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Τρόποσ εξζταςθσ-Κείμενα αναφοράσ 

Για τθν εξζταςθ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Λογοτεχνία» Γενικισ Παιδείασ, οι 
υποψιφιοι/εσ αξιολογοφνται ςε ενιαία τρίωρθ εξζταςθ ςτθν κατανόθςθ και παραγωγι 
λόγου. 
Δίνονται ςτουσ/ςτισ υποψθφίουσ/εσ δφο ι τρία μθ διδαγμζνα κείμενα, ςυνολικισ ζκταςθσ 
ζωσ τρεισ ςελίδεσ, ζνα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, ςε ολοκλθρωμζνθ ι 
αποςπαςματικι μορφι, (ποίθμα, διιγθμα, μυκιςτόρθμα ι κεατρικό ζργο)· τα υπόλοιπα 
κείμενα μπορεί να είναι ςε ολοκλθρωμζνθ, ελαφρϊσ διαςκευαςμζνθ ι αποςπαςματικι 
μορφι: δθμοςιογραφικά άρκρα, ςυνεντεφξεισ, κριτικζσ, δοκίμια, επιςτθμονικά κείμενα, 
αφίςεσ με λεηάντα, πλθροφοριακά κείμενα με εικόνεσ, ςκίτςα, πίνακεσ ι διαγράμματα 
κ.ά.), διαφορετικά μεταξφ τουσ ωσ προσ το κειμενικό είδοσ, ϊςτε να αποτιμάται θ 
αναγνωςτικι ικανότθτα των υποψθφίων ςε ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν. Σα κείμενα μποροφν 
να ςυνοδεφονται από ςφντομο ειςαγωγικό ςθμείωμα χωρίσ ερμθνευτικά ςχόλια. 

 

Γελοιογραφία-ςκίτςα-κόμικσ 

Τι είναι 

 

Ωσ γελοιογραφία χαρακτθρίηεται κάκε ηωγραφικι παράςταςθ τθσ οποίασ τα κφρια 
γνωρίςματα προςϊπων ι πραγμάτων αποδίδονται κωμικά παραλλαγμζνα. Στόχοσ τθσ 
γελοιογραφίασ είναι θ διακωμϊδθςθ προςϊπων από τουσ λόγουσ ι των πράξεϊν τουσ 
κακϊσ και καταςτάςεων που όμωσ δεν ςυμβιβάηονται ςτθ κοινι αντίλθψθ. Η ςθμαςία δε 
τθσ γελοιογραφίασ ςυνικωσ υποδθλϊνεται με ςχετικό υπότιτλο ι ςτιχομυκία αν πρόκειται 
για γελοιογραφικό ςφμπλεγμα. 

Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι θ γελοιογραφία μεγαλοποιεί τα φυςικά γνωρίςματα και κυρίωσ τα 

ελαττϊματα, ι με αντικζςεισ, καταδεικνφει τθν αςυμφωνία των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν 

ι των θκικϊν ιδιοτιτων του γελοιογραφουμζνου προκειμζνου νϋ αναδείξει κωμικό ςτοιχείο 

Τα κόμικσ, που αναφζρονται και ωσ ζνατθ τζχνθ ι ωσ εικοναφιγθςθ, είναι μια μορφι 

οπτικισ τζχνθσ που αποτελείται από διαδοχικζσ εικόνεσ που ςυνικωσ ςυνδυάηονται με 

κείμενο, το οποίο ωσ εκφερόμενοσ λόγοσ τοποκετείται ςε ςυννεφάκια κειμζνου, ωσ 

περιγραφι ςε λεηάντεσ, ωσ θχθτικό εφζ ςε ςυννεφάκι με αιχμζσ, κ.λπ. Βικιπαίδεια 

Αρχικά χρθςιμοποιικθκαν για να εικονογραφθκοφν καρικατοφρεσ και για να διαςκεδάςουν με 

απλζσ και ςυνθκιςμζνεσ ιςτορίεσ, ζχουν πλζον εξελιχτεί ςε μορφι τζχνθσ, με πολλά υποείδθ. Σα 

πιο ςυνθκιςμζνα είδθ κόμικσ είναι τα κόμικ ςτριπσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά (και όχι μόνο), 

όπου μια μικρι ιςτορία ξετυλίγεται μζςα ςε τρία ι τζςςερα καρζ  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD&action=edit&redlink=1
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Συγκρίνω ζνα ςκίτςο με ζνα γραπτό κείμενο 

 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ (όταν το κείμενο 2 είναι γελοιογραφία, ςκίτςο ι κόμικ) 

 

1.Να ςυγκρίνετε τα «Κείμενα 1 και 2» ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. 

2. Να ςυγκρίνετε τα κείμενα Ι και ΙΙ ωσ προσ 

 το είδοσ 

 το περιεχόμενο 

 τθν πρόκεςι τουσ 

 τθν πρόκεςι τουσ 

3. Ποια είναι θ πρόκεςθ του ςκιτςογράφου; Θεωρείτε ότι πζτυχε τον ςτόχο του 

 

 

Οργάνωςθ/δομι τθσ απάντθςθσ 

 

Α.     Κείμενο Ι: 

Αναφζρω  ςυνοπτικά το είδοσ του κειμζνου,το κζμα και τον ςκοπό του ςυγγραφζα 

 

Β.     Κείμενο ΙΙ:  

-Περιγράφω τθν εικόνα 

-Αναλφω τυχόν ςυμβολιςμοφσ και ερμθνεφω τισ προκζςεισ του ςκιτςογράφου/ 

γελοιογράφου, φροντίηοντασ να αιτιολογιςω τθ γνϊμθ μου με ςτοιχεία από τθν 

εικόνα. 

 

Γ.      Γενικά ςυμπεράςματα, δθλαδι τα κοινά και διαφορετικά τουσ ςτοιχεία 
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Ενζργειεσ 

Αξιοποιώ όςα μακαίνω για τουσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ τθσ γελοιογραφίασ και 

των κομικσ 

 

                      
                           1.Περιγράφω και αναλφω τι βλζπω (κυριολεκτικά) 

 
Τι απεικονίηεται 

 
Τοπία 

 
 
 
 

Σκθνζσ 
 
 
 

Πρόςωπα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντικείμενα 
 
 

Σφμβολα 
 
 
 

 
Γραπτό κείμενο 

 
 
Σοπίο  
(βουνό, κάλαςςα, αςτικό κζντρο, δρόμοσ, χωριό, φφςθ, δάςοσ, 
τοπίο μάχθσ  κ.λπ. 
Μπορϊ να προςδιορίςω τον τόπο και τον χρόνο, τθν περίςταςθ; 
 
κθνι από τθν κακθμερινότθτα, τθν πολιτικι, τθν οικογζνεια, το 
ςχολείο κ.λπ. 
Φανταςτικι ςκθνι  
 
Ποια πρόςωπα απεικονίηονται;  
ιςτορικά-κακθμερινά-φανταςτικά  
φφλο, θλικία, κοινωνικι κζςθ, φυλετικι ταυτότθτα, επάγγελμα 
κ.λπ.,  
ζκφραςθ προςϊπου, κίνθςθ, ςτάςθ,χειρονομίεσ 
Είναι ςχεδιαςμζνα ρεαλιςτικά ι υπερβολικά -καρικατοφρεσ  
( δθλαδι, αναπαράςταςθ προςϊπων ι πραγμάτων με κωμικι 
παραμόρφωςθ, ζτςι ϊςτε να προκαλείται γζλιο) 
Μζγεκοσ (ρεαλιςτικό, μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ) 
Όταν οι  ιρωεσ ι τα αντικείμενα απεικονίηονται ςε πολφ 
μικρότερο ι μεγαλφτερο μζγεκοσ από τθν πραγματικότθτα 
μεγαλοποιοφνται ι ςμικρφνονται καταςτάςεισ, απόψεισ ι 
πράξεισ 
 
Π.χ. βιβλία, υπολογιςτζσ, ζπιπλα, εργαλεία  κ.λπ. 
Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; 
 
Οι περιςςότερεσ γελοιογραφίεσ βαςίηονται ςε κάποιο ςφμβολο 
για να τονίςουν κάτι. Τπάρχει κάποιο ςφμβολο; Ποιοσ είναι ο 
ρόλοσ του; 
 
 
Τπάρχει λεηάντα ;  
Σα πρόςωπα λζνε κάτι; 
Πϊσ ςυςχετίηεται ο λόγοσ με τθν εικόνα; 
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 2.Ερμθνεφω 
 

 
ε ποιο κζμα 
αναφζρεται; 

 
 
 

 
Πολιτικά ηθτιματα 
(Πολιτικι διαφκορά, δθμοκρατία, χρθματιςμόσ κ.λπ.) 
Πόλεμοσ ειρινθ 
Ψευδείσ ειδιςεισ 
Ψθφιακόσ κόςμοσ 
Οικογενειακζσ ςχζςεισ 
Μετανάςτευςθ 
Καταναλωτιςμόσ 
Μαηοποίθςθ 
Ελλάδα-Ευρϊπθ 
ϋΕμφυλεσ ταυτότθτεσ 
Βιβλίο και τθλεόραςθ 
Ιςτορικά κζματα 
Οικολογικό πρόβλθμα 
Λειτουργία των ΜΜΕ 
Ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ  
Κ.λπ. 
 

 
Ποια είναι θ  διάκεςθ 
του ςκιτςογράφου 

 
 
 

 
Ποια είναι  

θ πρόκεςι του 
ςκιτςογράφου 

 
-χιουμοριςτικι  
-ςκωπτικι  
-ειρωνεία 
-ςαρκαςμόσ 
-δθκτικά ςχόλια 
 
Να καταγράψει ζνα γεγονόσ, 
Να ςατιρίςει, 
Να ειρωνευτεί/καταδικάςει ζνα πρόςωπο ι μια ςυμπεριφορά,  
Να εκφράςει τθν κοινι γνϊμθ ι να διαφοροποιθκεί 
Να καταγγείλει 
 

Είναι  αιςιόδοξο ι 
απαιςιόδοξο το μινυμα 
που  εκπζμπει ο 
δθμιουργόσ τθσ; 

 

Ποια ςυναιςκιματα γεννά /προκαλεί ςτον δζκτθ αυτι θ 
γελοιογραφία;   

Συναιςκθματικι αντίδραςθ 

                                                 
                                              3. Τι ςυμπεραίνω από αυτζσ τισ παρατθριςεισ 
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Η κεωρία ςτθν πράξθ-Παράδειγμα 

 

Πικανι ερώτθςθ: Να ςυγκρίνετε τα «Κείμενα 1 και 2» ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. 

 

Οργάνωςθ/δομι τθσ απάντθςθσ 

 

Α. Κείμενο Ι: κζμα το οικολογικό πρόβλθμα 

     Αναφζρω  ςυνοπτικά το είδοσ του κειμζνου, το κζμα και τον ςκοπό του ςυγγραφζα 

 

Β. Κείμενο ΙΙ:  

 

 

 

 

 

 

 

-Περιγράφω τθν εικόνα 

-Αναλφω τυχόν ςυμβολιςμοφσ και ερμθνεφω τισ προκζςεισ του ςκιτςογράφου/ 

γελοιογράφου, φροντίηοντασ να αιτιολογιςω τθ γνϊμθ μου με ςτοιχεία από τθν εικόνα. 

 

Γ. Γενικά ςυμπεράςματα, δθλαδι τα κοινά και διαφορετικά τουσ ςτοιχεία 

 

Παράδειγμα απάντθςθ; 

Σο κείμενο Ι αναφζρεται ςτο κζμα (π.χ. τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ) 

Ο ςυγγραφζασ  προβλθματίηεται για τθν αλόγιςτθ ςπατάλθ των φυςικϊν πόρων τθσ γθσ  

που οδθγοφν ςτθν εξάντλθςι τουσ  και ςτο οικολογικό πρόβλθμα που ζχει προςλάβει 

παγκόςμιεσ διαςτάςεισ  και αναρωτιζται αν πρόκειται να λθφκοφν παγκόςμια μζτρα για 

τθν αντιμετϊπιςι του. 

Κείμενο ΙΙ 

το ςκίτςο απεικονίηεται θ υδρόγειοσ καμζνθ, κατεςτραμμζνθ, με ρωγμζσ  που κυμίηουν 

τθν ερθμοποίθςθ των τοπίων λόγω ζλλειψθσ νεροφ.  Μια ιςχυρι αντίκεςθ επιτυγχάνεται με 

τθν εικόνα ςτθν κορυφι του κατεςτραμμζνου τοπίου: Σθν επιφάνεια τθσ κατεςτραμμζνθσ 

γθσ καλφπτει ζνασ τεράςτιοσ ςπόγγοσ (μοιάηει με  ςφουγγάρι που χρθςιμοποιείται για το 

πλφςιμο των πιάτων-ςφμβολο αποςτράγγιςθσ/καταλιςτευςθσ  των φυςικϊν πόρων). τθν 

πράςινθ επιφάνεια απεικονίηεται ζνα ειδυλλιακό περιβάλλον: Μια βίλλα ςε ζνα ονειρικό 

καταπράςινο τοπίο με δζντρα, πιςίνα και ανκρϊπουσ  που απολαμβάνουν  αμζριμνα μια 

ηωι γεμάτθ ευθμερία, πολυτζλεια . Η εικονιςτικι αντίκεςθ ςυμβολίηει τθν αδιαφορία και 

τον κυνιςμό των οικονομικά ιςχυρϊν που είναι οι βαςικοί υπεφκυνοι για το οικολογικό 
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πρόβλθμα. «Συφλωμζνοι» από τθν απλθςτία τουσ και τθν μυωπικι τουσ αντίλθψθ για το 

μζλλον του πλανιτθ, κρυμμζνοι ςτουσ τεχνθτοφσ ιδιωτικοφσ τουσ  παραδείςουσ κεωροφν 

ότι οι ίδιοι δεν κα υποςτοφν τισ ςυνζπειεσ μιασ ολοκλθρωτικισ οικολογικισ καταςτροφισ.   

το πρϊτο κείμενο  (π.χ. άρκρο) πρόκεςθ του ςυγγραφζα είναι  εκφράςει με τθ χριςθ 

τεκμθρίων  τον προβλθματιςμό του  για τθ βιωςιμότθτα του πλανιτθ. 

το δεφτερο κείμενο, πρόκεςθ του ςκιτςογράφου είναι να καταγγείλει τουσ υπεφκυνουσ 

για τθν οικολογικι καταςτροφι . Με το ςτοιχείο τθσ υπερβολισ τονίηει  και αναδεικνφει τθν 

αναλγθςία, τον κυνιςμό , τθν εγωιςτικι και τυχοδιωκτικι τουσ ςυμπεριφορά απζναντι ςτο 

περιβάλλον και εν γζνει τθν ανκρωπότθτα και τισ μελλοντικζσ γενιζσ. 

 

Σθμείωςθ: 

Η γελοιογραφία, τα ςκίτςα, οι διαφθμίςεισ, οι αφίςεσ και τα κόμικσ ζχουν κοινά εκφραςτικά 

μζςα με τθ λογοτεχνία και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ (ηωγραφικι, γλυπτικι), όπωσ: 

Παρομοιϊςεισ 

Αναλογία 

Αλλθγορία 

Τπερβολι 

Ειρωνεία 

φμβολα 

Εικόνεσ (Ρεαλιςτικζσ ι ςουρρεαλιςτικζσ) 

Σο ςτοιχείο τθσ ζκπλθξθσ 

Σο ςτοιχείο τθσ παρεξιγθςθσ 

Λογοπαίγνια 

Αμφιςθμία των λζξεων 

Τπαινιγμοί 
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Σχετικά κείμενα 

 

Κείμενο Ι Γελοιογραφία-εικαςτικά 

Ζνα ςκίτςο-γελοιογραφία χαρίηει γζλιο προβάλλει, ςατιρίηει, αναδεικνφει τισ ακζατεσ ι 
ςκόπιμα καλυμμζνεσ πλευρζσ, μασ βοθκάει να δοφμε τον κόςμο γφρω μασ με άλλα μάτια. 
μιασ και δε μασ ενδιαφζρει τόςο θ πιςτι περιγραφι, όςο θ αίςκθςθ και θ ουςία του 
μοντζλου είτε αυτό είναι ζμψυχο, είτε άψυχο. Η γελοιογραφία είναι μια μορφι 
αφθγθματικισ τζχνθσ, που χρθςιμοποιεί το γραπτό λόγο, τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ των 
εικαςτικϊν Σεχνϊν. 

Η γελοιογραφία είναι ο απλόσ τρόποσ ςχεδίου-ςκίτςου, το οποίο με τθν κωμικι 
παραμόρφωςθ ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν, αναλογιϊν, ςχζςεων ςατιρίηει πρόςωπα ι 
καταςτάςεισ, ςυνικωσ τθσ επικαιρότθτασ. Σο ςχζδιο ι ςκίτςο είναι εικαςτικι ζκφραςθ με 
τθν οποία παριςτάνονται μορφζσ ι ιδζεσ με πολφ λίγεσ γραμμζσ. 

Κατά τον   θ         θ το ζργο του γελοιογράφου είναι θ προςπάκεια να ςυλλάβει τθν 
ανεπαίςκθτθ κίνθςθ μιασ μορφισ και να τθν κάνει ορατι ςε όλουσ με τθ μεγζκυνςθ. Με 
τον τρόπο αυτό δίνει ςτα πρόςωπα τουσ μορφαςμοφσ που τα ίδια κα ζκαναν εάν 
ολοκλθρωνόταν ο μορφαςμόσ. Δθμιουργεί δυςαναλογίεσ και παραμορφϊςεισ 
χαρακτθριςτικϊν που κα μποροφςαν να υπάρχουν ςτθ φφςθ, με κάποια βεβαίωσ 
υπερβολι. Για παράδειγμα τα ςτοιχεία τθσ φυςιογνωμίασ που είναι ακίνθτα, το 
καμποφριαςμα μιασ μφτθσ ι το ςχιμα ενόσ αφτιοφ. 

Η τζχνθ τθσ γελοιογραφίασ είναι πολφ παλιά, υπάρχει ςε παραςτάςεισ των μελανόμορφων 
αγγείων και φτάνει ςε μεταγενζςτερεσ εποχζσ ςε περιοδικά και εφθμερίδεσ. Κατά τα τζλθ 
του 1 ου αιϊνα και μετά φτάνει ςε κορφφωςθ 

Πθγι: 

https://www.bulbapp.com/u/%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B1 
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Κείμενο ΙΙ Όταν θ γελοιογραφία ςυναντά τθν εκπαίδευςθ   Κατερίνα Σρφφωνοσ    

Κακθγιτρια Φιλολογίασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η γελοιογραφία είναι ζνα είδοσ μιασ αλλιώτικθσ γλώςςασ, ζνασ κρυφόσ ποταμόσ, αλλά 

ωςτόςο ρζει γιατί αποτελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο ζκφραςθσ. Ανικει ςτθν κατθγορία των 

λεγόμενων γραφικών τεχνών και ωσ αυτοτελισ τζχνθ παρουςιάηεται κυρίωσ από το τζλοσ 

του 16ου αι. 

Σα γελοιογραφικά είδθ ιταν γνωςτά από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ. Κατά τον 

Πελοποννθςιακό Πόλεμο, ςτισ αρχζσ του 4ου αιϊνα π.Χ. ςτθν Ακινα, ηοφςε ο ηωγράφοσ 

Παφςων, ο οποίοσ κατά τον Αριςτοτζλθ παρίςτανε τουσ ανκρϊπουσ, όπωσ οι κωμικοί 

ποιθτζσ, πολφ χειρότερουσ ςε μια ρεαλιςτικι τάςθ παρωδίασ και διακωμϊδθςθσ.  

Με τον όρο γελοιογραφία νοείται κάκε ηωγραφικι αναπαράςταςθ προςώπων ι 

καταςτάςεων θ οποία εξετάηονται από κωμικι ςκοπιά. Ο ςκιτςογράφοσ, μζςω τθσ 

γελοιογραφίασ ςτοχεφει κυρίωσ ςτθ διακωμώδθςθ κάποιων προςώπων και καταςτάςεων 

κακώσ και ςτθν κριτικι των κακώσ κειμζνων. 

Παράλλθλα, ο γελοιογράφοσ χρθςιμοποιώντασ αντί του λόγου το ςχζδιο προςπακεί να 

παρουςιάςει από τθν κωμικι τουσ πλευρά κοινωνικά γεγονότα από πολιτικζσ ι άλλεσ 

καταςτάςεισ. Αντίςτοιχο είδοσ ςτθ λογοτεχνία είναι θ ςάτιρα και θ παρωδία, ιδιαίτερα θ 

κεατρικι επικεϊρθςθ.  

Κατά κφριο λόγο, θ γελοιογραφία είναι είτε πολιτικι, είτε κοινωνικι. Αφενόσ, θ πρϊτθ 

διακωμωδεί πολιτικά πρόςωπα και ςτοχεφει κατά βάςθ ςτθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ για 

τυχόν παραπλάνθςθ του από δθμαγωγοφσ πολιτικοφσ για δικό τουσ όφελοσ. Αφετζρου, θ 

κοινωνικι γελοιογραφία κρίνει κοινωνικζσ καταςτάςεισ ι παρζκτροπα (μόδα, μιμθτιςμόσ, 

καταναλωτιςμόσ, κτλ) 

file:///C:/Users/user/Desktop/Για%20site/2.%20Μη%20λογοτεχνικά%20κείμενα%20Διορθωμένα%20Ιουλίτα%20pdf/ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ%20ΚΕΙΜΕΝΑ/Όταν%20η%20γελοιογραφία%20συναντά%20την%20εκπαίδευση
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Για τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ μασ ενδιαφζρει ιδιαίτερα θ πολιτικι 

γελοιογραφία, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι και οι κοινωνικζσ γελοιογραφίεσ ςτεροφνται 

ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

Αλλά, γιατί είναι αναγκαία θ ζνταξθ τθσ γελοιογραφίασ ςτο μάκθμα; Πρωτίςτωσ, 

απευκφνεται ς’ ζνα ευρφτερο κοινό και χρθςιμοποιϊντασ ζνα είδοσ «εικονικισ» γλϊςςασ, 

μπορεί να γίνει κατανοθτι και εφλθπτθ, προκαλϊντασ ςυνάμα τθν προςοχι και το 

ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ. Επιπλζον, θ γελοιογραφία ωσ εικαςτικό είδοσ ζχει 

ςυγκεκριμζνουσ κϊδικεσ και, όπωσ όλα τα είδθ τζχνθσ για τθν κατανόθςθ του νοιματοσ 

απαιτοφνται οριςμζνα «κλειδιά». Ζτςι, οι μακθτζσ τθν αντιμετωπίηουν ωσ πεδίο 

προβλθματιςμοφ και αφορμι γνϊςθσ. υνεπϊσ, θ αξιοποίθςι τθσ ςτθ διδακτικι πράξθ 

εξάπτει και διεγείρει τθ δθμιουργία/φανταςία των μακθτϊν. Επομζνωσ, θ παρουςία τθσ 

γελοιογραφίασ ςτο μάκθμα ανάμεςα ς’ άλλα, κα προκαλζςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

για το πρόςωπο, κατάςταςθ, γεγονόσ που αναφζρεται και κ' αποτελζςει κίνθτρο για το 

μάκθμα ι ακόμθ και για προςωπικι μελζτθ. Θα δϊςει ακόμθ τθν ευκαιρία για 

προβλθματιςμό των μακθτϊν, αφοφ ό,τι καυςτθριάηεται, διακωμωδείται ι γίνεται 

αντικείμενο κριτικισ, ςίγουρα αποτελεί το επίκεντρο ενδιαφζροντοσ, γι' αυτό, άλλωςτε 

τράβθξε και τθν προςοχι του γελοιογράφου. Θα βοθκιςει ακόμθ ςτθ διεξαγωγι ςυηιτθςθσ 

μεταξφ των μακθτϊν, π.χ. κατά πόςο ο γελοιογράφοσ ζχει ι όχι δίκαιο να (κατα)κρίνει 

πρόςωπα και καταςτάςεισ. Οι μακθτζσ για υποςτιριξθ των κζςεων τουσ μποροφν να 

παρουςιάηουν επιχειρθματολογία, που κα ςτθρίηεται ςε ιςτορικζσ μαρτυρίεσ. Θα 

κατανοιςουν ακόμθ ότι, ςτθν ουςία, ο γελοιογράφοσ με το ζργο του εκφζρει μια άποψθ, 

όπωσ ακριβϊσ γίνεται με τον προφορικό ι το γραπτό λόγο κι ότι υπάρχει πικανότθτα να 

υπάρχει ζντονο το ςτοιχείο του υποκειμενιςμοφ. Θα βοθκιςουν τζλοσ, ν’  αντιλθφκοφν 

πράγματα (αίτια, αφορμζσ, κίνθτρα, διαδικαςίεσ κτλ), να εντοπίηουν το ουςιϊδεσ και να το 

ςυγκροτοφν ςτθ μνιμθ με τθ βοικεια τθσ εικόνασ.  

  

Ωσ εκ τοφτου, οι μακθτζσ, οι οποίοι καταπιάνονται με τθν παρατιρθςθ μιασ γελοιογραφίασ 

κα πρζπει να ζχουν κατά νου τα εξισ:  

-να εντάξουν το ςκίτςο ςτο χωροχρονικό του πλαίςιο 

 -να αξιοποιιςουν τυχόν πλθροφορίεσ οι οποίεσ ςυνοδεφουν τθ γελοιογραφία 

 -να εξετάςουν κριτικά και προςεκτικά κάκε ςχζδιο που υπάρχει μζςα ςτθ γελοιογραφία, 

προςδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα αντικείμενα 

 -να αναγνωριςτοφν τα πρόςωπα τθσ γελοιογραφίασ και να μελετθκεί θ μεταξφ του 

ςτιχομυκία  

-να προςεχκεί θ επιλογι των χρωμάτων του ςκίτςου, κακϊσ είναι δθλωτικι αυτοφ που 

επικυμεί να ςτθλιτεφςει ο δθμιουργόσ  

-να προςεχκεί αν θ εξζλιξθ των γεγονότων ςτθ ςυνζχεια δικαίωςε τον καλλιτζχνθ. 

*…+ 

 

Πθγι: https://www.philenews.com/f-me-apopsi/paremvaseis-ston-

f/article/957065/otan-i-gloiogafia-synanta-tin-ekpaidefsi 
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Αναφορζσ 

Η γελοιογραφία πθγι γζλιου και προβλθματιςμοφ 

Πολφτροπθ γλώςςα-Γελοιογραφία-αςκιςεισ 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ πολυτροπικότθτασ, Ελζνθ Χοντολίδου 

Γραμματιςμόσ και πολυτροπικότθτα , Κυριακι Αδαλόγου 

Πολυτροπικότθτα και γραπτά – εικονιςτικά κείμενα, Δθμιτρθσ Κυπριώτθσ 

Γλώςςα τθσ εικόνασ και εκπαίδευςθ, Ουρανία Σζμογλου 

Διπλωματικι Εργαςία Η εικόνα του παιδιοφ ςτθ ςφγχρονθ γελοιογραφία. Η περίπτωςθ του 

ςκιτςογράφου ΚΤΡ (Ιωάννθσ Κυριακόπουλοσ) (1 72-2015) τθσ ιμοποφλου Παρκζνασ 

 

Βλζπε παραδείγματα και φφλλα εργαςίασ  ςτο www.mariakappou.gr Μθ λογοτεχνικά 

κείμενα Πολυτροπικά κείμενα 
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Ελένη%20Χοντολίδου
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http://politropi.greek-language.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84/
Ουρανία%20Σέμογλου
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