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Ποιοί είμαστε

Μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό για τα κόμικς στην παρακάτω διεύθυνση, όπου κάποιοι
που αγαπούν την τέχνη αυτή  έστησαν ένα «ηλεκτρονικό στέκι κόμικς». Ανατρέξτε στη
σελίδα «Ποιοι είμαστε», για να τους γνωρίσετε. Προσέξτε το πολυτροπικό κείμενο που
δημιούργησαν, συνδυάζοντας λόγο, σκίτσο και χιούμορ.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μια παρέα πάσχοντες από παλιμπαιδισμό, στα πλαίσια της ομαδικής θεραπείας που μας
συνεστήθη, στραφήκαμε στο διαδίκτυο, επενδύοντας στην τεχνολογία για να επιστρέψουμε

και να επανενταχθούμε στο κοινωνικό σύνολο, έχοντας θεραπευτεί πλήρως(ή σχεδόν
πλήρως, ή απλά μερικώς εν τέλει! Συμβιβαζόμαστε εύκολα, ξέρετε!)! Αρχικά, έπειτα από μια

σύντομη έρευνα(πολύ σύντομη όμως!), φτιάξαμε την κοινότητα του «κόμικς τρέιντς», ή
Comics Trades αν προτιμάτε, στην πλατφόρμα φιλοξενίας του WordPress.

Πήραμε λοιπόν όλοι από ένα κόμικς ανά χείρας και αρχίσαμε να το ξεψαχνίζουμε! Από πού
ήρθαν οι ιστορίες, πόσα τεύχη κυκλοφόρησε, γιατί δεν το βρίσκουμε σήμερα, πως θα

κλείσουμε τις συλλογές μας και άλλα υπαρξιακά προβλήματα! Τι να κάναμε;  Κουβέντα στην
κουβέντα, αναζήτηση στην αναζήτηση, ανήσυχα πνεύματα όλοι μας(!), είπαμε να ψάξουμε

τριγύρω μήπως και βρούμε κανέναν συμπάσχοντα, να του πούμε τον πόνο μας και να
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κλάψουμε ώμο με ώμο! Ελπίζοντας λοιπόν στην «γιατρειά» μας, στήσαμε τούτο το
ηλεκτρονικό παζάρι και ελπίζουμε στη σωτηρία μας! Βλέπετε, οι τύψεις μας κυνηγούν

διαρκώς οι άτιμες(!), αφού έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης για τον χαμό των κόμικς που
διαβάζαμε παιδιά!

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΟΜΙΚΣ!

…

Διατηρήθηκε η μορφοποίηση του αρχικού κειμένου

Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

COMICS TRADES

Ασκήσεις

1. Δοκιμάστε να παρουσιάσετε κι εσείς τον εαυτό σας με παρόμοιο πολυτροπικό
κείμενο και χιούμορ στο  facebook.

2. Διαβάστε το δημοσίευμα της Μάρως Βασιλειάδου Μεγάλο αφιέρωμα στο βελγικό
κόμικς,  σχετικά  με την έκθεση Οι θαυμάσιες εικόνες του Βελγικού Κέντρου
Κινούμενων Σχεδίων. Πρόκειται για το μεγάλο αφιέρωμα στο βέλγικο κόμικς που
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο των Κόμικς στις Βρυξέλλες και στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών.  Σύμφωνα με το κείμενο, η τέχνη των κόμικς αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του Βελγίου, ένα λαϊκό μέσο έκφρασης που
εξελίχθηκε σε τέχνη. Πολλοί από τους κλασικούς ήρωες των κόμικς, όπως ο Τεντέν,
τα Στρουμφ, ο Λούκι Λουκ, έχουν βελγική καταγωγή. Περισσότερες πληροφορίες για
την έκθεση βλ. στη διεύθυνση: http://www.lifo.gr/team/artwalk/56477.

○ Ποιοι είναι οι δικοί σας αγαπημένοι ήρωες των κόμικς; Παρουσιάστε με λόγο
και εικόνα τον ήρωα που προτιμάτε και εξηγήστε τους λόγους της προτίμησής
σας.

3. Επιχειρήστε να δημιουργήσετε το δικό σας κόμικ. Οι οδηγίες στις
παρακάτω διευθύνσεις μπορεί να σας φανούν χρήσιμες:
http://www.schoolessons.gr/data-general/stories/docs/comics/creating-comics.pdf
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