
 

 

ΚΟΜΙΚΣ 
 

Ορισμός : Τα κόμικς για παιδιά είναι απλές εικονογραφημένες ιστορίες,  με 

χιουμοριστικό η περιπετειώδες περιεχόμενο.   

 

Γιατί τα παιδιά αγαπούν τα κόμικς  
 

1. Το  χιουμοριστικό η περιπετειώδες περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις τους,  ενώ οι ιστορίες είναι σύντομες και εύληπτες.  

2 .  Έχουν έντονο το υπερφυσικό και παραμυθικό στοιχείο.  

3 .  Υπάρχει η αιώνια σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και στο κακό.  Το καλό 

πάντα στο τέλος νικά.  

4. Οι ήρωες είναι συνήθως ζώα,  έξυπνα,  αεικίνητα,  ιδιότητες που 

ταιριάζουν στην παιδική ψυχολογία.   

5.  Επαναλαμβάνουν εύκολα και χαρακτηριστικά σχήματα,  που αποτελούν 

διακριτικά στοιχεία της προσωπικότητάς του κάθε ήρωα και αναγνωρίζονται 

πιο εύκολα από τα παιδιά. 

6.  Το διάβασμα των κόμικς είναι  επιλογή του παιδιού,  αποτελεί ευχάριστη 

ανάπαυλα και δεν υπόκειται στις σχολικές υποχρεώσεις.  

7. Παρέχουν ψυχαγωγία,  ενώ τα παιδιά βλέπουν στους ήρωες των κόμικς να 

πραγματοποιούνται πολλές επιθυμίες τους.  

8. Επιτρέπουν τη φυγή από την πραγματικότητα,  παραμένοντας επιφανειακά 

μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.   

 

Τα κόμικς ως επικοινωνιακό μέσο 

  

1. Επιτρέπουν στο παιδί να συμπληρώνει με τη φαντασία του την ελλιπή 

πληροφορία του σκίτσου.   

2.  Ο λόγος και τα μηνύματα είναι άμεσα,  οι ήρωες δεν αφηγούνται,  αλλά 

δρουν.  

3.  Κυριαρχεί η εικόνα,  ενώ ο λόγος λειτουργεί συμπληρωματικά. 

 

Τα κόμικς ως ύφος 
 

1. Ο συναισθηματικός κόσμος που δημιουργούν ( κωμικό,  δραματικό 

στοιχείο ) καθιστά πιο εύληπτη την πληροφορία. 

2. Ο νέος συχνά ταυτίζεται με τους ήρωες. 



 

 

 

 

Ως περιεχόμενο 
 

1. Αρχικά αντλούσαν τα θέματά τους από την καθημερινότητα.  Αργότερα,  

ενέταξαν στη θεματολογία τους τις περιθωριακές ομάδες,  τη βία,  τις 

κοινωνικές διαφορές,  την οικολογία και την επιστημονική φαντασία. 

2.  Οι αξίες παρουσιάζονται ως αλήθειες αλλά με στερεοτυπική μορφή.   

3. Υπάρχει το κλασικό μοτίβο της αντιπαράθεσης του καλού με το κακό.  

Νικητής στον αγώνα αυτό βγαίνει πάντα το καλό.   

4. Το χιουμοριστικό η περιπετειώδες περιεχόμενο.   

5. Το εικαστικό τους μέρος είναι προσαρμοσμένο στην παιδική 

προσωπικότητα.  Εν τούτοις ελκύει εκτός από τα παιδιά και αρκετούς 

μεγάλους. 

 

Ως δομή 

  

1. Οι ιστορίες είναι μικρές και εύληπτες.   

2. Συχνά οι ήρωες είναι ζώα,  γι αυτό είναι πιο κοντά στην παιδική ψυχολογία. 

 

Ως γλώσσα  
 

1. Η γλώσσα είναι απλή,  είναι φτωχό λεξιλόγιο αλλά πλούσια σε ήχους.   

2. Δεν συμβάλλει στη γλωσσική καλλιέργεια.   

3. Ο λόγος είναι αποσπασματικός.   

4. Κυρία γλώσσα είναι ουσιαστικά η εικόνα,  η οποία χαρακτηρίζεται για την 

αληθοφάνεια,  που προσελκύει τους νέους.   

5.  Η αφήγηση είναι άμεση,  παρουσιάζεται με τη δράση των ηρώων,  ο λόγος 

δεν είναι έντεχνος,  το ύφος είναι απλό και λιτό.              


