
                                                                                                                                           

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Κόμικς 

Τα κόμικς (αγγλ. comics), που είναι γνωστά και ως ένατη τέχνη, 

είναι μια μορφή οπτικής τέχνης που αποτελείται από εικόνες που 

συνήθως συνδυάζονται με κείμενο, το οποίο συχνά βρίσκεται σε 

συννεφάκια κειμένου ή λεζάντες. Ο μεγάλος θεωρητικός και δημιουργός 

κόμικς Σκοτ Μακ Λάουντ στο βιβλίο του Understanding Comics δίνει 

έναν πλήρη ορισμό της τέχνης σαν «σχήματα και εικόνες ευρισκόμενα 

εσκεμμένα σε σειρά με σκοπό να μεταδώσουν πληροφορίες και/ή να 

προκαλέσουν μια αισθητική αντίδραση από τον χρήστη». Ο ορισμός 

αυτός αφήνει ορθά έξω τις γελοιογραφίες που είναι μεμονωμένες εικόνες, 

αφού στα κόμικς υπάρχει σαφώς μια αφηγηματική αλληλουχία μεταξύ 

των εικόνων. Η ύπαρξη κειμένου, επίσης, δεν είναι απαραίτητη. 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΜΙΚΣ 29 Ιουνίου-5 Ιουλίου 2012 
| Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων | Είσοδος ελεύθερη 

 

http://camerastyloonline.wordpress.com/2012/06/29/2o-panellinio-festival-comics/ 

 



                                                                                                                                           

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Γ. 

Ποια η διαφορά των κόμικς από τις γελοιογραφίες με βάση το 

περιεχόμενο του 1ου κειμένου; 

(10 μονάδες) 

Η εικόνα του δεύτερου κειμένου προσεγγίζει περισσότερο το 

είδος των κόμικς ή των γελοιογραφιών; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας με βάση τον ορισμό του πρώτου κειμένου. 

(10 μονάδες) 

Το 1ο κείμενο αποτελεί μια παράγραφο. Με ποιους τρόπους 

οργανώνεται ο λόγος στην παράγραφο αυτή; 

(10 μονάδες) 

Αφού  παρατηρήσεις προσεκτικά την εικόνα του 2ου κειμένου, να 

απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

α) Ποιες τεχνικές της διαφήμισης αξιοποιούνται σ’ αυτήν; 

β) Γιατί επιλέγονται αυτές οι τεχνικές; 

(5+5 μονάδες) 

 

Υπόθεσε ότι κάποιος γνωστός σου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τα κόμικς. Να συγκεντρώσεις όλες τις πληροφορίες που δίνει 

το 2ο κείμενο και να τις αποδώσεις με μορφή κειμένου, το οποίο 

θα το στείλεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γνωστού σου, 

ώστε να τον ενημερώσεις για το φεστιβάλ που πραγματοποιείται. 

(60 μονάδες) 

 

Επιμέλεια: Γρηγοράκης Σωτήρης, Πανούση Αυγή 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα δημοσιευτεί στο νέο βιβλίο των 
εκδόσεων Πατάκη «Νεοελληνική Γλώσσα» Α΄ Γενικού Λυκείου, 
Κριτήρια αξιολόγησης 


