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«Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί – εν όλω ή εν μέρει – προϊόν κλοπής πνευματικής
ιδιοκτησίας και κανένα τμήμα της ούτε στο σύνολό της έχει υποβληθεί προς απόκτηση
άλλου πτυχίου ή τίτλου σ’ αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής».
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Εισαγωγή Έρευνας - Α’ Ερευνητική Ενότητα
της
Κωνσταντίνας - Μαρίας Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος - ΜΔΕ «Εγκληματολογίας»,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στην ερευνητική ενότητα, η οποία διαχωρίζεται σε δύο μέρη (Α’ και Β’ Μέρος),
θα παρουσιαστούν ορισμένες καταγραφές όψεων της ανεπίσημης κοινωνικής
αντίδρασης σχετικά με την έννοια “Graffiti” οι οποίες εκφράστηκαν από τα
ηλεκτρονικά - διαδικτυακά Μέσα ενώ στις επιλεγμένες, εν χρήσει εικόνες από τους
δημοσιογράφους που παρουσιάζουν υποστηρικτικά για την αρθρογραφία τους,
απεικόνιζαν έργα της “Street Art”. Το Project επιχειρεί να αναζητήσει την
υφιστάμενη ή μη σχέση λεκτικής και οπτικής κατανόησης δημοσιεύσεων
διαδικτυακών εφημερίδων και περιοδικών από πλευράς κοινού όσον αφορά τη
Street Art.
Το ερευνητικό υλικό των φωτογραφιών που συλλέξαμε κατά την περίοδο
Φεβρουάριος 2018 - Μάϊος 2020 μέσω των δράσεών μας είτε σε επίπεδο επικοινωνίας
/ συνεργασίας με τοπικούς φορείς είτε σε επίπεδο καταγραφής εκδηλώσεων - events,
μας επέτρεψε τη δημιουργία μιας τυπολογίας των καλλιτεχνών της σύγχρονης Street
Art σκηνής. Ειδικότερα, η ενημέρωση από διαδικτυακές σελίδες εφημερίδων και
περιοδικών «της πόλης» διατηρώντας ξεχωριστή στήλη στις ιστοσελίδες τους για τα
νέα έργα των καλλιτεχνών τροφοδοτούν τη συνεχόμενη αναζήτησή τους από πλευράς
του κοινού (“Street Art hunting”)1.
Αντιθέτως, στον επιστημονικό λόγο και όσον αφορά το θέμα, ελάχιστες έρευνες
στάσεων του κοινού έχουν πραγματοποιηθεί για την ορθή χρήση των όρων “Graffiti”
και “Street Art”, ενώ έχουν υποστηριχθεί θεωρητικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες
για τη φαινομενολογία των δύο κινημάτων2. Υφίσταται μία ισοπεδωτική «κοινή
στάση» («προσανατολισμός συμπεριφορών ή κρίσεων, εφ’ όσον αυτές παρουσιάζουν
ορισμένη συνάφεια και σταθερότητα»3), από τη μελέτη των δημοσιεύσεων, σχετικά με
την απεικόνιση σε επιφάνειες στην Αθήνα, των ειδών της Street Art με του Graffiti και
οπτική παραδοχή, ταύτισή τους. Γι’αυτό και το ίδιο το Project πέραν της θεωρίας
και της καθ’ εαυτής έρευνας, επικεντρώνεται σε πράξεις - δράσεις με, όσο το
δυνατόν, παρουσία των καλλιτεχνών για την καλύτερη γνωριμία και σύνδεση
θεσμικών παραγόντων και μερών του κοινωνικού συνόλου.
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Προς το παρόν, στην καθημερινότητα της πόλης, φαίνεται να συνυπάρχουν, όχι
απαραίτητα αρμονικά μεταξύ τους, αταίριαστες εικόνες περιοχών και σημείων4 ενώ
ταυτόχρονα στους βιό-κοσμους των ατόμων κάποια σύγχυση επικρατεί ως προς τη
σημασία που θα αποδώσουν βάσει χρωμάτων ή όχι στα δημόσια κτίρια με την ματιά
να διαπερνά την περιοχή της Αθήνας κατά τη διάρκεια διαδρομών των ατόμων με
διαφορετικούς προορισμούς. Τα χρώματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον του θεατή
οπτικά και ελκύεται περισσότερο από τα σχέδια και όχι από τα γράμματα στις
καθημερινές του διαδρομές πλέον5.
Η γρήγορη εναλλαγή συναισθημάτων φόβου και δυσφορίας του κοινού
απέναντι σε βανδαλιστικές πράξεις (καταστροφές αγαλμάτων, δημόσιων και
σημαντικών αρχαιολογικών χώρων κ.ά. στο κέντρο της Αθήνας) κοινωνικών ομάδων
με σκοπό τη διατάραξη συνθηκών της πόλης εν καιρούς κρίσεως (κυρίως, οικονομικής
και πολιτικής) με συνοδεία γραμμάτων και υπογραφών (είδη / τεχνικές του Graffiti),
επηρέασε κατά πολύ τη λεκτική, οπτική και συνειδητή στάση του από το 2015 και
έπειτα απέναντι στη Street Art εφ’ όσον διαβάζουν στις ανάλογες διαδικτυακές
εφημερίδες και περιοδικά της πόλης τον ίδιο όρο να διατυπώνεται και στη μία και στην
άλλη περίπτωση κάπως πρόχειρα, “Graffiti”.
Ύστερα από τη διατύπωση του νομικού πλαισίου και τη φαινομενολογική
προσέγγιση του Graffiti και της Street Art, καθώς και του θεωρητικού πλαισίου, γίνεται
αντιληπτή η ουσιώδη σχέση τους: το πρώτο εμπεριέχεται στη δεύτερη και όχι το
αντίστροφο. Υπάρχει εδώ μία σχέση αλληλεξάρτησης, αλληλο – συμπλήρωσης, η
οποία δεν μπορεί να προσπεραστεί εύκολα, ειδικά, όταν πρόκειται για επιστημονικές
προσπάθειες περί προσέγγισης τους. Στη Street Art εμπεριέχεται το Graffiti
χρονολογικά διότι ως σύγχρονη μορφή του τελευταίου εμφανίστηκε στις κοινωνίες του
21ου αιώνα και από την πλευρά της τεχνοτροπίας τους πάλι διότι αρκετά υλικά
δανείζονται από το Graffiti και αρκετά άτομα εξελίσσονται βαθμιαία μέσα από αυτό.
Εάν δεχθούμε ότι οι τοιχογραφίες ή και οι τοπικές εγκαταστάσεις με εικαστικά
υλικά της Street Art μπορούν να θεωρηθούν σύγχρονη, μετα - νεωτερική επέκταση των
Εικαστικών Τεχνών δημοσίως, τότε, το ερώτημα που προκύπτει συγκεκριμενοποιείται
στο κατά πόσο δύναται η Εικαστική Τέχνη που υπάγεται στο φιλοσοφικό ρεύμα
Αισθητικής να συνδυαστεί, να συνδεθεί προληπτικά με τις ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήμες που, κατ’ αρχάς, υπάγεται στο φιλοσοφικό ρεύμα της
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Οντολογίας. Δηλαδή, όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για τη Street Art, πώς μπορούν
μέσω της Εγκληματολογίας να προωθηθούν προληπτικά;
Για αρχή, η Επιστήμη της Γραφολογίας μπορεί να διαλευκάνει και να αναδείξει
το ατομικό - καλλιτεχνικό προφίλ του ατόμου που εμπλέκεται και έχει ενταχθεί στο
κίνημα της Street Art και κατά πόσο προέρχεται από τη Graffiti σκηνή, πόσο γραφικά
έχει εξασκηθεί ούτως ώστε να εξελιχθεί οπτικά - γραφολογικά: από γράμματα σε
σχέδιο. Αυτό βοηθά την επιστήμη της Εγκληματολογίας να εντοπίσει τις border - line
γραμμές που φωτίζονται σε αυτά τα δύο κινήματα, δηλ. να εντοπίσει τα άτομα που
βρίσκονται σε αυτήν τη μετάβαση σε άμεσο οπτικό - ρεαλιστικό επίπεδο στους
δρόμους της Αθήνας και μέσω εικόνας/ φωτογραφίας (όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και
ευρύτερα σε κάθε δρόμο της πόλης, σε κάθε επιφάνεια) και να διατυπώσει προτάσεις,
τόσο εξατομικευμένες όσο και κοινωνικο-προληπτικές για το εκάστοτε άτομο, ειδικά
για ανηλίκους που έχουν ποινικό μητρώο για παραβάσεις περί φθοράς ιδιοκτησίας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ακόμη κι η ορθή χρήση των λέξεων που περιγράφουν
τα δύο κοινωνικά κινήματα από τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. δεν αντικατοπτρίζουν το οπτικό
περιεχόμενο των εννοιών τους κι αυτό δεν βοηθά στην απενεχοποίηση /
απεγκληματοποιηση της Street Art. Ειδικότερα για τα άτομα - θεατές media που
επιθυμούν την ενασχόλησή τους με τα δύο κινήματα. Οφείλουν τα Μ.Μ.Ε. να
διαχωρίζουν το τι είναι νόμιμη συμπεριφορά, τις διαφορές μεταξύ των δύο κινημάτων
και τις border-line γραμμές.
Το γεγονός αυτό που αναδεικνύεται και αποδεικνύεται σε ελάχιστες
εγκληματοπροληπτικές μελέτες του εξωτερικού6, στηρίζεται στη θέση - βάση ότι,
έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση από τα οπτικοακουστικά μίντια και το σύστημα
της εκπαίδευσης, εάν δεχθούμε ότι αυτά θεωρούνται η πρώτη πηγή ενημέρωσης του
κοινού, μπορεί να πραγματωθεί και να προληφθεί η ενεργή συμμετοχή και ένταξη ενός
μέρους του κοινού προς τη σκηνή του Graffiti και της συνθηματογραφίας σε δημόσιους
τοίχους και να στραφεί προς τη Street Art ως βάση εκμάθησης τέλεσης τοιχογραφίας.
Αυτό θα ενισχύσει και την καλλιτεχνική παιδεία ευρύτερα, την Τέχνη, την ίδια, τόσο
σε τοπικό, εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αφού η ενεργή συμμετοχή πολιτών,
διαχρονικά και μεταφορικά, συμβολίζει / εξακριβώνει τη δράση του ατόμου, το ότι
είναι ενεργό ον και όχι αμέτοχο / δέκτης μαζικών πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή.
Οφείλεται να τονιστεί ότι στο «κοινό» συμπεριλαμβάνονται και ενεργά άτομα
κι ότι η έννοια δεν χρησιμοποιείται αυστηρώς ακαδημαϊκά. Εκτός από τα εσωτερικά
κίνητρα ενεργοποίησης ενός μέρους του κοινού, του πιο «δεκτικού» - υπό το πλαίσιο
υιοθέτησης προτύπων και συμπεριφορών - κοινού, δηλ. των εφήβων τηλεθεατών /
6
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ακροατών / αναγνωστών, επιθυμώντας να μιμηθούν αυτό που βλέπουν ή και ακούν,
παραμένουν και τα εξωτερικά κίνητρα, όπως τα σύγχρονα μίντια με την ανάρτηση
εικόνων, που «πείθουν» αυτό το μέρος του κοινού προς δράση7.
Τα Μ.Μ.Ε. είναι, μεταξύ άλλων, δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης. Αν
μη τι άλλο, το αστικό τοπίο αναδιαμορφώνεται συνεχώς8 από κοινού με τη συνεχόμενη
ανατροφοδότηση γνώσεων και περιττών, πολλές φορές, πληροφοριών της κοινωνίας
της πληροφορίας και το πιο σημαντικό εντός αυτού του πλαισίου αλλαγών θεωρείται,
από πολλούς επιστήμονες, η αλλαγή της «σκυτάλης» των γενεών.
Η δύσκολη αποστολή του Κοινωνικού Επιστήμονα με ειδίκευση στην
Εγκληματολογία μέσα στην τοπική και παγκόσμια, ταυτόχρονα, κοινωνία όντας μέλος
της είναι, μεταξύ άλλων, η επιστημονική εξήγηση σύγχρονων και σύνθετων
φαινομένων που την απασχολούν με όσο το δυνατόν απλό τρόπο ώστε τα υπόλοιπα
μέλη της να κατανοήσουν, να συμμετέχουν, να αισθάνονται ότι μπορούν να αλλάξουν
τον τρόπο σκέψης τους.
Ο Κοινωνικός Επιστήμονας - Εγκληματολόγος πρέπει να μετέχει στις
εξελίξεις της κοινωνίας και να μην είναι ή να θεωρείται απομονωμένος ως εξωτερικός
παρατηρητής μόνο, πλησιάζοντας το πεδίο και συμμετέχοντας άμεσα ως προς τη
διαδικασία αποκρυστάλλωσης κοινωνικών πρακτικών και διαδικασιών στα σημεία
αλλαγής. Δηλαδή, στους τομείς που αλλάζουν άρδην με το πέρασμα των χρόνων και
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οπτικοποίηση της εξωτερικής πραγματικότητας.
Κατά το Project, η Εκπαίδευση και τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε., είναι τομείς - θεσμοί
που μπορούν και συγκροτούν συνειδήσεις ανθρώπων, διαμορφώνουν προσωπικότητες
και καθορίζουν το είδος και την ποιότητα της γνώσης που λαμβάνει κανείς για τον
κόσμο και εν προκειμένω για το αστικό τοπίο (ατομική και κοινωνική ταυτότητα). Η
Επιστήμη της Γραφολογίας παίζει κομβικό ρόλο σχετικά με τη Street Art όταν
αναφέρεται στο πεδίο της Εκπαίδευσης.
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Α. Γραφολογικά πορτρέτα των έργων της Street Art μέσω
φωτογραφιών (καταγραφή στο κέντρο της Αθήνας)
της
Δρ. Ευδοξίας Ζ. Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – Δικηγόρος,
Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου

Το πρόσωπο του τοίχου - Ίχνη γραφολογίας στους καλλιτέχνες του
δρόμου street artists

Ι. Όταν πριν από δύο χρόνια φυτεύτηκε ο πρώτος σπόρος του “The Street Art
Project”, μια πρωτοβουλία της κοινωνιολόγου και εγκληματολόγου Κωνσταντίνας –
Μαρίας Κωνσταντίνου και υπό την φιλόξενη σκέπη του Κέντρου Μελέτης του
Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)9, μία από τις θεμελιώδεις και λίαν συναρπαστικές στοχοθεσίες
ήταν η προσέγγιση του φαινομένου των επιτοίχιων εγγραφών και ειδικότερα της τέχνης
του δρόμου με τρόπο διαδραστικά διεπιστημονικό.
Πράγματι, το συγκεκριμένο επιστημονικό project πρωτοτυπεί, καθώς
εκκινήθηκε και συνεχίζει τις καταγραφές του πάνω στη βάση του πλέον
αδιαμφισβήτητου διεπιστημονικού ρεαλισμού. Ένα φαινόμενο κοινωνικής και νομικής
αντανάκλασης είναι απείρως γοητευτικότερο, όταν προσεγγίζεται με διαθέσεις και
9
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βλέμματα επιστημόνων διαφόρων κλάδων. Θρέφοντας, λοιπόν, το πνεύμα αυτό, είχα
και έχω την τύχη, ως δικαστική και αναλυτική γραφολόγος, να συμμετέχω στο εν λόγω
πρόγραμμα, εισφέροντας τη δική μου γραφολογική οπτική αλλά και ένα προσωπικό
διαγνωστικό στοίχημα για τις ερμηνευτικές δυνατότητες της γραφολογίας στην
περίπτωση της street χάραξης.
Στο ανωτέρω σχεδιαστικό πλαίσιο και σε άμεση σύνδεση με τις λοιπές
επιστημονικές συνδρομές για την κατανόηση του φαινομένου των street εγγραφών,
ειδικά απ’ την πλευρά των ίδιων των καλλιτεχνών του δρόμου, πρότεινα την ανάδειξη
ταυτοποιητικών της προσωπικότητας στοιχείων μέσω της γραφολογικής ανάλυσης
έργων και street υπογραφών ορισμένων από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του
κινήματος στο ελληνικό αστικό ή / και περιαστικό περιβάλλον.
Κατά τη συγκεκριμένη μελέτη και όπως θα φανεί αναλυτικότερα κατά την
παρουσίαση των σχετικών γραφολογικών αναλύσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο
βασικών ιδιοσυγκρασιακών ομάδων street artists. Χωρίς να εκπέσει κανείς στην
ξεπερασμένη πλέον διάκριση εξωστρέφειας και εσωστρέφειας, καθώς πρόκειται για
χαρακτηριστικά που δύναται ν’ ανελκυθούν απ’ το ίδιο άτομο σε διαφορετικές
συνθήκες, πάραυτα η σχετική γραφολογική μελέτη της επιτοίχιας (υπο)γραφικής και
ιχνογραφικής πράξης ανέδειξε καλλιτέχνες κυρίως φυγόκεντρης ή κυρίως κεντρομόλας
τάσης. Κι αυτό ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό διάκρισής τους σε δύο ομάδες κατά
τη γραφολογική ανάλυση, με μια διάθεση όχι τόσο γραμμικού κι απόλυτου
προσδιορισμού, αλλά περισσότερο ως διευκόλυνση κι ως καρύκευμα της ανάγνωσης.

Η επιστήμη της Γραφολογίας και η Street Art
Η επιστήμη της γραφολογίας έχει στον θεματικό της πυρήνα την εξέταση κάθε
γραφοκινητικής δραστηριότητας του ανθρώπου, από τη μουτζούρα του δίχρονου
παιδιού μέχρι τα ενυπόγραφα έγγραφα των καθημερινών συναλλαγών κι από κει στα
σκαριφήματα και τις χαράξεις κάθε είδους, ακόμα και αυτές σε ασυνήθεις συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης της ζωγραφικής του δρόμου, των graffiti, tags, της επιτοίχιας
συνθηματογραφίας κλπ.
Ο επιστημολογικός στόχος είναι εκείνος της ανίχνευσης μέσω της
γραφολογικής ανάλυσης και κατά περίπτωση είτε της ταυτότητας είτε / και της
προσωπικότητας, τουλάχιστον δομικών στοιχείων, του φυσικού χαράκτη10. Άλλωστε,
10

Για τα αντικείμενα επιστημονικής έρευνας και τις θεμελιώδεις μεθοδολογικές και διαγνωστικές αρχές
της δικαστικής και αναλυτικής γραφολογίας βλ. ενδεικτκά: Γιώτης Χ., Ανακριτική, 1934, σσ. 271 επ.,
Γαρδίκας Κ.Γ., Εγκληματολογια τ. Β΄ (Αστυνομική), 1961, σσ. 385 επ., Θωμάς Δ., Δικαστική
Γραφολογία και η επί πλαστών εγγράφων Πραγματογνωμοσύνη, εκδ. «ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ», Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1971, Βαλληνδράς Δ., Η Γραφολογία στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, 1982, Αλεξιάδης Στ.,
Ανακριτική, 2006, σελ. 264 επ., Κουράκης Ν., «Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία», στο Συμβολές
στη μελέτη της Ανακριτικής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σσ. 155 επ., Κηπουράς Π., Η Δικαστική
Γραφολογία ως είδος Πραγματογνωμοσύνης, 2009, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Φασούλα Ε.Ζ., Η χρήση των
σύγχρονων πολυμέσων στη δικαστική γραφολογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007 και την εκεί περιεχόμενη
βιβλιογραφία, καθώς και της ιδίας «Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην ανάκριση – Ειδικά
ζητήματα» στον Τιμητικό Τόμο σε μνήμη καθηγητή X.Δέδε, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013.

«η σύνδεση του γραφικού χαρακτήρα με την ιδιοσυγκρασία του προσώπου, με τις
ψυχικές του λειτουργίες, είναι πλέον κοινά αποδεκτή, δικαστική δε ή μη, «η
γραφολογία διατηρεί τον ψυχοδιαγνωστικό της χαρακτήρα και με την έννοια αυτή
αποκτά κρίσιμη αποδεικτική αξία»11.
Ωστόσο, αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αντιληπτό, φέρνοντας κατά νου τις
περιπτώσεις που ο ειδικός καλείται να εξιχνιάσει υποθέσεις πλαστογραφίας εγγράφων
της συναλλακτικής ζωής, ταυτοποιώντας τον δράστη, η κατανόηση του εντοπισμού
στοιχείων που εξατομικεύουν τον χαράκτη επί τοίχου και με χρήση ιδιαίτερων
γραφικών μέσων, όπως το σπρέι ή το πινέλο δεν είναι και τόσο αυτονόητη πλην όμως
παραμένει γραφολογικώς δυνατή.
Επιπλέον, δε πρόβλημα σε αυτού του είδους την προσέγγιση στις street
χαράξεις συνιστά και η τεχνικότροπη παραγωγή τους, εντός δηλ. είτε προσωπικά είτε
ομαδικά – ιστορικά διαμορφωμένου ύφους / στυλ χάραξης, μορφολογικά δομημένου
(στυλιζαρισμένου), το οποίο μακιγιάρει εν πολλοίς τον προσωπικό, πιο αυθόρμητο
γραφικό και εν γένει χαρακτήρα του χαράκτη. Η δε παραγωγή αρκετών τέτοιων
χαράξεων σε συνθήκη βιασύνης εν όψει παραβατικότητας, φόβου, άγχους σύλληψης,
περιορισμένου φωτισμού, ιδιαίτερα ανώμαλης επιφάνειας, επικινδυνότητας τόπου κλπ.
επιδρά στην ποιότητα του έγγραφου «νήματος» και στον βαθμό διατήρησης της
εξατομικευτικής του αξίας.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι (pros & cons) λειτουργούν και ως ένα αναζωογονητικό
διαγνωστικό στοίχημα για τον γραφολόγο, είτε λειτουργεί ως δικαστικός γραφολόγος,
θέλοντας δηλ. να ταυτοποιήσει τον φυσικό χαράκτη (ενίοτε δράστη φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας / βανδαλισμού) είτε προσπαθεί ως αναλυτικός γραφολόγος να διακρίνει
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα πίσω από τον γραφικό χαρακτήρα του γκραφιτά ή του
καλλιτέχνη του δρόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, οι λόγοι μιας ψυχοδιαγνωστικού
τύπου προσέγγισης μπορούν να συνδέονται με ιστοριογραφική καταγραφή των κύριων
εκπροσώπων π.χ. του φαινομένου του γκράφιτι, την κατανόηση αυτού του είδους
νεαρής (προ)παραβατικότητας, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητας των φυσικών
χαρακτών ή / και για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων μεταβολισμού της

Βλ. ακόμα Solange Pellat, Les lois de l’ écriture, 1927, Hilton O., Scinetific Examination of Questioned
Documents, εκδ. CRC PRESS, 1984, Moretti G., Trattato scientifico di perizie grafiche, επανέκδ.
Messagero, Padova 2002, Bravo A., Argomenti di grafologia peritale, εκδ. edizioni Scientifiche Italiane,
2001, του ιδίου Variazioni naturali e artificiose della grafia, εκδ. Sulla Rota del Sole – Giordano
Editore, 2005, Βuquet A., La perizia dei documenti manoscritti, εκδ. Pioda Imagining, 2007, του ιδίου
L' Expertise des écritures, εκδ. Presses du CNRS, 1991, Cristofanelli P., Grafologicamente – Manuale
di perizie grafiche, εκδ. CE.DI.S. Editore, 2004, Vettorazzo B., Metodologia della perizia grafica su
base grafologica, εκδ. Giuffrè Editore, 1998, Palaferri N., Dizionario grafologico, εκδ. Libreria G.
Moretti – Urbino, 1993. Palaferri N., L’ indagine grafologica e il metodo motettiano, Libreria G. Moretti
– Urbino,1997.
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Πανούσης Γ., Φυσιογνωμική, γ΄εκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003, σσ. 201 επ.
βλ. και πρόλογο του ιδίου σε Φασούλα Ε.Ζ., Η χρήση των σύγχρονων πολυμέσων στη δικαστική
γραφολογία, ό.π., σ. 13.

επιτοίχιας, ρυπαρής γραφομανίας σε λειτουργική για το αστικό τοπίο (ιχνο)γραφική
δραστηριότητα12.
Η γραφολογική κατανόηση των εγγραφών σε τοίχο (συνθηματολογία, tags,
graffiti, ζωγραφική του δρόμου)13 προϋποθέτει ένταξή τους στη ευρύτερη κατηγορία
των χαράξεων σε ασυνήθεις ή ανώμαλες συνθήκες, λόγω της ιδιαιτερότητας της
γραφικής επιφάνειας (τοίχος αντί του χαρτιού με έμφαση μάλιστα στις μεγάλες
επιφάνειες), των ιδιαίτερων γραφικών μέσων (σπρέι, πινέλο, χοντρός μαρκαδόρος αντί
του συνήθους στυλογράφου αλλά και mixed media) και ταυτόχρονα των ιδιαίτερων
στάσεων του σώματος, που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο αυτό
είδος (ιχνο)γραφικής πράξης συχνότατα μάλιστα
υπό όρους αυξημένης
επικινδυνότητας (π.χ. μεγάλο ύψος / σκαλωσιές στην περίπτωση των murals).
Η γνώση των γραφοκινητικών φαινομένων, που συνδέονται με τους εξωγενείς
/ περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και με τους ενδογενείς κατά την παραγωγή των
επιτοίχιων εγγραφών, βοηθά στην κατανόηση του τρόπου αντίδρασης του υποκειμένου
στην ασυνήθη συνθήκη χάραξης. Ταυτοχρόνως, παραμένει γεγονός, ότι ανεξάρτητα
και παρά την παρουσία των εν λόγω επιδραστικών παραγόντων, επιβιώνει ένας
πυρήνας γραφολογικών χαρακτηριστικών με ιδιαίτερη ταυτοποιητική / εξατομικευτική
αξία. Τα χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζονται ιδίως14:
12

Βλ. Φασούλα Ε.Ζ., Urban Graphemes [Αυτοσχεδιασμοί], εκδ. Περισπωμένη, 2018, σελ. 22.
Για την εξέλιξη, τα είδη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την καλλιτεχνική, κοινωνιολογική και
εγκληματολογική προσέγγιση των επιτοίχιων εγγραφών βλ. ιδίως Γιακουβάκης Γ. / Καλογεράκη Κ. /
Κωνσταντίνου Κ., «Ιστορική αναδρομή της “Street Art” – Α΄ Μέρος: Φαινομενολογία του “Graffiti”»
URL: http://e-keme.gr/category/street-art-project/, Γιαννάκη Α., «Η «Τέχνη του Δρόμου» ως Φθορά
Ξένης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο», Αύγουστος 2018, URL: http://ekeme.gr/category/street-art-project/, Κωνσταντίνου Κ. / Μπαφούνη Ν. – Αικ. / Φωσκόλου Μ., Γ’
Θεωρητική Ενότητα: Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο για τη Street Art, Α’ και Β’ μέρος, URL:
http://e-keme.gr/category/street-art-project/, Ζαραφωνίτου Χ. (συνεργασία Κοντοπούλου Ε. &
μεταπτυχιακοί φοιτητές εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου: Αγριόγιαννη Α., Ανίτση Ε., Γεώργα Α.,
Καραγιάννης Ν., Καρυδάκη Γ., Νάτση Α., Παπαδόπουλος Π., Πεπόνη Α., Σπηλιωτοπούλου Χ.,
Φλεριανός Λ.), «Στοιχεία περιβαλλοντικής υποβάθμισης και φόβος του εγκλήματος. Η περίπτωση των
graffiti στο κέντρο της Αθήνας», Εγκληματολογία, 1, 2016, Δερβίση Ι., «Νομική προσέγγιση της Street
Art – Τέχνης του δρόμου», Ιούλιος 2018, URL: http://e-keme.gr/category/street-art-project/, Θεοδόσης
Δ., – Το νέο χρώμα της πόλης - ΤΟΙΧΟΔΡΟΜΙΕΣ, VOL. 3, εκδ. ΟΞΥ, 2009, Θεοδόσης Δ. / Καραθανάσης
Π., STENCIL IN ATHENS – ΤΟΙΧΟΔΡΟΜΙΕΣ, VOL. 2, εκδ. ΟΞΥ, 2008, Θεοδόσης Δ. / Μένεγος Π.,Το
Street Art στην Αθήνα– ΤΟΙΧΟΔΡΟΜΙΕΣ, VOL. 1, εκδ. ΟΞΥ, 2007, Ιωσηφίδη Κ. (επιμ.), … στο Δρόμο,
εκδ. Μεταίχμιο, 2007, Ιωσηφίδης Κ., Τα graffiti στην Ελλάδα, το χρώμα της πόλης, εκδ. ΟΞΥ, τόμος Α’
1997, τόμος Β’ 2000, Κωνσταντίνου Κ., «Τέσσερις μύθοι για τη Street Art», Φεβρουάριος 2018, URL:
http://www.crimetimes.gr., της ιδίας «Μία απόπειρα μελέτης της αξιοποίησης των δημόσιων
τοιχογραφιών (“Street Art”): ένα μήνυμα προς αφύπνιση των πολιτών για την κλιματική,
περιβαλλοντική κατάσταση του πλανήτη», Οκτώβριος 2018, URL: http://www.crimetimes.gr.,
Κωνσταντίνου Κ. / Φασούλα Ε.Ζ., «The Street Art Project. Οι σκιτσοφρενείς του Αλίμου», Ιούνιος 2018,
URL: http://www.crimetimes.gr., Πάγκαλος Ο., Η ιστορία των graffiti στην Ελλάδα 1984 – 1994, εκδ.
FUTURA, 2016, Πάγκαλος Ο., Η ιστορία των graffiti στην Ελλάδα 1995, εκδ. FUTURA, 2017,
Σπυρόπουλος Τ., X-ARCHEIA Uncensored, εκδ. Ρακοσυλλέκτης, 2013, Στεφανίδης Μ. / Μουτσόπουλος
Θ., Η Τέχνη στους δρόμους του κόσμου, εκδ. Μεταίχμιο, 2017, Cox G., Γκραφ, εκδ. Μεταίχμιο, 2009,
Naar J., The birth of graffiti, εκδ. PRESTEL, 2007.
13
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Φασούλα Ε.Ζ., Urban Graphemes [Αυτοσχεδιασμοί], εκδ. Περισπωμένη, 2018, σσ. 25 επ. πλείστα
παραδείγματα. Επίσης Fasoula E.Z., “Muri Ateniesi: Un Percorso Grafologico” σε Attualità
Grafologica, n.121, 2012, σσ. 91-97.

● Στον τρόπο διαχείρισης του γραφικού πεδίου και ιδίως στον βαθμό ανάπτυξης
μέσα σε αυτόν και τη γραφική συμπεριφορά με βάση τον συμβολισμό του15 και
τους λεγόμενους «παγκόσμιους νόμους της γραφής» με έμφαση στον
εντονότερο αυθορμητισμό στο ληκτικό τμήμα της χάραξης16.
● Στην αναλογία καμπύλης – γωνίας17.
● Στην επαναλαμβανόμενη εμφάνιση μοτίβων, σχημάτων ή υφολογικών
ιδιαιτεροτήτων κατά τη χάραξη.
● Στην προτίμηση σε συγκεκριμένο γραφικό μέσο18 ή / και σε συγκεκριμένα
χρώματα.
● Στο γραφικό ρυθμό, ιδίως σε λεπτομέρειες αυτού, που παραμένουν σταθερές,
ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης συνθήκης χάραξης (π.χ. ταχείες γραμμές στα
γεμίσματα).
● Στα υπολειμματικά της αριστεροχειρίας γραφικά χαρακτηριστικά, όπως ιδίως
η αντίστροφη (σε σχέση με τη δεξιόχειρη χάραξη) φορά της γραφικής κίνησης
και η έκταση προς τα αριστερά.
Καταλήγοντας, αν η εξατομίκευση, το Πρόσωπο, είναι ο τελικός γραφολογικός
προορισμός ακόμα και στην περίπτωση των street εγγραφών, σταθερό είναι και το
ζητούμενο πόσες και ποιες από αυτές και σε ποιο βαθμό, συνιστούν bussola
ταυτοποιητικής, γραφολογικής αξίας. Με άλλα λόγια ποιες είναι οι κρίσιμες
γραφολογικά λεπτομέρειες, που σε πείσμα του αστικού «θορύβου» και των ιδιαίτερων
συνθηκών χάραξης στον τοίχο συνεχίζουν να κουβαλούν την ταυτότητα του φυσικού
τους χαράκτη, φωτίζοντας ταυτόχρονα την προσωπικότητα αυτού19.

15

Εν προκειμένω έχουν ιδιαίτερη διαγνωστική αξία θεμελιώδεις διαγνωστικές αρχές της αναλυτικής
γραφολογίας που αφορούν ιδίως τον συμβολισμό του χώρου (αριστερά – δεξιά, πάνω – κάτω) κατά τη
σημαντική διδασκαλία του Pulver M., Symbolik der Handschrift (new ed.), Kindler, 1972.
16
Solange Pellat, ό.π.
17
Βασικές γραφικές κινήσεις (και εν γένει μυϊκές κινήσεις) είναι: α) η κάμψη (για τη χάραξη μίας
καθοδικής γραφικής κίνησης τα τρία δάκτυλα, αντίχειρας, δείκτης, μέσος, κάμπτονται) και β) η έκταση
(για τη χάραξη μίας ανοδικής γραφικής κίνησης τα ως άνω δάκτυλα εκτείνονται). Στην κάμψη,
νευροφυσιολογικά, ο μυς χαλαρώνει και η γραφική κίνηση είναι ρέουσα. Αντίθετα στην έκταση, ο μυς
τεντώνει και η γραφική κίνηση είναι τεταμένη. Κατά τον τρόπο αυτό κατανοούμε ότι μία
καμπυλόγραμμη γραφή, η οποία παράγεται από συχνές κάμψεις του χεριού, καταδεικνύει και μία
προσωπικότητα χαλαρή, εύπλαστη και προσαρμοστική στο περιβάλλον. Αντιθέτως μία γωνιώδης
γραφή, η οποία παράγεται με συχνή έκταση του χεριού, υποδηλώνει μία προσωπικότητα που ενεργεί
σε σταθερή βάση με υπερένταση, συχνό αυτοέλεγχο και είναι λιγότερο αυθόρμητη και χαλαρή. Το
δίπολο «καμπύλη – γωνία» είναι θεμελιώδους σημασίας για τη γραφολογική ανάλυση
ψυχοδιαγνωστικού τύπου, καθώς καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιδρά στα
ερεθίσματα του γραφικού περιβάλλοντος (κυρίως στο γραφικό ερέθισμα που προκαλεί ο έντυπος ή
νοητός οριζόντιος γραφικός στίχος) και κατ’ επέκταση σε κάθε εξωτερικό / εσωτερικό ερέθισμα αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο εν γένει δρα και κινείται στο περιβάλλον. Βλ. ιδίως Palaferri N., ό.π. 1997,
σσ.56 επ.
18

Βλ. π.χ. την προτίμηση του street artist Yakou στο κάρβουνο για τον σχεδιασμό των περιγραμμάτων,
Κωνσταντίνου Κ. Μ. / Φασούλα Ε.Ζ., «The Street Art Project. Οι σκιτσοφρενείς του Αλίμου», Ιούνιος
2018, URL: http://www.crimetimes.gr.
19
Βλ. Φασούλα Ε.Ζ., Urban Graphemes [Αυτοσχεδιασμοί], εκδ. Περισπωμένη, 2018, σσ. 14 – 15.

IIα. Γραφολογικά πορτρέτα («φυγόκεντρα»)
“ACHILLES”
Αδύνατο να προσπεράσει κανείς την υπερένταση στη «μολυβιά» του σπρέι του
“Achilles”. Αυτή την πυρετώδη και διεισδυτική έκταση στον τοίχο, ως μία εξωστρεφής
μεν δύναμη, η οποία, ωστόσο, σε ρουφά προς τα μέσα. Ως εκ τούτου μήνυμα και τρόπος
εξόδου του συναγωνίζονται μεταξύ τους σαν ένα είδος mind game.
Αδιαμφισβήτητη γραφοκινητική ικανότητα, ενδεικτική στη ροή και την
πλαστικότητα του ιχνογραφικού «νήματος» και στα γεμίσματα με αυτοπεποίθηση,
δηλωτική απτικής απόλαυσης (ο ιχνογραφικός τρόπος καταδεικνύει υψηλού βαθμού
ευχέρεια, ταχύτητα αλλά και σταθερότητα μαζί, στοιχεία έμπειρου χεριού).
Ο “Achilles” αντλεί δύναμη απ’ τον εσωτερικό του κόσμο, νοούμενο όχι μόνο
διανοητικά αλλά σωματικά, μπορεί και κυρίως σωματικά (σε αρκετές υπογραφές του
παρατηρείται επιστροφή των αξόνων προς το σώμα, δηλ. με αριστερή κλίση),
κατορθώνοντας μία θαυμαστή ζυγοστάθμιση. Αποτέλεσμα εξάσκησης και εμπειρίας,
μεταξύ ρυθμικής αυτοπειθαρχίας και διαρκούς ανάγκης άντλησης και παραγωγής
αισθησιακής συγκίνησης (η έντονη μορφολογική παραπομπή στην ιχνογραφία του ή
και οι τετράγωνοι γραμματικοί χαρακτήρες εξισορροπούνται από την πλαστικότητα
στον τρόπο χρήσης του σπρέι, έτσι ώστε η φόρμα να διαχέεται από ρυθμό).
Το ιδιόρρυθμο ζύγι είναι εμφανές και στο χρώμα, πρωτότυπα διαυγές (ενίοτε
και ως φωτογραφικό αρνητικό) συνέχεται μοναδικά με το αστικό τοπίο, κυριαρχώντας
σε αυτό, με τρόπο εγωκεντρικό μεν απολαυστικό δε.
Οι υπογραφές του μαρτυρούν συχνά τα κληροδοτήματα του graffiti,
μετουσιωμένα ωστόσο σε μία προσωπική σφραγίδα, ιδιαίτερα εμφανή στην
παραλληλία των αξόνων, η αυστηρότητα των οποίων κάμπτεται απ’ το χορταστικό,
καθότι «πεινασμένο» για αισθητηριακή εμπειρία τελικό σίγμα με σαφείς εξωστρεφείς
τάσεις, επικυριαρχίας στο street περιβάλλον.

Εικόνα 1 (“Achilles”): γεμίσματα με αυτοπεποίθηση δηλωτική απτικής απόλαυσης:
βλ.κόκκινο βέλος, χρώμα πρωτότυπα διαυγές μία εξωστρεφής μεν δύναμη, η οποία,
ωστόσο, σε ρουφά προς τα μέσα σαν ένα είδος mind game: κίτρινο βέλος

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Απρίλιος 2015, Ψυρρή - Κεραμεικός, οδός Τουρναβίτου ή και αλλιώς “Tin Pan Alley”

Εικόνα 2 (“Αchilles”): Αδύνατο να προσπεράσει κανείς, χωρίς να
κοντοσταθεί, το πυρετώδες, διεισδυτικό του χρώμα.

Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα

Εικόνα 3 (“Achilles”): Το σπρέι του συνέχεται μοναδικά με το αστικό τοπίο,
κυριαρχώντας σε αυτό, με τρόπο εγωκεντρικό μεν απολαυστικό δε.

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Σεπτέμβριος 2015, Εξάρχεια, οδός Κωλέττη 25 - 27

Εικόνα 4 (“Achilles”): Η έντονη υπογραφική του προσωπικότητα διακρίνεται
στην παραλληλία των αξόνων των γραμμάτων (απολυτότητα), βλ. μπλε βέλη και στο
διογκωμένο τελικό σίγμα με σαφείς εξωστρεφείς τάσεις, επικυριαρχίας στο street
περιβάλλον: βλ.κόκκινα βέλη.

Φωτογραφίες από: https://www.facebook.com/Achilles86

Εικόνα 5 (“Achilles”): Κάποιες άλλες υπογραφές του μαρτυρούν τα
κληροδοτήματα του graffiti. Εδώ οι τετράγωνοι γραμματικοί χαρακτήρες
εξισορροπούνται από την πλαστικότητα και την ευρηματικότητα στον τρόπο χρήσης
του σπρέι.

Φωτογραφίες από: https://www.isupportstreetart.com/artist/achilles/ &
https://www.lifo.gr/team/u41183/51166

“Alone 98”
Μια διαρκής εγρήγορση, μία ανησυχία, μία συνεχής, εγγενής ανάγκη ν’
αφουγκραστεί τις δονήσεις, τα μηνύματα, τις τάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Το μαρτυρά η ρυθμική ανομοιογένεια της κλίσης στον άξονα των γραμμάτων της
επιτοίχιας γραφής (εκεί αλλάζει και συνολικά το ύφος της χάραξης από τοίχο σε τοίχο)
και υπογραφής του αλλά και στις διπλότυπες μορφολογικές απεικονίσεις.
Ένα είδος ρυθμικότατης δημιουργικής αμφιθυμίας. Μοιάζει με διαρκή πάλη
διαχείρισης των ερεθισμάτων, μια διελκυστίνδα συναισθήματος, διανοητικής
επεξεργασίας του και τρόπου αντίδρασης. Χωρίς ωστόσο διακοπές. Πρόκειται για ένα
συνεχές, όπου το intro (λήψη μηνύματος) και το outro (αντίδραση στο μήνυμα)
αλληλοπεριχωρούνται.
Η διανοητική επεξεργασία επικεντρώνεται στον κοινωνικό τομέα και
μετουσιώνεται σ’ έναν μεστό κοινωνικό προβληματισμό ως σήμα κατατεθέν ζωής
(πρβλ. έμφαση στην ανάπτυξη της μεσαίας γραφικής ζώνης με παράλληλη παρουσία
επαναστροφικών χαράξεων, ενδεικτικών της εν λόγω επεξεργασίας). Μάλιστα
εμπλουτίζεται από κάποια φυσική φιλομάθεια και open mind προσέγγιση και
ικανότητα προσαρμογής (κυριαρχία της καμπύλης και των οβάλ με εσωτερικό
φάρδος).
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την ευπροσάρμοστη στο
διαθέσιμο γραφικό περιβάλλον χάραξη εξασφαλίζουν και καταδεικνύουν διάθεση

συνεργασίας και ένα καλό επίπεδο οργανωτικότητας. Η τελευταία ενισχύεται από την
καθαρότητα της φόρμας, η οποία ωστόσο δεν εξαντλείται στο σχήμα της αλλά η
διαχείριση του χρώματος είναι τέτοια, ώστε να εκπέμπει προς τον θεατή ελκυστικό
βάθος.
Κρυφές ιδιοσυγκρασιακές αιχμές εντοπίζονται στην αιχμηρότητα των
αποληκτικών γραμμών, ενδεικτικές της διατήρησης, παρά την προσαρμοστικότητα,
ενός προσωπικού, κριτικού βλέμματος αλλά και μια κάποια ιδιοτροπία ταπεραμέντου.
Συνιστούν ταυτόχρονα και σημεία εσωτερικευμένου άγχους, ένα κάποιο νευρώδες
πείσμα κάτω από εμπεδωμένους μηχανισμούς άμυνας (βλ. «τετραγωνοποιημένα» οβάλ
στην πεζή γραφή, παραλληλία των αξόνων και στενότητα των χαρακτήρων στη
κεφαλαιογράμματη γραφή).
Εικόνα 6 (“Alone 98”): Μια εγγενής ανάγκη ν’ αφουγκραστεί τα μηνύματα
του εξωτερικού περιβάλλοντος, αντιδρώντας με ένα είδος δημιουργικής αμφιθυμίας:
ανομοιογένεια της κλίσης των γραμμάτων και διπλότυπες μορφολογικές απεικονίσεις.
Μία open mind προσέγγιση: κυριαρχία της καμπύλης και των πεπλατυσμένων οβάλ,
βλ. κίτρινα βέλη.

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Ιούνιος 2017, Μεταξουργείο, οδός Κεραμεικού, υπό το πλαίσιο του “Metaxourgeio
Colour Festival” μαζί με τον “Epsilon Art”

Εικόνα 7 (“Alone 98”): Η διανοητική επεξεργασία επικεντρώνεται στον
κοινωνικό τομέα και μετουσιώνεται σ’ έναν μεστό κοινωνικό προβληματισμό ως σήμα
κατατεθέν ζωής. Διακρίνεται αφενός ικανότητα οργάνωσης αλλά και ένα κάποιο
νευρώδες, αμυντικό πείσμα»: καθαρή διάταξη της γραφής, παραλληλία των αξόνων
των γραμμάτων, πυκνότητα χάραξης.

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Μάϊος 2019, Εξάρχεια, οδός Ακαδημίας 98 - 100

Εικόνα 8 (“Alone 98”): Επικρατεί το φορμαλιστικό στοιχείο, η φόρμα ωστόσο
δεν εξαντλείται στο σχήμα της αλλά η διαχείριση του χρώματος είναι τέτοια, ώστε να
εκπέμπει προς τον θεατή ελκυστικό βάθος.

Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα
Μάϊος 2017, Γέφυρα Νέου Φαλήρου ΗΣΑΠ - γήπεδο Καραϊσκάκη, υπό το πλαίσιο του
“Old School Meeting Graffiti Festival”

Εικόνα 9 (“Alone 98”): Μία διαρκής πάλη διαχείρισης των ερεθισμάτων, μια
διελκυστίνδα συναισθήματος, διανοητικής επεξεργασίας του και τρόπου αντίδρασης:
πρβλ. ιδίως επαναστροφικές χαράξεις, βλ. μπλε βέλη. Κρυφές ιδιοσυγκρασιακές αιχμές
εντοπίζονται στην αιχμηρότητα των αποληκτικών γραμμών: βλ. κίτρινα βέλη.

Φωτογραφία από:
https://www.facebook.com/GraffitiInAthens/photos/a.329912290409649/10782312822444
09/?type=1&theater
Ιούλιος 2016, Εξάρχεια, οδός Κλεισόβης

“Paparazzi”:
Έντονη και κατεπείγουσα η ανάγκη για προσωπικό τρόπο έκφρασης στη βάση
μια εξωστρεφούς τάσης που υπηρετεί αφενός μεν την εκτόνωση αφετέρου την
επικοινωνία (σχεδόν χορευτική και εκτονωτική ρυθμικότητα με έκταση των τόνων και
εκτόξευσή τους προς τα έξω, γενικά ρυθμικά νευρώδης διάχυση του σπρέι, έτσι ώστε
η υπερενέργεια αυτή συχνά να θολώνει το περίγραμμα προς όφελος της κίνησης).
Η διανοητική ισχυρογνωμοσύνη τρέφεται από ένα ισχυρό, κυρίαρχο ένστικτο
(ισχυρές μελανώσεις) με βασικά χαρακτηριστικά την ιδιαίτερη υφολογική
εκφραστικότητα των γραμμών αλλά και την υψηλόβαθμη αντιδραστικότητα (βλ. τις
χαρακτηριστικές τριγωνικές χαράξεις στην κάτω ζώνη των υπογραφικών δομών). Η
ιδιορρυθμία της «επιθετικότητας», με την έννοια άλλοτε του κοινωνικά
προβληματισμένου θυμού κι άλλοτε της παιγνιώδους διάθεσης για αλληλεπίδραση με
το αστικό τοπίο γίνεται εύκολα διακριτή στην υπογραφή του. Εκεί οι υπεργωνιώδεις
χαράξεις συνυπάρχουν δημιουργικά με τις θρεμμένες από σπρέι καμπύλες.
Το σύνολο των ιδιοσυγκρασιακών αυτών χαρακτηριστικών, εν μέρει και
αντιφατικών μεταξύ τους, κατορθώνεται να μεταβολίζεται σε δυνατή εικονογραφία
μεγάλων διαστάσεων με βασικό χαρακτηριστικό την άμεση, σχεδόν αστραπιαία και
στη συνέχεια εμμένουσα στο βλέμμα του θεατή εκφραστικότητα. Η ιχνογραφική
δράση οδηγεί έτσι σ’ ένα συμβόλαιο διανοητικής και συναισθηματικής ειρήνευσης (βλ.
και την ιδιαίτερα ελκυστική διαχείριση των χρωμάτων).
Εικόνα 10 (“Paparazzi”): Ιδιαίτερα προσωπικό τρόπος ιχνογραφικής
έκφρασης στη βάση μιας εξωστρεφούς τάσης που υπηρετεί αφενός μεν τη δημιουργική
εκτόνωση αφετέρου τη δημιουργική επικοινωνία.

Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα
Μάϊος 2017, Ψυρρή, οδός Σαρρή, τίτλος - σχόλιο: “All those musicians from my mural real people playing in the streets of Athens. "It's not an accident that musicians become
musicians and engineers become engineers: it's what they're born to do. If you can tune
into your purpose and really align with it, setting goals so that your vision is an
expression of that purpose, then life flows much more easily (Jack Canfield)”.

Εικόνα 11 (“Paparazzi”): Η ιδιορρυθμία της «επιθετικότητας», με την έννοια
άλλοτε του κοινωνικά προβληματισμένου θυμού κι άλλοτε της παιγνιώδους διάθεσης
για αλληλεπίδραση με το αστικό τοπίο (πρβλ. ιδίως τον χορευτικό τρόπο εκτόξευσης
προς τα έξω των «τόνων», βλ.κίτρινα βέλη), γίνεται εύκολα διακριτή στην υπογραφή
του. Εκεί οι υπεργωνιώδεις χαράξεις συνυπάρχουν δημιουργικά με τις θρεμμένες από
σπρέι καμπύλες.

Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα

Εικόνα 12 (“Paparazzi”): Το σύνολο των ιδιοσυγκρασιακών του
χαρακτηριστικών, εν μέρει και αντιφατικών μεταξύ τους, κατορθώνεται να
μεταβολίζεται σε δυνατή εικονογραφία μεγάλων διαστάσεων με βασικό
χαρακτηριστικό την άμεση, σχεδόν αστραπιαία και στη συνέχεια εμμένουσα στο
βλέμμα του θεατή εκφραστικότητα.

Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα, Λευκωσία Κύπρου
Ιούνιος 2016, Λευκωσία Κύπρου, τίτλος - σχόλιο: “The Pontic Genocide is one of the
darkest moments in history not only for Greeks, but also for mankind. The Genocide
vanished from its ancestral and historic homeland in Pontus a culturally vibrant and
unique part of the Greek population that had been fighting for its survival for about
3,000 years (By Stella Tsolakidou)”. This is my latest mural "O Κύριος Γιωρίκας"
("Mister Giorikas") υπό το πλαίσιο του “Imagine The Roads Festival”

“Simple G”:
Η ιδιαιτερότητα και η ένταση της προσωπικότητας που διαχέεται με τρόπο
γοητευτικό στον τοίχο ενυπάρχει μέσα στη φουλ ρυθμικότητα της χάραξης. Πρόκειται
για μία ανάγκη αυτοέκφρασης που εκτοξεύεται υφολογικά, σαν ένα είδος
εντυπωσιακής προσωπικής σφραγίδας (βλ. ιδίως τη χαρακτηριστική ληκτική γραμμή
στην υπογραφή, δυναμικότατο και αποφασιστικό γραφικό «νήμα» κινείται προς τα
δεξιά, δηλ. προς το περιβάλλον και στη συνέχεια με συνακόλουθη πάχυνση της ροής
του σπρέι προς τα αριστερά, δηλ. προς τον εαυτό ως ένας τύπος αυτοϋπογράμμισης).
Στο κυρίως υπογραφικό «σώμα» διακρίνεται η κυριαρχία της κάθετης
διάστασης των αξόνων, ενδεικτική του δημιουργικού αυτού εγωκεντρισμού, ο οποίος
ανιχνεύεται, ως σημειώθηκε παραπάνω, και στην τελική γραμμή. Επιπλέον
παρατηρούνται μικρά μεσογραμματικά διαστήματα (άρα το χέρι κρατιέται κοντά στο
σώμα), τα οποία σε συνδυασμό με τη φινέτσα του γραφικού «νήματος» συμβολίζουν
την προστατευτική ασπίδα του εαυτού, όχι μόνο από τα εξωτερικά ερεθίσματα αλλά
και από μία κάποια εγγενή εσωτερική ευαισθησία. Η τελευταία εξάλλου μετουσιώνεται
με τον πλέον έξοχο τρόπο ειδικά στις large scale εικονογραφίες του.
Χαρακτηριστική η προσοχή στη λεπτομέρεια και μία ορισμένη απολυτότητα
στον τρόπο ιδέασης και αντίδρασης (παραλληλία των αξόνων των γραμμάτων),
ταυτοχρόνως όμως σταθερότητα δράσης και έμφυτη, διάχυτη κομψότητα της
ζωγραφικής και (υπο)γραφικής κίνησης.
Με τον τρόπο αυτό η ιχνογραφική επενέργεια στο αστικό περιβάλλον
εμφανίζεται χορταστική και γενναιόδωρη στο πλαίσιο ενός συνεχούς μεταξύ της
εκφραστικής προσφοράς προς τα έξω (βλ. ιδίως τον εντυπωσιακό τρόπο ανάπτυξης
των τοιχογραφιών του) και της ανατροφοδοτικής επιστροφής σε ένα είδος εσωτερικής
λιτότητας, όπου φιλτράρεται και προκρίνεται το ουσιώδες για τον ίδιο (βλ. τη
μορφολογική απλοποίηση στους άξονες των γραμμάτων και την τελική προς τα
αριστερά κατεύθυνση της γραμμής).
Εικόνα 13 (“Simple G”): Έντονη ανάγκη αυτοέκφρασης που εκτοξεύεται
υφολογικά, σαν ένα είδος εντυπωσιακής προσωπικής σφραγίδας: πρβλ. ιδίως τη
χαρακτηριστική ληκτική γραμμή στην υπογραφή, δυναμικότατο και αποφασιστικό
γραφικό «νήμα» κινείται προς τα δεξιά, δηλ. προς το περιβάλλον και στη συνέχεια με
συνακόλουθη πάχυνση της ροής του σπρέι προς τα αριστερά, δηλ. προς τον εαυτό ως
ένας τύπος αυτοϋπογράμμισης, η εν λόγω υπογραφική κίνηση βρίσκεται σε απόλυτη
«χορευτική» αρμονία με την ιχνογραφία του, κίτρινα βέλη.

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Οκτώβριος 2018, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», τίτλος - σχόλιο: «Ο χορός της», συνεργασία
με Μεξικανούς street artists Jimmy Carbo & LibreHem & Neskes Nikos από την
Ελλάδα

Εικόνα 14 (“Simple G”): Χαρακτηριστική η προσοχή στη λεπτομέρεια και μία
ορισμένη απολυτότητα στον τρόπο ιδέασης και αντίδρασης: παραλληλία των αξόνων
των γραμμάτων της υπογραφής, διάχυτη κομψότητα της ζωγραφικής και
(υπο)γραφικής κίνησης.

Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα
Σεπτέμβριος 2017, Ψυρρή, οδός Λουκά Νίκα, τίτλος - σχόλιο: «Συμπόρευσις»

Εικόνα 15 (“Simple G”): Η ιχνογραφική του επενέργεια στο αστικό
περιβάλλον εμφανίζεται εντυπωσιακή και γενναιόδωρη στο πλαίσιο ενός συνεχούς
μεταξύ της εκφραστικής προσφοράς προς τα έξω και της ανατροφοδοτικής για εκείνον
επιστροφής προς τα μέσα.

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019, Μεταξουργείο, υπό το πλαίσιο Φεστιβάλ «Το Μικρό
Παρίσι των Αθηνών», τίτλος - σχόλιο: “So many books, So little time”
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