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Report 2021:  

α) Street Art δρώμενα  

&  

β) ανάδειξη πρωτοβουλιών των Δήμων της Αττικής για ανάπλαση των γειτονιών με 

υλοποίηση τοιχογραφιών street art 

 

 

Το εν λόγω report για το ‘The Street Art Project’ είναι αφιερωμένο στη δύναμη των 

καλλιτεχνών street art της Αθήνας, όπου μετά από ενάμιση χρόνο με πολύ σημαντικούς 

περιορισμούς και μέτρα πρόληψης για τον Covid-19, από τον Μάϊο έως τον Δεκέμβριο του 

2021, συσπειρώθηκαν, ένωσαν τις δυνάμεις τους, συναντήθηκαν και πάραξαν έργα που 

αποτυπώνουν πολιτιστικά τις κοινωνικές μεταβολές και διεργασίες μιας κοινωνίας1 που 

βρίσκεται στο χείλος ή κι αλλιώς στην έναρξη μιας εποχής «δομικής ανομίας» κατά τον R. 

Merton2.  

 

Οι εκδηλώσεις που φιλοξένησαν αυτά τα έργα διοργανώθηκαν υπό το πλαίσιο ενός 

κεντρικού πυλώνα παγκοσμίως της Κοινωνίας των Πολιτών, της ευαισθητοποίησης και της 

επαγρύπνησης3, ως επί το πλείστον, αλλά και σε συνεργασία με τοπικούς δημόσιους φορείς, 

όπως οι Δήμοι, τα Πανεπιστήμια με ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.   

 

 Κατά αυτόν τον τρόπο, παρατηρήθηκε εντός του πεδίου του παγκόσμιου κινήματος 

της Street Art, μία έντονη παρουσία / εκπροσώπηση της Αθηναϊκής σκηνής με συμπόρευση 

του γενικότερου αναστατωμένου κλίματος που επικρατεί αφότου ξεκίνησε η πανδημία. 

Ουσιαστικά, αυτή η συμπόρευση και η συσπείρωση των καλλιτεχνών, οδηγήθηκε από μία 

                                                
1 Είτε σε υφέσεις είτε σε περιόδους ευημερίας, οι ζυμώσεις μιας οποιασδήποτε κοινωνίας σήμερα, στην 
μετανεωτερική που ζούμε με σωματικές και ψυχικές ασθένειες να προέρχονται από την Τεχνολογία ως 
επί το πλείστον, η εγκληματικότητα ανθίζει. 
Φαρσεδάκης Ι. Ι., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005.  
2 Merton, R., ‘Social Structure and Anomie’, American Sociological Review, 3, 1938, σελ. 672 - 682. 
3 Φερώνας Α., «Κοινωνία των Πολιτών: η θεσμική συγκρότηση και ο ρόλος της σε Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Ελλάδα», Το βήμα των Κοινωνικών επιστημών, Τόμος ΙΔ, τεύχος 56, 2009. 
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ανάγκη για Δημιουργία και Εξωτερίκευση4. Κοινή παράμετρος σε όλα τα έργα που 

παρήχθησαν και που καταγράψαμε φωτογραφικά για την Αθήνα, ήταν ο εσωτερικός κόσμος 

των καλλιτεχνών μέσω της θεωρίας της αντανάκλασης Εαυτού5, ο οποίος καταπιέστηκε 

συναισθηματικά - ψυχικά, αλλά και σωματικά, αφού κατά κόρον οι καλλιτέχνες του δρόμου 

και δη οι street artists ζουν «σε και με κίνηση».   

 

Ήδη, όπως είχαμε δει, οι καλλιτέχνες της Street Art το 2020 παγκοσμίως, 

δημιουργούσαν έργα που αφορούσαν άμεσα τον ιό Covid-196, αλλά, κυρίως, τις συνέπειες και 

τις επιπτώσεις αυτού πρακτικά. Το 2021 παρατηρείται μία εσωτερική «σμίλευση», μία έντονη 

οπτική αναπαράσταση των συναισθημάτων των ίδιων των καλλιτεχνών - μία προτεραιότητα, 

πια, σε αυτά και μία έμμεση αναφορά στον Covid-197, αφού, θεματολογικά, κυριάρχησαν σε 

ενδιαφέρον, παρακινητικά, τα κοινωνικά γεγονότα και εγκλήματα που συνέβησαν εντός του 

έτους8.  

 

Η Τέχνη απέναντι στη βία, στην «καθημερινότητα της βίας», της βίας που συνεπάγεται 

από τη συνήθεια στην καθημερινή παρουσία του εγκλήματος9, η Τέχνη ως διαδικασία 

θεραπείας, ως μέσο, ως εργαλείο10, ατομική και κοινωνική, το πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι 

σε έναν ιό και το πόσο κοντά βρισκόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή στον θάνατο (κατά τον 

S. Freud και τον J. Lacan, η ενόρμηση του θανάτου είναι μία επιθυμία για καταστροφή αλλά 

                                                
4 «Ένας δάσκαλος ή μια κοινωνία, ένας πολιτισμός, δεν δημιουργούν έναν άνθρωπο. Δεν εμφυτεύουν 
μέσα του την ικανότητα να αγαπά, να αυτό-βελτιώνεται ή να είναι δημιουργικός. Αντί αυτού, 
επιτρέπουν ή προωθούν ή ενθαρρύνουν ή βοηθούν αυτό που υπάρχει σε εμβρυακή μορφή να γίνει 
αληθινό και πραγματικό. Ο πολιτισμός είναι ο ήλιος, η τροφή και το νερό, δεν είναι ο σπόρος», Maslow 
Α. Η., Toward a psychology of being - Η ψυχολογία της ύπαρξης, Μτφ. Ανδρεοπούλου Σ., Αθήνα, Δίοδος, 

1995. 
5 Μία αναφορά τόσο ιστορική όσο και αισθητική στη γενιά ‘Beat Generation’ ως διανοητικό και 
πρακτικό (στάση ζωής) ερέθισμα, που έμεινε και πέρασε και στον 21ο αιώνα (μουσικά, λογοτεχνικά, 
νοοτροπία που επηρέασε τον κόσμο και την ελληνική νοοτροπία στον τομέα της Τέχνης και δη της 
αναπαραστατικής Τέχνης) τα οποία εντοπίζει εύκολα κανείς ως εξωτερικός παρατηρητής στην 
κουλτούρα του δρόμου. 
Coyne R., Designing Information Technology in the Postmodern Age: From Method to Metaphor, Cambridge, 

MA, & London, The MIT Press.  
Benjamin W., The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, trans. J.A.Underwood, London, 

Penguin, 2008. 
6https://www.crimetimes.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B
7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3/, Κωνσταντίνου Κ. Μ., 
«Ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής του προτεινόμενου θεωρητικού υπόβαθρου του ‘The Street 
Art Project’: Η Street Art στην εποχή της πανδημίας λόγω του ιού Covid-19», Ιούλιος 2020, Τεύχος 13, 
τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022. 
7 Το υποκειμενικό στοιχείο στην αντικειμενική Επιστήμη της Ιατρικής. 
8http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/05062021statistika.pdf, 2020, τελευταία 
πρόσβαση: 2/02/2022.  
9https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU03/-, 2019, τελευταία πρόσβαση: 
2/02/2022. 
10 Jennings S. & Minde, A., Μάσκες της Ψυχής. Εικαστικά και θέατρο στη θεραπεία, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 1996. 

https://www.crimetimes.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3/
https://www.crimetimes.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3/
https://www.crimetimes.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3/
https://www.crimetimes.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3/
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/05062021statistika.pdf
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU03/-
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συγχρόνως και μία απόλαυση του διακινδυνεύειν μέσω της επανάληψης11), απασχόλησε τους 

καλλιτέχνες της Street Art της Αθήνας, τόσο πολύ, που συμμετείχαν ως δρώντα υποκείμενα 

και ως κοινωνικό κίνημα, ως ακτιβιστές για ριζική κοινωνική αλλαγή (όπως άλλωστε 

ξεκίνησαν και έχουμε αναδείξει στο Project στην Ενότητα Φαινομενολογία) βάσει των 17 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε12.  

 

Η Τέχνη ως μέσο θεραπείας, ως συμβολικός τόπος13 αποφυγής, αποδοχής, μετάθεσης 

εσωτερικών συγκρούσεων ανέρχεται στον 21ο αιώνα επιτακτικά στην επιφάνεια της 

συλλογικής ζωής ταυτόχρονα με εγκλήματα διαπροσωπικής βίας, έμφυλης βίας, κοινωνικού 

μίσους, με τρόπο - μοτίβο που κάθε φορά αναδεικνύει τη σοβαρότητα των προβληματικών 

προσωπικών σχέσεων όχι μόνο στο φύλο, αλλά, εν γένει στην ανθρώπινη επικοινωνία εντός 

του πλαισίου του καπιταλιστικού συστήματος, της παγκοσμιοποίησης14, της πλήρους 

ακύρωσης των μεγάλων αφηγήσεων που μπορούσαν να εξηγήσουν την ανθρώπινη 

                                                
11 Recalcati M., Πορτρέτα της επιθυμίας, Μτφ. Πονηρός Χ., Αθήνα, Κέλευθος, 2018.  
Laplanche J. & Pontalis J-B., Λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης, Μτφρ., Β. Καραμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α. 
Σκούλικα, Π. Αλούπης, Αθήνα, Κέδρος, 1996. 
Μιλέρ Ζ. Α., Λακανική Βιολογία. Έξι ψυχαναλυτικά μαθήματα για το σώμα, το σύμπτωμα, την απόλαυση, Επμ., 

Βλ. Σκολίδης, Αθήνα, Ψυχογιός, 2000 / 2003. 
12https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-
%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ , τελευταία 
πρόσβαση: 2/02/2022. 
13 Hall P. N., «Θεραπεία μέσω της τέχνης: Ένας τρόπος θεραπείας της σχάσης», Πρακτικά Συνεδρίου 
Θεραπεία μέσω τέχνης: η εικαστική προσέγγιση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998. 
Jones P., The Arts Therapies, a revolution in healthcare, NY: Brunner - Routledge, 2005. 
14 Στο Delphi Economic Forum, φέτος, το 2022, ακούστηκε η λέξη «αποπαγκοσμιοποίηση» του 
Ιστορικού A. Tooze που ήταν καλεσμένος για να μιλήσει για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη 
σύγχρονη παγκόσμια Ιστορία (πόλεμος στην Ουκρανία, πανδημία, οικονομική κρίση, πιθανότητα 
επαναφοράς του σοσιαλισμού ως νέου καπιταλισμού).  
Εδώ το link της παρακολούθησης: 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=451463583444358 , τελευταία πρόσβαση: 
2/02/2022.  
«Ο Adam Tooze, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο 
Πανεπιστήμιο του Columbia, αναλύει σε λιγότερο από 30 λεπτά τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία 
και μιλάει για το νεοφιλελευθερισμό, την οικονομική δικαιοσύνη, τον πληθωρισμό, την 
παγκοσμιοποίηση, την Ευρωζώνη και το δημόσιο χρέος. 
Η συζήτηση διοργανώθηκε από το Eteron στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum με τίτλο 
«Αναζητώντας ένα νέο παράδειγμα οικονομικής δικαιοσύνης σε ταραχώδεις καιρούς». 
Hardt M. & Negri A., Αυτοκρατορία, Μτφ. Καλαιτζής Ν., Αθήνα, Scripta, 2022.  

https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=451463583444358
https://eteron.org/
https://www.facebook.com/delphiforum/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/delphiforum/?__tn__=kK
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συμπεριφορά15, και της υπερ - καταναλωτικής κοινωνίας - οικονομίας ατελείωτων επιθυμιών 

για ξόδεμα απόλαυσης16.  

 

Αυτό εξηγείται, σαφώς, ψυχολογικά - ψυχοπαθολογικά, αλλά και κοινωνιολογικά: 

αφενός, οι θεωρίες περί συναισθημάτων και μη διαχείρισης αυτών που έχουν ως επίκεντρο 

την επαφή δύο ή και τριών ατόμων και όχι περισσότερων17, αφετέρου και αντίστοιχα, η 

θεωρία των δεσμών18, οι δύο νόμοι της μίμησης19, καθώς και η δομική ανομία, όπως 

προαναφέρθηκε ως εκείνη που εξηγεί άλλη μία έξαρση της εγκληματικότητας με πρωτοφανή 

αγριότητα20, θεωρούνται οι επικρατέστερες για το παρόν report.  

 

Τα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία ακούγονται σε αστυνομικά και δικαστικά ρεπορτάζ 

των Μ.Μ.Ε. (με πρωτοφανή κανιβαλιστική διάθεση για στιγματισμό τόσο δράστη όσο και 

θύματος) να έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε γεγονός απώλειας ανθρώπων το 2021 και 

η έντονη χειροπιαστή βία σε αυτά τα γεγονότα, συνήθως, στην ιστορία των εγκλημάτων με 

έντονο κοινωνικό, τυπικό και άτυπο, αντίκτυπο (αντίδραση – πολύκροτες υποθέσεις)21, 

αφηγούνται με τον τρόπο τους (αριθμός επιθέσεων, ποσοτικός αριθμός βλάβης, ποσοτικός 

                                                
15 Υφίστανται πλέον όροι της Προσωπικής/ Προσωποκεντρικής Ψυχολογίας και της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας, σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί μέσω ανθρώπων, αρκετά επιτυχημένων στον 
χώρο του Marketing, του Public Speaking και Εκδοτικών Οίκων. Αυτοί οι όροι στο εξωτερικό 
αποτελούν και έννοιες σύγχρονων μορφών ασθενειών που σχετίζονται με την Τεχνολογία και την 
πανδημική κρίση με επίκεντρο το άτομο και την καθημερινότητα την οποία βιώνει και που συνεχώς 
εξελίσσεται χωρίς κανέναν έλεγχο. 
Εδώ ομιλίες: https://www.youtube.com/watch?v=a3zPgyvCiJI&list=WL&index=41, τελευταία 
πρόσβαση: 2/02/2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9djPE , τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022. 
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα και τουλάχιστον, η βιβλιογραφική έρευνα, δεν θα γίνεται με την 
τεχνική / σύστημα της αποδελτίωσης, αλλά με την ικανότητα διαχείρισης δεδομένων, τεράστιων σε 
όγκων και πληροφοριών. Ήδη αυτή η κατάσταση επικρατεί στο εξωτερικό.    
16 Recalcati M., Πορτρέτα της επιθυμίας, Μτφ. Πονηρός Χ., Αθήνα, Κέλευθος, 2018. 
17 Φαρσεδάκης Ι. Ι., Στοιχεία Εγκληματολογίας, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005.  

Ατομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες για το έγκλημα με έμφαση τα συναισθήματα.  
18 Η ικανότητα ανάπτυξης «δεσμών» βάσει των παραπάνω παραπομπών αποτελεί σήμερα το πλέον 
μεγάλο ερώτημα σε μία εποχή που συνεχώς «τρέχει».  
Hirschi Τ., Causes of delinquency, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969. 
19 Χρηστάκης Ν., «Πλήθος και κοινό μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνιολογικού: όψεις της κοινωνικής 
σκέψης του Gabriel Tarde», Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32, σελ. 171 

– 198, 2014. 
20 Βάσει στατιστικών της Αστυνομίας αλλά και της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2010 – 2016, υπήρχαν έντονα κύματα 
διακυμάνσεων έξαρσης της εγκληματικότητας - ‘ crime waves’. 
https://daily.jstor.org/crime-waves-moral-panics/ , τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022. 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93707Itemid=
2425&lang=, τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022. 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU03/2014, τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022.  
21 Cohen S., Folk devils and moral panics, MacGibbon and Kee, London, 1972. 
Wattington P.A.J., ‘Mugging as a moral panic: a question of proportion’, British Journal of Criminology, 

32/2, pp. 245 - 259, 1986. 
Jewkes Y., Media and Crime, Sage, London, 2004. 

https://www.youtube.com/watch?v=a3zPgyvCiJI&list=WL&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=1mZAQC9djPE
https://daily.jstor.org/crime-waves-moral-panics/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93707Itemid=2425&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93707Itemid=2425&lang=
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU03/2014
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αριθμός απόπειρων εξουδετέρωσης) την έντονη τιμωρητική διάθεση σε μία συμβολική 

συμφωνία που ακυρώνεται ή ακυρώθηκε22.  

 

Οι χωροχρονικές συνθήκες το 2021, άλλαξαν άρδην το συλλογικό λεξιλόγιο γενεών 

τουλάχιστον για τη χώρα μας23, με αποκάλυψη παλαιότερων εγκλημάτων τυπικά να 

λαμβάνουν νέες σύγχρονες διαστάσεις ή και προστιθέμενες επανεκκινώντας τα ιστορικά 

κινήματα, όπως του φεμινιστικού, του ΛΟΑΤΚΙ+24. Ανανοηματοδοτήθηκαν λέξεις και έννοιες 

ακριβώς λόγω της εξαναγκαστικής λόγω Covid-19 αποκρυστάλλωσης των διεργασιών σε 

ατομικό επίπεδο και κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβολικής μετάθεσης σε συλλογικό25, καθώς το 

άτομο γίνεται υποκείμενο και κοινωνός σταδιακά και όχι σε έναν χρόνο προδιαγεγραμμένο 

βάσει ηλικιακής βαθμίδας.  

 

Σε αυτήν τη διαδρομή, η Εικαστική Τέχνη, εν προκειμένω, ως μέσο είτε διαφυγής είτε 

αναγνώρισης των παραπάνω προβλημάτων μέχρι και θεραπευτικής προσέγγισης ως προς την 

πίεση και τη θλίψη για τα κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν, αποτέλεσε σημαντικό σημείο 

επαφής για τη συνειδητοποίηση αυτών των διεργασιών και ένα ηχηρό μήνυμα πως αυτός ο 

Τομέας κατανόησε πλήρως τον ρόλο του στην Ιστορία της ανθρωπότητας για ακόμη μία φορά. 

Σύμφωνα με τον Jones P., και την Ένωση Εικαστικών Θεραπευτών του Καναδά, «οι σκέψεις 

και τα συναισθήματα συχνά βρίσκουν έκφραση μέσα από τις εικόνες και όχι μέσα από τις 

λέξεις. Στη δημιουργική πράξη οι εσωτερικές διαμάχες μπορούν να προβληθούν οπτικά. Η 

τέχνη λειτουργεί ως μέσο προβολής και αναβίωσης συναισθημάτων και εσωτερικών 

συγκρούσεων»26.  

                                                
22 Σαν να επαναλαμβάνεται συνεχώς το κοινωνικό συμβόλαιο του J. Rousseau και να γίνεται μία 
συνεχόμενη αναθεώρησή του, με αναζήτηση και τελικό σκοπό την ελευθερία, όχι ως κάτι χωρικό αλλά 
ως εσωτερική υποκειμενική κατάσταση. Όμως, όχι οποιαδήποτε ελευθερία. Σε καπιταλιστικούς όρους, 
την ελευθερία «δυτικού ανθρώπου» με οποιοδήποτε κόστος (οικονομικό και μη, ψυχικό, περιοριστικό) 
για την επιβίωση. 
Rousseau J. J., Το κοινωνικό συμβόλαιο. Αρχές του Πολιτικού Δικαίου, Μτφ. Κονδύλης Φ., Αθήνα, Δαμιανός, 

1986.  
23 Ειδικά στο εξωτερικό, οι Οδηγοί σχετικά και ειδικά με την LGBTQ+ κοινότητα, δημοσιεύονται ως 
«καλές πρακτικές» από έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την 
κατηγορία δράσεων LTTA και δη τις εκπαιδεύσεις νέων πάνω σε αυτά τα ζητήματα.  
24 Δεν ήταν λίγες οι φορές, όπως παρατηρούμε, το 2021 που με επίσημο τρόπο, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα κινήματα αυτά, έκαναν επίσημες δηλώσεις, προφορικού και γραπτού τύπου, 
προκειμένου να διεκδικήσουν την ορατότητα αλλά και την ορθή αντιμετώπιση ζητημάτων που 
προέκυπταν από τα γεγονότα – εγκλήματα και που αφορούσαν συνεχώς στην κοινή γνώμη.   
Παραδείγματα οργανώσεων με ισχυρό διεκδικητικό ρόλο στα δημόσια πράγματα της χώρας: 
https://orlandolgbt.gr/ , https://www.facebook.com/PoliceActionForHumanRights/ , τελευταία 
πρόσβαση: 2/02/2022. 
25https://www.hlhr.gr/c/%ce%b5%ce%bc%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%b1/ 
, τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022.  
Όπως «παρενόχληση», «σεξισμός», «βία», «έμφυλη βία», «γυναικοκτονία», «παιδοκτονία» κ.ο.κ.  
26 Η Landgrarten Β. Η., μία από τους πρωτεργάτες της Εικαστικής Θεραπείας, πιστεύει ότι «σημαντικό 
ρόλο στη θεραπεία μέσω της τέχνης παίζουν τα υλικά. Το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
εξαρτάται από το εικαστικό έργο, ωστόσο αυτά δεν εξυπηρετούν μόνο στη δημιουργία και ολοκλήρωση 
του έργου αλλά έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν το συναισθηματικό κόσμο του ατόμου, να τον 
απελευθερώσουν ή να τον τρομοκρατήσουν. Για το λόγο αυτό η επιλογή των υλικών είναι σημαντική 
στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ του θεραπευόμενου και του 
θεραπευτή»,  Jones P., The Arts Therapies, a revolution in healthcare, NY, Brunner - Routledge, 2005. 

https://orlandolgbt.gr/
https://www.facebook.com/PoliceActionForHumanRights/
https://www.hlhr.gr/c/%ce%b5%ce%bc%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b7%ce%b2%ce%b9%ce%b1/
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Πιο συγκεκριμένα, με την έκφραση «η Εικαστική Τέχνη ως μέσο θεραπείας», δεν 

εννοείται απαραίτητα και η ύπαρξη ενός ειδικού θεραπευτή μόνο, αλλά, κυρίως, η εξυγίανση 

εσωτερικών συγκρούσεων που βιώνει το άτομο για αρκετό χρονικό διάστημα (Covid-19) μέσω 

της οδού, του οχήματος της Τέχνης και εν προκειμένω μέσω της σύγχρονης Ζωγραφικής όπως 

η Street Art27.  

 

Συνδυαστικά με την κοινωνική διάσταση, αυτήν της εποχής και του τρόπου που 

αναδείχθηκαν ορισμένες πάγιες κοινωνικές συμπεριφορές ως «παλιές, παραδοσιακές» και εν 

τέλει βίαιες, εγκληματικές, αυτή η γενιά των καλλιτεχνών της street art ηλικίας 20 - 40 ετών 

(προφίλ των καλλιτεχνών μπορείτε να βρείτε εδώ28) ανέδειξε την ίδια κατασκευή κοινωνικών 

εννοιών που κάποτε ίσχυαν ως επίσημοι και ανεπίσημοι κανόνες στην κοινωνική ζωή και 

επαναπροσδιόρισαν, ανατροφοδότησαν το νόημα και για τη δική τους τη ζωή ως καλλιτέχνες 

μιας σύγχρονης μορφής Τέχνης: απενεχοποίησαν το εσωτερικευμένο στίγμα τους σχετικά με 

το τι θα πει «παρέκκλιση»29 και εντάχθηκαν, συνεργάστηκαν εντός πλαισίου.  

 

Όπως αναφέρεται, «η διαδικασία της «συνειδητοποίησης», που σημαίνει η θεραπεία 

μέσω των εικαστικών, προϋποθέτει την ανάδυση και τη δημιουργία εικόνων του ασυνειδήτου, 

των εσωτερικών ψυχικών πόρων, στις οποίες δίνει σχήμα και μορφή κι έτσι τις κάνει 

«πραγματικές», απτές και εξωτερικές». Η εικόνα έτσι γίνεται μεσολαβητής και ο δημιουργός 

της γίνεται θεραπευτής του ίδιου του εαυτού του» (Hall, 1998:261-262)30. Η Τέχνη είναι ένα 

μέσο θεραπευτικής βοήθειας. Η βοήθεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Άλλες φορές 

σημαίνει να δίνεις, να καθοδηγείς, άλλες πάλι φορές σημαίνει να περιμένεις προσεκτικά και 

με σεβασμό την εσωτερική αντίδραση. Αυτό οδηγεί σε ένα βαθύ αίσθημα ικανοποίησης και 

προσωπικής αξίας (αυτοσυναίσθημα)31.  

                                                
27 Αναγνωστοπούλου Ν., «Art Therapy: Εικόνες της ψυχής. Μια εισαγωγή στη χρήση των εικόνων σα 
θεραπευτική προσέγγιση», Εκλογή, Τεύχος 25, σελ. 311 – 317, 1999. 
Malchiod C. A., Εικαστική θεραπεία: Ένας πρακτικός οδηγός, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2009. 
28https://e-keme.gr/street-art-graphology-%cf%84%ce%bf-
%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b7-
%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%bb/, Φασούλα Ε. Ζ., Κωνσταντίνου Κ. Μ., ‘Street Art & 
Graphology: Το πρόσωπο του τοίχου – Ίχνη γραφολογίας στους καλλιτέχνες του δρόμου street artists’, 
τελευταία πρόσβαση 2/02/2022. 
29 Πρωτογενής και Δευτερογενής παρέκκλιση. 
Καμία σοβαρή, με την έννοια της επικινδυνότητας, «παρέκκλιση» δεν μπορεί να συνεργαστεί με 
τοπικές και δημόσιες Αρχές. Συνεπώς, από η εικόνα που σχηματίζεται από τις Αρχές για κάποιον που 
«βάφει» περί «αλητείας» και παρέκκλισης, αυτομάτως (και μπορεί να ισχύει για τον ίδιο άνθρωπο που 
«βάφει» παράνομα και νόμιμα) διαλύεται όταν λαμβάνει άδεια σε δημόσιο χώρο στο άστυ και όχι 
κάπου απομακρυσμένα από αυτό. 
Becker S. H., Οι περιθωριοποιημένοι. Μελέτες στην Κοινωνιολογία της παρέκκλισης, Μτφ. Κούτζογλου Α.,  
Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2000. 
30 Hall P. N., «Θεραπεία μέσω της τέχνης: Ένας τρόπος θεραπείας της σχάσης», Πρακτικά Συνεδρίου 
Θεραπεία μέσω τέχνης: η εικαστική προσέγγιση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998. 
31 Weir F., «Ο ρόλος της συμβολικής έκφρασης και η σχέση της με τη θεραπεία μέσω της τέχνης: Η 
προσέγγιση της Melanie Klein», Πρακτικά Συνεδρίου: Θεραπεία μέσω τέχνης: η εικαστική προσέγγιση 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998. 

https://e-keme.gr/street-art-graphology-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%bb/
https://e-keme.gr/street-art-graphology-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%bb/
https://e-keme.gr/street-art-graphology-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%bb/
https://e-keme.gr/street-art-graphology-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%bb/
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Όπως υποστηρίζεται από την N. Heinich, «η μετατροπή του καλλιτέχνη σε παραγωγό 

και όχι πλέον σε παθητικό υποκείμενο της υποδοχής του έργου του συνιστά μία δυναμική 

τάση της νέας κοινωνικής ιστορίας της τέχνης που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980»32. Η 

Κοινωνιολογία της Τέχνης δεν υφίσταται ακόμη ως ένα ρεύμα που μπορεί να σταθεί 

ικανοποιητικά ανάμεσα στα υπόλοιπα θεωρητικά ρεύματα της Κοινωνιολογίας, όπως 

αναφέρεται από την ίδια συγγραφέα στο ομώνυμο βιβλίο. Όμως, αυτό δεν αναιρεί την 

παρουσία της σε σημαντικές στιγμές θεωρητικών επιστημόνων Κοινωνιολόγων ανά ιστορικές 

περιόδους αρκετά κρίσιμες στην πορεία της Ιστορίας.  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτές οι στιγμές που Ζωγράφοι και Κοινωνιολόγοι, Τέχνη 

και Επιστήμη, έδωσαν το παρόν, το συνειδητό παρόν τους, ήταν33:  

 

- στην αρχή του 20αι. (1η γενιά) όπου προσπάθησαν να συναντηθούν 

συμβολικά σε ένα κοινό βίωμα της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά δεν τα 

κατάφεραν (μαρξιστική παράδοση – «κοινωνιολογική αισθητική»),   

- στον Μεσοπόλεμο (2η γενιά) όπου επικράτησε η εμπειρική πραγματικότητα με 

μία προσπάθεια γεφύρωσης («κοινωνική ιστορία της τέχνης»), 

αναδεικνύοντας όχι τους καλλιτέχνες και τα έργα τους αλλά την εποχή, και 

-  από το 1960 και έπειτα, κυριάρχησε η «ερευνητική κοινωνιολογία», με την 

Εθνομεθοδολογία και τις τεχνικές ποιοτικής μεθόδου, όπως η παρατήρηση και 

η συνέντευξη να βοηθούν στην ανάδειξη ενός συνόλου πρακτικών και 

συμβολικών αλληλεπιδράσεων που συναντά κανείς στην τέχνη ως κοινωνία 

(μικρο-κοινωνία), σε αυτό που παράγει την ίδια την τέχνη και αυτό που η 

τέχνη παράγει όπως έλεγε ο N. Elias, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο 

«σχηματισμός» (3η γενιά)34.  

 

 Υπό το παραπάνω πλαίσιο, η Street Art ως σύγχρονη Ζωγραφική στην τεχνοτροπία 

της Κλασικής Ζωγραφικής αλλά και ως παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα ταυτόχρονα, έρχεται 

και συμπληρώνει την βαθύτερη ανάγκη της ελληνικής και όχι μόνο κοινωνίας για αλλαγή 

(‘Art For Change’)35 εντός των κεντρικών πόλεών της. Το 2021, η Street Art προβλήθηκε ως 

«εικόνα», ως «οπτικός πολιτισμός», περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά βάσει της 

φωτογραφικής και επιστημονικής καταγραφής του Project, και μάλιστα, με το εξής 

χαρακτηριστικό: ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν για να «βάψουν» αλλά και να 

αλληλεπιδράσουν μέσω της δημιουργίας, να δώσουν ένα σημείο επαφής36.  

                                                
Τζανάκης Μ. & Τσούρτου Β., «Εισαγωγή», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου: Τέχνη και ψυχιατρική, Αθήνα – 

Χανιά: Focus on Health Ε.Π.Ε., σελ. 13 – 28, 2007. 
32 Heinich N., Κοινωνιολογία της Τέχνης, Μτφ. Αγγελόπουλος Π., Αθήνα, Πλέθρον, σελ. 42, 2014. 
33 Στο ίδιο. 
34 Στο ίδιο, σελ. 20,21. 
35 Becker S. H., ‘Art As a Collective Action’, American Sociological Review, Vol. 39, No. 6., pp. 767 - 776, 

1974. 
36«Σημείο επαφής» εντός της πανδημικής κρίσης – ένα σημείο «αλληλεπίδρασης» και σύνδεσης 
ανθρώπων.  
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Η συνεργασία με τη γειτονιά, με τοπικούς δημόσιους φορείς, ως αισθητική και 

εικονική αναβάθμιση της πόλης και συνάμα ως μέσο για την προώθηση οικουμενικών αξιών 

και στόχων του πλανήτη (Παγκόσμιες Ημέρες και Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

πόλεων και κοινοτήτων του Ο.Η.Ε. - στόχος 11 - «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

και Κυκλική Οικονομία»), αποτέλεσε για ορισμένους μήνες του έτους, την οπτική 

καθημερινότητα των κατοίκων, επισκεπτών και τουριστών.  

 

Δεν αποτελεί, δηλαδή, μία τάση των Δημοτικών Αρχών των πόλεων, αλλά, πλέον 

μία πάγια επιλογή/πολιτική στην αναζήτηση των τρόπων ανάδειξης των ίδιων των 

πόλεων συγκριτικά με τα tags που ταλαιπωρούν «προσόψεις» κάθε εξωτερικής 

επιφάνειας37, της αφύπνισης - ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με κοινωνικά 

ζητήματα και της εικονικής - οπτικής αναβάθμισης. 

 

Ακολουθεί η σχετική φωτογραφική καταγραφή για το έτος 2021, όσον αφορά την πόλη 

της Αθήνας, με περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις, δράσεις και προγράμματα, για 

το χρονικό διάστημα Μαΐου - Δεκεμβρίου 2021. Οφείλεται να τονιστεί, ωστόσο, πως η τήρηση 

των μέτρων και η προσοχή κατά του Covid-19, ήταν για την ομάδα καταγραφής, ορισμένες 

φορές, προτεραιότητα, κι γι’ αυτό λείπουν οι φωτογραφικές καταγραφές από ορισμένες 

εκδηλώσεις, όπως των Άνω Λιοσίων και της Λήμνου το καλοκαίρι.  

 

Συνολικά, δηλαδή, καταγράψαμε ότι συνέβησαν από 15 έως 20 events (από φεστιβάλ, 

εκδήλωση, έκθεση μέχρι και στιγμιαία ομαδικά pieces).  

 

H Street Art είναι πλέον παντού, με αυξημένη συμμετοχή και επίσημες άδειες - 

συνεργασίες των εμπλεκόμενων ομάδων στην πόλη της Αθήνας με γνωστούς καλλιτέχνες 

της Street Art σκηνής. 

 

 

 

                                                
Võsu Ε., ‘Metaphorical analogies in approaches of Victor Turner and Erving Goffman: Dramaturgy in 
social interaction and dramas of social life’, Sign Systems Studies, 38(1/4), pp. 130 - 166, 2010. 
«Πριν από χρόνια, ο Roland Barthes έγραψε για την κοινή πρακτική χρήσης λέξεων που 
«αγκαλιάζουν» νοηματικά τις εικόνες και βοηθούν στον προσδιορισμό και την σταθεροποίηση των 
ερμηνειών τους. Έτσι, ενώ όλες οι εικόνες υπονοούν και εμπεριέχουν τους επινοητές τους, ο θεατής – 
αναγνώστης επιλέγοντας μια «πλωτή αλυσίδα» σημάτων καλείται να εντοπίσει μερικά και να αγνοήσει 
κάποια άλλα «σημεία» τους στην προσπάθειά του να τις αποκωδικοποιήσει. Ως εκ τούτου, σε κάθε 
κοινωνία αναπτύσσονται διάφορες τεχνικές που αποσκοπούν στην επιδιόρθωση της «πλωτής 
αλυσίδας» των σηματοδοτημένων κατά τρόπο που να αντισταθμίζει τον «τρόμο» των αβέβαιων 
σημείων». 
Μουζακιώτου Σ., «Η σημειολογία της εικόνας στην Τέχνη και την Εκπαίδευση», Διεθνές Συνέδριο για 
την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9, σελ. 196 - 206, 2017. 
https://www.researchgate.net/publication/322811489_E_semeiologia_tes_eikonas_sten_Techne_kai
_ten_Ekpaideuse, τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022. 
37 Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, την εκκαθάριση tags καθ όλο το 2021 σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, 
ως προτεραιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Μπακογιάννη.  
https://www.cityofathens.gr/node/35967, τελευταία πρόσβαση: 2/02/2022.  

https://www.researchgate.net/publication/322811489_E_semeiologia_tes_eikonas_sten_Techne_kai_ten_Ekpaideuse
https://www.researchgate.net/publication/322811489_E_semeiologia_tes_eikonas_sten_Techne_kai_ten_Ekpaideuse
https://www.cityofathens.gr/node/35967
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2021, ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  

1. 4theloveofgreece | Μάϊος - Αύγουστος  
2. Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής | Μάϊος - Αύγουστος  
3. ART HUB Athens | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 

4. Billy Gee: 1η ατομική έκθεση | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
5. Dimitris Ntokos: Blender Gallery ατομική έκθεση | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
6. Δήμος Ηλιούπολης | Οκτώβριος 
7. Δήμος Αθηναίων και Πρεσβείες | Μάϊος - Νοέμβριος  
8. A DONKEY, A PLANET AND A CROCODILE | Νοέμβριος  
9. Athens Urban Art Today | Δεκέμβριος  
10.  Awesome Athens Experiences | Μάϊος - Ιανουάριος 2022 

 

 

Α. EXHIBITIONS - ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗ) 

 

1. ART HUB Athens38 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος  

 

Το ART HUB ATHENS είναι «μια διεθνής πλατφόρμα πολιτιστικής και δημιουργικής 

έκφρασης, όπου καλλιτέχνες και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο καλούνται να εκφραστούν, να 

αντιμετωπίσουν θέματα και να συνεργαστούν ως κοινότητα για να ευαισθητοποιήσουν το 

κοινό. Το επίκεντρό του είναι να δημιουργήσει μια ποικιλόμορφη παγκόσμια κοινότητα που 

αλληλοεπιδρά με βάση τη βούληση και τη δημοκρατία, με στόχο να δημιουργήσει μια δυνατή 

φωνή για να μιλήσει για ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα». 

 

α) Human Rights Sketchbook ‘Sketchbook 4 Human Rights’ - Διαδραστική Ομαδική Έκθεση Τέχνης 

από το ART HUB Athens στην Αθήνα | The Project Gallery 

 

Η έκθεση αποτελεί δράση του έργου ‘Sketchbook 4 Human Rights’ που υλοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund39 με φορέα υλοποίησης το ART HUB 

Athens40. Μεγάλο ενδιαφέρον στην έκθεση αποτέλεσε για εμάς, πως κατά τη διάρκεια της 

διεξήχθη ανώνυμη έρευνα για την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: ‘Save 

my Rights’, «αποσκοπώντας στην καταγραφή των καθημερινών φαινομένων καταπάτησης 

                                                
38 https://arthubathens.org/about-us/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
39 Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην 
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος 
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 
SolidarityNow. 
40https://www.accmr.gr/el/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/action
/10118.html , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://arthubathens.org/about-us/
https://www.accmr.gr/el/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/action/10118.html
https://www.accmr.gr/el/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/action/10118.html
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των δικαιωμάτων, μέσω προσωπικών μαρτυριών που φωτίζουν ορατές και αθέατες όψεις τους 

προβλήματος».  

 

Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Eirini Antonaki, Ageliki Bobori, Christoforos Christodoulou, Aristidis 

Chrysanthopoulos, Anna Dimitriou, Sotiris Fokeas aka Soteur, Maria Fragoudaki, Ifigeneia Ilia- 

Georgiadou, Eleonora Geortsiaki, Julien Ghandour, Anna Giannopoulou, Nikos Giavropoulos, Antonia 

Griva, Soultana Iloridou, Dimitris Kalogeris, Panos Kampylis, Dimitris Kapetanou, Elena Karanikolou 

aka Missy Merida, Christophoros Katsadiotis, Tina Kontogli, Dioni Kotopouli, Τhe Krank, Costas 

Lakis, Alexandros Maganiotis, Eleftheria Makroglou Panousaki, Chrissa Markos, George Micalef, 

Xristina Mpliouba, Maria Mylona aka Rima Lyma, Natalia Papadimitriou, Dimitra Papageorgiou aka 

Isiliel, Elias Papanikolaou, Giorgos Papastathopoulos, Panagiotis Pristouris, Elena Provata, Maria 

Riga, Nicole Sekara, Jenny Saridi, Andreas Skoufaris, Tenar Tenaridou, Gerasimos Thomas, Niki 

Triantafillopoulou, Xanthi Tsaloupi, Nikos Tsitsos, Athanasia Tsopanargia, John Tzomakas, Grigoria 

Vryttia, Elpida Zacharaki aka Vatomouro, Giorgos Zafeiropoulos aka Onebran, Evi Zampeli 
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β) #ΝΟΤ_ALONE  

 

Η Διεθνής Πολιτιστική Πλατφόρμα ART HUB Athens συνεργάστηκε ακόμη μία φορά 

με την ‘The Project Gallery’, διοργανώνοντας την φιλανθρωπικού χαρακτήρα εικαστική 

έκθεση ‘#NotAlone | Art for Social Change Project by ART HUB Athens’, που, τελικός σκοπός 

ήταν η έμπρακτη στήριξη φορέων κατά της έμφυλης βίας. 

 

Όπως αναφέρεται, «σκοπός της έκθεσης είναι να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη, να 

ευαισθητοποιήσει καλλιτέχνες και να παροτρύνει το κοινό στην περαιτέρω ανάδειξη και 

επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων μέσω της Τέχνης · στοχεύοντας στην 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης έμφυλης βίας στη κοινωνία μας, δει της βίας κατά των 

γυναικών». 

 

Σημαντική συνεισφορά σε αυτήν την έκθεση είχαν οι γυναίκες street artists, εντός του 

κινήματος της Street Art, όπου και θεωρούνται βάσει της καταγραφής και της τυπολογίας μας, 

μειοψηφία. Η φωνή των γυναικών της Street Art στην Αθήνα και στη χώρα, θεωρείται πολύ 

σημαντική, αλλά, δεν έχει διερευνηθεί περαιτέρω μέχρι στιγμής, πλην μερικών επιστημονικών 

άρθρων, από την παγκόσμια ερευνητική - επιστημονική κοινότητα που ασχολείται / έχει ως 

αντικείμενο τη μελέτη του κινήματος41.  

 

https://arthubathens.org/notalone-artinyourhand/  

 

                                                
41Μία ενδιαφέρουσα μελέτη θα βρείτε εδώ: 
https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:45808/datastream/PDF/view , 
2017, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://arthubathens.org/notalone-artinyourhand/
https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:45808/datastream/PDF/view
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γ) Αδράνεια ΙΙ contemporary art exhibition - Curator ‘The Krank’42 

 

Πρόκειται για ομαδική έκθεση με τίτλο: «Αδράνεια ΙΙ» με συντονιστή και curator σε 

συνεργασία με την ART.HUB, τον street artist ‘The Krank’43. Η «Αδράνεια Ι» είχε 

πραγματοποιηθεί τον πρώτο χρόνο της πρωτόγνωρης πανδημίας, πάλι, από μία συλλογική 

προσπάθεια καλλιτεχνών που σκοπό είχε την έκφραση καταπιεσμένων συλλογικών 

συναισθημάτων λόγω των φυσικών και κοινωνικών περιορισμών στη χώρα μας εξαιτίας 

Covid-1944.  

 

Ουσιαστικά, και στην πρώτη ομαδική έκθεση και στη δεύτερη, μέσα από την 

εγκατάλειψη ενός ήδη εγκαταλελειμμένου κτιρίου, βάσει της θεώρησης της αντανάκλασης 

υπό το πρίσμα της Φωτογραφίας, αναδύονται όσες αντικειμενικές οπτικές προκύπτουν κατά 

τη διαδικασία της αντανάκλασης συνδυαστικά με τις υποκειμενικές ερμηνείες των έργων που 

τοποθετούνται σε αυτούς τους κενούς χώρους και τους «γεμίζουν». Το «γέμισμα» αυτό με την 

                                                
42https://www.behance.net/thekrank,https://www.facebook.com/thekrank/, 
https://www.instagram.com/the.krank/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
43 Κλασικό πορτραίτο του καλλιτέχνη θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο από ένα μέσο επικοινωνίας 
όπως η ‘Lifo’. Η τελευταία με την ‘Athens Voice’, «έχτισε» τη «φήμη» της Street Art στην Ελλάδα ενίοτε 
κάνοντας χρήση με τον όρο ‘Graffiti’ και με ταυτόχρονες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις (είτε απλές 
είτε ρεπορτάζ) για βανδαλισμούς αγαλμάτων στο κέντρο της Αθήνας: 
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/krank-enas-kallitehnis-poy-egkataleipei-ta-erga-toy-sta-
prosfygika-tis-leoforoy , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
Μένει να αποδειχθεί το παραπάνω από το Project ως η τελευταία ενότητά μας για την ολοκλήρωσή του.  
44https://www.lifo.gr/culture/eikastika/mia-ekthesi-tehnis-os-binteo-apotypoma-sto-youtube, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
https://www.youtube.com/watch?v=_ynIHf0Wduc , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://www.behance.net/thekrank
https://www.facebook.com/thekrank/
https://www.instagram.com/the.krank/?hl=el
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/krank-enas-kallitehnis-poy-egkataleipei-ta-erga-toy-sta-prosfygika-tis-leoforoy
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/krank-enas-kallitehnis-poy-egkataleipei-ta-erga-toy-sta-prosfygika-tis-leoforoy
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/mia-ekthesi-tehnis-os-binteo-apotypoma-sto-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_ynIHf0Wduc
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σειρά του, αντανακλά συμβολικά την ύπαρξη της ζωής σε έναν δημόσιο χώρο χωρίς κίνηση, 

χωρίς ανθρώπινη ματιά - βλέμμα κατά G. Simmel45, άδειο εντός ενός πλαισίου αδράνειας που 

επιβλήθηκε έτσι κι αλλιώς.   

 

Για την «Αδράνεια ΙΙ», με το ίδιο σκεπτικό και σκοπό για το τελικό μήνυμα προς το 

κοινό, συμμετείχαν 23 σύγχρονοι εικαστικοί καταλαμβάνουν 1.000 τετραγωνικά μέτρα στο 

κέντρο της Αθήνας και προκαλούν την αδράνεια της εποχής.  

 

Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Αθηνά Κανελλοπούλου, Αναστασία Παπαλεωνίδα, ‘Ania.Pais’ 

‘Vassilikik’, ‘Blaqk_2’, ‘Simek_1’, Greg Papagrigoriou, Γιάννης Παππάς, Δανάη Κοτσάκη, 

Iakovos Volkov, Γιάννης Αυγουστής, Λυδία Μηλίγκου, Μαρία Βαρέλα, Μαρκέλλα 

Μιχαλισιάνου, ‘One Bran’, ‘Seikon87’, ‘The Krank’, ‘Nemmetton’, ‘Murplejane’, 

‘Ematmospherrust’, ‘Nerisisty’,  ‘Piev666’, ‘Aerosoul Heart’, ‘Timothy Lsk’, ‘Chris Kpns’. 

 

2. Billy Gee46: 1η ατομική έκθεση | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 

 

Ο ‘Billy Gee’, ως πρωτοπόρος μαζί με τον ‘Alex Martinez’, τον ‘INO’ και τον ‘OneBran’ 

του αθηναϊκού κινήματος της Street Art, πραγματοποίησε την πρώτη, επίσημη, ατομική 

έκθεση στον χώρο της γνωστής gallery ‘Alibi’ - υποστηρικτική και από τις πρώτες gallery που 

φιλοξένησαν και συνεχίζουν να το πράττουν, έργα της σύγχρονης Ζωγραφικής, της Street Art.  

 

Όπως αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου, «η εικαστική αναζήτηση, πάνω σε φυσικές 

πρώτες ύλες, δημιουργεί τοπία από καλύβες, σε μια ξεχωριστή μίξη παλιών και νέων 

αρχιτεκτονικών στοιχείων. Οι ζωντανοί οργανισμοί που ο Billy Gee παρουσιάζει αφορούν 

μια νέα εξέλιξη του είδους. Μια ανάμειξη ανθρώπου και ζώου. Μέσα απο τα χαρακτηριστικά 

της φαντασίας, της ατμόσφαιρας και της αγνότητας ο καλλιτέχνης παρουσιάζει την 

«Παράταση Ζωής/Life Extension», επηρεασμένος απο τον προσωπικό του εγκλεισμό και τον 

παγκόσμιο σουρεαλισμό». 

 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως παλαιότερα τα Δελτία Τύπου εικαστικών 

εκθέσεων και δη της Street Art, δεν είχαν την κοινωνική διάσταση στην περιγραφή τους. 

Συνήθως, γράφονταν με τη μορφή απλών ανακοινώσεων και ανάδειξης του βιογραφικού του 

εκάστοτε καλλιτέχνη. Από το 2018 και έπειτα, έχουμε παρατηρήσει άτυπα, πως 

συμπεριλαμβάνεται και το κοινωνικό μήνυμα της εκάστοτε έκθεσης / project που τονίζεται 

ιδιαιτέρως, αφού, πια, τα social media μπορούν εμπράκτως να κινητοποιήσουν τους χρήστες 

/ δέκτες προς την αλληλεγγύη, τη βοήθεια ευάλωτων πληθυσμών, προς μία «κοινωνική 

αλλαγή» σε ό,τι θεωρούνταν συνηθισμένο στην καθημερινότητα ή και λησμονημένο. 

                                                
45 Weinstein D. W. & Weinstein M., ‘On the visual constitution of society: The contributions of Georg 
Simmel and Jean - Paul Sartre to a Sociology of the Senses’, History of European Ideas, Vol. 5, No. 4, pp. 

349 - 362, 1984. 
46 Θεωρείται από τους πρωτοπόρους του κινήματος της Street Art και της κουλτούρας δρόμου στην 
Ελλάδα. 
https://billygee.gr/,https://www.instagram.com/billy_gee/?hl=el, 
https://www.facebook.com/StreetARThome/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.     

https://billygee.gr/
https://www.instagram.com/billy_gee/?hl=el
https://www.facebook.com/StreetARThome/
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3. Dimitris Ntokos47: Blender Gallery ατομική έκθεση | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  

 

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου μιας ακόμη γνωστής gallery, αρκετά πρόσφατης 

ως προς τη φιλοξενία των έργων της Street Art48, «η νέα σειρά Alphabet του Δημήτρη Ντόκου 

περιλαμβάνει 26 επιτοίχια έργα με τα χαρακτηριστικά ιερογλυφικά γραφήματα του 

καλλιτέχνη σε μια εξελιγμένη «εξατομικευμένη» μορφή παρουσίασης τους, όπως και 

επιδαπέδια γλυπτά που δημιουργούν ένα επιβλητικό παιχνίδι σκιών. Οι επισκέπτες της 

έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια street art εγκατάσταση στον χώρο, σε 

συνοδεία μιας οπτικοακουστικής καταγραφής των «ταξιδιών» του εικαστικού». 

 

O Δημήτρης Ντόκος είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης της Street Art, αρκετά γνωστός 

(‘fame’) στο εξωτερικό αλλά και στην Αθήνα (από το 2010), όπως στο Βερολίνο, στο Βέλγιο και 

στην Ιταλία. Εξειδικεύεται πλησιάζοντας μορφολογικά αρκετά την καλλιγραφία και 

επηρεάζεται από τους συμβολισμούς της αρχαίας Αιγύπτου, «πρώτα με το μοτίβο του 

σκαραβαίου και μετέπειτα με τα ιερογραφήματα που κατακλύζουν τις συνθέσεις του». Έχει 

νόημα να αναφέρουμε πως ο Δημήτρης Ντόκος για τον δημόσιο χώρο της Αθήνας σε 

εγκαταλελειμμένα τοπία και εικόνες, έγινε γνωστός από φιγούρες και έντομα. Από το 2017 

και έπειτα, πιο ενεργά, ασχολήθηκε με τα σύμβολα, όχι μόνο σε τοίχους, αλλά και σε 

αυτοκίνητα, βανάκια, καμμένα και μη, εξίσου εγκαταλελειμμένα που εντοπίζονται εύκολα 

και παρατημένα.  

 

Η οπτική πρόκληση του θεατή - επισκέπτη στην έκθεση του καλλιτέχνη, ήταν η  

αποκωδικοποίηση της σειράς των συμβόλων σε κάθε τετράγωνο με την ανάλογη λεπτομέρεια, 

που απαιτούσε καθαρή συνθετική σκέψη και κριτική για να τα ενώσει κανείς. Όμως, όπως και 

κάθε «προσωπική» αλφάβητος, δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εάν δεν το επιθυμεί, παρά 

μόνο, να ιδωθεί: «Κάθε παράσταση κρύβει και ένα γράμμα από το λατινικό αλφάβητο χωρίς 

να εκφράζει φθόγγο ή συλλαβή. Το αν κάθε ένα από αυτά αναπαριστά μια ολόκληρη έννοια, 

αφηγώντας ξανά μια ιστορία, παραμένει ανοιχτό ερώτημα». 

 

Πολλά από τα έργα του δεν είχαν τίτλο και δεν έχουν τίτλο. Αυτή η επιλογή του 

καλλιτέχνη να μην δίνει τίτλο σε αρκετά από τα έργα του, επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ 

οπτικής επαφής με το εκάστοτε έργο και υποκειμενικής ερμηνείας που εκ πρώτης 

προσπάθειας, ξεκινά με τα έντονα χρώματα. Τα τελευταία, όπως και η μορφή, το στυλ, οι σκιές 

(το φως) παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση της υποκειμενικής γνώμης και 

ερμηνείας.  Όπως αναφέρεται, «το εντυπωσιακό είναι ότι τα περισσότερα σύμβολα δεν 

επαναλαμβάνονται στην επιφάνεια που έχει επιλέξει για το έργο του, είτε αυτό είναι ένας 

καμβάς, ένα αυτοκίνητο, ένας τοίχος ή ένας καθρέφτης. Το ένα σύμβολο ακολουθεί το άλλο, 

και έτσι αναδιπλώνεται ένας μυστηριώδης πάπυρος, ένα κρυπτικό γράμμα, ένα 

κωδικοποιημένο ημερολόγιο τα σύμβολα του οποίου διαβάζει ο θεατής όπως ο ίδιος 

επιθυμεί».  

                                                
47 https://dimitrisntokos.com/, https://www.facebook.com/DimitrisNtokosDmsntok/, 
https://www.instagram.com/ntokosdimitris/?hl=el , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
48https://www.theblendergallery.com/exhibitions.php?article=46&ALPHABET=&lang=en, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://dimitrisntokos.com/
https://www.facebook.com/DimitrisNtokosDmsntok/
https://www.instagram.com/ntokosdimitris/?hl=el
https://www.theblendergallery.com/exhibitions.php?article=46&ALPHABET=&lang=en


Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) Μέγαρο Αλέξανδρου Σούτσου, Σταδίου 33 και Πεσμαζόγλου, 8ος όροφος, T.K.: 10559, 

Αθήνα, Τ.: 6908233371, E.:crime@e-keme.gr 
19 

 

Επί της ουσίας, ο καλλιτέχνης, εν τέλει, παρουσίασε στο κοινό τα ιδεογράμματα ως 

μορφή εικαστικής τέχνης της Street Art, η οποία με τη σειρά της, παραπέμπει στην αφετηρία 

του ‘Graffiti’ και όχι της Street Art49. Σαν μία άλλη πυραμίδα ή σαν μια άλλη σπηλιά των 

πρώτων κοινωνιών, ο καλλιτέχνης καλεί τον θεατή να χαρτογραφήσει μία διαδρομή μέσα από 

τα γράμματα που συνιστούν τον κώδικα επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο, την κοινωνική 

ζωή. Επιβεβαιώνεται, εξάλλου, από τον τίτλο της έκθεσης ως παραλληλισμός: η αλφάβητος 

συνιστά την αρχή της δομημένης γλώσσας μας στον κόσμο.  

 

  
 

                                                
49https://e-keme.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-street-art-
%ce%b1%ce%84-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%86/ , Καλογεράκη Κ., Γιακουβάκης Γ., 
Κωνσταντίνου Κ. Μ., Ιστορική αναδρομή της ‘Street Art’ – Α΄ Μέρος: Φαινομενολογία του Graffiti, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://e-keme.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-street-art-%ce%b1%ce%84-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%86/
https://e-keme.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-street-art-%ce%b1%ce%84-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%86/
https://e-keme.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-street-art-%ce%b1%ce%84-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%86/
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4. A DONKEY, A PLANET AND A CROCODILE50 | Νοέμβριος 

 

Σε έναν νέο χώρο στα Εξάρχεια, φιλοξενήθηκε η έκθεση του influencer street artist με 

επιρροές στη Ζωγραφική (τεχνοτροπία και εικαστικό ρεύμα) από τον Ακριθάκη51, ‘Soteur’52 

που είναι και ιδρυτικό μέλος της νέας, πρόσφατης ένωσης - ομάδας ‘The Slang Network’53, 

του νέου, σχετικά, για τον δημόσιο χώρο ‘Sdeviano’54 και της Jenny Saridi55. Όλη η έκθεση 

ήταν, ουσιαστικά, ένα doodle! Όλοι οι τοίχοι του χώρου είχαν φιγούρες μικρές που 

ενώνονταν μεταξύ τους και ανά οπτικό «τετράγωνο», μπορούσε να βρει κανείς το νήμα της 

αφήγησης της ιστορίας για να το συνεχίσει στα επόμενα τετράγωνα του τοίχου.  

 

Επηρεασμένοι από την παγκόσμια κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον, την 

πανδημία και όλα όσα συμβαίνουν στην εγκληματικότητα, οι καλλιτέχνες ένωσαν τις 

δυνάμεις τους με την ίδια τεχνοτροπία και αποδόμησαν συμβολικά τη θεωρία περί «ολιστικής 

προσέγγισης» κοινωνικών ζητημάτων με φόντο ορισμένες φιλοσοφικές, ψυχαναλυτικές 

προσεγγίσεις όπως αυτήν της ζωής και του θανάτου.  

 

Η κοινωνική πραγματικότητα έχει όσες διαστάσεις ανάγνωσης χωρά το εκάστοτε 

άτομο - μέλος της κοινωνίας. Με τις επιπτώσεις των περιορισμών της πανδημίας τόσο ιατρικά, 

όσο και κοινωνικά, είδαμε να συμβαίνουν κοινωνικά γεγονότα πάνω σε κοινωνικά 

προβλήματα που ήδη υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία και παγκοσμίως, όπως η οικολογική 

κρίση. Αναδύθηκαν τα βάθη ορισμένων λέξεων και εννοιών και άρα, πραγματικοτήτων βάσει 

του ρεύματος του δομισμού, περισσότερο από όσο σε κάθε άλλη εποχή. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο ιστορικής κοινωνικής αλλαγής, οι ιστορίες των ατόμων, το πώς και το πού δρα,  

παίζουν σημαντικότερο ρόλο σήμερα, και όχι τόσο η ίδια η δομή.  

 

                                                
50https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ti-ginetai-otan-treis-kallitehnes-enonoyn-ta-pinela-toys-
ston-idio-
kamba?fbclid=IwAR1Bk4jThYwp8XGstGxbJNqNW2GCuaRQZxq17E2G2eCxXRribWceOnpbmxU#co
mmentsection, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
51https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painter/akrithakis-alexis.html, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
52 https://sotirisfokeas.com/about/, https://www.facebook.com/soteur , 
https://www.instagram.com/soteur/?hl=el , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
53 https://www.facebook.com/theslangnet, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
54https://www.instagram.com/sdeviano/?hl=el, https://www.behance.net/gallery/132778913/FIT-
BUDDY-supplements-shop-mural,τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
55 http://jennysaridi.com/about.html , https://www.instagram.com/saridi_jenny/?hl=el, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022. 

https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ti-ginetai-otan-treis-kallitehnes-enonoyn-ta-pinela-toys-ston-idio-kamba?fbclid=IwAR1Bk4jThYwp8XGstGxbJNqNW2GCuaRQZxq17E2G2eCxXRribWceOnpbmxU#commentsection
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ti-ginetai-otan-treis-kallitehnes-enonoyn-ta-pinela-toys-ston-idio-kamba?fbclid=IwAR1Bk4jThYwp8XGstGxbJNqNW2GCuaRQZxq17E2G2eCxXRribWceOnpbmxU#commentsection
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ti-ginetai-otan-treis-kallitehnes-enonoyn-ta-pinela-toys-ston-idio-kamba?fbclid=IwAR1Bk4jThYwp8XGstGxbJNqNW2GCuaRQZxq17E2G2eCxXRribWceOnpbmxU#commentsection
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/ti-ginetai-otan-treis-kallitehnes-enonoyn-ta-pinela-toys-ston-idio-kamba?fbclid=IwAR1Bk4jThYwp8XGstGxbJNqNW2GCuaRQZxq17E2G2eCxXRribWceOnpbmxU#commentsection
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painter/akrithakis-alexis.html
https://sotirisfokeas.com/about/
https://www.facebook.com/soteur
https://www.instagram.com/soteur/?hl=el
https://www.facebook.com/theslangnet
https://www.instagram.com/sdeviano/?hl=el
https://www.behance.net/gallery/132778913/FIT-BUDDY-supplements-shop-mural
https://www.behance.net/gallery/132778913/FIT-BUDDY-supplements-shop-mural
http://jennysaridi.com/about.html
https://www.instagram.com/saridi_jenny/?hl=el
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5. Athens Urban Art Today | Δεκέμβριος  

 

O ‘The Krah’56 θεωρείται κι αυτός από τους παλαιούς καλλιτέχνες του ‘Graffiti’ αρχικά 

στο εξωτερικό, και έπειτα της Street Art, αφού ξεκίνησε το 2000. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει για 

τη χώρα μας, μιας και ο ίδιος δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, για το ‘Graffiti’ 

και το ρεύμα του Hip Hop/Rap, της Συνθηματογραφίας και της Οπαδικής γραφής στον 

δημόσιο χώρο, «το graffiti είναι παράνομο μόνο όταν σε πιάσουν» και για τη χώρα μας ότι 

είναι «ο παράδεισος του graffiti artist».  

 

Επαναλαμβάνοντας, λοιπόν, ότι βάσει των θεωρητικών ενοτήτων του Project που 

βασίζονται σε επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα και όχι στα ΜΜΕ όπως οι free 

εφημερίδες ‘Lifo’ και ‘Athens Voice’, το graffiti και σε τεχνοτροπία και ιστορικά και 

εγκληματολογικά, διαφέρει σημαντικά με τη Street Art / Urban Art. Δεν 

συγκεκριμενοποιείται σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, αλλά, αναβαθμίζει οπτικές της 

πόλης, όψεις της.  

 

Στην έκθεση συμμετείχαν: Δημήτρης Ταξής (Taxis), Pupet, The Krah, Barba dee, 

Taxiarhis, Ozone OFK, Raiden, Eliot UDK, Reb, Billy Gee, Simek, Atek, Bilos, Lune82, Fors, 

Betty, Jola818, Trashtalker, Anna Roditi, Quick brown fox and Sophia Paraskevopoulou. 

 

                                                
56https://thekrah.wixsite.com/thekrahartist,https://www.facebook.com/thekrahofficial/, 
https://www.instagram.com/thekrah/?hl=el &  
https://www.inexarchia.gr/story/think/o-street-artist-the-krah-delirium-urban-art-athens, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://thekrah.wixsite.com/thekrahartist
https://www.facebook.com/thekrahofficial/
https://www.instagram.com/thekrah/?hl=el
https://www.inexarchia.gr/story/think/o-street-artist-the-krah-delirium-urban-art-athens
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Ως επιμελητής της έκθεσης και κατέχοντας το ‘fame’ του graffiti writer ήδη από το 2000, 

ο ‘The Krah’ στην έκθεση Athens Urban Art Today αποτέλεσε τον κόμβο της επικοινωνίας 

μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσκάλεσε καλλιτέχνες της Street Art είτε από 

τη διαδρομή του Graffiti είτε απευθείας από την Καλών Τεχνών, για να προβάλλουν τα έργα 

τους, τα οποία συνολικά ως εικόνα εντός του χώρου ‘Delirium’57, δεν είχαν ακριβώς κοινή 

βάση θεματική μεταξύ τους, αλλά, ανά μονάδα καλλιτέχνη μονάχα είχαν μία σχέση μεταξύ 

τους τα έργα.    

 

Προσωπογραφίες, φύση- περιβάλλον, φύση-περιβάλλον-άνθρωπος, πανδημία, 

ανθρώπινα συναισθήματα και έξυπνα λογοπαίγνια αποτέλεσαν το επίκεντρο της 

θεματολογίας των έργων των καλλιτεχνών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση. Πρέπει να 

τονιστεί πως ορισμένα ονόματα του κινήματος της Street Art που συμμετείχαν, είναι διεθνώς 

γνωστοί.  

 

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε, όπως έχουμε αναλύσει και στα reports, ανά 

περιόδους, πως τέτοιου είδους εκθέσεις και δρώμενα αυτής της Α Κατηγορίας που 

συλλέξαμε και για το έτος 2021 (και για κάθε έτος) στοχεύουν πρώτα στην πώληση έργων των 

καλλιτεχνών της Street Art ως ενίσχυση του πεδίου τους. Συμβολικά μιλώντας, τέτοιες εκθέσεις 

επικοινωνούν την ανάγκη όχι μόνο για το ‘fame’, αλλά και για τη συλλογικότητα, την 

κατάσταση των Εικαστικών Τεχνών στο σήμερα και την εξορία τους από την παραγωγική 

αλυσίδα, εκείνη της εκπαίδευσης.  

 

Συνεπώς, το ερώτημα, εάν η Street Art θεωρείται εμπόρευμα, δηλαδή, εάν η Τέχνη 

θεωρείται εμπόρευμα, ιστορικά απαντώντας και πρώτα απ’όλα επιστημονικά, δεν χωρά 

απάντηση μονολεκτική. Το ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί είναι αυτό: γιατί και πώς, ο 

Πολιτισμός της χώρας, της ελληνικής κοινωνίας έχει υποβαθμιστεί/ αποκρυσταλλωθεί στην 

εποχή μας, στο επίπεδο της Ψυχαγωγίας; 

 

                                                
57 https://www.instagram.com/delirium.athens/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 

https://www.instagram.com/delirium.athens/
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Β. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) 

 

1. 4theloveofgreece58 | Μάϊος - Αύγουστος  

 

Κάθε χρόνο, ενδεχομένως, εξετάζεται η εκάστοτε πορεία της Ελλάδας ως προς τους 

στόχους του Ο.Η.Ε. Από το 2021 και μέχρι το τέλος του 2025, τουλάχιστον, θα αναδεικνύονται 

συνεχώς συλλογικότητες, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες και δράσεις με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,  

μέχρι τη μείωση, τη βελτίωση ή και την αύξηση, την εξαφάνιση κοινωνικών προβλημάτων 

(κάθε πρόβλημα ανά στόχο του Ο.Η.Ε.), μέχρι, δηλαδή, να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο 

παγκοσμίως.  

 

Όσον αφορά τον στόχο 11 («Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες»), τον στόχο 13 («Δράση 

για το Κλίμα») και τον στόχο 14 («Ζωή στο Νερό»), εντός του 2021 δημιουργήθηκαν δύο 

μεγάλες murals τοιχογραφίες υπό το πλαίσιο κοινωνικής αφύπνισης για το πρόβλημα της 

οικολογικής - περιβαλλοντικής κρίσης. Όπως αναφέρεται, «η πρωτοβουλία ‘For The Love of 

Greece’59 είναι μία περιβαλλοντική εκστρατεία που έχει ως στόχο να πληροφορήσει και να 

κινητοποιήσει όλους τους πολίτες, ενδυναμώνοντας τον διάλογο γύρω από τις απαραίτητες 

δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Διοργανώνεται από το Impact Hub Athens60 

στo πλαίσιo της συμμετοχής και της ενεργής εμπλοκής στις δράσεις για την κλιματική αλλαγή. 

Τα έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί στις προσόψεις των πολυκατοικιών είναι εμπνευσμένα από 

τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Με τη ματιά τους και τη δική τους πινελιά, εξέφρασαν τους 

προβληματισμούς τους σε ότι αφορά το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης».  

 

Η πρώτη τοιχογραφία ήταν του Dimitris Taxis61 με τίτλο ‘At The River’ (or ‘Places and 

memories soon to be forgotten, if we don't protect our natural heritage from greedy disgusting 

people’) , η οποία είχε σκοπό τη θύμηση των ανθρώπινων συναισθημάτων όταν βρίσκονται 

κοντά στη φύση, ακόμη κι όταν διαμένουν στην πόλη, σε έναν κλειστό χώρο που το πράσινο 

εξαφανίζεται οπτικά από το πεδίο της καθημερινότητάς μας. Όπως αναφέρεται, «θέλει να μας 

κινητοποιήσει να σώσουμε αυτά τα κλιματικά καταφύγια, να τα προστατεύσουμε από τη 

βιομηχανοποίηση και την ανθρώπινη δραστηριότητα που οδηγεί σε ξηρασία και αφανισμό 

της βιοποικιλότητας». 

 

                                                
58 http://fortheloveofgreece.gr/, https://m.facebook.com/actorsofurbanchange/, 
https://www.instagram.com/4theloveofgreece/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
59 http://fortheloveofgreece.gr/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
60 https://athens.impacthub.net/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
61 https://dimitristaxis.com/, https://www.facebook.com/dimitris.taxis/, 
https://www.instagram.com/o_taxis/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 

http://fortheloveofgreece.gr/
https://m.facebook.com/actorsofurbanchange/
https://www.instagram.com/4theloveofgreece/?hl=el
http://fortheloveofgreece.gr/
https://athens.impacthub.net/
https://dimitristaxis.com/
https://www.facebook.com/dimitris.taxis/
https://www.instagram.com/o_taxis/?hl=el
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Η δεύτερη τοιχογραφία mural ήταν του ‘INO’62 με τίτλο ‘My World’ και απεικονίζει 

ένα κορίτσι να κοιτάζει την Γη, τον πλανήτη που χάνει λόγω της κλιματικής κρίσης. Για την 

τεχνοτροπία του ‘INO’, μπορείτε να διαβάσετε την Γ’ Θεωρητική Ερευνητική Ενότητα του 

Project που αποτελεί την τυπολογία των καλλιτεχνών της αθηναϊκής Street Art σκηνής.  

 

                                                
62 http://ino.net/, https://www.facebook.com/inoexpo, 
https://www.instagram.com/inoexpo/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 

http://ino.net/
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Όπως αναφέρεται από την χρόνια πηγή των Μ.Μ.Ε για το ‘Graffiti’ και προσφάτως 

της Street Art σε βαθμό άμεσα προσβάσιμο παντού και πάντα αλλά αμιγώς δημοσιογραφικό, 

και όχι επιστημονικό, δίκτυο της αθηναϊκής street κουλτούρας, «το «For The Love Of Greece» 

είναι ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε το 2019, αλλά λόγω της πανδημίας και των έκτακτων 

καταστάσεων, οι δραστηριότητες τους μπήκαν «σε πάγο». Οι δράσεις τους περικλείουν την 

τέχνη στο δημόσιο χώρο, πραγματοποιούν Energy Talks, ενημερώνουν και προτείνουν eco-

friendly εναλλακτικές πρακτικές. Ο εικονογράφος Bassment Rats, δημιούργησε digital έργα, 

τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις, για το πως ο πολίτης μπορεί να ενεργοποιηθεί  και να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής κρίσης. Η δράση θα συνεχιστεί 

με τοιχογραφίες και από άλλους street artist, digital artwork, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και 

AR έργα που θα λανσάρουν στο τέλος του έτους»63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63https://www.athensvoice.gr/life/urban-culture/731537-ino-taxis-vafoyn-toihoys-gia-tin-klimatiki-
krisi, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
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2. Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής64 | Μάϊος - Αύγουστος  

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθ’ όλο το έτος 2021, κατόπιν δημόσιας 

πρόσκλησης, πραγματοποίησε δύο συνολικά μεγάλες τοιχογραφίες street art εντός του 

Πανεπιστημίου. Το ενδιαφέρον προέκυψε μέσω της σύστασης μιας επιτροπής που 

ονομάστηκε ‘University Wall Art (UWA)’65 στο ίδιο το Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση / 

υλοποίηση αυτών των τοιχογραφιών εθελοντικά για λόγους εξωστρέφειας και ενίσχυσης των 

εικαστικών παρεμβάσεων της street art στον δημόσιο χώρο66.  

 

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική κινητοποίηση από δημόσιο φορέα και ιδίως 

πανεπιστημιακό, κάτι που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ύπαρξη του κινήματος, αλλά 

και τη σύνδεση που υπάρχει κοινωνιολογικά αναπτύσσοντας μία γέφυρα επικοινωνίας 

μεταξύ δομής και δράσης που θεωρούνταν «παρεκκλίνουσα» κατά το στερεότυπο περί 

βανδαλισμού (όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές εντός μίας συγκεκριμένης ποινικής διάταξης 

που αγνοεί την ύπαρξη καλλιτεχνών στον δημόσιο χώρο αλλά ταυτόχρονα τους 

αντιμετωπίζει ως ίδιους με τους graffiti writers και αναρχικές ομάδες). 

 

Το 2021 μόνο ένα σκέλος πραγματοποιήθηκε από την πρόσκληση (αναμένεται η 

υλοποίηση έργου στο κτίριο του Συνηγόρου του Πολίτη) μέχρι στιγμής, με τον ‘INO’ και τον 

Leonida Giannakopoulo67 να πραγματοποιούν murals στις προσόψεις, πλάγιες και μη, του 

Πανεπιστημίου.  

 

Το έργο του ‘INO’ έχει τον τίτλο ‘New Born Order’ στην όψη κτηρίου της 

Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και απεικονίζει «ένα έμβρυο που επιβιώνει σε αντίξοες 

συνθήκες με αντιασφυξιογόνο μάσκα, όπως και οι ιδέες που γεννιούνται σε ένα περιβάλλον 

με δυσκολίες, αλλά και στο χώρο του Πανεπιστημίου που είναι ένας χώρος ανοιχτής σκέψης, 

γνώσης και ελευθερίας, όπου προστατεύονται και αναπτύσσονται»68.  

 

                                                
64https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-
dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022.   
65https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-
panepistimioypoleis/ , τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
66https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-
dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022.  
67 https://leonidasgiannakopoulos.gr/, https://www.facebook.com/leonidas.giannakopoulos.7, 
https://www.instagram.com/leonidas_giannakopoulos/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
68https://dialogoi.uniwa.gr/university/toichografia-toy-kallitechni-ino-sto-pada/,τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022.   

https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/
https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/
https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-panepistimioypoleis/
https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-panepistimioypoleis/
https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/
https://www.uniwa.gr/announcements/draseis-exostrefeias-kai-enischysis-tis-kallitechnikis-dimioyrgias-stoys-choroys-toy-panepistimioy-kai-ton-synergazomenon-foreon/
https://leonidasgiannakopoulos.gr/
https://www.facebook.com/leonidas.giannakopoulos.7
https://www.instagram.com/leonidas_giannakopoulos/?hl=el
https://dialogoi.uniwa.gr/university/toichografia-toy-kallitechni-ino-sto-pada/
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Ο παραλληλισμός με την πανδημία (οπτικά στοιχεία έργου) και τους περιορισμούς 

που αυτή επέφερε για το κοινό καλό, με τις συνθήκες αποστήθισης της γνώσης εντός των 

Πανεπιστημίων, περνά το κοινωνικό μήνυμα στους νέους ανθρώπους για αφύπνιση αφού 

πολλές φορές λόγω άγνοιας από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, αντιμετωπίζουν τον εαυτό 

τους ως μηχανές αναπαραγωγής της γνώσης, χωρίς να δημιουργείται και να εξασκείται η 

κριτική σκέψη, πολλώ δε μάλλον σε περιβάλλον που κατ’εξοχήν υφίσταται με αυτό το όραμα 

και σκοπό από την εποχή του Αριστοτέλη.  

 

Η δεύτερη μεγάλη τοιχογραφία είναι του Leonidas Giannakopoulos, σε κτήριο της 

Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα με τίτλο ‘Stray transition’ και απεικονίζει συμβολικά 

«την ιδέα της ελεύθερης, εκτός πλαισίου, σκέψης, εκφράζοντας έτσι και το στόχο του 

Πανεπιστημίου ως ανοιχτού χώρου σύλληψης ιδεών, γνώσης και δημιουργίας»69.  

 

Όπως διευκρινίζεται, «όλα τα έργα πρόκειται να τεκμηριωθούν με πρότυπο τρόπο από 

φοιτήτριες/τές της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ. Το Τμήμα 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα τεκμηριώσει τα έργα και θα τα παρακολουθεί 

ως μελέτες περιπτώσεων συντήρησης, ενώ το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

                                                
69https://dialogoi.uniwa.gr/university/to-pada-prosferei-stin-akadimaiki-koinotita-alla-kai-tin-
eyryteri-koinonia-mia-emvlimatiki-toichografia-gia-skepseis-ektos-plaisioy-kai-ypervasis-
dedomenon/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   

https://dialogoi.uniwa.gr/university/to-pada-prosferei-stin-akadimaiki-koinotita-alla-kai-tin-eyryteri-koinonia-mia-emvlimatiki-toichografia-gia-skepseis-ektos-plaisioy-kai-ypervasis-dedomenon/
https://dialogoi.uniwa.gr/university/to-pada-prosferei-stin-akadimaiki-koinotita-alla-kai-tin-eyryteri-koinonia-mia-emvlimatiki-toichografia-gia-skepseis-ektos-plaisioy-kai-ypervasis-dedomenon/
https://dialogoi.uniwa.gr/university/to-pada-prosferei-stin-akadimaiki-koinotita-alla-kai-tin-eyryteri-koinonia-mia-emvlimatiki-toichografia-gia-skepseis-ektos-plaisioy-kai-ypervasis-dedomenon/
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θα εφαρμόσει τη δημοφιλή τεχνική time lapse (animation sequence), εξυπηρετώντας έτσι τη 

σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς 

του Πανεπιστημίου»70. 

 

3. Δήμος Αθηναίων και Πρεσβείες| Μάϊος - Νοέμβριος  

 

Ο Δήμος Αθηναίων για το έτος 2021 δημιούργησε αρκετές μεγάλες τοιχογραφίες υπό 

το πλαίσιο αναβάθμισης και ανάπλασης γειτονιών σε συνεργασία με Πρεσβείες χωρών που 

έχουν αναπτύξει αρκετά το δίκτυο καλλιτεχνών της street art. Κατά αυτόν τον τρόπο, το 

κέντρο της Αθήνας βοηθήθηκε αρκετά και ως προς τον τομέα του τουρισμού και οικονομικής 

ενίσχυσης μέσω αυτού, αφού οι τοιχογραφίες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και τα βλέμματα 

των επισκεπτών το καλοκαίρι  και διαδόθηκαν μέσω των social media και του Δημάρχου και 

των ενδιαφερόμενων μερών.  

 

Δυστυχώς, δεν άργησαν οι «βανδαλισμοί» – «πατήματα» από graffiti writers κατά την 

ορολογία της street κουλτούρας μιας και, όπως καταγράψαμε τον μέσο όρο αυτών, 

συνέβησαν σχεδόν σε όλες τις τοιχογραφίες σε χρονικό διάστημα 3-5 ημερών από την 

ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου και τη δημοσιοποίησή του.  

 

Το ‘street art hunting’ ως ένας τρόπος εντοπισμού και φωτογραφικής καταγραφής και 

αρχειοθέτησης του υλικού συμβάλλει στον υπολογισμό τέτοιων κινήσεων αφού το νόημα της 

διαδικασίας του «κυνηγιού» είναι αυτό ακριβώς: η street art και η ειδικά η mural art είναι 

εφήμερη και είτε αλλοιώνεται είτε εξαφανίζεται (ολικό βάψιμο) είτε «χαλάει» κάτι (γράψιμο 

ή παραδοσιακό graffiti μεσαίου μεγέθους, το πάτημα δηλ. όπως προαναφέρθηκε) την 

κατασκευή της εικόνας της (χώρος και προσαρμογή του έργου συνδυαστικά με τα οπτικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία του όπως π.χ. ένα έργο που αφορά ένα συγκεκριμένο κτίριο όπως 

είδαμε την περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τη γνώση ή τα έργα 

που προσπαθήσουν να εμπνεύσουν οικολογική συνείδηση)71.      

 

Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως δεν παίζουν ρόλο μόνο οι 

graffiti writers / graffiti crews στο «πάτημα» ενός έργου / έργων. Μία σημαντική παράμετρος 

σε οτιδήποτε δημιουργείται σε δημόσιο χώρο εκτός από τις Αρχές αφορά και την εκάστοτε 

πολιτική Αρχή, καθώς και τις ομάδες πίεσης και τις ομάδες συμφερόντων πίσω ή και δίπλα 

                                                
70https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-
panepistimioypoleis/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
71https://e-keme.gr/%ce%b3-
%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-
%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%ce%ba%ce%b1%cf%84/,Kωνσταντίνου Κ., Φωσκόλου Μ., Μπαφούνη Α., Γ’ Θεωρητική Ενότητα: 
Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο για τη Street Art – Α’ ΜΕΡΟΣ, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
https://e-keme.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/, 
Kωνσταντίνου Κ., Φωσκόλου Μ., Μπαφούνη Α.,Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο για τη Street Art – 
Β’ ΜΕΡΟΣ, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 

https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-panepistimioypoleis/
https://dialogoi.uniwa.gr/university/anoixi-sto-pada-dimioyrgia-wall-art-stis-panepistimioypoleis/
https://e-keme.gr/%ce%b3-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b3-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b3-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b3-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b3-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://e-keme.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
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από την Αρχή. Πρόκειται για τυπικό / επίσημο κοινωνικό έλεγχο και φυσικά δεν 

παραβλέπεται η συμβολική και η επανενταξιακή λειτουργία του νόμου, εδώ.  

 

Όταν, λοιπόν, ο ποινικός νόμος για τον βανδαλισμό δεν είναι σαφής και άμεσα 

προσδιορίσιμος ως προς τις κοινωνικές ομάδες που κρατούν ‘spray’ και βάφουν, θεωρείται 

αυτονόητη η κοινωνική σύγχυση στη συλλογική συνείδηση του κοινού, της κοινής γνώμης 

(θεατών) μέσω της πράξης του Δημάρχου κ. Μπακογιάννη που προέβη για τον καθαρισμό 

των «μουτζούρων» με γενική γραμμή εκκαθάρισης tagging στις γειτονιές, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργεί «τοιχογραφίες».  

 

Συνεπώς, θα πρέπει να οριστεί και να διαχωριστεί με σαφήνεια το τι ονομάζεται 

‘Mural Art / Street Art’ και τι ‘Graffiti’ στη χώρα που οπτικά κυριαρχούνται από αυτά τα δύο 

ρεύματα και κινήματα στο αστικό τοπίο και όχι μόνο, ειδικά εάν πρόκειται για τοιχογραφίες 

που θα σβήσουν εντός 3-5 ημερών ακριβώς εξαιτίας αυτής της σύγχυσης που επικρατεί και 

που εκπέμπεται σε κάθε πολιτική αρχή ανεξαρτήτου κόμματος ως προς τις γενικές γραμμές 

που ενίοτε ακολουθεί.  

 

Ο Δήμος Αθηναίων υλοποίησε τοιχογραφίες σε συνεργασία με την Πρεσβεία Ιταλίας, 

του Ισραήλ και της Αυστραλίας και μάλιστα, υλοποίησε τρεις τοιχογραφίες για τον εορτασμό 

της επετείου του 1821 σε σχολεία στην περιοχή της Κυψέλης72, των Πατησίων73 και στο 

Παγκράτι74, αλλά και στο Μοναστηράκι (Λόρδος Βύρων)75.  

 

                                                
72 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 
https://www.tovima.gr/2022/01/08/society/kypseli-vandalisan-toixografia-gia-tin-epeteio-tou-
1821-se-sxoleio/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
73 Το έργο του καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, εμπνευσμένο από στίχους του ποιητή Ανδρέα 
Κάλβου, κοσμεί εδώ και λίγες μέρες τον εξωτερικό χώρο του 18ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών, στα 
Πατήσια. 
https://www.ertnews.gr/eidiseis/politismos/fotografies-toichografia-me-stichoys-toy-andrea-
kalvoy-sto-18o-eniaio-lykeio-athinon-sta-patisia/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
74 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών , τοιχογραφία εμπνευσμένη από το πολύ γνωστό έργο «Ερωτόκριτος 
και Αρετούσα» του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου. Μας απαγόρευσαν τη δημοσιοποίηση της 
φωτογραφίας χωρίς άδεια, ενώ είναι ακριβώς ο σκοπός αυτός: για θέαση, η κάθε τοιχογραφία! 
75https://www.lifo.gr/culture/design/o-cacao-rocks-molis-eftiaxe-ena-mural-me-ton-lordo-byrona-

stoy-psyrri, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://www.cityofathens.gr/node/36976, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   

https://www.facebook.com/watch/?v=1158748084662474, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  

https://www.lifo.gr/now/entertainment/mia-monadiki-toihografia-gia-ta-700-hronia-toy-danti-

kataskeyazetai-stin-athina, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   

https://www.tovima.gr/2022/01/08/society/kypseli-vandalisan-toixografia-gia-tin-epeteio-tou-1821-se-sxoleio/
https://www.tovima.gr/2022/01/08/society/kypseli-vandalisan-toixografia-gia-tin-epeteio-tou-1821-se-sxoleio/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/politismos/fotografies-toichografia-me-stichoys-toy-andrea-kalvoy-sto-18o-eniaio-lykeio-athinon-sta-patisia/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/politismos/fotografies-toichografia-me-stichoys-toy-andrea-kalvoy-sto-18o-eniaio-lykeio-athinon-sta-patisia/
https://www.lifo.gr/culture/design/o-cacao-rocks-molis-eftiaxe-ena-mural-me-ton-lordo-byrona-stoy-psyrri
https://www.lifo.gr/culture/design/o-cacao-rocks-molis-eftiaxe-ena-mural-me-ton-lordo-byrona-stoy-psyrri
https://www.cityofathens.gr/node/36976
https://www.facebook.com/watch/?v=1158748084662474
https://www.lifo.gr/now/entertainment/mia-monadiki-toihografia-gia-ta-700-hronia-toy-danti-kataskeyazetai-stin-athina
https://www.lifo.gr/now/entertainment/mia-monadiki-toihografia-gia-ta-700-hronia-toy-danti-kataskeyazetai-stin-athina
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Καλλιτέχνες: ALBERTO RUCE76, ‘KEZ’77 και ‘SAME84’78 

Τίτλος έργου: Το έργο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου της Αθήνας και  παρουσιάζει την 

Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο, δηλαδή τις τρεις ενότητες του έργου του Δάντη. 

 

 

 

 
Καλλιτέχνις: ADIOSHPE79 

Τίτλος έργου: ‘Waves’ 

 

                                                
76 https://www.albertoruce.com/, https://www.facebook.com/albertoruce, τελευταία πρόσβαση: 
3/02/2022.   
77 https://www.kez.gr/, https://www.facebook.com/wwwkez, 
https://www.instagram.com/insta.kez/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
78 https://same84.com/, https://www.facebook.com/same84onlinediary, 
https://www.instagram.com/rebel_same84/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
79 https://adioshpe.myportfolio.com/, https://www.instagram.com/a.diish/, τελευταία πρόσβαση: 
3/02/2022. 

https://www.albertoruce.com/
https://www.facebook.com/albertoruce
https://www.kez.gr/
https://www.facebook.com/wwwkez
https://www.instagram.com/insta.kez/
https://same84.com/
https://www.facebook.com/same84onlinediary
https://www.instagram.com/rebel_same84/?hl=el
https://adioshpe.myportfolio.com/
https://www.instagram.com/a.diish/
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Καλλιτέχνης: Leonidas Giannakopoulos 

Εμπνευσμένο από τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου: που περιλαμβάνονται στην ωδή “Εις Σάμον”: 

“Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχωσι. Θέλει αρετήν και 

τόλμην η ελευθερία”. 

 

 

 
Καλλιτέχνης από αριστερά: ‘Gospel’80 

Τίτλος έργου: ‘Pantheon’ 

                                                
80 https://www.facebook.com/gospelsprays/, https://www.instagram.com/gospel.ath/?hl=el, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 

https://www.facebook.com/gospelsprays/
https://www.instagram.com/gospel.ath/?hl=el
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Καλλιτέχνης από δεξιά: ‘Cacao Rocks’81 

Τίτλος έργου: ~ 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την τοιχογραφία της Αυστραλίας το The Street Art Project ήταν 

εκεί για να καταγράψει από την αρχή τη διαδικασία της δημιουργίας της αλλά και την 

ιστορία πίσω από αυτήν. Πρόκειται για τον διεθνή καλλιτέχνη Guido Van Helten82, ο οποίος 

δημιούργησε μία φωτορεαλιστική τοιχογραφία εξ αφορμής της ιστορίας της γειτονιάς των 

Εξαρχείων όσον αφορά την παραγωγή βιβλιοδεσίας και τη διαδικασία αυτής. Η υλοποίηση 

της τοιχογραφίας πραγματοποιήθηκε εντός 5 ημερών, δυστυχώς, «πατήθηκε», ωστόσο, στο 

κάτω μέρος της, πολύ σύντομα στον χώρο του parking όπου και ανευρίσκεται83.   

 

Είναι τιμή για εμάς να μας καλούν άμεσα να παρακολουθούμε τη δημιουργία τέτοιων 

τοιχογραφιών (μεγάλων) και με καλλιτέχνες από το εξωτερικό, στην Αθήνα. Ευχαριστούμε 

θερμά  ! 

 

 
 

Όπως αναφέρεται, «το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Culture is 

Athens/Πολιτισμός είναι η Αθήνα, εντάσσεται στο 3ετές σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, με 

στόχο την αναβάθμιση, την ανάδειξη και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, 

αλλά και την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του 

Πολιτισμού. Τον σχεδιασμό και την εποπτεία του προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου 

                                                
81 http://cacaorocks.blogspot.com/, https://www.instagram.com/cacaorocks/?hl=el, 
https://www.facebook.com/cacaorocksart/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
82 https://www.guidovanhelten.com/, https://www.instagram.com/guidovanhelten/?hl=el, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
83https://www.in.gr/2021/12/14/greece/o-koryfaios-aystralos-eikastikos-guido-van-helten-
ypografei-ti-nea-toixografia-sta-eksarxeia/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   

http://cacaorocks.blogspot.com/
https://www.instagram.com/cacaorocks/?hl=el
https://www.facebook.com/cacaorocksart/
https://www.guidovanhelten.com/
https://www.instagram.com/guidovanhelten/?hl=el
https://www.in.gr/2021/12/14/greece/o-koryfaios-aystralos-eikastikos-guido-van-helten-ypografei-ti-nea-toixografia-sta-eksarxeia/
https://www.in.gr/2021/12/14/greece/o-koryfaios-aystralos-eikastikos-guido-van-helten-ypografei-ti-nea-toixografia-sta-eksarxeia/
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ολοκληρώθηκαν συνολικά επτά τοιχογραφίες, είχε η ιστορικός Τέχνης και Σύμβουλος του 

Δημάρχου Αθηναίων στον τομέα του Πολιτισμού, Κατερίνα Κοσκινά»84.   

 

4. Δήμος Ηλιούπολης | Οκτώβριος  

 

O Δήμος Ηλιούπολης το 2021 μεταμορφώθηκε ανά γωνιά στη γειτονιά χάριν της 

πολιτικής ένταξης / ενασχόλησης ενός ενεργού street artist στον Δήμο, τον ‘Fl1p’85. Μία τέτοια 

θέση και αξιοποίηση αυτής, ενισχύει τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες για περαιτέρω τοπική 

ανάπτυξη και δημιουργία περισσότερων τοιχογραφιών, εφόσον κι ο ίδιος ο Δήμαρχος της 

Ηλιούπολης (εκπρόσωπος της Πολιτείας), όπως αποδείχθηκε, φάνηκε πολύ θετικός. Τέτοιου 

είδους ενέργειες, κατά τόπους των γειτονιών, τουλάχιστον για την Αθήνα, επιβεβαιώνουν τον 

νόμιμο χαρακτήρα της street art (κατά παραγγελία τοιχογραφίες, με άδεια), όσο και την 

οπτική της διάσταση ως προς την, ακριβώς, οπτική και ουσιαστική ανάπλαση κτιρίων ήδη 

εγκαταλελειμμένων/μη αξιοποιήσιμων86.   

 

 
Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ηλιουπόλεως 

 

                                                
84https://www.athina984.gr/2022/01/08/dimos-athinaion-entyposiakes-toichografies-se-scholeia-
kai-geitonies-tis-athinas/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
85 https://www.facebook.com/fl1pgr/, https://www.instagram.com/fl1p._/?hl=el, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022. 
86 Παραδόξως, δεν αναφέρονται πουθενά οι ‘Awesome Athens Experiences’, οι οποίοι και υλοποίησαν 

όπως ισχυρίζονται το Φεστιβάλ της Ηλιούπολης. 
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/8273171/flip-poios-einai-street-art, τελευταία πρόσβαση: 
3/02/2022.   

https://www.athina984.gr/2022/01/08/dimos-athinaion-entyposiakes-toichografies-se-scholeia-kai-geitonies-tis-athinas/
https://www.athina984.gr/2022/01/08/dimos-athinaion-entyposiakes-toichografies-se-scholeia-kai-geitonies-tis-athinas/
https://www.facebook.com/fl1pgr/
https://www.instagram.com/fl1p._/?hl=el
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/8273171/flip-poios-einai-street-art
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Σκακιστικός Όμιλος Ηλιουπόλεως 
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ηλιούπολη 

  

 

5. Awesome Athens Experiences | Μάϊος - Ιανουάριος 2022 

 

Η εταιρεία ‘Awesome Athens Experiences’ εκτός από street art tours την περίοδο 

2017 - 2019 με τουρίστες από το εξωτερικό επί πληρωμή, διοργάνωσε πέρισυ αρκετές 

δραστηριότητες, τουλάχιστον τρεις, και δύο φεστιβάλ για τη street art με σημαντικό αριθμό 

καλεσμένων καλλιτεχνών. Ένα από αυτά ήταν το φεστιβάλ της Ηλιούπολης ‘Ilioupolis Street 

Art Festival’ υπό τη διοργάνωση του Δήμου Ηλιούπολης στο A’ Κλειστό Δημοτικό 

Γυμναστήριο της Ηλιούπολης, περιοχή που έχει στιγματιστεί με έργα των καλλιτεχνών της 

αθηναϊκής εμπορευματοποιημένης, κυρίως, street art σκηνής όπως ο ‘Yiakou’ (τον οποίο 

είχαμε εντοπίσει κι εμείς στην αρχή πριν από την εν λόγω εταιρεία). 

 

Η ίδια εταιρεία διοργάνωσε το πρώτο φεστιβάλ ήταν στον Δήμο Βύρωνα - ‘Vyronas 

Street Art Festival’ στο κλειστό Δημοτικό γυμναστήριο Στέφανος Καραλής συνδυαστικά με 

την ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, που τώρα έχει πατηθεί από διάφορα tags 

από άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι αναρχικές / ιδεολογικές και οι αθλητικές. Τον 

Οκτώβριο, πάλι, έβαψαν στο Πάρκο Καραολή και Δημητρίου με ένα event street culture, 

βάφοντας πιο συγκεκριμένα τα ΚΑΦΑΟ του πάρκου.  

 

Η κοινή γραμμή, τουλάχιστον για πέρισυ των Δήμων, ήταν το έτος 2021, τα 100 χρόνια 

από την ελληνική επανάσταση του 1821 και επομένως πολλές δράσεις εγκρίθηκαν γι’ αυτόν 

το σκοπό επί πληρωμή όπως και πολλοί καλλιτέχνες πληρώθηκαν. Φυσικά, πρέπει να τονιστεί 

και να καταγραφεί ως κάτι θετικό, ακόμη το κάλεσμα του Βέλγου street artist Wietse87 με 

αφορμή την Ελληνική Επανάσταση του 1821 όπου με άδεια έβαψε τις επιφάνειες του σχολείου 

                                                
87 https://www.facebook.com/Wietseart, https://www.instagram.com/wietseart/, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022. 
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της Αγίας Τριάδας στον Βύρωνα τον Ιανουάριο του 2022, κάτι που θυμίζει πολύ την 

οργάνωση της Πάτρας88.  

 

Η εταιρεία αυτή, επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση τη διάσταση της 

εμπορευματοποίησης του κινήματος και ουσιαστικά δεν θέτει κάτι καινούργιο στην πόλη της 

Αθήνας, ούτε ως προς την τυπολογία καλλιτεχνών, ούτε ως προς τα φεστιβάλ. Όμως, 

αναγνωρίζεται κι αυτή η διάσταση ακόμη εντός του κινήματος με μία ευχή να μην χαθεί η 

αυθεντική κουλτούρα του δρόμου και του νοήματος της Street Art.  

 

Χαιρόμαστε όταν με τις ενέργειες μας από το 2018, εμπνέουμε ΝΕΕΣ ομάδες να ασχοληθούν 

πολύ ενεργά με τον τομέα των δράσεων για την ανάπλαση της πόλης, αφού η συγκεκριμένη 

εταιρεία είχε ζητήσει τη βοήθειά μας σχετικά με την εύρεση καλλιτεχνών Street Art. 

 

Φεστιβάλ Βύρωνα 

 

 Καλλιτέχνης: ‘Skitsofrenis’89  

      Τίτλος Έργου: Πορτραίτο του Λόρδου Βύρωνα 

  

 

                                                
88 https://www.facebook.com/ArtWalkPatrasFest, 
https://www.artinprogress.eu/?fbclid=IwAR39wThh0HiZFcM0B81vkrC-SOX0Sik38J1jgsH9z2Eia-
UagznNqgfwUC8, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
89 https://www.facebook.com/profile.php?id=100044288745093,  
https://www.instagram.com/skitsofrenis/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
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https://www.artinprogress.eu/?fbclid=IwAR39wThh0HiZFcM0B81vkrC-SOX0Sik38J1jgsH9z2Eia-UagznNqgfwUC8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044288745093
https://www.instagram.com/skitsofrenis/
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Καλλιτέχνης: ‘Nozo1’90 

Τίτλος Έργου: 'Freedom is never given. It is won' 

 

 

Καλλιτέχνης: ‘Achilles’91 

        Τίτλος Έργου: Χωρίς τίτλο 

 

 

 

                                                
90https://www.instagram.com/nozo1_/,https://www.facebook.com/nozo1athens/, 
https://www.behance.net/nozo1/info, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
91 https://www.facebook.com/Achilles86, https://www.instagram.com/mister.achilles/?hl=el, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
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Καλλιτέχνης: ‘Platon’92 

Τίτλος Έργου: 'Independent woman'  

 

 

 

Φεστιβάλ Ηλιούπολη 

 

 

Καλλιτέχνις από αριστερά: Άννα Δημητρίου93 

Τίτλος Έργου: 'Red ribbon siblings of gymnastics'  

Καλλιτέχνες από δεξιά: από αριστερά ‘Resk’94 και από δεξιά ‘Dream Victim’95 & ‘The Quick Brown 

Fox’96 

Τίτλος έργου: από αριστερά χωρίς τίτλο και από δεξιά ‘Explosive ATHENS!’ 

 

                                                
92https://www.facebook.com/platon1997, 
https://www.instagram.com/platonas_skinnycap_graffiti/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
93 https://www.facebook.com/AnnaDimitriouCollageArtist, 
https://www.instagram.com/canndyblue/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
94 https://www.facebook.com/imRESK, 
https://www.instagram.com/resk_real/?fbclid=IwAR1bOAxtpjAE2mZz9YgJvcmLzLCYcmbVc0M7
cMYEurQ_nPYmNvbPe11NTvY, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
95 https://www.instagram.com/dream_victim/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
96 https://www.facebook.com/LettersFromAthens, The Quick Brown Fox. (@quickbrownfox.ath) • 
Instagram photos and videos, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
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https://www.instagram.com/resk_real/?fbclid=IwAR1bOAxtpjAE2mZz9YgJvcmLzLCYcmbVc0M7cMYEurQ_nPYmNvbPe11NTvY
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Καλλιτέχνες από αριστερά: από αριστερά ‘Devoidness’97 και από δεξιά Chris Wask98  

Τίτλος Έργου: από αριστερά ''You are just a puppet. You are not in control'' 

-Black Mirror, AI_<3_U και από δεξιά ‘Art in action!’ 

Καλλιτέχνες από δεξιά: ‘Sotiris Fen’99 & ‘Fotizontas’100 

Τίτλος έργου: ‘Uphold' από αριστερά και χωρίς τίτλο έργου δεξιά. 

 

 

Καλλιτέχνης από αριστερά: ‘Fors101’ - Alex Kataras101 

Τίτλος Έργου: ~ 

Καλλιτέχνης από δεξιά: ‘Platon’ 

Τίτλος έργου: ‘Dymanism in action’ 

 

                                                
97 https://www.facebook.com/devoidness, https://www.instagram.com/devoidness__/, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022.  
98 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010294360595, 
https://www.instagram.com/waskchris/,τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.   
99 https://www.facebook.com/swt.hrhs.9, https://www.instagram.com/sotirisfen/, τελευταία 
πρόσβαση: 3/02/2022. 
100 https://www.facebook.com/back.primitive, https://www.facebook.com/Fotizontas-
262460637426281, https://www.instagram.com/fotizontas/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
101 https://www.instagram.com/alex_kataras/?hl=el, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022.  
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Καλλιτέχνης από αριστερά: ‘Alone98’102 

Τίτλος Έργου: Χωρίς τίτλο 

Καλλιτέχνης από δεξιά: ‘Skitsofrenis’ 

Τίτλος έργου: 'A horizontal expression of a vertical desire'  

 

 

Καλλιτέχνης από αριστερά: ‘Achilles’ 

Τίτλος Έργου: Χωρίς τίτλο 

Καλλιτέχνης από δεξιά: ‘The Krah’ 

Τίτλος έργου: Ο αθλητισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

 

                                                
102 https://streetartcities.com/artists/alone98, https://www.facebook.com/people/aLoNe-
98/100063709293374/, https://www.instagram.com/al_one_98/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
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Καλλιτέχνης: Dimitris Meizar103 

Τίτλος Έργου: ‘Life is a wave … Catch it!’ 

 

 

Καλλιτέχνης: ‘Think’104 

Τίτλος Έργου: 'Look MoM, I'm swimming - I made this diptych as a comment to the latest flood 

incidents in Athens. Athenian riviera is often advertised as a unique tourist destination, however 

city's infrastructure failing is a proof that all that glitters is not gold’. 

 

 

 

 

Κείμενο & φωτογραφίες:  

Κωνσταντίνα – Μαρία Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Δημιουργός & 

Συντονίστρια του #SAP 

                                                
103 https://www.instagram.com/dimitrismeizar/, τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
104 https://www.facebook.com/Think.urbanart, https://www.instagram.com/think_urbanart/, 
τελευταία πρόσβαση: 3/02/2022. 
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