο: Secret Agent X-9, Jungle 

Jim θαη θπζηθά, Flash Gordon. Ο Raymond έθεξε ην θφκηθο ζε έλα λέν επίπεδν ηειεηφηεηαο θαη 

έδσζε θίλεηξν ζε πνιινχο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ. 

 Σελ πεξίνδν 1935-1965, κεγάιε άλνδν ζεκείσζαλ ηα θσκηθά θφκηθο. Σν πεξηερφκελφ 

ηνπο ζηεξηδφηαλ ζε παιηέο ζπληαγέο, πνπ θπκαίλνληαλ απφ ηε ιεπηή ζάηηξα κέρξη ηε ρνλδξνεηδή 

θαξζνθσκσδία
28

. Καζψο ην θνηλφ πνπ απεπζχλνληαλ ηψξα ήηαλ θπξίσο παηδηά, ν νξηζκφο ησλ 

θφκηθο ζην ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο πεξηειάκβαλε «κηα έθδνζε γηα παηδηά πνπ απνζθνπεί λα 

πξνθαιέζεη επζπκία».  

 Ζ ηεξάζηηα πξφνδνο ησλ ρηνπκνξηζηηθψλ θαη ησλ θφκηθο πεξηπέηεηαο απφ ην 1930 σο ην 

1960 έδεημε φηη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ήηαλ πάληα ηα αγφξηα 8-12 εηψλ. Θέινληαο νη εθδφηεο λα 

θαηαθηήζνπλ θαη ην ππφινηπν κηζφ ηεο λεαληθήο αγνξάο, πξνέβεζαλ ζε λέεο ζηξαηεγηθέο, 

γπλαίθεο-εξσίδεο θαη αξθεηνχο θνξηηζίζηηθνπο ηίηινπο έξγσλ. 

 Ζ αξρηθή, ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ησλ γπλαηθείσλ πξσηαγσληζηξηψλ θαη ε ζπρλά, 

κνλνδηάζηαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (έξσηαο γηα ηνλ άλδξα ζηαξ, καγεηξηθή, ινχζα θαη θηηαζίδηα, 

απαγσγή απφ ηνπο θαθνχο
29

) πξνθάιεζε ζε κεξίδα ηνπ αλδξηθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ 

αδηαθνξία, απαμίσζε έσο θαη απέρζεηα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε δεκηνπξγία ησλ γπλαηθείσλ 

κνξθψλ είλαη θπξίσο αλδξηθή ππφζεζε. Οη δεκηνπξγνί θαλεξψλνπλ κηα αδπλακία ή απξνζπκία 

λα αληηκεησπίζνπλ ηε γπλαίθα σο ηζφηηκν ραξαθηήξα κε ηνπο άλδξεο, ελψ ζπρλά δπζθνιεχνληαη 

λα κπνπλ ζην πεηζί ηνπ ξφινπ κηαο γπλαίθαο θαη λα εθθξαζηνχλ φπσο εθείλε. Μνηξαία, ζε έλα 

αλδξνθξαηνχκελν κέζν, ν ξφινο ηεο γπλαίθαο πεξηνξίδεηαη ζε δεχηεξε κνίξα θαζψο εηζάγνληαη 

ζηελ πινθή σο ζπκπξσηαγσλίζηξηεο
30

. Υαξαθηεξηζηηθνί γπλαηθείνη ξφινη είλαη ηεο ζπληξφθνπ, 

αδεξθήο, κάλαο, ζείαο, θίιεο, εξσηηθνχ εηδπιιίνπ, αληηθείκελα πφζνπ, αληηθείκελα δηάζσζεο, ή 

αθφκε θαη «έπαζια», φινη γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ, αληξηθφ πξσηαγσληζηή. 

 Λίγν αξγφηεξα φκσο, ε θαιχηεξε γλσξηκία κε ηε γπλαηθεία χπαξμε, ν εξσηηζκφο πνπ 

εθπέκπεη, ε δπλακηθή ηεο παξνπζία ζα ηηο θαηαζηήζεη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ζε αξθεηά 

                                                           
27 Σαξιαληέδνο, φ.π., ζ.100. 
28

 Sabin R., Κόκηθο ή Κόκημ; Η ηζηνξία κηαο "ζρεδόλ" ηέρλεο. Terzobooks, 1997, ζ.27. 
29

 Κνπθνπιάο Γ., Γπλαίθεο ζηα Κόκηθο. Ηξσίδεο γηα θάζε ρξήζε.Futura 2005, ζ.12. 
30 Κάνπα Α. ζην Κνπθνπιάο Γ. Γπλαίθεο ζηα Κόκηθο. Ηξσίδεο γηα θάζε ρξήζε.Futura 2005,ζ.19. 
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δεκνθηιή θφκηθο. Ζ επαλάζηαζε μεθίλεζε νπζηαζηηθά ην 1929 κε ηελ εκθάληζε κεγάισλ 

ακεξηθάληθσλ θφκηθο, φπνπ ε γπλαίθα είρε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν: αξξαβσληαζηηθηά (Wilma ζην 

Buck Rogers), ζχδπγνο (Jane ζην Tarzan) ή αθφκα θαη θεληξηθή εξσίδα (Dixie Dugan κεηέπεηηα 

Blondie)
31

. ιηβ ηι ηνπ Πνπάπ, Νηαίδε ηνπ Νηφλαιλη, Μίλη ηνπ Μίθπ, Λφηο Λέηλ ηνπ 

νχπεξκαλ θαη πφζεο αθφκα εξσίδεο έγηλαλ ηδηαίηεξα αγαπεηέο, ζπληξνθεχνληαο ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ζηηο πεξηπέηεηέο ηνπο.    

 Έρνπκε πεξάζεη ήδε ζηελ ηέηαξηε επνρή ησλ θφκηθο, κε ηε κνξθή πνπ ηα ζπλαληάκε σο 

θαη ζήκεξα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζειίδεο γεκάηεο κε αιιεινδηάδνρεο εηθφλεο, φπνπ ν ιφγνο 

είλαη ειάρηζηνο θαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία κέξε: α) κηθξέο αθεγεκαηηθέο ιεδάληεο πνπ εμεγνχλ ηα 

δξψκελα, β) «ζπλλεθάθηα», ρψξνη δειαδή πάλσ ζην θαξέ κε βειάθη πνπ δείρλεη ηνλ ήξσα πνπ 

κηιά θαη γ) δηάθνξεο ιέμεηο, γξακκέλεο ζην θφλην γηα λα αθεγεζνχλ θαη λα «πεξηγξάςνπλ» ζηνλ 

αλαγλψζηε ηα ερεηηθά εθέ πνπ παξάγνληαη απφ ηε δξάζε
32

. 

 Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 ζεκαδεχηεθε απφ ηε ζηαζεξή παξαθκή ηεο ακεξηθάληθεο 

βηνκεραλίαο θφκηθο. Οη εθεκεξίδεο έθαλαλ θαθή δηαρείξηζε ρψξνπ ζηελ θαηαλνκή ησλ θφκηθο,  

θάηη πνπ απψζεζε αξθεηνχο αλαγλψζηεο. Παξάιιεια, απνζχξζεθαλ ή πέζαλαλ νξηζκέλεο 

εκβιεκαηηθέο κνξθέο δεκηνπξγψλ θφκηθο φπσο ν Burne Hogarth πνπ εγθαηέιεηςε ηελ ελεξγφ 

δξάζε ην 1950 θαη νη Gray, Godwin θαη Raymond πνπ δπζηπρψο πέζαλαλ ηελ ίδηα επνρή. Ο 

ππφινηπνο θφζκνο αληίζεηα, ήηαλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθφο κε ηελ άλζεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ 

θφκηθο θαη ηελ εκθάληζε ζπνπδαίσλ ρηνπκνξηζηηθψλ έξγσλ φπσο ν Αζηεξίμ ζηε Γαιιία, Max, 

Gaston Lagaffe ζην Βέιγην, Kappa ζηελ Ηαπσλία, Coco Bill ζηελ Ηηαιία θαη θπξίσο ηνλ Andy 

Capp ζηε Μεγάιε Βξεηαλία
33

. Ζ Ακεξηθή είρε βέβαηα αθφκε ην πξνβάδηζκα ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ  ζνθηζηηθέ ζηξηπ κε ην εμαηξεηηθά θηινζνθηθφ Pogo θαη ην δηαπεξαζηηθφ Peanuts λα κέλνπλ 

αλεμίηεια ζηελ ηζηνξία. 

 

Δηθόλα 4. Peanuts 

                                                           
31

 Σαξιαληέδνο Λ., Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο, 2006.ζ.183. 
32

 Κάζζεο Κ., Διιεληθή Παξαινγνηερλία θαη Κόκηθο. Έθδνζε "ΗΥΧΡ" θαη Α.Λ.ΛΔ.Α.., 1998. ζ.76. 
33 Σαξιαληέδνο, φ.π., ζ.125. 
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 ηα ηέιε ηνπ 1960 εκθαλίζηεθαλ ηα underground θφκηθο, έλα λέν είδνο ρηνπκνξηζηηθψλ 

βηβιίσλ, εκπλεπζκέλα απφ ην θίλεκα ησλ ρίπηο, ξηδνζπαζηηθά ζηελ πνιηηηθή ηνπο θαη 

λεσηεξηζηηθά ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Ζ ιέμε underground ζεκαίλεη ππφγεηνο φκσο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππνδειψλεη ηα έξγα πνπ θπθινθνξνχλ έμσ απφ ηα γλσζηά θπθιψκαηα
34

. 

Αληί λα απεπζχλνληαη ζε κηα αγνξά γηα παηδηά ή εθήβνπο, ηα έξγα απηά ηείλνπλ πξνο ηελ 

αληηθνπιηνχξα θαη κηινχλ ζην δηθφ ηνπο κήθνο θχκαηνο γηα ζέκαηα φπσο λαξθσηηθά, 

δηακαξηπξίεο θαηά ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, ηε ξνθ κνπζηθή θαη θπξίσο ην ζεμ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα λέα θφκηθο νλνκάζηεθαλ θαη «θφκημ», κηα μερσξηζηή δειαδή νλνκαζία πνπ ηνλίδεη ην 

«x», αλαθνξά ζηε ιέμε «x-rated» (απζηεξψο αθαηάιιειν)
35

. 

 Σα πξάγκαηα άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ άζρεκα γηα ηα ζπκβαηηθά θφκηθο γχξσ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '60. Ζ θπθινθνξία ηνπο ζηε Βξεηαλία έπεζε θαη δηάθνξνη ηίηινη έθιεηζαλ, 

ζπγρσλεχηεθαλ ή ζπλέρηζαλ λα βγαίλνπλ θπξίσο κε αλαηππψζεηο strip. Σα ακεξηθαληθά θφκηθο 

είραλ θαηαθέξεη λα αλαζπληαρζνχλ κεηά ηνλ Κψδηθα
36

, αιιά δελ έθηαζαλ πνηέ ηηο 

πξνεγνχκελεο πσιήζεηο ηνπο. Έλα πηζαλφ αίηην απηήο ηεο πηψζεο ήηαλ ε ηειεφξαζε
37

. 

Αζπξφκαπξε ζηε δεθαεηία ηνπ '60, έγρξσκε ηε δεθαεηία ηνπ '70, βίληεν θαη interactive 

παηρλίδηα θνκπηνχηεξ ηηο δεθαεηίεο '80-'90, ε ηειεφξαζε θαη νη παξαιιαγέο ηεο ίζσο επζχλνληαη 

γηα ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θφκηθο. Ζ ζχλδεζε ησλ θφκηθο κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο θαη 

ε δηεχξπλζε ηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θάληαδαλ νη δπν πην ξεαιηζηηθέο 

ιχζεηο γηα ηε «δηάζσζε» ησλ θφκηθο. 

 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 ζπλέβεζαλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην κάξθεηηλγθ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ θφκηθο. Ζ παιηά αγνξά ησλ πξαθηνξείσλ εθεκεξίδσλ είρε αξρίζεη λα θζίλεη 

φκσο ηελ ίδηα ζηηγκή απνγεηψζεθε έλα άιιν πην εμεηδηθεπκέλν δίθηπν πνπ βαζηδφηαλ ζε εηδηθά 

θαηαζηήκαηα «fan» πνπ πνπινχζαλ κφλν θφκηθο. Ζ αγνξά ησλ fan είρε δεκηνπξγεζεί ζαλ έλαο 

παξάιιεινο ρψξνο κε κηθξή εκπνξηθή ζεκαζία, αιιά κέζα ζε ιίγα ρξφληα είρε γίλεη ην λέν 

«θχξην ξεχκα» ζηνλ ηνκέα ησλ θφκηθο
38

. 

 Αλακθίβνια, Marvel Comics θαη DC Comics μερψξηζαλ ζηελ ακεξηθάληθε παξαγσγή 

θφκηθο. Οη δπν θνινζζνί «επζχλνληαη» γηα πνιινχο επηηπρεκέλνπο ηίηινπο έξγσλ φπσο 

Spiderman, Superman, Batman, Watchmen, X-Men, Captain America θαη πνιινχο άιινπο. 

Ήηαλ ε επνρή ηνπ comic book ππεξ-εξψσλ, ην νπνίν κέρξη θαη ζήκεξα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

κηθξψλ θαη κεγάισλ αλαγλσζηψλ. 

                                                           
34 Σαξιαληέδνο, φ.π. ζ.136. 
35

 Sabin, φ.π., ζ.92. 
36 Αλαθεξφκαζηε ζηνλ Κψδηθα ησλ θφκηθο ηεο Έλσζεο Πεξηνδηθψλ Κφκηθο Ακεξηθήο (Comics Code Authority) 

πνπ πεξηειάκβαλε ηηο βαζηθέο αξρέο έθδνζεο ελφο θφκηθ. 
37

 Sabin, φ.π., ζ.131. 
38 φ.π., ζ.157. 
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 Οη δεθαεηίεο '80 θαη '90 ήηαλ ε ρξπζή επνρή γηα ηνπο αληηθνκθνξκηζηηθνχο ηίηινπο 

θφκηθο. Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ θφκηθο κε λέα ζεκαηνινγία θαη δηεπξπκέλνπο θαιιηηερληθνχο 

νξίδνληεο. Απφ πνιιέο απφςεηο θαίλνληαλ σο κηα πξνέθηαζε ησλ παιηψλ underground θφκημ, 

αιιά απηή ηε θνξά πσινχληαλ απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα fan. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

ήηαλ ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο strip θαη απεπζχλνληαλ ζρεδφλ πάληα ζην ελήιηθν αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ. Σν έξγν πνπ «έθιεςε» ηελ παξάζηαζε εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ην Maus ηνπ Αξη 

πίγθεικαλ πνπ αλαθέξεηαη ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη θπξίσο ζην Οινθαχησκα ησλ 

Δβξαίσλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα κηαο θαη ην έρνπκε επηιέμεη 

σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 Σα λέα ελαιιαθηηθά θφκηθο ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχκνξθα. Αληηπαξαζέηνληάο ηα κε ηα 

ζπκβαηηθά θφκηθο, παξαηεξνχκε φηη δελ αθνξνχζαλ ζνχπεξ-ήξσεο αιιά έλα κεγάιν θάζκα πην 

ψξηκσλ ζεκάησλ. Μεξηθέο θαηεγνξίεο ηνπο ήηαλ ε κπζηζηνξηνγξαθία (ζξίιεξ, γνπέζηεξλ, 

ηξφκνπ, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο), ε απηνβηνγξαθία, ε πνιηηηθή, ε ζάηηξα θαη πνιιέο άιιεο
39

. 

Οη δεκηνπξγνί ησλ ελαιιαθηηθψλ θφκηθο ζα ιέγακε φηη είραλ κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία απφ 

ηνπο νκνιφγνπο ηνπο, απεπζχλνληαλ ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ απφ φηη ηα ζπκβαηηθά θφκηθο ελψ 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθείσλ δεκηνπξγψλ. 

 ήκεξα ηα θφκηθο έρνπλ βξεη ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή ζέζε ζηα ξάθηα ησλ ζρνιηθψλ 

ηάμεσλ, ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, βηβιηνπσιείσλ. Δπηζηεκνληθά, πεξηπεηεηψδε, δξάζεο, 

θνηλσληθά, θαληαζίαο, ζαηηξηθά, ηαπσληθά manga, θιαζηθά επξσπατθά, παηδηθά είλαη κφλν 

κεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηεξάζηην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, βνεζψληαο ην λα 

επηιέμεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. Πνιιά θφκηθο βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ινγνηερληθψλ 

θαηαιφγσλ, ελψ ε επηξξνή ηνπο ζε άιιεο ηέρλεο, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, δελ πεξλά 

απαξαηήξεηε. πρλά άιισζηε, γλσζηά, πνιπβξαβεπκέλα θφκηθο κεηαθέξνληαη ζηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο. Γθαιεξί θαη Μνπζεία θηινμελνχλ εθζέζεηο θφκηθο, θεζηηβάι γηα 

ηελ Έλαηε Σέρλε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο πφιεηο θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, 

ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη δηαζθεδαζηηθά εξγαιεία κάζεζεο.  

  Σέινο, ηα θφκηθο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηα απφ ηε ξαγδαία 

ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο επνρήο. DVD, CD-ROM, δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, ςεθηαθά θφκηθο 

έξρνληαη λα δψζνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ Έλαηε Σέρλε. Πξφζθαηα, ζε έλα επηκνξθσηηθφ 

ζεκηλάξην κε ηίηιν «Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Web 2.0 ζην χγρξνλν ρνιείν κε έκθαζε ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε» γλψξηζα ηηο ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

δηαδίθηπν, ηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ θαη νη εθαξκνγέο, αθνχ κε ηε ζπλεξγαζία νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα δηθά καο ςεθηαθά θφκηθο. Κξίλνληαο απφ 

ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη δήιν πνπ επηδείμακε σο ελήιηθεο, δελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ηί 

ζα επαθνινπζήζεη αλ κεηά ην παξαδνζηαθφ θφκηθο, θέξνπκε ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ηνπ 

ςεθηαθνχ.  

                                                           
39 Sabin, φ.π., ζ.177. 
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 ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο 

δηάζηαζεο ησλ θφκηθο. Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα Cartoon Story Maker, ην νπνίν παξέρεη 

βαζηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ θφκηθο. Φφλην, θαξέ, ήξσεο, κπαινλάθηα 

δηαιφγσλ, ζπλλεθάθηα ζθέςεο πιαηζηψλνπλ ην λέν ζηνηρείν ηνπ ήρνπ θαη πξνζθέξνπλ κηα 

φκνξθε εκπεηξία ζε παηδηά θαη κεγάινπο. Ζ ρξήζε ηνπ ζεσξείηαη αξθεηά απιή γηα έλα κέζν 

ρξήζηε, ζπλεπψο ηα παηδηά αλακέλεηαη λα εμνηθεησζνχλ ζχληνκα. Σν Cartoon Story Maker, έρεη 

πξνεπηιεγκέλνπο ήξσεο θαη ζθεληθά, φκσο ν εθάζηνηε δεκηνπξγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηθέο ηνπ εηθφλεο θαη λα ερνγξαθήζεη ήρνπο ή δηαιφγνπο βάδνληαο ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα ζην έξγν. 

 

Δηθόλα 5. Πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο comic ζην πξφγξακκα Cartoon Story Maker 

 

 

1.3. Τα κόμικσ ςτην Ελλάδα 
 

 Ζ απαξρή ηεο δεκνζίεπζεο ειιεληθψλ εηθνλνγξαθεγεκάησλ βξίζθεηαη ζηα ηέιε ηνπ 

πξνπεξαζκέλνπ αηψλα, ζε δνπιεηέο ηνπ Θέκνπ Άληλνπ. ηε ζπλέρεηα, θαη κέρξη ην 1970 πεξίπνπ 

εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή γεινηνγξαθηψλ. Ζ δεκηνπξγία θφκηθο ζην δηάζηεκα απηφ είρε 

πεξηζζφηεξν ηε κνξθή πάξεξγνπ, κεηάιιαμεο ή αθφκα θαη «παξελέξγεηαο» ηεο θχξηαο θαη 

αλαγλσξίζηκεο αζρνιίαο ησλ ζθηηζνγξάθσλ πνπ ήηαλ ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή γεινηνγξαθία
40

. 

 Βέβαηα, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ '30 δεθάδεο έληππα θηινμελνχλ ζηηο ζειίδεο ηνπο 

κνλνζέιηδα θφκηθο. Λίγν πξηλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην 1939, εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα 

ην πξψην πεξηνδηθφ κε θφκηθο κε ηίηιν «Σν Πεξηνδηθφ καο». Ο Νίθνο Καζηαλάθεο, 

αλαιακβάλνληαο ηελ χιε νιφθιεξνπ ηνπ πεξηνδηθνχ, άιιαδε ζπρλά χθνο θαη γξακκή ζηα 

                                                           
40 Soloup. Τα ειιεληθά comics. Δθδφζεηο Σφπνο,2012. ζ.85-86. 
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θφκηθο δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη ππήξραλ πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνί. πλνιηθά, θπθινθφξεζαλ 

25 ηεχρε, φκσο ε Καηνρή θαη νη αθξαίεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηέθνςαλ βίαηα θάζε είδνπο 

ηέηνηα πξνζπάζεηα
41

. 

 

Δηθόλα 6. Σν Πεξηνδηθφ καο 

 Λίγν αξγφηεξα, ην 1950, θπθινθφξεζε ην ζπνπδαίν Σακ-Σακ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

16ζέιηδν πεξηνδηθφ πνπ εμέδηδε ν ίδηνο ν ζθηηζνγξάθνο, Θέκνο Αλδξεφπνπινο, καδί κε 

θάπνηνπο ζπλεξγάηεο. Κπθινθφξεζαλ ζπλνιηθά 18 ηεχρε, ηα νπνία νπζηαζηηθά ήηαλ δηαζθεπέο 

γλσζηψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πάλσ ζην ραξηί, ζε θείκελν ηεο νθίαο Μαπξνεηδή-

Παπαδάθε. 

 

Δηθόλα 7. Σακ Σακ 

 

 Σν 1952, εμαζθαιίδνληαο ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα απφ ηελ Ακεξηθή, ηα αδέξθηα 

Περιηβαλίδε θαη νη εθδφζεηο ΑΣΛΑΝΣΗ θπθινθνξνχλ ηα πεξίθεκα Κιαζζηθά 

Δηθνλνγξαθεκέλα. Λφγσ ησλ ζπρλψλ επαλεθδφζεψλ ηεο, ε ζεηξά έρεη κείλεη γλσζηή ζην 

ειιεληθφ θνηλφ σο ηηο κέξεο καο. Ζ πνηφηεηα γηα ηελ επνρή ήηαλ εμαηξεηηθή θαζψο ήηαλ εμ' 

νινθιήξνπ έγρξσκα, ηππσκέλα ζε «offset» θαη ζε ραξηί ιεπθφ πνπ δελ θηηξηλίδεη
42

. 

                                                           
41

 φ.π., ζ.87. 
42 Soloup. Τα ειιεληθά comics. Δθδφζεηο Σφπνο, 2012. ζ.89. 
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Δηθόλα 8. Κιαζζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα 

 

 Σα θφκηθο ζηελ Διιάδα αλ θαη γλψξηζαλ πιαηηά δηάδνζε, δελ θαηφξζσζαλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ έλαλ ειιεληθφ κεραληζκφ ζπγγξαθήο εηθνλνγξαθεκέλσλ εληχπσλ. Σε δεθαεηία 

ηνπ '60, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνδηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ είλαη κεηαθξάζεηο θπξίσο απφ ηελ 

ακεξηθαληθή θαη ιηγφηεξν απφ ηελ επξσπατθή αγνξά
43

. Ζ εηζβνιή ησλ θφκηθο ρακεινχ θφζηνπο 

θαη εθηππσηηθήο πνηφηεηαο αιιά ζρεδηαζηηθήο θαη αθεγεκαηηθήο αξηηφηεηαο έθεξε ηε ζηαδηαθή 

παξαθκή ησλ ειιεληθψλ δεκηνπξγηψλ. 

 Ζ κεηαπνιίηεπζε πξνψζεζε ηα θφκηθο απφ παξαινγνηερλία γηα πηηζηξίθηα ζε 

εηθνλνγξαθεγήκαηα γηα κεγάινπο. Μεηά ην 1980, παξνπζηάδεηαη κηα δπλακηθή επαλεκθάληζε 

ηεο Έλαηεο Σέρλεο κε κηα λέα γεληά δεκηνπξγψλ λα ππνζηεξίδεη ηα έξγα ηεο. Ζ ζπλεηδεηή 

ελαζρφιεζε ησλ ζρεδηαζηψλ κε ην Μέζν, ε δηακφξθσζε ελφο πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνπ 

θνηλνχ έθεξε δηεζλψο κηα «ελειηθίσζε» ζην ρψξν ησλ θφκηθο
44

. Σα πνιηηηθνπνηεκέλα, 

αλαηξεπηηθά «Bandes dessinees» ζηε Γαιιία θαη ηα «Fumetti» ζηελ Ηηαιία ήηαλ βαζηθνί 

παξάγνληεο ζηελ ελ ιφγσ ελειηθίσζε, αθνχ άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηνπο Έιιελεο 

αλαγλψζηεο θαη κεηέπεηηα δεκηνπξγνχο. «Κνινχκπξα», «θαζάξη», «Σξχπα», «Tarkidi», 

«Μακνχζ» θαη «Βαβέι» απνηέιεζαλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο λενθεξκέλνπο ηίηισλ αλεμάξηεησλ, 

ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ θφκηθο πνπ έθιεςαλ ηελ παξάζηαζε.  

 αθψο, ε ηαπηφρξνλε ζρεδφλ εκθάληζε, ηφζσλ αμηφινγσλ πεξηνδηθψλ ζρεηίδεηαη κε ην 

ηέινο ηεο Υνχληαο θαη ηελ ζρεηηθά ηφηε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ. Ζ 

αλάγθε γηα λέεο ηδέεο, καθξηά απφ απαγνξεχζεηο θαη εκθχιηεο δηακάρεο απειεπζεξψζεθε θαη κε 

ζεκείν αλαθνξάο ηελ εμέγεξζε ηνπ Γαιιηθνχ Μάε ην 1968 εθθξάζηεθαλ ζθέςεηο, 

πξνβιεκαηηζκνί, φλεηξα γηα ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ηέρλε.  

                                                           
43

 Κνχγθνπινο Θ., Η ηδενινγηθή ρξήζε ηεο πξντζηνξίαο ζηα θόκηθο: κηα πξόηαζε πξνζέγγηζεο. Από ην παξακύζη ζηα 

θόκηθο. Δθδόζεηο Οδπζζέαο, 1996, ζ.729. 
44 Soloup,φ.π., ζ.94. 
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 Ζ Κνινχκπξα έκαζε ζηνπο Έιιελεο ηη ζα πεη ελήιηθν θφκηθο, ελήιηθε ζνπξεαιηζηηθή 

ζάηηξα, παξνπζηάδνληαο κεγάιε γθάκα δεκηνπξγψλ θαη εηδψλ. Σν θαζάξη ήηαλ έλα 

εβδνκαδηαίν «πνπ» πεξηνδηθφ κε πξνηίκεζε ζηηο πεξηπεηεηψδεηο ηζηνξίεο. Ζ Σξχπα δελ 

εηδηθεπφηαλ ζηα θφκηθο, αιιά ήηαλ έλα παλφξακα ηεο underground ζθελήο ζηε ινγνηερλία, ηα 

θφκηθο θαη ηα εηθαζηηθά γεγνλφηα. Σν Tarkidi ήζειε θαη θαηάθεξε λα αθήζεη ην ζηίγκα ηνπ σο 

έλα ακηγψο θφκηθο πεξηνδηθφ. Ζ Βαβέι ηέινο, έγηλε ε βίβινο ησλ θφκηθο. Με θαιή εθηχπσζε θαη 

ζπλέπεηα εκθάληζεο ζηα πεξίπηεξα εμαξρήο ήηαλ ην πξψην πεξηνδηθφ θφκηθο κε ηελ πιήξε 

έλλνηα ηεο ιέμεο «πεξηνδηθφ». Με επίθεληξν ηα θφκηθο, άπισζε ηα ελδηαθέξνληά ηεο θαη ζε 

άιινπο ηνκείο φπσο ε κνπζηθή, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα λέα εηθαζηηθά ξεχκαηα. Σν πην 

ζεκαληηθφ ήηαλ φηη θξάηεζε κηα ζαθή, ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέλαληη ζηα θνηλσληθά δεηήκαηα, 

ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ θαη θαηήγγεηιε θάζε είδνπο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
45

. 

 

Δηθόλα 9. πεξηνδηθφ Βαβέι 

 

 Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ αλεμάξηεηα έληππα, θπθινθφξεζαλ νξηζκέλα πεξηνδηθά 

«γλψκεο». Πξφθεηηαη γηα έληππα πνπ είηε είραλ αθηινθεξδή ραξαθηήξα φπσο ε «Γαιέξα» είηε 

επαγγεικαηηθφ π.ρ. «Αληί», «Σν Πνληίθη», «ρνιηαζηήο», «Σέηαξην».  

 Σν Αληί ήηαλ ην πην γλσζηφ πνιηηηθφ πεξηνδηθφ ηεο θαηεγνξίαο, ζπλδπάδνληαο ηνλ 

πνιηηηθφ ιφγν κε ηηο γεινηνγξαθίεο θαη ηα ζαηηξηθά ζθίηζα. Αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν 

Υξήζηνο Παπνπηζάθεο, αξρηηέθηνλαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ζπλειήθζε θαη βαζαλίζηεθε, θαζψο 

θπθινθφξεζε ην πξψην ηεχρνο ηελ πεξίνδν ηεο Υνχληαο, ην 1972.  Σν Πνληίθη ήηαλ νπζηαζηηθά 

κηα εβδνκαδηαία εθεκεξίδα κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν, γεινηνγξαθίεο, comic strip θαη θφκηθο. Ο 

ρνιηαζηήο θηινμέλεζε νξηζκέλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θφκηθο ηεο επνρήο φπσο ν Αξθάο θαη 

ζπλδέζεθε κε ηα πξψηα γεξά βήκαηα ησλ ειιεληθψλ εηθνλνγξαθεγεκάησλ, επηδεηθλχνληαο 

εμαηξεηηθή γξαθηζηηθή εθαξκνγή ζηα ζθίηζα ηνπ. Σν Σέηαξην ήηαλ έλα πεξηνδηθφ πνιηηηθήο θαη 

ηέρλεο κε εθδφηε ην ζπνπδαίν Μάλν Υαηδηδάθη. Κηλεκαηνγξάθνο, κνπζηθή, ζέαηξν, εηθαζηηθά, 

                                                           
45 Μαζηνξάθεο Α., ζηνλ ηφκν Τα πεξηνδηθά θόκηθο ζηελ Διιάδα, Μεηαμχ Φαληαζίαο θαη Πξαγκαηηθφηεηαο, Σκήκα 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Μπηηιήλε,2005, ζ.17-18. 
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αξρηηεθηνληθή, θσηνγξαθία θαη ηα «λενθεξκέλα» θφκηθο ζπγθξφηεζαλ ηε ζεκαηνινγία ηνπ 

πεξηνδηθνχ, εδξαηψλνληαο ηελ Έλαηε Σέρλε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο. Ζ Γαιέξα ηέινο, 

θπθινθφξεζε πξφζθαηα, ην 2005, κνηξάδνληαο ηα πεξηερφκελά ηεο ζε πνιηηηθή θαη θφκηθο. 

Απνηέιεζε πνιχηηκν βήκα πνιιψλ δεκηνπξγψλ θαη αθνξκή λέσλ πξσηφηππσλ θφκηθο
46

. 

 ια ηα παξαπάλσ έληππα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα θφκηθο, δεκηνχξγεζαλ ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Σα πεξηνδηθά απηά έθεξαλ ζηελ 

Διιάδα ήξσεο πέξα απφ ηνπο θιαζηθνχο ηνπ Νηίζλευ, ελψ κε ηηο ηζηνξίεο ηνπο θξηηίθαξαλ ην 

ζχζηεκα, θαπηεξίαδαλ ηε κηθξναζηηθή ππνθξηζία, αθχπληδαλ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ην 

θπξηφηεξν, δηαζθέδαδαλ ηνπο αλαγλψζηεο
47

. Δλ νιίγνηο, φπσο ηνλίδεη ν Μαζηνξάθεο, 

«απνθάιππηαλ ηελ ηεξάζηηα θνηλσληθή δηεηζδπηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ηελ πνιηηηθή ρξνηά πνπ 

εκπλεπζκέλνη δεκηνπξγνί θξφληηζαλ λα εηζαγάγνπλ ζηα έξγα ηνπο». Γελ είλαη ηπραίν φηη 

δεκηνπξγνί θφκηθο δνινθνλήζεθαλ φπσο ν Αξγεληηλφο Oesterheld θαη φηη ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν ηα θφκηθο απαγνξεχηεθαλ θαη αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα κε ηε ινγνθξηζία, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο αξρέο θαη γεληθά ηελ εμνπζία. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000, ε θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία «έδσζε βήκα» ζην 

πεξηνδηθφ 9. Ο ηίηινο αληηπξνζσπεχεη ηελ 9ε ηέρλε, δειαδή ηα θφκηθο. Σν 9 άιιαμε ην ζθεληθφ 

ησλ θφκηθο ζηελ Διιάδα, εκθαληδφκελν θάζε βδνκάδα, έρνληαο ζπγθξνηεκέλνπο ζηφρνπο, 

θαλεξψλνληαο ηελ ηεξάζηηα δχλακε ηεο ιατθήο απηήο ηέρλεο. Μάιηζηα, έδσζε ην έλαπζκα γηα 

εκθάληζε λέσλ δεκηνπξγψλ, δηνξγαλψλνληαο καδί κε ηνλ ΑΚΣΟ δχν παλειιήληνπο 

δηαγσληζκνχο θφκηθο. Οη λένη θαιιηηέρλεο πνπ μερψξηζαλ, θέξδηζαλ ππνηξνθίεο γηα λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο γλψζεηο θαη ην ηαιέλην ηνπο. 

 

Δηθόλα 10. πεξηνδηθφ 9 

 

                                                           
46

 Soloup. Τα ειιεληθά θόκηθο. Δθδφζεηο Σφπνο, 2012. ζ.101. 
47 Μαζηνξάθεο Α., Τα πεξηνδηθά θόκηθο ζηελ Διιάδα, Μεηαμύ Φαληαζίαο θαη Πξαγκαηηθόηεηαο, Σκήκα 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Μπηηιήλε,2005, ζ.19. 
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 Ζ ππφζεζε θφκηθο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη πιένλ ζνβαξφ ζηνίρεκα ην νπνίν θεξδίδεηαη 

θαζεκεξηλά. Σν κέζν έρεη απνδείμεη ηελ πνηφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θέξλνληαο 

παξάιιεια κηα αμηνζεκείσηε γνληκνπνίεζε ζε φια ηα είδε ησλ ηερλψλ φπσο ηα εηθαζηηθά, ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη ε ινγνηερλία. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηαιαληνχρνη δεκηνπξγνί θάλνπλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο, κε ζπνπδαία έξγα θιαζηθψλ Διιήλσλ θαη μέλσλ ινγνηερλψλ -θαη φρη κφλν- 

λα θεληξίδνπλ ηελ πξνζνρή κηθξψλ θαη κεγάισλ ζαπκαζηψλ. 

  

   

 

 

 

1.4. Κόμικσ... ή παραλογοτεχνία για παιδιά; Οι ενςτάςεισ των ειδικών 
 

 Ο φξνο «παξαινγνηερλία» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη νξηζκέλα είδε ινγνηερλίαο 

πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζην επξχ θνηλφ θαη νξηζκέλεο θνξέο δελ θέξνπλ ηδηαίηεξεο αμηψζεηο 

απφ πιεπξάο πνηφηεηαο, αιιά ζηνρεχνπλ ζηε καδηθή θαηαλάισζε. Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζην ζπλέδξην ηνπ Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, ην 1967
48

. «Λατθή 

ινγνηερλία», «ινγνηερλία επξείαο θαηαλάισζεο», «ινγνηερλία αλαςπρήο» είλαη κεξηθνί 

ελαιιαθηηθνί φξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαπάλσ έλλνηα.  

 Αλέθαζελ ηα θφκηθο είραλ, έρνπλ θαη ζα έρνπλ επηθξηηέο. Καζεηί θαηλνχξην άιισζηε, 

αληηκεησπίδεη ζπλήζσο θξηηηθέο, ελζηάζεηο, αληηξξήζεηο, απνξξίςεηο. Οη κηθξέο απηέο αθεγήζεηο 

δέρηεθαλ απαμησηηθέο ηνπνζεηήζεηο, σο ην πιένλ παηδαξηψδεο, καδηθφ κέζν
49

. Σελ επνρή ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θφκηθο, δειαδή κεηά ην 1950, παηδαγσγνί, ζχιινγνη γνλέσλ, πξννδεπηηθνί 

δηαλννχκελνη, θηιφζνθνη, θνηλσληνιφγνη θαη ςπρίαηξνη θαηέθξηλαλ ηα λέα έληππα γηα ηηο θαθέο 

επηπηψζεηο ηνπο. Οη θξηηηθέο ζπλέθιηλαλ ζηελ άπνςε φηη θάζε παηδί πνπ δηαβάδεη αρφξηαγα 

θφκηθο, ζα θαηαληήζεη θαληαζηφπιεθην, αλίθαλν λα πεηχρεη ζηηο εμεηάζεηο θαη λα πξνθφςεη ζηε 

δσή ηνπ.  

 Αθνξηζκνί θαη πεξηνξηζκνί ηχπνπ «ηα θφκηθο θάλνπλ θαθφ ζηα παηδηά», «είλαη βίαηα», 

«απεπζχλνληαη ζην αληξηθφ θχιν», «πνπιάεη ην γπκλφ» άθελαλ αλεμίηειε ζηα θφκηθο κηα 

«ξεηζηληά»
50

. Σν ζπληεξεηηθφ θνηλφ αίζζεκα θνβάηαη ην δηαθνξεηηθφ, ην κεηθηφ, ην 

ζπλδπαζηηθφ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απφ ηηο δηαθπιεηηθέο ζρέζεηο σο ηελ 

                                                           
48 Μαξηηλίδεο Π., Σπλεγνξία ηεο παξαινγνηερλίαο. Δθδφζεηο «Πνιχηππν», 1982. 
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 θαξπέινο Γ., Ιζηνξηθή κλήκε θαη ειιεληθόηεηα ζηα θόκηθο. Δθδφζεηο Κξηηηθή, 2000, ζ. 13. 
50 Soloup, ζηνλ  ηφκν Τα πεξηνδηθά θόκηθο ζηελ Διιάδα, Μεηαμύ Φαληαζίαο θαη Πξαγκαηηθόηεηαο, Σκήκα 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, Μπηηιήλε,2005,  ζ.38. 
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ηέρλε. Έηζη, έπεζαλ ζχκαηα δηαθξίζεσλ, θφβνπ, παξάλνηαο ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο.  

Κάςηκν θαη επηηξνπέο ινγνθξηζίαο ζηε Μαθαξζηθή Ακεξηθή ηνπ 1950, ζπλερείο ππνβηβαζκνί 

ζηελ ήδε εγθιεκαηηθά ππνηηκεκέλε θαηεγνξία ηνπ παηδηθνχ αλαγλψζκαηνο, θξηηηθέο 

ελαζρνιήζεηο κε ην αληηθείκελν σο παξαθκηαθή παξαινγνηερλία θαη ρπδαίν έθηξσκα ηεο 

αιεζηλήο ηέρλεο ζπλφδεπζαλ ηελ αξρηθή πνξεία ησλ θφκηθο
51

.  

 Γηα λα θηάζνπλ ηα θφκηθο λα ζεσξνχληαη σο ε «9ε Σέρλε» πέξαζαλ ζα ιέγακε απφ 

ζαξάληα θχκαηα. Ζ ινγνθξηζία ππήξμε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάδεημε θαη εμέιημε 

ησλ θφκηθο αθνχ, θπξίσο, ζην «βσκφ» ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ζπζηάζηεθαλ πνιιέο ηδέεο, 

ζέκαηα, νιφθιεξα έξγα.   Ζ Εεξβνχ ηνλίδεη πσο νη εθθάλζεηο ηεο Λνγνθξηζίαο ζπληζηνχλ κηα 

ηεξάζηηα θιίκαθα θαηλνκέλσλ απφ ηα επηφηεξα σο ηα πηεζηηθφηεξα πνπ ππήξμαλ πάληα 

θαζνξηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ Παηδηθνχ Αλαγλψζκαηνο ελψ παξάιιεια μερσξίδεη ηα ηξία 

βαζηθά είδε ινγνθξηζίαο: α) πνιηηηθή, β) παηδαγσγηθή, γ) απηνινγνθξηζία
52

.  

 ε πνιηηηθφ επίπεδν, ζπρλά νη απηνθξαηνξηθέο αζηπλνκίεο θπλεγνχζαλ άγξηα ηνπο 

πξακαηεπηάδεο (colporteurs) πνπ δηαθηλνχζαλ ιατθά έληππα ηεο επνρήο κε ην πξφζρεκα φηη 

δηαθαίλνληαη ζε απηά επαλαζηαηηθή κελχκαηα. ηε Ρσζία γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα ιατθά 

εηθνλνγξαθεκέλα κνλφθπιια (Lubok) θαηεγνξήζεθαλ γηα ηνλ επαλαζηαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Αλάινγα θαηλφκελα ζπλαληψληαη ζηηο πξνεπαλαζηαηηθέο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο ηνπ 

Δπηλάι ζηε Γαιιία κε έξγα πνπ ππέθξππηαλ ζαηηξηθφ ή επαλαζηαηηθφ πεξηερφκελν. 

 Ζ ζηάζε ηνπ δφθηνξα Fredric Wertham (1895-1981) ήηαλ ην πην ηξνκαθηηθφ πξάγκα πνπ 

ζπλέβε ζηα θφκηθο. Ο Wertham ήηαλ δηαθεθξηκέλνο ςπρνιφγνο θαη πίζηεπε φηη ηα θφκηθο ήηαλ 

επηβιαβή γηα ηα παηδηά. Σν 1948 δήισζε: «Ο αξηζκφο ησλ θαιψλ θφκηθο δελ αμίδεη ζπδεηήζεσο, 

αιιά ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θφκηθο πνπ είλαη καζθαξεκέλα σο θαιά βεβαίσο ρξήδεη ζηελφηεξεο 

δηεξεχλεζεο.
53

» 

 Δμίζνπ ζθνδξέο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ θφκηθο εληνπίδνληαη ζην βηβιίν ησλ Αξκάλ 

Μαηιάξ θαη Αξηέι Νηνξθκάλ κε ηνλ αζπλήζηζην ηίηιν «Νηφλαιλη ν απαηεψλαο». Οη δχν 

καξμηζηέο θνηλσληνιφγνη θαηαθξίλνπλ ην πξφζσπν ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ μέγλνηαζηε παξέα ηνπ Νηφλαιλη θαη πξνσζείηαη κέζσ 

ηεο ηεξάζηηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο ηνπ Νηίζλευ. Ζ έληνλε εηζβνιή ησλ ελ ιφγσ πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηελ Ακεξηθή ζήκαλε ζπλαγεξκφ ζε θχθινπο πνπ αζρνινχληαη κε παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ παηδηνχ. Σα επηρεηξήκαηα, γπλαηθείαο πξνέιεπζεο σο επί ην 

πιείζηνλ, ζπλέθιηλαλ ζηελ απάζεηα θαη ηελ έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κνιχλνπλ ηνπο 

ηνκείο παξαγσγήο παηδηθψλ βηβιίσλ θαη πξνγξακκάησλ (Μαηιάξ & Νηνξθκάλ, 1979:23). 
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 Θπκίδνληαο θάηη απφ ην παξαπάλσ βηβιίν, ν ιέθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

Αζαλάζηνο Γθνηνβφο «θαηεγνξεί» ηα θφκηθο γηα κηα χπνπιε, ηκπεξηαιηζηηθή δηείζδπζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ππνλνκεπηηθά, εμνκνησηηθά, ηζνπεδσηηθά θαη απνλεπξσηηθά γηα ηηο κηθξέο θνηλσλίεο 

πνπ θαζίζηαληαη αλίζρπξεο λα δηαζψζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα. πγθαιχπηνπλ 

κηα ηδενινγία πξνσζψληαο έλα ηξφπν δσήο  κε θπξίαξρεο αμίεο ηνλ θαηξνζθνπηζκφ, ηελ 

αλεπζπλφηεηα, ην θπλήγη ηνπ εχθνινπ θέξδνπο. Πξφθεηηαη γηα απιά, εχπεπηα θαηαπφηηα, 

ππνθαηάζηαηα, απνκηκήζεηο, γελλήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππαθνχνπλ 

κφλν ζην θέξδνο
54

. 

 Αληίζηνηρε άπνςε εθθξάδνπλ νη θήλζνξεο θαη ζεξάπνληεο ζην νκψλπκν έξγν ηνπ 

Οπκπέξην Έθν. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη θήλζνξεο επηβηψλνπλ εηνηκάδνληαο ζεσξίεο παξαθκήο θαη 

απνξξίπηνληαο ηα πάληα. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ δελ έρεη επηρεηξεί βαζηά 

κειέηε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαλαιψλνληαη. Πεξηνξίδεη ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε κηα επίπεδε έλλνηα-θεηίρ φπσο πρ απηή ηνπ «αλζξψπνπ-κάδα», δελ αλαιχεη ην 

θαηλνχξην ζηνηρείν θαη ην αξλείηαη ζπλνιηθά (Έθν, 1987:39). 

 Οη θπξίαξρεο θξηηηθέο θαηά ηεο καδηθήο απηήο θνπιηνχξαο, επνλνκαδφκελεο σο 

masscult, ζηνρεχνπλ αγαζά φπσο ηα θφκηθο, ε ξνθ ελ ξνι κνπζηθή θαη ζεσξνχλ πσο 

απεπζχλνληαη ζε κηα κέζε πξνηίκεζε θαη δελ εθθέξνπλ ηίπνηα απζεληηθφ. Ζ παξαπάλσ 

θνπιηνχξα νκνγελνπνηείηαη θαηαζηξέθνληαο ηα επηκέξνπο, κνλαδηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε εζληθήο νκάδαο. Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηνπο επηθξηηέο, ην θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε καδηθή θνπιηνχξα αδπλαηεί λα πξνβάιεη αληηζηάζεηο, δελ αζθεί θξηηηθή 

νχηε θηιηξάξεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπλεπψο ππνηάζζεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηεο κάδαο.  

 ηελ Ακεξηθή πνιινί γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη άλζξσπνη ηνπ ήζνπο εμέθξαζαλ 

αληίζηνηρεο αλεζπρίεο γηα ηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ δεκνθηινχο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο ζην 

κπαιφ ησλ παηδηψλ
55

. Οη αξρηθνί θφβνη αθνξνχζαλ ηελ θξίζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ηε 

κεηάδνζε θαθψλ παξαδεηγκάησλ ελψ αξγφηεξα πεξηειάκβαλαλ ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηεο 

γξακκαηηθήο. Σα θφκηθο πεξηθξνλήζεθαλ δηφηη δελ είραλ θακία ιεπηφηεηα νχηε νκνξθηά. 

Τπεξαπινπζηεχνπλ ηα πάληα, ελψ ππνθαζηζηνχλ φκνξθεο πεξηγξαθέο κε άζρεκεο δσγξαθηέο.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο «πνιέκηνπο» ησλ θφκηθο, ππνβαζκίδνληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

γιψζζαο, αθνχ θπξηαξρνχλ κνλνζχιιαβεο, αθαηέξγαζηεο ιέμεηο, ελψ ε αθήγεζε δελ είλαη 

ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα ηππσκέλε ηαηλία. Έιιεηςε ζηπι, κνλνπάηη πξνο ηνλ αλαιθαβεηηζκφ, 

θαθή γξακκαηηθή, βαξβαξφηεηα, βιαθψδεο γέιην είλαη κεξηθέο απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο, 

αηρκεξέο θαηεγνξίεο εηο βάξνο ησλ θφκηθο.   

 Ο Μαξηηλίδεο παξαδέρεηαη φηη ηα εηθνλνγξαθεγήκαηα, πξηλ θηάζνπλ ζηελ αθκή ηνπο, 

παξνπζίαδαλ έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ζεκαηνιφγην, κε ηζηνξίεο πνπ ζαηίξηδαλ θπξίσο ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ή κε ιατθίδνπζεο εηθνλνγξαθήζεηο ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ ηεο επηθαηξφηεηαο  
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(εξσηηθά δξάκαηα, εγθιήκαηα, πνιηηηθέο θξίζεηο). Δπίζεο, παξαηεξεί φηη φιεο νη ηερληθέο ησλ 

εηθνλνγξαθήζεσλ, ε πνηθηιία ησλ ζηπι, ε πιεζψξα ησλ εηθνλνγξαθηθψλ κέζσλ θαη νη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη πνιηηηζηηθνί θψδηθεο δηαηεξνχλ πάληα κηα κφληκε εμάξηεζε απφ ηε δνκή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «επηπέδνπ βάζεο» (Μαξηηλίδεο, 1982:54). Με ηνλ παξαπάλσ φξν αλαθέξεηαη 

ζηελ παγησκέλε αληηπαξάζεζε ησλ δπλάκεσλ θαινχ-θαθνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηφξσλ 

πνπ ζπλαληάκε ζηελ πιεηνςεθία ησλ θφκηθο. 

 Μεηά ην 1930 ηα θπιιάδηα κε ζρέδηα ηνπ Disney πεξηιακβάλνληαη ζηνπο γεξκαληθνχο 

θαηαιφγνπο απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ, γηα λα πεξηβιεζνχλ ιίγν αξγφηεξα ην θσηνζηέθαλν ηνπ 

αληηθαζηζηηθνχ εληχπνπ
56

. Έηζη, παηδηθά πεξηνδηθά ηεο «ειεχζεξεο Γαιιίαο» ζε φιε ηελ 

πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο πεξηέρνπλ ηα θφκηθο ηνπ Disney ζε κηα επνρή πνπ νη 

Ακεξηθαλνί είλαη ειεπζεξσηέο. Έρνληαο εδξαησζεί ζηελ Ακεξηθή ήδε κέρξη ην 1950, ηα θφκηθο 

αλαξξηρψληαη ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηνπ επξσπατθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ηδηαίηεξα κεηά ην 

1960. Σαπηφρξνλα φκσο, ηα θφκηθο θαηαθιχζηεθαλ απφ έλα είδνο «ζαηαληζηηθήο» πξνπαγάλδαο 

πνπ ππέθσζθε ήδε απφ ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Έηζη, έγηλαλ φξγαλν γηα «δηαθζνξά» ηεο 

εηθαζηηθήο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο αληίιεςεο ησλ λεαξψλ θπξίσο αλαγλσζηψλ. Σέξαηα, βία, 

αγξηφηεηα, βαξβαξφηεηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζάγνπλ θαη κε απηά δηαπαηδαγσγνχλ
57

.  

 Ο Νηίζλευ, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, εμνξίδεη απφ ηνλ θφζκν ηνπ 

ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θξαηψληαο κφλν ηηο πξψηεο χιεο (πξσηνγελή) θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

(ηξηηνγελή). Έηζη, ν θφζκνο πνπ δεκηνπξγεί είλαη κηα παξσδία ηνπ θφζκνπ ηεο ππαλάπηπμεο. 

ηαλ ινηπφλ ηα θφκηθο απηά θαηαθιχδνπλ φιεο ηηο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο-ππνρείξηα ησλ 

Ζ.Π.Α. «νη ππαλάπηπθηνη ιανί ηα δέρνληαη σο εγρεηξίδηα πνπ ηνπο καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα δήζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εγεκνληθφ 

μέλν πφιν». Έηζη, ην ζχκπαλ ηνπ Νηίζλευ δελ είλαη απιά έλα θαηαθχγην ςπραγσγίαο αιιά ε 

θαζεκεξηλή καο εκπεηξία ηεο θνηλσληθήο επηβνιήο
58

. 

 Απηή ε καδηθή θνπιηνχξα ηείλεη λα γίλεη ηζνδχλακε κε ηελ αληηθνπιηνχξα. Μέζσ ησλ 

δεκνθηιψλ θφκηθο, ηεο ηειεφξαζεο, ησλ εθεκεξίδσλ δηαδφζεθαλ γεληθέο έλλνηεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ιάβαξα γηα ζηείξεο πνιεκηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

ηξεθφκαζηε θαζεκεξηλά
59

.  

 Μηα βαζηθή αληίξξεζε ησλ επηθξηηψλ ησλ θφκηθο εζηηάδεηαη ζηελ επθνιία αλάγλσζήο 

ηνπο. Σν νπηηθφ κήλπκα πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε ρσξίο πνιιέο θνξέο λα 

αλαγθάδεηαη λα δηαβάζεη ηηο ιεδάληεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ θαξέ, ζπλεπψο ε αλάγλσζε πνπ 

επηρεηξείηαη νδεγεί ζε αηξνθία ηε ζθέςε θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα
60

. Άιισζηε ην θείκελν ηεο 
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εηθνλνγξαθήγεζεο – ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαηεγφξνπο ησλ θφκηθο – πεξηιακβάλεη έλα 

πεξηνξηζκέλν, ηππνπνηεκέλν ιεμηιφγην πνπ δε βνεζά ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ.  

 πσο είδακε παξαπάλσ, ιέγεηαη φηη ηα θφκηθο απνζηεηξψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε απφ ηε 

θαληαζία ηνπ. ε απηφ ζπκθσλεί ελ κέξεη ν Κπξηάθνο Κάζζεο, ηνλίδνληαο φηη απηφ ζπκβαίλεη 

κφλν αλ ην δνχκε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ινγνηέρλε θαη εθφζνλ είλαη δσγξαθηζκέλα κε άζρεκν 

ηξφπν (Κάζζεο, 1998:78). 

 Δμεηάδνληαο ηα θφκηθο κε θξηηηθή δηάζεζε, ν Παπαδεκεηξαθφπνπινο ραξαθηεξίδεη ην 

πεξηερφκελν ησλ θφκηθο «ζαριφ», γεκάην κε θαθφγνπζηεο ηζηνξίεο, απνθνηκηζηηθά παξακχζηα, 

ρσξίο θακία ράξε θαη θαληαζία. Μάιηζηα, ππνζηεξίδεη φηη πίζσ ηνπο θξχβεηαη 

θακνπθιαξηζκέλε κηα πνιχκνξθε πξνπαγάλδα πνπ δεκηνπξγεί πνιίηεο ρσξίο θξίζε, φπσο 

αθξηβψο απαηηνχλ νη επηηήδεηνη (Παπαδεκεηξαθφπνπινο, 1986:22).  

 ε γισζζηθφ επίπεδν, ν δηάινγνο ησλ θφκηθο παξ' φιν πνπ είλαη ζθελνζεηεκέλνο 

εμσηεξηθά, ζεσξείηαη ηζρλφηαηνο θαη πεξηνξίδεηαη ζε γξπιηζκνχο ελψ ν πιάγηνο ιφγνο ηεο 

αθήγεζεο θξίλεηαη αζήκαληνο έσο αλχπαξθηνο. Παξφιν πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ έκθπηε ηάζε 

ηνπ αλζξψπνπ λα επηθνηλσλεί θαη λα απνδίδεη δσγξαθηθά ζθέςεηο, ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα κε 

απψηεξε επηδίσμε λα απνηειέζνπλ έλαλ «εχγισηην» ηξφπν έθθξαζεο, ελ ηέιεη φρη κφλν 

ηξαπκαηίδνπλ θαη ζθνηψλνπλ ηελ επγισηηία αιιά θαη αληί λα ςπραγσγνχλ δεκηνπξγνχλ έλα 

είδνο εμάξηεζεο, έσο θαη απνραχλσζεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο
61

.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε παξακπζηνχ - θφκηθο ζηνλ πνιπζπγγξαθηθφ ηφκν κε 

ηίηιν «Παξακχζη θαη Κφκηθο». ε αληίζεζε κε ην παξακχζη πνπ παξά ηνλ πξσηνγνληζκφ ηνπ, 

πεξηέρεη κηα θπξίαξρε ινγνηερληθή ηάζε, ηα θφκηθο δελ έρνπλ θακία ινγνηερληθφηεηα θαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα απνπζηάδεη εμίζνπ ε αίζζεζε ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ. Πεξηζζεχνπλ ζε απηά ηα 

παξαινγνηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο, αθνχ είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο 

αλάπηπμεο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ
62

. Σα θφκηθο ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηθφλα θαη ηελ 

ςπραγσγία. Σα ραξαθηεξίδεη κηα παγθνζκηφηεηα, θπθινθνξνχλ εχθνια απφ ηφπν ζε ηφπν θαη 

έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα. πγθξηηηθά κε ηα παξακχζηα, δηαηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ «μέλνπ 

είδνπο», φληαο ιηγφηεξν ελζσκαησκέλα ζηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη θαζφινπ ζηελ 

αληίζηνηρε ιατθή. 

 Μηα αθφκε - ππεξβνιηθή θαηά ηε γλψκε κνπ - παξαηήξεζε ηνπ Γθνηνβνχ αθνξά ηελ 

«αιήζεηα» ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ θφκηθο. Δηδηθφηεξα, νη αγξηφηεηεο, νη αηκνκημίεο, ν 

θαληβαιηζκφο πξνθαινχλ, ηξνκάδνπλ ηα παηδηά αθνχ ζε αληίζεζε κε ηα παξακχζηα, ζηα θφκηθο 

ιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε ξεαιηζηηθφ θαη ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν
63

. 
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 Δίλαη άιισζηε δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ηα θφκηθο θάλνπλ θαθφ ζηα παηδηά, ζηα νπνία 

θπξίσο απεπζχλνληαη, κέζσ ηεο αιινίσζεο ηνπ γισζζηθνχ ηνπο αηζζεηεξίνπ, κέζσ ηεο 

δηακεζνιάβεζεο μέλσλ πξνηχπσλ ή ζηεξενηχπσλ, κε ηελ πξνβνιή εξψσλ πξνο απνθπγή, κε ηε 

κεγάιε εμνπδεηέξσζε ηνπ έξγνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θξαηνπζψλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ φπσο ε αμία ηεο εξγαζίαο, ε εληηκφηεηα, ε δηθαηνζχλε
64

. Οη μέλνη 

αληηκεησπίδνληαη σο άθαθνη αιιά απνιίηηζηνη άγξηνη πνπ πεξηκέλνπλ ηνπο πνιηηηζκέλνπο 

επηζθέπηεο, έηνηκνη λα δψζνπλ φ,ηη πνιπηηκφηεξν έρνπλ κε αληάιιαγκα θάπνηα πξντφληα 

αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ. Αθφκε, νη εηξεληζηέο θαη νη δηαδεισηέο παξνπζηάδνληαη σο  ηεκπέιεδεο, 

ηνπο νπνίνπο κε ιίγα ιεθηά θαη κηα πνξηνθαιάδα κπνξείο λα ηνπο θάλεηο λα παξαηήζνπλ απηή 

ηελ αζρνιία
65

. 

 Σα θφκηθο, κε βάζε ηελ εηθφλα πνπ σο γλσζηφλ αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο, δξψληαο 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ ηειεφξαζε, απνλεπξψλνπλ ηε  γιψζζα θαη θαη' 

επέθηαζε ηε ζθέςε θαη πξνσζνχλ έλα θφζκν φπνπ θπξηαξρνχλ ε βία, ε ηάζε γηα εθδίθεζε, ε 

ζθιεξφηεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε αμία ησλ δνινπινθηψλ. Σαπηφρξνλα πεξηζσξηνπνηνχλ 

δνθηκαζκέλεο θνηλσληθέο αμίεο φπσο ε αγάπε θαη ε εηξήλε. Σα θφκηθο, παξά ηελ αζψα ηνπο 

εκθάληζε, θαη ίζσο ιφγσ απηήο, επηζηξαηεχηεθαλ φπνηε ην απαηηνχζε ε πεξίζηαζε ζε 

ηδενινγηθνχο ή ςπρνινγηθνχο αγψλεο. Δπξχηεξα δηαδεδνκέλε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Walt 

Disney, πνπ θαηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν ρξίζηεθε «πξεζβεπηήο θαιήο ζειήζεσο» θαη 

έζηεηιε, κε ηηο ηζηνξίεο ηνπ, ηα πεξίθεκα παπηά ζην κέησπν ελαληίνλ ηνπ «Άμνλα».  

 

Δηθόλα 11. Ο Νηφλαιλη ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν απέλαληη ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα  

 

 Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα ζηνχληην ηνπ Νηίζλευ επηζηξαηεχηεθαλ θαηά ην Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη 
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πξνπαγαλδηζηηθνχ πιηθνχ. Οη ηαηλίεο θαη ηα θφκηθο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ην εζηθφ ηνπ 

ιανχ. ρη κφλν έθαλαλ ηνλ ερζξφ λα θαίλεηαη γεινίνο, αιιά ράξηδαλ ζηηγκέο ραξάο ζην θνηλφ 

θαη απάιπλαλ ηνλ θφβν ηνπ. Απνθνξχθσκα ηεο πξνπαγάλδαο ήηαλ ε ηαηλία κε ηίηιν «Der 

Fuehrer's Face» (Σν Πξφζσπν ηνπ Υίηιεξ) πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ην 1943 θαη 

ηελ ίδηα ρξνληά θέξδηζε ην ζθαξ θαιχηεξεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ.  

                     

Δηθόλα 12. ηαηλία «Σν πξφζσπν ηνπ Υίηιεξ»    Δηθόλα 13. Ο Νηφλαιλη ππέξ ηεο Ακεξηθήο 

 

 Δπηζηξέθνληαο ζην βηβιίν - κνκθή θαηά ησλ θφκηθο «Νηφλαιλη ν Απαηεψλαο», νη 

δηαπηζηψζεηο ησλ Μαηιάξ - Νηνξθκάλ είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθέο: ζηε κπζνινγία ηεο 

Νηίζλευ απνπζηάδνπλ νη γνλείο θαη ζπλεπψο νη ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ. ρήκα νμχκσξν γηα 

έλαλ νιφθιεξν θαληαζηηθφ θφζκν πνπ έρεη σο ιάβαξν ηελ νηθνγέλεηα. Σα θφκηθο απηά 

θνιπκπνχλ ζε έλα θφζκν κεγαινζείσλ, αληςηψλ, εμαδέιθσλ θαη νη ζρέζεηο αξζεληθνχ-ζειπθνχ 

είλαη αηψληνη αξξαβψλεο
66

. 

 πλερίδνληαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη δχν ζπγγξαθείο, «ν Νηίζλευ, πεξηθξνλψληαο ηα 

ζψκαηα σο θνξείο χπαξμεο...ηα απνζηεξεί απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπο εξγαιεία επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ θφζκν: ηε ζχιιεςε θαη ηε γνληκνπνίεζε». Οη γπλαίθεο αλαπαξάγνπλ ηνλ άςνγν ξφιν ηεο 

θπξηαξρνχκελεο απφ ηνλ άλδξα, κε κνλαδηθά φπια ηελ νκνξθηά θαη ηελ θνθεηαξία, έρνληαο 

κφλν κηα ελαιιαθηηθή επηινγή, «λα είλαη Υηνλάηε ή Μάγηζζα, επγεληθή λνηθνθπξά ή θαθηά 

κεηξηά»
67

.  

 Πξνβαίλνληαο ζε κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα έξγα ηεο Νηίζλευ, πξάγκαηη, 

δπζθνιεχηεθα λα εληνπίζσ θάπνην ζπλδεηηθφ θξίθν γνλέσλ - παηδηψλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη 

θπξηαξρνχλ νη κνξθέο ζείσλ, γηαγηάδσλ, καθξηλψλ ζπγγελψλ. Βέβαηα, ίζσο ν Νηίζλευ 

πξνκελχεη απφ ηφηε ή εθηζηά ηελ πξνζνρή γηα ηε ζεκεξηλή θαηάιεμε πνιιψλ νηθνγελεηψλ πνπ 

ιφγσ εξγαζηαθνχ θφξηνπ, νη γνλείο δελ πεξλνχλ αξθεηφ ρξφλν κε ηα παηδηά ηνπο. Έηζη, 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηα παηδηά λα αμηνπνηνχλ αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν κε ζπγγελείο ή 
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θίινπο ηνπο. ζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, δηαθσλψ κε ηελ άπνςε ησλ Νηνξθκάλ - 

Μαηιάξ πεξί γπλαηθείαο θαησηεξφηεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ζε ξφιν θνθέηαο ή «κάγηζζαο». 

Αληίζεηα, φπσο είδακε ζην έξγν ηνπ Γηάλλε Κνπθνπιά κε ηίηιν «Γπλαίθεο ζηα Κφκηθο»  ν 

γπλαηθείνο ξφινο αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο θαη δηαθξίλεηαη απφ κηα πνιππινθφηεηα. Νηαίδε Νηαθ, 

Μίλη Μάνπο, Κιάξακπει ζε νξηζκέλα ηεχρε έρνπλ θαίξην ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ελψ κε 

ηελ πξψηε επθαηξία, θαλεξψλνπλ ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηά ηνπο.  

 Σέινο, ε θαζεγήηξηα Σδάλε Μαξία πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο 

πνπ πξνβάιινληαη απφ ηε κε ζεζκνπνηεκέλε αγσγή ζηα κηθξά παηδηά θαη ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή ηνπο. πσο ππνζηεξίδεη, παηδηθά βηβιία, 

πεξηνδηθά, θφκηθο θαη θηλνχκελα ζρέδηα ηεο ηειεφξαζεο αιινηψλνπλ, αλαηξνχλ θαη ηειηθά 

εμαθαλίδνπλ ηα βαζηθά αξρέηππα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. 

 ηελ επηρείξεζε απηή επηζηξαηεχνληαη ε ζαπκάζηα αηζζεηηθή απεηθφληζε θαη φιε ε 

γλψζε γηα ην πψο καζαίλεη ην παηδί θαη γηα ην πψο απηή ε κάζεζε ζα γίλεη ειθπζηηθή. Σα 

αλεζπρεηηθά πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη επηζεκαίλνληαη σο εμήο: 

1. εμαθάληζε ηεο αλάγθεο ηνπ γνλετθνχ πξνηχπνπ, θαη κάιηζηα σο πεγή δσήο, σο ηνπ 

δηδχκνπ πνπ ζπκβάιιεη θαη πξαγκαηψλεη ηε λέα δσή. 

2. αλαίξεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο γλψζεο, γεινηνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζή ηεο απφ κηα 

εηεξφλνκε θαη «καγηθή» πεγή γλψζεο, πνπ είλαη «ην βηβιίν ησλ ζπληαγψλ» 

ηνπ Μπαξκπα-ηξνπκθ. Γελ είλαη θαλ έλα βηβιίν, είλαη έλα βηβιίν ζπληαγψλ. 

3. εθθπιηζκφο ηεο αμίαο γπλαίθα θαη ηνπ ζειπθνχ πξνηχπνπ. 

4. εθθπιηζκφο ηεο αμίαο θηιία θαη ηεο ζπλ-πξνζπάζεηαο, ελψ αληίζεηα επηβηψλεη ε ζπλ-

απφιαπζε. 

5. εηζαγσγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο αθπιεηηθήο θνηλσλίαο. 

6. εμαθάληζε ησλ ελλνηψλ έζλνπο, αηνκηθφηεηαο, θάζε έλλνηαο ηνμηθφηεηαο, ακθηζβήηεζεο 

θαη θάζε πξνζπάζεηαο ππαξμηαθήο αλαδήηεζεο. 

 Σέινο, ε φιε απηή επηρείξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ αιινίσζε ηεο γιψζζαο, ζηε ζπξξίθλσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο γισζζηθήο έθθξαζεο, ζηελ θαηάξγεζε ησλ εηδνπνηψλ δηαθνξψλ, ησλ ελλνηψλ, 

θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ιέμεηο «παζπαξηνχ», θαηά ηα «νξγνπειηαλά» πξφηππα
68

. 

 Πξνζσπηθά, θαηαλνψ σο έλα βαζκφ ηηο αλεζπρίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηνπο θφβνπο, 

αθφκα θαη ηηο θαηεγνξίεο εηο βάξνο ησλ θφκηθο. Καζεηί λέν άιισζηε, θαηλνηφκν, δηαθνξεηηθφ 

αληηκεησπίδεηαη πάληα κε επηθχιαμε, αληίδξαζε ή θαη ερζξηθή δηάζεζε. ια απηά φκσο, 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Φαίλεηαη άιισζηε απφ ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηεγνξίεο 

ζε βάξνο ησλ θφκηθο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δηζπξακβηθά ζρφιηα, εθζέζεηο, θεζηηβάι, δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, πξνηάζεηο θηιαλαγλσζίαο, ζπιινγέο ζε βηβιηνζήθεο θαη θπζηθά, ζηελ εδξαίσζή 

ηνπο σο Έλαηε Σέρλε. Αζθαιψο, πξέπεη λα θξαηήζνπκε κηα θξηηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηελ 
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εηθνλνγξαθήγεζε, θηιηξάξνληαο θαη επηιέγνληαο ηα θφκηθο πνπ αμίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηε 

ζπιινγή καο θαη ηε ζρνιηθή ηάμε. 

 

 

 

1.5. Η «αναμέτρηςη» με τη λογοτεχνία και η εδραίωςη ωσ Ένατη Τέχνη 
  

 Ο ζπνπδαίνο Υηιηαλφο θηλεκαηνγξαθηζηήο θαη θνκίζηαο Alexandro Jodorowsky πηζηεχεη 

πσο: «Μπνξείο λα αλαπιάζεηο λνεηηθά έλα θφκηθο ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κπνξείο λα 

θαληαζηψζεηο έλα ζρέδην, φπσο αθξηβψο κπνξείο λα θαληαζηείο κηα κπζηζηνξεκαηηθή 

πεξηγξαθή». πσο κε ηε ινγνηερλία δεκηνπξγνχκε εηθφλεο, έηζη θαη κε ην θφκηθο, δειαδή ηηο 

εηθφλεο, δεκηνπξγνχκε ινγνηερλία
69

.  

 Ζ δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ησλ ηερλψλ απνηειεί πιένλ ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ 21νπ αηψλα. 

,ηη ζήκεξα νλνκάδεηαη κεηακνληεξληζκφο βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε κνξθψλ ηέρλεο. Κάησ ππφ ην πξίζκα ελφο θνηλνχ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ έθθξαζεο 

ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθνί ρψξνη κε παξφκνην πεξηερφκελν (θσηνγξαθία, ινγνηερλία, θφκηθο, 

θηλεκαηνγξάθνο).   Μπαίλνληαο θάπνηνο ζε απηφ ην είδνο ηέρλεο, αλαθαιχπηεη ππέξνρνπο 

θφζκνπο. Σα θφκηθο είλαη πιένλ πξαγκαηηθή ηέρλε, ινγνηερληθή, νπηηθή, πνηεηηθή. Πξνζθέξεη 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη θπξίσο, ην πιενλέθηεκα ηεο εηθφλαο αθνχ δνχκε ζε κηα 

επνρή πνπ -θαιψο ή θαθψο- βαζηιεχεη ε εηθφλα. 

 Σν 1805 ν F.A. Dumoulin δεκηνχξγεζε ζηελ Διβεηία ην πξψην ινγνηερληθφ θφκηθ. Ήηαλ 

κηα κεηάπιαζε ηνπ Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ ζε εηθφλεο
70

. Αλαδεηψληαο λα εκπινπηίζσ ηε ζπιινγή 

κνπ απφ θφκηθο θαη ςάρλνληαο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο ινγνηερλίαο θαη εηθνλνγξαθήγεζεο 

εληφπηζα εμαηξεηηθά, θιαζηθά θαη κε, έξγα λα θνζκνχλ ηα ξάθηα ησλ βηβιηνπσιείσλ θαη ηεο 

δηαδηθηπαθήο αγνξάο.  

 «Ο παίθηεο» ηνπ Φίνληνξ Νηνζηνγηέθζθη ήηαλ ην πξψην ινγνηερληθφ θφκηθ πνπ κνπ 

θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα. Ζ ελ ιφγσ έθδνζε απνηειεί ηε κεηάθξαζε ηεο πξσηφηππεο γαιιηθήο 

κεηαθνξάο ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ Ρψζνπ δεκηνπξγνχ, πνπ εθδφζεθε ην 2010 απφ ηηο Editions 

Soleil. Σε δηαζθεπή – ειεχζεξε απφδνζε ηνπ ζελαξίνπ είρε αλαιάβεη ν Miquel Stephane θαη ην 

artwork είρε επηκειεζεί ν Godart Loic. ηελ ειιεληθή εθδνρή, ην δχζθνιν έξγν ηεο κεηάθξαζεο 

αλέιαβε ν Κψζηαο σρσξίηεο θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή εηθνλνγξάθεζε ν Γηψξγνο Γνχζεο.  Ο 

Stephane είρε εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν φηαλ επέιεμε λα ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζχγθξηζε κε 

απηφλ ηνλ νγθφιηζν ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. Κη φκσο, πξνζέγγηζε ην έξγν κε ζεβαζκφ θαη 
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εθηίκεζε, ρσξίο λα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ην δηθφ ηνπ «εγψ» κέζσ ηνπ Ρψζνπ δεκηνπξγνχ, 

φπσο έρνπλ θάλεη άιινη θαιιηηέρλεο θαηά θαηξνχο. Ζ ειεχζεξε απφδνζε ηνπ ζελαξίνπ είλαη 

εμαηξεηηθή θαη δε ζηεξεί ηίπνηα απφ ην ινγνηέρλεκα, ελψ ην ζρέδην θαη ν ρξσκαηηζκφο 

απνδίδνπλ κε αμηνπηζηία ην χθνο ηνπ έξγνπ. 

 Σν εκβιεκαηηθφ έξγν «Ο μέλνο» ηνπ Αικπέξ Κακχ, δηαζθεχαζε θαη απεηθφληζε ζε θφκηθ 

ν Εαθ Φεξξαληέδ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δεκηνπξγνχο θφκηθο ζηε 

Γαιιία ζήκεξα. ην θφκηθ ππάξρνπλ αξθεηέο εηθφλεο απφ δηαθνξεηηθέο, γεσγξαθηθά, 

ηνπνζεζίεο θαη θπξηαξρνχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, εηδηθά γχξσ απφ ην ζηνηρείν ηνπ ζαλάηνπ. 

 Ο «Γνλ Κηρψηεο» ηνπ Μηγθέι ληε Θεξβάληεο είλαη αθφκε έλα παξάδεηγκα κεηαθνξάο 

ινγνηερλίαο ζε θφκηθ. Ο εηθνλνγξάθνο Rob Davis παίξλεη ηε δηαρξνληθή ηζηνξία επίκνλνπ 

εξσηζκνχ ηνπ Θεξβάληεο θαη δεκηνπξγεί κηα άπηαηζηε απφδνζε, αληάμηα ηνπ θεκηζκέλνπ 

πξσηφηππνπ. Οη αβίαζηεο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαη ε πινχζηα ρξσκαηηθή θιίκαθα 

απνηππψλνπλ ηέιεηα ηελ πεξηπέηεηα, ηξαγσδία θαη ρηνχκνξ ηνπ αξρηθνχ έξγνπ θαη πξνζθέξνπλ 

ζηνλ αλαγλψζηε κηα πην πξνζηηή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο. ε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη κηα 

πξαγκαηηθά πηζηή δηαζθεπή, γεκάηε ελζνπζηαζκφ γηα ηηο ηζηνξίεο θαη ηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο. 

«20.000 ιεχγεο θάησ απφ ηε ζάιαζζα» ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ, «Έγθιεκα θαη ηηκσξία» ηνπ Φίνληνξ 

Νηνζηνγηέθζθη, «Σν πνξηξαίην ηνπ Νηφξηαλ Γθξέπ» ηνπ ζθαξ Οπάηιλη, «Ρνβηλζψλαο 

Κξνχζνο» ηνπ Νηάληει Νηεθφ θαη «Σν εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ» ηνπ Άξη Φφικαλ 

ζπγθξνηνχλ νξηζκέλα αθφκε απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ινγνηερληθήο 

κεηαθνξάο ζηα θφκηθο.  

 ηελ Διιάδα μερσξίδνπλ ν «Δξσηφθξηηνο» ηνπ Βηηδέληδνπ Κνξλάξνπ γηα ηνλ νπνίν ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα, «Ζ Πάπηζζα Ησάλλα» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, «ηα κπζηηθά ηνπ 

βάιηνπ» ηεο Πελειφπεο Γέιηα. Μαδί κε ην «Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο» ηνπ Γεκνζζέλε 

Βνπηπξά ζπγθξνηνχλ έλα εμαηξεηηθά ζπνπδαίν ππξήλα ηεο ηαπηφρξνλεο αλάδεημεο ησλ δχν 

ηερλψλ. 

 Ζ εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο Ησάλλαο, βαζηζκέλε ζην γλσζηφ έξγν ηνπ 

κεγάινπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, αλαδεηθλχεηαη κε δεκηνπξγφ ην Λεπηέξε Παπαζαλάζε. Σν 1886 κηα 

«κεζαησληθή κειέηε» -φπσο ραξαθηήξηδε ην κπζηζηφξεκα ηνπ ν Δκκαλνπήι Ρνΐδεο– 

θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ Ηεξά χλνδν σο αληηρξηζηηαληθφ θαη θαθφεζεο έξγν, ελψ ν ζπγγξαθέαο 

ηνπ αληηκεηψπηζε ηελ θξηηηθή ησλ ινγίσλ ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ 

θαηάθεξε λα μεγειάζεη ηνπο θαηλνκεληθά επζεβείο άληξεο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο θαη 

λα αλέιζεη ζηελ ηεξαξρία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ δηεθδηθψληαο ην αιάζεην πνπ ζπλνδεχεη ην αμίσκα 

ηνπ Πνληίθηθα. Μπιέθνληαο ηελ θαζαξεχνπζα κε αλαρξνληζκνχο θη αζπξφκαπξα ζθίηζα, ε 

θφκηθ εθδνρή ηνπ «Πάπηζζα Ησάλλα», ην 2016, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Κνηλνχ ζην θεζηηβάι 

Comicdom Con Athens. 

 Σν έξγν «ηα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ» απνηειεί κηα εμίζνπ ζπνπδαία πξνζπάζεηα πνπ 

αλέβαζε ηνλ πήρε ησλ ειιεληθψλ δεκηνπξγηψλ θφκηθο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη κε κηα πξψηε καηηά, 
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ην θείκελν θέξεηαη λα είλαη αθαηάιιειν γηα ηα κάηηα ησλ παηδηψλ, θαζψο έρεη βία, πφιεκν, 

ζάλαην θάηη πνπ πάεη θφληξα ζηηο ζπκβάζεηο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. κσο, ην ζέκα ηνπ 

ζαλάηνπ δε ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίδνπκε ζαλ θάηη καθξηλφ ή ηξνκαθηηθφ, αιιά λα καο σζεί 

λα δνχκε ηελ θάζε ζηηγκή. Πξφθεηηαη γηα έλα γηγαληηαίν, ηζηνξηθφ θιαο κπαθ ηνπ Μαθεδνληθνχ 

αγψλα ησλ Διιήλσλ αληαξηψλ απέλαληη ζηε βνπιγαξηθή απεηιή, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε 

βάζε ηηο καξηπξίεο πνπ ζπγθξνηνχζε επί είθνζη ρξφληα ε Γέιηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

έξγνπ (ιεδάληεο, αηάθεο) είλαη απζεληηθά θνκκάηηα κέζα απφ ην πξσηφηππν έξγν ηεο Γέιηα. 

 Δληνχηνηο, εθείλν πνπ ζπληεξεί ζηα θφκηθο κηα εηδνπνηφ δηαθνξά θαη δπζθνιεχεη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ είλαη ην θαη' εμνρήλ 

αθεγεκαηηθφ ηνπο κέζν: ε παξάζεζε εηθφλσλ. Χο εηθνλνγξαθεγήκαηα κεηαρεηξίδνληαη εμίζνπ 

ηνλ ιφγν(θείκελν) θαη ηελ εηθφλα(ζθίηζν) ζε δνζνινγίεο πνπ πνηθίιινπλ ρσξίο πνηέ λα 

μεπεξλνχλ θάπνηα φξηα
71

. 

 Ζ ηέρλε ησλ θφκηθο αξρηθά πεξηζσξηνπνηήζεθε, φπσο πξναλαθέξακε, σο ππνθνπιηνχξα 

ή παξαινγνηερλία, δαηκνλνπνηήζεθε θαη πεξηνξίζηεθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο 

mainstream θχθινπο.  Χο ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, νη Έιιελεο θνκίζηεο, εγθισβηζκέλνη ζηε 

γεληθφηεξε λενειιεληθή πλεπκαηηθή θξίζε θαη ην εθδνηηθφ θαηεζηεκέλν, αγσλίδνληαη λα 

εδξαησζνχλ ζηα κάηηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ
72

. Έλα θνηλφ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ δελ 

δηαζέηεη νχηε παηδεία ζηνλ ηνκέα ησλ θφκηθο νχηε επξχηεηα πλεχκαηνο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ  

απνδνρή ηνπο. 

 Σα θφκηθο, πεξλψληαο απφ ζθιεξέο θξηηηθέο, απζηεξά θίιηξα θαη γεληθφηεξα «ζαξάληα 

θχκαηα» βξήθαλ επηηέινπο ην ζηίγκα ηνπο, θαζηεξψζεθαλ σο 9ε Σέρλε θαη πιένλ αζρνινχληαη 

καδί ηνπο άλζξσπνη πνπ ππεξεηνχλ άιιεο ηέρλεο φπσο δσγξαθηθή, ινγνηερλία ή ζθελνζεζία
73

. 

Σν δχζθνιν εγρείξεκα ήηαλ λα μεπεξαζηεί ε πξνθαηάιεςε φηη ηα θφκηθο πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ην παηδηθφ ή λεαληθφ θνηλφ, θάηη πνπ επηηεχρζεθε ζηαδηαθά κεηά ηα κέζα ηνπ 

20νπ αηψλα. 

 Γεδνκέλνπ φηη δνχκε ζε κηα επνρή ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη ηαρχηαησλ ξπζκψλ ηα θφκηθο 

έξρνληαη αθελφο λα κεηαηξέςνπλ ην ρξφλν(νκηιία) ζε ρψξν(κπαινλάθηα) πνπ εθηείλνληαη ζε κηα 

βηληέηα θαη αθεηέξνπ ην αληίζηξνθν, φηαλ ε πινθή απνδίδεηαη ζε κηα δηαδνρή βηληεηψλ 

ζχκθσλεο κε ηε ρξνληθή ξνή
74

. 

 Ο Μαξηηλίδεο επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θφκηθο, ε επηδέμηα ζπγγξαθή ησλ νπνίσλ 

αληηζηαζκίδεη ηελ πιένλ ζαπκαζηή «ζπγγξαθηθή θαιιηέπεηα», ελψ παξάιιεια, νη έμππλνη 
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δηάινγνη θαη νη ηδενγξακκαηηθνί ηνπο θψδηθεο παίδνπλ ξφιν εθάκηιιν ηνπ πην θαιιηεξγεκέλνπ 

ινγνηερληθνχ χθνπο. Ο ιφγνο ησλ θφκηθο είλαη ππθλφο (γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζηηο βηληέηεο) 

θαη γξάθεηαη -ζρεδφλ- πάληα κε θεθαιαία γηαηί ελλνεί λα «αθνχγεηαη», σο «θσλή» ησλ νκηιηψλ 

θαη ησλ δηαιφγσλ. Πξφθεηηαη γηα νκηιίεο θαη δηαιφγνπο πιήξεηο κηαο θηινπαίγκνλνο 

βξαρπινγίαο ε νπνία αλαδεηθλχεηαη θαηά θαλφλα, θαη θαηεμνρήλ, ζηηο νλνκαζίεο ησλ δηάθνξσλ 

εξψσλ
75

.  

 Σξεηο ζπνπδαίνη Έιιελεο ινγνηέρλεο πνπ αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ησλ θφκηθο θαη ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ήηαλ ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, ν Οδπζζέαο Διχηεο θαη ν Γηψξγνο 

εθέξεο. Ο πξψηνο, ζε κηα νιφθιεξε «Αζελατθή Δπηζηνιή» ζηε Γηάπιαζε ησλ Παίδσλ εμαίξεη 

ηελ ςπραγσγία πνπ πξνζθέξεη ν ήξσαο ηνπ Νηίζλευ θαη νλνκάδεη ηηο ηαηλίεο ηνπ 

«θαιιηηερλήκαηα»
76

. Ο δεχηεξνο αλαθέξζεθε ζηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε ησλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ πνπ θαηνξζψλνπλ λα δσληαλεχνπλ παξάδνμα θαη ππεξθπζηθά ζέκαηα θαη ηφληζε ηελ 

πξσηνπνξία ηεο ηέρλεο ηνπ Νηίζλευ παξαηεξψληαο φηη ε πνίεζε παξακέλεη πνίεζε, παξακέλεη 

ζαλ ε ππέξηαηε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ αλεμάξηεηα απφ ην αλ κεηαρεηξίδεηαη ιέμεηο, θζφγγνπο, 

ζρέδηα, ρξψκαηα
77

. Σέινο, ν εθέξεο, ην 1941, ραξαθηεξίδεη ζαπκάζηα ηα κηθξά θηικ ηνπ Μίθπ 

Μάνπο. Ζ θαηάξγεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ, νη παξαινγηζκνί ησλ θφκηθο δελ ελνρινχλ ην θνηλφ  

αιιά αληίζεηα, ην δηαζθεδάδνπλ φζν παίξλεη
78

. 

 Σα Κιαζζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα πνπ θπθινθφξεζαλ ην 1950 παξνπζίαζαλ κηα κεγάιε 

ζεηξά ηεπρψλ κε ειιεληθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη αξραηνειιεληθνχο κχζνπο, δξάκα – 

θπξίσο ηξαγσδίεο – αθηεξψκαηα ζε φιε ηελ ειιεληθή ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ην 

Βπδάληην έσο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηελ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε. Σαπηφρξνλα, αλέδεημαλ 

ινγνηερληθά έξγα ηεο βπδαληηλήο, κεηαβπδαληηλήο θαη λεφηεξεο γξακκαηείαο
79

. Γελ είλαη ηπραίν 

άιισζηε ην γεγνλφο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εξγάζηεθαλ ζπνπδαίνη δσγξάθνη θαη άλζξσπνη 

ησλ γξακκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο δσγξάθνπο Γξακκαηηθφπνπιν, Βαιαζάθε, 

Καζηαλάθε, Μπνζη, ην Βαζίιε Ρψηα πνπ έρεη κεηαθξάζεη πιήζνο έξγσλ αξραίαο γξακκαηείαο, 

αίμπεξ, ηηο ξληζεο θαη ηε νθία Μαπξνεηδή-Παπαδάθε πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ 

παηδηθνχ βηβιίνπ. 

 Σέινο, έλα graphic novel κε εμαηξεηηθά ινγνηερληθφ ελδηαθέξνλ εκθαλίζηεθε ζην 

ειιεληθφ πξνζθήλην ην 2012. Ο ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο Βαλέιιεο θαη ν ζρεδηαζηήο Θαλάζεο 

Πέηξνπ αλακεηξψληαη κε έμη «ηεξά ηέξαηα» ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη απνδίδνπλ, κε 

ηδηαίηεξν χθνο, ηα έξγα ηνπο ζε θφκηθο. Οη έμη ηζηνξίεο πνπ κεηακνξθψλνληαη είλαη θαηά ζεηξά: 

«Δηο ην Φσο ηεο Ζκέξαο» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, «Σν Γηνχζνπξη» ηνπ Αλδξέα 

                                                           
75

 φ.π., ζ.721. 
76 Μίθπ Μάνπο, ε Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ. Φχιιν 15, ζ.176. 
77 Διχηεο Ο., Ζ πνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ν Walt Disney., Πεξηνδ. Τα Νέα Γξάκκαηα, Υξφλνο Γ', αξηζκ. 6-7, 

ζ.560-565. 
78

 εθέξεο Γ., εκεηψζεηο γηα κηα νκηιία ζε παηδηά. Σφκνο Γνθηκέο, Α' ηφκνο, ε' έθδνζε, Ίθαξνο, Αζήλα, 1984, ζ. 

176. 
79 θαξπέινο Γ., Ιζηνξηθή κλήκε θαη ειιεληθόηεηα ζηα θόκηθο. Δθδφζεηο Κξηηηθή,2000. ζ.19. 



 39 

Καξθαβίηζα, «Ο Ολεηξνπφινο» ηνπ Κψζηα Καξπσηάθε, «Κιενπάηξαο Θάλαηνο» ηνπ Πιάησλα 

Ρνδνθαλάθε, «Ο θέιεζξαο» ηνπ Νίθνπ Νηθνιαΐδε ηνπ Κχπξηνπ θαη «Τπφ ηελ Βαζηιηθήλ 

Γξπλ» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Ο Βαλέιιεο θαηαθέξλεη λα θξαηήζεη ηε ινγνηερληθή 

ρξνηά ησλ πξσηφηππσλ έξγσλ θαη ηε κεηαηξέπεη εχγισηηα ζε ζελάξην θφκηθο. Ο Πέηξνπ 

απνδίδεη κε δηάθνξα ρξψκαηα θαη κεγάιε πεηζηηθφηεηα θάζε αηκφζθαηξα, ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν 

ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ έξγσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εθπιεθηηθή δνπιεηά πνπ 

ραξίδεη πνηφηεηα ζην ρψξν ησλ θφκηθο θαη αλαδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζρέζε ηεο Έλαηεο 

Σέρλεο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Λνγνηερλίαο. 

 Πξνζσπηθά, ζεσξψ φηη ε αληαξή θαη δπζλφεηε - ζηα κάηηα πνιιψλ παηδηψλ - ινγνηερλία 

κπνξεί λα απνθηήζεη κεγάιε δπλακηθή κέζσ ησλ θφκηθο. Ζ πξνζπάζεηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα 

κεηαμχ λενιαίαο θαη ινγνηερλίαο θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη θάιιηζηα κε ηε βνήζεηα ηεο Έλαηεο 

Σέρλεο. ίγνπξα, θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ έξγα έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη ελδερνκέλσο δελ 

απεπζχλεηαη ζε φιν ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ παηδηψλ. κσο, κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ φια ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ηελ πινθή ηεο 

ηζηνξίαο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν. πλεπψο, αλ ζέινπκε 

λα θαιιηεξγήζνπκε ηε θηιαλαγλσζία ζηνπο κηθξνχο καο θίινπο, ηα θφκηθο θαληάδνπλ 

ελδηαθέξνπζα επηινγή θαη ζηαδηαθά ζα αλαδεηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα θφκηθο έπαςαλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα ππξά πνιιψλ εηδηθψλ: 

πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ, θνηλσληνιφγσλ, ςπρνιφγσλ, εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα, ην θαηλφκελν 

ηεο απνδνρήο ηνπο μεπέξαζε ην κέηξν πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα αλχςσζε ζε ζπνπδαία ηέρλε, ζηε 

ιεγφκελε Έλαηε Σέρλε. Καζψο φκσο, ε πνιηηηζηηθή δηείζδπζε ησλ θφκηθο δελ έγηλε ηαπηφρξνλα 

νχηε παληνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν, ππήξμαλ θαη πάιη νξηζκέλεο αληηδξάζεηο. Ζ εηζβνιή ηνπ 

ακεξηθαληθνχ Μίθπ Μάνπο ζηελ Δπξψπε μεζήθσζε ζχειια δηακαξηπξηψλ, θπξίσο απφ ηε κεξηά 

γάιισλ δηαλννπκέλσλ ή πεξηνδηθψλ. Ο ηφηε ππνπξγφο Παηδείαο Εαθ Λαλγθ επέζηεζε ηελ 

πξνζνρή γχξσ απφ ηελ εηζβνιή ππνπξντφλησλ ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο. Παξάιιεια, 

ζεσξνχζε σο ιχζε ζην πξφβιεκα ην δπλακηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο γαιιηθήο 

παξαγσγήο θφκηθο ή θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
80

. 

 Ζ Γαιιία θηινδνμνχζε λα αλαδεηρζεί σο παγθφζκηα, εγεηηθή δχλακε ζηα θφκηθο πςεινχ 

επηπέδνπ. Ο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Φξαλζνπά Μηηεξάλ αλήγγεηιε ην 1982 ηελ ίδξπζε ηνπ 

«Δζληθνχ Κέληξνπ Κφκηθο θαη Δηθφλαο» ζηελ Angouleme. Σν 1983, ν Λαλγθ γλσζηνπνίεζε έλα 

πξφγξακκα δεθαπέληε λέσλ κέηξσλ γηα ηα θφκηθο. Μεηαμχ άιισλ μερψξηζαλ ε ελίζρπζε ησλ 

γαιιηθψλ θφκηθο ζην εμσηεξηθφ, ε δηαθχιαμε ηεο παξάδνζεο θαη θαηνρχξσζε ησλ δεκηνπξγψλ 

ηνπο, αλαγλσξίδνληάο ηα σο κέζν έθθξαζεο θαη σο κηα νινθιεξσκέλε δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Σα θφκηθο νλνκάζηεθαλ «εηθνλνγξαθεγήκαηα» θαη «δσγξαθηθή ινγνηερλία». Οη 

νλνκαζίεο δφζεθαλ γηαηί ηα θφκηθο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ειθπζηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο, 

                                                           
80 Μαιαθάληεο Κ., «πλεγνξία ησλ θφκηθο». ηνλ ηφκν Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Δθδφζεηο Οδπζζέαο, 1996, 

ζ.742. 
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ε νπνία αλαπηχζζεη ηελ ηζηνξία κε θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν. Αθφκα θαη φηαλ νη εηθφλεο 

ζπλνδεχνληαη απφ ιφγν, ε ζχδεπμή ηνπο γίλεηαη απιά θαη θαηαλνεηά. Άιισζηε, ηα θφκηθο 

δηαζέηνπλ «ηζηνξία», πεξηπέηεηα, ρηνχκνξ, πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, ηνλ 

γνεηεχνπλ, ηνλ δηαζθεδάδνπλ αιιά θαη εζίδνπλ ην βιέκκα ηνπ ζε κηα αηζζεηηθή ή θαιιηηερληθή 

απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή ηεο ινγνηερληθήο έθθξαζήο ηεο κε κηθξνχο δσγξαθηθνχο 

πίλαθεο
81

. 

 Θεηηθέο απφςεηο γηα ηα θφκηθο εμέθξαζε ν θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο 

Υξχζαλζνο Υξήζηνπ, ζεσξψληαο ηελ «ηέρλε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ζεηξψλ» σο κηα απφ ηηο 

ηάζεηο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Ο ίδηνο 

αλαθέξεη ηε δηεζλή θίλεζε ησλ εθζέζεσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ζεηξψλ θαη εληνπίδεη ηα εηδηθά 

θαιιηηερληθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηέρλεο: κφληκε ηάζε γηα ζρεκαηνπνίεζε-ηππνπνίεζε 

ησλ κνξθψλ, έκθαζε ζηηο γξακκηθέο δηαηππψζεηο θαη ηελ επαλάιεςε, ρξεζηκνπνίεζε 

ειιεηπηηθνχ ρψξνπ θαη ππεξβνιήο, απιντθή δηάζεζε. Πξνζζέηνληαο ζηα παξαπάλσ ηα 

γεινηνγξαθηθά ζηνηρεία, ηηο παξακνξθψζεηο, ηελ παξάιιειε ρξήζε εηθφλαο-ιφγνπ, ηελ 

πξνζάξηεζε θηινινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απμαλφκελε αμηνπνίεζε ηχπσλ 

ηέρλεο ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, αληηιακβαλφκαζηε γηαηί ηα θφκηθο, δηθαηνινγεκέλα πιένλ, 

αληηκεησπίδνληαη σο ηέρλε
82

.  

 Ο θαζεγεηήο Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο Μεξαθιήο ζεσξεί ηα θφκηθο σο κηα λέα κνξθή 

έθθξαζεο, κηα κνξθή ηέρλεο ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ε ήδε ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

θφκηθο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηαζνχλ, λα αληηδξάζνπλ ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, «λα 

ππεξβνχλ ηνλ απφ έμσ θαζνξηζκφ»
83

. 

 ε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν θαη ζην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηα θφκηθο 

εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ δεπηεξεχνπζα ή παξαδνζηαθά πεξηζσξηαθή έθθξαζε, πνπ 

άιινηε ραξαθηεξίδεηαη επηεηθψο «θαιφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν» θαη άιινηε αξθείηαη ζην λα 

ζπκπιεξψλεη επθπνινγήκαηα πεξί «αιεζηλήο» ηέρλεο
84

. Αληίζεηα κε ηελ Διιάδα, ζην Βέιγην, 

ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία ηα θφκηθο εληάζζνληαη γξήγνξα ζε φια ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη 

πξνβάιινληαη ζε δηεζλή θεζηηβάι (Αλγθνπιέκ, Παξίζη, Βαξθειψλε) θαη εθζέζεηο 

βηβιίνπ(Φξαλθθνχξηε) ελψ παξάιιεια, πνπδέο Κφκηθο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ζρνιψλ Καιψλ Σερλψλ. 

  

 

                                                           
81 φ.π., ζ. 744. 
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 Μαιαθάληεο, φ.π., ζ.746. 
84 Απδίθνο Δ., Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη Νενηεξηθόηεηα. Δθδφζεηο Οδπζζέαο, 1996, ζ.26. 
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1.6. Ιδιαιτερότητεσ τησ αφήγηςησ με εικόνεσ 
  

 Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο εηθφλσλ απνηεινχλ νη ζρεκαηηθέο, νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνπλ 

πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αλάινγα κε ην βαζκφ αθαίξεζεο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, 

αλαπαξηζηνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά γλσξίζκαηα θαη παξαιείπνπλ ηηο άζρεηεο ιεπηνκέξεηεο. 

Έηζη, ηνλίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε, ρσξίο λα πξνθαινχλ 

ζχγρπζε. Δδψ εληάζζνληαη ηα ζρήκαηα, ηα ζρεδηαγξάκκαηα, νη γεινηνγξαθίεο θαη θπζηθά, ηα 

θφκηθο. 

 Σα θφκηθο δελ δηαβάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα βηβιία. Ζ αλάγλσζή ηνπο γίλεηαη 

δηαθνξεηηθά, ν ιφγνο ηνπο δε ζπκίδεη ηε ξνή ελφο ινγνηερληθνχ ιφγνπ, αιιά έρεη ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα, ην θνθηφ χθνο, ηε ζπληνκία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο άκεζεο 

επηθνηλσλίαο. Ο ειιεηκκαηηθφο ιφγνο ησλ θφκηθο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνζζέηνπλ φζα δελ έρνπλ εηπσζεί απφ ηνπο ήξσεο ή ηνλ ίδην 

ηνλ αθεγεηή
85

. 

 Οη Nikolajeva θαη Scott ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο φξνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηάθνξεο 

εθδνρέο «ζχκπιεπζεο» εηθφλαο θαη ιφγνπ: α) ζπκκεηξία (symmetry), φηαλ εηθφλα θαη ιφγνο 

κεηαθέξνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο πιεξνθνξία∙ β) ελίζρπζε (enhancement), φηαλ έλα απφ ηα δχν, ε 

εηθφλα ή ν ιφγνο, ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ∙ γ) αληηζηάζκηζε (counterpoint), φηαλ εηθφλα θαη 

ιφγνο ηζνξξνπνχλ κεηαμχ ηνπο πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο∙ δ) αληηπαξάζεζε 

(contradiction), φπνπ εηθφλα θαη ιφγνο κνηάδνπλ λα ιέλε εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα
86

. 

 Κχξην εθθξαζηηθφ κέζν ησλ θφκηθο είλαη νη εηθφλεο. Ζ δξάζε ησλ πξνζψπσλ 

αηζζεηνπνηείηαη κε κηα ζεηξά ρσξηζηψλ εηθφλσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή 

αιιειεμάξηεζε(panels). ε θάζε θφκηθ ππάξρνπλ νξηζκέλνη ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνπ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Σν 

θείκελφ ηνπο είλαη ζπλήζσο θεθαιαηνγξάκκαην θαη ππνηππψδεο. Υξεζηκεχεη γηα ζχληνκα 

ζρφιηα, γηα ηνπηθέο ή ρξνληθέο επεμεγήζεηο, γηα δηαιφγνπο ή γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Σν 

θείκελν δηαθξίλεηαη ζε θείκελν-θσλή ηνπ αθεγεηή, θείκελν-θσλέο ησλ εξψσλ θαη θείκελν-ήρνη 

ηνπ πεξηβάιινληνο
87

. Ζ έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζηηο εηθφλεο γίλεηαη κε νξζνγψληα πιαίζηα θαη κε 

κπαιφληα νκηιίαο. Σα πξψηα πεξηέρνπλ ηε θσλή ηνπ αθεγεηή ελψ ηα δεχηεξα ησλ εξψσλ. Οη 

κπηεξέο απνιήμεηο ησλ κπαινληψλ δείρλνπλ πνηνο κηιά θάζε θνξά. 

 Οη εηθφλεο ζπρλά επεμεγνχλ ηα θείκελα, δειαδή επηδηψθνπλ λα καο δείμνπλ ηη ελλννχλ νη 

ιέμεηο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε αληηθείκελα ή πξάμεηο πνπ πεξηγξάθεη ην 

θείκελν. Απηή ε «νπηηθή θνπιηνχξα» απνηππψλεη ζηνπο ζεαηέο πψο κνηάδεη ν θφζκνο πνπ 

                                                           
85 Καλαηζνχιε Μ., Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2002. Αλαδηαηχπσζε 2007, ζ.116. 
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 42 

ππνλνείηαη κέζσ ησλ ιέμεσλ, ην πεξηβάιινλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα. Δηδηθά ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο πνπ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θξίλεηαη άπεηξν, ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο 

εηθφλαο «παίδεη» θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηελ θνπιηνχξα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία πνπ δνχκε
88

. 

 Βέβαηα, ν ελδν-εηθνληθφο γξαπηφο ιφγνο
89

 (λνείηαη σο γξαπηφ θείκελν ελζσκαησκέλν 

κέζα ζηελ εηθφλα), θάηη πνπ ζπρλά δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ απνδέθηε ελφο 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, ελδέρεηαη λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηδενινγηθήο ηνπ ζέζεο. Δλεξγψληαο σο ζεαηήο ηεο εηθφλαο θαη σο αλαγλψζηεο ησλ ιέμεσλ, ν 

ρψξνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο, σο εηθφλα θαη γξαπηφο ιφγνο εγθηβσηηζκέλνο ζε απηή, θαίλεηαη λα 

θαηαιακβάλεη θπξίαξρν ξφιν ζηε δηήγεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηδενινγηθνχ ζηίγκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο. 

 Οη ζθηηζνγξάθνη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηηο βνπβέο ζειίδεο λα ερήζνπλ ζε κηα κεγάιε 

πνηθηιία ηφλσλ. Έηζη, επηλννχλ επξεκαηηθά ηδενγξαθήκαηα γηα λα αηζζεηνπνηήζνπλ νξηζκέλνπο 

ήρνπο φπσο ε έθξεμε, ε ηαρχηεηα, ηα ρεηξνθξνηήκαηα, νη βσκνινρίεο. Ζ επξεκαηηθφηεηα ησλ 

δσγξάθσλ είλαη αμηνζαχκαζηε ηδηαίηεξα ζηελ απφδνζε δηάθνξσλ θσλψλ θαη μεληθήο πξνθνξάο. 

Σα κεγέζε ησλ γξακκάησλ ρξεζηκεχνπλ γηα λα ππνδειψζνπλ ηελ έληαζε ηεο θσλήο θαη ε 

πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο γξαθήο γηα λα θαλεξψζνπλ ηε γιψζζα ή ηε λννηξνπία ησλ 

εξψσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη λέα θσλεηηθά, πξνγισζζηθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

 Σν θαιφ γηα ηα εηθνλνγξαθεγήκαηα είλαη πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φιν ηνλ 

πινχην θαη ηελ ξντθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο καδί κε φιε ηελ παξαζηαηηθή ππθλφηεηα θαη ηα 

πνιιαπιά βάζε πεδίνπ ζηελ νξγάλσζε θάζε εηθφλαο. Σν θαθφ ζην νπνίν θαηά θαλφλα ελδίδνπλ 

είλαη πσο, αληίζηξνθα, ε δσγξαθηθή πεξλά ζηε ξντθή αλάπηπμε θαη ην ινγνηερληθφ κέξνο 

νδεγείηαη ζηελ ζπκπχθλσζε. Ζ αληηζηξνθή απηή δελ απνηειεί νπσζδήπνηε κεηνλέθηεκα, αιιά, 

θπξίσο, εθθξαζηηθή ζχκβαζε ηνπ είδνπο
90

. 

 ηαλ έλαο ζρεδηαζηήο θφκηθο πξνεηνηκάδεη ην δηθφ ηνπ έξγν έρεη σο πξσηαξρηθφ ηνπ 

κέιεκα λα ππνινγίζεη ηελ πξφνδν ηεο αθήγεζεο κέζα απφ ηελ αιιεινπρία ησλ εηθφλσλ. Σα 

πξνπαξαζθεπαζηηθά ζθίηζα έρνπλ ζαλ θεληξηθφ ηνπο ζηφρν κφλν ηε ζπκπχθλσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ηζηνξίαο κέζα ζε έλαλ απνιχησο ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζειίδσλ.  

 Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ζαλ ηδηαίηεξεο δνκέο «επηθάλεηαο» ή δνκέο «εθδήισζεο» ηε 

ζχκθπζε ζθίηζνπ θαη ιφγνπ, ηα εηθνλνγξαθεγήκαηα απνθηνχλ κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα, ζαλ 

είδνο. Πνιιά θφκηθο κεγαινχξγεζαλ κε θαηλνηνκίεο θαη κεγαινθπή επξήκαηα θάλνληαο 

δσγξαθηθή ηε γιψζζα θαη παξαζεηηθή, αθεγεκαηηθή αιιεινπρία ηηο εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο. Ζ 

αλαινγία θεηκέλνπ θαη ζρεδίνπ εμαξηάηαη απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ δεκηνπξγψλ, νη νπνίνη δελ 

αγλννχλ ηνλ ηεηξηκκέλν θαλφλα ηνπ «κέηξνπ». 
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 Ση θξχβεηαη φκσο πίζσ απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ θφκηθο φπσο απηφ θηάλεη ζηα 

ρέξηα καο; Πψο απφ ηε ζεσξία θηάλνπκε ζηελ πξάμε; Πνηά ζεσξνχληαη βαζηθά εξγαιεία ζην 

επάγγεικα ελφο θνκίζηα; Κάζε επίδνμνο ζρεδηαζηήο είλαη απαξαίηεην λα εμνηθεησζεί κε ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο ησλ θφκηθο. Αο δνχκε ηη πεξηιακβάλεη ε ζπληνληζκέλε θαη πεξίπινθε 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ. 

1. Ζ ηδέα 

 Πεγή θάζε εηθνλνγξαθεκέλνπ έξγνπ, φπσο άιισζηε θάζε πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, 

απνηειεί κηα ηδέα. Δθείλε είηε εκθαλίδεηαη απξφζκελα σο μαθληθή έκπλεπζε είηε έπεηηα απφ 

πνιχσξε ζθέςε. Ο ζελαξηνγξάθνο θαιείηαη -κφλνο ηνπ ή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρεδηαζηή- λα 

αλαπηχμεη ηελ ηδέα θαη λα ηε κεηαηξέςεη ζε κηα ζχληνκε αθήγεζε πνπ δηαβάδεηαη γξήγνξα θαη 

πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, δειαδή ηελ ππφζεζε. 

2. Ζ ππόζεζε 

 ηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ππφζεζεο, ε ηζηνξία αλαιχεηαη, απνζπληίζεηαη θαη 

αλαζπληίζεηαη, εκπινπηίδεηαη ή απινπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ην ζελαξηνγξάθν ζε ζπλεξγαζία κε ην 

κειινληηθφ εθδφηε ή κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ. Δάλ ε ηζηνξία είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη 

δηαξζξσκέλε, ίζσο ρξεηαζηεί ε ζχληαμε ελφο δηαγξάκκαηνο πινθήο, ζην νπνίν ε ηζηνξία 

εθηίζεηαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο , ρσξηζκέλε ζε ζθελέο θαη ελφηεηεο πξνβιεπφκελσλ 

ζειίδσλ
91

. 

3. Τν ζελάξην 

 Καηαιήγνληαο ζηελ ππφζεζε, έξρεηαη ε ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζελαξίνπ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα θείκελν, ην νπνίν πεξηέρεη δηαδνρηθά ζειίδα πξνο ζειίδα ηελ πεξηγξαθή θαη ηε 

ζθελνζεζία θάζε ζθίηζνπ καδί κε ηνπο δηαιφγνπο. Οπζηαζηηθά απνηειεί ην ινγηζκηθφ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο. 

4. Τν ζρέδην 

 Ζ νξγάλσζε ηεο ππφζεζεο, ησλ δηαιφγσλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ πνπ καο νδεγήζνπλ ζην 

δσληάλεκα ηεο ηζηνξίαο έρεη πηα νινθιεξσζεί. Σψξα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία ν ζρεδηαζηήο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν θαιιηηέρλεο κεηαθέξεη κφλνο ην ζελάξην ζην ζρέδην θάλνληαο 

ελδερνκέλσο θάπνηεο αιιαγέο ψζηε λα αλαδείμεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία ή ηελ ακεζφηεηα 

ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγψληαο ηηο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο. 

 Έλαο ρξήζηκνο νδεγφο γηα ηελ παξαγσγή ησλ θφκηθο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα
92

: 

 πιεξνθνξνχκαη γηα ην ζέκα 

 επηλνψ ηελ ηζηνξία 
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 γξάθσ ηε ζχλνςε 

 αλαπηχζζσ ην ζελάξην 

 θηηάρλσ ην ληεθνππάδ θαη γξάθσ ηνπο δηαιφγνπο 

 θάλσ πξφρεηξν ζθαξίθεκα γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ραξαθηήξσλ  

 ζρεδηάδσ βηληέηεο 

 ρξσκαηίδσ 

 Τα ζύλεξγα 

 Λέγεηαη φηη ηα θφκηθο είλαη ν πην ειεχζεξνο θαη πξνζηηφο ηξφπνο απφ φια ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηθφλα. Σα θφκηθο «ηαμηδεχνπλ» ηνλ αλαγλψζηε ζε 

εμσηηθά ηνπία, «επαλαθέξνπλ» ζηε δσή ηζηνξηθά πξφζσπα, δεκηνπξγνχλ κνλαδηθέο ζθελέο 

δξάζεο κφλν κε κνιχβη, ραξηί θαη γφκα.  

 πάληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθηχπσζε έλα ζρέδην κε κνιχβη, ρσξίο πξψηα λα έρεη 

επεμεξγαζηεί κε κειάλη θαη πηζαλψο, λα έρε ρξσκαηηζηεί. Σν ζρέδην κε κνιχβη βέβαηα, απνηειεί 

ηε βάζε ηεο ηειηθήο ζειίδαο, ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη αςεγάδηαζην. Κάζε κνιχβη 

επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θσδηθφ πνπ ππνδειψλεη ην είδνο ηεο κχηεο. Γηα 

παξάδεηγκα ην γξάκκα Ζ ζεκαίλεη hard, δειαδή ζθιεξφ ελψ ν αξηζκφο απφ ην 1 έσο ην 4 

ππνδειψλεη ηνλ απμαλφκελν βαζκφ ζθιεξφηεηαο. Σν γξάκκα B, κε βαζκνχο απφ 1 έσο 6, είλαη 

ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ black, δειαδή καχξν. ζν πην καιαθή είλαη ε ζχζηαζε ηνπ κείγκαηνο 

γξαθίηε, ηφζν πην ζθνχξν είλαη ην ίρλνο πνπ αθήλεη. Μηα ζθιεξή κχηε κε πνιχ ιεπηφ ίρλνο 

ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο ζηηο εηθφλεο, σζηφζν έλα πην καιαθφ ίρλνο 

εμαζθαιίδεη θαιχηεξν απνηέιεζκα θαηά ην πέξαζκα ηεο κειάλεο
93

.  

 Σν ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θφκηθο πξέπεη λα είλαη ιείν ψζηε λα 

ην κνιχβη λα γιηζηξάεη επθνιφηεξα. Δπίζεο, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά απνξξνθεηηθφ, 

θαζψο ελδέρεηαη λα δπζθνιέςεη ην άπισκα ηνπ κειαληνχ. Αθφκε, ην ραξηί ζέινπκε λα έρεη 

πςειφ βαζκφ ιεπθφηεηαο γηα θαιχηεξε αλαπαξαγσγή ζηελ εθηχπσζε. 

 ζν γηα ηα πηζαλά ιάζε, κηα θαιή γφκα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα ζβήλνληαη πεξηηηά  

ίρλε. Δμίζνπ θαηάιιειε ζεσξείηαη ε γφκα βηλπιίνπ, ε νπνία δηνξζψλεη ηα ππνιεηπφκελα ίρλε 

κνιπβηνχ κεηά ην πέξαζκα κε ην κειάλη. Σν θαζάξηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ ην 

κειάλη έρεη ζηεγλψζεη ηειείσο, πεξλψληαο ηε γφκα απαιά. Αλ ηξίςνπκε άηαθηα ή ππεξβνιηθά 

δπλαηά ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα θαηαζηξαθεί ε ζειίδα. 

 Σέινο, έλα ελδηαθέξνλ εξγαιείν -εηδηθά γηα αξράξηνπο ζρεδηαζηέο- απνηειεί ην ιεγφκελν 

story block. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεηξάδην, νη ζειίδεο ηνπ νπνίνπ είλαη ρσξηζκέλεο ζπλήζσο ζε 

                                                           
93

Σρεδίαζε ηα δηθά ζνπ θόκηθο κε ηελ Accademia Disney, 1ν ηεχρνο. DeAgostini,2009 , ζ.2. 



 45 

ηξεηο ισξίδεο (ζπλεζηζκέλε δηάηαμε ησλ θφκηθο), πνπ επηηξέπεη ηε γξήγνξε δεκηνπξγία 

πξνθαηαξθηηθψλ ζρεδίσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζειίδαο
94

. 

 πσο θάζε Σέρλε, ηα θφκηθο έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηδηαίηεξε γιψζζα, αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ εγγελείο πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ησλ ζθίηζσλ, νη 

νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε «ζθηηζνγξαθηθή παηδεία»
95

 ησλ αλαγλσζηψλ. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ εμνηθείσζε πνπ έρεη ν θαζέλαο κε ηνπο θψδηθεο, ηα ζχκβνια θαη ηηο 

ζπκβάζεηο κηαο ζειίδαο θφκηθο. Ζ αλάγλσζε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ή απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ, ε δηαδνρή ησλ δηαιφγσλ ή ζθέςεσλ κέζα ζηα κπαινλάθηα, ε αλάγλσζε ήρσλ φπσο 

«βηηλ», «Γθαπ», «πιαηο», «Άνπηο», ε ππνλννχκελε δξάζε αλάκεζα ζε δχν θαξέ απνηεινχλ 

θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο.  

 

 

1.7. Η προςφορά των κόμικσ ςτα παιδιά και την εκπαίδευςη 
  

 «Μηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε θαληαζία θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα
96

». Σα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Ησάλλε Βξεηηνχ ζπκππθλψλνπλ ηελ αμία ηεο 

εηθνλνγξαθήγεζεο γηα ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ. Σα θφκηθο ζχκθσλα κε ην λνεηφ «άμνλα 

αλάγλσζεο» ηνπ Σδάλη Ρνληάξη καο νδεγνχλ ζε επράξηζηεο αλαθαιχςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πλεπκαηηθή εξγαζία ησλ παηδηψλ πνπ ηα δηαβάδνπλ. πλήζσο, ηα παηδηά μεθηλνχλ ηελ αλάγλσζε 

ησλ θφκηθο ζηηο ειηθίεο 6-8 εηψλ, φπνπ κπνξνχλ πιένλ λα δηαβάζνπλ κφλα ηνπο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ησλ θφκηθο δηαβάδνπλ γηαηί 

ζέινπλ λα δηαβάζνπλ, γηαηί ζέινπλ λα μέξνπλ ηη ζπκβαίλεη, γηαηί ηνπο αξέζεη. Αληίζεηα δειαδή 

κε ην ζρνιηθφ δηάβαζκα πνπ ζπρλά αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνλέσλ. 

 ε πξψηε θάζε, ην παηδί καζαίλεη λα εληνπίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηνπο ήξσεο ζε 

δηαδνρηθέο θαηαζηάζεηο, δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, πεξίεξγεο εθθξάζεηο, λέα ζθεληθά. ηε 

ζπλέρεηα, θαιείηαη λα δψζεη κηα θσλή ζηνπο πξσηαγσληζηέο, αλάινγα κε ην αλ κηινχλ ή 

ζθέθηνληαη θαη λα αληηιεθζεί ηε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία ιέγνληαη νη αηάθεο. Απαηηείηαη κηα 

πνιχ δξαζηήξηα επέκβαζε ηεο παηδηθήο θαληαζίαο ψζηε λα γεκίζνπλ ηα θελά αλάκεζα ζηηο 

ιεδάληεο (Ρνληάξη, 2001:174). Δηδηθφηεξα, ν αλαγλψζηεο γηα λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαπηφρξνλα αξθεηά πξάγκαηα φπσο ιεδάληεο, δηαιφγνπο, 
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ζνξχβνπο, ρξψκαηα, ελψλνληαο ηα λνεηά θνκκάηηα ηεο πινθήο. Πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα κηα 

απαηηεηηθή δηεξγαζία, φκσο ηα παηδηά ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο ζε πςειφ βαζκφ θαη 

δείρλνπλ λα απνιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηάβαζκα.  

 Ο Κνιηνδήκνο πιέθεη ην εγθψκην ησλ θφκηθο, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο κηα πξαγκαηηθή 

απφιαπζε, έλα ςπραγσγηθφ αλάγλσζκα πνπ ζέιεη θάπνηνο λα δηαβάζεη αλεμάξηεηα απφ ην πφζν 

θνπξαζκέλνο ή θαθφθεθνο είλαη. Απηφ γηαηί απνηειεί έλα κέζν πνπ ζε βνεζά λα μεράζεηο ηελ 

πηεζηηθή ή αληαξή θαζεκεξηλφηεηα θαη ζε ηαμηδεχεη ζε άιινπο, καγηθνχο θφζκνπο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα ινγνηερληθφ είδνο πνπ θαιχπηεη δηάθνξα αθεγεκαηηθά είδε (πεξηπέηεηα, θαληαζία, 

αζηπλνκηθά, ζάηηξα θ.ι.π) θαη απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, 

απφ ηνλ απιφ εξγάηε σο θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ δηαλννχκελν (Κνιηνδήκνο, 1982:6). Μάιηζηα, 

ηνλίδεη ηελ αμία ηεο εηθφλαο, ε νπνία ζπκππθλψλεη πιεξνθνξίεο θαη ελεξγνπνηεί ην κπαιφ ηνπ 

αλαγλψζηε. ζνη δηαβάδνπλ θφκηθο, εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εηθφλσλ θαη ηηο 

εξκελεχνπλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο, ηα πξνζσπηθά βηψκαηα, ηε θαληαζία θαη ηελ εθάζηνηε 

ςπρηθή ηνπο δηάζεζε. 

 Παηδαγσγνί ζηεξίδνπλ ηε ρξήζε εηθνλνγξαθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζε βηβιία γισζζηθψλ 

καζεκάησλ θαη θπξίσο, ζε καζήκαηα ηζηνξίαο. χκθσλα κε ηνλ Μαξηηλίδε, ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηνπο θψδηθεο ησλ θφκηθο εγγπάηαη κηα θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε θξάζεσλ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο εηθφλεο ή κηα δσεξφηεξε απνκλεκφλεπζε ηζηνξηθψλ 

νλνκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηθφλεο (Μαξηηλίδεο, 1990: 122). Μάιηζηα, 

κειέηεο ηεο επνρήο θαλέξσζαλ φηη ην ιεμηιφγην ησλ θφκηθο θάζε άιιν παξά θησρφ θαη 

πεξηνξηζκέλν γξακκαηηθά είηε ζπληαθηηθά είλαη.  

 Δηδηθφηεξα, ςπρνπαηδαγσγηθά ηλζηηηνχηα παξαηήξεζαλ ηα εμήο: α) γηα ηα παηδηά έμη -

επηά ρξνλψλ πνπ κφιηο άξρηζαλ λα δηαβάδνπλ, ηα θφκηθο παξνπζηάδνπλ, θαηά κέζν φξν, κία λέα 

ιέμε ζηηο πέληε δηεπξχλνληαο ην ιεμηινγηθφ πινχην ησλ παηδηψλ, β) νη νλνκαηνπνηίεο θαη νη 

επηιήςηκεο εθθξάζεηο δελ μεπεξλνχλ ην 0,9% ζε θάζε θφκηθ, γ) 135.686 ιέμεηο ζε 8.335 θαξέ 

θαηέγξαςαλ Ηηαινί αλαιπηέο κε παηδαγσγηθά αλεζπρεηηθνχο φξνπο πνπ δελ μεπέξαζε ην 0,3% 

ελψ Ακεξηθαλνί κέηξεζαλ 9.302 δηαθνξεηηθέο ιέμεηο ζε έλα πιήζνο 28.808 θαη δ) Γεξκαλνί 

θαηέγξαςαλ έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ νιηγνζχιιαβσλ ιέμεσλ θαη κνλάρα κία νθηαζχιιαβε 

ζηηο 30.000 (Μαξηηλίδεο, 1990: 123). 

 Δπηζηξέθνληαο ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηνπ Καλάθε γηα ηα θφκηθο, ηα παηδηά 

ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο, αλαπηχζζνπλ ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη εμαζθνχλ ηελ 

αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο εηθνλνγξαθεγήζεηο.  Δθηφο απφ 

ςπραγσγηθφ, ηα θφκηθο κπνξεί λα έρνπλ ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα αθνχ αθφκε θαη ην πην 

«βαξεηφ» ζέκα γηα ηα παηδηά, κέζσ ησλ εηθφλσλ θηλεηνπνηεί άκεζα ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Έηζη, 

πιεξνθνξνχλ, δηδάζθνπλ θαη δηαπαηδαγσγνχλ (Καλάθεο, 1999:84). 

 Γηα λα αγαπήζεη ην παηδί ην βηβιίν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα κπνξεί λα ην 

δηαβάζεη. ( αθειιαξίνπ, Παηδί & βηβιίν, ζ.124). Άιισζηε ε θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ 
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αλάγλσζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

Α΄ηάμεο. Ζ πξνζπάζεηα φκσο απηή δελ μεθηλά κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο γηα φια ηα παηδηά, 

θαζψο δελ έρνπλ φια ην ίδην γλσζηηθφ απφζεκα νχηε ηελ ίδηα δηάζεζε γηα λα κάζνπλ.  

 «Ζ ινγνηερλία ειθχεη, παξαθηλεί, θαιιηεξγεί ηνλ άλζξσπν θαη ηνπ αλνίγεη ηηο πχιεο ηεο 

γλψζεο πξνζθέξνληαο αηέιεησηεο ψξεο πεξηπέηεηαο θαη επραξίζηεζεο»
97

. Γηα λα επηηεπρζεί 

φκσο ε πνιχηηκε απηή πξνζθνξά, νη ελήιηθεο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε λα βνεζήζνπλ 

ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ, λα αηζζαλζνχλ θαη λα αγαπήζνπλ ηνλ καγηθφ θφζκν ησλ βηβιίσλ. Απηνί 

είλαη πνπ ηνπο δίλνπλ ηα βηβιία θαη θαζψο κνηξάδνληαη ηε ινγνηερλία, ηνπο κεηαιακπαδεχνπλ ηε 

ινγνηερληθή θιεξνλνκηά πνπ εκπεξηέρεηαη ζε λαλνπξίζκαηα, εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο θαη 

παξαδνζηαθά παξακχζηα.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ινγνηερλία εκπεξηέρεη θαη ηελ αμία ηεο δηαζθέδαζεο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ηίπνηε θαθφ ζε απηφ. ηαλ ηα παηδηά εμεξεπλνχλ ηα βηβιία, καζαίλνπλ απφ κηθξά, εθηφο 

ησλ άιισλ φηη, κέζα απφ ηα βηβιία κπνξνχλ επηπιένλ λα ςπραγσγεζνχλ θαη έηζη αλαπηχζζνπλ 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηά.   

 Δπίζεο, κηα αθφκε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Daniel Goleman κπνξεί λα εθνδηάζεη κε ηηο πνιχ 

ζεκαληηθέο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε απηνγλσζία, ε δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ε αληηκεηψπηζε άγρνπο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

ελζπλαίζζεζε
98

. 

 Σν ζπνπδαηφηεξν πξάγκα άιισζηε είλαη ην δηάβαζκα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνί επειπηζηνχλ ηα παηδηά λα κε ληψζνπλ ην δηάβαζκα ζαλ έλα επηπιένλ θαζήθνλ 

αιιά ζαλ έλα κέζν λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε απηφλ, 

αηζζαλφκελα ηε ραξά ηνπ δηαβάζκαηνο (αθειιαξίνπ, 2003: 107) Σα εχρξεζηα, 

εηθνλνγξαθεγήκαηα ινηπφλ, κε θείκελν κηθξήο έθηαζεο ζε θεθαιαία γξάκκαηα, θηλεηνπνηνχλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ηα επραξηζηνχλ θαη ηα βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο, εμαγσγήο δειαδή λνήκαηνο κέζα απφ ζχκβνια ηνπ θψδηθα γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο. 

 Σα θφκηθο σο πηλαθνζήθεο αθίλεησλ εηθφλσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο ηέρλε ηνπ ρψξνπ 

έλαληη ηνπ ρξφλνπ κπνξεί θάιιηζηα λα εηδσζεί σο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Αθξηβψο επεηδή 

ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν, ηα θφκηθο πξνζθέξνπλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ρξφλνπ. Σν βιέκκα ηνπ 

αλαγλψζηε δελ πηέδεηαη ηφζν απφ ηε βηαζχλε λα θαηαβξνρζίζεη ηελ επφκελε ιέμε ελφο θεηκέλνπ 

νχηε ρεηξαγσγείηαη απφ ηε δηθηαηνξηθή βνχιεζε ηνπ θαθνχ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζθελνζέηε, 

δέζκην ηεο πνξείαο ελφο πιάλνπ
99

. 
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 Καζψο ηα θφκηθο απνηεινχλ έλα κέζν επηθνηλσλίαο φπσο πξνείπακε, γίλεηαη απηνλφεην 

φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ νπνία ππάξρεη κηα δηαξθήο 

επηθνηλσληαθή ζρέζε αλάκεζα ζην δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο (Σαξιαληέδνο, 2006:203). Σα 

θφκηθο δίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ην έλαπζκα ψζηε λα ελδηαθεξζεί γηα ηε ινγνηερλία, κπψληαο ηνλ 

ζηνλ θφζκν ηεο αλάγλσζεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Yang νη εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θφκηθο ζπλνςίδνληαη 

αθνινχζσο
100

: 

Κίλεηξα-Γξαζηεξηνπνίεζε 

 Σν πξψην πξνηέξεκα είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο. ε 

πείξακα ηνπ Hutchinson κε ρξήζε θφκηθο ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο, ην 74% ησλ δαζθάισλ ηα 

βξήθε ρξήζηκα σο θίλεηξν, ελψ ην 79% ππνζηήξημε φηη αχμεζαλ ηε αηνκηθή ζπκκεηνρή. Έλαο 

παξαπνλέζεθε φηη θαηέζηεζαλ «ηελ κάζεζε πάξα πνιχ εχθνιε»
101

. Οη Thorndike θαη Downes 

εηζήγαγαλ έλα εγρεηξίδην ηνπ Superman γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη κίιεζαλ γηα 

αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ νινθιήξσζαλ ηελ εξγαζία νιφθιεξεο ηεο 

εβδνκάδαο ζε έλα βξάδπ. Σα παηδηά έρνπλ κηα θπζηθή έιμε ζηα θφκηθο
102

. Ο Alongi επίζεο 

πηζηνπνηεί «ηε καγλεηηθή έιμε πνπ αζθνχλ ηα βηβιία ζηα παηδηά»
103

. Με ηελ εηζαγσγή ησλ 

θφκηθο ζηηο ηάμεηο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ εμαηξεηηθά θηλεηήξηα 

δχλακή ηνπο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

 

Δπνπηεία 

 Σα θφκηθο είλαη έλα πιήξσο νπηηθφ κέζν. Δηθφλεο θαη θείκελν επσκίδνληαη ην θνξηίν ηεο 

ηζηνξίαο απφ θνηλνχ. Ο Versaci ηνλίδεη απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε γξαπηνχ θαη εηθφλαο. Θεσξεί 

φηη ηα θφκηθο κπνξνχλ αξθεηά θπξηνιεθηηθά λα βάινπλ έλα αλζξψπηλν πξφζσπν ζε έλα 

δεδνκέλν ζέκα κε ζπλέπεηα κηα νηθεία, ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 

ησλ ραξαθηήξσλ κηαο ηζηνξίαο
104

. 

 ε κηα κειέηε πνπ ζπγθξίλεη ηα θφκηθο κε απιά θείκελα, ν Sones δηαπίζησζε φηη ε 

νπηηθή ηνπο πνηφηεηα πξνάγεη ηελ κάζεζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πξναλαγγέιινπλ κηα ηάζε πξνο 

ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο ηνπ Gardner
105

, αθνχ νη νπηηθνί ηχπνη 
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καζεηψλ επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ ηα επνπηηθά κέζα. ηελ πξνζπάζεηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 

ζπνπδαζηέο φισλ ησλ ζηπι κάζεζεο, ηα θφκηθο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν.  

 

Μνληκόηεηα 

 Ο Williams αλαθέξεη ην «κφληκν, νπηηθφ ζπζηαηηθφ» ησλ θφκηθο σο έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζε ζηε ηάμε ηνπ. Ζ ηαηλία θαη ηo animation, είλαη επνπηηθά κέζα, 

αιιά κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (time-bound)· ε γιψζζα θαη νη πξάμεηο είλαη εθήκεξεο. Σν 

κέζν θαη φρη ην αθξναηήξην ππαγνξεχεη πφζν γξήγνξα πξνρσξεί ε δηαδηθαζία. Σν ίδην ηζρχεη ζε 

κηα παξαδνζηαθή δηάιεμε, φπνπ ν νκηιεηήο έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηάο ηεο. Σα θείκελα, απφ 

ηελ άιιε, έρνπλ ην νπηηθφ θαη κφληκν ζηνηρείν, αιιά φρη εηθφλεο. Ζ νπηηθή κνληκφηεηα 

επνκέλσο είλαη κνλαδηθή ζην θφκηθο
106

. 

 Ο McCloud  πεξηγξάθεη απηήλ ηελ πνηφηεηα κε έλαλ άιιν ηξφπν: «ηαλ […] δηαβάδνπκε 

θφκηθο αληηιακβαλφκαζηε ην ρξφλν κέζα ζην ρψξν, γηαηί ζηνλ θφζκν ηνπο ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο 

είλαη έλα θαη ην απηφ»
107

. Ο ρξφλνο ζηα θφκηθο πξνρσξεί ηφζν γξήγνξα, φζν ν αλαγλψζηεο θηλεί 

ηα κάηηα ηνπ ζηε ζειίδα. Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη νη πιεξνθνξίεο θαζνξίδεηαη 

απφιπηα απφ ηνλ αλαγλψζηε· απηή ε νπηηθή κνληκφηεηα ζηαζεξά ηνπνζεηεί ηνλ έιεγρν ηνπ 

ξπζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ρέξηα θαη ηα κάηηα ηνπ ζπνπδαζηή. 

 

Γηακεζνιαβεηηθόο ξόινο 

 Σα θφκηθο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ελδηάκεζν βήκα πξνο δπζθνιφηεξεο θαη πην 

ζχλζεηεο έλλνηεο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί γισζζηθψλ καζεκάησλ ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κε επηηπρία φπσο νη Koenke, Sones, Hutchinson, Haugaard. Δπεηδή ζπάληα 

ζεσξνχληαη ινγνηερλία, ν Versaci, εμέπιεμε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, δηδάζθνληάο ηνπο 

θαινγξακκέλα θφκηθο πνπ εμεηάδνπλ ψξηκα ζέκαηα. Έπεηηα, ηνπο νδήγεζε ζε κηα ζπδήηεζε 

αλαθνξηθά κε ηε ινγνηερληθή ηνπο αμία θαη ηνπο ελζάξξπλε λα θξίλνπλ κε απζηεξφηεηα ηε 

ινγνηερληθή αμία ησλ βηβιίσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ινγνηερληθνχ θαλφλα (literary canon). 

 Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαθηηθή δηαθφξσλ άιισλ καζεκάησλ, φπσο ην 

βηβιίν θφκηθο κε πξσηαγσληζηή ηνλ Charles Darwin πνπ εηζάγεη ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ 

Δμειηθηηθή Βηνινγία. Πνιιά καζήκαηα Ηζηνξίαο πεξηιακβάλνπλ ήδε ην πξναλαθεξζέλ 

αξηζηνχξγεκα Maus. Πέξα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, ε ίδηα ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

θφκηθο είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα. Δθηφο απφ ηελ αλάγλσζε θαη ην γξάςηκν, 

                                                           
106

 Williams, N. (1995), The Comic Book as Course Book: Why and How, Annual Meeting of the Teachers 

of English to Speakers of Other Languages, CA 
107 McCloud S., Καηαλνώληαο ηα Κόκηθο. Η αόξαηε ηέρλε. Webcomics, 2014, ζ.100. 



 50 

θαιιηεξγνχληαη ε επαθή κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά θαη 

εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

Γεκνηηθόηεηα 

 Σα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ιατθή θνπιηνχξα (popular culture). Οη Morrison, 

Bryan, θαη Chilcoat πηζηεχνπλ φηη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θφκηθο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα γεθπξψζνπλ ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε δσή εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ
108

. Ο Hutchinson ζπκθσλεί, δειψλνληαο φηη «πξέπεη λα ππάξμεη αξκνλία κεηαμχ ησλ 

ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζην ζρνιείν - ε λέα κάζεζε 

είλαη πάληα κηα ζπλέρεηα ή κηα επέθηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ήδε θαηέρεη ν καζεηήο»
109

. 

 Δπηπιένλ, ε έληαμε ησλ θφκηθο πξνσζεί ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο (media literacy). Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ θαηαλαισηέο 

κε θαιχηεξε θξίζε απέλαληη ζηα κελχκαηα ησλ κέζσλ, αλαπηχζζνληαο κέζσ ηεο έθζεζήο ηνπο 

ζε απηά ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ κε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ή ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο
110

. Δπηπξφζζεηα, νη ζεκεξηλνί καζεηέο ελειηθηψλνληαη ζε έλαλ θφζκν 

πνιπκέζσλ. Θα ηνπο δεηεζεί λα ζπλζέζνπλ έγγξαθα πνπ εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, φζν ην 

δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε κέζν θξίλνπλ απαξαίηεην. Ζ ίδηα 

ε επηινγή ησλ κέζσλ θαη ε πξνζεθηηθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Σα θφκηθο, ινηπφλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν-κέζν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηελ θαηάθηεζε ηέηνησλ δεμηνηήησλ. 

 Γηα πνιιά ρξφληα θχξην κέζν δηδαζθαιίαο ήηαλ ν ιφγνο ηνπ δαζθάινπ θαη ην βηβιίν. Ζ 

βεξκπαιηζηηθή απηή δηδαζθαιία δελ επέηξεπε ζην καζεηή ηελ άκεζε επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο πξψηνο παηδαγσγφο πνπ ελαληηψζεθε ζηε ινγνθνπηθή κεζαησληθή 

δηδαζθαιία θαη ηφληζε ηελ αμία ηεο επνπηείαο ήηαλ ν J.A. Comenius(1592-1670). Αθνχ 

πξνέηξεςε ηνπο δαζθάινπο λα ζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζηηο αηζζήζεηο ησλ παηδηψλ, εμέδσζε 

βηβιίν κε ηίηιν «Orbis sensualium pictus» (Ο θφζκνο ζε εηθφλεο). Ήηαλ ην πξψην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιιά ρξφληα γηα ηε δηδαθηηθή ηεο ιαηηληθήο 

γιψζζαο θαη άζθεζε ηφζν κεγάιε επίδξαζε, θάηη πνπ αλέδεημε ηνλ Comenius σο ηνλ παηέξα ηεο 

επνπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Μεηά ην 1950 ράξε ζηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, δηαδφζεθαλ ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο θη άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ Παηδαγσγηθή αξρηθά απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηελ εμέιημε απηή θαη νη παηδαγσγνί 
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δελ έβιεπαλ πξννπηηθή γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λεσηεξηζκψλ απηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γξήγνξα φκσο, ηα δεδνκέλα άιιαμαλ θαη ε απνδνρή ησλ θφκηθο ήηαλ δήηεκα 

ρξφλνπ. 

 Σν κέζν πνπ θάλεθε λα μερσξίδεη ήηαλ ε εηθφλα. Πξφθεηηαη γηα κέζν δηζδηάζηαηεο 

νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή θαηλνκέλσλ. Ζ δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

αμία ησλ εηθφλσλ άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αξρή ηεο επνπηείαο, φπσο 

αλαθέξακε παξαπάλσ, ην 17ν αηψλα. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα πεξίπνπ, νη εηθφλεο 

απνηεινχζαλ απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ζπνπδαίν επνπηηθφ κέζν γηα 

ηε δηδαζθαιία. ήκεξα, ζηελ επνρή ηεο θπξηαξρίαο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ρσξίο εηθφλεο θαληάδεη θάηη αδηαλφεην. Ο ζπλερήο θαηαηγηζκφο ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

κε εηθφλεο απαηηεί λα ηνπο ζπλεζίζνπκε λα ηηο «δηαβάδνπλ»
111

. 

 Σα θφκηθο είλαη κηα παγθνζκίσο θαηαλνεηή γιψζζα πνπ πξνθαιεί ηηο αηζζήζεηο, 

κεηαηξέπεη ην αθεξεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν θαη απνγεηψλεη ηε θαληαζία ησλ εθήβσλ
112

. 

Βαζίδνληαη ζηε ζεσξία δηπιήο απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ Paivio
113

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη απνζεθεχνπλ θαη απνθσδηθνπνηνχλ πιεξνθνξίεο κε δηπιφ ηξφπν ζε δχν ζπζηήκαηα 

κλήκεο, ηε γιψζζα γηα ηηο ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηθφλεο γηα ηηο κε ιεθηηθέο. Άξα, ε 

εηθφλα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηε κάζεζε φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ θείκελν θαη αληίζηξνθα.  

 Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ '40 δηεμάγνληαη έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία 

ησλ θφκηθο. Μάιηζηα, ην πεξηνδηθφ Journal of Educational Sociology αθηέξσζε ηεχρνο ζην ζέκα 

ησλ εηθνλνγξαθεγεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε (1944, Volume 18, Issue 4). Σν 1950 

θπθινθφξεζαλ ηα Κιαζζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα. Έλα πεξηνδηθφ θφκηθο πνπ αξρηθά αλαπαξάγεη 

ηα «Classics Illustrated», ηα νπνία θπθινθφξεζαλ ζηηο ΖΠΑ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’30. Ο 

ζηφρνο ηνπ ακεξηθαληθνχ πξνηχπνπ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν παηδαγσγηθφο. Αλαγλσξίδνληαο πσο 

ηα παηδηά δελ ελδηαθέξνληαλ πιένλ γηα ηελ θιαζηθή ινγνηερλία θαη εληνπίδνληαο πξφβιεκα 

ηδηαίηεξα κε ηνλ φγθν ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνσζνχζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξφηεηλε ηε 

δξαζηηθή κείσζε ηεο «πνζφηεηαο». Αλαηέζεθε ινηπφλ ζηελ εηθφλα λα απνδψζεη ηα πεξηγξαθηθά 

κέξε, ζψδνληαο κφλν ηελ πινθή
114

. 

 Ζ ρξήζε ησλ θφκηθο θαζηεξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κεηά ηελ επηηπρία ηνπ Maus πνπ 

θέξδηζε ην βξαβείν Pulitzer ην 1992. Σν ελ ιφγσ βξαβείν απνλέκεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θάζε ρξφλν θαη ζεσξείηαη χςηζηε δηάθξηζε ζηελ έληππε δεκνζηνγξαθία, ηα ινγνηερληθά 

επηηεχγκαηα θαη κνπζηθέο ζπλζέζεηο. Σα επφκελα ρξφληα νξηζκέλνη θαζεγεηέο ηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Φπζηθήο αληίζηνηρα ζε 

παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο. Φσηεηλφ παξάδεηγκα ν Σδέηκο Καθαιηφο (1958), Ακεξηθάλνο 

θπζηθφο θαη δηδάθηνξαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα. Αθνχ ππνζηήξημε φηη έκαζε ηα βαζηθά 
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γηα ηε θπζηθή δηαβάδνληαο θφκηθο, ην 2005 εμέδσζε βηβιίν κε ηίηιν «The physics of 

superheroes». Σν βηβιίν ςεθίζηεθε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη 

εμεγεί απιέο θαη ζχλζεηεο θπζηθέο έλλνηεο. 

                           

Δηθόλεο 14-15. α' θαη β' έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «The physics of superheroes» ηνπ James Kakalios  

 Σα θφκηθο είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο. Δθφζνλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ππάξρεη κηα δηαξθήο 

επηθνηλσληαθή ζρέζε αλάκεζα ζην δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο είλαη απηνλφεην φηη ηα θφκηθο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα γίλεη ην κάζεκα πην επράξηζην θαη λα θεληξίζνπκε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ζ «παηδαγσγηθή ρξήζε» ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο
115

 έρεη μεθηλήζεη λα 

εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα πεξίπνπ κε ζηαδηαθά απμαλφκελνπο ξπζκνχο. Μέζσ ησλ 

θφκηθο νη αλαγλψζηεο έξρνληαη ζε επαθή κε παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα αγαζά, καζαίλνπλ 

ζηνηρεία απφ ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη επαηζζεηνπνηνχληαη γηα δηάθνξα θνηλσληθά 

ζέκαηα.   

ληαο απφ ηα αγαπεκέλα εμσζρνιηθά αλαγλψζκαηα ησλ παηδηψλ, ηα θφκηθο θαιχπηνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θαληαζηηθφ θφζκν ηνπο. Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην 

κάζεκα δε ζεκαίλεη φηη θαηά θαλφλα πξέπεη λα ππεξαπινπζηεχνληαη ηα γεγνλφηα θαη λα 

πξνζθέξνληαη ζην καζεηή κε ηε κνξθή θφκηθο. Σν ζέκα είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο απνδνρήο απηήο 

ηεο δηάζεζεο ησλ καζεηψλ γηα αλάγλσζε θφκηθο, ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ θίλεηξα θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. Θα πξέπεη βξαρππξφζεζκα λα αμηνπνηεζεί ν δήινο ησλ καζεηψλ γηα 

ηα θφκηθο θαη λα εληαρζεί ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ
116

.  

Σα πεξηζζφηεξα θφκηθο γηα παηδηά απνβιέπνπλ ζηελ ςπραγσγία, ηε δηαζθέδαζε, ην 

γέιην. Απηφ θαηνξζψλεηαη κε ην θσκηθφ είδνο δσγξαθηθήο, ηηο ππεξβνιέο, ηηο αζηείεο πξάμεηο, 

ηε γιψζζα ησλ πξσηαγσληζηψλ, ην παηρλίδη ησλ ήρσλ. Δληνχηνηο, δελ ιείπνπλ ηα θφκηθο πνπ 

πιεξνθνξνχλ, δηδάζθνπλ θαη δηαπαηδαγσγνχλ. ηελ ηφηε Γπηηθή Γεξκαλία θπθινθφξεζε ην 

«Max + Baxi» κε πεξηπεηεηψδεηο νδνληηαηξηθέο ηζηνξίεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηα παηδηά γηα ηε 

ζσζηή θξνληίδα ησλ δνληηψλ ηνπο. Αθφκε, θπθινθφξεζαλ θφκηθο γηα εηζαγσγή ζηα 
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καζεκαηηθά κε ηε κνξθή ηνπ Μίθπ Μάνπο θαη ην ζνπεδηθφ θφκηθ «Peter, Ida und Minimum» 

γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ
117

. 

                         

   Δηθόλα 16. Μax + Baxi                                            Δηθόλα 17. Peter, Ida und Minimum 

 

 ηελ πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θπθινθφξεζαλ αθφκε ν ιαηηληθφο Αζηεξίμ, ε Βίβινο ζε εηθφλεο θαη νη θσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε. Οη Σ. Απνζηνιίδεο(θείκελα) θαη Γ. Αθνιαθίδεο(ζρέδηα), ρξεηάζηεθαλ πέληε 

ρξφληα γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ ζηε κνξθή ηεο 

εηθνλνγξαθήγεζεο. Σα βηβιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία θαη κεξηθά απφ απηά αλέβεθαλ ζε 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ηνπο δηαιφγνπο ησλ θφκηθο θαη ηε ζθελνζεηηθή «άπνςε» ηνπ 

ζθηηζνγξάθνπ
118

. 

                             

Δηθόλεο 18-19. Οη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε ζε θφκηθο 

 

 Σν παξαπάλσ ζεκαληηθφ εγρείξεκα ζπζρεηίδεη ηελ εηθνλνγξαθήγεζε κε ηε ινγνηερλία. 

Ζ πεηπρεκέλε κεηαθνξά ησλ θσκσδηψλ ηνπ Αξηζηνθάλε ζε θφκηθο έγηλε αληηθείκελν κειέηεο 

απφ εξεπλεηέο θαη ζεσξείηαη έλα πνιχ θαιφ -αλ θαη θάπσο δχζθνιν- αλάγλσζκα γηα ηα παηδηά. 
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Φπζηθά, νη δεκηνπξγνί πξνζάξκνζαλ ην έξγν ζηηο αλάγθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνθεχγνληαο 

ηηο αζπξνζηνκίεο θαη ηηο ηνικεξέο ζθελέο πνπ ζπλαληάκε ζηα ζεαηξηθά έξγα
119

. Ζ αλάγλσζε 

δηαζθεπψλ απφ ζπνπδαία έξγα ζπρλά ζα παξαθηλήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα πξνζεγγίζεη ην  

πξσηφηππν θείκελν. πλεπψο, ηα θφκηθο κπνξνχλ λα δψζνπλ ην έλαπζκα, ψζηε κε ηελ ζσζηή 

θαζνδήγεζε, λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξα βηβιία θαη λα αγαπήζνπλ ην δηάβαζκα.   

 ε ζπλέρεηα φζσλ πξναλαθέξακε, εθπνκπέο ηνπ Νηίζλευ θπθινθφξεζαλ κε ζέκα ηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ, νη πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ κεηαθξάζηεθαλ ζηα ιαηηληθά ελψ 

ην πληαθηηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ησλ Υξήζηνπ Γάιθνπ θαη Νίθνπ Καηζέιε εθδφζεθε ζε 

θσκηθνγξάθεκα. Δμίζνπ δεκνθηιέο ζέκα γηα δεκηνπξγνχο θαη αλαγλψζηεο απνηειεί ε ηζηνξία. 

ε ηηαιηθά θφκηθο θπθινθφξεζε «Ζ ηζηνξία ηνπ αηψλα» ελψ κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά κηα 

εξγαζία ελφο ακεξηθαλνχ επηζηήκνλα κε ηίηιν «Ηζηνξία ηνπ θφζκνπ ζε θφκηθο»
120

.  

 Έρνπλ θπθινθνξήζεη πνιιά θφκηθο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ χιε ησλ ζρνιηθψλ 

καζεκάησλ. «Βηνινγία κε θφκηθο»
121

, «Αλφξγαλε Υεκεία κε θφκηθο»
122

, «Οηθνινγία κε 

θφκηθο»
123

, «Ζ Φηινζνθία ζε θφκηθο»
124

 απνηεινχλ νξηζκέλνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ηίηινπο 

έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θη αθεηέξνπ ζε κηα θαηλνηφκα πξνζέγγηζε θάπνησλ (ζεσξεηηθά) 

δπζθνιφηεξσλ καζεκάησλ. Κνξπθαίν παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή γιψζζα απνηειεί ε 

κεηάθξαζε κέξνπο ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ Αζηεξίμ ζηα αξραία ειιεληθά. Πξνζσπηθά, θαζψο 

αληηκεηψπηδα πάληα δπζθνιίεο κε ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, είκαη ζίγνπξνο φηη ε κειέηε ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο κε ηε ρξήζε θφκηθο ζα απνβεί ηνπιάρηζηνλ πην επράξηζηε γηα κεγάιε 

κεξίδα καζεηψλ. 

 Αθφκε, νη πεξηπιαλήζεηο εξψσλ θφκηθο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε ζαθψο δίλεη 

έλα ηζρπξφ εξέζηζκα ζηα παηδηά λα «δνπλ κε δηαθνξεηηθφ κάηη» ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο.  

πρλά νη ήξσεο π.ρ. Νηφλαιλη Νηαθ, θξνπηδ ηαμηδεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο, δηάζεκα 

κλεκεία, έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα λέσλ ηφπσλ θαη αληηκεησπίδνπλ 

θηλδχλνπο ζε ιίκλεο, βνπλά, εξήκνπο. πλεπψο ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελδηαθεξζνχλ, 

λα αλαδεηήζνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε φια ηα παξαπάλσ.  

 Πνιιά θφκηθο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμίζνπ ζηα καζήκαηα ηζηνξίαο θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ κεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή γλψζεο φπσο: α) ε 

κέζνδνο απνθάιπςεο κλεκείσλ θαη νηθηζηηθψλ ζπλφισλ - ε αλαζθαθή, β) ην πξντζηνξηθφ 

αληηθείκελν-εχξεκα θαη γ) ν εξεπλεηήο-αξραηνιφγνο.  

                                                           
119 Σαξιαληέδνο, φ.π.,  ζ.203. 
120 Μαιαθάληεο, φ.π., ζ.750. 
121 Μειηάο Σδψξηδεο, Βηνινγία κε θόκηθο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 1997. 
122

 Μειηάο Σδψξηδεο, Αλόξγαλε Χεκεία κε θόκηθο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 1989. 
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 Μειηάο Σ., Κνχβαθαο Γ., Οηθνινγία κε θόκηθο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, 1994. 
124 Πάηνλ Φ. Μάηθι & Κάλνλ Κέβηλ, Η θηινζνθία ζε θόκηθο, Δθδφζεηο Φπρνγηφο, 2017. 
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 Βέβαηα, ην δεηνχκελν σο επί ην πιείζηνλ ηεο αξραηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα θφκηθο 

είλαη ν ζεζαπξφο
125

, αληηθείκελα δειαδή κε νηθνλνκηθή αμία. πάληα, ν λεαξφο ζπλήζσο 

αλαγλψζηεο καζαίλεη φηη ε αξραηνινγηθή έξεπλα δηεμάγεηαη γηα ηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο θαη φρη 

κφλν γηα ηελ αλεχξεζε «ρξπζνχ». Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ φηη ηα θφκηθο επηιέγνπλ ρψξεο κε 

ζπνπδαίν αξραηνινγηθφ ππφβαζξν θαη ακχζεηνπο ζεζαπξνχο φπσο ε Αίγππηνο, ην Μεμηθφ, ην 

Πεξνχ θαη άιια θξάηε φπνπ αλαπηχρζεθαλ ζπνπδαίνη πνιηηηζκνί ηνπ παξειζφληνο.  

 ζνλ αθνξά ηηο δνκέο ηεο πξντζηνξηθήο θνηλσλίαο πνπ ζπρλά αλαπαξηζηψληαη ζηα 

θφκηθο κε ζχγρξνλα ηδενινγηθά κνληέια, ζπρλά ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη σο παηξηαξρηθφο θαη 

αλδξνθεληξηθφο νξγαληζκφο. Σα δχν θχια ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ηζηνξηθέο ζπλζήθεο αληζφηεηαο 

ελψ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ελζσκαηψλνληαη ζεκεξηλέο αληηιήςεηο. Καζψο ην θνηλφ έρεη ήδε 

δηακνξθσκέλε άπνςε θαη ζπρλά ππνζηεξίδνληαη αληίζηνηρεο απφςεηο, ην ιάζνο ζε νξηζκέλα 

θφκηθο εληνπίδεηαη ζηε ζπληήξεζε απηήο ηεο ηδενινγίαο, παξ' φιν πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα ηελ 

αλαζηξέςνπλ. Δδψ, εκθαλίδεηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα θφκηθο, σο κνληέξλνο θαη 

δπλακηθφο δίαπινο επηθνηλσλίαο πνπ εξεζίδνπλ ην παηδί, κπνξνχλ λα παξέκβνπλ νπζηαζηηθά, 

αλαπαξηζηψληαο κε πην ζειθηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ην παξειζφλ
126

. Αξθεί θπζηθά, 

πξνζζέηνπκε εκείο, λα ππάξρεη ε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη επηινγή θαηάιιεισλ θφκηθο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζηε Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ε ζεηξά Κάλσ Κόκηθο κε θείκελα 

ηνπ Σ. Απνζηνιίδε θαη ζρέδηα δεθαηεζζάξσλ εηθνλνγξάθσλ, ε νπνία είρε ζθνπφ λα κάζεη ζε 

παηδηά 7-14 εηψλ λα δηαβάδνπλ ζσζηά κία αθήγεζε κε εηθφλεο. Μεηά ην 1981 θπθινθφξεζαλ ηα 

πεξηνδηθά Βαβέι, Παξα-Πέληε θαη Μηθξφ Παξα-Πέληε, κε γεληθά ζεσξεηηθά θείκελα θαη 

δεκνζηεχκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάγλσζε ησλ θφκηθο.  

 ηε λέα ρηιηεηία νη εηδηθνί ζεσξνχλ ηα θφκηθο δειεαζηηθά γηα ηνπο εθήβνπο, εηδηθά γηα 

ηνπο απξφζπκνπο καζεηέο. Δλ δπλάκεη θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί παηδαγσγνί, 

ινγνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο φηη είλαη ζεκαληηθφ ην 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε ζπκπηψκαηα δηάζπαζεο πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηαο, δπζιεμίαο ή 

άιισλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Σα θφκηθο αλακέλεηαη λα πξνζδψζνπλ έλα επηπιένλ 

ελδηαθέξνλ, έλα εξέζηζκα ζηνλ εγθέθαιν ησλ παηδηψλ πνπ έζησ θαη ιίγν ζα ηα 

δξαζηεξηνπνηήζεη ζηελ ηάμε ή ην ζπίηη. Μάιηζηα, ζηα απηηζηηθά παηδηά πξνηείλνληαη -κεηαμχ 

άιισλ- νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλή εζηία πξνζνρήο π.ρ. βηβιία κε εηθφλεο θαη ε 

παξαθνινχζεζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
127

. 

 Πξφζθαηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε εμέδσζε δχν θφκηθο ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο: «Ο πφιεκνο ηνπ παγσηνχ βαηφκνπξν» κε ζέκα ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε 

ησλ ιαψλ θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη «Δγψ, ξαηζηζηήο;!» κε πξφζεζε λα 

                                                           
125 Mαηιάξ, Νηνξθκάλ, φ.π., ζ.123-127. 
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 Κνχγθνπινο Θ., ζηνλ ηφκν «Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο», φ.π., ζ.726. 
127 Παπάλεο Δ., Γηαβξίκεο Π., Βίθε Α., Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Δθδφζεηο Η.ηδέξεο,2009, ζ.76-

77. 
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θαηαπνιεκεζεί θάζε κνξθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο.  Γχν βαζηθέο αμίεο, ε εηξήλε 

θαη ν ζεβαζκφο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε κνξθή ησλ θφκηθο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ νη 

βάζεηο γηα ηελ νξζή δφκεζε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ 

θαη αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ ιαψλ.  

                              

          Δηθόλα 20. Δγψ, Ραηζηζηήο;!                    Δηθόλα 21. Ο πφιεκνο ηνπ παγσηνχ βαηφκνπξνπ 

 Ζ παξαπάλσ πξνζπάζεηα κφλν ζεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα έρεη, αθνχ ν εθθνβηζκφο 

(bullying), δειαδή ε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ή κείσζε ησλ αζζελέζηεξσλ κειψλ 

κηαο νκάδαο απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ηεο επνρήο. Σα παηδηά ζα επαηζζεηνπνηεζνχλ άκεζα θαη 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κεηαδψζνπλ απηή ηελ επαηζζεζία θαη ζηνπο ελήιηθεο.  

 Μηα εθπιεθηηθή παξνπζίαζε δέθα επηιεγκέλσλ θφκηθο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηηο παγθφζκηεο πξννπηηθέο μερψξηζε ζηελ δηαδηθηπαθή κνπ 

αλαδήηεζε γηα ηε ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζειίδα «comicsineducation.com» 

αλακέλεηαη λα θαηαπιήμεη εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη κφλν, αθνχ εθηφο απφ ηνλ παγθφζκην 

ραξαθηήξα πνπ αλαδεηθλχεη, θαηαπηάλεηαη κε εμαηξεηηθά ζπνπδαία θαη επαίζζεηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα ή ηζηνξηθά γεγνλφηα.  

 

Δηθόλα 22. Persepolis (απφ ηε δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ηνπ comicsineducation.com) 
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 ηελ εηθφλα 22 θαίλεηαη έλα απφ ηα δέθα απηά έξγα, ν πξψηνο ηφκνο ηνπ «Persepolis» 

ηεο Marjane Satrapi, έλα graphic novel πνπ γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία, επεξέαζε εμίζνπ 

δεκηνπξγνχο θαη αλαγλσζηηθφ θνηλφ, βξαβεχηεθε θαη κεηαθέξζεθε ζηε κεγάιε νζφλε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απηνβηνγξαθηθφ θφκηθ, εκπινπηηζκέλν κε αξθεηά ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά 

ζηνηρεία. Ζ δεκηνπξγφο πξνζπαζεί κε γιαθπξφ ηξφπν λα παξνπζηάζεη ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάλ, 

φπσο ε ίδηα ηελ βίσζε, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο Ηξαθηλήο Δπαλάζηαζεο ελάληηα 

ζην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ άρε. πσο θαη ζην «Maus» πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε 

ζπλέρεηα, θαίλεηαη φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ έλα θαζξέθηε ηεο επνρήο, απεηθνλίδνληαο θαη 

ζρνιηάδνληαο άκεζα φιεο ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο, επηβεβαηψλνληαο φζνπο ηα ζεσξνχλ 

εμαηξεηηθά ηθαλά θαη δπλακηθά κέζα έθθξαζεο. 

 Σα θφκηθο θπζηθά, δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα βηβιία. Θεσξείηαη φκσο ζθφπηκν 

λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο γηα ηε δηέγεξζε ηνπ παηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηελ 

θαηαλνεηή αηζζεηνπνίεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ζρέζεσλ θαη γεγνλφησλ.  Πξφθεηηαη γηα κέζν 

κε ηεξάζηηα δχλακε επηθνηλσλίαο, ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη έλα απφ 

ηα ηειεπηαία «φπια» ζηελ πξνζπάζεηα λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ην εμσζρνιηθφ δηάβαζκα θαη λα 

απνθχγνπλ ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Χο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφο, ζα επηδηψμσ 

λα ελζσκαηψζσ ηα θφκηθο ζηε κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή κνπ πνξεία, αθνχ φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηα θφκηθο απνδείρηεθε κεγάιν. 
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2. Έρευνα 
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2.1. Σημαντικότητα και πρωτοτυπία τησ έρευνασ 
 

 πσο είδακε ζηελ εηζαγσγή, ην ζέκα ησλ θφκηθο έρεη απαζρνιήζεη νξηζκέλνπο 

εξεπλεηέο θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Αμηφινγεο κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί γηα λα 

αλαιχζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Έλαηεο Σέρλεο ζε πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, ςπρνινγηθφ, 
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εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Ζ αιήζεηα είλαη φκσο, φηη φπσο κεηαβάιιεηαη ξαγδαία ε ηερλνινγία θαη  

ηαρχηαηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο, έηζη εμειίζζνληαη θαη νη Σέρλεο. 

Καζψο ινηπφλ, ν θφζκνο ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο κεηακνξθψλεηαη ζπλερψο, ε έξεπλα νθείιεη λα 

αθνινπζεί θαη λα κειεηά ηηο φπνηεο λέεο πηπρέο θάζε ζέκαηνο. πλεπψο, ην πξψην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν έγθεηηαη ζηε ρξνληθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ηελ επηθαηξφηεηά ηεο, θαζψο έρνπλ 

πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ ηειεπηαία αληίζηνηρε έξεπλα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

αλάπηπμε ησλ θφκηθο μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία, θαζψο νη δεκηνπξγνί πιεζαίλνπλ θαη θαίλεηαη 

φηη δηαλχνπλ εμαηξεηηθά «γφληκε» πεξίνδν ζε δεκηνπξγηθφ επίπεδν. 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ ηερλψλ ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη ησλ Κφκηθο. Πξφθεηηαη γηα εληειψο δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο πνπ εκθαλίδνπλ 

φκσο νξηζκέλα θνηλά ζεκεία πιεχζεο. Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο ηεο κεηαθνξάο 

αξθεηψλ ινγνηερληθψλ «θνινζζψλ» ζε κνξθή θφκηθο, ψζηε λα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπο θαη ε 

λεφηεξε γεληά. Δπηπξφζζεηα, ηα θφκηθο θξχβνπλ κηα θαιιηηερληθή πθή κέζα ηνπο, κηα 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζηηθέο εκπλεχζεηο, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηε ινγνηερλία.  

 Βέβαηα, βαζηθφηεξνο άμνλαο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ζθέςεσλ θαη ε ζχγθξηζε 

απφςεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηα θφκηθο. Πξφθεηηαη γηα έλα εμίζνπ 

θαηλνηφκν ζηνηρείν, δηφηη πξηλ πξνζπαζήζνπκε λα ελζσκαηψζνπκε λέεο εθαξκνγέο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηη αξέζεη ζηα παηδηά, πνχ πξνηηκνχλ λα 

εζηηάζνπκε ηε ρξήζε ησλ θφκηθο θαη κε πνην ηξφπν. Αληίζηνηρα, λα γλσξίζνπκε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αλ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζηελ ηάμε θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ζ ηαπηφρξνλε έξεπλα ζε παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. Χο ηψξα 

εληνπίζακε θάπνηεο έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην δείγκα ησλ παηδηψλ. 

 Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθά, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ην ζέκα 

ησλ θφκηθο ζην ζρνιείν θαη αθήλεη πεξηζψξηα γηα κειινληηθή δηεχξπλζή ηεο. Μαζαίλνληαο ζε 

πξψηε θάζε ηηο ηδέεο παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Έλαηε Σέρλε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

εκβάζπλζε ζε πην εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο. Σξφπνη παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο, επίδξαζε ησλ 

θφκηθο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, πηζαλά νθέιε ησλ θφκηθο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απνηεινχλ νξηζκέλεο ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο.  

  

2.2. Στόχοι 
 

 Βαζηθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ν ζπνπδαίνο ξφινο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παίμνπλ ηα θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ήδε απφ ηελ πξψηκε ειηθία ηνπο, ηα παηδηά 

ηείλνπλ λα εζηηάδνπλ ζηηο εηθφλεο ιφγσ ησλ ρξσκάησλ, ηεο ειθπζηηθήο ηνπο θχζεο, ηεο 

μερσξηζηήο «γιψζζαο» ηνπο. ε πξψην ζηάδην κειεηάκε γλψζεηο, απφςεηο, πξνηηκήζεηο παηδηψλ 
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θαη εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ Έλαηε Σέρλε. ηε ζπλέρεηα, εξεπλάηαη αλ θαη θαηά πφζν ην 

θφκηθ έρεη πξάγκαηα λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε πνηα καζήκαηα 

αλακέλεηαη λα ρξεζηκεχζεη. Σέινο, αθνχ ζπγθξίλνπκε ηηο ηδέεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ γελεψλ ηνπ δείγκαηνο, εμεηάδνπκε πηζαλνχο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ζπνπδαίσλ 

εηθνλνγξαθεγεκάησλ ζην ζρνιείν. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη θαζψο ηα θφκηθο κε ελδηαθέξνπλ πνιχ ηφζν σο 

ςπραγσγηθφ αλάγλσζκα φζν θαη σο κέζν κεηαθνξάο κελπκάησλ θαη θπζηθά, ζρνιηθνχ 

βνεζεηηθνχ εξγαιείνπ. ην κέιινλ άιισζηε, έρσ ζέζεη σο πξνζσπηθφ ζηφρν λα εληάμσ κε ηνλ 

πην επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ηα θφκηθο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ησλ παηδηψλ. Κάζε λέα γλψζε γχξσ απφ ην παξαπάλσ ζέκα ζπλεπψο, θξίλεηαη ρξήζηκε θαη 

θαινδερνχκελε. Παξάιιεια, κέζσ ηεο έξεπλαο, πξνηξέπνληαη νη ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί, ψζηε 

λα ελζσκαηψζνπλ ζηαδηαθά ηα θφκηθο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Μνλάρα έηζη, κέζσ δειαδή ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ζα θαηαθέξνπλ λα απνθαιπθζνχλ ηα πηζαλά νθέιε ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο ζηα 

παηδηά. 

 Σέινο, απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη άιινη εξεπλεηέο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εζηηάζνπλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα πεδία ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο θαη λα εξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηνπο. 

 

2.3. Δείγμα τησ έρευνασ και μεθοδολογικό εργαλείο 
 

  χκθσλα κε ηα θπξηφηεξα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ
128

, 

πξφθεηηαη γηα κία αηνκηθή, ζπγρξνληθή θαη θπξίσο πνζνηηθή έξεπλα πνπ αλαιήθζεθε κε δηθή 

κνπ πξσηνβνπιία. Πεξηνρέο κειέηεο ζα νξίδακε α) ηε δηδαθηηθή ζεσξία θαη πξάμε θαη β) ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην 

ιεηηνπξγεί σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 129 καζεηέο πέκπηεο θαη έθηεο δεκνηηθνχ ηνπ 1νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μνπξληψλ ζηα Υαληά θαη ηνπ 14νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ρεζχκλνπ. 

Δπηιέμακε ηα παηδηά ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, θαζψο έρνπλ ήδε παξαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο απφ 

πνιιά θεηκεληθά είδε νπφηε αλακέλνπκε λα δνχκε αλ επηβεβαηψλεηαη απηφ θαη ζρεηηθά κε ηα 

θφκηθο. Παξάιιεια, πξφθεηηαη ζεσξεηηθά γηα πην ψξηκα παηδηά πνπ εηνηκάδνληαη λα κεηαβνχλ 

ζηελ επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο ζα αληηκεησπίζνπλ κε ζπλέπεηα, σξηκφηεηα θαη 

θξηηηθή ζθέςε ηελ έξεπλά καο. Δπίζεο, ηα παηδηά ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηα Υαληά δελ έρνπλ 

                                                           
128 Αλδξεαδάθεο Ν. & Βάκβνπθαο Μ., Οδεγόο γηα ηελ εθπόλεζε θαη ηε ζύληαμε γξαπηήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, 

Δθδφζεηο Αηξαπφο. Αζήλα, 2005, ζ.55. 



 62 

πνιιέο επθαηξίεο λα γίλνπλ αληηθείκελα παξαηήξεζεο ή κειέηεο θαζψο νη εξεπλεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζπλήζσο πξνηηκνχλ ηα ζρνιεία ηεο θνληηλφηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Ρεζχκλνπ. ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην δείγκα είλαη κηθξφηεξν θαη αθνξά 34 

ζπλαδέιθνπο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηα δχν παξαπάλσ ζρνιεία. 

 ζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κπήθα ζε ζπλνιηθά πέληε ηκήκαηα ηεο 

έθηεο ηάμεο ζηα παξαπάλσ ζρνιεία θαη κνίξαζα ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηα παηδηά, έρνληαο πξψηα 

θάλεη κηα κηθξή εηζαγσγή γηα ην ζέκα θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο. Απηφ πνπ κε εληππσζίαζε 

ήηαλ ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα ησλ 

θφκηθο θαη ν δήινο κε ηνλ νπνίν ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην. Ο κέζνο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ μεπέξαζε ηα είθνζη ιεπηά. Γελ αληηκεηψπηζα ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο, εθηφο απφ έλα ηκήκα πνπ είρε επηζηξέςεη έπεηηα απφ θπζηθή αγσγή ζηελ αίζνπζα 

θαη ήηαλ αξθεηά αλήζπρν ζηελ αξρή ηεο «παξέκβαζήο» κνπ. Σα ηκήκαηα ηεο πέκπηεο ηάμεο 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε 

θάπνην δηάιεηκκα ή θελφ ηνπο, ελψ θάπνηνη ιηγνζηνί πήξαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπίηη ηνπο θαη ην 

επέζηξεςαλ ζπκπιεξσκέλν ηελ επφκελε κέξα. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

θαηαγξαθή εμεηδηθεπκέλεο θαη ζπλαθνχο κε έλα ζέκα πιεξνθφξεζεο κε ζρεηηθή αθξίβεηα θαη 

πιεξφηεηα. Με άιια ιφγηα θαζνδεγεί ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνσζεί 

ηελ θαηαγξαθή ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Luck & Rubin, 1987). Λέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

θακία ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή (Sir Moser & Kalton, 1977). 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην κέζνλ επηθνηλσλίαο (interface) κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ησλ εξσηψκελσλ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη, απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή 

εξγαζία, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο. ε κηα έξεπλα, αλ 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθφ ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ή αθφκε θαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε αλάιπζε 

ησλ ζηνηρείσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμάγνπκε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα, αλ ιάβακε κε ζπγθξίζηκεο 

απαληήζεηο απφ έλα αθαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην κε αζαθείο εξσηήζεηο.  

 Δίλαη έλα έληππν, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη γξαπηά θαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Με ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα δεηψληαο απφ αλζξψπνπο λα απαληήζνπλ ζην ίδην 

αθξηβψο ζχλνιν εξσηήζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πεξηγξαθηθά θαη επεμεγεκαηηθά, δεδνκέλα γηα 

απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζεηο. Μνινλφηη ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην εξσηεκαηνιφγην σο έλα γεληθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεη ηερληθέο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε εξσηψκελνο απαληά ζην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ, κε πξνθαζνξηζκέλε 

ζεηξά.  
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 Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ηα εμήο:   

 είλαη νηθνλνκηθφηεξα 

 κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ 

 είλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπο 

 νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα (έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο)   

 νη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ηππνπνηεκέλνη  

 ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο 

 είλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο 

 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε κηα επηηπρεκέλε θαη νξζή έξεπλα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην:   

 πξέπεη λα έρεη πιεξφηεηα   

 ζαθήλεηα   

 ζπλνρή   

 θαηάιιειε δνκή 

 λα πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ειέγρνπ 

 λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκν 

 λα έρεη αξηηφηεηα παξνπζίαζεο απφ ηερληθήο πιεπξάο 

 λα πεξηιακβάλεη βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο  

 λα επηδέρεηαη θσδηθνγξαθηθή θαη κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία 

 

 Ζ πιεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θάιπςεο φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ εξεπλψκελνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. Ζ ζαθήλεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά 

θαη ζην άηνκν ην νπνίν θαιείηαη λα δψζεη ηηο απαληήζεηο. Ζ ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε 

νξγαληθήο ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ κεηαμχ ηνπο. πγγελή εξσηήκαηα πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην νκαδνπνηεκέλα θαη λα εξσηψληαη καδί, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε 

θαη ε κλήκε ηνπ εξσηψκελνπ λα θαηεπζχλεηαη επθνιφηεξα ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Ζ 

θαηάιιειε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηεζνχλ νη νκάδεο 

εξσηήζεσλ, είλαη επίζεο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ηνπ 

θνηλνχ.  

 Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε γξαθήκαηα ή πίλαθεο παξαπέκπεη ζε κηα 

ζπλνπηηθή πνζνηηθή εηθφλα ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ππνβνεζψληαο, ηφζν ηνλ εξεπλεηή φζν 

θαη ηνλ αλαγλψζηε λα βιέπνπλ ζπγθεληξσκέλα ηα απνηειέζκαηα. Έλα επθξηλέο γξάθεκα 

παξέρεη ζπγρξφλσο πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα 

αλαηξέμεη ν αλαγλψζηεο ζηε γισζζηθή δηαηχπσζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ. πκβάιιεη, ψζηε, ν 

αλαγλψζηεο λα ζρεκαηίζεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ επξεκάησλ, λα αληηιεθζεί ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, λα δηαπηζηψζεη ζρέζεηο κεηαβιεηψλ θαη λα ζπιιάβεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 
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δεδνκέλσλ κε ηαρχηεξν θαη επθνιφηεξν ηξφπν ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην ην θείκελν
129

. Παξαθάησ 

αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίνπ
130

 πνπ 

δφζεθαλ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.4. Ανάλυςη ερωτηματολογίου μαθητών 

 ην γξάθεκα 1 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε ην 

εξσηεκαηνιφγην. ην ζχλνιν ησλ 129 παηδηψλ, ην 57% ήηαλ αγόξηα ελψ ην 43% θνξίηζηα. 

                                                           
129

 Αλδξεαδάθεο Ν. & Βάκβνπθαο Μ., Οδεγόο γηα ηελ εθπόλεζε θαη ηε ζύληαμε γξαπηήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, 

Δθδφζεηο Αηξαπφο. Αζήλα, 2005, ζ.82. 
130 Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο βξίζθνληαη ζην «Δπίκεηξν» ηεο εξγαζίαο. 
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Γξάθεκα 1 

 

 ην γξάθεκα 2 βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ηνπο 

αξέζεη ην εμσζρνιηθφ δηάβαζκα. ην 48% αξέζεη πνιύ ην  εμσζρνιηθφ δηάβαζκα ελψ ζην 43% 

ιίγν. ηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ δνχκε, μέξνληαο φηη ηα παηδηά πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα, ηάκπιεη, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο απφ κηθξή ειηθία 

θξίλεηαη επράξηζην ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ηα κηζά παηδηά αγαπνχλ ην εμσζρνιηθφ δηάβαζκα. ηα 

4 απφ 10 παηδηά πεξίπνπ αξέζεη ιίγν, ελψ κφιηο ζην 9%, δειαδή πεξίπνπ 1 ζηα 10 παηδηά, δελ 

αξέζεη θαζόινπ. 

  

Γξάθεκα 2 

 Σν γξάθεκα 3 θαλεξψλεη ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ. Σν 46% πξνηηκά 

ηα θφκηθο ελψ ην 30% δηαβάδεη ινγνηερληθά βηβιία. 15% ησλ παηδηψλ αξέζθεηαη ζηα 

παξακχζηα ελψ 5% θαη 4% πξνηηκά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο αληίζηνηρα. Φαίλεηαη φηη ηα 

Αγόρια
57%

Κορίτςια
43%

1. Φφλο

Πολφ
48%

Λίγο
43%

Κακόλου
9%

2. Σασ αρζςει το εξωςχολικό 
διάβαςμα;
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θφκηθο επηθξαηνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ, ζπλεπψο αμίδεη λα ελζσκαηψζνπκε ην 

λνχκεξν έλα αλάγλσζκά ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

   

Γξάθεκα 3 

 

 ια ζρεδφλ ηα παηδηά θαίλεηαη φηη γλσξίδνπλ ηα θφκηθο. χκθσλα κε ην γξάθεκα 4, ην 

54% ηα γλσξίδεη αξθεηά θαιά ελψ ην 40% ιηγάθη. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6% δελ 

ηα γλσξίδεη θαζφινπ. αθψο, ε γλσξηκία κε ηα θφκηθο είλαη επθνιφηεξε ηελ επνρή πνπ 

δηαλχνπκε κηαο θαη ππάξρνπλ ζε βηβιηνζήθεο, βηβιηνπσιεία, ζρνιεία θαη ζην δηαδίθηπν. 

  

Γξάθεκα 4 

 5. ηελ εξψηεζε ππ' αξηζκφλ 5 δεηήζεθε απφ ηα παηδηά έλαο ζχληνκνο νξηζκφο γηα ηα 

θφκηθο. Πνιιέο απαληήζεηο ήηαλ απιντθέο θαη ίζσο αλακελφκελεο, φκσο είδακε θαη κεξηθέο 

Παραμφκια
15%

Περιοδικά
5%

Κόμικσ
46%

Εφθμερίδεσ
4%

Λογοτεχνία
30%

3. Τι προτιμάτε να διαβάηετε;

Αρκετά καλά
54%

Λιγάκι
40%

Κακόλου
6%

4. Γνωρίηετε τα κόμικσ;



 67 

αθνπιηζηηθέο. Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζύληνκν βηβιίν κε 

εηθόλεο, δηαιόγνπο ζε ζπλλεθάθηα θαη άθζνλν ρηνύκνξ. Δπράξηζηε εληχπσζε κνπ 

πξνθάιεζαλ απαληήζεηο φπσο: «εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο», 

«ηξόπνο έθθξαζεο», «κνηάδνπλ κε ινγνηερληθά βηβιηαξάθηα», «πεξηνδηθά κε ζθίηζα θαη 

ιόγηα», «εθπαηδεπηηθά βηβιία πνπ καζαίλνπλ ζηα παηδηά λα δηαβάδνπλ» θαη «εηδηθά γηα 

όζνπο δελ αξέζνπλ ην δηάβαζκα». Πξνζπαζψληαο λα απνθσδηθνπνηήζσ ηελ ηειεπηαία 

απάληεζε, επηβεβαηψλσ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη ζίγνπξα ηα θφκηθο ζην 

ζρνιείν αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ αθφκα θαη ηα παηδηά πνπ βαξηνχληαη ην δηάβαζκα. Δπίζεο, 

ελδηαθέξνλ κνπ πξνθάιεζε ε απάληεζε «ηα θφκηθο είλαη θηλνχκελα ζρέδηα ζε έλα κηθξφ βηβιίν 

αιιά δελ είλαη θηλνχκελα», θαζψο θαλεξψλεη ηε δηαθνξά ζηελ θίλεζε ησλ εξψσλ ηνπ ραξηηνχ 

απφ εθείλνπο ηεο ηειεφξαζεο ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σξία παηδηά δελ έδσζαλ θάπνην νξηζκφ.  

  

 ην γξάθεκα 5 απνηππψλεηαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηα θφκηθο. Τπάξρεη πνηθηιία 

ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο θίινπο (26%) θαη ηνπο γνλείο (20%) θπξίσο, λα θέξλνπλ 

ζε επαθή ηα παηδηά κε ηα θφκηθο γηα πξψηε θνξά. Λίγν πην πίζσ, ηα πεξίπηεξα κε 17% θαη νη 

ζπγγελείο κε 13%. Γπζηπρψο, ην ζρνιείν θαίλεηαη λα κελ έρεη δψζεη αθφκα ηελ δένπζα 

πξνζνρή ζηελ Έλαηε Σέρλε, θαζψο κφλν ην 8% ησλ παηδηψλ γλψξηζε ηα θφκηθο εληφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σειεφξαζε (7%), αδέξθηα (3%), καγαδηά (2%), Internet (2%), κηα εθεκεξίδα 

(1%) θαη έλα παηδί απφ κφλν ηνπ (1%) ζπκπιεξψλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 

  

Γξάθεκα 5 

Γονείσ
20% Αδζρφια

3%
Συγγενείσ

13%

Φίλοι
26%

Internet
2%

Σχολείο
8%

Περίπτερο
17%

Μόνοσ μου
1%

Εφθμερίδα
1%

Τθλεόραςθ
7%

Μαγαηιά
2%

6. Πϊσ γνωρίςατε τα κόμικσ;
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 ην γξάθεκα 6 θαίλεηαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο δηαβάδνπλ 

θφκηθο. 44% δηαβάδεη ζπάληα, ελψ 30% ζπρλά. Σα δχν άθξα αθνινπζνχλ πην πίζσ, αθνχ 

αξθεηά ζπρλά δηαβάδεη ην 14%, ελψ πνηέ ην 12%. 

  

Γξάθεκα 6 

 

 

 πσο βιέπνπκε ζην γξάθεκα 7, ην 56% ησλ παηδηψλ βξίζθεη ηα θφκηθο θπξίσο ζηα 

πεξίπηεξα. Έλα 23% ζην ζπίηη θαη ην 12% ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Υακειφηεξα πνζνζηά 

ζπλαληνχλ ηα θφκηθο ζην βηβιηνπσιείν (3%), ζε θίινπο (3%), ζρνιηθή ηάμε (1%), ζπκκαζεηέο 

(1%) θαη μαδέξθηα (1%). 

  

Γξάθεκα 7 

Αρκετά ςυχνά
14%

Συχνά
30%

Σπάνια
44%

Ποτζ
12%

7. Πόςο ςυχνά διαβάηετε κόμικσ;

Περίπτερο
56%

Σχολικι 
Βιβλιοκικθ

12%

Σχολικι Τάξθ
1%

Σπίτι
23%

Άλλο 
(ςυμμακθτζσ)

1%

Άλλο 
(βιβλιοπωλείο)

3%
Άλλο 

(ξάδερφοσ)
1% Άλλο (φίλοι)

3%

8. Ποφ βρίςκετε περιςςότερο τα 
κόμικσ;
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 ην γξάθεκα 8 θαίλεηαη φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (81%) ησλ παηδηψλ αξέζνπλ ηα 

θφκηθο, ελψ ζην 19% φρη. 

  

Γξάθεκα 8 

 

 

 10. ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα αηηηνινγήζνπλ γηαηί ηνπο αξέζνπλ ή 

δελ ηνπο αξέζνπλ ηα θφκηθο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θαλεξψλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

θφκηθο ζηνλ ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπο θφζκν. πγθεθξηκέλα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

αλαθέξεη: «αιιάδνπλ επράξηζηα ηε δηάζεζή κνπ», «πξνθαινύλ γέιην», «πεξλώ επράξηζηα ην 

ρξόλν κνπ», «μεθεύγσ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα», «έρνπλ θαληαζία», «θαζόινπ βαξεηά», 

«έρνπλ σξαία εκθάληζε κε εηθόλεο θαη ρξώκαηα».  ηα ζεηηθά πξνζζέηνπλ νξηζκέλα ηελ 

ππεξνρή ηεο εηθφλαο έλαληη ηνπ θεηκέλνπ θαη ην γεγνλφο φηη δελ θνπξάδνπλ. Ξερψξηζαλ νη 

απαληήζεηο «γειάσ αθφκα θη φηαλ είκαη ιππεκέλε», «είλαη ε θαληαζία θάπνηνπ θαη δελ ην 

έρνπκε μαλαθνχζεη» θαη «άκα δηαβάδσ βηβιία ρσξίο εηθφλεο δελ κπνξψ λα θαληαζηψ ηηο εηθφλεο 

ελψ ζηα θφκηθο ηηο βιέπσ». 

 ζνλ αθνξά ηηο κεκνλσκέλεο αξλεηηθέο απαληήζεηο, θαηέγξαςα ηηο εμήο: «είλαη ιίγν 

παηδηθά», «πξνηηκψ ηα αζιεηηθά», «δηαβάδεηο πνιιή ψξα», «δελ είλαη θείκελν», «πξνηηκψ λα 

θαληάδνκαη ην ζθεληθφ απφ ην λα βιέπσ», «είλαη πην ελδηαθέξνλ λα δηαβάζσ ινγνηερληθά 

βηβιία», «δελ κνπ αξέζεη ην δηάβαζκα», «δελ έρσ δηαβάζεη πνηέ», «βαξεηά», «δελ κνπ αξέζνπλ 

νη δηάινγνη» θαη «κηζψ ην δηάβαζκα». Σέινο, έμη παηδηά δελ απάληεζαλ θαζφινπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

 

 

Ναι 
81%

Όχι
19%

9. Σασ αρζςουν τα κόμικσ;
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 ζνλ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα θφκηθο θαη φπσο βιέπεηε ζην γξάθεκα 9, 

μερψξηζαλ ηα ρηνπκνξηζηηθά (37%) θαη ηα δξάζεο (36%). Αθνινχζεζαλ ηα θφκηθο θαληαζίαο 

(23%), ελψ θνηλσληθά (2%) θαη «θαλέλα» (2%) ζπκπιήξσζαλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο.    

  

Γξάθεκα 9 

 

 πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 10, ην ρηνύκνξ απφ ηα θφκηθο είλαη απηφ πνπ αξέζεη 

πεξηζζφηεξν ζηα παηδηά (45%). Αθνινπζνχλ νη εηθόλεο κε 29%, νη δηάινγνη κε 20% θαη πνιχ 

πίζσ ηα ρξψκαηα θαη νη ήξσεο κε 4% θαη 2% αληίζηνηρα. 

12.  

Γξάθεκα 10 

Δράςθσ
36%

Φανταςίασ
23%

Χιουμοριςτικά
37%

Κοινωνικά
2%

Άλλο 
(κανζνα)

2%

11. Τι είδουσ κόμικσ προτιμάτε;

Διάλογοι
20%

Εικόνεσ
29%

Χρώματα
4%

Χιοφμορ
45%

Άλλο (ιρωεσ)
2%

12. Τι ςασ αρζςει περιςςότερο ςτα 
κόμικσ;
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 13. ηελ εξψηεζε απηή ηα παηδηά θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο θφκηθ. 

Αζηεξίμ & Οβειίμ, νη ζεηξέο ηεο Disney (Μίθπ Μάνπο, Κιαζηθά, Νηόλαιλη), ν Λνύθη Λνπθ 

θαη ε Φξνπηνπία μερψξηζαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Αθνινχζεζαλ: Αξθάο, νη πεξηπέηεηεο 

ηνπ Σελ-Σελ ελψ ηέινο, είδακε ηνλ Ηδλνγθνχλη (ηα δψξα ηνπ ραιίθε), ηα ηξνπκθάθηα, ην 

Superman, ηελ Οδχζζεηα. Έμη παηδηά δελ απάληεζαλ, ελψ ηέζζεξα απάληεζαλ «θαλέλα». 

 

 14. ηελ εξψηεζε 14, ηα παηδηά επέιεμαλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα θφκηθο. Νηόλαιλη, 

Αζηεξίμ, Λνύθη Λνπθ θέξδηζαλ ηηο εληππψζεηο κε ηνλ Μίθπ, ηνλ Μπαξκπα-ζηξνπκθ, «ην 

πνπιάθη απφ ηνλ Αξθά», ηνλ Οβειίμ, «ηνλ ηζνβίηε ηνπ Αξθά», ηα αλεςάθηα ηνπ Νηφλαιλη 

Υηνχη, Ληνχη, Νηηνχη θαη ηελ ηξνπκθίηα λα αθνινπζνχλ. Μαθνπίλ, Ναξνχην, Μπάηκαλ θαη 

νχπεξκαλ ζπκπιήξσζαλ ην δείγκα. Πέληε παηδηά δελ απάληεζαλ, ελψ ηξία δελ έρνπλ 

αγαπεκέλν ήξσα. 

 

  

 

 πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 11, ην 54% ησλ παηδηψλ ζεσξεί πσο «κάιινλ λαη», ζα ήηαλ 

επθνιφηεξν λα κάζνπλ θάηη ζην ζρνιείν κέζσ ησλ θφκηθο. Άιιν έλα 18% απνθξίζεθε 

«ζίγνπξα». Ακθηβνιίεο έρνπλ ην 17% πνπ απάληεζε «κάιινλ φρη» θαη ην 11% πνπ  είπε «φρη». 

 

  

Γξάθεκα 11 

Σίγουρα
18%

Μάλλον ναι
54%

Μάλλον όχι
17%

Όχι
11%

15. Νομίηετε ότι κα ςασ ιταν 
ευκολότερο να μάκετε κάτι ςτο 

ςχολείο αν το διαβάηατε μζςα από 
τα κόμικσ;
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 ηελ εξψηεζε 16 ηα παηδηά ξσηήζεθαλ πνην κάζεκα ζα ήζειαλ λα παξαθνινπζνχλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ θφκηθο. χκθσλα θαη κε ην γξάθεκα 12, ην 42% επέιεμε ηελ ηζηνξία. 

Αθνινχζεζαλ ε Γιψζζα κε 28%, ηα Μαζεκαηηθά κε 13%, ε Φπζηθή κε 12%. Έλα 3% 

απάληεζε ηε Γεσγξαθία θαη ηέινο 2% «θαλέλα» κάζεκα. 

 

  

Γξάθεκα 12 

 

 17. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηα παηδηά θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ θφκηθο πνπ ζα 

ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηε ζρνιηθή ηνπο ηάμε. Αζηεξίμ & 

Οβειίμ, Φξνπηνπία, Κιαζηθά ηεο Disney, Λνύθη Λνπθ, ηξνπκθάθηα θαη Αξθάο 

ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο «ςήθνπο» ησλ παηδηψλ. Bugs Bunny, Superheroes, Φάληνκ 

Νηαθ, Σελ-ηελ, Πνπάυ, Κχξνο-Γξαλάδεο, ν γχξνο ηνπ θφζκνπ ζε 80 εκέξεο, Μαθνπίλ, Σαξδάλ, 

νη πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα απνηέιεζαλ ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο. Έμη παηδηά δελ απάληεζαλ 

θαζφινπ. 

 

 ην γξάθεκα 13 παξαηεξνχκε πσο ην 55% ησλ παηδηψλ ζεσξεί πσο «λαη», είλαη εχθνιε 

ε δεκηνπξγία θφκηθο, ελψ ην 45% δηαθσλεί. 

Μακθματικά
13%

Φυςικι
12%

Ιςτορία
42%

Γλώςςα
28%

Άλλο 
(Γεωγραφία)

3%

Άλλο (κανζνα)
2%

16. Ποιο μάκθμα κα κζλατε να 
παρακολουκείτε με τθ βοικεια των 

κόμικσ;
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Γξάθεκα 13 

 

 

 ηελ εξψηεζε 19 ηα παηδηά ξσηήζεθαλ κε πνηνλ ηξφπν ζα πξνηηκνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο θφκηθο. Σα παηδηά ζρεδφλ κνηξάζηεθαλ, αθνχ φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην γξάθεκα 14, 52% απάληεζε ρεηξόγξαθα ζην ραξηί θαη 48% ςεθηαθά ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. 

  

Γξάθεκα 14 

 20. Δδψ νη καζεηέο αλαδήηεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηα ζπνπδαηφηεξα ζπζηαηηθά γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θφκηθ. Δίδακε πνιιέο ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο πνπ θάιπςαλ ζην έπαθξν 

Ναι
55%

Όχι
45%

18. Πιςτεφετε ότι είναι εφκολο να 
δθμιουργιςετε τα δικά ςασ 

κόμικσ;

Χειρόγραφα
52%

Ψθφιακά
48%

19. Πϊσ κα προτιμοφςατε να 
δθμιουργιςετε τα δικά ςασ κόμικσ;
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φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ελδερνκέλσο λα πεξηειάκβαλε ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Φαληαζία, 

ρηνύκνξ, εηθόλεο θαη δηάινγνη είλαη κε δηαθνξά ηα βαζηθά ζπζηαηηθά δεκηνπξγίαο θφκηθο ζην 

κπαιφ ησλ παηδηψλ. Αθνινχζεζαλ ηα ρξψκαηα, νη ήξσεο, ην ραξηί, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε φξεμε, 

ε ζπγθέληξσζε, ν θαιφο ζρεδηαζκφο, ε ππνκνλή, νη εκπεηξίεο, ε ζθέςε, ε δξάζε, ην κνιχβη, ν 

εθηππσηήο, ε έκπλεπζε, νη γλψζεηο, ε ζπληνκνγξαθία, ε εμππλάδα θαη ε θαιή νξζνγξαθία. 

Σέζζεξα παηδηά δελ απάληεζαλ θαζφινπ ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

 

 21. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηα παηδηά «ήξζαλ αληηκέησπα» κε κηα «δνθηκαζία». Πην 

αλαιπηηθά, αθνχ ηνπο δφζεθαλ νθηψ θαξέ κηαο ζειίδαο θφκηθο κε ηα ηξνπκθάθηα, ηνπο 

δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ κε πνηα ζεηξά (θαηεχζπλζε) ζα δηάβαδαλ ηα θαξέ. ηε ζπλέρεηα, 

θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα κπαινλάθηα κε ηα ιφγηα ησλ εξψσλ κε δηθέο ηνπο ηδέεο.  

 Πξαγκαηηθά εληππσζηάζηεθα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 90 παηδηά (70%) θάλεθε φηη γλσξίδνπλ λα δηαβάδνπλ ηα θφκηθο κε ηε 

ζπλεζηζκέλε θαηεχζπλζε, δειαδή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θάζε ζεηξά θαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά.  Μάιηζηα, ζρεδφλ φια ζπκπιήξσζαλ κε ζρεηηθή άλεζε ηα ζπλλεθάθηα κε ηνπο δηαιφγνπο 

ησλ εξψσλ. 37 (29%) παηδηά κπεξδεχηεθαλ ιίγν, θαζψο ζπκπιήξσζαλ ηνπο αξηζκνχο δίλνληαο 

θπθιηθή θαηεχζπλζε ζηα θαξέ είηε αλάπνδε (δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά). Απφ απηά, ηα 

πεξηζζφηεξα μέραζαλ ηειείσο ηα ζεκεία ζηίμεο ζηνπο δηαιφγνπο. Μφιηο 2 παηδηά (1%) δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ. 

  

 

2.5. Παρατηρήςεισ - Σχόλια (ερωτηματολόγιο μαθητών) 
 

 Σν πξψην πξάγκα πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ν 

ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ γηα ην ζέκα ησλ θφκηθο. Σε ζηηγκή πνπ πήξαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζηα ρέξηα ηνπο θαη αθνχ δηάβαζαλ ηνλ ηίηιν, έδεημαλ αμηνδήιεπην ελδηαθέξνλ θαη θάλεθαλ πνιχ 

ζπγθεληξσκέλα θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ.  

 Έλα αξρηθφ, ρξήζηκν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγνπκε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη φηη ιίγν 

- πνιχ ζε φια ζρεδφλ ηα παηδηά αξέζεη ην εμσζρνιηθφ δηάβαζκα. Μφιηο έλα ζηα δέθα παηδηά δελ 

αξέζθεηαη λα δηαβάδεη. ια ζρεδφλ ηα παηδηά θαίλεηαη φηη γλσξίδνπλ ηα θφκηθο, θάπνηα 

πεξηζζφηεξν, άιια ιηγφηεξν. Κφκηθο θαη ινγνηερλία θπξηαξρνχλ ζηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο 

ηνπο, θάηη πνπ ζπλδέεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δχν ηέρλεο θαη ζίγνπξα επηβάιιεη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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 Οη πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ γηα λα νξίζνπλ ηα θφκηθο θαλεξψλνπλ αθελφο φηη έρνπλ 

κπεη ζηε θηινζνθία ησλ θφκηθο, αληηιακβάλνληαη ηε ζχληνκε κνξθή ηνπο, ην ρηνχκνξ θαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ εηθφλσλ πίζσ απφ ηα ζπλλεθάθηα ησλ δηαιφγσλ. Αθεηέξνπ, θαίλεηαη φηη νη 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο ελεξγνπνηνχλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν, θαζψο νη καζεηέο 

πεξλνχλ επράξηζηα ην ρξφλν ηνπο, θηηάρλνπλ ηε δηάζεζή ηνπο, ηαμηδεχνπλ ζε θαληαζηηθνχο 

θφζκνπο. Αθφκα θαη εθείλνπο πνπ βαξηνχληαη ην δηάβαζκα, ηα θφκηθο θαληάδνπλ ε πην 

ζπλαξπαζηηθή ιχζε. Άξα, πξφθεηηαη γηα έλα κέζν πνπ ελδερνκέλσο λα βνεζήζεη θαη ηελ 

κεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ αδηαθνξεί ή δπζθνιεχεηαη ζην δηάβαζκα.   

 Φίινη, γνλείο, πεξίπηεξν θαη ινηπνί ζπγγελείο θέξλνπλ θαηά ζεηξά ηνπο κηθξνχο καο 

θίινπο ζε πξψηε επαθή κε ηελ Έλαηε Σέρλε. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθνδηαζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ κε θφκηθο θαη ε πξσηνβνπιία απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ζπληνκφηεξα ή απνδνηηθφηεξα ε γλσξηκία θαη λα εληαρζεί νκαιά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ην βαζηθφ εμσζρνιηθφ αλάγλσζκα ησλ παηδηψλ. 

 ρεδφλ ελληά ζηνπο δέθα καζεηέο δηαβάδνπλ απφ ζπάληα έσο αξθεηά ζπρλά θφκηθο. Γελ 

είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ζην 81% αξέζεη ε Έλαηε Σέρλε. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο ςπρνινγηθνί 

κηαο θαη ηνπο θηηάρλνπλ ηε δηάζεζε, πξνθαινχλ άθζνλν γέιην θαη ηνπο ηαμηδεχνπλ πέξα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν ρηνχκνξ θαη νη εηθφλεο θαίλεηαη φηη θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.  

Σν 19% δελ ηα ζπκπαζεί είηε γηαηί ζε γεληθέο γξακκέο αληηπαζεί ην δηάβαζκα είηε γηαηί ηα 

ζεσξεί θάπσο παηδηθά ή βαξεηά.  

 Θεηηθή παξνπζηάδεηαη ε αληίδξαζε ηνπ 72% ησλ κηθξψλ καο θίισλ ζηελ εξψηεζε αλ ζα 

κάζαηλαλ θάηη επθνιφηεξα κέζσ ησλ θφκηθο. ίγνπξα είλαη έλα πνζνζηφ πνπ δελ πξέπεη λα καο 

αθήζεη αζπγθίλεηνπο θαη δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μάιηζηα, ηα παηδηά θαίλεηαη λα επηζπκνχλ ραξαθηεξηζηηθά λα 

παξαθνινπζήζνπλ κέζσ θφκηθο ηα ίζσο βαξεηά ζηα κάηηα ηνπο, ζεσξεηηθά καζήκαηα ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο γιψζζαο. πσο αλακελφηαλ, ηα θφκηθο πνπ πξνηείλνπλ γηα απηφ ην εγρείξεκα 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο γεληθφηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη πηζαλφηαηα ηα πην δεκνθηιή θφκηθο ηεο 

αγνξάο. Αζηεξίμ & Οβειίμ, Μίθπ Μάνπο, Κιαζηθά, Λνχθη Λνπθ «επηθξάηεζαλ» απφ ηελ μέλε 

αγνξά ελψ Αξθάο θαη Φξνπηνπία απφ ηελ εγρψξηα. 

 ζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ησλ θφκηθο, ην 55% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη πσο είλαη εχθνιε 

δηαδηθαζία. Ναη κελ ίζσο απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο θαη πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία 

θφκηθο θξχβεηαη πνιιή εξγαζία θαη ρξφλνο, φκσο θαλεξψλεη κηα ελδερφκελε αηζηνδνμία λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ηα πξνζσπηθά ηνπο έξγα. Δδψ εηζρσξεί ν παξάγνληαο «ηερλνινγία», 

θαζψο νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ρεηξφγξαθε (ζην ραξηί) ή ςεθηαθή (ζε Ζ/Τ) δεκηνπξγία, 

ζρεδφλ κνηξάζηεθαλ. Χο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφο, ζεσξψ φηη θαη νη δπν ηξφπνη, κε θαηάιιειε 

νξγάλσζε, ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ζα πξνζθέξνπλ εμίζνπ πνιιά νθέιε ζηα παηδηά . 

Άιισζηε, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο «αλεξρφκελνπο θνκίζηεο», ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε 

δεκηνπξγία θφκηθο είλαη ε θαληαζία θαη ην ρηνχκνξ. Αθνινπζνχλ νη δηάινγνη, νη εηθφλεο θαη φια 

ηα ππφινηπα.  
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2.6. Ανάλυςη ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών 

 ην γξάθεκα 15 θαίλεηαη ε αλαινγία αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δείγκα ησλ 34 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο κε 85%, ελψ ην 15% 

άληξεο. 

 

Γξάθεκα 15 

 

 ην γξάθεκα 16 ζπλαληάκε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο. Οη ειηθηαθέο νκάδεο 

41-50 θαη 51-60 εηψλ ζπγθεληξψλνπλ απφ 32% έθαζηε, αθνινπζεί ε νκάδα 31-40 εηψλ κε 27% 

θαη ηέινο ε 20-30 εηψλ κε 9%.  

 

Γξάθεκα 16 

Άντρεσ
15%

Γυναίκεσ
85%

1. Φφλο

20-30
9%

31-40
27%

41-50
32%

51-60
32%

2. Ηλικία
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 Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία δηαβάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα θφκηθο βξίζθεηαη ζην 

γξάθεκα 17. Σν 70% δηαβάδεη ζπάληα, ην 15% ζπρλά θαη ην ππφινηπν 15% θαζφινπ. 

 

Γξάθεκα 17 

 

  

 ην γξάθεκα 18 βιέπνπκε αληίζηνηρα ηε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο θφκηθο ζην παξειζφλ. 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη παιηφηεξα ην 82% ησλ ζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δηάβαδε 

ζπρλά, ην 15% ζπάληα, ελψ κφιηο ην 3% θαζφινπ. 

 

Γξάθεκα 18 

Συχνά
15%

Σπάνια
70%

Κακόλου
15%

3. Διαβάηετε κόμικσ ςιμερα;

Συχνά
82%

Σπάνια
15%

Κακόλου
3%

4. Στο παρελκόν διαβάηατε κόμικσ;
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 ην γξάθεκα 19 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ην ειηθηαθφ εχξνο θαηά ην νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί δηάβαδαλ πεξηζζφηεξν θφκηθο. Σν 50% ηνπ δείγκαηνο δηάβαδε ζηηο κεγάιεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ απφ 10-12 εηώλ, αθνινπζεί ε εθεβηθή πεξίνδνο ησλ 13-15 εηψλ κε 23%, ηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ 6-9 εηψλ κε 18% θαη ηέινο, ε ελήιηθε δσή άλσ ησλ 18 εηψλ κε 

9%. ην ιχθεην θαη ηηο ειηθίεο 16-18 δελ ππήξμε απάληεζε. 

 

Γξάθεκα 19 

 

 

 ην γξάθεκα 20 θαη ηελ εξψηεζε αλ αξέζνπλ ηα θφκηθο, ε πιεηνςεθία ηνπ 91% 

απάληεζε «λαη» , ελψ κφιηο ην 9% «φρη». 

 

Γξάθεκα 20 

6-9 ετών
18%

10-12 ετών
50%

13-15 ετών
23%

16-18 ετών
0%

18+
9%

5. Σε ποια θλικία διαβάηατε 
περιςςότερο κόμικσ;

Ναι
91%

Όχι
9%

6. Σασ αρζςουν τα κόμικσ;
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 7. ηελ εξψηεζε 7 νη δάζθαινη ηνπ δείγκαηνο θιήζεθαλ λα αηηηνινγήζνπλ ην γηαηί ηνπο 

αξέζνπλ ή φρη ηα θφκηθο. Ζ πιεηνςεθία ζχκηζε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ παξαπάλσ, αθνχ 

ζεσξεί ηα θφκηθο έμππλα, δηαζθεδαζηηθά θαη επράξηζηα ζηελ αλάγλσζε. Οη παξάγνληεο 

θαληαζία, δξάζε θαη ε εληππσζηαθή εηθνλνγξάθεζε επεξεάδνπλ εμίζνπ ζεηηθά ηηο απαληήζεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ κεηαθνξά ζε θαληαζηηθνχο θφζκνπο, ε ηαχηηζε κε ηνπο ήξσεο, ηα 

κελχκαηα πνπ πξνσζνχληαη θαη ε «δπλαηφηεηα ελζσκάησζήο ηνπο ζε φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» ήηαλ νη πην μερσξηζηέο απαληήζεηο. 

 ζνλ αθνξά ηα ηξία άηνκα, ζηα νπνία δελ αξέζνπλ ηα θφκηθο, νη δχν ηα ζεσξνχλ βαξεηά 

θαη θνπξαζηηθά αληίζηνηρα, ελψ ην ηειεπηαίν αξέζθεηαη κνλάρα ζε θφκηθο πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ 

επηθαηξφηεηα. Έλα εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηειάκβαλε θάπνηα απάληεζε.  

 

 8. ηελ εξψηεζε 8 δεηήζακε έλα ζχληνκν νξηζκφ γηα ηα θφκηθο. Ζ πιεηνςεθία ηα νξίδεη 

σο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, ελψ νξηζκέλνη ζπκπιεξψλνπλ: «ζχληνκεο, εηθνλνγξαθεκέλεο 

ηζηνξίεο κε δηαιφγνπο». Δλδηαθέξνπζεο νη ιηγφηεξν δεκνθηιείο απαληήζεηο φπσο « θηγνχξεο απφ 

ζθίηζα πνπ δνπλ πεξηπέηεηεο», «νπηηθνπνηεκέλεο ηζηνξίεο κε ιεδάληεο» θαη «λφεκα κε ιίγα 

ιφγηα θαη εηθφλα». Γχν εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ινγνηερληθή δηάζηαζε ζηα θφκηθο: 

«εηθνλνγξαθεκέλα, ινγνηερληθά θείκελα κε απιή γιψζζα». Ηδηαίηεξα επράξηζηε εληχπσζε κνπ 

πξνθάιεζαλ νη απαληήζεηο «ηζηνξίεο κε δηαδνρηθέο εηθφλεο», «κνξθή ηέρλεο» θαη «ηέρλε ηεο 

αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη ιφγνπ». 

 

 ην γξάθεκα 21 θαίλεηαη ην θαηά πφζν ην δείγκα ζεσξεί φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ έλα 

είδνο Σέρλεο. ινη εθηφο απφ έλα απάληεζαλ «λαη» κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 97% έλαληη ηνπ 

«φρη» θαη ην 3%. 

 

Γξάθεκα 21 

Ναι
97%

Όχι
3%

9. Θεωρείτε ότι τα κόμικσ 
αποτελοφν είδοσ Τζχνθσ;
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 ηελ εξψηεζε 10, νη εξσηεζέληεο απαληνχλ θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ηα θφκηθο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. πσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα 22, ην 65% απνθξίζεθε 

«ζίγνπξα». Σν ππφινηπν 35% «ίζσο», ελψ θαλείο δελ απάληεζε «φρη». 

 

Γξάθεκα 22 

 

 

 ην γξάθεκα 23, ην δείγκα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην αλ ε ρξήζε θφκηθο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

Σν 65% ζεσξεί «λαη», ην 35% «ίζσο», ελψ θαλείο δελ εμέθξαζε αξλεηηθή απάληεζε. 

 

Γξάθεκα 23 

Σίγουρα
65%

Ίςωσ
35%

Όχι
0%

10. Θεωρείτε ότι τα κόμικσ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν εκπαίδευςθ;

Ναι
65%

Ίςωσ
35%

Όχι
0%

11. Μπορεί θ χριςθ κόμικσ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία να 

επιφζρει κετικά αποτελζςματα ςτισ 
επιδόςεισ των μακθτϊν;
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 Σν γξάθεκα 24 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηα θφκηθο ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σν 62% ηα ρξεζηκνπνηεί ζπάληα, ην 23% 

ζπρλά, ην 12% πνιχ ζπρλά θαη κφλν ην 3% θαζφινπ. 

 

Γξάθεκα 24 

 

 

 Ζ εξψηεζε 13 θαη ην γξάθεκα 25 θαλεξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ 

θφκηθο. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο (56%) θξίλεη ηηο εηθόλεο σο ην βαζηθφ 

πιενλέθηεκα. Αθνινπζνχλ νη ήξσεο (17%), νη δηάινγνη (12%), ε ππφζεζε (6%), ν ζπλδπαζκφο 

ησλ παξαπάλσ (6%) θαη ε θαληαζία (3%). 

 

Γξάθεκα 25 

Πολφ ςυχνά
12%

Συχνά
23%

Σπάνια
62%

Κακόλου
3%

12. Χρθςιμοποιείτε τα κόμικσ ςτθ 
διδαςκαλία ςασ;

Υπόκεςθ
6%

Διάλογοι
12%

Εικόνεσ
56%

Ιρωεσ
17%

Άλλο (όλα τα 
παραπάνω)

6%

Άλλο 
(φανταςία)

3%

13. Ποιο είναι το μεγαλφτερο 
πλεονζκτθμα των κόμικσ;
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 ην γξάθεκα 26 θαίλνληαη νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο γηα ηε γιψζζα ησλ θφκηθο. Σν 62% 

ηε ραξαθηεξίδεη ηθαλνπνηεηηθή. Σν 35% πεξηνξηζκέλε, ην 3% θησρή, ελψ θαλείο δελ ηε ζεσξεί 

πινχζηα. 

 

Γξάθεκα 26 

 

 

 Σν γξάθεκα 27 θαλεξψλεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (68%) δε γλσξίδεη φηη 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εχθνια ςεθηαθά θφκηθο. Σν ππφινηπν 32% αληίζεηα, ήηαλ πην 

ελεκεξσκέλν. 

 

Γξάθεκα 27 

 

Πλοφςια
0%

Ικανοποιθτικι
62%

Περιοριςμζνθ
35%

Φτωχι
3%

14. Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ 
γλϊςςα των κόμικσ;

Ναι
32%

Όχι
68%

15. Γνωρίηετε ότι μπορείτε εφκολα 
να φτιάξετε ψθφιακά κόμικσ;
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 16. ζνλ αθνξά ηα θφκηθο πνπ, ζχκθσλα πάληα κε ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αμίδεη 

λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ππεξηεξνχλ ηα δεκνθηιή Μίθπ Μάνπο, 

Αζηεξίμ & Οβειίμ, Λνχθη Λνπθ θαη αθνινπζνχλ ε Μαθάιληα, ν Αξθάο, ε Φξνπηνπία θαη ηα 

Κιαζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα. Δλδηαθέξνπζεο επηινγέο απνδείρηεθαλ νη εμήο: νη θσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε (κε πξνζνρή ζηηο βσκνινρίεο), ν Μηθξφο Ήξσαο, ν Κχξνο Γξαλάδεο θαη ε 

«Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο ζε ζθίηζα». Γχν εθπαηδεπηηθνί δελ θαλέξσζαλ θάπνηα πξνηίκεζε.  

 

 

 

 ην γξάθεκα 28 νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ην κάζεκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κε ηε βνήζεηα 

ησλ θφκηθο αλακέλεηαη λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα απφ ηα παηδηά. Σν 47% επέιεμε ηε Γιώζζα θαη 

ζηε ζπλέρεηα βξέζεθε ε Ηζηνξία κε 29% θαη ηα Μαζεκαηηθά κε 12%. Δπέιηθηε δψλε (6%),  

Δηθαζηηθά (3%) θαη ην αηζηφδνμν «ια» ζπκπιήξσζαλ ην δείγκα. 

 

 

Γξάθεκα 28 

 

 

 

 

Γλώςςα
47%

Μακθματικά
12%

Φυςικι
0%

Ιςτορία
29%

Ευζλικτθ Ηώνθ
6%

Όλα
3%

Εικαςτικά
3%

17. Ποιο μάκθμα πιςτεφετε ότι μπορεί 
να κατανοθκεί καλφτερα από τουσ 

μακθτζσ με τθ χριςθ οριςμζνων κόμικσ;
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 ζνλ αθνξά ηε κνξθή θφκηθο, ηελ νπνία ζα επέιεγαλ λα δνπιέςνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα θαη κε ην γξάθεκα 29, «ρσξίζηεθαλ» σο εμήο: 68% ζα 

εξγαδφηαλ κε ηελ έληππε κνξθή, ελψ ην 32% κε ηελ ςεθηαθή. 

 

Γξάθεκα 29 

 

 

 Σέινο, ην γξάθεκα 30 απνθαιχπηεη ην θαηά πφζν ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

πξφζπκν λα ελζσκαηψζεη ηα θφκηθο ζε θάπνηα κειινληηθή ηνπ ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ην 50% απάληεζε «ζίγνπξα». Σν 41% κάιινλ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, ελψ 

δηζηαθηηθφ θαίλεηαη ην 9% ηνπ «κάιινλ φρη». Καλείο φκσο δελ απάληεζε «θαζφινπ».  

 

Γξάθεκα 30 

Ζντυπθ (με 
χζρι ςτο χαρτί)

68%

Ψθφιακι (με 
Θ/Υ)
32%

18. Ποια μορφι κόμικσ κα 
επιλζγατε να δουλζψετε με τουσ 

μακθτζσ ςασ;

Σίγουρα
50%Μάλλον ναι

41%

Μάλλον όχι
9%

Κακόλου
0%

19. Είςτε πρόκυμοι να 
ενςωματϊςετε τα κόμικσ ςε κάποια 

μελλοντικι ςασ ςχολικι 
δραςτθριότθτα;
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2.7. Παρατηρήςεισ - Σχόλια (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών) 
  

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 34 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 

επάγγεικα κάιινλ αθφκα είλαη «γπλαηθνθξαηνχκελν», θαζψο 29 γπλαίθεο θαη κφιηο 5 άληξεο 

ζπλέζεζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξσηεζέλησλ. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ε πιεηνςεθία θαιχπηεη ην 

εχξνο 41-60 εηψλ, θάηη πνπ θαλεξψλεη ην κηθξφ πνζνζηφ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη' επέθηαζε 

λέσλ ηδεψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ δηαβάδεη θφκηθο ζήκεξα, παξφιν πνπ 

ζην παξειζφλ, ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο 10-12 εηψλ, δηάβαδε ζπρλά. Σν επράξηζην γεγνλφο είλαη φηη 

ηα θφκηθο αξέζνπλ ζην 91% ηνπ δείγκαηνο, θάηη πνπ αθήλεη ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ άιισζηε λα αζρνινχκαζηε κε πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ. ηαλ θιήζεθαλ λα 

αηηηνινγήζνπλ ηελ αξέζθεηά ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη επηθαιέζηεθαλ ηελ έμππλε, δηαζθεδαζηηθή 

θαη επράξηζηε αλάγλσζή ηνπο. Οη παξάγνληεο έληνλε δξάζε, ελδηαθέξνπζα πινθή θαη 

εληππσζηαθή εηθνλνγξάθεζε επεξέαζαλ εμίζνπ ζεηηθά ηελ άπνςή ηνπο.  

 ινη πιελ ελφο κάιηζηα, θαηαηάζζνπλ ηα θφκηθο ζηηο Σέρλεο. ια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ησλ θφκηθο, θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πηζηεχνπλ φηη ζίγνπξα ή ππφ πξνυπνζέζεηο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. κσο ε πιεηνςεθία ηνπ 65% πνπ 

ζεσξεί πσο ε ρξήζε θφκηθο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ, πεξηέξγσο, ζπάληα ρξεζηκνπνηεί θφκηθο ζηε δηδαζθαιία ηεο. Σν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα; Ζ πίεζε ρξφλνπ; Ζ ηεξάζηηα δηδαθηέα χιε; Ή κήπσο ε έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ; 

Αλαξσηηέκαη, πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ, ελψ ε πιεηνςεθία παξαδέρεηαη ηα νθέιε ηεο 

εηθνλνγξαθήγεζεο, δελ αμηνπνηεί ην ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη επειπηζηψ ζε κεηαγελέζηεξε έξεπλα λα θαιχςσ ηελ απνξία κνπ.  

 Οη εηθφλεο θέξνληαη λα είλαη ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ θφκηθο, θάηη πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη αξέζνπλ ζηα παηδηά, δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ αλάινγε 

αμηνπνίεζή ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, πιάη ζηε δχλακε ηεο εηθφλαο, ην δείγκα θξίλεη σο 

«ηθαλνπνηεηηθή» ηε γιψζζα ησλ θφκηθο, ζπλεπψο πξνζηίζεληαη θαη πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο 

γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ παηδηψλ.  

 Ίζσο ην ειηθηαθφ εχξνο ηνπ δείγκαηνο «πξνδίδεη» ην φηη δελ γλσξίδεη φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο θφκηθο. πρλά, νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά δάζθαινη 

δπζθνιεχνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη αγλννχλ ηελ χπαξμε ζρεηηθά εχρξεζησλ εξγαιείσλ 

κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο. Άιισζηε, νη πεξηζζφηεξνη επηιέγνπλ λα δνπιέςνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηελ «παξαδνζηαθή», «έληππε» κνξθή ησλ θφκηθο θαη ηε δεκηνπξγία κε ρέξη ζην ραξηί. Απηφ δελ 

είλαη απαξαίηεηα αξλεηηθφ, αθνχ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγήζεη εμίζνπ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 ζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα θφκηθο πνπ αμίδνπλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ππεξηεξνχλ ηα δεκνθηιή: Μίθπ Μάνπο, Αζηεξίμ 
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θαη Οβειίμ, Λνχθη Λνπθ θαη αθνινπζνχλ ε Φξνπηνπία, ν Αξθάο θαη ε Μαθάιληα. Λείπεη, 

ραξαθηεξηζηηθά, ε λέα «θνπξληά» θνκηζηψλ θαη έξγσλ, θαζψο παξαηεξνχκε φηη νη επηινγέο ηνπο 

απνηεινχλ έξγα πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ. Σα ζεσξεηηθά, ίζσο βαξεηά θαη δπζλφεηα ζηα κάηηα 

ησλ παηδηψλ, καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο πηζηεχεη ην δείγκα φηη κέζσ ησλ θφκηθο 

αλακέλεηαη λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα απφ ηνπο καζεηέο. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην θιείλεη κε 

πνιιέο ππνζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαλέξσζαλ ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηα θφκηθο ζε θάπνηα κειινληηθή, ζρνιηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

2.8. Σύγκριςη - Συμπεράςματα 
 

 Μπνξεί λα ππάξρεη έλα ράζκα γελεψλ αλάκεζα ζηα δείγκαηα, φκσο απ' φηη θαίλεηαη νη 

απφςεηο παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηα θφκηθο ζπγθιίλνπλ ζε αξθεηά ζεκεία. Σν 

ζπνπδαηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ζε φινπο αξέζνπλ ηα θφκηθο. πλεπψο, φηαλ 

θάηη καο αξέζεη ην πξαγκαηνπνηνχκε κε πεξίζζηα επραξίζηεζε θαη ζαθψο αλακέλνπκε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην αλ αζρνινχκαζηε κε πξάγκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα 

κελ καο αξέζνπλ εμίζνπ. πλεπψο, ε ρξήζε ησλ θφκηθο ζην ζρνιείν αλακέλεηαη κε ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ θαη πνιιή φξεμε απφ ηηο δπν πιεπξέο. 

 κσο, ζεκαληηθή δηαθνξά απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πάςεη λα 

δηαβάδνπλ θφκηθο ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ ζπρλά - ππθλά αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην 

εμσζρνιηθφ δηάβαζκα εηθνλνγξαθεγεκάησλ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη επίζεο, είλαη φηη παξφιν 

πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη ηφζα ρξφληα απφ ηελ παηδηθή ειηθία πνπ δηάβαδαλ θπξίσο θφκηθο νη 

ζεκεξηλνί εθπαηδεπηηθνί, νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη αξκνληθά κε εθείλεο ησλ 

καζεηψλ ηεο επνρήο καο. Μίθπ Μάνπο, Αζηεξίμ & Οβειίμ, Νηφλαιλη θαη γεληθά νη πεξηπέηεηεο 

ηεο Disney θπξηαξρνχλ εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ζηηο πξνηηκήζεηο κηθξψλ θαη κεγάισλ. Σα 

παξαπάλσ θφκηθο απνηεινχλ «αξηζηνπξγήκαηα» ζην ρψξν ηεο Έλαηεο Σέρλεο θαη έρνπλ 

δηαρξνληθή αμία. κσο, αμίδεη λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνπο λένπο, ηαιαληνχρνπο δεκηνπξγνχο 

θαη ηα εθπιεθηηθά έξγα ηνπο. Αλακθίβνια, έξγα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζε κνξθή θφκηθ απφ 

ινγνηερληθά αξηζηνπξγήκαηα, έξγα πνπ θαλεξψλνπλ αμέραζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ή δεκηνπξγίεο 

πνπ απνηππψλνπλ ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο αμίδεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζχληνκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Άιισζηε φπσο παξαδέρεηαη ε πιεηνςεθία παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ θφκηθο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ αθφκε θαη ησλ πην 

«αδχλακσλ», «ηεκπέιεδσλ» ή «δχζθνισλ» καζεηψλ θαη λα πξνζδψζεη βειηησκέλεο επηδφζεηο 

ζε καζήκαηα πνπ θαληάδνπλ βαξεηά ή δπζλφεηα ζηα παηδηά. Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνζηαθή, 

έληππε κνξθή κε ραξηί, κνιχβη θαη καξθαδφξνπο, ε νπνία θέξεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξνπο 

ππνζηεξηθηέο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο, νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα θαη 
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ζηαδηαθά, ζα πξνρσξήζνπλ θαη ζηελ ςεθηαθή δεκηνπξγία θφκηθο κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. 
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3. Προτάςεισ παιδαγωγικήσ εφαρμογήσ επιλεγμένων κόμικσ 
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3.1. Κριτήρια επιλογήσ των κόμικσ και επιδιωκόμενοι ςτόχοι  
 

 Αλαδεηψληαο θφκηθο κε πξννπηηθή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

απνθάζηζα λα κελ ζηεξηρηψ κνλάρα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πσο απνηππψζεθε ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη 

παηδαγσγνί θάλεθαλ λα έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν θχθιν «γλσξηκηψλ» κε ηελ Έλαηε Σέρλε. 

πλεπψο, επέιεμα έλα απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο (Αζηεξίμ & Οβειίμ), ελψ κε ηα άιια δχν 

επειπηζηψ λα δψζσ ην έλαπζκα γηα εκβάζπλζε ζηνλ θφζκν ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο θαη 

δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 

 Ζ πξψηε κνπ ζθέςε δηαβάδνληαο ην Maus ήηαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα αξηζηνχξγεκα πνπ 

αμίδεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζπίηη θαη θάζε ζπιινγή βηβιίσλ. Ζ ηζηνξία ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ πηζαλφηαηα απνηεινχλ δχν απφ ηα πην ζιηβεξά 

γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. κσο, νθείινπκε φινη λα γλσξίδνπκε απηή ηελ 

ηζηνξία φζν επίπνλε θαη αλ είλαη. 

 Καζψο δνχκε ζηελ Κξήηε, ε πιεηνςεθία παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηάγνληαη απφ ην 

λεζί. πλεπψο, ζηα πιαίζηα ηεο θξεηηθήο παξάδνζεο εληάζζεηαη ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ 

Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. Έλα έξγν πνπ ελέπλεπζε ζην παξειζφλ θαη εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ζηηο 

κέξεο καο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ επηπέδσλ. Σξαγνπδηζηέο, ζπλζέηεο, δεκηνπξγνί θφκηθο αιιά 

θαη «απινί» θαζεκεξηλνί άλζξσπνη έρνπλ «αγθαιηάζεη» ην έξγν, ην έρνπλ δηαζθεπάζεη, 

εξκελεχζεη θαη απνηππψζεη ζε κνξθή θφκηθο.  

 Παξάιιεια, ζεσξψ φηη ηα παξαθάησ επηιεγκέλα θφκηθο ζα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ 

πνξεία ησλ καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ κηθξψλ καο θίισλ. Αθφκε θαη νη 

ηεκπέιεδεο ή «δχζθνινη» καζεηέο αλακέλεηαη λα ηαπηηζηνχλ κε θάπνηνπο ήξσεο θαη λα 

θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη κεηέπεηηα ηελ ελαζρφιεζε κε απηά.  

 Άιια βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαθάησ θφκηθο ζρεηίδνληαη κε ηνπο εμήο 

παξάγνληεο:  

 α) δηαρξνληθόηεηα - ηζηνξηθόηεηα - επηθαηξόηεηα. Γηαιέμακε ην «Αζηεξίμ θαη Οβειίμ», 

θαζψο παξά ην γεγνλφο φηη εθδφζεθε πξηλ απφ ζρεδφλ κηζφ αηψλα, παξακέλεη εμαηξεηηθά 

επίθαηξν ζηηο κέξεο καο. Σν «Maus» εμίζνπ ζεκαληηθφ, μππλά κε ηνλ επηφηεξν δπλαηφ ηξφπν 

κλήκεο απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ. Μφλν γλσξίδνληαο 

θαιχηεξα ην παξειζφλ, ζα πξνρσξήζνπκε κε θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο ζην κέιινλ. Ζ ηζηνξία 

παξακέλεη βαζηθφο ππιψλαο ηεο παηδείαο άιισζηε. Αληίζηνηρα, ν «Δξσηφθξηηνο» απνηειεί 

ηεξάζηην θεθάιαην ηεο θξεηηθήο θαη επξχηεξεο ειιεληθήο παξάδνζεο. Αθφκα θαη ζήκεξα, 

απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα κειεηεηέο, ζπλζέηεο θαη θαιιηηέρλεο.  
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 β) παηδαγσγηθή θαηαιιειόηεηα. Αζθαιψο, ε νξζή επηινγή ησλ θφκηθο πξνυπνζέηεη 

άξηηεο δεκηνπξγίεο, πινχζην ιεμηιφγην ρσξίο βσκνινρίεο θαηάιιειν γηα παηδηά, φκνξθεο 

εηθφλεο πνπ λα ηξνθνδνηνχλ ηελ παηδηθή θαληαζία θαη λα μππλνχλ ην δεκηνπξγηθφ έλζηηθην ησλ 

παηδηψλ.  

 Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη γηα ηα παηδηά είλαη νη παξαθάησ: 

 Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο αηνκηθέο - θνηλσληθέο ψζηε λα ππάξρεη ζηελ νκάδα 

απνδνρή, ζεβαζκφο, ζσζηή ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε γηα ηελ επίηεπμε θνηλνχ 

ζηφρνπ. 

 Να ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη 

απνθαζίδνληαο γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο. 

 Να αλαθαιχςνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ  ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο. 

 Να αζθήζνπλ ηελ αθαηξεηηθή θαη ηε ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 Να αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λα δηακνξθψζνπλ ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

 Να αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 Να εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ αξγφηεξα ηα πξψηα ηνπο θαξέ θφκηθο κε ηηο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

ηνπο. 
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3.2. Αςτερίξ και Οβελίξ 
 

 

Δηθόλα 23. Αζηεξίμ θαη Οβειίμ 

 

 «ιε ε Γαιαηία βξίζθεηαη ππφ Ρσκατθή Καηνρή...ιε; ρη! Έλα ρσξηφ αλππφηαρησλ 

Γαιαηψλ αληηζηέθεηαη αθφκε θαη ζα αληηζηέθεηαη γηα πάληα ζηνπο εηζβνιείο. Καη ε δσή δελ ζα 

είλαη εχθνιε γηα ηνπο Ρσκαίνπο ιεγεσλάξηνπο πνπ θξνπξνχλ ηα νρπξά ζηξαηφπεδα 

Πεηηκπφλνπκ, Αθνπάξηνπκ, Λαβδάλνπκ θαη Μπακπαφξνπκ»
131

. 

 Με ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν μεθηλά θάζε πεξηπέηεηα ησλ Αζηεξίμ θαη Οβειίμ. 

Πξφθεηηαη γηα ην εζληθφ θφκηθ ησλ Γάιισλ αιιά θαη έλα θφκηθ πνπ έγηλε απνδεθηφ θαη 

αγαπήζεθε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ. Ζ αξρή ιέλε φηη είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο. 

Έηζη, ην πξψην βηβιίν ηεο ζεηξάο, «Αζηεξίμ ν Γαιάηεο», πνχιεζε 23 εθαηνκκχξηα ηεχρε ζε φιε 

ηε γε. Οχηε νη δεκηνπξγνί ηνπ, Ρελέ Γθνζηλχ θαη Αικπέξ Οπληεξδφ, πεξίκελαλ ηέηνηα επηηπρία 

θηηάρλνληαο έλα -ζεσξεηηθά- ζπλεζηζκέλν θφκηθ πνπ ζα έκπαηλε ζην θαηλνχξην ηφηε (1959) 

γαιιηθφ πεξηνδηθφ θφκηθο κε ηίηιν «Pilote». Ίζσο νη κφλεο δηαθνξέο πνπ έθαλαλ ην πεξηνδηθφ λα 

μερσξίδεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ (Le Journal de Mickey, Spirou, Tintin) ήηαλ φηη 

απεπζχλνληαλ ζε θάπσο επξχηεξν θνηλφ θαη φηη ηα ζηξηπο πεξηείραλ πεξηζζφηεξε ζάηηξα
132

. 

 Ζ επηηπρία ηνπ Αζηεξίμ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζχζηεκα πξνψζεζεο πνπ 

εθαξκφζηεθε: ηα strip έβγαηλαλ ζε ζπλέρεηεο ζην πεξηνδηθφ Pilote θαη θαηφπηλ ζπγθεληξψλνληαλ 

ζε άικπνπκ, ηα νπνία κεηαθξάδνληαλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πσινχληαλ ζηα 

βηβιηνπσιεία φινπ ηνπ θφζκνπ
133

. Δμαηξεηηθά πξσηνπνξηαθφο ν ήξσαο ησλ Γθνζηλχ (ζελάξην) 

                                                           
131

 Η γαιέξα ηνπ Οβειίμ. Ρ.Γθνζηλχ, Α.Οπληεξδφ. ΜΑΜΟΤΘΚΟΜΗΞ, Αζήλα 1996. 
132

 Γ.Κνιηνδήκνο. Τα θόκηθο. Αηγφθεξσο, 1982, ζ.14. 
133 Sabin R., Κόκηθο ή Κόκημ. Η ηζηνξία κηαο "ζρεδόλ" ηέρλεο. Terzobooks, 1997, ζ.220. 
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θαη Οπληεξδφ (ζρέδηα) θέξλεη «άιια λνήκαηα», πέξα απφ ην «ραδνγέιην» ησλ θφκηθο
134

. 

Θξεκκέλνο απφ καγηθφ πνηφ, κε πιήζνο ηδεψλ πνπ γέλλεζαλ ην γαιιηθφ Μάε ηνπ 1968
135

, παξά 

ηνλ θαηλνκεληθφ λαηζηνλαιηζκφ ηνπ, είλαη έλα θσηεηλφ δείγκα δεκνθξαηηθήο αίζζεζεο ηεο 

δσήο, αληηκηιηηαξηζκνχ, αλαθαηεκέλνπ κε αλζξσπηζκφ θαη θπζηνιαηξία
136

.  

 Σν ρσξηφ ησλ Γαιαηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ληεθφξ ζηε ζεηξά ηνπ Αζηεξίμ. πλήζσο 

απνηειεί ην ζεκείν αξρήο θαη ηέινπο θάζε πεξηπέηεηαο, πάληνηε κε έλα γιέληη θαη ςεηά 

αγξηνγνχξνπλα λα ζπλνδεχνπλ ηηο λίθεο επί ησλ Ρσκαίσλ. Σα πέηξηλα ζπίηηα κε μχιηλεο ζηέγεο, 

ε θαζαξηφηεηα ησλ κνλνπαηηψλ, ην δάζνο πνπ πεξηβάιιεη ην ρσξηφ κε ηα παλχςεια, γέξηθα 

δέληξα απνηεινχλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθεληθνχ. 

 Πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο, ν Αζηεξίμ, γελλαίνο πνιεκηζηήο, πξνηθηζκέλνο κε πεγαίν 

πλεχκα. Σν φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «αζηεξίζθνο» πνπ ζεκαίλεη κηθξφ αζηέξη. Ζ 

θαηάιεμε -rix ζεκαίλεη βαζηιηάο (ιαηηληθφ rex) θαη είλαη πξάγκαηη θειηηθή
137

. ζνλ αθνξά ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, ν Αζηεξίμ παξνπζηάδεηαη θνληφο, κε έλα ππθλφ θίηξηλν κνπζηάθη, 

κεγάιε κχηε, κεγάιν θεθάιη ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζψκα. Πξφθεηηαη γηα έλα ππεχζπλν 

ραξαθηήξα πνπ έρεη πάληα θαζαξφ κπαιφ, ζπλέπεηα, ινγηθή, ζχλεζε θαη θξνληκάδα
138

. 

 Ο Οβειίμ απνηειεί ην έηεξν ήκηζπ ηνπ Αζηεξίμ. Μηθξφο, έπεζε κέζα ζηε ρχηξα κε ην 

καγηθφ θίιηξν ηνπ δξπίδε Παλνξακίμ, απνθηψληαο έηζη κφληκε ππεξάλζξσπε δχλακε. Παξά ην 

κεγάιν χςνο θαη φγθν ηνπ, ν Οβειίμ δηαλνεηηθά παξακέλεη έλα κεγάιν παηδί. Δίλαη 

πεηζκαηάξεο, ηζρπξνγλψκσλ θαη ραδνχιεο.  

 Αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ μερσξίδνπλ ν δξπίδεο Παλνξακίμ, κεγάινο 

ζε ειηθία, αμηνπξεπήο, ζνθφο θαη κνλαδηθφο γλψζηεο ηεο ζπληαγήο ηνπ καγηθνχ θίιηξνπ, ν 

Μνλαξρίμ φληαο ν αξρεγφο ηνπ ρσξηνχ, ν Καθνθσλίμ σο βάξδνο ηνπ ρσξηνχ θαη ε «καζθφη», ην 

ζθπιάθη ηνπ Οβειίμ κε φλνκα Ηληεθίμ. 

 Σα δχν ηεχρε πνπ επέιεμα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη «Ζ θαηνηθία 

ησλ ζεψλ» θαη «Οβειίμ θαη ία». Σν πξψην, ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ επαίζζεηνπ ζέκαηνο 

ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Αθελφο, ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηε 

θπζηθή ηεο έθηεο δεκνηηθνχ, ζην έθην θεθάιαην σο έλα έλαπζκα πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην 

                                                           
134 Κάζζεο Κ., Διιεληθή Παξαινγνηερλία θαη Κόκηθο. Έθδνζε "ΗΥΧΡ" θαη Α.Λ.ΛΔ.Α.., 1998. ζ.113. 
135 Ο φξνο Μάεο ηνπ '68 (γλσζηφο θαη σο Γαιιηθφο Μάεο) πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ 

μέζπαζε ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ηνπ 1968. Σα γεγνλφηα μεθίλεζαλ απφ 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ Γάιισλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ, επεθηάζεθαλ κε γεληθή απεξγία ησλ Γάιισλ εξγαηψλ θαη 
ηειηθά νδήγεζαλ ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, πνπ άξρηζε λα παίξλεη δηαζηάζεηο επαλάζηαζεο θαη νδήγεζε ζηε 

δηάιπζε ηεο Γαιιηθήο Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηελ πξνθήξπμε εθινγψλ απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν αξι Νηε Γθσι. 
136 Κάζζεο Κ., Διιεληθή Παξαινγνηερλία θαη Κόκηθο. Έθδνζε "ΗΥΧΡ" θαη Α.Λ.ΛΔ.Α.., 1998. ζ.113. 
137

 Van Royen Rene & Van der Vegt Sunnyva, Asterix θαη Ιζηνξία. Μεηάθξαζε Σαηηάλα Μαξθάθε. 

ΜΑΜΟΤΘΚΟΜΗΞ, 2002,  ζ.24. 
138

Κνιηνδήκνο Γ. Τα θόκηθο. Αηγφθεξσο, 1982, ζ.26. 
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πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο
139

. Δλαιιαθηηθά, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δψλεο ζα 

κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε έλα πξφηδεθη κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπλδένληαο ην ζέκα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηεχρνο ηνπ Αζηεξίμ.  

 Δγθαηαιείπνληαο ηελ ηαθηηθή ηεο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο, ν Καίζαξαο εθπνλεί έλα 

ζρέδην θαηάθηεζεο ησλ αλππφηαθησλ Γαιαηψλ κέζα απφ ηελ αθνκνίσζε ηνπ ξσκατθνχ ηξφπνπ 

δσήο. Ξεθηλνχλ ινηπφλ νη Ρσκαίνη λα μεξηδψλνπλ ηα δέληξα ηνπ δάζνπο γηα λα ρηίζνπλ ελ ηέιεη 

έλα ζπγθξφηεκα πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ παξαζχξνπλ ηνπο Γαιάηεο ζηνλ 

εχθνιν πινπηηζκφ θαη ηε ριηδή. Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ βιέπνπκε ηνλ Ηληεθίμ λα δαγθψλεη 

ην Ρσκαίν αξρηηέθηνλα επεηδή ζεκάδεςε έλα δέληξν κε ην καραίξη, δείγκα ηνπ πφζν αγαπά ηε 

θχζε. Αξγφηεξα, ζηνλ βίαην μεξηδσκφ ησλ δέληξσλ απφ ηνπο Ρσκαίνπο, νη Γαιάηεο απαληνχλ κε 

νξηζκέλα καγηθά βειαλίδηα ηνπ δξπίδε Παλνξακίμ, ηα νπνία ζηηγκηαία μαλαθπηεχνπλ ηα ίδηα 

παλχςεια δέληξα. Ο Γθνζηλχ καο εηζάγεη ινηπφλ, ζην θεθάιαην ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα, έλα ζέκα πνπ ήδε θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζπνπδαίν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θφκηθο 

αλακέλεηαη λα θεληξίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 

 Σν δεχηεξν ηεχρνο, καο παξαπέκπεη ζηα καζεκαηηθά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ θαη ην 

θεθάιαην ηεο αμίαο κε ρξήκαηα. Ίζσο απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία έξγα ηνπ Γθνζηλχ, αθνχ 

θαηαθέξλεη κε απιφ ηξφπν λα κηιήζεη γηα έλλνηεο φπσο νηθνλνκία, δηαθήκηζε, αγνξά, δήηεζε, 

παξαγσγή, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ρξήκαηνο ζηνλ άλζξσπν. Ο 

Καίζαξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν Σερλνθξάηηνπο αλαγθάδνπλ ηνπο 

Γαιάηεο λα ζηξσζνχλ ζηελ αδηάθνπε παξαγσγή κελίξ (ηεξάζηηεο πέηξεο), ηα νπνία αγνξάδνπλ 

ζε δηαξθψο απμαλφκελε ηηκή. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα ζπζηάζνπλ νη Γαιάηεο ηελ φξεμε γηα 

κάρεο ζην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ θέξδνπο. 

 

Δηθόλα 24. Οβειίμ & ία 

                                                           
139 Φπζηθά Γεκνηηθνύ, Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Αζήλα. 
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 ην 52ν θεθάιαην ησλ καζεκαηηθψλ ηεο έθηεο δεκνηηθνχ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ
140

. ίγνπξα ήδε νη πεξηζζφηεξνη θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο 

κε βάζε ηηο θαζεκεξηλέο «ζπλαιιαγέο» ηνπο φκσο κε ηε βνήζεηα ηνπ Αζηεξίμ αλακέλεηαη λα 

θαηαλνήζνπλ παξάιιεια νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο έλλνηεο πνπ αλακέλεηαη λα ηνπο απαζρνιήζνπλ 

ζην κέιινλ. Σν ηεχρνο «Οβειίμ θαη ία» πεξλάεη απφ ηελ πξψηκε κέζνδν αληαιιαγήο πξντφλησλ 

ζηελ απνηίκεζε αμίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ρξήκαηα. 

ρέδην Γηδαζθαιίαο 

Μάζεκα: Φπζηθά Γεκνηηθνχ - Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ 

Τάμε: Έθηε  

Κεθάιαην: Οηθνζπζηήκαηα 

Δλόηεηα: Οηθνζπζηήκαηα θαη άλζξσπνο 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ην κέγεζνο ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζην 

νηθνζχζηεκα, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Γηάξθεηα: 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

Γηδαθηηθά εξγαιεία: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά κε άξζξα θαη εηθφλεο ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε 

επίδξαζε ζην νηθνζχζηεκα, θφκηθο Αζηεξίμ θαη Οβειίμ «Ζ θαηνηθία ησλ ζεψλ» (x4), πίλαθαο, 

πξνηδέθηνξαο 

 

 Οξγάλσζε καζήκαηνο 

1. χληνκε παξνπζίαζε ηνπ θφκηθο απφ θάπνην παηδί πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη δηαβάζεη ην 

ηεχρνο «Ζ θαηνηθία ησλ ζεψλ» θαη αλάγλσζή ηνπ ζηα ζξαλία ζε νκάδεο ησλ 4. Σαπηφρξνλα, ν 

εθπαηδεπηηθφο «μεθπιιίδεη» κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα ην θφκηθ δηαδηθηπαθά.  

2. Εεηάκε απφ ηηο νκάδεο παηδηψλ λα γξάςνπλ ηελ πεξίιεςε ηεο πινθήο ζε ιίγεο ζεηξέο θαη λα 

απαληήζνπλ επηγξακκαηηθά εξσηήζεηο - θιεηδηά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αθήγεζεο:  

- Πνηνί είλαη νη πξσηαγσληζηέο; 

- Πνχ δηαδξακαηίδεηαη ε πεξηπέηεηα; 

- Πφηε ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα; 

                                                           
140

 Μαζεκαηηθά ΣΤ' Γεκνηηθνύ. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οξγαληζκφο Δθδφζεσο 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Αζήλα. 
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- Σί ζπκβαίλεη; 

- Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; 

3. πιινγή δεδνκέλσλ κέζα απφ ην θφκηθ ζρεηηθά κε ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ θαη θαηαγξαθή ηνπο 

4. Αθνχ βξείηε απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αλζξψπηλε επηξξνή ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγήζηε έλα δηζέιηδν απφ θαξέ θφκηθο κε ζέκα ηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. 

 

ρέδην Γηδαζθαιίαο 

Μάζεκα: Μαζεκαηηθά 

Τάμε: Έθηε  

Κεθάιαην: 52ν - Μεηξψ ηελ αμία κε ρξήκαηα 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηνπο ιφγνπο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αληαιιαγή 

πξντφλησλ ζηελ απνηίκεζε αγαζψλ κε ην ρξήκα. Δπίζεο, λα έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο φπσο δήηεζε, πξνζθνξά, ηφθνο, επηηφθην, έθπησζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ρξήζε ηνπο. 

Γηάξθεηα: 1 δηδαθηηθή ψξα 

Γηδαθηηθά εξγαιεία: ραξηνλνκίζκαηα, θέξκαηα, θαζεηίλεο, ηζάληεο, κνιχβηα, ζηπιφ.  

 

 Οξγάλσζε καζήκαηνο 

1. Μεηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζε ιατθή αγνξά (ζξαλία - πάγθνη, παηδηά - έκπνξεο, 

παηδηά - θαηαλαισηέο) 

2. Πξψηε πξνζπάζεηα γηα αγνξαπσιεζίεο κε ηελ πξσηφγνλε κέζνδν ηεο αληαιιαγήο αγαζψλ. 

πδήηεζε γηα ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφηαηα πξνέθπςαλ.  

3. Οξηζκφο ηνπ επξψ σο κέζν απνηίκεζεο ηεο αμίαο αγαζψλ θαη επαλάιεςε ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο. 

4. Ο δάζθαινο εμεγεί ηηο έλλνηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζή ηνπο  

ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ κέζα απφ βησκαηηθφ παξάδεηγκα ζε «καγαδάθηα» ηεο ηάμεο.  
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5. Γίλνληαη κηθξά πξνβιήκαηα ή αζθήζεηο κε επηηφθην - ηφθν θαη έθπησζε, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνπο φξνπο θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηε γλψζε ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο.  

 

 

3.3. Maus 
 

 

Δηθόλα 25. Maus 

 

 Ση είλαη ην Μάνπο; Βηνγξαθία; Απηνβηνγξαθία; Ηζηνξία; Πξφδα; Κφκηθ; Γχζθνια 

θαηαηάζζεη θάπνηνο ην παξαπάλσ έξγν. Πφζν κάιινλ αλ πξνζζέζεη ζηηο ππνςήθηεο θαηεγνξίεο 

εθείλεο ησλ κπζηζηνξήκαηνο, ληνθνπκέληνπ, πνιεκηθήο αληαπφθξηζεο, θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, 

θνηλσληθνχ δξάκαηνο θαη ηεο δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη κε αθνξκή ην 

Μάνπο, ε ππνηηκεκέλε ηέρλε ησλ θφκηθο αλέθηεζε ή απέθηεζε έλα κέξνο απφ ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ πξνζνρή πνπ ηεο αξκφδεη. 

 Γελλεκέλνο ζηε ηνθρφικε ην 1948, ν Δβξαίνο δεκηνπξγφο ηνπ Μάνπο Art Spiegelman, 

εκηγθξέο απφ ηελ Πνισλία, θηάλεη ζηηο Ζ.Π.Α. ζε λεαξή ειηθία. Αξρηθά, δεκνζίεπζε νξηζκέλεο 

δνπιεηέο ηνπ ζε άγλσζηα πεξηνδηθά. Σν 1975 ζπλεξγάζηεθε κε ηα «Village Voice» θαη 

«Playboy». Μεηά απφ ην άικπνπκ ηνπ Breakdowns, ζπιινγή απφ ηα παιαηφηεξα θφκηθο ηνπ, 

εγήζεθε κηα νκάδαο ζεκαληηθψλ θαιιηηερλψλ θφκηθο (C. Burns, Beijer, Doury, J. Swarte, G.  

Panter, E. Vermeulen θαη άιισλ) πνπ ήηαλ underground θαη ελαιιαθηηθνί. Ζ νκάδα απηή, καδί 

κε ην πεξηνδηθφ πνπ ηελ ππνζηήξημε, ην «Raw» (1980) είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ηέρλε ησλ 

θφκηθο. Σν Raw ήηαλ ην πεξηνδηθφ ζην νπνίν ν Spiegelman δεκνζίεπζε ην Maus, έλα θφκηθο γηα 

ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ην νπνίν ηηκήζεθε κε ην βξαβείν 
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Pulitzer ην 1992, φπσο θαη κε πνιιά άιια βξαβεία
141

. Γίδαμε ζην παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα 

κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ θφκηθο. Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε 

ην Maus II, ελψ ην Maus θπθινθφξεζε θαη ζε κνξθή CD-rom απφ ηηο Editions Voyager. 

 Σν Maus βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο κλήκεο ηνπ παηέξα ηνπ Αξη, ν νπνίνο θαηάθεξε λα βγεη 

δσληαλφο απφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ Γεξκαλψλ Ναδί θαη, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ, κεηαλάζηεπζε ζηελ Νέα Τφξθε γηα κηα θαιχηεξε ηχρε. Γεπηεξεπφλησο βαζίδεηαη ζηε 

ζρέζε παηέξα-γηνπ, θαζψο ν Vladek Spiegelman δηεγείηαη ζην γην ηνπ ηηο δνθηκαζίεο πνπ 

πέξαζε. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν ηεο έξεπλαο ππάξρεη κηα δηάζεζε επαλεθηίκεζεο ησλ 

γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, πξάγκα πνπ επεξεάδεη θαη ηε 

ινγνηερλία. Οη ηζηνξηθνί εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηα 

θίλεηξα θαη γεληθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ θαλαηηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ δηέπξαμαλ 

απνηξφπαηα εγθιήκαηα. Οη ζρεηηθέο κειέηεο θαη δηαδεδνκέλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο θαίλεηαη 

πσο επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο ή 

παηδηά
142

.  

 Πξφθεηηαη γηα έξγν - ζηαζκφ ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ησλ θφκηθο ηφζν γηα ην ζφξπβν πνπ 

μεζήθσζε ηνικψληαο λα θαηαπηαζηεί κε ην ππεξεπαίζζεην ζέκα ηνπ Οινθαπηψκαηνο φζν θαη 

ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν δεκηνπξγφο γηα λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ. «Ζ αθεγεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πίγθεικαλ κε ηηο νκφθεληξεο ηζηνξίεο λα εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα κε 

επίθεληξν ην Οινθαχησκα, ηα δηαδνρηθά θιαο-κπαθ, νη ρσξηθέο ραζκσδίεο, νη ρξνληθέο 

αθξνβαζίεο πνπ αληί λα ζπγρχδνπλ ζαγελεχνπλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα αδηαίξεην φινλ»
143

. 

 Σν ηέρλαζκα ηνπ Spiegelman λα απνδψζεη ηνπο αλζξψπνπο κε ραξαθηεξηζηηθά δψσλ  

(Δβξαίνη-πνληίθηα, Γεξκαλνί-γάηεο,  Πνισλνί-γνπξνχληα, Ακεξηθάλνη-ζθπιηά, Γάιινη-βάηξαρνη) 

πξνζδίδεη ζην έξγν θάηη απφ ηε ρακέλε παηδηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, κηα παηδηθφηεηα 

λνεκέλε σο απζνξκεηηζκφο, αζσφηεηα, κε αιινηξησκέλε ειπίδα. Γελ είλαη άιισζηε ε πξψηε 

θνξά πνπ ην «θφιπν» ηνπ δσνκνξθηζκνχ απνδίδεη θαξπνχο. Απφ ην Krazy Kat ηνπ Herriman 

πνπ είδακε παξαπάλσ, ηηο απεηθνλίζεηο ηεο Disney κέρξη ηελ Φάξκα ησλ Εψσλ ηνπ Orwell 

απνηέιεζε πεηπρεκέλε θαιιηηερληθή πξσηνπνξία.  

 Σν ζέκα ηεο ηζηνξίαο πξνβιεκάηηδε αλέθαζελ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο είηε ιφγσ ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είηε ιφγσ ηεο δηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο, δπζθνιεχνληαλ λα θεξδίζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν ελ ιφγσ έξγν ηνπ Spiegelman ζα 

δψζεη αλακθίβνια ηεξάζηην ελδηαθέξνλ σζψληαο ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε θαηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν. 

                                                           
141 Σαξιαληέδνο Λ. , Ιζηνξία ησλ Κόκηθο. Αηγφθεξσο  2006, ζ.152. 
142

 Εεξβνχ Α., ζην Δμνπζία θαη Γύλακε ζηελ Παηδηθή θαη Νεαληθή Λνγνηερλία. Δθδφζεηο Παηάθε, 2010. ζ.314. 
143 Κνπθνπιάο Γ., ζην Maus. Η ηζηνξία θάπνηνπ πνπ επέδεζε. Ο παηέξαο κνπ αηκνξξαγεί ηζηνξία. Zoobus 

Publications, 2007. ζ.12. 
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Αληηιακβαλφκαζηε φηη πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην ζέκα, φκσο θξίλνπκε φηη ηα 

παηδηά ηεο έθηεο δεκνηηθνχ ζα επηδείμνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη ζα αληηιεθζνχλ ηε  

ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη κέζσ ηνπ «Maus» απνθαιχπηνληαη κε πην ήπην 

ηξφπν ζηα παηδηά νη θξηθαιεφηεηεο ησλ Γεξκαλψλ λαδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δπίζεο, ην «Maus» απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν ιεμηινγίνπ θαζψο 

ζπλδπάδεη ηελ ιηηφηεηα ελφο ζπλεζηζκέλνπ θφκηθ κε ηελ ινγνηερληθφηεηα ελφο ζπνπδαίνπ 

ηζηνξηθνχ έξγνπ. 

 Αλ έπξεπε λα εληάμνπκε ην Maus ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, ην φγδνν 

θεθάιαην ηεο πέκπηεο ελφηεηαο ηεο έθηεο δεκνηηθνχ θαληάδεη ηδαληθή επηινγή
144

. «Ζ γεξκαληθή 

επίζεζε θαη ν Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο» είλαη ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ, φκσο ε αλαθνξά ζηα 

απνηξφπαηα εγθιήκαηα ησλ Γεξκαλψλ ρξήδεη ζπκπιεξψκαηνο. Σν ζρνιηθφ βηβιίν, «κε κηα 

καηηά ζην παξειζφλ», παξνπζηάδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Γεξκαλψλ λα αθαλίζνπλ ην γέλνο ησλ 

Δβξαίσλ. Οη εηθφλεο ηνπ Άνπζβηηο, ηνπ Νηαράνπ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν καδί κε ην ζπνπδαίν 

Maus ζίγνπξα ζα ζπγθξνηήζνπλ έλα επνηθνδνκεηηθφ ζπλδπαζκφ γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ.  

 Παηδαγσγηθή Δθαξκνγή 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη (φπσο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ): 

1) Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ε θαηάιεςε 

ηεο Διιάδαο. 

2) Να κάζνπλ γηα ηε γεξκαληθή εηζβνιή θαη ηελ θαηάθηεζε φιεο ηεο ρψξαο.  

  

 Θεσξνχκε φηη ην θεθάιαην απηφ πξνζθέξεηαη, επίζεο, γηα λα γίλεη έλα αθηέξσκα ζηα 

ζχκαηα ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θφκηθ «Maus: Ζ ηζηνξία 

θάπνηνπ πνπ επέδεζε», ην νπνίν λα ηνλίζνπκε φηη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Βιάληεθ πίγθεικαλ, 

ελφο Δβξαίνπ επηδψληα ηεο ρηηιεξηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ γηνπ ηνπ Αξη, πνπ πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηελ ίδηα ηελ Ηζηνξία. Θέηνπκε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο γηα ην παξαπάλσ αθηέξσκα: 

 

ηφρνη παηδαγσγηθήο δξάζεο κε ην Maus: 

 

1) Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο κε ήπην ηξφπν θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα απνηξφπαηα 

εγθιήκαηα ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ην κεγαιχηεξν νκαδηθφ έγθιεκα 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

λαδηζηηθήο  Γεξκαλίαο λα πξνρσξήζεη ζηνλ αθαληζκφ ησλ Δβξαίσλ (ηειηθή Λχζε).  

 

                                                           
144

 Ιζηνξία ηνπ λεόηεξνπ θαη ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Αζήλα. 
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2) Να θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ην παξαπάλσ θφκηθ ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε  ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, καζαίλνληαο ηελ Ηζηνξία κέζα απφ κηα αλζξψπηλε ηζηνξία. 

 

 

Γηάξθεηα: Θα δηαηεζεί ρσξηζηφ δηδαθηηθφ δίσξν γηα ηα παξαθάησ (θαιχηεξε ηδέα λα 

παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ απφ έλα ή θαη απφ δχν 

ηκήκαηα ηεο η’ ).  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο-Οξγάλσζε αθηεξώκαηνο 

 α) Αθφξκεζε ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ Ηζηνξίαο καζεηή κε ηίηιν «Μαηηά ζην παξειζφλ».  

 β) Πξνβνιή ζρεηηθνχ βίληεν 3΄-5’ γηα ην Οινθαχησκα ή παξνπζίαζε θσηνγξαθηψλ γηα 

ην ζέκα απηφ. 

 γ) Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε  έμη νκάδεο θαη κνίξαζκα ζε θσηνηππία ησλ έμη 

θεθαιαίσλ  απφ ην θφκηθ, ψζηε θάζε νκάδα λα αζρνιεζεί κε ην αληίζηνηρν θεθάιαην ( Ο εΐρεο, 

Ο κήλαο ηνπ κέιηηνο, Αηρκάισηνο πνιέκνπ, θίγγεη ε ζειηά, Πνληηθφηξππεο, Πνληηθνπαγίδα). 

  Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε καηηά ηνπ γηνπ Αξη, φπσο ηνπ αθεγείηαη ν παηέξαο ηνπ κε 

ηξφπν πνπ ε ηζηνξία θαίλεηαη πην αιεζηλή θαη πην αλζξψπηλε, ζα βηψζνπλ θαη ζα θαηαλνήζνπλ 

ηηο κηθξέο ηζηνξίεο πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, ηελ πεξηνπζία ηνπο, 

ηνπο θίινπο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο, ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, ηε δσή ηνπο κέζα 

απφ ζπλζήθεο δίσμεο, εμαζιίσζεο θαη ζθιεξφηεηαο.  

 δ) ηε ζπλέρεηα ζα δεηήζνπκε απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ λα πάξνπλ ηνλ ξφιν ηνπ γηνπ 

ηνπ Βιάληεθ θαη λα πεξηγξάθνπλ γξαπηά ζε έλα δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζηφ ραξηί θάηη πνπ ηνπο 

έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε απφ φια φζα δηάβαζαλ ζην θεθάιαην ηνπ θφκηθ πνπ ηνπο δφζεθε. 

Σα θείκελα απηά ζα ηα θνιιήζνπκε ζε έλα κεγάιν ραξηφλη ην νπνίν ζα αλαξηεζεί ζηελ ηάμε. 

 ε) ην ηέινο ζα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, φπνπ θάζε νκάδα ζα 

παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ηε κηθξή ηζηνξία πνπ πξαγκαηεχεηαη θάζε θεθάιαην θαη ηη ηεο έθαλε 

εληχπσζε. 

 ζη) Γηα ην ζπίηη κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ζηα παηδηά λα κηιήζνπλ κε ηνπο γνλείο, 

παππνχδεο, γηαγηάδεο γηα ηε βαξβαξφηεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ θη 

εθείλα κηα πξνζσπηθή νηθνγελεηαθή καξηπξία κε φπνηα κνξθή επηιέμνπλ ( θείκελν, θφκηθ, θιπ.) 

ή λα θέξνπλ θσηνγξαθίεο ή λα δσγξαθίζνπλ γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο έθζεζεο ζην θνπαγηέ ηνπ 

ζρνιείνπ κε ζέκα ηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ.  
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3.4. Ερωτόκριτοσ 

ηνπ 

Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ 

 

Δηθόλα 26. Δξσηφθξηηνο 

 

 Σν έκκεηξν εξσηηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Δξσηφθξηηνπ απνηέιεζε γηα αηψλεο ην 

δεκνθηιέζηεξν αλάγλσζκα ηνπ ειιεληζκνχ. Παξφιν πνπ επηθξίζεθε σο επηειέο ιατθφ 

δεκηνχξγεκα, επεξέαζε φζν θαλέλα άιιν θείκελν ηε λενειιεληθή πνίεζε απφ ηνλ νισκφ σο 

ηνλ εθέξε. ήκεξα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο Αλαγέλλεζεο ζε 

παλεπξσπατθή θιίκαθα. 

 Ο Δξσηφθξηηνο ησλ 10.012 ζηίρσλ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ έρεη θεληξηθφ ζέκα ηελ 

ηζηνξία αγάπεο αλάκεζα ζε δχν λένπο, ηνλ Δξσηφθξηην θαη ηελ Αξεηνχζα, πνπ αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ηάμε. Δίλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο 

ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο,  ην νπνίν πέξαζε ζηε ιατθή παξάδνζε θαη παξακέλεη έσο 

ζήκεξα δεκνθηιέο θιαζηθφ έξγν, ράξε θαη ζηε κεινπνίεζή ηνπο απφ ηνλ Υξηζηφδνπιν Υάιαξε 

θαη ηελ εξκελεία ηνπ απφ ηνλ Νίθν Ξπινχξε. Έρεη εξκελεπηεί απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

θαιιηηέρλεο, ελψ νη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη είλαη ε αγάπε, ε θηιία, ε ππνκνλή θαη ε 

γελλαηφηεηα. 

 Σν θφκηθ «Δξσηφθξηηνο» απφ ηνπο δεκηνπξγνχο Γ. Γνχζε, Γ. Παπακάξθν θαη Γ. Ράγθν, 

εθδφζεηο Polaris, 2016 ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί δηαζεκαηηθά θαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηηο 

κεγάιεο ηάμεηο Γ΄-Δ΄-η΄ θαη λα γίλεη έλα πνιχ αμηφινγν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα κηα πξνζηηή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνχ θξεηηθνχ έξγνπ. Θα 

επηιέμνπκε ηελ Γ΄ηάμε, θαζψο κε ηνλ λέν ηχπν Δληαίν Οινήκεξν ρνιείν, εδψ θαη δχν ρξφληα, 
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έρεη δπζηπρψο θαηαξγεζεί ην κάζεκα ηφζν ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο φζν θαη ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. ηελ Γ΄ηάμε ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαζψο ζα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο θαη 

πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο γηα κηα ελδνζρνιηθή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηάθνξσλ 

εηδηθνηήησλ ψζηε λα πεηχρνπκε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο καο γηα ην ζρέδηφ καο ην νπνίν ζα 

είλαη: «Γλσξίδσ ηνλ Δξσηφθξηην κέζα απφ ην θφκηθ». 

 Γεληθόο θνπόο: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο έλα ζπνπδαίν έξγν ηεο θξεηηθήο 

ινγνηερλίαο κέζα απφ ηε κνξθή ηνπ θφκηθ, θαηαλνψληαο ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν. 

 Δηδηθόηεξνη ζηόρνη: 

1) Να έξζνπλ ζε επαθή κε ην αξηζηνχξγεκα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο θαη λα 

απνιαχζνπλ ην πνίεκα θαη σο έξγν ηέρλεο κε ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ (κνπζηθή, 

ζέαηξν, δσγξαθηθή). 

2) Να γλσξίζνπλ ηνλ πνηεηή αιιά θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ θφκηθ κέζα απφ ηα 

βηνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

3) Να πξνζεγγίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ επνηθνδνκεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ ππφζεζε 

ηνπ πνηήκαηνο θαζψο θαη έξγα πνπ έγηλαλ κε αθνξκή απηφ ην πνίεκα. 

4) Να αλαθαιχςνπλ ηε δσληαλή, δεκνηηθή, ηδησκαηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πνηεηήο θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 

θπξίσο Κξήηεο. 

5) Να θαηαλνήζνπλ ηηο εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο κηαο άιιεο επνρήο θαη λα ηηο 

ζπγθξίλνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο. 

 

 Μεζνδνινγία 

 Γηαηχπσζε εξσηεκάησλ 

 Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία 

 Γηαζεκαηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

 Γηεπθξίλεζε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλαθάιπςεο  

 Δηθαζηηθή πξνζέγγηζε 

 Μνπζηθή & ζεαηξηθή πξνζέγγηζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ξφιν θαζνδεγεηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη βνεζεηηθφ φπνπ θξηζεί 

αλαγθαίν. 

Γηάξθεηα:  νιφθιεξν ην γ΄ ηξίκελν 

Γξαζηεξηόηεηεο-Οξγάλσζε δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

Δκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο:  Γιψζζα Γ΄ ηάμεο, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Δηθαζηηθά, 

Πιεξνθνξηθή, Δπέιηθηε Εψλε. 
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 Με αθνξκή ηελ έλαηε ελφηεηα πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ην Θέαηξν κπνξνχκε λα 

δνπιέςνπκε κέζα απφ ην θείκελν ηνπ θφκηθ κε ηίηιν «Δξσηφθξηηνο» θαη λα αζρνιεζνχκε κε ην 

πην αληηπξνζσπεπηηθφ έξγν ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ θφκηθ. 

 

 

Α΄ θάζε: Γηεξεύλεζε ζέκαηνο κε θύξην εξγαιείν ην θόκηθ 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε πέληε νκάδεο. Οη νκάδεο είλαη νη γισζζνιφγνη,  νη κνπζηθνί, νη θνηλσληνιφγνη, νη 

ζεαηξνιφγνη θαη νη δσγξάθνη. Αλάινγα ινηπφλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο επηιέγνπλ ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζα 

ήζειαλ λα εληαρζνχλ, ζα αζρνιεζνχλ κε ηα παξαθάησ κέξε ηεο εξγαζίαο ηνπο: 

 

 

1
ε
  Οκάδα 

Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ Δξσηφθξηηνπ πεξηιεπηηθά κέζσ ηνπ 

θφκηθ. 

2
ε
 Οκάδα 

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πνηεηή  Βηηζέληδν Κνξλάξν θαη ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ νκψλπκνπ θφκηθ. 

3
ε
  Οκάδα Δλφηεηεο ηνπ έξγνπ θαη ιίγα ιφγηα γηα ηελ θάζε κηα. 

4
ε
  Οκάδα 

πγθέληξσζε ζρεηηθψλ εηθφλσλ, θξεηηθψλ ιέμεσλ, καληηλάδσλ 

απφ ην πνίεκα. 

5
ε
  Οκάδα 

    Γλσξηκία κε ηελ θξεηηθή κνπζηθή κε αθνξκή ηνλ                     

Δξσηφθξηην. 

 

                Δη Αξεηνχζα. 

Γξάθεη "Γηα ζxνηλαίνπ ζθάια αλαβηβαδφκελνο ν Δξσηφθξηηνο xαηξεηψλ ηελ Aξεηνχζαλ. Έξγνλ 

Θενθίινπ Γ. Υαηδεκηxαήι, 1933 

 

Β΄ θάζε: Δπεμεξγαζία ηνπ θόκηθ 

 Οη καζεηέο ζηε θάζε απηή αλαθαιχπηνπλ θαη αζθνχλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο δεμηφηεηεο,  

αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε, δηακνξθψλνπλ πξνζσπηθέο ζηάζεηο 
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γηα ηελ θνηλσληθή δσή, ζπκκεηέρνπλ βησκαηηθά θαη ζηαδηαθά γίλνληαη «επαξθείο» αλαγλψζηεο 

κέζσ ηνπ θφκηθ. 

 Πην αλαιπηηθά, αθνχ ηα παηδηά κάζνπλ ηα κπζηηθά ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θφκηθο θαη 

δηαβάζνπλ μαλά ηνλ Δξσηφθξηην ζηελ πνηεηηθή ηνπ κνξθή, κπνξνχλ ζε νκάδεο λα επηιέμνπλ κηα 

ζθελή θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο κνλαδηθφ ηξφπν, ζε εηθφλεο θαη ζθίηζα πνπ ζα 

έρνπλ ζρεδηάζεη ηα ίδηα, γξάθνληαο ζηηο ιεδάληεο ηνπο αληίζηνηρνπο ζηίρνπο απφ ην πνίεκα. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αθήγεζε ζηηο ιεδάληεο ζην θφκηθ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζηίρνπο απφ ην πνίεκα. 

 Μπνξνχλ επίζεο, λα βξνπλ ηηο ζειίδεο ηνπ θφκηθ πνπ δελ έρνπλ ιεδάληεο θαη λα γξάςνπλ  

ζε πνηεηηθφ ή αθεγεκαηηθφ ιφγν ηα ιφγηα πνπ ηαηξηάδεη λα ιέλε ή λα ζθέθηνληαη νη ήξσεο. Άιιε 

ελαιιαθηηθή ηδέα είλαη λα πεξηγξάςνπλ ζε πεδφ ιφγν ηηο δηάθνξεο ζθελέο κε ηηο νπνίεο 

εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία αγάπεο ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο. Με αθνξκή ην θφκηθ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί θαη σο επθαηξία γηα εμάζθεζε ε ζχληαμε πεξίιεςεο ηνπ έξγνπ.   

 Σν ζρέδην δηδαζθαιίαο πινπνηείηαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Κξήηε θαη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ έξγσλ απηήο ηεο 

πεξηφδνπ θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα δηαξθέζεη 2 δηδαθηηθέο ψξεο. Πξναπαηηνχκελε ζεσξείηαη 

επίζεο ε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν (έρεη δηδαρζεί ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη) θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε νρηψ νκάδεο ησλ 3 αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο πνπ επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γηα ην ρσξηζκφ ζε νκάδεο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θχιιν 

κέζα απφ ην νπνίν ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ θαη θαινχληαη λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (κέρξη 2). Οη νκάδεο είλαη νη γισζζνιφγνη, νη ζεαηξηθνί 

ζπγγξαθείο, νη κνπζηθνί, νη θνηλσληνιφγνη, νη ζεαηξνιφγνη, νη πνηεηέο  θαη νη δσγξάθνη. 

Αλάινγα ινηπφλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο επηιέγνπλ ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζα ήζειαλ λα 

εληαρζνχλ.  

 

 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη εξκελεπηηθή - θεηκελνθεληξηθή. Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ- 

αλαθαιχπηνπλ θαη νηθνδνκνχλ ηε γλψζε κέζα απφ νκαδηθή εξγαζία. Ζ πξνζέγγηζε είλαη 

δηαζεκαηηθή .  

 

1ε δηδαθηηθή ψξα 

 

Αθφξκεζε 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ηίηιν νη καζεηέο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ζέκα 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα πξαγκαηεπηνχλ. Απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη απφ ην δηδάζθνληα ην ζέκα ηνπ Δξσηφθξηηνπ , ν πνηεηήο θαη ε ππφζεζε φινπ ηνπ 

έξγνπ (δηεπθξηλίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη ζα επεμεξγαζηνχκε έλα επηιεγκέλν απφζπαζκα).  

Αλάγλσζε απφ ην δηδάζθνληα - έληαμε ηνπ απνζπάζκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ:  Γίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο ε εμήο αλαγλσζηηθή νδεγία: «πσο πξναλαθέξακε ζα επεμεξγαζηνχκε 

απφζπαζκα ηνπ Δξσηφθξηηνπ. Καζψο ην δηαβάδσ, πξνζπαζήζηε λα πξνζδηνξίζεηε απφ πνην 

κέξνο ηνπ πνηήκαηνο πξνέξρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα». Ο εθπαηδεπηηθφο πξνρσξά ζηελ 
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αλάγλσζε ηνπ απνζπάζκαηνο θαη νη καζεηέο απαληνχλ ζην εξψηεκα πνπ ηέζεθε εληάζζνληαο 

ην απφζπαζκα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 

Δπηβεβαίσζε ηεο γεληθήο θαηαλφεζεο: ηνπο καζεηέο δίδεηαη θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν 

απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο 

εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη θαινχληαη λα απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο  

ζπλζέηνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε εληαίν θείκελν. Ο δηδάζθσλ παξεκβαίλεη φπνηε ηνπ δεηείηαη 

δηεπθνιχλνληαο ηνπο καζεηέο σο πξνο ηε γισζζηθή εμνκάιπλζε. Οη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ην θείκελφ ηνπο ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά  ε κία πξνο 

ηελ άιιε.(νη νκάδεο είλαη επηά – θαζεκία δηαβάδεη ηελ απάληεζε ζε κία εξψηεζε θαη  δχν 

νκάδεο δηαβάδνπλ ηελ πεξίιεςή ηνπο)  

 

 

1o θχιιν εξγαζίαο (θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο) 

 

Α. Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

1.Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ απνζπάζκαηνο;(δείηε θαη ηνλ ηίηιν πνπ δίλεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν) 

……………………………………………………………………………………………................

............................................................................................................................. ............................... 

2.Πνηνο επηζθέπηεηαη πνηνλ; Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο επίζθεςήο ηνπ; (ζηίρνη 891-898 θαη 919)  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………........ 

3.Ση ζπλέβαηλε ζηα παιηά ρξφληα ζχκθσλα κε ηνλ Πεδφζηξαην; ε ηη έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα νη 

ζεκαληηθνί  άλζξσπνη; Με πνην θξηηήξην επέιεγαλ ην ζχδπγν ησλ παηδηψλ ηνπο; (ζηίρνη 899-

904) 

……………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................ 

4.Πνηεο αμίεο ζχκθσλα κε ηνλ Πεδφζηξαην παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ;Ση 

κπνξεί λα ζπκβεί κε ηα πινχηε θαη ηελ εμνπζία; (ζηίρνη 905-910) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………........ 

5.Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά φηαλ αθνχεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηνλ επηζθέπηεηαη ν 

Πεδφζηξαηνο; Πψο ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ ίδην θαη ηη νξίδεη γηα ην γην ηνπ; (ζηίρνη 920-936)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Β. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο λα γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ 

απνζπάζκαηνο ζε ιίγεο ζεηξέο. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



 105 

……………………………………………………………………………………………................ 

 

2ε δηδαθηηθή ψξα 

 

Δπεμεξγαζία ηνπ απνζπάζκαηνο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο κειέηεο:  

 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

ε θάζε νκάδα δίλεηαη δηαθνξεηηθφ θχιιν εξγαζίαο. 

 

1ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Α  -  ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο-ζθελνζέηεο -εζνπνηνί-ελδπκαηνιφγνη-

ζθελνγξάθνη 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη αλαιακβάλεηε λα παξνπζηάζεηε δξακαηνπνηεκέλν ην απφζπαζκα πνπ 

επεμεξγαζηήθακε. Γξάςηε  κε δηθά ζαο ιφγηα ην δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Πεδφζηξαην θαη ζην 

βαζηιηά.    Πνηεο είλαη νη ζθελνζεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα δίλαηε ζηνπο εζνπνηνχο; Πνηα ζα ήηαλ ηα 

θνζηνχκηα ησλ εζνπνηψλ καο; Πνην ην ζθεληθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε; Παξνπζηάζηε ην 

απφζπαζκα δξακαηνπνηεκέλν. 

 

2ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Β - νη πνηεηέο 

 

Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ δεκηνπξγήζηε 2 αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο 

δηαθνξεηηθέο απφ απηή πνπ επηιέγεη ν Κνξλάξνο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ αιιαγή ζην ηέινο  

ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ηνπ απνζπάζκαηνο. Πξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε ηνλ ηακβηθφ 

δεθαπεληαζχιιαβν(ν ζηίρνο είλαη γλσζηφο απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη).Παξνπζηάζηε ην 

απφζπαζκα νινθιεξσκέλν, εληάζζνληαο ηα δηθά ζαο δεκηνπξγήκαηα  ζην απφζπαζκα πνπ 

δίλεηαη παξαιείπνληαο βέβαηα απφ απηφ φ,ηη εζείο ζεσξείηε ζθφπηκν.   

 

  3ν θχιιν εξγαζίαο -νκάδα Γ  - νη γισζζνιφγνη  

 

Ο ‘Δξσηφθξηηνο είλαη γξακκέλνο ζην θξεηηθφ ηδίσκα. Απηφ ην ηδίσκα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο 

καληηλάδεο (είδνο δεκνηηθνχ, δεθαπεληαζχιιαβνπ, θαη ζπλήζσο νκνηνθαηάιεθηνπ, δίζηηρνπ πνπ 

ηξαγνπδηέηαη θπξίσο ζηελ Kξήηε ζπρλά απηνζρέδηεο). Αθνχ εληνπίζεηε ζην απφζπαζκα καο 

ιέμεηο ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο, αλαδεηήζηε ζηηο καληηλάδεο πνπ αθνινπζνχλ 8 ιέμεηο  πνπ 

απαληνχλ ζε απηέο αιιά θαη ζην απφζπαζκα πνπ επεμεξγαζηήθακε. Έπεηηα ζπκπιεξψζηε ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί.   

1. O θχξεο ζνπ Kαηεξηληφ θαζφινπ δε κε ζέιεη 

ζαξεί κπξε πσο ζε δήηεμα γηα λα ηνπ θάσ η'ακπέιη! 

2. ζεο ρηιηάδεο κπαισζηέο έρνπλ ζηελ Κξήηε παίμεη  

ηφζεο ραξέο θαη πιηφ πνιιέο ε κνίξα λα ζνπ πέςεη 

3. Να κπφξεηελε ν άλζξσπνο λα ζηακαηά ην ρξφλν 

εγψ εηνχηε ηε ζηηγκή ζα ζηακαηνχζα κφλν  

4. Σζ' αγάπεο ηελ αζηβνιή ζην λνπ κε κνπ ηε θέξλεηο 

γηαηί θη αλ έρσ κηα ζηαιηά ραξά, κνπ ηελ επαίξλεηο 

5. Ήληα κνχ ιεο ρσζηά-ρσζηά κελ πάξνπλε ρακπάξη, 

ν θφζκνο ην'ρεη ηνχκπαλν, θη εκείο θξπθφ θακάξη. 
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6. Φέκαηα ιεο πσο αγαπάο γηα μαλαπέζην πάιη 

ζέιεη ε θαξδηά λα ην γξνηθά πνπ 'λαη ζε καχξν ράιη 

7. Να ζε μεράζσ πξνζπαζψ κα ε παληέξκε ε ζθέςε  

έλα ιεθηφ απφ πάλσ ζνπ δε ιέεη λα κηζέςεη. 

Λέμεηο ζην θξεηηθφ  

Γίσκα 

εκαζία ησλ ιέμεσλ ζηε απιή δεκνηηθή 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

4ν θχιιν εξγαζίαο -νκάδα Γ - νη θνηλσληνιφγνη 

 

1.Με βάζε ην απφζπαζκα πνπ επεμεξγαζηήθακε πνηνο θαίλεηαη λα απνθαζίδεη γηα ην γάκν  ησλ  

κειινληηθψλ ζπδχγσλ; Ζ απφθαζε γηα ην γάκν ήηαλ δηθή ηνπο ή κήπσο απνθάζηδε θάπνηνο 

άιινο γη' απηνχο; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Γηαβάζηε ηελ παξαινγή ‘’Του νεκροφ αδελφοφ’’. Με πνηνλ ηξφπν παληξεχεηαη ε Αξεηή;  

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................. ............................... 

 

3.Γηα πνην ιφγν ν βαζηιηάο απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε ηνπ Πεδφζηξαηνπ; Πνην είλαη απηφ πνπ 

εκπνδίδεη ην γάκν ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο; 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….... 

 

4.Πνηα ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηα παξαπάλσ θνηλσληθά δεηήκαηα ; Πψο ηα αληηκεησπίδεη έλαο 

άλζξσπνο ηνπ 21νπ αηψλα; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

http://users.sch.gr/symfo/sholio/kimena/d_tu_nekru_adelfu.htm
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….... 

 

5ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Δ - νη ξήηνξεο 

 

ην απφζπαζκα πνπ επεμεξγαζηήθακε , ζηνπο ιφγνπο ησλ δχν πξνζψπσλ είλαη κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αληίιεςε ηεο επηπρίαο. Γηα ηνλ Πεδφζηξαην 

πάλσ απφ φια βξίζθεηαη ε επηζπκία ηνπ παηδηνχ ηνπ. Αληίζεηα γηα ην βαζηιηά απηφ πνπ πξνέρεη 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο θαη ε αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπ θξάηνπο ηνπ. Οξγαλψζηε έλαλ 

αγψλα ιφγσλ. Πξνζπαζήζηε λα εθθξάζεηε ηηο απφςεηο ηνπ θάζε  πξνζψπνπ 

επηρεηξεκαηνινγψληαο θαη πξνζπαζψληαο λα πείζεηε γηα ην δίθην ηεο ζέζεο ζαο.  

Ο ιφγνο ηνπ βαζηιηά: Γηα κέλα απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

εμνπζίαο κνπ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………........ 

Ο ιφγνο ηνπ Πεδφζηξαηνπ: Καηά ηε δηθή κνπ άπνςε, ε επηπρία ηεο νηθνγέλεηαο κνπ είλαη πάλσ 

απφ φια  ………………………………………………………….................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ; 

……………………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................ 

 

 

6ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Δ  - νη κνπζηθνί  

 

Ο Δξσηφθξηηνο έρεη κεινπνηεζεί θαη πνιιά απνζπάζκαηά ηνπ έρνπλ ηξαγνπδεζεί απφ γλσζηνχο 

θαιιηηέρλεο. Αθνχ δηαβάζεηε ηελ ππφζεζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη δείηε ηα βίληεν κε 

απνζπάζκαηα απφ ην έξγν, πξνεηνηκάζηε κία παξνπζίαζε φινπ ηνπ έξγνπ κε ιφγν θαη κνπζηθή. 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αξρείν παξνπζίαζεο, βίληεν ή απιά λα δηεγεζείηε ηελ ππφζεζε 

εληάζζνληαο ζε απηήλ ηα κεινπνηεκέλα απνζπάζκαηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη λα  πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ηκήκα ηνπ έξγνπ αλήθνπλ απηά.  

 

7ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Δ  - νη δσγξάθνη 

 

Αθνχ δηαβάζεηε ηελ ππφζεζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ, λα εηθνλνγξαθήζεηε ην έξγν επηιέγνληαο 

βέβαηα ηηο ζθελέο πνπ ζαο εληππσζίαζαλ. Έπεηηα δεκηνπξγήζηε κία παξνπζίαζε  ηνπ έξγνπ 

έληππε ή ςεθηαθή ζπλδπάδνληαο ιφγν (ηα βαζηθά ζεκεία απφ ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ) θαη 

εηθφλα (ηηο δσγξαθηέο πνπ δεκηνπξγήζαηε). ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε ηελ παξνπζίαζε ζε 

ςεθηαθή κνξθή κπνξείηε λα ηελ πιαηζηψζεηε κε ήρν. 
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8ν θχιιν εξγαζίαο-νκάδα Δ  -νη ζεαηξνιφγνη 

Ζ ππφζεζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ παξνπζηάδεη θνηλά ζεκεία κε ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ αίμπεξ 

‘’Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα’’ .Γείηε ηελ ππφζεζε θαη ησλ δχν έξγσλ θαη αλαδεηήζηε νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο. 
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Συμπεράςματα 
 

 Αλακθίβνια, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε πξψηε 

θάζε μερσξίδεη ε παηδαγσγηθή αμία ησλ θφκηθο. Εψληαο ζηελ επνρή ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, 

νη καζεηέο ζαθψο αλακέλεηαη λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ  ράξε ζην κέζν πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ εηθφλα. «Καινί», «αδχλακνη», «ηεκπέιεδεο», φινη ηνπο πξφθεηηαη λα 

αγαπήζνπλ ην δηάβαζκα θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ο ιφγνο είλαη φηη 

πηζαλφηαηα ζα βξνπλ ζηα θφκηθο ην ρακέλν θίλεηξν πνπ αλαδεηνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπρλά αληαξή δηδαζθαιία. Σα παηδηά ζα θαιιηεξγήζνπλ 

πνιιέο δεμηφηεηεο φπσο θξηηηθή ηθαλφηεηα, ζχλζεηε ζθέςε, δεκηνπξγηθφηεηα, παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ, αλάγλσζε θαη ζα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αλαδεηνχληαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα «εηθνλνγξαθεγήκαηα» ζπκβάιινπλ ζηελ 

εμέιημε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ήδε, εξεπλεηέο ζεσξνχλ δεδνκέλε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ελφο θφκηθ ζηα ελ ιφγσ παηδηά. ε φια ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη μαλά ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ νθείιεη λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια έξγα, ψζηε λα ηα ελζσκαηψζεη ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Αλάκεζα ζηνπο πνιινχο ξφινπο ηεο Έλαηεο Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε μερσξίδεη ν 

δηακεζνιαβεηηθφο. πσο είδακε, δηδάζθνληεο θαη καζεηέο μεθηλνχλ απφ κηα απιή έλλνηα γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κηα πην ζχλζεηε. Σα θφκηθο ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

θαηαιιειφηεξνπο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο, ψζηε ε κεηάβαζε απφ ην «εχθνιν» ζην «δχζθνιν» λα 

γίλεη κε ηνλ πην νκαιφ ηξφπν. Γελ είλαη ηπραία ε ρξήζε ηνπο ζε καζήκαηα θπζηθήο, ζε φξνπο 

θαη έλλνηεο κε απμαλφκελν επίπεδν δπζθνιίαο. Άιισζηε, μεθηλψληαο ην παηδί λα δηαβάδεη ζε 

κηθξή ειηθία θφκηθο, αληηιακβάλεηαη γξεγνξφηεξα ηελ αμία ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ θαηαθηά. 

Έηζη, ζηαδηαθά θαη νκαιά κεηαβαίλεη απφ ηα απιά θεηκεληθά είδε ζε πην ζχλζεηα. 

 ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θφκηθο, θαηαιήγνπκε φηη πξφθεηηαη γηα δχν θαιέο 

ηέρλεο πνπ ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζε πνιινχο ηνκείο. αθψο, ε θαζεκία έρεη ηνπο 

δηθνχο ηεο θαλφλεο, ηα πξνζσπηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο μερσξηζηέο δεκηνπξγίεο ηεο. 

Δληνχηνηο, ε ινγνηερλία ελππάξρεη κέζα ζην πνηνηηθφ θφκηθ δίλνληαο ηε δηθή ηεο αίγιε ζε θάζε 

θαξέ θαη ζειίδα. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη κέζσ ησλ θφκηθο, ηα παηδηά έξρνληαη απφ κηθξή 

ειηθία ζε επαθή κε ζπνπδαία, θιαζηθά ινγνηερληθά έξγα. Παίξλνληαο κηα «πξψηε γεχζε» ηνπ 

εθάζηνηε έξγνπ, κπνξνχλ θάιιηζηα αξγφηεξα λα αλαδεηήζνπλ ην πξσηφηππν. αθψο πξφθεηηαη 

γηα κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

έλαπζκα γηα κηα λέα, ζθεπηφκελε γεληά αλζξψπσλ κε νξίδνληεο αλεπηπγκέλνπο φρη κφλν απφ 

ηερλνινγηθήο πιεπξάο αιιά εμίζνπ απφ πλεπκαηηθήο. 

 χκθσλα κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε, ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ ελδηαθέξνλ 

θαη πξνζδνθίεο απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θφκηθ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ πξνζνρή ησλ παηδηψλ θεληξίδεηαη απφ ηνπο αζηείνπο - ζπρλά - 

δηαιφγνπο, ηελ πινθή, ηα δσεξά ρξψκαηα, ηηο εληππσζηαθέο εηθφλεο. Παξάιιεια, ζεσξνχλ φηη 
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ζα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο ζε παξαδνζηαθά «δχζθνια» καζήκαηα φπσο ηα καζεκαηηθά, ε 

ηζηνξία, ε γιψζζα θαη ε θπζηθή. Φπζηθά, δελ απνπζηάδεη ε ηεξάζηηα φξεμε λα κεηακνξθσζνχλ 

νη ίδηνη ζε δεκηνπξγνχο θφκηθο, παξνπζηάδνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο έξγα.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο θέξνληαη λα εθηηκνχλ ηα θφκηθο σο εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία. Αληηιακβάλνληαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα κέζν κε αξθεηέο θαη ζπνπδαίεο δπλαηφηεηεο. 

Σα καζήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη αλακέλεηαη λα ρξεζηκεχζνπλ είλαη θπξίσο ηα γισζζηθά (γιψζζα, 

ηζηνξία). Γπζηπρψο φκσο, δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ ηάμε κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ηνπο αξκφδεη, 

πηζαλφηαηα επεξεαζκέλνη απφ ηελ κεραληζηηθή κάζεζε πνπ παξαζχξεη ηα πάληα ζην θξελήξε 

ξπζκφ ηεο θαη εγθισβίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Σν επράξηζην είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδεηά ήδε ηα θαηάιιεια θφκηθο, ψζηε ζχληνκα λα ηα 

επεμεξγαζηεί κε ηνπο καζεηέο ηεο. 

 Σέινο, επηιέμακε ηξία ζπνπδαία έξγα θαη πξνηείλακε ηξφπνπο παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο 

ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα θξηηήξηα επηινγήο μεθηλνχλ πάληα απφ ηελ παηδαγσγηθή 

θαηαιιειφηεηα, ην θαηά πφζν δειαδή ε γιψζζα, νη εηθφλεο θαη ην λφεκα ηνπ έξγνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Σαπηφρξνλα, 

ην ηξίπηπρν «ηζηνξηθφηεηα - επηθαηξφηεηα - δηαρξνληθφηεηα» δηέπεη ηηο παξαπάλσ επηινγέο καο, 

αθνχ ηα κελχκαηα πνπ πεξλνχλ λαη κελ αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο 

αιιά παξακέλνπλ πάληα ρξήζηκα θαη ζηηο κέξεο καο. Ο Αζηεξίμ, ην Μάνπο θαη ν Δξσηφθξηηνο 

καο κεηαθέξνπλ ην θιίκα θαη ηα θνηλσληθά δξψκελα ηεο επνρήο ηνπο, αιιά κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία θαη θξηηηθή ζθέςε ζα δνχκε φηη απνδεηθλχνληαη εμίζνπ σθέιηκα γηα ηε ζχγρξνλε 

δσή. Πξνηείλνληαο ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, αθελφο δίλνπκε ηδέεο ζε ζπλαδέιθνπο γηα λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θη αθεηέξνπ ηνπο σζνχκε λα αλαδεηήζνπλ, λα επηιέμνπλ θαη 

λα ελζσκαηψζνπλ εθείλα ηα θφκηθο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ. 
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Αντί επιλόγου  
 

 πλνςίδνληαο, ε Έλαηε Σέρλε είλαη, φπσο επηβεβαηψζακε, γεγνλφο. Σα θφκηθο έρνπλ 

εγθαζηδξχζεη ην δηθφ ηνπο «βαζίιεην» πιάη ζηε Λνγνηερλία, ηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηηο 

ππφινηπεο Σέρλεο, ππεξεηψληαο ην «θάιινο» θαη πξνζθέξνληαο αηζζεηηθή απφιαπζε ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Κνηλφ πνπ νθείιεη λα αλαδεηήζεη, λα επεμεξγαζηεί, λα θηιηξάξεη , λα 

επηιέμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εθείλα ηα θφκηθο πνπ ζεσξεί φηη αμίδνπλ λα βξίζθνληαη ζην ξάθη 

θάζε βηβιηνζήθεο, θάζε βηβιηνπσιείνπ, θάζε ζρνιείνπ. 

 Δίδακε πψο νξίδνπλ ηα θφκηθο ζπνπδαίνη θαιιηηέρλεο, ζεσξεηηθνί, ςπρνιφγνη, 

παηδαγσγνί. Αλαηξέμακε ζην παξειζφλ, κειεηψληαο ηηο πξψηκεο κνξθέο ηνπο θαη ηελ ηζηνξηθή 

ηνπο εμέιημε. Απφ ηηο απιέο ηνηρνγξαθίεο ησλ ζπειαίσλ θηάζακε ζηελ ηππνγξαθία θαη 

ζηαδηαθά ηηο δσεξέο, εληππσζηαθέο εθδφζεηο. Παξαθνινπζήζακε ηελ πνξεία ησλ θφκηθο ζηελ 

Διιάδα, ελψ «γίλακε» κάξηπξεο ζθνδξψλ θαηεγνξηψλ εηο βάξνο ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο κέρξη 

λα εδξαησζεί σο Σέρλε. Παξάιιεια, ζπλδέζακε ηα θφκηθο κε ηε ινγνηερλία, αθνχ ζπνπδαίνη 

ινγνηέρλεο αλαθέξνληαη κε δηζπξακβηθά ζρφιηα γηα ηελ Έλαηε Σέρλε θαη δηάζεκα, θιαζηθά θαη 

κε, ινγνηερληθά έξγα έρνπλ κεηαθεξζεί ζηε κνξθή ηεο εηθνλνγξαθήγεζεο. Σέινο, 

πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε ηα πνιιαπιά νθέιε ησλ θφκηθο ζηα παηδηά θαη ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. 

 ζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή έξεπλα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα θέξνπκε θνληά ηα άηνκα 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε έλα πνιιά ππνζρφκελν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Έηζη, εξεπλήζακε θαη απνθσδηθνπνηήζακε - σο έλα ζεκείν - ηηο ζθέςεηο θαη πξνηηκήζεηο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηα θφκηθο, ειπίδνληαο φηη ζχληνκα ζα επδνθηκήζεη ε 

παξαπάλσ γλσξηκία. Φαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ άιισζηε, φηη ππάξρεη κηα 

εθηίκεζε θαη έλαο ελζνπζηαζκφο γχξσ απφ ηελ Έλαηε Σέρλε. Μέλεη κφλν λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιία εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη καζεηέο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ 

κέζνπ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. 

 Σέινο, αθνχ εμεηάζακε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ «θαηάιιεισλ» θαη «θαιχηεξσλ» 

θφκηθο, επηιέμακε ηξία εμ' απηψλ θαη πξνηείλακε πηζαλνχο ηξφπνπο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο 

ηνπο. αθψο, εκπιέθεηαη θαη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν, φκσο ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ 

θαζνξίδνπλ πνηά εηθνλνγξαθεγήκαηα έρνπλ ηα θφληα λα εδξαησζνχλ σο εμαηξεηηθά ρξήζηκα 

καζεζηαθά εξγαιεία. Οη δηαρξνληθνί αιιά πάληα επίθαηξνη Αζηεξίμ θαη Οβειίμ, ε βξαβεπκέλε, 

ηζηνξηθή ηνκή ηνπ Maus θαη ε ζχδεπμε ινγνηερλίαο - παξάδνζεο - θφκηθο κε ηνλ Δξσηφθξηην 

απνηέιεζαλ ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο. Απφ θεη θαη πέξα, θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέμεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα πξνζαξκφζεη ηα «δηθά» ηνπ θφκηθο κε βάζε ηνπο 

επηδησθφκελνπο, καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ. 

 αθψο, ε παξνχζα έξεπλα ρξήδεη πεξαηηέξσ αλαδήηεζεο, εκπινπηηζκνχ θαη βειηίσζεο 

ζην κέιινλ. Χο ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφο, επειπηζηψ, ζην εγγχο κέιινλ λα απνθηήζσ ηε δηθή 
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κνπ ζρνιηθή αίζνπζα θαη λα κνηξαζηψ απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε κε 

ηνπο καζεηέο κνπ. ηφρνο είλαη κηα βαζχηεξε, πνηνηηθή έξεπλα γηα ηελ Έλαηε Σέρλε 

ιακβάλνληαο ππ' φςηλ δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν, ηελ ειηθία, ην 

γλσζηηθφ ππφβαζξν, ηελ ηερλνινγία, ηα θνηλσληθν-πνιηηηθά δεδνκέλα. Σαπηφρξνλα, επηζπκψ λα 

δηεμάγσ κηα πνιπεπίπεδε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζα ζπλδπάδεη κάζεζε θαη εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία. Θα κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ ηα παηδηά σο κηθξνί ζπγγξαθείο θαη παξαδνζηαθνί 

ζρεδηαζηέο ζην ραξηί θαη λα θηάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ ςεθηαθά θφκηθο ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. Με βαζηθφ φπιν ηελ θαιή δηάζεζε θαη θηλεηήξηα δχλακε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ην παξαπάλσ ζελάξην θαληάδεη πινπνηήζηκν θαη εμαηξεηηθά 

δεκηνπξγηθφ.  

 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην απνηέιεζκα αιιά θαη ε πξνζδνθία γηα κειινληηθή εμέιημε ηεο 

πεξαηηέξσ έξεπλαο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ κέζα κνπ. Ήηαλ έλα αγσληψδεο θαη 

επίπνλν εξεπλεηηθφ ηαμίδη, φκσο άμηδε ηνλ θφπν. Διπίδσ αθελφο, λα δφζεθε έλα αθφκε έλαπζκα 

γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο ησλ θφκηθο θη αθεηέξνπ, λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιία νη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ζηαδηαθά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ην 

πνιπδχλακν καζεζηαθφ εξγαιείν πνπ «αθνχεη» ζην φλνκα θφκηθ.  

 Μηα θξάζε ηνπ Αξη πίγθεικαλ απνηειεί ηνλ επίινγν ηνπ εξεπλεηηθφ καο ηαμηδηνχ ζηα 

άδπηα ηεο Έλαηεο Σέρλεο. Μηα θξάζε πνπ πεξηθιείεη φιε ηε θηινζνθία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

καο, ηεο πξνζπάζεηαο, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο αλάγθεο γηα αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή. Μηα θξάζε πνπ δίλεη ηξνθή γηα ζθέςε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο:  

«Comics are a gateway drug to literacy» 

ή ζε ειιεληθή απφδνζε 

«Σα θφκηθο είλαη έλα λαξθσηηθφ - πχιε γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ»
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Επίμετρο 
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Ερωτηματολόγιο μαθητών 
 

 Αλώλπκν Δξσηεκαηνιόγην (καζεηώλ) 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ «Λόγνο θαη Λνγνηερλία ζην Σρνιείν» 

Φνηηεηήο: Νίθνο Μαξαγθνπδάθεο 

Δπόπηεο: θ. Αιεμάλδξα Εεξβνύ 

ΚΟΜΗΚ 

 Τν παξόλ εξσηεκαηνιόγην αθνξά ηα θόκηθο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ζπκπεξαζκάησλ. Παξαθαιώ απαληήζηε κε ηελ απαξαίηεηε ζνβαξόηεηα θαη εηιηθξίλεηα. 

Δπραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ! 

 

 Απαληήζηε θάζε εξώηεζε κε έλα Χ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ηεο επηινγήο ζαο ή 

γξάθνληαο δίπια ζην «Άιιν» θάπνηα άιιε δηθή ζαο απάληεζε...  

1. Φύιν 

   Αγφξη                   Κνξίηζη 

 

2. Σαο αξέζεη ην εμσζρνιηθό δηάβαζκα; 

Πνιχ                        Λίγν                         Καζφινπ 

 

3. Τί πξνηηκάηε λα δηαβάδεηε; 

Παξακχζηα                Πεξηνδηθά              Κφκηθο                Δθεκεξίδεο                Λνγνηερλία  

Άιιν................................. 

 

4. Γλσξίδεηε ηα θόκηθο; 
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Αξθεηά θαιά                            Ληγάθη                                         Καζφινπ   

 

5. Γώζηε έλα ζύληνκν νξηζκό γηα ηα θόκηθο ζε 1-2 ζεηξέο. 

............................................................................................................................. ...............................

......................................................................................................................................................... ... 

6. Πώο γλσξίζαηε ηα θόκηθο; 

Γνλείο                  πγγελείο                  Φίινη                        Σειεφξαζε                     Internet          

           ρνιείν                     Πεξίπηεξν                    Άιιν.............................  

7. Πόζν ζπρλά δηαβάδεηε θόκηθο; 

Αξθεηά ζπρλά                       πρλά                         πάληα                                    Πνηέ  

 

8. Πνύ βξίζθεηε πεξηζζόηεξν ηα θόκηθο; 

Πεξίπηεξν                   ρνιηθή Βηβιηνζήθε                       ρνιηθή Σάμε                         πίηη                      

Αιινχ ................................. 

 

9. Σαο αξέζνπλ ηα θόκηθο; 

Ναη                              ρη 

 

10. Αλ λαη, γηαηί ζαο αξέζνπλ; / Αλ όρη, γηαηί δελ ζαο αξέζνπλ; 

............................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ........................................................

............................................................................................................................. ............................... 

11. Τί είδνπο θόκηθο πξνηηκάηε; 

Γξάζεο             Φαληαζίαο                Υηνπκνξηζηηθά                 Κνηλσληθά             Άιιν................  

 

12. Τί ζαο αξέζεη πεξηζζόηεξν ζηα θόκηθο; 
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Γηάινγνη                 Δηθφλεο                Υξψκαηα                  Υηνχκνξ               'Αιιν ......................  

 

13. Πνηό είλαη ην αγαπεκέλν ζαο θόκηθο; 

............................................................................................................................. .............................. 

14. Πνηόο είλαη ν αγαπεκέλνο ζαο ήξσαο; 

............................................................................................................................................................  

15. Ννκίδεηε όηη ζα ζαο ήηαλ επθνιόηεξν λα κάζεηε θάηη ζην ζρνιείν αλ ην δηαβάδαηε κέζα 

από ηα θόκηθο; 

ίγνπξα                  Μάιινλ λαη                       Μάιινλ φρη                    ρη  

 

 

16. Πνηό κάζεκα ζα ζέιαηε λα παξαθνινπζείηε κε ηε βνήζεηα ησλ θόκηθο; 

 Μαζεκαηηθά                Φπζηθή                   Ηζηνξία                Γιψζζα                Άιιν....................  

 

 

17. Γξάςηε δύν θόκηθο πνπ ζα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ζηε 

ζρνιηθή ζαο ηάμε. 

 .............................................. 

 .............................................. 

 

18. Πηζηεύεηε όηη είλαη εύθνιν λα δεκηνπξγήζεηε ηα δηθά ζαο θόκηθο;  

       Ναη                                    ρη 

 

19. Πώο ζα πξνηηκνύζαηε λα δεκηνπξγήζεηε ηα δηθά ζαο θόκηθο;  

    Υεηξφγξαθα(κε ην ρέξη ζε ραξηί)                                Φεθηαθά (ζηνλ Ζ/Τ)  
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20. Πνηά ζεσξείηε πσο είλαη ηα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θόκηθ; 

 .............................. 

 .............................. 

 

21) Τνπνζεηείζηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα παξαθάησ θαξέ θόκηθο βάδνληαο αξηζκνύο πάλσ από 

ην θαζέλα όπσο ζα ηα δηαβάδαηε εζείο. Σηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξώζηε ηα κπαινλάθηα κε ηα 

ιόγηα ησλ Σηξνπκθ. 

 

 

Σαο επραξηζηώ πνιύ ! 
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Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 
 

Αλώλπκν Δξσηεκαηνιόγην (εθπαηδεπηηθώλ) 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ «Λόγνο θαη Λνγνηερλία ζην Σρνιείν» 

Φνηηεηήο: Νίθνο Μαξαγθνπδάθεο 

Δπόπηεο: θ. Αιεμάλδξα Εεξβνύ 

ΚΟΜΗΚ 

Τν παξόλ εξσηεκαηνιόγην αθνξά ηα θόκηθο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

απαληήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ. Παξαθαιώ απαληήζηε κε ηελ απαξαίηεηε ζνβαξόηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Δπραξηζηώ 

εθ ησλ πξνηέξσλ! 

 

 Απαληήζηε θάζε εξώηεζε κε έλα Χ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ηεο επηινγήο ζαο ή 

γξάθνληαο δίπια ζην «Άιιν» θάπνηα άιιε δηθή ζαο απάληεζε...  

 

1. Φφλο 

Άνδρασ                                                      Γυναίκα  

 

2. Ηλικία 

   20-30                               31-40                             41-50                                  51-60                             61+ 

 

 

3. Διαβάηετε κόμικσ ςιμερα; 

Συχνά                             Σπάνια                             Κακόλου  
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4. Στο παρελκόν διαβάηατε κόμικσ; 

Συχνά                              Σπάνια                            Κακόλου  

 

5. Σε ποια θλικία διαβάηατε περιςςότερο κόμικσ; 

6-9 ετών                          10-12 ετών                         13-15 ετών                 16-18 ετών                     18+  

 

6. Σασ αρζςουν τα κόμικσ; 

Ναι                                      Όχι  

7. Αν ναι, γιατί ςασ αρζςουν; Αν όχι, γιατί δεν ςασ αρζςουν; 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 

8. Δϊςτε ζνα ςφντομο οριςμό για τα κόμικσ. 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................ 

9. Θεωρείτε ότι τα κόμικσ αποτελοφν είδοσ Τζχνθσ; 

Ναι                                       Όχι  

 

10. Θεωρείτε ότι τα κόμικσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ; 

      Σίγουρα                                      Ίςωσ                                      Όχι  

 

11. Θεωρείτε ότι θ χριςθ κόμικσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μπορεί να επιφζρει κετικά 

αποτελζςματα ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν; 

      Ναι                                                   Ίςωσ                                            Όχι  

 

12. Χρθςιμοποιείτε τα κόμικσ ςτθ διδαςκαλία ςασ;  

Πολφ ςυχνά                         Συχνά                            Σπάνια                                    Κακόλου 
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13. Ποιό κεωρείτε πωσ είναι το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα των κόμικσ; 

Υπόκεςθ                    Διάλογοι                         Εικόνεσ                        Ιρωεσ                        Άλλο...................... 

 

14. Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ γλϊςςα των κόμικσ; 

Πλοφςια                            Ικανοποιθτικι                               Περιοριςμζνθ                       Φτωχι  

15. Γνωρίηετε ότι μπορείτε εφκολα να φτιάξετε ψθφιακά κόμικσ; 

Ναι                               Όχι  

 

16. Γράψτε ΔΥΟ κόμικσ που πιςτεφετε ότι αξίηει να ενςωματωκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 ............................................................................. 

 ............................................................................. 

 

17. Ποιό μάκθμα πιςτεφετε ότι μπορεί να κατανοθκεί καλφτερα από τουσ μακθτζσ με τθ χριςθ 

οριςμζνων κόμικσ; 

 

Γλώςςα                     Μακθματικά                    Φυςικι                           Ιςτορία                    Άλλο....................... 

 

18. Ποιά μορφι κόμικσ κα επιλζγατε να δουλζψετε με τουσ μακθτζσ ςασ; 

          Ζντυπθ(με το χζρι ςτο χαρτί)                                    Ψθφιακι (Θ/Υ)  

 

19. Είςτε πρόκυμοι να ενςωματϊςετε τα κόμικσ ςε κάποια μελλοντικι ςασ ςχολικι δραςτθριότθτα; 

  Σίγουρα                            Μάλλον ναι                                 Μάλλον όχι                          Κακόλου 

 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ! 
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 Ορολογία των Κόμικσ145 

 

 Άικπνπκ: Βηβιηνδεηεκέλν θφκηθο πνπ πεξηέρεη κηα απηνηειή ηζηνξία ή έλα κέξνο κηαο 

ζεηξάο ηζηνξηψλ. 

 Βηληέηα/Καξέ: Βαζηθή αθεγεκαηηθή κνλάδα ησλ θφκηθο, ππνδηαίξεζε ηεο ζειίδαο. Κάζε 

πιαίζην, λνεηφ ή πξαγκαηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ζρέδηα, θείκελα ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν.  

 Γξαθηζηηθό κπζηζηόξεκα (Graphic novel): Μπζηζηφξεκα ζε κνξθή θφκηθο. 

Καηαιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ζειίδεο απφ έλα θφκηθ θαη ζπλήζσο εθδίδεηαη ζε πην 

πξνζεγκέλε πνηνηηθά έθδνζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ραξαθηήξσλ, ηελ επηηεδεπκέλε πινθή, ηε καθξνζθειή αθήγεζε θαη ηε ζνβαξή 

ζεκαηνινγία. 

 Γη-εηθνληθό θελό (απιάθη): Σν ιεπθφ δηάζηεκα ιίγσλ ρηιηνζηψλ πνπ κεζνιαβεί 

αλάκεζα ζηηο βηληέηεο θαη ηηο δηαρσξίδεη. 

 Κάδξν: Ζ γξακκή ηνπ πιαηζίνπ ηεο βηληέηαο πνπ, φηαλ ππάξρεη, δείρλεη ηα φξηα ηνπ 

ρψξνπ πνπ αλαπαξίζηαηαη. 

 Κόκηθ ηξηπο: χληνκα θφκηθο πνπ απνηεινχληαη απφ κηα νξηδφληηα αθνινπζία ηξηψλ-

ηεζζάξσλ θαξέ. 

 Κόκηθο/Δηθνλνγξαθήγεκα: Αιιεινπρία βηληεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα θαη 

θείκελν θαη αθεγνχληαη κηα ηζηνξία. 

 Comix: Σα «underground» θφκηθο. Σν γξάκκα «x» αλαθέξεηαη ζηε ιέμε x-rated 

(απζηεξψο αθαηάιιειν). 

 Κνκίζηαο: Ο δεκηνπξγφο θφκηθο. 

 Λεδάληα: Πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηε θσλή ηνπ αθεγεηή θαη βξίζθεηαη ζπλήζσο ζε 

θάπνηα άθξε ηεο βηληέηαο. 

 Λσξίδα: Οξηδφληηα δηαδνρή δχν ή πεξηζζφηεξσλ βηληεηψλ ζηελ ίδηα γξακκή.  

 Μάλγθα: Σα γηαπσλέδηθα θφκηθο. 

 Μπαιόλη: α) δηαιφγνπ, κε κπηεξή απφιεμε πνπ δειψλεη φηη ην πξφζσπν κηιάεη θαη β) 

ζθέςεο, κε απφιεμε ζε θχθινπο πνπ δειψλεη φηη ην πξφζσπν ζθέθηεηαη.  

 Νηεθνππάδ: Κνκκάηηαζκα ηνπ ζελαξίνπ ζε ζθελέο θαηά ην νπνίν νη βηληέηεο 

νξγαλψλνληαη ζε αθνινπζία ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε αθήγεζε. 

 Οπηηθή γσλία: Ζ ζέζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ βιέκκαηνο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ή ηνπο 

ραξαθηήξεο ηεο εηθφλαο. 

 Πιάλν: Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο βηληέηαο, αλάινγα κε ηελ 

απφζηαζε. Με άιια ιφγηα, ε νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θάζε ζηηγκή ηεο 

δξάζεο, θαζψο θαη ε απφζηαζε πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα θαη ηα ζθεληθά  

 εθάλο: Μηθξή ή κεγάιε νκάδα ζθελψλ πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε θαη ελψλνληαη 

απφ έλα θνηλφ ζθνπφ, ηελ απφδεημε κηα ηδέαο. 

 ειίδα: Σν ζχλνιν ησλ θαξέ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ίδην θχιιν. 

                                                           
145 Ζ νξνινγία πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηνπ Λεπηέξε Σαξιαληέδνπ (Ηζηνξία ησλ θφκηθο) θαη ηεο Μαξηάλαο Μίζηνπ 

(Σα θφκηθο απφ ην πεξίπηεξν ζηε ζρνιηθή ηάμε). 



 122 

 ελάξην: Γξαπηφ πιάλν κηαο ηζηνξίαο κε έθηαζε κεξηθψλ ζειίδσλ. 

 ελαξηνγξάθνο: Σν πξφζσπν πνπ γξάθεη ηα ζελάξηα ησλ θφκηθο. 

 θηηζνγξάθνο: Σν πξφζσπν πνπ εηθνλνγξαθεί ηα ζελάξηα ησλ θφκηθο.  

 ύλνςε: Γξαπηή πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο κε βάζε ηεο νπνίαο ζα αλαπηπρζεί ην ζελάξην. 

 ρεδηαζηηθή ινγνηερλία: Σππσκέλεο ηζηνξίεο ζε κεκνλσκέλεο εηθφλεο ή εηθφλεο  

 9th Art (9ε Σέρλε): ε ηέρλε ηνπ θφκηθο. Σν 1964 απνλεκήζεθε ζηελ bande dessinee 

(γαιιηθή νλνκαζία θφκηθο) ν ηίηινο ηεο 9εο Σέρλεο. 

 Background (Φφλην): ην βάζνο ζθεληθνχ κέζα ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε πινθή θαη 

δξνπλ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο. 

 Cartooning (θηηζνγξαθία): ε ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνχ cartoons 

 Comic book: πεξηνδηθφ κεγέζνπο 17cm x 26cm, ζπλήζσο 24 ή 32 ζειίδσλ, ην νπνίν 

δεκνζηεχεη ηζηνξίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εξψσλ. 

 Crossover (Γηαζηαχξσζε): ε εκθάληζε θαη ζπλάληεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εξψσλ απφ 

δηαθνξεηηθά θφκηθο ζε comic book 

 Episode (Δπεηζφδην): 1. απηνηειήο ηζηνξία πνπ νινθιεξψλεηαη ζε έλα θφκηθο ζπλέρεηαο 

ή 2. εκθάληζε (πρ κεληαία) ελφο θφκηθο. 

 Inker Person (Μειαλίζηαο): θαιιηηέρλεο πνπ πεξλάεη κε πελάθη ηε κειάλε πάλσ ζηα 

ζρέδηα ηνπ ζθηηζνγξάθνπ. 

 Lettering (Καιιηηερληθή Γξαθή): δηάινγνη ή θείκελν πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα 

θφκηθο. 
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