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• Ο κύριος λόγος επιλογής του θέματος αυτού 
συνοψίζεται στον υπότιτλο της εργασίας 
«Κόμικς και Κινούμενα σχέδια, Ο Συνεκτικός 
κρίκος των διαφόρων πολιτισμών», δηλαδή 
για να μάθουμε το πώς οι πολιτισμοί 
συνδέονται μέσω των κινουμένων σχεδίων 
και των κόμικς , καθώς και το πώς κάθε 
εποχή τα έχει επηρεάσει. 



• Ασχοληθήκαμε με αυτή την εργασία 
προκειμένου να ερευνήσουμε γιατί οι 
άνθρωποι διαβάζουν κόμικς, το πώς αυτά  
έχουν επηρεάσει τα παιδικά τους χρόνια και 
γενικότερα την ζωή τους, αν οι αναγνώστες 
συνδέουν τους εαυτούς τους με τους ήρωες 
και αν έχουν ποτέ ταυτιστεί με αυτούς. 

• Τέλος αν τα κόμικς αποτελούν μια κοινή    
καλλιτεχνική και εκφραστική γλώσσα που  
συμβάλλει στην προβολή των πολιτισμών. 



 

 
• Οι μαθητές και οι μαθήτριες  χωρίστηκαν σε πέντε 

ομάδες.Ακολουθήσαμε το 2ο σχήμα ομαδικής εργασίας( 
Ερευνητικός οδηγός Ματσαγγούρα) 

• Αντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο ,από βιβλία 
της βιβλιοθήκης του σχολείου και από την 
προτεινόμενη βιβλιογραφία εκ μέρους της 
καθηγήτριας. 

• Επεξεργασία δεδομένων στην ομάδα. 

• Ατομικές εργασίες./Έλεγχος πληροφοριών. 

• Σύνταξη περιλήψεων ,ατομικά και μία ομαδική. 

• Ανακοίνωση τελικού πορίσματος. 

• Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας  
 
 

 

 



• 1)Ποια είναι η επίδραση των κινουμένων σχεδίων 
στα άτομα μικρής, εφηβικής και μεγαλύτερης 
ηλικίας? 

• 2) Ποια είναι τα δείγματα κόμικ και κινουμένων 
σχεδίων στην Ευρώπη? Λειτουργούν ως πολιτισμικά 
δάνεια ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης? 

• 3) Ποια είναι η ιστορία και η επίδραση των κόμικς 
στον πολιτισμό μας? 

• 4) Ποια είναι τα πρώτα κινούμενα σχέδια και η 
εξέλιξη τους στο σύγχρονο πολιτισμό? 

• 5) Είναι τα Manga και Anime η «βιτρίνα» της 
Ιαπωνίας στον Δυτικό κόσμο? 



 

• Χωρισμός σε ομάδες. 

• Εργαλεία:Ερωτηματολόγιο 

• Δημιουργία Υποθεμάτων 

 



Πρώτης Ομάδας 
   Η ομάδα αποτελείται απο 5 άτομα.Το θέμα της 

ομάδος ήταν  η διερεύνηση χαρακτήρων κόμιξ και η 
εξέλιξη των ηρώων διαχρονικά απο τη δημιουργία 
του πρώτου κόμιξ έως και τη σημερινή εποχή.Πιο 
αναλυτικά, στην εργασία εμπεριέχονται γενικές 
πληροφορίες για τους εξής γνωστούς χαρακτήρες : 

• Αστερίξ-Οβελίξ , Βugs Bunny, και            
Spiderman. 

 



• Έχουμε εντοπίσει πληροφορίες σχετικά με τη 
δημιουργία τους,την πρώτη εμφάνισή τους, το τόπο 
της κυκλοφορίας τους, την εξέλιξη τους διαχρονικά, 
τα βιογραφικά τους και τέλος την ιστορική τους 
πορεία. 

• Η ομάδα επίσης έχει συλλέξει πληροφορίες όσον 
αφορά τα αστυνομικά κόμιξ και το τι αυτά περιέχουν. 
Έχουμε βρει για τα κόμιξ διαχρονικά στην Ελλάδα 
και για το ποια είναι τα πιο διαδεδομένα και έχουν 
κυκλοφορήσει περισσότερο στην ελληνική αγορά 
προσελκύοντας αναγνώστες κάθε ηλικίας.Τα 
κυριότερα κόμιξ που υπάρχουν στην χώρα μας είναι : 

 



• Τεν Τεν, Λούκι Λουκ , Αστερίξ-Οβελίξ,Bugs 
Bunny και Μικυ Μαους. 

• Για τον Bugs Bunny συγκεκριμένα εχουμε 
αναλύσει την πορεία του κατά τη διάρκεια του 
Β’παγκοσμίου πολέμου και την εμφάνισή του 
στον κόσμο εκείνες τις εποχές. 

• Σε ορισμένες σελίδες έχουμε παρουσιάσει και 
κάποια απο τα σημαντικότερα παραμύθια των 
εικονογραφημένων ηρώων και τις κυριότερες 
αφηγήσεις των βασικών τους ιστοριών. 



Δεύτερης Ομάδας 

    Το εγχείρημα της εργασίας που ο καθένας μας 

είχε αναλάβει στην ομάδα ήταν να διερευνήσει 

ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

προς την παράδοση τους στα κόμικς και τα 

κινούμενα σχέδια. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

χωρίστηκε σε 5 τμήματα, από τα οποία ο καθένας 

μας αποφάσισε ποιες χώρες θα μελετήσει 

προκειμένου να βγάλει τα συμπεράσματα του.  



• Η εργασία προχώρησε χωρίς χρονοτριβές και το 
κάθε μέλος παρέδωσε το τμήμα του έγκαιρα και 
μεθοδικά. Τα ερωτήματα που πραγματεύονται 
φαινόμενα και προβλήματα που θίγονται μέσα από 
τις σελίδες ενός κόμικς ή τα μηνύματα  που 
εκπέμπουν σχετικά με τη στάση απέναντι στη ζωή, 
τις υφιστάμενες αυθεντίες που επιδέχονται 
κατάρριψη και την υπόθεση των κόμικς, έχουν όλα 
απαντηθεί επιτυχώς, με σαφήνεια και βρίσκονται σε 
κάθε γωνιά της απτής εργασίας. Επίσης έχουν δοθεί 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους  
δημιουργούς τους καθώς και οι συγκυρίες που 
ευνόησαν την ανάπτυξη, την ευδοκίμηση και την 
ανάδυσή τους στο καλλιτεχνικό προσκήνιο.  



• Όλα παρουσιάζονται μέσα από μια συνεχή 
εναλλαγή με φωτογραφικό υλικό που φωτίζει 
την αίγλη τους. Στοιχειωδώς έχουν 
αναφερθεί ορισμένα από τα πιο γνωστά 
κόμικς και σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελούν τα μοναδικά που έχουν 
αναπτυχθεί στις χώρες που ερευνήθηκαν. 
Εκτός όμως από αυτή την έρευνα που 
ακολουθεί τα βήματα της δράσης των κόμικς 
και των κινουμένων σχεδίων στον ευρωπαϊκό 
χώρο, η ομάδα ανέλαβε και την διερεύνηση 
της σημασίας των γελοιογραφιών στην 
ιστορία της ανθρωπότητας  



• Η ενασχόληση με την πορεία των 
γελοιογραφιών αποτελεί αντικείμενο υψίστου 
ενδιαφέροντος, καθώς παρέχει γόνιμο 
έδαφος για την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης  και επειδή μέσα από την εύστοχη 
χρήση της λακωνικότητας και της 
δηκτικότητας εκφράζονται ολόκληρες 
εποχές ιστορίας και καυτηριάζονται ή και 
προπηλακίζονται πολλές φορές τα «κακώς 
κείμενα» της κάθε εποχής. Επιπλέον οι 
γελοιογραφίες αποδείχτηκε ότι διεγείρουν τη 
σκέψη μέσα από την καλλιτεχνική κριτική του 
κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι αλλά  
συμβάλλουν και στην τέρψη των ατόμων που 
τις προσεγγίζουν εις βάθος και δεν τις 
αντιμετωπίζουν με παθητικότητα.  



• Μέσα στην εργασία περιέχονται άφθονες 
γελοιογραφίες που διανύουν ένα ευρύ φάσμα 
της ιστορίας με ερμηνείες και σχόλια για την 
νοηματική τους προσέγγιση. Επιπρόσθετα, η 
ομάδα συνέβαλε και στη δημιουργία του 
ερωτηματολογίου με την διατύπωση 
ορισμένων ερωτήσεων που αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο καθώς εκφράζουν τη 
σχέση των κόμικς και του πολιτισμού.   

• Να τονιστεί επιπλέον η άριστη συνεργασία 
των μελών, η συνέπεια και η ευθύνη που 
επέδειξαν, στοιχεία τα οποία έδρασαν 
ευεργετικά στην τελική έκβαση και περαίωση 
της εργασίας.  



• Επίσης αξιοσημείωτη είναι  η αξιολόγηση και η 
σύγκριση  των πηγών από τα μέλη της ομάδας που 
συνεπάγεται την εγκυρότητα και την ακρίβεια των 
πληροφοριών. Τέλος όσον αφορά το γενικό πόρισμα 
αν δηλαδή τα κόμικς και τα κινούμενα σχέδια 
αποτελούν  συνεκτικό κρίκο των διάφορων 
πολιτισμών, η απάντηση είναι θετική. Φυσικά τα 
κόμικς και τα κινούμενα σχέδια αποτελούν μια  κοινή 
καλλιτεχνική και εκφραστική γλώσσα που συμβάλλει 
στην προβολή των πολιτισμών, την ανταλλαγή 
στοιχείων, την γνωριμία νέων συνηθειών και 
ιδιαιτεροτήτων καθώς και στην αποτροπή ή την 
αποβολή από τους κόλπους της κοινωνίας  διάφορων 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων που υπάρχουν εις 
βάρος άλλων πολιτισμών και οδηγούν τα άτομα σε 
ξενοφοβία και μισαλλοδοξία  



• Η Τέχνη των κόμικς και των κινουμένων σχεδίων έρχεται 
να ανατρέψει την δυσμενή αυτή εντύπωση που 
εγκολπώνονται πολλά άτομα και να προβάλλει την 
ανεκτικότητα και την πολυπολιτισμική συμβίωση των 
κοινωνιών που κρίνεται επιβεβλημένη για να συνεχίσουν 
να ανταποκρίνονται  στις επιταγές των καιρών και στα 
συνεχώς ανατρεπόμενα δεδομένα. Επομένως, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι τα κόμικς και τα κινούμενα 
σχέδια λειτουργούν ως μηχανισμός προστασίας των 
ατόμων από παρωχημένες αντιλήψεις που τα αποκόβουν 
από το διεθνή περίγυρο  και τους επιβάλλουν την 
παθητικότητα και την αδρανοποίηση ως «μέσα 
αντίδρασης» απέναντι στη δήθεν πολιορκία της εθνικής  
ομοιογένειας που επιφέρει η προβολή και ανάδειξη των 
διάφορων διαφορετικών  πολιτισμών.  

 



Τρίτης Ομάδας 
     Το φετινό project αφορά τα κινούμενα σχέδια και τα κόμικς .Η ομάδα 

μας όμως επέλεξε τα κινούμενα σχέδια και γενικότερα κάποιες 
υποκατηγορίες που θα μας βοηθήσουν να τα κατανοήσουμε καλύτερα 
και να μας φύγουν διάφορες απορίες. 

     Αρχικά κάναμε μια ιστορική αναδρομή ως προς την εξέλιξη των 
κινουμένων σχεδίων ,το πρώτο δημιουργό τους και κάποια 
συγκεκριμένα κινούμενα σχέδια που παίχτηκαν στην Ελλάδα. 
Μεγαλύτερη βάση δώσαμε στο πως επηρεάστηκαν τα κινούμενα 
σχέδια από τον πολιτισμό μας ,στις ηλικίες που επηρεάζονται πιο 
εύκολα από την τηλεόραση (κινούμενα σχ.) ακόμα ποια κατάσταση 
οδηγεί άτομα μεγάλης ηλικίας ή νεότερης να παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια. Μέσα από αυτά, τις έρευνες μας και τις 
αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο, και σε βιβλία βγάλαμε κάποια 
συμπεράσματα. Τα πρώτα  κινούμενα σχέδια πρωτοεμφανίστηκαν το 
1895 με την πρώτη παραγωγή και το πρώτο κινηματογραφικό υλικό 
όπου η διαδικασία γινόταν σε κάθε σκηνή ξεχωριστά ζωγραφίζοντας  
σε διαφάνειες το σκίτσο όπου το καθένα  να διαφέρει ελάχιστα από το 
προηγούμενο .  



 
 

• Εκτός αυτού κινούμενα σχέδια στην Ελλάδα έχουμε 
από το 1992 μέχρι και σήμερα και γενικότερη 
ανάπτυξη έχουμε την δεκαετία 60 70 80 .στη 
συνεχεία  ο πρώτος δημιουργός  κινουμένων ο 
Γουόλτερ ελιάς Ντίσνεϊ  ο αμερικανός σκηνοθέτης 
σεναριογράφος σχέδια τον επηρεάζουν είτε θετικά 
,ξέροντας πως είναι ένα είδος ψυχαγωγίας και 
διασκεδάσεις για τους περισσότερους και είτε 
αρνητικά όταν ένα θανατηφόρο όπλο της νέας γενιάς 
περισσότερο για τις μικρές ηλικίες και τα 
λανθασμένα πρότυπα που τους δίνουν , έτσι 
βλέπουμε πως οι μικρότερες ηλικίες επηρεάζονται 
περισσότερο καθώς δεν έχουν μάθει να ξεχωρίζουν 
το καλό από το κακό και τον πραγματικό κόσμο από 
τον πλαστό . 
 



• Μοιράστηκαν 70 ερωτηματολόγια με 
ερωτήσεις που συνέταξαν τα μέλη κάθε 
ομάδας. 

•  Το κοινό που έλαβε τα 
ερωτηματολόγια αυτά ήταν ηλικίας 15-
17 ετών. 



Ποσοστά ερωτηματολόγιου 
σε ηλικίες 15-17 ετών 

Παρακολουθείτε κινούμενα 

σχέδια?

93%

7%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Τι είδος κινούμενων σχεδίων 

προτιμάτε?

60%22%

18%
Περιπέτειας

Επιστημονικής

Φαντασίας

Άλλο είδος

Με ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης 

προτιμάτε να βλέπετε κινούμενα 

σχέδια?

69%

18%

13%
Τηλεόραση

Ίντερνετ

Κινηματογράφος

Έχετε διαβάσει κάποιο απο τα πιο 

χαρακτηριστικά ευρωπαικά κόμικς?

( π.χ Αστερίξ και Οβελίξ, Λούκι Λουκ)

68%

32%
ΝΑΙ

ΌΧΙ



Πιστεύετε ότι οι γελοιογραφίες είναι μια 

μορφή κόμικς που μπορεί να επηρεάσει μία 

εποχή?

90%

10%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Πόσα πιστεύετε ότι γνωρίζετε για τα ιαπωνικά 

Manga και Αnime?

36%

50%

14% 0% Καθόλου

Λίγα 

Αρκετά 

Πάρα Πολλά

Πιστεύετε ότι προβάλλεται ο ιαπωνικός 

πολιτισμός μέσω των Manga και των Anime?

36%

36%

28%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΔΕΝ

ΑΠΑΝΤΩ

Θεωρείτε ότι με την πάροδο των χρόνων τα κόμικς 

και οι χαρακτήρες-ήρωες εξελίσσονται θετικά η 

αρνητικά?

60%

40% ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ



Γνωρίζεται τι είναι οι βραχογραφίες?

10%

90%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Για την ψυχολογία σας προτιμάτε να διαβάζετε 

κόμικς?

14%

56%

30% ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

Έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε ποτέ κόμικς?

54%

46% ΝΑΙ

ΌΧΙ



• www.ethnos.gr 

• www.tovima.gr 

• www.oikonomatm.gr 

• Περιοδικά κόμικς 

• Εφημερίδα «Καθημερινή» 

• (Ο Αστερίξ στην υπηρεσία της Γαλλίας 
24/10/2009) 

• www.ert-archives.gr 

• http://computer-kid.gr 

 

http://www.ethnos.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.oikonomatm.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://computer-kid.gr/
http://computer-kid.gr/
http://computer-kid.gr/

