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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΜΙΚΣ 
5 έως 9 Νοεµβρίου,  09.30-11.00 & 11.30-13.00 

ΓΑΛΛΙΚΟ   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η Ένατη Διάσταση και ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων Ιστορίας και Παιχνιδιών Στρατηγικής 

(Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.), σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την 

17
η
 Έκθεση Κόμικς και Επιτραπέζιων Παιχνιδιών Comic’n Play 2018 που θα 

πραγματοποιηθεί στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη. Από το 2001, η 

έκθεση αυτή αποτελεί ένα σταθερό ετήσιο ραντεβού δημιουργίας και ελεύθερης 

έκφρασης, με δημιουργούς απ’ όλη την Ελλάδα και όλων των ηλικιών, έμπειρους και 

πρωτοεμφανιζόμενους, καθιστώντας την τη μακροβιότερη έκθεση κόμικς στη χώρα μας!                                                                                                          

Στο πλαίσιο της φετινής Έκθεσης Κόμικς και Επιτραπέζιων Παιχνιδιών με τίτλο «ΣΙΓΗ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ», η διεύθυνση του Comic N’ Play 2017, με την υποστήριξη της 

Αντιπεριφέρειας Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης 

οργανώνει και σας προσκαλεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης σε μια σειρά από 

δημιουργικά εργαστήρια. Η ξενάγηση και τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε μαθητές 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και διαρκούν συνολικά 1 ώρα και 30 λεπτά.  

 

Η ξενάγηση στην έκθεση είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή σας στα περιγραφόμενα 

εργαστήρια και ακόμη και σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να κάνετε κράτηση για κάποιο 

από αυτά, μπορείτε πάντοτε να επισκεφθείτε το εκπαιδευτικό πανόραμα του Ά Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

 

Τέλος, η «Παιδική Γωνιά» της διοργάνωσης παρέχει επιπλέον ευκαιρίες δημιουργικής 

απασχόλησης για παιδιά, για όσους γονείς ή εκπαιδευτικούς επιθυμούν να επισκεφθούν 

την έκθεση ατομικά κατά το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου. 

 

Η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω είναι ελεύθερη! 

 

Αριθμός θέσεων: 25 μαθητές ανά εργαστήριο 

Ημερομηνίες & ώρες: 5 έως 9 Νοεμβρίου 2018,  

09.30 - 11.00 & 11.30 - 13.00 

 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Η μάχη του Σκρα Ντι Λέγκεν!  
Για όλες τις ηλικίες 

Υπεύθυνοι: Σωτήρης Χριστοδούλου, Σάββας 

Πετρίδης, Νίκος Π. Δαλαμπύρας (μέλη Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.) 

 

Με την αφορμή της συμπλήρωσης των εκατό χρόνων 

από την λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και μέσα 

από τα επιτραπέζια παιχνίδια με μινιατούρες θα 

μάθουμε με ποιο τρόπο η Ελλάδα συμμετείχε στην εκατόμβη του «Μεγάλου Πολέμου»! 

Ένα πανόραμα από φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, λογοτεχνικά βιβλία και κόμικς θα 

ταξιδέψει τους μαθητές στην εποχή ενός πολέμου που συντάραξε την υφήλιο, διαμόρφωσε 
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το σύγχρονο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης και που χάραξε την πορεία της εξέλιξης του 

δυτικού πολιτισμού κατά τον 20
ο
 αιώνα! Ήταν ο «πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους 

πολέμους» και που τελικά ίσως δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ… 

Ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων Ιστορίας & Παιχνιδιών Στρατηγικής (Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. - έτος ιδρύσεως 1993) εδρεύει 

στην Θεσσαλονίκη και ασχολείται με την προώθηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών στρατηγικής και φαντασίας. 

www.esfips.com 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΟΜΙΚΣ!   
Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου  

Υπεύθυνος: Νίκος Π. ∆αλαµπύρας   

 

Τα κόμικς είναι άμεσα συνυφασμένα µε την εξέλιξη της 

τυπογραφίας και ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας έχουν την 

δική τους «ορθογραφία» και «συντακτικό». Μέσα από µία 

σύντομη αναδρομή στην ιστορία αυτού του μέσου, µε αναφορά 

στο ευρωπαϊκό-γαλλικό παράδειγμα, οι μαθητές μαθαίνουν τη βασική «γραμματική και 

συντακτικό» αυτού του μέσου. Ακολουθεί μια αναφορά στα εργαλεία του δημιουργού και 

τους βασικούς σχεδιαστικούς κώδικες επικοινωνίας των κόμικς. 

 

O Nίκος Π. Δαλαμπύρας είναι φιλόλογος, δημιουργός και εκδότης κόμικς (Ένατη Διάσταση) και ραδιοφωνικός 

παραγωγός στον FM 1055 Rock της Θεσσαλονίκης. 

 

ΤΟ ΚΟΜΙΚ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
Για μαθητές Δημοτικού 

Υπεύθυνη: Αθηνά Μίσσιος 

 
Το εργαστήριο αυτό σας προσκαλεί να ανακαλύψετε το κόμικς 

«Ο φλοιός των πραγμάτων», δημιουργία της νεαρής Γαλλίδας 

εικονογράφου Cécile Bidault. Το κόμικς αυτό, με μοναδικό 

περιεχόμενο τις εικόνες, σας μεταφέρει στο σύμπαν μιας 

μικρούλας με πρόβλημα ακοής κι επομένως χωρίς χρήση του 

λόγου. Γιατί λοιπόν να μην βάλουμε λόγια στις «σιωπηλές» ; 

Επίπεδο: αρχάριο/A1. 

 

Λεξιλόγιο: (θεματικές ενότητες ανάλογα το επίπεδο της τάξης), τα χρώματα, η περιγραφή 

ενός ατόμου, τα συναισθήματα, οι πράξεις της καθημερινής ζωής. 

Γλώσσα επικοινωνίας του εργαστηρίου: κυρίως τα γαλλικά.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο εδώ: http://lecorcedeschoses.tumblr.com/. 

Η Athéna Missios είναι υπεύθυνη συνεργασίας για την γαλλική γλώσσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 
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H ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ! 
Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου   

Υπεύθυνη: Σοφία Σπυρλιάδου    

 

Όπως σε κάθε αφηγηματική τέχνη, έτσι και στα κόμικς, οι 

ήρωες αποτελούν ένα βασικό συστατικό τους. Αυτοί 

εξελίσσουν την πλοκή και με αυτούς ταυτίζονται οι 

αναγνώστες. Τι κάνει όμως έναν ήρωα ζωντανό, τρισδιάστατο 

και ενδιαφέροντα; Ποια είναι η διαδικασία γέννησης ενός 

ήρωα και τι πρέπει να λάβει υπόψιν ο δημιουργός του; 

Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά, ακολουθώντας μια προτεινόμενη μεθοδολογική πορεία, θα 

συγγράψουν, θα σχεδιάσουν και θα παρουσιάσουν τους δικούς τους ήρωες κόμικς. 

 

Η Σοφία Σπυριλιάδου είναι αρχιτέκτων και διακεκριμένη δημιουργός κόμικς (Frogs & Dogs-εκδόσεις Jemma 

Press) 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΜΙΚΣ!  
Για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου 

Υπεύθυνος: Γιάννης Τεξής 

 

Με θέμα τον σχεδιασμό χαρακτήρων κόμικς και τις 

βασικές αρχές της αφήγησης, ο στόχος του σύντομου 

αυτού εργαστηρίου είναι να μπορέσουν τα παιδιά να 

εκφράσουν στο χαρτί τις σκέψεις τους με έναν 

εναλλακτικό τρόπο και να μάθουν πως να τις «στήνουν» 

σε μία σελίδα κόμικς. 

 

 
Ο Γιάννης Τεξής είναι πολυγραφότατος δημιουργός κόμικς και animator (εκδόσεις Αdd Art). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση του Comic N’ Play 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

www. comic-n-play.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/συνοδοί μπορούν να βρούν και να συμπληρώσουν στο 

πεδίο «Εργαστήρια» της ιστοσελίδας μας την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική φόρμα 

αιτήματος για την συμμετοχή τους στα σχολικά εργαστήρια της φετινής διοργάνωσης.   

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αίτημα ή συνθήκη για το τμήμα μαθητών που 

συνοδεύετε, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση, παρακαλούμε όπως προωθήσετε 

το ερώτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: salonbd@ift.gr 

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης  

Λεωφόρος Στρατού 2Α  Τ.Θ. 18103,  

54007 Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 821 231  

Φαξ.: 2310 841 283   

www.ift.gr, info@ift.gr 


