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ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ



Κλασσικά ΕικονογραφημέναΚλασσικά Εικονογραφημένα



Κόμικς: Η δύναμη της εικόναςΚόμικς: Η δύναμη της εικόνας

• Η εικόνα αποτελεί σημαντικό 
συστατικό στοιχείο των κόμικς

• Τα κόμικς μεταδίδουν μηνύματα 
στα παιδιά. Αποτελούν φορείς 
ιδεολογίας, το περιεχόμενό ιδεολογίας, το περιεχόμενό 
τους δεν είναι ουδέτερο 

• Τα κόμικς θεωρούνταν ότι δεν 
έχουν παιδαγωγική αξία.     
Πλέον χρησιμοποιούνται 
στη διδασκαλία



Κλασσικά ΕικονογραφημέναΚλασσικά Εικονογραφημένα
• Οι ελληνικοί τίτλοι της 

σειράς ασχολήθηκαν 

συστηματικά με το 

ελληνικό παρελθόν. 

Εξοικείωναν τα παιδιά 

με την ελληνική με την ελληνική 

αρχαιότητα, το 

Βυζάντιο και την 

ιστορία της νεότερης 

Ελλάδας

• Η σειρά είχε 

διδακτικούς και 

ηθικοπλαστικούς 

στόχους



Κλασσικά ΕικονογραφημέναΚλασσικά Εικονογραφημένα: : 

18 τεύχη18 τεύχη αφιερωμένα αφιερωμένα 

στην Ελληνική Επανάστασηστην Ελληνική Επανάσταση

• Αρματωλοί και κλέφτες, 
Καπετάν Νικοτσαράς, 
Καπετάν Βλαχάβας

• Αρματωλοί και κλέφτες Β', 
Χρήστος Μηλιώνης, 

• Ο Παπαφλέσσας

• Καραϊσκάκης 

• Μιαούλης

• Ρήγας ΦεραίοςΧρήστος Μηλιώνης, 
Καπετάν Ανδρούτσος

• Κανάρης ο πυρπολητής 

• Ο Κολοκοτρώνης

• Λάμπρος Κατσώνης

• Οι Σουλιώτες, 
Λάμπρος Τζαβέλας

• Μάρκος Μπότσαρης

• Αθανάσιος Διάκος

• Ρήγας Φεραίος

• Η Μπουμπουλίνα

• Ο Λόρδος Βύρων

• Αλή Πασάς

• Το Xάνι της Γραβιάς

• Ο Xορός του Ζαλόγγου 

• Το Ολοκαύτωμα στο 
Αρκάδι



Κλασσικά ΕικονογραφημέναΚλασσικά Εικονογραφημένα

Ερευνάται:

• Αν τα τεύχη είναι εθνοκεντρικά και αν υποτιμούν 

τους «άλλους» 

• Αν τονίζουν τη διαφορετικότητα των Ελλήνων                 

και την υπεροχή τους σε σχέση με άλλους λαούςκαι την υπεροχή τους σε σχέση με άλλους λαούς

• Αν μεταδίδουν μηνύματα εθνικής υπερηφάνειας 

και πατριωτισμού 

• Αν οι Έλληνες παρουσιάζονται να έχουν αδικηθεί

από τους «άλλους» 



Απεικόνιση Απεικόνιση ΕλλήνωνΕλλήνων
• Παρουσιάζονται όμορφοι, 

με επιβλητικό παράστημα, 

με φουστανέλα και μουστάκι. 

Οι γυναίκες είναι όμορφες

• Άσκημοι είναι οι προδότες 

και οι δειλοί



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Δεν φοβούνται το θάνατο, είναι γενναίοι, 
τα κατορθώματά τους είναι υπεράνθρωπα



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Θυσιάζονται, χωρίς να 

προδώσουν, για την 

ελευθερία της πατρίδας και 

για τη θρησκεία

• Και τα μικρά παιδιά και οι 

γυναίκες έχουν γενναιότητα 



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Ακόμα κι αν δεν ζουν στη σκλαβωμένη Ελλάδα, 
σκέφτονται μονίμως την πατρίδα και επιθυμούν 
την ελευθερία της



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων
Οι Έλληνες έχουν 
ένδοξους προγόνους, 
είναι υπερήφανοι για 
αυτούς και έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά με 
αυτούς



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Τους θαυμάζουν και οι εχθροί και oι Ευρωπαίοι 
για τη γενναιότητά τους



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Είναι πιστοί χριστιανοί. 
Η διαφύλαξη της χριστιανικής 
πίστης τους είναι τόσο 
σημαντική όσο και η 
ελευθερία της πατρίδας



Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά ΕλλήνωνΕλλήνων

• Υπάρχουν και 

προδότες και 

δειλοί

• Έχουν ψεγάδια 

που 

δικαιολογούνται δικαιολογούνται 

από τα 400 

χρόνια σκλαβιάς

• Δεν έχουν 

ομόνοια, αλλά 

για το κοινό καλό 

παραμερίζουν τις 

διαφορές τους



Οι Οι «άλλοι»«άλλοι» των τευχώντων τευχών

• Τούρκοι

• Αλβανοί

• Αιγύπτιοι

• Μπαρμπερίνοι

• Άγγλοι 

Οι κυρίως εχθρικοί 

άλλοι:

• Οι Τούρκοι

• Οι Αλβανοί

• Οι Αιγύπτιοι
• Άγγλοι 

• Αυστριακοί

• Ρώσοι 

• Ιταλοί

• Γερμανοί

• Βενετσιάνοι

• Οι Αιγύπτιοι

Συχνά και οι Αλβανοί 

και οι Αιγύπτιοι 

αποκαλούνται 

Τούρκοι



Απεικόνιση Απεικόνιση εχθρώνεχθρών
• Εχθροί, όπως 

ο Αλή πασάς ή 

ο Ομέρ Βρυώνης, 

συνήθως 

παρουσιάζονται 

εμφανίσιμοι εμφανίσιμοι 

(αλλά με βλοσυρό 

βλέμμα). 

Η κακία τους 

τονίζεται πιο πολύ 

με το λόγο 

παρά με την εικόνα. 



Απεικόνιση Απεικόνιση εχθρώνεχθρών

• Συνήθως οι εχθρικοί πολεμιστές απεικονίζονται άσκημοι, 
μαυριδεροί, τριχωτοί, με χοντρά φρύδια και βλέμμα 
γεμάτο αγριάδα και κακία



Οι υπόλοιποι Οι υπόλοιποι εθνικοί άλλοιεθνικοί άλλοι

• Είναι εμφανίσιμοι, με ρούχα δυτικά

• Συνήθως είναι στρατιωτικοί και φορούν στολές



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Οι Έλληνες είναι 
γενναίοι, ενώ οι 
εχθροί είναι δειλοί 
και το βάζουν 
στα πόδια

• Οι εχθροί νικούν 
τους Έλληνες 
μόνο με τη βοήθεια 
πολιτισμένων άλλων 
ή με τεχνάσματα



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Οι Έλληνες παρομοιάζονται με τους αρχαίους 
Έλληνες, ενώ οι Τούρκοι με τους Πέρσες και τους 
τυράννους 



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Στη σύγκρουση χριστιανών και 

μουσουλμάνων 

οι μουσουλμάνοι εμφανίζονται 

φανατισμένοι



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Υπάρχει τάση γελοιοποίησης και 

υποτίμησης των ξένων γλωσσών 



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Οι Έλληνες είναι 

οι μικροί, φτωχοί και λίγοι 

που τα βάζουν 

με τους παντοδύναμους 

και πολλούς εχθρούς 



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους

• Ο εχθρός είναι 

ανομοιογενής

• Οι Έλληνες 

παρουσιάζουν      

εθνική ομοιογένεια:            εθνική ομοιογένεια:            

κοινή θρησκεία, 

καταγωγή (ένδοξοι 

πρόγονοι), γλώσσα 



Σύγκριση των Σύγκριση των ΕλλήνωνΕλλήνων

με τους με τους εχθρικούς άλλουςεχθρικούς άλλους
• Οι ωμότητες των «άλλων» 

τονίζονται ιδιαίτερα

• Και οι Έλληνες είναι βίαιοι, 

επειδή πρέπει να τιμωρήσουν 

τους «άλλους» για τις άδικες 

πράξεις τουςπράξεις τους



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
• Οι αντιπαραθέσεις των 

Ελλήνων παρουσιάζονται στα 

τεύχη



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Η παρουσία της Εκκλησίας και 

των ηρωικών ιερέων είναι έντονη, 

πρωτοστατούν στον Αγώνα



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
• Τα κατορθώματα των ηρώων 

της Επανάστασης είναι 

αξιομνημόνευτα και λαμπρό 

παράδειγμα για τις επόμενες 

γενιές – και για τους μικρούς 

αναγνώστες 



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Οι Έλληνες με τα 

κατορθώματά τους 

αποδεικνύουν ότι είναι 

άξιοι απόγονοι των 

αρχαίων Ελλήνων



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Τα τεύχη είναι εθνοκεντρικά 

• Οι εχθροί υποτιμούνται 

• Οι Δυτικοευρωπαίοι άλλοτε 

βοηθούν τους Έλληνες   βοηθούν τους Έλληνες   

άλλοτε όχι, ανάλογα με τα 

συμφέροντά τους



Η κοινή γλώσσα,     

η κοινή πατρίδα,     

οι ένδοξοι πρόγονοι 

και η θρησκεία 

υπερτονίζονται    

στα τεύχη,              στα τεύχη,              

τα οποία έχουν 

παιδαγωγικούς και 

ηθικοδιδακτικούς 

στόχους



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Σκοπός των τευχών είναι να 

καλλιεργηθεί γνήσιο 

πατριωτικό φρόνημα 

στα παιδιά, να νιώσουν 

εθνική υπερηφάνεια 

για τους προγόνους τουςγια τους προγόνους τους






