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Τ α  π α ι δ ί α  γ ρ ά φ ε ι
Η  Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  Γ ρ α φ ή  σ τ ο  Π ρ ό τ υ π ο  Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό  Σ χ ο λ ε ί ο 

τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Η Δημιουργική Γραφή στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί πρόσφατη ανακάλυψη. Εδώ και μια εξαετία, οι μαθητές του 
Σχολείου συμμετέχουν συστηματικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και σε Πιλοτικά 
και Πολιτιστικά Προγράμματα που αξιοποιούν τη Δημιουργική Γραφή στη διδασκαλία. Η 
διδακτική ομάδα της Δημιουργικής Γραφής του Σχολείου (Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Μαρία 
Κούντη, Αλεξάνδρα Μαυρίδου, Κατερίνα Μεταξωτού, Σοφία Νικολαΐδου) διδάσκει στον 
πολυδύναμο Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του Π.Π.Σ.Π.Θ. και έχει δυναμική ερευνητική και 
συγγραφική παρουσία σε συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικά βιβλία, επιστημονικά περιοδικά 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και στη διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών. Ο Όμιλος 
λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά, με τέσσερα τμήματα για φέτος, και αυξάνει διαρκώς 
τους μαθητές του εντός και εκτός Π.Π.Σ.Π.Θ. Έχει δημοφιλή διαδικτυακό τόπο (dimgrafi.
blogspot.gr) και συστηματικό εκδοτικό έργο.

  Στο Σχολείο μας, σκοπός της Δημιουργικής Γραφής, μέσα ή έξω από τη σχολική 
τάξη, δεν είναι ένα είδος συγγραφικού πρωταθλητισμού, αλλά η εξοικείωση του μαθητή 
με τη συγγραφική (και την αναγνωστική) πράξη και η σταδιακή εδραίωση της σχέσης του 
με τη λογοτεχνία. Η Δημιουργική Γραφή δείχνει, με τον πιο απτό τρόπο, ότι η γλώσσα είναι 
πανίσχυρο νοητικό εργαλείο: αποτελεί τρόπο σύλληψης, παράστασης και ερμηνείας του 
κόσμου.

Το ανά χείρας βιβλίο είναι προϊόν συνεργασίας. Έργο φιλίας και εργώδους προσπάθειας. 
Ο Γιώργος Ρουβάς, επιμορφούμενός μου στο Διά Βίου Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του 
Α.Π.Θ., εμπνευσμένος και ακούραστος εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου Δημιουργικής 
Γραφής του Π.Π.Σ.Π.Θ., αφιέρωσε εργατοώρες κοπιαστικής δουλειάς για να συναρμόσει σε 
ένα αξιανάγνωστο ανθολόγιο, τα κόμικς των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Με 
αφορμή το μάθημα που πραγματοποιήθηκε στα τέσσερα τμήματα του περσινού Ομίλου, το 
οποίο είχε ως αντικείμενο το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, επιλέγει και παρουσιάζει 
τις μαθητικές δοκιμές.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου 
και τον Πρόεδρό του, καθηγητή Α.Π.Θ. Δημήτρη Ψύλλο, που σκέπει και ενθαρρύνει την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα μαθητών και διδασκόντων, αλλά και στο Διευθυντή του 
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Σχολείου, Κωνσταντίνο Κουκουλά, που βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει τη σαρκοβόρα 
γραφειοκρατία, προκειμένου να υπάρξει απτό και ουσιαστικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

Οι πιο εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλονται στους μαθητές, που χαρίζουν με χαμόγελο 
το χρόνο, τον κόπο και τις λέξεις τους στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής και περιβάλλουν 
τους διδάσκοντες και το αντικείμενο με την αγάπη τους.

Σοφία Νικολαΐδου
Συγγραφέας, φιλόλογος

Συντονίστρια του Ομίλου Δημιουργικής 
Γραφής Π.Π.Σ.Π.Θ.
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ α  C o m i c s

Από τη λογοκρισία στη δεκαετία του 1950 και τις κατηγορίες ότι υποκινούν την 
εγκληματικότητα των ανηλίκων μέχρι την απονομή ειδικού βραβείου Pulitzer στο "Maus” 
του Art Spiegelman το 1992, τα Comics έχουν διανύσει μια ταραχώδη διαδρομή.

Η εξέλιξη των Comics από τα comic strips και τις μικρές αυτοτελείς ιστορίες του 
παρελθόντος στα σημερινά πολυσέλιδα graphic novels με τις πολύπλοκες και συναρπαστικές 
ιστορίες συνέβαλε στην αποδοχή της λογοτεχνικής αξίας τους: graphic novels όπως το 
"Watchmen” του Alan Moore (το οποίο συμπεριέλαβε το περιοδικό Times στη λίστα με τα 
100 καλύτερα μυθιστορήματα για την περίοδο 1923 - 2005), το "Maus” του Art Spiegelman 
και το "The Sandman” του Neil Gaiman - μεταξύ άλλων - συνέβαλαν στην μεταστροφή αυτή.

Τι ονομάζουμε όμως Comics και σε τι διαφέρουν από τα cartoon;

Με απλά λόγια, Comics ονομάζουμε εικόνες και λόγια που συνδυάζονται σε μια 
ακολουθία με σκοπό να αφηγηθούν μια ιστορία.

Η καθοριστική λέξη σε αυτό τον ορισμό - και αυτό που διαφοροποιεί τα Comics από 
ένα cartoon - είναι η ακολουθία: το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε δυο διαδοχικές εικόνες 
(the gutter) είναι αυτό που μας επιτρέπει να αφηγηθούμε μια ιστορία, καθώς μέσα σε 
αυτό μπορούμε να συμπυκνώσουμε τον χρόνο και να υπονοήσουμε κίνηση στον χώρο και 
στον χρόνο. Πως; Δείτε παρακάτω!

Συνοψίζοντας μια κίνηση οκτώ στιγμών σε τρεις
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Comics: Εικόνα + Λόγος 

Αναφέραμε προηγουμένως ότι τα Comics συνδυάζουν εικόνα και λόγο. Πως όμως 
συνδυάζονται αυτά τα δυο; Ο Scott McCloud υποστηρίζει ότι υπάρχουν επτά διαφορετικοί 
τρόποι. Ας τους εξετάσουμε:

Αυτό το οποίο πρέπει να θυμάστε είναι ότι η ισορροπία ανάμεσα σε εικόνα και 
λόγια είναι "δυναμική”: πότε βγαίνει μπροστά η εικόνα και πότε τα λόγια, και τα δυο όμως 
εργάζονται χέρι - χέρι για να προωθήσουν την ιστορία. Ειδικότερα, ο λόγος στα Comics 
είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια του συγγραφέα/καλλιτέχνη, στην προσπάθειά 
του να επικοινωνήσει την ιστορία του στον αναγνώστη:

1. οι λέξεις προσφέρουν σαφήνεια, τη στιγμή που η εικόνα μπορεί να είναι ασαφής 
ή παραπλανητική,

2. οι λέξεις βοηθούν στο να «συμπιεστεί» μια ιστορία.

Γιώργος Ρουβάς
Πληροφορικός

Εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου Δημιουργική 
Γραφής Π.Π.Σ.Π.Θ.
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ΕΙΜΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΒΟΟΚΗΣ &
ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΑΣ...

ΓΕΙΑ ΣΑΣ
& ΧΑΡΑ ΣΑΣ!!!!
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Το ήξερες ότι...

... τα avatar είναι μια βασική αρχή του 
Ινδουισμού και αναφέρονται στην μορφή που 
παίρνει μια θεότητα κατά τη διάρκεια της 
καθόδου της στη γη;

Στον κόσμο της τεχνολογίας, με τον όρο avatar αναφερόμαστε στο ψηφιακό alter - 
ego ενός χρήστη, στην εικόνα που χρησιμοποιεί για να αναπαραστήσει τον εαυτό του 
στον ψηφιακό κόσμο. 

Στην εποχή του Web 2.0, υπάρχουν δεκάδες διαδικτυακές εφαρμογές που μπορεί 
να χρησιμοποιήσει κάποιος για να φτιάξει ένα avatar. Μια τέτοια αξιοποιήσαμε και 
εμείς, δίνοντας στους συμμετέχοντες - μαθητές του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής να 
κατασκευάσουν το ψηφιακό alter - ego / avatar τους.

Αν και δεν έχει ευθεία σχέση με τα Comics, η κατασκευή των avatar μας έδωσε 
την ευκαιρία για μια πρώτη ενασχόληση με τον χαρακτήρα μιας λογοτεχνκής ιστορίας 
και τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να έχει για να είναι ξεχωριστός.

Ειδικότερα, η κατασκευή του Διαβολοbookη, της μασκότ του Ομίλου, από τα παιδιά 
του Ομίλου του Δημοτικού αποτέλεσε το έναυσμα για τις πρώτες ασκήσεις δημιουργικής 
γραφής: τα παιδιά κλήθηκαν να αφηγηθούν την ιστορία του, να περιγράψουν την χώρα 
του, να εξιστορίσουν στο πως απέκτησε το όνομα του και πως τελικά κατέληξε στο 
σχολείο μας. 
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Η ομάδα του Ομίλου
Δημιουργικής Γραφής

∑oφία

Nιĸoλαΐδoυ

Aλεξάvδρα

MαυρίδoυΓιώργoς

PoυβάςKατερίvα

Mεταξωτoύ

Mαρία

Koύvτη
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Πριν... & ... μετά το lifting

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το avatar σας;

Ζητήσαμε από τα παιδιά του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής να φτιάξουν τα δικά τους ava-
tar και αυτά... ξεσαλώσανε! Για να γλιτώσουμε την... δημόσια κατακραυγή, υποχρεωθήκαμε 
να επέμβουμε αισθητικά σε ορισμένα από αυτά. Ιδού το αποτέλεσμα!
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"Το είδατε;
Στην επόμενη

σελίδα έχει ένα quiz!”

"Τους άλλαξε
τα φώτα

ο Ρουβάς,
Jack Sparrow”

"Καλά, το
έχετε χάσει
τελείως!”

"Αχ, μ’ αρέσουν
τα quiz! Τι είναι, Τι είναι;”

"Ε, γύρνα επιτέλους
σελίδα για να δούμε, ντε”

"Μην το συζητάς,
φίλε Karate Kid.
Φτηνά τη
γλυτώσαμε.”

Ο Όμιλος της Σοφίας

Kατά σειρά εμφάvισης: Xαράλαμπoς ∏απαδόπoυλoς, ∑τέφαvoς Mπαμπαvάτσης,
∏άπαρη Zωή, ∆ημήτρης Mπαλλάς, ∏ωλίvα Mιĸρoπoύλoυ & Άvθεια Xαλĸιά 
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Το quiz
λυση: Καλλια Καραγιαννη

Μπορειτε να
αναγνωρισετε  την
συμμαθητρια μΑΣ;
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"Μ’ αυτά τα γυαλιά
βλέπω τα πάντα”

"Εγώ πάλι δεν
βλέπω την τύφλα μου”

"Τι καλά που περνάμε!”

"Δεν είναι κι άσχημα”

Ο Όμιλος της
Αλεξάνδρας

"Πφφ... Πιο χάλια δεν γίνεται!”

"Μαμά, ένα ποντίκι!”Kατά σειρά εμφάvισης:
Kωvσταvτίvoς Γράvης
Oδυσσέας ∑oφιĸίτης
Γλυĸερία Λoυvή
Φoίβoς ∏oλυχρovίδης
Mαρία Mπέλλoυ
Eυαγγελία Tαoυĸτσή - ΦιoλιτάĸηEυαγγελία Tαoυĸτσή - Φιoλιτάĸη
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Οι άγγελοι της Μαρίας

Mε βάση τo χρώμα της ĸoυπ:
∆έσπoιvα Aγγελoπoύλoυ

Aσημέvια ∑αĸoύλη
∆ήμητρα Aλεξαvδρίδoυ
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Avτωvία
Γαβριηλίδoυ

∑oφία
Γιoυβαρλάĸη

Έλεvα
∆αλάρα

Λυδία
∆έλιoυ

Aστέριoς
∆ιoύδης

Θάvoς
Kατσάτoς

Aλέξαvδρoς
Koτίδης

Kωvσταvτίvoς
Mαραγĸός

∆ημήτρης
Mήτσιoς

Θαvάσης
Mήτσιoς

Mόvιĸα
Nιĸoλαΐδη

∆oμιvίĸη
Oιĸovόμoυ

Φoίβη
∏ατσαλίδoυ

Aχιλλέας
Tαυρίδης

Eύα
Tόδα

Aχιλλέας
X’γεωργίoυ

∏αvαγιώτης
X’γεωργίoυ

... και τα μικράκια μας!





Level 1
Comic Strips



GARFIELD
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Ο Garfield έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις 19 Ιουνίου 1978 σε 41 Αμερικανικές 
εφημερίδες. Πατέρας του είναι ο, γεννημένος στην Indiana των ΗΠΑ, Jim Davis. Πήρε το 
όνομά του από τον παππού του Jim Davis, τον James Garfield Davis.

Ο Jim Davis παρατήρησε ότι κυκλοφορούσαν πολλά επιτυχημένα comic strips με 
σκύλους, αλλά κανένα με γάτες και κάπως έτσι γεννήθηκε ο Garfield, αυτή η χοντρή, 
τεμπέλα, κυνική πορτοκαλί γάτα που τόσο έχουμε αγαπήσει. 

Ο Garfield έχει παίξει σε 11 σειρές κινουμένων σχεδίων, σε 2 κινηματογραφικές 
ταινίες και σε 3 βιντεοταινίες, ενώ η σειρά «The Garfield Show» που παίζει στο Cartoon 
Network από το 2009, εκπέμπεται σε 131 χώρες. Για όλα αυτά, ο Jim Davis έχει κερδίσει 4 
βραβεία Emmy (συνολικά 11 υποψηφιότητες).

Σήμερα, ο Garfield διαβάζεται σε περισσότερες από 2400 εφημερίδες από 200 
εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ ο ν  G a r f i e l d

Η πρώτη εμφάνιση του Garfield (19.06.1978)

Το ήξερες ότι...

... την φωνή του Garfield και 
στις δυο κινηματογραφικές 
ταινίες έχει δανείσει ο Bill 
Murray;
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Ελένη Ασηµάκη

Κωνσταντίνος Μπαδιαβάς

Ζωή Πάπαρη, Λητώ Σακελλάρη Θεοδώρα Τορτοπίδου
& Νίκη - Αυγή Φιλίππου 

Σοφία Γιουβαρλάκη
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Θεοφάνης Φιλίππου

Φοίβη Πατσαλίδου

Άνθεια Χαλκιά & Λεµονιά Μωυσίδου

Χριστίνα Σπάρταλη, Άννα - Λουίζα Γουναροπούλου
& Φώτης Γουναρόπουλος
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Παναγιώτης Χατζηγεωργίου

Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιώργος Σαντεξής
& Χαράλαµπος Παπαδόπουλος

Μόνικα Ποντικίδου

Κάλλια Καραγιάννη
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Βίκυ Χατζηπαυλίδου
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∆οµινίκη Οικονόµου

Κωνσταντίνος Γράνης

Ελένη Αϊντινίδου, Ανθή Βασιλοπούλου, Ελένη
Κοτέλλη, Έλενα Μαστρογιάννη & Πωλίνα Μικροπούλου

Κωνσταντίνος Μαραγκός



MAFALDA
& ΦΙΛΟΙ
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ η  M a f a l d a
Η Mafalda είναι δημιούργημα του Αργεντίνου σκιτσογράφου Joaquín Salvador Lavado, 

γνωστού με το ψευδώνυμο "Quino”. Γεννήθηκε το 1962 για να πρωταγωνιστήσει σε μια 
διαφήμιση πλυντηρίων! Πήρε το όνομά της από ένα ήρωα της Αργεντίνικης ταινίας Dar la 
Cara (1962). Η διαφημιστική καμπάνια τελικά δεν έτρεξε, ο Quino έβαλε την Mafalda στο 
συρτάρι και την ξαναέβγαλε δυο χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα, πρωτοεμφανίστηκε στις 
29 Σεπτεμβρίου 1964 στο περιοδικό Primera Plana και κατόπιν σε διάφορες εφημερίδες και 
περιοδικά της χώρας μέχρι τις 25 Ιουνίου 1973, οπότε και ο Quino την "συνταξιοδότησε”.

Η Mafalda, το 6χρονο κορίτσι με τα φουντωτά μαύρα μαλλιά και τον τεράστιο φιόγκο 
πρέσβευε την προοδευτική νεολαία της Αργεντίνικης μεσαίας τάξης της δεκαετίας του ‘60. 
Χαρακτηριστική είναι η βαθιά ανησυχία της για την ανθρωπότητα, μιας και καταπιάνεται 
συνλέχεια με "δύσκολα” θέματα, όπως η παγκόσμια ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο 
πόλεμος του Βιετνάμ, κτλ. Οι ατάκες της σπάνε κόκαλα, αφήνοντας συχνά τους γονείς της 
άφωνους. Λατρεύει τους Beatles  και απεχθάνεται τις... σούπες (έμμεση αναφορά στην 
πολιτική κατάσταση της Αργεντινής τη δεκαετία του ‘60).

Το ήξερες ότι... 

... το 2009, ένα άγαλμα της Mafalda εγκαταστάθηκε στο 
Μπουένος Άιρες, έξω από το παλιό σπίτι του Quino;
(για του λόγου το αληθές, ιδού το άγαλμα αγκαλιά με τον 
Quino) 

Όταν η Mafalda ασχολήθηκε με την Ελλάδα
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Αστέριος ∆ιούδης

Λυδία ∆έλιου

Ελένη Ασηµάκη

Βίκυ Χατζηπαυλίδου
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Θάνος Κατσάτος

Θάνος Κατσάτος

Γιώργος Σαντεξής, Χαράλαµπος Παπαδόπουλος
& Γιάννης Παπαγεωργίου

Ζωή Πάπαρη, Νίκη - Αυγή Φιλίππου, Θεοδώρα Τορτοπίδου
& Λητώ Σακελλάρη
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Έλενα Μαστρογιάννη, Πωλίνα Μικροπούλου, Ελένη Κοτέλλη,
Ελένη Αϊντινίδου & Ανθή Βασιλοπούλου

Χριστίνα Σπάρταλη, Φώτης Γουναρόπουλος
& Άννα - Λουίζα Γουναροπούλου
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ ο ν  K i c k  B u t t o w s k i

Ο Clarence Francis "Kick” Buttowski είναι ο πρωταγωνιστής της αμερικανικής 
τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων "Kick Buttowski: Suburban Daredevil|” (Kick But-
towski: Ο διαβολάκος των προαστίων). Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 13 Φεβρουαρίου 
2010 στο Disney XD, ένα αμερικανικό συνδρομητικό κανάλι. Δημιουργός της σειράς - και 
"πατέρας” του Kick Buttowski - είναι ο Sandro Corsaro. Πολλοί από τους χαρακτήρες - 
καθώς και οι περιπέτειες στις οποίες μπλέκουν - βασίστηκαν στην παιδική ηλικία του 
Corsaro την οποία πέρασε στο Stoneham της Μασαχουσέτης. 

Ο Kick Buttowski είναι ένα μικρόσωμο 10χρονο αγόρι που αναζητά συνεχώς την 
περιπέτεια. Φοράει μια λευκή στολή ακροβάτη με κόκκινες ρίγες στα μανίκια, λευκό κράνος 
με μια κόκκινη λωρίδα και κίτρινες μπότες και γάντια. Είναι πεισματάρης, αποφασιστικός 
και δεν λέει ποτέ όχι σε μια πρόκληση. Πάθος του; Τα ακραία ακροβατικά. Στόχος του; Να ζει 
την κάθε μέρα σαν να ήταν η δική του προσωπική "ταινία δράσης.” Όπως αντιλαμβάνεστε, 
στο πέρασμα του αφήνει συντρίμμια (ποτέ όμως εκ προθέσεως). Μην ξεγελιέστε όμως: 
κατά βάθος, ο Kick Buttowski είναι μια ευγενική και αγαθή ψυχή. 

Τι άλλο ξέρουμε γι’ αυτόν; Είναι το μεσαίο παιδί στην οικογένειά του, είναι 
αριστερόχειρας και έχει μπλε μάτια. Ααα!! ...και είναι πολύ καλός στο... πινγκ πονγκ!

Το ήξερες ότι...

... (ένα από τα) σλόγκαν του 
Kick Buttowski είναι η ατάκα 

"Chimi - changa!”;

    Πολυ cool
  τυπος ο Kick!
    Νομιζω οτι
  ταιριαζουμε. Θα του 
κανω friend request  
    στο Facebook!!!
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Αστέριος ∆ιούδης
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∆ηµήτρης Μήτσιος
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Παναγιώτης Χατζηγεωργίου





MINNIE MOUSE

DAISY DUCK
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ η ν  M i n n i e  M o u s e  κ α ι  τ η ν  D a i s y  D u c k
Η Daisy Duck είναι ένας πολυαγαπημένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων και η 

γυναίκα του Donald Duck. Έκανε το ντεμπούτο της στις 7 Ιουνίου 1940 στην ταινία μικρού 
μήκους της Disney, "Mr. Duck Steps Out”. Σε αυτή την ταινία, ο Donald επισκέπτεται το 
σπίτι της  Daisy  (το πρώτο τους ραντεβού!) με σκοπό να την "κερδίσει”. Αν και στην αρχή 
τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ταινία τελειώνει με την Daisy να έχει εντυπωσιαστεί από 
τον Donald και να τον κατακλύζει με φιλιά. Ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται! Η πρώτη της 
"έντυπη” εμφάνιση έγινε στις 4 Νοεμβρίου 1940 σαν τη νέα γειτόνισσα του Donald και 
πιθανό αγαπημένη.

Όπως και ο Donald, είναι μια ανθρωπόμορφη λευκή πάπια. Ξεχωρίζει για τις μεγάλες 
βλεφαρίδες της και τον τεράστιο φιόγκο στα μαλλιά. Φοράει τακούνια και ένα βραχιόλι 
στο αριστερό της χέρι. Αν και έχει το ίδιο εκρηκτικό ταμπεραμέντο με τον Donald, 
έχει μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Γενικά, μπορείς να πεις ότι είναι λαμπερή, χαριτωμένη, 
ενθουσιώδης και αποφασιστική. Δεν βάζει γλώσσα μέσα, βαριέται εύκολα, αγαπά τα φώτα 
της δημοσιότητας και είναι πολύ ανταγωνιστική. 

Η Daisy Duck κάνει την είσοδό της στην ταινία "Mr. Duck 
Steps Out”. Τι γυναίκα, Θεέ μου!

Η Minnie Mouse είναι η φιλενάδα του Mickey Mouse. Αυτή και η Daisy Duck είναι 
κολλητές φίλες. Σε αντίθεση με την Daisy, η Minnie είναι ντροπαλή και σεμνή. Της αρέσει 
να μαγειρεύει και να χορεύει. Αγαπημένα της χόμπι η κηπουρική και το... shopping. Συνήθως 
φοράει μια κοντή κόκκινη πουά φούστα με ασορτί φιόγκο και λευκά γάντια. Χαρακτηριστικές 
είναι οι ψηλοτάκουνες γόβες που φοράει, που είναι πολύ μεγάλες για τα πόδια της, με 
αποτέλεσμα να βγαίνουν συνέχεια οι φτέρνες της έξω από τα παπούτσια της.

Πρωτοεμφανίστηκε στις 17 Μαρτίου 1929 στην μικρού μήκους ταινία του Walt Disney, 
"Plane Crazy”.

Είναι ευγενική, στοργική με τα παιδιά και τα ζώα και απελπιστικά ρομαντική. Έχει όμως 
και αρκετά ελαττώματα: έχει τη συνήθεια να απογοητεύεται εύκολα, είναι παρορμητική, 
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σε σημείο που να γίνεται ψυχαναγκαστική, και - μερικές φορές - αφελής. Η αγένεια και 
η έλλειψη τάξης μπορούν να την κάνουν να χάσει την ψυχραιμία της. Απεχθάνεται τους 
άνδρες που φλερτάρουν, τους εγωιστές και τους ναρκισσιστές. Παρόλα αυτά, εμείς 
εξακολουθούμε να την αγαπάμε που - αυτή και η τρελοπαρέα της - μας συντρόφευσε 
στην εφηβεία μας.

Η Minnie δίνει στον Mickey ένα πέταλο για γούρι 
λίγο πριν την πρώτη πτήση του (Plane Crazy, 1929)

Το ήξερες ότι...

... αρχικά,
τη φωνή της Minnie Mouse

έκανε ο Walt Disney;

...το Minnie είναι στην
πραγματικότητα υποκοριστικό:
το πλήρες όνομα της Minnie

είναι Minerva Mouse;
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Level 2
Comic Book

Stories



Η ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΛΗ

PAUL AUSTER
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ η ν  “ Γ υ ά λ ι ν η  Π ό λ η ”  τ ο υ  P a u l  A u s t e r 
Ο Paul Auster γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1947 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, 

από γονείς πολωνοεβραϊκής καταγωγής. Απόφοιτος του πανεπιστημίου Κολούμπια, μετά 
τις σπουδές του στην αγγλική, γαλλική και ιταλική λογοτεχνία έζησε για ένα διάστημα στη 
Γαλλία, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στον λογοτεχνικό χώρο ως μεταφραστής (από 
τα γαλλικά) και ποιητής.

Ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Paul Auster 
κάνει τα πρώτα του βήματα στην πεζογραφία το 1982 με την "Επινόηση της Μοναξιάς” 
(The Invention of Solitude), ένα αυτοβιογραφικό δοκίμιο,  για ν’ ακολουθήσει η "Γυάλινη 
Πόλη” το 1985. 

Η "Γυάλινη Πόλη” είναι η μία από τις τρεις νουβέλες  που συνθέτουν την "Τριλογία της 
Νέας Υόρκης”, έργο με το οποίο ο Auster καθιερώθηκε ως έναν από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους συγγραφείς. Οι άλλες δυο είναι τα "Φαντάσματα” (1986) και "Το κλειδωμένο 
δωμάτιο” (1986). Και οι τρεις νουβέλες είναι αστυνομικές ιστορίες που λαμβάνουν χώρα 
στην πόλη της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες δύο είναι γραμμένες σε τρίτο πρόσωπο - με τη 
διαφορά ότι η πρώτη είναι γραμμένη σε αόριστο χρόνο και η δεύτερη σε ενεστώτα - ενώ 
η τρίτη νουβέλα έχει γραφτεί σε πρώτο πρόσωπο. Η Τριλογία της Νέας Υόρκης είναι το πιο 
εμβληματικό έργο του  Auster  και θεωρείται βιβλίο - σταθμός στη νεότερη αμερικανική 
λογοτεχνία.

Το 1994, η "Γυάλινη Πόλη” του Auster έγινε graphic novel από τους Paul Karasik και 
David Mazzucchelli από τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο Avon Books.

Το ήξερες ότι...

... η "Γυάλινη Πόλη” απορρίφθηκε 
από 17 εκδότες, μέχρι να 

αποφασίσει τελικά να την εκδώσει 
ο μικρός Καλιφορνέζικος εκδοτικός 

οίκος Sun and Moon Press;
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∆ήµητρα Αλεξανδρίδου
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Ιωάννης Ασλανίδης
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Αλέξανδρος Κοτίδης
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Κωνσταντίνος Μαραγκός
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Μαρία Μπέλλου
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Μόνικα Νικολαΐδη
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Φοίβος Πολυχρονίδης
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Βασίλης Σουτζόγλου
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Αχιλλέας Ταυρίδης
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Στέργιος - Γιώργος Τσαρούχας
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Ελένη Φανουράκη
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Αχιλλέας Χατζηγεωργίου
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Απόστολος Γιουβαρλάκης
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Αναστασία Παπαδοπούλου



66

∆έσποινα Αγγελοπούλου



67

Ιοκάστη Γεωργίου & ∆ιοµήδης Μπαδιαβάς



68

Λυµπέρης ∆ιονυσόπουλος & Γιάννης Πάππας
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Αλέξης Καρύδας



70

Γλυκερία Λουνή



71

Θανάσης Μήτσιος



72

Φοίβη Πατσαλίδου



73

Ασηµένια Σακούλη



74

Γρηγόρης Σαµαράς



75

Οδυσσέας Σοφικίτης
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Ευαγγελία Ταουκτσή- Φιολιτάκη



Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ

J. D. SALINGER
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ ο ν  “ Φ ύ λ α κ α  σ τ η  σ ί κ α λ η ”
τ ο υ  J .  D .  S a l i n g e r

Ο J. D. Salinger γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 1 Ιανουαρίου, 1919. Σε ηλικία 32 χρονών 
έγραψε το μυθιστόρημα "Ο Φύλακας στη σίκαλη.” Αν και έχει περάσει μισός αιώνας από 
τότε που εκδόθηκε (16 Ιουλίου, 1951), το μυθιστόρημα του J. D. Salinger παραμένει  ένα 
από τα δημοφιλέστερα εφηβικά αναγνώσματα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Ο κεντρικός 
του ήρωας, ο Holden Caulfield, συνόψιζε τη βίαιη έκφραση του άγχους της νέας γενιάς 
της εποχής. Η περιπλάνηση του Holden παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές ιστορίες 
ενηλικίωσης στην αμερικανική λογοτεχνία, ενώ ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πιο 
σημαντικούς χαρακτήρες στην αμερικανική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. 

Ο "Φύλακας στη σίκαλη” προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στις ΗΠΑ από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της κυκλοφορίας του λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιούσε ο συγγραφέας, των 
συχνών αναφορών σε σεξουαλικές έννοιες, αλλά και επειδή υποβίβαζε τις οικογενειακές 
αξίες και τους ηθικούς κώδικες. Μέχρι τις αρχές του ‘80, αποτελούσε το πιο λογοκριμένο 
βιβλίο στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες των ΗΠΑ. Πολλοί καθηγητές που το δίδασκαν 
απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση. Την ίδια όμως στιγμή, αποτελούσε και το 
δεύτερο πιο συχνά διδασκόμενο μυθιστόρημα στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια των ΗΠΑ. 

Ο "Φύλακας στη σίκαλη” έχει μεταφραστεί σε σχεδόν όλες τις γλώσσες και έχουν 
πουληθεί μέχρι σήμερα 65 εκατομμύρια αντίτυπα (περίπου 250.000 αντίτυπά του πωλούνται 
κάθε χρόνο). 

Το ήξερες ότι...

... πολλοί εγκληματίες έχουν συνδεθεί 
με τον "Φύλακα της Σίκαλης;” Για 

παράδειγμα, ο Mark David Chapman, 
δολοφόνος του John Lennon, συνελήφθη 
έχοντας στην κατοχή του ένα αντίτυπο 

του βιβλίου.
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∆έσποινα Αγγελοπούλου, Αναστασία Παπαδοπούλου
& Ασηµένια Σακούλη
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Απόστολος Γιουβαρλάκης
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Κωνσταντίνος Γράνης
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Λυµπέρης ∆ιονυσόπουλος
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Βιβή Θεοφάνους



84

Αλεξάνδρα Κοντού



85

Γλυκερία Λουνή



86

∆ιοµήδης Μπαδιαβάς
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Ιωάννα Μπακαλιού



88

Γρηγόρης Σαµαράς
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Οδυσσέας Σοφικίτης
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Στέργιος - Γιώργος Τσαρούχας, Ιωάννης Ασλανίδης & ∆ήµητρα
Αλεξανδρίδου



Level 3
Storyboard

Comics



... ΤΟΥ ΠΑΖΛ

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ...
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ η ν  ά σ κ η σ η
Στους μαθητές δόθηκαν κομμένες και μπερδεμένες οι ακόλουθες φωτογραφίες από 
ένα μεγάλο storyboard 100 εικόνων και τους ζητήθηκε να σκαρφιστούν μια ιστορία 
χρησιμοποιώντας, με όποια σειρά επιθυμούσαν, 8 - 12 από αυτές. Για τους σκοπούς της 
άσκησης, τους δόθηκε ένα δισέλιδο με ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για να κολλήσουν τις 
φωτογραφίες και να γράψουν το κείμενο που θα τις "έντυνε”.
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Level 4
Fumetti
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Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ η ν  ά σ κ η σ η
Επιτέλους, έφτασε η μεγάλη στιγμή! Η τελευταία πίστα για να τερματίσουμε το παιχνίδι. 
Έχοντας δουλέψει στις προηγούμενες δυο συναντήσεις στη βάση συγκεκριμένων 
περιορισμών, πλέον οι μαθητές είναι έτοιμοι να "αποδείξουν” ότι έχουν αφομοιώσει όλα 
όσα συζητήσαμε και εφαρμόσαμε. Αφετηρία μας; Μια λευκή κόλλα χαρτί! Πολύ σωστά 
καταλάβατε... ούτε προσχεδιασμένοι χαρακτήρες, ούτε προαποφασισμένη ροή γεγονότων, 
ούτε περιορισμένα word bubbles, ούτε... Τα comics περνάνε στο παρασκήνιο και μπροστά 
βγαίνει η λογοτεχνία. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να σκαρφιστούν 
και να αφηγηθούν μια λογοτεχνική ιστορία σεβόμενοι τις συμβάσεις των comics ως μέσου 
αφήγησης. Από τα τρία συστατικά μιας λογοτεχνικής ιστορίας (χαρακτήρες, σκηνικό και 
πλοκή), μόνο το σκηνικό είναι δεδομένο: η αυλή του Π.Π.Σ.Π.Θ. Οι μαθητές καλούνται:

- να στήσουν μια ιστορία
- να σχεδιάσουν τους χαρακτήρες που θα συμμετέχουν
- να αποφασίσουν ποια κομμάτια της ιστορίας θα αποτυπωθούν στα πάνελ του 
comics
- να αποφασισουν το είδος του λόγου που θα ντύσει την εικόνα (αφήγηση, 
διάλογος)
- να υποδυθούν τους χαρακτήρες της ιστορίας τους και να τραβήξουν τα 
πλάνα με την χρήση μιας φωτογραφικής κάμερας.

Με την αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών, οι φωτογραφίες των μαθητών 
επεξεργάστηκαν για να τους δοθεί το feeling των comics και ενσωματώθηκαν σε κατάλληλα 
πάνελ για να προκύψει το αποτέλεσμα που θα δείτε στις επόμενες σελίδες. Τι λέτε; Τα 
καταφέραμε;

Το ήξερες ότι...

... με τον όρο fumetti οι Ιταλοί αναφέρονται στις φωτό - νουβέλες, ένα 
είδος comics που χρησιμοποιεί φωτογραφίες για την εικονογράφηση της 
ιστορίας, αντί για ζωγραφιές. Η κυριολεκτική σημασία της λέξης / όρου 
είναι "μικρά συννεφάκια καπνού” (έμμεση αναφορά στα word bubbles 
των comics). 
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Γιάννης Παπαγεωργίου, Χαράλαµπος Παπαδόπουλος
& Γιώργος Σαντεξής

ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ

ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΓΙΩ-
ΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕ...

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
      ΝΑ
ΞΑΛΑΦΡΩΣΩ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΝΤΑΨΕ
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ
& ΠΗΡΕ ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ

ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΣΤΙΓΜΗ... 

ΩΧ!

ΤΙ
ΚΑΝΕΙΣ

ΕΚΕΙ
ΡΕ;

ΜΑΝΟΥΛΙΤΣΑ ΜΟΥ!!!

@%#*&@%#$@*&@#$

ΤΩΡΑ ΘΑ
ΤΟΥ ΔΕΙΞΩ

ΕΓΩ!

Ο ΧΑΡΗΣ & Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΑΝ
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∆ηµήτρης Μπαλλάς, Στέφανος Μπαµπανάτσης
& Άρης Σκενδέρης

“ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!”

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΟΥΝ ΝΑ
ΟΧΥΡΩ-
ΘΟΥΝ
ΑΛΛΑ
ΜΑΤΑΙΑΜΑΤΑΙΑ

ΑΥΤΟ
ΦΩΝΑΞΕ
Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ...

τοτε καταλαβα
οτι η νικη μασ
ηταν σιγουρη

ΦΟΒΟΣ &
ΑΝΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ...

... ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΠΣΠΘ
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Ελένη Αϊντινίδου, Κάλια Καραγιάννη & Έλενα Μαστρογιάννη

     

Kατι υπαρχει ομωσ εδω περα!

Δεν εχει περασει πολυ καιρος και
φτανουν στα αφτια τους κατι φημες.

Tις αγνοουν.

Δυο μαθητριες περναν τις εξετασεις! Ειναι πολυ χαρου-
μενες που θα ερθουν σ’ αυτο το ιδιαιτερο σχολειο.

γιατι στα τζαμια
υπαρχουν καγκελα;

τι ειναι ολεσ αυτεσ οι
κλειδωμενεσ αιθουσεσ;

Εχουν περασει
μονο δυο μηνες
και πεντε
μαθητες εχουν
εξαφανιστει.
κανενας δε
νοιαζεται; Μονονοιαζεται; Μονο
εγω φοβαμαι,
αναρωτιεται
η Κατερινα. 

Ποιος κρυβεται
πισω απ’ ολα

αυτα;
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Μόνικα Ποντικίδου, Λυδία Τζαµαλή, Ευτέρπη Πλιάτσικα
& Ξένια Χατζηιωάννου

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΟ

το μονο ατομο
το οποιο δεν
ειχε επηρεα-
σει η παρανοια
με το “μο”, ηταν

η μοζαμβικη. 

ολα αρχισαν μια φαινομενικα ηρεμη μερα.
στην αρχη κανεις δεν του εδωσε σημασια.
σε καθε διαλειμμα, ομως, εμφανιζοταν κι
αλλο ενα.

οχι επειδη τα ει-
χε γραψει αυτη.
επειδη δεν ει-
χε με ποιον να

το συζητησει: κα-
νεισ δεν την

εκανε παρεα.εκανε παρεα.

τοτε, την πλησιασαν δυο συμμαθητριες
της. της ειπαν πως καταλαβαιναν γιατι
το εκανε & την βοηθησαν να καθαρισει.

τα δυο κοριτσια
εγιναν οι καλυτε-

ρες τισ φιλες...

γι' αυτο το εκανε, για να τραβηξει την
προσοχη των συμμαθητων της. το σχε-
διο της ομως απετυχε. με δακρυα στα
ματια, αρχισε να τα καθαριζει. 



ΚΑΙ
ΓΙΑ
ΤΟ

ΤΕΛΟΣ
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Άνθεια Χαλκιά

οι μερες περνουσαν και
οι μαθητες ειχαν

αρχισει να ανησυχουν.
τα παιδια πηραν πιο

δραστικα μετρα.

α!!! Δεν την
εχετε δει...
ενταξει,

ευχαριστω...

"τι ομορφη μερα" αναφωνησαν οι μα-
θητες του α2 του ππσπθ. "παλι
λειπει η καθηγητρια μας." 

  
  

  

τελικα μετα απο
μερικες μερες η

κ. νικολαϊδου
εμφανιστηκε!

καλα που δεν

ανοιξε την

τηλεοραση...

θα μασ

σκοτωνε!!!

the
end!

τι εγινε παιδια; σασ ελει-
ψα; σκουπιστε τα δακρυασασ!
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