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Τα δικά μου κόμικςi 
 

Τα περιοδικά με τα κόμικς είναι από τα πιο δημοφιλή και 
περιέχουν ένα συνδυασμό από πολύχρωμες εικόνες και 
κείμενα, πολλές φορές μέσα σε «συννεφάκια». Κάθε παιδί θα 
ήθελε να δημιουργήσει τα δικό του κόμικς! Και όχι μόνο τα 
παιδιά … καιρό τώρα σκέφτομαι να δημιουργήσω και εγώ ένα 
… Μάλλον εδώ, μαζί σας, θα τα καταφέρω! 

Η δημιουργία ενός κόμικ δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία 
ή το επίπεδο γνώσεων, όσο με την αγάπη που έχει κανείς να 
δημιουργεί και διηγείται περιπέτειες πραγματικές ή 
φανταστικές. 

 

Θα ξεκινήσω κάνοντας 3 ερωτήσεις: 

1. Μπορεί ο καθένας από εμάς να δημιουργήσει κόμικς; Ναι ο καθένας από εμάς μπορεί 
να δημιουργήσει κόμικς. 

2. Μπορεί ο καθένας από εμάς να δημιουργήσει ελκυστικά κόμικς; Όχι, δυστυχώς δεν 
μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει ελκυστικά κόμικς. Μπορεί ωστόσο να προσπαθήσει. 

3. Μπορεί ο καθένας από εμάς να δημιουργήσει επιτυχημένα κόμικς; Η απάντηση εδώ 
είναι διαφορετική για τον καθένα μας! Εξαρτάται από τον στόχο που βάζεις και την 
ερμηνεία που δίνεις στην λέξη επιτυχημένο. Για άλλους επιτυχία είναι να διαβαστεί το 
κόμικ τους από τους 10 φίλους του. Για κάποιους άλλους όμως επιτυχία είναι να 
διαβάσει το κόμικ τους ο κόσμος όλος!  

Υπάρχουν κάποια βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε 
ελκυστικά και επιτυχημένα κόμικς:  

Βήμα 1ο  

Σκεφτείτε τι είδους κόμικς θέλετε να δημιουργήσετε και ρίξτε μια ματιά σε παρόμοια 
περιοδικά. Θα παρατηρήσετε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο και το κοινό που απευθύνεται 
ένα κόμικ είναι το περιβάλλον και οι ήρωες του. Εάν είναι δύσκολο να σκεφτείτε το θέμα 
σας, σκεφτείτε τι σας αρέσει. Τα σπορ, το σινεμά, το διάστημα, οι περιπέτειες στην ζούγκλα; 
Διαλέξτε κάτι από αυτά, αλλά να σκεφτείτε ότι δεν αφορά μόνο εσάς, αλλά θα το διαβάσουν 
και άλλοι των οποίων οφείλετε να σεβαστείτε τις ιδέες και τα πιστεύω. Να είστε λοιπόν 
προσεκτικοί στα γραπτά σας. 

Κάντε ένα προσχέδιο της ιστορίας σας και κρατήστε σημειώσεις για την πλοκή της σε ένα 
πρόχειρο. 

Βήμα 2ο  

Σειρά έχουν τώρα οι ήρωες σας. Θα τους 
ζωγραφίσετε εσείς ή θα χρησιμοποιήσετε έτοιμες 
εικόνες; Μπορείτε να ζωγραφίσετε κάτι απλό ή 
κάτι πιο δύσκολο… θα εξαρτηθεί από τις 
απαιτήσεις της ιστορίας σας. 
Προσέξτε επίσης τα κουστούμια των ηρώων σας, 
Δεν μπορεί ένας κακός και μοχθηρός ήρωας να 
φοράει κάτι κόκκινο ή κίτρινο! Τα σκούρα 
χρώματα επιβάλλονται… 
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Βήμα 3ο  

Καιρός να αρχίσετε να δημιουργείτε τις σελίδες σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
τοποθετήσετε τις εικόνες σας. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλες οι σελίδες ίδιες. Δείτε μερικά 
παραδείγματα. 
 

 
  
 
Όποιο τρόπο και να διαλέξετε για να διατάξετε τις εικόνες σας πρέπει να προσέξετε να 
διαβάζονται σε σχήμα Ζ. Δείτε την εικόνα που ακολουθεί. 
  

 

Τέλος φροντίστε να διαλέξετε ένα τίτλο για την ιστορία σας και να σχεδιάσετε ένα εξώφυλλο 
που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που θέλετε να διαβάσουν το περιοδικό σας. 
 
Τι λέτε ξεκινάμε; 

                                          

i Από το άρθρο του Andrew Dewitt της Marvel Comics  «How to Make a Comic Book Step by Step» 
 


