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*Η δημοσίευση των θεωρητικών αλλά και ερευνητικών ενοτήτων του Project πραγματοποιείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την καλύτερη δυνατή γνωριμία και κατανόηση του 

κοινού για τη Street Art με συνοδευτικό οπτικό υλικό ανά ενότητα.  

Συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος της ερευνητικής ενότητας για τη δεύτερη γραφολογική 

ανάλυση της  Street Art (γραφολογικά πορτρέτα) – επιμέλεια συνολικού κειμένου: Ευδοξία 

Φασούλα, Κωνσταντίνα-Μαρία Κωνσταντίνου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 2018 - 2020 

 

mailto:crime@e-keme.gr


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 

 
2 

 

 

(Συνέχεια του Α’ Μέρους της Ερευνητικής Ενότητας) 

 

Γραφολογικά πορτρέτα των έργων της Street Art μέσω φωτογραφιών 

(καταγραφή στο κέντρο της Αθήνας)  

της   

Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – Δικηγόρος, Διδάκτωρ 

Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου  

 

IIβ. Γραφολογικά πορτρέτα («κεντρομόλα») 

Άννα Δημητρίου - “Candy Blue”: 

Το παρελθόν ανελκύεται ως συστατικό στοιχείο όχι μόνο της επιτοίχιας ιχνογραφίας 

της, αλλά και κινητήρια και καταληκτική δύναμη στη γραφή και υπογραφή της (εναρκτήριες 

προπαρασκευαστικές έντονα εκτεινόμενες στο αριστερό τμήμα, που συμβολικά ταυτίζεται με 

το παρελθόν, τρέφοντας και εκκινώντας το σώμα / ληκτικές χαράξεις επαναστροφικές προς τα 

αριστερά, επιστροφή δηλαδή κάθε φορά και δη με εμφατικό τρόπο στην παρελθοντική 

εμπειρία). 

Εικαστική ματιά έντονα προσωπική, ενίοτε κι αδιαπραγμάτευτη (βλ. υπερυψωμένα 

«τ», το δημιουργικό πείσμα ενισχύεται και από την πατημένη ή και πολλαπλώς πατημένη 

γραφική πίεση, διακρίνονται επιχαράξεις), τείνει διαρκώς στη δημιουργική αυτοπραγμάτωση. 

Ο γραφικός ρυθμός είναι έντονος μεν (εναλλαγές κλίσης και διάστασης) πλην όμως μοιάζει 

εγκλωβισμένος (συνειδητά) σε μία ιδιότυπη εσωτερικότητα με βασικό χαρακτηριστικό την 

εσωτερικευμένη υπερένταση («τετραγωνοποιημένα» οβάλ των γραμμάτων). Η interior ένταση 

ζητά διακαώς θεαματική έξοδο εξ ου και οι προεκτάσεις των γραμμών ή των σταλάξεων προς 

τα κάτω. Πρόκειται για μία αυθόρμητη και ισχυρή καταφυγή στον μύθο και μία ανάγκη 

κατεπείγουσα έκφρασης και ικανοποίησης των ενστίκτων επιβίωσης. 

Σταθερότητα και φερεγγυότητα στην ανάληψη του έργου, επιμελής και φροντισμένη 

προσέγγισή του, εξ ου και η κυριαρχία του καθαρόαιμου ιχνογραφικού φορμαλισμού, με 

προσωπική σφραγίδα ωστόσο, και στην καθαρή και ασύνδετη γραφική χάραξη. Οι τελικές, 

επαναστροφικές προς τα αριστερά χαράξεις, τοξοειδείς στη μορφολογία τους, εμφανίζονται 

δηλωτικές της καταληκτικής της τάσης για αυτοπροστασία αλλά και για υπεράσπιση των 

σημαντικών της. 
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 Εικόνα 16 (Άννα Δημητρίου): Το παρελθόν ως συστατικό στοιχείο της επιτοίχιας 

ιχνογραφίας της αλλά και στη γραφή και υπογραφή της: εναρκτήριες προπαρασκευαστικές 

γραμμές έντονα εκτεινόμενες στο αριστερό τμήμα, που συμβολικά ταυτίζεται με το παρελθόν, 

/ ληκτικές χαράξεις επαναστροφικές προς τα αριστερά, επιστροφή, δηλαδή, κάθε φορά και δη 

με εμφατικό τρόπο στην παρελθοντική εμπειρία, βλ. μπλε βέλη. 

 

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου  

Νοέμβριος 2018, Μεταξουργείο, οδός Λιοσίων, τίτλος - σχόλιο: “I want you. A guy and a girl 

can be just friends, but at one point or another, they will fall for each other… Maybe 

temporarily, maybe at the wrong time, maybe too late, or maybe forever” 
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Εικόνα 17 (Άννα Δημητρίου): Εικαστική ματιά έντονα προσωπική, ενίοτε κι 

αδιαπραγμάτευτη: υπερυψωμένα «τ», το δημιουργικό πείσμα ενισχύεται και από την πατημένη 

ή και πολλαπλώς πατημένη γραφική πίεση, διακρίνονται επιχαράξεις, τείνει διαρκώς στη 

δημιουργική αυτοπραγμάτωση (βλ. μπλε βέλη). 

 

Φωτογραφία από: https://www.inexarchia.gr/street-art/kolaz-se-toiho-sto-palio-aerodromio 

Μάρτιος 2017, Αεροδρόμιο Ελληνικού,  τίτλος - σχόλιο: “If I look back I am lost” & “If you 

want to have a golden signature, create a good art” 
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Εικόνα 18 (Άννα Δημητρίου): Η εσωτερικευμένη ένταση ζητά διακαώς θεαματική 

έξοδο εξ ου και οι προεκτάσεις των γραμμών των γραμμάτων ή των σταλάξεων προς τα κάτω, 

βλ. κίτρινα βέλη. Πρόκειται για μία αυθόρμητη και ισχυρή καταφυγή στον μύθο και μία 

ανάγκη έκφρασης και ικανοποίησης των ενστίκτων επιβίωσης. 

 

 

Φωτογραφία από: https://www.athensvoice.gr/culture/arts/593157_h-anna-dimitrioy-

paroysiazei-tis-kyries-tis-egkataleipsis   

Φεβρουάριος 2019, Βουλιαγμένη Αττικής, τίτλος - σχόλιο: “Miss Leningrad. No one is 

forgotten. Nothing is forgotten. Let no one forget. Let nothing be forgotten. Olga Berggolts”  

& «Ένας άστεγος εκδότης με θέα τη θάλασσα. Ο Γιώργος Κουρούπης είναι φωτογράφος. 

Τελευταία του δουλειά ως ελεύθερος επαγγελματίας, το έντυπο της Κυριακάτικης 

Καθημερινής: Η ελληνική τέχνη στα μουσεία του κόσμου (Vice, 3/03/2015). Αυτό ήταν το δώρο 

μου για τις ιστορίες ζωής που άκουσα σήμερα».  
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου   

Από αριστερά: Φεβρουάριος 2018, Άλιμος, 2ο Γυμνάσιο, οδός Αμμοχώστου 36, τίτλος - σχόλιο: 

«Σήμερα η Φρίντα στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Όπως μπαίνεις φάτσα κάρτα. Η τέχνη και τα 

μαθηματικά κι η θρησκεία πρέπει να υπάρχουν σε ίσα μέρη στα σχολεία έτσι ώστε να μπορεί ο 

καθένας να επιλέξει που θα πιστέψει» 

& 

 Από δεξιά: Ιανουάριος 2018, Μεταξουργείο, οδός Κεραμεικού, τίτλος - σχόλιο: «Στραβάδια 

απολύθηκα!»  
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Μάρτιος 2017, Αναφιώτικα - Πλάκα, τίτλος - σχόλιο: “Miss Dazy” 

& 

Από δεξιά: Φεβρουάριος 2019, Μοναστηράκι - Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, συμβολή οδών 

Αθηνάς και Βλαχάβα, τίτλος - σχόλιο: «Το Τρίγωνο στηρίζει τη street art. Με τη συνεργασία 

Αφών Σβουρδάκου. The gardeners»  

 

Αντώνης Χάμπας - Antonis Hambas: 

Εγγενής συστολή έντονα εμφανής στο πλέον εξατομικευμένο συστατικό, την 

υπογραφή του. Λιτή φόρμα, πολύ διακριτική τοποθέτηση στο διαθέσιμο γραφικό πεδίο, μικρά 

μεσογραμματικά διαστήματα, ενίοτε επιλογή απροσωποποιημένης υπογραφικής μορφής 

(στένσιλ). Ωστόσο η εν λόγω συστολή βρίσκει τρόπο εντυπωσιακού μεταβολισμού μέσω των 

έντονων σε έκταση και υφολογικό τρόπο χάραξης τοιχογραφιών του. Πάραυτα, η βασική 

ιδιοσυγκρασιακή τάση παραμένει και συγκινεί με την ταυτότητά της. Η συνολική δημιουργία 

αναδύεται ως το ιχνογραφικό προϊόν ενός προσεκτικού παρατηρητή που θρέφεται δημιουργικά 

από την εσωτερίκευση του βλέμματός του. 

Στους πεζούς υπογραφικούς του χαρακτήρες διακρίνεται μία παιδική αμφιταλάντευση 

(βλ. ιδίως τη σχολικού τύπου χάραξη και την εναλλαγή στην κλίση αυτής). Ταυτοχρόνως, η 

τοξοειδής γραφική κίνηση εντοπίζεται και στην ιχνογραφία του (παρατηρώντας τις «μολυβιές» 

του διακρίνεται η κεντρομόλα κατεύθυνση), καλώντας τον θεατή σε μία στάση αναμέτρησης 

με την σκέψη. Η παρόρμηση εδώ δεν έχει χώρο. Η ρυθμικότητα είναι προσωποπαγής και 

εσωτερικευμένη, μοιάζει με ένα σπιράλ σε δημιουργική συνέχεια. 
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Εικόνα 19 (Αντώνης Χάμπας): Εγγενής συστολή έντονα εμφανής στην υπογραφή 

του. Διακρίνεται πολύ διακριτική τοποθέτησή της στο διαθέσιμο γραφικό πεδίο: βλ. κόκκινο 

βέλος. Στους πεζούς υπογραφικούς του χαρακτήρες διακρίνεται μία παιδική αμφιταλάντευση: 

πρβλ.ιδίως τη σχολικού τύπου χάραξη και την εναλλαγή στην κλίση αυτής. 

 

 

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Νοέμβριος 2018, Μεταξουργείο, οδός Πηνελόπης, Φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών», 

τίτλος - σχόλιο: “The beauty is in the streets” 
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Εικόνα 20 (Αντώνης Χάμπας): Η συνολική δημιουργία αναδύεται ως το ιχνογραφικό 

προϊόν ενός προσεκτικού παρατηρητή που θρέφεται δημιουργικά από την εσωτερίκευση του 

βλέμματός του, εδώ “Tribute to Silence”. 

 

Φωτογραφίες από: https://www.hambas.com/works/tribute-to-silence/  

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017, Βύρωνας, τίτλος - σχόλιο: “Tribute to Silence” 
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Εικόνα 21 (Αντώνης Χάμπας): Διακρίνεται και πάλι η ιδιαίτερα διακριτική 

τοποθέτηση της υπογραφής του στο διαθέσιμο γραφικό πεδίο με επιλογή αυτή τη φορά και της 

αποπροσωποποιημένης υπογραφικής μορφής (στένσιλ), βλ. κίτρινα βέλη. Η συστολή του αυτή 

βρίσκει τρόπο εντυπωσιακού μεταβολισμού μέσω των έντονων σε έκταση και υφολογικό 

τρόπο χάραξης τοιχογραφιών του.  

 

 

Φωτογραφίες από: tumblr.com 

Ιούνιος - Ιούλιος 2018, Αθήνα, Οδός Κορίνης 3 
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Ιούνιος - Ιούλιος 2019, Παγκράτι, οδός Φρύνωνος , τίτλος - σχόλιο: “Poseidon 

Residence” σε συνεργασία με “My Greek Vacations”  

&  

Από δεξιά: Ιούνιος 2018, Κέντρο Αθήνας - Σύνταγμα, οδός Περικλέους, τίτλος - σχόλιο: 

“Athenian man ghost” 

 

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 
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Από αριστερά: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019, Γλυφάδα, οδός Μερόπης 11 (parking), τίτλος - 

σχόλιο: “I learn how to draw in my early age from comics … some haters telling that I don’t 

have a style … my friends I only have many styles and you will I have more and more … saw 

my your skills”  

&  

Από δεξιά: Σεπτέμβριος 2017, Ψυρρή, οδός Λουκά Νίκα 

 

 

Λεωνίδας Γιαννακόπουλος - Leonidas Giannakopoulos: 

Εξαιρετικής υφής επιμέλεια, φροντίδα, σταθερότητα, πιθανότατα και μέχρι 

προσωπικής εξουθένωσης, ανάγκη κατεπείγουσα, εγγενής και μόνιμη κατά τον προσωπικό 

τρόπο θέασης και αντίδρασης. Πλήρης δημιουργική αφοσίωση, αυτοπειθαρχία σε συνδυασμό 

με υψηλότατο επίπεδο γραφοκινητικής δεξιότητας, μνήμη και εν γένει και σκέψη αναλυτική 

κατά την επιδίωξη της τελικής καθαρότητας ερεθισμάτων και εμπειριών (μορφολογική 

καθαρότητα, λεπτομερέστατη χάραξη επί εδάφους προσεκτικά παρηγμένου γραφικού και 

ιχνογραφικού «νήματος», ασύνδετη χάραξη της ολόγραφης υπογραφής). 

Η ακολουθούμενη τεχνοτροπία της μορφολογικής λεπτομέρειας που εν τέλει προσδίδει 

απόλυτα προσωπικό ύφος σε αυτή ανοίγει ερμηνευτικά ένα δίπολο προσέγγισης της 

προσωπικότητας του ιχνογράφου. Από τη μία, μια κάποια ανελαστικότητα της ματιάς και της 

αντίδρασης διακρίνεται αδιαμφισβήτητα σε επίπεδο πιο εσωτερικό και διαπροσωπικό και 

καθότι εμμένουσα, συνιστά βασικό ιδιοσυγκρασιακό συστατικό. Ενίοτε μεταβολίζεται σε 

ευφυές, φίνα αιχμηρό χιούμορ (βλ. πολύ διακριτικά αιχμηρά «άγκιστρα»). Οι χρόνοι και οι 

τρόποι ενέργειας διακρίνονται για τον αυστηρά προσωπικό τους χαρακτήρα. 

Απ’ την άλλη, αδιαμφισβήτητο επίσης το εν εγρηγόρσει επίπεδο ενέργειας και 

μνημονικής ανάκλησης. Η ευαισθησία που αναδύεται μέσω της έμφυτης κομψότητας στην 

εικαστική παρέμβασή του, η κληρονομιά της χαρακτικής. Στην τέχνη του Γιαννακόπουλου 

τίποτα δεν μεγαλουργείται ως χονδροειδές ή άκομψο. Το πλήρως αντίθετο και ως στάση ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crime@e-keme.gr


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 

 
13 

Εικόνα 22 (Λεωνίδας Γιαννακόπουλος): Στην τέχνη του Γιαννακόπουλου τίποτα δεν 

μεγαλουργείται ως χονδροειδές ή άκομψο. Το πλήρως αντίθετο και ως στάση ζωής. 

 

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Μάϊος 2019, Σταθμός Λαρίσης - Λιοσίων, Άγιος Παντελεήμονας, τίτλος - σχόλιο: “Eternal 

traveler” υπό την αιγίδα του “Positive Living Eu” 

 

Εικόνα 23 (Λεωνίδας Γιαννακόπουλος): Δημιουργική αφοσίωση, αυτοπειθαρχία σε 

συνδυασμό με υψηλότατο επίπεδο γραφοκινητικής δεξιότητας, μνήμη, εν γένει σκέψη 

αναλυτική: μορφολογική καθαρότητα, λεπτομερέστατη ιχνογραφία, ασύνδετη χάραξη της 

ολόγραφης υπογραφής. 

 

Φωτογραφίες από: https://leonidasgiannakopoulos.gr/  

Δεκέμβριος 2016, Dl Gallery, Πειραιάς, οδός Μεσολογγίου 55 
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Εικόνα 24 (Λεωνίδας Γιαννακόπουλος): Η ακολουθούμενη τεχνοτροπία της 

μορφολογικής λεπτομέρειας, που εν τέλει προσδίδει χαρακτηριστικά προσωπικό ύφος στις 

τοιχογραφίες του, από τη μία είναι ενδεικτική ιδιοσυγκρασιακής απολυτότητας απ’ την άλλη 

αναδεικνύει μία εσώτερη ευαισθησία και την έμφυτη κομψότητά του. Διακρίνεται ευφυές, 

φίνα αιχμηρό χιούμορ»: πολύ διακριτικά αιχμηρά «άγκιστρα», βλ. κίτρινα βέλη.  

 

 

Φωτογραφίες από: https://leonidasgiannakopoulos.gr/   

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016, Ελευσίνα, τίτλος - σχόλιο: “Promise land is a state of mind - 

Part 1” στο πλαίσιο - υπό την αιγίδα του “The Heritage Nation” 
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Οκτώβριος 2018, Μεταξουργείο, οδός Φαβιέρου 41, υπό το πλαίσιο του 

Φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών» 

&  

Από δεξιά: Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2020, Νέα Ιωνία, οδός  Ελ. Βενιζέλου 63 (Πινακοθήκη 

Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου), έργο σε έκθεση, τίτλος - σχόλιο: “The Caravan” 

 

“Wild Drawing” (“WD”):  

Πρόκειται για έναν πολυταλαντούχο καλλιτέχνη του δρόμου που συνειδητά και 

ιδιοσυγκρασιακά αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Στις υπερεντυπωσιακές 

τοιχογραφίες του η υπογραφή του βρίσκεται ουσιαστικά στο «περιθώριο» του γραφικού 

πεδίου, συνεπτυγμένη πάραυτα στα απολύτως ουσιώδη (αρχικά της street αυτοαναφοράς του). 

Ταυτόχρονα, όμως, το γεγονός ότι την κυκλώνει δεν είναι παρά δηλωτικό προστατευτισμού 

της καλλιτεχνικής και εν γένει ταυτότητάς του, ένα είδος street σφραγίδας ανεξίτηλης στο 

μυαλό των θεατών παρά το εφήμερο της street τέχνης. Ένας τύπος κατοχύρωσης. 

Ο εγωκεντρισμός του απολαυστικός έτσι όπως πλουσιοπάροχα αναβλύζει απ’ τον 

μουραλισμό του, στην υπογραφή του αντιθέτως είναι φίνα υπόκωφος (κάθετη διάσταση / 

ανάπτυξη των γραμμάτων, γωνίες α’ και β’ τύπου, ήτοι στο άνω και κάτω τμήμα των γραμμών, 

τοξοειδείς χαράξεις που εντείνουν τόσο στην υπογραφή του όσο και στην ιχνογραφία του το 

γενικά κλειστό σχήμα, μια αίσθηση οχύρωσης αλλά κι ένα κάλεσμα του βλέμματος του θεατή 

προς τα μέσα). 

Υψηλή ικανότητα προσοχής, επιμέλειας, υπομονής, επιμονής και αυτοπειθαρχίας κατά 

τη δημιουργική διαδικασία (συχνά δίνεται η εντύπωση της εγχάρακτης ιχνογραφίας), ένα ύφος 

απόλυτα προσωπικό σε κάθε έκφανση της ζωής και βεβαίως και στην εικαστική. Άλλωστε το 

διακρινόμενο και στα έργα του «περίκλειστο» της χάραξής του (βλ. περιγράμματα σε αυτά), 

καθώς και η συνύπαρξη τοξοειδών και γωνιωδών σχηματισμών εμφατικά χτίζουν την 

εικονογραφία του ως μία ΔΗΛΩΣΗ προσωπικότητας προς το αστικό τοπίο. 

mailto:crime@e-keme.gr
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Εικόνα 25 (“Wild Drawing”): Στις εντυπωσιακότατες τοιχογραφίες του η υπογραφή 

του βρίσκεται ουσιαστικά στο «περιθώριο» του γραφικού πεδίου, συνεπτυγμένη πάραυτα στα 

απολύτως ουσιώδη (αρχικά της street αυτοαναφοράς του). Ταυτόχρονα, όμως, το γεγονός ότι 

την κυκλώνει δεν είναι παρά δηλωτικό προστατευτισμού της καλλιτεχνικής και εν γένει 

ταυτότητάς του, ένα είδος street σφραγίδας ανεξίτηλης στο μυαλό των θεατών παρά το 

εφήμερο της street τέχνης. 

 

 

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

 

Οκτώβριος 2016, Μεταξουργείο, οδός Κων/νου Παλαιολόγου & Σάμου, Φεστιβάλ «Το Μικρό 

Παρίσι των Αθηνών», τίτλος - σχόλιο: “Knowledge speaks - Wisdom listens. Owl symbolizes 

wisdom and at the same time is a symbol of the goddess Athena, the one that gave her name to 

the city of Athens. From the other hand, owl as a bird, is famous for its exceptionally good far 

vision, particularly in low light. Nowadays, Greece and not only, is experiencing a really dark 

phase and I think is time for us, in Greece and around the globe, to recall this creature’s 

wisdom”    

 

 

 

 

 

 

mailto:crime@e-keme.gr
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Εικόνα 26 (“Wild Drawing”): Tοξοειδείς χαράξεις, ουσιαστικά κεντρομόλες»: βλ. 

κίτρινα βέλη, που εντείνουν όχι μόνο στην υπογραφή του αλλά και στην ιχνογραφία του το 

γενικά κλειστό σχήμα, μια αίσθηση οχύρωσης αλλά κι ένα κάλεσμα του βλέμματος του θεατή 

προς τα μέσα. 

 

  

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Ιούνιος 2014, Εξάρχεια, οδός Ερεσσού και Μπενάκη, τίτλος - σχόλιο: “5 euro” 
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Εικόνα 27 (“Wild Drawing”): Ο δημιουργικός εγωκεντρισμός του απολαυστικός έτσι 

όπως πλουσιοπάροχα αναβλύζει απ’ τον μουραλισμό του, στην υπογραφή του αντιθέτως είναι 

φίνα υπόκωφος. 

 

 

Φωτογραφία από αριστερά της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Φεβρουάριος 2013, Κηφισιά, οδός Λεωφ. Κηφισίας 310, τίτλος - σχόλιο: “Are U sure all U need 

is Love???” 

Φωτογραφία από δεξιά της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Ιούλιος 2015, Εξάρχεια, οδός Αραχώβης και Μπενάκη, τίτλος - σχόλιο: “No Land for the Poor - 

dedicated to the Poor and Homeless in Greece and around the globe” 
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Οκτώβριος 2013, Εξάρχεια, οδός Αραχώβης και Μπενάκη, τίτλος - σχόλιο: 

“Capture” 

 

 

Επιπροσθέτως … από τις φωτογραφικές καταγραφές τη χρονική περίοδο 2018 - 2020 στο 

κέντρο της Αθήνας στις διάφορες εκφάνσεις του κινήματος, όπως για παράδειγμα, έκθεση 

σε κλειστό ή και ανοιχτό χώρο, φεστιβάλ κ.ο.κ., παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά 

επιπρόσθετα γραφολογικά προφίλ των καλλιτεχνών street artists: 

 

“INO” - “The power of Street Art is that it goes to people’s daily life to be 

seen”:  

Ο “INO” επειδή ακριβώς ξεκίνησε από τη Graffiti σκηνή και την κουλτούρα της 

ομάδας, δεν σημαίνει πως σήμερα εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλά με αυτήν. Οι graffiti 

writers κατηγορούν τη Street Art, δυστυχώς, πως έχει γίνει εμπορική και οτι έχει «προδώσει» 

τις αρχές της, την αφετηρία της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τρόποι ζωής αυτών 

των καλλιτεχνών, γι’ αυτό και πολλές φορές, τα έργα τους, «πατώνται» από τους graffiti 

writers. Ακόμη ένα παράδειγμα, είναι η δημιουργία των Μουσείων της Street Art σε πολλές 

ευρωπαϊκές πόλεις. Υποτίθεται πως η Street Art είναι μία από τις μορφές τέχνης στον δρόμο, 

για ποιους λόγους να μπει σε εσωτερικούς τοίχους ή πίνακες; Ερώτημα που συνεχίζει ακόμη 

και σήμερα να απασχολεί όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κίνημα της Street Art.  
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Ως προς το γραφολογικό πορτρέτο της προσωπικότητας του “INO”, η ανάγκη 

έγγραφης χάραξης σε µεγάλο πεδίο σχεδόν πάντα σε όλα τα έργα του µε ανάπτυξη ιδίως της 

παραστατικής τεχνικής και της ρεαλιστικής απεικόνισης ως σταθερή, σχεδόν µόνιµη, επιλογή, 

τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια (τεχνική της αφαίρεσης), καταδεικνύει την ανάγκη του 

προσώπου για αυτοπροβολή, για εκτόνωση ενός δουλεµένου µέσω του έργου ναρκισσισµού, 

µιας κατεπείγουσας και σταθερής ροπής στον εντυπωσιασµό των τρίτων. Ωστόσο, η ανάγκη 

αυτή, δεν ενέχει επιβολή αλλά, αντιθέτως, στοχεύει στην πειθώ.  

Το εκάστοτε έργο, εκτός από µεγαλοδιάστατο, πρέπει να είναι καλοδουλεµένο στις 

λεπτοµέρειές του, πρωτότυπο και προσωπικά επεξεργασµένο, πλήρως αναγνωρίσιµο ως προς 

τον φορέα της χάραξής του. Η επιλογή των ψυχρών και ουδέτερων χρωµάτων εκπηγάζει απ’ 

την εσωτερικευµένη τάση εντοπισµού της ουσίας των πραγµάτων και αντανακλά την 

ικανότητα σύνοψης και παρουσίασης αυτής µε τρόπο αφηγηµατικά εντυπωσιακό και 

υφολογικά µοναδικό. Εργατικότητα, ικανότητα συγκέντρωσης, συνδυασµός αναλυτικής και 

συνθετικής σκέψης, φιλοδοξία αλλά και φιλοµάθεια για σκοπούς προσωπικής ανάδειξης 

σταθερές στην «πινελιά» του “INO”.  

 

Φωτογραφία από αριστερά της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Ιούνιος 2014, Εξάρχεια, οδός Κωλέττη και Μπενάκη (parking), τίτλος - σχόλιο: “Wake Up” 

& 

Φωτογραφία από δεξιά της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Φεβρουάριος 2014, σε συνεργασία με τους “AIVA” & “SER”, Κεραμεικός, οδός Πειραιώς - 

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
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Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα  

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019, Κεραμεικός, οδός Πειραιώς, τίτλος - σχόλιο: “Gioconda 

looking Athens | Last Supper in Athens, A dark piece for a bright city. Acrylic paint on wall”, 

έτος Da Vinci 

 

 

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Σεπτέμβριος 2015, Πειραιάς, λιμάνι, κτίριο Τυπάλδου, τίτλος - σχόλιο: “We 

Have The Power”, υπό τη χρηματοδότηση του “National Geographic” και για τη δημιουργία 

ενός documentary film για λογαριασμό του  
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&  

Από δεξιά: Μάϊος 2018, Πειραιάς, οδός Φιλελλήνων 11 & Νοταρά (parking, Filon Hotel), τίτλος 

- σχόλιο: “Lost” 

 

 

 

Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Σεπτέμβριος 2019, Κεραμεικός, Ιερά Οδός (parking), τίτλος - σχόλιο: “Freedom 

for Sale” 

&  

Από δεξιά: Απρίλιος 2016, Κεραμεικός, οδός - λίγα μέτρα από την Ομόνοια - Πειραιώς και 

Δεληγιώργη στον τοίχο του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, (parking), τίτλος - σχόλιο: “Snowblind” υπό 

την υποστήριξη του «Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος - Prometheus Liver Patient 

Association» 
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“MAYRA”:  

Το θηλυκό στοιχείο εµφανίζεται µε τρόπο σχεδόν αρχετυπικό στις χαράξεις της όσον 

αφορά την εικονογραφική πλευρά. Στον τρόπο εκτέλεσης περιλαµβάνει σχηµατισµούς 

ογκώδεις, επιµεληµένους µορφολογικά, «πυκνούς» µε χρήση του µαύρου και του µωβ που 

αυξάνουν την εσωτερικευµένη ένταση. Εν µέρει έµφυλη («γυναικεία») και εν µέρει 

ιδιοσυγκρασιακή ανάπτυξη ενός είδους επιθετικής άµυνας σ’ έναν χώρο ανδροκρατούµενο, 

συγκρουσιακό, ανταγωνιστικό και ενίοτε επικίνδυνο. Η µορφή της «γυναίκας» επιβάλλεται, 

ως ένα προσωπικό στοίχηµα, το οποίο ωστόσο δεν σταµατά εκεί. Η ανάγκη να βρεθεί χώρος 

είναι και προσωπική. Ωστόσο, λειτουργεί περισσότερο ως µία έκρηξη εσωτερικευµένης 

έντασης να βρει δρόµο η αυτοεικόνα κι άρα και η αυτοπραγµάτωση. Πολλή ενέργεια, σκέψη 

συµπυκνωµένη, φόβοι και άγχη που ερευνούν τρόπους δηµιουργικής διαφυγής. Υπερτερεί η 

φόρµα εις βάρος του ρυθµού που µοιάζει περισσότερο µε επιτόπιο βήµα.  

 

Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Φεβρουάριος 2016, Κεραμεικός, οδός Ευμολπιδών   

“Political Stencil”:  

Ευρηµατικό ως εντυπωσιακά «κινητικό» και λιγότερο µορφολογικό (ένας ιδιόµορφος 

ιµπρεσσιονισµός) σε συνδυασµό µε παρακείµενη συνθηµατολογία καταδεικνύει µια 

αξιοσηµείωτη γραφολογικά ισορροπία µεταξύ ρυθµού και φόρµας µε τον πρώτο να υπερτερεί 

και να καθορίζει τη δεύτερη. Ενδεικτική της συνολικής συµπεριφοράς που δίνει προβάδισµα 

στην ενέργεια (εξ ου και ακτιβισµός ως επιλογή) ως οδό δήλωσης. Η εξωστρέφεια είναι 

συγκεκαλυµµένα επιθετική µε την έννοια περισσότερο του ατόµου που επιθυµεί να ταξιδέψει 

µε τρόπο αδιαπραγµάτευτο πλην όχι βίαιο ιδέες κι (πολιτικές) αναφορές. Η επιλογή του 
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µαύρου, η διατήρηση των αναλογιών των γραµµάτων και η λιτή τους µορφολογία ενδεικτικά 

της πεποίθησης να προκριθεί η ουσία κι όχι το περιτύλιγµα µε όχηµα τον ρυθµό στη χάραξη.  

 

Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Δεκέμβριος 2018, Κεραμεικός, οδός Μ. Αλεξάνδρου 

 

 

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Μάϊος 2019, Εξάρχεια, οδός Σολωμού & Σουλτάνη. 
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“SAME84”:  

Πολυσυλλεκτικός, συνεργατικός, «πολύβουος», ωστόσο υφολογικά µοναδικός στον 

τρόπο συνδυασµού διαφορετικών τεχνικών, µορφολογικών και συνεργασιών. Συνθετική 

σκέψη, ικανότητα δηµιουργικής αφοµοίωσης όµορων ή και όχι τόσο τάσεων κι αντιλήψεων 

(π.χ. πάντρεµα illustrations και graphic designs, sneakers shoes και graffiti styles). Εξ ου και η 

συµµετοχή σε διάφορες οµάδες και «πληρώµατα». ∆ιακρίνεται, ωστόσο, στις εµµένουσες 

τετράγωνες φιγούρες του µία υπερένταση εσωτερικευµένη και αρκετά έντονη, 

καµουφλαρισµένη από το χαρούµενο χρώµα ενός street savoir – faire. Μοιάζει να νιώθει 

συµπιεσµένο τον εαυτό και τις ανάγκες του µέσα στο επιβαλλόµενο πλέον συλλογικό 

παιχνίδι των δρόµων ή / και να νιώθει να συρρικνώνεται το «εγώ» του σε αυτήν τη 

διαδικασία. 

 

Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Μάρτιος - Απρίλιος 2017, Νέος Κόσμος, οδός Εκαταίου 80, υπό την υποστήριξη της 

«Ζωγραφίζοντας σχολικά κτίρια URBANACT» και της “Ok! Ok Anytime Markets S.A 

Markets”. Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Αθηναίων, με τη συμμετοχή της 

Δ/νσης και του Συλλόγου Γονέων του 92ου Δημ Σχολ.  
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Νοέμβριος 2018, Πειραιάς, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, με την υποστήριξη της 

“URBANACT” & “Battlenet Arena Piraeus” 

&  

Από δεξιά: Απρίλιος 2018, Κεραμεικός, Τεχνόπολη, τίτλος - σχόλιο: “A Tribute to Stephen 

Hawking 2018 - “Remember to look up at the stars and not down at your feet, try to make sense 

of what you see… Be curious” υπό το πλαίσιο και την υποστήριξη του Φεστιβάλ Επικοινωνίας 

της Επιστήμης - “Athens Science Festival” 

 

“Yiakou” 

Ο “Yiakou” είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης ο οποίος επιλέγει να μην ζωγραφίζει 

μορφές εκφράσεων στα πρόσωπα που απεικονίζονται στα έργα του μέχρι πρότινος κι αυτό 

γιατί, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, «είναι δύσκολο να ταυτιστεί ο περαστικός τόσο πολύ με μία 

συγκεκριμένη έκφραση, ενώ, όταν δίνεις βάση στην κίνηση του σώματος ταυτίζεται με δικά 

του συναισθήματα που του προκαλεί το έργο». Γραφολογικά, το κάρβουνο που χρησιμοποιεί 

σχεδόν ως τεχνική εκτέλεσης είναι απ’ τα πιο συναισθηματικά μέσα αλλά κι από εκείνα που 

εξασφαλίζουν άμεσης επιδραστικότητας αισθητηριακή ηδονή (απτική). Γιατί «λερώνει», καλεί 

σε επαφή με το γραφικό πεδίο χωρίς «διαμεσολαβητή», (πρβλ. δοχείο σπρέυ ή το κοντάρι του 

πινέλου). Δίχως γραφολογική υπερβολή, το περίγραμμα με κάρβουνο προοικονομεί μια 

τρυφερή αλλά συνάμα αισθησιακή επαφή με τον τοίχο.  

 

Στην περίπτωση του “Yiakou” συνεργάζεται περίφημα με τη θολή κίνηση του σπρέυ 

που ακολουθεί στα γεμίσματα. Ένας κάποιος γραφολογικός ενθουσιασμός δεν μπόρεσε να 

κρυφτεί τις στιγμές που ο “Yiakou” έσβηνε με το χέρι λεπτομέρειες καμωμένες με σπρέυ, 

mailto:crime@e-keme.gr
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ακολουθώντας έτσι και εκεί την απτική νοοτροπία του κάρβουνου. Κι έτσι τα γεμίσματα 

συνέχισαν να ταξιδεύουν με συναίσθημα το επιτοίχιο μήνυμα. Που δεν είναι προκαθορισμένο. 

Ακριβώς γιατί ο “Yiakou”, αν και φροντίζει τη φόρμα και ιδίως το χρώμα, πάντως δεν την 

προκρίνει (την προτιμά, εξάλλου, αόμματη).  

 

Δίνει έμφαση σε μία γενναιόδωρη κίνηση της τέχνης του από μέσα προς τα έξω, σε 

εντυπωσιακή αντίθεση με τη συνηθέστερη εγωκεντρική τάση στα έργα των street artists. Γιατί 

συχνά η φόρμα στην κλασική street art είναι τόσο περιποιημένη στη λεπτομέρειά της, που δεν 

αφήνει στον περαστικό κανένα περιθώριο προσωπικής ερμηνείας. Κυριαρχεί η 

προσωπικότητα του καλλιτέχνη, η Ανάγκη του κι έτσι η διαδικασία της πρόσληψης γίνεται 

από έξω και προς το εσωτερικό του έργου, που απορροφά ολοκληρωτικά, ορισμένες φορές, το 

βλέμμα του περαστικού. Κυριαρχία του οπτικού καλέσματος σ’ έναν κόσμο, ούτως ή άλλως, 

κατά βάση οπτικό. 

 

Ο “Yiakou” όμως προτιμά την αντίθετη πορεία, ως από μέσα προς τα έξω. Στιγμή 

ωραία σύζευξης της Τέχνης του Δρόμου και της Γραφολογίας, ιδίως της ιταλικής, που μιαν 

αδυναμία την έχει στην πρόκριση της κίνησης αντί της φόρμας και στην ολιστική, ανοιχτή 

ερμηνεία. Με τα λόγια του “Yiakou”: «ο κάθε οπτικός παραλήπτης είναι και ένας μοναδικός 

δημιουργός. Ναι, αυτό ακριβώς θέλω… Θέλω να δημιουργώ μοναδικούς δημιουργούς». 

 

 
Φωτογραφίες της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα 

Μάϊος 2018, Άλιμος, οδός λεωφόρου Ιωνίας και Ηρώος Μάτση γωνία (στο Γήπεδο 

ποδοσφαίρου Τραχώνων) 
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

 

Από αριστερά: Μάϊος 2019, Εμπορικό Τρίγωνο Αθήνας, οδός Αγίου Μάρκου, υπό την αιγίδα 

και υποστήριξη του Πιλοτικού Προγράμματος «Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας» 

(χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) του Δήμου Αθηναίων και της 

flamestore.gr στο Φεστιβάλ «Η τέχνη του δρόμου και του πεζοδρόμου» 

&  

Από δεξιά: Μάρτιος 2017, Ψυρρή, parking, τίτλος - σχόλιο: “Heart of Athens”, Street Art 

Festival, HOTEL/Deluxe Suites & «Ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη της Γης, εμένα η καρδιά 

θα νιώθει τη δικιά σου… Κι αν μόνη νιώσεις πάρε ανάσα, κλείσε τα μάτια, τα αυτιά και άκου 

τους παλμούς μου δίπλα από τους δικούς σου.. Μαζί, κάπου εκεί …», σε συνεργασία με τον 

street artist “Simple G”  

 

mailto:crime@e-keme.gr
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Φωτογραφίες της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Από αριστερά: Ιούλιος 2014, Ψυρρή, οδός Καλαμιώτου, τίτλος - σχόλιο: «Νυχτόβιος Έλαφος» 

&  

Από δεξιά: Άλιμος, οδός Μεγάλου του Γένους σχολή και Μυρογιάννη σε συνεργασία με τον 

graffiti writer “Born” 

 

“STMTS” (φωτογραφίες από την έκθεση “Walls and Streets: - NYC Meets 

Athens”, Alibi Gallery, Οκτώβριος 2018 - Ιανουάριος 2019): 

Το «σχεδιάζω μέσα από τις γραμμές» του “STMTS” μεταβολίζεται αντανακλαστικά 

σε “reading (him) behind the lines”. Ευέλικτες «μολυβιές» κληροδότημα της χαρακτικής και 

της τέχνης της γκραβούρας διατηρούν, ωστόσο, δυναμική γραφικού χαρακτήρα. Άλλοτε 

αιχμηρές κι άλλοτε ελαφρώς τρομώδεις (εναλλαγή στη διάχυση τρόμου και δυναμισμού) 

μετουσιώνουν την ίδια τη φυσιολογική αμφιθυμία των αντιδράσεων, των αντοχών. Απ’ το 

«μπορώ και μάχομαι», στο «φοβάμαι ή / και σκέφτομαι πριν». Μια ευγενική, καλλίγραφη 

ευθραυστότητα (λεπτό γραφικό «νήμα»), ή μήπως καλύτερα συγκινητικότητα, με πείσμα 

παιδικά αισιόδοξο (το Παιδί στο κέντρο της τέχνης του) και διάθεση για δήλωση (πυκνή 

κάλυψη του γραφικού πεδίου). Οξύνοια, οξυδέρκεια στο βλέμμα (δεν επιλέγεται τυχαία η 

χαρακτική ως βασική επιδραστική τεχνική), στοχευμένη κίνηση (βλ. λεπτομερής απεικόνιση), 

ικανή μνημονική ανάκληση ως οδηγός.  

Η ακρίβεια της σκέψης έχει τις ρίζες της σε όνειρο πινκ-φλοϊντικό που επιχειρεί 

υπερπτήση με πλήρη συνείδηση του κόσμου (βλ. τα καλογραμμένα και υπερτονισμένα πουλιά 

στην άνω ζώνη / εγκεφαλική εν κινήσει). Ο λαιμός είναι η βάση της σύγκρουσης των 

ενεργειών, των «θέλω», αυτοδιαγράφεται, παλεύει, μάχεται, αποδομεί και αποδομείται 

mailto:crime@e-keme.gr
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χορευτικά (έντονα κινητικές «μολυβιές», αλληλοδιαγραφόμενες, μορφολογικά χονδροειδείς). 

Εν συνόλω οι χαρακιές κυριαρχούν λειτουργικά, εμφατικά αλλά διόλου αυτάρεσκα. Αντίθετα, 

απολαμβάνουν διακριτικά το κολύμπι στ’ ακρυλικά και το σπρέι του καμβά. Ένα διαρκές 

memo, προς τα έσω, προς τα έξω, του αρχικού κι αρχετυπικού του “I Love Life”.   

 

Φωτογραφίες της Ευδοξίας Ζ. Φασούλα: STMTS, “Let it free”, Απρίλιος 2013 & σε έκθεση το 

2018 (“Walls and Streets” Alibi Gallery, Δεκέμβριος, λεπτομέρεια σε φωτογραφική μεγέθυνση) 

 

 

Φωτογραφία της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 
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Ιούνιος 2014, Κεραμεικός, δίπλα από την πλατεία Κουμουνδούρου , τίτλος - σχόλιο: “What are 

you looking at?” 

 

 

Φωτογραφία από αριστερά της: Κωνσταντίνας-Μαρίας Κωνσταντίνου 

Μάϊος 2014 & σε έκθεση το 2018 (“Walls and Streets” Alibi Gallery, Δεκέμβριος)  
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

A’ MΕΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Ελληνόγλωσση και Αλλοεθνή Βιβλιογραφία 

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. 

Palaferri N., Dizionario grafologico, εκδ. Libreria G. Moretti – Urbino, 1993.  

Palaferri N., L’ indagine grafologica e il metodo motettiano, Libreria G. Moretti – Urbino,1997.  

 

Επιστημονικά Άρθρα  

Fasoula Evdoxia, Muri Ateniesi: “Un Percoso Grafologico, in Attualità grafologica”, n. 121, 2012, p.91 

– 97.  

 

Διαδικτυακές Πηγές 

Επίσημη ιστοσελίδα της “Urban Act”, https://urbanact.gr/ . 

Επίσημη σελίδα του 2ου Γυμνασίου Βάρης, Τέχνη του Δρόμου, ημερομηνία δημοσίευσης: 15/04/2019, 

https://blogs.sch.gr/2gymvari/archives/920.  

«Η Φρίντα στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου (ΕΙΚΟΝΕΣ)»,  ημερομηνία δημοσίευσης: 27/03/2018, 

https://www.notia.gr/2018/03/i-frinta-sto-2o-gymnasio-alimoy-eikones/ . 

Θεματικός Περίπατος Με Τίτλο «Η Street Art Μέσα Από Την Οπτική Κοινωνιολογία / 

Εγκληματολογία (Visual Sociology / Criminology)», 25/04/2019, https://e-

keme.gr/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5-

%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf-%ce%b7-street-art-%ce%bc%ce%ad%cf%83/. 

«Κολάζ σε τοίχο στο παλιό αεροδρόμιο», https://www.inexarchia.gr/street-art/kolaz-se-toiho-sto-palio-

aerodromio. 
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Κωνσταντίνου Κ. Μ., «Τέσσερις μύθοι για τη Street Art», Φεβρουάριος 2018, URL: 

http://www.crimetimes.gr.  

Κωνσταντίνου Κ. Μ., «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. Μ. / Φασούλα Ε.Ζ., «The Street Art Project. Οι σκιτσοφρενείς του Αλίμου», Ιούνιος 

2018, URL: http://www.crimetimes.gr. 

Νομικός Μ., «H Άννα Δημητρίου παρουσιάζει τις «Kυρίες της Eγκατάλειψης», ημερομηνία 

δημοσίευσης: 4/11/2019, https://www.athensvoice.gr/culture/arts/593157_h-anna-dimitrioy-

paroysiazei-tis-kyries-tis-egkataleipsis.  

“THE STREET ART PROJECT”: 2η Δράση – “Art For Change V Festival” Του “Music Art Magazine” 

& Report “Street Art Exhibition” Στην “Exit Gallery”, 28/03/2019, https://e-keme.gr/the-street-art-

project-2%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7/. 

Το “The Street Art Project” Στο Διήμερο Φεστιβάλ Street Art Του Εμπορικού Τριγώνου Της Αθήνας 

(11 & 12/05/19), 19/06/2019, https://e-keme.gr/%cf%84%ce%bf-the-street-art-project-

%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-

%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb-street-art-

%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%cf%80/.  

Το “The Street Art Project” Στο Πρώτο Ομώνυμο Φεστιβάλ Για Τις Τέχνες Του Δρόμου “Street Art 

Festival” Στην Κηφισιά: Καταγραφή, 7/06/2019, https://e-keme.gr/%cf%84%ce%bf-the-street-art-

project-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-

%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%bf-

%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb/. 

3 Events In 1 Report – Έκρηξη Του Street Art Κινήματος Στην Αθήνα, 8/07/2019, https://e-keme.gr/3-

events-in-1-report-%ce%ad%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-

street-art-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-

%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1/. 

Street artist Anna Dimitriou, https://dreamboxanna.wixsite.com/anna-dimitriou-

1?fbclid=IwAR3Talyb7Buij8iA-r0QYp3ugHsHHDwQ7z9EfELb880Ui7ho33gMBKCJ9TA.  

Street artist Antonis Hambas, https://www.hambas.com/. 

Street artist Leonidas Giannakopoulos, https://leonidasgiannakopoulos.gr/.  
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Street artist “WD - Wild Drawing”, http://wdstreetart.com/. 

Street artist “INO”, http://ino.net/.  

Street artist “Mayra”, https://www.facebook.com/mayrastreetart/. 

Street crew “Political Stencil”, https://www.politicalstencil.com/. 

Street artist “Same84”,  https://same84.com/?fbclid=IwAR0eJfJOvGb9ssqkQxrAWKnMxFdp1LEn-

z84YjO-MJ7rRb9hJZSZTQJZk2I. 

Street artist “Yiakou”,  http://yiakou.com/. 

Street artist “SMTS”, https://www.stmtsart.com/.  
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