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Περίληψη 
 

Το γκράφιτι ως μια δημόσια έκφραση μια υποκουλτούρας ή ως μια μορφή τέχνης 

φέρνει στο αστικό προσκήνιο το παιδί. Παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 

απεικονίζονται ως φορείς ιδεολογιών, πολιτισμού και κοινωνικών πρακτικών. 

Τίθενται στη θέαση των περαστικών και αποθανατίζονται στο φωτογραφικό φακό 

των ενδιαφερομένων με σκοπό να προβληματίσουν, να ευαισθητοποιήσουν τον 

κόσμο, καταγγέλλοντας ό,τι αφορά και επηρεάζει το βίωμα των παιδικών χρόνων. Με 

την κοινωνική σημειωτική θεωρία των Kress και Van Leeuwen αναλύεται η 

αναπαραστατική και διεπιδραστική μεταλειτουργία των αναπαριστάμενων 

συμμετεχόντων στα γκράφιτι. Η ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιείται 

επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση των σημείων των εικόνων. Η έρευνα έδειξε πως τα 

παιδιά λειτουργούν ως αυτόνομα κοινωνικά όντα. Αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα 

την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, καθώς η παιδικότητα τους βάλλεται από 

κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν την μελλοντική τους πορεία. Δεν διαφαίνεται 

στο επιλεγμένο δείγμα η παιδική ονειροπόληση, όπως θα ήταν το αναμενόμενο. 

Υπερισχύει η μελαγχολία, ο φόβος, ο θυμός και η απειλή, όλα όσα κινδυνολογούν για 

την απώλεια του παιδικού δικαιώματος του να είναι παιδί. Έχοντας στην απεικόνιση 

τους προσαρτημένα στοιχεία από τον κόσμο των ενηλίκων, μαρτυρούν το σκληρό 

παρόν του σύγχρονης πραγματικότητας.     

Λέξεις-κλειδιά: Γκράφιτι, Παιδική Απεικόνιση, Σημειωτική    

 

ABSTRACT  

The graffiti as a public expression of a subculture or as an art form brings in the urban 

limelight the child. Children of different age groups are represented as vectors 

ideologies, culture and social practices. They are placed in view of passers and 

immortalized in the photographic lens of stakeholders in order to raise concern, to 

sensitize, denouncing what concerns and affects the experience of childhood. Social 

semiotic theory of Kress and Van Leeuwen analyzes the representational and 

interactive meaning of depicted participants in graffiti. The content analysis 

performed, allows the quantitative analysis of the images’ signs. The research showed 

that children work as autonomous social beings. They stand up, with gravity, to the 
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reality that surrounds them, while their childhood is challenged by social issues 

affecting their future. Not seen in the selected sample child daydream, as would be 

expected.  Melancholy, fear, anger and threat prevail and alarm about the loss of the 

children's right to be a child. Having to display the attached information of the adult 

world, testify the hard moment of modern reality. 

Key words: Graffiti, Child representation, Semiotic  
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Εισαγωγή 
 « Η τέχνη είναι ένα απαραίτητο μέσο της συγχώνευσης του ξεχωριστού ατόμου με το 

σύνολο, της άπειρης κοινωνικοποίησης του, της συμμετοχής του στα βιώματα, στις 

εμπειρίες και στις ιδέες ολόκληρου του ανθρώπινου γένους» (Fischer, 1972: 9).  

Το  γκράφιτι αποτελεί μια μορφή τέχνης στο δημόσιο χώρο, που από την εμφάνιση 

του επιδιώκει την επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό. Ίσως, να μην έχει απαλλαχτεί 

από την αντίληψη ότι πρόκειται για μια δήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

μειονοτήτων ή για μια υποκουλτούρα των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Πρώτα 

απευθυνόμενο  σε συγκεκριμένα άτομα της ίδιας υποκουλτούρας και έπειτα σε 

ολοένα περισσότερους ανθρώπους κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα ‘φαινόμενο’ δίχως 

σύνορα. Η παρούσα εργασία δεν εστιάζει στην αποσαφήνιση της σημασίας του 

γκράφιτι. Η τοποθέτηση του Στιβ Λαζαρίδη (2009) ότι δεν τάσσεται υπέρ των 

κατηγοριοποιήσεων και των καλλιτεχνικών ειδών, βρίσκει αντίκρισμα στην 

προσέγγιση αυτής της εργασίας. Το γκράφιτι ως μορφή έκφρασης αποτελεί ένα είδος 

ασύγχρονης  μαζικής επικοινωνίας με εφήμερη ύπαρξη και δέκτη τους πολίτες των 

αστικών περιβαλλόντων. Παράλληλα, όμως, αποκτά αρχειακή μορφή μέσω 

διαδικτύου, βιβλιογραφίας, εκθέσεων και φεστιβάλ - είδη που συμβάλλουν στην 

καταγραφή και εναλλακτική ύπαρξη των γκράφιτι, καθώς και στην παγκοσμιοποίηση 

του φαινομένου. Από τις υπογραφές – tags των γκράφιτι δημιουργών, συνήθως 

δυσανάγνωστες και ‘ξένες’ για τους ‘συνηθισμένους’ ανθρώπους, τα γκράφιτι 

εντοπίζονται με ρεαλιστικές αναπαραστάσεις σε συνδυασμό με σύμβολα και 

αντικείμενα τα οποία μπορεί κάποιος να αναγνώσει και να ερμηνεύσει σύμφωνα με  

το πολιτιστικό του κεφάλαιο.  

  Το παιδί ως θεματική έχει εντοπισθεί σε διάφορες μορφές τέχνης. Σύμφωνα με τον 

Τζ. Κούπερ (1992), το παιδί 1  συμβολίζει την ενσάρκωση των δυνατοτήτων, τις 

πιθανότητες του μέλλοντος, την απλότητα και την αθωότητα (Κούπερ, 1992: 376). 

Στην τέχνη του δρόμου, το παιδί με το σημασιολογικό του περιεχόμενο, αποκτά έναν 

ενεργό ρόλο απέναντι στην πραγματικότητα που το περιβάλλει. Το παρελθόν των 

παιδιών, όπως περιγράφεται,  μέσα στα έργα των  Λόυντ Ντεμώζ (2015) και Filipe 

Aries (1990) αποκαλύπτεται ως ‘ανύπαρκτο’ ή δυσβάσταχτο  λόγω της πρόσληψης 

                                                           
1 Ο Pascal Bruckner (1996), αναφέρει πως το παιδί σε σχέση με έναν ενήλικα « δείχνει μετέωρο, δίχως 
καθορισμένη μορφή» αλλά «ενσαρκώνει την ελπίδα του ανθρώπου για ένα νέο ξεκίνημα» (Bruckner, 
1996: 105). 
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του ως μη ξεχωριστό ον. Ο χρόνος των παιδιών φαίνεται να καθορίζεται από τις 

κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές συνθήκες που διέπουν την λειτουργία, τις δομές 

και τους θεσμούς μιας κοινωνίας και κατά προέκταση μιας οικογένειας 

(Παπαθανασίου, 1998). Ο Neil Postman (1982) θεωρεί ότι οι προαναφερθέντες 

παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της παιδικής ηλικίας αλλά δεν έχουν τη δύναμη 

να τη δημιουργήσουν ή να την εξαλείψουν. Μια δύναμη, που ο ίδιος αποδίδει στην 

παρουσία ή στην απουσία της μόρφωσης (Postman, 1982: 122). Επιπροσθέτως, 

πιστεύει ότι η παιδική ηλικία είναι μια συνάρτηση του τι χρειάζεται ο πολιτισμός να 

επικοινωνήσει και η σημασία του ότι πρέπει να το πράξει (ibid). Η απεικόνιση της 

παιδικής ηλικίας ή η απουσία αυτής σε διάφορες χρονικές στιγμές της ανθρώπινης 

ιστορίας επιτρέπει τη διάγνωση των αντιλήψεων και των ερμηνειών για την αξία της 

παιδικότητας.  Η έννοια της παιδικής ηλικίας, πάντως,  διαφέρει από την αντίληψη 

που αφορά σε αυτήν. Η πρώτη έχει παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα ενώ η 

δεύτερη διαμορφώνεται, κάθε φορά, από την διαφορετικότητα ιδεών και πολιτισμών 

(Katz, 2001 όπ. αναφ. στο Μικέ, 2005). Ο Richard Mills (2000) συνοψίζει τον ορισμό 

της παιδικής ηλικίας «ως κοινωνική δόμηση αλληλένδετη με μεταβλητές όπως η φυλή, 

η κοινωνική τάξη, ο πολιτισμός, το φύλο και ο χρόνος» (Mills, 2000:9 όπ. αναφ. στο 

Καλδή2, χ.χ). 

  Με το γκράφιτι ως πολυτροπικό κείμενο (εικόνα και λόγος), το δημιουργό - πομπό 

του μηνύματος και τον παραλήπτη αυτού, δομείται ένα σύστημα 

οπτικής 3 επικοινωνίας. «Κάθε κείμενο είναι ένα σύστημα σημείων οργανωμένων 

σύμφωνα με κώδικες και υποκώδικες, οι οποίοι αντανακλούν κάποιες αξίες, στάσεις, 

πιστεύω, υποθέσεις και πρακτικές» (Chandler, 1998: 38).Ο τρόπος επεξεργασίας και 

από τις δύο πλευρές είναι πολιτισμικά και ιστορικά προκαθορισμένος (Kress & Van 

Leeuwen, 2010). Ο καλλιτέχνης, από την μια πλευρά , προσπαθεί «να συλλάβει κάτι 

το οικουμενικής σημασίας σε μια μερική απεικόνιση» χρησιμοποιώντας «σχήμα και 

χρώμα» (Arnheim, 2005: 14). Από την άλλη, ο θεατής κατανοεί το περιεχόμενο του 

                                                           
2 http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/1/kaldi.htm 
 
3 Η οπτική επικοινωνία  μπορεί να οριστεί ως «η ικανότητα δημιουργίας νοημάτων και εννοιών μέσα 
από τη χρήση εικόνων». Ο όρος αυτός  χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον John Dedes το 1968. 
Πηγή: 
http://www2.media.uoa.gr/lectures/VCommun/Lessons/Lesson01/final_papers/visual_literacy.pdf 
 

 

http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/1/kaldi.htm
http://www2.media.uoa.gr/lectures/VCommun/Lessons/Lesson01/final_papers/visual_literacy.pdf
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κειμένου σύμφωνα με το πώς έχει μάθει να ‘βλέπει’. «Η όραση δεν συνίσταται σε μια 

μηχανική καταγραφή στοιχείων αλλά μάλλον στη σύλληψη σημαντικών δομικών 

διατάξεων» (ibid). Η σημειωτική ως μεθοδολογικό εργαλείο συμβάλλει στην 

αποδόμηση και εμβάθυνση κειμένων, αναλύοντας τα σημεία τόσο στο περιεχόμενο 

όσο και στη μορφή τους (Chandler, 1998) .   

  Προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με θεματική το γκράφιτι 

αφορούν στην εξελικτική του πορεία μέσα στα διαφορετικά κοινωνικά, χρονικά και 

χωρικά πλαίσια όπως η διατριβή του Αβραμίδη (2011), «Η Graffiti Υποκουλτούρα: Η 

Σημασία του Χώρου στο Δρόμο προς τη Φήμη». Έχει μελετηθεί ως υποκουλτούρα 

αποκλίνουσας παραβατικής συμπεριφοράς για τον εντοπισμό των κινήτρων 

παραγωγής του, των χαρακτηριστικών των δημιουργών του, όπως και του τρόπου 

πρόσληψης από την πολιτεία και τους ‘δέκτες’ του. Αντιπροσωπευτικό είναι το 

βιβλίο της Nancy Macdonald (2001), The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and 

Identity in London and New York. Εργασίες έχουν εκθέσει τα μέτρα και τα κόστη 

αντιμετώπισης του γκράφιτι όπως το Project Graffolution 

(http://www.graffolution.eu/) που δίνει στη δημοσιότητα πολλές έρευνες. Βιβλία 

έχουν συλλέξει εικόνες γκράφιτι από διάφορες περιοχές ή χρονικές περιόδους, ενώ 

αρκετά ντοκιμαντέρ καταγράφουν την εξελικτική του πορεία.  Η διαδρομή του από  

το μετρό στις γκαλερί και τα μουσεία αναπτύσσεται στην εργασία της Τσουμανή 

(2011), «Street Art: Από το δημόσιο Χώρο στο Χώρο του Μουσείου. Οι Δημόσιες 

Τοιχογραφίες ως Σύμβολα του Αστικού Τοπίου και η Πολιτική Αναπαράσταση τους σε 

Εκθεσιακούς Χώρους. Διαχείριση και Προβολή της Τέχνης του Graffiti: η περίπτωση 

της ομάδας Carpe Diem». 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης που εστιάζει στην 

παιδική απεικόνιση σε έργα γκράφιτι. Μελετάται το παιδί στη συγκεκριμένη τέχνη 

του δρόμου με σκοπό να διερευνηθεί το πώς και αν η παρουσία του θίγει φαινόμενα 

και ζητήματα της κοινωνίας. Στοχεύει στο να κατανοήσει τον κοινωνικό ρόλο του 

παιδιού και το πώς το ίδιο προσλαμβάνει και διαδρά με κοινωνικά δεδομένα στις 

διάφορες φάσεις της παιδικής του ηλικίας. Τα συγκεκριμένα έργα γκράφιτι 

συλλεχθήκαν από το βιβλίο του Alan ΚΕΤ 4  με τίτλο «PLANET BANKSY. Ο 

                                                           
4 Ο Alan ΚΕΤ μυήθηκε στον κόσμο του γκράφιτι κατά την εφηβική του ηλικία, μπήκε σε ομάδες 
(crews) και καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Πηγή: http://massappeal.com/alan-ket-
graffiti-writer-artist-creative-curator/ 

http://www.graffolution.eu/
http://massappeal.com/alan-ket
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καλλιτέχνης, το έργο του και το κίνημα που ενέπνευσε». Ένα βιβλίο επιμελημένο από 

τον Alan Κet, γκράφιτι καλλιτέχνη και επιμελητή εκδόσεων, που προβάλει άλλους 

σύγχρονους- συναδέλφους του από διάφορες χώρες του κόσμου. Όπως ο ίδιος 

αναφέρει οι εικόνες που εμπερικλείονται στο βιβλίο «είναι το τελευταίο στάδιο των 

καλλιτεχνικών δημιουργιών τους» και ότι «οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται σε αυτό 

το βιβλίο είναι ακτιβιστές που πραγματοποιούν παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους 

προκειμένου να διαδώσουν το μήνυμα τους στο ευρύ κοινό» (Ket,2014: 6). Ο Banksy, 

Βρετανός γκράφιτι καλλιτέχνης αποτελεί τον κεντρικό άξονα για την δομή του 

βιβλίου.  

  Η δομή της εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος  αναπτύσσεται ο 

θεωρητικός προβληματισμός της έρευνας με την ανάλυση των εμπλεκόμενων πεδίων 

στην έρευνα. Στο  πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της κουλτούρας και της 

υποκουλτούρας ώστε να εντοπισθούν τα πλαίσια και οι παράγοντες που τις 

διαμορφώνουν. Στη συνέχεια, εξετάζεται πως τέχνη και παιδί σχετίζονται με την 

κοινωνία, αλλά και πως συναντάται το παιδί σε έργα τέχνης του δυτικού κόσμου. Το 

δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο γκράφιτι: μέσω της ιστορικής αναδρομής, 

παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία της τέχνης του γκράφιτι και οι διαφοροποιήσεις 

που εντοπίζονται σε αυτήν με το πέρασμα του χρόνου. Γίνεται εκτενής αναφορά στην 

συγκεκριμένη υποκουλτούρα και στο διχασμό που φέρει για το αν πρόκειται για 

τέχνη ή βανδαλισμό.  Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο καλλιτέχνης γκράφιτι 

Banksy, αναπτύσσοντας την τεχνική του και την επιρροή του στη δημόσια έκφραση. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο περί μεθοδολογίας - σημειωτικής και της μεθόδου ανάλυσης 

του δείγματος βάσει της κοινωνικής σημειωτικής των Kress & Van Leeuwen. Το 

δεύτερο μέρος της εργασίας αρθρώνεται από το σχεδιασμό έρευνας, την ποιοτική 

ανάλυση του δείγματος και την ποσοτική όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση 

περιεχομένου. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση διαπιστώσεων. 

Μέρος Α'. Θεωρητικός προβληματισμός 

1. Η έννοια της κουλτούρας και της υποκουλτούρας σε σχέση με την 
κοινωνική πραγματικότητα 
 

Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Κλωντ Λεβί-Στρώς (1908) αναφέρει πως «Οι λέξεις είναι 

εργαλεία, και καθένας μας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, φτάνει, 

προηγουμένως να εξηγήσει τις προθέσεις του» (Fernand Braudel, 2009: 51). Η λέξη 
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‘κουλτούρα 5 ’ χαρακτηρίζεται από πολυσημία, καθώς το περιεχόμενο της έχει 

μεταβληθεί μέσα στο χρόνο και η πορεία της επιτρέπει να μελετηθεί η εξέλιξη του 

κοινωνικού σχηματισμού. Όπως επισημαίνει ο Raymond Williams (1975) «η εξέλιξη 

του όρου κουλτούρα αποτελεί ένδειξη μιας σειράς θεμελιωδών και συγκρουόμενων 

παραγόντων στην ιστορία της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής» 

(Δεμερτζής, 1989: 39). 

Οι Robert Bocock και  Raymond Williams συνοψίζουν τις ερμηνείες της κουλτούρας 

σε πέντε κατηγορίες. Οι σημασίες 6  της λέξης αναφέρονται επιγραμματικά και 

χρονολογικά: 1η) Τον 15ο αιώνα σημαίνει καλλιέργεια της γης (agriculture). 2η) Τον 

16ο αιώνα προεκτείνεται και στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και αφορά 

στις τέχνες και τον πολιτισμό (Hall & Gieben, 2003). 3η) Τον 18ο - 19ο αιώνα, με τη 

συμβολή του Διαφωτισμού, η κουλτούρα ερμηνεύεται ως μια οικουμενική διαδικασία 

διανοητικής και κοινωνικής ανάπτυξης του κόσμου. Αποκτά ταξικό χαρακτήρα και 

διακρίνεται σε υψηλή και μαζική - λαϊκή κουλτούρα. Διαχωρίζεται η σημασία της 

κουλτούρας (πνεύμα) από αυτή του πολιτισμού 7 (ύλη). 4η) Σχετίζεται με τους 

ποικίλους τρόπους ζωής και τις κοινές αξίες που διακρίνονται σε διαφορετικές 

ομάδες ανθρώπων είτε μέσα στο ίδιο έθνος, είτε μεταξύ διαφορετικών κρατών, σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα 8  (Eagleton, 1978). Για το παραπάνω λόγο,  Ο 

Johnan G.Herder  αναφέρεται σε ‘κουλτούρες’ αντί του όρου ‘κουλτούρα’ (Hall & 

Gieben, 2003). Με την 5η  σημασία, η κουλτούρα γίνεται αντιληπτή ως πράξη, σκέψη 

και δράση. Σημασιοδοτούνται οι ανθρώπινες πρακτικές μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική χρήση του όρου της κουλτούρας: «Η κουλτούρα 

γίνεται αντιληπτή ως αναφερόμενη στη συνολική δομή μιας κοινωνίας και στον τρόπο 

με τον οποίο η γλώσσα, τα σύμβολα, οι έννοιες, οι πεποιθήσεις και οι αξίες 

οργανώνουν τις κοινωνικές πρακτικές » (Hall & Gieben, 2003: 336). Σύμφωνα με τον 

κοινωνιολόγο Emil Durkheim (1858-1917) τα παραπάνω στοιχεία εξυπηρετούν στην 
                                                           
5Η κουλτούρα με την πολυσημία της και με την αντιπαράθεση της προς τον πολιτισμό αποτελεί μια 
έννοια διχασμένη μεταξύ υλικότητας και πνευματικότητας (Eagleton, 2003). 
6Κατά την ταξινόμηση του Zygmunt Bauman (1973), η 1η και 2η σημασία ανήκουν στην ιεραρχική ιδέα 
της κουλτούρας Η 3η σημασία δομεί τη διαφορική θεώρηση της κουλτούρας. Από τα μέσα του 20ου 
αιώνα, υπερισχύει η ειδολογική έννοια της. (Bauman,1973 όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 1989: 38). 

7Για τον Herbert Marcuse, πολιτισμός νοείται ως ο χώρος της αναγκαιότητας και της τεχνικής, της 
υλικής αναπαραγωγής (Δεμερτζής, 1989: 40-41). 

8Ο συγκεκριμένος  ορισμός, σε ορισμένες περιπτώσεις,  θεωρείται ως ο «ανθρωπολογικός» ορισμός 
της κουλτούρας (Hall & Gieben, 2003: 339). 
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κατανόηση και ανάλυση όλων των κοινωνικών σχηματισμών. Μάλιστα, χρησιμοποιεί 

τον όρο «συλλογικές παραστάσεις» εννοώντας τα κοινά στοιχεία μιας κουλτούρας που 

συμμερίζεται οποιαδήποτε ανθρώπινη ομάδα (ibid).  

  Η παραπάνω αναφορά της εξέλιξης του ορισμού της κουλτούρας, δίχως να καλύπτει 

όλες τις προεκτάσεις και τις προβληματικές που την συνοδεύουν, επιτρέπει την 

ανάγνωση του κοινωνικού σχηματισμού  από το Μεσαίωνα μέχρι τον 20ο αιώνα. Η 

εκκοσμίκευση της θρησκευτικής κουλτούρας και των πολιτισμικών αξιών της 

κατέστησαν τις ‘νέες’ αξίες και τους θεσμούς πιο κοσμικούς. Ο Διαφωτισμός, 

προωθώντας τον ορθολογισμό και τον φιλελευθερισμό, συσχετίστηκε με την 

βιομηχανική ανάπτυξη και ο δυτικός κόσμος οδηγήθηκε στις σύγχρονες 

καπιταλιστικές κοινωνίες (Hall & Gieben, 2003). Την αποσύνθεση της αγροτικής 

δομής της κοινωνίας (19ο  αιώνα), διαδέχτηκε μια βιομηχανική κοινωνία. Η κοινωνική 

διαστρωμάτωση κατηγοριοποίησε το σύνολο των πολιτών σε τάξεις σύμφωνα με 

οικονομικά και πνευματικά κριτήρια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, 

καθώς και τα νέα πρότυπα εργασίας, παραγωγής, αρχιτεκτονικής, διασκέδασης, 

εκπαίδευσης και καθημερινής ζωής λειτούργησαν καθοριστικά στην διαμόρφωση των 

κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων, όχι μόνο, με το βιομηχανικό περιβάλλον αλλά 

και με τον ίδιο του τον εαυτό.  Σύμφωνα με τον  Ulrich Beck (2015) από τον 

εκσυγχρονισμό της παράδοσης, ο κόσμος, στη σημερινή εποχή, βιώνει τον 

εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής κοινωνίας μέσα από την οποία αναδύεται μια άλλη 

νεωτερικότητα (Beck, 2015: 29-30).  Σήμερα, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, διανύει και 

βιώνει την εποχή της μετανεωτερικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεωτερικότητα 

προσδιορίζεται από τον 18ο - 20ο αιώνα 9(Ασημάκη, Κουστουράκης και Καμαριανός, 

2011). Η μετανεωτερικότητα έχει επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στην κοινωνική 

δομή και λειτουργία. Κάποια χαρακτηριστικά της είναι: η διαμόρφωση μιας 

παγκόσμιας κουλτούρας που περιορίζει την εθνική κυριαρχία και κατά συνέπεια 

διαβρώνονται οι εθνικές, πολιτισμικές και γλωσσικές ταυτότητες (ibid). 

Αμφισβητείται η έννοια του ολοκληρωτισμού και ευνοείται ο πλουραλισμός μέσα 

από «την ετερογένεια, τη διαφορά, την απροσδιοριστία, τον κατακερματισμό» 

(Thomson, 2003 όπ. αναφ. στο Ασημάκη κ. ά. 2011:105). Η αλματώδης τεχνολογική 

                                                           
9Δεν υπάρχει ομοφωνία για την χρονική περίοδο που ξεκινά η νεωτερικότητα. Σύγχυση επικρατεί και 
στον τρόπο διάκρισης των δύο εννοιών – εποχών, εάν, δηλαδή, η μετανεωτερικότητα αφορά σε ρήξη ή  
συνέχεια της προηγούμενης εποχής (Ασημάκη, Κουστουράκης και Καμαριανός, 2011). 
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ανάπτυξη έχει αναδείξει νέα δίκτυα επικοινωνίας, με την γρήγορη παράγωγή, 

διάδοση και πρόσβαση στην πληροφορία. Τέλος, η ανακατανομή του πλούτου και η 

συσσώρευση του κεφαλαίου έχει επιφέρει μετασχηματισμούς σε κοινωνικά 

φαινόμενα (πόλεμοι, εκπαίδευση, πολιτική), αλλά και σε κοινωνικές πρακτικές 

(εργασία, διασκέδαση, επικοινωνία) (ibid). 

  Στα χρονικά πλαίσια του εικοστού αιώνα, και συγκεκριμένα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, δημιουργήθηκαν οι υποκουλτούρες.  Ο Dick Hebdige (1979) τοποθετεί τις 

υποκουλτούρες ως απάντηση στην παρατεταμένη κοινωνική προβληματική της 

δεκαετίας του ΄70. Σύμφωνα με τον Αστρινάκη (1991) οι υποκουλτούρες προϋπήρχαν  

του  Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου και αυξήθηκαν από τα τέλη του 1950 (Αστρινάκης, 

1991: 93). Το κοινωνικό – πολιτικό – οικονομικό πλαίσιο πιο συγκεκριμένα, ήταν  

που ευνόησε την ανάδυση των υποκουλτούρων, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και έπειτα 

στην Ευρώπη. Οι φυλετικές διακρίσεις μεταξύ λευκών και μαύρων στον Αμερικανικό 

Νότο, το μαζικό κίνημα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (1929-1968 - δολοφονείται) 

ενάντια στο ρατσισμό και τη φτώχεια, καθώς και οι οργανωμένες αντιδράσεις για τον 

πόλεμο του Βιετνάμ εκδηλώνουν και προδίδουν μια κοινωνία ανισότητας και 

εκμετάλλευσης. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τον Μάη του ΄68, στη Γαλλία, 

αμφισβητείται το κατεστημένο του δυτικού κόσμου10. 

  Η έννοια της υποκουλτούρας δεν υποδηλώνει μια κατώτερη ή υποτιμητική σημασία 

κάποιου είδους κουλτούρας. Με τον όρο υποκουλτούρα εννοούνται τα υποσύνολα 

αξίων, κανόνων, συμπεριφορών, συμβόλων, γλώσσας και στυλ, διαφοροποιημένα 

από την κυρίαρχη κουλτούρα, που συμμερίζονται επιμέρους σύνολα ανθρώπων. Ο 

Στάθης Δαμιανάκος (2001), αναφέρει ότι η διαίρεση του λαού σε τάξεις και ομάδες 

επιτρέπει να διαμορφώσουν τα δικά τους κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Κάτω από 

ορισμένες συγκυρίες, αυτά τα ιδιόμορφα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, μπορούν να 

εξελιχθούν και να συγκροτήσουν «ιδιαίτερα υπο-πολιτισμικά σύνολα (sub-cultures)» 

(Δαμιανάκος 2001:39 όπ. αναφ. στο Διακουμάκος 2010: 29). 

  Ο David Downes (1966) διαχωρίζει τις υποκουλτούρες σε τρία είδη: Α) Εθνοτικές ή 

μειονοτικές υποκουλτούρες χαρακτηρίζονται όσες εισέρχονται και δημιουργούνται 

μέσα στα πλαίσια της κυρίαρχης κουλτούρας. Β) Πρόκειται για όσες διαμορφώνονται 

μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα και αποτελούν μια θετική στάση απέναντι στις 

                                                           
10Πηγή: http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188539 
 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188539
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υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Σύμφωνα με τον Downes ονοματίζονται « ηλικιακές ή 

επαγγελματικές υποκουλτούρες» ή «άτυπες ομάδες» κατά την ορολογία της 

κοινωνιολογίας. Γ) Αφορά στις κατεξοχήν υποκουλτούρες καθώς διαμορφώνονται  

μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα ως μια «αρνητική απάντηση» στο υπάρχον, 

οργανωμένο κοινωνικό σύστημα (Αστρινάκης, 1991: 7-8). 

  Ο Dick Hebdige μελετώντας τις υποκουλτούρες, υπογραμμίζει στο βιβλίο του 

‘Subculture The meaning of style’ (1979), τη σημασία της συγκυρίας και της 

ακρίβειας της χρονικής στιγμής που αναδύεται μια υποκουλτούρα. Διακρίνει τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, που άλλοτε 

χτίζουν «σχέσεις συμμαχίας και αλληλεγγύη και άλλοτε σχέσεις εχθρότητας και 

ανταγωνισμό»11(Αστρινάκης, 1991). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στα πολιτισμικά 

στοιχεία των μαύρων υποκουλτούρων τα οποία επιδρούν και ενσωματώνονται από 

ομάδες της λευκής εργατικής τάξης. Οι ομάδες των νέων της εργατικής τάξης είναι η 

αφετηρία και ο άξονας των συλλογικών νεανικών υποκουλτούρων. Ο σχηματισμός 

τους συσχετίζεται με την εξέλιξη  των καπιταλιστικών κοινωνιών. 

  Ο Αντώνης Αστρινάκης (1991) αναφέρει πως οι νεανικές υποκουλτούρες 

εμφανίζονται με συλλογική μορφή καθώς διαμορφώνονται και ενεργούν ως ομάδες. 

Συγκαταλέγονται στο γενικότερο πλαίσιο της «συλλογικής νεανικής παρέκκλισης», 

αλλά δεν σχετίζονται με τις ατομιστικές εκδηλώσεις παραβατικότητας. Κάθε μορφή 

συλλογικής παρέκκλισης – υποκουλτούρας οργανώνεται και τα δρώντα άτομα 

συλλειτουργούν για μια συλλογική λύση στα κοινά τους προβλήματα12. Η ανάλυση 

και η κατανόηση μιας υποκουλτούρας γίνεται αντιληπτή μέσω της σχέσης της με την 

κυρίαρχη κουλτούρα. Οι συλλογικές ταυτότητες 13 που διαμορφώνουν οι 

υποκουλτούρες κατασκευάζονται, επίσης, σε συνάρτηση με τον Άλλον, και 

συγκροτούνται μέσω του αποκλεισμού και της διαφοράς (Hall, 1996 όπ. αναφ. στο 

Διακουμάκος, 2010: 32-33).  

                                                           
11Βλ. Αστρινάκης (1991: 167-174) 
12 Ο τρόπος αντίληψης της κουλτούρας ως μια συλλογική λύση στα κοινά προβλήματα 
ομαδοποιημένων ανθρώπων οφείλεται στην αμερικάνικη θεωρία ( Cohen, Cloward & Ohilin κ. ά., όπ. 
αναφ. στο Αστρινάκης, 1991: 9) 
13Το κάθε άτομο, πριν ενταχθεί σε μια υποκουλτούρα, φέρει πολλαπλές συλλογικές ταυτότητες, όπως 
για παράδειγμα τη θρησκευτική, τη σεξουαλική, τη φυλετική  και άλλες, καθώς αυτές 
διαμορφώνονται, σταδιακά, στην πορεία της ζωής του. (Todorov, 2009 όπ. αναφ. στο Διακουμάκος, 
2010: 34).  
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    Κάθε υποκουλτούρα διαμορφώνει τα δικά της εκφραστικά μέσα, συμπεριφορές, 

πρακτικές, σύμβολα, τα οποία συγκαταλέγονται στην έννοια του στυλ. Η ένδυση, η 

κόμμωση, η γλώσσα, η κίνηση, το βλέμμα, τα αντικείμενα-σύμβολα, τα νεύματα και 

οι χειρονομίες διαφοροποιούνται από τα κυρίαρχα πολιτισμικά στοιχεία μιας 

κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Hebdige (1979) το στυλ είναι ένα είδος κωδικοποιημένης 

απάντησης, αντίλογου και αντίπραξης στο κοινωνικό κατεστημένο – μια συμβολική 

μορφή αντίστασης (Hebdige, 1979: 80). Η επικοινωνία της σημαίνουσας 

διαφορετικότητας και της συλλογικής ταυτότητας  είναι ακριβώς αυτό που υπάρχει 

πίσω από το στυλ των υποκουλτούρων. Μέσω του στυλ, οι υποκουλτούρες 

αποκαλύπτουν την μυστική τους ταυτότητα και επικοινωνούν τα απαγορευμένα 

νοήματα τους (ibid). Η ανάπτυξη των βιομηχανικών κοινωνιών ενσωματώνει τη 

διαφορετικότητα των στυλ και κάτι που θεωρούνταν χυδαίο ή αντικοινωνικό 

μετατρέπεται σε πολιτισμικό καταναλωτικό προϊόν. Ο John Clarke (1976) 

παρατήρησε ότι η διάδοση των νεανικών στυλ στην αγορά της μόδας δεν αποτελεί 

απλώς μια πολιτισμική διαδικασία, αλλά ένα δίκτυο προώθησης νέων προϊόντων στον 

εμπορικό κόσμο (Clarke, 1976b όπ. αναφ. στο Hebdige, 1979: 95). 

  Σημαντική έννοια που εμπερικλείεται ή επιδρά στο στυλ, αλλά και στις υπόλοιπες 

πτυχές της κοινωνική δράσης του ατόμου είναι αυτή της ιδεολογίας. Η σημασία της 

ιδεολογίας 14 ή των ιδεολογιών στις κοινωνικές πρακτικές και σχέσεις θεωρείται 

δεδομένη, αν και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι «δεν ταυτίζεται με την κουλτούρα» 

(Δεμερτζής, 1989: 157). Αναφέρεται ταυτόχρονα στο άτομο και την κοινωνία. Όπως 

αναφέρει ο Γιώργος Πλειός (2001) η ιδεολογία αποτελεί ένα  «δυναμικό κομμάτι της 

κουλτούρας, στη βάση της οποίας διαμορφώνονται ιδιαίτερα σχήματα κοινωνικής και 

ατομικής έκφρασης και γνώσης» (Πλειός, 2001: 150-151).  

Ο Louis Althusser (1969), υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα σύστημα 

αναπαραστάσεων, οι οποίες δεν συνδέονται με το συνειδητό και αφορούν σε δομές 

(structures). Οι δομές αυτές επιβάλλονται στην πλειοψηφία των ανθρώπων και 

εκλαμβάνονται ως πολιτισμικά αντικείμενα, μέσω μη αντιληπτών διαδικασιών 

(Althusser,1969 όπ. αναφ. στο  Hebdige, 1979: 23). Ο ορισμός του Ronald Eyerman 

(1981) αναφέρεται στην ιδεολογία «ως προκατεργασμένο, προσφερόμενο σχήμα 

                                                           
14Η έννοια της ιδεολογίας αναδύεται με την εμφάνιση και ανάπτυξη του καπιταλισμού. Θεωρείται 
όρος που προέκυψε και διαμορφώθηκε στα πλαίσια της νεωτερικότητας (Δεμερτζής, 1989: 141). Για 
την ιστορική  πορεία της έννοιας της ιδεολογίας βλ. Πλειός, 2001: 142-144. 
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εξήγησης, ερμηνείας και δικαίωσης της κοινωνικής τάξης (order) και του τρόπου που 

το άτομο αρθρώνεται σε αυτή» (Eyerman, 1981 όπ. αναφ. στο Δεμερτζής, 1989: 143). 

Η εσωτερική διάρθρωση της ιδεολογίας αποτελείται από τις αλληλεπιδράσεις και τα 

δίκτυα που συνδέουν και οργανώνουν διαφορετικά πεδία της καθημερινότητας του 

ανθρώπου, όπως την τέχνη, την οικογένεια, τον εργασιακό τομέα, τα ΜΜΕ, την 

πολιτική (Δεμερτζής, 1989). Οι ίδιοι τομείς, που προαναφέρθηκαν διέπονται από 

ιδεολογίες και ταυτόχρονα είναι αγωγοί μεταβίβασης, πηγές - συντελεστές των 

υποπολιτισμικών στοιχείων – σημείων. Ο Kenneth Roberts (1983) αναφέρει ότι «οι 

νεανικές υποκουλτούρες συγκροτούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου της ανάπαυσης 

και μέσα από τις δραστηριότητες της ανάπαυσης» (Roberts, 1983 όπ. αναφ. στο 

Hebdige, 1979: 95). Η εμπορευματοποίηση των υποπολιτισμικών στοιχείων 

αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο ενδιαφέροντος στις βιομηχανικές κοινωνίες. 

  Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μέρος του θεωρητικού πλαισίου, διαπιστώνεται 

ότι οι κουλτούρες δεν αποτελούν απλώς ‘κοινωνική κληρονομιά’, όρος που 

παραπέμπει σε μια παθητική πρόσληψη των στοιχείων τους. Οι άνθρωποι δεν τις 

μεταφέρουν, μόνο, αλλά ταυτόχρονα τις δημιουργούν15. Κάθε κουλτούρα αποτελεί 

μια ολότητα, η οποία δομεί και δομείται από τη λειτουργία και δραστηριότητα των 

επιμέρους στοιχείων της. Όπως αναφέρει και ο Δεμερτζής, «η κουλτούρα ως ολότητα 

συνενώνει τις διάσπαρτες ανθρώπινες προσπάθειες, παρέχει σφαιρικά σχήματα 

ερμηνείας του ανθρώπου, της ιστορίας, της κοινωνίας και του κόσμου» (Δεμερτζής, 

1989: 113). Σε αυτές τις διάσπαρτες ανθρώπινες προσπάθειες, θα μπορούσε κάποιος 

να αναγνωρίσει υποκουλτούρες ή «διακριτές πολιτισμικές οντότητες» (Δεμερτζής, 

1989: 236). Μοίρα των υποκουλτούρων να βρίσκονται σε μια συνεχόμενη πάλη16 

ανάμεσα στην ενσωμάτωση από το παλιό – προϋπάρχον  κοινωνικό σύστημα – και 

στην τάση για αυτονομία οδεύοντας προς κάτι νέο (ibid).  

 
                                                           
15 Ο Raymond Williams διακρίνει την κουλτούρα σε « υπολειμματική» και «αναδυόμενη», 
υποδεικνύοντας την εξέλιξη της από μια συγκεκριμένη μορφή του παρελθόντος σε μια κουλτούρα του 
παρόντος. Μια κουλτούρα που ανανεώνει τις δομές της και επιτρέπει τη δημιουργία νέων αξιών, 
πρακτικών και νοημάτων (Δεμερτζής, 1989). 
16Ο Phil Cohen (1972) μελέτησε τους συνδέσμους που υπάρχουν μεταξύ των νεανικών και γονεϊκών 
κουλτούρων (parent culture). Τα ποικίλα νεανικά στυλ, τα ερμήνευσε ως τομείς προσαρμογής που 
οδηγούν σε αλλαγές.  Ο ορισμός που διατύπωσε για την υποκουλτούρα είναι ότι πρόκειται «…για μια 
συμβιβαστική λύση μεταξύ δύο αντίθετων αναγκών: την ανάγκη δημιουργίας και έκφρασης 
αυτονομίας και διαφοροποίησης από τους γονείς… και την ανάγκη  διατήρησης των γονεϊκών 
ταυτοποιήσεων» (Cohen, 1972a όπ. αναφ. στο Hebdige, 1979: 77).  
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1.2  Τέχνη και κοινωνία 
 

Η τέχνη συμβαδίζει παράλληλα με την πορεία του ανθρώπινου είδους και συνδέεται 

με όλα εκείνα τα κοινωνικά – πολιτικά – οικονομικά και πολιτισμικά στοιχεία που 

απαρτίζουν την εποχή του και τον τόπο του. Κάθε κοινωνία σε κάθε χρονική περίοδο 

έχει να δείξει διαφορετικά πολιτισμικά προϊόντα. Η διαλεκτική της τέχνης και η 

λειτουργία της διαμορφώνεται και αντιστοιχεί στην μεταβαλλόμενη κοινωνία μέσα 

στην οποία κάθε φορά δημιουργείται (Fischer, 1972). 

  Σύμφωνα με την επιστήμη της κοινωνιολογίας υπάρχουν τρεις θεωρητικές 

προσεγγίσεις για την μελέτης της τέχνης σε σχέση με την κοινωνία. Σύμφωνα με την 

κοινωνιολογική αισθητική (μέσα του 20ου αιώνα) η τέχνη μελετάται ταυτόχρονα με 

την κοινωνία. Η τέχνη προσεγγίζεται άλλοτε ως αντανάκλαση17 της κοινωνίας και 

άλλοτε ως συμμετέχουσα στην τρέχουσα πραγματικότητα (Heinich, 2014). Γύρω στα 

1950 αναπτύσσεται η κοινωνική ιστορία της τέχνης, η οποία μελετά την τέχνη 

ενταγμένη στο κοινωνικό της πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκείμενα 

δημιουργίας της. Εξετάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην πρόσληψη ενός 

έργου τέχνης, πέρα από τη σχέση δημιουργού και έργου, καθώς και η σχέση του με 

την αγορά (ibid). Τέλος, την δεκαετία του ΄60, η ερευνητική κοινωνιολογία 

προσεγγίζει την τέχνη ως κοινωνία. Δεν ερευνάται ούτε το «εσωτερικό» τέχνης, που 

επικεντρώνεται στο έργο, ούτε το «εξωτερικό» της, όπου δίνεται βαρύτητα στα 

συγκείμενα (Heinich, 2014: 22).Η ερευνητική κοινωνιολογία  εστιάζει σε «αυτό που 

παράγει την ίδια την τέχνη, και αυτό που η τέχνη παράγει» (Heinich, 2014: 22). 

Ο Ernst Gombrich (2011) αναφέρεται στα ευρήματα της παλαιολιθικής εποχής ως «τα 

αρχαιότερα δείγματα της ανθρώπινης πίστης στη δύναμη της εικόνας» (Gombrich, 

2011: 42). Οι απεικονίσεις ζώων, σκηνών κυνηγιού ή χορών φανερώνουν την τότε 

πραγματικότητα, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης της. Η ανάγκη του ανθρώπου να 

εξουσιάσει τη φύση, να ξορκίσει το φόβο, να αφήσει τα ίχνη της δράσης του 

επηρεάζοντας την πραγματικότητα αναδεικνύει τη μαγική λειτουργία της τέχνης. Η 

τέχνη, όπως την αποκαλεί και ο Ernst Fischer «…ένα μαγικό όπλο της ανθρώπινης 

                                                           
17Ο Roger Bastide (1977) διατυπώνει την δυσκολία με την οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί η τέχνη 
απλώς αντανάκλαση της κοινωνίας. Επισημαίνει ότι κοινωνία δεν υπάρχει.  «Την ίδια ακριβώς στιγμή 
υπάρχουν πολλές κοινωνίες ή αν προτιμάτε πολλές κοινωνικές ομάδες» (Bastide, 1977 όπ. αναφ. στο 
Heinich, 2014: 55). 
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ομάδας στον αγώνα της για τη ζωή» (Fischer, 1972: 47).  Το κίνητρο που ενεργοποιεί 

τον άνθρωπο στο να δράσει καλλιτεχνικά, σύμφωνα με τον Fischer (1972), σχετίζεται  

με το ότι δεν περιορίζεται στις πτυχές της ατομικότητας του. «Επιθυμεί να αναφέρεται 

σε κάτι που είναι περισσότερο από το εγώ» […] «Διψά να απορροφήσει το περιβάλλον 

του, να το κάνει δικό του […] να ενώσει στα πλαίσια της τέχνης το περιορισμένο εγώ 

του με μια κοινοτική ύπαρξη, να κοινωνικοποιήσει την ατομικότητα του» (Fischer, 

1972: 9).  Στο επικοινωνιακό μέρος της τέχνης εστιάζει και η τοποθέτηση του John 

Dewey (1934), ο οποίος αναφέρεται στην τέχνη ως «η πιο γενική και ελεύθερη μορφή 

επικοινωνίας» (Horkheimer, 1941όπ. αναφ. στο Adorno, Lowenthal, Marcuse & 

Horkheimer, 1984: 55). Διευκρινίζει, όμως, ότι αυτή η επικοινωνία δεν αποτελεί 

σκοπό του έργου αλλά περισσότερο αποτέλεσμα. Από την άλλη, επισημαίνει ότι όσοι 

καλλιτέχνες έχουν να δηλώσουν κάτι καινούργιο δεν ενδιαφέρονται για το αν το έργο 

τους διαδράσει με το κοινό.  Πιστεύουν ότι το επικοινωνιακό πρόβλημα δεν έγκειται 

στο ίδιο το έργο αλλά σε εκείνους – δέκτες που δεν χρησιμοποιούν την όραση και την 

ακοή τους (ibid). Επίσης, ο Dewey (1959) επισημαίνει ότι η τέχνη αποτελεί ένα πεδίο 

ανάδυσης νύξεων για ένα καλύτερο αύριο και μέσω αυτής προκύπτουν νέες 

αισθητικές και ηθικές αξίες, όντας αντίθετες ή ερχόμενες σε ρήξη με το 

διαμορφωμένο τρόπο ζωής18. Ο Καρλ Μαρξ εντάσσει τη μελέτη της τέχνης μέσα στο 

εκάστοτε οικονομικό πλαίσιο.  Ισχυρίζεται ότι η απομάκρυνση του περιεχομένου της 

από το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον που το έχουν διαμορφώσει, έχει ως 

συνέπεια την παρακμή του και την απώλεια του νοήματος του. Επίσης, κατά τη 

γνώμη του «η τέχνη, όπως η θρησκεία ή κάθε ιδεολογία, δεν έχει αυτόνομη ιστορία. Το 

έργο χάνει κάθε υπερβατική σημασία και γίνεται απλώς η αντανάκλαση της ταξικής 

πάλης» (Jean Clair, 1999: 38-39). 

Ο Edgar Wind (1986) συνδέει την έννοια της τέχνης με τη λέξη αναρχία, 

επισημαίνοντας τη δύναμη της φαντασίας  και την αναγκαιότητα όχι μόνο να 

χαλιναγωγηθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και να διατυπωθεί πρακτικά. Δίνοντας 

βαρύτητα στη λειτουργία του καλλιτέχνη, διατυπώνει ότι  «για την ευημερία της 

κοινωνίας να συμπεριφέρεται λιγότερο τρελά σαν σύνολο, από όσο επιτρέπει σε 

                                                           

18 Πηγή: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/525/531 
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ορισμένα μέλη της» (Wind, 1986: 20). Επιπλέον υποστηρίζει ότι ένα περιβάλλον19 

αμφιβολίας, σύγχυσης και αναταραχών μπορεί να συντελέσει δημιουργικά στην 

καλλιτεχνική πράξη (ibid). « Η τέχνη ζει σ’ αυτόν τον κόσμο της αμφιβολίας και της 

υποψίας και δεν μπορεί να υπάρξει τέχνη έξω από την αμφιβολία» (Wind, 1986: 37).  

1.3 Παιδί - Τέχνη – Κοινωνία 
 

Η τέχνη στην οποιαδήποτε μορφή της όπως ζωγραφική, κινηματογράφος, λογοτεχνία 

κ.ά. αποτελεί ένα κείμενο, μια γλώσσα που επιτρέπει την ανάγνωση και μελέτη της 

εποχής και των συγκείμενων μέσα ή από τα οποία αναδύθηκε. Όσον αφορά την 

παρούσα έρευνα, η απεικόνιση της παιδικής ηλικίας είναι αυτή που αποτελεί τον 

φορέα των αξιών, των ηθών, των κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων της 

χρονικής στιγμής που αναπαραστάθηκε. Για τη μελέτη της παιδικής απεικόνισης θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εξετάζεται όπως αυτή έχει σχηματιστεί μέσα από τις 

πρακτικές του δυτικού κόσμου. Οι μεταβαλλόμενοι τρόποι έκθεσης του παιδιού 

συγχρονίζονται με τις αντίστοιχες αλλαγές της κοινωνικής πραγματικότητας της 

εποχής του. 

  Σύμφωνα με το έργο του Filipe Aries20 (1990), μόλις  τον 17οαιωνα οι καλλιτέχνες 

άρχισαν να απεικονίζουν το παιδί «μόνο του και για αυτό που είναι το ίδιο» (Aries 

1990: 81). Μια σύντομη αναδρομή στην απόδοση της παιδικής ηλικίας, όπως 

αναφέρεται στο έργου του ιδίου αποσαφηνίζει την παραπάνω διατύπωση. Στην 

διάρκεια των μεσαιωνικών αιώνων η παιδική ηλικία θεωρούνταν μια μεταβατική 

περίοδος της ανθρώπινης ζωής, δίχως ιδιαίτερη σημασία. Ο τρόπος πρόσληψης της 

παιδικότητας και η σκληρότητα από τους ενήλικες αποδίδεται στη δημογραφική δομή 

της εποχής και στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν (Aries, 1990). Τον 12ο 

αιώνα απουσιάζει η παιδική φιγούρα από τα έργα. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που 

εντοπίσθηκαν παιδιά ήταν  αποδοσμένα σε μικρότερη κλίμακα και αποτελούσαν την 

μικρογραφία ενός ενήλικα, απαλλαγμένα από τα δικά τους φυσικά 

                                                           
19  Τεκμηριώνει την άποψη του κάνοντας αναφορές στην αρχαία Ελλάδα όπου η πολιτική της 
κατάρρευση συμβάδιζε με το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής τέχνης. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η 
Ιταλική Αναγέννηση η οποία συνέπεσε και πάλι με την πολιτική αποσύνθεση (Wind, 1986: 18). 
20 Έχει κατηγορηθεί για τον τρόπο προσέγγισης του, διότι, σύμφωνα με τον Λόυντ Ντεμώζ (2015), δεν 
κάνει αναφορά στην τέχνη της αρχαιότητας και σε μεγάλο μέρος μεσαιωνικών έργων τα οποία 
απεικονίζουν το παιδί με ρεαλιστικό τρόπο (Ντεμώζ, 2015). 
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χαρακτηριστικά21(ibid). Τον 13ο αιώνα εμφανίστηκαν αρκετοί τύποι παιδιών όπως: 1) 

ο άγγελος με χαρακτηριστικά εφήβου22. 2) Ο μικρός Ιησούς ή η μικρή Παναγία. 

Μάλιστα, η απόδοση του Ιησού αποτέλεσε πρότυπο για την αναπαράσταση των 

υπόλοιπων παιδιών, στα ζωγραφικά έργα, μέχρι την Αναγέννηση23 . 3) Το γυμνό 

παιδί, στη γοτθική τέχνη, το οποίο έφερε μια αλληγορική σημασία – του θανάτου και 

της ψυχής (Aries, 1990: 70-71). Η έντονα θρησκευτική εικονογραφία μέχρι και τον 

14ο αιώνα εξελίχθηκε σε μια λαϊκή απεικόνιση της παιδικής φιγούρας στα επόμενα 

χρόνια. Τον 15ο και 16ο αιώνα, η διάδοση της θεματικής ζωγραφικής, όχι μόνο 

έβγαλε το παιδί από την ανωνυμία του, μέσω των προσωπογραφιών και 

οικογενειακών πορτραίτων, αλλά ταυτόχρονα το παρουσίασε σε διάφορες στιγμές της 

καθημερινότητας του24. Τέλος, τύπος παιδιού της ίδιας περιόδου ήταν το γυμνό παιδί 

ή το putto25 (Aries, 1990). Οι καινοτομίες του 17ου ήταν, όπως αναφέρθηκε, ότι το 

παιδί απεικονίστηκε όπως είναι, δίχως να συνοδεύεται από κάποιον ενήλικα και «η 

εφαρμογή του διακοσμητικού παιδικού γυμνού στο πορτραίτο»26 (Aries, 1990:83). 

Η εξέλιξη της παιδικής αναπαράστασης τους επόμενους αιώνες συμπορεύεται με τις 

ιδέες του Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής επανάστασης. Αλλάζει η θέση του στην 

κοινωνία-όσο αναφορά την εκπαίδευση του, προστατεύεται περισσότερο από την 

                                                           
21 βλ. Aries (1990: 68-69) 
22  Οι άγγελοι αποτελούν έναν τύπο  παιδιού, το οποίο συναντάται από τον 14ο ως την ιταλική 
Αναγέννηση. Η απόδοση του είχε πλέον περισσότερες αναφορές στα φυσικά γνωρίσματα ενός μικρού 
παιδιού από ότι στην αρχική του αναπαράσταση – μικρογραφία ενήλικα. Στα έργα των Μποτιτσέλι, 
Φρα Αντζέλικο κ.ά. πρωταγωνιστούν άγγελοι (Aries, 1990: 71). 
23 Σύμφωνα με τον Matthew Averett, καθηγητή τέχνης, τα βρέφη του Μεσαίωνα απεικονίζονταν με 
έναν συγκεκριμένο τρόπο, όχι ιδιαίτερα όμορφα, λόγω προκαθορισμένου μοτίβου από τους 
Βυζαντινούς πίνακες. Ο αναπαριστάμενος Ιησούς σε αυτούς τους πίνακες ήταν η κύρια επιρροή για τα 
μεσαιωνικά βρέφη. Πηγή  http://www.patrasevents.gr/article/178139-giati-den-iparxoun-omorfa-mora-
stous-pinakes-tou-mesaiona-pics 

24 Το έργο του Πίτερ Μπρέγκελ, με τίτλο Παιδικά Παιχνίδια (1560), απεικονίζει περισσότερα από 250 
παιδιά να παίζουν στη πλατεία ενός χωριού. Στην απόδοση των προσώπων, όμως, απουσιάζει το 
στοιχείο της παιδικότητας. Καθώς καταγράφει έθιμα και συνήθειες του 16ου αιώνα, παράλληλα 
περνάει  μήνυμα, απευθυνόμενος στους ενήλικες, να μη σπαταλούν τη ζωή τους σαν παιδικό παιχνίδι 
(Hagen, 2004: 32-33).   
25 Τα συγκεκριμένα παιδιά συσχετίζονται με τους Έρωτες της ελληνιστικής τέχνης όσον αφορά στον 
τρόπο απόδοσης, καθώς μεταφέρεται το παιδί με ρεαλισμό και εξιδανίκευση της ηλικίας του (Aries, 
1990: 69, 82-83).  

26 Βλ. Aries (1990: 84-85) 

http://www.patrasevents.gr/article/178139-giati-den-iparxoun-omorfa-mora
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οικογένεια27, του αναγνωρίζεται η ατομικότητα του (Ρουσσώ28 με το έργο του Εμίλ, 

1762), αλλά δεν παύει να είναι ένας ‘τροχός’ του κοινωνικού μηχανισμού. Ακολουθεί 

όλα τα βήματα που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ζητούμενα της 

αναπτυσσόμενης βιομηχανικής κοινωνίας και αποτελεί το δέκτη των συνεπειών της.    

Δείγματα του 20ου αιώνα δείχνουν την εμπλοκή - συμμετοχή του παιδιού στη σκληρή 

πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η ταινία του Charlie Chaplin The Kid 

(1901), όπου ένα παιδί εγκαταλείπεται από τη μητέρα του και βρίσκει φροντίδα από 

έναν ξένο. Στο εικαστικό κομμάτι, η Γκερνίκα (1937)29 του Πικάσο, μεταφέρεται η 

φρίκη του ισπανικού εμφύλιου πολέμου τοποθετώντας αριστερά στη σύνθεση ένα 

νεκρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του.  

  Ερχόμενοι στο σήμερα και συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, στο προσφυγικό 

κύμα από τη Συρία καταγράφονται πολλές ανθρώπινες απώλειες που πολλές από 

αυτές αφορούν παιδιά. Η τέχνη του δρόμου συμβαδίζει με τα δρώμενα του 

σύγχρονου κόσμου και το γκράφιτι του Justus Becker και Oğuz Şen30 αναπαριστά το 

τρίχρονο αγόρι Aylan Kurdi όπως αυτό προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Μόνο του να είναι μπρούμυτα, όπως το ξέβρασε το κύμα με το κόκκινο 

μπλουζάκι του και το μπλε παντελόνι του. Το περιστατικό επηρέασε γκραφιτάδες σε 

διάφορα μέρη της γης31και όλα υποδηλώνουν τον άνισο αγώνα των παιδιών, μέσα 

στον κόσμο των μεγάλων, να βιώσουν έναν καλύτερο αύριο. 

Η δημιουργία της Unicef32 (1946) από τα Ηνωμένα Έθνη δεν υπενθυμίζει μόνο τις 

ανάγκες που προέκυψαν μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο για παροχή βοήθειας στον 

κόσμο, αλλά και την αναγκαιότητα διακήρυξης των Δικαιωμάτων του παιδιού (1959). 

Τα δικαιώματα τους αφορούν στην προστασία τους, στην εκπαίδευση, στην υγεία, 

στη στέγαση καθώς και στη σωστή διατροφή τους. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 
                                                           
27   Τους προηγούμενους αιώνες, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν κοντά στην οικογένεια τους, καθώς 
θεωρούνταν ότι είναι καλύτερο για τη μάθηση τους να πάνε σε άλλα σπίτια. Οι οικονομικές συνθήκες 
τα οδηγούσαν στους δρόμους ή στα ορφανοτροφεία (Ντεμώζ, 2015;  Aries, 1990). 
28  Πηγή: http://ecourse.uoi.gr/mod/resource/view.php?id=4922 

29 Πηγή: http://www.sansimera.gr/articles/253 

30Πηγή: http://www.yenisafak.com/en/world/graffiti-artistsconfrontworlds-problems-with-mural-of-
drowned-syrian-boy-2432296 
 
31 Πηγή: http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/man-walks-past-a-graffiti-depicting-aylan-
kurdi-also-known-news-photo/487116266 
 
32  Πηγή: http://www.unicef.org/infobycountry/ 

http://ecourse.uoi.gr/mod/resource/view.php?id=4922
http://www.sansimera.gr/articles/253
http://www.yenisafak.com/en/world/graffiti-artistsconfrontworlds-problems-with-mural-of
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/man-walks-past-a-graffiti-depicting-aylan
http://www.unicef.org/infobycountry/
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οργανισμός, σήμερα, δρα σε 190 χώρες υπογραμμίζει την ανάγκη φύλαξης και 

στήριξης των παιδιών σε όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Bruckner (1996), ακόμη 

και αυτή η αναγνώριση του παιδιού ως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, «ένας 

πολίτης με δικαιώματα», ενέχει την παράδοση του σε οποιασδήποτε μορφής 

χειραγώγησης. Του προσδίδει κριτική ικανότητα μη συμβατή με την ηλικία του, και 

αποτελεί έναν ακόμη τρόπο προβολής του ενήλικου κόσμου σε αυτόν των παιδιών 

(Bruckner, 1996: 108). Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται «Από το παιδί πολίτη ως τον πολίτη 

παιδί, μέσα σε αυτή την ανταλλαγή θέσεων παίζεται όλο το πιθανό πεπρωμένο του 

σύγχρονου ατόμου» (ibid). 

2. Ο όρος «graffiti» 
 

Με τον όρο «graffiti» 33  χαρακτηρίζεται «ως το κάθε σχέδιο (ζωγραφικών 

παραστάσεων, αρχικών γραμμάτων ή συνθημάτων) που ζωγραφίζεται με ψεκαστήρα 

(σπρέι) κυρίως πάνω σε χτισμένες επιφάνειες, τοίχους ή πεζοδρόμια και αποτελεί 

συνήθως τρόπο προσωπικής έκφρασης ή διαμαρτυρίας» (Μπαμπινιώτης, 2004: 422). 

Ένας απλός ορισμός του graffiti είναι ζωγραφική σε τοίχο έχοντας ένα αγενές, 

χιουμοριστικό ή πολιτικό περιεχόμενο (Longman, 1992). Σύμφωνα με τον 

Κωνσταντίνο Αβραμίδη34  (2011), η τοιχογραφία, όπως και το σύνθημα δεν είναι 

γκράφιτι. Ο τρόπος που τα διαφοροποιεί εντοπίζεται στο ότι η τοιχογραφία σχετίζεται 

με την αναπαραστατική τέχνη ενώ το σύνθημα βασίζεται στη γλώσσα. Το γκράφιτι 

είναι μια μορφή έκφρασης που συνδυάζει και τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία. Κατά 

την άποψη της Susan Phillips35 (Phillips, 1996, όπ. αναφ. ο Ashanti White, 2014), το 

γκράφιτι μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια εκδήλωση σε τσιμεντένια επιφάνεια, 

προϊόν  προσωπικών και κοινοτικών ιδεολογιών, οι οποίες οπτικά είναι εκπληκτικές, 

επίμονες και προκλητικές. Προσθέτει ότι με το γκράφιτι απρόσωποι χώροι 

                                                           
33 Σύμφωνα με το λεξικό του Γιώργου Μπαμπινιώτη (2004), ο όρος «graffiti» είναι ο πληθυντικός της 
ιταλικής λέξης «graffito», είναι το ουσιαστικό του ρήματος «graffiare», που σημαίνει χαράζω. Το 
graffiare προέρχεται από το λατινικό «graphium» του οποίου η προέλευση βρίσκεται στην αρχαία 
ελληνική λέξη «γραφείον», το οποίο  κατά  την αρχαιότητα υπήρξε όργανο γραφής.  
34Η έρευνα του εστιάζει στο γκράφιτι όπως αυτό ορίζεται από την Lisa Gottlied  ως «την αυτόκλητη 
παράνομη δραστηριότητα (επι)γραφής ονομάτων, εν είδει εικονικών ταυτοτήτων, με μη-αναπαραστατικό 
στυλ στο περίβλημα της πόλης,  με στόχο τη διεκδίκηση φήμης και επικοινωνίας, εσωτερικής παραγωγής 
και  κατανάλωσης, από τους writers» (Αβραμίδης, 2011: 41). 
35 Πηγή: http://cejournal.org/wp-content/uploads/2012/06/Graffiti.pdf 

http://cejournal.org/wp-content/uploads/2012/06/Graffiti.pdf
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προσωποποιούνται, κατασκευάζονται περιοχές με ταυτότητα, τροποποιεί τον δημόσιο 

χώρο σε ιδιωτικό και προωθεί εθνικές, ποικίλες ενότητες (ibid). 

  Όσον αφορά την άποψη των δημιουργών για το πώς αντιλαμβάνονται και βιώνουν 

το γκράφιτι, οι απόψεις ποικίλουν, αλλά υπάρχουν σημεία στα οποία συγκλίνουν. Το 

γκράφιτι χαρακτηρίζεται ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, μία έξη – μια εμμονή, ένα 

πεδίο αυτοέκφρασης, τρόπος ζωής και νοοτροπίας. Τέλος, θεωρείται ως ‘κάτι’ που 

συμβαίνει έξω στον δρόμο (Tomàs, Prado Perez, Müller&Kleele, 2014). Σύμφωνα με 

τον Βρετανό γκραφιτά Banksy «Το graffiti δεν είναι η πιο ευτελής μορφή τέχνης […] 

η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για το εντιμότερο είδος τέχνης. […] Λένε ότι τα 

γκράφιτι τρομάζουν τους ανθρώπους και αποτελούν δείγμα κοινωνικής παρακμής, 

όμως τα  γκράφιτι κρύβουν κινδύνους μόνο για τους πολιτικούς, τα στελέχη των 

διαφημιστικών και τους γκραφιτάδες» (Banksy, 2006: 8). 

2.1 Ιστορική αναδρομή της δημόσιας έκφρασης ως πρόδρομος του 
γκράφιτι 
 

Η γραφή - ζωγραφική σε δημόσιο χώρο συναντάται πολύ πριν προσεγγιστεί ως 

στοιχείο του σύγχρονου αστικού χώρου ή ως τέχνη του δρόμου, όπως την γνωρίζουμε 

σήμερα από μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Στην αρχαία Αθήνα 36 , Ρώμη37  και 

Αίγυπτο, καθώς και σε ανατολίτικους πολιτισμούς δηλώνεται η ανθρώπινη πράξη να 

μεταφέρονται εικόνες της εποχής στο δημόσιο χώρο. Μπορεί τα ερεθίσματα ή τα 

κίνητρα να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις κοινωνικές αλλαγές, αλλά οι εικόνες του 

παρελθόντος δεν παύουν να αποτελούν ένα τεκμήριο της καθημερινότητας της 

ανθρώπινης δράσης και ένα μέσο κατανόησης των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών 

κάτω από τις οποίες προέκυψαν.  

Αναπαραστάσεις από σπήλαια των προϊστορικών χρόνων όπως του Λάσκο στη 

Γαλλία  και της Αλταμίρας στην Ισπανία αλλά και της Μπχιμπέτκα38 στην κεντρική 

                                                           
36Πηγή:http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=293267 
37Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πομπηία. Πηγή http://www.rawstory.com/2014/07/from-ancient-
graffiti-to-modern-street-art-roman-walls-tell-the-story-of-the-city/ 
 
38Η Bhimbetka είναι μια περιοχή με μια σειρά από σπήλαια που κατοικήθηκαν στην Παλαιολιθική, 
Μεσολιθική και Νεολιθική. Από το 2003 ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Unesco επειδή παρουσιάζει δείγματα της ανθρώπινης εξέλιξης από την Παλαιολιθική εποχή ως το 
Μεσαίωνα.  
Πηγή: http://users.sch.gr/izogakis/?p=1942 
 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=293267
http://www.rawstory.com/2014/07/from-ancient
http://users.sch.gr/izogakis/?p=1942
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Ινδία μαρτυρούν την βούληση του ανθρώπου να δημιουργήσει, με όσα μέσα διέθετε 

και στα πλαίσια της όποιας ομάδας ζούσε. Τεκμήρια αυτής της δημιουργίας 

αποτελούν και οι χαραγμένες αναπαραστάσεις στις πέτρινες επιφάνειες και τα 

ανάγλυφα των Βαβυλώνιων και Ασσύριων. Επίσης, τα αραβουργήματα και τα 

καλλιγραφικά κείμενα του ισλαμικού πολιτισμού, όπου κτίρια κοσμικά αλλά και 

θρησκευτικής σημασίας  εμφανίζονται να φέρουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Τέλος, 

ο πολιτισμός των Ατζέκων στην κεντρική Αμερική με τα ξύλινα σκαλιστά τοτέμ και 

ζωγραφικά στοιχεία προδίδουν την πολιτισμική ανάπτυξη της συγκεκριμένη φυλής 

(Ιωσηφίδης, 1977). 

Στη Βυζαντινή τέχνη (5ος-19ος αιώνα) εντοπίζονται πολλές τοιχογραφίες που 

αναδεικνύουν την θρησκευτικότητα και πνευματικότητα της εποχής και επιτρέπουν 

την ανάγνωση ιστορικών φάσεων και βιβλικών αναπαραστάσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι διάκοσμοι των ναών στην πόλη της Ραβέννας (Λόουντεν, 

1999). Μια περίοδος με πλούσια ζωγραφική σε τοίχους και θόλους αποτελεί η 

Αναγέννηση (14ος- 17ος αιώνα) με καλλιτέχνες που στρέφονται στη μυθολογία και σε 

κοσμικά θέματα, τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Η οικονομική ευμάρεια, η εμπορική ανάπτυξη, καθώς και οι εξελίξεις στις 

επιστήμες και την τεχνολογία συμπράττουν και στην εξέλιξη  της καλλιτεχνικής 

έκφρασης. Όπως αναφέρει η Μαρίνα Λαμπράκη- Πλάκα οι υπάρχουσες συνθήκες της 

εποχής «…προόρισαν την ιταλική χερσόνησο να γίνει το θέατρο όπου έμελλε να 

διαδραματιστεί στην πλησιέστερη μορφή της η πολιτιστική επανάσταση της 

Αναγέννησης» (Λαμπράκη - Πλάκα, 2004: 2). Ένα δείγμα της εποχής είναι η 

νωπογραφία στο θόλο της Καπέλλα Σιξτίνα (1508-1512) από τον Μιχαηλάγγελο.   

Το πέρασμα στον εικοστό αιώνα, δίνει ένα δείγμα τοιχογραφιών με πολιτικό 

περιεχόμενο, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο Μεξικό (Ιωσηφίδης, 1977). Ο 

μουραλισμός (τοιχογραφία) αποτελεί το μέσο αντίδρασης και έκφρασης των 

μεξικανών καλλιτεχνών προβάλλοντας την αντίσταση και τον αγώνα του λαού 

ενάντια στο πολιτικό καθεστώς. Τα έργα των Diego Rivera, του Jose Clemente 

Orozcoκαι του David Alvaro Siquerios 39 δημιούργησαν μια μνημειακή και 
                                                                                                                                                                      
 
39 Ο Siquerios είχε πει «Αποκηρύσσουμε τη λεγόμενη ζωγραφική του καβαλέτου και όλες τις τέχνες των 
κύκλων της διανόησης  και δοξάζουμε την  έκφραση της μνημειακής τέχνης γιατί είναι δημόσια 
περιουσία». 
Πηγήhttp://www.artlessons.gr/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%B9

http://www.artlessons.gr/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%B9
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αντιαποικιακή τέχνη που είχε επιρροές και στην εξέλιξη του καλλιτεχνικού είδους. 

Όλες οι παραπάνω αναφορές αποτελούν, μόνο, μερικά δείγματα της χρονικής, 

γεωγραφικής και κοινωνικής εξέλιξης της τοιχογραφίας. Στην περίπτωση περαιτέρω 

μελέτης της ιστορίας της τέχνης τα παραδείγματα θα ήταν ανεξάντλητα. Μια τέτοια, 

όμως, μελέτη θα έκανε αντιληπτό ότι κανένα από τα προαναφερθέντα έργα δεν θα 

μπορούσε να γίνει κατανοητό ξεκομμένο από την πραγματικότητα που το πλαισίωνε.  

2.2 Η δεκαετία του ’60, η αφετηρία του γκράφιτι και η εξελικτική 
του πορεία στον αστικό χώρο 
 

  Στα μέσα της δεκαετίας του εξήντα συναντώνται τα πρώτα γκράφιτι, σχεδιασμένα 

με μαρκαδόρο ή σπρέι. Τα tags (ονόματα ή ψευδώνυμα των δημιουργών τους) είναι 

το πρώτο είδος γκράφιτι που γεμίζει τις γειτονιές της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια το 

bombing αποτελεί την διαδικασία επανάληψης της υπογραφής σε όσο δυνατόν 

περισσότερα σημεία. Από τα πρώτα tags που εμφανίζονται είναι του Cornbread40 

(1967) και του TΑΚI 183 41  (1969). Τα επόμενα χρόνια το ασπρόμαυρο tag θα 

εμπλουτιστεί με πολλούς τρόπους σχεδίασης. Γίνεται πιο περίτεχνο με το ύφος, το 

χρώμα, τις φόρμες να ποικίλουν όπως η κλίμακα και ο τόπος - σημείο. Κάθε γκράφιτι  

χαρακτηρίζει το προσωπικό στυλ του κάθε παραγώγου, ο οποίος μέσα από 

σχεδιαστικές προσπάθειες διαμορφώνει την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Γνωστοί 

καλλιτέχνες42 έλκονται από τη συγκεκριμένη έκφραση στο δημόσιο χώρο που αψηφά 

                                                                                                                                                                      
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87
%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
%CF%82 

40Ο Darryl McCray θέλοντας να τραβήξει το ενδιαφέρον ενός κοριτσιού ξεκίνησε να γράφει το 
ψευδώνυμο Cornbread σε διάφορα μέρη του περιβάλλοντος τους- στις γειτονιές της Φιλαδέλφειας. Το 
ψευδώνυμο του προέκυψε από το μάγειρα του ιδρύματος που φιλοξενούνταν, λόγω της προτίμησης  
του στο ψωμί καλαμποκιού. 
Πηγή: http://cornbreadthelegend.com/pages/1953-1965-the-early-years 
 
41 Ελληνοαμερικάνικης καταγωγής, ο Δημήτρης Σπυρόπουλος αναγράφει το όνομα του και τον αριθμό 
της διεύθυνσης του δηλώνοντας την παρουσία του στην περιοχή του Μανχάταν. Οι Νew York Times 
δημοσιεύουν ένα άρθρο για τον ίδιο, τον Ιούλιο του 1971, το οποίο τον κάνει ευρύτερα γνωστό. Πηγή:  
http://taki183.net/#biography 
42  Τη δεκαετία του ’80 καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης δείχνουν ενδιαφέρον για το underground  
περιβάλλον του γκράφιτι. Μετά την δράση στους δρόμους των φτωχογειτονιών επιστρέφουν στην 
γνώριμη για αυτούς επιφάνεια. Διεκδικούν το East Village, μια συνοικία παρακμιακή με πολλά 

http://cornbreadthelegend.com/pages/1953-1965-the-early-years
http://taki183.net/#biography
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τις δημόσιες αρχές. Ο Jean- Michel Basquiat (1960-1988) και ο Keith Harring (1958-

1990) είναι δύο γνωστά ονόματα που έφεραν το γκράφιτι στις γκαλερί. Ο καθένας με 

το ύφος του εκφράζει πολιτικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής, 

θίγοντας ζητήματα ρατσισμού, ανισότητας, δικαιοσύνης και καταγγέλλοντας το 

σύστημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν 

στην μεταβιομηχανική περιοχή του Μπρονξ αλλάζουν την πληθυσμιακή ταυτότητα 

των κατοίκων, αυξάνεται η ανεργία και τα ποσοστά φτώχειας. Αποτέλεσμα της 

ασκούμενης πολιτικής, της οικονομικής ύφεσης και των ελλιπών κοινωνικών 

υπηρεσιών είναι η δημιουργία γκέτο (διακίνηση ναρκωτικών, συμμορίες, βία και 

εγκληματικότητα) από τους περιθωριοποιημένους  Αφρό-Αμερικανούς και Λατίνους 

(Waclawek, 2009).   Η δημιουργία συμμοριών43 και η ανάγκη τους για προσδιορισμό 

της περιοχής τους σφραγίζεται μέσω της δημόσιας έκφρασης. Το gang (συμμοριακό) 

γκράφιτι συγχέεται με την κουλτούρα του  hip hop 44 , η οποία αποτελεί έναν 

παράγοντα ανάδειξης του, αλλά και ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ίδια.  

  Οι καλλιτέχνες του γκράφιτι δέχονται επιρροές από το περιβάλλον στο οποίο δρούνε 

και από την κοινωνία που τους κατακλύζει από ερεθίσματα και εικόνες. Η 

τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα βίντεο παιχνίδια, τα κόμικς, τα κινούμενα σχέδια, 

αλλά και αφίσες, άλμπουμ, διαφημίσεις και εμπορικές μάρκες αποτελούν πηγή 

                                                                                                                                                                      
παλιατζίδικα και δημιουργούν γκαλερί (το όνομα της Fun) ώστε να φιλοξενούνται και να πουλιούνται  
έργα με επιρροές από το στυλ του γκράφιτι ( Barbier,1970). 
43  Με αυτό τον τρόπο το συμμοριακό γκράφιτι επεκτείνεται στις γειτονιές και η πάλη για την 
επικράτηση του ισχυρότερου δημιουργεί ένα κλίμα εκφοβισμού και βίας. Ο Alonso (1998, όπ. αναφ. 
στοTomàsκ.ά. 2014) εξηγεί ποιες είναι οι λειτουργίες του συγκεκριμένου είδους γκράφιτι: α) αποτελεί 
ένα κείμενο για την κατανόηση των ομάδων που το φτιάχνουν, β) λειτουργεί ως ένα επικοινωνιακό 
εργαλείο που αμφισβητεί την υπάρχουσα κυριαρχία και γ) συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών 
και πολιτισμικών θέσεων των περιθωριοποιημένων ομάδων. 
44Σύμφωνα με την Anna Waclawek (2009) οι λόγοι σύγχυσης μεταξύ των δύο κουλτούρων οφείλεται 
στο ότι: 1) το συμμοριακό γκράφιτι συνδέθηκε  με την δράση των συμμοριών στην περιοχή όπου 
ξεκίνησε το hip - hop. 2) Το στυλ του γκράφιτι απόρρεε την ενέργεια και τον ρυθμό του μουσικού 
κινήματος. 3) Και οι δύο κουλτούρες αναπτύσσονται την ίδια χρονική περίοδο στη Νέα Υόρκη. 4) 
Θεωρείται ότι  και τα δύο κινήματα ξεκίνησαν σε κοινότητες Μαύρων και Ισπανόφωνων. 5) 
Συνδέονται με την αναζήτηση ταυτότητας και αυτοπροβολής των μελών των ομάδων που εμπλέκονται, 
και 6) στο εμπόριο, το hip hop λειτούργησε ως μια ομπρέλα για το γκράφιτι – όρος που 
χρησιμοποιήθηκε στον Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης για την αστική κουλτούρα των νέων της Νέας 
Υόρκης  (Waclawek, 2009: 51-52). 
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έμπνευσης. Οι writers στρέφονται προς την οπτική κουλτούρα της εποχής τους και 

εμπλουτίζουν το περιεχόμενο των δημιουργιών τους (Waclawek, 2009). Η σύνδεση 

του γκράφιτι με την δημοφιλή (popular), καταναλωτική κουλτούρα έχει ήδη 

σχηματιστεί καθώς εικόνες της αναπαράγονται σε ένα νέο και δημόσιο πλαίσιο από 

τους δημιουργούς γκράφιτι. 

 Ο διαφημιστικός τομέας χρησιμοποιεί το γκράφιτι, ως μέσο προσέγγισης των 

υποψήφιων νεαρών καταναλωτών. Μοιράζονται τον ίδιο δημόσιο χώρο και 

επιδιώκουν να προωθήσουν ονόματα ανθρώπων – μάρκες προϊόντων. Ο Joe Austin 

(2001) ισχυρίζεται ότι πολύ πριν εμφανιστεί η νέα γραφή – το writing – στο αστικό 

τοπίο και προκαλέσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ονομάτων (tags), η Νέα Υόρκη 

ήταν ήδη μια πρωτεύουσα με θεαματικά ονόματα γραμμένα στο κοινό εμπορικό – 

δημόσιο χώρο (Austin, 2001 όπ. αναφ. στο Waclawek, 2009: 86). Ο ίδιος συγγραφέας 

θεωρεί πως το γκράφιτι αποτελεί «μια μακρόχρονη αισθητική παράδοση η οποία 

είναι πάντα συνδεδεμένη με τις μεγάλες κοινωνικές τάσεις και τις πολιτιστικές 

καινοτομίες της εποχής του» (Waclawek, 2009: 88).  

2.3 Τα είδη του graffiti 

Τα είδη του γκράφιτι δημιουργούνται σταδιακά μέσα στον χρόνο ύπαρξης του άλλοτε 

σύμφωνα με το περιεχόμενο τους και άλλοτε με την τεχνική παραγωγής τους. Τα 

παραμορφωμένα γράμματα στα tags καθώς αναπτύσσονται εμπλουτίζονται με 

επιπλέον στοιχεία όπως το “wild style” - «άγριο στυλ», το “bubble”- αίσθηση 

φυσαλίδας και της τρίτης διάστασης «3D» (Ganz & Manco, 2004). Στην πορεία  

χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν ως βοηθητικά για την ανάδειξη των γραμμάτων, 

αυτονομούνται και προκύπτουν μια σειρά από κωμικές φιγούρες , αναπαραστατικά 

γκράφιτι που πολλά από αυτά είναι σχεδόν φωτορεαλιστικά (ibid). Η 

κατηγοριοποίηση των γκράφιτι από την Jane M. Gadsby (1995), αναφέρει τα εξής 

βασικά είδη: 1. Latrinalia - τα γκράφιτι που συναντώνται στα WC. 2. Public graffiti – 

όσα πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους. 3. Tag/Υπογραφή – ακολουθεί 

περιγραφή παρακάτω. 4.  Historical graffiti – όσα προέρχονται από κοινωνίες του 

παρελθόντος. 5. Folk Epigraphy – τα χαραγμένα γκράφιτι σε διάφορες επιφάνειες. 6. 

Χιουμοριστικά γκράφιτι των οποίων το περιεχόμενο είναι αστείο. Σύμφωνα με την 

έρευνα της  ‘Άννας Μάινα (2006), τα βασικότερα είδη γκράφιτι διακρίνονται στα 
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συνθήματα 45 , τις υπογραφές και σε εκείνα με δομημένο σχέδιο. Στα τελευταία 

εμπερικλείονται όσα χαρακτηρίζονται από το προσωπικό ύφος του δημιουργού και 

την εξελιγμένη τεχνική του (Μάινα, 2006: 9-12). Η διαμόρφωση κατηγοριών που 

πραγματοποιήθηκε από την Fiona Campbell (2008), συμπίπτει σε κάποια από τα 

προαναφερθέντα είδη, αλλά εντοπίζει και ορισμένα άλλα.  

1. Juvenile (νεανικά): «Σε αγαπώ Χ» ή «ο Χ είναι εδώ», οι πιο απλές δηλώσεις 

συναισθημάτων και ύπαρξης. 

2. Tags: προσωπική υπογραφή, όνομα ή ψευδώνυμο που επαναλαμβάνεται με σκοπό 

την απόκτηση φήμης. Πολλές φορές η παραμόρφωση των γραμμάτων δεν επιτρέπει 

την ανάγνωση του ονόματος. Τα άτομα, όμως, που κινούνται στον ίδιο χώρο μπορούν 

να αναγνωρίσουν τον δημιουργό. 

3. Scratches (χαραγμένα): με αιχμηρό αντικείμενο χαράζεται επιφάνεια από ξύλο, 

πλαστικό, τούβλο - θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα juvenile. 

4. Ghost (φάντασμα): τα γκράφιτι που είτε έχουν μερικώς αφαιρεθεί και υπάρχουν 

ίχνη, είτε έχουν ταλαιπωρηθεί από τις συνθήκες και το χρόνο και έχουν ξεθωριάσει. 

5. Contentious (κακόβουλα): είναι οποιοδήποτε γκράφιτι που έχει κακόβουλο 

περιεχόμενο και στοχεύει σε συγκεκριμένα άτομα ενός συνόλου. Μπορεί να είναι 

προσβλητικό, ρατσιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό. 

6. Stencil:  τα γκράφιτι που έχουν παραχθεί με μια προετοιμασμένη ‘μήτρα’ από 

οποιοδήποτε ανθεκτικό υλικό ώστε με το σπρέι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

επανειλημμένα.  Τα αφαιρούμενα κομμάτια από την επιφάνεια είναι αυτά που με το 

χρώμα θα αποτυπωθούν στον τοίχο. 

Στο πρόγραμμα Graffolution (2014)  με τίτλο «Graffiti vandalism in public areas and 

transport report and categorisation model» εντοπίζονται ορισμένα επιπλέον γκράφιτι 

τα οποία μπορεί να μην μεταβάλλουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση, αλλά 

επιτρέπουν να διαφανεί το εύρος του. Πιο συγκεκριμένα συναντώνται τα ακόλουθα 

είδη: τα ιδεολογικά, τα διαφημιστικά, τα hip hop γκράφιτι, τα gang γκράφιτι (των 
                                                           
45 Όσο αφορά στο συγκεκριμένο είδος, έχει ήδη διατυπωθεί η άποψη του Αβραμίδη (2011) ότι δηλαδή 
τα συνθήματα δεν αποτελούν είδος γκράφιτι. 
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συμμοριών), τα πολιτικά/κοινωνικά. Τα τρία τελευταία αναγνωρίζονται ως 

υποκατηγορίες του ‘κοινοτικού’ γκράφιτι, κατηγορία που αποδίδεται στην Phillips46 

(1999 όπ. αναφ. στον Αβραμίδη, 2011). Η δεύτερη κατηγορία που διακρίνει είναι το 

‘λαϊκό- κοινό’ (popular) γκράφιτι. Αυτό είναι που συμπεριλαμβάνει την γραφή 

καθημερινών πραγμάτων όπως αστεία σχόλια, φαλλικά σύμβολα, δηλώσεις 

συναισθημάτων και ύπαρξης όπως «ο Χ ήταν εδώ».  Όσον αφορά τα hip hop γκράφιτι 

είναι αυτά που συνδέονται με την αντίστοιχη μουσική. Θεωρείται ως η μουσική που 

το ανέδειξε. Για μεγάλο διάστημα υπήρχε η σύγχυση ότι οι δύο αυτές υποκουλτούρες 

δεν ήταν αυτόνομες. Το hip hop γκράφιτι είναι η μη-αναπαραστατική, αλλά περίτεχνη 

γραφή με τις ‘ταυτότητες’ των writers να εξαπλώνονται παντού αποσκοπώντας στη 

διασημότητα. Τέλος, το περιεχόμενο των πολιτικών, των ιδεολογικών και των 

διαφημιστικών γκράφιτι επιδιώκει λιγότερο ή περισσότερο, κάθε φορά, εσκεμμένα να 

θίξει πρόσωπα και καταστάσεις αλλά και να προσεγγίσει το ενδιαφέρον και την 

προσοχή του κόσμου.  

2.4 Το γκράφιτι στην Ευρώπη 
 

Το γκράφιτι ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, ως μια νεανική δημόσια παράνομη και 

ελκυστική δράση και έκφραση συναντάται έξω από τα εδαφικά σύνορα της 

Αμερικής. Η τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, καθώς και οι ταινίες της 

δεκαετίας του ΄80 – Style Wars (1983)και Wild Style (1984) - εκθέτουν την νεανική 

υποκουλτούρα. Το πλαίσιο διάδοσης του γκράφιτι στην Ευρώπη είναι διαφορετικό 

από αυτό της Νέας Υόρκης. Δεν είναι οι συμμορίες νέων εφήβων που εξαπλώνουν τα 

σχέδια τους στις πόλεις αλλά πρόκειται για ένα πιο ετερογενές σύνολο ανθρώπων που 

ασχολείται με την δημόσια έκφραση. Σκοπός δεν είναι η απόκτηση φήμης και ο 

προσδιορισμός ταυτοτήτων αλλά η πολιτική κριτική της καθημερινότητας (Ganz, 

2004, Tomàs, Prado Perez, Müller&Kleele, 2014). Η Punk Rock είναι η μουσική που 

συνδέεται με το γκράφιτι, δίχως το hip hop και το Break dance να πάψουν να 

ακολουθούν την πορεία του. Σε κάθε χώρα συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι για την 

χρονική στιγμή και το ύφος ανάπτυξης του γκράφιτι, αλλά ο κύριος λόγος αφορά 

στην εκάστοτε πραγματικότητα. Στη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου το 

γκράφιτι χρησιμοποιείται από τους Ναζί για προπαγανδιστικούς λόγους ενάντια των 

                                                           
46http://www.graffiti.org/faq/graf.def.html 
 

http://www.graffiti.org/faq/graf.def.html


30 
 

Εβραίων (Ganz, 2004). Στην Ισπανία αναπτύσσεται μετά από την λήξη της 

δικτατορίας του Φράνκο και τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου (1936-1938) 

(Tomàs κ. ά., 2014). Στη Γερμανία τα πολιτικά σλόγκαν και σχέδια κατακλύζουν το 

τείχος του Βερολίνου. Από το 1983 μέχρι το 1987 όλη η επιφάνεια του τείχους είχε 

γεμίσει με ποικίλες και διαφορετικές δηλώσεις. Στην Αυστρία, δεκαετία του ΄90, 

συναντάται το πολιτικό γκράφιτι που θίγει το ζήτημα της Γιουγκοσλαβίας47(ibid). 

Στην Αγγλία το ίδιο το γκράφιτι διαφοροποιείται με την αυξημένη εφαρμογή των 

στένσιλ και των αυτοκόλλητων (Ganz, 2004). Ο Βρετανός καλλιτέχνης Banksy 

αποτυπώνει τα αντισυστημικά του μηνύματα, με χιούμορ, κυνισμό και ευαισθησία, σε 

πολλά σημεία του δημόσιου χώρου θίγοντας ζητήματα της κοινωνίας. 

2.5 Η γκράφιτι υποκουλτούρα  

Το γκράφιτι δεν είναι χωρίς κανόνες και δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα 

ανεξέλεγκτο φαινόμενο. Καλλιτέχνες που ασχολούνται με το «αστικό κίνημα τέχνης», 

όπως αναφέρει ο Martin Irvine (2012), δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως 

καλλιτέχνες του δρόμου ή του γκράφιτι αλλά θεωρούν την πόλη ως το αναγκαίο 

περιβάλλον εργασίας τους. Στο γκράφιτι, συχνά, του προσδίδεται ο χαρακτηρισμός 

της «νεανικής υποκουλτούρας» (Macdonald, 2001,Dar, 2013). Το γεγονός αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να αποδίδεται νεανική ταυτότητα στα δρώντα άτομα ανεξαρτήτως της 

ηλικίας τους και της ωριμότητας τους. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η 

ηλικιακή ποικιλία και η διάρκεια ενασχόλησης με το γκράφιτι (Dar, 2013). Στην 

αφετηρία γέννησης του γκράφιτι, μπορεί να ίσχυε το νεαρό της ηλικίας.  Σήμερα, η  

ηλικιακή κλίμακα έχει διευρυνθεί. Επίσης έχει αλλάξει ο τρόπος εμπλοκής στην 

τέχνη του δρόμου. Κάποιοι, αν και έχουν αποσυρθεί από τον την εντατική 

καλλιτεχνική δράση, επανέρχονται παροδικά. Η ανωνυμία αποτελεί ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του γκράφιτι. Όπως επισημαίνει η Macdonald (2001), η 

επιλογή ψευδώνυμου είναι σημαντική καθώς ακολουθεί σχεδόν για πάντα την 

δημόσια δράση του κάθε writer. Επιπλέον, σε περιπτώσεις συνεντεύξεων και 

δημόσιας προβολής τους, η ενδυματολογική τους προτίμηση – με την κουκούλα να 

κρύβει τα χαρακτηριστικά τους και με «αλλοιωμένη» φωνή να αναπαράγεται ο λόγος 

τους, προστατεύεται η άγνωστη ταυτότητα τους. Η ανταμοιβή και αξίωση στον 

συγκεκριμένο χώρο δεν είναι το χρήμα αλλά η φήμη, ο σεβασμός και η αναγνώριση 

                                                           
47Τα γκράφιτι με το σερβικό ζήτημα υπογράφονται με το ψευδώνυμο Bady Minck. 
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(Macdonald, 2001). «Όταν ξεκινάς να κάνεις γκράφιτι δεν είσαι σχεδόν κανένας και 

απλά εργάζεσαι με τον δικό σου τρόπο να γίνεις κάποιος» εξομολογείται ένας writer με 

το όνομα Col (Macdonald, 2001: 65). Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της 

υποκουλτούρας του γκράφιτι αποτελεί το στοιχείο της παρανομίας. Ήταν και 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση η εναπόθεση σχεδίου σε επικίνδυνο και 

απαγορευμένο σημείο. Από τους χώρους του μετρό και τις επιφάνειες των βαγονιών, 

εξαπλώθηκε στον αστικό χώρο, ο οποίος αποτελεί ένα άχαρο γκρι καμβά για τους 

καλλιτέχνες του δρόμου. Η Macdonald (2001) χαρακτηρίζει τις επιφάνειες που 

δημιουργούνται graffiti ως ζωντανούς  τοίχους με το δικό τους κοινωνικό δράμα. 

Πολύπλοκα σχόλια που μπορούν να προδώσουν στοιχεία από τις ζωές, τις σχέσεις και 

τις ταυτότητες αυτών που τα παράγουν. Όπως αναφέρει, θεωρεί πως «οι ερμηνείες και 

η ζωηρή υποκουλτούρα που βρίσκεται πίσω από τα graffiti κάνουν λόγο για μια 

κουλτούρα μέσα στην οποία ζούμε και κάποιοι την μοιράζονται μαζί μας» ( 

Macdonald, 2001: 2).  

  Ο μικρόκοσμος των ανώνυμων γκαφιτάδων, εξαρχής, λειτουργεί ως μια 

«οικογένεια», έχοντας απέναντι τη νομοθεσία και την πολιτεία. Στους κύκλους τους 

έχουν σχηματιστεί κώδικες, αξίες, ιεραρχίες, κανονισμοί και ρόλοι. Επίσης έχουν 

αναπτύξει την δική τους γλώσσα. Για παράδειγμα οι ομάδες γκραφιτάδων ή crews 

διέπονται από πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Το κάθε νέο μέλος 

αποκαλείται toy λόγω της απειρίας του. Ο writer με τα περισσότερα γκράφιτι, 

κερδίζει το σεβασμό των συναδέλφων και εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας του 

λαμβάνει τον τίτλο του king. Το ίδιο και το έργο που έχει υψηλό δείκτη 

πολυπλοκότητας και δυσκολίας αναγνωρίζεται ως piece, από το αγγλικό 

«masterpiece» - «αριστούργημα». Άλλο παράδειγμα κανονισμών αφορά στην 

επιλογή του τόπου επέμβασης: δεν επιτρέπεται το γράψιμο σε θρησκευτικούς χώρους, 

σε κατοικίες, σε επιτύμβιες στήλες, σε μνημεία αλλά και ούτε πάνω από άλλων 

writers τα ονόματα (Willcocks κ.ά. 2015:18). 

  Η υποκουλτούρα του γκράφιτι, στη σύγχρονη εποχή, έχει πάρει διαστάσεις 

παγκοσμίου φαινομένου. Δεν είναι απόλυτα σαφές αν οι ομάδες και τα άτομα που το 

υπηρετούν ανήκουν μόνο σε συγκεκριμένα ταξικά στρώματα ή σε περιθωριακές 

κοινότητες. Πλέον δεν γίνεται αναφορά σε αυτό ως μια νεανική υποκουλτούρα, αφού 

τα όρια ηλικίας έχουν αλλάξει. Εάν στις αρχές διάδοσης του ήταν ο τύπος, τα 
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περιοδικά, τα βιβλία και η μουσική που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του, σήμερα, το 

διαδίκτυο παίζει κυρίαρχο ρόλο στην προβολή του. Η φωτογράφηση του γκράφιτι 

επικυρώνει την ύπαρξη του και το ηλεκτρονικό δίκτυο παράλληλο με αυτό των 

δρόμων ενώνει τους writers του κόσμου (Ganz, 2004).  

2.6 Γκράφιτι, βανδαλισμός ή τέχνη; 

Η παράδοξη φύση του graffiti, ως προς τον τρόπο πρόσληψης του, περιλαμβάνει 

έννοιες όπως βανδαλισμός, ελεύθερη έκφραση και τέχνη (Willcocks κ. ά. 2015). 

Εξαρχής το γκράφιτι αναγνωρίστηκε ως ένα ορατό «σήμα κινδύνου» (Innes, 2004 όπ. 

αναφ. στο Willcocksκ.ά. 2015: 23). Ερμηνεύτηκε ως μια αντικοινωνική συμπεριφορά 

– αποτέλεσμα αρνητικών συναισθημάτων όπως απογοήτευσης, δυσαρέσκειας και 

αδικίας – και όπου εμφανίζονταν δημιουργούσε μια αίσθηση ανασφάλειας και 

παρακμής (Willcocksκ.ά. 2015). Η πολιτεία έλαβε μια σειρά από μέτρα για τον 

περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης στο δημόσιο χώρο. Την δεκαετία του ΄80 

συρματοπλέγματα τοποθετήθηκαν στους υπόγειους σιδηρόδρομους για να 

αποτρέψουν τους νεαρούς γκραφιτάδες να έχουν πρόσβαση. Από την μια οι 

αστυνομικές αρχές μπλέκονται σε κυνηγητά με τους writers, έχοντας τη νομοθεσία με 

το μέρος τους και από την άλλη συνεργεία καθαρισμού απομακρύνουν τα παράνομα 

γκράφιτι48από σταθμούς, βαγόνια, τοίχους. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα 

μέτρα φύλαξης δημόσιων χώρων είτε με εταιρείες ασφαλείας, είτε με την τοποθέτηση 

καμερών για την παρακολούθηση των δρόμων. Το κόστος πρόσληψης του υπήρξε και 

παραμένει υψηλό49. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί διαφορετικό ύψος δαπανών ανάλογα 

με την συχνότητα της δράσης. Οι παραπάνω αναφορές δεν περιορίζονται στην 

χρονική ή χωρική αφετηρία του γκράφιτι. Σήμερα συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα 

για πολλά ευρωπαϊκά κράτη, και εξακολουθεί να δημιουργεί εχθρούς και λάτρεις του 

είδους. Ο Jeff Ferrell (1995), περιγράφει «το γκράφιτι ως μια μορφή αντίστασης, η 

οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως κοινωνική κατασκευή και όχι ως καταστροφή» (Ferrell, 

1995 όπ. αναφ. στο Willcocks κ. ά. 2015: 9). Επισημαίνει, επίσης, ότι και οι δύο 

                                                           
48Το ντοκιμαντέρ Style Wars (1983) του Tony Silver σε συμπαραγωγή με τον Henry Chalfat 
παρουσιάζει την νεανική υποκουλτούρα να αναπτύσσεται στην πόλη της Νέας Υόρκης (΄70 –΄80). 
Επίσης, δείχνει το πώς αυτή εκλαμβάνεται από την πολιτεία και τις οικογένειες των δρώντων ατόμων. 
Πηγή https://www.youtube.com/watch?v=0EW22LzSaJA 
49Για περισσότερα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες αντιμετώπισης του γκράφιτι στις ευρωπαϊκές 
χώρες : Αυστρία, Ισπανία, Γερμανία και Αγγλία, βλ. Tomàs,  Prado Perez, Müller&Kleele (2014:  40-
46). 

https://www.youtube.com/watch?v=0EW22LzSaJA
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ερμηνείες μπορούν να εμπεριέχουν ή να αποκλείουν την έννοια του βανδαλισμού,  

σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.  

  Η προοδευτική αφομοίωση του γκράφιτι από την αγορά τέχνης, με εκθέσεις, 

φεστιβάλ και γκαλερί να παρουσιάζουν έργα γκράφιτι, συνέβαλλε σε δύο πεδία. 

Πρώτον συγκέντρωσε κάποιο ποσοστό θεατών να έχει εξοικειωθεί και συμφιλιωθεί 

με τον συγκεκριμένο τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Από ορισμένους υπάρχει 

επενδυτικό ενδιαφέρον, με την αγορά κάποιων έργων έναντι μεγάλων χρηματικών 

ποσών50. Δεύτερον πολλοί writers εμφανίζονται να επιλέγουν να δημιουργούν νόμιμα 

γκράφιτι και να συνδιαλέγονται με την κοινωνία, μέσα σε ένα αποδεκτό σύστημα. Το 

γκράφιτι ως καταναλωτικό προϊόν δεν εμφανίζεται μόνο στους κύκλους της τέχνης, 

αλλά και στης διαφήμισης και του μάρκετινγκ.   

  Η όλη αντιμετώπιση που είχε και έχει το γκράφιτι δεν ανέστειλε ούτε την εξέλιξη 

του, ούτε την προσκόλληση καινούργιων μελών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική 

έκφραση. Πολλοί, όμως, καλλιτέχνες, όπως επισημαίνει ο Ganz (2004), αποποιούνται 

ότι κάνουν γκράφιτι, λόγω του αρνητικά φορτισμένου περιεχόμενου της λέξης. 

Προτιμούν να αναφέρονται στην τέχνη τους ως «aerosol art», «post graffiti», «neo – 

graffiti» και «street art» (Ganz, 2004: 10). Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται, 

αλλά ταυτόχρονα απομακρύνονται από έννοιες όπως του βανδαλισμού, της 

παρανομίας και της εγκληματικότητας.  

3. Ο Banksy και το είδος γκράφιτι που υπηρετεί 

Η ενεργή δράση του Banksy, σύμφωνα με δημοσιεύματα και την επίσημη ιστοσελίδα 

του: banksy.co.uk 51 , χαρακτηρίζεται από μια επιτηδευμένη προσπάθεια άσκησης 

κριτικής σε φαινόμενα της σύγχρονης κοινωνίας. Αν και έχουν γίνει απόπειρες 

εξακρίβωσης της πραγματική ταυτότητας 52  του Banksy, παραμένει άγνωστη και 
                                                           
50Οι αναπαραγωγές  έργων του  Banksy πωλούνται  έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το 2007,  το έργο 
του «Space Girl & Bird» έπιασε σε δημοπρασία του λονδρέζικου Bonhams τις 288.000 λίρες. Πηγή: 
http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/798370/o-tromokratis-tou-grafiti-me-kodiko-onoma-banksi 

51 Επίσης, στο http://www.artofthestate.co.uk/Banksy/banksy.htm 
52Φημολογείται ότι είναι γεννημένος στο Μπρίστολ της Αγγλίας το 1973.Είτε ονομάζεται Ρόμπερτ 
Μπανκς, είτε Ρόμπιν Γκάνιγχαμ δεν έχει σημασία για τον  κόσμο, που τον γνωρίζει και τον 
αναγνωρίζει με την καλλιτεχνική του ταυτότητα. 
Πηγήhttp://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/798370/o-tromokratis-tou-grafiti-me-kodiko-onoma-
banksi και http://www.tovima.gr/world/article/?aid=337261 

http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/798370/o-tromokratis-tou-grafiti-me-kodiko-onoma-banksi
http://www.artofthestate.co.uk/Banksy/banksy.htm
http://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/798370/o-tromokratis-tou-grafiti-me-kodiko-onoma
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=337261
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είναι καταζητούμενος από τις αρχές. Ο δημοσιογράφος Max Foster έχει αναφερθεί 

στην απήχηση της δουλειάς του και στην επιρροή αύξησης τιμών σε έργα γκράφιτι ως 

"the Banksy effect" 53 - «Επίδραση Banksy».  Θεωρείται ο δημιουργός μιας 

ριζοσπαστικής, παραστατικής γλώσσας (Gough, 2015). 

  Η αναφορά στο έργο του αποτελεί μια γενική παρουσίαση της δράσης του 

καλλιτέχνη, δίχως χρονολογική σειρά και έχει ως σκοπό να γίνει αντιληπτή η 

ακτιβιστική του πορεία. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, φωτογραφικά λευκώματα με δική 

δουλειά του, αλλά και συναδέλφων. Εκθέσεις του έχουν λάβει χώρα σε Λονδίνο 

(2008) και Μπρίστολ (2009). Το φιλμ του «Exit Through the Giftshop» (2010), 

έφτασε μέχρι τα Όσκαρ. Έχει επισκεφτεί και δράσει σε περιοχές που έχουν πληγεί 

είτε από φυσικά φαινόμενα -  Νέα Ορλεάνη54 (2008) είτε από πολέμους – Ισραήλ 

(2005): 9 στένσιλ στο Τείχος της Ντροπής της Δυτικής Όχθης. Εγκαταστάσεις σε 

δημόσιους χώρους όπως η τοποθέτηση τηλεφωνικού θαλάμου  στο Σόχο του 

Λονδίνου το 2006. Ένα από τα τελευταία του έργα είναι το πάρκο «Dismaland55» 

(2015),  μια παρωδία των παραμυθιών και των πρωταγωνιστών του Disney. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των σχεδίων του Banksy είναι ότι διατυπώνουν, απροκάλυπτα, 

πολιτική άποψη εναντίον του καπιταλισμού, του καταναλωτισμού και του ρατσισμού. 

Τοποθετείται επικριτικά σε πολιτισμικά στοιχεία της Δύσης και της 

παγκοσμιοποίησης. Επεμβαίνει σε σημεία του δημόσιου χώρου, ανά τον πλανήτη, τα 

οποία διαδρούν με το οπτικό του μήνυμα, ενισχύοντας το περιεχόμενο τους. Ο 

Banksy επισημαίνει την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης τέχνης χαρακτηρίζοντας 

«ως ένα όπλο όταν κάποιος δεν έχει σχεδόν τίποτα άλλο. Και αν ακόμη δεν καταφέρει 

μια εικόνα να θεραπεύσει την φτώχεια, μπορεί να προκαλέσει το γέλιο…» (White, 

2014). 

  Το είδος γκράφιτι που συναντάται στο έργο του  Banksy και όσων συγκαταλέγονται 

στους ακόλουθους του  είναι το Stencil – στένσιλ56. Σύμφωνα με τον Luke Dickens 

                                                           
53Πηγή:http://www.biography.com/people/banksy-20883111 

54Πηγή: http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/arts-culture/the-story-behind-banksy-4310304/ 
55Πηγή: Ο Μπάνκσι διαλύει τη «Dismaland» για να φιλοξενήσει πρόσφυγες [εικόνες] | 
iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/228339/o-mpanksi-dialyei-ti-dismaland-gia-na-filoxenisei-
prosfyges-eikones#ixzz3wI9t5o00 
 
56Η χρήση του στένσιλ εμφανίζεται στους δρόμους του Παρισιού από τον γάλλο Blek le Rat (1951), ο 
οποίος εμπνέεται από τα προπαγανδιστικές ιταλικές αφίσες του ΄30, που φέρoυν  φιγούρες του 

http://www.biography.com/people/banksy-20883111
http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/arts-culture/the-story-behind-banksy-4310304/
http://www.iefimerida.gr/news/228339/o-mpanksi-dialyei-ti-dismaland-gia-na-filoxenisei
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(2008), η τεχνική του στένσιλ χρησιμοποιήθηκε στην βιομηχανική γραφιστική από το 

στρατό και τις εταιρείες. Τα στένσιλ γράμματα και λογότυπα συναντήθηκαν σε 

αποθηκευτικούς χώρους, σε βιομηχανικά προϊόντα, συσκευασίες και σημάνσεις.  

Πρόκειται για την «επίσημη καλλιγραφία της μαζικής παραγωγής» και είναι 

ανατρεπτικός ο τρόπος χρήσης του από τους καλλιτέχνες του δρόμου. Συνδυάζουν 

εικόνα και κείμενο χρησιμοποιώντας γνωστές εικόνες, σύμβολα κα φράσεις με μια 

πιο επιτηδευμένη προσέγγιση (Dickens, 2008 όπ. αναφ. στον Paul Gough, 2015: 6). Η 

συστηματική χρήση του στένσιλ είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζει φτηνές 

απομιμήσεις. Υπάρχουν καλλιτέχνες του δρόμου που επιρρίπτουν κατηγορίες στον  

Banksy για αυτό (Gοugh, 2015).  

  Τα στοιχεία που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο είδος από το γκράφιτι της Νέας 

Υόρκης στην δεκαετία του ΄70 είναι εμφανή και μπορούν να προκύψουν ακόμη και 

μέσα από μια συγκριτική παρατήρηση. Το στένσιλ δεν έχει τον αυθορμητισμό και την 

χειρονομία που χαρακτηρίζει το παραδοσιακό γκράφιτι. Μάλιστα, η προετοιμασία 

του γίνεται σε ιδιωτικούς χώρους πριν βρουν την εφαρμογή τους σε δημόσιο σημείο. 

Αυτό υποδηλώνει ότι το στένσιλ σχεδιάζεται σύμφωνα με την πρόθεση του 

δημιουργού, έχοντας την διευκόλυνση της γρήγορης και πιο ασφαλούς μεταφοράς 

του σχεδίου στην εξωτερική επιφάνεια. Το περιεχόμενο δεν αφορά στην 

παραμόρφωση γραμμάτων και συνήθως η εικόνα που προκύπτει είναι 

αναπαραστατική καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη στους περαστικούς. Ένα στένσιλ 

γκράφιτι μπορεί στο σύνολο του να απαρτίζεται από την χρήση και τον συνδυασμό 

παραπάνω από δύο μήτρες – πατρόν (Waclawek, 2009). Το βασικό χρώμα που 

επιλέγεται είναι το μαύρο ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπου η επιφάνεια επιτρέπει, το 

λευκό. Δεν υπάρχει η χρωματική κλίμακα του γκρι (Gough, 2015). Πρόθεση των 

δημιουργών δεν είναι η προβολή του ονόματος τους ή της ταυτότητας τους όπως στο 

παραδοσιακό γκράφιτι. Το όνομα τους μπορεί να αποτελεί μέρος του έργου και να 

μην έχει συμβολική σημασία ή να μην αναγράφεται καθόλου. Επίσης, στην 

προκειμένη περίπτωση δεν μετράει η ποσότητα και η ποιότητα, αλλά η σημασία του 

περιεχομένου και η επιλογή του σημείου. Πόσο ορατό είναι το σημείο ώστε αν και 

                                                                                                                                                                      
Μπενίτο Μουσολίνι. Επίσης η επαφή του με το αμερικανικό γκράφιτι μετά από επίσκεψη του στην 
Νέα Υόρκη, συμβάλλει στην ατομική του δράση.  Από το 1981 υιοθετεί ως προσωπικό μοτίβο τη 
φιγούρα ενός ποντικιού, με το οποίο αποκτά και αναγνωρισιμότητα (Gough, 2015). 
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εφήμερη η διάρκεια του γκράφιτι να αναγνωστεί από περισσότερο κόσμο (Waclawek, 

2009). 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

Η σημειωτική σύμφωνα με τον  Ελβετό γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure (1857-

1913), είναι «Μία επιστήμη που μελετά τη ζωή των σημείων σε μια κοινωνία είναι 

νοητή» (Chandler, 1998: 3). Το αντικείμενο της είναι η συστηματική μελέτη των 

φαινομένων σημασίας, τα οποία εντοπίζονται σε διαφορετικά επικοινωνιακά 

συστήματα. Η δομική γλωσσολογία του Saussure αποτελεί την βάση του  γαλλικού 

Δομισμού και στη συνέχεια  βρίσκει έδαφος57, εκτός από τη γλώσσα, στη ψυχολογία, 

τη διαφήμιση, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την τέχνη κ.ά.. «Ο 

δομισμός εξετάζει την συμβολική δομή ενός γεγονότος για να ανακαλύψει το 

πολιτιστικό νόημα του» (Hall & Gieben, 2003: 344). Σύγχρονοι θεωρητικοί  όπως οι 

Kress & Van Leeuwen, εφαρμόζουν την κοινωνική σημειωτική σε πολυτροπικά 

κείμενα, εστιάζοντας στην  εικόνα και το γλωσσικό κείμενο στην οπτική επικοινωνία. 

  Ο Saussure58  αντιμετωπίζει την γλώσσα ως ένα σύστημα σημείων με συγχρονική 

και συνολική δομή, το οποίο διέπεται από τις αρχές της σημειολογίας (Boklund- 

Λαγοπούλου, 1983). Το σημείο59 , σε κάθε σημειωτική, αποτελεί βασική μονάδα 

σημασίας και μπορεί να είναι  λέξη, εικόνα, ήχος, ενέργεια, αντικείμενο, χειρονομία, 

φόρμα, γραμμή, χρώμα. Κάθε σημείο διακρίνεται σε δύο μέρη και μάλιστα 

αδιαχώριστα μεταξύ τους, το σημαίνον - μορφή  και το σημαινόμενο - το νόημα 

(Chandler, 1998). Η πολυσημία του σημείου περιορίζεται από την κουλτούρα και τη 

δυναμική της εκάστοτε κοινωνίας σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, καθώς και από το 

μέσο και το είδος στο οποίο εντοπίζεται. Η σημασία του σημείου καθορίζεται από την 

                                                           
57 Η σημειωτική βρίσκει εφαρμογή και συλλειτουργεί με διάφορες επιστήμες και πεδία καθώς « δεν 
ενδιαφέρεται μόνο για την ηθελημένη επικοινωνία αλλά και για την απονομή σημασιών οτιδήποτε γύρω 
μας» (Chandler, 1998:6). 
58 Προσεγγίζει τα γλωσσικά φαινόμενα σημασίας, μελετώντας τον συντονισμό και τον συσχετισμό των 
σημαινόντων και των σημαινόμενων μέσω ενός συνταγματικού και παραδειγματικού άξονα αντίστοιχα 
(Chandler, 1998). Στο συνταγματικό άξονα μελετώνται κανόνες και συμβάσεις που δομούν μια 
σημασία. Στον παραδειγματικό άξονα γίνεται διάκριση μεταξύ των σημείων του ίδιου συνόλου 
σύμφωνα με τη λειτουργία τους. 
59 Το σημείο, όπως αναφέρει ο Umberto Eco (1994), «υπάρχει κάθε φορά που μία ανθρώπινη ομάδα 
αποφασίζει να χρησιμοποιήσει κάτι ως φορέα κάποιου άλλου» (Eco, 1994: 41). 
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αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα περιβάλλοντα σημεία και από τις δυαδικές σχέσεις 

αντιθέσεων των σημαινόντων – σχέσεις ‘διαφοράς’ και ‘απουσίας’ (Chandler, 1998). 

Επιπροσθέτως η σημασία του  διακρίνεται στην κυριολεκτική (δήλωση ή 

καταδήλωση - denotation) ή στη μεταφορική 60(συμπαραδήλωση ή συνδηλωτική - 

connotation) (Boklund- Λαγοπούλου, 1983). Η αυθαίρετη και συμβατική σχέση του 

σημαίνοντος με το σημαινόμενο κατά τον Saussure, χαρακτηρίζεται από τους Kress 

& Van Leeuwen ως εμπρόθετη και συμβατική (Kress & Van Leeuwen, 2010).  

  Η γνώση του πλαισίου είναι σημαντική για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 

ενός σημείου ή ενός σημειωτικού πόρου, όρος δανεισμένος από τον Michael  

Halliday. Οι κώδικες είναι «διαδικαστικά συστήματα», τα οποία προκύπτουν μέσα από 

τις συμβάσεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις θέσεις της κουλτούρας μιας κοινωνικής 

ομάδας (Chandler, 1998: 36). Οι κώδικες αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα 

σημεία αποκτούν νόημα. Το περιεχόμενο του νοήματος είναι μεταβλητό καθώς 

ακολουθεί τις χρονικές και κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των 

κωδίκων. Οι Kress & Van Leeuwen (2010) υποστηρίζουν ότι «η οπτική επικοινωνία 

είναι πάντα κωδικοποιημένη» (Kress & Van Leeuwen, 2010: 87). Η διαφάνεια που 

χαρακτηρίζει αυτήν την επικοινωνία οφείλεται στην αναγνώριση των κωδίκων, η 

οποία μπορεί να είναι μη συνειδητή. 

  Η ανάλυση κειμένων (γλώσσα και εικόνα), σύμφωνα με τον Ronald Barthes 61 , 

εμπεριέχουν «ένα γλωσσικό μήνυμα, ένα μη κωδικοποιημένο εικονικό μήνυμα  και ένα 

κωδικοποιημένο εικονικό μήνυμα» (Barthes, 2007: 45). Στην περίπτωση της εικόνας 

κάνει λόγο για την δημιουργία μιας μεταγλώσσας, για όσες χαρακτηρίζονται ως 

αναλογικές αναπαραγωγές της πραγματικότητας (φωτογραφία, σχέδιο, 

κινηματογράφος, θέατρο). Κατά συνέπεια, υπάρχει το συμπαραδηλωτικό επίπεδο, 

μέσω της επιλογής ύφους, αισθητικής και  ιδεολογίας του παραγωγού - στοιχεία 

                                                           
60 Οι συμπαραδηλώσεις «δεν προέρχονται από το ίδιο το σημείο, αλλά από τον τρόπο που η κοινωνία το 
χρησιμοποιεί και αξιολογεί τόσο το σημαίνον όσο και το σημαινόμενο» (Fiske & Hartley, 1978: 41 όπ. 
αναφ. στο Chandler, 1998: 31). 

61 Στην διαδικασία αποδόμησης του διαφημιστικού μηνύματος και της φωτογραφίας αναφέρεται στο 
καταδηλωτικό και συμπαραδηλωτικό επίπεδο ανάγνωσης του. Αναγνωρίζει τη σημασία του μέσου, το 
οποίο καθορίζει την επιλογή των κωδίκων, με σκοπό να μπορούν να αναγνωστούν από τους δέκτες του 
μηνύματος (Barthes, 2007).  
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αντανάκλασης της κουλτούρας του (ibid). Η έννοια της Διακειμενικότητας 62  

επικυρώνει ότι «Κάθε κείμενο επικοινωνιακού μέσου υπάρχει σε σχέση με άλλα. Στην 

πραγματικότητα, τα κείμενα χρωστούν περισσότερα σε άλλα κείμενα παρά στους 

κατασκευαστές τους» (Chandler, 1998: 51). Στη προκειμένη συνθήκη παρατηρούνται 

διαφορετικά μέσα και είδη, τα οποία καθορίζουν τη επιλογή και τον τρόπο δόμησης 

ενός μηνύματος, να συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω παραπομπών και δανείων. Η 

κουλτούρα του κάθε αναγνώστη επιτρέπει την όποια ανάκληση και συνειρμό 

λαμβάνοντας το κείμενο, ώστε να οδηγηθεί στην ερμηνεία του.  

  Στη θεωρία των ρώσων φορμαλιστών εντοπίζονται οι βάσεις της κοινωνικής 

σημειωτικής. Το ενδιαφέρον τους στρέφεται στον τρόπο πρόσληψης και ερμηνείας 

ενός κειμένου από διαφορετικούς αναγνώστες (Boklund - Λαγοπούλου & 

Λαγόπουλος, 2012). Σύμφωνα με τους Kress & Van Leeuwen, η κοινωνική 

σημειωτική έχει ως πεδίο ενασχόλησης τρία αντικείμενα: α) την τακτική συλλογή, 

καταγραφή και τεκμηρίωση σημειωτικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο 

τους, β) την διερεύνηση της χρήσης τους σε συγκεκριμένα πλαίσια και πως αυτοί 

γίνονται αντιληπτοί από τους δέκτες και γ) την ανάπτυξη νέων σημειωτικών πόρων 

και την διεύρυνση χρήσης των ήδη υπαρχόντων - σημειωτική αλλαγή (Kress & Van 

Leeuwen, 2010).  

4.1 Μέθοδος Ανάλυσης 
 

Με όρους δανεισμένους από τη γλωσσολογία του Halliday 63  στοιχειοθετείται η 

θεωρία των Kress & Van Leeuwen και την εφαρμόζουν στο οπτικό, πολυτροπικό 

κείμενο. Θεωρούν πως οι εικόνες περιέχουν αναπαραστάσεις της «υλικής 

πραγματικότητας» και δημιουργούν μια διαπροσωπική διεπίδραση  της «κοινωνικής 

πραγματικότητας» (Kress & Van Leeuwen, 2010: 13). Διακρίνουν τις τρεις 

μεταλειτουργίες της γλώσσας σε κάθε οπτικό μέσο και σημειωτικό τρόπο: Α) η 
                                                           
62 Ο όρος ανήκει στην Julia Kristeva, ως σημειωτική τεχνική επιτρέπει  μέσα από συγκρίσεις και 
αντιπαραθέσεις να προκύψουν νέες δομές ενός κειμένου τα οποία προέρχονται από άλλα είδη και μέσα 
επικοινωνίας (Chandler, 1998). 

63  Ο Michael Halliday ασχολείται με την Συστημική Λειτουργική της γλώσσας, την οποία 
αντιλαμβάνεται ως λειτουργική, σημασιολογική, εξαρτημένη από το πλαίσιο και σημειωτική. 
Διακρίνει τα είδη λειτουργίας της γλώσσας σε α) λειτουργία εντός της δομής και β) σε λειτουργία 
εντός της κοινωνίας  Επίσης για την ομαδοποίηση των γλωσσικών νοημάτων, αναφέρει τρεις 
μεταλειτουργίες: την αναπαραστατική, τη διαπροσωπική και την κειμενική. (Kress & Van Leeuwen, 
2010: 7,8,11). 
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αναπαραστατική/ ιδεολογική μεταλειτουργία μέσω της οποίας επιλέγονται 

αναπαραστάσεις αντικειμένων και προσώπων του πραγματικού κόσμου. 

Προβάλλονται δράσεις ή  οι αναμεταξύ τους σχέσεις, καθώς και το πλαίσιο τους. Β) 

Η διαπροσωπική/ διεπιδραστική μεταλειτουργία η οποία αφορά στον τρόπο 

διάδρασης μεταξύ του αναπαριστάμενου συμμετέχοντα64  – πρόσωπο, αντικείμενο, 

λεκτικό κείμενο – με το δέκτη του κειμένου. Γ) Η κειμενική/ συνθετική 

μεταλειτουργία εξετάζει τη συνοχή στη δόμηση της σύνθεσης τόσο στο εσωτερικό 

της εικόνας, όσο και στο εξωτερικό πλαίσιο δημιουργίας της (ibid). 

  Αναλυτικότερα, στην αναπαραστατική μεταλειτουργία εντοπίζεται ποιος ή τι 

αναπαριστάται, καθώς και οι δράσεις – ενέργειες που πραγματοποιούνται. Επίσης 

μελετώνται οι αναπαριστώμενες δράσεις σε σχέση με το πλαίσιο  της περίστασης. 

Τέλος διακρίνονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους συμμετέχοντες (Kress & 

Van Leeuwen, 2010: 14). Ο συμμετέχων μπορεί να χαρακτηριστεί ως Δρων, ο οποίος 

απευθύνεται με κάποιο άνυσμα στο Στόχο - άλλος συμμετέχοντας (πρόσωπο ή 

αντικείμενο) ορατός ή αόρατος. Οι αναπαραστάσεις διαχωρίζονται σε 

αφηγηματικές 65  και εννοιολογικές (ibid). Στο πρώτο είδος οι δομές πάντα έχουν 

άνυσμα, ενώ στο δεύτερο δεν έχουν ποτέ (Kress & Van Leeuwen, 2010: 119). Οι 

διαδικασίες δράσης διακρίνονται σε μεταβατικές και αμετάβατες. Στη περίπτωση των 

αμετάβατων δομών ο Δρων αποτελεί το μόνο συμμετέχοντα της εικόνας. Όταν 

αναπαριστάται μόνο ο Στόχος, τότε οι δράσεις ονομάζονται Συμβάντα66. Επίσης όταν 

το άνυσμα σχηματίζεται μέσω βλέμματος τότε η διαδικασία είναι Αντίδρασης και οι 

Δρώντες μετονομάζονται σε Αντιδρώντες και οι Στόχοι σε Φαινόμενα (Kress & Van 

Leeuwen, 2010: 130). Με τον όρο Περιστάσεις γίνεται αναφορά στους δευτερεύοντες 

συμμετέχοντες. «Οι τοπικές περιστάσεις συσχετίζουν άλλους συμμετέχοντες με έναν 

συγκεκριμένο συμμετέχοντα που θα τον ονομάζουμε Περιβάλλον. Αυτό απαιτεί μια 

αντίθεση στο προσκήνιο και στο φόντο […]» (Kress & Van Leeuwen, 2010: 135). 

                                                           
64 Οι όροι «συμμετέχοντες» ή «αναπαριστώμενοι συμμετέχοντες» αντικαθιστούν τα «αντικείμενα» ή 
τα «στοιχεία» που συνθέτουν μια εικόνα (Kress & Van Leeuwen, 2010: 105). Οι συμμετέχοντες 
διακρίνονται σε αναπαριστώμενους και διεπιδραστικούς. Οι διεπιδραστικοί είναι αυτοί που 
συμμετέχουν στην επικοινωνία - όσοι παράγουν ή λαμβάνουν ένα κείμενο (ibid). 
65 Βλ. Kress & Van Leeuwen (2010: 101 - 144) 
66 «κάτι συμβαίνει σε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ποιος ή τι συμβαίνει» (Kress & Van Leeuwen, 
2010: 126). 
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  Οι εννοιολογικές αναπαραστάσεις διακρίνονται σε τρία είδη στις ταξινομικές, 

αναλυτικές 67  και συμβολικές. Στο συγκεκριμένο δείγμα εντοπίζονται αναλυτικές, 

αλλά οι περισσότερες είναι συμβολικές. Στη περίπτωση των αναλυτικών στο Δρώντα 

προσδίδεται το σύνολο - Φορέας, ενώ τα επιμέρους χαρακτηριστικά του θεωρούνται 

Κτητικές Ιδιότητες. Η τροπικότητα68 των οπτικών μέσων είναι χαμηλή. Το βάθος και 

το φόντο απουσιάζουν ή αποδίδονται διακριτικά. Η χρήση του χρώματος 

χαρακτηρίζεται συμβατική, ενώ η απόδοση φωτός και σκιάς είναι ελλιπής. Επίσης 

δεν υπάρχουν ανύσματα και στοιχεία συμβολικής σημασίας (Kress & Van Leeuwen, 

2010: 155-159). Οι συμβολικές αναπαραστάσεις διαχωρίζεται σε δύο είδη 

διαδικασίας στη Συμβολική Προσδιοριστική – αφορά σε δύο και πάνω 

συμμετέχοντες, οι οποίοι στέκονται απέναντι στο θεατή προς επεξεργασία και 

ερμηνεία - και στη Συμβολική Υποδηλωτική –  που αποτελείται από έναν 

συμμετέχοντα, το Φορέα. Οι  ιδιότητες του Φορέα είναι αυτές που  προσδιορίζουν 

την ταυτότητα και το νόημα του, ενώ στη  Συμβολική Προσδιοριστική διαδικασία τα 

παραπάνω φαίνεται να παραχωρούνται σε αυτόν (Kress & Van Leeuwen, 2010: 176-

178).  

  Στη διαπροσωπική/ διεπιδραστική μεταλειτουργία στηρίζεται στο πως συσχετίζονται 

ο παραγωγός της εικόνας, ο αναπαριστώμενος συμμετέχοντας και ο δέκτης του 

κειμένου. Η επιλογή των οπτικών μέσων και των κωδίκων καθορίζει την ανάγνωση 

και την αποκωδικοποίηση του μηνύματος, καθώς και το βαθμό εμπλοκής του θεατή 

σε ό,τι αναπαριστάται. Η σύνδεση μεταξύ συμμετεχόντων και θεατών επιτυγχάνεται 

μέσω βλέμματος, κίνησης, χειρονομίας και στάσης σώματος. Όταν σχηματίζονται 

ανύσματα, από τους προαναφερθέντες σημειωτικούς πόρους, να απευθύνονται άμεσα 

στο θεατή τότε η εικόνα είναι (απ)αίτησης. Στην περίπτωση που απουσιάζουν τα 

παραπάνω σημεία προς το θεατή τότε η εικόνα είναι παροχής πληροφοριών (Kress & 

Van Leeuwen, 2010). Ο θεατής τοποθετείται σε απόσταση ως το υποκείμενο της 

σχέσης και η εικόνα γίνεται το αντικείμενο παρατήρησης. Αντιθέτως, στην πρώτη 

                                                           
67 Βλ. Kress & Van Leeuwen (2010: 155 – 159) 
68  Οι δείκτες τροπικότητας αφορούν στον κορεσμό, στη διαφοροποίηση και στην ένταση του 
χρώματος, όπου ανάλογα με το αν είναι υψηλός ή χαμηλός ο δείκτης προκύπτει άλλη ανάγνωση του 
περιεχομένου.  Στο ίδιο συμβάλλει η πλαισίωση με την ύπαρξη ή απουσία  φόντου, καθώς και ο 
τρόπος  αναπαράστασης - από την αφαίρεση μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια-.  Τέλος, σημαντικοί 
δείκτες είναι η προοπτική, όπως και η διαβάθμιση φωτός και σκιάς (Kress & Van Leeuwen, 2010: 256 
- 260). 
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συνθήκη ο αναπαριστώμενος συμμετέχοντας είναι αυτός που ‘επιβάλλεται’, ζητάει 

‘κάτι’ από το δέκτη του μηνύματος. 

  Όσο αναφορά την απόσταση69 ανάμεσα στον αναπαριστώμενο συμμετέχοντα και το 

θεατή σχηματίζεται μέσω του μεγέθους πλαισίου ή χρησιμοποιώντας έναν 

κινηματογραφικό όρο από το πλάνο απόδοσης της σύνθεσης. Ανάλογα με την 

απόσταση διαμορφώνεται ο βαθμός διάδρασης των δύο πλευρών. Η προσωπική 

απόσταση  διαχωρίζεται σε κοντινή  όταν και το πλάνο είναι κοντινό - κεφάλι και 

ώμους, και σε μακρινή, όταν το πλάνο είναι μεσαίο - μορφή μέχρι το ύψος των 

γονάτων. Επίσης, η κοινωνική απόσταση είναι κοντινή όταν το πλάνο είναι μεσαίο 

μακρινό – όλο το σώμα, και μακρινή όταν το πλάνο είναι μακρινό – ολόκληρη μορφή 

και γύρω χώρος. Τέλος, υπάρχει η δημόσια απόσταση που αφορά σε πολυπληθείς 

αναπαραστάσεις και συνήθως το πλάνο είναι πολύ μακρινό (Kress & Van Leeuwen, 

2010).  

  Η οριζόντια γωνία αναδεικνύει το λειτουργικό ρόλο της μετωπικής και πλάγιας 

άποψης στη σχέση μεταξύ εικονιζόμενου και θεατή, υποδηλώνοντας το βαθμό 

εμπλοκής και αποστασιοποίησης αντίστοιχα.  Από τη μία άποψη στην άλλη υπάρχουν 

ορισμένοι βαθμοί πλαγιότητας ως το πλήρη γύρισμα της πλάτης προς το θεατή. Η 

έκθεση των νώτων σε κάποιον υποδηλώνει μια αίσθηση εγκατάλειψης, αλλά 

ταυτόχρονα μία διάθεση εμπιστοσύνης, αν και ο αναπαριστώμενος συμμετέχοντας 

παραμένει ευάλωτος (Kress & Van Leeuwen, 2010). Τέλος η κάθετη γωνία αφορά 

στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ αναπαριστάμενου συμμετέχοντα και θεατή. Ανάλογα 

με το πως είναι τοποθετημένος απέναντι του, οι θέσεις εξουσίας διακρίνονται σε 

υψηλή, χαμηλή και ισότιμη (ibid).  

  Η κειμενική/ συνθετική μεταλειτουργία η θέση ενός στοιχείου – σημειωτικού πόρου 

-  στη δόμηση της εικόνας έχει και άλλη πληροφοριακή αξία. Ως κάτι Δεδομένο 

θεωρείται ό,τι βρίσκεται στα αριστερά της σύνθεσης, ενώ το Νέο  τοποθετείται στην 

δεξιά πλευρά. Το πάνω μέρος αντιστοιχεί στο Ιδεώδες  (τι μπορεί να είναι - γενικές 

                                                           
69 Σύμφωνα  με τον Hall (1964, όπ. αναφ. στο Kress & Van Leeuwen, 2010): κεφάλι ή πρόσωπο = 
άμεση κοντινή προσωπική/ κεφάλι και ώμους = κοντινή απόσταση/ άτομο από μέση και πάνω = 
μακρινή προσωπική απόσταση / όλο το σώμα = κοντινή κοινωνική / όλο το σώμα  « με χώρο γύρω 
του» = μακρινή κοινωνική/ μορφές ολόκληρες τεσσάρων ή πέντε ατόμων = δημόσια απόσταση (Kress 
& Van Leeuwen, 2010: 202). 
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πληροφορίες), ενώ κάτω  τοποθετείται το Πραγματικό (τι είναι- συγκεκριμένες 

πληροφορίες). Επίσης, εκλαμβάνεται ως κεντρικό στοιχείο ό,τι  βρίσκεται στο 

Κέντρο της πληροφορίας, ενώ τα γύρω στοιχεία συγκαταλέγονται στα Περιθώρια. Ο 

βαθμός Προβολής στοιχείων, ο σχεδιασμός φόντο και προσκήνιου, καθώς και οι 

δείκτες τροπικότητας αναδεικνύουν το σημαντικό. Επίσης ο βαθμός πλαισίωσης των 

στοιχείων (τρόπος σύνδεσης και αποσύνδεσης των επιμέρους στοιχείων δηλώνοντας 

τι ανήκει και που)  καθορίζουν τον τρόπο ανάγνωσης της εικόνας. Σύμφωνα με το 

πως το μάτι είναι εκπαιδευμένο, με αυτό το τρόπο επεξεργάζεται ένα πολιτισμικό 

προϊόν (Kress & Van Leeuwen, 2010).  

Μέρος Β'. Έρευνα 

5. Σχεδιασμός Έρευνας   
 

Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχτηκε η παρούσα έρευνα αφορούν στην προβολή 

κοινωνικών ζητημάτων μέσω της παιδικής αναπαράστασης. Με τις δηλώσεις στο 

παρόν χρόνο, τα παιδιά γεννούν ερωτήματα για την θέση και την αντίληψη τους μέσα 

στην κοινωνία, όπως και για το μέλλον. Η ερευνήτρια υποθέτει ότι η παιδική εικόνα 

αποτελεί συνειδητή επιλογή του εκάστοτε writer με σκοπό το μήνυμα του να 

ευαισθητοποιήσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού. Το παιδί εμφανίζεται  δέκτης, 

γνώστης και ερμηνευτής των όσων το περιβάλλουν. Η εικόνα ενός παιδιού, 

απαλλαγμένο από αρνητικούς συνειρμούς, ίσως να χρησιμοποιείται ως 

προπαγανδιστικό μέσο δηλώνοντας πιο έκδηλα την εναντίωση των δημιουργών του 

απέναντι στις αξίες, την κουλτούρα και τα ήθη που προάγει η σημερινή κοινωνία . Η 

παιδική φιγούρα με την αθωότητα και την αφέλεια της καταφέρνει να υπογραμμίσει 

τις κοινωνικές προβληματικές μέσω των έντονων αντιθέσεων και των συμβολικών 

διαδικασιών.  

  Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στον τρόπο αναπαράστασης της παιδικής ηλικίας 

και τι σημασιοδοτεί σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο. Κύριος σκοπός είναι να 

διερευνηθεί η θέση των παιδιών ως φορείς κοινωνικών πρακτικών και ποια τα σημεία 

που διαβάλλουν και επηρεάζουν την παιδικότητα τους. Επίσης μελετάται με ποιο 

τρόπο τα παιδιά εμφανίζονται να διαδράσουν με το θεατή και τι υποδηλώνει η στάση 

τους. Επιδιώκεται να μελετηθούν οι αναπαριστώμενες παιδικές ηλικίες σε τι δράσεις 
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συναντώνται, τι αίσθηση μεταδίδουν και ποιες συμπαραδηλώσεις προκύπτουν από 

τον τρόπο σχεδίασης τους. 

  Εξετάζεται, λοιπόν, η ιδεολογική και  η διεπιδραστική μεταλειτουργία των εικόνων. 

Ο τρόπος δόμησης του νοήματός δεν αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης, αν και κάποιες 

φορές ο τρόπος περιγραφής δίνει στοιχεία που συνδέονται με έννοιες της κειμενικής 

μεταλειτουργίας. Επίσης, δεν σημειώνεται στο επιλεγμένο δείγμα το είδος σχέσης 

εξουσίας μεταξύ αναπαριστώμενου και διεπιδραστικού συμμετέχοντα. Η λήψη 

φωτογραφίας αποτελεί ένα είδος μεταγλώσσας και με την εκάστοτε λήψη δεν 

καθίσταται  σαφής η απόδοση της φιγούρας. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις το 

μέγεθος ή το σχεδιαστικό ύφος επιτρέπει να γίνει αντιληπτή η σχέση εξουσίας. Το 

δείγμα υπόκειται σε ποιοτική ανάλυση και σε ανάλυση περιεχομένου. 

  Το βιβλίο του ΚΕΤ (2014), με τίτλο « PLANET BANKSY. Ο καλλιτέχνης, το έργο του 

και το κίνημα που ενέπνευσε», από όπου συλλέχτηκε το δείγμα των 52 γκράφιτι, έχει 

ήδη μια θεματική ταξινόμηση αυτών. Οι θεματικές που δομούν το περιεχόμενο του 

βιβλίου είναι οι εξής: 1) Άγγελοι και Δαίμονες, 2) Τσιμεντένια Ζούγκλα, 3) Διάσημα 

Πρόσωπα, 4)Χιούμορ, 5) Νόμος και τάξη, 6) Σημεία των Καιρών  και 7) Πόλεμος και 

Ειρήνη. Ο αριθμός των γκράφιτι με παιδική αναπαράσταση  που εντοπίστηκε σε κάθε 

ενότητα παρατίθεται στο πίνακα1   

Πίνακας 1 : Σύμφωνα με θεματικές του βιβλίου 

1) Άγγελοι και Δαίμονες 2 

2) Τσιμεντένια Ζούγκλα 15 

3) Διάσημα Πρόσωπα - 

4) Χιούμορ 9 

5) Νόμος και Τάξη 3 

6) Σημεία των Καιρών   8 

7) Πόλεμος και Ειρήνη 14 

    Εξώφυλλο βιβλίου 1 

   Σύνολο 52 
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Οι θεματικές από τις οποίες αντλήθηκε μεγαλύτερος αριθμός εικόνων είναι η 

«Τσιμεντένια Ζούγκλα» με 15 γκράφιτι και από την «Πόλεμος και Ειρήνη» που 

συγκεντρώθηκαν 14. Η ενότητα με τα «Διάσημα Πρόσωπα» ήταν η μόνη που δεν είχε 

το παιδί ως αναπαριστάμενο συμμετέχοντα. Στην καταμέτρηση των γκράφιτι 

συμπεριλήφθηκε και το εξώφυλλο του βιβλίου. Από τις ενότητες «Χιούμορ» και 

«Σημεία των Καιρών» συλλέχτηκαν 9 και 8 εικόνες αντίστοιχα.  Τα λιγότερα 

γκράφιτι συναντήθηκαν στο κεφάλαιο «Νόμος και Τάξη»: 3 και «Άγγελοι και 

Δαίμονες»: 2. 

Ακολουθώντας τη θεματική σειρά του βιβλίου, κάθε γκράφιτι αριθμείται σύμφωνα με 

τη σειρά που συναντάται. Σημειώνονται ο καλλιτέχνης/ ο τίτλος του έργου, όπου 

υπάρχει/ το είδος γκράφιτι/ το χρώμα στο γκράφιτι/ τοποθεσία σύμφωνα με τη 

φωτογραφία του βιβλίου. Ακολουθεί η αναπαραστατική και διεπιδραστική περιγραφή 

της εικόνας, και στη συνέχεια εντοπίζονται συμπαραδηλωτικές σημασίες, στοιχεία 

διακειμενικότητας και σύμβολα όπως και όταν αυτά προκύπτουν από τα σημεία του 

κειμένου. Όσον αφορά την ποσοτική έρευνα, παρατίθενται παρακάτω οι κατηγορίες 

βάσει των οποίων έγινε η μελέτη. 

5.1 Ποιοτική Ανάλυση 
Εξώφυλλο  

1ο γκράφιτι70 : Banksy, Στένσιλ, Έγχρωμο  

 

Κορίτσι με λευκό φόρεμα και κόκκινη κάπα με κουκούλα, απεικονίζεται εν κινήσει 

σε προφίλ στάση. Το πρόσωπο του δεν είναι εμφανές. Κρατά ένα καλάθι όπου ένα 

                                                           
70 Πηγή: Ket, 2014 - Εξώφυλλο 
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ύφασμα και πολλά σπρέι, δίχως καπάκια, διακρίνονται. Φορά κόκκινα αθλητικά 

παπούτσια της ίδιας μάρκας με αυτήν των σπρέι. Η πλάγια απεικόνιση του κοριτσιού 

καθώς και η απουσία βλέμματος τοποθετεί τον αναγνώστη σε κάποια απόσταση.  

Σύμφωνα με το μεσαίο μακρινό πλάνο της φιγούρας η απόσταση που δημιουργείται 

είναι κοινωνική. Η ισότιμη σχέση προκύπτει με το θεατή.  

Ως μια σύγχρονη κοκκινοσκουφίτσα, το απεικονιζόμενο κορίτσι, διασχίζει το αστικό 

περιβάλλον είτε πηγαίνοντας να πράξει ‘έργο’ είτε επιστρέφοντας από αυτό. 

Ανακαλώντας το παραμύθι «Η κοκκινοσκουφίτσα» (1812) των Αδελφών Γκριμ, 

αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο λύκος και με ποια μορφή πιθανόν να εμφανιστεί στο 

κορίτσι της εικόνας. Το λόγκο71 που διακρίνεται σε παπούτσια και σπρέι παραπέμπει 

σε αυτό της ανακύκλωσης. Η διαφορετικότητα του έγκειται στο ότι δεν αποτελείται 

από το γνωστό τρίγωνο με τα τρία τόξα, αλλά ανοίγει από την αριστερή πλευρά. Η 

αμφίεση του κοριτσιού παραπέμπει με παραμυθένιο τρόπο στον ενδυματολογικό 

προφίλ των γκραφιτάδων. 

Άγγελοι και δαίμονες 

2ο  γκράφιτι72: Banksy, ‘Ο άγγελος του Οzone ’, Στένσιλ / Ασπρόμαυρο, Ολντ Στριτ, 
Λονδίνο, 2008 

   

 

Άγγελος γονατισμένος με αλεξίσφαιρο γιλέκο κρατά ένα ανθρώπινο κρανίο με 

αθλητικό καπέλο. Το φόντο έχει μαύρο χρώμα και η αίσθηση σύννεφων αποδίδεται 

στην δεξιά πλευρά της εικόνας με λευκό χρώμα.  
                                                           
71Πηγή:  https://designlab164.wordpress.com/page/23/ 
 
72 Πηγή: Ket, 2014: 12 

https://designlab164.wordpress.com/page/23/
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Το σώμα του αγγέλου βρίσκεται σε τρία τέταρτα στάση. Το βλέμμα του είναι 

χαμηλωμένο. Δεν υπάρχει διάδραση με το θεατή και η υφιστάμενη κοινωνική 

απόσταση τον κρατά αποστασιοποιημένο. 

 Το ανθρώπινο κρανίο73, αναγεννησιακό σύμβολο του θανάτου και της ματαιότητας 

συνδιαλέγεται με το σύγχρονο αλεξίσφαιρο γιλέκο δημιουργώντας μια σχέση 

αντίθεσης μεταξύ απώλειας και προστασίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου 

πρόκειται για σχέδιο στη μνήμη του γκραφιτά  Οzone, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε 

δυστύχημα στον υπόγειο, στο Ανατολικό Λονδίνο (Ket, 2014). Θίγεται μέσω της 

συγκεκριμένης αναπαράστασης η επικινδυνότητα του γκράφιτι αλλά και αμοιβαίος 

σεβασμός που υπάρχει μεταξύ των δημιουργών του.  

3ο γκράφιτι 74: ADW, ‘Valentine’s Day Massacre in Temple Bar’, Στένσιλ/ 
Έγχρωμο, Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2013 

 

Άγγελος με ξανθά μαλλιά πατά πάνω σε σύννεφο. Κρατά όπλο με το οποίο ρίχνει 

προς άγνωστη κατεύθυνση. Αντί για κάλυκες πετάγονται ροζ καρδιές. Το φόντο έχει 

τονικές διαβαθμίσεις του μπλε και αποδίδεται διακριτικά μια αίσθηση προοπτικής. Η 

στάση σώματος έχοντας την ίδια φορά με το βλέμμα και την κάνη απορρέουν ένταση 

και ενέργεια. Το διαγώνιο άνυσμα που σχηματίζεται εντείνει αυτήν την αίσθηση. Η 

απόδοση της φιγούρας σε πλάγια στάση, το μεσαίο μακρινό πλάνο και η απουσία 

βλέμματος απομακρύνει το θεατή από οποιαδήποτε εμπλοκή. 

                                                           
73 Πηγή: http://www.britannica.com/art/vanitas-art 
 
74  Το  συγκεκριμένο γκράφιτι δημιουργήθηκε κατόπιν συναίνεσης με το Temple Bar Culture Trust. 
Πηγή: https://monicaheck.wordpress.com/2012/03/09/irish-stencil-artist-adw-strikes-again/ 

http://www.britannica.com/art/vanitas-art
https://monicaheck.wordpress.com/2012/03/09/irish-stencil-artist-adw-strikes-again/
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Η απόδοση του σχεδίου μπορεί να παραπέμψει στον θεό Έρωτα75, ο οποίος αντί για 

τόξο κρατά το συγκεκριμένο όπλο. Επίσης, αντί να στοχεύει με βέλη τους θνητούς, 

πυροβολεί με το περιεχόμενο αυτών σαν να επιδιώκει να μοιράσει αγάπη. Ο τρόπος 

με τον οποίο επιλέγει να το κάνει, δηλώνει κάποιο είδους αγανάκτηση και θυμού. 

Στην εικόνα το σύμβολο της καρδιάς76 αποτελεί ένα ζεστό τόνο μέσα στη χρωματική 

ψυχρότητα του υπόλοιπου πλαισίου. 

Τσιμεντένια Ζούγκλα 

4ο γκράφιτι77: Banksy, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Νέα Υόρκη, 2013 

 

Δύο αγόρια, 6-12 ετών, συνεργάζονται για την απόκτηση του σπρέι που βρίσκεται 

εντός του απαγορευτικού σήματος. Το ένα αγόρι, σε προφίλ στάση, σκύβει ώστε το 

άλλο στηριζόμενο στην πλάτη του, τρία τέταρτα αποδοσμένο, να φτάσει το δοχείο. 

Στην πινακίδα αναγράφεται ότι “GRAFFITI IS A CRIME”- « ΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑ». Το κόκκινο απαγορευτικό σχήμα ενισχύεται από την επικράτηση των 

γκρι αποχρώσεων, μαύρου και λευκού. Ο ρουχισμός τους δηλώνει την χαμηλή 

κοινωνική τους τάξη, παραπέμποντας σε παλαιότερη εποχή. Η πλάγια στάση των 

παιδιών με το βλέμμα στραμμένο σε ό,τι κάνουν καθώς και το μακρινό μεσαίο πλάνο 

της απόδοσης των μορφών τους, κρατά το δέκτη του κειμένου αποστασιοποιημένο. 

                                                           
75 Πηγή: http://notesmuthoikaielpida.blogspot.gr/2015/02/blog-post_14.html 

76Πηγή:  http://www.mixanitouxronou.gr/xerete-oti-archika-kardia-emiaze-koukounari/ 

77 Πηγή: Ket, 2014: 18 

http://notesmuthoikaielpida.blogspot.gr/2015/02/blog-post_14.html
http://www.mixanitouxronou.gr/xerete-oti-archika-kardia-emiaze-koukounari/
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Πρόκειται για μια εικόνα παροχής, με κοινωνική απόσταση μεταξύ των αντιδρώντων 

στοιχείων.  

Ο Όλιβερ Τουίστ (1838) του Κάρολου Ντίκενς, ανακαλείται μέσα από την 

σχεδιαστική απόδοση των παιδιών μεταφέροντας στοιχεία της αγγλικής κοινωνίας 

του 19ου αιώνα. Οι λεπτομέρειες των ρούχων, η απουσία υποδημάτων υποδεικνύουν 

τις συνθήκες που ίσχυαν. Τότε η φτώχεια και η πείνα, με την εγκληματική 

νεανικότητα δεν επέτρεπαν από τα παιδιά, και κυρίως από τα ορφανά, να έχουν μια  

ομαλή ζωή78. Η παρουσία τους στο σημερινό αστικό χώρο μπορεί να θεωρηθεί ως την 

διαιώνιση προβλημάτων της θέσης και των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και της 

νεανικής παραβατικότητας. Η παράνομη πράξη που συντελείται σηματοδοτεί την 

πολιτική στάση απέναντι στο γκράφιτι και την κοινωνική επιρροή που μπορεί να έχει.  

5ο γκράφιτι79 : Tona,  Στένσιλ / Ασπρόμαυρο,  Παρίσι,  2012    

 

Ένα αγόρι αναπαριστάται να προσπαθεί  να στηριχτεί πάνω σε ένα βράχο. Εκτιμάται 

ότι βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 6 με 12. Δεν φοράει μπλούζα ενώ διακρίνονται μόνο 

το παντελόνι του και τα αθλητικά του παπούτσια. Η κίνηση του, με την προοπτική 

απόδοση του σχεδίου δείχνει το παιδί να χρησιμοποιεί την επιφάνεια του τοίχου για 

να σταθεί στα χέρια του. Το φόντο είναι ουδέτερο. Απουσία βλέμματος, πλάτη προς 

το θεατή, κοινωνική απόσταση, όλα αποτελούν σημεία που κρατούν το δέκτη σε 

απόσταση. 

                                                           
78 Πηγή: http://www.gsda.gr/journal/wp-
content/uploads/2014/11/%CE%A4%CE%91%CE%9415_2.pdf 

79 Πηγή: Ket, 2014: 29 

http://www.gsda.gr/journal/wp


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Η θεματική στην οποία ανήκει το γκράφιτι  «Τσιμεντένια Ζούγκλα», παραπέμπει στο 

Βιβλίο της Ζούγκλας -The Jungle Book80 (1894) του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ. Με τον 

επιθετικό προσδιορισμό «τσιμεντένια» ορίζεται το αστικό περιβάλλον ως αυτό που θα 

συμβάλλει στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Ταυτόχρονα, όμως, υπογραμμίζεται η 

προσαρμοστικότητα του ανθρώπου, η σημαντικότητα της εκμάθησης ώστε κάποιος 

να  μπορεί να αναγιγνώσκει τους νόμους και τα δεδομένα της κοινωνίας του. Από την 

άλλη πλευρά η σχέση ανθρώπου – φύσης παραμένει ένας ισχυρός δεσμός αν και 

μετασχηματίζεται συνεχώς λόγω των συνθηκών του τρόπου ζωής.  

6ο γκράφιτι81: Icy and Sot, Στένσιλ , Ασπρόμαυρο με χρώμα, Σικάγο, 2012   

 

Έφηβο κορίτσι διακρίνεται, με γυρισμένη πλάτη, να φορά μαύρο μπλουζάκι ενώ 

βρίσκεται τοποθετημένη μέσα σε ανάποδο κόκκινο μανιτάρι - ως φούστα. Τα χέρια 

της είναι σε διάταση ακουμπώντας σημεία της περιμέτρου του μανιταριού. Στέκεται 

σε ψηλοτάκουνα παπούτσια με το κεφάλι της ανασηκωμένο προς τα πάνω – στη 

συγκεκριμένη τοποθέτηση - προς τον ουρανό. Ο θεατής τοποθετείται σε απόσταση 

καθώς δεν διαδρά ο αναπαριστάμενος συμμετέχοντας μαζί του: απουσία βλέμματος, 

πλάτη γυρισμένη, μεσαίο μακρινό πλάνο. 

Το μανιτάρι που διακρίνεται στην εικόνα ονομάζεται amanita muscaria82.  Ξεχωρίζει 

από το κόκκινο χρώμα του με τα λευκά στίγματα. Είναι γνωστό ότι προκαλεί 

παραισθήσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με τον Κούπερ (1992) σημαίνει 

                                                           
80  Ένα αγόρι,  ο Μόγλης μεγαλώνει μέσα στην κοινωνία των ζώων. Η φύση παρουσιάζεται όχι μόνο 
επικίνδυνη, αλλά γενναιόδωρη και ικανή να φιλοξενήσει όλα τα είδη ζωής. Πηγή: 
http://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/chronology/iframe.html?cid=101&id=281 
81 Πηγή: Ket, 2014: 29 
82. Χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτικές και ψυχαγωγικές τελετουργίες. Πηγή: 
http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/amanita-muscaria-fly-agaric 
 

http://www.greek
http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/amanita-muscaria-fly-agaric
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μακροζωία και αθανασία(Κούπερ, 1992:309). Στη συγκεκριμένη σύνθεση αποδίδεται 

ανάποδα υποδηλώνοντας  την δηλητηρίαση που έχει υποστεί η παιδική ηλικία από τα 

κοινωνικά δεδομένα και την ανάγκη των παιδιών για απόδραση από αυτά. Το 

οικολογικό περιεχόμενο του κειμένου αποδίδεται στο ότι η ανθρώπινη δράση κατά 

της φύσης τον έχει εγκλωβίσει στην αστική ζούγκλα από την οποία δεν υπάρχουν 

φυσικοί τρόποι διαφυγής. 

 
7ο γκράφιτι83: Banksy, Rodeo Cowboy Kid84,  Στένσιλ,  Μαύρο, Μπρονξ, 2008 

 

Μαύρη αγορίστικη φιγούρα, 6-8 ετών, με καπέλο και μαντήλι στο λαιμό, ιππεύει ένα 

ζώο σε λευκό φόντο. Η μορφή του ζώου έχει προκύψει από την αφαίρεση στρώματος 

του τοίχου. Η τούβλινη επιφάνεια με μερικές σχεδιαστικές επεμβάσεις 

μετασχηματίζεται σε μορφή η οποία διαδρά με το παιδί - αναβάτη. Το στυλ του έχει 

καουμπόικες αναφορές και ο τίτλος του γκράφιτι αγκυρώνει στην εικόνα. 

Αποδοσμένες ολόκληρες οι μορφές,   παιδιού και ζώου, σε πλάγια στάση, με απουσία 

βλέμματος δεν διαδρούν με το θεατή που στέκεται μετωπικά στην αναπαράσταση.  

Η σύνθεση αποπνέει μια χαρούμενη και παιχνιδιάρική διάθεση. Το ανοιχτό και 

πιθανόν άγριο στόμα του ζώου έρχεται σε αντίθεση με τη χωρίς ένταση στάση του 

σώματος του αγοριού. Προδίδεται η παιδική ανάγκη για παιχνίδι έστω και αν αυτό 

είναι αυτοσχέδιο και προσωρινό.  
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8ο  γκράφιτι85: Banksy, Girl with red  balloon, Στένσιλ / Ασπρόμαυρο,  Λονδίνο, 
2004  

         

 Νεαρό κορίτσι, ηλικίας 6-12 ετών, με ασπρόμαυρο σχέδιο, στρέφεται προς τη μεριά 

όπου εντοπίζεται ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Ο αέρας που  διακρίνεται 

στην κίνηση του φορέματος  και των μαλλιών του, φαίνεται να απομακρύνει και το 

μπαλόνι από το κορίτσι. Εκείνο απλώνει το χέρι, δημιουργώντας άνυσμα, δίχως όμως 

να γίνεται αντιληπτό αν εκούσια ή ακούσια της έφυγε από το χέρι. Η στάση του 

σώματος του είναι πλάγια, το βλέμμα του παιδιού κατευθύνεται όπου βρίσκεται το 

μπαλόνι, ενώ το πλάνο είναι μεσαίο μακρινό. Η αναπαράσταση αποτελεί μια εικόνα 

παροχής,  με κοινωνική απόσταση με το θεατή. 

 Σύμφωνα με διαδικτυακή πηγή86 το συγκεκριμένο γκράφιτι  έχει ερμηνευτεί ως ένα 

αισιόδοξο μήνυμα για τη διατήρηση της ελπίδας ανεξαρτήτως των κακών συνθηκών. 

Το σχήμα καρδιάς του μπαλονιού καθώς και το χρώμα του λειτουργούν ως σύμβολα 

προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η εικόνα, παράλληλα, δημιουργεί ένα αίσθημα 

απώλειας και θλίψης. Στοιχείο διακειμενικότητας εντοπίζεται στην αναπαράσταση 

καθώς παραπέμπει στην ταινία Le ballon rouge (1956) του Albert Lamorisse87. Η 

μεταπολεμική ατμόσφαιρα του Παρισιού και η  γκρίζα κυρίαρχη εικόνα της ταινίας 

ενισχύουν το έντονο χρώμα του μπαλονιού και το δεσμό του με το μικρό αγόρι. Στην 

                                                           
85 Πηγή: Ket, 2014: 30 
 
86  Πρώτη φορά εντοπίστηκε το 2002 σε τοίχο στη South Bank του Λονδίνου. Η εικόνα συνοδευόταν 
από ένα λεκτικό κείμενο με το εξής περιεχόμενο «there is always hope». Πηγή: 
http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/girl-with-a-balloon/ 
87  Πρωταγωνιστής της ταινίας ένα μικρό αγόρι που διαδρά και δένεται με ένα μπαλόνι.  Ένα κόκκινο 
μπαλόνι που κινείται όπου και το αγόρι μέσα στις γκρίζες αποχρώσεις του Παρισιού.  Μήνυμα αγάπης, 
ελπίδας και μαγείας απορρέουν μέσα από τιε δοκιμασίες που περνάνε οι πρωταγωνιστές της ταινίας. 
Πηγή: http://www.imdb.com/title/tt0048980/ 

http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/girl-with-a-balloon/
http://www.imdb.com/title/tt0048980/
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ταινία δίνεται έμφαση στη δύναμη της αθωότητας και του ειλικρινούς 

συναισθήματος.  

  9o γκράφιτι 88 : Camo, Στένσιλ, Έγχρωμο, Γουότερλου, Νέα Νότια Ουαλία, 
Αυστραλία, 2012 

 

Νεαρό κορίτσι, σχολικής  ηλικίας, φορώντας ένα ροζ φουστάνι, απεικονίζεται σε 

λευκό από τούβλα τοίχο. Έχοντας πλάτη το θεατή, επεμβαίνει με γαλάζιο χρώμα σε 

επιτοίχιο σχέδιο πεταλούδας.  Δεν υπάρχει κάποιο είδους διάδρασης με τον δέκτη του 

κειμένου. Ο χρωματισμός του υφάσματος είναι απαλός ενώ η γαλάζια μπογιά 

αποδίδεται πιο έντονη. 

Η συμβολική διαδικασία της εικόνας πραγματώνεται  με τη χρωματική επέμβαση του 

κοριτσιού στην ασπρόμαυρη πεταλούδα. Το παιδί έχει αποδοθεί με ήπιους τόνους  

προσθέτοντας ένα αίσθημα μοναχικότητας. Ο συμβολισμός της πεταλούδας 

ερμηνεύεται ως η ψυχή και η αθανασία (Κούπερ, 1992). «Επειδή αλλάζει από γήινη 

κάμπια, μέσω διάλυσης, σε ουράνιο φτερωτό πλάσμα, υποδηλώνει αναγέννηση, 

ανάσταση» (Κούπερ, 1992: 401). Το γαλάζιο89, σύμφωνα με τον Κούπερ, ορισμένες 

από τις σημασίες που αναφέρει, είναι: αλήθεια, αποκάλυψη, πίστη, αγνότητα  και 

ειρήνη. Μέσω των προαναφερθέντων σημασιών προκύπτει ότι το κορίτσι εκφράζει 

την ελπίδα να βιώσει κάτι καλύτερο και η ψυχή της να γνωρίσει την γαλήνη και την 

ειρήνη που της αντιστοιχεί. Η κοινωνία διαφαίνεται ως ένα πλαίσιο ανεπαρκές για 

την παιδική ηλικία. 
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10ο γκράφιτι90: Run Don’t Walk, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή, 2012 

 

Αγόρι, σχολικής ηλικίας, εμφανίζεται να παίζει καθώς ιππεύει κάποιο είδος 

τρωκτικού. Είναι ευδιάκριτος ο ελλιπής ρουχισμός  του – κοντό παντελονάκι – και τα 

γυμνά του πόδια. Ανασηκωμένο στα δυο του πόδια και γραπωμένο από σημείο της 

ράχης του ζώου κοιτάζει προς άγνωστη κατεύθυνση. Το τρωκτικό έχει το βλέμμα του 

στραμμένο στο θεατή. Η έκφραση του προσώπου του είναι χαμογελαστή και 

δημιουργεί ένα αίσθημα ευφορίας. Το χρωματιστό φόντο συμβάλλει στη θετική 

ατμόσφαιρα. Η απουσία βλέμματος κρατά το θεατή σε απόσταση από ό,τι συμβαίνει. 

Το βλέμμα του ζώου, όμως τον εμπλέκει σαν να δηλώνει ότι γνωρίζει την παρουσία 

του. Η παιδική μορφή είναι σχεδιασμένη σχεδόν πλάγια και η απόσταση που 

δημιουργείται με το θεατή είναι κοινωνική, λόγω του μακρινού πλάνου. 

Το γεγονός ότι το παιδί παίζει με ένα τρωκτικό εντοπίζεται στοιχείο 

διακειμενικότητας παραπέμποντας στον Μόγλη  του  Κίπλινγκ (1984), όπως έχει 

αναφερθεί και στο 5ο γκράφιτι. Η ζούγκλα στην προκειμένη περίπτωση είναι η πόλη 

η οποία δημιουργεί ένα άλλο περιβάλλον δράσης των παιδιών. Η αναπαράσταση 

υποδηλώνει την παιδική ανάγκη διάδρασης με το φύση και το παιχνίδι έξω από το 

τσιμεντένια πλαίσια. Ο ποντικός συναντάται στις πόλεις ως ένδειξη βρωμιάς και 

μολύνσεων. Το παιδί παρουσιάζεται προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της πόλης 

όπου μεγαλώνει. 
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11 ο  γκράφιτι91: Be Free, Στένσιλ /  Ασπρόμαυρο, Μελβούρνη, Αυστραλία, 2012 

 

Το συγκεκριμένο γκράφιτι έχει σχεδιαστεί στον εσωτερικό χώρο ενός 

εγκαταλειμμένου σπιτιού (τηλεόραση, στρώμα, έπιπλο). Στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον διακρίνεται η ασπρόμαυρη κοριτσίστικη φιγούρα, νηπιακής ηλικίας. Στην 

σχεδιαστική της επιλογή υπάρχει αρμονία: το μαύρο στα μαλλιά, στο φόρεμα και στα 

παπούτσια της συνδιαλέγεται με το λευκό του προσώπου και των χεριών, όπως και με 

τις ασπρόμαυρες κάλτσες και το μαντήλι στο κεφάλι της. Το μαύρο φουστάνι της 

συμβάλλει στο να φανούν πιο καθαρά τα πάνω άκρα της. Το αριστερό της χέρι είναι 

απλωμένο στο τοίχο, κρατώντας ένα χρωματιστό πινέλο. Οι πολύχρωμες γραμμές στο 

χώρο προδίδουν τη δράση της και την πορεία της μέσα στο δωμάτιο. 

 Το βλέμμα, όπως και το σηκωμένο χέρι του κοριτσιού  δημιουργούν  ένα άνυσμα 

προς τις γραμμές  μέσα στο χώρο. Το κυρτό κεφάλι της και η χαλαρότητα στο δεξί 

ώμο και την παλάμη αποπνέουν μια ηρεμία. Η πλάγια όψη του σχεδίου και το 

μακρινό πλάνο κρατούν το θεατή αποστασιοποιημένο από τη δράση. 

 Η ύπαρξη του κοριτσιού  να ζωγραφίζει στο συγκεκριμένο χώρο δημιουργεί μια 

σχέση αντίθεσης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

για κάθε παιδί. Η απουσία της οικογένειας, της κοινωνικότητας  και η ύπαρξη της 

μοναξιάς μπορούν να υποβάλλουν το παιδί σε διαδικασίες προσαρμογής, 

διατηρώντας την αθωότητα τους.  
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12 ο γκράφιτι92: Άγνωστος, Στένσιλ / Έγχρωμο, Μπρίστολ, Αγγλία, 2009 

 

Βρέφος ως μοναδικός δρών της εικόνας, χαμογελά και παίζει διαδρώντας με το 

αιωρούμενο παιχνίδι. Φαίνεται να κουνάει τα χέρια του και τα πόδια. Φορά ένα γκρι 

ρούχο, ξαπλωμένο σε γκρι ύφασμα – ενσωματωμένα πάνω σε γκρι μεταλλική 

επιφάνεια. Τα θερμά χρώματα του γκράφιτι εντοπίζονται στο δέρμα του μωρού και 

στα σπρέι που κρέμονται από πάνω του. Η απόδοση του σχεδίου είναι λεπτομερής, 

καθώς οι σκιάσεις και τα φώτα δίνουν το απαιτούμενο όγκο στη φιγούρα και τα 

αντικείμενα. Η σχεδιαστική του όψη είναι από το πλάι. Το βλέμμα του παιδιού, 

καθώς και η κίνηση των άκρων του δημιουργούν άνυσμα προς τα επάνω.  Το βλέμμα 

του θεατή οδηγείται στην κρεμαστή σύνθεση. Το μακρινό πλάνο δεν επιτρέπει 

προσωπική εμπλοκή του θεατή.  

Η ευχαρίστηση του παιχνιδιού  εμπεριέχεται στην έκφραση προσώπου του παιδιού  

σε αντίθεση με το ουδέτερο και απειλητικό περιβάλλον. Υποδηλώνεται η κοινωνική 

του θέση - πιθανόν το προφίλ της οικογένειας στην οποία ανήκει. Από την άλλη το 

σπρέι ως εργαλείο του γκράφιτι  υποδηλώνει τις νέες και μεταβαλλόμενες αξίες του 

κοινωνικού σχηματισμού και την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται ελεύθερα. Το 

κάθε παιδί ανάλογα σε ποιο περιβάλλον μεγαλώνει και ποιες προσλαμβάνουσες έχει 

διαμορφώνει τα πιστεύω του, την κριτική του στάση και τις αξίες του.  
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13 ο  γκράφιτι93: Alias, Στένσιλ / Έγχρωμο, Αμβούργο, Γερμανία, 2012 

 

 Αγόρι, σε νηπιακή ηλικία, απεικονίζεται μόνο του στη συγκεκριμένη εικόνα. Είναι 

καθισμένο σε μια ξύλινη κούνια,  με το ένα πόδι ακουμπισμένο πάνω στο κάθισμα 

και το άλλο να κρέμεται.  Στατικότητα διακρίνεται στη στάση του. Το δεξί του χέρι 

αγκαλιάζει την αλυσίδα. Φορά μια κόκκινη ζακέτα και ένα τζιν παντελόνι. Το 

ακατέργαστο, ουδέτερο φόντο δημιουργεί ένα ψυχρό περιβάλλον στο οποίο φαίνεται 

να στρέφεται το βλέμμα του παιδιού. Η γυρισμένη πλάτη και το μεσαίο μακρινό 

πλάνο απόδοσης της μορφής δομεί μια κοινωνικής απόστασης σχέση με το θεατή. 

Η σημαντικότητα του παιχνιδιού κατακερματίζεται από ένα αίσθημα μοναχικότητας 

και θλίψης. Αναρωτιέται κανείς ποιοι είναι οι παράγοντες που αφαιρούν την 

ψυχαγωγία από το παιδί. Το αστικό τοπίο, ίσως να είναι ένας από τους λόγους. Η 

απουσία άλλων παιδιών ή γονιών οδηγεί στη σκέψη ότι τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα 

τους, εγκλωβισμένα στους τοίχους των πόλεων και στην προσωπική τους 

εσωστρέφεια.  

14 ο γκράφιτι94: Camo, Στένσιλ / Μαύρο, Πέιτζγουντ, Νέα Νότια Ουαλία, 
Αυστραλία, 2012 
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Μαύρη φιγούρα νήπιου κοριτσιού σχεδιασμένο σε λευκή ξύλινη επιφάνεια. 

Διακρίνονται πέντε κόκκινες καρδιές, να αιωρούνται, εκ των οποίων η μια λειτουργεί 

ως στοιχείο στήριξης της παιδικής κούνιας. Το παιδί βρίσκεται σε κίνηση καθώς η 

τοποθέτηση του σχεδίου έχει αποδοθεί σε πλάγιο άξονα. Τα κρεμασμένα πόδια και τα 

χέρια του στις γραμμές – σκοινιά της κούνιας ενισχύουν την αίσθηση μη 

στατικότητας. Το μαύρο κοτσιδάκι, στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του, διευκολύνει 

τον προσδιορισμό του φύλου του.  

Η ανύπαρκτη σχεδίαση λεπτομερειών, αλλά αυτή της βασικής φόρμας επιτρέπει να 

γίνει αντιληπτό ότι το παιδί έχει πλάτη το θεατή – τρόπος αναπαράστασης των κάτω 

άκρων. Ο θεατής δεν εμπλέκεται στην αμετάβατη δράση. Μακρινή κοινωνική 

απόσταση μεταξύ αυτού και της παιδικής φιγούρας. 

15ο γκράφιτι95: Be Free, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Μελβούρνη, Αυστραλία, 2011 

 

Στη συγκεκριμένη ασπρόμαυρη εικόνα πρωταγωνιστεί ένα κορίτσι 6-8 ετών. Υπάρχει 

ένα χρωματικός διάλογος στο σχεδιασμό του, καθώς φορά ένα μαύρο παλτό με λευκά 

μοτίβα, ασπρόμαυρες κάλτσες και μαύρα μαλλιά πλαισιώνουν το λευκό πρόσωπό 

του. Ουδέτερο το φόντο όπου προβάλλεται η εικόνα. Η ελαφριά κίνηση του 
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κεφαλιού, το άνυσμα που δημιουργείται από το βλέμμα του και το χέρι του 

κατευθύνουν το βλέμμα στα έγχρωμα, άτακτα τραπουλόχαρτα. Τα χαρτιά είναι 

πραγματικά και αποτελούν το παιχνίδι της δράσης. Η εναλλασσόμενη τοποθέτηση 

τους όσον αφορά την καλή και την ανάποδη πλευρά του χαρτιού δημιουργούν την 

αίσθηση του τυχαίου. Αφετηρία της κίνησης των χαρτιών είναι το φουρφούρι 

(χάρτινος ανεμόμυλός)  στο χέρι του κοριτσιού.  

Η απουσία βλέμματος, η πλάγια όψη μορφής και το μακρινό πλάνο σώματος 

τοποθετούν το θεατή σε απόσταση, ως  παθητικό παρατηρητή. Δίχως καμία απαίτηση 

το κορίτσι εκτίθεται σε μια τσιμεντένια επιφάνεια.    

 Η συμβολική διαδικασία της αναπαράστασης έγκειται στα ανακατεμένα αιωρούμενα 

τραπουλόχαρτα. Ένα αντικείμενο από τον κόσμο των ενηλίκων - ως τυχερό παιχνίδι – 

στην παιδική πραγματικότητα. Μια στιγμή αυτοσχέδιου παιχνιδιού, που δεν 

υπερβαίνει την απουσία του ‘Άλλου’ – φίλου, γονέα, συμμαθητή. 

16ο γκράφιτι96: Icy and Sot, Στένσιλ, Έγχρωμο, Δάσος Mazichel, Ιράν, 2012 

 

 Πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, κατασκευής σε φυσικό περιβάλλον, διακρίνεται ένα 

παιδί, περίπου δύο ετών, να κάθεται.  Το φύλο του δεν προσδιορίζεται καθώς φορά 

στολή καφέ αρκούδας, με το πρόσωπο ακάλυπτο. Κρατά ένα πινέλο με κόκκινη 

μπογιά στην άκρη του. Το λεκτικό κείμενο που είναι γραμμένο στα αριστερά του ‘I 

LOVE ANIMALS IT’S PEOPLE I HATE’- «ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΜΙΣΩ» αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα του ίδιου κόκκινου χρώματος. Τα 

οριζόντια, ξεχωριστά ξύλινα φύλλα λειτουργούν σαν γραμμές τετραδίου, καθώς το 
                                                           
96 Πηγή:  Κet, 2014: 34 
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ύψος των γραμμάτων εσωκλείεται μεταξύ αυτών. Το κείμενο είναι χειρόγραφο. Η 

γραμμική φορά τού οδηγεί το βλέμμα στο πινέλο με το κόκκινο άκρο, το οποίο 

υποδεικνύει τον ‘ένοχο’ του μηνύματος.  

Η στάση του παιδιού είναι μετωπική και το βλέμμα του απευθύνεται στο θεατή. Η 

απόδοση του σχεδίου του διατηρεί μια κοινωνική απόσταση με το δέκτη, αν και η 

στάση του σώματος διακρίνεται από μια θετικότητα. Η εικόνα είναι απαίτησης, 

καθώς το βρέφος τραβάει την προσοχή χρησιμοποιώντας τη μορφή ενός παιδιού, 

αλλά το λόγο ενός ενήλικα.  

Ο τρόπος σχεδίασης της αναπαράστασης διακατέχεται από μια σοβαρότητα μέσω της 

διάδρασης του λεκτικού και του οπτικού κειμένου.  Η κορεσμένη χρήση θερμών 

χρωμάτων (και αυτό της επιφάνειας) έρχεται σε αντίθεση με την αρνητικά 

φορτισμένη λέξη «ΜΙΣΩ». Υποδηλώνεται η αναγκαιότητα προστασίας της φύσης για 

τις μελλοντικές γενιές, αλλά και η παρελθοντική συνύπαρξη ανθρώπινου είδους και 

ζώων.  Το γκράφιτι βρίσκεται σε δασική περιοχή στο Ιράν97. 

17ο γκράφιτι98: FRZ, Ερωτηματικό, Στένσιλ / Έγχρωμο, Ταμπρίζ, Ιράν, 2012 

 

 Σε διάφανη επιφάνεια στάσης λεωφορείου εντοπίζεται το αγόρι, σχολικής ηλικίας, 

του συγκεκριμένου γκράφιτι.  Αποδίδεται να ακουμπά στο τζάμι (εσκεμμένα θολό) με 

το ένα χέρι, ενώ με το άλλο σχηματίζει  ένα ερωτηματικό πάνω σε αυτό. Η ένδυση 

του είναι απλή – κοντομάνικο γκρι μπλουζάκι και μαύρο παντελόνι. Το βλέμμα του 
                                                           
97 Το 2012, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για την επικινδυνότητα 

εφαρμογής πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν λόγω του φανατισμού των κυβερνητικών μελών. Πηγή:  

http://www.naftemporiki.gr/stream/684/krisi-sto-iran 

 http://www.allnewz.gr/kappa972sigmamuomicronsigmaf/155 
98 Πηγή: Ket, 2014: 35 
 

http://www.naftemporiki.gr/stream/684/krisi-sto-iran
http://www.allnewz.gr/kappa972sigmamuomicronsigmaf/155


60 
 

είναι χαμηλωμένο και η έκφραση του προσώπου του εμφανίζεται σκεπτική. Η 

μετωπική στάση του σώματος του, καθώς και το μεσαίο πλάνο – προσωπική 

απόσταση - εμπλέκει το δέκτη της εικόνας αν και δεν υπάρχει οπτική επαφή.  

Το σχεδιασμένο ερωτηματικό ως σύμβολο έκφρασης απορίας και ανησυχίας 

επιβαρύνει με μια αίσθηση σοβαρότητας τη θέση και στάση του παιδιού. Το γεγονός 

ότι λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο είναι σαν να απευθύνεται στον οποιοδήποτε 

περαστικό. Η εικόνα όντας παροχής, εκθέτει την πιθανή ανασφάλεια που εκλαμβάνει 

από την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την χώρα έκθεσης του γκράφιτι 

υποδηλώνεται η έλλειψη σταθερότητας  του Ιρανικού κράτους99.   

18ο γκράφιτι100:  Ender, Στένσιλ / Ασπρόμαυρο, Μασσαλία, Γαλλία, 2011 

 
Ένα κορίτσι, μεταξύ 3-6 ετών, αναπαριστάται να κάνει γκριμάτσα βγάζοντας έξω τη 

γλώσσα του. Με τις παλάμες του ακουμπά τα μάγουλα του, καθώς παρουσιάζεται να 

στηρίζεται στους αγκώνες του. Η διαβαθμισμένη τονικότητα του σχεδίου (από λευκό 

-  γκρι ως μαύρο) αποδίδει με ρεαλισμό τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κοριτσιού. 

Η εσοχή στον τοίχο από την αφαίρεση σοβά και η προετοιμασμένη λευκή επιφάνεια 

μέσα σε αυτήν, δημιουργεί μια προοπτική. Ακανόνιστο το σχήμα πλαισίωσης της 

φιγούρας, η οποία αποδίδεται σα να βγαίνει μέσα από αυτό. Το βλέμμα του κοριτσιού 

απευθύνεται στο θεατή, όπως και η «κοροϊδευτική» έκφραση του. Η γωνία είναι 

                                                           
99  Το 2012 προβλέπονταν πολλά σενάρια πολέμου στην περιοχή του Ιράν με τις γειτονικές χώρες. 
Πηγή:  http://www.inewsgr.com/135/ipa-polemos-metaxy-israil-kai-iran-ton-aprilioto-israil-tha-
chtypisei-proto-deite-pos.htm 
100 Πηγή: Ket, 2014: 35 
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μετωπική και το πλάνο κοντινό. Η κοινωνική σχέση μεταξύ του αναπαριστάμενου 

συμμετέχοντα και του θεατή είναι οικεία/ προσωπική.  

Στην έκφραση του κοριτσιού δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο προσβολής αλλά 

εκπέμπεται μια χαρούμενη ή χιουμοριστική διάθεση. Ο τρόπος που προβάλλεται να 

εξέχει από τον τοίχο μπορεί να υποδηλώνει τον εγκλωβισμό  των παιδιών μέσα στα 

σύγχρονες, τσιμεντένιες κατοικίες που όμως δεν τα αποτρέπει από το να εκφράζουν 

την παιδικότητα τους. 

ΧΙΟΥΜΟΡ 

19ο γκράφιτι101: ICY AND SOT, Στένσιλ και ελεύθερο σχέδιο/ Ασπρόμαυρο και 
χρώμα, Λος Άντζελες / ΗΠΑ, 2012 

 

Έφηβος με καθημερινό ντύσιμο και κουκούλα στο κεφάλι παρουσιάζεται να 

χρωματίζει τη σκιά του με σπρέι σε λευκό τούβλινο φόντο. Ασπρόμαυρη η φιγούρα 

του νεαρού ενώ πολύχρωμες πινελιές στην σκιά. Υπάρχει προοπτική απόδοση στη 

σύνθεση. Δεν υπάρχει οπτική επαφή με το θεατή, ο οποίος τοποθετείται να παρατηρεί 

τη δράση από κάποια απόσταση. Πλάγια όψη του σώματος και σχεδόν μετωπική η 

γωνία της σκιάς συλλειτουργούν ώστε ο δέκτης του μηνύματος να ‘μπει’ μεταξύ 

τους. Το μακρινό πλάνο δομεί  μια κοινωνικής απόστασης σχέση με το θεατή.    

Η αντίθεση που παρατηρείται μεταξύ των δύο φιγούρων θα μπορούσε να έχει μια 

συμβολική σημασία. Οι  Icy and Sot  αποδίδουν με ασπρόμαυρο το δημιουργό 

γκράφιτι σαν να του αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα του να είναι διακριτικός  μέσα 
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στο  περιβάλλον που κινείται. Από την άλλη, ο αναπαριστάμενος συμμετέχοντας 

παρουσιάζεται με σοβαρότητα να εκτελεί το έργο του. Το γεγονός ότι η σκιά του 

είναι πλημμυρισμένη με χρώματα προδίδει το κρυφό περιεχόμενο της μορφής του. Το 

νόημα του συγκεκριμένου γκράφιτι είναι κοινωνικό, καθώς  παρουσιάζεται η εικόνα 

ενός καλλιτέχνη του δρόμου, εκτίθεται το μήνυμα του και αποκαλύπτεται ότι η φύση 

του γκράφιτι δεν είναι αναγκαστικά κακόβουλη ή προσβλητική. Ο μοναδικός δρων 

της εικόνας γίνεται  φορέας των άλλων writer, οι οποίοι διατηρώντας την ανωνυμία 

τους, επιδιώκουν να επικοινωνήσουν όσα τους εκφράζουν.   

20ο  γκράφιτι102: Banksy, Στένσιλ και ελεύθερο σχέδιο,  Ασπρόμαυρο και  χρώμα, 
NY, 2013 

 

Η σύνθεση του γκράφιτι αποτελείται από δύο αναπαριστάμενους συμμετέχοντες και 

ένα λεκτικό κείμενο. Ο ένας είναι ενήλικας – δεξιά - σε ρόλο μπάτλερ και ο άλλος, 

ένα παιδί σχολικής ηλικίας. Ο μεν πρώτος φορά  μαύρο σμόκιν, λευκά γάντια και 

κρατά ένα δίσκο με σπρέι. Το αγόρι εμφανίζεται με παιδικό κουστούμι και καπέλο. 

Βρίσκεται εν δράση, καθώς φαίνεται να ολοκληρώνει τη φράση ‘GHETTO 4 LIFE’. 

Κεφαλαία γράμματα, 3D σχεδιασμός, κόκκινο χρώμα αποτελούν τα χαρακτηριστικά 

των λέξεων. 

Η κλίση σώματος του μπάτλερ και το βλέμμα του προς το μικρό ‘κύριο’, δηλώνει την 

υποταγή του σε αυτόν. Το χέρι με το δίσκο δημιουργεί άνυσμα που οδηγεί το μάτι 

του θεατή προς το αγόρι. Η φωτισμένη πλάτη και η σχεδόν πλάγια γωνία θέσης του 

τονίζει το προεξέχον χέρι. Ένα δεύτερο άνυσμα επικεντρώνει την προσοχή στο 

ατελείωτο γράμμα. Δεν υπάρχει διάδραση μέσω βλεμμάτων. Πρόκειται για μια 
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εικόνα παροχής η οποία κρατά το θεατή αποστασιοποιημένο – μακρινό πλάνο: 

κοινωνική απόσταση. 

Το συμβολικό νόημα του γκράφιτι προκύπτει μέσω της δράσης ενός παιδιού της 

υψηλής κοινωνίας να παράγει το συγκεκριμένο λεκτικό μήνυμα. Η δημιουργία γκέτο 

στην  Νέα Υόρκη το ΄60 αποτελούσε ένα αυτόνομο - παράλληλο στοιχείο της 

κοινωνίας. Σε αυτά τα πλαίσια, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο,  

ξεπήδησε το γκράφιτι103. Με την παρούσα ενέργεια υποδηλώνεται ότι κάποια ελίτ 

εξακολουθεί να θεωρεί περιοχές της Νέας Υόρκης ως περιθωριακές με στοιχεία 

εγκληματικότητας και παρανομίας. Από την άλλη σηματοδοτεί ότι η παραγωγή 

γκράφιτι δεν ανήκει πλέον μόνο σε μια ορισμένη ομάδα ατόμων από χαμηλά, 

εργατικά στρώματα. 

21ο γκράφιτι104: Banksy, Στένσιλ, NY, 2013 

 

Μαύρη παιδική φιγούρα απεικονίζεται εν κινήσει, στοχεύοντας να χτυπήσει με σφυρί 

δεξαμενή σταθερής πιέσεως ύδατος. Το παιδί, 6-12 ετών, διαδρά με αστικό στοιχείο, 

το οποίο συνοδεύεται στο πάνω μέρος με πινακίδες που αφορούν τη δεξαμενή και τον  

κόκκινο συναγερμό. Η απουσία χαρακτηριστικών, η σχεδίαση όλης της μορφής του 

αγοριού και  η πλάγια γωνία της ανθρώπινης μορφής  δεν διαδρά με το δέκτη του 

μηνύματος. Ο θεατής διατηρείται σε απόσταση δίχως κάποια εμπλοκή στο συμβάν. 
                                                           
103 Αυτό το γκράφιτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε σημείο του Μπρονξ, είχε έντονες αντιδράσεις 
από τους κατοίκους της περιοχής. Το θεώρησαν ως ρατσιστική διάκριση εκ μέρους του Βanksy, και  
ατυχές στο συγκεκριμένο  χώρο. Ανακαλώντας τις δύσκολες και μεταβαλλόμενες συνθήκες στην 
κοινωνία των ανθρώπων της δεκαετίας του 60 και 70 θεωρήθηκε άδικο να γίνεται ακόμη λόγος για 
γκέτο μετά από τόσες δεκαετίες. Πηγή: http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/art/news/banksy-upsets-bronx-residents-with-ghetto-4-life-graffiti-8898535.html 

104 Πηγή: Ket, 2014: 62 
 

http://www.independent.co.uk/arts


64 
 

Το περιεχόμενο του μηνύματος πιθανόν να σημασιοδοτεί το παιχνίδι στα αστικά 

περιβάλλοντα, αλλά και τον καταπιεσμένο θυμό των νεαρών ατόμων. Τα κίνητρα 

άγνωστα για την παράνομη επέμβαση στο δημόσιο χώρο. 

22ο γκράφιτι105: Banksy, Στένσιλ και Ελεύθερο Σχέδιο, Ασπρόμαυρο, Λονδίνο, 
Αγγλία, 2009   

 

Αγόρι, σχολικής ηλικίας, με φόρμα εργασίας και άσπρο μπλουζάκι, παρουσιάζεται να 

κατεβάζει μια βούρτσα βαψίματος. Το λευκό λεκτικό κείμενο με τα κεφαλαία 

γράμματα πάνω στην τούβλινη επιφάνεια, είναι το εξής ‘LAST GRAFFITI BEFORE 

MOTORWAY’ – « Τελευταίο γκράφιτι πριν τον αυτοκινητόδρομο». Αριστερά του 

παιδιού βρίσκεται ο κουβάς με το  χρώμα. Η έκφραση του προσώπου προδίδει ότι 

έχει καταβάλει  αρκετή προσπάθεια να ολοκληρώσει το μήνυμα του. Η πλάγια γωνία 

του σώματος του, η απουσία βλέμματος και η μακρινή απόδοση της μορφής κρατούν 

απόμακρο το θεατή. 

Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το παιδί τη δράση εμπεριέχει μια 

χιουμοριστική χροιά. Ταυτόχρονα υποδηλώνει την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για 

το περιβάλλον που ζούνε. Πιθανόν η ενέργεια του παιδιού να είναι αποτέλεσμα 

μίμησης γκράφιτι που έχει συναντήσει. Δημιούργησε την ευκαιρία να δημιουργήσει 

ένα και το ίδιο.   
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23ο γκράφιτι106: Camo, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και χρώμα, Μποτάνι, Νέα Νότια 
Ουαλία, Αυστραλία, 2012 

 

Νέος, με ασπρόμαυρα ρούχα και καπέλο στο κεφάλι, παράγει λεκτικό κείμενο στο 

μπεζ τοίχο με κόκκινο σπρέι. ‘THE JOY OF SPRAYING PAINT ON WALLS’- « Η 

ΧΑΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΠΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ» συνοδεία μιας φάτσας 

χαμογελαστής αποτελεί την χειρόγραφη φράση. Κεφαλαία τα γράμματα με μια 

διαγώνια κλίση ακολουθούν την κλίση σώματος του γκραφιτά. Με γυρισμένη την 

πλάτη, τα πόδια σε διάσταση και το δεξί χέρι σηκωμένο για το σχέδιο θυμίζει 

χορευτική φιγούρα. Ο τόνος της εικόνας είναι χαρούμενος. Ο αναπαριστάμενος 

συμμετέχοντας δεν επικοινωνεί οπτικά με το θεατή. Η απόσταση είναι κοινωνική 

καθώς η μορφή του αποδίδεται ολόσωμη.  

Μέσω της αναπαράστασης δηλώνεται η αίσθηση που υπάρχει στη διαδικασία 
παραγωγής γκράφιτι.  
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24ο γκράφιτι107: Ρ183, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Μόσχα, Ρωσία, 2011 

 

Νεαρό αγόρι, εφηβικής ηλικίας, απεικονίζεται με γυρισμένη πλάτη, να παράγει 

λεκτικό κείμενο σε τέσσερεις γλώσσες. Με κόκκινα γράμματα αναγνωρίζεται η 

σημασία του «Σ’ αγαπώ!» στα ρώσικα, στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά. 

Στα αριστερά της αναπαράστασης διακρίνεται μια θηλυκή φιγούρα, σε πλάγια στάση 

να φορά παλτό με γούνινο γιακά και να έχει καλυμμένο το κεφάλι της. Το 

χαμηλωμένο βλέμμα της και η θέση του χεριού της στο μέτωπο δείχνει να ενοχλείται. 

Δεν είναι σίγουρο ότι οι δύο φιγούρες αποτελούν την αρχική σύνθεση ή αν η 

διάδραση τους είναι αποτέλεσμα της σχεδίασης του ενός στην ίδια επιφάνεια με το 

άλλο.  

Η στάση των σωμάτων και η απουσία βλέμματος από τους αναπαριστάμενους 

συμμετέχοντες  δομούν μια εικόνα παροχής. Ο θεατής παρατηρεί τη δράση 

αποστασιοποιημένα αλλά έχοντας προσωπική απόσταση με τους δρώντες, καθώς η 

σχεδίαση των μορφών φτάνει μέχρι τη μέση τους. 

Τα νεανικά συνθήματα αγάπης, στην προκειμένη εικόνα γίνονται πολύγλωσσα και 

απεικονίζεται το ίδιο το άτομο που τα εκδηλώνει. Η δημόσια κατάθεση αγάπης 

αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα θέματα γκράφιτι που δημιουργούν οι νεαροί 

γκραφιτάδες. 
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25ο γκράφιτι108: Banksy, Στένσιλ και Ελεύθερο σχέδιο, Ασπρόμαυρο και Χρώμα,  
Λονδίνο, Αγγλία, 2011 

 

Ασπρόμαυρη παιδική φιγούρα, γύρω στα 8 έτη, κρατά ένα καλάθι με πορτοκαλί 

φυσαλίδες109. Με το άλλο χέρι κρατώντας μια απόχη σχηματίζει τη λέξη ‘TOX’, η 

οποία έχει γραφτεί με κόκκινο περίγραμμα και κεφαλαία γράμματα. Το αγόρι 

εμφανίζεται να φορά μακρυμάνικη ζακέτα, κοντό παντελόνι και πέδιλα. Στο πρόσωπο 

του ξεχωρίζει η μαύρη φαρδιά γραμμή που του καλύπτει την περιοχή των ματιών. 

Στο σχέδιο αναγνωρίζεται το παιχνίδισμα του φωτός με τις σκιές. Η στάση του 

σώματος είναι σχεδόν μετωπική και η κίνηση του κατευθύνεται προς το θεατή, αν και 

το βλέμμα του είναι καλυμμένο. Η απόσταση που χαρακτηρίζει την αναπαράσταση 

είναι κοινωνική.   

Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι κοινωνικό, καθώς η λωρίδα λογοκρισίας στο 

παιδικό πρόσωπο υποβάλλει το θεατή σε υποψίες για μια ατμόσφαιρα απειλητική 

εναντίον του ίδιου του δρώντα.  Η λέξη ‘TOX’ παραπέμπει σε κάτι τοξικό και 

βλαβερό. Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα γκραφιτά τον Daniel Halpin110 , με το 

ψευδώνυμο Tox. Η φυλάκιση του λόγω παράνομου γκράφιτι οδηγεί τον Banksy στο 

να σχολιάσει το χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης από τις δικαστικές αρχές.   

 

                                                           
108 Πηγή: Ket, 2014: 65 
109 Πηγή: http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tox-in-camden/ 

110 Πηγή: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007860/Banksy-uses-tag-jailed-graffiti-artist-Tox--
Daniel-Halpin--latest-artwork-appears-London-street.html 

http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tox-in-camden/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2007860/Banksy-uses-tag-jailed-graffiti-artist-Tox
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26ο γκράφιτι111: Ozi, Στένσιλ και Ελεύθερο Σχέδιο, Έγχρωμο, Σάο Πάολο, Βραζιλία, 
2012 

 

Το κορίτσι του γκράφιτι αναπαριστάται με γυρισμένη πλάτη να γράφει με πινέλο τη 

λέξη ‘FUCK’. Το χρώμα που χρησιμοποιείται είναι το κόκκινο όπως και το δοχείο 

δεξιά του. Το ίδιο έχει μακριά καστανά μαλλιά - με κορδέλα μαύρη - και φοράει μια 

μπλε φούστα με λευκό φιόγκο. Η ηλικία του είναι από 6-12. Η επιφάνεια όπου 

αναγράφεται το κείμενο είναι ουδέτερη. Η ελαφριά κλίση στο ύφασμα της φούστας 

δίνει την εντύπωση ότι ανασηκώνεται στα πόδια της για να φτάσει στο συγκεκριμένο 

ύψος. Εμπλοκή του θεατή δεν υφίσταται καθώς απουσιάζει το βλέμμα και υπάρχει 

κοινωνική απόσταση με το δρώντα του γκράφιτι. 

Ο τόνος του μηνύματος  εκφράζει θυμό, ο οποίος δομείται μέσω της αντίθεσης της 

παραμυθένιας φιγούρας και του υβριστικού λεκτικού κειμένου. Στοιχείο 

διακειμενικότητας η απόδοση του κοριτσιού, καθώς σύμφωνα και με δικτυακή 

πηγή112 η φιγούρα αναφέρεται στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Λούις Κάρολ 

(1865)113. Οι περιπέτειες του κοριτσιού, στη σύγχρονη κοινωνία, δηλώνουν τη φυγή 

                                                           
111 Πηγή Ket, 2014: 66 
112Πηγή:  http://flickrhivemind.net/Tags/alice,ozi/Interesting 

113Η Αλίκη υπήρξε πραγματικό πρόσωπο στη ζωή του συγγραφέα. Σύγχρονες  μελετητές εκφράζουν 
τις υποψίες τους για περίπτωση παιδεραστίας  στη σχέση του παραμυθά με το κορίτσι. Βασίζονται σε 
ημερολόγιο που προδίδει την απότομη διακοπή των σχέσεων με την οικογένεια του κοριτσιού. 
Πηγή:  http://www.lifo.gr/team/sansimera/53339 

http://flickrhivemind.net/Tags/alice,ozi/Interesting
http://www.lifo.gr/team/sansimera/53339


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

από την πραγματικότητα. Επιπλέον το γεγονός ότι αναπαριστάται να βρίζει είναι σαν 

απευθύνεται σε ολόκληρη την πολιτική τακτική που εφαρμόζεται και πιθανόν να 

υποδηλώνει ότι δεν προστατεύει αποτελεσματικά την παιδικότητα της.   

27ο γκράφιτι114:  The Dotmasters, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Λονδίνο, Αγγλία, 2012 

 

Ο έφηβος της εικόνας παρουσιάζεται εν ώρα δράσης να σχεδιάζει με σπρέι, σε τοίχο, 

ένα κεφαλαίο άλφα μέσα σε ένα κύκλο. Ασπρόμαυρο σχέδιο που αναδεικνύει το ριγέ 

πουκάμισο και το τζιν παντελόνι του. Η στάση του σώματος του είναι πλάγια με 

στρεφόμενο το πρόσωπο του προς το θεατή. Κοιτάζει τον παρατηρητή της ενέργειας 

του και παράλληλα του ζητάει να κάνει ησυχία, ακουμπώντας το δείκτη του χεριού 

του στο στόμα. Η χειρονομία του  εμπλέκει το θεατή αλλά τον κρατά σε απόσταση – 

μακρινό πλάνο: κοινωνική απόσταση. 

Ο δρων γνωρίζει την παράνομη πράξη του και αναγνωρίζεται ο φόβος που τον 

διακατέχει. Επιπλέον, το σύμβολο115 που σχεδιάζει, δηλώνει την αντιστασιακή του 

θέση απέναντι στο κατεστημένο πραγμάτων. Με το σύμβολο των αναρχικών 

διατυπώνει την αμφισβήτηση του για την πολιτική της εποχής του. Ο 

ενδυματολογικός κώδικας του νεαρού παραπέμπει στη μικροαστική τάξη και γίνεται 

φορέας όσων βάλλονται από την ασκούμενη πολιτική. 
                                                           
114 Πηγή: Ket, 2014: 71 
115 Βάσει της φράσης του Πιερ Ζοζέφ Προυντόν (1809-1865) ότι «η αναρχία είναι τάξη» προέκυψε το 

συγκεκριμένο σχέδιο. Ο κύκλος προήλθε από την λέξη Order και το Α από το Anarchy. Με το κυκλικό 

σχήμα συμβολίζεται το συνεκτικό πνεύμα διαβίβασης των αναρχικών ιδεών και της αλληλεγγύης.  

Πηγή:  http://www.anarchism.net/symbol_ca.htm 

http://www.anarchism.net/symbol_ca.htm
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Νόμος και τάξη 

28ο γκράφιτι116: Banksy, Στένσιλ, Έγχρωμο Λονδίνο, Αγγλία, 2008 

 

Ο έφηβος της εικόνας ανεβασμένος σε σκάλα, με ρολό βαψίματος, παράγει το 

λεκτικό κείμενο ‘ONE NATION UNDER CCTV’ – « ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ». Τα λευκά κεφαλαία γράμματα 

εκτείνονται στη μεγάλη επιφάνεια του τοίχου. Αριστερά εντοπίζεται η ύπαρξη ενός 

φύλακα - γκρι στολή και καπέλο - με συνοδεία σκύλου να φωτογραφίζει το αγόρι. 

Στην παιδική φιγούρα ξεχωρίζει η κόκκινη μπλούζα με τη φορεμένη την κουκούλα. Η 

πλάγια όψη του άντρα με το βλέμμα στραμμένο προς το παιδί, καθώς και η κλίση του  

κεφαλιού το ζώου δημιουργούν ένα άνυσμα προς το κέντρο της σύνθεσης. Η 

γυρισμένη πλάτη του νεαρού και το μακρινό πλάνο απόδοσης του, 

συμπεριλαμβανομένου και του χώρου (κοινωνική απόσταση),  επιτρέπει στο θεατή να 

γίνει μάρτυρας της δράσης από απόσταση. 

Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι πολιτικό καθώς ο νεαρός δράστης καταγγέλλει 

το κράτος για την εξουσία που ασκεί στους πολίτες, μέσω του κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης (Closed-circuit television)117. Δεξιά της εικόνας υπάρχει μια τέτοια 

κάμερα. Επιπροσθέτως η φράση που έχει γραφτεί, σύμφωνα με σχόλιο του επιμελητή 

του βιβλίου «αποτελεί πιθανόν παράφραση του στίχου “One nation under God”» (Ket 
                                                           
116 Πηγή: Ket, 2014: 80 
 
117  Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television 

https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

2014: 128). Ο στίχος υπάρχει στο αμερικάνικο κείμενο υπόσχεσης πίστης στη σημαία 

“Pledge of Allegiance”118.   

29ο γκράφιτι119: Mogul, Στένσιλ,  Ασπρόμαυρο και χρώμα, Στοκχόλμη, Σουηδία, 
2013 

 

Η ασπρόμαυρη μορφή του κοριτσιού, ηλικίας 6-7 χρόνων, εμφανίζεται να επεμβαίνει 

στο επιτοίχιο κείμενο (με στένσιλ) “IF  YOU REPEAT A LIE OFTEN ENOUGH IT 

BECOMES TRUTH”- «ΌΤΑΝ ΕΠΑΝΑΜΑΝΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ ΣΥΧΝΑ 

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΗΘΕΙΑ». Με κόκκινη γραμμή έχει διαγραφεί η λέξη 

TRUTH  και από κάτω χειρόγραφα διακρίνεται η λέξη POLITICS. Το κορίτσι 

ανασηκωμένο στα πόδια του, με τις κοτσίδες του να ακολουθούν την κίνηση του 

κεφαλιού του φαίνεται ότι σβήνει το ‘S’. Με την πλάτη στραμμένη προς το θεατή και 

με το μακρινό πλάνο της φιγούρας καθίσταται σε κοινωνική απόσταση ο δέκτης της 

σύνθεσης. 

Δεν γίνεται αντιληπτό αν το παιδί γνωρίζει τη σημασία του κειμένου, αλλά 

εμφανίζεται να αντιλαμβάνεται το ορθογραφικό λάθος. Η αναγκαιότητα του να το 

διορθώσει μπορεί να υποκρύπτει κάποιου είδους θυμό. Το περιεχόμενο του 

μηνύματος είναι πολιτικό, καθώς είναι πιθανό να σχολιάζει το σύστημα εκπαίδευσης, 

τα ΜΜΕ και ό,τι μπορεί να έχει μαζική απήχηση. 

 

 

                                                           
118Πηγή: http://www.ushistory.org/documents/pledge.htm 

119  Πηγή: Ket, 2014: 87 

http://www.ushistory.org/documents/pledge.htm
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30ο γκράφιτι120: Dede,  Στένσιλ, Μαύρο, Τελαβίβ, Ισραήλ, 2011 

 

Δύο παιδιά, νηπιακής ηλικίας, καθισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, εντοπίζονται πάνω 

σε αναποδογυρισμένο αστυνομικό όχημα. Το αγόρι γέρνει προς τη πλευρά του 

κοριτσιού, ίσως με πρόθεση να το φιλήσει. Οι φιγούρες είναι μαύρες με πλάτη 

γυρισμένη στο θεατή. Η κοτσίδα του κοριτσιού το κάνει ευδιάκριτο από τον 

παρακαθήμενο του. Το όχημα εμφανίζεται τσαλακωμένο στο μπροστινό μέρος και η 

έγχρωμη σειρήνα είναι που το προσδιορίζει. Δεν υπάρχει διάδραση με το θεατή, ο 

οποίος βρίσκεται σε κοινωνική απόσταση από τους αναπαριστάμενους 

συμμετέχοντες.  

Τα παιδιά παρουσιάζονται σε χαρούμενη διάθεση, να διαδρούν μεταξύ τους και με το 

‘καινούργιο’ τους παιχνίδι. Ένα πολιτικό σχόλιο υποδηλώνεται από τον τρόπο 

αναπαράστασης των αρχών. Φαίνεται να έχουν χάσει τον έλεγχο και την ισχύ της 

επιβολής του νόμου και άσκησης της εξουσίας. Επίσης η τοποθέτηση των παιδιών 

έχει μια μεταφορική σημασία καθώς μπορεί να ερμηνευτεί σαν το κάλο να έχει 

νικήσει το κακό. Τέλος μπορεί να σημασιοδοτεί την ανατροπή του υπάρχοντος 

πολιτικού συστήματος από τις μελλοντικές γενιές.  

 

 

 

 

 

                                                           
120 Πηγή: Ket, 2014: 89 
 



Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Σημεία των καιρών 

31ο γκράφιτι121: Banksy, Στένσιλ,  Ίσλινγκτον, Λονδίνο, Αγγλία, 2008 

122 

Στη συγκεκριμένη αναπαράσταση εντοπίζονται τρία παιδιά. Τα δύο από αυτά ένα 

αγόρι και ένα κορίτσι διακρίνονται σε σχεδόν πλάγια όψη με το χέρι στο στήθος. Το 

άλλο αγόρι, στα δεξιά της σύνθεσης, έχει γυρισμένη την πλάτη και σηκώνει μια 

σακούλα Tesco123 - με κόκκινα κεφαλαία γράμματα το λογότυπο και πέντε μπλε 

οριζόντιες λωρίδες. Και τα τρία παιδιά δημιουργούν άνυσμα προς το σημείο της 

σακούλας καθώς το βλέμμα τους στρέφεται προς τη μεριά της. Οι φιγούρες τους 

έχουν αποδοθεί με λευκό, γκρι και μαύρο χρώμα ενώ το μόνο έγχρωμο στοιχείο είναι 

η πλαστική σακούλα 124 . Ο θεατής δεν εμπλέκεται στη δράση αλλά κοινωνικά 

αποστασιοποιημένος την παρατηρεί.  

Η πλαστική σακούλα ανυψώνεται όπως η σημαία, με τα χρώματα εκείνα της 

Βρετανικής. Τα παιδιά δηλώνουν υποταγή και σεβασμό αντίστοιχο με αυτόν που θα 

                                                           
121 Πηγή:  Ket, 2014: 90 
122Η φωτογραφία συμπεριλήφθηκε ώστε να δείξει την ολοκληρωμένη σχεδίαση του γκράφιτι. Πηγή: 
http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tesco-bag-flag-tesco-generation/ 

123 Πρόκειται για σειρά πολυκαταστημάτων με μεγάλο εύρος προϊόντων. Η ιστορία της συγκεκριμένης 
αλυσίδας ξεκινάει από το 1919. Η μελέτη της πορείας της αναδεικνύει μια επεκτατική πολιτική και 
αποτελεί έναν από του πρώτους που εφάρμοσαν το είκοσι τέσσερεις ώρες το 24ο ανοιχτά.. Πηγή: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/2788089/A-history-of-Tesco-
The-rise-of-Britains-biggest-supermarket.html 

124 Πηγή: http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tesco-bag-flag-tesco-generation/ 

 

http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tesco-bag-flag-tesco-generation/
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/2788089/A-history-of-Tesco
http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/tesco-bag-flag-tesco-generation/
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επεδείκνυαν για την πατρίδα τους. Πρόκειται όμως για ένα σύμβολο καταναλωτισμού 

υποδηλώνοντας τις αξίες του σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας.  

32ο γκράφιτι125: T.Wat, Φάτε τους φτωχούς, Στένσιλ, Έγχρωμο, Λονδίνο, Αγγλία, 
2010  

 

Το αγόρι του γκράφιτι στέκεται ακίνητο διαδρώντας με το λεκτικό κείμενο, το οποίο 

βρίσκεται αριστερά του. ‘EAT THE POOR.’ με κόκκινα κεφαλαία γράμματα 

φαίνονται χειρόγραφα σε αντίθεση με την πρόταση ‘50% LESS FAT’ η οποία είναι 

αποτέλεσμα χρήσης στένσιλ. Να σημειωθεί ότι το Α στη λέξη ‘EAT’ είναι κυκλωμένο 

– αναγνωρίζεται το αναρχικό σύμβολο. Η αρσενική φιγούρα, εφηβικής ηλικίας, 

αναπαριστάται με τζιν πανωφόρι και μαύρο παντελόνι. Το δέρμα του είναι μελαμψό. 

Η στάση του σώματος του είναι σχεδόν μετωπική, τα χέρια του είναι σταυρωμένα 

μπροστά και το βλέμμα του  σχηματίζει άνυσμα προς την πλευρά του κειμένου. 

Κοινωνική απόσταση χαρακτηρίζει τη σχέση που δομείται ανάμεσα δρώντα και 

θεατή, καθώς η όψη συγκαταλέγεται στην πλάγια, το πλάνο είναι μακρινό και το 

βλέμμα του παιδιού δε διαδρά μαζί του.  

Η σοβαρότητα με την οποία στέκεται το παιδί είναι σαν να καρτερεί να συμβεί κάτι. 

Η χρήση του αναρχικού άλφα προσδίδει μια ειρωνική χροιά στο κοινωνικό 

περιεχόμενο του κειμένου. Γίνεται νύξη για την κοινωνική μέριμνα και πολιτική που 

ασκείται για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται επιλύσιμο 

με τους ανθρώπους ως αναλώσιμα προϊόντα. Η διαγώνια τοποθέτηση του κειμένου 

πάνω στην παιδική φιγούρα σφραγίζει και επιβεβαιώνει ότι την κατανάλωση σε 

                                                           
125 Πηγή: Ket, 2014: 95 



Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

χαμηλά λιπαρά. Ένα σχόλιο για τις ελιτίστικες διατροφικές συνήθειες όσων έχουν να 

φάνε έναντι αυτών που στερούνται την τροφή.  

33ο γκράφιτι126:  Banksy, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Λονδίνο, Αγγλία, 2007 

 

Η ασπρόμαυρη κοριτσίστικη φιγούρα, σχολικής ηλικίας, βρίσκεται κλεισμένη στο 

μεταλλικό χέρι ενός αυτόματου μηχανήματος συναλλαγών. Φοράει μαύρη φούστα 

και λευκή μπλούζα.  Παρουσιάζεται να βρίσκεται στον αέρα και το ουδέτερο φόντο 

συμβάλλει στο να προεξέχει από την τοίχινη επιφάνεια. Τα χέρια της είναι λυγισμένα 

και οι παλάμες της κλειστές. Η πλάγια γωνία της όψης του κοριτσιού με το βλέμμα 

να απευθύνεται στο μηχανικό χέρι, καθώς και το μακρινό πλάνο δεν επιτρέπουν την 

εμπλοκή του δέκτη του μηνύματος. Κοινωνική απόσταση υπάρχει με τον θεατή, ο 

οποίος τίθεται σε ρόλο απλού παρατηρητή. 

Η συμβολική υποδηλωτική διαδικασία της αναπαράστασης πραγματώνεται μέσω της 

διάδρασης των δύο στοιχείων της σύνθεσης. Το παιδί παρουσιάζεται φοβισμένο ενώ 

η μηχανή απειλητική. Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας του καπιταλιστικού 

συστήματος και η ανελευθερία που επιβάλλει στους ανθρώπους, ξεκινώντας από τη 

νεαρή ηλικία. 

 

 

                                                           
126 Πηγή: Ket, 2014: 97 
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34ο γκράφιτι127:  ICY AND SOT, Στένσιλ, Έγχρωμο, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 
2012 

 

Αγόρι, σχολικής ηλικίας, αναπαριστάται με μαύρα ρούχα να μεταβαίνει από ένα 

σημείο της χρωματιστής λέξης σε άλλο. Η λέξη ‘DREAM’- «ΌΝΕΙΡΟ» σε μεγάλο 

μέγεθος με μπλε απόχρωση και κεφαλαία γράμματα αποτελεί το παιχνίδι του παιδιού. 

Με πλάγια γωνία έχει σχεδιαστεί  η παιδική φιγούρα με το κεφάλι κατεβασμένο και 

τα χέρια σηκωμένα στο ύψος των αγκώνων. Το βλέμμα είναι χαμηλωμένο 

εστιάζοντας στο σημείο που πατάει. Το πλάνο είναι μακρινό και ο θεατής 

υποβάλλεται σε κατάσταση παρατήρησης δίχως να εμπλέκεται, έχοντας κοινωνική 

απόσταση με τον αναπαριστάμενο συμμετέχοντα. 

Η στάση του παιδιού αποπνέει φόβο καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει. Η συμβολική 

υποδηλωτική διαδικασία της αναπαράστασης πραγματώνεται μέσω της διάδρασης 

του παιδιού με το «ΌΝΕΙΡΟ». Σημασιοδοτεί την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής 

πραγματικότητας και ονειρικού της παιδικής ηλικίας. Γεννάται το ερώτημα κατά 

πόσο είναι εφικτό να κάνει όνειρα ένα παιδί μέσα στη σύγχρονη καπιταλιστική 

κοινωνία. Οι καλλιτέχνες του γκράφιτι δηλώνουν ότι είναι «καλό να κάνεις μεγάλα 

όνειρα που μπορούν να πραγματοποιηθούν128» 

 

                                                           
127 Πηγή: Ket, 2014: 99 
 
128 Πηγή: http://vandalog.tumblr.com/post/32145496235/vandalog-presents-an-interview-with-iranian 
 

http://vandalog.tumblr.com/post/32145496235/vandalog-presents-an-interview-with-iranian
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35ο γκράφιτι129:  Banksy, Κατάσχεση Κηρομπογιάς, Ασπρόμαυρο και χρώμα, Λος 
Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 2011 

 

Η σύνθεση αποτελείται από δύο άτομα – άντρας αριστερά και δεξιά ένα μελαμψό 

κορίτσι μεταξύ 6 με 12 ετών. Ανάμεσα τους υπάρχει το περίγραμμα ενός κτιρίου με 

χρώμα, ενώ μπροστά του αναγνωρίζονται κίτρινα λουλούδια. Ο άντρας εμφανίζεται 

με φόρμα εργασίας και καπέλο, γονατισμένος να κρατά στο δεξί του χέρι ένα σφυρί 

και στο άλλο μια ξύλινη σανίδα. Δίπλα του διακρίνεται μια εργαλειοθήκη. Έχοντας 

γυρισμένη πλάτη προς το θεατή και με το σφυρί να ξεχωρίζει δημιουργείται ένα 

άνυσμα προς τη σφραγισμένη πόρτα του κτιρίου με σανίδες. Από την άλλη η 

κοριτσίστικη φιγούρα με την πλάγια στάση του σώματος και με το βλέμμα 

στραμμένο στον άντρα σχηματίζει ένα δεύτερο άνυσμα. Το παιδί φοράει μια σχολική 

ενδυμασία με λευκό γιακά και έχει σακίδιο στην πλάτη. Στο δεξί του χέρι κρατά μια 

μπογιά με κόκκινη μύτη.  Το αριστερό του χέρι είναι σε σφιγμένο – γροθιά. Η 

έκφραση του κοριτσιού δηλώνει θυμό και ίσως και απορία. Η απουσία βλέμματος, το 

μακρινό πλάνο και η στάση του σώματος του δημιουργούν κοινωνική απόσταση με 

το θεατή. 

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι κοινωνικό καθώς προβάλλεται το δικαίωμα του 

παιδιού στην εκπαίδευση 130  και παραβατική αφαίρεση αυτού στην προκειμένη 

αναπαράσταση. 

                                                           
129 Πηγή: Ket, 2014: 101 
 
130 Άρθρο 28 Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Πηγή https://www.unicef.gr/%CE%B7-
%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

https://www.unicef.gr/%CE%B7
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36ο γκράφιτι131: Ozi, Στένσιλ, Έγχρωμο, Σάο Πάολο, Βραζιλία, 2012 

  

Οι αναπαριστάμενοι συμμετέχοντες του συγκεκριμένου γκράφιτι είναι τρεις: 

αριστερά ένα κορίτσι, δεξιά ένα αγόρι και στο κέντρο στέκεται ένας κλόουν. Το 

φόντο είναι λευκό με σχεδιασμένα μπλε περιγράμματα για σύννεφα. Το κορίτσι 

φοράει μια ροζ φόρμα με κόκκινη κορδέλα στη μέση. Το αγόρι γαλάζιο παντελόνι και 

πορτοκαλί πουκάμισο. Και τα δυο παιδιά, νηπιακής ηλικίας, είναι γονατισμένα, σε 

πλάγια γωνία σχεδιασμένα, με τα κεφάλια τους χαμηλωμένα και τις παλάμες τους 

ενωμένες – κατάσταση προσευχής. Ο κλόουν έχοντας όλα τα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν την ταυτότητα του - κόκκινο μεγάλο στόμα, μπλε στρόγγυλη μύτη, 

φαρδύ πορτοκαλί παντελόνι και παπούτσια με καμπύλες μύτες – φοράει στο κεφάλι 

μία κορώνα. Ένα κίτρινο στρογγυλό περίγραμμα την περικλείει. Από το σημείο όπου 

ακουμπά η κορώνα το κεφάλι του ξεκινούν δυο έγχρωμες επιφάνειες (πορτοκαλί με 

κόκκινους κύκλους). Η κεντρική φιγούρα παρουσιάζεται να πατά πάνω σε ένα 

σύννεφο όπου στο προσκήνιο καλύπτεται εν μέρει από ένα μπλε λεκτικό κείμενο 

πάνω σε πορτοκαλί επιφάνεια. Το μακρινό πλάνο της σύνθεσης, η πλάγια όψη των 

παιδικών φιγούρων και η απουσία βλέμματος τους προς το θεατή δημιουργούν μια 

                                                                                                                                                                      
%CF%84%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-
%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-
%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/a4-467-22 
131 Πηγή: Ket, 2014: 102 
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κοινωνικής απόστασης σχέση μαζί του. Ο κλόουν είναι αυτός που διαδρά με το 

βλέμμα και τη μετωπική όψη με το δέκτη του μηνύματος. 

Η συμβολική λειτουργία του κίτρινου περιγράμματος γύρω από την κορώνα του 

κλόουν όπως και τα πλαϊνά πέτα παραπέμπουν στην απόδοση κάποιου αγίου. Ο 

σεβασμός που δείχνουν τα παιδιά σε ήρεμη κατάσταση αποπνέουν κάτι χαρούμενο. 

Σε δεύτερη ανάγνωση υποδηλώνεται ότι έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης.  

37ο γκράφιτι132:  T.Wat, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο με χρώμα, Χάνκι Ρόουντ, Λονδίνο, 
Αγγλία, 2012 

 

Παιδί νηπιακής ηλικίας, απροσδιόριστου φύλου, αναπαριστάται σε ασπρόμαυρους 

τόνους να περπατά κάτω από το λόγκο μιας πετρελαϊκής εταιρίας - ΒΡ. Το πράσινο 

και κίτρινο χρώμα της πινακίδας έχει  πάνω του πιτσιλιές μαύρου χρώματος. Η 

παιδική φιγούρα μετωπικά σχεδιασμένη στο θεατή κοιτάζει την παλάμη του δεξιού 

χεριού της. Τα ρούχα του αναλογούν στην ηλικία του. Ο τρόπος με τον οποίο διαδρά 

το παιδί με τη μαύρη σύνθεση του λόγκο επιτυγχάνεται με μαύρες, λεπτές, τυχαίες 

γραμμές. Το πλάνο είναι μακρινό και δεν υπάρχει οπτική επαφή με το παιδί. Ο θεατής 

βρίσκεται αποστασιοποιημένος (κοινωνική απόσταση), αν και η φιγούρα εμφανίζεται 

να κατευθύνεται προς το μέρος του. 

Η μαύρη σύνθεση στη πινακίδα έχει συμβολική λειτουργία καθώς σχηματίζει τις 

πέντε ηπείρους. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι οικολογικό με το παιδί να 

απειλείται από το μαύρο χρώμα – πετρέλαιο. Επιπλέον στην επιβαρυντική δράση της 

εκμετάλλευσης του μαύρου χρυσού σε σχέση με το ανθρώπινο είδος συμβάλλει η 

                                                           
132 Πηγή: Ket, 2014: 103 
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αντίθεση μεγεθών - μικρή παιδική φιγούρα vs μεγάλο λογότυπο εταιρίας. 

Επιπροσθέτως το πράσινο – οικολογικό χρώμα- έρχεται σε αντίθεση με το 

ασπρόμαυρο σχέδιο του παιδιού. 

38ο γκράφιτι133:  Banksy, Slave Labour134, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, London, 2012 

 

Το αγόρι, σχολικής ηλικίας, αναπαριστάται γονατισμένο στο έδαφος  πάνω από μια 

ραπτομηχανή. Αγγλικές σημαίες διαδρούν με το σχέδιο του γκράφιτι, 

συμπληρώνοντας το περιεχόμενο της σύνθεσης. Φοράει μακριά μπλούζα και το 

καπέλο ανάποδα στο κεφάλι. Η ασπρόμαυρη απόδοση της σύνθεσης σε ουδέτερο 

φόντο επιτρέπει να ξεχωρίσει η έκφραση του προσώπου του παιδιού. Επίσης, 

διακρίνονται λεπτομέρειες της μηχανής. Με το αγόρι σε πλάγια γωνία, με το βλέμμα 

χαμηλωμένο στην ενέργεια που εκτελεί - ράβει και με το μακρινό πλάνο αποτρέπεται 

η εμπλοκή του θεατή (κοινωνική απόσταση).  

Το θέμα της παιδικής εργασίας δηλώνεται με το παρόν γκράφιτι. Η Βρετανική 

σημαία φανερώνει ότι η παιδική εκμετάλλευση αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο του 

Δυτικού κόσμου και των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Επίσης, η χρήση του 
                                                           
133 Πηγή: Ket, 2014: 106 
134   Το συγκεκριμένο γκράφιτι σχεδιάστηκε σε τοίχο ενός καταστήματος της αλυσίδας Poundland. Η 
τοποθεσία δεν αποτελεί τυχαίο στοιχείο για την καταγγελία της παιδικής εργασίας.  Πηγή: 
http://www.iefimerida.gr/news/91282/%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9%
CF%84%CE%B9-
%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83
%CE%B5%C2%BB-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%BD%CE%B1-
%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%B5-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82#ixzz3wI5BQAbo 
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συγκεκριμένου μοντέλου ραπτομηχανής 135  υποδηλώνει τη χρονική διάρκεια του 

φαινομένου. Οι ραπτομηχανές Singer έχουν την αφετηρία τους στα μέσα του 19ου  

αιώνα. Το σημείο μπορεί να ερμηνευτεί και ως σύμβολο της εκβιομηχανισμένης 

κοινωνίας όπου η διαμόρφωση της εργατικής τάξης ήταν αναγκαία για την περεταίρω 

ανάπτυξη της. 

Πόλεμος και Ειρήνη 

39ο γκράφιτι136:  Camo, Στένσιλ, Έγχρωμο, Aλεξάντρια, Νέα Νότια Ουαλία, 
Αυστραλία, 2012 

 

Η σύνθεση της εικόνας αποτελείται από ένα δρων. Η φιγούρα στέκεται μπροστά στο 

θεατή φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και μια ασφυξιογόνα μάσκα. Αναγνωρίζεται ότι 

πρόκειται για κορίτσι, περίπου 10-12 ετών.  Στο ένα χέρι κρατάει ένα όπλο και με το 

άλλο αγκαλιάζει μια κούκλα. Αντί για πόδια αναπαριστάται με κάνες όπλων σε 

μαύρο χρώμα. Η μετωπική τοποθέτηση της φιγούρας και με κεφάλι προς τον θεατή 

τον εμπλέκει, καθώς πρόκειται για εικόνα (απ)αίτησης. Λόγω του μακρινού πλάνου 

υπάρχει κοινωνική απόσταση μεταξύ τους  

Η παιδική φιγούρα βάλλεται από αντικείμενα που προσβάλλουν την αθωότητα της 

ηλικίας της. Όπως η δυαδική σχέση αντίθεσης όπλου vs κούκλας ή ο κορεσμός 
                                                           
135 Η εταιρία Singer βρίσκεται ενεργή από το 1851 και έχει να επιδείξει μια πορεία εξέλιξης στο 
σχεδιασμό και λειτουργία των ραπτομηχανών. Το αναπαριστάμενο αντικείμενο του γκράφιτι είναι 
μοντέλο του 19ου – 20ου αιώνα. 
 Πηγή: http://sewingmachinesandparts.net/antique-sewing-machines/ 
 Πηγή: http://www.singerco.com/company/history 
 
136 Πηγή: Ket, 2014: 108 
 

http://sewingmachinesandparts.net/antique-sewing-machines/
http://www.singerco.com/company/history
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κόκκινου137 χρώματος συλλειτουργούν στην αίσθηση φόβου. Το παιδί νιώθει φόβο 

και ο θεατής το ίδιο παρατηρώντας το παιδί. Η έννοια του πολέμου κυριαρχεί στο 

περιεχόμενο της εικόνας. 

40ο γκράφιτι138: Sajjad Abbas, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Βαγδάτη, Ιράκ, 2011 

 

 

Ασπρόμαυρη αγορίστικη φιγούρα με τα χέρια να ακουμπάνε στο κεφάλι. Αν και λιτή 

η απόδοση του σχεδίου επιτρέπει να αναγνωριστεί η έκφραση έκκλησης και φόβου. 

Το λεκτικό κείμενο που βρίσκεται αριστερά της μορφής αγκυρώνει τη στάση του 

παιδιού. Χειρόγραφα αποδοσμένο το κείμενο διακρίνεται από κάποια ταχύτητα στη 

γραφή. Το “dont shoot me” – «Μη με πυροβολήσεις» συνοδεύεται από την έντονη 

υπογραφή του καλλιτέχνη. Το βλέμμα απευθύνεται στο θεατή. Μετωπική είναι η 

στάση της μορφής και έχει αποδοθεί ολόκληρη – μακρινό πλάνο που σημαίνει ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει κοινωνική απόσταση αν και υφίσταται διάδραση με το 

θεατή.     

                                                           
137 Σύμφωνα με τον ΤΖ. Κούπερ (1992) το κόκκινο «αντιπροσωπεύει τον ήλιο και όλους τους θεούς 

του πολέμου […] επιθυμία για αίμα […] θυμός, εκδίκηση, μαρτύριο, δύναμη, πίστη, μεγαλοψυχία.[…] 

Ο χρωματισμός ή η ζωγραφική με κόκκινο απεικονίζει την ανανέωση της ζωής. Κόκκινη με λευκό 

είναι θάνατος. κόκκινο με λευκό και μαύρο τα τρία στάδια της μύησης. Οι θεοί συχνά χρωματίζονται 

κόκκινοι για να δηλώσουν την υπερφυσική δύναμη, την ιερότητα, ή την ηλικιακή δύναμη (Κούπερ, 

1992: 579). 

138 Πηγή: Κet, 2014: 110 
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Πολεμικό το περιεχόμενο του πολυτροπικού κειμένου καθώς ο φόβος αφαίρεσης μιας 

ζωής καθιστά το θεατή συνένοχο. Το παιδί του ζητάει τη σωτηρία του σαν να 

βρίσκεται  στη θέση αυτού που κρατά το όπλο ή ακριβώς δίπλα σε αυτόν.  

41ο γκράφιτι139:  Soon, Φώτο-εκτύπωση, Ασπρόμαυρο, Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2013 

 

Παιδί, αγνώστου φύλου, κάθεται σε κούνια. Δεν βρίσκεται εν κινήσει. Η μορφή  

προσδιορίζεται από τον άρτια περιποιημένο ρουχισμό αλλά και τη χρήση 

ασφυξιογόνους μάσκας στο πρόσωπο. Η ελαφρώς πλάγια απόδοση του παιδιού δε 

στερεί την εμπλοκή του θεατή καθώς το κεφάλι του είναι στραμμένο προς το μέρος 

του.  Το πλάνο είναι μακρινό και η κοινωνική απόσταση διατηρείται ανάμεσα σε 

πομπό και δέκτη. Πρόκειται για εικόνα (απ)αίτησης.  

Η ασπρόμαυρη φιγούρα, νηπιακής ηλικίας, αποπνέει φόβο αλλά και άμυνα. Η 

τοποθέτηση της σε τούβλινη επιφάνεια υπενθυμίζει το αστικό περιβάλλον. Η χρήση 

της μάσκας υποβάλλει το θεατή στην διαδικασία  αμφισβήτησης της υπάρχουσας 

ατμόσφαιράς και του γεννάται το ερώτημα του τι έχει αλλάξει. Η έντονη αντίθεση 

του συνόλου της παιδικής αναπαράστασης με τη μάσκα προσδίδει ένα οικολογικό 

περιεχόμενο (πιθανόν συνέπειες ενός πυρηνικού όπλου και πολέμου). 

 

 

 

 
                                                           
139 Πηγή Κet, 2014: 110 
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42ο γκράφιτι140:  Solus, Στένσιλ, Έγχρωμο Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2013  

 

Το κορίτσι του γκράφιτι απεικονίζεται ως τη μέση να φορά ένα κίτρινο, κοντομάνικο 

μπλουζάκι και ένα στρατιωτικό κράνος. Διακρίνονται δύο λεπτές πλεξούδες να 

πλαισιώνουν το πρόσωπο του. Το νηπιακής ηλικίας παιδί ανασηκώνει το δεξί του 

χέρι φέρνοντας τη παλάμη σε οριζόντια γραμμή προς το πρόσωπο. Κάνει στρατιωτικό 

χαιρετισμό. Στον αγκώνα του δεξιού χεριού ξεχωρίζει ένα τατουάζ ιστού αράχνης. 

Στο αριστερό μπράτσο φαίνεται μια άγκυρα και κάτω από τα μάτια της έχει δυο 

μαύρα σημεία. Η στάση του κοριτσιού είναι μετωπική. Το βλέμμα απευθύνεται προς 

το θεατή. Η απόσταση που σχηματίζει μαζί του είναι προσωπική καθώς η απόδοση 

της σχεδίασης του το  φέρνει πιο κοντά σε αυτόν.  

Τα σύμβολα που φέρει στο σώμα του το παιδί έχουν εννοιολογικό περιεχόμενο και 

σηματοδοτούν ότι ανήκει σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων 141 . Η  άγκυρα 142 

θεωρείται σύμβολο ασφάλειας, σιγουριάς και καλοτυχίας και ιδιαίτερα για τους 

ναυτικούς (Κούπερ, 1992). Ο ιστός143 της αράχνης υποδηλώνει την έκτιση φυλάκισης. 

                                                           
140 Πηγή Κet, 2014: 111 
141 Τα τατουάζ σύμφωνα με την ιστορική τους εξέλιξη, ομαδοποιούσαν ανθρώπους και τους 
ξεχώριζαν από το σύνολο - βάσει φυλής, κουλτούρας, βιωμάτων – ιδιοτήτων π.χ. επάγγελμα 
ναυτικός. Πηγή http://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/i-istoria-twn-tatouaz-se-6-
lepta-36696000000 

142 Μπορεί να συμβολίζει πλοίο με κατάρτι και να σηματοδοτεί την ένωση μεταξύ θηλυκού 
και αρσενικού. «[…] παίρνει τη σημασία της ένωσης ανάμεσα στο θηλυκό, προστατευτικό 
σεληνιακό πλοίο και στο αρσενικό, φαλλικό στύλο ή κατάρτι» (Κούπερ, 1992: 22). 
143  Το γεγονός ότι τοποθετείται στον αγκώνα δείχνει τον χρόνο που ακουμπούν τα χέρια τους 
στα τραπέζια των φυλακών. Πηγή http://www.newsbeast.gr/world/arthro/1918685/ta-
tatouaz-ton-filakon-ke-i-simasia-tous 

http://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/i-istoria-twn-tatouaz-se-6
http://www.newsbeast.gr/world/arthro/1918685/ta
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Όσο πιο μεγάλος ο ιστός τόσο περισσότερο διάστημα καταδίκης. Επίσης μπορεί να 

σημαίνει τον αγώνα που έκανε κάποιος για να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, από μια 

συμμορία ή ακόμη και την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου144.  Τέλος τα 

μαύρα δάκρυα σχετίζονται με το περιβάλλον της φυλακής και υποδηλώνει την 

εκτέλεση φόνου145. Το γεγονός ότι το μικρό παιδί φέρει όλα αυτά τα σημεία και 

λαμβάνοντας υπόψη αμφίεση και χειρονομία πιθανόν να υποδηλώνεται ο κόσμος που 

το περιβάλλει. Εκτίθενται οι επιρροές που δέχεται ή προδίδεται η μελλοντική 

κοινωνία  για την οποία προετοιμάζεται ως ενήλικας. Επίσης απεικονίζεται η στάση 

που οφείλει να κρατά απέναντι σε αυτήν – στάση υποταγής και αποδοχής.  

43ο γκράφιτι146: Alias, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Αμβούργο, Γερμανία, 
2011  

 

Αγόρι, 5-6 ετών, αναπαριστάται καθισμένο πάνω σε βόμβα με φυτίλι. Η ασπρόμαυρη 

φιγούρα του παιδιού χαρακτηρίζεται από  διαβάθμιση τόνων, ενώ έγχρωμο στοιχείο 

εντοπίζεται στη βόμβα- γαλάζιο και στο αναμμένο φυτίλι – κίτρινο και κόκκινο. Στο 

συγκεκριμένο γκράφιτι συμμετέχει και η υπογραφή του καλλιτέχνη ALIAS, ως βάση 

στήριξης της σφαίρας.  Το αγόρι φοράει αθλητικά ρούχα και παπούτσια. Στη μπλούζα 

του διακρίνεται το κεφαλαίο γράμμα Α. Το παιδί απεικονίζεται με γερμένο κορμό σε 

πλάγι γωνία. Τα χέρια του είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γόνατα του. Το κεφάλι 

του είναι κυρτό και το βλέμμα του χαμηλωμένο. Η έκφραση του προσώπου του είναι 

                                                           
144 Πηγή http://el.urbandictionary.com/define.php?term=Spiderweb+Tattoos 

145 Πηγή http://el.urbandictionary.com/define.php?term=teardrop+tattoo 
146 Πηγή Κet, 2014: 111 
 

http://el.urbandictionary.com/define.php?term=Spiderweb+Tattoos
http://el.urbandictionary.com/define.php?term=teardrop+tattoo
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θλιμμένη. Πρόκειται για μια εικόνα παροχής καθώς δεν υπάρχει διάδραση με το 

θεατή και κοινωνική απόσταση χαρακτηρίζει την αναμεταξύ τους σχέση. 

Η διάδραση που υπάρχει μεταξύ του παιδιού και της βόμβας έχει αλληγορική έννοια, 

καθώς υποδηλώνεται ότι οι νέες γενιές βρίσκονται σε κίνδυνο. Η κοινωνία προκαλεί 

λύπη στο παρόν των παιδικών χρόνων και σχηματίζει στενάχωρους και 

παραιτημένους ανθρώπους για το μέλλον. Όπως παρουσιάζεται το αγόρι του γκράφιτι  

διαφαίνεται η άγνοια του για το που κάθεται, αλλά στην περίπτωση που γνωρίζει, δεν 

αντιλαμβάνεται ότι η αποφυγή ‘καταστροφής’ βρίσκεται στο δικό του χέρι. 

44ο γκράφιτι147:  Banksy, Στένσιλ, Έγχρωμο, Λονδίνο, Αγγλία, 2003 

  

Το κορίτσι της εικόνας σε έντονο κόκκινο φόντο διακρίνεται από το μεγάλο μέγεθος 

του σχεδίου του. Το χρώμα του είναι αποχρώσεις ουδέτερες (του μπεζ) και μαύρο. 

Φοράει μαύρο ρούχο με λευκά σημεία. Τα μαλλιά του είναι μαζεμένα σε πλεξούδα με 

φιόγκο στην άκρη. Είναι ηλικίας 3-6. Πλάγια σχεδιασμένη η φιγούρα τονίζει το χέρι 

που κρατά ένα παγωτό χωνάκι με  δυναμίτη και φυτίλι αναμμένο. Το βλέμμα του 

κοριτσιού δημιουργεί άνυσμα προς το αντικείμενο που κρατά αλλά κοιτάζει πιο πέρα 

από αυτό. Ο βαθμός σχεδίασης της φιγούρας μέχρι τη μέση δημιουργεί με το θεατή 

προσωπική σχέση αλλά ταυτόχρονα δεν βρίσκεται απόλυτα εμπλεκόμενος.  

                                                           
147 Πηγή Ket, 2014: 112 
 



Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Για το δέκτη του κειμένου το γκράφιτι έχει έναν απειλητικό τόνο. Για το κορίτσι δεν 

ισχύει το ίδιο. Το χαμογελαστό πρόσωπο του έρχεται σε αντίθεση με το αναμμένο 

εκρηκτικό. Υποδηλώνεται η αθωότητα του καθώς δεν αναγνωρίζει τι κρατάει σε 

σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον που μπορεί να του προμηθεύει επικίνδυνα 

προϊόντα. Τα παιδιά φαίνονται απροστάτευτα απέναντι και μέσα στον ιστό μιας 

παράλληλης πραγματικότητας με αυτήν της ηλικίας τους.    

45ο γκράφιτι148: Solus, Στένσιλ, Έγχρωμο , Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2013 

 

Η έφηβη της εικόνας αναπαριστάται γονατισμένη με τα χέρια ανάμεσα στα πόδια της 

κρατώντας ένα όπλο. Το μπλε μπλουζάκι που φοράει έχει κόκκινα στίγματα ενώ το 

φόντο που την πλαισιώνει. έχει κόκκινο και λευκό  χρώμα. Η στάση της είναι 

μετωπική επιτρέποντας να φαίνεται η σοβαρή όψη του προσώπου τους. Το κεφάλι 

είναι κυρτό ελαφρώς στο πλάι, το βλέμμα χαμηλωμένο και το στόμα σφιγμένο με 

αίμα στην άκρη. Ο θεατής βρίσκεται σε κοινωνική απόσταση με τον αναπαριστάμενο 

συμμετέχοντα λόγω της απόδοσης της μορφής. 

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι κοινωνικό καθώς θίγεται το ζήτημα της παιδικής 

εγκληματικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση η όλη σύνθεση επιτρέπει να γίνουν 

εικασίες για αμυντική στάση του κοριτσιού σε πιθανή επίθεση που δέχτηκε. Σύμφωνα 
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με τον Κούπερ (1994) ο συνδυασμός  κόκκινου με λευκού χρώματος στη ζωγραφική 

σημαίνει θάνατο. Αν ληφθεί υπόψη αυτή η συμβολική έννοια φαίνεται να αγκυρώνει 

την αίσθηση φονικού που υποδηλώνεται μέσω των προαναφερθέντων στοιχείων. 

46ο γκράφιτι149: Banksy,Ο σκοπευτής με τις κηρομπογιές, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και 
Χρώμα, Λος Άντζελες , Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 2011 

 

Σε πράσινο φόντο με έγχρωμα περιγράμματα λουλουδιών και μιας πεταλούδας 

ξεχωρίζει η ασπρόμαυρη φιγούρα του αγοριού σχολικής ηλικίας. Ντυμένο με 

στρατιωτικά ρούχα και καπέλο γυρισμένο στο πλάι, κρατάει ένα αυτόματο όπλο. Την 

διαφορά κάνουν οι πολύχρωμες κηρομπογιές που κρέμονται αντί για σφαίρες. Η 

πλάγια σχεδίαση του παιδιού με το βλέμμα και την κάνη στην ίδια φορά δημιουργούν  

άνυσμα προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο θεατής τοποθετείται να παρατηρεί 

αποστασιοποιημένος τον  μοναδικό δρώντα της εικόνας – κοινωνική απόσταση. 

Το περιεχόμενο της εικόνας είναι ειρηνικό όπως προκύπτει από την δυαδική σχέση 

αντίθεσης μεταξύ όπλου και κηρομπογιών. Ο ευδιάκριτος θυμός στο παιδικό 

πρόσωπο υποδηλώνει την αγανάκτηση του αγοριού και τον πόλεμο που κηρύσσει για 

την διεκδίκηση της παιδικότητας του. Επιπλέον τα σχιστά μάτια του παραπέμπουν 

στον πόλεμο του Βιετνάμ (1960-1975). Οι επιπτώσεις150 αυτού του πολέμου ακόμη 

                                                           
149 Πηγή Κet, 2014: 114 
150 «Σύμφωνα με την Renew, μία φιλανθρωπική οργάνωση η οποία εδρεύει στο Βιετνάμ και 
βοηθάει εκείνους που έχουν τραυματιστεί από βόμβες που απέμειναν από τον πόλεμο, το 
10% από τα 15 εκατομμύρια τόνους πυρομαχικών που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια 
του πολέμου δεν εξερράγησαν».  Πηγή 
http://www.pronews.gr/portal/item/%ce%b2%ce%b9%ce%b5%cf%84%ce%bd%ce%ac%ce
%bc-
%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%

http://www.pronews.gr/portal/item/%ce%b2%ce%b9%ce%b5%cf%84%ce%bd%ce%ac%ce
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αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. καθώς σε τόπους όπου παίζουν παιδιά εγκυμονεί ο 

κίνδυνος έκρηξης κάποιας απομείναντας νάρκης ή πυρομαχικών.   

47ο γκράφιτι151: Noir, Το μπουκάλι με το σπρέι μου – η μολότοφ σου, Στένσιλ,  
Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Αθήνα, Ελλάδα, 2013 

 

Σε επιφάνεια με σπρέι σχεδιασμένη επιλέγεται να τοποθετηθεί το παραπάνω γκράφιτι 

σε ασπρόμαυρο χρώμα, επιτρέποντας την διατήρηση κόκκινων σημείων από το 

αρχικό υπόστρωμα. Η εφηβική φιγούρα που εντοπίζεται στην εικόνα φοράει 

παντελόνι και μια ζακέτα με κουκούλα, η οποία σκιάζει τελείως τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου. Στο ένα χέρι κρατάει ένα σπρέι και με το άλλο κάνει χειρονομία 

(δάχτυλα γροθιά μόνο ο μέσος ίσιος). Στα αριστερά του αγοριού υπάρχει η φράση με 

στένσιλ κεφαλαία γράμματα σε μαύρο χρώμα “MY SRAYCAN YOUR MOLOTOV” 

– « ΤΟ ΣΠΡΕΙ ΜΟΥ Η ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΟΥ». Η μετωπική στάση του δρώντα , η 

χειρονομία και το κεφάλι στραμμένα προς το θεατή σχηματίζει μια εικόνα 

(απ)αίτησης. Κοινωνική απόσταση, όμως, υπάρχει μεταξύ τους λόγω του τρόπου 

απόδοσης της ανθρώπινης φιγούρας. 

 Ο ενδυματολογικός κώδικας του αγοριού παραπέμπει σε καλλιτέχνη του γκράφιτι. 

Το λεκτικό κείμενο αγκυρώνει την ιδιότητα του. Ο τόνος του είναι απειλητικός καθώς 

αντιτάσσει την δική του δράση απέναντι σε αυτήν της κοινωνίας. Η ανωνυμία του 
                                                                                                                                                                      
bd-%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%bf%cf%85-
%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b5-4-
%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac#sthash.otGpvIRp.dpuf 
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διατηρείται – απόκρυψη χαρακτηριστικών προσώπου. Η μορφή του αποτελεί τον 

φορέα των πιστεύω των υπόλοιπων γκραφιτάδων. Στόχος τους είναι να 

επικοινωνήσουν,  όσο και αν βάλλονται από την πολιτική που ασκείται. 

48ο γκράφιτι152: Alias, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Βερολίνο, Γερμανία, 2012 

 

Αγορίστική εφηβική φιγούρα σε ασπρόμαυρους τόνους με κόκκινα σημεία 

απεικονίζεται ως το προεξέχων στοιχείο ενός τοίχου - ίχνη προηγούμενων 

παρεμβάσεων. Το παιδί είναι οκλαδόν καθισμένο με τα χέρια ανάμεσα στα πόδια του. 

Αθλητικά ντυμένο και φορώντας κουκούλα χαρακτηρίζεται από στατικότητα. Το 

πρόσωπο του, αν και είναι εμφανές, δεν έχει καθορισμένα χαρακτηριστικά. Το 

κόκκινο χρώμα από το δεξί μάγουλο ρέει στη μπλούζα, το παντελόνι και το παπούτσι. 

Η μετωπική του στάση, η απουσία βλέμματος και το μακρινό πλάνο απόδοσης της 

μορφής αποτρέπει τον θεατή να εμπλακεί. 

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι κοινωνικό. Είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις 

που νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα γκράφιτι. 

Από την μια η παράνομη φύση του και από την άλλη η ανάγκη για αναγνωρισιμότητα 

και καθιέρωση στον κύκλο των γκραφιτάδων οδηγεί τους καλλιτέχνες σε 

απαγορευμένα και επικίνδυνα σημεία της πόλης. 
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49ο γκράφιτι153: Banksy, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Λονδίνο, Αγγλία, 2007 

 

Κουκουλοφόρος έφηβος εικονίζεται με γκρι φόρμα να στέκεται μπροστά από ένα 

λευκό τοίχο. Στην ίδια επιφάνεια υπάρχει το λεκτικό κείμενο μα κόκκινα κεφαλαία 

γράμματα “TOURIST INFORMATION”- «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Τα 

χέρια του είναι λυγισμένα και οι παλάμες κοντά στο στήθος. Δεν είναι ευδιάκριτο τι 

αντικείμενο κρατάει. Το κεφάλι του είναι χαμηλωμένο προς το σημείο των χεριών. 

Μια κόκκινη ελεύθερη γραμμή διακρίνεται πάνω από το στέρνο και το δεξί του χέρι. 

Η απόδοση της φιγούρας είναι μετωπική, απουσιάζει η οπτική επαφή και το πλάνο 

μακρινό. Ο θεατής παρατηρεί το αντικείμενο δίχως να εμπλέκεται περισσότερο – 

κοινωνική απόσταση. 

Ο τρόπος απόδοσης της μορφής με την συγκεκριμένη επιλογή χρώματος και το 

έντονο μαύρο στην περιοχή του προσώπου δημιουργεί μια απειλητική αίσθηση. Σε 

αυτήν προστίθεται η λεζάντα για παροχή τουριστικών πληροφοριών και η 

ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο φοβιστική. Μέσω της δηλωμένης παροχής υπηρεσιών 

υποδηλώνεται ότι τα πραγματικά αξιοθέατα και πολιτισμικά σημεία που 

στοιχειοθετούν το κοινωνικό παρόν, οφείλει κάποιος να ρισκάρει για να τα δει. 

Θίγονται θέματα ιδεολογίας, κριτικής σκέψης και ερμηνείας της κοινωνικής 

πραγματικότητας και τίθεται η πρόκληση για ανατροπή αυτών.  
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50ο γκράφιτι154: Aiko, Σταθμός Τρένων, Στένσιλ, Έγχρωμο, Τομιόκα, Φουκουσίμα, 
Ιαπωνία, 2013 

 

Το κορίτσι, σχολικής ηλικίας, απεικονίζεται καθισμένο στα γόνατα, να κρατά μια 

φιάλη σπρέι με μια καρδιά επάνω. Φοράει μια ροζ φούστα και μια έντονα πράσινη 

μπλούζα. Το ίδιο χρώμα υπάρχει στα μαλλιά του, τα οποία είναι πιασμένα πλεξούδα. 

Η γωνία της μορφής είναι πλάγια. Το βλέμμα του παιδιού απευθύνεται στο 

αντικείμενο  που έχει στα χέρια του. Η απόδοση του σώματος είναι ολοκληρωμένο – 

μακρινό πλάνο: κοινωνική απόσταση με θεατή. Πρόκειται για εικόνα παροχής. 

Στην σχεδιαστική άποψη του κοριτσιού εντοπίζονται τα μάνγκας 155 . Τα 

χαρακτηριστικά της σιλουέτας, όπως λεπτά και μακριά άκρα, καθώς και τα μεγάλα 

μάτια με το μικρό στόμα και την λεπτή μύτη παραπέμπουν στα γιαπωνέζικα 

κινούμενα σχέδια. Ο τρόπος που κοιτάζει το κορίτσι το σπρέι δείχνει το πόσο 

σημαντικό είναι για το ίδιο. Υποδηλώνει ότι το γκράφιτι δεν συναντά όρια ηλικιακά 

και χωρικά.  Η ανάγκη για έκφραση και η αγάπη για δημιουργία αποτελούν την 

κινητήρια δύναμη ώστε να προκύψουν εικόνες σε οποιοδήποτε σημείο του δημόσιου 

χώρου και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες156. 

                                                           
154 Πηγή Κet, 2014: 120 
155  Πρόκειται για την ιαπωνική τέχνη του κόμικς που στην πορεία του δέχτηκε κάποιες 
επιρροές από το δυτικό σχέδιο. Η σημασία της λέξης μάνγκα είναι ‘γελοιογραφίες’. Πηγή 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B1   
156 Λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή και την χρονολογία ανακαλούνται δύο σοβαρά γεγονότα 
που τάραξαν την καθημερινότητα των γιαπωνέζων στη Φουκουσίμα: ένας σεισμός και η 
διαρροή ραδιενεργού ύδατος από πυρηνικό εργοστάσιο. Πηγή 
ww.newsbomb.gr/kosmos/news/story/370475/nea-diarroi-radienergoy-ydatos-apo-
dexameni-sti-foykoysima 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B1
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 51ο γκράφιτι157:   Icy and Sot, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο, Τεχεράνη, Ιράν, 2010 

 

Η ασπρόμαυρη φιγούρα του αγοριού, σχεδιασμένη ως τα γόνατα, φοράει στρατιωτικό 

πανωφόρι και κράνος. Ηλικία του είναι 6-12 ετών. Στα χέρια του κρατεί μία 

επιφάνεια στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω λέξεις “Freedom, Peace,  Justice”- 

«Ελευθερία, Ειρήνη, Δικαιοσύνη». Το μαύρο χρώμα στο σώμα του παιδιού 

αναδεικνύει το κείμενο.  Το παιδί στέκεται απέναντι στο θεατή, με  ένα μειδίαμα στο 

πρόσωπο και τον κοιτά στα μάτια. Η απόσταση που σχηματίζεται μεταξύ τους είναι 

προσωπική.   

Η αντίθεση μεταξύ ενδυματολογικού κώδικα και λεκτικού μηνύματος κατασκευάζει 

το ειρηνικό περιεχόμενο του κειμένου. Η αναπαράσταση προβάλλει το παιδί με την 

χαμένη παιδικότητα, να διεκδικεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του στα πλαίσια μιας 

χώρας – Ιράν - που η σκιά του πολέμου δεν παύει να είναι παρούσα. 

52ο  γκράφιτι158: Sajjad Abbas, Στένσιλ, Ασπρόμαυρο και Χρώμα, Βαγδάτη, Ιράκ, 
2011  

 

                                                           
157 Πηγή Κet, 2014: 124 
158 Πηγή Κet, 2014: 124 
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Έφηβος με άσπρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και σανδάλια απεικονίζεται να 

στέκεται όρθιος κρατώντας μια πινακίδα - “Free”- «Ελεύθερος». Τα γράμματα έχουν 

κόκκινο χρώμα που συνδιαλέγονται με αυτό του σχεδίου πάνω στη μπλούζα. Το 

σύμβολο της ειρήνης αναγνωρίζεται. Η απόδοση των χαρακτηριστικών του είναι η 

στοιχειώδης. Παρόλα αυτά η έκφραση του προσώπου του είναι σκυθρωπή. Το κεφάλι 

κυρτό προς την πλευρά του κειμένου. Μετωπικά τοποθετημένη η μορφή του παιδιού 

με το βλέμμα προς το θεατή του ζητάει να είναι ελεύθερος. Κοινωνική απόσταση 

μεταξύ τους λόγω μακρινού πλάνου.  

Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι ειρηνικό, καθώς εκδηλώνεται η ανάγκη του 

ανθρώπου να ζήσει ελεύθερος σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποδηλώνεται το 

ασταθές πολιτικό και θρησκευτικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής, με  τον πόλεμο να 

καθορίζει τις τύχες των ανθρώπων και τη μοίρα των κρατών.  

5.2 Ποσοτική  Ανάλυση 
Οι κατηγορίες που οριστήκαν για την μελέτη του δείγματος βασίζονται στις δύο από 

τις τρεις μεταλειτουργίες των Kress & Van Leeuwen (2010): την αναπαραστατική/ 

ιδεολογική και την διαπροσωπική μεταλειτουργία. Εξετάζονται ποιοι δημιουργοί 

έχουν κατασκευάσει  τα πολυτροπικά κείμενα και πόσα γκράφιτι αντιστοιχούν στον 

καθένα. Οι επόμενες ταξινομήσεις αφορούν στο χρώμα των γκράφιτι, την ηλικιακή 

ομάδα στην οποία ανήκει το κάθε αναπαριστάμενο παιδί, το φύλο  του συμμετέχοντα, 

το αριθμό των δρώντων προσώπων σε κάθε εικόνα και η διάδραση που συντελείται 

στις πολυπρόσωπες αναπαραστάσεις. Επίσης τα γκράφιτι κατανέμονται σύμφωνα με 

τη δράση που πραγματοποιείται. Ο τρόπος ένδυσης αποτελεί μια επιπλέον κατηγορία 

εξετάζοντας ποιος τύπος ρουχισμού είναι σύγχρονος - καθημερινός, ποιος είναι 

χαρακτηριστικός για μια συγκεκριμένη ομάδα, ποιος παραπέμπει σε παλαιότερη 

εποχή. Ακόμη, υφίσταται η υποκατηγορία του λιγοστού ρουχισμού και αυτού που 

διαφέρει και αφορά σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Στη συνέχεια οι εικόνες 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη στάση του σώματος (πλάτη, πλάγια, μετωπική 

στάση), το βλέμμα του συμμετέχοντα (εικόνα παροχής ή (απ)αίτησης), και με το αν  

συντελούνται κάποιες συγκεκριμένες χειρονομίες ή εκφράσεις προς τον θεατή. 

Επιπροσθέτως, το δείγμα κατανέμεται λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση που 

δημιουργείται ανάμεσα στον αναπαριστάμενο συμμετέχοντα και τον δέκτη 

(προσωπική, κοινωνική, απρόσωπη). Τέλος τα γκράφιτι διαχωρίζονται και 



Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

ομαδοποιούνται σύμφωνα με το τόνο του περιεχομένου, η αίσθηση που απορρέει από 

κάθε εικόνα και με βάση το περιεχόμενο του μηνύματος. 

Ο Πίνακας 2 αναδεικνύει τις δημιουργίες του Banksy να ανέρχονται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό 32,7%, γεγονός που αγκυρώνει και τον τίτλο του βιβλίου. Από το σύνολο 

των 22 καλλιτεχνών, τα γκράφιτι του ιδίου καλλιτέχνη συναντώνται περισσότερες 

φορές δηλώνοντας την καλλιτεχνική του συνέπεια αλλά και την επιρροή που έχει σε 

άλλους γκραφιτάδες. Τα επόμενα ποσοστά, έχοντας μεγάλη διαφορά από αυτό που 

συγκεντρώνει ο Banksy, είναι αυτά του Icy and Sot (9,6%), του Camo (7,7%), και 

του Alias (5,8%). Οι Be Free, OZI, T. Wat, Sajjad Abbas, Solus συναντώνται από δύο 

φορές ο καθένας (3,8 %). Τέλος,  οι ADW, Tona, Run don’t walk, Άγνωστος, FRZ, 

Ender, P183, The Dotmasters, Mogul, Dede, Soon, Noir, Aiko συμπεριλαμβάνονται 

στο βιβλίο, παρουσιάζοντας ο καθένας ένα γκράφιτι παιδικών αναπαραστάσεων 

(1,9%). 

Πίνακας 2: Σύμφωνα με τους Καλλιτέχνες του Δείγματος 

Καλλιτέχνες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Banksy 17 32,7 

ADW 1 1,9 

Tona 1 1,9 

Icy and Sot 5 9,6 

Camo 4 7,7 

Run don’t walk 1 1,9 

Be Free 2 3,8 

Άγνωστος 1 1,9 

Alias 3 5,8 

FRZ 1 1,9 

Ender 1 1,9 

P183 1 1,9 

OZI 2 3,8 
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The Dotmasters 1 1,9 

Mogul 1 1,9 

Dede 1 1,9 

T. Wat 2 3,8 

Sajjad Abbas 2 3,8 

Soon 1 1,9 

Solus 2 3,8 

Noir 1 1,9 

Aiko 1 1,9 

Σύνολο 52 100 

 

Στον Πίνακα 3 ταξινομούνται τα γκράφιτι λαμβάνοντας υπόψη το χρώμα τους. Εκτός 

από τα ασπρόμαυρα και τα έγχρωμα γκράφιτι που είναι απόλυτα ευδιάκριτα, 

συμπεριλαμβάνονται και δύο άλλα είδη: το ασπρόμαυρο με χρώμα και το μαύρο. Το 

πρώτο αφορά στην απόδοση της παιδικής φιγούρας με τονικές διαβαθμίσεις ή 

αντιθέσεις μεταξύ άσπρου και μαύρου χρώματος να συνοδεύεται από κάποιο 

χρωματιστό σημείο – στοιχείο που συνδέεται με το παιδί.  Το δεύτερο χαρακτηρίζει 

τον τρόπο αναπαράστασης της παιδικής φιγούρας «γεμισμένη» με μαύρο χρώμα. Και 

αυτή η μορφή δεν αποκλείεται να περιβάλλεται από έγχρωμα στοιχεία. Από το 

σύνολο των 52 γκράφιτι το 38,5% αποδίδεται με ασπρόμαυρο σχέδιο συνοδευόμενο 

από κάποιο χρώμα στο ευρύτερο πλαίσιο του και το 32,7% είναι έγχρωμο. Με 

ποσοστό 21,2% συναντώνται ασπρόμαυρα γκράφιτι είτε έχοντας κάποιο βαθμό 

διαβαθμίσεων του γκρι είτε όχι. Οι ‘μαύρες’ φιγούρες  καταλαμβάνουν το ποσοστό 

του 7,7%. 

Πίνακας 3: Σύμφωνα με το Χρώμα του Γκράφιτι 

Χρώμα 
γκράφιτι 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ασπρόμαυρο 11 21,2 

Ασπρόμαυρο + 20 38,5 
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χρώμα 

Έγχρωμο 17 32,7 

Μαύρο 4 7,7 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο Πίνακας 4 αφορά στις ηλικιακές ομάδες που διακρίνονται στην διάρκεια των 

παιδικών χρόνων. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι παιδικές αναπαραστάσεις των 

6-12 ετών με 42,3% και το μικρότερο η βρεφική ηλικία 3,8%. Ίσο είναι το ποσοστό 

26,9% για τα παιδιά της νηπιακής και εφηβικής ηλικίας.  

Πίνακας 4: Σύμφωνα με την Ηλικιακή Ομάδα 

Ηλικιακή ομάδα Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Βρεφική 0-2 2 3,8 

Νηπιακή 3-6 14 26,9 

Σχολική 6-12 22 42,3 

Εφηβική 12-18 14 26,9 

Σύνολο 52 100,0 

 

Στον Πίνακα 5 φαίνεται ότι η αγορίστικη φιγούρα προτιμάται στα γκράφιτι καθώς 

συναντάται σε ποσοστό 48,1% έναντι της κοριτσίστικης με 32,7%. Οι 

αναπαραστάσεις με μεικτό φύλο έχουν το μικρότερο ποσοστό (7,7%), ενώ σε όσες 

δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα το φύλο του παιδιού ή δεν προσδιορίζεται λόγω του τύπου 

παιδιού, όπως στους αγγέλους, κατέχει το 11,5%. 

Πίνακας 5: Σύμφωνα με το Φύλο   

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Αρσενικό 25 48,1 

Θηλυκό 17 32,7 

Μεικτό 4 7,7 
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Απροσδιόριστο 6 11,5 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα παιδιά να δρουν με άλλους αναπαριστάμενους 

συμμετέχοντες και μόνο το 15,4% εμφανίζεται να περιβάλλεται από άλλα πρόσωπα. 

Η πλειοψηφία των παιδιών (84,6%) σχεδιάζεται να δρα μόνη της, αυτόνομα. Στον 

Πίνακα 7 διακρίνεται ποια από τα παιδιά διαδρούν με άτομα της ηλικίας τους το 

7,7%. Το ίδιο ποσοστό συναντάται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διάδραση με  

κάποιον ενήλικα. 

Πίνακας 6: Σύμφωνα με τον Αριθμό των Δρώντων 

Αριθμός 
Δρώντων 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ένα  πρόσωπο 44 84,6 

Πολλά 
πρόσωπα 8 15,4 

Σύνολο 52 100,0 

 

Πίνακας 7: Διάδραση Παιδιών  στις Πολυπρόσωπες Αναπαραστάσεις 

Παιδιά 
διαδρούν στην 

εικόνα 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Μεταξύ τους 4 7,7 

Με  κάποιον 
ενήλικα 4 7,7 

Δεν διαδρούν 44 84,6 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο Πίνακας 8 κατανέμει τις αναπαραστάσεις των γκράφιτι σύμφωνα με το ποια 

ενέργεια συντελείται. Διαχωρίζεται το παιδί που παίζει από αυτό που κινείται, όπως 
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και αυτό που με σαφήνεια φαίνεται να παράγει κείμενο λεκτικό ή οπτικό από αυτό 

που διαδρά με κάποιο λεκτικό κείμενο του περιβάλλοντος. Επίσης η τελευταία 

ενέργεια διαφοροποιείται από τις εικόνες όπου η στατικότητα υπερισχύει δίχως 

κάποια άλλη διάδραση με το ευρύτερο πλαίσιο. Το ίδιο ποσοστό 23,1% αντιστοιχεί 

σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες όπως της στατικότητας – κίνησης και διάδρασης με 

λεκτικό κείμενο. Το επόμενο ποσοστό 17,3% αναδεικνύει παιδιά τα οποία με 

οποιοδήποτε τρόπο παράγουν κάποια μορφή λόγου ενώ μόλις το 5,8%  δημιουργεί 

εικόνες - ζωγραφιές. Επίσης, χαμηλό εμφανίζεται και το ποσοστό 7,7% των παιδιών 

που βρίσκονται σε κάποια διαδικασία παιχνιδιού159. 

 

Πίνακας 8: Σύμφωνα με τη δράση που συντελείται 

 Δράση – 
Ενέργεια 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Παίζει 4 7,7 

Είναι στατικό 12 23,1 

Εν κινήσει 12 23,1 

Παράγει 
λεκτικό 
κείμενο 

9 17,3 

Διαδρά με 
λεκτικό 
κείμενο 

12 23,1 

Παράγει εικόνα 3 5,8 

Σύνολο 52 100,0 

 

Στον Πίνακα 9 παρατηρείται κατά πόσο η στάση σώματος των παιδιών επιτρέπει στο 

θεατή να εμπλακεί μαζί του. Ανεξάρτητα από την διαβαθμισμένη απόδοση του 

σχεδίου, η πλάγια γωνία της παιδικής φιγούρας είναι η επικρατέστερη με 51,9%. 

                                                           
159  Εστιάζοντας περισσότερο στα  συγκεκριμένα γκράφιτι διαπιστώνεται ότι σε δύο γκράφιτι 
7ο     και 10ο εμφανίζουν παιδιά να παίζουν με κάποιο ζώο – ιππεύοντας το. Στο 12ο ένα βρέφος 
παίζει με κρεμαστό παιχνίδι  και στο  15ο ένα κορίτσι παίζει με τραπουλόχαρτα. 
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Απέναντι στο δέκτη στέκεται το 26,9% των παιδιών, ενώ το 21,2% του γυρίζει την 

πλάτη. 

Πίνακας 9: Σύμφωνα με τη Στάση Σώματος του Παιδιού – Σχέση Εμπλοκής ή 
Αποστασιοποίησης από το Θεατή 

Στάση 
σώματος 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πλάτη 11 21,2 

Πλάγια 27 51,9 

Μετωπική 14 26,9 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο Πίνακας 10 φανερώνει το ποσοστό των παιδιών που απευθύνονται με το βλέμμα 

στο δέκτη του μηνύματος. Μόνο το 19,2% προκύπτει να στρέφεται προς το θεατή, 

ενώ το 80,8% κοιτάζει προς άλλη κατεύθυνση. Η διαφορά των ποσοστιαίων τιμών 

υποδεικνύει ότι οι παιδικές φιγούρες δεν απαιτούν τόσο, όσο παρέχουν κάποια 

πληροφορία, μεταφέρουν κάποιο μήνυμα, εκφράζουν κάποια ιδέα ή πρόβλημα. 

Πίνακας 10: Σύμφωνα με Βλέμμα του Δρώντα Συμμετέχοντα – Εικόνα Παροχής 
ή (Απ)αίτησης. 

Βλέμμα 
συμμετέχοντα 

Συχνότητα Ποσοστό 
(%) 

Προς το θεατή 10 19,2 

Αλλού 42 80,8 

Σύνολο 52 100,0 

 

Στον Πίνακα 11 δίνεται η δυνατότητα να εντοπισθούν πόσα από τα αναπαριστώμενα 

παιδιά διαδρούν με το θεατή μέσω κάποιας χειρονομίας ή έκφρασης (προσώπου). 

Διακρίνεται ότι μόνο το 7,7% χρησιμοποιεί επιπλέον τρόπους άμεσης επικοινωνίας 

με το διαδρών συμμετέχοντα. 
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Πίνακας 11: Σύμφωνα με Χειρονομίες και Εκφράσεις προς το θεατή 

Χειρονομίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 4 7,7 

Όχι 48 92,3 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει την απόσταση που δημιουργείται μεταξύ παιδιού και 

θεατή. Λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο βάσει βαθμού απόδοσης της φιγούρας και όχι 

του μεγέθους ή του ευρύτερου πλαισίου του γκράφιτι απουσιάζει η απρόσωπη 

απόσταση. Από την ανάλυση προκύπτει το 15,4%  των παιδιών να σχηματίζει μια 

προσωπική απόσταση έναντι του 84,6% που διατηρεί μια πιο κοινωνική και μακρινή 

απόσταση.  

Πίνακας 12: Απόσταση 

Απόσταση Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Προσωπική 

(κοντινό - μεσαίο 
πλάνο) 

8 15,4 

Κοινωνική 

(μεσαίο μακρινό 
-μακρινό) 

44 84,6 

 

Σύνολο 
52 100,0 

 

Στον  Πίνακα 13 παρατίθενται οι ομάδες παιδιών σύμφωνα με το ρουχισμό τους. Τα 

ρούχα καθημερινότητας (51,9%) αποτελούν διαφορετική κατηγορία από αυτά που 

χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων (13,5%). Κύριο χαρακτηριστικό 

αυτών η χρήση κουκούλας. Το 17,3% του συνόλου αντικατοπτρίζει την 

διαφορετικότητα στην ένδυση των παιδιών και αφορά σε εξατομικευμένες 

περιπτώσεις,  δίχως, όμως, να ακυρώνεται η συμβολική λειτουργία των σημείων τους. 
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Πίνακας 13: Σύμφωνα με τον ενδυματολογικό κώδικα 

Ενδυμασία Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Σύγχρονη-καθημερινότητα 27 51,9 

Σύγχρονη-υποομάδας 7 13,5 

Άλλης  εποχής 6 11,5 

Δίχως πολλά ρούχα 3 5,8 

Άλλο 9 17,3 

Σύνολο 52 100,0 

 

Στον Πίνακα 14 ταξινομείται το δείγμα σύμφωνα με το τόνο του περιεχομένου, την 

κύρια αίσθηση που απορρέει από την απόδοση του παιδιού. Η αίσθηση χαράς 

διακρίνεται στο 17,3%, ποσοστό που έρχεται σε αντίθεση με το επαναλαμβανόμενο  

11,5% σε αρνητικά συναισθήματα  όπως την «Απειλή», τη «Θλίψη» και το «Θυμό». Ο 

τόνος σοβαρότητας στο περιεχόμενο κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 25,00%, ενώ το 

μικρότερο έχει η τονικότητα της μοναξιάς με 9,6%. 

Πίνακας 14: Σύμφωνα  με τον τόνο περιεχομένου 

Τόνος περιεχομένου Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Χαρά 9 17,3 

Απειλή 6 11,5 

Θλίψη 6 11,5 

Μοναξιά 5 9,6 

Θυμό 6 11,5 

Σοβαρότητα 13 25,0 

Φόβο 7 13,5 

Σύνολο 52 100,0 
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Ο Πίνακας 15 εμφανίζει τα ποσοστά του δείγματος λαμβάνοντας υπόψη το είδος του 

περιεχομένου. Οι υποκατηγορίες που ορίστηκαν αφορούν στο πολεμικό (3,8%), στο  

ειρηνικό (7,7%) μήνυμα, στο οικολογικό και στο πολιτικό που συγκέντρωσαν το ίδιο 

ποσοστό (11,5%). Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό των γκράφιτι (65,4%) 

χαρακτηρίζεται από κάποια κοινωνική συνδήλωση, υποδεικνύοντας τη στάση και 

θέση των παιδιών στην  πραγματικότητα. 

Πίνακας 15: Σύμφωνα  με το είδος περιεχόμενο 

Είδος Περιεχομένου Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πολεμικό 2 3,8 

Ειρηνικό 4 7,7 

Κοινωνικό 34 65,4 

Οικολογικό 6 11,5 

Πολιτικό 6 11,5 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ο πίνακας 16 αναδεικνύει τα παιδιά της κάθε ηλικίας σε τι δράση εμπλέκονται. Από 

τα βρέφη το ένα παίζει και το δεύτερο διαδρά με λεκτικό κείμενο. Παιδιά της 

νηπιακής ηλικίας εμφανίζονται, τα περισσότερα από αυτά, να είναι εξίσου στατικά 

(35,7%) και σε κίνηση (35,7%). Το 21,4% διαδρά με κάποιο κείμενο και μόνο το 

7,1% δημιουργεί κάποια εικόνα. Από το σύνολο των 22 παιδιών 6-12 ετών, το 27,3% 

βρίσκεται εν κινήσει και το επόμενο στη σειρά ποσοστό το 22,7% παρατηρείται να 

γράφει. Το 13,6% παρουσιάζεται να παίζει σε αντίθεση με τη μηδενική τιμή στους 

εφήβους. Τα μεγαλύτερα ποσοστά των εφήβων συγκεντρώνονται γύρω από τη 

διάδραση με κάποιο λεκτικό μήνυμα (35,7%) και την παραγωγή λεκτικού κειμένου 

(28,6%). 

Πίνακας 16: Δράση ανά ηλικιακή ομάδα 

 Βρεφική Νηπιακή Σχολική Εφηβική Σύνολο 

Παίζει 1 0 3 0 4 
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50,0% ,0% 13,6% ,0% 7,7% 

Είναι 
στατικό 

0 5 4 3 12 

,0% 35,7% 18,2% 21,4% 23,1% 

Εν κινήσει 0 5 6 1 12 

 ,0% 35,7% 27,3% 7,1% 23,1% 

Παράγει 
λεκτικό 
κείμενο 

0 0 5 4 9 

,0% ,0% 22,7% 28,6% 17,3% 

Διαδρά με 
λεκτικό 
κείμενο 

1 3 3 5 12 

50,0% 21,4% 13,6% 35,7% 23,1% 

Παράγει 
εικόνα 

0 1 1 1 3 

,0% 7,1% 4,5% 7,1% 5,8% 

Σύνολο 2 14 22 14 52 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ο  Πίνακας 17 επιτρέπει να αναγνωστεί σε τι ενέργεια συναντάται το παιδί των 

γκράφιτι σύμφωνα με το φύλο του.  Το 32,0%  των αγοριών εμφανίζεται να διαδρά 

με κάποιο λεκτικό κείμενο και το 28,0%  να γράφει. Το 8,0% είναι το ποσοστό που 

απεικονίζεται να παίζει, ενώ στα κορίτσια το 5,9%. Τα περισσότερα κορίτσια (35,3%) 

βρίσκονται σε στατική κατάσταση  και ακριβώς το ίδιο ποσοστό παρουσιάζεται να 

κινείται. Επίσης τα κορίτσια φαίνεται ότι προτιμούν να παράγουν εικόνες – 

ζωγραφιές (11,8%) από το γράφουν ή να διαδρούν με κάποιο λεκτικό μήνυμα (5,9%). 

Στις λίγες εικόνες, τέσσερεις, που είναι μεικτό το φύλο των παιδιών απεικονίζονται 

να απέχουν από το παιχνίδι. Στην περίπτωση που δεν είναι εύκολο να διακριθεί το 

φύλο του παιδιού, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αμφίεσης, το ένα στα έξι 

αναπαριστάται να παίζει, αλλά κανένα δε γράφει ούτε ζωγραφίζει. 

Πίνακας 17: Δράση ανά φύλο παιδιού 
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 Αρσενικό Θηλυκό Μεικτό Απροσδιόριστο Σύνολο 

Παίζει 2 1 0 1 4 

8,0% 5,9% ,0% 16,7% 7,7% 

Είναι 
στατικό 

3 6 1 2 12 

12,0% 35,3% 25,0% 33,3% 23,1% 

Εν κινήσει 4 6 1 1 12 

16,0% 35,3% 25,0% 16,7% 23,1% 

Παράγει 
λεκτικό 
κείμενο 

7 1 1 0 9 

28,0% 5,9% 25,0% ,0% 17,3% 

Διαδρά με 
λεκτικό 
κείμενο 

8 1 1 2 12 

32,0% 5,9% 25,0% 33,3% 23,1% 

Παράγει 
εικόνα 

1 2 0 0 3 

4,0% 11,8% ,0% ,0% 5,8% 

Σύνολο 25 17 4 6 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Στον Πίνακας 18 παρατηρείται  ότι το χρώμα σχεδίασης δεν αντικατοπτρίζει με 

σαφήνεια τον τόνο που εμπεριέχει το οπτικό κείμενο. Στην απόδοση της μαύρης 

φιγούρας η αίσθηση χαράς συναντάται στο 75% (τρία στα τέσσερα παιδιά). Στις 

εικόνες με άσπρο μαύρο  το ίδιο ποσοστό  παιδιών 18,2% εμφανίζεται χαρούμενο, 

θλιμμένο, μοναχικό και σοβαρό. Τα περισσότερα αυτής της υποκατηγορίας  45,5% 

εκφράζουν φόβο. Στις περιπτώσεις που προστίθεται κάποιο χρώμα η αρνητική 

αίσθηση μοιράζεται, με το ίδιο ποσοστό 15,0%, ανάμεσα σε αυτή της απειλής, της 

θλίψης, της μοναξιάς και του θυμού. Η χαρά είναι περιορισμένη με 10%, ενώ η 

αίσθηση σοβαρότητας είναι επικρατέστερη με 25,0%. Τέλος, και στα έγχρωμα 

γκράφιτι η σοβαρότητα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 35,3%, με την απειλή 

να έπεται στο 17,6%. Η χαρά, όπως προκύπτει δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με τον 

κορεσμό των χρωμάτων, καθώς ο ίδιος αριθμός παιδιών (2) εμφανίζεται στα 

ασπρόμαυρα και σε αυτά με κάποιο χρώμα – σημείο. 
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Πίνακας 18: Τόνος ανά Χρώμα 

 Ασπρόμαυρο Ασπρόμαυρο 
+ χρώμα 

Έγχρωμο Μαύρο Σύνολο 

Χαρά 2 2 2 3 9 

18,2% 10,0% 11,8% 75,0% 17,3% 

Απειλή 0 3 3 0 6 

,0% 15,0% 17,6% ,0% 11,5% 

Θλίψη 2 3 1 0 6 

18,2% 15,0% 5,9% ,0% 11,5% 

Μοναξιά 2 3 1 0 6 

18,2% 15,0% 5,9% ,0% 11,5% 

Θυμό 0 3 2 1 6 

,0% 15,0% 11,8% 25,0% 11,5% 

Σοβαρότητα 2 5 6 0 13 

18,2% 25,0% 35,3% ,0% 25,0% 

Φόβο 5 1 1 0 7 

45,5% 5,0% 5,9% ,0% 13,5% 

Σύνολο 11 20 17 4 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Χ2= 29,515, df=18, Ρ= 0,042 

Στον  Πίνακα 19 εκτίθενται το αίσθημα που αποπνέει η εικόνα βάσει της ενέργειας 

που συντελείται ή της κατάστασης που βρίσκεται ο αναπαριστάμενος συμμετέχοντας. 

Ο τόνος χαράς προκύπτει μέσα από το παιχνίδι (50%), μία κατάσταση που 

δημιουργεί, επίσης, το αίσθημα απειλής (25,0%) και μοναξιάς (25,0%). Η θλίψη 

(33,3%) και ο φόβος (16,7)  εκδηλώνονται με την στατικότητα των μορφών. Το 

66,7% των παιδιών που ζωγραφίζει αποπνέει ένα αίσθημα μοναξιάς, ενώ ο θυμός 

τους εκδηλώνεται μέσα από την κίνηση (25,0%). Η σοβαρότητα, όμως, με  την οποία 
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τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα πράγματα γύρω τους, το εκφράζουν γράφοντας στους 

τοίχους (55,6%) ή ζωγραφίζοντας (33,3%) και διαδρώντας με δημόσια λεκτικά 

κείμενα (41,7%). Τα τελευταία ορισμένες φορές μπορεί να τους προκαλούν επίσης 

φόβο (25,0%). 

Πίνακας 19: Τόνος ανά Δράση 
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Χαρά 2 3 3 1 0 0 9 

50,0% 25,0% 25,0% 11,1% ,0% ,0% 17,3% 

Απειλή 1 0 1 1 3 0 6 

25,0% ,0% 8,3% 11,1% 25,0% ,0% 11,5% 

Θλίψη 0 4 2 0 0 0 6 

,0% 33,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 11,5% 

Μοναξιά 1 1 1 0 0 2 5 

25,0% 8,3% 8,3% ,0% ,0% 66,7% 9,6% 

Θυμό 0 1 3 1 1 0 6 

,0% 8,3% 25,0% 11,1% 8,3% ,0% 11,5% 

Σοβαρότη
τα 

0 1 1 5 5 1 13 

,0% 8,3% 8,3% 55,6% 41,7% 33,3% 25,0% 

Φόβο 0 2 1 1 3 0 7 

,0% 16,7% 8,3% 11,1% 25,0% ,0% 13,5% 

Σύνολο 4 12 12 9 12 3 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Χ2= 45,927, df=30, Ρ= 0,032 

Ο  Πίνακας 20 αναφέρεται στον συσχετισμό του βλέμματος  των δρώντων σύμφωνα 

με τη γωνία απεικόνισης του σώματος τους. Όσα παιδιά γυρίζουν πλάτη, το βλέμμα 
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του βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του θεατή. Στην πλάγια γωνία 

απόδοσης των μορφών μόνο το 7,4% απευθύνεται στο θεατή, το 92,6% στρέφει το 

βλέμμα προς άλλη κατεύθυνση. Από τα παιδιά που στέκονται μετωπικά στο θεατή, με 

μικρή διαφορά, τα περισσότερα  τον κοιτάζουν (57,1%), ενώ το 42,9% απευθύνει το 

βλέμμα του αλλού. 

Πίνακας 20: Βλέμμα Δρώντα - Στάση Σώματος 

 Πλάτη Πλάγια Μετωπική Σύνολο 

Προς το θεατή 0 2 8 10 

,0% 7,4% 57,1% 19,2% 

Αλλού 11 25 6 42 

100,0% 92,6% 42,9% 80,8% 

Σύνολο 11 27 14 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Χ2= 18,004, df=2, Ρ= 0,000. 

Στον Πίνακα 21 παρουσιάζεται ο τρόπος που επικοινωνεί ο δρων το περιεχόμενο του 

κειμένου στο θεατή. Τα κοινωνικά ζητήματα που αναδύονται μέσω των παιδικών 

αναπαραστάσεων (76,2%) προβάλλονται σε εικόνες παροχής. Τίθενται στην 

παρατήρηση του έκτη δίχως να απαιτούν κάτι από αυτόν, παρά μόνο να  τα 

επεξεργαστούν.   Το ίδιο ποσοστό βλεμμάτων (20,0%) απευθύνεται στο θεατή για 

όλα τα είδη περιεχομένου. 

 Προς το θεατή Αλλού Σύνολο 

Πολεμικό 2 0 2 

20,0% ,0% 3,8% 

Ειρηνικό 2 2 4 

20,0% 4,8% 7,7% 

Κοινωνικό 2 32 34 
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Πίνακας 21: Είδος περιεχομένου – Βλέμμα Δρώντα 

  

Χ2= 16,275, df=4, Ρ= 0,003. 

Ο Πίνακας 22 εμφανίζει ότι η πλειοψηφία των παιδιών (84,6%) συναντάται μόνη της  

δίχως να διαδρά. Στις περιπτώσεις που η σύνθεση αποτελείται από δύο ως τρία άτομα 

εντοπίζεται το ίδιο ποσοστό διάδρασης συνομηλίκων και με άτομα ενήλικα.    

Πίνακας 22: Αριθμός Δρώντων – Διάδραση παιδιών 

 Μεταξύ τους Με  κάποιον 
ενήλικα 

Δεν διαδρούν Σύνολο 

Ένα  πρόσωπο 0 0 44 44 

,0% ,0% 100,0% 84,6% 

Πολλά 
πρόσωπα 

4 4 0 8 

100,0% 100,0% ,0% 15,4% 

Σύνολο 4 4 44 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Χ2= 52,000, df=2, Ρ= 0,000. 

Ο Πίνακας 23 εκθέτει την αίσθηση που εντοπίζεται σύμφωνα με την ηλικία των 

παιδιών. Τα νήπια εκπέμπουν περισσότερη χαρά 28,6%, από ότι απειλή,  θυμό και 

φόβο (από 14,3% το κάθε ένα). Τα παιδιά σχολικής ηλικίας εμφανίζουν το ίδιο 

ποσοστό 18,2% στην εκδήλωση χαράς, θυμού, φόβου. Η μοναξιά τους ανέρχεται στο 

20,0% 76,2% 65,4% 

Οικολογικό 2 4 6 

20,0% 9,5% 11,5% 

Πολιτικό 2 4 6 

20,0% 9,5% 11,5% 

Σύνολο 10 42 52 

100,0% 100,0% 100,0% 
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9,1% . Οι έφηβοι είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, από όλες τις 

ηλικιακές ομάδες, στην αίσθηση μοναξιάς (14,3%).  

Πίνακας 23: Τόνος ανά Ηλικία 

 Βρεφική Νηπιακή Σχολική Εφηβική Σύνολο 

Χαρά 0 4 4 1 9 

,0% 28,6% 18,2% 7,1% 17,3% 

Απειλή 1 2 1 2 6 

50,0% 14,3% 4,5% 14,3% 11,5% 

Θλίψη 0 2 3 1 6 

,0% 14,3% 13,6% 7,1% 11,5% 

Μοναξιά 0 1 2 2 5 

,0% 7,1% 9,1% 14,3% 9,6% 

Θυμό 0 2 4 0 6 

,0% 14,3% 18,2% ,0% 11,5% 

Σοβαρότητα 1 1 4 7 13 

50,0% 7,1% 18,2% 50,0% 25,0% 

Φόβο 0 2 4 1 7 

,0% 14,3% 18,2% 7,1% 13,5% 

Σύνολο 2 14 22 14 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Στον Πίνακα 24 αναδεικνύονται οι θεματικές που θίγουν τα παιδιά σύμφωνα με την 

αντίληψη της ηλικίας τους. Τα παιδιά της σχολικής και εφηβικής ηλικίας  

εμπλέκονται περισσότερο σε ζητήματα κοινωνική φύσης, 72,7% και 64,3% 

αντίστοιχα. Επίσης είναι οι εφηβικές αναπαραστάσεις που εμπεριέχουν, περισσότερο,  

πολιτικό περιεχόμενο 21,4%. 
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Πίνακας 24: Είδος περιεχομένου ανά Ηλικία   

 Βρεφική Νηπιακή Σχολική Εφηβική Σύνολο 

Πολεμικό 0 1 1 0 2 

,0% 7,1% 4,5% ,0% 3,8% 

Ειρηνικό 0 1 2 1 4 

,0% 7,1% 9,1% 7,1% 7,7% 

Κοινωνικό 1 8 16 9 34 

50,0% 57,1% 72,7% 64,3% 65,4% 

Οικολογικό 1 2 2 1 6 

50,0% 14,3% 9,1% 7,1% 11,5% 

Πολιτικό 0 2 1 3 6 

,0% 14,3% 4,5% 21,4% 11,5% 

Σύνολο 2 14 22 14 52 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

Η έκθεση του παιδιού σε έργα γκράφιτι συντελεί στην καταγραφή της θέσης του  

μέσα στον κόσμο της τρέχουσας εποχής. Ο τρόπος πρόσληψης και ερμηνείας του 

είναι αυτός της Δύσης, αλλά με το χωρικό εύρος που έχει το γκράφιτι είναι δύσκολο 

να μην γίνει λόγος για παγκοσμιοποίηση της θέσης του παιδιού.  Ως αντικαταστατό 

ενός ενήλικα ή ως ένας μελλοντικός ενήλικας αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται, δρα 

και αντιδρά σύμφωνα με τις δυνατότητες και την αντίληψη που έχει. Από την άλλη 

πλευρά, η αναπαράσταση τους παρέχει πληροφόρηση για μια σειρά από ζητήματα 

που αφορούν και θίγουν την παιδική ηλικία. Το γκράφιτι αποτελεί ένα ευρύ πεδίο 

όπου συντελείται η καλλιτεχνική σύλληψη, η οποία όπως αναφέρει ο Arnheim, «είναι 

το όργανο ζωής, μια εκλεπτυσμένη προσπάθεια κατανόησης  του πού βρισκόμαστε και 

ποιοι είμαστε» (Arnheim, 2005: 18). 
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  Βάσει των αποτελεσμάτων από την ανάλυση του δείγματος, τα παιδιά 

αναπαριστώνται μόνα τους, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Εμφανίζονται αυτόνομα και 

ανεξάρτητα να διαδρούν με ότι τα περιβάλλει ή να επιλέγουν να εκφραστούν με το 

δικό τους τρόπο. Η παρουσία του όποιου ενήλικα που εντοπίστηκε στο δείγμα δεν 

είχε κάποια σχέση οικειότητας ή τρυφερότητας με το παιδί – μπάτλερ, φύλακας 

ελεγχόμενου χώρου, υπάλληλος που κλείνει είσοδο σχολείου, αγιοποιημένος κλόουν. 

Η πλειοψηφία των γκράφιτι παρουσιάζει τα παιδιά ως μοναδικούς Δρώντες σε 

αμετάβατες δράσεις. Τοποθετημένα σε διαφορετικό βαθμό πλάγιας στάσης 

σχηματίζουν μια κοινωνική απόσταση σε σχέση με το θεατή. Την ίδια θέση έχει ο 

θεατής και στις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται τα παιδιά μετωπικά ή με πλάτη. Δέκα 

μόνο παιδιά από τα πενήντα δύο είναι εκείνα που απευθύνουν το βλέμμα στο 

παραλήπτη του μηνύματος και από αυτά μόνο τέσσερα που χειρονομούν προς τη 

πλευρά του. Όσα παιδιά γυρίζουν τα νώτα τους, όπως αναφέρουν οι Kress & Van 

Leeuwen (2010), αν και υποδηλώνεται μια εγκατάλειψη μέσω της στάσης σώματος, 

δείχνει παράλληλα την ευάλωτη κατάσταση τους, αλλά και ένα «μέτρο εμπιστοσύνης» 

προς το θεατή (Kress & Van Leeuwen, 2010: 219). Τα παιδιά απεικονίζονται 

ανεξάρτητα και δίχως να ζητούν κάτι από τους ενήλικες. Η απουσία του ενήλικα 

μπορεί να υποδηλώνει τον διαχωρισμό που υπάρχει μεταξύ των κόσμων μικρών και 

μεγάλων ή ακριβώς το αντίθετο, ότι οι ανήλικοι πρωταγωνιστές συμπεριφέρονται 

όπως οι ενήλικες - σαν κοινοί παρανομαστές στην ίδια πραγματικότητα. Θα 

μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η σχέση με την οποία συνδέονται τα 

αναπαριστώμενα παιδιά με τους δημιουργούς τους αφορά αντίδραση προβολής160 

όπου το παιδί χρησιμοποιείται ως φορέας του περιεχομένου του υποσυνείδητου του 

ενήλικα ή ότι συνδέονται με συμπαθητική αντίδραση, όπου οι καλλιτέχνες εκφράζουν 

τη κατανόηση των όσων βιώνουν τα παιδιά (Ντεμώζ, 2015: 24).  

Η παιδική ηλικία που εμφανίζεται περισσότερο είναι αυτή των  6-12 ετών. Η εφηβική 

και νηπιακή περίοδος έπονται και συναντώνται στον ίδιο βαθμό. Οι ηλικίες αυτές των 

παιδιών είναι εκείνες που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, εισπράττουν και 
                                                           
160 Οι ψυχολογικές προσεγγίσεις στη σχέση μεταξύ ενήλικα και παιδιού διακρίνονται σε τρεις 
δυνατότητες αντίδρασης Α) αντίδραση προβολής, Β) αντίδραση αντιστροφής: το παιδί 
αντικαθιστά τη μορφή κάποιου ενήλικα, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα παιδικά 
χρόνια του παρόντος ενήλικα, Γ) συμπαθητική αντίδραση: το παιδί έχει την κατανόηση και 
την πρακτική στάση του ενήλικα για την κάλυψη αναγκών του (Ντεμώζ, 2015: 24). 
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βιώνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες του. Τα αγόρια εντοπίζονται 

περισσότερες φορές να ‘κυκλοφορούν’ στους δρόμους από ότι τα κορίτσια. Πιθανόν 

η προτίμηση αυτή να οφείλεται στο ότι οι καλλιτέχνες του γκράφιτι ανήκουν στο 

αρσενικό φύλο. Το γκράφιτι ως μια υποκουλτούρα που έχει χαρακτηριστεί ως 

αγορίστικη (Macdonald, 2001), πιθανόν να προκύπτει ασυνείδητα στην επιλογή των 

καλλιτεχνών. Επιπροσθέτως, τα αγόρια είναι εκείνα που παράγουν τα λεκτικά 

μηνύματα στους τοίχους και βρίσκονται είτε στην εφηβική είτε στη σχολική ηλικία .  

   Ο ενδυματολογικός κώδικας που διακρίνεται στους αναπαριστώμενους 

συμμετέχοντες είναι καθημερινός και τους καθιστά οικείους στο θεατή. Είναι τα 

παιδιά του σήμερα, της πόλης μας. Μερικά από αυτά έχουν επιλέξει να εκφράζονται 

με το γκράφιτι. Σε κάποια παιδιά προσδίδεται ένας συγκεκριμένος ρόλος και σε άλλα 

διακρίνονται στοιχεία στρατιωτικά που σημασιοδοτούν την ‘εναλλακτική’ 

πραγματικότητα της ζωής τους. Όσο αναφορά τις περιπτώσεις όπου η ενδυμασία 

παραπέμπει σε κάτι παραμυθένιο ή σε άλλη εποχή  αναδεικνύεται η χρονικότητα και 

η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας.  

  Οι δράσεις στις οποίες συναντώνται τα παιδιά εκθέτουν ανάγκες, προβληματισμούς 

και αντιδράσεις σε ό,τι τους προσφέρεται ως δεδομένο. Το παιδικό παιχνίδι δεν 

αποτελεί την κύρια απασχόληση των παιδιών. Σε όσες περιπτώσεις διακρίνεται 

δημιουργεί μια έντονη δυαδική σχέση αντίθεσης με το τσιμεντένιο πλαίσιο όπου 

λαμβάνει χώρα, αλλά δεν παύει να είναι κύρια πηγή χαράς. Η παιδική ζωγραφική, 

επίσης, δεν φαντάζει διασκεδαστική αλλά περισσότερο ως ξέσπασμα ή ανάγκη - οι 

γαλάζιες γραμμές μέσα στο εγκαταλειμμένο σπίτι, η πεταλούδα, η έγχρωμη σκιά του 

γκραφιτά. Το κύριο αίσθημα που πηγάζει από τις ζωγραφικές δημιουργίες είναι η 

μοναξιά. Αντί εικόνων τα παιδιά παράγουν λεκτικά κείμενα ή διαδρούν με αυτά.  Και 

οι δύο δράσεις χαρακτηρίζονται από τόνο σοβαρότητας. Το λεκτικό κομμάτι του 

δείγματος δεν αποτέλεσε αντικείμενο σημειωτικής ανάλυσης στην παρούσα έρευνα. 

Παρόλα αυτά μπορεί να αναφερθεί ότι ο λόγος των παιδιών είναι ορισμένες φορές 

υβριστικός, ανατρεπτικός, καταγγελτικός και εκδηλωτικός.   

  Η σοβαρότητα με την οποία αναπαριστώνται τα παιδιά και δίνονται στο θεατή για 

παρατήρηση και ερμηνεία αναδεικνύει την αίσθηση με την οποία προσλαμβάνουν την 

καθημερινότητα τους. Δεν εμφανίζονται με την αναμενόμενη ανεμελιά και χαρά που 

θα πρόσμενε κάποιος. Η αίσθηση απειλής, θλίψης, μοναξιάς, θυμού και φόβου  
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προδίδει ότι ο σύγχρονος κόσμος με τις πρακτικές του δεν έχει εξασφαλίσει το 

ασφαλές και χαρούμενο βίωμα των παιδικών χρόνων. Λαμβάνοντας υπόψη και τα 

είδη περιεχομένου, στα οποία ταξινομήθηκε το δείγμα, προκύπτει ότι τα κοινωνικά 

ζητήματα ποικίλουν. Στο κοινωνικό περιεχόμενο εμπερικλείονται θέματα όπως: η 

ανάγκη για έκφραση, η μοναχικότητα των παιδιών, η απουσία της οικογένειας, ο 

καταναλωτισμός, η παιδική εργασία161 , το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η παιδική 

εγκληματικότητα και φτώχεια, αλλά και το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο που 

μπορούν να συλλειτουργήσουν υπέρ ενός καλύτερου μέλλοντος.  Το πολεμικό και 

ειρηνικό περιεχόμενο των γκράφιτι αποδίδεται μέσα από χρήση αντικειμένων τα 

οποία λειτουργούν αντιθετικά με την ύπαρξη της παιδικής φιγούρας. Εντείνεται η 

προβολή του εφιάλτη που βιώνουν παιδιά εμπόλεμων ζωνών και τους δίνεται βήμα 

να ζητήσουν ελευθερία, ειρήνη και δικαιοσύνη – όπως στο 52ο γκράφιτι το οποίο 

συναντάται στο Ιράν. Τέλος, το οικολογικό περιεχόμενο των εικόνων εκθέτει το 

σύγχρονο αστικό πεδίο ως κλοιό που αποτρέπει την επαφή με τη φύση. Επίσης, 

υποδηλώνονται οι επιπτώσεις από την καταστροφή ή την ‘κακή’ αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.   

  Η αναφορά στο χρώμα των γκράφιτι, αναδεικνύει ως συνηθέστερο το ασπρόμαυρο  

πιθανόν λόγω της γρήγορης εκτέλεσης του. Παρουσιάζει, όμως, ενδιαφέρον το 

σημασιολογικό του περιεχόμενο, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην κοινή αντίληψη.  

Ίσως θα ήταν αναμενόμενο το έγχρωμο να έχει χαρούμενο περιεχόμενο ή το 

ασπρόμαυρο να έχει θλιβερό τόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας  δείχνουν ότι οι 

τελείως μαύρες φιγούρες εμπλέκονται σε καταστάσεις ευχάριστες ενώ οι έγχρωμες 

αποπνέουν περισσότερο σοβαρότητα. Στις ασπρόμαυρες επικρατεί η αίσθηση φόβου. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφορές τα παιδιά στα γκράφιτι μοιάζουν σαν 

ένας άλλος, παράλληλος και υπαρκτός κόσμος με αυτόν των ενηλίκων. Ο θεωρητικός  

Chris Jenks (1982), δηλώνει ότι ανέκαθεν γίνονταν προσπάθειες να σχηματιστεί μια 

άποψη για το παιδί τέτοια η οποία να συμβαδίζει με συγκεκριμένα οράματα της 

                                                           
161 Σύμφωνα με την έρευνα της Μαρία Παπαθανασίου (1998) η οικονομική λειτουργία του 

παιδιού δεν αφορά μόνο σε ό,τι έχει εργασιακό χαρακτήρα αλλά και στην καταναλωτική του 

πράξη. Επίσης, αναφέρει την επαιτεία και τη συμμετοχή του σε έθιμα (χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα) ως τρόπους συνεισφοράς στο οικογενειακό εισόδημα (Παπαθανασίου, 1998: 78). 
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κοινωνικής ζωής (Jenks,  1982 όπ. αναφ. στο Wright, 2015: 2).  Οι προσπάθειες αυτές 

ανήκαν στο Δυτικό κόσμο για το σχηματισμό μιας κοινωνικής θέσης για το παιδί. 

Όμως οι εκάστοτε επίσημες δομές ήταν και εκείνες οι οποίες περιόριζαν τον τρόπο  

κατανόησης της έννοιας του παιδιού (ibid). Το παιδί εμφανίζεται να μεγαλώνει μόνο 

σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του. Ο Neil Postman (1982) , έκανε λόγο για εξαφάνιση 

της παιδικής ηλικίας αναφέροντας παραδείγματα μέσα από τον κινηματογράφο, τη 

διαφήμιση και τη λογοτεχνία.  Υποστήριζε ότι ο τρόπος παρουσίασης των παιδιών σε 

μέσα μαζική επικοινωνίας έχει προσαρτημένα στοιχεία του ενήλικα ατόμου 

(Postman, 1982: 136). Το ίδιο  προκύπτει από τα αναπαριστώμενα παιδιά στα 

γκράφιτι των οποίων οι στάσεις συμφωνούν με τη φράση του Postman ότι «Τα παιδιά 

μας ζουν σε μια κοινωνία της οποίας το ψυχολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο δεν 

τονίζει τις διαφορές μεταξύ ενηλίκων και παιδιών (ibid). Θα μπορούσε να προστεθεί 

σε αυτό το σημείο ότι τα παιδιά λειτουργούν εν μέρει μιμητικά, ό,τι εισπράττουν το 

βιώνουν πιο έντονα, και παρά τις δυσκολίες και τα απαλλοτριωτέα στοιχεία της 

καθημερινότητας τους, βρίσκουν αυτοσχέδιες λύσεις για να ‘ξεφύγουν’. Οι 

περιπτώσεις παιχνιδιών που εντοπίστηκαν στο δείγμα μπορεί να έχουν μια 

νοσταλγική σημασία σε αντίθεση με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ψυχαγωγίας.   Ο 

Χορκχάιμερ (1984) είχε υπογραμμίσει την εξοικείωση των παιδιών του 20ου αιώνα με 

την οικονομική πραγματικότητα, ανεξάρτητα του κοινωνικού στρώματος προέλευσης 

τους. Για τα παιδιά του 21ου αιώνα, όπως αυτά απεικονίζονται, αναδεικνύουν όχι 

μόνο τη γνώση τους για ότι συμβαίνει γύρω τους, αλλά προβάλλουν τον κίνδυνο που 

διατρέχουν – να πάψουν να είναι παιδιά-. Σύμφωνα με τον Χορκχάιμερ «Η  σύγχρονη 

διαρρύθμιση της κοινωνίας έχει συντομέψει πολύ τα ουτοπικά όνειρα της παιδικής 

ηλικίας και έχει αντικαταστήσει το τόσο συκοφαντημένο οιδιπόδειο σύμπλεγμα με την 

περιβόητη προσαρμογή» (Χορκχάιμερ,1984: 53). 

Το γκράφιτι με τη θεματολογία του αποτέλεσε μια σύγχρονη μαρτυρία του ρόλου του 

παιδιού. Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας, σχηματίζει άποψη και πρεσβεύει τα 

πιστεύω του, θίγοντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται ενάντια στα δικαιώματα του. 

Το παιδί γίνεται καθρέφτης της πραγματικότητας στην οποία στέκεται με σοβαρότητα 

και μελαγχολία. Τα παιδιά δείχνουν πως είναι οι ενήλικες που τα περιβάλλουν ή 

εκθέτουν τα θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς των εικόνων τους. Οι 

προτεινόμενες εργασίες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 1) Να 

γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ έργων γκράφιτι και  των παιδικών δικαιωμάτων 
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με σκοπό να διαφανεί το ποσοστό εφαρμογής τους. 2)  Να γίνει ανάλυση στο λεκτικό 

κείμενο παιδικών αναπαραστάσεων με σκοπό να εντοπισθεί η γλώσσα που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά και το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. 3) Μέσα από το 

έργο ενός καλλιτέχνη γκράφιτι να μελετηθεί χρονικά ο εξελικτικός τρόπος της 

αναπαριστώμενης παιδικής ηλικίας – ομοιότητες και διαφορές. 4) Θα μπορούσε η 

παιδική απεικόνιση σε γκράφιτι να αποτελέσει το πεδίο μελέτης το θεσμού της 

οικογένειας. 

 

 

 



Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Αβραμίδης, Κ. (2011). Η Graffiti Υποκουλτούρα: Η Σημασία του Χώρου στο Δρόμο 

προς τη Φήμη (Δημοσιευμένη Διδακτορική Διατριβή). Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ανακτήθηκε 15 Οκτωβρίου, 2015, από 

courses.arch.ntua.gr/fsr/130060/avramidis_thesis_NTUA.pdf 

Αστρινάκης, Α. (1991). Νεανικές Υποκουλτούρες. Παρεκκλίνουσες  Υποκουλτούρες της 

Νεολαίας της Εργατικής Τάξης. Η Βρετανική Θεώρηση και η Ελληνική Εμπειρία. 

Αθήνα: Παπαζήση. 

Δεμερτζής, Ν. (1989). Κουλτούρα. Νεωτερικότητα. Πολιτική Κουλτούρα. Αθήνα: 

Παπαζήση. 

Διακουμάκος, Γ. (2010). Πολιτιστικές Πρακτικές και Πολιτικές Αντιλήψεις. Οι 

Κεντρικές Ελληνικές (πολιτικές) Υποκουλτούρες (Δημοσιευμένη Διδακτορική 

διατριβή). Εθνικό Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Ανακτήθηκε 6 Νοεμβρίου, 

2015,  από http://www.gdiakoum.com/files/documents/PhD- 

PolitistikesPraktikesKaiPolitikesAntilipseis.pdf 

Ιωσηφίδης, Κ. (1977). Το Graffiti στην Ελλάδα. Το Χρώμα της Πόλης. Αθήνα: Οξύ. 

Κατσίδη, Δ. (2010). Το γκράφιτι ως πολιτισμικό στοιχείο: κοινωνικές αναπαραστάσεις 

των δημιουργών και σημειολογία των έργων τους (Δημοσιευμένη Διδακτορική 

Διατριβή). Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα. 

Ανακτήθηκε 12 Οκτωβρίου, 2015, από 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22472#page/10/mode/2up 

Κούπερ, ΤΖ. (1992). Λεξικό Συμβόλων(Α. Τσάκαλης, μτφρ.). Αθήνα: Πύρινος 

Κόσμος. 

Λαζαρίδης, Σ. (2009). Outsiders Η Τέχνη στον Δρόμο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Λαμπράκη- Πλάκα, Μ. (2004). Ιταλική Αναγέννηση. Τέχνη και Κοινωνία- Τέχνη και 

Αρχαιότητα. Αθήνα: Καστανιώτη. 

Λόουντεν, Τ. (1999). Πρώιμη Χριστιανική & Βυζαντινή Τέχνη (Μ.  Αγγελίδου, μτφρ.). 

Αθήνα: Καστανιώτη. 

http://www.gdiakoum.com/files/documents/PhD
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22472#page/10/mode/2up


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Μάινα, Α. (2006). Το γκράφιτι ως ενεργό στοιχείο του αστικού τοπίου.  Αντισυμβατική 

και αυθόρμητη εικαστική έκφραση, ή υποκουλτούρα και βανδαλισμός (Δημοσιευμένη 

Διπλωματική Εργασία). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ανακτήθηκε 25 

Οκτωβρίου, 2015, από courses.arch.ntua.gr/fsr/116332/Maina.pdf 

 

Μικέ, Ν. (2005). Τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Παγκόσμια Κοινότητα και η 

Ελληνική Πραγματικότητα (Πτυχιακή Εργασία). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 

Ανακτήθηκε 5 Απριλίου, 2016 από 

http://eurydice.lib.aegean.gr/_original_/a94/file0.pdf 

Μπαμπινιώτης, Γ. (2004). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο 

Λεξικολογίας. 

Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, K. (1983). Τι είναι σημειωτική; Διαβάζω (Αφιέρωμα στη 

Σημειολογία), τ.71  15, 17, 19. 

Ντεμώζ, Λ. (2015). Η Εξέλιξη της Παιδικής Ηλικίας. Στο Λ. Ντεμώζ (Επιμ.), Ιστορία 

της Παιδικής Ηλικίας. Αθήνα: Θυμάρι, σσ.15-105. 

Παπαθανασίου, Μ. (1998).  Η Οικονομική Λειτουργία των Παιδιών στα Φτωχότερα 

Στρώματα της Αυστρίας (1880-1940). Σκέψεις για μια Μικροϊστορία της Παιδικής 

Ηλικίας στη Σχέση με Ιστορικούς Χρόνους. Στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο για τους  

Χρόνους της Ιστορίας Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, 17-19 

Απριλίου 1997. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, σσ.75-87. 

Πλειός, Γ. (2001). Ο Λόγος της Εικόνας Ιδεολογία και Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση 

ΑΕΒΕ. 

Τσουμανή, Σ. (2011). Street Art: Από το δημόσιο Χώρο στο Χώρο του Μουσείου. Οι 

Δημόσιες Τοιχογραφίες ως Σύμβολα του Αστικού Τοπίου και η Πολιτική 

Αναπαράσταση τους σε Εκθεσιακούς Χώρους. Διαχείριση και Προβολή της Τέχνης του 

Graffiti: η περίπτωση της ομάδας Carpe Diem (Δημοσιευμένη Διπλωματική 

Εργασία). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Ανακτήθηκε 10 Δεκεμβρίου, 

2015, από http://7gelgraffiti.wikispaces.com/file/view/TSOUMANI.pdf 

 

http://eurydice.lib.aegean.gr/_original_/a94/file0.pdf
http://7gelgraffiti.wikispaces.com/file/view/TSOUMANI.pdf


120 
 

 

Adorno, H., Lowenthal, L., Marcuse, H. & Horkheimer, M. (1984). Τέχνη και μαζική 

κουλτούρα (Ζ. Σαρίκας, μτφρ.).  Αθήνα: ‘Yψιλον.  

Aries, P. (1990). Αιώνες Παιδικής Ηλικίας (Γ. Αναστοπούλου, Μτφρ.).  Αθήνα: 

Γλάρος. 

Arnheim, R. (2005). H Τέχνη και Οπτική Αντίληψη (Ι. Ποταμιανός. μτφρ.). Αθήνα: 

Θεμέλιο, σσ. 14-19. 

Banksy Ραδιενεργά Γκράφιτι. (2006)(Α.  Καλοφωλιάς, μτφρ.).  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Barthes, R. (1988).Εικόνα, Μουσική, Κείμενο (Γ.  Σπανός, μτφρ.).  Αθήνα: Πλέθρον. 

Beck, U. (2015). Κοινωνία της Διακινδύνευσης. Καθ’ οδόν προς μια Άλλη 

Νεωτερικότητα. (Η. Οικονόμου, Μτφρ.).  Αθήνα: Πεδίο. 

Berbier, A. (1991). Graffiti - East Village. Στο Β. Τομανάς (Επιμ.), Ομάδες, κινήματα, 

τάσεις της σύγχρονης τέχνης μετά το 1945. Αθήνα: Εξάντας, σσ. 119-121. 

Braudel, F. (2009). Γραμματική των Πολιτισμών (Α.  Αλεξάκης, Μτφρ.). Αθήνα: 

Μ.Ι.Ε.Τ., σσ. 51. 

Bruckner, P. (1996). Ο Πειρασμός της αθωότητας (Λ. Αβαγιανού, μτφρ.). Αθήνα: 

Αστάρτη, σσ.105-108 

 Campbell, F. (2008). Good Graffiti, Bad Graffiti? A New Approach to an Old 

Problem. Environmental Campaigns Limited. Ανακτήθηκε 12 Δεκεμβρίου, 2015, από 

http://www.keepbritaintidy.org/Documents/Products/Files/0436bf4c_fb51_4b49_abbc

_d8c64ed6735c.pdf 

Chandler, D.  (1998). Σημειωτική για αρχάριους. (Μ. Κωνσταντοπούλου, μτφρ.).  

Ανακτημένο στις 6/12 /14 από http: //www.semiotics.nured.uowm.gr  

Clair, J. (1999). Σκέψεις για την Κατάσταση των Εικαστικών Τεχνών (Α. 

Παπαθανασοπούλου, μτφρ.).  Αθήνα: Σμίλη. 

Dar, A. (2015). Identifying with the Graffiti Subculture: The Impact of Entering and 

Exiting the Graffiti Subculture on the Social Identities of Graffiti Writers. 

http://www.keepbritaintidy.org/Documents/Products/Files/0436bf4c_fb51_4b49_abbc
http://www.semiotics.nured.uowm.gr


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Ανακτήθηκε 21 Ιουλίου, 2015, από 

https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Dar_uncg_0154M_11112.pdf 

Eagleton, T. (2003). Η Έννοια της Κουλτούρας (Η. Μαγκλινής, μτφρ.). 

Αθήνα: Πόλις. 

Eco, U. (1994). Θεωρία Σημειωτικής (Ε. Καλλιφατίδη, μτφρ.). Αθήνα: «ΓΝΩΣΗ» 

Eliot, T.S. (1980). Σημειώσεις για τον Ορισμό της Κουλτούρας (Ν. Ησαΐα, μτφρ.).  

Αθήνα: Πλέθρον. 

Fischer, E. (1972). Η Αναγκαιότητα της Τέχνης (Γ. Βαμβαλής, Μτφρ.). Αθήνα: 

Μπουκουμανή. 

Gadsby, J. (1995). Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and 

Taxonomy of Graffiti Texts. Art Crimes. Ανακτήθηκε 3 Μαρτίου, 2016, από 

https://www.graffiti.org/faq/critical.review.html 

Ganz, N. & Manco, T. (2004). Graffiti World Street Art from Five Continents. New 

York: Thames & Hudson. 

Gombrich, E. (2011). Το Χρονικό της Τέχνης (Λ. Κασδαγλή, Μτφρ.). Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

Gough, P. (2016). ‘Existencillism’: Banksy and the stencil as radical graphic form. 

Ανακτήθηκε 5 Ιανουαρίου, 2016, από 

https://www.academia.edu/19748759/_Existencillism_Banksy_and_the_stencil_as_ra

dical_graphic_form 

Hall, S. & Gieben, B. (2003). Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητα (Τσακίρης Θ.& 

Τσακίρης Β., Μτφρ.). Αθήνα: Σαββάλας. 

Hagen, R. (2004). Μπρέγκελ Το Πλήρες Έργο (Φ. Γιοβάνογλου, Μτφρ.). Γερμανία: 

TASCHEN, σσ. 32-33. 

Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London:  Routledge. 

Ανακτήθηκε 10 Φεβρουαρίου, 2016 από http://www.erikclabaugh.com/wp-

content/uploads/2014/08/181899847-Subculture.pdf 

https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Dar_uncg_0154M_11112.pdf
https://www.graffiti.org/faq/critical.review.html
https://www.academia.edu/19748759/_Existencillism_Banksy_and_the_stencil_as_ra
http://www.erikclabaugh.com/wp


122 
 

Heinich, N. (2014). Κοινωνιολογία της Τέχνης. (Π. Αγγελόπουλος, μτφρ.). Αθήνα: 

Πλέθρον. 

Horkheimer, M. (1941). Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα. Στο Σαρίκας Ζήσης (Επιμ), 

Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Αθήνα: ‘Yψιλον, σσ.49-68. 

Irvine, M. (2012). The Work on the Street: Street Art and Visual Culture. Στο  B. 

Sandywell & I. Heywood, The Handbook of Visual Culture, σσ.  235-278. London & 

New York: Berg. Ανακτήθηκε 11 Δεκεμβρίου, 2015, από 

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/articles/Irvine-WorkontheStreet-1.pdf  

Ket, A. (2014). Planet Banksy Ο Καλλιτέχνης, το Έργο του και το Κίνημα που 

ενέπνευσε (Β. Τσανακάρη, μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2010). Η Ανάγνωση των Εικόνων-Η Γραμματική του 

Οπτικού Σχεδιασμού (Γ. Κουρμεντάλα, μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Longman. (1992). Dictionary of English Language and Culture. England. 

Macdonald, N. (2001). The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in 

London and New York. New York: Palgrave Macmillan. 

Postman, N. (1982). The Disappearance of Childhood, σσ. 120-142. New York: 

Delacorte Press. Ανακτήθηκε 10 Απριλίου, 2016 από 

https://quote.ucsd.edu/childhood/files/2013/05/postman-disappearing.pdf 

Tomàs, M., Prado Perez, R., Müller, M., & Kleele, S. (2014). Awareness and 

Prevention Solutions against Graffiti Vandalism in Public Areas and Transport. 

Ανακτήθηκε 15 Νοέμβριο, 2015, από  http://project.graffolution.eu/wp-

content/uploads/deliverable/Graffolution_608152_D2.2-Regional,-cultural,-ethical,-

privacy-and-legal-aspects-and-influence-factors-report.pdf 

Waclawek, A. (2009). From Graffiti to the Street Art Movement: Negotiating Art 

Worlds, Urban Spaces, and Visual Culture, c. 1970 - 2008 (Doctor). The Department 

of Art History Concordia University Montreal, Quebec, Canada. Ανακτήθηκε 

Δεκέμβριο 12, 2015,  από 

http://spectrum.library.concordia.ca/976281/1/NR63383.pdf 

 

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/articles/Irvine-WorkontheStreet-1.pdf
https://quote.ucsd.edu/childhood/files/2013/05/postman-disappearing.pdf
http://project.graffolution.eu/wp
http://spectrum.library.concordia.ca/976281/1/NR63383.pdf


Παπαλεξίου Μαρία,  Το Παιδί στην Τέχνη του Δρόμου – το Γκράφιτι: Οπτικές 
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας. Φλώρινα, 2015 

Willcocks, M., Malpass, M., Toylan, G., Trestler, G., Jäger, B., Clavell, G., Moliner, 

L., Mengual, I., Vicente, M., Kleele, S., Pfeil, P. and Müller, M. (2015). Graffiti 

Vandalism in Public Areas and Transport and Categorization Model. Ανακτήθηκε  8 

Νοέμβριο, 2015, από  http://project.graffolution.eu/wp-

content/uploads/deliverable/Graffolution_608152_D2%201-Graffiti-vandalism-in-

public-areas-and-transport-report-and-categorisation-model.pdf 

Wind, E. (1986). Τέχνη και Αναρχία (Γ. Μυράτ, Μτφρ.). Αθήνα: Νεφέλη. 

Wright, H. (2015). The Child in Society, 1st ed., σσ. 1-13. London: SAGE. 

Ανακτήθηκε 10 Απριλίου, 2016, από  

https://books.google.gr/books?id=3GbqCQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=mil

ls+2000+for+childhood&source=bl&ots=Djv5zIaGCk&sig=RuD-

2zeU19qjU_J_77EVaUPYJlM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiAy-

HboJvMAhUBAsAKHbnxD3AQ6AEIPjAE#v=onepage&q=mills%202000%20for%

20childhood&f=false 

 

 

 

 

 

 

http://project.graffolution.eu/wp
https://books.google.gr/books?id=3GbqCQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=mil

