*Η δηµοσίευση των θεωρητικών αλλά και των ερευνητικών ενοτήτων του Project
πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό την καλύτερη δυνατή
γνωριµία και κατανόηση της κοινής γνώµης για τη Street Art µε συνοδευτικό οπτικό
υλικό ανά ενότητα.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη θεωρητική ενότητα, τη φαινοµενολογική – ιστορική
αναδροµή της Street Art - επιµέλεια κειµένου: Γιώργος Γιακουβάκης, Κατερίνα
Καλογεράκη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κωνσταντίνου.

Αθήνα, 2018

Ιστορική αναδροµή της “Street Art”
Α΄ Μέρος: Φαινοµενολογία του “Graffiti”

Γιώργος Γιακουβάκης,
Κοινωνιολόγος – Μ∆Ε «Εγκληµατολογία», Πάντειο Πανεπιστήµιο
&
Κατερίνα Καλογεράκη,
Κοινωνιολόγος, Πάντειο Πανεπιστήµιο
&
Κωνσταντίνα - Μαρία Κωνσταντίνου,
Κοινωνιολόγος – Μ∆Ε «Εγκληµατολογία», Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ι. Εισαγωγή

Η λεγόµενη «τέχνη του δρόµου» δεν προσδιορίζεται πάντα από τις δηµόσιες
τοιχογραφίες. Είναι µία έκφραση – «οµπρέλλα» που περικλείει κι άλλες µορφές
Τέχνης που συµβαίνουν στην πόλη, κυρίως, σε δηµόσιο χώρο όπως είναι η µουσική,
το θέατρο, η σκιτσογραφία µε γελοίες ή και όχι προσωπογραφίες και γενικώς
δρώµενα που εκτυλίσσονται δια – δραστικά µπροστά στα µάτια των θεατών –
περαστικών ανά περιοχές, γειτονιές και πλατείες. Συνεπώς, εκτός από τη σύγχυση
που επικρατεί στο νοµικό πλαίσιο, η ίδια επικρατεί και στις διάφορες έννοιες ή και
λέξεις που χρησιµοποιούνται κατά καιρούς για τον προσδιορισµό της και το
περιεχόµενό της.
Η “Street Art”, για παράδειγµα, ονοµάζεται και “Post - Graffiti”. Την
εξετάζουµε ως µια µορφή τέχνης που εντοπίζεται και εξελίσσεται σε παγκόσµιο
επίπεδο, συχνά περιφρονώντας το κατεστηµένο της κάθε εποχής, ως µορφή
ελεύθερης έκφρασης. Αυτή η αστική µορφή τέχνης έχει λάβει µεγάλη έκταση τα
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τελευταία χρόνια1. Για άλλους, η Street Art ορίζεται ως µια «ενστικτώδης» τέχνη,
που ενσωµατώνεται στο γενετικό πολιτιστικό σχήµα2.
Η Street Art συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές Εικαστικές Μορφές Τέχνης
(Ζωγραφική) µε µία πρωτότυπη πραγµάτωσή της σε άλλο µέσο, όπως είναι ο τοίχος
(Χαρακτική). Η Street Art είναι «οποιαδήποτε µορφή τέχνης στον δρόµο εκτός από
graffiti»3. Αλλά, στην κάθε µία ξεχωριστή περίπτωση, µόνο, µπορούµε να ορίσουµε
εάν «ένα έργο φέρει την καλλιτεχνική ιδιότητα βάσει συνεφαρµογής περισσοτέρων
κριτηρίων»4, ενώ, οι ειδικοί ορίζουν την τέχνη ως το «προϊόν της παραγωγικής και
δηµιουργικής ικανότητας του ανθρώπου»5.
Ουσιαστικά, η “Street Art” και το “Graffiti” αποτελούν τρόπους έκφρασης της
επιθυµίας της σωµατικής κίνησης µε σκοπό τη δηµιουργία σχεδίων επί τοίχου στον
δρόµο, που προέρχονται από καλλιτέχνες ή και ερασιτέχνες που (απ)ασχολούνται µε
αυτά. Στην πραγµατικότητα, αυτοί οι τρόποι έχουν συλληφθεί από ορισµένους
µελετητές αυτών των φαινοµένων, είτε Συντηρητών Έργων Τέχνης είτε
Κοινωνιολόγων, ως εκµετάλλευση χώρου – του εκάστοτε περιβάλλοντος και παλαιών
αντικειµένων ή και σκουπιδιών6 που υφίστανται ήδη στον δηµόσιο χώρο σε
εγκαταλελειµµένη κατάσταση, συνήθως, σε αραιοκατοικηµένες ή πυκνοκατοικηµένες
περιοχές7.
Τα έργα της “Street Art” µπορούν να χαρακτηριστούν ως µια σύνθετη
κατηγορία στο χώρο των Καλών Τεχνών, που συγχέουν την ατοµική και κοινωνική

1

Berdahl A.Μ., Horvei Ο., Kontur F., Street Art, Norway, 2011,σελ. 14.
Doreen L., “Αnybody can do it: Aesthetic Empowerment, urban citizenship, and the naturalization of
Indonesian Graffiti and Street art”, City & Society, 25, 3, 2013, σελ. 304.
3
Lewisohn C., Street Art: The Graffiti Revolution, London, Tate Gallery, 2008.
4
Οι λόγοι της δυσκολίας αποτύπωσης ενός καθολικού ορισµού για την έννοια της τέχνης, αναφέρονται
αναλυτικά εδώ, Βλαχόπουλος Σ. Π., «Τέχνη και Θρησκεία: Η αµοιβαία ανεκτικότητα ως τρόπος
επίλυσης συνταγµατικών συγκρούσεων», ∆ικαιώµατα Του Ανθρώπου, 67, 2016, σελ. 45 – 54 (εδώ: 46,
47).
5
Βασιλείου Θ. Α. & Σταµατάκης Ν., Επίτοµο εννοιολογικό λεξικό επιστηµών του ανθρώπου:
κοινωνιολογία, οικονοµία, φιλοσοφία, Αθήνα,Gutenberg, 2000, σελ. 370.
6
Ιδιαίτερα γνωστός για την πρακτική αυτή, της εκµετάλλευσης / επαναχρησιµοποίησης σκουπιδιών για
τη δηµιουργία µίας «εγκατάστασης» – “installation” σε δηµόσιο χώρο είναι ο street artist “Bordallo
II”, ο οποίος ευαισθητοποιεί µε αυτόν τον τρόπο το κοινό για την οικολογική κρίση και την παγκόσµια
περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη.
http://www.bordaloii.com/about/, Επίσηµη ιστοσελίδα, τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
7
Chiotis T., “Fight Together / Write Together: Street art as documentation of affect in times of unrest in
Athens”, Journal of Greek Media & Culture, 2015, σελ. 154.
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έκφραση8. Εµφανίζονται πιο έντονα στην Αθήνα και σε άλλες µεγάλες – πάντα –
πόλεις του εξωτερικού ως απόδειξη της δηµιουργικότητας και της καλλιτεχνικής
έκφρασης κατά τους χαλεπούς καιρούς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής
κρίσης τα τελευταία χρόνια. Ο αντίκτυπος της γενικότερης κρίσης στην Ελλάδα
παρουσιάζεται στο κέντρο της Αθήνας ακριβώς µέσω αυτών των έργων9.
Για παράδειγµα, σε µερικούς τοίχους της Αθήνας, συναντάµε συχνά το
σύνθηµα «Καλή τύχη / Καλοί τοίχοι» [Και τα δύο ακούγονται ως “Kali Tihi”]. Από
τη µία πλευρά, µπορεί να θεωρηθεί ως µια ένδειξη επικοινωνίας που διαφέρει από τον
κοινό τρόπο έκφρασης, δηµιουργώντας παράλληλα κοινότητες ανθρώπων που
προωθούν την αλληλεγγύη και την καλή θέληση µεταξύ τους και από την άλλη
πλευρά, το σύνθηµα µπορεί να ληφθεί ως ειρωνικός ή και σατιρικός σχολιασµός προς
το ίδιο το“Graffiti” ως ρεύµα και την επίδραση των επαγγελµατιών και ερασιτεχνών
της “Street Art” στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον10.
Η επιστήµη της Εγκληµατολογίας µπορεί να βοηθήσει ως προς τον
προσδιορισµό, την κατανόηση, τη νέα καταγραφή ενός φαινοµένου που σχετίζεται µε
το Ποινικό ∆ίκαιο, όπως είδαµε µε χαοτικό τρόπο και που εν τέλει αφορά την
Επιστήµη όχι µόνο ως φαινόµενο που εµφανίζεται και αναπτύσσεται συνεχώς σε
πόλεις αλλά και ως ατοµική ή και οµαδική δράση νεαρών ατόµων που επιθυµούν την
αλλαγή σε όλα τα επίπεδα: προς όφελός τους, προς την κοινωνία, την πόλη και τον
πλανήτη.
Οι εγκληµατολογικές προσεγγίσεις του ηθικού πανικού, των σπασµένων
παραθύρων και της θεωρίας της µίµησης δεν επαρκούν πλέον για να επεξηγήσουµε
αυτό το φαινόµενο. Χρειάζεται µία νέα οπτική για τη “Street Art” από την επίσηµη
και ανεπίσηµη κοινωνική αντίδραση, η οποία εντοπίζεται καλύτερα στην
αλληλεπίδραση των ανθρώπων, στην καθηµερινότητα, στη θεωρία της δυναµικής
κοινωνικής

επίδρασης

και

ευρύτερα,

στα

νοήµατα

που

εκείνη

φέρει

8

Ζαραφωνίτου Χ., «Στοιχεία περιβαλλοντικής υποβάθµισης και φόβος του εγκλήµατος. Η Περίπτωση
των graffiti στο κέντρο της Αθήνας», Εγκληµατολογία, 1, 2016, σελ. 9.
9
Stampoulidis G., “Rethinking Athens as text: the linguistic context of Athenian graffiti during the
crisis”, Journal of language,1, 2016,σελ. 10.
10
Chiotis T., “Fight Together/Write Together: Street art as documentation of affect in times of unrest in
Athens”, Journal of Greek Media & Culture, 2015, σελ. 158.
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κωδικοποιηµέναπρος τα έξω11. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να συνδέσουµε τη
συγκεκριµένη Τέχνη όπου εκδηλώνεται µέσα στην κοινωνία, επηρεάζει οπτικά και
ψυχικά τους κοινωνούς της και την Επιστήµη της Εγκληµατολογίας, ενώ, πάντα, ο
βασικός σκοπός / άξονας είναι η διεπιστηµονική ένωση και η συνεχής αµφισβήτηση.

11

http://socialpolicy.gr/2013/02/%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82%ce%b5%cf%80%ce%af.html, Η θεωρία της δυναµικής κοινωνικής επίδρασης του Latane, τελευταία
πρόσβαση: 15/11/2017.
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II. Κύριο Μέρος

Προτού διατυπωθεί η εννοιολογική αποσαφήνιση της “Street Art”, αξίζει και
πρέπει να σηµειωθεί η µακρά ιστορία του “Graffiti” η οποία συνδέεται άµεσα και
ιστορικά µε την πρώτη. Ο σκοπός αυτής της κεντρικής αναφοράς και αφετηρίας
προσδιορίζεται από µία ξεκάθαρη ανάγκη για διαχωρισµό µεταξύ τους µε την πάροδο
των χρόνων.Το “Graffiti” πρωτοεµφανίστηκε από την εποχή που ο άνθρωπος
ζωγράφιζε / σκάλιζεσχέδια σε κάθε επιφάνεια που στο σύνολό τους έµοιαζαν σαν
εικόνες / αναπαραστάσεις σκηνών πολέµων ή συλλογής τροφής στο εσωτερικό των
σπηλαίων12. Η επι – κοινωνία, η γραφή και η ανάγνωση αποτέλεσαν τις πρώτες παν –
ανθρώπινες ανάγκες (εκτός των βιολογικών αναγκών) στις πρώτες κοινωνίες. Οι
τοίχοι ή οι επιφάνειες οποιουδήποτε χώρουόπου κατέφευγε ο άνθρωπος να
προφυλαχθεί από τις καιρικές συνθήκες γέµιζαν από σκαλίσµατα µε πρωτογενή
υλικά. Με αυτόν τον τρόπο, εξέφραζε την ανάγκη του για επικοινωνία.

Με λίγα λόγια, αυτή η ανθρώπινη ανάγκη για αποτύπωση στιγµών της
καθηµερινής ζωής καθόρισε την ιστορική αφετηρία της έγγραφης αφήγησης, των
µικρών ιστοριών άλλοτε µε τη µορφή ζωγραφισµένων εικόνων (αναπαραστάσεων)
και άλλοτε µε τη µορφή γραµµάτων. Η τέχνη της αφήγησης µε την έννοια της ροής
της πληροφορίας του αποδέκτη του µηνύµατος που εκπέµπει η εικόνα, ξεκινά µε τα
σπήλαια της προϊστορικής εποχής, µε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά, συνεχίζεται µε τις
αναπαραστάσεις των αρχαίων Ελλήνων (επιβίωση αυτών υπάρχουν στο Μουσείο της
Ακρόπολης της Αθήνας), µε τις Ρωµαϊκές στήλες και αψίδες, µε τα ιερογλυφικά των
Μάγιας και λίγο πιο σύγχρονα, αν σκεφτούµε, στη χριστιανική παράδοση υπάρχουν
αγιογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τους βίους των αγίων.

Όσον αφορά τις Ρωµαϊκές στήλες και αψίδες, αξίζει να αναφερθεί, η στήλη
του Τραϊανού (το διάστηµα 110 – 113 µετά Χριστόν) στη Ρώµη, την οποία αν την
αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο ή σε ιστορικά αρχεία, θα διαπιστώσει ότι η
στήληολόκληρη είναι γεµάτη µε σκαλισµένα τα επιτεύγµατα του ίδιου του Τραϊανού
12

Craw P. J. κ.ά., “The Mural as graffiti deterrence”, Environment and Behavior, 38, 2006, σελ. 423.
Βλ. και https://www.telegraph.co.uk/history/10336768/What-can-we-learn-from-Roman-graffiti.html,
Mount H., “What can we learn from Roman graffiti?”,1/10/2013, τελευταίαπρόσβαση: 26/2/2018.
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ανά σκηνές και στιγµές. Ουσιαστικά, πρόκειται για κωδικοποιηµένες κοινωνικές
αναπαραστάσεις οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου, όπως θα δούµε παρακάτω,
αποκρυσταλλώθηκαν κι αυτές και οι σχέσεις των ανθρώπων που τις έπραξαν µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηθικού κώδικα ή αλλιώς κανόνων µεταξύ τους,
συλλογικής παράδοσης και συστήµατος αξιολόγησης µε τη µορφή σεβασµού ή µη
σεβασµού που ταυτίζουν τους δηµιουργούς µε τα έργα13.
Ο Ιωσηφίδης, ιδρυτής της “Urban Act” και σηµαντικός µελετητής - ερευνητής
του “Graffiti” και της “Street Art”, υποστηρίζει ότι οι ρίζες του πρώτου βρίσκονται
στις χαράξεις, πάνω σε πέτρα, µε ανάγλυφο τρόπο, των Βαβυλώνιων και των
Ασσύριων. Σαφέστατα, αναφέρεται στα καλλιγραφικά κείµενα του ισλαµικού
κόσµου, που είχαν κοσµήσει τους τοίχους τόσο των θρησκευτικών όσο και των
κοσµικών κτιρίων, ενώ δεν ξεχνά τα σκαλισµένα ή ζωγραφισµένα ανάγλυφα σε πέτρα
ή ξύλο των Αζτέκων, στην Κεντρική Αµερική14.
Ας εξετάσουµε, επιπλέον, τις σπηλιές στο Lascaux της νοτιοδυτικής Γαλλίας
που έχουν σχεδόν 2.000 εικόνες βαµµένες στο εσωτερικό τους, οι οποίες
χρονολογούνται περίπου από το 15.000 π.Χ., την εποχή δηλαδή των λίθων, την
σπηλιά “Chauvet” στη Γαλλία, που θεωρείται και το αρχαιότερο, ή αυτές του
σπηλαίου “Altamira” στην Ισπανία, αποτελούν τα πρώτα σηµάδια δηµόσιας
(επι)γραφής· ένα µείγµα αφηρηµένων σχηµάτων, ανθρώπων και ζώων, οι ζωγραφιές
σπηλαίου καταδεικνύουν τηνανθρώπινη ανάγκη να χρησιµοποιείται η τέχνη τόσο για
να κατανοήσει όσο και να προσδιορίσει το περιβάλλον µας ανά εποχή. Με λίγα
λόγια, δηλώνουν δηµοσίως ότι στιγµατίζουν την εποχή όπου ζουν15.

13

CavanS., The Great Graffiti Wars of the Late 20th Century, Master Diploma, 1995, σελ. 3.
Ιωσηφίδης Κ., Το χρώµα της πόλης: το graffiti στην Ελλάδα, Αθήνα, Οξύ, 1997, σελ. 68 – 70.
15
http://mentalfloss.com/article/58725/9-game-changing-moments-history-street-art, Allen J., “Game –
changing moments in the history of street art”, 2014, τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
14
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Α. Ορισµός του “Graffiti”

Ο όρος “Graffiti” αποτελεί αντιδάνειο του ιταλικού όρου “Graffiti”, που
σχηµατίζεται από το ρήµα “graffiare” («χαράσσω, σχεδιάζω»), το οποίο προέρχεται
από τις λατινικές λέξεις “graphiare” και το “graphium”, που µε τη σειρά τους
σχετίζονται µε την αρχαιοελληνική λέξη «γράφειν», που έχει τη σηµασία του
χαράσσω16.Το “Graffiti” ουσιαστικά σηµαίνει «οποιαδήποτε επιγραφή, λέξη, φιγούρα
ή άλλη παραποίηση που έχει γραφτεί, σηµειωθεί, γρατσουνιστεί, ψεκαστεί,
σχεδιαστεί, τοποθετηθεί ή χαραχτεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια δηµόσιας ή ιδιωτικής
ιδιοκτησίας»17.
Ορισµένα graffiti έχουν ιστορική σηµασία όπως στο τείχος του Βερολίνου, το
οποίο έχει περιγραφεί από πρωτοπόρους καλλιτέχνες της “Street Art” όπως ο
Haring18, o Basquiat και ο Noir ως «ο µεγαλύτερος καµβάς του κόσµου» που σήµερα
προσελκύει τουρίστες στις περιοχές διότι έχει διατηρηθεί. Ωστόσο, τα περισσότερα
graffiti όπως και έργα της “Street Art”, ειδικά στον ελληνικό ποινικό νόµο, όπως
αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα, θεωρούνται βανδαλισµός, ποινικό αδίκηµα, και
όχι καλλιτεχνική έκφραση19.

16

Μανδαλά Μ., Μείζον – Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα, Τεγόπουλος – Φυτράκης, 2007.
Βλ. και https://en.oxforddictionaries.com/definition/graffiti, Λεξικό της Οξφόρδης, τελευταία
πρόσβαση: 2/04/2018.
17
Craw P. J. κ.ά., “The Mural as graffiti deterrence”, Environment and Behavior, 38, 2006, σελ. 423.
18
Lewisohn C., Street Art, Tate Publishing, 2008, σελ. 93 – 100.
Βλ. και http://www.inexarchia.gr/story/think/keith-haring-enas-yperoha-dimioyrgikos-anthropos ,
Ρόκος ∆., «Keith Haring: Ένας υπέροχα δηµιουργικός άνθρωπος»,15/2/2018, τελευταία πρόσβαση:
2/04/2018.
19
Craw P. J. κ.ά., “The Mural as graffiti deterrence”, Environment and Behavior, 38, 2006,σελ. 423.
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Β. Ιστορική αναδροµή του “Graffiti”

Το πρώτο είδος αποτύπωσης του λεγόµενου “Graffiti” ήταν και είναι µέχρι
σήµερα οι υπογραφές (“tags – tagging”) των ατόµων που δρουν µεµονωµένα ή και
οµαδικά - “graffiti writers ή crews” - που άρχισαν να εµφανίζονται στις επιφάνειες
των τρένων, των αµαξοστοιχιών και των τοίχων. Αυτή ήταν η συνηθισµένη πρακτική
των κοινωνικών οµάδων της νεολαίας κατά τη δεκαετία του 1920 και τη δεκαετία του
1930 στη Νέα Υόρκη. Ο αντίκτυπος αυτής της µη συνηθισµένης για τον υπόλοιπο
κοινωνικό κόσµο και µη αποδεκτής κοινωνικής συµπεριφοράς ήταν εξαιρετικά
αισθητός στη δεκαετία του 1960 και στη δεκαετία του 1980. Αυτές οι δεκαετίες
αποτελούν µια σηµαντική καµπή στην ιστορία του “Graffiti”, µια εποχή που οι νέοι,
ανταποκρινόµενοι στο κοινωνικο - πολιτικό τους περιβάλλον, άρχισαν να
δηµιουργούν ένα δικό τους κίνηµαδίχως οι ίδιοι να το αντιµετωπίζουν έτσι ούτε και
να το αντιλαµβάνονται µε αυτόν τον τρόπο20.
Οι “taggers”, τα άτοµα, δηλαδή, που υπογράφουν µε το πραγµατικό
υποκοριστικό τους όνοµα ή ψευδώνυµο που προέρχεται, συνήθως, από κάποιο
χαρακτηριστικό προσωπικότητας ή προσωπικού ενδιαφέροντος / πεποίθησης και τα
“graffiti crews”, οι οµάδες ατόµων που έχουν ως κοινό κώδικα κοινωνικής
συµπεριφοράς το να υπογράφουν σε δηµόσιους τοίχους και να αφήνουν το «στίγµα»
τους σε κάθε περιοχή, έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως στις ευρωπαϊκές πόλεις από τη
δεκαετία του 1980 και έπειτα. Όπως αντιλαµβάνεται κανείς, η “Street Art” προήλθε
σαν ένα νεότερο κύµα ή αλλιώς ρεύµα από αυτήν τη γενιά, των προαναφερθέντων
“crews”µε άτοµα και υπο – οµάδες που ξεχώρισαν από αυτά και ήθελαν να
εξελιχθούν στο κοµµάτι της τεχνικής λόγω α) ικανότητας, β) φήµης, γ) άλλων
δυνατοτήτων, όπως π.χ οικονοµικών21.
Αρχικά, αντικατόπτριζαν τις κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες των οµοίων τους
(έφηβοι ηλικίας 14 - 17 ετών) στη Βόρεια Αµερική, οι οποίες αποτελούσαν παράγωγο
της επιδείνωσης των κοινωνικο - οικονοµικών και κοινωνικο - αστικών συνθηκών σε

20

https://www.widewalls.ch/the-history-of-street-art/, Maric B., “The history of street art – Graffiti and
street art”, 29/07/2014, τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
21
Hughes M. L., “Street Art & Graffiti Art: Developing an Understanding”, Art & Design Theses,
Georgia State University, 2009, σελ. 1- 3.
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ήδη υποβαθµισµένους τοµείς µητροπολιτικών περιοχών. Οι δηµιουργοί µε τα
ονόµατα “Cornbread” και “Taki183”, οι οποίοι ξεκίνησαν να γράφουν το
υποκοριστικό εν προκειµένω όνοµά – ψευδώνυµό τους στα τέλη της δεκαετίας του
1960, θεωρούνται οι πρώτοι, σαν άλλοι ιδρυτές, που έγραψαν σε τοίχο το όνοµά τους
µε τη µορφή της υπογραφής. Τη δεκαετία του 1970 η Νέα Υόρκη µετατρέπεται σε
παγκόσµια πρωτεύουσα του “Graffiti”22.
Κρίσιµο ρόλο στην πορεία του “Graffiti”, στα µέσα δεκαετίας του 1970,
διαδραµάτισε το κίνηµα της “Hip – Hop” / “Rap” µουσικής που έφερε πιο κοντά
δραστήριους νέους µε µουσικοκινητικές δεξιότητες και άτοµα µε διαφορετικές
καταβολές και γεωγραφικούς, φυλετικούς περιορισµούς, συγκροτώντας έτσι τον
κοινωνικό χώρο, όπου το “Graffiti” χαίρει εκτίµησης23.
Καθώς η µουσική του “Hip -Hop” εξελισσόταν, η συσχέτιση του “Graffiti” µε
αυτό το µουσικό είδος συνέβαλε στη δηµοφιλή σύνδεση µε την αυτή κουλτούρα. Ενώ
είναι αλήθεια ότι στις Η.Π.Α., µερικά graffiti παράγονται αποκλειστικά ως µέσο
επικοινωνίας graffiti crews, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η παρουσία graffiti δηλώνει
αυτόµατα την ύπαρξη συµµοριών. Κι αυτό διότι το “Hip -Hop”, γέννηµα – θρέµµα
της περιοχής του Μπρονξ, ταυτίστηκε µε το “Graffiti” συµπεριλαµβάνοντας και
άτοµα που δεν ανήκαν αποκλειστικά και µόνο στη συγκεκριµένη κουλτούρα.
Σηµαντικοί καλλιτέχνες και graffitiwriters, αντιθέτως, αναδύθηκαν από την περιοχή
του Μανχάταν και του Μπρούκλυν.
Η προηγούµενη ταύτιση ήταν τόσο σοβαρή, όπου άτοµα που δεν σχετίζονταν
µε οµοίους και δρούσαν µόνοι στις γραµµές των τρένων ή άτοµα που ανήκαν σε
οµάδα αλλά δεν σχετίζονταν µε «συµµοριακές δράσεις», εκδιώχθηκαν από γειτονιές
και συλλήφθηκαν ως άλλοι «αποδιοποµπαίοι τράγοι»24. Πέρα από το περιεχόµενο
των στίχων της µουσικής του hiphop, είναι σαφές ότι τα συνθήµατα graffiti συχνά
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στον πολιτικό ακτιβισµό, όπως συµβαίνει εδώ και
22

Othen – Price L., “Making their mark: a psychodynamic view of adolescent graffiti writing”,
Psychodynamic Practice, 12, 1, 2006.
23
Craw P. J. κ.ά, “The Mural as graffiti deterrence”, Environment and Behavior, 38, 2006, σελ. 423 424.
24
Πάγκαλος Ο., «Πράξεις παρουσίας και υπερβάσεων: το γκράφιτι στην κρίση της Νέας Υόρκης την
δεκαετία του ΄70, από το γκέτο σε όλο τον κόσµο», στο Urban Conflicts, Έκδοση του Εργαστηρίου
«Συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη», Θεσ/νίκη, 2015, υποσηµείωση 5, σελ. 247 - 251.
∆ιαθέσιµο εδώ: https://urbanconflicts.files.wordpress.com/2015/06/urban-conflicts.pdf, τελευταία
πρόσβαση: 26/02/2018.
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χρόνια µε τα έργα του Banksy και του Failey, τα οποία εξέπεµπαν κάθε φορά τα
κοινωνικά µηνύµατα διάφορων κρίσιµων πολιτικών, κυρίως, αλλαγών µε τη µορφή
περιεχοµένου να καθίσταται σταθερή: διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
αφύπνιση συνείδησης25.
Και ιστορικά µιλώντας, ο πολιτικός παράγοντας πάντα έπαιζε κρίσιµο ρόλο
στην επιρροή και στην όλο και περισσότερο πιο ολοκληρωµένη εικόνα της σκηνής
του “Graffiti”. Πιο συγκεκριµένα, η επικαιρότητα στις Η.Π.Α εκείνη την εποχή, αλλά
και σε όλο τον κόσµο, προώθησε τις επιθυµίες των graffiticrews µε τη µορφή δράσης,
δηλ. µε επιγραφές σε τοίχους ανά γειτονιές, στο να εναντιωθούν δηµοσίως στον
πόλεµο του Βιετνάµ και σε κάθε ταξική και φυλετική διάκριση των Αφροαµερικανών
και Ισπανόφωνων, εάν αναλογιστούµε το κλίµα της εποχής των «Μαύρων
Πανθήρων», του Μάλκολµ Χ, τα απελευθερωτικά κινήµατα π.χ. των χίπις ή των
ανθρώπων ενάντια στις πολιτικές δικτατορίες.
Τότε, ήταν όπου το “Graffiti” είχε αρχίσει να πολιτικοποιείται και να
λαµβάνει διάφορες µορφές επί τοίχου βάσει περιεχοµένου, όπως ρατσιστικό,
πολιτικό, απελευθερωτικό – ενάντια στο µίσος. ∆ηλ. δεν ήταν απλώς, όπως σήµερα,
κάποιο ψευδώνυµο ενός καλλιτέχνη που επιθυµούσε την εξωστρέφεια αλλά και τη
δόξα µεταξύ των οµοίων όταν επαναλαµβανόταν σε διάφορες γειτονιές (“fame”)26.
Συνεπώς, προσέλκυσε αρκετά νέα παιδιά από κάθε κοινωνική οµάδα / τάξη, λόγω
τροµερής απήχησης και φήµης, τα οποία δεν ενδιαφέρονταν για διακρίσεις αλλά
νοιάζονταν αν αυτό που έγραφαν στο µετρό, στα τρένα, στους τοίχους, ήταν τόσο
καλό τεχνικά και από πλευράς µηνύµατος που ανησυχούσαν αν κέρδιζαν τον
σεβασµό και την εκτίµηση από µεγαλύτερους στον χώρο writers27.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε την οικονοµική ανάπτυξη και τις
απαρχές των διαδικασιών της αστικής αναγέννησης, εµφανίστηκε η πρώτη µεγάλης
κλίµακας µετάλλαξη του “tagging” στην «τέχνη του Graffiti». Με µεγαλύτερα και πιο
αναγνωρίσιµα έργα (“Pieces / Masterpieces”), από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το
“Graffiti” έγινε αποδεκτό από ολοένα και ευρύτερα τµήµατα του αστικού πληθυσµού
25

Στο ίδιο, σελ. 169, 170.
Schmidlapp D., Phase II, Style: Writing from the Under Ground, Italy, Stampa Alternativa and IG
Times Viterbo, 1996.
Βλ. και Austin T., Taking the train: how graffiti art became an urban crisis in New York City, New
York, Columbia University Press, 2001.
27
Chang J., Can’t stop, won’t stop: A history of the hip – hop generation, New York,Picador, 2005.
26
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ως “Street Art”. Ως νέα µορφή δηµόσιας τέχνης, η τελευταία, ήταν σε θέση να
διεκδικήσει νόµιµο χαρακτήρα28. Όµως, δεν ήταν και δεν είναι αυτός ο σκοπός: η
νοµιµοποίηση αλλά η «απενεχοποίηση» που θα φέρει ως αποτέλεσµα την
ανεκτικότητα σε τυχόν συλλήψεις ανηλίκων και την καλύτερη επαφή τους µε την
Τέχνη. Έτσι, θα αποφευχθούν οι συχνοί θάνατοι ανηλίκων ή και νεαρών ατόµων στις
γραµµές των τρένων και οι ηλεκτροπληξίες29.
Σαφώς, σήµερα, υπάρχουν εθελοντικές κοινωνικές οµάδες πολιτών30 αλλά και
επίσηµου επιπέδου, όπως του ∆ήµου Αθηναίων, όπου σκοπό έχουν την αφαίρεση των
graffiti στην Αθήνα διοργανώνοντας οµαδικές συναντήσεις και διαδροµές του
αστικού τοπίου που έχουν πληµµυρίσει από “tags” συνδέοντάς τα µε την «ευρύτερη
υποβάθµιση περιοχών, ακινήτων [ … ] »31. Ειδικότερα, αυτή η πρόταση ανήκει στο
εγχειρίδιο - οδηγό που ο ∆ήµος Αθηναίων έχει εκδώσει µε αναλυτικά βήµατα και
προτάσεις υλικών που αφαιρούν πιο γρήγορα τα graffiti.
Το ζητούµενο δεν βρίσκεται τόσοστην αφαίρεση των “tags” αλλά στην
αναβάθµιση των ίδιων των περιοχών όπως π.χ. συµβαίνει εδώ και αρκετό καιρό µε το
«Εµπορικό Τρίγωνο» της Αθήνας (Μοναστηράκι – Σύνταγµα – Οµόνοια). Το
οξύµωρο µε αυτήν την περίπτωση είναι το εξής: στο «Εµπορικό Τρίγωνο» σε
οποιοδήποτε τοίχο υπάρχει αποτύπωµα της “Street Art” και η κοινή γνώµη φαίνεται
ευχαριστηµένη από την παρουσία της και περισσότερο «ασφαλής» βάσει σχετικής
αρθρογραφίας και τηλεοπτικών ρεπορτάζ32. Εποµένως, η «ευρύτερη υποβάθµιση
28

Leventis, P., “Walls of crisis: street art and urban fabric in central Athens, 2000 - 2012”,
Architectural Histories, 2013, σελ. 1.
29
https://www.protothema.gr/greece/article/382007/aneipoti-tragodia-17hronos-ehase-tin-zoi-toukanodas-grafiti/, 25/05/2014, τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
http://www.iefimerida.gr/news/359205/tragikos-thanatos-gia-nearo-gallo-sto-thiseio-epatheilektroplixia-eno-ekane-gkrafiti, 30/08/2017, τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
30
http://www.letsdoitgreece.org/map, Επίσηµη ιστοσελίδα, τελευταία πρόσβαση: 1/04/2018. Η
“Let’sdoitGreece” είναι µία Μη Κυβερνητική Οργάνωση όπου µεταξύ των δράσεων περί καθαρισµού
παραλιών, αναλαµβάνει κάθε χρόνο σχεδόν τη δράση “Athens Un-Tag” και για µία ηµέρα
«καθαρίζουν» την πόλη.
31
https://www.synathina.gr/attachments/article/451/odigos%20katharismou%20%20dimos%20Athinaion.pdf, Εγχειρίδιο – Οδηγός «Καθαρές Προσόψεις» του ∆ήµου Αθηναίων,
τελευταία πρόσβαση: 26/02/2018.
32
https://www.itspossible.gr/%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5/, δηµοσίευση: 21/03/2018, τελευταία
πρόσβαση: 1/04/2018.
https://athenstrigono.org/, Επίσηµη ιστοσελίδα του «Εµπορικού Τριγώνου» της Αθήνας. Επισήµανση:
παγκόσµια επισκεψιµότητα µε τη διαδικτυακή ταυτότητα “org”, τελευταία πρόσβαση: 1/04/2018.
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ακινήτων» δεν οφείλεται από τα “tags” αποκλειστικά αλλά από τα ίδια
εγκαταλελειµµένα κτίρια που υπήρχαν προτού έρθουν τα “tags” σε αυτά. Για αυτό,
λοιπόν, ίσως θα πρέπει να αναστοχαστούµε τους πρωτογενείς παράγοντες
υποβάθµισης περιοχών στη σχετική εγκληµατολογική προσέγγιση των Wilson’s &
Kelling’s, αυτή των «σπασµένων παραθύρων»33, και να τους ξεχωρίσουµε από
δευτερογενή συµβάντα που είτε υποβοηθούν στην εµφάνιση κι άλλων εγκληµατικών
ενεργειών είτε όχι.
Κι αυτό επιβεβαιώνεται απότο οξύµωρο κι άλλων γεγονότων: αρκετές
πολιτικές επιλογές – στρατηγικές κατά του “Graffiti”, οι οποίες συνέβησαν κατά
προεκλογικές περιόδους ανά τον κόσµο, όπως στην Αµερική µε τον λεγόµενο
«πόλεµο κατά του Graffiti»34. Ακόµη, εκτός από τον στιγµατισµό των graffitiwriters
και ευρύτερα του “Graffiti”, όπως διαφαίνεται παραπάνω, επί παραδείγµατι, η
Αυστραλία κατέχει την πρώτη πράξη ποινικοποίησης του “Graffiti” από το 2001 στην
πολιτεία Βικτώρια35. Σήµερα, διοργανώνονται φεστιβάλ σχεδόν σε αρκετές πολιτείες
της Αυστραλίας για τη “Street Art”36. Η αντίθεση τόσο στον νόµο όσο και στην
κοινωνική πράξη υφίσταται ακόµη λόγω άγνοιας που προσανατολίζεται ή και
κατευθύνεται από πολιτικά συµφέροντα και στρατηγικές ανάπτυξης των πόλεων.
Σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις των Melucci και Bourdieu, µπορούµε να
συµπληρώσουµε κάπως πιο επιστηµονικά την ιστορική αναδροµή του “Graffiti” και
να την αποδοµήσουµε υποστηρίζοντας πως µάλλον πρόκειται για έναν διαρκή
«συµβολικό αγώνα» και προς τον Εαυτό των ατόµων που δρουν µε αυτόν τον τρόπο,
και προς την οµάδα που ανήκουν ή προς τις άλλες οµάδες αλλά και προς την
κοινωνία. Ένα συνεχόµενο µήνυµα που αξίζει να διαβάζεται ορισµένες φορές από την
κοινή γνώµη, καθώς, υπό το µετανεωτερικό πλαίσιο, µεταδίδει το νόηµα που οι ίδιοι
έχουν κατασκευάσει και ερµηνεύσει σαν ανταπόδοση από εκείνο που λαµβάνουν από
την κοινωνία.
Βλ. και Παράρτηµα του παρόντος κειµένου που αναφέρονται σχεδόν όλες οι επίσηµες ιστοσελίδες για
τη Street Art και το Graffiti που περιλαµβάνουν ξεχωριστές στήλες ρεπορτάζ και αφιερώµατα.
33
Wilson J. Q. & Kelling G., “Broken Windows: The police and neighbourhood safety”, Atlantic
Monthly, March 29 – 38, 1982.
34
Σκανδάµης Μ., «Γκράφιτι: Εξέλιξη, Τέχνη και παρέκκλιση», από το συλλογικό έργο Ηθικοί Πανικοί,
Εξουσία και ∆ικαιώµατα, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Σάκκουλα, 2015.
35
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/GRAFFITI%20CONTROL%20ACT%202001.aspx,
Επίσηµη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας, τελευταία πρόσβαση: 1/04/2018.
36
https://www.graffitistreet.com/the-big-picture-street-art-festival-australia-2018/, Επίσηµη ιστοσελίδα
των Φεστιβάλ της StreetArt στην Αυστραλία, τελευταία πρόσβαση: 1/04/2018.
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Όπως αντιλαµβάνεται κανείς, ορισµένα από τα έγγραφα µηνύµατα και όλες οι
τοιχογραφίες αποτελούν σηµεία στον χάρτη της πόλης, του κόσµου, συναισθηµατικής
επένδυσης, η οποία έχει καταλήξει να προσδιορίζεται σχετικά, διαδραστικά, και
αντιφατικά. Βέβαια, αυτή η δηµόσια κατάθεση λαµβάνει χώρο είτε δηµοσίως είτε
κάπως πιο ιδιωτικά όπως έχει αναφερθεί στην προηγούµενη ενότητα, είτε µέσα στην
αφάνεια (έργα του “Graffiti” και της “Street Art” που «κρύβονται» µέσα στα στενά
της πόλης) είτε µε ορατό τρόπο (τοιχογραφίες κατά παραγγελία)37.
Αν σκεφτούµε συνδυαστικά τον σκοτεινό αριθµό εγκληµατικότητας (στη
νοµική ενότητα παρατίθεται τι ισχύει σήµερα και πώς αντιµετωπίζονται τα άτοµα που
δρουν δηµόσια και εγγράφως επί τοίχων από τον νόµο εθνικώς και διεθνώς και πώς
θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται) και τη µη ορατότητα ορισµένων µηνυµάτων επί
τοίχου που αξίζουν προσοχής των περαστικών, σίγουρα θα καταλήξουµε και εµείς
στο συµπέρασµα πως υφίσταται ένα δίκτυο που επιβεβαιώνει τη συλλογική
ταυτότητα, τη συµβολική - πολιτισµική χροιά και την ύπαρξη ενός κινήµατος που
ήρθε για να µείνει ρισκάροντας την ίδια τη ζωή των µελών του συµπεριλαµβάνοντας
και ανηλίκους.
∆εν τίθεται ζήτηµα έννοιας της «αντικουλτούρας» ή και «υποκουλτούρας»38
εφ’ όσον, το κίνηµα αυτό, αντιµετωπίζεται πια ως δίκτυο ανθρώπων που καταθέτουν
συµβολικό κεφάλαιο εποχής, που ζουν ανάµεσά µας και εργάζονται – πληρώνονται
γι’ αυτό και από αυτό39. Όσον αφορά την ιστορία και τη σηµερινή κατάσταση του
graffiti που επικρατεί στην Αθήνα και αλλού µπορούµε να βρούµε µία από τις πολλές
εκδοχές εξηγήσεων που υπάρχουν στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, πιο
πιθανή, εκείνη που κάνει λόγο για ναρκισσισµό.
37

Bourdieu P., Πρακτικοί λόγοι: για τη θεωρία της δράσης, Αθήνα, Μετάφραση: Τουτουντζή Ρ.,
Πλέθρον, 2000.
Melucci A., Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge,University
Press,1996, σελ. 38, 39, 68 – 77, 102 – 104.
38
Hebdidge D., Υπο – κουλτούρα: Το νόηµα του στυλ, Αθήνα, Μετάφραση: Καλλιφατίδη Ε., Γνώση,
1988, σελ. 198.
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Με τη σειρά του, ο τελευταίος,
τελευταίος είχε και έχει ριζωθεί στο «αµερικάν
αµερικάνικο» ή και
«ελληνικό όνειρο» (της
της δεκαετίας’80) προσφέροντας πολλές ευκαιρίες και
δυνατότητες σε νέους ανθρώπους να πειραµατιστούν προκειµένου να πετύχουν µε
κάθε τρόπο τη βίωση της πραγµατικότητας του ονείρου τους αψηφώντας πολλές
φορές τους κινδύνους όπως π.χ. της σύλληψης ή και τις συνέπειες αυτών των
ρίσκων40.
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