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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να προσεγγιστεί η δημόσια τέχνη, η τέχνη του δρόμου, ο 

βανδαλισμός, και η δημόσια παιδαγωγική, έχοντας ως προέκταση τη μεταμόρφωση του 

σχολικού περιβάλλοντος με εικαστικές δράσεις εμπνεόμενες από σύγχρονες μνημειακές 

ζωγραφικές και γλυπτικές παραστάσεις. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο 

μεγαλύτερο κομμάτι της είναι βιβλιογραφική υποστηρίζοντας σε ένα βαθμό τις εικαστικές 

και διδακτικές αναζητήσεις του εκπαιδευτικού. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην τέχνη 

στο δημόσιο χώρο, στους δημόσιους χώρους, στην έννοια του τοπίου, στη δημόσια τέχνη και 

στη δημόσια παιδαγωγική. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην τέχνη του δρόμου, 

στα γκράφιτι, στο βανδαλισμό και στην αφαίρεση του tagging από τα έργα της τέχνης του 

δρόμου, στον ρόλο των θεατών ως παρατηρητές αλλά και ως συμμετέχοντες, καθώς επίσης 

και στα γήπεδα μπάσκετ σε ολόκληρο τον κόσμο που μετατράπηκαν σε έργα τέχνης του 

δρόμου. Στο τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το εικαστικό έργο του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών. Περιγράφονται τα διδακτικά σενάρια  και δύο σχέδια μαθήματος. Παρουσιάζονται 

οι δράσεις μαζί με τις μακέτες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και όσες σχεδιάστηκαν με 

στόχο τη μελλοντική υλοποίηση τους εντός του σχολείου. Εκτίθεται φωτογραφικό υλικό με 

τα εικαστικά δρώμενα που έλαβαν χώρα εντός του σχολικού περιβάλλοντος, 

μεταμορφώνοντάς το σε ένα νέο χώρο, τόπο και τοπίο τόσο για τους μαθητές όσο και για 

τους δασκάλους. Είναι πολύ σημαντικό, όπως θα αποδειχθεί, να εφαρμοστεί η τέχνη του 

δρόμου στα σχολεία, προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις 

ιδέες, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους. Ακόμα μέσα από τη δημιουργία των έργων της 

τέχνης του δρόμου θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια συζήτηση ανάμεσα στους παλιούς και 

τους νέους μαθητές ενός σχολείου.  

Λέξεις κλειδιά: τέχνη του δρόμου, βανδαλισμός, δημόσια παιδαγωγική, αντιπολεμικά 

κινήματα, σύγχρονη μνημειακή ζωγραφική και γλυπτική 
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ABSTRACT 

 

The aim of the paper is to approach issues such as public art, street art, vandalism and public 

pedagogy and use them for transforming the school environment with visual activities 

inspired by modern monumental painting and sculptural presentations. The paper is made up 

of three chapters. Its biggest part includes bibliographic references which support various 

educational pursuits by teachers. The first chapter refers to the art found in public spaces, the 

concept of landscape, public art and public pedagogy. The second chapter focuses on street 

art, graffiti, vandalism and the removal of tagging from street artworks as well as the role of 

spectators as both observers and participants and, finally, the transformation of basketball 

courts into street artworks all over the world. The third chapter depicts visual works of both 

teachers and students, describing teaching scenarios as well as two lesson designs. There are 

also presentations of activities accompanied by the model structures which were created for 

future uses at school. The paper also includes a photographic exhibition of the visual activities 

that took place in the school environment, in an effort to transform it into a new place, space 

and landscape for both teachers and students. The paper proves that it is very important for 

street art to be embodied in the school curriculum so that students can express their thoughts, 

ideas, opinions and emotions through it. In addition, the creation of new street artworks could 

initiate a discussion between the old and the new students of a school.  

Key words: street art, vandalism, public pedagogy, anti war movements, modern monumental 

art           
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν τόσο βιβλιογραφικής όσο και προσωπικής 

έρευνας στην όποια τα όρια του χρόνου και του χώρου ενδεχομένως να είναι θολά και 

δυσδιάκριτα. Οι συνεχείς ερευνητικές παλινδρομήσεις στο παρελθόν και το παρόν 

προσπαθούν να συγκεντρωθούν ως μια αδιαίρετη οντότητα, η οποία πηγάζει από την 

αρχέγονη τάση της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Της ανάγκης του να κοινωνήσει και να 

επικοινωνήσει τα πάθη, τους φόβους, τις αγωνίες και την ελπίδα. Πιστεύοντας έστω και 

ενδόμυχα πως θα συγκινήσει τον διπλανό, τον φίλο, τον άνθρωπο, τον συγκάτοικο στον 

χώρο, τον τόπο και το τοπίο που διαμορφώνει τη σκέψη και την ψυχοσύνθεση μας κυρίως ως 

όντα αλλά και ως «πολίτες». Άραγε μπορεί ένα τόσο συμπαγές κράμα όπως η έκφραση 

συναισθημάτων, βιωμάτων και καταπιεσμένων δικαιωμάτων από τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα να χωρέσει σε μερικές γραμμές και κάμποσες χιλιάδες λέξεις; Όταν το μυαλό 

σκοτώνει την καρδιά, η ανάμνηση παίρνει εκδίκηση. Η μνήμη δεν συγχωρεί αλλά αδυνατεί 

να καταδικάσει. Το προνόμιο αυτό το έχει μόνο η ιστορία και όσοι δυνατοί τη γράφουν. 

Μολονότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως συνηθίζεται να λέγεται κατά αυτόν τον τρόπο η 

πορεία της δημόσιας έκφρασης με νόμιμους ή παράνομους τρόπους στριφογυρίζει στο πριν 

στο μετά και στο τώρα.  

Η εν λόγω διπλωματική εργασία διερευνά τη δημόσια τέχνη, την  τέχνη του δρόμου, τα 

γκράφιτι, τον βανδαλισμό, τη δημόσια παιδαγωγική, έχοντας ως στόχο τη μεταμόρφωση του 

σχολικού περιβάλλοντος με εικαστικές δράσεις εμπνεόμενες από σύγχρονες μνημειακές 

ζωγραφικές και γλυπτικές παραστάσεις. Σκοπός είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της 

τέχνης του δρόμου και να διακριθεί η τέχνη των γκράφιτι. Ακόμα να δοθούν στοιχεία για τη 

μνημειακή ζωγραφική και γλυπτική. Είναι τελικά νόμιμα ή παράνομα; Ποιοι τα δημιουργούν 

και ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά;  

Η εργασία είναι κυρίως βιβλιογραφική και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τον δημόσιο χώρο, τη δημόσια τέχνη και τη δημόσια 

παιδαγωγική και επιχειρείται να δοθεί μια ανάλυση για τη μνημειακή γλυπτική και 

ζωγραφική μέσα από το πρίσμα της δημόσιας παιδαγωγικής. Ακόμα αναφέρονται στοιχεία 

για την έννοια του τοπίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι ορισμοί και οι διάφορες 

εκφάνσεις της τέχνης του δρόμου. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται να δοθεί ένας ορισμός  και 

να σκιαγραφηθεί ο ρόλος των γκράφιτι, τα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα η ιστορία  και οι 

διαφορετικές προοπτικές του. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος και η συμμετρικότητα των θεατών 

καθώς και η επίδραση των βανδαλισμών τόσο στο κοινό όσο και στους καλλιτέχνες. 
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Προσεγγίζεται η συντήρηση των έργων και η αφαίρεση των taggings από τα έργα. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σε διάφορα αντιπολεμικά κινήματα στον 

χώρο της ζωγραφικής και των άλλων τεχνών. Κλείνοντας με την «Τέχνη του μπάσκετ» και 

πιο συγκεκριμένα τη μεταμόρφωση αντικειμένων(ταμπλό, κομμάτια από το παρκέ γηπέδων) 

αλλά και γηπέδων μπάσκετ, γίνεται ανάλυση της τέχνης του δρόμου στα γήπεδα μπάσκετ και 

πιο συγκεκριμένα περιγράφεται το πρόγραμμα  και ορισμένες από τις μεταμορφώσεις των 

γηπέδων μπάσκετ σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο οι καλλιτέχνες και το έργο τους στην ανάδειξη και 

στην συμβίωση της τέχνης και του αθλητισμού. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο εικαστικό έργο, τα διδακτικά 

σενάρια και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της τέχνης του δρόμου και των εκπροσώπων της. 

Σκιαγραφείται το εικαστικό έργο του εκπαιδευτικού και των μαθητών.  Επιπλέον γίνεται 

αναφορά τόσο στο έργο του Banksy όσο και στα αποτελέσματα του βανδαλισμού που 

αποτελούν χρήσιμους οδηγούς ως διδακτικά αντικείμενα-εργαλεία. Αναλύονται  τα διδακτικά 

σενάρια  και δύο σχέδια μαθήματος. Το πρώτο εμβαθύνει στη μεταμόρφωση των τοίχων του 

σχολείου και το δεύτερο διαπραγματεύεται την μεταμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ εντος . 

Παρουσιάζονται οι δράσεις μαζί με τις μακέτες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και όσες 

σχεδιάστηκαν με στόχο τη μελλοντική υλοποίηση τους εντός του σχολείου. Προβάλλεται 

φωτογραφικό υλικό με τα εικαστικά δρώμενα που έλαβαν χώρα εντος του σχολικού 

περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τις στιγμές της μεταμόρφωσης του χώρου, του τόπου και του 

τοπιού. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες καλλιεργούν την 

αυτοπεποίθηση τους, την ευγενή άμιλλα, το συναγωνισμό και μαθαίνουν βασικά στοιχεία της 

τέχνης του δρόμου. Στα συμπεράσματα της εργασίας συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα, 

περιγράφονται οι περιορισμοί και δίνονται περαιτέρω προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ 

 

1.1.  Οι δημόσιοι χώροι 

Οι δημόσιοι χώροι έχουν μια μακρά ιστορία και είναι αποτέλεσμα των 

μοντερνιστικών ιδεωδών για ένα δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1950 

(Whyte, 1980; Neil, 2009). Παρόλο που αποτέλεσαν ένα μέρος του χωροταξικού σχεδιασμού 

από το 19ο αιώνα, ξεκίνησαν να μελετώνται ως ένα μέρος του μοντερνιστικού σχεδιασμού 

από το 1950 κι εξής (Jacobs, 1961; Kwon, 2004). Τον 20ο και 21ο αιώνα υπήρξε μια αλλαγή 

στη δημιουργία τους (Gehl, 2009, 2011; Hawkins, 2013; Catiere & Zebracki, 2015). Αυτό 
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είχε σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι χώροι προβάλλονται μέχρι 

σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι περνούν χρόνο στοχεύοντας στη 

ψυχαγωγία τους (Fainstein & Campbell, 2003; Gehl, 2009; Jacobs, 1961).  

Επιπροσθέτως έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένες οι 

πόλεις ώστε να παρέχουν διάφορες ανέσεις στους ανθρώπους. Οι δημόσιοι χώροι με αυτό τον 

τρόπο δημιουργούν μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα (Fainstein & Campbell, 2003). Τα 

χαρακτηριστικά τους και οι ανέσεις τους είναι σημαντικές πτυχές για την επιτυχία τους 

(Amin, 2008; Gehl, 2011). Η δημόσια τέχνη, οι χώροι με πράσινο, οι δημόσιες τουαλέτες, οι 

καφετέριες κι ο αριθμός των ατόμων που τα χρησιμοποιούν είναι σημαντικά στοιχεία για να 

μπορέσει να προσδιοριστεί με επιτυχία η λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου (Catiere & 

Zebracki, 2015). Οι δημόσιοι χώροι που επέτρεπαν την περισυλλογή, την παρατήρηση και 

την αλληλεπίδραση θεωρήθηκαν ότι είναι σημαντικοί ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο 

ανθρώπινες (Berg, 2009; Gehl, 2009; Hawkins, 2013).  

Ακόμα οι δημόσιοι χώροι χρειάζεται να σχεδιαστούν προσεκτικά προκειμένου να 

εγείρουν τη δημιουργικότητα των κατοίκων και να τους προτρέπουν να παραμείνουν για όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αυτούς. Ο στόχος των δημόσιων χώρων είναι οι 

άνθρωποι να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον γύρω τους. Μέσα από τον προσεκτικό τους 

σχεδιασμό μπορεί να ενθαρρυνθούν οι καλλιτέχνες να δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά 

έργα ή να πάρουν τις κατάλληλες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένων δράσεων (Project for Public Spaces, 2009).  

Επιπλέον ως δημόσιος χώρος νοείται ο υπαίθριος χώρος που είναι προσβάσιμος στο 

κοινό, όπως για παράδειγμα πάρκα, πλατείες κι ανοιχτοί χώροι αναψυχής (Panelli, 2004; 

Hoskyns, 2014). Οι χώροι αυτοί συνήθως παρέχονται δωρεάν στους κατοίκους και χωρίς 

περιορισμούς. Δίνουν πολλές ευκαιρίες ώστε οι κάτοικοι να συγκεντρωθούν και να 

εκφραστούν ελεύθερα, να συναντηθούν και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους (Amin, 2008). 

Οι άνθρωποι εκεί μπορούν να εκφράσουν τις δικές τους στάσεις και τον πολιτικό τους λόγο 

(Goheen, 1998).   

Επιπροσθέτως η δημόσια ζωή είναι συνέπεια του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι 

αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο. Κατά συνέπεια η αξιοποίηση αυτού του χώρου μπορεί να 

εκφράσει την επιτυχία του. Με άλλα λόγια όσοι χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, 

βοηθούν περισσότερους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να 

αλληλεπιδράσουν (Lossau & Stevens, 2014). Η δημόσια ζωή είναι στην ουσία οι κοινωνικές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο δημόσιο χώρο. Οι άνθρωποι μπορεί να 

δημιουργούν, να παρατηρούν, να μιμούνται ή να αντιδρούν στις συμπεριφορές των 

συμπολιτών τους που βρίσκονται εκεί (Amin, 2008; Gehl, 200, 2011; Carr et al., 1993).  
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Ακόμα σε ένα τμήμα του δημόσιου χώρου μπορεί να εντοπίσει κανείς έργα τέχνης με 

τα οποία οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Στους δημόσιους χώρους λαμβάνουν χώρα 

δραστηριότητες αναψυχής (Amin, 2008; Gehl, 2011). Η δημόσια ζωή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελεί ένα μέρος της «πολιτιστικής κουλτούρας». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν τα έργα του Mark Jenkins. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δημιουργεί γλυπτά στο 

δρόμο κι αξιοποιεί το τοπίο ως μία σκηνή. Τα γλυπτά με αυτόν τον τρόπο αλληλεπιδρούν με 

το περιβάλλον και οι θεατές συμμετέχουν σε αυτά ως ηθοποιοί, χωρίς να το γνωρίζουν. 

Μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί στο έργο του είναι: μακάβριο, ιδιότροπο 

και συγκλονιστικό. Έμπνευση του αποτελεί ο Juan Munoz.  

 

Εικόνα 1, Mark Jenkins, Montreal, Canada 
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Εικόνα 2, Peace, Democracy and a Hot dog, Mark Jenkins, 2010 

   Στους δημόσιους χώρους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανέσεις που μπορούν να 

αξιοποιήσουν οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα στην πρόσβαση που έχουν στο φως του 

ήλιου ή της σκιάς (Gehl, 2009). Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο τους είναι η ασφάλεια 

(Parkinson, 2012; Jacobs, 1961; Gehl, 2011). Οι διάφορες εκδηλώσεις που μπορούν να 

λάβουν χώρα στον δρόμο, όπως για παράδειγμα τα φεστιβάλ, μπορεί να ενισχύσουν την 

ασφάλεια τους (Shaftoe, 2008). Οι ασφαλείς δημόσιοι χώροι μπορεί να βοηθήσουν τους 

πολίτες να αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα και να αισθανθούν ότι δεν απειλούνται από 

κάποιον κίνδυνο (Hoskyns, 2014).  

Οι δημόσιοι χώροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους προκειμένου να 

εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους και να υλοποιήσουν έργα της δημόσιας τέχνης. Αν ένα 

άτομο αλληλεπιδρά με ένα έργο δημόσιας τέχνης, η πράξη αυτή δεν είναι απλή αλλά 

αποτελεί τμήμα της όλης κοινωνικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχει το κοινό. Πιο 

συγκεκριμένα υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο 

άνθρωπος μπορεί να εκφράσει τη μοναδικότητά του και να σχηματίσει την ατομική του 

ταυτότητα (Edmonds, 2013).  
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1.1.1. Η έννοια του τοπίου 

Η έννοια του τοπίου παραπέμπει με άμεσο τρόπο στην έννοια του τόπου. Όλοι οι 

τόποι στους οποίους μπορεί κάποιος να αποδώσει τον χαρακτηρισμό του τοπίου, έχουν 

επεξεργαστεί πολιτιστικά ή πολιτισμικά, έστω κι αν αυτή τους η επεξεργασία περιορίζεται 

μόνο στην αναγνώριση τους, στην αξιολόγηση τους και στη νοητική τους κατηγοριοποίηση. 

Πιο συγκεκριμένα ο όρος τοπίο: «αναφέρεται σε έναν πολιτιστικό ή πολιτισμικό 

προσδιορισμό του τόπου ο οποίος στην απλούστερη περίπτωση, περιορίζεται στην αντίληψη 

και την ερμηνεία του τόπου, ενώ στις περιπλοκότερες περιπτώσεις περιλαμβάνει τη δομική, 

κατασκευαστική παρέμβαση» (Μωραΐτης, χ.χ.: 14). 

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη «τοπείον» ή «τοπήιον» περιέγραφε τον φραγμό 

που οι αρχαίοι Ίωνες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στους κήπους τους. Ουσιαστικά με αυτό 

τον τρόπο περιγράφονταν η πρασιά από θάμνους που επιμελώς κλαδεύονταν και απέδιδαν 

διάφορες μορφές και άλλα συμπλέγματα. Ο φυτικός αυτός φράκτης που ο Πλίνιος αποκάλεσε 

«opus toparium» δεν περιέγραψε μόνο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καθοριστεί η 

ιδιοκτησία του ατόμου αλλά κι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει  τις φυσικές συνθήκες 

του κήπου. Το τοπίο μπορεί να έχει και μια καλλωπιστική διάθεση (Μωραΐτης, χ.χ.).  

Στο παράδειγμα των Ιώνων την ίδια στιγμή δηλώνεται η πνευματική δραστηριότητα 

αλλά και η διαδικασία που μπορεί να είναι υλική, κατασκευαστική και ταπεινή. Ακόμα 

δηλώνονται οι διεργασίες μέσω των οποίων όλες ανεξαιρέτως μπορούν να αποτελέσουν 

περιεχόμενο ενός πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζονται οι βασικές αρχές της 

ανθρωπολογίας και της ανθρωπογεωγραφίας, από την οποία προέρχεται η έννοια του 

πολιτισμικού τοπίου (Μωραΐτης, χ.χ.).  

Οι πιο πρόσφατοι ορισμοί του τοπίου αναφέρονται κυρίως στην αρχιτεκτονική του 

όσο και στη ζωγραφική ή τη φωτογραφική του αναπαράσταση. Ο ρόλος του κινηματογράφου 

είναι εξίσου σημαντικός προκειμένου ένας άνθρωπος να καλλιεργήσει την ευαισθησία του 

για το τοπίο. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει ορισμένες πτυχές που 

σχετίζονται με το τοπίο μέσα από μια σύγχρονη οπτική ματιά. Η έκφραση των 

συναισθημάτων μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου γίνεται με τη χρήση της 

τεχνολογίας που συνεχώς αλλάζει (Μωραΐτης, χ.χ.).  

Οι τέχνες του τοπίου που μπορούν να το ερμηνεύσουν, να το παραστήσουν και να το 

καθορίσουν μπορούν να συνδεθούν με τις τεχνικές διαμόρφωσης του. Ακόμα υπάρχει κι ένα 

ευρύτερο επιστημονικό πεδίο που στηρίζει τόσο αυτές τις τέχνες όσο και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούν. Οι θεωρίες που στοχάζονται το τοπίο ή το συσχετίζουν με τις διαφορετικές 

του εκφράσεις διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στο να οριστεί ορθά το τοπίο (Μωραΐτης, 

χ.χ.).  
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«Η πληρέστερη μετατροπή του φυσικού περιβάλλοντος σε κοινωνικά 

προσδιορισμένο τοπίο δεν αποδίδεται τόσο από την παράσταση του εκτεταμένου κήπου όσο 

από το αστικό τοπίο. Στην έκταση του αστικού τοπίου οι πρακτικές των πολιτισμών 

συγκλίνουν. Διαμορφώνουν τον τόπο όπου οι κτηριακές δομές και φυσικά στοιχεία 

συντίθενται, προκειμένου να καλύψουν κατά σύμπλοκο τρόπο το σύνολο των κοινωνικών 

απαιτήσεων» (Μωραΐτης, χ.χ.: 15).  

Όσον αφορά το πολιτισμικό τοπίο, που είναι αντικείμενο της παρούσας εργασίας, 

επιτρέπει να συσχετιστούν οι υλικοί παράγοντες που συγκροτούν το τοπίο με τους 

κοινωνικούς παράγοντες μιας περιοχής. Κατά συνέπεια το πολιτισμικό τοπίο δεν μπορεί να 

είναι μια απομονωμένη φυσική συνθήκη αλλά ανήκει στη διαρκή συσχέτιση ανάμεσα στους 

φυσικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και στις κοινωνίες (Μωραΐτης, χ.χ.).  

 

1.2. Η δημόσια τέχνη 

Η δημόσια τέχνη στην αρχική της μορφή θεωρήθηκε ότι χρησιμοποιείται για να 

ομορφύνει το τοπίο και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των ανθρώπων (Dovey, 2016).  Είναι 

υποκειμενική κι έτσι κάθε άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει τη δική του μοναδική άποψη για 

αυτή (Miles, 1997). Σχεδιάζεται συνήθως για τους πολίτες μιας πόλης από τους ίδιους τους 

καλλιτέχνες ή το συμβούλιο της πόλης τους αναθέτει να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο 

έργο. Μπορεί να ενώσει τα μέλη της κοινότητας και να προσδώσει νόημα σε έναν 

συγκεκριμένο τόπο (Sharp et al., 2005; Hein, 1996).  

Ακόμα η δημόσια τέχνη μπορεί να συμβάλλει στη συνολική ποιότητα του 

περιβάλλοντος (Gehl, 2011; Massey, 2005). Όταν οι άνθρωποι νιώσουν ασφάλεια τότε 

μπορεί να αλληλεπιδράσουν ή να συνδεθούν με τα έργα τέχνης (Shaftoe, 2008). Στους 

σύγχρονους ορισμούς της δημόσιας τέχνης, ο χώρος είναι πολύ σημαντικός για να 

προσδιοριστεί η κατάλληλη τοποθέτηση του έργου (Hawkins, 2013; Zebracki, 2013). Τα 

έργα, που μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά, τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να πραγματοποιηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου χώρου (Catiere & 

Zebracki, 2015). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «Άγγελος του Βορρά», που είναι 

τοποθετημένος στο Gateshead της Αγγλίας. Το συγκεκριμένο έργο, που είναι του καλλιτέχνη 

Antony Gormley, είναι τοποθετημένο σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσουν οι θεατές του να 

αναγνωρίσουν αρχικά τα στοιχεία του καλλιτέχνη που το δημιούργησε κι έπειτα να 

ενδιαφερθούν για το έργο του. Το γλυπτό προκαλεί μια αίσθηση δέους, θαυμασμού και 

συνοχής στον δημόσιο χώρο εξαιτίας του μεγέθους και της φύσης του. Ο «Άγγελος» έχει 

τρεις λειτουργίες. Η πρώτη είναι η ιστορική που θυμίζει ότι οι ανθρακωρύχοι εργάστηκαν 

στο σκοτάδι για περίπου διακόσια χρόνια. Η δεύτερη είναι να αντιληφθεί ο θεατής το μέλλον 
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και τη μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας και η τελευταία 

είναι να επικεντρωθεί ο θεατής στους φόβους και τις ελπίδες του (Lindell, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, οι δημιουργοί των προσωρινών έργων της δημόσιας τέχνης 

δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους, το χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν τα έργα τους και 

τον αντίκτυπο που θα έχουν για τους θεατές. Μπορούν όμως να πλαισιωθούν από 

συγκεκριμένες δραστηριότητες κι έτσι να τραβήξουν το ενδιαφέρον των περαστικών. Ένα 

παράδειγμα είναι ορισμένοι δημόσιοι χώροι στη Μελβούρνη που αξιοποιούν την τεχνολογία 

του φωτός και του ήχου, όπως συμβαίνει στην πλατεία Ελευθερίας (Fed Square, 2017). Τα 

προσωρινά έργα τέχνης μπορούν να αλλάξουν έναν παλιότερο γνωστό δημόσιο χώρο και να 

τον φωτίσουν (Huebner, 2013). Στους δημόσιους χώρους της Νέας Ζηλανδίας μπορεί να 

συναντήσει κανείς προσωρινά έργα τέχνης του Auckland, του  Christchurch και του Dunedin.    

Όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με ένα έργο τέχνης, θα μπορούσαν να σχηματίσουν 

μια θετική αντίληψη για αυτό ή μπορεί απλώς να πειραματιστούν μαζί του (Zebracki et al., 

2010). Για παράδειγμα το έργο «Cloud Gate» στο πάρκο Millenium του Σικάγο είναι ένα 

γλυπτό που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να το 

εξερευνήσουν, να παίξουν με τους καθρέφτες του, να το αγγίξουν και να το ανακαλύψουν 

(Lossau & Stevens, 2014). Σε ένα άλλο έργο τέχνης, το μνημείο των δολοφονημένων 

Εβραίων της Ευρώπης, που βρίσκεται στο Βερολίνο, οι άνθρωποι σκαρφαλώνουν και 

κάθονται στις στήλες του (Stevens, 2006). Λειτουργούν με αυτό τον τρόπο προκειμένου να 

αφουγκραστούν τα έργα τέχνης και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους (Zebracki, 2012, 2013). 

Τα διαδραστικά έργα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τα αγγίξουν, να τα 

παρατηρήσουν, να περπατήσουν πάνω στις στήλες τους και να σκαρφαλώσουν σε αυτά 

(Lossau & Stevens, 2014). Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί το έργο του Paul McCarthy, που 

απεικονίζει ένα γλυπτό του Άγιου Βασίλη στην Ολλανδία. Οι θεατές ερμήνευσαν το 

συγκεκριμένο γλυπτό με διαφορετικούς τρόπους (Zebracki, 2013). Προκειμένου να 

κατανοήσει κάποιος εις βάθος τον τρόπο με τον οποίο ο θεατής αλληλεπιδρά με τα έργα 

τέχνης στο δημόσιο χώρο χρειάζεται να εξετάσει όχι μόνο τον τρόπο αλλά και το χρόνο. Για 

παράδειγμα στο προηγούμενο γλυπτό με τον Άγιο Βασίλη, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν 

μέσω των κινήσεων τους και της λήψης φωτογραφιών (Lossau & Stevens, 2014).  

Επιπροσθέτως η ανάπλαση μιας πόλης μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της, τις 

εγκαταστάσεις της και να τη βοηθήσει να ανθίσει οικονομικά μέσα από τη στήριξη των 

τοπικών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας  (Evans, 2001; Pratt, 2009). 

Προκειμένου να υλοποιηθούν αλλαγές στον δημόσιο χώρο είναι σημαντικό να ληφθούν 

υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως για παράδειγμα οι ανέσεις και ο σχεδιασμός του χώρου 

(Cameron & Coaffee, 2005).  
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Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο και 

αλληλεπιδρούν με τα έργα της δημόσιας τέχνης. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται τα κέρδη της 

πόλης (Pollack & Sharp, 2011). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη του 

Gateshed στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υλοποίησε την ανάπλαση ενός δημόσιου έργου 

τέχνης. Το έργο αυτό δημιούργησε μία καλύτερη εικόνα της πόλης και αύξησε τους 

τουρίστες που την επισκέπτονταν (McCarthy, 2006). Ο Furman (2016) υποστήριξε την 

άποψη ότι ο πολιτισμός και το κεφάλαιο διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο προς την επίτευξη 

αυτού του σχεδίου. Ακόμα διατύπωσε την άποψη ότι η δημόσια τέχνη ήταν μια σημαντική 

πτυχή για τη συγκεκριμένη πόλη. Το έργο έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

χρησιμοποιήσουν με νέο τρόπο τον δημόσιο χώρο ενώ παράλληλα συνέβαλλε στην αύξηση 

της αξίας των ακινήτων και στην προώθηση του δημόσιου χώρου (McCarthy, 2006). Κατά 

συνέπεια φαίνεται ότι η ανάπλαση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία της κοινωνικής 

συνοχής. 

Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί η βόρεια συνοικία του Μάντσεστερ όπου η δημόσια 

τέχνη χρησιμοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που τόνωσε τις στρατηγικές της αστικής ανάπλασης 

της περιοχής (McCarthy, 2006). Η ανάπλαση της περιοχής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

πολλών εστιατορίων και μπαρ με δημόσια έργα τέχνης και με αυτό τον τρόπο προσέλκυσαν 

το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών (Furman, 2016).     

1.3.  Η δημόσια παιδαγωγική  

Η δημόσια παιδαγωγική, που αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί το 

πρώτο σχέδιο μαθήματος της παρούσας μελέτης, λαμβάνει σημαντική προσοχή από την 

καλλιτεχνική εκπαίδευση (Schuermans et al., 2012). Η τέχνη μπορεί να πάρει πολλές μορφές, 

ο ρόλος των τοιχογραφιών στις δημόσιες, συνεργατικές και οπτικές αναπαραστάσεις μπορούν 

να αναδείξουν τα τοπία στις τοπικές κοινωνίες. Επομένως με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

αναλυθεί το τοπίο και να γίνει προσπάθεια τεκμηρίωσης των δυνατοτήτων του ως μια 

δημόσια παιδαγωγική. Η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως δημόσια παιδαγωγική μέσω του 

πολιτιστικού, ιστορικού και μνημειακού τοπίου και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ελλιπούς 

τυπικής εκπαίδευσης (Hannum & Rhodes, 2018).  

Η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποσταθεροποιήσει, να αμφισβητήσει και 

να ανατρέψει τις ηγεμονικές αφηγήσεις καθώς και για να ανοίξει χώρο στην εξέταση του 

παρελθόντος και να δώσει εναλλακτικές λύσεις (Beyes, 2010; Hawkins, 2010; Palmer, 2014; 

Rhodes, 2017). Σύμφωνα με τη δημόσια παιδαγωγική τα έργα τέχνης που είναι σκόπιμα, είναι 

ενεργά και λειτουργούν ως πολιτικές παρεμβάσεις για τους πολίτες που αξιοποιούν τις αρχές 

της δημόσιας παιδαγωγικής (Schuermans et al., 2012) και για όσους ανοίγουν νέους τρόπους 
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σύλληψης και κατανόησης της κοινωνικής και χωρικής δικαιοσύνης (Freire, 1970, 1998; 

Gourd & Gourd, 2011; Ruitenberg, 2012; Wildemeersch, 2012).  

Η δημόσια παιδαγωγική κρατά τη δυνατότητα ενημέρωσης των ατόμων σχετικά με 

τη σημασία των τόπων βίας, μετά από τις καταθέσεις των μαρτυριών και την απόκτηση της 

δικαιοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τρόποι μέσω των οποίων η δημόσια τέχνη 

ενσωματώνεται στο μνημειακό τοπίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δημόσια παιδαγωγική. 

Ιδιαίτερα η δημόσια τέχνη μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η προσωπική ή/και 

θεσμική εκπαίδευση απουσιάζει, αν και μπορεί να υλοποιηθεί η διευκόλυνση της 

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας στα τραυματικά ιστορικά γεγονότα. Μετά από την 

ανασκόπηση των τοιχογραφιών, της τέχνης και του τοπίου μέσω της δημόσιας παιδαγωγικής 

μπορεί να συζητηθούν τα ιστορικά γεγονότα ενός τόπου (Hannum & Rhodes, 2018).  

Ο McKay (2007) υποστήριξε ότι οι μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες τοιχογραφίες 

είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν την εποχή που πραγματικά ζούμε. Βασίζονται σε μοντέρνα 

θέματα για την απεικόνιση του πνεύματος και της ενέργειας των κοινοτήτων σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Τα γκράφιτι όχι μόνο λένε μια περιγραφική ιστορία αλλά εμπλέκονται πολιτικά 

με την εθνική ή εθνοτική ταυτότητα. Η ανάλυση της τέχνης και της βιογραφίας θολώνει τη 

γραμμή ανάμεσα στην ιστορία και το συναίσθημα των δημιουργών των έργων τέχνης. Ένα 

συστατικό αυτής της ανάλυσης είναι ο μέχρι τώρα ρόλος της αποκάλυψης των αόρατων 

ιστοριών προκειμένου να αποκαλυφθούν εναλλακτικά στο μέλλον.  

Τα γκράφιτι συνδέουν τις κλίμακες καθώς τα άτομα ή το κοινό συνδέουν τη ζωή τους 

με το κοινωνικό πλαίσιο ενός τοπίου και όταν αναπαριστούν δύσκολες ιστορίες ζωής, μπορεί 

να εντοπιστούν και να ανατρέψουν τις αντιστάσεις σε πιο δομημέμενες μακρο-ιστορίες ή 

κύριες αφηγήσεις (Hoskins, 2010; Post, 2011). Τα γκράφιτι μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθούν από εταιρείες και οργανισμούς για να προβάλλουν τα φανερά ή τα κρυφά 

πολιτικοποιημένα και κοινωνικά, συντηρητικά μηνύματα (John, 2003). Αντί να 

χρησιμεύσουν απλώς ως ένα μέρος των μακροϊστοριών. Μία άλλη αναδυόμενη τάση στις 

μελέτες των γκράφιτι είναι ο ρόλος του φορέα και της κοινότητας στην ανάπτυξη της 

περιγραφής και της δέσμευσης της τοιχογραφίας (Kay, 2011; Ding & Schuermans, 2012; 

Loopmans et al., 2012).  

Ο Hoskins (2010) τόνισε ότι αντί να εστιάζει κανείς στο τι σημαίνουν οι 

καλλιτεχνικές ιστορίες, μπορεί να τις εξετάσει ως προς την εργασία που επιτελούν. Αυτή η 

εργασία περιλαμβάνει αναπαραστάσεις (Hanna et al., 2004), αισθητική (Hawkins, 2010) και 

αφοσίωση του κοινού (Kay, 2011). Ο Post (2011), οι Tucker-Raymond et al. (2011) και οι 

Anderson & Conlon (2013) επικεντρώνονται σχετικά με τη δράση των καλλιτεχνών και των 
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γκράφιτι στη δημιουργία κοινότητας και ταυτότητας και ιδιαίτερα στο συλλογικό έργο των 

γκράφιτι για την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Ο Post (2011) δηλώνει ότι η τέχνη, το μνημείο και το τοπίο μπορούν να συνδυάσουν 

δύσκολα και τραγικά θέματα σε ένα δημόσιο φόρουμ. Η κατανόηση του νοήματος του τόπου 

και του χώρου γίνεται όταν το τοπίο είναι ένα φυσικό μέσο μετάδοσης των πληροφοριών 

(Cosgrove, 1998). Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τοπίων που έχουν να θυμίσουν δυσάρεστα 

γεγονότα, εκεί δηλαδή που η μνήμη είναι ενσωματωμένη στις ιστορίες, στις παραστάσεις και 

στην υλική διάσταση, η μετάδοση των πληροφοριών ρέουν μέσα από τις παραστατικές 

πράξεις τόσο της δημιουργίας όσο και της εμπειρίας αυτών των τοπίων. Ο Post (2011) 

ενσωμάτωσε αυτή τη διαδικασία μέσω της τέχνης που υποδηλώνει συγκεκριμένα ότι τα 

ιστορικά και δημόσια έργα διαδραματίζουν πιο εξειδικευμένο ρόλο ως μνημεία του 

παρελθόντος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμβολίσουν συγκεκριμένες έννοιες. 

Τα σύμβολα που αξιοποιούν μπορούν να ερμηνευθούν για να απομνημονεύσουν 

αποτελεσματικά τα τραγικά γεγονότα που διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να 

εκπροσωπηθούν δημόσια.  

Τα έργα των καλλιτεχνών και τα ίδια τα τοπία μπορεί να δώσουν πληροφορίες για 

τον πολιτισμό, την ιστορία  ή τις σχέσεις εξουσίας, της κοινότητας ή του κράτους μέσω μιας 

σειράς από ερεθίσματα. Η δημόσια παιδαγωγική ασχολείται με τις εφαρμογές σε όλους τους 

κλάδους και φέρνει στο φως το γεγονός ότι η μάθηση με τη μεγαλύτερη επιρροή μπορεί να 

συμβεί έξω από την τάξη. Η δημόσια παιδαγωγική περιλαμβάνει μια μυριάδα εργαλείων και 

χώρων, καθένα από τα οποία περιέχει δυνατότητες αναπαραγωγής ή αντίστασης (Cremin, 

1976; Welton, 1993; Schubert, 1997; Kilgore, 1999; Grace, 2001; Holst, 2002; Kincheloe, 

2002; Giroux, 2004; Ellsworth, 2005; Crowther, 2006).  

Υπό το πρίσμα του πλαισίου των πολιτιστικών σπουδών ο Giroux (2004) άρχισε να 

εξερευνά την αντι-ηγεμονική λαϊκή κουλτούρα και τις δημοκρατικές δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της κριτικής ανάλυσης μουσείων, πάρκων και έργων τέχνης (Guy, 

2004; Sandlin, 2005; Sandlin & Milam, 2008). Η δημόσια παιδαγωγική ενώ συνήθως 

επαινείται ως κοινωνικό δώρο για το καλό, χρησιμοποιήθηκε για να εξυμνήσει τη δόξα της 

ουτοπικής κοινωνίας μέσα από την ποίηση και το τραγούδι (Tyner et al., 2015, 2016). Η 

ιστορία εξαρτάται από τις κοινωνικές κατασκευές του μύθου και της μνήμης, το ιστορικό 

πλαίσιο μπορεί να αντικρούει περισσότερους δομικούς, καθοριστικούς παράγοντες της 

ιστορικής αφήγησης (Wishart, 1997; Palmer, 2014).  

Το παρελθόν είναι ταυτόχρονα πραγματικό και φανταστικό και διαμορφώνεται από 

αυτούς που έχουν εξουσία. Ανάλογα με το ποιος κατέχει την εξουσία και τον τρόπο με τον 

οποίο η εξουσία αμφισβητείται, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παρελθοντικών 
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γεγονότων που μπορεί να ερμηνευθούν. Αποκαλύπτοντας αυτές τις εναλλακτικές ιστορίες και 

δίνοντας δύναμη σε όσους δεν έχουν, εκθέτονται εναλλακτικά παρελθόντα για τη σημερινή ή 

και τη μελλοντική κατανάλωση (Hannum & Rhodes, 2018).    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

2.1. Η τέχνη του δρόμου – ορισμός 

Η τέχνη του δρόμου στα μικρά και στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν αποτέλεσε απλά 

ένα είδος τέχνης. Αντίθετα αποτέλεσε ένα είδος αντίδρασης που μεταδόθηκε με ριζωματικούς 

τρόπους και οδήγησε πέρα από την αντικουλτούρα (Daskalaki & Mould, 2012). Ουσιαστικά 

λοιπόν οι καλλιτέχνες που την εφαρμόζουν έχουν διαφορετικές αξίες, αρχές και πιστεύω από 

αυτές που είναι κυρίαρχες στην κοινωνία που ζουν. Κάποιες στάσεις ή συμπεριφορές 

θεωρείται ότι είναι κοινωνικά αποδεκτές ενώ άλλες όχι. Όσοι ακολουθούν την 

αντικουλτούρα πρακτικά εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με την εξουσία. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ομάδων αντικουλτούρας είναι οι χίπηδες, οι φεμινιστές. Η τέχνη του δρόμου 

έχει ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά. Κάποια εκ των οποίων είναι ότι μέσα στο 

αστικό τοπίο εντάσσεται η φαντασία των καλλιτεχνών, η σάτιρα, η απαξίωση και τελικά η 

καταβαράθρωση των συμβόλων της εξουσίας και της καταπίεσης καθώς επίσης και η 

αναγωγή του καθημερινού ατόμου και της ίδιας της κοινωνίας σε μια ηρωική μορφή που 

είναι βγαλμένη από τον εικαστικό κόσμο. Η τέχνη του δρόμου αντιλαμβάνεται την πόλη με 

έναν δικό της μοναδικό και φαντασιακό τρόπο. Στη συνέχεια τη μεταμορφώνει σε έναν 

κόσμο ονείρων και δίνει τη δυνατότητα της διεκδίκησης του δικαιώματος της έκφρασης 

(Austin, 2001; Shove & Potter, 2012; Hundertmark, 2005; Young, 2013; Abaza, 2012; 

Thome, 2012).  

Ο πρωτοπόρος στην τέχνη του δρόμου John Fekner έδωσε ένα πολύ ευρύ ορισμό για 

αυτή την έννοια. Σύμφωνα με την άποψη του η τέχνη του δρόμου δεν είναι συνώνυμη με το 

γκράφιτι αν και κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφορες ασάφειες. Ωστόσο δεν 

προέρχεται όλη η τέχνη του δρόμου από τη δημιουργία των γκράφιτι (Lewisohn, 2008: 23). Ο 

Fekner γεννήθηκε το 1950 στη Νέα Υόρκη και είναι ένας καλλιτέχνης που έγινε γνωστός για 

την εικαστική του δράση μέσα από τη ζωγραφικής, τα βίντεο, τις μουσικές ηχογραφήσεις, τα 

έργα γλυπτικής και τη φωτογραφία. Τα θέματα των έργων του αναδεικνύουν τις έννοιες της 

αντίληψης και του μετασχηματισμού και πιο συγκεκριμένα εκφράζουν τις περιβαλλοντικές 

και κοινωνιολογικές του ανησυχίες για σύγχρονα θέματα, όπως για παράδειγμα η αστική 

αποσύνθεση, η απληστία, οι χημικούς  ρύποι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φυλετικές 

διακρίσεις. Το 2012 δημιούργησε το στένσιλ-γκραφίτι προς τιμην της επετειου της γεννησης 
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του Martin Luther King Jr. Στην Atlanta της Georgia ζωγραφίζοντας τις λέξεις: «I STILL 

HAVE A DREAM» (Fekner, 2012). 

 

 

Εικόνα 3. I STILL HAVE A DREAM,  

John Fekner, Atlanta Georgia, 2012, photo: Nathan Bolster 

                    

Ένας άλλος ορισμός της τέχνης του δρόμου προήλθε από το φιλόσοφο Nicholas 

Riggle (2010). Σύμφωνα με αυτόν δεν υπάρχουν σαφή όρια σε αυτή την έννοια. Για να 

οριστεί καλύτερα χρειάζεται να οριοθετηθεί ο χώρος στον οποίο τοποθετούνται τα έργα. 

Ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί τα έργα του σε δημόσιο χώρο μπορεί με την πάροδο των 

ετών να αλλάξει μοτίβα και σχέδια. Η σημασία της τοποθεσίας στην τέχνη του δρόμου 

επισημάνθηκε και από τον Lewisohn (2008), τον Waclawek (2008) και τον Hoppe (2009a).  

Όλα τα έργα της τέχνης του δρόμου δεν είναι εναρμονισμένα με την τοποθεσία στην 

οποία βρίσκονται. Κάποια μπορεί να είναι άρτια εναρμονισμένα με το χώρο γύρω τους ενώ 

άλλα θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε ένα καλύτερο σημείο μέσα στην πόλη. Η τέχνη του 

δρόμου είναι εφήμερη και συμμετοχική. Ένα έργο μπορεί να αναφέρεται σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή, δρόμο, πόλη, χώρα ή να προσδιορίζει όλα αυτά τα στοιχεία 

ταυτόχρονα (Blanche, 2015).    

Η έννοια της τέχνης του δρόμου έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Από το 

1975 ο Robert Sommer, ψυχίατρος, χρησιμοποίησε τον όρο για να αναφερθεί σε 

τοιχογραφίες. Στο βιβλίο του «Street Art» εξέτασε τις τοιχογραφίες ως μέρος της αστικής 

κοινότητας στις ΗΠΑ. Οι τοιχογραφίες μπορούν να δημιουργηθούν από καλλιτέχνες σε 

συνεργασία με την τοπική κοινότητα κι έτσι η τέχνη να αντανακλά την τοπική κουλτούρα. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα έργα τέχνης που επικοινωνούν τα δικά τους μηνύματα στις 
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μάζες των κατοίκων και των περαστικών. Για αυτό η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίστηκε ως 

μια μορφή τέχνης (Derwanz, 2013).  

Σύμφωνα με τον Peter Bengtsen (2014) ο όρος τέχνη του δρόμου δεν μπορεί να 

οριστεί αφού βρίσκεται συνεχώς υπό διαπραγμάτευση. Έτσι ο ορισμός της τέχνης του 

δρόμου δεν είναι οριστικός αλλά αντιπροσωπεύει μία πλευρά της. Η τέχνη αυτή αποτελείται 

από συγκεκριμένους χαρακτήρες και μορφές που δημιουργούνται σε επιφάνειες του αστικού 

χώρου με σκοπό να επικοινωνήσουν οι καλλιτέχνες τα δικά τους μηνύματα με το κοινό. Η 

τέχνη του δρόμου γίνεται παραστατικά και συχνά σε συγκεκριμένη τοποθεσία (πχ. έργα 

συναντώνται σε τρένα, λεωφορεία, τοίχους από ουρανοξύστες κλπ.)  κι έχει εφήμερο και 

συμμετοχικό χαρακτήρα. Προβάλλεται κυρίως στο διαδίκτυο και διαφέρει από το γκράφιτι 

και από τη δημόσια τέχνη. Σύμφωνα με τον Walde (2006), από το 2000 η τέχνη του δρόμου 

αποτελεί ένα κίνημα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα του Fekner, του Zlotykamien, του 

Naegeli, του Holzer ή Basquiat και του Haring.  

 

 

Εικόνα 4. Your Journey Through The Secret Life Of Plants, John Fekner, 2010, Φωτογραφία: Lukwam 
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Εικόνα 5. Danger Live Artists, John Fekner, Graffiti Art Success for America, 1980 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Broken Promises, John Fekner, 1980 
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Εικόνα 7. Unfinished Painting, Keith Haring, 1989 

 

Η τέχνη του δρόμου μπορεί να αναφέρεται σε καθημερινά φαινόμενα που συναντά 

κανείς στον δρόμο. Η τέχνη βρίσκεται στο μάτι του θεατή, όπως ήταν στην περίπτωση του 

Brassai (1933) που την ανακάλυψε και χρησιμοποίησε την όραση του για να διακρίνει τα 

έργα μέσα στο πλαίσιο που εντάσσονταν και μετατρέπονταν σε αντικείμενα τέχνης 

(Wucherer, 1989). Τα έργα που δημιούργησε χαρακτηρίζονταν από την αυθεντικότητα της 

τοποθεσίας στην οποία ήταν τοποθετημένα. Ήταν φωτογράφος και με τον φωτογραφικό του 

φακό αποτύπωσε στιγμές και εικόνες της ζωής του Παρισιού τη δεκαετία του 1920. 

 

 

Εικόνα 8. La Magie, Graffiti de la Serie VIII, Brassai, 1941 
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Εικόνα 9. L Amour, Graffiti de la Serie VI, Brassai, 1935 

 

Κάποιες φορές ο όρος τέχνη του δρόμου συγχέεται με τον όρο αστική τέχνη. Στην 

πραγματικότητα ο όρος αστική τέχνη είναι πιο ευρύς από τον όρο τέχνη του δρόμου και 

περιλαμβάνει τη νομιμότητα. Η αστική τέχνη είναι μία μορφή τέχνης που πολλές φορές 

υλοποιείται από τους καλλιτέχνες, με σκοπό να κερδίσουν κάποια χρήματα μέσα από τη 

δημιουργία των έργων τους. Συχνά χρησιμοποιούν τα ίδια μοτίβα ή τις ίδιες τεχνικές και δεν 

παρανομούν δημιουργώντας τα έργα τους καθώς τους παρέχεται συγκεκριμένος χώρος για να 

εκφραστούν. Ένας νόμιμος χώρος – πλαίσιο που φιλοξενεί τέχνη του δρόμου είναι ο οίκος 

δημοπρασιών Bonhams. Οι ιδιοκτήτες του κάλεσαν ορισμένους καλλιτέχνες να υποβάλλουν 

τα έργα τους για πώληση. Σε αυτό το κάλεσμα ανήκαν και οι καλλιτέχνες των οποίων το έργο 

έχει χαρακτηριστεί ως αστική τέχνη (Blanche, 2015).  Το γεγονός όμως ότι τα γκράφιτι 

μπορούν να τοποθετηθούν πλέον σε μουσεία, γκαλερί και οίκους δημοπρασιών, εγείρει 

πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα συνεχίζει να είναι γκράφιτι κάτι που γίνεται νόμιμα; 

Καλλιτέχνες, όπως ο Evol, εφιστούν την προσοχή στη συλλογική μνήμη, στη μνήμη εκείνη 

που θα αποκωδικοποιήσει παλιότερα γεγονότα. Η αλλαγή δεν αποκλείει και τον επικείμενο 

θάνατο κι ο θόρυβος του αστικού τοπίου το μετατρέπει σε γκράφιτι. Παρόλο που ορισμένα 

γκράφιτι αποτελούν μέρος μιας συλλογικής μνήμης για ένα δυσάρεστο γεγονός που συνέβη 

σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, εξακολουθεί να φέρει στοιχεία του καλλιτέχνη, που το 

δημιούργησε (Salcudean, 2012).  

2.1.1. Η τέχνη του δρόμου και τα αντιπολεμικά κινήματα  

Η τέχνη του δρόμου εμπνέεται από τον δρόμο και γενικότερα σε αυτήν μπορεί να 

συμπεριληφθούν όλα τα είδη της τέχνης (Chaudoir, 2000). Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια 
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οι περισσότεροι συγγραφείς εστιάζουν μόνο στην εικαστική της πλευρά. Η ιδέα της τέχνης 

του δρόμου αναπτύχθηκε περισσότερο πριν και μετά την επανάσταση του 1917 με κύριο 

εκφραστή της σε καλλιτεχνικό επίπεδο τον Vladimir Mayakovski στη Ρωσία και με τον 

Erwin Piscator το 1922 στη Γερμανία. Παράλληλα εμφανίζεται κατά την περίοδο της 

Μεξικάνικης Επανάστασης (1910-1920), της Ισπανικής επανάστασης (1936-1939) αλλά και 

της Ελεύθερης Ελλάδας (1942-1944) όταν το θέατρο και η ποίηση έγιναν μέσα για την 

αλλαγή των κοινωνικών γεγονότων. Όσον αφορά τη ζωγραφική, ξεχώρισε το μεξικάνικο 

κίνημα «Mexican Muralism», με πιο χαρακτηριστικούς ζωγράφους τους Orozco, Rivera, 

Siqueiros και άλλους που δημιουργούσαν εμπνευσμένοι από τα γεγονότα της μεξικάνικης 

επανάστασης και των κινημάτων των ινδιάνων και αποσκοπούσαν στην επανένωση του 

μεξικάνικου λαού. Αυτό το ρεύμα επηρέασε και ορισμένους καλλιτέχνες, όπως για 

παράδειγμα τον Thomas Benton στις ΗΠΑ, σημαντικό εκπρόσωπο της αμερικάνικης σχολής 

της τοιχογραφίας. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή τέχνη, κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισαν τα έργα 

του Πικάσο στην Ισπανία (Γκουέρνικα, 1937) και του Νταλί στη Γαλλία (το πρόσωπο του 

πολέμου 1941). Παρόμοια δράση είχαν και ορισμένοι καλλιτέχνες σε άλλα μέρη του κόσμου, 

που αποτύπωσαν ολόκληρες γειτονιές στα έργα τους. Τέτοιες ομάδες ήταν στη Χιλή οι 

Μπριγάδα Ραμόνα Πάρα, στο Σαν Φρανσίσκο οι Mujeres Muralistas και στις ΗΠΑ οι 

Chicago Mural Group (Πετροπούλου και συν., 2019).     

Όσον αφορά τον χώρο του θεάτρου έπειτα από το Β  ́παγκόσμιο πόλεμο ξεχώρισαν ο 

Bertolt Brecht στη Γερμανία . Στη Γαλλία κυριάρχησε ο Armand Gatti και στη Γερμανία ο 

Peter Weiss. Μέσα από τα έργα αυτών των θεατρικών συγγραφέων η τέχνη έπαψε να 

αποτελεί μια ξεχωριστή δραστηριότητα κι έγινε αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής ζωής. Η 

γραφή στους τοίχους τόσο συνθημάτων όσο και ποιημάτων συνδέθηκε με τις παράνομες, 

αντιφασιστικές και ριζοσπαστικές δράσεις των ατόμων που ανήκαν στο χώρο της αριστεράς 

και γενικά του αναρχικού κινήματος. Υπήρχαν όμως και άτομα που ήθελαν να κρατήσουν 

την ανωνυμία τους. Η γραφή στους τοίχους όμως χρησιμοποιήθηκε ως ένας τρόπος να 

διαδοθούν και οι φασιστικές ιδέες (Πετροπούλου και συν., 2019). 

Το 1968 η τέχνη του δρόμου απέκτησε νέο περιεχόμενο. Αυτό οφείλεται στο κίνημα 

Situationist International που είχε κύριο σύνθημα ότι το θέαμα αποτελεί μια ψεύτικη 

πραγματικότητα που καλύπτει την υποβαθμισμένη ανθρώπινη ζωή στις καπιταλιστικές 

σχέσεις (Debord, 1968). Το συγκεκριμένο κίνημα παρότρυνε τις αντιεξουσίες, να αλλάξουν 

κώδικες μέσα από δράσεις όπως οι περφόρμανς. Τις επόμενες δεκαετίες και κυρίως την κρίση 

της δεκαετίας του ’70 γεννήθηκαν πολλά μουσικά και διαδραστικά καλλιτεχνικά κινήματα 

που αμφισβήτησαν τη νέα τάξη πραγμάτων, τον ατομικισμό και τον αποκλειστικό χαρακτήρα 

της τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται η ροκ, η ρέγκε και η πανκ. Την ίδια περίοδο στην Αγγλία 

δημιουργήθηκε το κίνημα «do it yourself» που συνδέθηκε με τους ανθρακωρύχους και την 
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πανκ σκηνή. Η δράση του κινήματος ήταν μεταξύ 1976-1986. Το κίνημα αυτό άσκησε 

κριτική στην καταναλωτική κοινωνία και στην τέχνη, που την αντιμετώπιζαν ως εμπόρευμα. 

Σε αυτό ο καλλιτέχνης δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αλλά κάθε άτομο μπορεί να είναι κάποιου 

είδους καλλιτέχνης. Σε αυτόν τον χώρο κάποιοι καλλιτέχνες αρνήθηκαν τον ρόλο του 

καλλιτέχνη και αυτό γιατί πίστευαν ότι αντιπροσώπευε μια ελίτ της καπιταλιστικής 

κυριαρχίας. Με άλλα λόγια διαχώριζε τους ανώτερους καλλιτέχνες από τις αλλοτριωμένες 

μάζες. Επειδή αντιδρούσαν στη λογική της ιεραρχίας, επέλεγαν τις περισσότερες φορές την 

αντιεμπορευματική προσέγγιση και απέφευγαν να βιοπορίζονται από την τέχνη τους 

(Πετροπούλου και συν., 2019).    

2.1.2. Η συμμετοχή του θεατή στην τέχνη του δρόμου 

Τα έργα της τέχνης του δρόμου(street art) δεν μεταδίδουν όλα τα μηνύματα τους σε 

όλους τους θεατές ταυτόχρονα. Όσοι θεατές δεν βλέπουν το αστικό περιβάλλον ως μια 

υπαίθρια γκαλερί, αλλά ως μια διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β, επωφελούνται 

λιγότερο από την ύπαρξή τους. Συχνά αντιλαμβάνονται αυτά τα έργα ως ανεπιθύμητα και ότι 

δεν είναι το ίδιο καλόγουστα με όσα βρίσκονται μέσα σε ένα μουσείο. Για παράδειγμα, τα 

πρώτα παράνομα γκράφιτι του Bansky και άλλα έργα της τέχνης του δρόμου έχουν ως στόχο 

να μεταφέρουν στον θεατή ένα συγκεκριμένο μήνυμα (Blanche, 2012).  

Οι περισσότεροι θεατές της τέχνης του δρόμου πλέον την αναζητούν και 

διαδικτυακά, γεγονός που σημαίνει πως οι θεατές επιθυμούν να τοποθετήσουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλους ιστότοπους, φωτογραφίες ή βίντεο με τα έργα που 

βρίσκονται στους δρόμους της πόλης τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να τα θαυμάσουν και 

άλλοι άνθρωποι ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Τα 

περισσότερα έργα της τέχνης του δρόμου δεν απευθύνονται σε όλους τους θεατές, παρόλο 

που είναι τοποθετημένα μέσα στον αστικό ιστό.  Τα περισσότερα έργα τοποθετούνται σε 

συγκεκριμένες πόλεις, όπως για παράδειγμα στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή στο Βερολίνο. 

Οι κατάλληλες περιοχές για να τοποθετηθεί ένα αντίστοιχο έργο τέχνης, είναι εκείνες που 

έχουν μεγάλο πληθυσμό ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό στάτους των κατοίκων 

τους (Blanche, 2015).  

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από έργα της τέχνης του δρόμου. Οι 

θεατές δεν τα αναγνωρίζουν πάντα παρά μόνο όταν είναι πολύ μεγάλα και ευδιάκριτα. 

Πολλές φορές θεωρούν ότι είναι απλά ένας «οπτικός θόρυβος» και συχνά τα προσπερνούν, 

χωρίς να τα παρατηρήσουν. Ακόμα κι αν υπάρχουν άνθρωποι που τα αναζητούν στο 

διαδίκτυο, τείνουν να το πράττουν χωρίς να γνωρίζουν επακριβώς πώς να ερμηνεύσουν τα 

μοτίβα ή άλλα σχέδια τους (Blanche, 2015).  
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Επιπροσθέτως το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έδινε τη δυνατότητα στους 

καλλιτέχνες του δρόμου να συνδεθούν και να δικτυωθούν. Μέσω του διαδικτύου τα γκράφιτι 

που εξ ορισμού απευθύνονται σε ένα μικρό κοινό, αποκτούν ολοένα και περισσότερους 

θεατές. Οι συμμορίες πλέον κινούνται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν 

ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Οι καλλιτέχνες του δρόμου σχηματίζουν μια 

κοινότητα στο διαδίκτυο, όπου ταξινομούνται με βάση τα διαφορετικά στυλ ή και τα 

ενδιαφέροντα τους και συχνά τροποποιούν την εξωτερική εικόνα των δημόσιων κτιρίων ή 

κάνουν εικονικές διαμαρτυρίες (Salcudean, 2012).  

Από αυτή την άποψη, η βανδαλιστική πλευρά της τέχνης του δρόμου μειώνεται και 

ταυτόχρονα χάνει κάτι από την αρχική της ταυτότητα. Από την άλλη αναδεικνύεται η 

καλλιτεχνική πλευρά, όπως για παράδειγμα τα 3D γκράφιτι (Salcudean, 2012). 

Η τέχνη του δρόμου είναι συχνά συμμετοχική. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να 

ζωγραφίσει πάνω σε ένα έργο, να συμπληρώσει ή να καταστρέψει, κάτι σε αυτό. Οι 

καλλιτέχνες του δρόμου, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών και το τοπικό συμβούλιο είναι εκείνοι που 

λαμβάνουν αποφάσεις για την αλλαγή και την αφαίρεση των έργων από τον δρόμο. Το ευρύ 

κοινό και οι περαστικοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν αφήνοντας το 

στίγμα τους στη συνολική εικόνα των έργων (Blanche, 2015).  

Τα γκράφιτι έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με το ποιος επιτρέπεται να αλλάξει τα 

έργα άλλων δημιουργών. Ορισμένοι καλλιτέχνες του δρόμου ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση με άλλους καλλιτέχνες, ενώ κάποιοι περιορίζοντας την συνομιλία μεταξύ των 

έργων καθιστούν δύσκολη την αλλοίωση ή την καταστροφή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα 

αποτελούν τα πλακάκια του γάλλου καλλιτέχνη του δρόμου Space Invader ή τα μεταλλικά 

γλυπτά του καλλιτέχνη Darius Jones με έδρα τη Νέα Υόρκη (Blanche, 2015).  

Ωστόσο πολλά πρόσφατα έργα της τέχνης του δρόμου αφήνουν κενό χώρο όπου οι 

περαστικοί έχουν την ευκαιρία να ποζάρουν δίπλα στα έργα και να φωτογραφηθούν. Τα 

περισσότερα έργα της τέχνης του δρόμου είναι εφήμερα. Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να 

τα καταστρέψουν. Η διάρκεια ζωής ενός έργου ποικίλλει, από λίγες ώρες, μήνες ή ακόμα και 

χρόνια (Blanche, 2015).  

Η φωτογραφία μπορεί να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίσει αυτό 

που αλλάζει και για αυτό το λόγο πολλοί καλλιτέχνες ενθαρρύνουν τους θεατές να προβούν 

σε αντίστοιχες ενέργειες. Ο ρόλος του θεατή είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να ανήκει τόσο 

στον διαδικτυακό κόσμο όσο και στον φυσικό που είναι τοποθετημένο το έργο. Οι άνθρωποι 

μέσω της χρήσης των κινητών τους τηλεφώνων μπορούν να κάνουν tag στα έργα και να 

αλληλεπιδράσουν με άλλους φίλους τους μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(Blanche, 2015).  
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Οι καλλιτέχνες του δρόμου συχνά ενδιαφέρονται να εμπλέξουν τους θεατές στην 

τέχνη τους μέσα από ένα είδος παιχνιδιού. Αυτή η λογική είναι εμφανής στα έργα του 

Bansky. Μπορεί να εντοπιστεί αν μελετήσει κανείς τα βιβλία ή τις συνεντεύξεις του στα 

περιοδικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κοινό δεν θέλει απλά να παρακολουθεί αλλά να παίζει. 

Θέλει να συμμετέχει μαζί του στο παιχνίδι της τέχνης του δρόμου (Blanche, 2015).  

Ο Dave Warnke, δημιούργησε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Street Styles» και 

αποτελείται από αυτοκόλλητα. Το πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει θεωρίες για την ιστορία, τις 

τεχνικές και τα στυλ της τέχνης του δρόμου. Η διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και τον 

βανδαλισμό γίνεται μέσα από τη δυνατότητα πώλησης και την επικοινωνία των καλλιτεχνών 

με το ευρύ κοινό. Μία σημαντική φράση του είναι: «Να είσαι δημιουργικός. Να εργάζεσαι 

σκληρά. Να περνάς καλά» (Salcudean, 2012).  

Η εικόνα μπορεί να μετατραπεί μέσω της χρήσης ενός προγράμματος στον 

υπολογιστή και ο καλλιτέχνης πλέον να είναι το ίδιο το κοινό. Κατά συνέπεια μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας κώδικας που μπορεί να αλλάξει τα όρια και συνεχώς να προσαρμόζεται 

στις νέες συνθήκες. Παράδειγμα αποτελεί ο Geko, ένας καλλιτέχνης από τη Νέα Υόρκη, που 

δημιούργησε γκράφιτι κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να ασκήσει κριτική έναντι 

σε κάποιες διαφημίσεις. Χρησιμοποιούσε ένα μείγμα κυβισμού και σουρεαλισμού, που ήταν 

επηρεασμένος από τον Πικάσο και τον Νταλί. Με τη δική του πρωτοβουλία οι διαφημίσεις 

επέκριναν τον ακραίο υλισμό και την παράνομη δράση (Salcudean, 2012).  

 

2.2. Γκράφιτι  

Το γκράφιτι είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε επιγραφές ή σχεδιασμένες 

εικόνες, που είναι χαραγμένες σε τοίχους, είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια κτίρια. Όταν δεν 

γίνεται με την έγκριση του ιδιοκτήτη μπορεί να θεωρηθεί βανδαλισμός και να είναι 

παράνομο. Το γκράφιτι χρησιμοποιήθηκε ήδη από την αρχαία Ελλάδα και τα χρόνια της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Salcudean, 2012). Η λέξη προέρχεται από τη λατινική λέξη: 

grafiato δηλαδή χαράσσω ή το ιταλικό ρήμα graffiare (Πετροπούλου και συν., 2019).  

Ο όρος γκράφιτι είναι συγγενής όρος με την τέχνη του δρόμου και μια συγκεκριμένη 

μορφή του ονομάζεται «style writing». Ακόμα υπάρχει το σύγχρονο γκράφιτι, το υπόγειο 

γκράφιτι και η υποκουλτούρα γκράφιτι. Το γκράφιτι από την Αμερική εξαπλώθηκε πολύ 

γρήγορα στο δυτικό κόσμο και κυριάρχησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το «style 

writing» είναι στην ουσία η γραφή ονόματος με τη μορφή μικρών tagging ή μεγαλύτερων και 

πιο επεξεργασμένων εικόνων. Τα γκράφιτι μπορεί να διακοσμούν διάφορες επιφάνειες μέσα 

στον αστικό κόσμο και συνήθως δημιουργούνται με σπρέι ή μαρκαδόρους (Blanche, 2015).  
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Ο Giorgio Vasari, ζωγράφος και ιστορικός τέχνης της Αναγέννησης, ανέφερε πρώτος 

τη λέξη γκράφιτι για να περιγράψει τα γρατσουνισμένα σχέδια στις προσόψεις των κτηρίων 

στην Αναγέννηση. Ιδιαίτερα οι ερευνητές στο χώρο της αρχαίας ιστορίας και της 

αρχαιολογίας, όπως για παράδειγμα ο Garrucci, ανακάλυψαν γκράφιτι στα ερείπια της 

αρχαίας Πομπηίας (Stahl, 1990). Στα βιβλία του Stahl (1989, 1990, 2009) περιγράφεται η 

ιστορία του παραδοσιακού γκράφιτι, που είναι μια ιστορία της τέχνης του δρόμου. Στο βιβλίο 

του Kimball (2014) υπάρχει μια διαφοροποιημένη συζήτηση για τα σύγχρονα στυλ γκράφιτι 

όχι μόνο ως τέχνη αλλά και ως βανδαλισμός των δημόσιων κτιρίων.    

Από τις αναφορές του Giorgio Vasari για τα γκράφιτι στους δημόσιους χώρους 

μεταφερόμαστε στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα όπου ο όρος «δημόσιος χώρος» συχνά 

εκφράζει και εκφράζεται ως αστικός χώρος διότι αποτελούν τις όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Ο αστικός χώρος περιγράφηκε από τον Siegl (2009) ως οι επιφάνειες που ανήκουν σε άλλους 

ή βρίσκονται υπό δημόσια δικαιοδοσία. Οι καλλιτέχνες της τέχνης του δρόμου μπορούν να 

ασκήσουν το επάγγελμα τους σε συγκεκριμένους, επιτρεπτούς χώρους ή σε άλλους χώρους 

που τους δίνονται προκειμένου να δημιουργήσουν τα έργα τους. Ο χώρος, ο «δρόμος» στην 

τέχνη του δρόμου υπαγορεύει μια αναγκαία παρανομία, τουλάχιστον σε όσα ισχύουν στην 

Ευρώπη ή στις ΗΠΑ. Τόσο τα γκράφιτι όσο και η τέχνη του δρόμου συνδέονται με το 

χαρακτηριστικό του να είσαι «ανεπίσημος» (Krause & Heinicke, 2006), μη ζητηθείς (Siegl, 

2009), χωρίς εντολή ή μη εγκεκριμένος (Bengtsen, 2014). Κατά συνέπεια από νομική άποψη 

συχνά θεωρούνται τα έργα αυτά ως βανδαλισμοί. 

Οι νόμοι έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά από χώρα σε χώρα και έτσι η τέχνη του 

δρόμου μπορεί να μην είναι παράνομη σε όλες της χώρες, όπως για παράδειγμα στην Κίνα ή 

τη Νότια Αμερική. Από την άλλη πλευρά μπορεί να θεωρηθεί παράνομη στην Ευρώπη ή στις 

ΗΠΑ. Οι καλλιτέχνες στην τέχνη του δρόμου δεν ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα έργα τους 

όπως εκείνοι που τα εκθέτουν στις γκαλερί (Blanche, 2015). (;) 

Η επίσημη δημόσια τέχνη έχει ανατεθεί ή εγκατασταθεί είτε με τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου ή αναδρομικά κηρύχθηκε νόμιμη από αυτόν. Η στενότερη ή 

ευρύτερη κατανόηση του όρου «τέχνη του δρόμου» εξαρτάται από την περαιτέρω εμπορική 

της εφαρμογή. Εκείνοι που δημιουργούν παραγγελθείσα τέχνη γρήγορα συναντούν αυτή την 

κριτική και αντί να δημιουργούν τέχνη ελεύθερα και δημιουργικά επηρεάζονται εν μέρει από 

το τι θα ζητήσει ο πελάτης ή απλώς εκπληρώνουν μια από τις επιθυμίες του (Blanche, 2015).  

 Η τέχνη του δρόμου με τη στενότερη έννοια ισχύει για κάθε τέχνη στους αστικούς 

χώρους που δεν περιορίζονται από τον νόμο ή από τις αρχές, όπως για παράδειγμα είναι οι 

χορηγοί, οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού ή το κράτος. Αυτή δεν είναι άμεσα εμπορική. Με την 

έννοια αυτή οι καλλιτέχνες που την ασκούν δεν επιθυμούν το έργο τους να αξιοποιηθεί για 
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εμπορικούς λόγους. Παρόλα αυτά ένας καλλιτέχνης μπορεί να ασχοληθεί με το μάρκετινγκ 

του εαυτού του. Όσοι δημιουργούν έργα της τέχνης του δρόμου αντιμετωπίζουν με 

διαφορετικό τρόπο ένα καλλιτεχνικό θέμα και δεν τους ενδιαφέρουν άμεσα οι καταναλωτές. 

Συνεπώς επικρίνουν την καταναλωτική κουλτούρα αλλά την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 

έμμεσα, προωθούν το δικό τους έργο, κατά μια έννοια παράγουν εμπορεύσιμη τέχνη, καθώς 

χρειάζονται έσοδα για να βιοποριστούν. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες της τέχνης του δρόμου 

από τη μια πλευρά θέλουν να ζήσουν από την τέχνη τους ενώ από την άλλη πλευρά μπορεί να 

προδώσουν τις αντικαταναλωτικές τους αρχές και να χάσουν την αξιοπιστία και τη φήμη 

ανάμεσα στους ομοϊδεάτες τους (Blanche, 2015).  

Η κατανόηση ενός γκράφιτι είτε είναι παράνομο είτε έχει ανατεθεί ως παραγγελία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις ίδιες του τις εικόνες. Καθένα επομένως παρουσιάζει 

διάφορα μοτίβα ή tagging, τα οποία κάποιες φορές δεν σημαίνουν κάτι για το κοινό που τα 

παρατηρεί (Blanche, 2015).  

Ο Milnor (2014) παρατήρησε ότι τα γκράφιτι μπορούν να διακριθούν από την τέχνη 

με την έννοια ότι έχουν εμφατικά υλικά, σταθερά σε χρόνο και τόπο κι επομένως είναι τόσο 

αντικείμενα όσο και κείμενα. Η υλική πτυχή, η στερεότητα, τείνουν προς την κατανόηση 

ενός εικονογραφικού αντικειμένου και λιγότερο προς ένα πραγματικό κείμενο. Ακόμα και το 

γκράφιτι επιδιώκει να επικοινωνήσει ή να στείλει ορισμένα μηνύματα κι επομένως τεχνικά 

δεν μπορεί να διακριθεί από την τέχνη του δρόμου. Μπορεί συχνά να είναι πιο κοντά στο 

«δρόμο» παρά στην «τέχνη».  

Ο Klitzke (2005) ενισχύει την προηγούμενη άποψη υποστηρίζοντας πως η τέχνη του 

δρόμου διαφέρει από το γκράφιτι στο ότι αυτό τείνει περισσότερο προς το tagging ενώ η 

τέχνη του δρόμου τείνει περισσότερο προς την εικονογραφική επικοινωνία, αν και υπάρχουν 

και τα δύο και κινούνται εντός της ίδιας συνέχειας ανάμεσα στη γραφή και στις εικόνες 

(Klitzke, 2005; Krause & Heinicke, 2006; Lewisohn, 2008). Ο Hoppe (2009a) με τη σειρά 

του υποστήριξε ότι τα έργα της τέχνης του δρόμου παρουσιάζουν περισσότερες φορές 

εικόνες. Αυτές οι εικόνες έχουν ως στόχο οι καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν συγκεκριμένα 

μηνύματα με ένα μεγάλο αριθμό θεατών (Lewishon, 2008). 

Ακόμα και η τέχνη του δρόμου που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των 

λέξεων αντικατοπτρίζει περισσότερο τη διαφήμιση παρά το στυλ δίνοντας προτεραιότητα 

στην αναγνωσιμότητα από το ευρύ κοινού. Κάθε καλλιτέχνης χρησιμοποιεί περισσότερο τα 

δικά του μοτίβα και οι θεατές μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν όχι μόνο ως καλλιτεχνικές ή 

βανδαλιστικες εικόνες αλλά και ως πολιτικά μηνύματα. Ο Baudrillard (1975) αντιλήφθηκε 

την πολιτική σημασία του γκράφιτι  και της γραπτής επικοινωνίας που αναπτύσσεται στο 

εσωτερικό των πόλεων. Το γεγονός και μόνο της ύπαρξης τέτοιων γκράφιτι προκαλεί 
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ερωτηματικά σχετικά με την ιδιοκτησία καθώς και με το ποιος έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί 

τι και που (Krause & Heinicke, 2006).  

O Lewisohn (2008) υποστηρίζει ότι η τέχνη του δρόμου τοποθετεί περισσότερη αξία 

κι έμφαση στο περιεχόμενο και την εξωτερική επικοινωνία ενώ το «style writing» δίνει 

έμφαση στη δεξιοτεχνία.  

Το γκράφιτι ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 στη Φιλαδέλφεια και στη Νέα 

Υόρκη, από παιδιά και νέους που έκαναν tagging, δηλαδή υπέγραφαν με το όνομά τους σε 

τοίχους. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι υπήρχαν και αυτοί μέσα στις 

πόλεις με τα εκατομμύρια κατοίκους. Οι πόλεις είχαν πάρα πολλές φυλές και εθνότητες και 

κατακλύζονταν από μεγάλες διαφημίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων χώρων αλλά 

και τις αστικές πολεοδομικές παρεμβάσεις αναπλάσεων, όπως για παράδειγμα gentrification1 

(Smith, 2012). Οι νέοι που έκαναν tagging απαξίωναν συστηματικά συγκεκριμένες συνοικίες, 

στις οποίες κατοικούσαν απόγονοι των κατοίκων της Αφρικής και της Αμερικής και λαοί που 

μιλούσαν ισπανικά καθώς και πιο νέοι μετανάστες ή κάτοικοι με χαμηλότερα εισοδήματα. Το 

έκαναν σκόπιμα για να απαξιώσουν τις αρχές της εξουσίας (Πάγκαλος, 2015; Kramer, 2009). 

 Ο Siegl (2006) περιέγραψε το tagging (δηλαδή τις υπογραφές στα γκράφιτι) και τα 

νόμιμα γκράφιτι στους τοίχους κι υποστήριξε ότι όταν δεν δίνεται ο κατάλληλος χώρος 

έκφρασης στους καλλιτέχνες τότε εκείνοι χρειάζεται να παρανομήσουν προκειμένου να 

δημιουργήσουν τα έργα τους. Η τέχνη του δρόμου σχεδόν πάντα αποτελούσε μια μορφή 

αυτοπροβολής. Σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές της κυνηγούσαν το «style writing» και 

ονειρεύονταν να δημιουργήσουν ένα όνομα για τον εαυτό τους και την εργασία τους, 

κάνοντας τους ιδίους και το έργο τους γνωστό, ούτως ώστε να καταφέρουν να κερδίσουν 

τόσο το σεβασμό όσο και τα προς το ζην. Πολλοί μπορεί να μην το παραδέχονται αυτό 

(Reinecke, 2007). Συχνά στη βιβλιογραφία συναντά κανείς τον όρο «τοιχογραφία» που 

αναφέρεται στους μεγάλους, συχνά πολύχρωμους πίνακες ή αλλιώς στα γκράφιτι, που 

δημιουργήθηκαν με αερογράφο ή σπρέι (Bengsten, 2014).   

                                                             
1 Πρόκειται για μια διαδικασία που αλλάζει τις γειτονιές και περιλαμβάνει αλλαγές σε οικονομικό 
πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν μέσα από τις επενδύσεις των ακινήτων, των δημογραφικών 

αλλαγών αλλά και του μορφωτικού επιπέδου ή της φυλετικής σύνθεσης των κατοίκων. Τρία είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά για να γίνει κατανοητό: οι ιστορικές συνθήκες, τα επενδυτικά πρότυπα και οι 
επιπτώσεις στις κοινότητες. Το gentrification μπορεί να χαρακτηριστεί από την κερδοσκοπία στα 

ακίνητα, όπου οι επενδυτές αναζητούν ακίνητα για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
χρήματα και τους ιδιοκτήτες να αναζητούν ενοικιαστές με υψηλότερους μισθούς, από τις αυξημένες 

επενδύσεις στις ανέσεις της γειτονιάς, δηλαδή τις συγκοινωνίες και τα πάρκα, τις αλλαγές στη χρήση 
της ης, για παράδειγμα στα εστιατόρια και στα καταστήματα και τις αλλαγές στο χαρακτήρα των 
κοινοτικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις που κυμαίνονται από τις επιπτώσεις στην 

υγεία των κατοίκων ως και την ερμηνεία της φτώχειας. Οι ηγέτες του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στρατηγικές που δίνουν στους κατοίκους των περιοχών τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις και να συμμετέχουν στην καθοδήγηση του 

τρόπου μέσω του οποίου πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές  
(https://www.urbandisplacement.org/about/what-are-gentrification-and-displacement/).   

https://www.urbandisplacement.org/about/what-are-gentrification-and-displacement/
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Αυτές οι περιγραφές έγιναν γνωστές εξαιτίας του ότι παρουσιάζονταν σε κεντρικές 

συνοικίες και γιατί ασχολήθηκαν με αυτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γεννήθηκαν με τη 

ραπ και τη χιπ χοπ μέσα από αφροαμερικάνικες παραδόσεις και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Γρήγορα αυτές οι υπογραφές μεταμορφώθηκαν σε πολύχρωμες παραστάσεις 

και επιγραφές με μεγάλα γράμματα. Αυτές οι παραστάσεις λάμβαναν χώρα στα κρυφά ή στα 

φανερά μέρη της πόλης. Αυτό είχε ως προϋπόθεση τη δημιουργία μιας σχέσης αλληλεγγύης 

ανάμεσα σε όσους δημιουργούσαν γκράφιτι καθώς και σε ένα ολόκληρο σύστημα από 

κώδικες κι αξίες που αποτελούσαν τμήμα μιας ολόκληρης κουλτούρας. Ορισμένοι αναλυτές 

θεώρησαν ότι τα γκράφιτι αποτελούσαν μια εναλλακτική δράση των νέων στην τότε 

κυριαρχία των συμμοριών στα γκέτο κι ότι παρουσιάζονταν ως ένα είδος αντίστασης στις 

πολιτικές αποκλεισμού (Tsamantakis & Pangalos, 2016).  

Η Reineke (2007) υποστήριξε ότι ο όρος τέχνη του δρόμου γνώρισε μια νέα άνθηση 

το 2005, μέσα από την προβολή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά το 2004 οι όροι 

«μετα-γκράφιτι» και «αστική τέχνη» συναγωνίζονταν μεταξύ τους για να κυριαρχήσουν στα 

αγγλόφωνα διαδικτυακά φόρουμ στα οποία οι καλλιτέχνες και οι συγγραφείς επιδίδονταν σε 

αμφιλεγόμενες συζητήσεις σχετικά με την ορολογία.  

Κάθε ορισμός τόνιζε διαφορετικές πτυχές αυτού που σήμερα ονομάζεται τέχνη του 

δρόμου. Στην πραγματικότητα αναπτύχθηκε από το «style writing» και άλλες μορφές 

γκράφιτι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν στη Γαλλία οι Pochoirists2 περίπου τη 

δεκαετία του 1980 ή τα στένσιλ της πανκ σκηνής, στα οποία περιλαμβάνονται ορισμένα 

γκράφιτι. Το στένσιλ-γκράφιτι θεωρείται σήμερα ως πρόδρομος κι ως μια υποκατηγορία της 

τέχνης του δρόμου λόγω της δημοφιλίας του, τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και 

μεταξύ των δημόσιων χώρων (Blanche, 2015).   

Το γκράφιτι διαδόθηκε μέσω των ειδών της μουσικής του χιπ χοπ και της ραπ αν και 

δεν ταυτιζόταν πάντα με αυτά τα είδη μουσικής. Πλέον θεωρείται ότι είναι το πιο μεγάλο 

ρεύμα της σύγχρονης τέχνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διάδοση της φήμης του έγινε πιο 

γρήγορα εξαιτίας του ότι δαιμονοποιήθηκε και παρουσιάστηκε ως κάτι που είναι επικίνδυνο. 

Πολλά έργα καλλιτεχνών του, που έφυγαν από τη ζωή, σήμερα βρίσκονται στις πιο ακριβές 

γκαλερί ολόκληρου του κόσμου ή κοσμούν μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες. Έτσι έχουν 

εγκαταλείψει την έννοια της τέχνης του δρόμου. Το γκράφιτι στις περισσότερες από τις 

                                                             
2
 O Jean Francois Perroy, γνωστός και ως Jef Aerosol, ήταν ο πρωτοπόρος του κινήματος Pochoir στη 

Γαλλία. Πρωτοστάτησε στην τεχνική του στένσιλ, που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από την τέχνη του 
δρόμου. Η πρώτη του σειρά από γκράφιτι βασίζονταν σε φωτογραφίες από ένα φωτογραφικό θάλαμο, 

που περιελάμβανε τις αυτοπροσωπογραφίες του να δείχνουν αστείες γκριμάτσες. Το συγκεκριμένο 
κίνημα χαρακτηρίστηκε από πορτρέτα ή φιγούρες σε φυσικό μέγεθος. Τα έργα του Perroy, καλύπτουν 
ολόκληρους τοίχους σπιτιών. Το κυρίαρχο χρώμα των έργων του είναι το γκρι. Άλλοι εκπρόσωποι, με 

τους οποίους συνεργάστηκε, ήταν ο Blek le Rat και η Miss Tic  
(https://voelklinger-huette.org/en/kuenstlerinnen/jef-aerosol/).     

https://voelklinger-huette.org/en/kuenstlerinnen/jef-aerosol/
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μορφές του και κυρίως σε αυτή που σχετίζεται με τη μουσική χιπ χοπ και με τα πολιτικά 

συνθήματα, συνέχισε να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ρεύματα τέχνης του δρόμου που 

δημιουργούσε μέσα για ανώνυμες ή επώνυμες δράσεις (Πετροπούλου και συν., 2019). 

Οι δράσεις αυτές συνδέονται ή φαίνεται ότι επηρεάζουν τα κοινωνικά κινήματα ή και 

τα κοινωνικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα τη μετανάστευση, τη φτώχεια και την 

κοινωνική απαξίωση. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε ο πολιτικός λόγος μέσα από τη 

χρήση νέων κωδίκων επικοινωνίας. Όμως τα γκράφιτι δεν μπορούν να αποτελέσουν 

συνειδητή πράξη πολιτικοποίησης. Το γκράφιτι τελικά έγινε ένα μέσο για την κοινωνική 

έκφραση των νέων (Austin, 2010).  

Τη δεκαετία του ’80 και παρόλο που απαγορεύθηκε και κυνηγήθηκε εξελίχθηκε ως 

μια απεικόνιση φανταστικών προσώπων και χαρακτήρων. Παράλληλα εμφανίστηκαν 

ορισμένα περιοδικά, ταινίες, ντοκιμαντέρ που το παρουσίασαν στο ευρύ κοινό. Οι χιλιάδες 

υπογραφές στο τείχος του Βερολίνου το 1989, του έδωσαν μια νέα ώθηση. Από το 2000 κι 

έπειτα εφαρμόστηκαν νέες συλλογικότητες που εκφράστηκαν μέσα από τις διαφορετικές 

εικαστικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα το stencil, το bombing, το paste up. Η τέχνη του 

δρόμου αποτελεί σύμφωνα με την άποψη των Martinez & Nato (2006) ένα αυθόρμητο 

καλλιτεχνικό και αντιαυταρχικό κίνημα. Πλέον έχει τόσες πολλές τεχνικές και είδη που 

αποτελεί ένα κίνημα που χαρακτηρίζεται από τη ριζοσπαστικότητά του, την καλλιτεχνική του 

έκφραση και την ενασχόλησή του με κοινωνικά και πολιτικά θέματα.   

Το γκράφιτι μπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικές προοπτικές. Αρχικά από τη 

σκοπιά της θεωρίας της κοινωνικής αποδιοργάνωσης χρειάζεται να συζητηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο υπονομεύεται η τέχνη του δρόμου, η εξουσία και το σύστημα ελέγχου καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η κουλτούρα. Όσον αφορά τη θεωρία της ανομίας 

χρειάζεται να εξεταστεί αν παραβιάζει ή όχι τους κανόνες και τις προσδοκίες  της κοινωνίας 

και να απαντηθεί σε ποιο βαθμό η τέχνη του δρόμου είναι μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που 

μεταμορφώνει τους τοίχους. Εξίσου σημαντικό με την παραπάνω θεωρία, θα ήταν να γίνουν 

ορισμένες διακρίσεις σχετικά με την αισθητική αξία των έργων της συγκεκριμένης τέχνης 

(Salcudean, 2012).  

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Αμερικάνοι κοινωνιολόγοι, στο πανεπιστήμιο του 

Σικάγο, ανέλυαν εμπειρικά τη σχέση ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία. Αποδέχθηκαν 

πως οι αιτίες ορισμένων συμπεριφορών που δεν ταιριάζουν με τους κοινωνικούς κανόνες 

είναι η αστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση, η μετανάστευση από το χωριό στην πόλη, η 

μετανάστευση των Ευρωπαίων και η ανάπτυξη της αστικής συγκέντρωσης. Αυτοί οι νέοι 

μετασχηματισμοί προκάλεσαν γρήγορες και μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα είχαν προβλήματα προσαρμογής και αντιμετώπισης αυτών 
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των αλλαγών. Οι συνήθειες μπορούν να σχηματιστούν μόνο σε ένα σχετικά σταθερό 

περιβάλλον (Park, 2003).  

Εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών και της αποξένωσης των ατόμων λόγω του ότι 

πίστευαν πως μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, χρειάζονταν ένας παράγοντας 

που άλλαζε το status quo και δημιουργούσε την επιθετικότητα στους ανθρώπους.  Φυσικά για 

αυτό το θέμα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Οι βίαιες συμπεριφορές 

εμφανίστηκαν μετά τη νέα τάξη πραγμάτων στην κοινωνία και αυτό μπορούσε να θεωρηθεί 

περισσότερο ως κοινωνική αποδιοργάνωση και να χαρακτηριστεί από την έλλειψη κανόνων 

που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό. Η παραβατικότητα είναι στην 

πραγματικότητα, κατά κάποια έννοια, το μέτρο της αποτυχίας στον τρόπο οργάνωσης των 

κοινοτικών οργανώσεων, όπως υποστηρίζει ο Park (2003).  

Το αντίθετο επιχείρημα που ισχυρίζονται ορισμένοι είναι ότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στερεότυπα για να οριστεί η ταυτότητα. Η έννοια της επιθετικότητας δεν 

μπορεί να μεταφραστεί πάντα με την αντικοινωνική, προσβλητική συμπεριφορά και δεν 

μπορεί να ερμηνεύεται πάντα ως εκδήλωση μιας ψυχιατρικής διαταραχής (Salcudean, 2012).  

Αν αναλογιστεί κανείς τη θεωρία της κοινωνικής αποδιοργάνωσης, η τέχνη του 

δρόμου αντανακλά περισσότερο το επόμενο βήμα της κι αντικατοπτρίζει κυρίως την κρίση 

της αστικοποίησης. Τα άτομα προσπαθούν να ανασυνταχθούν και αναζητούν την ομαδική 

τους πλέον ταυτότητα και όχι την ατομική. Αυτός μπορεί να είναι ο δικός τους τρόπος 

καταπολέμησης της αποξένωσης που επιβάλλει η ζωή σε μια μεγαλούπολη και ταυτόχρονα 

να διατηρούν την ανωνυμία τους καθώς επαναστατούν ενάντια στην υπάρχουσα τάξη 

πραγμάτων. Από αυτή την οπτική γωνία, η τέχνη του δρόμου είναι από τη φύση της φθαρτή 

και αντανακλά τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία. Κατά συνέπεια χρειάζεται να 

προσεγγιστεί από κοινωνική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συνέβησαν εκεί και 

τη σκοπιά των αλλαγών που συνέβησαν στην τέχνη και στις νέες τεχνολογίες (Salcudean, 

2012).  

Από αυτή την άποψη η τέχνη του δρόμου αντανακλά καλύτερα την παρέμβαση σε 

τρεις τομείς που σχετίζονται με τις επιρροές και τις αντιδράσεις. Σύμφωνα με την κοινωνική 

αποδιοργάνωση, η κανονιστική συναίνεση της κοινωνίας εμφανίζεται και εξαφανίζεται, ώστε 

η βραχυπρόθεσμη αποδιοργάνωση να μεταφράζεται ως απόκλιση και μακροπρόθεσμα να 

συνεπάγεται μια κανονιστική αναδιοργάνωση. Επομένως η τέχνη του δρόμου είναι 

αντιπροσωπευτική για τη διαδικασία. Γεννάται ως μια αντίδραση σε ορισμένες νόρμες, τις 

παραβιάζει και τις επικρίνει ρητά αλλά σιωπηρά.  Καθαυτήν την έννοια γίνεται ένας νέος 

τρόπος αναδιοργάνωσης μιας κοινότητας καθώς μετατρέπεται σε ένα αναγνωρισμένο και 

αποδεκτό κίνημα (Codoban, 2001). 
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Ο Durkheim (1938) στους κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου δήλωσε ότι η αιτία 

που καθορίζει μια κοινωνική πράξη πρέπει να αναζητηθεί στις κοινωνικές πράξεις που 

προηγήθηκαν και όχι στη συνείδηση του ατόμου. Ο Durkheim (1951) προσδιόρισε τέσσερις 

διακριτές συνθήκες που συνδέονται με το περιβάλλον που είναι υπεύθυνες για την αιτία του 

ανησυχητικού ποσοστού των αυτοκτονιών: ο εγωκεντρισμός, ο αλτρουισμός, η ανομία και η 

μοιρολατρία. Η ανομία αναφέρεται σε εκείνη την κατάσταση της κοινωνίας που αποτυγχάνει 

να προσφέρει τάξη ή περιορισμό σχετικά με τους σκοπούς και τις επιθυμίες των ατόμων από 

την κοινωνία.   

Οι συμμορίες είναι το αποτέλεσμα της αστικοποίησης και χρησιμοποιούν τους 

τοίχους ή τα δημόσια κτίρια για να αποτυπώσουν το όνομά τους, δηλαδή το λεγόμενο 

tagging. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οριοθετούν μια συγκεκριμένη περιοχή. Στα τέλη του 20ου 

αιώνα εντοπίζονται ολοένα και περισσότερα ονόματα στα γκράφιτι, που όμως δεν 

αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες συμμορίες. Οι καλλιτέχνες του δρόμου άρχισαν να έχουν 

τον δικό τους μοναδικό τρόπο να υπογράφουν τα έργα τους, προκειμένου να χτίσουν τη φήμη 

τους ως καλλιτέχνες. Ο Cornbread, ήταν ένας καλλιτέχνης στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, από 

τους πρώτους που δημιούργησε τη δική του μοναδική υπογραφή με σπρέι. Το σπρέι ήταν ένα 

από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδοθούν διαφορετικά στυλ (Salcudean, 2012).  

 

 

Εικόνα 10. CornBread The Legend, CornBread 

 

Μια σημαντική αναφορά για την ανομία ανήκει στον Merton και το βιβλίο του 

«Κοινωνική δομή και ανομία» (1957, όπως αναφέρεται στο Salcudean, 2012). Σύμφωνα με 

την άποψη του υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην κουλτούρα, στους σκοπούς και τις 

ευκαιρίες που προσφέρονται από την κοινωνική δομή. Τα άτομα έχουν διαφορετικές 
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αντιδράσεις όταν βρίσκονται υπό κοινωνικές ή πολιτισμικές πιέσεις. Για παράδειγμα μπορεί 

να αντιδράσουν διαφορετικά σε κάθε μία από τις ακόλουθες συνθήκες:  συμμόρφωση,  

καινοτομία,  τελετουργία,  απομόνωση και εξέγερση. Η άποψή του διαφέρει από αυτή του 

Durkheim με την έννοια ότι θεωρεί πως το άτομο μπορεί να ακολουθεί ακριβώς τους κανόνες 

και να φιλοδοξεί για περισσότερα. Οι φιλοδοξίες είναι πολιτιστικά προϊόντα που μαθαίνονται 

στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου ή της εκκλησίας. Μπορούν να μεταδοθούν από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την πολιτιστική ζωή της κοινωνίας.  

Ακόμα η καινοτομία είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποδέχθηκαν την 

κυρίαρχη κουλτούρα ως σκοπό της επιτυχίας αλλά που επέλεξαν αθέμιτους τρόπους για να 

φτάσουν σε αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμμορίες από τα περίχωρα ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία. Όταν οι νέοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν καμία πιθανότητα να 

πετύχουν νόμιμα στην κοινωνία αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η επιθυμία να έχει κάποιος 

δύναμη ή εξουσία μπορεί να φέρει την παραβίαση των κανόνων. Με αυτό τον τρόπο 

γεννιέται η καινοτομία, αλλά μπορεί να είναι και μια παρεκκλίνουσα καινοτομία (Salcudean, 

2012).  

Ο Merton (1957, όπως αναφέρεται στο Salcudean, 2012) μελέτησε  το παράδειγμα 

των συμμοριών που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα και που δε δέχονται τα όσα 

υποστηρίζουν οι καπιταλιστές, δηλαδή η εξουσία. Οι καλλιτέχνες του δρόμου φαίνεται ότι 

συμφωνούν με αυτή τη συμπεριφορά που έχουν τα μέλη των συμμοριών και εκφράζουν την 

κριτική τους στα γκράφιτι που δημιουργούν. Τα γκράφιτι αναπαράγουν τις ιδέες ενός 

μανιφέστου καθώς εμφανίζουν μηνύματα σε δημόσια κτίρια ή σε δημόσιες πλατείες. Ασκούν 

κριτική απέναντι στην εξουσία και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Σύμφωνα με τον Merton (1957, όπως αναφέρεται στο Salcudean, 2012) όσοι ασκούν 

την τέχνη του δρόμου ξεφεύγουν από την κοινωνία και εγκαταλείπουν τους κοινωνικούς 

σκοπούς ή τις κύριες πράξεις που γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία. Προσπαθούν να 

γελοιοποιήσουν κάποιες πτυχές της κοινωνικής ζωής και ξεπερνούν τα όρια. Η παραβίαση 

των κανόνων γίνεται τις περισσότερες φορές με γκράφιτι σε απαγορευμένα μέρη. Έτσι 

πραγματοποιείται μια προσπάθεια να δώσουν ένα πολύχρωμο και παιχνιδιάρικο τόνο 

απέναντι στη σοβαρή και αυστηρή εμφάνιση των θεσμών, αμφισβητώντας τους κανόνες που 

αντιπροσωπεύουν.  

Η οντολογική θεμελίωση της εικόνας του γκράφιτι βρίσκεται στην κοινωνία. Τα 

σχέδια δημιουργούνται σε κτίρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε άλλους χώρους και 

απευθύνονται στις μάζες και όχι σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Έχουν κοινωνική υπόσταση ενώ ο 

θεατής τους απλά παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης ασκεί την κριτική του. Ο 

Merton (1957, όπως αναφέρεται στο Salcudean, 2012) πιστεύει ότι η επιστήμη της βιολογίας 
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μπορεί να εξηγήσει την αποκλίνουσα, ανθρώπινη συμπεριφορά. Διαχωρίζει την κοινωνική 

πραγματικότητα σε πολιτισμό και κοινωνία. Ορισμένοι άνθρωποι συναντούν εμπόδια στην 

προσπάθεια τους να πετύχουν αυτό που επιθυμούν. Ακόμα εγκληματούν ή εκδηλώνουν 

συμπεριφορές παραβατικότητας όταν συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση σε διάφορα 

μέσα, που θα τους εξυπηρετήσουν ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Οι επαναστάτες 

επομένως είναι οι παραβάτες. Κάποιοι είναι μελλοντικοί ήρωες που αντιτίθενται στο status 

quo της κοινωνίας και αργότερα μπορούν να δοξαστούν για τη συμβολή τους στην πρόοδο ή 

την αλλαγή.  

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν καλλιτέχνες του δρόμου που δημιουργούν έργα 

αποκλειστικά για εκθέσεις και οργανωμένους διαγωνισμούς. Κατά συνέπεια 

επαναπροσδιορίζεται η τέχνη του δρόμου και δεν είναι πλέον μόνο ένας τρόπος έκφρασης 

των μηνυμάτων των συμμοριών (Salcudean, 2012).  

 Τα σύγχρονα γκράφιτι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτά που απλά 

ρυπαίνουν το περιβάλλον, στα γκράφιτι των συμμοριών και σε αυτά που προστίθενται 

ετικέτες. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι πιο δύσκολο να διαχωριστούν. Η προσθήκη 

ετικετών δηλαδή το tagging, υποδηλώνει φήμη, καλλιτεχνική πινελιά κι εξέγερση (Salcudean, 

2012).  

Υπάρχει και ένας άλλος διαχωρισμός στον οποίο ανήκουν: τα πολιτικά γκράφιτι, τα 

γκράφιτι των συμμοριών και τα γκράφιτι της τέχνης. Ο Wilson, εγκληματολόγος του UCLA, 

ανέφερε ότι σε ορισμένα μέρη που υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση των εγκλημάτων, συχνά 

μπορεί να συναντήσει κανείς περισσότερα γκράφιτι σε σημεία όπως τα εγκαταλελειμμένα 

αυτοκίνητα, τα σπασμένα τζάμια, τα σκουπίδια. Έτσι ορισμένες περιοχές είναι δυνατόν να 

απομονωθούν καθώς εκεί δρουν κυρίως οι συμμορίες (Salcudean, 2012). Η θεωρία των 

«σπασμένων παραθύρων» διατυπώθηκε από τον Wilson και πρόκειται για ορισμένες απόψεις 

που τροποποίησαν τον τρόπο σκέψης για να αντιμετωπιστούν οι βανδαλισμοί σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Η συγκεκριμένη θεωρία δίχασε τους πολίτες της Αμερικής και τους χώρισε σε 

δημοκρατικούς και συντηρητικούς. Τόσο οι μεν όσο και οι δε αποδέχθηκαν πως είναι ορθή 

επιστημονικά αλλά οι δημοκρατικοί διατύπωσαν την άποψη ότι οι βανδαλισμοί μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μέσα από την ενίσχυση των τοπικών αρχών. Από την άλλη μεριά οι 

συντηρητικοί υποστήριξαν ότι χρειάζεται να αλλάξει η νομοθεσία και να επιβληθούν πιο 

αυστηρές ποινές. Σε κάθε περίπτωση οι βανδαλισμοί μπορούν να προληφθούν αλλά 

απαιτούνται αρκετά χρήματα και πολύ καλά αντανακλαστικά από τις τοπικές αρχές 

(Καλαντζής, 2017).        
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2.3. Ο βανδαλισμός στην τέχνη του δρόμου  

Η διατήρηση των τοιχογραφιών σε εξωτερικούς χώρους έχει πολλές προκλήσεις. 

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τοιχογραφιών που χρειάζεται να συντηρηθούν. Οι 

τεχνικές προκλήσεις που δημιουργούνται είναι τεράστιες. Δεν απαιτείται πολύς χρόνος για να 

ξεκινήσει η φθορά στα γκράφιτι του εξωτερικού χώρου, που συχνά εκτίθενται σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες. Η διάρκεια της ζωής τους μπορεί να είναι μικρή εξαιτίας της αστικής 

ανάπτυξης και επέκτασης. Το ζήτημα της συντήρησης ή μη των τοιχογραφιών συνθέτει δύο 

αντικρουόμενες στάσεις που ασχολούνται με φιλοσοφικά ζητήματα που σχετίζονται με τη 

μονιμότητα, τη λειτουργία αυτής της μορφής τέχνης στους δημόσιους χώρους κι άλλες 

συμβολικές αξίες (Zeidler & Kagiewska, 2021).  

Σε αυτές τις συγκρούσεις συμμετέχουν και οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τα 

γκράφιτι, οι κοινότητες στις οποίες δημιουργούνται αλλά και το ευρύ κοινό που τα παρατηρεί 

καθημερινά. Ο Bansky, είναι γνωστός καλλιτέχνης του γκράφιτι, πολιτικός ακτιβιστής και 

σκηνοθέτης ταινιών. Δημιούργησε πολλά έργα σε εξωτερικούς χώρους, κάποια από τα οποία 

αγκάλιαζαν αυθόρμητα το πνεύμα της τέχνης του δρόμου ενώ άλλα χαρακτηρίστηκαν ως 

παράνομες ενέργειες (Zeidler & Kagiewska, 2021). Πολλά από τα έργα του ήταν σατιρικά 

και ασχολήθηκαν με θέματα του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Όσα έργα του 

ασχολήθηκαν με το να διατυπώσει τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις εντοπίζονται σε 

δρόμους, τοίχους και γέφυρες πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εργασία του ξεκίνησε από 

την underground σκηνή του Μπρίστολ και συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες και 

μουσικούς. Ορισμένοι συνέκριναν το στυλ του με αυτό του Blek le Rat, ωστόσο ο ίδιος 

υποστήριξε ότι πηγή έμπνευσης του ήταν ο 3D. Ο Bansky δεν επιθυμεί τα έργα του να 

πωληθούν αν και ορισμένοι ιδιοκτήτες γκαλερί το προσπάθησαν. 
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Εικόνα 11. Follow your Dreams Dreams cancelled, Banksy 

 

 

Εικόνα 12. Rude Copper, Banksy, 2002 
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Σε γενικές γραμμές η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίστηκε από μια αναταραχή, που 

σπάνια συναντάται όταν ασχολείται κανείς με αντικείμενα που έχουν αποκτήσει καθεστώς 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχουν αρκετά γκράφιτι, που άλλα εγκρίνονται και άλλα όχι, 

κι έτσι έχουν δημιουργηθεί πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα με μεγάλη καλλιτεχνική 

αισθητική ή/και διδακτική αξία. Όλα αυτά τα γκράφιτι έχουν έντονη κοινωνική λειτουργία. 

Οι κοινότητες συνδέονται συναισθηματικά μαζί τους και έχουν υποκινήσει προγράμματα 

προκειμένου να τα διατηρήσουν (Zeidler & Kagiewska, 2021).  

Σε πολλά αστικά περιβάλλοντα φιλοξενούνται γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους, που 

έχουν σαφή σημάδια γήρανσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «Εξέλιξη» στην 

Κοπεγχάγη, που τελικά υπέκυψε σε βανδαλισμό. Δημιουργήθηκε το 1999 και θεωρείται ένα 

από τα αριστουργήματα της τέχνης του δρόμου. Μετά από 12 χρόνια ξεκίνησαν να φαίνονται 

τα πρώτα σημάδια φθοράς (Brajer, 2015). 

 

 

Εικόνα 16: Η εξέλιξη (Κοπεγχάγη). Μια λεπτομέρεια της τοιχογραφίας που δείχνει πως αξιοποιήθηκε 

μετά από 12 χρόνια, όταν ξεκίνησε να φθείρεται (Brajer, 2015). 
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Εικόνα 18: Βανδαλισμένο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια. 

 Φωτογραφία από archaiologia.gr 2011. 

 

Για πολλά χρόνια η τέχνη του δρόμου δεν διαφοροποιήθηκε από τον βανδαλισμό με 

σπρέι. Προσφάτως πολλαπλασιάστηκαν οι καλλιτέχνες που επιλέγουν την τέχνη του δρόμου 

ως ένα δημιουργικό στοχεύοντας στην αναγνώριση. Η τέχνη του δρόμου είναι μια από τις πιο 

δυναμικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα γκράφιτι που εκτιμώνται 

ως τουριστικά αξιοθέατα συχνά λαμβάνουν την αγάπη από τις κοινότητες. Για παράδειγμα τα 

έργα του Bansky χαίρουν άκρας υποδοχής από τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες 

έχουν τοποθετηθεί. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα άλλο μοντέρνο τύπο βανδαλισμού: την 

κλοπή και την απόσπαση. (Zeidler & Kagiewska, 2021).  

Η κλοπή των ιδεών των καλλιτεχνών, από άλλους συναδέλφους τους,  είναι δύσκολο 

να αποφευχθεί εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης του κοινού στα γκράφιτι. Για παράδειγμα ο 

Ulrik Schiodt, που δημιούργησε την «Εξέλιξη» στη Κοπεγχάγη, πραγματοποίησε δύο 

καμπάνιες εξάλειψης tagging, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το απόλυτο παράδειγμα 

που δείχνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα στη δημιουργική κίνηση και την καταστροφική ορμή 

του καλλιτέχνη του δρόμου. Τέσσερα χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα taggings πάνω στο 

έργο του, διοργανώθηκε ένα συνέδριο γύρω από το ερώτημα, αν αυτό το γκράφιτι θα έπρεπε 

να προστατευθεί επίσημα (Hansen, 2014, όπως αναφέρεται στους Zeidler & Kagiewska, 

2021). Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η μετεγκατάσταση σε υπαίθριο 

μουσειακό περιβάλλον. Ήταν εξάλλου και η πρόταση του ίδιου του καλλιτέχνη. Μεγάλο 

μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στις ηθικές συνέπειες της διατήρησης της τέχνης του 
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δρόμου, όπου οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες δημιουργούνται με περιορισμένη 

διάρκεια ζωής ως μια δημιουργική εκδήλωση που είναι αγκυροβολημένη στο παρόν.  

Η αποδοχή του τι είναι η τέχνη του δρόμου από άλλους καλλιτέχνες, αποτελεί μια 

ενεργή πολιτική στάση ενάντια στην προσπάθεια των δημοτικών αρχών να ανακόψουν τη 

δράση των συμμοριών και τα υπερβολικά taggings. Έτσι παρατηρεί κανείς αντιδράσεις σε 

τέτοιες επεμβάσεις εξυγίανσης, όπως για παράδειγμα η ανταπόκριση του Ιταλού καλλιτέχνη 

του δρόμου Blu, που έξυσε και ζωγράφισε τα δικά του γκράφιτι ως μια πράξη αυτό-

δολιοφθοράς, διαμαρτυρόμενος για την καταπίεση της νεολαίας (Zeidler & Kagiewska, 

2021).  

Τα προβλήματα που προκαλεί ο βανδαλισμός στα γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους 

έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν μοιάζει με αυτή πολλών άλλων αντικειμένων 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το υπερβολικό βάψιμο είναι ένας κοινός τρόπος για να 

αφαιρεθούν τα taggings από τα γκράφιτι. Αυτό συχνά δεν εκτελείται τοπικά αλλά ως μια 

γενική επεξεργασία που ανανεώνει μεγάλα τμήματα ή ολόκληρο το γκράφιτι. Κατά συνέπεια 

η αξία νεωτερισμού του γκράφιτι διατηρείται τεχνητά, σε βάρος άλλων αξιών, όπως για 

παράδειγμα η αξία της ηλικίας και η αυθεντικότητα του υλικού (Zeidler & Kagiewska, 2021).   

Σε μια πιο ολιστική προσέγγιση οι συντηρητές εργάζονται δίπλα – δίπλα με τους 

καλλιτέχνες. Η διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του αυθεντικού υλικού είναι 

ιδανική αλλά έχει ως αποτέλεσμα πολλά έργα να έχουν υψηλό κόστος κι έτσι η 

χρηματοδότηση να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση 

εστιάζονται σε λύσεις της νανοτεχνολογίας. Σε πρόσφατα εργαστηριακά πειράματα, τα 

taggings αφαιρέθηκαν εύκολα και γρήγορα μέσω της χρήσης νανοπηκτών και 

μικρογαλακτωμάτων (Zeidler & Kagiewska, 2021).  

Η εύρεση μιας γρήγορης και εύκολης λύσης για την αφαίρεση των tagging είναι 

σημαντική καθώς η απειλή αυτού του τύπου είναι συνεχής. Η τεχνολογία προσφέρει πιθανές 

λύσεις σε αυτή την ανάγκη και εξακολουθεί να εδράζεται σε προηγμένες επιστημονικές 

αρχές (Zeidler & Kagiewska, 2021).   

 

2.4.  Η Τέχνη του δρόμου και τα γήπεδα μπάσκετ 

 

2.4.1.  Το πρόγραμμα η «Τέχνη του Μπάσκετ» «The Art Of Basketball» 

Τη δεκαετία του ΄70, όταν η ραπ μουσική απογειωνόταν, ο DJ Afrika Bambaataa 

σκιαγράφησε τέσσερις πυλώνες της κουλτούρας του χιπ χοπ:  MCing, DJing, breakdance 

και γκράφιτι. Σήμερα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει mainstream και έχουν 
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ήδη ενσωματωθεί στη ψυχαγωγία του ΝΒΑ. Το Τμήμα Δημόσιων Έργων(Public Works 

Department)  προσπαθεί να αλλάξει την όψη των γηπέδων του μπάσκετ με το πρόγραμμα «Η 

τέχνη του μπάσκετ» (Zwerling, 2012).  

Από το 2010, μέσω της συμφωνίας της αδειοδότησης με το ΝΒΑ, το Τμήμα 

Δημόσιων Έργων (Public Works Department) έχει παρουσιάσει μια αυξανόμενη συλλογή 

κομματιών, αντικειμένων με θέμα το ΝΒΑ από κορυφαίους καλλιτέχνες γκράφιτι από όλο 

τον κόσμο. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τα πορτρέτα των παικτών, καμβάδες που 

εκφράζουν στοιχεία του παιχνιδιού και τα ταμπλό του ΝΒΑ που μεταμορφώθηκαν σε έργα 

τέχνης. Όλα αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα του μπάσκετ (Zwerling, 2012).  

Ο Billi Kid επιμελητής του Τμήματος Δημόσιων Έργων δήλωσε στο ESPN: «Το 

πάθος μας είναι το γκράφιτι, η τέχνη του δρόμου και το αστικό τοπίο και μετά σε συνδυασμό 

με τον αθλητισμό και τη μόδα δημιουργούμε τα έργα μας. Τα τελευταία δύο χρόνια, 

εστιάζουμε στην τέχνη του μπάσκετ επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ υλικό. Το χιπ χοπ 

και το μπάσκετ συνδυάζονται καλά και το ΝΒΑ υποστηρίζει πραγματικά αυτό που κάνουμε» 

(Zwerling, 2012). 

Το πρόγραμμα έκανε ντεμπούτο στο Μαϊάμι στο Art Basel, την κορυφαία έκθεση 

τέχνης στον κόσμο για μοντέρνα έργα. Ένας συλλέκτης αγόρασε αμέσως 16 από τα 35 

ταμπλό. Το 2011, νέα έργα τέχνης παρουσιάστηκαν ξανά στο Art Basel, όπου ο Chris Bosh 

διοργάνωσε ένα πάρτι για άτομα με ειδικές ανάγκες και εμφανίστηκαν στο Λος Άντζελες στο 

Staples Center όπου κατά τη διάρκεια του All Star Game, το ίδρυμα του Dwyane Wade 

δημοπρατούσε ένα ταμπλό για φιλανθρωπικό σκοπό (Zwerling, 2012).  

Η «τέχνη του μπάσκετ» έφτασε στη Νέα Υόρκη. Η έκθεση στην οποία βρίσκονται τα 

έργα είναι η «Pop International Galleries» στη γειτονιά SoHo της Νέας Υόρκης. 

Περιλαμβάνει πορτρέτα και έργα τέχνης στο ταμπλό του ΝΒΑ μερικών από τους καλύτερους 

παίκτες του πρωταθλήματος: Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, 

Blake Griffin, Dwight Howard, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Derrick Rose και Wade 

(Zwerling, 2012).  

Επιπλέον η έκθεση περιλαμβάνει εικόνες του ΝΒΑ, όπως το λογότυπο του 

πρωταθλήματος, και γενικά έπιπλα που είναι κατασκευασμένα από το πραγματικό γήπεδο All 

Star του 2011. Οι καλλιτέχνες προέρχονται από τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, 

τη Γαλλία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Ανάμεσα τους βρίσκονται οι Kid, Ewok One, 

5MPH, Jack Aguirre, Mr. Brainwash, CERN, The Dude Co, David Cooper, Cope2, Bill 

Fickett, Rene Gagnon, Joe Iurato, Shiro, Skewville, Chris Stain και UR New York (Zwerling, 

2012).  
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Σύμφωνα με την άποψη του Kid υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στους συναδέλφους 

του και στους παίκτες του ΝΒΑ. «Το μπάσκετ είναι βασικά ένα αστικό άθλημα. Και πολλοί 

από τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο των γκράφιτι έχουν την ίδια ιστορία με πολλούς 

παίκτες. Στην πραγματικότητα, μερικοί από αυτούς έπαιξαν streetball κι έχουν αγάπη για το 

παιχνίδι. Βρήκαν κάτι που είναι παθιασμένοι και σε αυτό αφιέρωσαν πολλές ώρες μέχρι να 

εκτελέσουν σωστά τα έργα τους. Τα γκράφιτι είναι μία διέξοδος» δήλωσε ο Kid (Zwerling, 

2012). 

Στις 16 Οκτωβρίου οι καλλιτέχνες ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 

της έκθεσης, όπου συναναστράφηκαν με διάφορους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του 

Salvatore LaRocca, που ήταν αντιπρόεδρος του ΝΒΑ για την παγκόσμια προώθησή του. Ο 

LaRocca βοήθησε να απογειωθεί η «Τέχνη του Μπάσκετ» λόγω της μακροχρόνιας φιλίας με 

τον Fickett, που μαζί με την κόρη του Hayley, ήταν ένας από τους συνεργάτες του Τμήματος 

Δημόσιων Έργων (Zwerling, 2012).  

Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, μέσω της 

εταιρείας Salem Sportswear, ο Fickett ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που τύπωσε μπλουζάκια με 

τα πρόσωπα των παικτών του ΝΒΑ, κυρίως του Larry Bird. Αυτό τράβηξε το βλέμμα των 

παικτών και των θεατών του ΝΒΑ κι έτσι έγινε συμφωνία για την αδειοδότηση. Από εκεί ο 

Fickett και ο LaRocca παρέμειναν σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τελικά στο 

δρόμο για την «Τέχνη του Μπάσκετ» (Zwerling, 2012).  

Η σπίθα για το έργο ξεκίνησε όταν ο Kid και ο Fickett συναντήθηκαν στο Art Basel 

το 2009. Ενώ ο Kid ήταν έμπειρος επιμελητής που φιλοξενούσε γκράφιτι και παραστάσεις 

της τέχνης του δρόμου, ο Fickett είχε τεράστια εμπειρία στο παιχνίδι. Αποφάσισαν να 

αναθέσουν τη δημιουργία έργων σε καλλιτέχνες γκράφιτι (Zwerling, 2012). 

Ο LaRocca εμπνεύστηκε από τις συζητήσεις τους, προτείνοντας στον Kid και στον 

Fickett να δημιουργήσουν μια συλλογή με ταμπλό του ΝΒΑ. Στην πορεία ξεκίνησε ως δράση 

και η «Τέχνη του Μπάσκετ». «Για μένα αυτό ήταν υπέροχο. Τα ταμπλό είναι ο καμβάς του 

παιχνιδιού. Το ΝΒΑ αγαπά πραγματικά αυτό που κάνουμε με αυτό το είδος τέχνης, κάτι που 

είναι ενδιαφέρον διότι το ΝΒΑ στο τμήμα αδειοδότησης δεν έχει μια κατηγορία τέχνης από 

μόνο του. Έχουν αναμνηστικά και φυσικά έχουν αθλητικά ρούχα. Σίγουρα είμαστε σε 

συζητήσεις με το ΝΒΑ. Έχουμε μια μοντέρνα προσέγγιση απέναντι τους, όποτε θέλουν να 

παρουσιάσουν αυτό που κάνουμε στους συνεργάτες τους μπορούν να ξεκινήσουν τη 

συζήτηση μαζί μας» είπε ο Kid (Zwerling, 2012).  

Από το 2010, το Τμήμα Δημόσιων Έργων έχει δημιουργήσει 52 πρωτότυπα ταμπλό, 

τα οποία παρέχονται από τη Spalding καθώς και πορτρέτα και πίνακες ζωγραφικής. Στόχος 

τους είναι να πουλήσουν 180 ταμπλό, όπου οι τιμές τους κυμαίνονται μεταξύ 23.000 και 
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36.000 δολαρίων. Η ομάδα του Τμήματος Δημόσιων Έργων ήθελε να διαχειριστεί τα 

πραγματικά ιστορικά γήπεδα, όπως το παλιό Boston Garden και να επεκταθεί πέρα από το 

Μαϊάμι, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη (Zwerling, 2012).  

«Το μεγάλο σχέδιο θα ήταν να υπάρχει η «Τέχνη του Μπάσκετ» ενδεχομένως σε 

πολλά καταστήματα στις μεγάλες μπασκετικές πόλεις. Αυτή τη στιγμή απλά επιμεληθήκαμε 

με τους καλλιτέχνες και χτίσαμε μια σχέση με το ΝΒΑ. Οπότε δεν γνωρίζει κανείς πως θα 

εξελιχθεί η σχέση αυτή» είπε ο Kid (Zwerling, 2012). 

Εκτός από την επιτυχία της «Τέχνης του Μπάσκετ», ο Kid ανέφερε πως η ανάπτυξη 

του γκράφιτι και της τέχνης του δρόμου μέσω της ποπ(Pop) κουλτούρας και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης τον ενέπνευσε να σκεφτεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον 

τρόπο ανάπτυξης αυτής της νέας ιδέας. Απέδωσε τα εύσημα στον Shepard Fairey, ο οποίος 

σχεδίασε τη διάσημη αφίσα του Barack Obama “Hope” καθώς και στους καλλιτέχνες, 

Bansky και Μr Brainwash, που εμφανίστηκαν στην ταινία «Exit Through the Gift Shop» του 

2010 για την αύξηση της έκθεσης του γκράφιτι και της τέχνης του δρόμου (Zwerling, 2012).  

Μακροπρόθεσμα το Τμήμα Διαχείρισης Έργων επιθυμεί να επεκταθεί στη μόδα και 

να αρχίσει να σχεδιάζει πρωτότυπα κασκόλ, μεταξωτές γραβάτες και μαντίλια. Σχεδιάζει να 

κυκλοφορήσει δοκιμαστικά αυτά τα ρούχα το Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της έκθεσης Art 

Basel. «Το παιχνίδι είναι μια μορφή τέχνης. Δεν είμαι αθλητικός τύπος, αλλά το μπάσκετ 

είναι ένα από τα πιο καλλιτεχνικά παιχνίδια. Είναι σχεδόν σαν το μπαλέτο. Υπάρχει μεγάλη 

ικανότητα. Είναι ένα πολύ χαριτωμένο άθλημα και όχι τόσο σκληρό όσο το ποδόσφαιρο ή το 

μπέιζμπολ. Υπάρχει πολύ συναίσθημα κι έτσι πιστεύουμε ότι είναι ένας όμορφος σύνδεσμος. 

Υπάρχει αγάπη για το παιχνίδι και αγάπη για την τέχνη» είπε ο Kid (Zwerling, 2012). 
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Εικόνα 13. Kevin Garnett, Chris Stain, Official NBA Backboard, 72”X36”, Aerosol Spray, Hand-cut 
Stencil and Acrylic, the Art of Basketball. 
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Εικόνα 14. Kobe Bryant, Joe Iurato, Pop International Galleries, 2013 
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Εικόνα 15. Kobe Bryant, Chris Stain, section of the 2011 NBA All-Star Game Center Court. 24"X 24", 
Acrylic Aerosol Spray. 
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Εικόνα 16. Dwyane Wade, Billi Kid, Official NBA Backboard, 72"X 36", Mixed Media 
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Εικόνα 17. Carmelo Anthony, Joe Iurato, Section of the 2011 NBA All-Star Game Center Court, 24" x 
24", Acrylic Aerosol Spray 

 

 

Εικόνα 18. Derrick Rose, The Dude Company, Official NBA Backboard, 72"X 36", Mixed Media 
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Εικόνα 19. "DIRK", UR New York, The Art of Basketball, Pop International Galleries 

 

2.4.2. Γήπεδα μπάσκετ που μετατράπηκαν σε έργα τέχνης του δρόμου 

 

Σε μια περιοχή στο κέντρο του Αλγερίου, πραγματοποιήθηκε μία μετατροπή ενός 

ξεχασμένου γηπέδου μπάσκετ σε έργο τέχνης του δρόμου. Οι υποστηρικτές της μετατροπής 

του, πίστευαν ότι θα προστατεύσει το περιβάλλον και τη βιωσιμότητας της χώρας, κι ήλπιζαν 

ότι θα είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης σειράς. Το έργο δημιουργήθηκε από τον Αλγερινό 

καλλιτέχνη του δρόμου SNEAK, ο οποίος δημιούργησε τα εμβλητικά χρώματα της Urban 

Jungle, εταιρείας με αθλητικά είδη, και πρόσθεσε τη δική του πινελιά χρησιμοποιώντας τα 

αραβικά γράμματα. Η ανάπλαση του γηπέδου μπάσκετ JFK είναι από τα έργα που 

συνδέθηκαν με τους στόχους της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων που προωθεί η Urban Jungle, στις πόλεις όπου 

υπάρχουν καταστήματα της κι έτσι συμβάλλει στην κοινωνική βελτίωση του αθλητισμού 

(Anonymous, 2021a).  
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Εικόνα 20. Πανοραμική εικόνα του γηπέδου μπάσκετ JFK στο Αλγέρι, SNEAK. 

 

 

Εικόνα 21. Διαφορετική οπτική του γηπέδου JFK στο Αλγέρι, SNEAK. 
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Εικόνα 22.Εικόνα γηπέδου μπάσκετ JFK στο Αλγέρι, SNEAK 

 

 

 

Εικόνα 23. Εικόνα γηπέδου μπάσκετ JFK στο Αλγέρι, SNEAK. 
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Για τον καλλιτέχνη AkaCorleone χρειάστηκαν εννιά μέρες για να ζωγραφίσει ένα 

γήπεδο μπάσκετ στη Λισαβόνα, που απεικονίζει το βασιλιά και τη βασίλισσα μιας 

τράπουλας. Χρησιμοποίησε 91 λίτρα χρώματος για να καλύψει το γήπεδο με μπλε, ροζ, 

κόκκινο και μωβ χρώμα. Το ονόμασε «Balance» κι αφορά την αναζήτηση για μια τέλεια 

δυαδικότητα. Ο ίδιος εξηγεί: «Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία του έργο ήταν η επεξεργασία 

της δυαδικότητας, δύο διαφορετικών απόψεων, δύο διαφορετικών πλευρών που 

αλληλοσυμπληρώνονται σαν δύο αντίθετες εκδοχές της ίδιας πραγματικότητας που μπορούν 

να γίνουν κατανοητές ως τώρα». Το γήπεδο βρίσκεται στο Campo dos Martires da Patria της 

Λισαβόνα και δημιουργήθηκε ως μέρος του Underdogs Public Art Program σε συνεργασία με 

την Urban Art Gallery του δημοτικού συμβουλίου της Λισαβόνας (Anonymous, 2021b).  

 

 

Εικόνα 24.Balance Basketball Court, AkaCorleone, Lisbon Portugal. 
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Εικόνα 25. Balance Basketball Court, AkaCorleone, Lisbon Portugal. 

 

 

Εικόνα 26. Balance Basketball Court, AkaCorleone, Lisbon Portugal. 
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Εικόνα 27. Balance Basketball Court, AkaCorleone, Lisbon Portugal. 

 

Ο Ιταλός καλλιτέχνης GUE δημιούργησε το ακόλουθο γήπεδο μπάσκετ στην ιταλική 

πόλη Alessandria. Αυτό το έργο τέχνης είναι ένας φόρος τιμής στο συνιδρυτή του 

φουτουρισμού Carlo Carra, που γεννήθηκε σε αυτή την πόλη.  

 

 

Εικόνα 28. Basketball Court, Gue, Alessandria. Photo: Ugo Galassi. 
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Εικόνα 29. Basketball Court, Gue, Alessandria. Photo: Ugo Galassi. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΜΑΚΕΤΕΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

 

3.1.   Εισαγωγή  

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος και δεδομένων των συνθηκών 

προσπαθώ να προχωρήσω αυθόρμητα και συνειρμικά περά από τις συνηθισμένες θεματικές 

που mε κάνουν να νιώθω ασφαλής. Η αρχική χαοτική αναζήτηση κάποιας θεματικής με 

οδηγεί σταδιακά μέσα από επαναλαμβανόμενα μοτίβα παρατήρησης όπως είναι το βλέμμα, η 

μνήμη, η ανθρώπινη φιγούρα σε πρωτόλεια μορφή, περάσματα από εσωτερικούς χώρους σε 

εξωτερικούς και αντίστροφα, εξαρθρωμένα αντικείμενα από το φυσικό τους κόσμο ή και 

εντος αυτού, παράδοξες εικόνες αντικειμένων και έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. 

Προσανατολίζοντας σταδιακά το ενδιαφέρον σε έννοιες όπως το βλέμμα, το καταφύγιο, η 

προοπτική με τη γραμμή του ορίζοντα και τα σημεία φυγής.  

Η ανάγκη καταγραφής ενός συνόλου εικόνων από τα σπλάχνα της αστικής δομής 

γίνεται με τη διάθεση να ερμηνευθεί ο παλμός και η αισθητική των έργων που 

αποτυπώνονται τόσο στους τοίχους όσο και στα πιο απίθανα σημεία. Θεωρώ πως στο 

δημόσιο αστικό περιβάλλον, οι έννοιες του βλέμματος και της μνήμης  συνυπάρχουν με την 

πολυπλοκότητα της αστικής δομής και της συμβίωσης πολλαπλών πολιτισμικών 

ερεθισμάτων. Εφόσον το συγκεκριμένο περιβάλλον βιώνεται από τους ανθρώπους που 

κινούνται εντος των ορίων του είναι αναπόφευκτη και αμφίδρομη η αλλαγή και η 

μεταμόρφωση που συντελείται τόσο στους πολίτες όσο και στην πόλη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες σκέψεις, η εικαστική αλλά και η διδακτική 

δράση αλληλοσυμπληρώνονται και συγκλίνουν προς την επαναδιαπραγμάτευση και την 

αναδιαμόρφωση χώρων που βιώνονται καθημερινά όπως είναι οι πλατείες και τα σχολεία. 

Άραγε υπάρχει καθαρότερη ματιά και φαντασιακή δύναμη από αυτή των παιδιών;  Πως 

φαίνονται τα αστικά αλλά και τα σχολικά περιβάλλοντα μέσα από τα μάτια τους; Τα 

συγκεκριμένα ερωτήματα τροφοδοτούν και ενεργοποιούν τόσο το εικαστικό όσο και το 

παιδαγωγικό όραμα του εκπαιδευτικού. Να δώσουμε επιτέλους την ευκαιρία στα παιδιά να 

μεταμορφώσουν τους χώρους που ζουν και διαμορφονωνται. 

 

3.1.1.   Εικαστική πρακτική, σκέψεις, και δημιουργικά μέσα. 

Υλικά που χρησιμοποιώ συχνά, προσπαθώντας να τα ξαναανακαλύψω είναι ο πηλός, 

ο γύψος, το κάρβουνο, τα λαδοπαστέλ, η σινική μελάνη, τα στυλό, τα σπρέι και οι 

μαρκαδόροι. Από τις πέτρες και τα ξυλά που συνέλλεγα από περιπάτους σε ορεινό ή 
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ακροθαλάσσιο περιβάλλον, προχώρησα στην φωτογραφική απεικόνιση και στη 

σκιτσογράφηση στιγμών, χώρων και ανθρώπινων μορφών ως εικαστικά αρχειακά μέσα. 

Χρησιμοποιώ μπλοκ με χαρτιά ποικίλων γραμμαρίων και διαστάσεων διότι είναι εύχρηστα, 

ελαφριά, με καλή ποιότητα χαρτιού η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τα προαναφερθέντα υλικά 

είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό (μεικτή τεχνική). Η εικαστική πρακτική 

προσανατολίζεται κυρίως στην παρατήρηση αστικών και φυσικών τοπίων τόσο από στατική 

θέση όσο και εν κινήσει. Στην συγκεκριμένη περίοδο του εγκλεισμού, η ανάγκη για διέξοδο 

σωματικά και πνευματικά φέρνει σε πρώτο πλάνο τα τοπία που έχουν εντυπωθεί στη μνήμη. 

Η διαδικασία πρόσληψης ερεθισμάτων και βίωσης εμπειριών μεταφέρεται από πόλη σε πόλη 

εντος του ελλαδικού χώρου. 

Μεγάλο μέρος των εικόνων που συνθέτουν και κινητοποιούν το σώμα του 

εικαστικού δημιουργικού συνόλου, προέρχονται από συνεχείς διαδρομές στους οδικούς 

άξονες κυρίως της Βορείου Ελλάδος. Ατελείωτες ώρες και χιλιόμετρα με μοναδική 

συντροφιά ραδιοφωνικές εκπομπές και μουσικές περιπλανήσεις. Η μουσική υπόκρουση σε 

συνδυασμό με τα εναλλασσόμενα τοπία συνθέτουν μια κινηματογραφική εμπειρία. Τα μάτια 

λειτουργούν ως κάμερες και οι εσωτερικοί μονόλογοι ως αφηγηματική διαδικασία-πράξη. Η 

πορεία του Ήλιου από το χάραμα ως τη δύση του, μεταμορφώνει τα τοπία προσδίδοντας σε 

αυτά μια πλούσια και μοναδική ποικιλία χρωμάτων και υφών. Η εκκίνηση του ταξιδιού από 

την αφετηρία έως τον προορισμό, μαζί με τη χρονική του διάρκεια, αποτελούν τα όρια της 

«ταινίας».  

Τα εργαλεία-μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή/απαθανάτιση των 

πλάνων είναι το κινητό τηλέφωνο, σημειώσεις και τα γρήγορα προσχέδια. Η προοπτική 

αναπαράσταση του βάθους της εικόνας αποτελεί διαχρονικά ερεθιστικό κίνητρο για την 

προσωπική εικαστική πρακτική. Έννοιες όπως η γραμμή του ορίζοντα και τα σημεία φυγής 

πέραν του λειτουργικού τους χαρακτήρα εκφράζονται και ως συμβολικά πρότυπα. Στην 

περίπτωση της γραμμής του ορίζοντα, οι επιφάνειες της γης και του ουρανού ψευδαισθητικά 

«εφάπτονται», δημιουργώντας μια υπερβατική συνθήκη στην οποία τα εγκόσμια ενώνονται 

με τα ουράνια.  

Η οριζοντιότητα της θάλασσας, η κατακόρυφη ανάπτυξη των βουνών, μαζί με την 

φωτεινή και σιωπηλή ύπαρξη της πόλης, ως αθέατη φλέβα ζωής, συνθέτουν ένα μυστηριακό 

περιβάλλον που κάθε φορά έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Εστιάζοντας στο θέμα της 

παρούσας εργασίας η εικόνα, ο παλμός και η ένταση της πόλης βιώνονται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια όντας παρών εντος του αστικού σκηνικού. Χαρακτηριστικά στοιχειά του 

συγκεκριμένου σκηνικού που αφορούν την τέχνη του δρόμου αλλά και τη δημόσια τέχνη 
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είναι, οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις σε τοίχους, τα μνημεία που βρίσκονται σε πλατείες και 

οι αμέτρητες υπογραφές(taggings) κατά μήκος και πλάτος των κτηριακών δομών. 

3.1.2.  Τα έργα του Banksy και ο βανδαλισμός ως διδακτικά αντικείμενα-

εργαλεία. 

Η τέχνη του δρόμου έχει προσελκύσει την προσοχή του κόσμου τα τελευταία χρόνια, 

αναπτύσσοντας το δικό της ύφος στην παράδοση του γκράφιτι. Ο Banksy, ο απρόσωπος 

δημιουργός με τις διφορούμενες, προκλητικές, βαθειά αληθινές αποτυπώσεις του, κατάφερε 

και καταφέρνει να κλονίζει τόσο τον κόσμο της Τέχνης, όσο και τον τεχνοκρατικό 

πολιτικοοικονομικό καθωσπρεπισμό της σύγχρονης κοινωνίας. 

 Αυτό είναι εμφανές από τις πρώτες αντιδράσεις των κρατικών φορέων, οι οποίοι 

χαρακτήρισαν το έργο του ως καλλιτεχνική τρομοκρατία. Η αμεσότητα, η ταχύτητα, η 

εύστοχη παρατήρηση και η αποτύπωση της παράλογης προσβλητικής συμπεριφοράς της 

εξουσίας σε όλα τα πλάτη και μήκη της υφηλίου αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στον οποίο 

βάσισα την απόφαση μου να ζήσω τις εμπειρίες της παραβατικής ζωγραφικής όντας μαθητής 

λυκείου. 

 Το βιβλίο με τα στένσιλ και τις παρατηρήσεις του Banksy είχε από τότε μέχρι και 

τώρα εμβληματική σημασία για τη διαμόρφωση της προσωπικής μου ματιάς μπροστά στα 

γεγονότα. Η ανατρεπτική προσέγγιση αγκαλιασμένη με τα στερεότυπα, ο σεβασμός που 

δείχνει στην σχεδιαστική αρτιότητα η οποία μετουσιώνεται σε αποτύπωμα-σύμβολο θεωρώ 

πως αξίζει να μοιραστεί ως εμπειρία-παιχνίδι-εικαστικό ερώτημα σε νέα και μεγάλα παιδιά. 

Η δύναμη του ωραίου ανατρεπτικού, σαρκαστικού χαρακτήρα μιας κοινώς 

αποδεκτής εικόνας όπως ο Mickey Mouse και ο κλόουν των McDonalds να κρατούν από τα 

χέρια ένα κορίτσι γυμνό και καμένο από ναπάλμ που «έριξαν οι Αμερικάνοι», σχεδιασμένη 

από ένα υλικό όπως το μολύβι ή το μελάνι, μετατρέπεται μέσω του στένσιλ και του σπρέι σε 

καλλιτεχνική γροθιά στο κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό κατεστημένο. 

Χρησιμοποιεί συχνά εικόνες με παιδιά, αρουραίους, κινηματογραφικά πρόσωπα και 

μορφές από πίνακες κλασσικής εικονογραφίας (Παναγία και Χριστός του Bouguereau) τις 

οποίες ανασυνθέτει και ενισχύει με κάποιο σλόγκαν. Σχηματίζουν κάποιο είδος 

αντιπολεμικού, αντικαπιταλιστικού μηνύματος.  
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Εικόνα 30.  Banksy. “Can’t Beat That Feeling”. Φωτογραφία: MyArtBroker. 

 

Από την άλλη πλευρά έχουμε τα κακώς κείμενα του αστικού και φυσικού τοπίου. 

Αναφέρομαι από προσωπικής άποψης, στους άσχημους βανδαλισμούς όπως είναι το 

γράψιμο φράσεων και συμβόλων οπαδικής φύσεως, ατομικών και ακραίων ιδεολογικών 

παρορμήσεων και άλλα πολλά σε πολιτισμικά μνημεία, προτομές ανθρώπων που έδωσαν 

το φως και το αίμα τους, καθώς επίσης και σε φυσικά τοπία ανεκτίμητης ομορφιάς. Θεωρώ 

πως αυτή η ροπή προς τον άσχημο (;) βανδαλισμό πηγάζει από την δράση– αντίδραση των 

θεσμικών Αρχών του κράτους με του τους ανθρώπους που κατοικούν εντός των συνόρων 

του. 

 

 

Εικόνα 31. Spray σε βράχο της Καβάλας. 2021. Φωτογραφία: Ζήσης Κουτίδης.  
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Εικόνα 32. Βανδαλισμένο άγαλμα του Κ. Παλαμά. Φωτογραφία iefimerida 2015. 

 

Οι αποφάσεις των κυβερνώντων εντός και εκτός Βουλής  συστηματικά 

απογοητεύουν,  καταρρακώνουν και εξοργίζουν σημαντική μερίδα του πληθυσμού η οποία 

βλέπει στα μνημεία και τις προτομές  σημαντικών προσώπων, το ίδιο το κράτος. Συντελείται 

μια έκπτωση θεσμικών Aρχών και πολιτισμικών Aξιών. 

Το ρητορικό, ερευνητικό ερώτημα μου είναι, εάν ο βανδαλισμός πέραν από θόρυβο 

μπορεί να «θεραπεύει» και να επικοινωνεί με τον θεατή μέσα από εύστοχες, άρτιες 

παρατηρήσεις-εικόνες που στιγμιαία δίνουν δύναμη, κουράγιο και έμπνευση να συνεχίσει, 

ή αν προκαλεί την αποστροφή του. 

 Θα ήταν γόνιμο να προσπαθήσουμε να ανακόψουμε την δυσάρεστα ατέρμονη, 

αισθητική  επιφανειακότητα που βεβηλώνει μνημειακά  έργα τέχνης ιστορικής μνήμης, και 

να προσδώσουμε μια νέα δημιουργική, κριτική ματιά και καλαίσθητη ανασύνθεση στα 

υπάρχοντα πρότυπα; Ας επικοινωνήσουμε τις σκέψεις, τα όνειρα και τα συναισθήματά μας 

με αρμόνια και ομορφιά στους αστικούς καμβάδες.  

 

Επιστρέφοντας στο ερευνητικό ζητούμενο της διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου, 

ή της μεταστροφής του φαινομένου του βανδαλισμού σε σημείο καλλιτεχνικής εκτόνωσης 

και εν είδη, επικοινωνίας, υιοθετώ το νεολογισμό των Deleuze και Guattari σχετικά με την 

«ριζωματική σκέψη», όπου θα προσπαθήσω με μια αλληγορική/ εκπαιδευτική προσέγγιση - 

μεταφορά, να εντρυφήσω στην φαινομενικά ασύνδετη τοπολογία της έκφρασης μέσω 
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διαφορετικών καλλιτεχνικών πρακτικών, ορμώμενος από την προσωπική μου απόπειρα 

συνένωσης κομματιών ανάμνησης, βιώματος αλλά και των εξιστορήσεων συγγενών, σαν 

ένα μωσαϊκό βιωματικής-φαντασιακής εμπειρίας στην αίθουσα. Το αποτέλεσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα προσανατολιστεί στη μελέτη ευρύτερων κοινωνικών 

προβληματισμών -σύμφωνα με την θέση του Lacan, σχετικά με την «αξιολόγηση» της 

τέχνης- συνδεδεμένων, λόγω πιθανούς (!) επαναληπτικότητας στον χρόνο, όπως ο διωγμός.  

«Το παρελθόν μέσα στο παρόν» (Παπαδημητρίου, Αναγνωστόπουλος,2017). Από τα 

βασανιστήρια, τις σφαγές, τους πνιγμούς, μεταφέρεται  η παρατήρηση, η σκέψη και η 

δράση σε χώρους παιχνιδιού, επικοινωνίας και ζύμωσης προσωπικοτήτων.  

Εκδοχές αστικών καμβάδων (χώροι δράσης) μπορούν να θεωρηθούν τα γήπεδα 

μπάσκετ; Το άθλημα που ερωτεύτηκα μικρός, και παραμένω ερωτευμένος είναι το 

ποδόσφαιρο, εντούτοις, τόπος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους αποτελούσαν τα 

γήπεδα μπάσκετ. Τα τσιμεντένια δάπεδα με τις χωρίς διχτάκι μπασκέτες, και τις 

ξεθωριασμένες κερκίδες φιλοξένησαν και δημιούργησαν στιγμές, μνήμες και εμπειρίες. 

Ένας τρόπος ήπιας, και παράλληλα, μεγάλης κλίμακας παρέμβασης στο χώρο, θα μπορούσε 

να γίνει στο έδαφος αυτών των γηπέδων, αφού αυτά αποτελούν οικοδομικά προκείμενα, 

και διατίθενται πρόσφορα στην εφαρμογή εικαστικών υλικών, «πάνω στα δικά τους». 

Ο εκφραστικός πλουραλισμός, η «ριζωματική σκέψη» στην πράξη της, μπορεί να 

αναπτυχθεί, μέσα από τον συνδυασμό, έγγραφων, ακουστικών, και οπτικών έργων- 

ερεθισμάτων που θα διδαχθούν στην αίθουσα.  

 

3.1.3  Διδακτικό σενάριο εικαστικής ανάπλασης τοίχων-γηπέδων και σχολικών 

χώρων υπό το πρίσμα της τέχνης του δρόμου. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος: «Από την  Εικαστική μετοχή στην προσφυγιά, στην Τέχνη του δρόμου, και τη 

Σύγχρονη Μνημειακή Ζωγραφική» 

Δημιουργός: Ζήσης Κουτίδης 

Διδακτικό αντικείμενο: Διδακτική Σύγχρονων Καλλιτεχνικών Πρακτικών 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ’ Δημοτικού 

Χρονική διάρκεια: Οχτώ (8) διδακτικές ώρες 
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Χώρος:  

 Φυσικός χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, αστικό τοπίο, εσωτερικοί και εξωτερικοί 

χώροι του σχολείου 

 Ψηφιακός/ εικονικός χώρος: The Art Story, Wikiart, Ιστοσελίδες μουσείων, 

YouTube, Wikipedia, Google Arts and Culture 

 

  Εποπτικά μέσα και υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του σεναρίου: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν στο σχολείο δυο αίθουσες. Η πρώτη να 

δύναται να λειτουργήσει ως μικρό εργαστήριο όπου θα φιλοξενούνται οι δημιουργικές 

αναζητήσεις των παιδιών, απαλλάσσοντάς τα καθαυτό τον τρόπο από τον περιορισμό της 

άγονης ευταξίας των καθωσπρέπει τάξεων. Η άλλη αίθουσα, θα είναι εξοπλισμένη με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές για διαδικτυακή έρευνα και χρήση εργαλείων από τους μαθητές 

και τον εκπαιδευτικό. Συνδετικά στοιχειά για την ομαλή και απολαυστική διαδικασία της 

έρευνας και υλοποίησης του σχεδίου, αποτελούν ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση και η 

ομοψυχία. 

 

Σύντομη περιγραφή/ περίληψη 

Ως διδάσκοντας  της τάξης, σε άμεση συνεργασία με τους μαθητές (σε αυτό το 

σενάριο), και παράλληλα με την παρουσίαση του προσωπικού μου έργου ως διδακτική 

ενότητα, θεωρώ πως θα ήταν γόνιμο και διαφωτιστικό να ασχοληθούμε με το κίνημα της 

Τέχνης του δρόμου μέσω της οποίας θα εκφραστούν οι μνήμες ,οι αναμνήσεις και τα όνειρα 

των μαθητών. Θεματολογίες που αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες της προσωπικής μου 

έρευνας και υλοποίησης του εικαστικού έργου.  

Θα περιηγηθούμε στους δρόμους της πόλης, του χωριού ή της γειτονιάς μας 

παρατηρώντας τοιχογραφίες και Μνημεία, αλλά και συλλέγοντας υλικό, με σκοπό τη 

μετέπειτα επεξεργασία του στην τάξη. Από τον εξωτερικό χώρο τα παιδιά  θα μεταβούν 

στους εσωτερικούς χώρους της οικογενείας,  όπου σε συνεργασία με τους γονείς, με  νεότερα 

και γηραιοτέρα μέλη θα συλλέξουν φωτογραφίες, γραπτά ή προφορικά ντοκουμέντα, και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διατηρεί τη Μνήμη ζωντανή,  πάντα σεβόμενοι την ιδιωτικότητα 

και προσωπική ζωή των συμμετεχόντων.  

Ποιος ο τρόπος που τα προσχέδια με φιγούρες και καρικατούρες από το υλικό που 

συνέλλεξαν, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μεγάλη επιφάνεια; Σε αυτό το σημείο θα γίνει 
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αναφορά και παρουσίαση με έργα (ζωγραφικής αλλά και γλυπτικής) από διάφορα σημεία του 

κόσμου. Από την μελέτη τους, θα μάθουν τα μορφολογικά και εικονολογικά χαρακτηριστικά 

των έργων, καθώς και το κοινωνικοπολιτικό τους πλαίσιο. Ορισμένοι από τους καλλιτέχνες 

που θα μελετήσουν οι μαθητές είναι οι Ζήσης Κουτίδης, Banksy, Invader (pixel art) και Mark 

Jenkins. 

Αρχικά, θα κληθούν να βρουν γενικές πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, για τη ζωή 

τους  και το έργο τους. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα χαρακτηριστικό 

της εποχής, π.χ. στα πολιτικά, στα οικονομικά, στα κοινωνικά, ή στην θέση του καλλιτέχνη 

στην κοινωνία. Για την ανάδειξη των μορφολογικών και εικονολογικών χαρακτηριστικών 

των έργων καθώς και των συναισθημάτων που τους δημιουργούνται θα ακολουθεί συζήτηση. 

Τη τελευταία ώρα θα γίνει παρουσίαση και ανακεφαλαίωση του υλικού που έχουν συλλέξει. 

 

Μεθοδολογία: 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα στηριχθεί στην παρουσίαση έργων από καλλιτέχνες του 

δρόμου καθώς και προσωπικών έργων που έχουν εμπνευστεί από τη συγκεκριμένη τέχνη με 

τη χρήση ΤΠΕ κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, και έχει σχεδιαστεί για χρήση 

σε διά ζώσης τάξη. 

Προτείνονται εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας ενώ ακολουθείται η μαθητοκεντρική 

προσέγγιση, όπως και η συνεργατική μάθηση. 

Τα παιδιά, συμμετέχοντας ενεργά, προσπαθούν να κατακτήσουν, μέσω της 

διερευνητικής και «ανακαλυπτικής» μεθόδου, τους αναμενόμενους στόχους, ενώ οι 

διαδραστικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Τέλος, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να εμπνέει και να υποστηρίζει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες του το 

μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να καταφέρει να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για 

μια διαθεματική και δημιουργική δράση. 

 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο: 

Ως σύγχρονοι και ταυτόχρονα διαχρονικοί συλλέκτες μνήμης και αναμνήσεων, οι 

μαθητές, μέσα από την ομαδική τους δράση, εντός και εκτός των τειχών του σχολείου, 

ζητείται  να μπορούν να αναγνωρίζουν τις νέες πληροφορίες και να αντιλαμβάνονται τις 

επιρροές που δέχτηκαν από το περιβάλλον τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι 

μαθητές θα μελετήσουν μέσα από τον οικογενειακό τους κύκλο εικόνες, ιστορίες και 

αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν την οικογενειακή μνήμη και ιστορία των προγόνων τους.  
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Όλο αυτό το υλικό (φωτογραφίες, διάφορες εικόνες εποχής κτλ.), σε αλληγορική 

διάσταση, θα χρησιμοποιηθεί ως μικρές ψηφίδες ενός μεγάλου πολυπολιτισμικού 

«μωσαϊκού».  

 

 Μια προσωπική εξιστόρηση: 

Η ανάμνηση μιας ζωγραφιάς. Ήμουν έξι χρονών όταν έπεσε στα χέρια μου ένα 

ημερολόγιο. Το ξεφύλλιζα από περιέργεια μαζί με πλήξη, ώσπου το βλέμμα μου 

μαγνητίστηκε από τη ζωγραφιά του σπιτιού μου. Δε θυμάμαι πότε την έκανα, θυμάμαι όμως 

πως με διαπέρασε ένα ορμητικό κύμα συγκίνησης και απορίας. Απεικονίζονταν ταυτόχρονα ο 

εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος. Οι σκάλες, τα δωμάτια, η σοφίτα που δεν κατοικείται, 

συνυπήρχαν μαζί με τα πατώματα και τους τοίχους τα οποία αποτελούν το κέλυφος της 

εστίας. Μόνο που στην πραγματικότητα δεν μπορείς να δεις την ίδια στιγμή το εσωτερικό και 

εξωτερικό μιας δομής, εκτός κι αν είναι διαφανής. Όσο γράφω αντιλαμβάνομαι πως η 

δημιουργία μπορεί να τα κάνει όλα διάφανα, να καταργήσει συμβάσεις και νόμους, να 

γεννήσει νέες διαστάσεις, εκεί όπου όλα είναι εφικτά. Παρατηρούσα τη ζωγραφιά μαγεμένος. 

Πως γίνεται να εμπεριέχει την ουσία των Πραγμάτων, όντας αποτυπωμένο σε ένα φύλλο 

χαρτί με γραμμές, εξυπηρετώντας παράλληλα τη γραφή των σημειώσεων; 

 Τη θέση της γραφής κατέλαβε μια φρέσκια χρωματιστή μα και συνάμα μουντή και 

μελαγχολική εικόνα του σπιτιού. Τα χρώματα έσταζαν με αξιοσημείωτη συνέπεια, ώστε 

παρότρυναν το σώμα και την ψύχη σε μια αρμονική περιήγηση στον χώρο και τα επίπεδα.  

 

Μεταφορά προσωπικού έργου σε διδακτική ενότητα: 

Ένα ταξίδι στο χρόνο και τον χώρο μέσω των νευρώνων του εγκεφάλου και των 

χτύπων της καρδίας. 

 

Το πεδίο της έρευνας: 

Τα ιερά πρόσωπα, οι ιεροί χώροι, οι ιερές στιγμές, αποτελούν κατά τη γνώμη μου την 

κινητήρια δύναμη στο «μυστήριο της Ζωής». Μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της 

προσωπικής μου έρευνας πραγματεύεται την έννοια του ξεριζωμού, το προσφυγικό, αλλά και 

κάθε είδος βίαιης μετακίνησης και απομάκρυνσης ανθρώπων από τον τόπο και τις εστίες 

τους.  

Πηγές έμπνευσης αποτελούν οι εξιστορήσεις συγγενικών προσώπων σχετικά με τις 

μαρτυρίες των προγόνων, οι οποίοι βίωσαν την τραγωδία του αφανισμού και του διωγμού, 
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όπως την καταστροφή της Σμύρνης και της Ανατολικής Θράκης. Κύριοι αφηγητές των 

γεγονότων ήταν οι γονείς μου, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μου και η «θεία η Σταυρούλα».  

Παιδάκι ήμουν όταν άκουγα την ιστορία της, παιδάκι ήταν κι αύτη όταν περπάτησε 

από το Μολδοβάνι της Σμύρνη μέχρι την Περαία (ο τόπος μας τότε δεν είχε όνομα, ήταν 

βαλτοτόπι). Τραγούδια, φαγητά, φωτογραφίες αποτελούν κάποιες από τις σπίθες που 

ανάβουν τη φλόγα της εξιστόρησης που φωτίζει τις Μνήμες. Παρόλο που δεν έζησα 

πραγματικά τα γεγονότα, οι εικόνες και τα συναισθήματα που ξυπνούν όταν αναφέρονται σε 

αυτά αποκτούν τρομερή δύναμη και ορμητική συγκινησιακή ατμόσφαιρα. 

3.1.4  Ενδεικτικά  έργα του εκπαιδευτικού (Ζήσης Κουτίδης) (2021-2022)  

 

“Portrait”, mixed media on wood, 50x 60 cm, 2022, Zisis Koutidis 
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“Landscape”, mixed media on wood, 40x 60 cm, 2022, Zisis Koutidis 

 

 

 

 



69 

 

 

“Amnesia”, Acrylic & Spray, 90x 110 cm, 2020, Zisis Koutidis 
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«Μακέτα για την Ελευθερία», κερί, 50x 20 cm, 2022, Ζήσης Κουτίδης 
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«Μακέτα για την Ελευθερία», κερί, 50x 20 cm, 2022, Ζήσης Κουτίδης 
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«Προσχέδιο τοιχογραφίας», λαδοπαστέλ, Α4, 2022, Ζήσης Κουτίδης 
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«Τοιχογραφία 1
ο
 στάδιο», acrylic on the wall, 2,50x 5,50 m, 2022, Zisis Koutidis 
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«Τοιχογραφία 2
ο
 στάδιο», acrylic on the wall, 2,50x 5,50 m, 2022, Zisis Koutidis 
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«Τοιχογραφία 3
ο
 στάδιο», acrylic on the wall, 2,50x 5,50 m, 2022, Zisis Koutidis 
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«Τοιχογραφία, νυχτερινή λήψη», acrylic on the wall, 2,50x 5,50 m, 2022, Zisis Koutidis 
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3.1.5 Η street art σκηνή της Καβάλας 

 

 

Εικόνα 33. Diro. Tοιχογραφία. 

 

 

Εικόνα 34. Diro. Τοιχογραφία. 
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Εικόνα 35. Τοιχογραφία στο κέντρο της Καβάλας. 

 

3.2.  Πλάνο μαθήματος για την εικαστική δράση στους τοίχους του σχολείου 

 

Προτεινόμενη βαθμίδα: Α’ Βάθμια Εκπαίδευση, Τάξη Στ’ Δημοτικού, Διδακτικές ώρες:8 

 

Βουτιά no1 

1. Πρώτη προβολή οπτικοακουστικού υλικού και ντοκιμαντέρ από τις καταστροφές και 

τους διωγμούς που διεπράχθησαν στην Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. 20’ 

2. Παρουσίαση προσωπικών έργων, ντοκουμέντων (φωτογραφίες, άρθρα, οικογενειακά 

κειμήλια). 20’ 

3. Συζήτηση στην τάξη: απόψεις, συμπεράσματα, προσωπικές εμπειρίες των παιδιών 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 5’ 

4. Στόχοι: 
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 Η ιστορική ανάγνωση των γεγονότων και η αναστοχαστική προσέγγιση των 

συνεπειών τους μέσα από τη ματιά, την εμπειρία και τον ψυχισμό των 

παιδιών.  

 Να «ανοίξει η αυλαία» της εργασίας με καταιγισμό ιδεών και 

συναισθημάτων που ενεργοποιήθηκαν από την παρουσίαση.  

 Να δέχονται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνουν, για να 

εμπλουτίζουν τα έργα τους. 

 

Βουτιά no2 

1. Παρουσίαση Μνημείων αφιερωμένων στον Μικρασιατικό διωγμό, προεκτείνοντας 

την  αναζήτηση και σε αλλά Μνημεία προσφυγικού και μεταναστευτικού θέματος. 

20’   

2. Ταξίδι στο χωροχρόνο με παρουσίαση έργων Μνημειακής ζωγραφικής και γλυπτικής 

από την Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη.  Ντοκουμέντα (φωτογραφίες, 

άρθρα, οικογενειακά κειμήλια). 15’ 

3. Συζήτηση στην τάξη: απόψεις, συμπεράσματα, προσωπικές εμπειρίες των παιδιών 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 10’ 

4. Στόχοι:  

 Η ιστορική ανάγνωση των γεγονότων και η αναστοχαστική προσέγγιση των 

συνεπειών μέσα από τη ματιά, την εμπειρία και τον ψυχισμό των παιδιών.  

 Να συλλέξουν και να φέρουν στο επόμενο μάθημα φωτογραφίες κείμενα και 

άλλα αντικείμενα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη Μνήμη που διέπουν 

την οικογένεια τους.   

 

Βουτιά no3 

1. Παρουσίαση έργων Μνημειακής Ζωγραφικής και ανάλυση των τεχνικών της 

νωπογραφίας (fresco) και της ξηρογραφίας (al secco). 20’ 

2. Παρουσίαση έργων τέχνης από καλλιτέχνες του δρόμου- σύγχρονης  Μνημειακής 

ζωγραφικής σε προσόψεις δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων. 10’ 

3. Τεχνικές: νωπογραφία, ξηρογραφία, stencil, spray, πινέλα. 

4. Παράλληλη προβολή των προσωπικών έργων που δημιουργήθηκαν με τις 

συγκεκριμένες τεχνικές. 10’ 

5. Συζήτηση, σχολιασμός, συμπεράσματα. 5’ 
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6. Στόχοι: 

 Να εκφράζει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί τις καλλιτεχνικές επιλογές 

σχετικά µε το περιεχόμενο, την δομή και τον τρόπο παρουσίασης τους.  

 Να κατανοεί τις ιστορικές παραμέτρους των Τεχνών.  

 Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα καλλιτεχνικό θέμα 

και ότι µπορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις.   

 

Δράσεις εκτός σχολείου στο αστικό τοπίο: 

 

Βουτιά no4 (ολοήμερος περίπατος) 

1. Σχολικός ολοήμερος περίπατος στους δρόμους της πόλης.  

2. Παρατήρηση έργων (γκράφιτι) σε τοίχους.  

3. Φωτογράφηση των γκράφιτι.  

4. Στόχος του περίπατου είναι: 

 τα παιδιά να παρατηρήσουν τον αστικό ιστό, τα σχέδια ή τα μηνύματα στους 

τοίχους των οικοδομών και δημόσιων κτηρίων, και να κρατήσουν 

σημειώσεις, βίντεο και φωτογραφικό υλικό. 

 Συζήτηση στην τάξη μετά από την εμπειρία τους στο αστικό τοπίο. 

 Το υλικό που συνέλεξαν τα παιδιά μπορούν να το ανεβάσουν στο Padlet. 

 

Βουτιά no5 

1. Επιλογή θεμάτων από τους μαθητές μέσα από το υλικό που συνέλεξαν από το σπίτι 

και τον περίπατο. 10’ 

2. Παρατήρηση εικόνων και φωτογραφιών οι οποίες είναι προσωπικά, τοπικά ή 

παγκοσμίως αναγνωρίσιμες. 10’ Padlet 

3. Δημιουργούμε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων. 5’ 

4. Σχεδιασμός και κατασκευή προσχεδίων και μακετών. 20’ 

5. Στόχοι: 

 η ανασύνθεση μίας ή περισσότερων εικόνων και ο επαναπροσδιορισμός τους 

με την ματιά και το μήνυμα που θέλουν να εκφράσουν τα παιδιά.  

 Να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, 

για να εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες και αργότερα να 

χρησιμοποιούν σύμβολα.  

https://padlet.com/koutidesz/y11hi2lzht4fuvs
https://padlet.com/koutidesz/y11hi2lzht4fuvs
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 Να δέχονται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνουν για να 

εμπλουτίζουν τα έργα τους. 

 

Βουτιά no6 

1. Υλικοτεχνική υποδομή. Χαρτόνια, ψαλίδια, χάρακες, διαβήτες, μολύβια, ακουαρέλες, 

μελάνια, κάρβουνα, πινέλα, χρώματα :κόκκινο, κίτρινο, μπλε, άσπρο, μαύρο. 

2. Τα προσχέδια αρχίζουν να αποκτούν συνοχή και όσο προχωράει η διαδικασία, 

βρίσκουν ένα κοινό τόπο, όπου τα επιμέρους επιλεγμένα θέματα των μαθητών, θα 

συνθέσουν τη μεγάλη «εικόνα-μήνυμα». 30’ Padlet 

3. Σχολιασμός των έργων  και αναζήτηση κοινού τόπου. 15’ 

4. Η δύναμη του Τυχαίου ενώνει, ενδυναμώνει και κάνει την διαδικασία απολαυστική. 

5. Στόχοι: 

 Η μεταφορά μιας εικόνας από μικρή κλίμακα (φύλλο χαρτί Α4) σε 

μεγαλύτερη (μεγάλος τοίχος). 

 Η ισχύς εν τη ενώσει, από το επιμέρους στο όλο.  

 Να συζητούν για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για µεθόδους και για έννοιες 

τέχνης.  

 Να χρησιμοποιούν πληροφορίες για καλλιτέχνες, τις προθέσεις αυτών, καθώς 

και για το κοινωνικό περιεχόμενο προσιτών έργων τέχνης.  

 

Βουτιά no7 (ολοήμερη δραστηριότητα) 

1. Αρχίζει η υλοποίηση του έργου στη μεγάλη επιφάνεια (επιφάνεια του τοίχου). 

2. Υλικοτεχνική υποδομή: Χαρτόνια, ψαλίδια, χάρακες, διαβήτες, μολύβια, 

ακουαρέλες, μελάνια, κάρβουνα, μικρά και μεγάλα πινέλα, ρολά, μπατανόβουρτσες, 

χρώματα : κόκκινο, κίτρινο, μπλε, άσπρο, μαύρο. 

3. Οι ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων απλώνονται σε όλη την επιφάνεια του 

τοίχου. 

4. Σχεδιάζουμε το θέμα και στην πορεία το χρωματίζουμε. 

5. Χρησιμοποιούμε τεχνικές, όπως ζωγραφική με πινέλα και stencil που έχουν 

ετοιμάσει τα παιδιά.  

6. Στόχοι:  

 Να αναγνωρίζουν ορισμένες χαρακτηριστικές τεχνοτροπίες στην Ιστορία της 

Τέχνης. 

https://padlet.com/koutidesz/y11hi2lzht4fuvs
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 Να συμμετέχουν σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες-δραστηριότητες.  

 

Βουτιά no8 (ολοήμερη δραστηριότητα) 

 

1. Ολοκλήρωση του έργου στη μεγάλη επιφάνεια (επιφάνεια του τοίχου).  

2. Φωτογράφηση του έργου.  

3. Οι φωτογραφίες της διαδικασίας μαζί με το τελικό αποτέλεσμα θα ανέβουν στο blog 

του σχολείου.  

4. Παρουσίαση της τοιχογραφίας στην τελετή λήξης του σχολικού έτους 

5. Στόχοι:  

 Να γίνει διάχυση της δράσης. 

 Να απολαύσουν τους κόπους και την προσπάθεια τους τα ίδια τα παιδιά και 

κατ’ επέκταση οι γονείς και οι δάσκαλοι.  

 Να δημιουργηθούν θετικές και ευχάριστες αναμνήσεις στους συμμετέχοντες 

και τους παρευρισκόμενους. 

 να αισθανθούν περήφανοι για την προσπάθεια αλλαγής των χώρων του 

σχολείου. 

 Η παρουσίαση των έργων θα γίνει στην τελετή λήξης του σχολικού έτους.  

 

3.3  Πλάνο μαθήματος για τη μεταμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ 

 

Το πλάνο μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ δημοτικού και εντάσσεται στη 

διδακτική των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών. Η διάρκεια του συγκεκριμένου 

μαθήματος είναι πέντε διδακτικές ώρες. Οι χώροι στους οποίους θα υλοποιηθεί είναι ο 

φυσικός και ο ψηφιακός  χώρος. Στο φυσικό χώρο θα αξιοποιηθεί η αίθουσα διδασκαλίας, το 

αστικό τοπίο, οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου ενώ στον ψηφιακό η 

αίθουσα των Η/Υ και η έρευνα στο διαδίκτυο .  

4. Ιδέα της διδασκαλίας. 

Τέχνη του δρόμου, Γκράφιτι, Σουρεαλισμός στην Τέχνη, Μουσική, Αυτόματη γραφή, Τέχνη 

του μπάσκετ. 

5. Διάρκεια διδακτικής ενότητας. 

5 διδακτικές ώρες (5x45΄) 
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6. Στόχοι διδασκαλίας. 

1. Γνωστικοί 

 Να κάνουν χρήση εργαλείων και εφαρμογών, όπως: Padlet, Google forms,  

Google doc, δημιουργία εικόνας (εδώ και εδώ), 

 Freesound, Soundcloud, Audacity, Movie Maker, Coggle, canva 

 Τα παιδιά να παρατηρήσουν στον αστικό ιστό τα σχέδια, ή τα μηνύματα στους 

τοίχους των οικοδομών, δημόσιων κτηρίων, και να κρατήσουν σημειώσεις, βίντεο 

και φωτογραφικό υλικό. 

 Η ανασύνθεση μίας ή περισσότερων εικόνων και ο επαναπροσδιορισμός τους με 

την ματιά και το μήνυμα που θέλουν να εκφράσουν.  

 Να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν εικόνες, για να εκφράσουν ιδέες, 

συναισθήματα και εμπειρίες, και αργότερα να χρησιμοποιούν σύµβολα.  

 Να δέχονται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνουν, για να εμπλουτίζουν 

τα έργα τους. 

 Η μεταφορά μιας εικόνας από μικρή κλίμακα (φύλλο χαρτί Α4) σε μεγαλύτερη 

(γήπεδο μπάσκετ). 

 Στόχος, «η ισχύς εν τη ενώσει», από το επιμέρους στο όλο.  

 Να συζητούν για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για μεθόδους και για έννοιες της 

τέχνης.  

 Να χρησιμοποιούν πληροφορίες για καλλιτέχνες και τις προθέσεις αυτών, καθώς 

επίσης και για το κοινωνικό περιεχόμενο προσιτών έργων τέχνης.  

 Να αναγνωρίζουν ορισμένες χαρακτηριστικές τεχνοτροπίες στην Ιστορία της 

Τέχνης. 

 Να συμμετέχουν σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες-δραστηριότητες.  

 Να γνωρίσουν το κίνημα του Σουρεαλισμού 

 Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Ρενέ Μαγκρίτ. 

 Να γνωρίσουν το κίνημα της Τέχνης του δρόμου και το πρόγραμμα Τέχνη του 

μπάσκετ. 

 Να γνωρίσουν εκπροσώπους του κινήματος της Τέχνης του δρόμου και του 

Σουρεαλισμού από διάφορες τέχνες (ζωγράφους, ποιητές, λογοτέχνες, 

μουσικούς). 

http://weavesilk.com/
http://www.random-art.org/online/
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 Να διακρίνουν έργα της Τέχνης του δρόμου και τις πιθανές καταβολές τους από 

το κίνημα του Σουρεαλισμού. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αναζήτηση 

στο διαδίκτυο. 

 

2. Ψυχοκινητικοί: 

 

 Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

 Να αναπτύξουν την κριτική «ματιά», δεξιότητα και την παρατηρητικότητα,  να 

αξιολογούν τις ιδέες, τις ικανότητες και τις εργασίες τους και αργότερα να 

αξιολογούν προσιτά έργα τέχνης.  

 

3. Παιδαγωγικοί: 

 

 Να εξοικειωθούν με την εργασία σε ομάδες. 

 Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη συναισθηματική νοημοσύνη τους. 

 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

 Να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις. 

 

12. Φάσεις διδασκαλίας  

Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα μάθουν από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι 

τις επόμενες ημέρες θα ζωγραφίσουν το γήπεδο μπάσκετ του σχολείου τους. Έτσι χρειάζεται 

να σχεδιάσουν οι ίδιοι πώς θα ήθελαν να αλλάξουν αυτό το χώρο του σχολείου. Στο τέλος της 

διδακτικής ώρας οι μαθητές συζητούν σχετικά με ομοιότητες και διαφορές στα έργα τους.  

Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές θα γνωρίσουν τις μακέτες του εκπαιδευτικού 

τους και θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν κοινά μοτίβα, σύμβολα και χαρακτηριστικά. Θα 

προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο εκπαιδευτικός 

τους. Οι μαθητές αποφασίζουν στο τέλος αυτής της ώρας ποιο έργο θα ζωγραφίσουν στο 

γήπεδο μπάσκετ κι έπειτα χωρίζονται σε ομάδες. 

Οι επόμενες δύο διδακτικές ώρες αναφέρονται αρχικά στη σχεδίαση κι έπειτα στο 

χρωματισμό του γηπέδου του μπάσκετ του σχολείου. Αν χρειαστεί μπορεί να αυξηθούν οι 
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ώρες ώστε να ολοκληρωθεί το έργο των μαθητών. Αυτό το έργο μπορεί να παρουσιαστεί 

στην τελετή λήξης του σχολικού έτους.  

Αξιολόγηση διδακτικής ενότητας. 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο πρόκειται να συνδυαστούν η ζωγραφική και η 

φωτογραφία. Αποτελεί μια πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματα αναμένονται με 

αισιοδοξία και μεγάλο ενδιαφέρον. Στη μαθησιακή διαδικασία η χρήση Η/Υ στο μάθημα της 

Ζωγραφικής ενδέχεται να ενισχύσει τη θετική στάση  των μαθητών για το μάθημα. Ακόμα, η 

αποτύπωση ενός ονείρου τους με ψηφιακά μέσα, καθώς και η ανακάλυψη κινημάτων στη 

ζωγραφική σε συνδυασμό με τη χρήση νέων υλικών και τεχνικών, έχοντας ως πρωταρχικό 

στόχο τη μεταφορά σχεδίων μικρής κλίμακας σε μεγάλη ούτως ώστε να επιτευχθεί η 

μεταμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ. Θα ωθήσει τους μαθητές σε μια ελεύθερη διαθεματική 

δημιουργική διαδικασία, καλλιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Τέλος, η 

σχεδιαστική αποτύπωση ανακαλεί από την μνήμη τους εικόνες και συναισθήματα και 

βοηθάει στην εμπέδωση των βιωμένων εμπειριών και της ευρείας κλίμακας-διάστασης του 

χώρου.  
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3.4. Δράσεις, έργα και μακέτες των παιδιών και του εκπαιδευτικού στα σχολεία 

τα έτη 2020- 2022. Φωτογραφίες, Ζήσης Κουτίδης, Καβάλα, Κομοτηνή. 
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Εικόνα 36: Μακέτα (1), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης Κουτίδης. 

 

 

Εικόνα 37: Μακέτα (2), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης Κουτίδης. 
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Εικόνα 38: Μακέτα (3), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης Κουτίδης. 

 

 

Εικόνα 39: Μακέτα (4), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης Κουτίδης. 
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Εικόνα 40: Μακέτα (5), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης Κουτίδης. 

 

 

Εικόνα 41: Μακέτα μαθητή(6), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης 

Κουτίδης. 
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Εικόνα 42: Μακέτα μαθητή(7), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης 

Κουτίδης. 

 

 

Εικόνα 43: Μακέτα μαθητή(8), διαστάσεων γηπέδου μπάσκετ, επεξεργασία photoshop, Ζήσης 

Κουτίδης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία ανέδειξε το θέμα της τέχνης του δρόμου, του βανδαλισμού, της 

δημόσιας παιδαγωγικής, των κύριων αντιπολεμικών κινημάτων στην τέχνη (τη δεκαετία του 

1960 το Situational International και το Do it yourself) και τη σύγχρονη μνημειακή 

ζωγραφική και γλυπτική. Πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην τέχνη του δρόμου, στα 

γκράφιτι, στο τοπίο (αστικό και πολιτιστικό), στις πράξεις βανδαλισμού και σε δύο σχέδια 

μαθήματος όπου το ένα εξ αυτών υλοποιήθηκε ενώ το δεύτερο αποτελεί πλάνο μελλοντικής 

υλοποίησης στο σχολείο ώστε να αλλάξει η όψη του κτιρίου και του γηπέδου. Γενικότερα ο 

χώρος να μεταμορφωθεί σε ένα νέο τοπίο και κατ’επέκταση σε νέο τόπο για τους μαθητές και 

τους συναδέλφους.   

Οι περιορισμοί της έρευνας ήταν ότι η βιβλιογραφία προήλθε κυρίως από 

ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλία κι αυτό δείχνει ότι το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί κυρίως 

τους ερευνητές στο εξωτερικό. Η εφαρμογή της τέχνης του δρόμου στα δημόσια σχολεία της 

Ελλάδας είναι πολύ περιορισμένη και σύμφωνα με την άποψη του εκπαιδευτικού, που  γράφει 

αυτή την εργασία χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη 

συγκεκριμένη τέχνη για να μεταμορφώσουν τις σχολικές αυλές τους.  

Επόμενες έρευνες μπορούν να εστιάσουν στο σχεδιασμό μαθημάτων για τη 

μεταμόρφωση και άλλων κτιρίων της πόλης ή της γειτονιάς των μαθητών, φυσικά έπειτα από 

σχετική άδεια. Ακόμα μπορούν να μεταμορφώσουν τις σχολικές αίθουσες, τα υπόλοιπα 

γήπεδα που υπάρχουν στην αυλή του σχολείου, τα σκάμματα ή οποιονδήποτε άλλο χώρο του 

σχολείου. Σκοπός είναι το σχολείο να γίνει ένας χώρος μέσα στον οποίο οι μαθητές θα 

μπορέσουν να εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις και τα συναισθήματα τους ενώ παράλληλα θα 

δώσουν τη δική τους οπτική γωνία σε όσα ζουν. Τα έργα αυτά έχουν ως σκοπό να 

παραμείνουν στο χώρο του σχολείου και να τον διακοσμήσουν. Έτσι οι παλιοί μαθητές 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους νέους και να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα θέματα 

που τους απασχολούν.  
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