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«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία κι αυτός που πρώτος την έγραψε 

στον τοίχο με μπογιά, δεν ήταν άλλος από τον ελληνικής καταγωγής 
Δημήτρη που υπέγραφε τα έργα του με το ψευδώνυμο taki 183 έχο-

ντας γεμίσει με σχέδια τον υπόγειο σιδηρόδρομο της Νέας Υόρκης. Ο 

αριθμός δήλωνε τον αριθμό του δρόμου στον οποίο διέμενε. Ανάλογα 
υπέγραφαν τα έργα τους και όλοι οι υπόλοιποι γκραφιτάδες που ακο-

λούθησαν. Το Graffiti γεννήθηκε το 1960 στη Νέα Υόρκη. Παράξενες 
συνθέσεις γραμμάτων και ήρωες των κόμικς άρχισαν να καλύπτουν 

τα βαγόνια του υπογείου μετατρέποντας τους συρμούς σε κινούμενα 
κόμικ στριπ. Ο αστικός χώρος της πόλης ήταν διασπασμένος εθνικά, 

φυλετικά, ταξικά. Τα γκέτο της Νέας Υόρκης ήταν γεγονός. Τη δεκα-
ετία '70-'80 το Graffiti υπήρξε το μέσο οριοθέτησης των απομονωμέ-

νων συνοικιών της πόλης από ομάδες νεαρών gangs που τις έλεγχαν. 
Οι έφηβοι δε διαμαρτύρονταν για το κοινωνικό και πολιτικό προσκή-

νιο, αλλά διεκδικούσαν την ταυτότητά τους μέσα στην κοινωνία. Αν 
και οι επίσημες αρχές κήρυξαν το graffiti παράνομο εξαιτίας της σχέ-

σης του με τα γκέτο και τις συμμορίες, οι κριτικοί τέχνης του Man-
hattan ξεκίνησαν να το αναγνωρίζουν ως πρωτοπορία στο χώρο της 

τέχνης. Το Graffiti έγινε το μέσο έκφρασης της κουλτούρας του δρό-

μου και ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα Underground κίνημα το οποίο 
σύντομα εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο.» 
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ GRAFFITI 
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2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ GRAFFITI 

Γκράφιτι είναι η αναγραφή κειμένου όπως συνθημάτων ή η ζωγραφική σε επιφάνειες 
που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (για παράδειγμα σε τοίχους). Πρωτο-

εμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη που αναπτύχθηκε το κίνημα του Χιπ 
χοπ ,από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μέρος της 

κουλτούρας Χιπ χοπ. 
Στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται συνήθως τονιζόμενο στην προπαραλήγουσα 
(γκράφιτι) ή σπανιότερα στην παραλήγουσα (γκράφιτι). Η ξένη λέξη graffiti είναι στον 

πληθυντικό, ενώ στον ενικό γίνεται graffito. Στην ελληνική γλώσσα είναι συνηθέστερη 
η χρήση του γκράφιτι και στον ενικό και στον πληθυντικό (άκλιτο – ως ξένη λέξη). Μια 

λιγότερο συνηθισμένη ορθογραφία είναι η ελληνοποιημένη μορφή "γράφιτη", "γκράφι-
το" ή άτονο: "γραφιτι", "γκραφιτο". 
Για παράδειγμα, στα αγγλικά και βουλγάρικα τονίζεται στην παραλήγουσα. Το ίδιο και 

στα ελληνικά, κανονικά· τονίζεται στην παραλήγουσα αλλά είναι συνηθισμένο να το-
νίζεται στην προπαραλήγουσα. 

Οι ελληνικοί όροι που περιγράφουν εν μέρει το γκράφιτι είναι τοιχογράφημα, ακιδο-
γράφημα. Στην αργκό των γκραφιτάδων η πράξη του να κάνεις γκράφιτι λέγεται συνή-
θως "βάψιμο". 

 
 

2.1. Ιστορία - παραδείγματα  

Σημαντικά παραδείγματα από την ιστορία είναι: 
 Επιγραφή στην αρχαία πόλη της Εφέσου στη Μικρά Ασία 

 Επιγραφές που βρέθηκαν σε σπίτια στην Πομπηία 
 Η αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους της Αρχαίας Ρώμης 
 Επιγραφές στο Σινικό τείχος 

 Ζωγραφική έκφραση ομάδων – συμμοριών στις σύγχρονες ΗΠΑ 
 

 

2.2.  Σημασία  του graffiti στα αρχαία χρόνια 

Το Graffito (πληθυντικός "graffiti") στα πλαίσια της αρχαιολογίας, είναι ένα σημάδι, 
π.χ. μια εγχάραξη ή ένα σκάλισμα που έγινε ηθελημένα σε μια μεγάλη επιφάνεια, όπως 

για παράδειγμα σε έναν τοίχο. Τα σημάδια μπορεί να σχηματίζουν (αποτελούν) εικόνα 
ή γραφή. Ο όρος συνήθως δεν περιλαμβάνει τις εγχάρακτες διακοσμήσεις σε μικρά 

αντικείμενα όπως κόκαλα, οι οποίες εντάσσονται στην Τέχνη της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής περιόδου. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως όρος για εγχάρακτες 
ζωγραφιές, συνήθως ζώων, που απαντώνται σε σπήλαια, αλλά λιγότερο γνωστές από 

τις Ζωγραφιές των Σπηλαίων της ίδιας περιόδου. Συχνά και τα δύο "είδη" αυτών τν 
ζωγραφιών βρίσκονται στα ίδια σπήλαια. Στην αρχαιολογία, ο όρος μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει ή όχι και γκράφιτι με την μοντέρνα έννοια του όρου σε μνημεία (π.χ. 
επισκέπτης του 8ου αιώνα μ.Χ. που έγραψε το όνομά του σε ένα αρχαίο μνημείο). Η 

τεχνική διακόσμησης με την οποία ξύνεται ο γύψος ή άλλο υλικό για να αποκαλυφθεί 
από κάτω το υλικό που έχει διαφορετικό χρώμα είναι γνωστή ως sgraffito. 

 

2.3. Γκράφιτι στην αρχαία Αθήνα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%80_%CF%87%CE%BF%CF%80
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
../../../../wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1
../../../../wiki/%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2582%23.CE.91.CE.BD.CF.8E.CF.84.CE.B5.CF.81.CE.B7_.CE.A0.CE.B1.CE.BB.CE.B1.CE.B9.CE.BF.CE.BB.CE.B9.CE.B8.CE.B9.CE.BA.CE.AE
../../../../wiki/%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B8%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2582%23.CE.91.CE.BD.CF.8E.CF.84.CE.B5.CF.81.CE.B7_.CE.A0.CE.B1.CE.BB.CE.B1.CE.B9.CE.BF.CE.BB.CE.B9.CE.B8.CE.B9.CE.BA.CE.AE
../../../../w/index.php%3Ftitle=%25CE%2596%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25AD%25CF%2582_%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD_%25CE%25A3%25CF%2580%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BD&action=edit&redlink=1
../../../../wiki/Sgraffito
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Πάρα πολλά γκράφιτι έχουν βρεθεί στην Αθήνα κατά της ανασκαφές της Αμερικα-
νικής Σχολής, και περίπου 850 από αυτά έχουν καταγραφεί από τον Mabel Lang 
το 1976[2]. Σε αυτά περιλαμβάνονται πολλών ειδών γκράφιτι, όπως abecedaria 

(σειρές γραμμάτων συνήθως για εξάσκηση), επιγραφές Καλός, προσβολές, σημά-
δια ιδιοκτησίας, εμπορικές σημειώσεις, μηνύματα, λίστες, και σκίτσα. Χρονολο-

γούνται από τον 8ο αιώνα προ Χριστού μέχρι την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο.  
 

2.4. Σύγχρονα γκράφιτι  

 

 

Η περίοδος 1971-1974 αναφέρεται ως μία "πρωτοποριακή εποχή", κατά την οποία 
τα γκράφιτι υποβλήθηκαν σε ένα κύμα στις μορφές και τη δημοτικότητα. Σύντομα 
μετά από τη μετανάστευση στη Νέα Υόρκη, το Μπρονξ (Μανχάτταν) παρήγαγε έ-

ναν από τους πρώτους καλλιτέχνες γκράφιτι για να κερδίσει την προσοχή των μέ-
σων στη Νέα Υόρκη. Ο TAKI 183 ήταν ένας ελληνοαμερικάνικος από την Ουάσι-

γκτον που χρησιμοποίησε ένα μίγμα του ονόματός του dimitris, TAKI, και τον α-
ριθμό της οδού του, 183rd ως tag. Λόγω του παράξενου ονόματος και του αριθ-
μού, οι άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν το μήνυμα του, γράφοντας στους τοίχους 

Mary 122, George 21 κτλ. Αυτό καταγράφηκε σε ένα άρθρο του 1971 στο New 
York Times με τον τίτλο Taki 183 και έτσι ο TAKI  

183 έγινε ο πρώτος που αναγνωρίστηκε από την κοινωνία έξω από την υποομάδα 
γκράφιτι.  
Μερικά από τα είδη γκράφιτι που παρουσιάζονται σήμερα είναι: 

Ζωγραφική γκράφιτι 
 Σε εξωτερικούς τοίχους (συνήθως σε τοίχους στους δρόμους). Όταν γίνο-

νται σε ένα προσωπικό χώρο που το βλέπουν ελάχιστοι, δεν θεωρείται 
γκράφιτι. 

 Συνθήματα 

 Ζωγραφική (φαινόμενο προερχόμενο από την Αμερική – ΗΠΑ) 

../../../../wiki/%25CE%2591%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25A3%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE_%25CE%259A%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A3%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B4%25CF%258E%25CE%25BD_%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD_%25CE%2591%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1
../../../../wiki/%25CE%2591%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25A3%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE_%25CE%259A%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A3%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B4%25CF%258E%25CE%25BD_%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD_%25CE%2591%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1
../../../../wiki/%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=TAKI_183&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
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 Διαμαρτυρία (για παράδειγμα στην Βόρεια Ιρλανδία, με τα murals που απα-
θανατίζουν νεκρούς και θέματα από τις συγκρούσεις με τους Βρετανούς) 

 Σε εσωτερικούς τοίχους και επιφάνειες (συνήθως μικρού μεγέθους), π.χ. 

τουαλέτες, σκοπιές, θρανία 
 Αυτοσχέδια ποιήματα 

Το στένσιλ χρησιμοποιείται συχνά σε πορείες διαμαρτυρίας για "γρήγορα" γκράφι-
τι. Σε ορισμένες πόλεις του κόσμου υπάρχουν τοίχοι μόνο για γκραφίτι. Κάποιες 

φορές το γκραφίτι γίνεται κατά επιθυμία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, για διακόσμη-
ση, συνήθως με συγκεκριμένη θεματολογία. 
Κατά τα όσα συνηθίζονται ανάμεσα στους γκραφιτάδες, υπάρχουν και τοίχοι που 

είναι μόνο για καλούς γκραφίστες, και οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται να κάνουν 
πάνω στο δικό τους γκραφίτι μια μουτζούρα ή κάποιο άλλο σχέδιο (εκτός αν έχει 

χαλάσει με το πέρασμα του χρόνου και ειδοποιηθούν ότι θα γίνει άλλο σχέδιο πά-
νω στο δικό τους). 
Αυξημένη δημοτικότητα, ειδικά στην Ευρώπη, έχει αποκτήσει η τεχνική του στέν-

σιλ, όπου το σχέδιο προετοιμάζεται από πριν στο χώρο του γκραφιτά κόβοντας 
λεπτή λαμαρίνα ή ξύλο, που χρησιμοποιείται σε επαφή με τον τοίχο ψεκάζοντας 

από πάνω τη μπογιά, αφήνοντας αποτύπωμα μόνο όπου υπάρχει κενό στη λαμα-
ρίνα. Σημαντικός καλλιτέχνης αυτής της τεχνικής είναι ο Βρετανός Banksy. 
 

2.5. Tag και tagging  

Το "tag" (στα ελληνικά "ταγκιά") είναι η υπογραφή που γίνεται με σπρέι σε έναν 
τοίχο, από τον καλλιτέχνη ενός γκραφίτι ή και μόνη της. Σε ένα γκραφίτι η υπο-

γραφή είναι μικρή και βρίσκεται ή μέσα στην ζωγραφιά ή κάτω σε μια άκρη (δεν 
γίνεται να είναι πιο μεγάλο το tag απ' το graffiti). Tagging είναι όταν είναι η μία 

υπογραφή (ή γκραφίτι) πάνω στην άλλη. Συνήθως οι τοίχοι αυτοί έχουν tags και 
graffiti που έχουν αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. 
 

2.5.1. Το ξεκίνημα  71-74 
 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/Banksy
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Το TAKI ήταν το ψευδώνυμο για το κανονικό του όνομα Δημήτριος και το 183 ή-
ταν ο αριθμός της οδού που ζούσε, εργαζόταν ως κούριερ με τα πόδια έτσι ήταν 
συχνά στον υπόγειο σιδηρόδρομο και το επωφελήθηκε αυτό κάνοντας υπογραφές 

(tags) ενώ περπατούσε. Η εμφάνιση αυτού του παράξενου ονόματος μαζί με τον 
αριθμό κίνησε την περιέργεια ολονών εξ ου και το άρθρο των New York Times. 

Αυτός πήρε όλη την δόξα και τον σεβασμό αυτός ήταν και ο πρώτος king και ως ο 
πιο αναγνωρισμένος writer, μερικοί άλλοι writers μεγάλης σημασίας ήταν και οι 

Julio 204,frank 207 και ο joe 136 και αυτοί ήταν από τους πρώτους writers. 
Στους δρόμους του Brooklyn το κίνημα του graffiti μεγάλωνε και εκεί συνεχώς, 
πολλοί writers ήταν ενεργοί,  O friendly Freddie ήταν ένας writer του Brooklyn 

που απέκτησε μεγάλη φήμη. Ο υπόγειος σιδηρόδρομος αποδείχθηκε ως μια γραμ-
μή τηλεπικοινωνίας και ως ένα στοιχείο ενοποίησης όλων αυτών των ξεχωριστών 

κινημάτων. Οι άνθρωποι και στις 5 περιφέρειες ενημερώνονταν για τις προσπά-
θειες του καθενός, έτσι καθιερώθηκε και ο διαγωνισμός αναμεταξύ τους. 
Αυτό το γράψιμο άρχισε να φεύγει από τους δρόμους και πήγε στον υπόγειο σιδη-

ρόδρομο και γρήγορα άρχισε να γίνεται ανταγωνιστικό, Σε αυτό το σημείο το 
γράψιμο αποτελούταν από tags και ο στόχος ήταν να έχεις όσο πιο πολλές γίνεται, 

οι writers θα πήγαιναν στις πλατφόρμες και θα χτυπούσαν όσο πιο πολλά βαγόνια 
μπορούσαν, δεν πέρασε πολύς καιρός όταν συνειδητοποίησαν ότι αν πήγαιναν μέ-
σα στην αυλή των τρένων τότε θα μπορούσαν να χτυπήσουν ακόμα πιο πολλά 

βαγόνια και με λιγότερο ρίσκο να τους πιάσουν, έτσι η ιδεολογία και η μέθοδος 
του bombing υλοποιήθηκε και συνάμα καθιερώθηκε. 

2.5.2.  TAG STYLE 

 

 
 

Μετά από λίγο καιρό υπήρχαν τόσα πολλά άτομα που έγραφαν που οι writers 

χρειάζονταν ένα καινούργιο τρόπο για να αποκτήσουν φήμη, ο πρώτος τρόπος 
ήταν να κάνουν την υπογραφή τους ξεχωριστή. Πολλές μέθοδοι και καλλιγραφικά 
style δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν. Κάποιες υπογραφές ήταν αυστηρώς για 

οπτικό appeal ενώ άλλες είχαν ξεχωριστό νόημα για τον καλλιτέχνη, Για παρά-
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δειγμα οι κορώνες χρησιμοποιούνταν από writers που ήθελαν να δείξουν στον κό-
σμο ότι ήταν βασιλιάδες. Μάλλον η πιο διάσημη υπογραφή στην ιστορία αυτής της 
κουλτούρας ήταν του STAY HIGH 149 που χρησιμοποιούσε ένα γάρο (τσιγάρο με 

μαριχουάνα) ως παράλληλη γραμμή για το H και το λογότυπο των σήριαλ THE 
SAINT. 

2.5.3.  ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ TAG 

H επόμενη ανάπτυξη ήταν η κλιμάκωση της υπογραφής άρχισαν να γράφουν σε 

πιο μεγάλη κλίμακα, οι writers άρχισαν να χοντραίνουν τα γράμματα και έβαζαν 
και εξωτερική γραμμή με άλλο χρώμα, ανακάλυψαν ότι βαλβίδες από άλλα 
aerosol προϊόντα έβγαζαν πιο μεγάλο πάχος και αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του 

αριστουργήματος (masterpiece), είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος έκανε το πρώ-
το αριστούργημα αλλά τη δόξα παίρνουν από όλους ο SUPER KOOL 223 από το 

BRONX και ο WAP από το BROOKLYN αυτά τα χοντρά γράμματα έδωσαν την ευ-
καιρία στον καλλιτέχνη να αναπτύξει ακόμα παραπέρα τις τεχνικές του. Οι writers 
διακοσμούσαν το εσωτερικό του γράμματος με διάφορα σχέδια όπως αστεράκια, 

διάφορες γραμμές, χοντρές τελείες και άλλα. 
Τελικά οι writers άρχισαν να κάνουν αυτά τα αριστουργήματα κατά μήκος και ύ-

ψος των βαγονιών (που και αυτό λέγεται το έκανε πρώτος ο SUPER KOOL 223), 
αυτού του είδους graffiti τα ονόμασαν με τον όρο top-to-bottom, αυτή η προσθή-
κη διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων και η μεγέθυνση της κλίμακας των graffiti 

συνέβαλε δραματικά στην ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας, παρ όλα αυτά έμοια-
ζαν ακόμα σαν τις υπογραφές από όπου έχουν βασιστεί, μερικοί από τους επιτυ-

χημένους writers εκείνης της εποχής ήταν: HONDO 1, JAPAN 1, MOSES 147, 
SNAKE 131,LEE 163D, STAR 3, PHASE 2, PRO-SOUL, TRACY 168, LIL HAWK, 
BARBARA62, EVA 62, CAY 161, JUNIOR 161και STAY HIGH 149. 

Αυτή η ανταγωνιστική ατμόσφαιρα οδήγησε στην ανάπτυξη των πρώτων κυριολε-
κτικά style, από εκείνη τη στιγμή αποχωριζόμαστε πια τα style βασισμένα στις υ-

πογραφές. Το πρώτο style που εμφανίστηκε λεγόταν BRODWAY style και δη-
μιουργήθηκε από τον TOPCAT 126 της Philadelphia αυτό το style δημιούργησε τα 
κεφαλαία γράμματα για μεγάλους χώρους, τα γράμματα που έχουν μια κλίση ανα-

μεταξύ τους και τις βόμβες (bombs) .O PHASE 2 λίγο αργότερα δημιούργησε το 
softie styleη αλλιώς bubble style. Το broadway και το bubble style ήταν οι πρωτες 

μορφές graffiti έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα οπότε και έναυσμα μέσω αυτών των 
δυο style να δημιουργηθούν τα σημερινά style. Σύντομα βελάκια, σπείρες, οι 
συνδέσεις μεταξύ των γραμμάτων αφομοιώθηκαν στα γράμματα. Αυτές οι προ-

σθήκες έκαναν τα γράμματα πολύπλοκα και δύσκολα να διαβαστούν με αυτό τον 
τρόπο δημιουργήθηκε η βάση για το μηχανικό η άγριο style ( mechanical or wild 

style). 
Ο συνδυασμός της δουλειάς του phase 2 και ο μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα σε 
μεγάλους (style masters) όπως RIFF 170και PEL βοήθησαν ακόμα πιο πολύ στην 

ανάπτυξη του style, ο RIFF είχε καταλυτικό ρόλο διότι έπαιρνε τα style των αλλο-
νών και τα ανάπτυσσε σε ένα καινούργιο επίπεδο απο εδω βγήκαν και τα style 

wars writers όπως ο FLINT 707και ο PISTOL έκαναν μεγάλες αναπτύξεις στην 
τρισδιάστατη τεχνική δίνοντας βάθος στα γράμματα τα οποία έγιναν και standards 

για τις επόμενες γενιές. 
Η δημιουργικότητα αυτής της αρχικής περιόδου δεν έμεινε μη-αναγνωρίσιμη ο 
HUGO MARTINEZ καθηγητής κοινωνιολογίας στο κολλέγιο της Νέας Υόρκης πήγε 

γνώρισε  
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τους UGA (UNITED GRAFFITI ARTISTS) οι uga ήταν από τους καλύτερους writers 
του υπόγειου σιδηρόδρομου οι οποίοι επιδείκνυαν την δουλειά τους σε gallery. O 
martinez  

τους βοήθησε να κάνουν μια επιτυχημένη gallery με writers όπως PHASE 2, 
MICO, COCO 144, PISTOL, FLINT 707, BAMA, SNAKE και STITCH. 

Το 1973 ένα άρθρο του ηταν μια πρώιμη αναγνώριση της τέχνης του graffiti. 
Γύρω στο 1974 writers όπως TRACY 168, CLIFF 159, BLADE ONE έκαναν διάφο-

ρες δουλειές με σκηνικό με πρόσωπα, cartoons, τοπία έτσι δημιουργήθηκε το 
mural. Τέτοιες δουλειές σε αρχικό στάδιο τις έκαναν ο AJ 161και SILVER TIPS. 
 

2.5.4. TO ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ 75-77 
Το αποκορύφωμα ήταν στα τέλη 74. Στη Νέα Υόρκη επικρατεί κρίση, ο υπόγειος 

σιδηρόδρομος δεν είχε σχεδόν καθόλου φύλακες, η καινούργια γενιά σαφώς πιο 
προετοιμασμένοι αφού τα πρώτα βήματα του graffiti έχουν ήδη γίνει και αυτό το 
γεγονός οδήγησε στο πιο δυνατό χτύπημα bombing στην ιστορία. 

Σε αυτό το σημείο το bombing και το style έχουν διακριθεί, τα whole cars έχουν 
γίνει τυπικότητα, το bombing έγινε ακόμα πιο γρήγορο και βγήκε ο όρος throw 

up. 
Το throw up είναι κομμάτι που αποτελείται από ένα outline και το εσωτερικό βά-
φεται ελάχιστα, συνήθως 1 η 2 γράμματα είναι, αυτό το είδος εξαπλώθηκε παντού 

κυρίως στα ΙΝD`S και τα BMT`S.(κάτι σαν ΗΣΑΠ και ΟΣΕ της Ελλάδος). 
Crews όπως POG, 3yb, BYB TC, TOP συνεισέφεραν πάρα πολύ. THROW UP KINGS 

όπως TEE, IZ, DY 167, PI, IN, LE, TO, OI, FI aka VINNY, TI 149, CY, PEΟ τα 
throw-ups ήταν στο αποκορύφωμα τους 75-77το ίδιο και τα whole cars writers 
όπως BUTCH, CASE, KINDO, BLADE, COMET, ALE 1, DOO2, JOHN 150, LEE, 

MONO, SLAVE, SLUG, DOC 109 CAINE ONE έβαψαν πάρα πολλά βαγόνια ακολου-
θώντας τα βήματα γιγάντων του TRACY και του CLIFF . 

 
 
2.5.5. H ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ STYLE 

Ένα νέο κύμα δημιουργίας άνθισε στα τέλη του 1977 με crew όπως TDS, TMT, 
UA, MAFIA, TS5, CIA, RTW, ROC Stars, TMB, TFP, TC5 και TF5. τα style wars για 

άλλη μια φόρα ξεκίνησαν αυτό ήταν και το τελευταίο κύμα bombing πρίν να γίνει 
πρώτο μέλημα της αρχής των μεταφορικών μέσων η εξάλειψη του graffiti. Στο 
broadway writers όπως CHAIN 3, KOOL 131, PADRE, NOC 167 και PART 1 ανέ-

πτυσσαν τα style τους βασισμένα πάνω στα style των PHASE 2, RIFF 170 και 
PEL.Ο CHAIN αργότερα πήγε στην 2η και 5η γραμμή του σιδηρόδρομου με το TMT 

crew, στη παράδοση των style wars οι CIA αντιμετώπισαν τις δουλειές των 
TMT.DONDI με τον POSE VS CHAIN`S POSE. 
CASE 2, KEL 139, MARE, COMET, REPEL, COS 207, DURO, MIN, SHY 147, KADE 

198, FED 2, REVOLT, RASTA, ZEPHYR, BOOTS 119, KIT 17, CRASH και DAZE ή-
ταν και αυτοί ενεργοί writers εκείνου του καιρού. Οι  LEE, CAZ 2, IZ, SLAVE, REE, 

DONDI, BLADE kai COMET ήταν πολύ ανταγωνιστικοί στην αρένα των whole car 
οι SEEN, MAD, PJ και DUST κυριάρχησαν στην 6η γραμμή του σιδηροδρόμου οι 
MITCH 77, BAN 2, BOO 2, PBODY, MAX 183,και KID 56 αυτοί κυριάρχησαν στην 

4η γραμμή, ο FUZZONE έκανε αισθητή την παρουσία του και στις 7 IRT γραμμές 
ενώ οι CIA, TB και TKA έδρασαν πιο πολύ στις γραμμές BMT και έκαναν και αυτοί 

αμέτρητα styles. 
Μετά το 1980 τα πράγματα άρχισαν να σταματάνε σιγά, στον σιδηρόδρομο έβαλαν 

συρματοπλέγματα και πιο πολλούς φύλακες. Οι writers άρχισαν να τα παρατάνε 
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και να κατευθύνονται σε άλλες καλλιτεχνικές επιλογές. Πολλοί άρχισαν να σκέ-
φτονται την καριέρα τους, δεν υπήρχε και αρκετή προσοχή μετά από την razor 
gallery που έγινε στις αρχές του 70 με την βοήθεια του hugo martinez. Το 1979 ο 

LEE QUINONES και ο FAB 5 FREDDIE έκαναν μια έκθεση στη ρώμη με το πωλητή 
έργων τέχνης Claudio Bruni. Μετά το 1980 πολλοί writers πήγαν σε διάφορα μέρη 

όπως ESSES studio, Stephan Eins' Fashion Moda και Patti Astor's Fun Gallery για 
να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Αυτές οι galleries ήταν πολύ σημαντικές διότι 

διεύρυναν την τέχνη του graffiti και στο εξωτερικό. Πίνακες όπως του DONDI, 
LEE, ZEPHYR, LADY PINK, DAZE, FUTURA 2000 έδειξαν στον υπόλοιπο κόσμο την 
τέχνη της Νέας Υόρκης. 

 
2.5.6. Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΩΝ 1982-85 

Στις αρχές με μέσα του 1980 το graffiti άρχισε να τα βρίσκει σκούρα εξαιτίας των 
writers αλλά και όλης της κοινωνίας που και η ίδια κατέρρεε, τον καιρό εκείνο ξέ-
σπασε η επιδημία του crack και της κοκαΐνης πολλά άτομα πέθαναν εξαιτίας της 

και κυρίως μέσα στα ghetto. Καινούργιοι νόμοι βγήκαν και απαγόρευσαν την πώ-
ληση των spray από μεταπωλητές και τα μαγαζιά που θα τα πωλούσαν έπρεπε να 

τα είχαν κλειδωμένα σε ειδικά ντουλάπια έτσι ώστε να μην κλαπούν. Ακόμα βγή-
καν νόμοι περί φυλάκισης και πρόστιμου αν κάποιος κάνει graffiti. 
Πολλοί τόποι όπου μπορούσαν να βάψουν είχαν τοποθετηθεί φύλακες καθώς και 

τα συρματοπλέγματα αν καταστρέφονταν τα αντικαθιστούσαν αμέσως, βγήκε κα-
θαρτικό κατά του graffiti έτσι πολλά graffiti σβήνονταν σε μερικούς μήνες αν όχι 

σε μέρες, αυτό αναστάτωσε πολλούς writers με αποτέλεσμα να τα παρατήσουν. 
Πολλοί όμως δεν αποθαρρύνονταν τόσο εύκολα, βρήκαν αυτή την κατάσταση ως 
μια νέα πρόκληση. Δυνάμωσε η αποφασιστικότητα τους να μην χάσουν από το 

MTA (METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY) άρχισαν να γίνονται επιθετικοί απο-
φασισμένοι για την διασφάλιση της περιοχής τους. Φυσικά το θέμα με το ποιός θα 

έχει ποιές περιοχές και την αυλή των τρένων μαζί με τις γραμμές ήταν από παλιά, 
η διαφορά είναι ότι αυτές οι απειλές αναμεταξύ τους δυνάμωσαν ακόμα πιο πολύ. 
Αν ένας writer πήγαινε να βάψει χωρίς προστασία τότε ηταν σίγουρο ότι θα τον 

έδερναν οι άλλοι writers και θα του έκλεβαν τα spray! 
Σε αυτό το σημείο η σωματική δύναμη και η ενότητα στις συμμορίες του δρόμου 

πήρε πολύ σημαντικό ρόλο στο graffiti. Υπήρχαν θρυλικές διαμάχες μεταξύ τους 
για το ποιός θα ελέγχει το ONE TUNNEL και τη GHOST YARD, η πιο διάσημη μάχη 
μεταξύ των writers ηταν του CAP MPC VS THE WORLD υψηλού προφίλ writers ε-

κείνου του καιρού ηταν: SKEME, DEZ, TRAP, DELTA, SHARP, SEEN TC5, SHY 
147, BOE, WEST, KAZE, SPADE 127, SAK, VULCAN, SHAME, BIO, MIN, DURO, 

KEL, T KID, MACK, NICER, BRIM, BG 183, KENN, CEM, FLIGHT, AIRBORN, RIZE, 
JON 156, KYLE 156 και των X Men. 
 

 
2.5.7. ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 1985-89 

Σε κάποιες γραμμές του υπόγειου σιδηρόδρομου σταμάτησαν να καθαρίζουν τα 
βαγόνια διότι προορίζονταν για απόσυρση για να γίνουν παλιοσιδερικά έτσι δόθη-

κε μια τελευταία ευκαιρία στους writers να βάψουν ανενόχλητοι. 
Η τελευταία ορμή πάνω στη 2η και 5η γραμμή ήρθε από τους: WANE, WEN, DERO, 
WIPS, TKID, SENTO, CAVS, CLARK και M KAY οι οποίοι έκαναν και burners a.k.a 

masterpieces (αριστουργήματα) τότε ήρθε μια μόδα από νέα άτομα οι οποίοι έ-
στειλαν το graffiti ένα βήμα πίσω έπαιρναν χοντρούς μαρκαδόρους και χαλούσαν 

τα graffiti εγώ το θεωρώ προσωπικά προσβολή να χαλάς το κομμάτι ενός writer 
που με τόσο κόπο το δημιούργησε. Λόγω της έλλειψης των spray έκαναν μόνο 
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υπογραφές με μαρκαδόρους, αλλά αυτές οι υπογραφές ήταν φτωχές καλλιτεχνι-
κές προσπάθειες. Οι καιροί όταν οι writers προσπαθούσαν συνεχώς να καλυτερεύ-
ουν και να τελειοποιούν τις υπογραφές τους χάθηκαν, αν δεν ηταν οι προαναφε-

ρόμενοι writers η τέχνη της Νέας Υόρκης θα εξαφανιζόταν. 
Στα μέσα του 1986 το ΜΤΑ ολοένα κέρδιζε την μάχη εναντίον του graffiti οι πιο 

πολλοί writers είχαν σταματήσει να βάφουν σχεδόν όλες οι γραμμές του σιδηρό-
δρομου δεν είχαν graffiti πάνω. Οι μόνες γραμμές που είχαν πάνω graffiti ηταν 

Ds, Bs, LLs, Js, Ms και οι writers που έβαφαν ηταν οι: MAGOO, DOC TC5, DONDI, 
TRAK, DOME and DC.Η ασφάλεια ηταν μεγάλη και η αστυνομία έκανε ειδική δύ-
ναμη εναντίον των βάνδαλων του σιδηρόδρομου. Το μόνο που έμεινε ήταν μερι-

κές σκιώδεις μορφές GHOST, SENTO, CAVS, KET, JA, VEN, REAS, SANE, SMITH 
αυτοί οι writer κράτησαν το graffiti ζωντανό σε εκείνους τους δύσκολους και-

ρούς... 
Η ιστορία των γκράφιτι είναι λίγο πολύ γνωστή. Αν και τα πρώτα δείγματα γραφής 
συνθημάτων εμφανίζονται στην Αρχαία Ρώμη και στο Σινικό Τοίχος, χρειάστηκε 

να περάσουν εκατοντάδες χρόνια ώστε η ιδιότυπη μορφή έκφρασης, ή τέχνης 
κατ΄ άλλους να επανεμφανιστεί στους δρόμους μιας σύγχρονης πόλης. Είμαστε 

στο 1966 στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής όπου δύο τύποι έγραφαν τα ψευδώνυμα 
τους από άκρη σε άκρη της πόλης. Τα ιστορικά ψευδώνυμα ήταν CORNBREAD και 
COOL EARL. Ο λόγος που οι δύο τύποι επιδόθηκαν στο αποκαλούμενο “bombing” 

της πόλης? Άγνωστος. Σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκε (ίσως μεταφέρθηκε εκεί) 
στην Νέα Υόρκη ο KILROY, ο οποίος συνήθιζε να ζωγραφίζει παντού φιγούρες με 

τη φράση "Kilrοy was here". Φτάνουμε έτσι στο 1971 όπου κάνει την εμφάνισή 
του ο θρυλικός πλέον Ελληνοαμερικάνικος TAKIS. O TAKIS (Δημήτρης το όνομά 
του) δούλευε ως κούριερ, οπότε κινούνταν σε όλη την πόλη, και έγραφε παντού 

(σε τοίχους ακόμα και στο μετρό) TAKIS 183. Το 183 προερχόταν από τον δρόμο 
που ζούσε την 183η οδό. Η όλη ιστορία πήρε δημοσιότητα μετά από μια συνέ-

ντευξή του στους New York Times με. Αυτό ήταν. Ο TAKIS έγινε διάσημος και η 
Νέα Υόρκη γέμισε με τα λεγόμενα tags διαφόρων ατόμων: Mary 122, George 21 
κτλ. Εκτός από τους δρόμους, το μετρό αποδείχθηκε ένα άριστο μέσο για τους 

writers (έτσι αποκαλούνται οι “καλλιτέχνες” του είδους), που συναγωνίζονταν για 
το ποιος θα "χτυπήσει" τα περισσότερα βαγόνια σε μια νύχτα. Ο SUPER KOOL 223 

από το Bronx και ο WAP από το Brooklyn ήταν από τους πρώτους που χρησιμο-
ποίησαν σπρέι, σχεδιάζοντας πιο "φαρδιά" γράμματα, προσθέτοντας σχέδια όπως 
γραμμές, βούλες, αστέρια, στο εσωτερικό των γραμμάτων. Σύντομα έχουμε και 

την εμφάνιση των διαφορετικών στιλ γκράφιτι: Broadway style, Softie / Bubble 
letters, Mechanical lettering κλπ.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 οι αρχές στην Νέα Υόρκη αρχίζουν και παίρνουν 
μέτρα κατά του φαινομένου. Τα γκράφιτι πλέον θεωρούνται απαγορευμένα ενώ 
και τα σπρέι είναι δυσεύρετα Η αστυνομία φυλάσσει πλέον καλύτερα το μετρό. Και 

όπως καταλαβαίνετε κάτι που απαγορεύεται γίνεται πρόκληση. Έτσι έχουμε την 
δημιουργία των πρώτων ομάδων και την έναρξη ενός «πολέμου» μεταξύ των 

writers και των αρχών. Γράφετε εσείς? Τα σβήνουμε εμείς αμέσως! Τα σβήνετε 
εσείς? Τα ξαναφτιάχνουμε εμείς σε χρόνο μηδέν.!!!! Φυσικά τα μέτρα, οι βαρύτε-

ρες ποινές, καθώς και η εξάπλωση της βίας στους δρόμους της πόλης είχαν ως 
αποτέλεσμα την μείωση των ιδιότυπων καλλιτεχνών. Είναι η λεγόμενη "survival of 
the fittest" εποχή. Στην Ελλάδα το γκράφιτι κάνει την εμφάνισή του στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 και γρήγορα εξαπλώνεται παντού. Βαγόνια τρένων, τοί-
χοι, κάθε είδους διαθέσιμης επιφάνειας παίζουν το ρόλο του καμβά. Διάφορα φε-

στιβάλ έχουν διοργανωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας. Μην ξεχνάμε και το πρό-
γραμμα «Χρωμόπολις» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της «Πολιτιστικής Ο-
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λυμπιάδας 2001 – 2004» σε δέκα πόλεις της χώρας (Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονί-
κη, Βόλος, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Χανιά, Αλεξανδρούπολη. Καλαμάτα και Ρόδο) και 
περιελάμβανε την δημιουργία γκράφιτι σε δέκα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Ιδιαί-

τερη μνεία πρέπει να γίνει στην ομάδα «Carpe Diem» με ένα έργο που περιλαμ-
βάνει, εκθέσεις, σεμινάρια, έκδοση λευκωμάτων, εικαστικές παρεμβάσεις σε κτίρια 

κλπ.  
Σας αφήνουμε με προτάσεις για ταινίες, όπως το Turk 182 τη βιογραφική ταινία 

για τον Basquiat που υπήρξε από τους πρώτους που έβαλαν το γκράφιτι σε γκα-
λερί και το Bomb the System, τις περιπέτειες δύο καλλιτεχνών του γκράφιτι που 
γεμίζουν την πόλη με τις δημιουργίες τους στις νυχτερινές τους εξορμήσεις. Δείτε 

στα επιπλέον της ημέρας ένα ωραίο βιντεάκι και απολαύστε την δημιουργία ενός 
γκράφιτι.  

 

2.6. Ιστορία του Graffiti στην Ελλάδα 

Το graffiti εμφανίστηκε στην Ελλάδα γύρω στο 1986 αρχικά με πολύχρωμα σχέδια 
και μηνύματα πάνω στα βαγόνια του ηλεκτρικού και των τρένων. Η ελληνική κοι-

νωνία τότε αντιμετώπισε το θέμα κάπως επιφυλακτικά χωρίς να δώσει ιδιαίτερη 
έκταση. 

Το 1998 καθιερώθηκε ο θεσμός του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Γκράφιτι σε συ-
νεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση ενώ στα τέλη του ίδιου χρόνου κυ-
κλοφόρησε και ο πρώτος ολοκληρωμένος κατάλογος-λεύκωμα ελληνικού γκράφι-

τι. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carpe-diemact.gr/home.htm
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3. GRAFFITI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

KAI TEXNH 
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3.  GRAFFITI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

3.1. Τα είδη του Graffity 

Μερικά από τα είδη γκράφιτι που παρουσιάζονται σήμερα είναι: 
 Ζωγραφική γκράφιτι 

 Σε εξωτερικούς τοίχους (συνήθως σε τοίχους στους δρόμους). Όταν γίνονται 
σε ένα προσωπικό χώρο που το βλέπουν ελάχιστοι, δεν θεωρείται γκράφιτι. 
 Συνθήματα 

 Ζωγραφική (φαινόμενο προερχόμενο από την Αμερική – ΗΠΑ) 
 Διαμαρτυρία (για παράδειγμα στην Βόρεια Ιρλανδία, με τα murals που απαθα-

νατίζουν νεκρούς και θέματα από τις συγκρούσεις με τους Βρετανούς. 
 
Σε εσωτερικούς τοίχους και επιφάνειες (συνήθως μικρού μεγέθους), π.χ. τουαλέ-

τες, σκοπιές, θρανία. Η πιο ανησυχητική πτυχή του γκράφιτι, εκτός από τον όγκο 
του, είναι ο τρόπος με μερικά από τα παιδιά των οποίων η καλλιτεχνική ικανότητα 

αρχίζει και τελειώνει με τα ονόματά τους (ετικέτες), έχουν παραμορφωθεί μερικά 
από τα πραγματικά έργα τέχνης. Φαίνεται ότι για εκείνους που αισθάνονται υπο-
χρεωμένοι να βάλει «ετικέτα» τους σε όλη την πόλη ότι τίποτα δεν είναι ιερό, α-

κόμα και τα έργα των καλλιτεχνών γκράφιτι, πολύ λιγότερο ένα πρόσφατα ανα-
καινισμένο νεοκλασικό κτίριο ή μια αρχαία πέτρα, στην αγορά. Έτσι τι μπορεί να 

κάνει η πόλη για αυτά τα παιδιά που παραμορφώνουν κάθε επιφάνεια στην όρα-
ση; Έχω μια απάντηση. Στείλτε τους στο σχολείο τέχνης. Δεν μπορείτε να τους 
σταματήσει, έτσι γιατί να μην τους εκπαιδεύσουμε να είναι καλλιτέχνες και να 

τους αφήσουμε να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο, αντί των απρόσεκτη «ετικέ-
τες» που υπάρχουν σε όλη την πόλη; Είμαι βέβαιος ότι ένα παιδί αισθάνεται υπε-

ρήφανη που έχει εξαπλωθεί το όνομά του από την Άνω Λιόσια στον Πειραιά, αλλά 
τι γίνεται αν το έκανε έντεχνα, κάνοντας γκράφιτι που οι άνθρωποι πραγματικά 
θαύμαζε; Θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να είναι υπερήφανοι για δέκα χρόνια κά-

τω από το δρόμο, αντί για κάτι που κάποια μέρα θα πρέπει να ντρέπεται σαν ένα 
κακό τατουάζ. Αντί να είναι μια αηδία Αθήνα θα μπορούσε να είναι γνωστή για τα 

όμορφα graffiti. I του ας υποθέσουμε ότι έχω ονειρευτεί. Αυτά τα παιδιά δεν έ-
χουν καμία επιθυμία να κάνει τέχνη και η πόλη δεν έχει καμία επιθυμία να κάνουν 
τους καλλιτέχνες. Αλλά για εκείνους αληθινοί καλλιτέχνες γκράφιτι αυτή η έκθεση 

είναι για σας. Εγώ μπορεί να μην συμφωνήσει με κάποια που χρησιμοποιούνται 
στον καμβά, αλλά ήταν μερικά από τα πιο cool έργα τέχνης που έχω δει ποτέ. 

 

3.2. Ένας θρύλος των graffiti artists. 

«Λένε ότι τα γκραφίτι τρομάζουν τους ανθρώπους και αποτελούν δείγμα κοινωνι-

κής παρακμής. Είναι ψέμα. Τα γκραφίτι κρύβουν κινδύνους μόνο για τους πολιτι-
κούς, τα στελέχη των διαφημιστικών και τους γκραφιτάδες». 
Τάδε έφη Banksy. Eνας γνήσιος «αντάρτης της τέχνης», του οποίου το ντοκυμα-

ντέρ του «Banksy: Η Τέχνη στο Δρόμο» από την Πέμπτη θα προβάλλεται και στην 
Ελλάδα. 

Η παράξενη αυτή ταινία άρχισε αρχικώς να γυρίζεται ως ντοκυμαντέρ με θέμα τον 
Banksy από τον Τιερί Γκουετά, έναν γάλλο video artist μετανάστη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Στη συνέχεια ο ίδιος ο Banksy (ο οποίος δεν κάνει ποτέ δημόσιες εμφα-

νίσεις) «κάθισε» στην καρέκλα του σκηνοθέτη και την ολοκλήρωσε κινηματογρα-
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φώντας τον... κινηματογραφιστή του ο οποίος απέκτησε το ψευδώνυμο κύριος 
Brainwash (πλύση εγκεφάλου). 
Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα παράξενο κοκτέιλ από το οποίο δύσκολα διαχωρίζεις 

την πραγματικότητα από το ψέμα. Πέραν αυτών όμως, το «Banksy: Η Τέχνη στο 
Δρόμο» είναι μια ωμή και αποκαλυπτική εξιστόρηση του τι περίπου συμβαίνει στον 

κόσμο της Τέχνης όταν φήμη, χρήματα και φιλαυτία συγκρούονται με τον βανδα-
λισμό και τη «δημιουργική αποδόμηση». 

«Φιλοδοξία μου ήταν η ταινία να είναι για το γκραφίτι ό,τι το "Καράτε Κιντ" για τις 
πολεμικές τέχνες. Τελικά φαίνεται ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαν τα "Σα-
γόνια του καρχαρία" για το θαλάσσιο σκι» είπε ο  Banksy για την ταινία του, η 

οποία ήταν υποψήφια για το Οσκαρ καλύτερου ντοκυμαντέρ 2011 και κατάφερε 
να αποσπάσει βραβείο καλύτερου ντοκυμαντέρ στα Independent Spirit Awards. 

 
Ο Banksy εξομολογείται :  
Εννέα συνθήματα του graffiti artist που αξίζει να θυμόμαστε: 

«Υπάρχουν τέσσερις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, το φαγητό, το σεξ, ο ύπνος 
και η εκδίκηση» 

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο συνηθισμένο σ' αυτόν τον πλανήτη από τους αποτυχημέ-
νους, ταλαντούχους ανθρώπους. Κοπανήστε τη λοιπόν, πριν βρείτε κάτι που ν' 
αξίζει για να μείνετε» 

«Ο ανθρώπινος νους πετυχαίνει τη βέλτιστη λειτουργία μονάχα όταν παρανοεί! 
Τότε και μόνο, εξερευνά κάθε δυνατότητα μιας κατάστασης, με πλήρη σαφήνεια 

και σε ασυνήθιστες ταχύτητες» 
«Κάποιοι άνθρωποι γίνονται "μπάτσοι" με σκοπό να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. 
Κάποιοι άλλοι γίνονται βάνδαλοι με σκοπό να τον ομορφύνουν» 

«Οι άνθρωποι που ξυπνούν νωρίς το πρωί ευθύνονται για τους πολέμους, τον θά-
νατο και την πείνα» 

«Χρειάζομαι κάποιον να με προστατεύσει απ' όλα τα μέτρα που έλαβαν για την 
προστασία μου» 
«Γίνε καλός στο να εξαπατάς του άλλους και δεν θα χρειαστεί να γίνεις καλός σε 

τίποτε άλλο στη ζωή σου» 
«Οι περισσότερες μητέρες θα έκαναν τα πάντα για τα παιδιά τους εκτός από το να 

τους επιτρέψουν να είναι ο εαυτός τους» 
«Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στον κόσμο δεν διαπράττονται από εκείνους που α-
πορρίπτουν τους κανόνες, αλλά από αυτούς που τους εφαρμόζουν πιστά. Είναι 

αυτοί που ακολουθούν τυφλά τους κανόνες, οι ίδιοι που βομβαρδίζουν και σφά-
ζουν ολόκληρα χωριά». 

 
 
3.3.  Πολιτιστική Ολυμπιάδα και GRAFFITI. 

Θα πίστευε κανείς ότι ο θεσμός της πολιτιστικής ολυμπιάδας δε θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει μια μορφή τέχνης που έχει αμφισβητηθεί και έχει χαρακτηρισθεί στο 

παρελθόν ως βανδαλιστική. Μια πιο προσεκτική ματιά, όμως, στον ολυμπιακό 
χάρτη αποκαλύπτει πληθώρα στοιχείων που εκφράζει με καίριο και ουσιαστικό 

τρόπο μέσω της τέχνης του Graffiti. 
Οι αρχές του ολυμπισμού περιβάλουν την αναζήτηση της χαράς μέσω της προ-
σπάθειας, το σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της ηθικής, την προώθηση της ειρή-

νης και την κατάργηση των διακρίσεων οποιασδήποτε μορφής. Αυτές είναι οι αρ-
χές που εμπνέουν και το υπόβαθρο της τέχνης του, ως μορφή τέχνης, γεννήθηκε 

και άνθισε στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Πα-
ρίσι), όπου ουσιαστικά αποτέλεσε αφορμή για πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ δια-
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φορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων, προσφέροντας τους κοινό πεδίο έκφρασης 
στους τοίχους των πόλεων και υλοποιώντας έτσι την κατάργηση των διακρίσεων. 
Ακόμη και σε καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο, μέσο του Graffiti συντελέσθηκαν ση-

μαντικές εικαστικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον, το οποίο αναμορφώθηκε 
και επαναπροσδιορίστηκε με βάση τις δημιουργίες  των καλλιτεχνών. Έχει γίνει 

κοινό κτήμα ότι το Graffiti αποτελεί μια μορφή τέχνης με σπάνια χαρακτηριστικά 
φρεσκάδας και ζωντάνιας: όχι μόνο δε ρυπαίνει τους τοίχους, αλλά δίνει χρώμα 

στις πόλεις και στα γκρίζα προάστια των βιομηχανικών μεγαλουπόλεων. 
Μάλιστα, οι τοιχογραφίες του graffiti διευρύνουν το πλαίσιο της καλλιτεχνικής έκ-
φρασης θέτοντας σε λειτουργία μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού σε παράλληλα 

επίπεδα: ο χώρος δημιουργίας και ο χώρος κοινοποίησης της τέχνης ενοποιούνται, 
ενώ η καλλιτεχνική έκφραση απομακρύνονται από στεγανά όρια και με το graffiti 

μπορεί επομένως, να αποτελέσει το όχημα για την κατάρριψη των διαχωρισμών 
μεταξύ των παραδοσιακών ρόλων θεατή και καλλιτέχνη, καθώς προσφέρει το δι-
καίωμα να εκθέσει κανείς το ταλέντο και τις ανησυχίες τους, έξω από τα καθιερω-

μένα κανάλια έκφρασης και προώθησης της τέχνης. 
Η Α.Ε. προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ως φορέας υλοποίησης 

της πολιτιστικής ολυμπιάδας 2001-2004, ενός θεσμού που στοχεύει στη πραγμά-
τωση των ολυμπιακών ιδεωδών για ένα ειρηνικό κόσμο μέσο του πολιτισμού, υ-
ποστηρίζει το graffiti, ως την τέχνη της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας και της 

αλληλεγγύης και διοργανώνει τις εκδηλώσεις χρωμοπόλεις μια σπονδυλωτή γιορ-
τή των χρωμάτων, της μουσικής και της τέχνης του graffiti, σε όλη την Ελλάδα. 

 
 

3.4. GRAFFITI με συμμετοχή του κοινού. 

 
 

Ακόμη και σε καθαρά καλλιτεχνικό επίπεδο, μέσο του Graffiti συντελέσθηκαν ση-
μαντικές εικαστικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον, το οποίο αναμορφώθηκε 

και επαναπροσδιορίστηκε με βάση τις δημιουργίες των καλλιτεχνών. Έχει γίνει 
κοινό κτήμα ότι το Graffiti αποτελεί μια μορφή τέχνης με σπάνια χαρακτηριστικά 
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φρεσκάδας και ζωντάνιας: όχι μόνο δε ρυπαίνει τους τοίχους, αλλά δίνει χρώμα 
στις πόλεις και στα γκρίζα προάστια των βιομηχανικών μεγαλουπόλεων. 
Μάλιστα, οι τοιχογραφίες του graffiti διευρύνουν το πλαίσιο της καλλιτεχνικής έκ-

φρασης θέτοντας σε λειτουργία μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού σε παράλληλα 
επίπεδα: ο χώρος δημιουργίας και ο χώρος κοινοποίησης της τέχνης ενοποιούνται, 

ενώ η καλλιτεχνική έκφραση απομακρύνονται από στεγανά όρια και με το graffiti 
μπορεί επομένως, να αποτελέσει το όχημα για την κατάρριψη των διαχωρισμών 

μεταξύ των παραδοσιακών ρόλων θεατή και καλλιτέχνη, καθώς προσφέρει το δι-
καίωμα να εκθέσει κανείς το ταλέντο και τις ανησυχίες τους, έξω από τα καθιερω-
μένα κανάλια έκφρασης και προώθησης της τέχνης. 

Η Α.Ε. προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ως φορέας υλοποίησης 
της πολιτιστικής ολυμπιάδας 2001-2004, ενός θεσμού που στοχεύει στη πραγμά-

τωση των ολυμπιακών ιδεωδών για ένα ειρηνικό κόσμο μέσο του πολιτισμού, υ-
ποστηρίζει το graffiti, ως την τέχνη της αμοιβαίας κατανόησής της. 
 

3.5. Graffiti Art -  Από τους δρόμους στις μεγάλες Γκαλερί. 

Η Graffiti τέχνη, για τον πολιτισμό και τον υπόγειο δρόμο σε γενικές γραμμές, έχει 
από καιρό θεωρηθεί ως προκλητική και ασυμβίβαστη. Έχει στενές σχέσεις με τον 

πολιτισμό; Αρχικά χρησιμοποιούσαν βανδαλισμούς, αντικείμενα και μέρη για να 
μαρκάρουν την περιοχή τους. Σήμερα, το graffiti art είναι μια σεβαστή και νέα 
μορφή τέχνης, ένα πλούσιο μέσο χωρίς περιορισμούς και να εργαστούν με άφθο-

νη ελευθερία. 
Graffiti είναι μια υποκειμενική μορφή τέχνης. Μερικοί το θεωρούν ως μια νέα και 

αναπτυσσόμενη μορφή τέχνης, και άλλοι το θεωρούν ως απλό βανδαλισμό. Στις 
περισσότερες χώρες, θεωρείται παράνομη. Έτσι, graffiti art μερικές φορές αναφέ-

ρεται ως «υπόγεια τέχνη». Καλλιτέχνες αναγκάζονται να δημιουργήσουν τα έργα 
τους στο σκοτάδι, κρύβονται από την αστυνομία, και τους κατοίκους της πόλης. 
Οι Graffiti καλλιτέχνες προτιμούν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ανώνυμη, 

προτιμώντας να παραμείνει «κρυφή» και ασύνδετη από τα έργα τους, ενώ θα-
μπωνόμαστε από την γκράφιτι τέχνη τους από μακριά. Ενώ δεν «υπογράφουν» με 

τα ονόματά τους, τα έργα τους δεν τα κρύβουν από την κοινή θέα. Με τον τρόπο 
αυτό, εντάσσονται στα αριστουργήματα με σπρέι βαφής και προστατεύουν έτσι 
την ταυτότητά τους σε αυτή τη μορφή τέχνης για αουτσάιντερ. 
 
 

3.6. Τέχνη των δρόμων 

Πολύ καιρό μετά, η βελτιωμένη μορφή τέχνης το γκράφιτι, δεν ήταν πλέον περιο-
ρισμένη σε συμμορίες. Το Graffiti έχει γίνει σχεδόν όμορφο, (αν και ακόμα σε με-
γάλο βαθμό παράνομο).  

Ήταν το μέσο για τους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν χωρίς περιορισμούς. 
Ένας καλλιτέχνης, ο οποίος κατοικούσε στη Φιλαδέλφεια και αποκαλούσε τον ε-

αυτό του «Cornbread», θεωρείται ο «πατέρας του σύγχρονου γκράφιτι», ο οποίος 
ξεκίνησε το 1967. Έχει γράψει το όνομά του σ’ έναν ελέφαντα σε ζωολογικό κήπο 

στη Φιλαδέλφεια, ακόμη και στη μια πλευρά του τζετ των Jackson 5. 
Ένας άλλος, ήταν ο Dan Cool 'Disco', ο οποίος κατοικούσε στην περιοχή της Ουά-
σιγκτον DC. Σήμα κατατεθέν του, είναι μια μοναδική απόδοση του ονόματός του, 

όπως φαίνεται γύρω από τη μητρόπολη Ουάσιγκτον, ειδικά κατά μήκος της δια-
δρομής του μετρό Ουάσιγκτον Κόκκινη Γραμμή. 

http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/graffiti-art-streets-to-galleries/
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Και φυσικά, δεν μπορούμε να γράψουμε ένα άρθρο για την τέχνη γκράφιτι, χωρίς 
να αναφέρουμε τον Banksy. Ο Banksy είναι ένας καλλιτέχνης γκράφιτι, σκηνοθέ-
της, ζωγράφος και ασχολείται και με τον κινηματογράφο. Το ύφος του είναι σατι-

ρικό με λίγο μαύρο χιούμορ, με την τεχνική stenciling, σήμα κατατεθέν του. Τα 
Γκράφιτι έργα  του, έχουν συχνά κοινωνικά και πολιτικά θέματα, συνήθως με χα-

ρακτήρα αντιπολεμικό και αντι-καπιταλισμού. 
Λίγα είναι γνωστά για τον Banksy. Κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό του όνομα, 

τους φίλους του, και ό, τι κάνει για την διαβίωση, κλπ. Αλλά σχεδόν όλοι στον 
κόσμο της τέχνης είναι εξοικειωμένοι με το στυλ του. Εκτός από την αντιμετώπιση 
των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων σε κομμάτια του, το έργο του έχει συ-

χνά ένα συγκεκριμένο πνεύμα, μια έντονη αίσθηση του χιούμορ, που θα σας κάνει 
να γελάσετε ή τουλάχιστον να έχετε ένα χαζό χαμόγελο. Ακόμη και διασημότητες 

και διάσημους καλλιτέχνες έχουν εξάρει τα έργα του. 
Ο Banksy φαίνεται να είναι ένας μεγάλος ταξιδιώτης, γιατί τα έργα του τα έχουν 
δει σε όλο τον κόσμο: εκτός από την πατρίδα του την Αγγλία, αυτός είναι απα-

σχολημένος δημιουργώντας κομμάτια γκράφιτι στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Γαλ-
λία, την Ισπανία, την Ελλάδα, ακόμα και την Παλαιστίνη. 

Ο Banksy έχει αποκτήσει μια τεράστια ακολουθία σε όλο τον κόσμο, αλλά επίσης 
συγκέντρωσε μερικούς εχθρούς ανάμεσα και στους κριτικούς. Μερικοί απορρί-
πτουν τα έργα του, λέγοντας ότι είναι απλά, κατ' ουσίαν, βανδαλισμοί. Είτε είστε 

ένας θαυμαστής ή ένας εχθρός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Banksy είναι 
ένα από τα πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στο σύγχρονο κόσμο της τέχνης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πολιτικού γκράφιτι είναι στο Checkpoint 
GİRİŞ στη Λευκωσία που χωρίζει τη Δημοκρατία της Κύπρου με την Τουρκική Δη-
μοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Το κομμάτι αυτό, αδύνατο να το χάσετε, καλύπτει 

μια πλάκα από μεταλλικό κουτί που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη μεταξύ των δύο 
περιοχών, μια περιοχή που απαγορεύεται η είσοδος των πολιτών. 

Αναφερόμενο στο τμήμα Κύπρος, ένα θέμα που μαστίζει το μικρό νησιωτικό έθνος 
από το 1974, το graffiti εκφράζει συναισθήματα κοινά σε πολλούς Κυπρίους. Ενώ 
η πλειοψηφία των Ελλήνων και Τουρκοκυπρίων είναι πρόθυμοι να επανενωθεί ως 

μία χώρα, οι αντίθετες κυβερνήσεις έχουν διαφορετικούς στόχους. Η κυβέρνηση 
της Τουρκίας, ιδίως, η οποία ελέγχει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύ-

πρου, αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε συζήτηση της επανένωσης. Αφού με-
τέφεραν χιλιάδες Τούρκων πολιτών στο νησί, η τουρκική κυβέρνηση είναι απρό-
θυμη να εγκαταλείψει τόσο την αποκτηθείσα γη, όσο και τη στρατηγική θέση στη 

Μεσόγειο που τους έχει χορηγηθεί με την κατάληψη του νησιού. 
Η πινακίδα δείχνει ότι, η υποτιθέμενη έχθρα μεταξύ των δύο εθνικοτήτων (τουρ-

κικής και ελληνικής), έχει εφευρεθεί, είναι μια ψευδαίσθηση που  κατασκευάστηκε 
από τις κυβερνήσεις και εμποδίζει δύο έθνη που "θέλουν να ζήσουν μαζί", από την 
ελευθερία να το πράξουν. 
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4. 1. Τα μαθηματικά των Αρχαίων Μινωϊτών  

 
Σύνθετες και πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις γνώριζαν να πραγματοποιούν οι 
Μινωίτες από τον 16ο αιώνα π.χ. με κλάσματα και χρήση του δεκαδικού συστήμα-

τος, γεγονός το οποίο ανατρέπει πλήρως την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα για 
την επιστήμη και τις εφαρμογές της στον αρχαίο κόσμο και μάλιστα τόσο νωρίς.  
 

 
 

Τη συγκλονιστική αυτή ανακάλυψη πραγματοποίησε ο ερευνητής Αιγαιακών γρα-
φών Μηνάς Τσικριτσής, σε πρωτότυπο μαθηματικό κείμενο που βρίσκεται χαραγ-

μένο στον τοίχο του διαδρόμου της μινωικής έπαυλης της Αγίας Τριάδας που είναι 
πλησίον του ανακτόρου της Φαιστού. Το ίδιο κείμενο είχε εντοπίσει το 1965 ο Μ. 
Pope που δημοσίευσε στο περιοδικό BSA, όπως αναφέρει ο Μηνάς Τσικριτσής, λέ-

http://4.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWJMrF-PXI/AAAAAAAAEp8/KpENW9qRd_0/s1600/minoans.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWJMrF-PXI/AAAAAAAAEp8/KpENW9qRd_0/s1600/minoans.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWJjWfk8JI/AAAAAAAAEqE/0A9qospifc0/s1600/minoan+math.jpg
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γοντας πως πρόκειται για γεωμετρική πρόοδο, αλλά χωρίς κανέναν άλλο σχολια-

σμό. Μάλιστα ο Έλληνας ερευνητής τονίζει ότι αντίστοιχα μαθηματικά συνα-

ντώνται μόνο στον Ευκλείδη, δηλαδή 11 αιώνες αργότερα.  
Η πρωτοποριακή αυτή ανακάλυψη έρχεται να δικαιολογήσει τη δημιουργία των 

αρχιτεκτονικά πολύπλοκων και πολυδαίδαλων μινωικών ανακτόρων για τα οποία 
χρειαζόταν ένα συγκροτημένο υπόβαθρο επιστημονικών και θεωρητικών γνώσεων 
σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και όχι μόνο καλούς εμπειρικούς μαστό-

ρους. Επίσης το ανεπτυγμένο μινωικό εμπόριο στη Μεσόγειο, η εξελιγμένη μικρο-
τεχνία, η ανακάλυψη ολόκληρου οικισμού στον Ψηλορείτη στα 1.200 μέτρα υψό-

μετρο (Ζώμινθος) απαιτούσαν μια τεχνολογία αρκετά προωθημένη.  
Ο ερευνητής Μηνάς Τσικριτσής, με τη χρήση μαθηματικού αλγόριθμου, έχει ανα-
γνώσει τη Γραμμική Α' Γραφή, βρίσκοντας πως συγγενεύει με τη Γραμμική Β', ενώ 

το 70% των εγγράφων της Γραμμικής Α' είναι μία πρώιμη Αιολική Γραφή και το 
30% είναι σε μία άγνωστη γραφή πιθανόν Λουβική. Τη μελέτη του εξέδωσαν οι 

εκδόσεις της Βικελαίας Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου.  
Σύμφωνα με τον κ. Τσικριτσή, «Τα αριθμητικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο 
δεκαδικό σύστημα της γραμμικής Α' είναι όμοια με εκείνα της γραμμικής Β':  

 

 
 

* Η κάθετη γραμμή Ι για τη μονάδα Ι  
* Η οριζόντια γραμμή - για τη δεκάδα -  
* Η κουκκίδα ή κύκλος για την εκατοντάδα ο  

* Το σύμβολο για τη χιλιάδα .ο+  
π.χ. ο αριθμός 1224 γραφόταν ο+ ο ο =Ι Ι Ι Ι  

 
Εκτός των ακεραίων αριθμητικών συμβόλων οι Μινωίτες καταγραφείς χρησιμοποι-
ούσαν ένα πολύπλοκο σύστημα κλασματικών σημείων για τα μέτρα των στερεών 

και ρευστών προϊόντων.  
Γι' αυτό το σύστημα ο ίδιος ερευνητής αναφέρει: «Χαρακτηριστικά ο υπάλληλος 

που απασχολείτο με διανομή των προϊόντων, αν ήθελε να αποδώσει 4 και 3/8 
(δηλαδή 4 >7) μονάδες κρασιού, μετρούσε πρώτα 4 ολόκληρα μέτρα, έπειτα το 
1/4 και τέλος το 1/8 του μέτρου.  

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα βασικά σύμβολα, όπως συναντώνται στις πινακί-
δες της γραμμικής Α', που δηλώνουν μεγέθη μέτρησης υγρών και στερεών. Τα 

περισσότερα έχουν συσχετισθεί, από τον Ε. Bennett και άλλους ερευνητές, με 

http://3.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWJso8bMnI/AAAAAAAAEqI/26wzcResORI/s1600/minoan+math2.jpg
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κλασματικά μεγέθη. Στις δύο τελευταίες γραμμές εμφανίζεται ο αντίστοιχος του 
κλασματικού μεγέθους όγκος σε λίτρα, με αναγωγή στη μονάδα των 144 λίτρων 
για τα στερεά και των 36 λίτρων για τα υγρά.  

 

4.1.1. Κλασματικά μεγέθη με αναγωγή στη μονάδα μέτρησης 

Σύμβολο 7 + > λ >7 < <7 τ <λ Κλάσμα 1/8 1/5 1/4 1/3 3/8 1/2 5/8 1/6 3/4 5/6 
Στερεά 144 18 28,8 36 48 54 72 90 24 108 120 Υγρά 36 4,5 7,2 9 12 13,5 18 25 

6 27 30 Για την πολυπλοκότητα των Μινωικών Ανακτόρων και τη χρήση των μα-
θηματικών, ο κ. Τσικριτσής, επισημαίνει τα εξής: «Στην αρχιτεκτονική κατασκευή 

των αυλαίων χώρων των ανακτόρων ο W. Graham προσδιόρισε έναν ιερό πόδα 
36 εκατοστών (παρατήρησε στην Κνωσό η κεντρική αυλή να έχει διαστάσεις 
180Χ90 πόδια, στα Μάλια και Φαιστό 170Χ80 πόδια ενώ στη Ζάκρο 100Χ60 πό-

δια). Είναι ενδιαφέρον ότι η υποδιαίρεση του ποδιού σε μονάδες (2, 3, 4, 6, 9, 12 
και 18) βοηθούσε πιθανόν στις κλασματικές πράξεις».  

 

4.1.2. Μινωικά Μαθηματικά 

po-to ku-ro 400+50+2+0,5  

ποσσόν ούλο 452,5  
ku-ro 31+1 ούlo 31+1  
ku-ro 65 ούlo 65  

qo-to - ku-ro 97 ποσσόν ούlo 97  
 

Αναλύοντας το σύστημα των Μινωικών Μαθηματικών, ο ίδιος ερευνητής τονίζει: 
«Σε 32 πινακίδες της γραμμικής Α' υπάρχει, στην τελευταία σειρά, η λέξη ku-
ro=χουλο=ούλον, και ακολουθεί το αριθμητικό ποσό, που είναι το άθροισμα των 

μονάδων που αναγράφονται στις προηγούμενες σειρές. Σε δύο πινακίδες της Αγ. 
Τριάδας αναγράφεται μερικό άθροισμα με τη λέξη ούλο, και στο τέλος μια γραμμή 

με τη φράση po-to - ku-ro = po-(s)o- ku-lo, που ερμηνεύεται "ποσόν ούλον" και 
ακολουθεί το συνολικό άθροισμα των προηγηθέντων μερικών αθροισμάτων».  
 

4.1.3. Το συγκλονιστικό εύρημα 

 
 

Εκτός των παραπάνω καθημερινών τρόπων καταγραφής των μαθηματικών υπο-
λογισμών των αναγκών της μινωικής γραφειοκρατίας, υπάρχει και ένα μοναδικό 

εύρημα στην Αγ. Τριάδα (έπαυλη πλησίον της Φαιστού). Στη βορεινή πλευρά του 

http://1.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWKmvIEaTI/AAAAAAAAEqQ/GvMedo_5sWQ/s1600/minoan-bird-fresco.jpg
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δωματίου, που είχε τοιχογραφίες με παραστάσεις κρίνων και αγριόγατων που κυ-
νηγούν φασιανούς, μία σκάλα οδηγεί σε ένα διάδρομο με τρεις κολώνες. Ο τοίχος 
του διαδρόμου είχε επίχρισμα, που είχε 3 εγχάρακτες επιγραφές (graffiti). Οι δύο 

εγχάρακτες επιγραφές αναφέρουν σε γραμμική Α' τις φράσεις: «αισθάνομαι να με 
διατρέχει η σκέψη του Διός» και «θεραπεία η σκέψη του Διός».  

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τρίτη εγχάρακτη επιγραφή, η ο-
ποία φέρει με κλασματικά σύμβολα της γραμμικής Α' τους τέσσερις πρώτους ό-

ρους μιας γεωμετρικής προόδου. Το κείμενο της εγχάρακτης επιγραφής παρατη-
ρούμε στην παρατιθέμενη εικόνα. Η μεταγραφή των αριθμητικών σημείων του 
κειμένου και η μετατροπή τους σε σύγχρονη μορφή είναι η εξής:  

 
 

1 1½ 21/4 3 1/4 1/8 ta 3 1/6  
1 3/2 9/4 27/8 στάν 19/6  
 

Στους παραπάνω όρους της γεωμετρικής προόδου παρατηρούμε ότι επιλύεται ένα 
σύνθετο κλασματικό πρόβλημα: (1+3/2)+(9/4/27/8) = 19/6. Όπου τα αποτελέ-

σματα των πράξεων αποδίδονται (αντί του=) με την λέξη ta= στάν (αναύξητος 
επικός τύπος αορίστου β' με σημασία στον Όμηρο ζυγίστηκαν). Αντίστοιχη μορφή 
μαθηματικών παρατηρούμε την ίδια περίοδο του 16ου π.χ. αιώνα στον αιγυπτιακό 

πάπυρο του Rhind. Το πρόβλημα που επιλύει είναι σχετικό με μια γεωμετρική 
πρόοδο με ακέραια πολλαπλάσια του 7 και στο τέλος ευρίσκει το άθροισμα των 

τεσσάρων πρώτων όρων.  

 

4.1.4. Ο πάπυρος Rhing 

 
 

Το πρόβλημα είναι το εξής: σε 7 σπίτια (pr w) είναι 7 γάτες (myw w), που κάθε 

μια τρώει 7 ποντίκια (pnw w). Αν κάθε ποντίκι έτρωγε 7 στάχια σίτου (bd t), που 
αν τα έσπερνε κάποιος, θα παρήγαγαν 7πλάσια μονάδα Hekat, πόσο στάρι σώθη-

κε. Το αποτέλεσμα (dmd) των πράξεων παρατηρούμε από τον παρατιθέμενο πίνα-
κα, που στο τέλος κάνει την πράξη: (7+49+343+2301+16807)=19607  

http://1.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNWLIg02C1I/AAAAAAAAEqU/BRL2bE1ENUE/s1600/Rhind_papyrus.jpg
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Το μαθηματικό πρόβλημα της γεωμετρικής προόδου παρατηρούμε ότι είναι γνω-
στό στους Αιγυπτίους από τον 16ο αιώνα π.χ. με ακεραίους αριθμούς και συγκε-
κριμένα πολλαπλάσια του 7.  

Το πρωτότυπο που παρατηρούμε στο εγχάρακτο αριθμητικό κείμενο στον τοίχο 
του διαδρόμου της Αγ. Τριάδας είναι ότι: περίπου στο 1550 π.χ. οι Μινωίτες κατα-

γράφουν μία κλασματική γεωμετρική πρόοδο με λόγο 3/2 που σε κανέναν άλλο 
λαό δεν συναντάται, παρά μόνο ύστερα από 11 αιώνες στα μαθηματικά του Ευ-

κλείδη. Παράλληλα δε επιλύουν ένα σύνθετο μαθηματικό κλασματικό πρόβλημα.  
Τη χρονική περίοδο, γύρω στο 16ο αι., οι Μινωίτες, όπως παρατηρούμε αφενός 
από το εγχάρακτο αριθμητικό κείμενο της Αγ. Τριάδας με την κλασματική γεωμε-

τρική πρόοδο, και αφετέρου από τις λογιστικές πινακίδες με το άθροισμα των με-
ρικών συνόλων προκύπτει ότι είχαν ανακαλύψει σύνθετες μαθηματικές πράξεις. 

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί πρωτοποριακό στην παγκόσμια ιστο-
ρία των μαθηματικών (τουλάχιστο με τις μέχρι σήμερα γνωστές γραπτές πηγές).  
 

4.2. Από τη γραφική παράσταση συνάρτησης στα Graffiti 

 

 

Στην καθημερινή μας προσέγγιση στο χώρο των Μαθηματικών παρατηρούμε χρό-
νια τώρα ως δάσκαλοι την παρουσίασή τους και την εξέτασή τους με έναν τρόπο 

"στεγνό και στατικό" μέσω ενός πίνακα, με αποτέλεσμα στα μάτια των μαθητών το 
συγκεκριμένο μάθημα να χάνει σε αξία, αφού ως στόχος "μπαίνει" η αξιολόγηση 
και η βαθμολογία τους. 

Κάτι τέτοιο αυτόματα οδηγεί στην αποξένωση των παιδιών από τα Μαθηματικά και 
την αδυναμία τους - ίσως και ολόκληρου του συστήματος μέσω της παραδοσιακής 

τους διδασκαλίας - να νιώσουν τη μαγεία τους και να τα αγαπήσουν, συνειδητο-
ποιώντας ότι τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού, από τη φύση μέχρι τις εφαρμογές 
της σύγχρονης φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής.  
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Οι παραπάνω σκέψεις ήταν αυτές που μας οδήγησαν στην εκπόνηση ενός προ-
γράμματος, αφού υπήρχε η άμεση δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες μεθό-
δους διδασκαλίας με Η/Υ στο πλαίσιο της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

Στόχος μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές 
την πρακτική εφαρμογή κάθε θεωρητικής μαθηματικής προσέγγισης, να γνωρί-

σουν τις αμέτρητες δυνατότητες των Μαθηματικών στην καθημερινότητά τους και 
να "χωνέψουν" πώς από τη θεωρία μπορούν να οδηγηθούν στη πράξη, αφού οι 

δυναμικές επεξεργασίας σχημάτων και οι απεικονίσεις των fractals ήταν ο προάγ-
γελος ακόμα και των σημερινών graffiti. 
Θεματικές ενότητες 

 Βασικές αρχές στη Θεωρία Πολυγώνων - Σχήματα και σχέσεις - Παρουσί-
αση στον Η/Υ  

 Εισαγωγή στη Θεωρία των Fractals - Παραδείγματα σχημάτων στον Η/Υ - 
Μετασχηματισμοί και δημιουργία σχημάτων Fractals με αλλαγή παραμέτρων  
 Πλακόστρωση Penrose - Εφαρμογές  

 Θεωρία Chaos και Julia Sets - Σύνολο Cantor - Τρίγωνο Sierpinski  
 Σύνολο Mandelbrot - Δημιουργία των Fractals  

 Αριθμοί Fibonacci - Δημιουργία  Ακολουθίας - Γεωμετρική Απεικόνιση  
 Koch snowflake - Internet Fractals  
 Golden Ratio - Εφαρμογές  

 Natural Fractals - Απεικονίσεις  
 Fractal Technology and Historical Fractals in Art and Architecture  

 Παραδείγματα Fractals από το Internet  
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4.3. Απίστευτα σχέδια μεγάλης κλίμακας στο χιόνι 

 

Ο καλλιτέχνης Simon Beck πρέπει να λατρεύει πραγματικά το κρύο, αφού περνάει 

μέρες περπατώντας πάνω σε ρακέτες χιονιού (ειδικά παπούτσια για το χιόνι) κατά 
μήκος των παγωμένων λιμνών της περιοχής Savoie στη Γαλλία, δημιουργώντας 
εντυπωσιακά μοτίβα τέχνης στο χιόνι. Δουλεύοντας 5-9 ώρες τη μέρα, κάθε έργο 

που ολοκληρώνει έχει το μέγεθος τριών γηπέδων ποδοσφαίρου! Οι γεωμετρικοί 
σχηματισμοί έχουν μεγάλο εύρος σε μαθηματικά μοτίβα και σχήματα που δη-

μιουργούν εκπληκτικά, μερικές φορές τρισδιάστατα σχέδια όταν τα βλέπεις από 
ψηλά. 

http://www.otherside.gr/2012/11/apisteuta-sxedia-megalis-klimakas-sto-xioni/
http://www.otherside.gr/2012/11/apisteuta-sxedia-megalis-klimakas-sto-xioni/
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Η διάρκεια «ζωής» αυτών των εκπληκτικών γεωμετρικών σχημάτων, εξαρτάται 
απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες. Ο Beck σχεδιάζει και επανασχεδιάζει τα μοτί-

βα του καθώς πέφτει νέο χιόνι, ενώ μερικές φορές δεν καταφέρνει να τελειώσει 
ένα έργο λόγω της σημαντικής χιονόπτωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Ενδιαφέρον όμως έχει και η δήλωση του: «Ο κύριος λόγος για την δημιουργία 
τους ήταν το γεγονός ότι πλέον δεν μπορώ να τρέξω σωστά λόγω κάποιων προ-
βλημάτων με τα πόδια μου, έτσι το βάδισμα στο φρέσκο χιόνι είναι ο λιγότερο ε-

πώδυνος τρόπος άσκησης. Σταδιακά, ο λόγος έχει γίνει η φωτογράφηση τους και 
επομένως σκέφτομαι να αγοράσω μια καλύτερη φωτογραφική μηχανή».  

 

4.4. Εικόνες Μαθηματικά και Graffiti 

 
 

http://www.otherside.gr/2012/11/apisteuta-sxedia-megalis-klimakas-sto-xioni/


 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 35 από 92  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 36 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 37 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ GRAFFITI 
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5.1. H θέση του GRAFFITI στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. 

Ένα μεγάλο ζήτημα που εγείρεται όσον αφορά στο graffiti σχετίζεται με το χώρο 
δράσης και παρουσίασής του. Παραδοσιακά, το graffiti ασκείται σε δημόσιους χώ-

ρους. «Η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μετασχηματίζεται μέσα στο 
χρόνο» παρατηρεί ο Παπαϊωάννου διαπιστώνοντας ότι «η τέχνη ήταν άμεσα συν-
δεδεμένη με το χώρο κατοίκησης των ανθρώπων και ο καλλιτέχνης πάντοτε 

προσδοκούσε την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία του με τους άλλους αν-
θρώπους».  

Ο Σταυρίδης αναφέρεται στην έννοια της εδαφοκυριαρχίας λέγοντας ότι «Στην 
τάξη των όρων ιδιωτικό-δημόσιο περιλαμβάνεται και η έννοια της εδαφοκυριαρχί-
ας. Πρόκειται για μια έννοια που μπορεί να δηλώνει τη σχέση ατόμων ή κοινωνι-

κών ομάδων με χώρους που έχουν ή θεωρούν ότι έχουν υπό την κατοχή τους». 
Στην κοινωνία του graffiti ως αυτονόητος χώρος δράσης θεωρείται ο δρόμος, δη-

λαδή ο δημόσιος χώρος.  
Ο Παπαϊωάννου παρατηρεί σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η ζω-
γραφική εγκαταλείπει το τελάρο και ξαναγυρνά εκεί απ’ όπου ξεκίνησε. Στον τοί-

χο. Γίνεται ξανά τοιχογραφία (έστω και παράνομη) και συνδέεται με την αρχιτε-
κτονική στα πιο πολυσύχναστα σημεία της σύγχρονης πόλης. Απλώνεται στο δη-

μόσιο χώρο και γίνεται κτήμα όλων των πολιτών, εικαστικό στοιχείο ή σχολιασμός 
της καθημερινότητας. Η τέχνη, έστω και με ανορθόδοξο τρόπο πλησιάζει ξανά 
τους απλούς πολίτες, στην πιο άμεση μορφή της, ως έκφραση διαμαρτυρίας και 

αντίδρασης για το αν οίκειο, εχθρικό και απάνθρωπο περιβάλλον των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων».  

Παρατηρείται δηλαδή ότι το graffiti αλλά και η street art γενικότερα, συμβαίνουν 
προκειμένου να διεκδικήσουν, να οικειοποιηθούν αλλά και να βελτιώσουν το δη-

μόσιο χώρο, ένα χώρο που καθημερινά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
όλων στα αστικά κέντρα. 
Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια στροφή των γκαλερί, των μουσείων 

αλλά και των επιμελητών στη μεταφορά του graffiti και της street art από το δη-
μόσιο χώρο στο χώρο του μουσείου. Παράλληλα, πολλές δράσεις πραγματοποιού-

νται ακόμη και σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους κατά παραγγελία κρατικών ή 
ιδιωτικών φορέων. Η συζήτηση για το αν το graffiti έχει θέση στα μουσεία και στις 
γκαλερί και αν πρέπει να απολέσει τον παραβατικό του χαρακτήρα είναι τόσο με-

γάλη και ατέρμονη όσο το δίλημμα αν το graffiti αποτελεί τέχνη ή όχι. Όπως θα 
δούμε παρακάτω, οι απόψεις των writers και των κριτικών της τέχνης είναι ανά-

μεικτες. 
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που το graffiti από πρόβλημα βανδαλισμού και 
ρύπανσης, με τις κατάλληλες ενέργειες έγινε τέχνη σε οργανωμένη μορφή με τη 

δημιουργία δημόσιων τοιχογραφιών. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα χρήσης των graf-
fiti είναι αυτό της Φιλαδέλφεια στην Αμερική. Το «Mural Arts Program», όπως α-

ναφέρεται στην ιστοσελίδα του http://muralarts.org/about/history ξεκίνησε το 
1984 μέσω του Δικτύου Anti-Graffiti της Φιλαδέλφεια, που είχε δημιουργηθεί για 
την εξάλειψη του graffiti. Το Δίκτυο Anti-Graffiti προσέλαβε την τοιχογράφο, 

«muralist», Jane Golden να προσεγγίσει τους δημιουργούς των graffiti και να 
τους πείσει να αναπροσανατολίσουν τις δημιουργίες τους και να αντικαταστήσουν 

τα άναρχα graffiti με στοχευμένες τοιχογραφίες. Αποτελεί μια δημόσια πρωτοβου-
λία στην οποία συμμετέχουν δημόσιοι φορείς και πολίτες και έχει ως σκοπό την 
αύξηση της πρόσβασης του κοινού στην τέχνη, την αναβάθμιση εγκαταλελειμμέ-
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νων αστικών περιοχών και την ένταξη κοινωνικά περιθωριοποιημένων ατόμων. Το 
πρόγραμμα δίνει σε αυτούς τους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις καλλιτε-
χνικές τους δεξιότητες αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον εξωραϊσμό των κοινο-

τήτων τους. 

 

5.2. H δύναμη του δημόσιου και η σημασία του ιδιωτικού χώρου ως 

μέρη δράσης τοιχογραφιών 

Ο κατεξοχήν χώρος του graffiti όπως προαναφέρθηκε είναι ο δημόσιος. Εκεί ξεκί-
νησε, εκεί συνεχίζεται και προφανώς δε θα σταματήσει ποτέ να αποτελεί το βασικό 
χώρο δημιουργίας. Ένα έργο τέχνης αντίθετα που παρουσιάζεται σε ένα ιδιωτικό 

χώρο, περιορίζει την επαφή του με το κοινό, αποτελεί κάτι που θα δουν λίγοι άν-
θρωποι σε σχέση με το έργο που βρίσκεται στο δημόσιο χώρο που είναι διαθέσιμο 

συνεχώς. 
Η Κανελλοπούλου παρατηρεί σχετικά: «Αφήνοντας την αίθουσα τέχνης και εισερ-
χόμενη στο δημόσιο χώρο, η καλλιτεχνική δημιουργία καλείται να αποτελέσει μέ-

ρος ενός χώρου που ενσωματώνει στα χαρακτηριστικά του πολύπλευρες προσ-
λαμβάνουσες και κοινωνικά ερεθίσματα, που λειτουργεί ως πολυδιάστατος καμβάς 

όπου εντυπώνονται το ιστορικό υπόβαθρο και η σύγχρονη δραστηριότητα της κοι-
νωνίας. Σε ένα χώρο όπως ο δημόσιος, που διαρκώς αλλάζει, το έργο τέχνης ο-
φείλει να τονίσει τη δημοκρατική φύση του, την ικανότητά του να πυροδοτεί το 

διάλογο ανάμεσα σε αυτό και το κοινό, προκειμένου να επιτρέψει πολλαπλές ερ-
μηνείες οι οποίες προέρχονται από την καλλιτεχνική αξία του, τη σχέση του με το 

χώρο παρουσίασής του και την ανταπόκριση του κοινού προς αυτό». 
Συμπερασματικά, ό,τι εκτίθεται στο δημόσιο χώρο δε σχετίζεται άμεσα με τον καλ-

λιτέχνη ή με το ίδιο έργο τέχνης αλλά αντίθετα, όντας άμεσο και ορατό, βρίσκεται 
εκεί για να αλληλεπιδράσει με το κοινό επειδή είναι διαθέσιμο άνευ όρων χωρίς να 
έχει σημασία ποιος το δημιούργησε ή πώς αυτό αναπαρίσταται.  

Παράλληλα, η Κενανίδου αναφέρει: «Η έκθεση του έργου τέχνης στο δημόσιο 
χώρο, χωρίς τον φύλακα του μουσείου να παραμονεύει και χωρίς τις απαγορεύ-

σεις «Μην αγγίζετε», μέσα από την αμεσότητα έκθεσής του, διαρρηγνύει και υπο-
νομεύει την καθεστηκυία απόσταση θέασης, υποδοχής και πρόσληψής του. Έτσι 
από πομπός (εξουσία), όταν βρίσκεται σε ένα μουσείου ή γκαλερί, αντικαθιστά τις 

μουσειακές απαγορεύσεις θέασης με δεσμούς εμπιστοσύνης, καθώς τοποθετείται 
σε μια θέση έκθεσης λιγότερο ισχυρή. Το ελεύθερα προσιτό, υπαίθριο έργο τέχνης 

είναι σαφώς πιο τρωτό και ευάλωτο από το προστατευμένο ενός μουσείου».  
Παρατηρείται λοιπόν ότι το έργο τέχνης στο δημόσιο χώρο συμβάλλει στον εκδη-
μοκρατισμό της τέχνης αφού είναι άμεσα προσιτό και καταργεί οποιοδήποτε ιδιο-

κτησιακό καθεστώς, εφόσον εκτίθεται ελεύθερα ανήκοντας σε όλους. 
Ένα όμως από τα ερωτήματα που δημιουργούνται και σχετίζονται με το δημόσιο 

και τον ιδιωτικό χώρο είναι κατά πόσο η τοποθέτηση και η προβολή του graffiti 
στο μουσείο θα οδηγήσει σε αύξηση του παράνομου graffiti. Στις μέρες μας 
(Greiner, 2011), και ενώ η έκθεση Art in the streets στο μουσείο Moca είναι σε 

εξέλιξη, παρατηρήθηκε αύξηση του παράνομου graffiti στην περιοχή. Ο διευθυ-
ντής του μουσείου Jeffrey Deitch (ό.π.) αποφάνθηκε ότι ναι μεν υπήρξε αύξηση 

του παράνομου graffiti στην περιοχή αλλά «αποτελεί τον κώδικα έκφρασης της 
νεανικής κουλτούρας και δε μπορούμε να το σταματήσουμε. Είναι συνυφασμένο 
με την περιοχή». Σκοπός της παρούσας μελέτης δεν είναι να διερευνήσει τις πτυ-



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 40 από 92  

χές του παράνομου graffiti και τις επιπτώσεις του αλλά να αναπτύξει τους τρόπους 
οργανωμένης παρουσίασης καλλιτεχνικών τοιχογραφιών. 
Ποια είναι όμως η θέση αναγνωρισμένων καλλιτεχνών του graffiti σχετικά με το 

δίλημμα δρόμος ή μουσείο; Ο graffiti καλλιτέχνης Krah, όταν του ζητείται να σχο-
λιάσει τις λέξεις «δρόμος, gallery, graffiti, street art» απαντά: «Το street art απο-

δεικνύει το πάθος που έχουμε για την τέχνη, από τη στιγμή που κάνουμε έργα τέ-
χνης τσάμπα, χωρίς να πληρωνόμαστε για την πόλη την ίδια. Επίσης η τέχνη μας 

γίνεται ένα με την πόλη, σημεία αναγνωρίσιμα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω 
κανένα πρόβλημα με τις gallery. Πολλοί grafitades πιστεύουν ότι το graffiti ή το 
street art είναι μόνο για τους δρόμους. Εγώ όμως πιστεύω ότι όταν μας ζητάνε να 

κάνουμε έκθεση, αναγνωρίζουν την τέχνη μας. Είμαστε καλλιτέχνες και αν δεν 
πουλάμε και μερικά από τα έργα μας δε θα μπορέσουμε να  επιβιώσουμε.  Και 

street artists όπως o Banksy, o Space Invader, η ομάδα Faile και άλλοι έχουν γί-
νει τα μεγαλύτερα ονόματα για τους συλλέκτες της μοντέρνας τέχνης».  
Παράλληλα, ο καλλιτέχνης Wake, παρατηρεί: «Θεωρώ ότι τα έργα ανήκουν στο 

φυσικό τους χώρο, το δρόμο. Οι γκαλερί ας λειτουργούν ως ένα μέσο ηθικής ή 
υλικής επιβράβευσης των street artists αλλά ως το σημείο που δε γίνονται αυτο-

σκοπός».  
Στο ντοκιμαντέρ «Αστικός κώδικας: η τέχνη του δρόμου», σχολιάζοντας το ίδιο 
δίλημμα, ο ζωγράφος και καλλιτέχνης graffiti Jay1 αναφέρει ότι το πέρασμα από 

το δρόμο στη γκαλερί ήταν για αυτόν κάτι φυσικό, ως εξέλιξη μετά το δρόμο ενώ 
αντίθετα ο καλλιτέχνης SPIKE69 θεωρεί ότι ο δρόμος και το graffiti είναι για αυ-

τούς που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε μια σχολή Καλών τεχνών και ότι το 
παράνομο graffiti είναι όμορφο αλλά η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρά-
νομο και στο νόμιμο είναι πολύ μικρή, ειδικά στη χώρα που ζούμε.  

Παρατηρείται επομένως ότι οι απόψεις διίστανται αλλά η ιστορία του graffiti και η 
εξέλιξή του αποδεικνύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει και στους δύο χώρους, ιδιω-

τικό και δημόσιο, εφόσον δεν εμπορευματοποιείται στον ιδιωτικό, χάνοντας μέρος 
της ταυτότητάς του και της δημοκρατικής φύσης του. 
Διαπιστώνεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι ο δημόσιος χώρος, όταν η τέχνη εξα-

σκείται σε αυτόν, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας του πολίτη με 
το οποίο έρχεται σε επαφή ακούσια και γίνεται επίσης δέκτης των μηνυμάτων της 

τέχνης του δρόμου χωρίς να το προσπαθήσει και να το επιδιώξει.  
Ο τρόπος για να ενδυναμωθεί η σχέση του κοινού-δέκτη με τη δημόσια τέχνη και 
κυρίως με την τέχνη του graffiti που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέ-

της είναι να υπάρξει σύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και εν προ-
κειμένω μεταξύ του graffiti στο δρόμο και του graffiti στο μουσείο.  

Ο δημόσιος χώρος διαθέτει τη δύναμη της αμεσότητας και του αυθορμητι-
σμού ενώ ο ιδιωτικός χώρος περιόριζε την αμεσότητα αλλά εντάσσει την 
τέχνη του graffiti σε ένα πλαίσιο ώστε να τα προωθήσει και να το συνδέ-

σει με τη σύγχρονη τέχνη που γεννάται στα αστικά κέντρα. 
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5.3. Μέτρα κατά του graffiti από τον Δήμο Ζακυνθίων 

 

 
 

Προβλήματα έχει δημιουργήσει στο Δήμο Ζακυνθίων η… συνήθεια ορισμένων ε-
φήβων να ζωγραφίζουν τους τοίχους του Κόκκινου Βράχου, αλλά και των παιδι-

κών χαρών. 
Τους προηγούμενους μήνες, ο Δήμος αγόρασε χρώμα και έβαψε τους τοίχους πε-
ριμετρικά του Κόκκινου Βράχου, προκειμένου αυτοί να μην παρουσιάζουν κακή 

εικόνα, λόγω του… γκράφιτι. 
Το τελευταίο διάστημα, όμως, το φαινόμενο αυτό επανήλθε, ενώ ο Δήμαρχος Ζα-

κυνθίων, Διονύσης Ακτύπης, δήλωσε ότι φέτος δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ού-
τε ο χώρος στην πλαζ του ΕΟΤ, διότι οι έφηβοι δεν τον αποκατέστησαν, όπως εί-

χαν υποσχεθεί. 
“Κάνουμε μια προσπάθεια για να παρουσιάζουν καλή εικόνα τα δημοτικά κτήρια. 
Κάποιοι νεαροί, όμως, πάνε και ζωγραφίζουν πάνω σε αυτά, με αποτέλεσμα να εί-

μαστε υποχρεωμένοι, κάθε τρεις και λίγο, να αγοράζουμε χρώμα για να βάφουμε 
τους τοίχους, οι οποίοι “φιλοξενούν” ακόμη και βωμολοχίες! Πέρυσι, είχαμε παρα-

χωρήσει χώρο στην πλαζ του ΕΟΤ, στον οποίο οι έφηβοι μπορούσαν να κάνουν τα 
γκράφιτι. Φέτος, όμως, δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο, δεδομένου ότι δεν αποκατέ-
στησαν τους τοίχους, όπως είχαν υποσχεθεί” σημείωσε ο κ. Ακτύπης. 

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος πρόσθεσε πως υπάρχει Νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία 
τις παιδικές χαρές θα πρέπει να της επισκέπτονται μόνο οι γονείς και τα μικρά παι-

διά, ενώ ο κ. Ακτύπης ζήτησε από τους έφηβους να πηγαίνουν σε άλλους χώρους, 
και όχι εκεί. 
“Τους τελευταίους μήνες κλειδώνουμε τις παιδικές χαρές και τις ανοίγουμε νωρίς 

το πρωί. Έχουμε εξασφαλίσει χρήματα, ούτως ώστε να αλλάξουμε τα κατεστραμ-
μένα παιχνίδια. Ωστόσο, παρατηρούμε πως οι έφηβοι μπαίνουν μέσα και προκα-

λούν ζημιές. Καλώ τους γονείς να μας ειδοποιούν όταν αντικρίζουν τέτοια φαινό-
μενα, διότι στις παιδικές χαρές επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο μικρά παιδιά” υπο-
γράμμισε ο Δήμαρχος Ζακυνθίων. 
 

http://www.enikos.gr/data/photos/0f31031e862ba193609a4d39fe5c2d9d.jpeg
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5.4. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Γεμάτη Graffiti η Αρχαία Αγορά της 

Αθήνας. 

 
 

Δυστυχώς η πραγματικότητα των πολλών "ραγιάδων" και παρτάκηδων αδιάφο-

ρων, καταργεί και τις προσπάθειες ή το μεγαλείο των Ελλήνων . 
Στην πλήρη απαξίωση οδηγούνται οι κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι της Αθήνας 

με το tagging και τα γκράφιτι να καταστρέφουν ότι ωραίο έχει απομείνει στην πό-
λη. Δυστυχώς η έλλειψη αισθητικής καλλιέργειας έχει δημιουργήσει την αντίληψη 
ότι οι πόλη είναι ένας τεράστιος καμβάς ο οποίος οφείλει να δέχεται τις μουτζού-

ρες και τις βρωμιές του καθενός που αυτοαναγορεύεται σε «καλλιτέχνη». Αποτέ-
λεσμα αυτής τη πρακτικής είναι το tagging, δηλαδή το «μαρκάρισμα» μιας περιο-

χής στα πρότυπα των αμερικανικών συμμοριών έχει γίνει μάστιγα η οποία υπο-
βαθμίζει διαρκώς το αστικό περιβάλλον. 
Στο πέρασμα τους τίποτα δεν έχει αξία – αρχαιότητες, μουσεία, εκκλησίες, κατοι-

κίες ακόμη και graffiti τα οποία είναι πραγματικά έργα τέχνης υφίστανται βανδαλι-
σμό χάρη στο μουτζούρωμα που για μερικούς αποτελεί... ελευθερία της έκφρα-

σης. Ένα από τα θύματα αυτής της μόδας είναι και η Αρχαία Αγορά των Αθηνών, 
ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της πόλης όπου όπως μπορείτε να δείτε 
είναι γεμάτος σπρέι. 

Το βέβαιο είναι πως κάποια στιγμή οι Αρχές πρέπει να αντιδράσουν με άμεσο τρό-
πο ώστε να προστατευθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά και να σταματήσει η πε-

ραιτέρω υποβάθμιση της πόλης και της ζωής. 
 

5.5. Συμπέρασμα και διαδικασίες. 

Για κάποιους είναι βανδαλισμός, για πολλούς όμως είναι τρόπος επικοινωνίας και Τέ-
χνης. Φυσικά, μιλάμε για το γκραφιτι (Graffiti). Το graffiti είναι ένας τρόπος προσωπι-

κής έκφρασης και δημιουργίας. Μερικοί από τους δημιουργούς μπορεί να είναι θυμω-
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μένοι με κάποιους ή κάτι, άλλοι απλώς θέλουν να βγάλουν την όποια ενέργειά τους, 
με χρώμα στους τοίχους. Είναι αρκετοί που κάνουν graffiti μόνο για να «βρωμίσουν» 
ένα τοίχο ή άλλοι, όπως οι συμμορίες, που μαρκάρουν τη περιοχή τους. Ας μη μεί-

νουμε σε αυτά τα δείγματα όμως.  
Ας δούμε εκείνους που δημιουργούν και μέσα στα έργα τους μεταφέρουν μηνύματα. 
Ας δούμε αυτούς που δημιουργούν για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και θέ-

λουν να μας προβληματίσουν και να προσθέσουν λίγο «χρώμα» στη ζωή όλων μας. 
Αυτούς που δημιουργούν κάνοντας Τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι ο καλύτερος τρόπος να 
εκφράσεις τα αληθινά σου συναισθήματα. Μπορεί, πολλοί από μας, να μην αντιλαμ-

βάνονται το graffiti σαν Τέχνη, αλλά, πιστέψτε το, είναι Τέχνη. 
 

 

Το γκραφιτι δεν είναι κάτι καινούργιο σαν μορφή τέχνης και έκφρασης. Οι προϊ-

στορικοί άνθρωποι ζωγράφιζαν στις σπηλιές, οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να γράφουν 
στους τοίχους των πόλεων που κατακτούσαν και το ίδιο έκαναν πολλοί άλλοι λαοί. 

Μη ξεχνάμε ότι, ερευνώντας για τη τοιχογραφία, γενικά σαν διακόσμηση τοίχων, 
θα καταλήξουμε να μιλήσουμε για το σημερινό γκραφιτι. 
Στην εποχή μας, το γκραφιτι, ξεκίνησε από τους δρόμους και τους τοίχους των 

μετρό και έγινε η Τέχνη των δρόμων. Πολλοί νέοι καλλιτέχνες, εμπνεύστηκαν και 
χρησιμοποίησαν το νέο αυτό τρόπο έκφρασης. Αναζητώντας, θα βρείτε πολλά κεί-

μενα μελετητών του γκραφίτι μόνο που τα περισσότερα είναι σε αγγλική γλώσ-
σα.(δεν το έχουμε το πτυχίο???). 
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Για να ξεχωρίσουν γκραφιτι που έχουν σχέση με τη Τέχνη από τα γκραφιτι των 
συμμοριών κλπ τα αποκαλούν (και τα εντάσσουν)  με τον γενικό όρο STREET 
ART. Στη Street Art, λοιπόν,  θα τα εντάξουμε και έτσι θα τα αποκαλούμε και ε-

μείς από δω και πέρα. Ο όρος graffiti υπάρχει ακόμη και δείχνει περισσότερο 
την τεχνική ενώ στον όρο Street Art περιλαμβάνονται πολλά μέσα έκφρασης και 

τεχνικές.) 
Προσοχή το γκραφιτι μπορεί να θεωρείται Τέχνη αλλά πολλές φορές τιμωρείται 

και ισχύει η, ανάλογα με την περίπτωση, νομοθεσία. Συνήθως, πολλοί δήμοι, φο-
ρείς  και σχολεία σας δίνουν την άδεια, αν τη ζητήσετε. 
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6.   TΟ GRAFFITI ΩΣ ΤΡΟ-

ΠΟΣ ΖΩΗΣ   
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5.1.  Το Graffiti Ως Τρόπος Ζωής. 

 
 

Την  ώρα που νυχτώνει κι εμείς είμαστε στο κρεβάτι μας για να ξεκουραστούμε, 

κάποιοι τύποι μονόχνωτοι και μελαγχολικοί έχουν τον δικό τους τρόπο να εκφρά-
ζουν τη σκέψη τους. Σκορπίζονται στους  δρόμους και όπου συναντήσουν άδειο 
τοίχο τον γεμίζουν ζωή, δίνοντας του χρώμα.  

Τα Graffiti  αρχίζουν να εξαπλώνονται όλο και πιο πολύ. Από εκεί που μας κυνη-
γούσαν, τώρα οργανώνονται και διάφορα φεστιβάλ, τα ονομαζόμενα jam. Έχουν 

ακόμα δημιουργηθεί 2 από τα καλύτερα Hall of fames που μπορεί ο καθένας να 
βάψει όποτε θέλει. Το ένα είναι στην Αθήνα Συγγρού και το άλλο στο γήπεδο του 
Απόλλωνα Καλαμαριά. 

Παιδιά απ” ολόκληρη την Ελλάδα ενώνονται μεταξύ τους με μία αλυσίδα αδελφο-
σύνης που πηγάζει από την πραγματική έννοια του Graffiti. Δυστυχώς , πολλοί 

έχουν δώσει μια αναληθή, αρνητική εικόνα στο Graffiti. Εκτός από τα άτομα του 
Getto υπάρχουν και κάποιοι άσχετοι που το δυσφημίζουν. Ο βασικός νόμος για να 

γίνεις Writer είναι να σέβεσαι τους παλαιότερους.  
Αν κάποιος παραβιάσει το νόμο αυτό, τότε ξεκινάει πόλεμος, Graffiti War, στον 
οποίο βέβαια πάντα βγαίνουν νικητές οι παλαιότεροι με την μεγαλύτερη πείρα. 

Οι διασημότεροι τοίχοι του πλανήτη φέρουν την υπογραφή αγνώστων καλλιτε-
χνών. Τα Graffiti είναι τρόπος έκφρασης , διασκέδασης, ζωής. Η διαφορά μεταξύ 

της τέχνης και του Graffiti είναι η άδεια. Έτσι λοιπόν, δικαίως αποκαλείται ποίηση 
του δρόμου και όσο τα κράτη θα χτίζουν τοίχους, τόσο οι ποιητές των δρόμων θα 
εκφράζονται. 
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Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολύχρωμα σχέδια στους τοίχους των σχολι-
κών κτιρίων της πόλης μας, που ξενίζουν τον κόσμο των μεγάλων και χαροποιούν 

τους εφήβους. Είναι τα γνωστά graffiti, που απαντώνται, εδώ και δεκαετίες στους 
δημόσιους εξωτερικούς χώρους των πόλεων, αποτελούν τρόπο έκφρασης κυρίως 

των νέων και έχουν ξεκινήσει από την Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 60. 
Παίρνοντας το ρίσκο, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις ρίζες του στις πρώτες από-

πειρες των ανθρώπων να αναπαραστήσουν τα πράγματα: στη ζωγραφική των 
σπηλαίων της παλαιολιθικής περιόδου ή στις αναπαραστάσεις ανθρώπων και ζώων 
στα σπήλαια του Λάσκο ή της Αλταμίρα. Βαβυλώνιοι και Ασσύριοι δίνουν τη συνέ-

χεια, με τα χαραγμένα ανάγλυφα πάνω στις πέτρες, οι Κινέζοι με τα σκαλισμένα 
καύκαλα από χελώνες, οι Βυζαντινοί με τα μωσαϊκά τους. Εδώ θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε και τα καλλιγραφικά κείμενα του ισλαμικού κόσμου, πάνω στους τοί-
χους όλων των θρησκευτικών κτιρίων, όπως επίσης και τα σκαλισμένα ή ζωγρα-
φισμένα ανάγλυφα σε πέτρα ή ξύλο των Ατζέκων, στην Κεντρική Αμερική, που 

καλύπτουν αντίστοιχα τους τοίχους των δημοσίων ή εκκλησιαστικών κτιρίων ή 
μνημείων. Ο όρος Τλακουϊλόα στους Ατζέκους, που σήμαινε «να γράφεις ζωγρα-

φίζοντας ή να ζωγραφίζεις γράφοντας», είναι χαρακτηριστικό αυτής της έκφρασης 
και μας οδηγεί νοητά στη λειτουργία των σημερινών graff. Η διαφορά τους έγκει-
ται σίγουρα στο συγκεκριμένο μήνυμα που θέλουν να περάσουν και στο μη εφή-

μερο σε σχέση με τα graff.  
Στην Αφρική, η ζωγραφική στους τοίχους, όπως και η διακόσμηση του σώματος, η 

βαφή των ρούχων και η αγγειοπλαστική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή 
τους. Οι τοίχοι είναι εκτεθειμένοι στη φθορά και ξαναζωγραφίζονται κάθε χρόνο 
για να εορτασθούν ή να αναγγείλουν γεγονότα. 

Στην αναγεννησιακή ζωγραφική συναντάμε τον Sgraffito, μια τεχνική που τα πο-
λύχρωμα έργα προέκυπταν από αλλεπάλληλες στρώσεις διαφόρων χρωμάτων. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα  αρχίζει να δημιουργείται η Μεξικάνικη Σχολή Λαϊκών 
Έργων. Δημόσια κτίρια διακοσμήθηκαν με εικόνες στο Μεξικό, ενώ την ίδια εποχή 
πολλοί καλλιτέχνες ταξίδεψαν βόρεια στις ΗΠΑ. Εκεί ανέλαβαν τοιχογραφίες επί 

πληρωμή σε Πανεπιστήμια, σε Σχολές Καλών Τεχνών, ακόμα και στο Rockfeller 
Center της Νέας Υόρκης. Η απήχηση ήταν τέτοια ώστε με μιμητή τον Thomas 

Benson δημιουργήθηκε η αμερικανική σχολή της επώνυμης και στυλιζαρισμένης 
τοιχογραφίας. 
Αυτή η μεξικάνικη, αμερικάνικη – τσιγγάνικη κίνηση των καλλιτεχνών των 

murals, ξεκινώντας από τον πολιτικό ακτιβισμό της εποχής του ΄50 και του ΄60, 
βρήκε έναν τρόπο να εκφράσει τη φωνή της μειονότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η 

φωνή μιας άλλης μειονότητας βρήκε διέξοδο μέσω του graff και τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, του μαρκαδόρου στην αρχή, και του σπρέι κατόπιν, στη Νέα Υόρκη. 
Τα graff, μαζί με τη Ραπ μουσική αποτέλεσαν τη γιορτή της μαύρης κουλτούρας. 

Οι Stitch 1, TAKI 183, FRANK 207, είναι λίγα παραδείγματα από τους πρώτους 
που ξεκίνησαν graffiti, με αγαπημένο μέρος τους το μετρό της Νέας Υόρκης. Ο πιο 

διάσημος, το ίνδαλμα των συνομήλικων του, ήταν ο Ελληνοαμερικανικός που υ-
πέγραφε με το ψευδώνυμο ΤΑΚΙ 183. Η περιπέτεια , ο κίνδυνος, η συνωμοσία , η 

νύχτα , ο συνωστισμός, η φήμη να φιγουράρουν τα σχέδιά τους την ημέρα, η α-
ντίδραση στις αθλιότητες, ήταν τα στοιχεία που μέχρι σήμερα δίνουν το βάπτισμα 
του πυρός στους καλλιτέχνες του graffiti. 

Οι πειραματισμοί δεν έχουν τέλος σε σχέση με το μέγεθος, το χρώμα, τα σχέδια 
και τα υλικά. Ο Jean Michel Basquiat, με το ψευδώνυμο SAMO, που είναι όνομα 

πολέμου, θα γίνει γνωστός ως βασιλιάς του graffiti, χρησιμοποιώντας σαν στοιχεία 
της δουλειάς του κρανία, σκελετούς, φλέβες κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στοι-
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χεία όπως αστέρια , δολάρια, σημαίες κλπ. Άλλοτε έχουν τη γραφή του άγριου 
στυλ (δηλαδή ονόματα που δεν είναι εύκολο να διακρίνεις) και άλλοτε γίνεται μια 
τέχνη πιο σοφιστικέ με το δικό της λεξιλόγιο, παράδοση, αισθητική και τοπικούς 

ήρωες. Ορισμένοι καλλιτέχνες ενδιαφέρθηκαν να εκθέσουν και να πουλήσουν τα 
έργα τους σε γκαλερί, γεγονός που στιγματίστηκε γιατί περιοριζόταν η δράση τους 

και έσβηνε η φλόγα του αυθορμητισμού. 
Στη συνέχεια περνά στην Ευρώπη για να αποκτήσει χιλιάδες οπαδούς και writers 

σε Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία κλπ. Στη Γερμανία, το πρώην τείχος μή-
κους 166 χλμ. ήταν γεμάτο graffiti, κόπηκε σε κομμάτια, πουλήθηκε και τμήματά 
του στολίζουν ακόμα και το αρχηγείο της CIA αλλά και τα υπόγεια του Βατικανού. 

Στην Ελλάδα τα πολύχρωμα σχέδια κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά τη 
δεκαετία του ΄80 και ακολουθούν τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα Hip Hop με 

ελληνικό στίχο που συντροφεύουν τα graffiti. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα από την 
Κρήτη ως την Καβάλα γειτονιές και νέοι δονούνται στα χρώματα των σπρέι. Κάθε 
πόλη γράφει τη δική της ιστορία: Πολίτες δέχονται να βαφτούν οι προσόψεις των 

σπιτιών τους, και πληρώνουν γι αυτό, για να αποφύγουν γραμμένα συνθήματα 
και βωμολοχίες. Σχολεία αναθέτουν σε μαθητές, μετά από πίεση των writers, τη 

διακόσμηση των χώρων τους. Το ίδιο κάνουν μαγαζιά κι εργοστάσια, πειραματίζο-
νται με τον καινούργιο τρόπο εικαστικής δημιουργίας για να διακοσμήσουν το χώ-
ρο τους. 

Στρατιώτες, φοιτητές, μαθητές αφήνουν το στίγμα τους. Αντιδρούν, διαμαρτύρο-
νται κι εκτονώνονται με έναν μη βίαιο τρόπο, επικοινωνούν και δημιουργούν. «Το 

graffiti δεν είναι μόνο χρώμα. Είναι λόγος και στάση ζωής. Όταν βάφεις έναν 
γκρίζο τοίχο, που τον θέλουν γκρίζο, κάνεις μια δήλωση» ισχυρίζονται οι δη-
μιουργοί. 

Οι μαθητές βρίσκουν έναν τρόπο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με αυτό 
το είδος εικαστικής πρότασης κι αισθητικής του ψυχρού χώρου των σχολείων και 

των πόλεων. Καλούν τον κόσμο των μεγάλων να τους πλησιάσει και να αφου-
γκραστεί τα αδιέξοδα, που τους δημιουργεί η εντατικοποίηση του εξετασιοκεντρι-
κού συστήματος εκπαίδευσης και τα σύμφυτα με την ηλικία τους προβλήματα Οι 

νέοι αυτοί είναι αυτοδίδακτοι, η εκπαίδευση δεν τους παρέχει εικαστική παιδεία γι 
αυτό και λίγα απ' αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έργα τέχνης. Είναι όμως 

τρόπος έκφρασης των παιδιών μας και αυτό από μόνο του αποτελεί αξία. Ενοχλεί 
την αισθητική των μεγάλων, ιδιαίτερα όταν συνθήματα και graff αναγράφονται σε 
φρεσκοβαμμένους τοίχους, που με κόπο και μεράκι οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν. 

Σήμερα, οι δήμοι σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης έχουν κατασκευάσει ολόκληρα 
οικοδομικά τετράγωνα με διαδρόμους στους οποίους οι τοίχοι μπορούν να ζωγρα-

φιστούν από writers. Στη Ζάκυνθο οφείλουν οι δήμοι και τα σχολεία να παραχω-
ρήσουν ή να δημιουργήσουν τέτοιους χώρους. Συγκεκριμένοι τοίχοι στα προαύλια 
των σχολείων και οι εξωτερικές τους μάντρες, κατασκευές προς χρήση σε πλατεί-

ες, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα και πάρκα της πόλης (οι πλατείες Αγ. Λαζάρου 
και Αγ. Λουκά, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα πάρκα στην περιοχή του Άμμου και 

της ακτής ΕΟΤ κλπ), θα μπορούσαν να είναι ορισμένες προτάσεις. Οι δήμοι σε αυ-
τή την περίπτωση θα αναλαμβάνουν, κατά περιοδικά διαστήματα, να ξαναβάφουν 

αυτές τις επιφάνειες ώστε να επιχειρούνται νέες δημιουργίες. Αλλά και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που απευθύνονται στους νέους (ντόπιους ή τουρίστες) θα μπορούσαν 
να διαθέτουν τέτοιους χώρους και να αυξάνουν την πελατεία τους. 

Οι νέοι δεν αποτελούν μικρογραφία των μεγάλων, έχουν δικούς τους κώδικες αυ-
τοέκφρασης κι επικοινωνίας. Οι μεγάλοι «ως γηράσκοντες αεί διδασκόμενοι» ο-

φείλουν να ενημερώνονται, να μαθαίνουν, να προσεγγίζουν τους νέους με γνώ-
μονα τον αμοιβαίο σεβασμό, χωρίς τη διάθεση των συνεχών συμβουλών και απα-
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γορεύσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η συνοχή των γενεών για τις νέες κατακτήσεις της 
ανθρωπότητας. 
 

 

 

5.2.  Graffiti, αστική κουλτούρα και παρανομία 

Τους γκραφιτάδες τους γούσταρα πάντα, είχα αρκετούς φίλους άλλωστε που έκα-
ναν γκράφιτι (ή γκραφίτι) και αισθανόμουν πάντα ότι υπήρχε μια συνάφεια στις 

απόψεις και στις προσεγγίσεις των πραγμάτων αν και εκείνοι συχνά έμοιαζαν να 
χάνονται μέσα σε ένα πλαίσιο μάλλον αυτοαναφορικό και τροφοδοτούμενο απο-

κλειστικά από την “φιλοσοφία” και την “κουλτούρα” τους (πχ το tagging αφορά 
μόνο αυτούς που το αναγνωρίζουν). Από την άλλη όμως και παρά το γεγονός ότι 
οι πιο πολλοί πιτσιρικάδες έλεγαν τα κλισέ, “το γκράφιτι είναι τρόπος ζωής” κλπ 

και ήταν αμφίβολο αν ήξεραν να σου εξηγήσουν τι εννοούν, υπήρχαν και κάποιοι 
αρκετά φιλοσοφημένοι. Στις συζητήσεις τους, μιλούσαν για τον Guy Debord, την 

“κοινωνία του θεάματος“, τους καταστασιακούς γενικότερα, την πόλη και την ε-
μπειρία της πόλης κι όλα αυτά μέσα σε μια mild ιδεολογική ατμόσφαιρα και με μια 

φιλολογία μάλλον αριστερόστροφη αλλά πολύ πιο cool, σύγχρονη (και μεταμο-
ντέρνα στην ουσία της) από την αντίστοιχη των περισσότερων “αριστερών” που 
κυκλοφορούσαν στα αμφιθέατρα του πανεπιστημίου την ίδια εποχή. Οι γκραφιτά-

δες δεν με πίεζαν να αλλάξω τον κόσμο σύμφωνα με ιδέες που τροφοδοτούνταν 
από μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά διεκδικούσαν κάτι πολύ πιο απλό, ένα υπο-

κείμενο και μια θέση για την χωρική του έκφραση και αυτό το βρίσκω πολύ ου-
σιαστικό και μέσα από την επαφή μαζί τους βοηθήθηκα και προσωπικά να καλ-
λιεργήσω την “αρχιτεκτονική” μου συνείδηση και ευαισθησία. 

Το βασικό πρόβλημα και η βάση της διαφωνίας μου μαζί τους, όπως την καταλα-
βαίνω σήμερα σκεπτόμενος πιο αναλυτικά από τότε, ήταν ότι γι’ αυτούς η αρχή 

ήταν το μέσο και αν όχι η πράξη του γκράφιτι καθαυτή, σίγουρα η “αστική δράση” 
όπως αυτοί την εννοούσαν, δηλαδή περισσότερο ως occupation (κατάληψη) του 
αστικού χώρου και λιγότερο ως deformation. Δηλαδή παρήγαγαν μια σειρά από 

αστικές δράσεις που σκοπό είχαν να φτιάξουν “καταστάσεις” (skateboarding) που 
αλλοιώνουν την εμπειρία και το βίωμα της πόλης εικονογραφώντας την αλλά όχι 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Spectacle
http://www.cddc.vt.edu/sionline/
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να αλλάξουν την μορφή της πόλης ως αστικό μόρφωμα και ως δομή (κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική κλπ). Κοινώς το γκράφιτι ήταν κάτι που με γοήτευε και με 
ενδιέφερε αλλά ήταν κάτι λιγότερο από αυτό που επεδίωκα. Από την άλλη όμως 

όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν βρήκα επαρκείς απαντήσεις για το πως δύναται να 
αλλάξει η δομή της πόλης επιτυχώς και το πιθανότερο είναι να μη βρω καθώς οι 

απαντήσεις απομακρύνονται όλο και περισσότερο και πολλαπλασιάζονται οι ερω-
τήσεις. Οπότε ίσως οι γκραφιτάδες να είναι σωστοί κι εγώ λάθος, ίσως πραγματικά 

το μόνο που μπορεί να παραμορφωθεί χωρίς αρνητικές συνέπειες είναι η εικόνα 
και η εμπειρία της πόλης, όχι οι δομές της. 
Αυτό που θέλω να κρατήσω όμως από όλες αυτές τις γενικότητες είναι η ουσία 

του πράγματος και αφορά την θέση και το είναι των γκραφιτάδων. Θεωρώ ότι αυ-
τοί οι νέοι είναι φορείς μιας αστικής κουλτούρας που είναι και “αστική” και “κουλ-

τούρα” στην ουσία της γιατί αφορά το άστυ ως χώρο συγκρότησης του υποκειμέ-
νου μέσα από την διαλεκτική του σχέση και διάδραση με αυτό. Δεν θα σταθώ στο 
αν το ίδιο το γκράφιτι είναι κοινωνική έκφραση, επαναστατικό μανιφέστο, εικαστι-

κό γεγονός ή “τέχνη” και δεν με ενδιαφέρει ο ορισμός του ως προϊόν μιας ανάλυ-
σης των κοινωνικών καταβολών του (τουλάχιστον όχι σε αυτό το ποστ, ίσως αρ-

μόδιος να πει πιο πολλά είναι ο φίλος μου ο kert). Με ενδιαφέρει το αυτό του α-
στικού γεγονότος και κυρίως του ατόμου που το συνθέτει. Για την πόλη λοιπόν το 
γκράφιτι είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και για το άτομο μια επιλογή ανάμεσα σε 

πολλές. Θα σταθώ στο δεύτερο και θα πω ότι το να τρέχεις με ένα σακίδιο γεμάτο 
με σπρέι για να βάψεις τοίχους και να αφήσεις (συχνά να κεντήσεις) ένα αποτύ-

πωμα δικό σου (και όχι το σύνθημα για μια ομάδα ή ένα κόμμα) κουβαλάει πολύ 
περισσότερη γοητεία, οραματισμό και αγάπη για τα πράγματα και είναι συνάμα πιο 
πραγματικό από το να βγαίνεις με το αυτοκίνητο του μπαμπά σου στον Κιάμο ό-

ντας μόλις 19. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι είσαι αλλά με το τι θέλεις να είσαι, 
με το αν διαλέγεις να φτιάχνεις αυτό που ζεις ή να αφήνεις τους άλλους να το 

φτιάχνουν για εσένα και τελικά με το αν εσύ ο ίδιος επιλέγεις να εικονογραφείς 
εκτός από το να εικονογραφείσαι. 
Δυστυχώς από την άλλη, το παράλογο στο γκράφιτι σήμερα είναι ότι εξακολουθεί 

να υπάρχει το φλερτ με το κυνηγητό και τα όρια της παρανομίας και γι’ αυτό φυ-
σικά δεν φταίνε οι γκραφιτάδες, αν και είναι γεγονός ότι πολλοί εξιτάρονται από 

αυτό. Δεν ξέρω αν το γκράφιτι θα ήταν το ίδιο αν δεν υπήρχε το κυνηγητό και η 
αίσθηση του κινδύνου αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβει η κοινωνία ότι 
αυτός ο νέος κόσμος που στρέφεται προς τέτοιες δράσεις δεν είναι απαραίτητα 

ούτε υπόκοσμος ούτε αλητεία. Προσωπικά μάλιστα νομίζω το αντίθετο, ότι συχνά 
αυτοί οι νέοι συγκροτούν ή δύνανται να συγκροτήσουν μια νεανική avant garde 

παίζοντας κυρίαρχο ρόλο στην κουλτούρα και το είναι της πόλης κι ας μου λερώ-
νουν τοίχους ή βαγόνια τρένων. Επιπλέον οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι  αυτές 
οι καταστάσεις δεν είναι απλά μια παρενέργεια στο αστικό τοπίο αλλά το απολύ-

τως φυσικό προϊόν του αστικού τρόπου ζωής που συγκροτείται και συγκροτεί την 
πόλη ως τέτοια, ως “πόλη” όπου το υποκείμενο συμμετέχει ενεργά συγκροτώντας 

τον χώρο του και γι’ αυτό πριν να δούμε το φαινόμενο ως γκράφιτι, ως αστική 
δράση, ως τέχνη κλπ πρέπει να το βιώσουμε ως κάτι απολύτως ανθρώπινο, ως 

ένα στίγμα ανθρώπινης παρουσίας που διασφαλίζει τον εξανθρωπισμό του αστικού 
χώρου, που γεννά την έννοια τόπος. 
 

http://jnb-crew.blogspot.com/
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7. ΤΟ GRAFFITI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 
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7.1. Η εξέλιξη του graffiti στην Ελλάδα του σήμερα. 

ΣTHN EΛΛAΔA έχουμε ευτυχήσει να φιλοξενούμε τοιχογραφίες από τα αρχαία χρόνια, σε 

μέρη που είναι γνωστά ανά την υφήλιο, όπως αυτά στην Κνωσό και στην Σαντορίνη. Γνω-
στές στο ευρύ κοινό είναι και οι λαϊκές ζωγραφιές - τοιχογραφίες του Θεόφιλου που «δια-

σώθηκαν», αποκαθηλούμενες από τον πρωτογενή τους χώρο. 
 

 

 
Πέρα από αυτές, όμως, ελάχιστες είναι οι τοιχογραφίες που έχουν γίνει από Eλληνες καλλι-

τέχνες στο πρόσφατο παρελθόν, τοιχογραφίες οι οποίες να ζωγραφίστηκαν στον δρόμο και 
σε κοινή δημόσια θέα. Ελάχιστες είναι και οι πρωτοβουλίες των πολιτών για το ίδιο αντικεί-

μενο, εκτός ίσως αυτών των τοιχογραφιών που έγιναν με πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ στην Α-
θήνα. 

Oσον αφορά όμως την αναγραφή συνθημάτων - Graffiti, εδώ έχουμε μια μεγάλη παράδοση. 
Στην κατοχική Ελλάδα, στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα στη δικτατορική επταετία, το 
σύνθημα πήρε τη μορφή της αντίστασης. Η εποχή της μεταπολίτευσης στιγματίστηκε με τα 

πολιτικά συνθήματα, το πιο σταθερό όμως και πολυεμφανιζόμενο σύνθημα ήταν και είναι 
εκείνο που εκφράζει την αναρχοαυτόνομη αντίληψη. Σήμερα ρατσιστικά, οικολογικά, αναρ-

χικά συνθήματα, συνθήματα γηπέδου, θρησκευτικά, συνεχίζουν την παρουσία τους, στους 
τοίχους των πόλεων ανά την Ελλάδα. 
Δεν λείπουν βέβαια και οι προσπάθειες των ιδιωτών να διακοσμήσουν τις τσιμεντένιες επι-

φάνειες των κτιρίων τους, με αντίστοιχα τσιμεντένια γλυπτά ή ακόμη και με απλά γεωμετρι-
κά σχέδια. 

To graffiti σε συνάρτηση με το κίνημα που εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη θα ανδρωθεί στην 
Ελλάδα σε κλειστές ομάδες (crew), οι οποίες θα δημιουργήσουν και τα πρώτα Graffiti στα 
τρένα των ΗΣΑΠ και του ΟΣΕ το 1989 με 1990. Τα πρώτα ακούσματα της ραπ μουσικής, το 

πρώτο hiphop συγκρότημα (TXC), η έλευση των περιοδικών, των βιβλίων («Spraycan Art») 
και των σπρέι, έδωσαν τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να αποκτήσουν ένα ακόμη δέλεαρ. 

Ακολούθησαν οι επισκέψεις ξένων writers, όπως του Colorz από τη Γαλλία και του Bez από 
την Ολλανδία το 1992-93, οι οποίοι βοήθησαν τα νέα μέλη με την εμπειρία τους. 
Τα σχολικά κτίρια αποτέλεσαν τις ιδανικότερες και τις πιο προσιτές επιφάνειες για τη δη-

μιουργία και παρουσίαση των έργων και η μίμηση από πολλούς νεαρούς δεν άργησε να έρ-
θει. Oπως δεν άργησαν και οι αντιδράσεις των σχολικών διευθυντών, με απειλές για αποβο-

λές και κατηγορίες για βανδαλισμούς. Σήμερα η φύλαξη των σχολείων αποτρέπει κάθε πα-
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ρέμβαση, παρά μόνον αυτές που γίνονται -όχι αυθόρμητα- αλλά κατόπιν αιτήσεως, συνεν-

νοήσεως και εγκρίσεως. 
Τα βαγόνια των ΗΣΑΠ και του ΟΣΕ δέχτηκαν και αυτά τις πρώτες πινελιές των writers και οι 

«επεμβάσεις» συνεχίζονται και σήμερα. Το μετρό «παίρνει σειρά», αποτελώντας το μεγαλύ-
τερο δέλεαρ για τους παράνομους writers, οι οποίοι «βρίσκουν τον δρόμο ζωγραφίζοντας τις 
επιθυμίες τους». Τα έργα τους όμως δεν θα εμφανιστούν ποτέ μπροστά στα μάτια των χιλιά-

δων επιβατών, μιας και τα βαγόνια αποσύρονται και καθαρίζονται άμεσα. 
Ακολουθούν τα φεστιβάλ που γίνονται με νόμιμες άδειες σε χώρους συγκεκριμένους, συνή-

θως με χορηγίες εταιρειών και στήριξη από τις εκάστοτε τοπικές δημοτικές αρχές και τα 
συμβούλια νέων. Τα φεστιβάλ προσπαθούν να δώσουν μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα γιορτής 
φιλίας και δημιουργικότητας μεταξύ των writer, αλλά και αλληλεπίδρασης με το ευρύ κοινό. 

Το πρώτο φεστιβάλ που έγινε σε κλειστό κύκλο writer, ήταν το 1994 στην εξωτερική επιφά-
νεια του Ιππόδρομου στην Αθήνα με τις συμμετοχές των Dimer, Dennis,Geo, Ren2, Art, 

Tare, Ante, Kerts, Ane, Woozy, Jaysone, Ore, Tweak, Zazan. 
 

 
 

Ακολούθησαν φεστιβάλ το 1996 στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμαριάς και 
του Δήμου Τριανδρίας, μια ιδιόμορφη εικαστική παρέμβαση στα εργοταξιακά πάνελ του με-

τρό με πρωτοβουλία του περιοδικού ΑΝΤΙ, το πρώτο διεθνές φεστιβάλ με ξένες συμμετοχές 
στην Ερμού σε συνεργασία με τους ΗΣΑΠ(!), με διοργάνωση της Ελληνοαμερικάνικης Eνω-

σης και συνέδριο με ομιλίες από τεχνοκριτικούς και δημοσιογράφους. Από το 1999 έως και 
σήμερα και δώθε, εμφανίστηκαν αρκετά φεστιβάλ με πρωτοβουλίες writer ή και crew από 
όλη την Ελλάδα (Κατερίνη, Βέροια, Λάρισα, Καρδίτσα, Καλαμάτα, Καστοριά κ.λπ.). 

Παράλληλα κάνει την εμφάνισή της η «Ομάδα Carpe Diem», η οποία παρουσιάζει ένα σύνο-
λο έργου από εκδόσεις, εικαστικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, τοιχογραφίες, σεμι-

νάρια νέων καλλιτεχνών, φεστιβάλ, εικαστικές εκθέσεις και δημιουργία ειδικών προγραμμά-
των. 
Πέρα από τα παραπάνω το graffiti άνοιξε και στην Ελλάδα καινούργιους δρόμους στις εται-

ρείες, διαφημιστικές και μη, να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Δίνει πλέον την ευκαιρία σε 
ιδιώτες να δημιουργήσουν στους χώρους τους τοιχογραφίες και σε ορισμένους writers να 

παρουσιάσουν μια πιο εμπορική δουλειά, με εκθέσεις κ.λπ. Eτσι θεατρικές παραστάσεις, σί-
ριαλ, προϊόντα, μουσικές εκδηλώσεις (π.χ. eurovision), χώροι club, ειδικά project από κρα-
τικές υπηρεσίες και υπουργεία, «ντύνονται» με έργα από writers. 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 54 από 92  

 
 

Επίσης, μέσα από τη δραστηριοποίηση ενεργών writer, πολλές επιφάνειες του δημόσιου χώ-
ρου έχουν μετεξελιχθεί σε χώρους ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, όπου νόμιμα μπο-

ρεί ο οποιοσδήποτε να ζωγραφίσει. Τέτοιες επιφάνειες υπάρχουν στις γέφυρες του Τροχονό-
μου στη Νέα Ιωνία, στο γήπεδο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. 
Κομβικό σημείο για το graffiti στην Ελλάδα αποτέλεσε η υλοποίηση του προγράμματος 

«Χρωμόπολις» το καλοκαίρι του 2002, τόσο για τη δύναμη και την έκταση της εικαστικής 
παρέμβασης αυτού του προγράμματος, όσο και για τη συμμετοχή πολλών επώνυμων καλλι-

τεχνών στη δημιουργία ενός κοινού σκοπού. 
Hταν μια ευκαιρία και ένα κίνητρο (που δεν έχει αξιοποιηθεί) για τις δημοτικές αρχές να 
γνωρίσουν ζωντανά ένα από τα μοναδικά εργαλεία παρέμβασης στο αστικό τοπίο και μια μο-

ναδική ευκαιρία να γνωρίσουν αυτούς τους καλλιτέχνες. Θα γίνει αναφορά του 
προγράμματος αυτού σε επόμενο άρθρο. 

7.2. Οι βασικοί εκπρόσωποι του graffiti στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 

 

 

Το να αναφερθεί κανείς στους βασικούς εκπροσώπους του graffiti αποτελεί ζήτημα 
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μακράς ανάλυσης η οποία δεν κρίνεται αναγκαία στην παρούσα μελέτη. Όμως, μια σύντομη 

αναφορά μπορεί να γίνει παρουσιάζοντας την έκθεση που πραγματοποιείται φέτος στο Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης του Los Angeles με τίτλο «Art in the streets» 

(http://www.moca.org/museum/exhibitiondetail.php?id=443) και διοργανώνεται από τον 
Jeffrey Deitch σε συνεργασία με τους επιμελητές Roger Gastman και Aaron Rose. Η έκθεση 
αυτή είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ σε μουσείο και αφορά στο graffiti και τη street art. 

H έκθεση ανιχνεύει τη δημιουργία του graffiti από τη δεκαετία του 1970 και φτάνει στη διά-
δοσή του ως σημερινό παγκόσμιο κίνημα. Επικεντρώνεται σε βασικές πόλεις όπως είναι η 

Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, το Λονδίνο και το Σάο Πάολο, όπου ανα-
πτύχθηκε και εξελίχθηκε μια μοναδική οπτική γλώσσα και τάση. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 
ζωγραφικής, καθώς και διαδραστικές εγκαταστάσεις των 50 πιο σημαντικών καλλιτεχνών. 

«Το Art in the Streets είναι η πρώτη έκθεση που τοποθετεί το έργο των πιο σημαντικών 
καλλιτεχνών που αναδείχθηκαν από την κουλτούρα του δρόμου στο πλαίσιο της σύγχρονης 

ιστορίας της τέχνης», δηλώνει ο διευθυντής του MOCA Jeffrey Deitch (Winter, 2011).  
Η έκθεση παρουσιάζει εγκαταστάσεις της παγκόσμιας κοινότητας του γκραφίτι και της street 
art, συμπεριλαμβανόμενων των Banksy (Λονδίνο), Ben Eine (Λονδίνο), Fab 5 Freddy (Νέα 

Υόρκη), Lee Quiñones (Νέα Υόρκη), Futura (Νέα Υόρκη), Margaret Kilgallen (Σαν Φρανσί-
σκο), Swoon (Νέα Υόρκη), Shepard Fairey (Λος Άντζελες), Os Gemeos (Σάο Πάολο), JR 

(Παρίσι), Blu (Ιταλία), Phil Frost (Νέα Υόρκη), Todd James (Νέα Υόρκη), Lady Pink (Εκουα-
δόρ), Barry McGee (Σαν Φρανσίσκο), Steve Powers (Νέα Υόρκη), Kenny Scharf (Νέα Υόρκη) 
και Ed Templeton (Καλιφόρνια). Επίσης, περιλαμβάνει ρετροσπεκτίβα του Keith Haring και 

του Jean-Michel Basquiat που είναι οι 2 κυριότεροι εκπρόσωποι της graffiti σκηνής.  
Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί και η συμμετοχή του Έλληνα καλλιτέχνη Στέλιου Φαϊτάκη. Τέ-

λος, στη λίστα με τους 50 καλύτερους street artists του κόσμου του νεοϋορκέζικου περιοδι-
κού Complex (Buck, 2011) αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά οι: Blu, Os Gemeos, JR, 
Roa, Banksy, Escif, Sam3, Vhlis, Interesni Kazki, Boxi, κ.ά. 

Όσον αφορά στην ελληνική σκηνή, εκτενής αναφορά θα γίνει στην ομάδα Carpe Diem αφού 
είναι η μελέτη περίπτωσης της παρούσας έρευνας. Η συγκεκριμένη ομάδα επιλέχτηκε για 

μελέτη λόγω της έντονης δράσης της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αφού πολλά από τα 
μέλη της, όπως οι Os Gemeos από τη Βραζιλία ή ο Βαγγέλης Χούρσογλου (Woozy) από την 
Ελλάδα, θεωρούνται εκπρόσωποι του graffiti στη διεθνή σκηνή και έργα τους υπάρχουν σε 

διάφορες χώρες του κόσμου. 
 

7.3. Εκθεσιακός σχεδιασμός και μουσειακή επικοινωνία με θέμα το graffiti 

στην Τεχνόπολι του δήμου Αθηναίων. 

 

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν αρκεί ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών για να καθορίσει απο-

κλειστικά την επιτυχία μιας έκθεσης σε ένα μουσείο. Σίγουρα είναι ένα δείγμα προτίμησης 
και αποδοχής από το κοινό αλλά προκειμένου να είναι επιτυχημένη μια έκθεση θα πρέπει να 

μπορεί το μουσείο να αναπτύξει μια ευρύτερη σχέση με το νέο, διευρυμένο κοινό που απέ-
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κτησε. Αυτό επιτυγχάνεται με το σωστό εκθεσιακό σχεδιασμό, με τον τρόπο αναπαράστασης 

των εκθεμάτων αλλά και με τη μουσειακή επικοινωνία. 
Η επικοινωνία (Μούλιου και Μπούνια, 1999:42) είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις 

λειτουργίες των μουσείων και των πινακοθηκών και συνίσταται στη μετάδοση μηνυμάτων, 
πληροφοριών και εμπειριών με σαφή, αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο, σε διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες και άτομα με ποικίλες προσδοκίες, αναζητήσεις και ενδιαφέροντα. Μια 

έκθεση λοιπόν με θέμα το graffiti μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικές κοινωνικές και ηλι-
κιακές ομάδες αφού αποτελεί μια τέχνη προσιτή και καθημερινή που υπάρχει γύρω μας και 

αναδύεται συνεχώς. 
Ένας χώρος που ενδείκνυται για τη διοργάνωση και την προβολή της τέχνης του graffiti εί-
ναι η Τεχνόπολις του δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Η Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων 

(http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home), ένα «βιομηχανικό μουσείο» απα-
ράμιλλης αρχιτεκτονικής, από τα πιο ενδιαφέροντα στον κόσμο, αποτελεί σήμερα ένα πολυ-

δύναμο χώρο πολιτισμού, αναβαθμίζοντας μια ιστορική περιοχή της πρωτεύουσας και δη-
μιουργώντας έναν ακόμη θετικό πόλο στην πολιτισμική ταυτότητα της Αθήνας.  
Στόχος των ανθρώπων στην Τεχνόπολι αποτελεί η παρουσίαση και η δράση όλων των νέων 

τάσεων και σύγχρονων μορφών τέχνης. Ο χώρος αυτός κρίνεται κατάλληλος γιατί μπορεί 
λόγω του μεγέθους του αλλά και της ποικιλίας των χώρων του να φιλοξενήσει μια έκθεση με 

θέμα το graffiti που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες εντός των αιθουσών του αλλά και στον 
μεγάλο αύλειο χώρο του.  
Η επικοινωνιακή στρατηγική ενός μουσείου (ό.π.,1999:42) περιλαμβάνει δραστηριότητες 

που πραγματοποιούνται εντός του φυσικού χώρου του μουσείου, όπως είναι οι εκθέσεις, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι διαλέξεις και οι ξεναγήσεις, η οργάνωση ποικίλων πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων και τα εργαστήρια που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να πιάσουν και να 
χρησιμοποιήσουν αντικείμενα από τις μουσειακές συλλογές ή που ενθαρρύνουν την ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το θέμα και τα αντικείμενα του μουσείου, η περιήγηση στις 

συλλογές με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, κ.ά.  
Εξίσου σημαντικές και ποικίλες είναι και οι δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει ένα 

μουσείο εκτός του φυσικού του χώρου προκειμένου να επικοινωνήσει και να προσελκύσει 
ανθρώπους που συνήθως δεν επισκέπτονται το μουσείο είτε λόγω φυσικών είτε λόγω κοι-
νωνικών περιορισμών.  

Η Τεχνόπολι, χώρος ανοικτός και οικείος στο ευρύ κοινό, καθώς πραγματοποιούνται συχνά 
σε αυτόν εκδηλώσεις ποικίλων θεμάτων αλλά και επειδή βρίσκεται σε κομβικό σημείο της 

πόλης, με εύκολη πρόσβαση για το κοινό με τα Μέσα Μαζικής μεταφοράς αλλά και χώρος 
προσβάσιμος για άτομα με ειδικές ανάγκες, αποτελεί το ιδανικό μέρος πραγματοποίησης μιας 

τέτοιας έκθεσης.  
Η Τεχνόπολις δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοιες εκδηλώσεις στον εξωτερικό του 
χώρο, δίνοντας την εντύπωση του ανοιχτού δημόσιου χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται 

τοιχογραφίες.  
Όπως παρατηρεί η Νάκου ο μουσειακός χώρος στις μέρες μας έχει διευρυνθεί και πολλά 

μουσεία από κλειστοί χώροι έχουν μετασχηματιστεί σε ανοιχτούς χώρους που επιδιώκουν 
ποικίλες σχέσεις άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό. Η Τεχνόπολι 
συνδυάζει αρμονικά τον κλειστό και τον ανοιχτό χώρο ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέ-

λεσμα της έκθεσης και να ενδυναμωθεί η σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Επί-
σης, σε δημόσιους χώρους (Σαμπανίκου, ό.π., 2004:265) τα διαδραστικά πολυμέσα μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους. 
Πιο συγκεκριμένα, στην Τεχνόπολι υπάρχει ποικιλία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κα-
τάλληλων για εκθέσεις graffiti και street art. Η μεγαλύτερη αίθουσα της Τεχνόπολις «Νίκος 

Γκάτσος», που αποτελούσε το μηχανουργείο και το ξυλουργείο του εργοστασίου, έχει δια-
μορφωθεί σε χώρο πολλαπλής χρήσης 750 τ.μ. για τη φιλοξενία εκθέσεων, συνεδρίων κλπ. 

και ο εξωτερικός χώρος μπροστά από την αίθουσα αυτή (3000 τ.μ.) έχει διαμορφωθεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να φιλοξενεί εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από την κε-
ντρική αυλή.  

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες αίθουσες (ό.π.) όπως η αίθουσα «Κωνσταντίνος Καβάφης», 
κατάλληλη για εικαστικές εκθέσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό για εφαρμογή 
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διαδραστικών προγραμμάτων αλλά και το αμφιθέατρο κατάλληλο για ομιλίες, παρουσιάσεις 

και προβολές. 
 

 

 
Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, στη διοργάνωση μιας έκθεσης με θέμα το graffiti 
και τη street art στην Τεχνόπολι, μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί το παραπάνω μοντέλο. Ό-

πως διαφαίνεται ήδη από τις δράσεις της ομάδας, η οργάνωσή τους είναι τέτοια που επιτρέ-
πει δραστηριότητες εντός και εκτός μουσείου. Εντός του μουσείου, μπορεί να πραγματοποι-

ηθεί έκθεση ζωγραφικής με έργα που γίνονται σε καμβάδες, προβολή slide shows που να 
παρουσιάζουν τοιχογραφίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, παράλληλη οργάνωση διαλέ-
ξεων για την ιστορία και το ρόλο του graffiti, εκπαιδευτικά προγράμματα που να δείχνουν σε 

μαθητές τη δημιουργία graffiti κ.ά.  
Εκτός του μουσείου, μπορεί να διοργανωθεί δημιουργία τοιχογραφίας στο ίδιο το κτήριο, 

όπως ήδη έχει πραγματοποιήσει πολλές φορές η ομάδα Carpe Diem σε διάφορα δημόσια ή 
ιδιωτικά κτήρια. Στις δραστηριότητες αυτές που γίνονται σε εξωτερικό χώρο, το μουσείο 
μπορεί να κάνει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρακολούθηση αλλά και συμμετοχή του 

κοινού στη δημιουργία μιας τοιχογραφίας. Η Τεχνόπολι είναι χώρος ανοιχτός σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις αφού όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα εκ μέρους της Διοίκησης 

«ένας από τους άξονες του προγράμματος αφορά στην ενίσχυση και διεύρυνση της πολιτι-
στικής και καλλιτεχνικής λειτουργίας της Τεχνόπολις.  
Όλες οι τέχνες θα έχουν εδώ μια φιλόξενη θέση, ιδιαίτερα αν οι δημιουργοί τους είναι νέοι. 

Όλες οι ιδέες που διευρύνουν την έννοια του πολιτισμού και υπερβαίνουν τις διαχωριστικές 
γραμμές ανάμεσα στους παραγωγούς και τους αποδέκτες των πολιτιστικών αγαθών θα έ-

χουν εδώ κοινό να τους ακούσει». Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι μια έκθεση με 
θέμα το graffiti και τη street art θα οδηγήσει στην αποκωδικοποίηση της τέχνης αυτής εκ 
μέρους του κοινού και θα το ωθήσει στην περαιτέρω κατανόησή της γιατί το μουσείο παρα-

δοσιακά (Αλεξάκη, 2002:73 στο Αλεξάκη και Κόκκινος) εξακολουθεί να παραμένει στη συ-
νείδηση του κοινού ως ένας θεσμός που έχει πρώτα αξιολογήσει και ελέγξει την ποιότητα 

των έργων που παρουσιάζει.  
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η επιλογή εκ μέρους του μουσείου μιας έκθεσης με τέτοια θεματο-
λογία θα ενδυναμώσει το ρόλο του graffiti. Ήδη, τα παραδείγματα σε αξιόλογα μουσεία όπως 

προαναφέρθηκε δείχνουν μια στροφή στη street art και στο graffiti. Και οι δράσεις της ομά-
δας Carpe Diem φαίνεται ως τώρα να έχουν την ευρύτερη αποδοχή του κοινού στους δημό-
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σιους χώρους, επομένως με την οργανωμένη παρουσίασή τους σε ένα μουσείο θα προωθή-

σουν τα έργα τους ακόμη περισσότερο, χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους.  
Ο Κυριάκος Ιωσηφίδης, συντονιστής της ομάδας Carpe Diem, δηλώνει (2009) στο ντοκιμα-

ντέρ της ΕΡΤ «Αυτοπροσώπως» ότι η ιδέα των εικαστικών παρεμβάσεων με άδεια ήταν που 
συντέλεσε πιο πολύ στο να δημιουργήσει αυτή την ομάδα με τον Βαγγέλη Χούρσογλου, θε-
ωρώντας ότι με τις νόμιμες τοιχογραφίες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ακόμη περισσότερο 

κομμάτι του αστικού τοπίου. Επίσης, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι στα σχέδιά τους βρίσκεται 
και η δημιουργία ενός μουσείου τοιχογραφιών, κυρίως με υπαίθριες εγκαταστάσεις αλλά και 

με παράλληλες εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, ντοκιμαντέρ κτλ. με θέμα τις τοιχογραφίες και 
τη street art γενικότερα. 
Εξάλλου, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στο ίδιο ντοκιμαντέρ, κατόρθωσαν ως ομάδα να πά-

ρουν άδεια από την Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής για να φιλοτεχνήσουν τοιχογρα-
φίες στην Τεχνόπολι με σκοπό την ανάδειξη αλλά και τη διατήρηση του ιστορικού αυτού 

χώρου. 
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8.1. Το Graffiti ως τρόπος έκφρασης των Νέων. 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολύχρωμα σχέδια στους τοίχους των σχολικών κτιρίων 

της πόλης μας, που ξενίζουν τον κόσμο των μεγάλων και χαροποιούν τους εφήβους. Είναι 
τα γνωστά graffiti, που απαντώνται, εδώ και δεκαετίες στους δημόσιους εξωτερικούς χώρους 

των πόλεων, αποτελούν τρόπο έκφρασης κυρίως των νέων και έχουν ξεκινήσει από την Α-
μερική στα τέλη της δεκαετίας του 60. 
Παίρνοντας το ρίσκο, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις ρίζες του στις πρώτες απόπειρες των 

ανθρώπων να αναπαραστήσουν τα πράγματα: στη ζωγραφική των σπηλαίων της παλαιολιθι-
κής περιόδου ή στις αναπαραστάσεις ανθρώπων και ζώων στα σπήλαια του Λάσκο ή της Αλ-

ταμίρα. Βαβυλώνιοι και Ασσύριοι δίνουν τη συνέχεια, με τα χαραγμένα ανάγλυφα πάνω στις 
πέτρες, οι Κινέζοι με τα σκαλισμένα καύκαλα από χελώνες, οι Βυζαντινοί με τα μωσαϊκά 
τους. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τα καλλιγραφικά κείμενα του ισλαμικού κό-

σμου, πάνω στους τοίχους όλων των θρησκευτικών κτιρίων, όπως επίσης και τα σκαλισμένα 
ή ζωγραφισμένα ανάγλυφα σε πέτρα ή ξύλο των Ατζέκων, στην Κεντρική Αμερική, που κα-

λύπτουν αντίστοιχα τους τοίχους των δημοσίων ή εκκλησιαστικών κτιρίων ή μνημείων. Ο 
όρος Τλακουϊλόα στους Ατζέκους, που σήμαινε «να γράφεις ζωγραφίζοντας ή να ζωγραφί-

ζεις γράφοντας», είναι χαρακτηριστικό αυτής της έκφρασης και μας οδηγεί νοητά στη λει-
τουργία των σημερινών graff. Η διαφορά τους έγκειται σίγουρα στο συγκεκριμένο μήνυμα 
που θέλουν να περάσουν και στο μη εφήμερο σε σχέση με τα graff. 

Στην Αφρική, η ζωγραφική στους τοίχους, όπως και η διακόσμηση του σώματος, η βαφή 
των ρούχων και η αγγειοπλαστική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή τους. Οι τοίχοι εί-

ναι εκτεθειμένοι στη φθορά και ξαναζωγραφίζονται κάθε χρόνο για να εορτασθούν ή να α-
ναγγείλουν γεγονότα. 
Στην αναγεννησιακή ζωγραφική συναντάμε τον Sgraffito, μια τεχνική που τα πολύχρωμα 

έργα προέκυπταν από αλλεπάλληλες στρώσεις διαφόρων χρωμάτων. Στις αρχές του 20ου αι. 
αρχίζει να δημιουργείται η Μεξικάνικη Σχολή Λαϊκών Έργων. Δημόσια κτίρια διακοσμήθηκαν 

με εικόνες στο Μεξικό, ενώ την ίδια εποχή πολλοί καλλιτέχνες ταξίδεψαν βόρεια στις ΗΠΑ. 
Εκεί ανέλαβαν τοιχογραφίες επί πληρωμή σε Πανεπιστήμια, σε Σχολές Καλών Τεχνών, ακό-
μα και στο Rockfeller Center της Νέας Υόρκης. Η απήχηση ήταν τέτοια ώστε με μιμητή τον 

Thomas Benson δημιουργήθηκε η αμερικανική σχολή της επώνυμης και στυλιζαρισμένης 
τοιχογραφίας. 

Αυτή η μεξικάνικη, αμερικάνικη – τσιγγάνικη κίνηση των καλλιτεχνών των murals, ξεκινώ-
ντας από τον πολιτικό ακτιβισμό της εποχής του ΄50 και του ΄60, βρήκε έναν τρόπο να εκ-
φράσει τη φωνή της μειονότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η φωνή μιας άλλης μειονότητας 

βρήκε διέξοδο μέσω του graff και τη βοήθεια της τεχνολογίας, του μαρκαδόρου στην αρχή, 
και του σπρέι κατόπιν, στη Νέα Υόρκη. Τα graff, μαζί με τη Ραπ μουσική αποτέλεσαν τη 

γιορτή της μαύρης κουλτούρας. 
Οι Stitch 1, TAKI 183, FRANK 207, είναι λίγα παραδείγματα από τους πρώτους που ξεκίνη-
σαν graffiti, με αγαπημένο μέρος τους το μετρό της Νέας Υόρκης. Ο πιο διάσημος, το ίνδαλ-

μα των συνομήλικων του, ήταν ο Ελληνοαμερικανικός που υπέγραφε με το ψευδώνυμο ΤΑ-
ΚΙ 183. Η περιπέτεια , ο κίνδυνος, η συνωμοσία , η νύχτα , ο συνωστισμός, η φήμη να φι-

γουράρουν τα σχέδιά τους την ημέρα, η αντίδραση στις αθλιότητες, ήταν τα στοιχεία που 
μέχρι σήμερα δίνουν το βάπτισμα του πυρός στους καλλιτέχνες του graffiti. 
Οι πειραματισμοί δεν έχουν τέλος σε σχέση με το μέγεθος, το χρώμα, τα σχέδια και τα υλι-

κά. Ο Jean Michel Basquiat, με το ψευδώνυμο SAMO, που είναι όνομα πολέμου, θα γίνει 
γνωστός ως βασιλιάς του graffiti, χρησιμοποιώντας σαν στοιχεία της δουλειάς του κρανία, 

σκελετούς, φλέβες κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στοιχεία όπως αστέρια , δολάρια, σημαίες 
κλπ. Άλλοτε έχουν τη γραφή του άγριου στυλ (δηλαδή ονόματα που δεν είναι εύκολο να 
διακρίνεις) και άλλοτε γίνεται μια τέχνη πιο σοφιστικέ με το δικό της λεξιλόγιο, παράδοση, 

αισθητική και τοπικούς ήρωες. Ορισμένοι καλλιτέχνες ενδιαφέρθηκαν να εκθέσουν και να 
πουλήσουν τα έργα τους σε γκαλερί, γεγονός που στιγματίστηκε γιατί περιοριζόταν η δράση 

τους και έσβηνε η φλόγα του αυθορμητισμού. 
Στη συνέχεια περνά στην Ευρώπη για να αποκτήσει χιλιάδες οπαδούς και writers σε Γερμα-

νία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία κλπ. Στη Γερμανία, το πρώην τείχος μήκους 166 χλμ. ήταν 
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γεμάτο graffiti, κόπηκε σε κομμάτια, πουλήθηκε και τμήματά του στολίζουν ακόμα και το 

αρχηγείο της CIA αλλά και τα υπόγεια του Βατικανού. 
Στην Ελλάδα τα πολύχρωμα σχέδια κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά τη δεκαετία 

του ΄80 και ακολουθούν τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα Hip Hop με ελληνικό στίχο που 
συντροφεύουν τα graffiti. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα από την Κρήτη ως την Καβάλα γειτο-
νιές και νέοι δονούνται στα χρώματα των σπρέι. Κάθε πόλη γράφει τη δική της ιστορία: Πο-

λίτες δέχονται να βαφτούν οι προσόψεις των σπιτιών τους, και πληρώνουν γι αυτό, για να 
αποφύγουν γραμμένα συνθήματα και βωμολοχίες. Σχολεία αναθέτουν σε μαθητές, μετά από 

πίεση των writers, τη διακόσμηση των χώρων τους. Το ίδιο κάνουν μαγαζιά κι εργοστάσια, 
πειραματίζονται με τον καινούργιο τρόπο εικαστικής δημιουργίας για να διακοσμήσουν το 
χώρο τους. 

 

 
 

Στρατιώτες, φοιτητές, μαθητές αφήνουν το στίγμα τους. Αντιδρούν, διαμαρτύρονται κι ε-

κτονώνονται με έναν μη βίαιο τρόπο, επικοινωνούν και δημιουργούν. «Το graffiti δεν είναι 
μόνο χρώμα. Είναι λόγος και στάση ζωής. Όταν βάφεις έναν γκρίζο τοίχο, που τον θέλουν 
γκρίζο, κάνεις μια δήλωση» ισχυρίζονται οι δημιουργοί. 

Οι μαθητές βρίσκουν έναν τρόπο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με αυτό το είδος ει-
καστικής πρότασης κι αισθητικής του ψυχρού χώρου των σχολείων και των πόλεων. Καλούν 

τον κόσμο των μεγάλων να τους πλησιάσει και να αφουγκραστεί τα αδιέξοδα, που τους δη-
μιουργεί η εντατικοποίηση του εξετασιοκεντρικού συστήματος εκπαίδευσης και τα σύμφυτα 
με την ηλικία τους προβλήματα Οι νέοι αυτοί είναι αυτοδίδακτοι, η εκπαίδευση δεν τους πα-

ρέχει εικαστική παιδεία γι αυτό και λίγα απ' αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έργα τέ-
χνης. Είναι όμως τρόπος έκφρασης των παιδιών μας και αυτό από μόνο του αποτελεί αξία. 

Ενοχλεί την αισθητική των μεγάλων, ιδιαίτερα όταν συνθήματα και graff αναγράφονται σε 
φρεσκοβαμμένους τοίχους, που με κόπο και μεράκι οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν. 
Σήμερα, οι δήμοι σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης έχουν κατασκευάσει ολόκληρα οικοδομι-

κά τετράγωνα με διαδρόμους στους οποίους οι τοίχοι μπορούν να ζωγραφιστούν από 
writers. Στη Ζάκυνθο οφείλουν οι δήμοι και τα σχολεία να παραχωρήσουν ή να δημιουργή-

σουν τέτοιους χώρους. Συγκεκριμένοι τοίχοι στα προαύλια των σχολείων και οι εξωτερικές 
τους μάντρες, κατασκευές προς χρήση σε πλατείες, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα και 

πάρκα της πόλης (οι πλατείες Αγ. Λαζάρου και Αγ. Λουκά, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα πάρ-
κα στην περιοχή του Άμμου και της ακτής ΕΟΤ κλπ), θα μπορούσαν να είναι ορισμένες προ-
τάσεις. Οι δήμοι σε αυτή την περίπτωση θα αναλαμβάνουν, κατά περιοδικά διαστήματα, να 

ξαναβάφουν αυτές τις επιφάνειες ώστε να επιχειρούνται νέες δημιουργίες. Αλλά και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις που απευθύνονται στους νέους (ντόπιους ή τουρίστες) θα μπορούσαν να 

διαθέτουν τέτοιους χώρους και να αυξάνουν την πελατεία τους. 
Οι νέοι δεν αποτελούν μικρογραφία των μεγάλων, έχουν δικούς τους κώδικες αυτοέκφρα-
σης κι επικοινωνίας. Οι μεγάλοι «ως γηράσκοντες αεί διδασκόμενοι» οφείλουν να ενημερώ-
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νονται, να μαθαίνουν, να προσεγγίζουν τους νέους με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό, χω-

ρίς τη διάθεση των συνεχών συμβουλών και απαγορεύσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η συνοχή 
των γενεών για τις νέες κατακτήσεις της ανθρωπότητας. 

 

8.2. Το graffiti στη ζωή μας. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που η προσπάθεια δημιουργίας ενός γκράφιτι είχε δραματική κατά-
ληξη. Το γκράφιτι είναι ασφαλώς παράνομη πράξη. Συγκεκριμένα, ο νομικός όρος που την 

περιγράφει είναι “πρόκληση φθοράς σε δημόσια περιουσία”. Σε περίπτωση που γίνει μήνυση 
από τον ιδιοκτήτη κτηρίου στο οποίο έγινε γκράφιτι τότε η ποινή επιβαρύνεται από την επι-

βολή προστίμου σε όποιον δεν συμμορφώνεται εκούσια στον σχετικό νόμο. Όμως συχνά 
συμβαίνουν ατυχήματα κατά την διαδικασία δημιουργίας ενός βαψίματος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα , αποτελεί ο θάνατος ενός 23 από ηλεκτροπληξία που σύμφωνα με την αστυνο-

μία έχασε την ισορροπία του και έπεσε στις γραμμές του τρένου ενώ προσπαθούσε να δια-
φύγει από τους φύλακες του σταθμού στο οποίο έκανε γκράφιτι. Όπως είδαμε λοιπόν οι κα-

κουχίες που μπορεί να επιφέρει ένα γκράφιτι είναι ποικίλες. Γιατί όμως ο κόσμος ανταποκρί-
νεται σε αυτήν την παράνομη τέχνη; 

Οι ίδιοι οι δημιουργοί ισχυρίζονται πως η απόπειρα να δώσει κανείς προσωπικότητα στο ά-
χρωμο πρόσωπο της πόλης, παρέχει μια έντονη αίσθηση χαράς και ικανοποίησης. Μα η σύν-
θεση ενός γκράφιτι, εκτός της αισθητικής προσφοράς, καλύπτει και την ανάγκη για έκφρα-

ση. Με αυτήν την μορφή τέχνης, ο γραφίστας, μετατρέπεται σε μία φωνή που ηχεί στην έ-
ρημο ενάντια των συνθηκών και της εξουσία. Δεν είναι τυχαίο που το Δικαστικό Μέγαρο της 

πόλεώς μας- κτήριο που αντικατοπτρίζει νομική αίγλη, δικαιοσύνη και εξουσία- είναι γεμάτο 
από συνθήματα και υπογραφές. Με την πρώτη ματιά θα κρίναμε αυτήν την κατάσταση επιει-
κώς απαράδεκτη. Διαβάζοντας όμως τα συνθήματα που απεικονίζονται στους τοίχους του 

δικαστηρίου, σύντομα θα αντιληφθούμε ότι πολλά προέρχονται από γεγονότα της επικαιρό-
τητας και δεν είναι λίγα αυτά τα οποία καθρεπτίζουν όνειρα και φιλοδοξίες των νέων αν-

θρώπων. Επίσης, η συναισθηματική έξαρση στην οποία βρίσκονται οι καλλιτέχνες συχνά 
τους παροτρύνει ή ακόμα και τους εμπνέει να εξοπλιστούν με σπρέι και να αφοσιωθούν στην 
αγαπημένη τους ενασχόληση. Ο Αχιλλέας Μιχαηλίδης, ένας από τους καλύτερους γραφίστες 

της εποχής του, δηλώνει : «ζωγραφίζω όταν είμαι πολύ χαρούμενος ή πολύ θυμωμένος, ζω-
γραφίζω για να κάνω αισθητή την παρουσία μου σε όσους δεν με ακούνε». Όπως ήδη ανα-

φέραμε, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην απόπειρα δημιουργίας ενός γκράφιτι, είναι πολ-
λοί. Ίσως, και αυτό να είναι ένα από τα κίνητρα των νεαρών ατόμων να γεμίσουν με χρώμα-
τα και σχέδια τους τοίχους των πόλεων. Τα γκράφιτι, είναι μια παράνομη δραστηριότητα. Και 

όπως είναι γνωστό, στην εφηβεία ότι δεν επιτρέπεται είναι ελκυστικό. Ακόμα, θα πρέπει να 
τονίσουμε πως οι δημόσιοι χώροι που φυλάσσονται, φαντάζουν στα μάτια των γραφιστών 

σαν μια πρόκληση να αφήσουν τις υπογραφές τους εκεί. Παρομοίως και οι Περιοχές που δέ-
χονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, κατά κανόνα στεγάζουν και πολλά ‘βαψίματα’. Έτσι, 
κάνοντας μια μικρή βόλτα στην πόλη μας, παρατηρούμε πως οι οδοί που δεν έχουν πολύ κί-

νηση όπως είναι η Αδειμάντου κ η Δερβενακίου είναι σχετικά πιο άδειες από γκράφιτι σε σύ-
γκριση με την Κολιάτσου την Εθνικής ανεξαρτησίας ή την Αποστόλου Παύλου όπου το στοι-

χείο του γκράφιτι είναι πιο έντονο και καθημερινά αυτές οι περιοχές πλήττονται από κόσμο. 
Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο οι νέοι ασχολούνται με τα γκράφιτι, είναι επειδή τους ευχα-
ριστεί και τους γεμίζει ψυχικά. Είναι μια δραστηριότητα που πολύ απλά τους αρέσει. Όμως 

αξίζει να αναρωτηθούμε κατά πόσο χαροποιούνται και οι ιδιοκτήτες των οποίων οι περιουσί-
ες έχουν καταπατηθεί με σπρέι. 
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Θυμό οργή και αγανάκτηση αποτελούν λέξεις κλειδιά στην προσπάθειά μας να περιγράψου-

με την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όσοι αντικρίζουν την ιδιοκτησία 
τους βαμμένη από ένα σπρέι. Η μόνη διαφορά μεταξύ της τέχνης και του βανδαλισμού, είναι 

η άδεια που πάρθηκε για την υλοποίηση ενός έργου. Ένα γκράφιτι που έγινε δίχως την έ-
γκριση από τον ιδιοκτήτη της επιφάνειας στο οποίο πραγματοποιήθηκε, παραπέμπει φυσικά 
σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. 123 βουλευτές στο αγγλικό κοινοβούλιο, δηλώνουν πως το 

γκράφιτι, δεν είναι τέχνη. Είναι έγκλημα. Στις ΗΠΑ, όπου κυριολεκτικά γεννήθηκε το γκρά-
φιτι το 1960 περίπου, ασκείται μια φοβερή δίωξη ενάντια αυτής της τέχνης του δρόμου με 

αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει αρκετά. Δημιουργήθηκαν τώρα οι «vandal squads» που εί-
ναι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που καταπολεμούν το γκράφιτι και οι «ghost writers» οι 
οποίοι είναι αστυνομικοί που παριστάνουν τους καλλιτέχνες του δρόμου βοηθώντας έτσι 

στην σύλληψη των δραστών στα πράσα. Παρόμοια μέτρα, σημειώνονται στον Καναδά, στην 
Βραζιλία, στην Νέα Ζηλανδία και σε άλλες χώρες. Στην αυστραλιανή εφημερίδα Sydney 

Morning Herald σημειώνεται: «Το γκράφιτι Πρόκειται για µια πολύ άσχηµη και ιδιαίτερα ενο-
χλητική πράξη βανδαλισμού, που βιάζει τις αρετές και την ιστορική αξία όχι µόνο των µνη-
µείων και κτιρίων της πόλης, αλλά και την υπερηφάνεια που έχουµε για τον δικό µας τρόπο 

ζωής» Εστιάζοντας Στην πόλη μας, εντοπίζουμε γκράφιτι σε τηλεφωνικούς θαλάμους, στην 
είσοδο πολυκατοικιών σε εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, σε κολόνες της ΔΕΗ, σε τοίχους, σε 

τζαμαρίες σε περίπτερα, σε πινακίδες ακόμα και σε τέντες. Με λίγα λόγια παντού. Μια τέτοια 
κατάσταση παραβιάζει την αισθητική αρμονία και σαφώς αποτελεί οπτική ρύπανση. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση της Κορίνθου, θα πρέπει να βρει τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομέ-

νου 
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Η απόπειρα κατάπνιξης μιας τέτοιας τέχνης, σίγουρα θα είχε αρεστά αποτελέσματα στους 
κατοίκους της πόλεως που έπεσαν θύματα του γκράφιτι. Ο φόβος κάθε ανθρώπου μήπως 
βρει αύριο το μαγαζί, ή ακόμα και το σπίτι του βαμμένο θα είχε εξαλειφτεί. Φυσικά τα μέτρα 

που θα έπρεπε να επιβληθούν θα χαρακτηρίζονταν υπερβολικά. Μερικά από αυτά θα μπο-
ρούσαν να είναι η απαγόρευση αγοράς σπρέι από ανηλίκους ή η προσφορά ενός χρηματικού 

ποσού σε κάθε πολίτη που θα παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους βανδάλους με τα σπρέι. 
ακόμα θα μπορούσαμε να μιμηθούμε τις ΗΠΑ με τους «vandal squads»και τους «ghost writ-
ers» που αναφέραμε παραπάνω δημιουργώντας κάτι ανάλογο. Τα σημεία που μολύνθηκαν 

θα βάφονταν με ασβέστη και θα ακολουθούσε και πάλι η αισθητική αποκατάσταση εφόσον η 
λεγόμενη οπτική ρύπανση θα είχε γίνει πλέον παρελθόν στην πόλη μας. Γράφοντας όλ’ αυ-

τά, έρχεται στο μυαλό μου μια δήλωση της Λούση Λίπαρντ, γνωστή στον χώρο κριτικής της 
τέχνης, σύμφωνα με την οποία οι ζωγράφοι του δρόμου, είναι οι υποτιτλιστές του αστικού 
περιβάλλοντος και κήρυκες μιας τέχνης χωρίς κηδεμόνες. Ας αναρωτηθούμε άμα αξίζει να 

καταπολεμήσουμε μια τέτοια τέχνη. Αξίζει πραγματικά να σκοτώσουμε μια δραστηριότητα, 
μια μορφή έκφρασης, εκτόνωσης, δημιουργίας και χαράς;;; Ας την καλλιεργήσουμε λοιπόν 

βοηθώντας την να αναπτυχθεί κατά έναν ελεγχόμενο τρόπο. Δημιουργώντας ειδικούς χώ-
ρους όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται jam δηλαδή συγκεντρώσεις γραφιστών απ’ 
όλη την Ελλάδα και να ζωγραφίσουν ελεύθερα με συνοδεία μουσικής και δίχως τον φόβο 

της παρανομίας, οργανώνοντας διαγωνισμούς οι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Στην Αγγλία, 
το ποσοστό των ανθρώπων που ζητάει να δημιουργηθεί ένα γκράφιτι στο σπίτι τους ή στο 

μαγαζί τους έχει αγγίξει το 12%. Ενώ σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας, η αύξηση αδειών που 
δόθηκαν για την κατασκευή ενός γκράφιτι σε ιδιωτική επιφάνεια, φτάνει στο 4%. Αποτελεί 
πλέον γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη, δίνεται πολύ πιο εύκολα έγκριση από τον δήμο να ζω-

γραφιστεί κάποια γέφυρα ή κάποιο άλλο δημόσιο κτίσμα. Αυτό ίσως να οφείλεται και στον 
τίτλο που κατείχε κάποτε ως πολιτιστική πρωτεύουσα. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γκράφιτι ως ένα σύγχρονο νεανικό κίνημα 
που έχει ήδη αφήσει τα σημάδια του και στην πόλη μας και η διοίκηση θα πρέπει να ενεργή-
σει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρηθεί η καθαρότητα του περιβάλλοντος ενώ ταυτοχρό-

νως το γκράφιτι να προβληθεί ως μια ζωντανή τέχνη. 
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8.3. Νεολαία – Graffiti – Ολυμπιακοί Αγώνες 

 

 

 

Με νέο graffiti επέστρεψε ο γνωστός street artist Banksy, ο οποίος φρόντισε να περάσει 

το δικό του μήνυμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Στο έργο του στο Βόρειο Λονδίνο απεικονίζεται ένα παιδί ασιατικής καταγωγής, το οποίο 
φτιάχνει αγγλικά σημαιάκια, τα οποία παραπέμπουν στην επερχόμενη (θριαμβευτική) επέτειο 

της Βασίλισσας Ελισάβετ για τα 60 χρόνια στο θρόνο, αλλά και τον ερχομό των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Η επιλογή του μέρους δεν ήταν τυχαία, μιας και επιλέχτηκε ένα από τα μαγαζιά 

Poundland (ό,τι πάρεις μια λίρα), σε ένα από τα οποία είχε βρεθεί πριν 2 χρόνια 7χρονο παι-
δί να δουλεύει 100 ώρες τη βδομάδα! 

Εύστοχος ο Banksy σε μια Αγγλία που έχει γεμίσει σημαίες και ανυπομονεί για χαρές και πα-

νηγύρια. 

 

 

 

 

http://www.neolaia.gr/2012/05/16/banksy-epestrepse-me-graffiti-gia-tous-olympiakous-agwne/article-2144677-1319fdfb000005dc-322_636x427/
http://www.neolaia.gr/tag/graffiti/
http://www.neolaia.gr/tag/banksy/
http://www.neolaia.gr/tag/%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82/
http://www.neolaia.gr/2012/05/16/banksy-epestrepse-me-graffiti-gia-tous-olympiakous-agwne/article-2144677-1319fdfb000005dc-322_636x427/
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9. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ GRAFFITI  
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ GRAFFITI 

Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της τάξης έρευνα για το πόσο 
διαδεδομένο είναι το Graffiti στους νέους. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με 
δέκα επτά (17) ερωτήσεις το οποίο και δόθηκε σε μαθητές του σχολείου όλων των ειδικοτήτων 
για να συμπληρωθεί. Το δείγμα των ερωτηθέντων ανέρχεται στους εκατόν τριάντα επτά (137) 
μαθητές και τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής : 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ: 137 ΑΤΟΜΑ, 63 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 74 ΑΝΤΡΕΣ 
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ΗΛΙΚΙΑ:  15-25   25-35   35-45   45 άνω  

 

ΦΥΛΟ  :  ΑΝΔΡΑΣ   ΓΥΝΑΙΚΑ  

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  

 
 
1. ΟΤΑΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΙΧΟ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ GRAFFITI ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΣΑΝ ΙΔΕΑ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

2. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ GRAFFITI; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

3. ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ GRAFFITI; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

4. ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ GRAFFITA; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

5. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

6. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

7. ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ GRAFFITI; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

8. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ GRAFFITI ME 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

9. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤOΥΣ ΝΕΟΥΣ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

10. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ GRAFFITI; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

11. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΕΧΝΗ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

12. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

13. ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ HAPPENING ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ GRAFFITI; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

14. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ TO GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

15. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ GRAFFITI ΑΚΟΥΝΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

16. ΤΟ GRAFFITI ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 

17. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ GRAFFITI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  
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Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων είναι εξοικειωμένη 

και θετικά τοποθετημένη στην ύπαρξη των Graffiti 
 

 

 

 
ΟΤΑΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΙΧΟ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ GRAFFITI ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ 

ΣΑΝ ΙΔΕΑ;

93%

6% 1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.
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Αβεβαιότητα για την ύπαρξη Graffiti δίπλα στο σπίτι μας 
 

 

 

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ GRAFFITI;

49%

50%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.
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Λιγότεροι από τους μισούς νέους, αλλά σχετικά μεγάλο 

ποσοστό (39%) γνωρίζουν την ιστορία του Graffiti 
 

 

 

 

ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ GRAFFITI;

39%

61%

0%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.
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Λιγότεροι από τους μισούς νέους, αλλά σχετικά μεγάλο 

ποσοστό (40%) γνωρίζουν συγκεκριμένους δημιουργούς 

Graffiti 
 

 

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ GRAFFITA;

40%

59%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 75 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά διαδεδομένο το Graffiti στη χώρα μας 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ;

53%

46%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 76 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιθυμία για νομιμότητα του Graffiti 
 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΔΙΩΚΕΤΑΙ;

31%

68%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 77 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο περίγυρό μας υπάρχει κάποιος δημιουργός Graffiti 
 

 

 

 

ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ GRAFFITI;

60%

39%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 78 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεμιτό το τρισδιάστατο Graffiti 
 

 

 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ GRAFFITI ME 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ;

90%

10% 0%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 79 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος έκφρασης το Graffiti 
 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤOΥΣ ΝΕΟΥΣ;

78%

21%
1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 80 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι στο Graffiti στους δημόσιους χώρους 
 

 

 

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ GRAFFITI;

85%

15% 0%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 81 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Graffiti είναι σύγχρονη έκφραση τέχνης 
 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΕΧΝΗ;

84%

15%
1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 82 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος δημιουργικής νεανικής εκτόνωσης το Graffiti 
 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ GRAFFITI  ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ;

84%

15%
1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 83 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγες και μη διαδεδομένες κοινωνικές εκδηλώσεις με θέ-

μα το Graffiti 
 

 

 

 

ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ HAPPENING ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ GRAFFITI;

27%

71%

2%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 84 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσο οι άνδρες τόσο και οι γυναίκες ασχολούνται με το 

Graffiti 
 

 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ TO GRAFFITI ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ;

24%

75%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 85 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Graffiti σήμερα είναι ανεξάρτητο από τα μουσικά α-

κούσματα 
 

 

 

 

ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ GRAFFITI ΑΚΟΥΝΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ;

35%

64%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 86 από 92  

ΤΟ GRAFFITI ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

34%

65%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.

 
 

 

 

 

Θετική κοινωνική επιρροή του Graffiti 
 

 

 



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 87 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιθυμία για μάθηση της τέχνης του Graffiti 
 

 

 

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ GRAFFITI 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

75%

24%
1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ.Γ.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 88 από 92  
 



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 89 από 92  

 

 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 90 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 

 

 



 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
    

Σελίδα 91 από 92  

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
www.parathemata .com – Το graffiti ως τρόπος ζωής. 

 
www.eordeua.org/index.php. 

 
Από τη γραφική παράσταση συνάρτησης στο Graffiti (Google). 

 
Ευτυχώς υπάρχουν και τα μαθηματικά (Google). 

 
Εικόνες Graffiti και Μαθηματικά (Google). 

 

Τα μαθηματικά των Αρχαίων Μινωιτών  (Google). 
 

Μάθε για το Graffiti (Google). 
 

To Graffiti στη ζωή μας (Google). 
 

Το Graffiti ως τρόπος έκφρασης των Νέων (Google). 
 

Το Graffiti στην Ελλάδα – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 
 

STREET ART – Εργασία του ΕΑΠ – Τσουμάνη Στεφανία – Ιούνιος 2011. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parathemata/
http://www.eordeua.org/index.php


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                         ΘΕΜΑ  : ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - GRAFFITI 
ΤΑΞΗ: Α   

Σελίδα 92 από 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


