Τεθμενίςζε πηοπηαθήξ Φαθμο Δημκύζημο.

Superhero. Υπενήνςαξ. Τη είκαη μ οπενήνςαξ; Ο
δεμμθηιέζηενμξ μνηζμόξ ημο ήνςα εηκαη μ ελήξ:

‘Κάποιος ποσ θσζιάζει ηημ ζωή ηοσ για μα ζώζει
ηη ζωή κάποιοσ άλλοσ.’ Υπενήνςαξ είκαη θάπμημξ
μ μπμίμξ δηαζέηεη ηθακόηεηεξ πένακ ημο
θοζημιμγηθμύ ηηξ μπμίεξ πνεζημμπμηεί γηα κα ζώζεη
ημκ ζοκάκζνςπό ημο.
Τμ ζοκεζέζηενμ μένμξ γηα κα ζοκακηήζεη θακείξ
έκακ οπενήνςα είκαη ε βηβιημζήθε (ή ημ
πενίπηενμ). Φακηαζηηθμί παναθηήνεξ πμο δμοκ ζε
μοζηζημνήμαηα θαη θόμηθξ. Εδώ γεκκάηαη ημ
ενώηεμα. Τί είκαη θόμηθ; Κόμικ ειμαι εμα μέζο ηο

οποίο τρηζιμοποιεί αλληλοστία εικόμωμ και
κειμέμοσ για μα εκθράζει μια ιδέα ή μα διηγηθεί
μια ιζηορία. Τμ θόμηθ οπάνπεη εδώ θαη ανθεηά
πνόκηα ζακ μέζμ έθθναζεξ θαη ροπαγςγίαξ. Κάπμημη
ζεςνμύκ μηα πνώημε μμνθή θόμηθ ηηξ ημηπμγναθίεξ
ηςκ ακζνώπςκ ηςκ ζπειαίςκ. Σθαιηζηέξ
ημηπμγναθίεξ ανπαίςκ Αηγοπηίςκ αιια θαη Ειιήκςκ
μπμνμύκ επίζεξ κα ζεςνεζμύκ μμνθέξ θόμηθ.

Φαναθηηθά θαη ζαηονηθέξ εηθόκεξ ημο 17μο αηώκα μη
μπμίεξ δηεγμύκηαη ζθεκέξ ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ θαη
δηαθςμμδμύζακ ημοξ άνπμκηεξ ηεξ επμπήξ. Αθόμα
θαη μη μοζμιμγηθμί παναθηήνεξ ηςκ ανπαίςκ
πμιηηηζμώκ μπμνμύκ κα ζεςνεζμύκ οπενήνςεξ.
Άημμα με ελςπναγμαηηθέξ δοκάμεηξ μη μπμημί είηε
ζώδμοκ ημκ θόζμμ είηε ημκ θαηαζηνέθμοκ. Ο
Ηναθιήξ εηκαη ηνακό πανάδεηγμα. Θα μπμνμύζε
θακείξ κα πεη πςξ είκαη μ πνώημξ μεηαλύ ηςκ
οπενενώςκ. Μάιηζηα, όιμη μη μοζμιμγηθμί θαη
ζνεζθεοηηθμί οπενάκζνςπμη έπμοκ επεννεάζεη με
ημκ εκακ ή ημκ άιιμ ηνόπμ ημοξ παναθηήνεξ ηςκ
θόμηθ όπςξ μ Superman.
Τα 3 βαζηθά νεύμαηα θόμηθ είκαη ημ αμενηθάκηθμ,
ημ εονςπα’η’θό θαη ημ ηαπςκηθό. Τμ ηαπςκηθό θόμηθ
μκμμάδεηαη Manga θαη λεθίκεζε ζηεκ Ιαπςκία ημο
13μο αηώκα. Εηθόκεξ μη μπμίεξ δηεγμύκηακ ηζημνίεξ
παναγμέκεξ ζε λύιμ ή δςγναθηζμέκεξ ζε πανηί. Τμ
εονςπα’η’θό έπεη ηηξ απανπέξ ημο ημκ 18μ αηώκα θαη
λεθίκεζε ςξ μέζμ ζάηοναξ θαη πημύμμν θαη
ζεςνείηαη ημ θόμηθ όπςξ ημ λένμομε ζήμενα. Τμ
αμενηθάκηθμ θόμηθ λεθίκεζε ημ 1842. Μεηα ηεκ
μεηάθναζε θαη δεμμζίεοζε εονςπα’η’θώκ θόμηθ ζηεκ

Αμενηθή, πμιιμί δεμημονγμί εκζμοζηάζηεθακ θαη
απμθάζηζακ κα δεμημονγήζμοκ ηα δηθά ημοξ θόμηθξ.
Μεγάιμ νόιμ ζηεκ δεμμζίεοζε θαη ακαγκώνηζε ημο
μέζμο έπαηλακ μη εθεμενίδεξ μη μπμίεξ ελέδηδακ
μηθνά πημμμονηζηηθά θόμηθξ (ηα ιεγόμεκα θόμηθ
ζηνηπξ) ζηηξ ηειεοηαίεξ ζειηδεξ ημοξ.
Απεοζύκμκηακ ζε όιεξ ηηξ ειηθίεξ, θονίςξ όμςξ
δηαβάδμκηακ απμ παηδηά. Η μεγάιε άκζηζε ήνζε ημ
1934. Τα θόμηθξ έγηκακ αοηόκμμεξ εθδόζεηξ θαη
θοθιμθμνμύζακ ζε μμνθή πενημδηθμύ πςνίξ ημοξ
πενημνηζμμύξ ηεξ εθεμενίδαξ. Τμ 1938 εμθακίδεηαη
μ παναθηήναξ μ μπμίμξ θαζηενώκεη ημ θόμηθ ζακ
μέζμ ζπεδόκ απμθιεηζηηθμ ζημ κα δηεγείηαη ηζημνίεξ
με οπενακζνώπμοξ: μ Superman. Ο Superman
απμθηά δεμμζηόηεηα θαη ιαηνεύεηαη απμ ημοξ
πάκηεξ. Μηθνά αγόνηα ηνέπμοκ κα αγμνάζμοκ ημ κεμ
ηέοπμξ θάζε μήκα με ηηξ κέεξ ημο πενηπέηεηεξ.
Γίκεηαη πνςηαγςκηζηήξ δηθμύ ημο ηειεμπηηθμύ
ζήνηαι, θηκμύμεκμ ζπέδημ θαη θηκεμαημγναθηθήξ
ηαηκίαξ. Η δεμμηηθόηεηά ημο θάκεη θαη άιιμοξ
ήνςεξ κα εμθακηζημύκ ζημ πανηί θαη έηζη λεθηκάεη ε
ιεγόμεκε Χρσζή Εποτή ηωμ Κόμικς. Οη
οπενήνςεξ έδηκακ ειπίδα ζημοξ απιμύξ
ακζνώπμοξ. Τα θόμηθξ άνπηζακ κα

πνεζημμπμημύκηαη θαη ζακ μέζμ πνμπαγάκδαξ ζημκ
2μ Παγθόζμημ Πόιεμμ. Ο Superman πμιέμεζε
ανθεηέξ θμνέξ ημκ Φίηιεν θαζώξ θαη άιιμη
παναθηήνεξ μη μπμίμη δεμημονγήζεθακ μόκμ γηα
αοημ ημ ιόγμ. Άιιμη γκςνίδμοκ επηηοπία μέπνη
ζήμενα όπςξ μ Captain America μ μπμίμξ εηκαη
πνμ’η’όκ πμιεμηθήξ πνμπαγάκδαξ εκώ άιιμη
λεπάζηεθακ. Τα οπενενςηθά θόμηθξ γκςνίδμοκ
επηηοπία μέπνη ηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’50
όπμο ανπίδεη θαη ε μείςζε ηεξ δεμμηηθόηεηάξ ημοξ.
Η άκμδμξ ηεξ ηειεόναζεξ αιιά θαη ε ιμγμθνηζία
πμο δέπμκηακ γηα ηεκ επηβιαβή επεννμή ημοξ ζηεκ
κεμιαία μείςκεη δναμαηηθά ηηξ πςιήζεηξ. Η
πενίμδμξ μκμμάδεηαη Αργσρή Εποτή ηωμ Κόμικς.
Τα πνάγμαηα θαιοηενέομοκ ζηηξ ανπέξ ηεξ
δεθαεηίαξ ημο ’60 θαη παναμέκμοκ πενίπμο έηζη
μέπνη ζήμενα όηακ λεθηκάεη ε Μπρούηζιμη Εποτή

ηωμ Κόμικς με ηεκ επέιαζε ηςκ πημ ακζνώπηκςκ
οπενενώςκ ηεξ εηαηνίαξ Marvel. Σηηξ ανπέξ ημο
’60 εμθακίδμκηαη παναθηήνεξ όπςξ μ Spider-Man
μη μπμίμη έπμοκ ακζνώπηκεξ αδοκαμίεξ θαη
πνμβιήμαηα με ηηξ μπμίεξ ηαοηηδεηαη μ μέζμξ
ακαγκώζηεξ. Οη πςιήζεηξ αολάκμκηαη θαη πάιη. Τε
δεθαεηία ημο ’80 εμθακίδμκηαη πημ ζθμηεηκά θαη

εκήιηθα θόμηθξ ηα μπμία αιιάδμοκ ηεκ εηθόκα ημο
θμηκμύ πμο μέπνη ηόηε ηα ζεςνμύζε μέζμ
δηαζθέδαζεξ γηα παηδηά. Πιέμκ μη οπενήνςεξ έπμοκ
θαηαθηήζεη ημκ θόζμμ ηεξ ροπαγςγίαξ.
Δηαδηθηοαθά θόμηθξ, βναβεομέκεξ
θηκεμαημγναθηθέξ ηαηκίεξ, θηκμύμεκα ζπέδηα θαη
βηκηεμπαηπκίδηα θοθιμθμνμύκ θάζε πνόκμ
ζομίδμκηάξ μαξ όηη μη οπενήνςεξ ήνζακ γηα κα
μείκμοκ.
Γη’αοηό απμθάζηζα θη εγς ζηεκ πηοπηαθή μμο
ενγαζία κα θηηάλς εκα θόμηθ. Εκα θόμηθ με
οπενήνςεξ ιίγμ δηαθμνεηηθό όμςξ. Ακηί κα
επηθεκηνςζώ ζηηξ ελςπναγμαηηθέξ ημοξ ηδηόηεηεξ,
απμθάζηζα κα δείλς θονίςξ ηηξ απιέξ θαζεμενηκέξ
ημοξ ζηηγμέξ. Πνάγμαηα πμο δεκ βιέπεηξ ζοπκά.
Κάπμημκ οπενήνςα πςνίξ ηεκ ζημιή ημο. Να πιέκεη
ηα δόκηηα ημο. Να αοκακίδεηαη. Να πεγαίκεη βόιηα
ημ ζθύιμ ημο. Καη άιια πμιιά.
Τα οιηθά πμο πνεζημμπμίεζα γηα ηεκ ενγαζία μμο
είκαη πημ παναδμζηαθά. Δεκ ήζεια Photoshop,
πνμηίμεζα κα γίκεη όιε ε δμοιεηά ζημ πένη. Τα
ζπέδηα έγηκακ ζε μεγάιμ πανηί ημ μπμίμ
εθηοπώζεθε ζηεκ ζοκέπεηα ζε μμνθή πενημδηθμύ.

Ο ιόγμξ πμο θάπμηα απμ ηα ζπέδηα εηκαη
αζπνόμαονα είκαη μ ελήξ. Οη απιμη θαζεμενηκμί
άκζνςπμη ζεςνμύκ ηεκ δςή ημοξ μμοκηή, εςξ
αζπνόμαονε. Βιέπμοκ ημοξ οπενήνςεξ ζακ
πμιύπνςμμοξ, θακηαζηηθμύξ παναθηήνεξ. Πμιιμί
εύπμκηαη κα δμύζακ ηέημηα δςή. Οη οπενήνςεξ απμ
ηεκ άιιε, δμύκ θαζεμενηκά ηέημηα πμιύπνςμε δςή,
με απμηέιεζμα κα ιαπηανμύκ μηα απιή, αζπνόμαονε
θαζεμενηκόηεηα. Γηα κα ημ δείλς αοηό επέιελα κα
πνςμαηίζς ηηξ θαζεμενηκέξ ζηηγμέξ θαη κα αθήζς
αζπνόμαονεξ ηηξ θακηαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ.
Γπίζεξ, ε πιεημρεθία ηςκ παναθηήνςκ θμηημύκ
πνμξ ημ εζςηενηθό ηεξ ζειίδαξ. Αοημ ζομβαίκεη
γηαηη όηακ θμηηάμε θάπμημκ, εκζηηθηςδώξ θμηηάμε
ηα μάηηα ημο. Ο ζεαηήξ ιμηπόκ, θμηηώκηαξ ηηξ
ζειίδεξ, μέζς ηεξ επαθήξ μεηαλύ ημο ίδημο θαη ημο
παναθηήνα ημο θάζε θανέ, θαηαιήγεη κα θμηηάδεη
ζοκέπεηα εκηόξ ηςκ μνίςκ ηεξ ζειίδαξ αθμύ
θακεκόξ ημ βιέμμα δεκ θμηηάδεη έλς.
Τέιμξ, ε γναμμαημζεηνά ζηεκ εθηύπςζε είκαη ε
γκςζηή Comic Sans MS ε μπμία είκαη ε πιεμκ
δηαδεδμμέκε θαη πμιοπνεζημμπμηεμέκε ζημκ ημμέα
ηςκ θόμηθξ.

Τμ πνώμα έγηκε με μανθαδόνμοξ μη μπμίμη
πνεζημμπμημύκηαη ζοπκα απμ θμμίζηεξ θαη δίκμοκ
μηα πμιύπνςμε θαη παηπκηδηάνηθε αηζζεηηθή.
Ο πώνμξ ζημκ μπμίμ απμθάζηζα κα εθζέζς ηα
ένγα μμο είκαη ημ κτίριο της Λέσχης Προσκόπων
το οποίο βνίζθεηαη ζε κεντρικό ζεμείμ ηεξ πόιεξ,
κάτι το οποίο θα δίνει εύκολη πρόσβαση σε όλους.
Ο χώρος αυτός είναι σαν τα αρχηγεία
συγκέντρωσης των ηρώων. Ο λόγος που θα
παρουσιάσω εκεί είναι το γεγονός οτι οι πρόσκοποι
απαρτίζονται κυρίως απο νεαρά άτομα, τα οποία
είναι και η πλειοψηφία του αναγνωστικού κοινού
των υπερηρωικών κόμικς. Επίσης, οι πρόσκοποι
είναι και αυτοί ένα είδος ήρωα, καθαρίζουν δάση,
κάνουν μεταφυτεύσεις, βοηθούν κόσμο αν
συναντήσουν κάποιον που έχει ανάγκη και γενικά
νοιάζονται για το περιβάλλον όπως νοιάζονται οι
ήρωες για τον κόσμο. Τέλος, έχει και
συναισθηματική αξία για εμένα όντας πρώην
πρόσκοπος. Θα είναι μια επιστροφή σε πιο αθώες
εποχές. Ταυτόχρονα με την έκθεση θα γίνει
προβολή βίντεο με αποσπάσματα απο αντίστοιχες
ταινίες με μουσική υπόκρουση απο τα soundtracks
τους, γραμμένα απο γνωστούς δημιουργούς.

Επίζεξ απμθάζηζα κα θνεμάζς τε ζπέδηα με ηέημημ,
ειαθνώξ παηπκηδηάνηθμ, ηνόπμ πμο κα ζομίδεη
πενημδηθά θνεμαζμέκα ζε πενίπηενμ,
γη’αοηό θαη πνμζέζεζα θόμηθξ απμ ηεκ ζοιιμγή μμο.
Τέιμξ, επεηδή ημ κα βιέπεηξ ακζνώπμοξ απιά κα
ηνώκε πνςκό είκαη βανεηό, δηάζπανηα οπάνπμοκ
μηθνόηενα ζπέδηα μμο με οπενήνςεξ θαι
οπενθαθμύξ.

Φάκος Διομύσες
ΑΓΜ 270
Βιβλιογραυία

- Ιστορία τωμ κόμικς / Ταρλαμτέδος, Λεστέρες
- The Power of Comics: History, Form and
Culture Duncan, Randy; Matthew J. Smith
(2009).
- Encyclopedia of Comic Books and Graphic
Novels M. Keith (2004)
- Τhe comics: Before 1945, Brian Walker
- "How Comics Came to Be", Harvey, Robert C.
(2009).
- Of Comics and Men. A Cultural History of
- American Comic Books, Gabilliet, Jean-Paul
(2010).

