
Comics 

Ομάδα 1 - Ιστορία των κόμικς : Θωμάς Πλιάκης, Τάσος 
Παντελίδης, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Κουκούλης 

Ομάδα 2 - Κατηγορίες Κόμικς : Σοφία Μπαγανά, Σοφία 
Κυριακοπούλου, Ελένη Μέλλερ, Κατερίνα Λυράκη 

Ομάδα 3 – Σχολές και εργαλεία : Ειρήνη Ποιμενίδου, Μαρία 
Κορωνίδου, Φαίδρα Μπάζε, Χριστίνα Μωραϊτη 

Ομάδα 4 – Διάσημοι Σχεδιαστές : Μάριος Ξένος, Γιώργος 
Κωνστάντης, Χρήστος Κοσμάς 

Ομάδα 5 – Σύνδεση με κινούμενα σχέδια : Σταύρος Πατεράκης, 
Κωστής Ντίνας, Νίκος Παπαγερίδης, Ηλίας Ξυλαπετσίδης 



  
    H λέξη «κόμικς» προέρχεται ετυμολογικά από την λέξη «κωμικός» κι αυτό 

γιατί οι πρώτες ιστορίες ήταν κωμικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον ορισμό, 
«κόμικς» είναι η τέχνη της αφήγησης ιστοριών με διαδοχή σχεδιασμένων 

εικόνων στη τυπογραφική επιφάνεια και αφηγούνται πάντα ιστορίες 
οποιουδήποτε περιεχομένου. Για να υπάρξει κόμικς πρέπει να υπάρχουν 

διαδοχικές εικόνες όπου η μία συνεχίζει το νόημα της άλλης. 
    Ενώ τα κόμικς  αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να εικονογραφηθούν 

καρικατούρες και για να διασκεδάσουν με απλές και συνηθισμένες ιστορίες, 
έχουν πλέον εξελιχτεί σε μορφή τέχνης (θεωρείτε ένατη τέχνη αλλά αυτό 
απορρίπτεται από πολλούς σύγχρονους μελετητές) ενώ πια υπάρχουν και  

πολλά υποείδη. 

  
   
 

  



ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ 
       Προγόνους των 

εικονογραφηγημάτων , 
θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε 
παραστάσεις σε 
πρωτόγονα σπήλαια ή 
σε αρχαιοελληνικούς 
αμφορείς, όπως επίσης 
και αναπαραστάσεις της 
ζωής του Χριστού και 
των αγίων σε 
χειρόγραφα ή εκκλησίες, 
καθώς από πολύ παλιά ο 
άνθρωπος προσπάθησε 
να αναπαραστήσει την 
κίνηση. 
 



• Αναλόγως το πως ορίζει κανείς τα κόμικς, οι 
ρίζες τους μπορούν να αναζητηθούν και στο 
15ο αιώνα ή ακόμα και στα 
Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. 

 



•  Τα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων, οι αναπαραστάσεις στα 
αγγεία των Αρχαίων Ελλήνων, η στήλη του Τραϊανού στη 
Ρώμη (113 μ.Χ.), ο τάπητας Bayeaux στη Νορμανδία (1100 μ. 
Χ.) είναι αυτά που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως τους 
προγόνους των σημερινών κόμικς. Φυσικά τα κόμικς πήραν 
τη σημερινή μορφή τους (με συννεφάκια, λεζάντες, κείμενα, 
διαλόγους, αριθμημένα καρέ κ.λπ.) μετά τα τέλη του 19ου 
αιώνα. 



ΜΕΤ’ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  
 

• Η εφεύρεση της τυπογραφίας (1448 μ.Χ.) από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο, εγκαινίασε την εποχή των 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και κυρίως της ευκολότερης πρόσβασης του κοινού σε βιβλία και 
εικόνες. Στη Μεγάλη Βρετανία, εκείνη την εποχή, εμφανίζονται ξυλογραφίες, με διάφορα σκίτσα και 
θεματολογία από τη θρησκευτική ζωή, ή την επικαιρότητα, τυπωμένες σε φυλλάδια. Σε αυτά, 
αναγνωρίζουμε, εκτός από τα σκίτσα, ένα ακόμη συστατικό των comics: μπαλόνια που περιέχουν 
λόγια. Σταδιακά, τα φυλλάδια αυτά εξελίσσονται και τα συναντάμε όλο και πιο συχνά. Η 
θεματολογία τους διευρύνεται, ενώ πλέον δεν απευθύνονται μόνο στις πλούσιες τάξεις, αλλά και 
στην εργατική. Μάλιστα, το στοιχείο της σάτιρας γίνεται όλο και πιο έντονο, με αποτέλεσμα αυτά 
τα φυλλάδια να ονομάζονται “comicals”, ή συντομότερα, “comics”. Στη δεκαετία του 1820, έχουμε 
ήδη μια βιομηχανία σάτιρας, ενώ στα μέσα του 19ου Αιώνα, με τη βελτίωση των τεχνολογιών της 
τυπογραφίας και της επεξεργασίας της εικόνας (φανταστείτε ότι, μέχρι τότε, οι σκιτσογράφοι ήταν 
υποχρεωμένοι να αντιγράφουν γραμμή-γραμμή τα έργα τους στη χαλκογραφική πλάκα που θα 
έκανε την αναπαραγωγή), εμφανίζονται νέα περιοδικά και φυλλάδια με μυθιστορήματα. Όλα αυτά 
περιέχουν εικονογραφήσεις, διαβάζονται από νέους και αντλούν τη θεματολογία τους από την 
επικαιρότητα 



• . Και έτσι, φτάνουμε στο πρώτο comic, ή τουλάχιστον σε μία από τις εκδόσεις που 
διεκδικεί αυτόν τον τίτλο (η αγγλική έκδοση του The Adventures of Obadiah Oldbuck 
είναι, επίσης, μια από αυτές), το Ally Sloper’s Half Holiday, μια εβδομαδιαία ασπρόμαυρη 
έκδοση, με strips, comics και πεζές αφηγήσεις και, κυρίως, ένα σταθερό, κεντρικό 
χαρακτήρα, τον Alexander Sloper. Η έκδοση γνώρισε μεγάλη επιτυχία και άνοιξε νέους 
δρόμους για την καθιέρωση των comics.Η μαζική παραγωγή αυτών των εντύπων άρχισε 
το 1890, όταν ένας νεαρός εκδότης, ο μόλις εικοσι-πέντε ετών Alfred Harmsworth, 
αποφάσισε να εκδώσει μια σειρά από comics, που θα κατακτούσαν τον κόσμο.Η 
μεγαλύτερη εκδοτική επιτυχία του, ήταν το Comic Cuts (που ήταν και το πρώτο έντυπο 
που χρησιμοποίησε τη λέξη “comic” στον τίτλο του) και στη συνέχεια, το Illustrated Chips. 
Στο τέλος της δεκαετίας του ’20, η Αμερική βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία, 
στη συνέχεια, επηρέασε ολόκληρη την υφήλιο. Η εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, όπως 
ονομάστηκε, και το οικονομικό κραχ, έκαναν τους πολίτες να αναζητήσουν πίστη και 
αισιοδοξία, σε χαρακτήρες οι οποίοι θα μπορούσαν να τους δώσουν την αίσθηση ότι τα 
πράγματα θα πήγαιναν προς το καλύτερο. Εκείνη την περίοδο, εμφανίζονται και οι 
πρώτοι υπερήρωες, η άνθηση των οποίων συνεχίστηκε, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, 
και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 



• Τα κόμικς γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες 
δεκαετίες του εικοστού αιώνα στην Αμερική, κυρίως 
από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως η DC 
Comics και η Marvel comics. Στην Ευρώπη υπήρχε μια 
μικρή σκηνή, που ξεκίνησε με πρωτοπόρους τους 
Βέλγους και εκδόσεις όπως ο Τεντέν και το 
περιοδικό Spirou. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο με την άφιξη των αμερικάνικων κόμικς στην 
Ευρώπη αλλά και τη μεσολάβηση της δεκαετίας του 
'60. 
 



OI ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ 

ΚΟΜΙΚΣ 
  
•     Η πρώτη ιστορία κόμικς ήταν ελβετικής καταγωγής ο δημιουργός 

της οποίας ήταν ο Ροδόλφος Τόπφερ. Αναδημοσίευση αυτής της 
ιστορίας είχε γίνει στα αγγλικά το 1842, μισό αιώνα περίπου πριν 
κυκλοφορήσει στη Αμερική το «Κίτρινο Παιδί» (1896) το οποίο 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία και η θεματολογία των ιστοριών του 
απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στο παιδικό κοινό. Την δεκαετία του 
΄30 στη Αμερική έκαναν την εμφάνισή τους ο Σούπερμαν και ο 
Μίκυ Μάους. Δημιουργός του Μίκυ Μάους ήταν ο Ουώλντ Ντίσνει. 
Το αρχικό όνομα που του είχε δοθεί ήταν «Μόρτιμερ Μάους» αλλά 
η σύζυγος του Γουόλντ Ντίσνευ του πρότεινε να το αλλάξει σε 
«Μίκυ» το οποίο και επικράτησε τελικά. 
 



•  Αρχικά ήταν σκανδαλιάρης, ζούσε μία ανέμελη 
και περιπετειώδη ζωή, ενώ κάποιες φορές 
παρουσιαζόταν και ως κακός. Σιγά-σιγά όμως 
μεταμορφωνόταν προβάλλοντας έναν ηθικότερο 
τρόπο ζωής. Έτσι, ο «θορυβώδης» και γεμάτος 
ένταση Μίκυ έδωσε την θέση του σε ένα 
προσγειωμένο και πρόσχαρο τύπο, το 
ενδιαφέρον του οποίου επικεντρωνόταν στο 
οικογενειακό του περιβάλλον.  



• Την ίδια δεκαετία στην Ευρώπη εμφανίστηκε 
o«Τεν Τεν», δημιούργημα του Γάλλου Ερζέ, και 
στη συνέχεια επικράτησε η φυσιογνωμία του 
Γκοσινύ ο οποίος σε συνεργασία με άλλους 
δημιούργησε χαρακτήρες όπως ο «Ιζνογκούντ» ο 
«Λούκυ Λουκ» και ο «Αστερίξ». 

 



Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ 
       H Ελλάδα γνώρισε κάπως αργά τα κόμικς εξαιτίας των 

πολεμικών και πολιτικών αναταραχών και έτσι η ακμή 
τους στο ελλαδικό χώρο χρονολογείται από το 1950. 
Αρχικά, περιοδικά όπως η «Διάπλαση» είχαν 
προετοιμάσει το έδαφος για να γίνουν τα κόμικς πιο 
εύκολα δεκτά στο ελληνικό κοινό. Τα πρώτα ελληνικά 
κόμικς έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980. Από τα πρώτα ελληνικά περιοδικά 
κόμικς ήταν η «Βαβέλ», στην οποία υπήρχε και 
δουλειά ξένων σχεδιαστών. Η «Βαβέλ» είχε έντονο το 
στοιχείο της πολιτικής κριτικής. Το πρώτο ελληνικό 
περιοδικό κόμικς χωρίς καμία ξένη επιρροή ήταν οι 
Κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς. Η σειρά κόμικς 
«Κωμωδίες του Αριστοφάνη» εκδόθηκε από τις 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις βασισμένη στις 11 
σωζόμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη.  



• Πολλά από τα τεύχη μεταφράστηκαν στα αγγλικά, στα 
γαλλικά και στα γερμανικά, ενώ συνολικά πουλήθηκαν 
περισσότερα από 700.000 τεύχη. Στη συνέχεια, μεγάλη 
επιτυχία γνώρισε ο «Αρκάς» με τον Ισοβίτη του οποίου οι 
ιστορίες χαρακτηρίζονται από ένα ιδιόρρυθμο, 
ανατρεπτικό και γλυκόπικρο χιούμορ. 



  
ΣΗΜΕΡΑ 

• Τα τελευταία χρόνια, πολλά comics βρίσκονται στις πρώτες 
θέσεις λογοτεχνικών καταλόγων, σε βιβλιοθήκες, σε σχολεία 
και πανεπιστήμια. Γκαλερί και Μουσεία φιλοξενούν εκθέσεις 
comics, μεγάλες πόλεις φιλοξενούν φεστιβάλ αφιερωμένα στα 
κόμικς, ενώ οι εκπαιδευτικοί τα τοποθετούν ανάμεσα στα πιο 
αποτελεσματικά και διασκεδαστικά εργαλεία μάθησης. Η 
παραγωγή μεγαλώνει και καθημερινά ανακαλύπτουμε τον 
πλούτο και τη δυναμική αυτής της μοναδικής γλώσσας. Τα 
comics έχουν πλέον αρχίσει να καθιερώνονται, όχι πια σαν 
παιδικά αναγνώσματα (μόνο), αλλά ως ένα μέσο αφήγησης 
που μπορεί να πει τα πάντα 



Project - Comics 

•Κατηγορίες – Είδη 

 



Τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικς είναι : 

 

• Τα κόμικς στριπ (περιοδικά, εφημερίδες) 

 

• Και τα βιβλία κόμικς (εικονογραφημένες 
νουβέλλες και άλμπουμ)  



Κόμικς στριπ 

• Στα κόμικς στριπ μια μικρή ιστορία 
ξετυλίγεται μέσα σε τρία ή τέσσερα καρέ* 

• είναι συνήθως δευτερεύουσας σημασίας, 
προορισμένα να κάνουν ένα γρήγορο 
κοινωνικό ή πολιτικό σχόλιο  

• οι σκηνοθετικές - αφηγηματικές τους 
δυνατότητες είναι περιορισμένες αφού 
πρόκειται για μια απλή λωρίδα (στριπ) με 
μερικά καρέ στη σειρά 

 

 



Βιβλία Κόμικς 

• Πρόκειται για μεγαλύτερες ιστορίες σε ειδικά 
περιοδικά, εικονογραφημένες νουβέλλες και 
άλμπουμ  

• οι σκηνοθετικές - αφηγηματικές τους 
δυνατότητες αποτελούν το κύριο υλικό 

• εκτείνονται σε ολόκληρες σελίδες  

• οι ιστορίες παρουσιάζονται είτε σε συνέχειες 
από τεύχος σε τεύχος είτε αυτοτελώς  



Κατηγορία κομικς:

Manga



Σε κατά λέξη μετάφραση, μάνγκα 
σημαίνει "τυχαίες ή παράξενες εικόνες". 

Εκτός Ιαπωνίας, ο όρος αναφέρεται 
συνήθως στα ιαπωνικά κόμικς.



Τα μάνγκα αναπτύχθηκαν από την ανάμειξη 
ουκίγιο-ε (ένα είδος ξυλογραφίας) και 

δυτικής τεχνοτροπίας ζωγραφικής. Όταν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν το εμπόριο με 

την Ιαπωνία, η τελευταία επεδίωκε να 
εκσυγχρονιστεί και να φτάσει τις υπόλοιπες 
χώρες.Τα μάνγκα, όπως έγιναν γνωστά τον 
20ο και 21ο αιώνα ξεκίνησαν λίγο μετα τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρθηκε η 
απαγόρευση για ό,τι μη-προπαγανδιστικό 

και πολλοί εκδότες άρχισαν να εμφανίζονται.



 Δύσκολα μπορεί να θεωρηθούν τα αμερικάνικα 
κόμικς ισοδύναμα με τα μάνγκα, αφού τα μάνγκα 
είναι πολύ σημαντικότερο μέρος της ιαπωνικής 

κουλτούρας από ότι τα κόμικς για την αμερικανική. 
Χαίρουν σεβασμού τόσο σαν τέχνη όσο και σαν 

μια μορφή λαϊκής λογοτεχνίας. 





Τα μάνγκα 
κατηγοριοποιούνται 

κυρίως ανάλογα με την 
ηλικία και το φύλο του 

κοινού στο οποίο 
απευθύνονται. Βιβλία 

και περιοδικά που 
απευθύνονται σε αγόρια 



Πολλά μάνγκα έχουν 
μεταφραστεί σε 

διάφορες γλώσσες 
σε αρκετές χώρες 
όπως η Κορέα, η 
Κίνα, η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία, η 
Ισπανία και φυσικά 

οι Ηνωμένες 
Πολιτείες.





Κλικ για προσθήκη κειμένου



Παραδοσιακά, τα 
μάνγκα γράφονται 

από τα δεξιά προς τα 
αριστερά και έτσι 
εκδίδονται στην 

Ιαπωνία.



Κλικ για προσθήκη 
κειμένου



Σε γενικές γραμμές, η 
τεχνοτροπία των 

μάνγκα είναι πολύ 
εύκολα αναγνωρίσιμη. 

Συνήθως, δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση 
στις γραμμές παρά 

στη μορφή. 



 Το σχέδιο μπορεί να 
φαίνεται πολύ 

ρεαλιστικό ή πολύ 
"παιδικό", συχνά 

παρατηρείται ότι οι 
χαρακτήρες μοιάζουν 

"δυτικοποιημένοι" ή ότι 
έχουν μεγάλα μάτια. 



Ανάλογα με το κοινό στο 
οποίο απευθύνονται, τα 

manga ονομάζονται:
Josei(τζοσέι)-->γυναίκες

Kodomo(κοντόμο)--> 
παιδιά

Seinen(σέινεν)-->άντρες

κορίτσια (μέχρι και 
εφηβικής ηλικίας)

αγόρια (μέχρι και 
εφηβικής ηλικίας)



Bleach 
Dragon Ball 

Fullmetal Alchemist 
InuYasha 

Naruto 
One Piece
Ranma ½ 

Rurouni Kenshin 
Saint Seiya 

Mahou Sensei Negima 
Fairy Tail 
Soul eater
Letter Bee

Ao no excorcist



Boys Over Flowers 
Fruits Basket 
Hana-Kimi  

Marmalade Boy 
Chibi devil

Black Butler
Dengeki daisy

Skip beat
Alice Academy

Love Hina
Private Prince

Mishonen Produce
Princess Sakura

Chobits



Σας ευχαριστώ
 πολύ για την 

προσοχή σας :)))



 

 

 

 

 

 

Marvel Comics 



Marvel 

• Η Marvel Comics (Marvel) είναι αμερικανική 
εκδοτική εταιρεία κόμικς, η διασημότερη 
ίσως στον κόσμο και η μεγαλύτερη των ΗΠΑ 
μαζί με τη DC Comics.  

• Η Μάρβελ ιδρύθηκε από τον εκδότη Μάρτιν 
Γκούντμαν το 1939 με το όνομα τότε Timely 
Comics.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DC_Comics&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1939


• Οι χαρακτήρες της είναι πασίγνωστοι, με 
κυριότερους τον Σπάιντερμαν, τους X-Men, τους 4 
Φανταστικούς, τον Χαλκ, τον Iron Man, τον Κάπταιν 
Αμέρικα και πολλούς άλλους.  

• Η νέα εταιρεία κυκλοφόρησε το πρώτο της κόμικς 
τον Οκτώβριο του 1939 , με τίτλο Marvel Comics.  

• Στις 31 Αυγούστου 2009 η Μάρβελ εξαγοράστηκε 
από την Nτίσνευ για 4.24 δισεκατομμύρια δολάρια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/Iron_Man
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1939




Mickey Mouse

πρωτοεμφανίσθηκε το Νοέμβριο του 1928 
όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους 
της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ το ομώνυμο 
καρτούν

Η έμπνευση της δημιουργίας του οφείλεται 
στον Γουώλτ Ντίσνεϋ (που στη συνέχεια 
ίδρυσε τη Walt Disney Company)



Η ελληνική εκδοχή του Mickey 
Mouse

την Ελλάδα, περιπέτειες των ηρώων του 
Ντίσνεϋ είχαν εκδοθεί τη δεκαετία του ’50 
μέσω του περιοδικού Γέλιο και Χαρά των 
εκδόσεων Πεχλιβανίδη 

η δημοσίευσή τους διακόπηκε άδοξα όταν 
ο Έλληνας εκδότης έκανε το λάθος να 
χρησιμοποιήσει τον τίτλο Μίκυ. Αυτό 
προκάλεσε τη δικαστική παρέμβαση της 
Αμερικανικής εταιρείας που κατείχε και τα 
πνευματικά δικαιώματα.



To 1o ελληνικό τεύχος

ο πρώτο ελληνικό τεύχος εμφανίσθηκε στα 
περίπτερα την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1966, 
είχε τίτλο «Στις πηγές των Μογγόλων»

Στο εξώφυλλο υπήρχε σχέδιο του Πωλ Μάρρυ 
που παρίστανε το Μίκυ να κουβαλά με το 
αριστερό του χέρι μια βαλίτσα και με το δεξί το 
σκύλο του Πλούτο.

αριθμούσε 52 σελίδες



Ήρωες - Χαρακτήρες

Εκτός των αρχικών ηρώων της Λιμνούπολης 
που μετέφερε στο χαρτί ο Ντίσνεϋ, ο Μπαρκς 
επέκτεινε το καστ με την προσθήκη 
χαρακτήρων όπως ο Θείος Σκρουτζ, ο 
εφευρέτης Κύρος Γρανάζης, η Μάτζικα Ντε 
Σπελ, ο Μαύρος Πητ ο Γκαστόνε, ο Φέθρυ, οι 
Μουργόλυκοι, ο Ρόμπαξ, οι Μικροί Εξερευνητές 
κ.α



Αρκάς
(Comics)



Αρκάς - Comics

Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με 
συγκεκριμένο θέμα - πρωταγωνιστές που 
δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και 
συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ

Από τα έργα του ο "Ισοβίτης" έχει γίνει σειρά με 
μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση. 
Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες 
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 
ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, 
σέρβικα και βουλγάρικα).



Διάφορα έργα του Αρκά

Κόκκορας" Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό 
"ΒΑΒΕΛ" – 1981

"Ο Ισοβίτης" Πρώτη δημοσίευση στην 
εφημερίδα "Η ΠΡΩΤΗ" – 1988

"Καστράτο" Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό 
"ΜΕΤΡΟ"-1995

"Πειραματόζωα" Πρώτη δημοσίευση στην 
"ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"- 1998

"Ο Καλός Λύκος"  Πρώτη δημοσίευση στην 
"ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" – 1998



Φωτογραφίες από τα έργα του

Κλικ για προσθήκη κειμένου



Σχολές και  

εργαλεία των κόμικς 

Α2 

Χριστίνα Μωραΐτη 

Φαίδρα Μπάζε 

Μαρία Κορωνίδου 

Ειρήνη Ποιμενίδου 

 

 



Η γραφιστική είναι ένα επάγγελμα μοντέρνο, σύγχρονο, ιδιαίτερα 

δημιουργικό με πολλές εφαρμογές και μεγάλες προοπτικές 

εξέλιξης, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη διεθνή αγορά 

εργασίας.  



 Οι σχολές που μπορεί κανείς να σπουδάσει το 

μάθημα της γραφιστικής είναι: ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΑΚΤΟ και 

πανεπιστήμια εξωτερικού. 

 



Το μάθημα στο τμήμα του Κόμικς περιλαμβάνει: 
• Σχέδιο 
• Σκίτσο 
• Concept Art (Δημιουργία Ηρώων) 
• Χρώμα 
• Υλικά 
• Σκηνοθεσία (Πλάνα,Γωνίες Θεάσεως, Μέγεθος-Σχήμα Καρέ-

Panel) 
•  Σύνθεση 
• Lettering (Τέχνη της γραμματοσειράς) 
• Ψηφιακός Χρωματισμός και illustration 



• Ανατομία  

• Σπουδή Γυμνού 

• Ορολογία  

• Τεχνικές  

• Ιστορία των κόμικς 

• Σενάριο 

• Decoupage- Storyboard ( Σκηνοθέτηση-Σχεδιάγραμμα 
Σελίδας) 

• Εισαγωγή στη γλυπτική φιγούρας (Figure Sculpting) 

• Εισαγωγή στα 3D Γραφικά 

 

 



Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Εάν ο σπουδαστής επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του 
μπορεί να ακολουθήσει το αντικείμενο αυτό και στο 
εξωτερικό με μεταπτυχιακές σπουδές. 

  

 Μερικά αξιοσημείωτα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν: Πανεπιστήμιο της Φλόριντα ,  Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο στο Μισισάουγκα , και Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας Σάντα Κρουζ , μεταξύ άλλων. Εκτός από 
επίσημα προγράμματα και πτυχία, είναι κοινό να δει 
μεμονωμένα μαθήματα αφιερωμένα στα comics και graphic 
novels σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  



Επαγγελματική Κατάρτιση 

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής  

ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε 

αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία 

με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, 

έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς 

τομείς της γραφιστικής δημιουργίας.  

 Επίσης μπορούν να εργαστούν σε: Εκδόσεις, διαφημίσεις, 

επικοινωνία, συσκευασία, τηλεόραση και κινηματογράφο 

και κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που 

εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας. 



Τα εργαλεία δημιουργίας βιβλίων κόμικς επιτρέπουν το 

σχεδιασμό κόμικς έκτασης, από μία σελίδα έως και μία 

ολόκληρη νουβέλα. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία εργαλείων που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποιος για να φτιάξει ένα κόμικς. 

 



Ο παραδοσιακός τρόπος δημιουργίας των κόμικς είναι 

χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία: μολύβια διαφορετικού 

πάχους, σκληρότητας και απόχρωσης, γόμα, μία πένα ή ένα 

μαύρο μαρκαδοράκι και μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, ακουαρέλα, 

τέμπερες ή και κάρβουνο για το τελειωτικό αποτέλεσμα.  

Οι Copic Markers είναι παγκοσμίως η πιο 

διάσημη σειρά επαγγελματικών μαρκαδόρων 



Αρχικά ζωγραφίζεις το 
προσχέδιο, στη συνέχεια 

περνάς με μαύρο μελάνι για 
να τελειοποιήσεις το σκίτσο 

και τέλος χρωματίζεις την 
εικόνα με ένα υλικό της 

επιλογής σου. 

Ο πιο συχνός τρόπος 

δημιουργίας ενός 
χαρακτήρα κόμικ. 



Ένας άλλος τρόπος που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα 

κόμικς είναι με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

ταμπλετών (dizitizer) όπως αυτό της δεξιάς εικόνας. 

 



Μερικοί εικονογράφοι συνδυάζουν τον παραδοσιακό με τον 

σύγχρονο τρόπο κάνοντας ένα σκίτσο με το μολύβι, σαρώνοντας 

το και, στη συνέχεια χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα 

λογισμικού για να εκτελέσουν  το τελικό αποτέλεσμα τέχνης, 

διευρύνοντας τα τμήματα του σχεδίου για λεπτομερείς κοντινές 

εργασίες. 



Μερικά από τα πιο διάσημα προγράμματα είναι το Adobe 

Photoshop, το Manga Studio και το Paint tool SAI. 

 
Παραδείγματα εικόνων κόμικς που χρωματίστηκαν με τη χρήση Η/Υ 



Τέλος. 

Ευχαριστούμε  

για το χρόνο σας!! 



Τα κόμικς εκδίδουν σχεδόν πάντα 
ιστορίες με τους χαρακτήρες της 

Λιμνούπολης 



Ο Φλόιντ Γκόντφρεντσον 

ήταν Αμερικανός σχεδιαστής κόμικς των ιστοριών 

του Walt Disney, τις οποίες ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου 

(σενάριο και σχέδιο) από το Μάϊο του 1930, έως 

και τη συνταξιοδότησή του, το 1975.



Ο Μάρκο Ρότα γεννήθηκε στο Μιλάνο 

της 18 Σεπτεμβρίου 1942 και είναι ένας 

Ιταλός σχεδιαστής των κόμικ της 

Ντίσνευ.Το πρώτο του κόμικ εκδόθηκε 

το 1958.



Ο Τζόρτζιο Καβατσάνο (Βενετία, 19 

Οκτωβρίου 1947) είναι Ιταλός 

σχεδιαστής κόμικς, ο οποίος έκανε τα 

πρώτα του βήματα σε ηλικία μόλις 14 

ετών



O Ρομάνο Σκάρπα (Romano Scarpa) ήταν 

καλλιτέχνης και συγγραφέας, ο πλέον φημισμένος 

Ιταλός σχεδιαστής των ιστοριών του Walt Disney. 

Γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1927 στη 

Βενετία και πέθανε στις 23 Απριλίου του 2005 στη 

Μάλαγα.



Ο Καρλ Μπαρκς ήταν σεναριογράφος και 

σχεδιαστής κόμικς, από το 1920 μέχρι το 1966. 

Μέχρι σήμερα θεωρείται ο κορυφαίος δημιουργός 

ιστοριών ηρώων του Ντίσνεϋ, κυρίως του Σκρουτζ 

Μακ Ντακ, του Ντόναλντ Ντακ και του Χιούι, Λιούι 

και Ντιούι Ντακ





Ο Αρκάς   καλλιτέχνης που 
ασχολείται με την τέχνη των κόμικς. Ξεκίνησε στις 

αρχές της δεκαετίας του '80 δημοσιεύοντας τη 
σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη 
συνέχεια στο ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ 

ΠΕΝΤΕ.



 
ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 

 ΚΟΜΙΚΣ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ  

  
Μέχρι σήμερα έχουν διαπρέψει περισσότεροι από 60 σπουδαίοι  

Έλληνες σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.  
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τη βιογραφία και 

ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα των: 

 ΑΡΚΑ 

ΑΡΧΕΛΑΟΥ  

ΚΥΡ(ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ) ΚΑΙ 

 ΤΟΥ Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
 



Βιογραφίες και αντιπροσωπευτικά  έργα 
Τεσσάρων  Ελλήνων  Σκιτσογράφων - Γελοιογράφων 

•  Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται με την  τέχνη των κομικς. 
Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δημοσιεύοντας τη σειρά "Ο Κόκορας" 
στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ 
ΠΕΝΤΕ. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα - 
πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και 
συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. 

• Από τα έργα του ο "Ισοβίτης" έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική 
τηλεόραση. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Το πραγματικό 
του όνομα δεν είναι γνωστό, παρόλο που έχει αναφερθεί το όνομα Αντώνης 
Ευδαίμων. 
 

 

 

 

•                            
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• Αρχέλαος Αντώναρος.  Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921 και πέθανε το 1998. 
Ήταν από τους σημαντικότερους Έλληνες γελοιογράφους, γνωστός ως Αρχέλαος. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.  

• Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στη διάρκεια της Κατοχής. Συνεργάστηκε με 
πολλές εφημερίδες και περιοδικά της εποχής του(«Μπουκέτο», «Θησαυρός», 
«Ρομάντζο», «Φαντάζιο», «Πάνθεον» κ.λπ.), αξιοποιώντας το ταλέντο του 
επαγγελματικά. Τα πρώτα του σκίτσα με πολιτική θεματογραφία δημοσιεύτηκαν 
στο Ριζοσπάστη  το 1944. 

•  Έβγαλε το «Τραστ του γέλιου», το πρώτο σατιρικό περιοδικό. Ιστορικές έμειναν 
οι κοινωνικές γελοιογραφίες του στο περιοδικό "Θησαυρός", εκείνες με τους 
"Βαρελοφρόνους" και τους "τροχονόμους" που άφησαν εποχή.  

• Παράλληλα ασχολήθηκε με την πολιτική και καλλιτεχνική γελοιογραφία 
παρουσιάζοντας πολιτικούς και καλλιτέχνες με τα πιο έντονα χαρακτηριστικά 
τους. 
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• Είναι ο πρώτος γελοιογράφος που δικάστηκε, αλλά αθωώθηκε, για τη δουλειά 
του το 1952, επειδή σε δύο σκίτσα του σατίριζε τον Παπάγο και τον Μαρκεζίνη.  

• Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Γελοιογράφων και  ήταν μέλος της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών(ΕΣΗΕΑ). 
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• ΚΥΡ(Γιάννης Κυριακόπουλος) Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ρώμη, στη 
σχολή Καλών Τεχνών με αντικείμενο την Διακοσμητική αλλά ασχολήθηκε με 
τη σκιτσογραφία.  

• Η πρώτη του εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. 
Ακολούθησε η εφημερίδα ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ με μεγάλη επιτυχία. Την εποχή της 
Δικτατορίας ο ΚΥΡ είχε νοιώσει για τα καλά τα ψαλίδια της Χούντας. Εκείνη 
την περίοδο, δημοσιευόταν στις «ΕΙΚΟΝΕΣ» και αργότερα στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», η 
θρυλική του «Οδύσσεια». Ένα, αλληγορικά επίκαιρο, κόμικς για την 
επιστροφή του Οδυσσέα σε μια ...αλληγορική Ιθάκη, το οποίο και 
λογοκρίθηκε κυριολεκτικά και απόλυτα. Του απαγορεύτηκε εντελώς να έχει 
οποιαδήποτε σχέση με τα έντυπα. Έτσι, ως Μακ Πάππας, έστελνε τα 
«παράνομα» σκιτσάκια του στο Λονδίνο όπου δημοσιεύονταν σε ελληνικά 
αντιδικτατορικά περιοδικά του εξωτερικού. Τα χρόνια πέρασαν κι ο ΚΥΡ 
ξαναβρήκε, εκτός απ' το κανονικό του ψευδώνυμο και τον ρυθμό του. Έπιασε 
τον παλμό αλλά και τα πάθη των νεοελλήνων . Άρχισε να τσουρουφλίζει με το 
χιούμορ του, πολιτικούς και μη, υπεύθυνους και ανεύθυνους.  
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• Το επιστέγασμα της καταξίωσης, ήρθε το 1981, όταν πήρε το πρώτο βραβείο σε 
διεθνή διαγωνισμό γελοιογραφίας στον Καναδά, με συμμετοχή 3000 
σκιτσογράφων. Το σκίτσο παρουσίαζε μια φυλακή με τους κρατούμενούς της 
ευτυχισμένους να περνούν υπέροχα κι έξω να γίνεται χαμός... Μποτιλιάρισμα, 
πολυκατοικίες, καυσαέριο και τα άλλα γνωστά που παθαίνουν όσοι 
παραμένουν... ελεύθεροι. 
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•   

 

 

 

•   

 

•                                                                   
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• Βασίλειος Χριστοδούλου: Ένας παραγωγικότατος δημιουργός που ενώνει δια 
μέσου της προσωπικής του εμπειρίας, όλες τις γενιές της μεταπολεμικής γελοιο-
γραφίας. Ο Χριστοδούλου, είναι ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της 
κοινωνικής, ηθογραφικής γελοιογραφίας.  

•  Ήταν ο πρώτος που αγάπησε, καθιέρωσε κι έφερε στον τύπο την Ελληνική 
γελοιογραφία. Γεννήθηκε στον Πειραιά, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Είχε πάθος 
και μανία με το σκίτσο. Άρχισε να γράφει σκίτσα από το 1948 στο περιοδικό 
«Θησαυρός».  

• Δεν είχε ιδιαίτερες σπουδές, είχε γραφτεί στη Σχολή Καλών τεχνών λίγο πριν τον 
πόλεμο και αντί για ζωγράφος, στην κατοχή έγινε ταβερνιάρης. Ήταν αχώριστο 
δίδυμο με τον Αρχέλαο και οι γελοιογραφίες τους στο «Θησαυρό», στο 
«Ρομάντζο», στην «Αθηναϊκή» στη «Βραδινή» στην «Ημέρα» μεγάλωσαν γενιές 
και γενιές. Ποιος δεν θυμάται τους καταπληκτικούς Βαρελόφρονες, την χοντρή 
κ.α. 

•   
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http://4.bp.blogspot.com/_UyDLFP8IEGY/TIfJIq-kG3I/AAAAAAAADCA/WCs2hzc0KB4/s1600/varelofrones+04.JPG


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ  

ΚΑΙ 

ΣΕΝΑΡΙΑ 



• O μύθος των κινουμένων σχεδίων βασίζεται στο αφήγημα του 
N. Xουρμουζιάδη "Ένας αθηναίος θεατής στα εν άστει Διονύσια" . 
Στο συγκεκριμένο αφήγημα, ο συγγραφέας παρακολουθεί από την 
οπτική γωνία ενός αθηναίου πολίτη, του Aνθεμόκριτου, και της 
οικογένειάς του, μία μέρα της θεατρικής γιορτής των Mεγάλων 
Διονυσίων στην Aθήνα κατά το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.X. 
Πρόκειται για τη μυθοπλαστική ανασύνθεση της θεατρικής 
εμπειρίας ενός φανταστικού Aθηναίου του 5ου αι. π.X., σε 
δραματικούς αγώνες, όμως, που έγιναν σε πλαίσιο ιστορικά 
προσδιορισμένο: βρισκόμαστε σε ένα από τα διαλείμματα του 
Πελοποννησιακού πολέμου, κατά τη διάρκεια της ειρήνης του Nικία 
(421-415 π.X.), τη χρονιά που ο Eυριπίδης διαγωνίστηκε με την 
Hλέκτρα . Θησαυρίζοντας πλήθος στοιχείων από την ιστορία του 
κλασικού θεάτρου, την πολιτική ιστορία της αθηναϊκής 
δημοκρατίας αλλά και τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των αρχαίων 
Aθηναίων, το αφήγημα του N. Xουρμουζιάδη καταφέρνει να 
προσδώσει στην ιστορική γνώση την ανάγλυφη και ζωντανή υφή 
της απτής πραγματικότητας 

 

 
 

MYΘOΣ TΩN KINOYMENΩN ΣXEΔIΩN 



Oι διάλογοι του σεναρίου αναπαράγουν με κατά το 
δυνατό μεγαλύτερη φυσικότητα την καθημερινή ομιλία και 
τις προσωπικές σχέσεις των ηρώων, ώστε να τους 
καθιστούν πειστικούς και αληθοφανείς. Tην ίδια στιγμή, 
ωστόσο, οι διάλογοι διατηρούν τον "εξωτισμό" της 
εποχής και της πραγματικότητας των ηρώων, χωρίς να 
"επεξηγούν" για το μαθητή στοιχεία που στους ήρωες της 
ιστορίας θα ήταν αυτονόητα (όπως αναφορές σε 
θεσμούς, πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα κ.λπ.). O 
μαθητής θα αποσαφηνίζει αυτά τα στοιχεία κατά την 
πλοήγηση των διαδραστικών οθονών. 

Tο σενάριο των κινουμένων σχεδίων αποτελείται από 12 
επεισόδια δίλεπτης περίπου διάρκειας . Συνολικά, 
"εμφανίζονται" 12 πρόσωπα, με πρωταγωνιστές το 
Δημόδωρο, τον παιδαγωγό του, Σμίκυθο, τον πατέρα 
του, Aνθεμόκριτο, τον γείτονά τους, Kόροιβο, τη μητέρα 
του, Nικαρέτη και τη σύζυγο του Kόροιβου, Mητρίχη. 



Oι ταυτότητες των προσώπων έχουν επιλεγεί και αναπτυχθεί με 

βάση τα εξής κριτήρια: 

 

1. Συμμορφώνονται με τα ιστορικά, αρχαιολογικά, φιλολογικά και 

ανθρωπολογικά τεκμήρια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

  

2.  Ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες, φύλα και κοινωνικές τάξεις, 

προκειμένου να προσφέρουν στο μαθητή διαφορετικές οπτικές 

πάνω στο θεατρικό φαινόμενο.  

 

3.  Συγκροτούν ένα ευρύτατο φάσμα οικογενειακών και 

κοινωνικών σχέσεων, επιτρέποντας έτσι στο μαθητή να 

αποκτήσει μία πληρέστερη και αληθοφανέστερη εικόνα της 

καθημερινής ζωής των Aθηναίων του 5ου αι. π.X. 



•ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΜΙΚ ΚΑΙ 
ΛΕΠΤΟΜΕΕΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ: 

 

                  
           ΚΟΜΙΞ-COMIC 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Marvel_logo.jpg


 
•Το σήμα της Μάρβελ 

•Η Μάρβελ Κόμικς (αγγλ. Marvel Comics) ή 
απλά Μάρβελ είναι αμερικανική εκδοτική εταιρεία κόμικς, η 
διασημότερη ίσως στον κόσμο και η μεγαλύτερη των ΗΠΑ μαζί με 
τη DC Comics. Οι χαρακτήρες της είναι πασίγνωστοι, με 
κυριότερους τονΣπάιντερμαν, τους X-Men, τους 4 Φανταστικούς, 
τον Χαλκ, τον Iron Man, τον Κάπταιν Αμέρικα και πολλούς άλλους. 
Αποτελεί κομμάτι της μητρικής εταιρείας Marvel Entertainment. 

•Ιστορία  

•Η Μάρβελ ιδρύθηκε από τον εκδότη Μάρτιν Γκούντμαν το 1939 με 
το όνομα τότε Timely Comics. Η νέα εταιρεία κυκλοφόρησε το 
πρώτο της κόμικς τον Οκτώβριο αυτού του έτους, με τίτλο Marvel 
Comics. Στη δεκαετία του '50 άλλαξε το όνομά της σεAtlas 
Comics και τελικά στις αρχές της δεκαετίας του '60 πήρε το 
σημερινό της όνομα, προς τιμήν του πρώτου της περιοδικού που 
είχε βγάλει το 1939. 

                          Μάρβελ Κόμικς 
                          (Marvel Comics) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DC_Comics&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/X-Men
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/Iron_Man
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1939


•Τότε ήταν που ήρθε και η τεράστια επιτυχία με την δημιουργία 
από τους Σταν Λι και Τζακ Κίρμπι των "4 Φανταστικών" και την 
κυκλοφορία το 1961 του Fantastic Four #1 ακολουθούμενη από τη 
σταδιακή δημιουργία των ηρώων που αποτελούν τον κόσμο της 
Μάρβελ, το ονομαζόμενο Marvel Universe. Το χαρακτηριστικό που 
έκανε τόσο δημοφιλείς από την πρώτη στιγμή τους ήρωές της ήταν 
το ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο κοινό 
ρεαλιστικοί υπερήρωες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και 
προβλήματα με τους οποίους μπορούσε να ταυτιστεί και να 
κατανοήσει ο αναγνώστης. Από τη δεκαετία του '60 έως σήμερα η 
Μάρβελ παραμένει η μια από τις δύο μεγάλες αμερικανικές 
εταιρείες του χώρου. 

•Στις 31 Αυγούστου 2009 η Μάρβελ εξαγοράστηκε από την 
Nτίσνευ για 4.24 δισεκατομμύρια δολάρια. ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΑΡΒΕΛ 

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΒΕΛ (MARVEL) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9B%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BA_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Marvel_logo.jpg




ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (LUCKY LUKE)  

•Ο Λούκυ Λουκ είναι κόμικ, δημιούργημα 

του Βέλγου Morris. Γνώρισε την περίοδο της 

μεγαλύτερης ακμής του κατά την εποχή που 

σεναριογράφος του ήταν ο Ρενέ Γκοσινί. Η ιστορία 

τοποθετείται στην Δύση των ΗΠΑ (Far-West) κατά 

την περίοδο του 19ου αιώνα, αμέσως μετά την 

λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου με 

πρωταγωνιστή τον Λούκυ Λουκ, ένα "φτωχό και 

μόνο καουμπόι". Μαζί με τον Αστερίξ και 

τον Τεντέν είναι από τα πιο εμπορικά και διάσημα 

κόμικ στην Ευρώπη  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/Morris
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD


Ξεκινώντας σαν μια παρωδία της άγριας δύσης το κόμικ 

πρωτοεμφανίστηκε το 1946 από τον Morris. Η πρώτη ιστορία έκανε την 

εμφάνισή της στο περιοδικό Σπιρού στις 7 Δεκεμβρίου του 1946[2]. Μετά 

από αρκετά τεύχη, τα οποία ο Morris δούλεψε μόνος του, το 1955 ξεκινά 

τη συνεργασία του με τον Γκοσινί, οδηγώντας την έκδοση στην χρυσή της 

εποχή. 

Μετά το θάνατο του Γκοσινί, το 1977, πολλοί σεναριογράφοι 

συνεργάστηκαν με τον Μορρίς, όπως οι Βικ (Vicq), Μπομπ ντε Γκρόοτ 

(Bob de Groot), Ζαν Λετουρζί (Jean Léturgie) και Λο Χάρτογκ φαν 

Μπάντα (Lo Hartog Van Banda). 

Το 1987 ο Morris ξεκινά την έκδοση του Ραντανπλάν, μια σειρά 

στηριγμένη στους χαρακτήρες του Λούκυ Λουκ. 

Μετά το θάνατο του Morris, το 2001, ο Γάλλος σχεδιαστής Ασντέ (Achdé) 

συνέχισε την σχεδίαση των νέων ιστοριών σε συνεργασία με τον 

σεναριογράφο Λοράν Γκερά (Laurent Gerra) 

         ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/2001


                         ΠΛΟΚΗ 

•Ο Λούκυ Λουκ είναι ένας καουμπόι με μοναδικές ικανότητες στο 
σημάδι και στην ταχύτητα τραβήγματος του πιστολιού. Είναι ο 
άνθρωπος που "πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του". Ο 
φτωχός και μόνος καουμπόι χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για την 
πάταξη του εγκλήματος και την υπεράσπιση του δίκαιου. Πιστός του 
σύντροφος η Ντόλυ (στις περισσότερες ελληνικές εκδόσεις) ή ο Ντόλης 
(εσχάτως στις εκδόσεις της Μαμούθ, καθώς το άλογο του Λούκυ στην 
αυθεντική του έκδοση ήταν γένους αρσενικού), ένα άλογο με 
ξεχωριστές δυνατότητες και ευφυΐα καθώς και ξεχωριστό χιούμορ, που 
χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον Λούκυ στις δυσκολίες. Μαζί σε 
πολλές ιστορίες και ο Ραντανπλάν, ο σκύλος της φυλακής, που δεν 
φημίζεται για την ευφυΐα και την ζωντάνια του. Περίφημα, επίσης, είναι 
και τα ονόματα των ηρώων που χρησιμοποιούνται, αν και εξαιρετικά 
δύσκολα αποδίδονται σε διαφορετική γλώσσα από του πρωτότυπου: 
Για παράδειγμα, ο ήρωας Φιλ Ντέφερ εικονογραφείται ως πανύψηλος 
και εξαιρετικά λεπτός, καθώς το όνομά του στα Γαλλικά σημαίνει 

"σύρμα" (Fils de Fer). 

 





 

           Αστερίξ Και Οβελίξ 

•Αστερίξ είναι ο τίτλος ενός κόμικ των Ρενέ 

Γκοσινί (σενάριο) και Αλμπέρ 

Υντερζό (σκίτσα). Η ονομασία του 

προέρχεται από το βασικό χαρακτήρα της 

σειράς: Αστερίξ. Η σειρά ξεκίνησε το1959 και 

γράφτηκε στα Γαλλικά. Μετά τον θάνατο του 

Γκοσινί (1977) ο Ουντερζό συνεχίζει ως 

σήμερα τις ιστορίες με τους κατοίκους του 

Γαλατικού Χωριού που αντιστέκεται στους 

Ρωμαίους.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%A5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B6%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%A5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B6%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/1977


                        ΥΠΟΘΕΣΗ 
•Η δράση τοποθετείται στο 50 π.Χ. Όλη η Γαλατία έχει πέσει στα χέρια 

των Ρωμαίων. Όλη; Όχι! Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού 

της Αρμορικής, χάρη στο μαγικό φίλτρο που παρασκευάζει 

ο δρυΐδης Πανοραμίξ, και που τους δίνει υπερφυσική δύναμη, 

συνεχίζουν να αντιστέκονται στους Ρωμαίους. Οι προσπάθειες 

του Ιουλίου Καίσαρα να υποτάξει το χωριό, πάντα με αποτυχημένη 

κατάληξη, είναι το κύριο θέμα του κόμικ. Ο Αστερίξ, ένας κοντός και 

δαιμόνιος Γαλάτης, μαζί με τον αχώριστο φίλο του, τον τεράστιο Οβελίξ, 

πάντα καταφέρνουν, με τη βοήθεια του μαγικού φίλτρου, της εξυπνάδας 

αλλά και της καλής τους τύχης, να χαλάσουν τα σχέδια του Ρωμαίου 

Καίσαρα. Στο τέλος κάθε βιβλίου, η νίκη επί των Ρωμαίων γιορτάζεται 

με ένα μεγάλο τσιμπούσι με αγριογούρουνα (αφού πρώτα δεθεί και 

φιμωθεί ο βάρδος Κακοφωνίξ).  

http://el.wikipedia.org/wiki/50_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CE%90%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BE



