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Όταν το κόμικς εμφανίστηκε ως είδος, 

περίπου δυο αιώνες πριν, δεν αποσκοπούσε 

σε τίποτε περισσότερο από τη φτηνή μαζική 

διασκέδαση των μικρομεσαίων κοινωνικών 

στρωμάτων και των παιδιών. Χρειάστηκε 

να περάσει πολύς χρόνος, να χυθεί αρκετό 

μελάνι και να συγκρουστούν επί μακρόν 

διαμετρικά αντίθετες απόψεις (παιδαγωγικές, 

ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές, 

κ.ά.), για να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα 

θεωρούμε λίγο-πολύ αυτονόητο: ότι αυτός 

ο ιδιόμορφος συνδυασμός εικόνας και 

λόγου καταλήγει συχνά να είναι μια καθαρή 

μορφή τέχνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, έπρεπε 

να υπάρξουν εμπνευσμένοι δημιουργοί, 

σχεδιαστές και σεναριογράφοι, που έδειξαν 

με το έργο τους ότι το κόμικς μπορεί 

κάλλιστα να έχει τις λεπτές ποιότητες ενός 

ζωγραφικού πίνακα, τη σύνθετη αφήγηση 

ενός μυθιστορήματος, τους πολυδιάστατους 

χαρακτήρες μιας κινηματογραφικής ταινίας 

ή το ψυχολογικό βάθος και τους κοινωνικούς 

προβληματισμούς ενός θεατρικού έργου.

Στη χώρα μας τα κόμικς άρχισαν να 

αναγνωρίζονται ως προς την καλλιτεχνική 

τους διάσταση προς τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, με την κυκλοφορία ιστορικών 

πλέον περιοδικών όπως η «Κολούμπρα» και 

αργότερα η «Βαβέλ» και το «Παραπέντε», 

αλλά και με την έκδοση κριτικών μελετών και 

αναλύσεων ξένων και ελλήνων συγγραφέων, 

που αναδείκνυαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

αυτής της ακόμη αμφισβητούμενης μορφής 

τέχνης. Σήμερα, πλέον, το ερώτημα εάν 

τα κόμικς μπορεί να έχουν καλλιτεχνική 

αξία θεωρείται, και στην Ελλάδα, μάλλον 

ξεπερασμένο. Παρ’ όλα αυτά, και σε αντίθεση 

με την εξέλιξη που υπήρξε σε άλλες χώρες, 

αυτή η «νέα» μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης 

δεν υποστηρίχτηκε εδώ με τη συστηματική, 

ποιοτική εκπαίδευση που της άρμοζε. Οι 

περισσότεροι έλληνες δημιουργοί είτε 

υπήρξαν αυτοδίδακτοι είτε μετέφεραν και 

προσάρμοσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που είχαν από άλλα, περισσότερο ή λιγότερο 

παρεμφερή, πεδία, όπως η ζωγραφική, η 

αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος, κ.ά.

Εισαγωγή



Το εμφανές εκπαιδευτικό κενό αποφάσισε 

να καλύψει η Σχολή Βακαλό με τη λειτουργία 

του Εργαστηρίου Κόμικς, και αυτό όχι 

μόνον επειδή διαθέτει την απαραίτητη 

εκπαιδευτική εμπειρία και τεχνογνωσία, 

αλλά και γιατί –κυρίως– το ίδιο το κόμικς 

ως αντικείμενο ανήκει εξ ορισμού στο 

ευρύτερο πεδίο των εφαρμοσμένων 

τεχνών, με το οποίο η Βακαλό έχει συνδέσει 

άρρηκτα και με καθοριστικό τρόπο την 

ιστορία και το όνομά της. Η διεύθυνση του 

Εργαστηρίου και το βασικό εκπαιδευτικό έργο 

ανατέθηκε στον Νίκο Κούτση, έναν από τους 

σημαντικότερους έλληνες comics artists, 

διεθνώς αναγνωρισμένο, ο οποίος μαζί με το 

πάθος για το αντικείμενό του και την πολύτιμη 

εκπαιδευτική εμπειρία, διαθέτει ένα ακόμη 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: έχει ζήσει τη Σχολή 

«εκ των έσω», ως σπουδαστής, και για αυτό 

διαπνέεται εξ αρχής από τις παιδαγωγικές 

αρχές και τη γενικότερη φιλοσοφία της, 

μοιράζεται τα υψηλά ποιοτικά της κριτήρια, 

και γνωρίζει καλά την αναγκαιότητα της 

καλλιτεχνικής και πνευματικής πλαισίωσης 

του ταλέντου και των δεξιοτήτων.

Εφέτος το Εργαστήριο Κόμικς διανύει 

τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, 

επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες τόσο της 

Σχολής και των υπευθύνων όσο και των 

φανατικών φίλων της «ένατης τέχνης» 

που θέλησαν να περάσουν από την πλευρά 

του αναγνώστη σε εκείνη του δημιουργού. 

Με αυτή την ευκαιρία αποφασίσαμε να 

κυκλοφορήσουμε τη συλλεκτική έκδοση που 

κρατάτε στα χέρια σας, έκδοση περιορισμένου 

αριθμού αντιτύπων, η οποία περιλαμβάνει 

οκτώ εξαιρετικά έργα, από αυτά που 

δημιουργήθηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

Αν κλείνοντας στο τέλος αυτό το βιβλίο, 

έχετε ακόμη την αίσθηση των φανταστικών 

διαδρομών στις οποίες περιπλανηθήκατε, αν 

κάποιες στιγμές επιθυμήσετε να ξανανοίξετε 

τις σελίδες του, αφήνοντας τις εικόνες και 

τους διαλόγους να χρωματίσουν πάλι την 

καθημερινότητά σας, αυτό θα σημαίνει ότι οι 

ιστορίες και οι δημιουργοί τους άγγιξαν την 

ουσία που συνιστά κατ’ αρχήν κάθε μορφή 

τέχνης – την απόλαυση.
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