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Περίληψη 

Η ομάδα μας ονομάζεται “Ντολμαδάκια” και αποτελείται από την Άντζελα 

Μαρκοπούλου, την Ηλιάνα Κορολή, τον Χρήστο Μεφσούτ και τον Γιώργο Ξενούλη. Σε 

αυτό το τετράμηνο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ανάλυση ενός 

μυθιστορήματος, το 2001: η Οδύσσεια του διαστήματος, το οποίο αποτελεί ένα από 

τα διασημότερα έργα επιστημονικής φαντασίας. Ακόμη, συντάξαμε ομαδικά ένα 

μυθιστόρημα που σχετίζεται με το ταξίδι στο διάστημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Σκοπός 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Στην δική μας περίπτωση η σύνδεση της επιστήμης με την τέχνη 

(λογοτεχνία) ουσιαστικά αποτελεί την επιστημονική φαντασία, 

δηλαδή μία κατηγορία του ευρύτερου μυθοπλαστικού τομέα του 

Εικόνα (1): Εξώφυλλο πρώτης 

έκδοσης του βιβλίου. 

Εικόνα (2): Στιγμιότυπο από σκηνή της ταινίας. 

Εικόνα (3): 

Αφίσα για 
την ταινία. 



 

φανταστικού στην οποία πιθανές και εύλογες μελλοντικές ή 

εναλλακτικές εξελίξεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία ή και στην 

κοινωνία κατέχουν κεντρικό ρόλο στην πλοκή και στο 

περιβάλλον όπου εκτυλίσσεται η ιστορία. Εμείς διαλέξαμε ένα 

τέτοιο έργο που εντάσσει στοιχεία επιστήμης με την λογοτεχνία , 

κυρίως για να ασχοληθούμε πιο ύστερα με την δημιουργία ενός 

δικού μας έργου με το να φτιάξουμε ένα αφήγημα.  Άλλα έργα 

εκτός του Arthur Clarke με τον οποίο ασχοληθήκαμε πολύ και που 

έχουν σχέση με την επιστημονική φαντασία είναι ο Προστάτης 

του Larry Niven, η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία του Ισαάκ Ασίμωφ, το 

Γυρίστε τον Γαλαξία με Ωτοστόπ του Douglas Adams, το Ηλεκτρικό 

Πρόβατο του Ντικ Κιντρεντ Φίλιπ και το Αριστερό Χέρι του 

Σκοταδιού του Λεν Γκεν Ούρσουλα. 

Σκοπός 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση της 

επιστήμης με την λογοτεχνία. Αυτό θα γίνει με το να επιλέξουμε 

ένα λογοτεχνικό έργο επιστημονικής φαντασίας, να το 

αναλύσουμε και να το διαβάσουμε. Θα βρούμε μερικές 

πληροφορίες για αυτό, θα κάνουμε την καλλιτεχνική και 

επιστημονική ανάλυσή του, ενώ ακόμη θα γράφουμε το δικό μας 

σχετικό λογοτεχνικό έργο. 

 

2001: Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο sir Arthur Charles Clarke (1917-2008) γεννήθηκε στην Αγγλία και σπούδασε 

μαθηματικά και φυσική στο King’s College του Λονδίνου. Θεωρείται ένας 

από τους κορυφαίους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας  όλων των 

εποχών, ενώ το 1994 προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης και το 1999 για το 

Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα έργα του Childhood’s End και The City and the 

Stars. 



 

Το αριστούργημα του Arthur 

Clarke 2001: A Space Odyssey, 

που δημοσιεύτηκε το 1968, όταν 

ακόμα ο άνθρωπος ονειρευόταν 

να πατήσει στη Σελήνη, έθεσε 

ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στο 

χώρο της επιστημονικής 

φαντασίας και αποτέλεσε την 

έμπνευση για την ομώνυμη 

ταινία του Stanley Kubrick. Το 1973 εκδίδεται το Rendezvous with Rama, το 

οποίο ακολούθησαν άλλα τρία βιβλία. Αυτή η σειρά, μαζί με εκείνη που 

ξεκίνησε με το βιβλίο 2001: A Space Odyssey, αποτελούν κατά πολλούς την 

επιτομή της συγγραφικής του καριέρας, μιας καριέρας που τιμήθηκε στο 

σύνολό της με το Grand Master Award το 1986.  

Ο Clarke συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται σήμερα στους γεωστατικούς δορυφόρους, ειδικότερα στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών. Προς τιμην του, η γεωστατική τροχιά 36.000 

χλμ πάνω από τον Ισημερινό φέρει το όνομά του. Εργάστηκε σε αρκετές 

τηλεοπτικές εκπομπές ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ συμμετείχε στην 

τηλεοπτική κάλυψη των διαστημικών αποστολών της NASA Apollo 12 και 

Apollo 15.  

Περίληψη βιβλίου 

 Κατά τη διάρκεια του έργου, γίνεται φανερό πως η ανθρώπινη 

ιστορία επηρεάζεται από έναν μυστηριώδη μαύρο μονόλιθο, τα 

αποτελέσματα του οποίου επικεντρώνονται σε δύο συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους. 

  Η πρώτη περίοδος είναι πριν από τέσσερα εκατομμύρια χρόνια, 

όταν ο άνθρωπος κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο. Μετά την 

εμφάνιση του μονόλιθου, οι ανθρωποπίθικοι, όπως τους αποκαλεί ο 

συγγραφέας, οι πρώτοι δηλαδή οργανισμοί του είδους homo, αποκτούν μία 

τεράστια ώθηση νοημοσύνης. 

  Η δεύτερη περίοδος είναι το εγγύς μέλλον, το 2001. Υπάρχουν πέντε 

αστροναύτες στο πλοίο Discovery One, οι οποίοι βρίσκονται σε αποστολή 

στον Δία. Στην αρχή της αποστολής, ο σκοπός της είναι άγνωστος στους 

πέντε αστροναύτες, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε κατάσταση 

χειμερίας νάρκης κατά την έναρξη της αποστολής, ώστε να διατηρήσουν 

το ανθρώπινο δυναμικό σε ολόκληρη την πορεία τους, αφήνοντας τον 

διοικητή της αποστολής Dr. Dave Bowman και τον Dr. Frank Poole ως τα δύο 

μέλη του διαστημικού σκάφους.  



 

 Ακόμη, υπάρχει ένας άλλος "έκτος" αστροναύτης, θα μπορούσε να 

πει κανείς, στο διαστημόπλοιο, ο HAL 9000 - αναφερόμενος απλά ως Hal – 

ο υπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του 

σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που κρατούν τους τρεις 

αστροναύτες ζωντανούς. Ο Hal μοιάζει με πραγματικό αστροναύτη, καθώς 

η τεχνητή του φωνή θυμίζει ανθρώπινη, κάνοντας τις  συνομιλίες του με 

τους αστροναύτες του σκάφους αρκετά συχνές. Ένας υπολογιστής σειράς 

9000 θεωρείται αλάνθαστος, πράγμα που επρόκειτο να διαψευσθεί.  

 Τελικά, ο Bowman και ο Poole πιστεύουν ότι ο Hal δεν λειτουργεί 

σωστά, μη γνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του Hal οφείλεται στη γνώση 

του για τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν  τα γεγονότα στον 

Clavius, ένα σεληνιακό φυλάκιο, δεκαοκτώ μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, το 

ζήτημα μεταξύ των αστροναυτών και του Hal γίνεται ένας αγώνας 

επιβίωσης. Η αποστολή στο σύνολό της έχει, εν τέλει, σοβαρές συνέπειες 

για το ανθρώπινο είδος. 

Ανάλυση 

 Το βιβλίο 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος είναι ένα μνημειώδες 

έργο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο ο Arthour Clarke έγραψε κατόπιν 

παραγγελίας του σκηνοθέτη Stanley Kubrick. Ο Kubrick απευθύνθηκε στον 

Α. Κλαρκ, αναζητώντας μία καινούρια ιδέα. Εκείνος του πρότεινε να 

αναπτύξουν τα εξής δύο θέματα. Σύμφωνα με το πρώτο, ο ανθρώπινος 

πολιτισμός προέκυψε κατόπιν επέμβασης κάποιας εξωγήινης ευφυΐας, κάτι 

που ο Clarke είχε ήδη παρουσιάσει στο διήγημά του The Sentinel . Το δεύτερο 

θέμα αναφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη : Ένας εκ των πρωταγωνιστών 

του βιβλίου είναι ο υπερυπολογιστής HAL  9000, ο οποίος έχει 

κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να αναπαριστά την ανθρώπινη νοημοσύνη . 

Δυστυχώς, αποδεικνύεται να είναι υπερβολικά όμοιος με τους δημιουργούς 

του, καθώς έχει ενοχές, θυμό, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και στον φόνο 

για να εκπληρώσει τους σκοπούς του.  

 Το βιβλίο γράφτηκε πρώτο, ακολούθησε το σενάριο και κατόπιν η 

ταινία, όλα μέσα στο διάστημα μεταξύ 1964-1968. Η προετοιμαζόμενη από 

τη NASA το ίδιο διάστημα πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, 

ασκούσε μεγάλη πίεση στον συγγραφέα, διότι αναρωτιόταν αν η 

πραγματικότητα θα τον διέψευδε , ωστόσο ταυτόχρονα η χρονική αυτή 

σύμπτωση προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο αυτό. Οι  

επιστημονικές προβλέψεις του Α. Κλαρκ επαληθεύθηκαν με συγκλονιστική 

ακρίβεια και το έργο αποτέλεσε γρήγορα αριστούργημα επιστημονικής 

φαντασίας. Οι ίδιοι οι αστροναύτες, Armstrong, Collins, και Aldrin, δήλωσαν 

ότι φτάνοντας στη Σελήνη ένιωσαν την επιθυμία να μεταδώσουν το 

μήνυμα «Χιούστον, βλέπουμε έναν μαύρο Μονόλιθο». 



 

 Πρόκειται για ένα βιβλίο που υποστηρίζει τη σπουδαιότητα των 

διαπλανητικών ταξιδιών και της αποίκισης του διαστήματος, που διεγείρει 

τον νου και βάζει τον αναγνώστη να συλλογιστεί μεγάλες επιστημονικές 

και φιλοσοφικές έννοιες, χωρίς να γίνεται κουραστικό. Το έργο έχει 

συνέχεια, ενώ παράλληλα η επιστημονικά ορθή προσέγγιση της ιστορίας 

από τον συγγραφέα κάνει όλη την ιστορία πιο ρεαλιστική και 

συναρπαστική.  

 

 

Σχέση του έργου με την Επιστήμη 

 Το βιβλίο 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος εκτιμάται τόσο από 

τους λάτρες επιστημονικής φαντασίας, όσο και από τους επιστήμονες. Ο 

συγγραφέας  Arthur Clarke είχε στόχο να δημιουργήσει ένα επιστημονικά 

ορθό βιβλίο, θέλοντας ταυτόχρονα να σχεδιάσει μία επική  και 

συναρπαστική ιστορία. 

 Για παράδειγμα, οι αστροναύτες στο σκάφος Discovery 1 δεν 

πραγματοποιούν στιγμιαία μεταφορά από την μία άκρη του ηλιακού 

συστήματος στην άλλη, όπως συνηθίζεται στον κόσμο της επιστημονικής 

φαντασίας. Χρειάστηκαν μερικά χρόνια να  φτάσουν στον πλανήτη Δία και 

η επικοινωνία με τη Γη ήταν αρκετά χρονοβόρα, με τα μηνύματα να 

χρειάζονται 10 λεπτά να φτάσουν στον παραλήπτη τους, πράγμα 

επιστημονικά ορθό. 

 Το βιβλίο παρουσιάζει με ακρίβεια το διάστημα ως ένα πολύ σιωπηλό 

μέρος, λόγω της έλλειψης του αέρα που μεταδίδει τα ηχητικά κύματα, και 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η έννοια της μηδενικής βαρύτητας. Ακόμη, η 

απεικόνιση του διαστημικού σκάφους Discovery 1 από τον συγγραφέα 

συμβαδίζει με τις μελέτες της NASA που διεξήχθηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ’60 για την EMPIRE, μια κατηγορία διαστημόπλοιων που 

σχεδιάστηκε για να μεταφέρει οκτώ άτομα στον Άρη, χρησιμοποιώντας την 

φυγόκεντρο δύναμη για να δημιουργήσει τεχνητή βαρύτητα, στην οποία οι 

επιβάτες θα μπορούσαν να ζουν απαλλαγμένοι από τις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει η μηδενική βαρύτητα για το ανθρώπινο σώμα.  

 Η συνάντηση της ανθρωπότητας στο βιβλίο με έναν εξωγήινο 

πολιτισμό, μέσω μυστηριωδών μονόλιθων που έχουν θαφτεί στη Γη, τη 

Σελήνη και κάπου στην τροχιά του Δία, αποτελεί παράδειγμα έξυπνης 

επιστημονικής φαντασίας. Το να αφήνεις νοήμονες μηχανές πίσω και να 

αναμένεις την αφύπνισή τους από έναν αναδυόμενο πολιτισμό είναι στην 

πραγματικότητα μία αρκετά ρεαλιστική στρατηγική για τους προηγμένους 

εξωγήινους πολιτισμούς να αντιμετωπίσουν τις  τεράστιες αποστάσεις του 

αχανούς διαστήματος. Το φως χρειάζεται 100.000 χρόνια να διασχίσει το 

γαλαξία, οπότε, αν υπήρχε κάποιο είδος γαλαξιακού διαδικτύου, δεν θα 



 

ήταν καθόλου αποτελεσματικό, καθώς οι συνομιλίες μας με τους εξωγήινους 

δεν θα ήταν καθόλου σύντομες. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα εξωγήινο μηχάνημα 

στο ηλιακό μας σύστημα που περιμένει εκατομμύρια ή και δεκάδες 

εκατομμύρια χρόνια να αφυπνιστεί από ραδιοφωνικές εκπομπές που 

προέρχονται από τη Γη, όπως συνέβη και στο βιβλίο, η συνομιλία μας μαζί 

του θα γινόταν σχεδόν άμεσα. 

 Επιπλέον, η μετατροπή του υπερυπολογιστή HAL 9000 σε δολοφόνο 

είναι στην πραγματικότητα κάπως εύλογη. Στο βιβλίο εκφράζεται πως η 

απόφαση του HAL να σκοτώσει τους επιβάτες του Discovery 1  οφείλεται στη 

σύγκρουση που έρχεται η απαίτηση των δημιουργών του να διατηρηθεί η 

μυστικότητα που περιβάλλει την αποστολή και η οδηγία του να παρέχει όλες 

τις σχετικές πληροφορίες στο πλήρωμα. Η δολοφονία του πληρώματος 

επιτρέπει στον HAL να κόψει τον γόρδιο δεσμό των αντιφατικών του 

εντολών. Αν τα μέλη του πληρώματος είναι νεκρά, δεν χρειάζεται να τους 

πει ψέματα για την αποστολή τους.  

 Ενδιαφέρουσα είναι η σκηνή της αποσύνδεσης του HAL. Όσο πεθαίνει, 

το μυαλό του υποβαθμίζεται μέχρι να αρχίσει να τραγουδάει το τραγούδι 

«Daisy Bell». Το 1961, αυτό ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο κομμάτι που 

«τραγούδησε» ένας υπολογιστής, χάρη στις δεξιότητες του επιστήμονα 

ηλεκτρονικής μουσικής Max Mathews, ο οποίος προγραμμάτισε τη ρύθμιση 

αυτή σε ένα IBM 7094. 

 Φυσικά, υπάρχουν ορισμένα λάθη στο διήγημα αυτό. Το  βιβλίο κάνει 

το ίδιο λάθος που πολλές άλλες ταινίες και βιβλία επιστημονικής φαντασίας 

έχουν ξανακάνει στο παρελθόν• Ένας αστροναύτης παίρνει μια βαθιά ανάσα 

πριν εκτεθεί στο κενό του διαστήματος χωρίς προστασία, πράγμα που στην 

πραγματικότητα θα κατέστρεφε τους πνεύμονές του καθώς ο αέρας θα 

διαστελλόταν στην εξαιρετικά χαμηλή πίεση, στέλνοντας θανατηφόρες 

φυσαλίδες αέρα στην κυκλοφορία του αίματός του. Ακόμη υπάρχουν μερικοί 

ρετρο-φουτουριστικοί  αναχρονισμοί που αποδείχθηκαν να είναι 

λανθασμένοι, όπως ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς θαλάμους 

στο φεγγάρι αντί για κινητά τηλέφωνα, πως η PanAm είναι ακόμα εταιρία 

και πως ο HAL είναι ένας γιγαντιαίος υπολογιστής με μέγεθος δωματίου.  

 Τέλος, το βασικότερο κομμάτι στο οποίο έπεσε αρκετά έξω το βιβλίο 

είναι το χρονοδιάγραμμα της αποίκησης του διαστήματος. Δυστυχώς, 

βρισκόμαστε 17 χρόνια μετά από το 2001 και είμαστε ακόμα μακριά από την 

αποστολή επανδρωμένων αποστολών στον Άρη, πόσο μάλλον στον Δία.  

 

Το δικό μας έργο 

 Φτιάξαμε όμως και ένα δικό μας λογοτεχνικό τεχνημα το οποίο 

αφορά τον υπολογιστή ενός διαστημοπλοίου που ταξιδεύει, και αφού του 

έχουν προστεθεί ανθρώπινα αισθήματα, ερωτεύεται μια επιβάτιδά του. 



 

Ουσιαστικά η ιστορία είναι ένας μονόλογος από την οπτική γωνία του 

υπολογιστή, πράγμα που θεωρήσαμε ότι θα το έκανε ακόμα πιο 

ενδιαφέρον. Σε αρκετά σημεία εκφράζει ένα παράπονο προς τον ίδιο τον 

άνθρωπο-δημιουργιτή του γιατί ο πρωταγωνιστής μας φαίνεται να 

υποφέρει από τα ανθρώπινα αυτά συναισθήματα.  

  Στην επιμέλειά του μας βοήθησε η μαμα της Ηλιάνας για να 

αποφύγουμε τυχόν λάθη. Η αλήθεια είναι ότι μας πήρε αρκετό καιρό να το 

τελειώσουμε καθώς οι ιδέες μας επρεπε να είναι επιστημονικά ορθές ή 

τουλάχιστον να μην ξεπερνάνε τα όρια της φαντασίας μας. Έμπνευση για 

εμάς αποτέλεσε η ταινια Passengers σχετικά με 

μερικές ονομασίες που θα δίναμε στους ήρωές μας.  

 Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά σε ένα 

πραγματικό διαστημόπλοιο της NASA το οποίο 

φαίνεται να αντέχει σε αρκετά υψηλές 

θερμοκρασίες και να πλησιάζει αρκετά τον Ήλιο. 

Ακόμα, ερευνήσαμε για να βρούμε αληθοφανή 

αποτελέσματα στο σημείο που αναφέρεται ποσό 

μακριά βρίσκεται το διαστημόπλοιο από τη Γη τη 

χρονική στιγμή που περιγράφεται.  Δεν 

συναντήσαμε συγκεκριμένες δυσκολίες, η 

διαδικασία ήταν ευχάριστη και εφόσον το θέμα 

ήταν ελεύθερο δεν είχαμε πολλούς περιορισμούς. 

Το μόνο πραγμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσκολία είναι το ότι δεν 

ξέραμε που να σταματήσουμε τη ροή της ιστορίας, αν είναι πολύ μεγάλη ή 

πολύ μικρή. Κατά τ’ άλλα όμως, ήταν από τα πιο ευχάριστα κομμάτια της 

εργασίας μας.  

 

Δυσκολίες 

 Ευτυχώς, εμείς σαν ομάδα δεν συναντήσαμε ιδιαίτερα πολλές 

δυσκολίες. Θεωρούμε ότι η επιλογή του έργου ήταν σωστή, και πως η 

συνεργασία μας ήταν αποτελεσματική. Παρ’ όλα αυτά, σίγουρα υπήρξαν 

κάποιες δυσκολίες στην δημιουργία ενός καινούργιου δικού μας έργου. 

Ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με κάτι τέτοιο και λόγω την 

απειρίας μας, μάς πήρε αρκετό χρόνο καθώς συχνά είχαμε αντικρουόμενες 

γνώμες. Ακόμη μία δυσκολία που συναντήσαμε , και τελευταία, είναι ότι, για 

να τελειώσουμε την εργασία μας, χρειάστηκαν κάποιες συναντήσεις εκτός 

σχολείου πράγμα που μας πίεσε αρκετά λόγω των  φορτωμένων 

προγραμμάτων μας. 

 

Τι μάθαμε σε αυτή την εργασία 

Εικόνα (5): Η 

πρώτη 

σελίδα του 

έργου μας 



 

 Είμαστε της άποψης ότι αυτή η εργασία ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα . 

Αρχικά, μέσω της ανάλυσης του έργου μάθαμε για τη θέση της επιστήμης 

και της επιστημονικής φαντασίας στη λογοτεχνία , αφού το έργο μας είχε 

σχέση με το διαστημικό ταξίδι και την τεχνητή νοημοσύνη . Εκτός όμως από 

αυτά μάθαμε πολύ καλύτερα να συνεργαζόμαστε σαν μία ομάδα, αφού, 

παρά τις όλες δυσκολίες που συναντήσαμε , καταφέραμε να φέρουμε εις 

πέρας την εργασία μας και να βγάλουμε συμπεράσματα. Τέλος, 

κατανοήσαμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να  κάνουμε μία σωστή 

έρευνα, κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις και βρίσκοντας αξιόπιστες πηγές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα 

 Αφού πλέον έχουμε τελειώσει όλη την εργασία μας είμαστε σε θέση 

πλέον να καταλήξουμε στα συμπεράσματα μας. Αρχικά, το βασικό 

συμπέρασμα που καταλήξαμε ήταν πως  σίγουρα ένα λογοτεχνικό έργο 

μπορεί να περιέχει επιστημονικά στοιχεία, όπως και ότι η επιτυχής 

συνεργασία της επιστήμης με τη λογοτεχνία μπορεί να δημιουργήσει 

αριστουργήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να 

συναρπάζουν, αλλά και να βοηθήσουν τον αναγνώστη να σκεφτεί 

ζητήματα τα οποία διαφορετικά δεν θα συναντούσε στην καθημερινή του 

ζωή. Επιπλέον, όλοι κατανοήσαμε ότι η συνεργασία μίας ομάδας χρειάζεται 

υπομονή και σίγουρα καλή προαίρεση. Τέλος, όλοι καταλήξαμε στο ότι μια 

έρευνα για μία εργασία δεν είναι απλό πράγμα αφού  πρέπει σίγουρα να 

έχουμε διαλέξει τις σωστές πηγές και τα σωστά αποσπάσματα. 

 

Βιβλιογραφία 
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Όλα είναι δρόμος / |σαλτο| 
 

ΟΜΑΔΑ ZERO 

Μιχάλης Γουνελάς 

Γιώργος Τσιρούκης 

Μιχάλης Ανδρουλάκης 

 

Περιληπτικά 
 

Η ερευνητική μας εργασία σαν ομάδα αυτό το τετράμηνο πραγματεύεται με τον 

κινηματογράφο και το πώς μπορεί να περάσει μηνύματα αναφορικά με την ζωη και την 

καθημερινή ψυχολογική πάλη με το εγώ και το υπερεγώ τους. Πρώτα αναλύουμε την 

ααριστουργηματική ταινία του Παντελή  Βούλγαρη "'Ολα είναι δρόμος", ενώ μετέπειτα 

αναλύουμε την δικία μας ταινία μικρού μήκους, "|σαλτο|".  

Στόχοι της εργασίας μας 
 

Οι στόχοι της ερευνητικής εργασίας που πρόκειται να απασχολήσει την ομάδα μας φέτος, είναι 

να διευρύνουμε του ορίζοντες μας όσων αφορά τις κινηματογραφικές μας γνώσεις, όπως και την 

κριτική μας ικανότητά πάνω στις ανθρώπινες συμπεριφορές, όπως επίσης και το να 

καταφέρουμε να αποκτήσουμε ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο στην δημιουργία ταινιών μικρού 

μήκους (κάτι που προαπαιτεί και την δημιουργία μιας εξ’ ολοκλήρου δικής μας ταινίας). 

Μελετώντας την ταινία Όλα είναι δρόμος του Παντελή Βούλγαρη, μπορούμε να μπούμε στην 

θέση των πρωταγωνιστών και να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας όσων αφορά την κατανόηση 

κρυφών νοημάτων στην τέχνη όπως επίσης και την σημασία της λύτρωσης όταν οι ανθρώπινες 

σχέσεις καταρρέουν.  

 

 ΜΕΡΟΣ 1ο 

Όλα είναι δρόμος 
 

Περίληψη της ταινίας 
 



 

  Η ταινία Όλα είναι δρόμος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές δημιουργίες 

του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη  Παντελή Βούλγαρη. Έχει να κάνει με τις εσωτερικές αναζητήσεις 

του ανθρώπου όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα υπαρξιακό κενό λόγω της μοναξιάς του, ενώ 

παράλληλα αποτυπώνει την ανάγκη του ανθρώπου σαν όν για λύτρωση με απώτερο σκοπό να 

ξορκίσει παλιούς δαίμονες. Η ταινία χωρίζεται σε 3 διαφορετικά μέρη, όπου όλα λαμβάνουν 

χώρα στην βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για τρείς διαμετρικά αντίθετες ιστορίες, στις οποίες οι 

πρωταγωνιστές δεν έχουν κανέναν κοινό μεταξύ τους εκ πρώτης όψεως. Όμως με το πέρας της 

ταινίας, μπορεί ο θεατής να κατανοήσει την επιθυμία του σκηνοθέτη να αποτυπώσει πως η 

λύτρωση είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος να αφήσει πίσω του το παρελθόν και να 

μπορέσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συνεχίσει την ζωή του.  

 

Δομή Χαρακτήρων 

 

Η ταινία, σκηνοθετικά μιλώντας και λαμβάνοντας υπόψιν τα ελληνικά δεδομένα, είναι 

άρτια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Π.Βούλγαρης, ο χώροι που λαμβάνουν χώρα καθένα από 

τα τρία μέρη της ταινίας ταιριάζουν άψογα με το ποιόν και την δομή του χαρακτήρα των 

πρωταγωνιστών. Οι ερμηνείες του Δημήτρη Καταλειφού ως ενός μοναχικού αρχαιολόγου που 

χάνει το μοναδικό του στήριγμα στην ζώη –τον γίο του (Χαρώνειο Νόμισμα), του Θανάση Βέγγου 

ως ενός απομονωμένου ηλικιωμένου φύλακα που ζεί στον Έβρο κοντά στα σύνορα και έχει μια 

ξεχωριστή σχέση αγάπης με τα σπάνια είδη πουλιών (Η τελευταία νανόχηνα), όπως επίσης και 

του Γιώργου Αρμένη ως του μεγαλοεπιχειρηματία Μάκη Τσετσένογλου που ζεί στο Κιλκίς και 

προσπαθεί να βρεί νοήμα στην ζωη του μέσα από το τοπικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 

αφότου η γυναίκα του τον εγκαταλείπει μαζί με τα δύο τους μικρά παιδιά (Βιετνάμ), είναι κοινώς 

αποδεκτό στις τάξεις των σινεφίλ πως είναι απίστευτες. 

 

Η εργασία μας σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες 

 
 Η ταινία αναλύει συμπεριφορές των ανθρώπων όταν ωθούνται στα άκρα,  έτσι λοιπόν εμπίπτει 

στον κλάδο των κοινωνικών επιστημών. Το να μπορέσουμε να ψυχολογήσουμε τις πράξεις και 

τα κίνητρα των πρωταγωνιστών της ταινίας μας βάζει στην διαδικασία να αναλύσουμε το ίδιο 

τους το εγώ. Ως αποτέλεσμα διεξάγεται μια -ενός είδους- ψυχολογική ανάλυση των 

χαρακτήρων και μας βάζει σαν ομάδα στην θέση ενός κοινωνικού επιστήμονα. Θεωρούμε πως 

οι κοινωνικές επιστήμες είναι εξίσου σημαντικές με τις φυσικές, άρα το επιστημονικό πλαίσιο 

της ταινίας είναι εύστοχο. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο 



 

|σαλτο| 

 

 

 

Περίληψη του φίλμ μας 
 

 Μια ομάδα νέων ακαθόριστης ηλικίας σε μια μάλλον ουτοπική Αθήνα. Ένα γραφικό 

διαμέρισμα. Η χαρά, η ξενοιασιά, και αν μη τι άλλω η νεανική ανία έρχονται σε σύγκρουση με τις 

κακουχίες, την ατυχία και την πάλη με τους δαιμονές τους. Άραγε πόσο λεπτή είναι η γραμμή από 

την ανεμελια στην παράνοια;  

Το συγκεκριμένο φίλμ πραγματεύεται την εύπλαστη φύση της καθημερινότητας και το 

"άλμα" απο την υποτιμημένη μονοτονία στην φρίκη της απώλειας,της μοναξιάς και εν τέλει της 

νίκης του έτερου εαυτού μας. 

Η διαδικασία εν συντομία 
Για την πραγματοποιήση του έργου μας δεν ακολουθήσαμε ρητά κάποιο χρονοδιάγραμμα λόγω 

πρακτικών δυσκολιών, παρ'όλα αυτα καταφέραμε να πάρουμε πολλές γνώσεις αναφορικά με την 

σεναριογραφία και την εφαρμογή της σκηνοθετικά, οπως επίσης και να βελτιώσουμε τις απλές 

μας γνώσεις στο μοντάζ σε επαγγελματικά προγράμματα (vegas,premiere pro) και στην 

φωτογραφία. Κάποιοι πολύ στενοί μας φίλοι καταφέραν να μας παρέχουν την βοηθειά τους με 



 

κάθε μέσο για την πραγματοποιήση αυτής της ταινίας που από ενα σημείο και έπειτα έγινε η 

εναρκτήρια φλέβα για την δημιουργία μιας καλλιτεχνικής ομάδας.  

Δυσκολίες που συναντήσαμε 
 

Λόγω έλλειψης εξοπλισμού και ταυτόχρονα πιεσμένων χρονικών περιθωριών, δεν ήταν 

δυνατό να έχουμε ολοκληρώσει την ταινία εντός χρονικού πλαισίου. Ωστόσο, βρισκόμαστε στην 

ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με άτομα εκτός της ομάδας και ως εκτούτου καταφέραμε να 

έχουμε τελειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ταινίας την ώρα που γράφεται το συγεκριμένο 

κείμενο. Άλλη μια δυσκολία που συναντήσαμε και μας εμποδίζει ακόμα και τώρα είναι η 

ασυμβατότητα των μεταξύ μας ωραρίων. Σαν ομάδα, θεωρούμε πως παρά τις εξαιρετικά 

αντίξοες συνθήκες θα είμαστε σε θέση να αποδώσουμε ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών. 

Εν κατακλείδι 

 
Μέσω αυτής της εργασίας καταφέραμε να δούμε έμπρακτα τις πραγματικές δυσκολίες 

της σεναριογραφίας και της σκηνοθεσίας, έστω και αν πραγματευόμαστε με ταινία μικρού 

μήκους. Επίσης, οι ικανότητες όλων των μελών της ομάδας στην φωτογραφία και το μοντάζ 

βελτιώθηκαν. Κάποια μέλη της ομάδας ανακάλυψαν μια νέα αγάπη να αποκαλύπτεται στο 

πρόσωπο του κινηματογράφου και μάλιστα η συνεργασία που είχαμε με παιδιά εκτός ομάδας 

ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος μας (παρά τα μικά χρονικά όρια), κατάφερε να μας δώσει μαι 

πρώτη ιδέα σχετικά με το πόσα μπορεί να καταφέρει το καλό και φιλικό κλιμα όταν εργάζεσαι. 

Αν και υπερβολικά κουραστική ,πιστεύω πως όλα τα μέλη της ομάδας λάτρεψαν κάθε 

πτηχή της εργασίας, και ο κάθε ένας κέρδισε πολλές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από την 

όλη διαδικασία. Θα το επαναλαμβάναμε σε κάθε περίπτωση, γιατί οι πιο πρωτότυπες εμπειρίες 

είναι αυτές που χαράσσονται στις μνήμες μας εφ' όρου ζωής, και η ολη διαδικασία σίγουρα 

αποτελεί κάτι εξ' ολοκλήρου πρωτόγνωρο και συνάμα όμορφο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω ονομάτικα τους :  

-Μιχάλη Χονδροκούκη 

-Τάσο Πολίτη 

-Γεράσιμο Βασιλείου 

-Ηλία Ρίνη 

και  

-Παναγιώτη Πασχαλίδη 

  

Που χωρίς αυτούς η ταινία μας δεν θα ήτανε ποτέ πραγματικότητα.  



 

        Επιστήμη και κόμικς 
 

 

 

 

 

 

                                                  Περίληψη 
Το θέμα, με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε, είναι η τέχνη των κόμικς και η σχέση 

τους με την επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα θα εντρυφήσουμε στις επιστήμες της φυσικής 

και της βιολογίας. Έχουν θιχτεί σε διάφορα κόμικς θέματα επιστημονικού 

περιεχόμενου, όπως μεταλλάξεις (π.χ. X-Men, Spiderman κ.ά.), αιώρηση (Green 

Lantern), εγκεφαλικά τραύματα και επούλωσή τους (Asterix, που είναι και το θέμα της 

εργασίας) και άλλα πολλά. Αυτά μας κίνησαν το ενδιαφέρον αλλά επιλέξαμε τελικά να 

ασχοληθούμε με τον Γαλάτη πολεμιστή.  

 

Εισαγωγή 
Η επιστήμη κάνει την εμφάνισή της σε πολλές μορφές τέχνης και τα κόμικς δεν 

αποτελούν εξαίρεση. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις κόμικς τα οποία έχουν 

επιστημονικό περιεχόμενο, είτε πρόκειται για κόμικς που βασίζονται εξ ολοκλήρου σε 

αυτή, είτε γίνονται απλές αναφορές σε αυτήν. Επιλέξαμε την τέχνη των κόμικς, για τον 

απλούστατο λόγο ότι είναι παραστατική, ζωντανή, με μεγάλη μεταδοτικότητα αξιών και 

λειτουργιών και μεγάλη διαχρονικότητα ανά τους αιώνες και από πολιτισμό σε 

πολιτισμό. Ακριβώς μέσω αυτής της μεταδοτικότητας, επιτρέπουν στον αναγνώστη να 

σκεφτεί, να στοχαστεί και να αναλύσει το περιεχόμενό και τη σημασία τους. 

Πασίγνωστοι άνθρωποι που έχουν συμβάλλει σε κόμικς και έχουν μείνει στην ιστορία 

είναι:  

• Ο Μορίς ντε Μπεβέρ (1923-2001), ο δημιουργός της σειράς Λούκι Λουκ 

• Ο Ρενέ Γκοσινί (1926-1977) που έφτιαξε τον Αστερίξ και δούλεψε με τον ντε 

Μπεβέρ στον Λούκι Λουκ και με τον Ταμπαρί στον Ισνογκούντ. 

• O σκιτσογράφος Μπομπ Κέιν που μαζί με τον Μπιλ Φίνγκερ δημιούργησαν τον 

Μπάτμαν, 

• Ο Τζο Σάστερ και ο Τζέρι Ζίγκελ (Σούπερμαν) 

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην είναι γνωστοί, αλλά το έργο τους και η συνεισφορά 

τους στη διαμόρφωση της σημερινής κοινωνίας μέσα από απλά κόμικς, τα οποία 

 



 

σχεδόν ο μισός πλανήτης έχει γνωρίσει ή/και διαβάσει, ήταν αρκετά για να επιλέξουμε 

αυτό το θέμα για την εργασία μας.  

 

 

Σκοπός 

Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση της επιστήμης, κυρίως 

της φυσικής και της βιολογίας, με την τέχνη των κόμικς, πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί 

με την ανάλυση συγκεκριμένων σημείων του έργου που επιλέξαμε με βάση αυτές τις 

επιστήμες. 

 

Περίληψη 
Η σειρά κόμικς που θα αποτελέσει το θέμα της εργασίας μας είναι ο «Αστερίξ ο 
Γαλάτης» του Γκοσινί. Ακολουθεί τις περιπέτειες του Αστερίξ, ενός Γαλάτη πολεμιστή 
και κάτοικου του μοναδικού χωριού της Γαλατίας που εξακολουθεί να αντιστέκεται 
στους Ρωμαίους εισβολείς. Εκτός από την αντίσταση, ταξιδεύει και σε άλλες μακρινές 
περιοχές, όπως η Αίγυπτος, η Σκανδιναβία, η Ισπανία κ.ά. Στις περιπέτειές του αυτές, 
έχει φίλους που τον βοηθούν να ανταπεξέλθει στις διάφορες αντιξοότητες και 
δύσκολες καταστάσεις. Αυτοί είναι:  

• Ο Οβελίξ, ο οποίος τον ακολουθεί όπου και να πάει και τον βοηθά στις 
αποστολές του με την τεράστια σωματική του διάπλαση.  

• Ο σοφός Πανοραμίξ, ο σεβάσμιος δρυΐδης του χωριού, ο οποίος παρασκευάζει 
μαγικά φίλτρα και, εκτός των άλλων και το μυστικό όπλο των Γαλατών εναντίον 
των Ρωμαίων, τον μαγικό ζωμό, ο οποίος χαρίζει υπεράνθρωπη δύναμη. 

• Ο Κακοφωνίξ, ο βάρδος του χωριού, ο οποίος θα λέγαμε ότι δεν έχει το γνώθι 
σαυτόν, καθώς θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα ταλαντούχο, ενώ κανένας δεν 
εκτιμά την τέχνη του. 

• Ο Μαζεστίξ, ο αρχηγός της φυλής, είδωλο τον πολεμιστών του, φόβος και 
τρόμος των αντιπάλων του. Το μόνο που φοβάται είναι μην του πέσει ο 
ουρανός στο κεφάλι. 

Μερικές από τις πιο γνωστές περιπέτειες του φοβερού και  τρομερού Γαλάτη είναι: 

• Ο Αστερίξ στους Βρετανούς 

• Ο Αστερίξ κι η Κλεοπάτρα 

• Ο Μάντης 

• Ο Αστερίξ και οι Νορμανδοί 

Καλλιτεχνική ανάλυση 
Είναι γνωστό ότι ο Αστερίξ και η παρέα του είναι οι πρωταγωνιστές μίας από τις 

καλύτερες σειρές κόμικ του είδους. Το απλό, απέριττο και λακωνικό ύφος του Γκοσινί, 



 

το οποίο παρ’ όλα αυτά μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να 

κατανοήσουμε την πλοκή και η ανατριχιαστικά λεπτομερής και παραστατική 

εικονογράφηση του Ουντερζό μας δίνουν την εντύπωση ότι ζούμε τα γεγονότα αυτά 

του μακρινού 50 π.Χ. εμείς οι ίδιοι, με απίστευτη ζωντάνια και ζωηρότητα, σαν να 

ζούμε πραγματικά στον κόσμο του Αστερίξ. Ο Γκοσινί συντάσσει τα λιγοστά λόγια που 

μπορεί να χωρέσει στις λεζάντες του με φαντασία, ευθύτητα και φυσικά χιούμορ, 

προσκαλώντας τους αναγνώστες να εμβαθύνουν στο κόμικ, το οποίο έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Η εικονογράφηση, όπως αναφέρθηκε, έχει προσεχθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες των εικόνων, κάτι το οποίο αποδεικνύει 

το μεράκι του Ουντερζό και την σκληρή του δουλειά πάνω στα σχέδια. Σε γενικές 

γραμμές, μπορούμε να αποφανθούμε ότι η σειρά αυτή των κόμικς είναι από τις 

καλύτερες που έχουν κυκλοφορήσει στη σύγχρονη ιστορία, που αποδεικνύεται και από 

την τεράστια επιτυχία της σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα μήκη και πλάτη του 

πλανήτη, συνδυάζοντας φαντασία με ιστορία, λεπτό χιούμορ με μηνύματα ζωής, 

επιστήμη με τέχνη. 

 

Επιστημονική ανάλυση  

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων περιπετειών του Αστερίξ, οι αναγνώστες γίνονται 
μάρτυρες σε πλήθος σκηνών βίας. Στα κόμικς, τα χτυπήματα είναι κυρίως γροθιές, οι 
οποίες συχνά έχουν ενισχυθεί από τον πασίγνωστο στο κοινό μαγικό ζωμό. Τα θύματα 
που δέχονται αυτά τα χτυπήματα (συνήθως Ρωμαίοι λεγεωνάριοι), το κάνουν με 
εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα… μόνο μερικούς μώλωπες και κανένα άλλο εμφανές 
σοβαρό τραύμα. Μάλιστα, όσα από τα θύματα ξανακάνουν την εμφάνισή τους 
αργότερα φαίνεται να είναι απόλυτα υγιή. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα συνέβαινε και 
στην πραγματικότητα. 

 Σύμφωνα με σχετική έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα 
Νευροχειρουργικής Acta Neurochirurgika, κατά τη διάρκεια της σειράς “Αστερίξ” 
καταγράφονται 704 περιπτώσεις κατά τις οποίες το θύμα θα είχε, υπό ρεαλιστικές 
συνθήκες υποστεί εγκεφαλική βλάβη. 

Πολλά από τα θύματα φορούσαν κράνος, το οποίο όμως χάθηκε κατά τη διάρκεια 
πάλης, οπότε και δεν έπαιξε ρόλο στη μείωση του αντίκτυπου του χτυπήματος. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο μαγικός ζωμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση 
της κατάστασης για το θύμα αν είχε καταναλωθεί από τον δράστη ή στην ταχύτερη 
ανάρρωσή αν είχε καταναλωθεί από το θύμα. Αυτή η θεραπευτική ιδιότητα του ζωμού 
πιθανώς να μην είναι τόσο εξωπραγματική όσο φαίνεται: αναφέρεται στα κόμικς ότι ο 
ζωμός περιέχει γκι, το οποίο με τη σειρά του περιέχει λεκτίνη (lectin), η οποία βοηθά 
στην καταπολέμηση όγκων στον εγκέφαλο. Βέβαια, οι έρευνες που έχουν γίνει δεν 
επαρκούν για να δείξουν με βεβαιότητα ότι η ουσία αυτή βοηθά και στην επούλωση 
εγκεφαλικών τραυμάτων. 

 Τελικά η έρευνα ανέδειξε 390 περιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού τραύματος, 
89 περιπτώσεις μετρίου τραύματος και 225 περιπτώσεις ήπιου τραύματος. Δεν 
υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος του θύματος ή μόνιμη ζημιά. 



 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ακόμα και με τα μέσα του 50 π.Χ. , τα συμπτώματα 
εγκεφαλικού τραύματος θα υποχωρούσαν μετά από μερικές ώρες. 

 Συμπεραίνουμε ,λοιπόν, ότι η γρήγορη ανάρρωση των θυμάτων βίας στον 
“Αστερίξ” είναι ,τουλάχιστον από τη σκοπιά της νευροχειρουργικής, επιστημονικά 
ορθή. 

Το δικό μας έργο 
Στο πλαίσιο της εργασίας μας με βάση τα κόμικς σε σχέση με την επιστήμη, 

δημιουργήσαμε κι εμείς το δικό μας κόμικ με βάση τη χημεία. Αρχίσαμε γράφοντας μια 

μικρή εισαγωγή, στην οποία βασιστήκαμε για την ανάπτυξη του τεχνήματος. Στη 

συνέχεια, σχεδιάσαμε τα μοντέλα των χαρακτήρων, τα οποία μέσα στο κόμικ 

λαμβάνουν διάφορες στάσεις. Αφότου τα ολοκληρώσαμε, γράψαμε τους αρχικούς 

διαλόγους του κόμικ, τους οποίους στη συνέχεια τελειοποιήσαμε. Ύστερα, βρήκαμε τα 

ονόματα των χαρακτήρων και τους ενσωματώσαμε στο κόμικ με λεζάντες (speech 

bubbles), δημιουργώντας το τελικό αποτέλεσμα. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν 

λιτά: Χαρτί, μολύβι, εκτυπωτής. Το κόμικ μας κατασκευάστηκε αποκλειστικά και μόνο 

από εμάς, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια από τρίτους, και ήταν ένα πολύ καλό 

αποδεικτικό στοιχείο της σοβαρής και εκλεπτυσμένης ομαδικής μας προσπάθειας. Ό,τι 

κάναμε ήταν προσχεδιασμένο. Δουλέψαμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο 

μας δόθηκε, αν και του κάναμε κάποιες μετατροπές, στην προσπάθειά μας να το 

προσαρμόσουμε στις ανάγκες της ομάδας μας. Λόγω του θέματός μας, που ήταν τα 

κόμικς, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, οι οποίες ανέλαβαν δύο διαφορετικές εργασίες 

ταυτόχρονα, για την καλύτερη ποιότητα του κόμικς και την εξοικονόμηση χρόνου: Την 

ομάδα της σύνταξης των κειμένων/διαλόγων, και αυτήν του σχεδίου, καθεμία από τις 

οποίες αποτελούνταν από τους πιο κατάλληλους για την κάθε δουλειά. 

Η ομάδα του σχεδίου επέδειξε στη δουλειά της μεγάλο επαγγελματισμό, φτιάχνοντας 

πρώτα τα προσχέδια, διορθώνοντάς τα με την πάροδο του χρόνου όσο το δυνατόν 

καλύτερα και προσαρμόζοντάς τα στους διαλόγους του κόμικ, στους οποίους 

βοήθησαν πολύ.  

Τα δύο μέλη της σύνταξης ανέλαβαν ξεχωριστές αρμοδιότητες. Ο ένας ήταν υπεύθυνος 

του μεγαλύτερου μέρους της συγγραφής των διαλόγων και ο άλλος της γραπτής 

εργασίας που τώρα έχετε την τιμή να διαβάζετε.  

Αυτός ο χωρισμός της ομάδας σε υποομάδες μας έλυσε πραγματικά τα χέρια και μας 

επέτρεψε να χειριστούμε τον χρόνο μας καλύτερα, οδηγώντας σε ένα πιο ποιοτικό 

αποτέλεσμα και έτσι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. 

 

Δυσκολίες 
Το μακροσκελές της εργασίας, επέφερε κάποια προβλήματα, τα οποία ήταν λογικό και 

επόμενο να προκύψουν. Στην αρχή, είχαμε κάποιες δυσκολίες προσαρμογής και 



 

οργάνωσης του χρόνου μας, αλλά στη συνέχεια μπήκαμε σε ρυθμό, με το πέρας του 

χρόνου και καταφέραμε να μοιράσουμε, όπως αναφέρθηκε, συγκεκριμένα καθήκοντα 

σε κάθε μέλος της ομάδας. Από εκεί και έπειτα, εφόσον πήραμε και μερική δουλειά ο 

καθένας για το σπίτι, με σκοπό τη διευκόλυνσή μας, οι δυσκολίες μας μετριάστηκαν και 

μπορέσαμε να προχωρήσουμε καλώς με την εργασία μας. Παρά λοιπόν τις διαφορές 

στις ιδέες μας, που υπήρξαν κατά καιρούς, έγιναν κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις και 

υπερβήκαμε ως ομάδα τις δυσκολίες μας, με συνεργασία και ομαδική δουλειά. 

 

Τι μάθαμε σε αυτήν την εργασία 
Σε αυτήν την εργασία ενημερωθήκαμε για διάφορα θέματα με διαθεματικό τρόπο, 

δηλαδή μέσα από την ενασχόλησή μας με τα κόμικς. Μάθαμε ότι η τέχνη αλλάζει με 

τον καιρό, με την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών και τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι 

αξίες που προβάλλουν π.χ. τα κόμικς του Σούπερμαν του 1950 είναι διαφορετικές από 

αυτές των σημερινών αντίστοιχων ταινιών. Επίσης, μάθαμε ότι η επιστήμη μπορεί να 

βρεθεί μέχρι και σε σημεία όπου δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ήταν, όπως 

κόμικς, παιδική λογοτεχνία κ.ά. Εκτός αυτού, στο πλαίσιο της εργασίας, αντιληφθήκαμε 

ότι με τον χωρισμό της ομάδας σε υποομάδες μπορεί η δουλειά να γίνει πολύ πιο 

γρήγορα. Έτσι, θα μπορούμε να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον, σε περίπτωση που 

χρειαστεί να συντονίσουμε μία ομάδα. Πριν όμως γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε την 

έρευνά μας, η οποία συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να γίνει σε ομάδα, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος μας, δηλαδή να μάθουμε όλοι τις πληροφορίες που αναφέραμε. 

Συμπέρασμα 
Συμπερασματικά, η εργασία μας αποδείχθηκε επιτυχής. Το θέμα μας αντιμετωπίστηκε 

με επιμέλεια, η εργασία μας και το τέχνημά μας είναι άκρως ικανοποιητικά με βάση τα 

δικά μας πρότυπα, δεδομένου του ότι δεν έχουμε και μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία 

κόμικς ενώ αυτή αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερη από ότι φανταζόμασταν αρχικά κι 

έτσι μάθαμε να δείχνουμε μεγαλύτερη εκτίμηση για αυτό το είδος τέχνης.  
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