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Διαμεσολάβηση για δημιουργία τοιχογραφίας κατά παραγγελία και συνέντευξη με τον 

'Dream Victim' 

 

Το ‘The Street Art Project’ διαμεσολάβησε για τη δημιουργία τοιχογραφίας που έλαβε χώρα 

κατά το χρονικό διάστημα 23 - 25 Σεπτεμβρίου του 2021, σε ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση στα Άνω 

Πατήσια, στην πλάγια εξωτερική επιφάνεια ενός ανθοπωλείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη Ιουλίου, 

δεχθήκαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επιχείρηση στη σελίδα μας στο Facebook, για παραγωγή 

μικρού έργου - μικρής τοιχογραφίας με εθελοντική και υποψήφια ανάθεση αυτού - αυτής, σε έναν 

καλλιτέχνη της Street Art. Η διαμεσολάβηση μεταξύ της επιχείρησης που ζήτησε την παραγωγή έργου 

με τη μορφή της παραγγελίας1 και του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε από το Project με επιτυχία. 

 

Τα κριτήρια εύρεσης ενός καλλιτέχνη street artist ήταν: 

➢ να ανήκει στην κοινότητα των καλλιτεχνών της Αθηναϊκής street art σκηνής, 

➢ να έχει πλούσιο portfolio από έργα, 

➢ να γνωρίζει από σκληροτράχηλες επιφάνειες και τους τρόπους που επηρεάζουν τη μορφή και 

το περιεχόμενο του συνολικού έργου,  

 
1 https://e-keme.gr/wp-content/uploads/B-ENOTHTA-2nd-part-Street-Art.pdf, τελευταία πρόσβαση: 

31/10/2021.  
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➢ να ενδιαφέρεται για την εξωτερική αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων, 

➢ να έχει εκτελέσει παρόμοια έργα σε στυλ διαφήμισης.   

 

Ο καλλιτέχνης που επιλέχθηκε και πρωτίστως, ενδιαφέρθηκε, για αυτήν τη δράση πεδίου ήταν 

ο ‘Dream Victim’.   

 

Το Project επισκέφτηκε διά ζώσης το ανθοπωλείο και διαμεσολάβησε τον καλλιτέχνη με την 

οικογένεια στην οποία της ανήκει και κατόπιν συζήτησης σχετικά με τον εξωτερικό χώρο και το ευρύτερο 

περιβάλλον της περιοχής, αλλά και την ταυτότητα της επιχείρησης, αποφασίστηκαν από κοινού πολλά 

σχέδια με κοινό παρονομαστή την αποτύπωση λουλουδιών, καταλήγοντας στον ιβίσκο. Το χρώμα, η 

γραμματοσειρά δίπλα από το σχέδιο του ιβίσκου έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην οπτική ματιά 

κυριολεκτικά και μεταφορικά της επιχείρησης με απώτερο σκοπό, εκτός της κοινωνικής οπτικής έλξης 

της γειτονιάς, και της οικονομικής ανάκαμψης.    

 

Η ομάδα κατέγραψε τη διαδικασία της δημιουργίας της τοιχογραφίας από το πρώτο στάδιο της 

απόφασης για το σχέδιο κατά το διάστημα 1η έως 15 Αυγούστου 2021 και της εκτέλεσής της κατά τον 

μήνα Σεπτέμβριο, όπως προαναφέρθηκε, παρακολουθώντας τον καλλιτέχνη ‘Dream Victim’ να 

φιλοτεχνεί κατά τη διάρκεια παραγωγής στην σκληρή επιφάνεια του ανθοπωλείου. Ιδιαίτερη μνεία και 

αναφορά και κάτι που οφείλεται να τονιστεί βάσει βιβλιογραφίας, αποτελεί το διαφοροποιητικό στοιχείο 

των καλλιτεχνών παραδοσιακών ζωγράφων που εκτελούν ένα έργο2 και των σύγχρονων ζωγράφων 

της ‘κουλτούρας του δρόμου’3, το οποίο δεν είναι άλλο, κατόπιν άμεσης και έμμεσης παρατήρησης4, 

από τις πρακτικές προϋποθέσεις που ζητούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής ενός έργου ζωγραφικής 

στις περιπτώσεις της παραγγελίας.  

 

Οι μεν πρώτοι συμπεριλαμβάνονται με βάση την Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, στους 

καλλιτέχνες που δέχονται προτάσεις για τη δημιουργία έργων, συγκεκριμένες, όπως για παράδειγμα 

πορτρέτων και δεν μπορούν να ξεφύγουν από το θέμα της παραγγελίας, από το τι ζητάται, οι δε 

 
2 Hauser A., Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης. Αναγέννηση, Μανιερισµός, Μπαρόκ, Αθήνα, Κάλβος, 2, 

Μετάφραση: Κονδύλης Τ., 1970. 
3 Τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως, στη Street Art σκηνή, έχει επιτευχθεί σημαντική κοινωνική ανοχή 

από τους πολίτες σε επίπεδο κοινοτήτων και γειτονιών ως προς τα έργα και τους καλλιτέχνες που 

επιλέγουν τη νόμιμη οδό, τις κατά παραγγελία δημόσιες τοιχογραφίες. Το ερώτημα, όμως, τίθεται ξανά: 

άρα, ομιλούμε για φάσεις κανονικοποίησης / κοινωνικοποίησης της «υποκουλτούρας»; Μήπως δεν 

υφίσταται ως έννοια πια η «υποκουλτούρα» διαιωνίζοντας τη στιγματιστική κατάσταση που επιφέρει η 

ίδια η λέξη και αποκλείοντας εκ των προτέρων την κοινωνική κινητικότητα; 

Cuche D., Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές Επιστήµες, Μετάφραση: Σιατίτσας Φ., Αθήνα, 

Τυπωθήτω, 2001. 

Waclawek A. Graffiti and Street Art, United Kingdom, Thames & Hudson Ltd, 2011. 

Young A., Street Art, Public City – Law, Crime and the Urban Imagination, Taylor & Francis Ltd London, 

2013. 
4 Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική Έρευνα – Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα, 

Πεδίο, 2011. 
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χαρακτηρίζονται για την ελευθερία του θέματος και για την αυτονομία τους ως προς τον τρόπο ζωής 

τους στον 21ο αιώνα5. Θεωρείται από τις θεωρητικές ενότητες του Project αρκετά γνωστό λόγω βάσει 

βιβλιογραφίας, πως ο καλλιτέχνης street artist σε πολλά πεδία, ακόμη και της Διαφήμισης που ιστορικά 

έχει παίξει ρόλο ως πρόσωπο - κλειδί, δεν επιτελεί κανένα έργο χωρίς να συναισθανθεί - επί της ουσίας, 

το μοτίβο του κάθε καλλιτέχνη, παγκοσμίως, εκτός από πολιτιστικό αποτύπωμα, συμβολίζει πτυχές της 

προσωπικότητάς του. 

 

Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πανδημία, οι καλλιτέχνες της street art όπως και άλλα 

επαγγέλματα Τέχνης, επαναπροσδιορίζονται συνειδητά σήμερα ως προς τη χρησιμότητά τους και την 

εμβέλειά τους. Όχι μόνο η παρακμή του συγκεκριμένου επαγγέλματος (εκλαϊκευμένα τρόπον τινά, του 

ζωγράφου στον 21ο αιώνα), αλλά και η άνοδος της ψηφιοποίησης, η υποβάθμιση των ίδιων των 

σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ο αποκλεισμός του μαθήματος από το δημόσιο 

σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, έχει οδηγήσει τους σύγχρονους καλλιτέχνες street art σε έναν 

ατέρμονο κύκλο συνεχούς επαγρύπνησης όσον αφορά την ταυτότητά τους και στο πώς αντιδρούν 

(δράση - αντίδραση) σε έργα κατά παραγγελία στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται με τον παλιό 

τρόπο επικοινωνίας, τον παραδοσιακό. Γι’ αυτό τον λόγο, θεωρείται πως ο ρόλος της διαμεσολάβησης 

σε τέτοιες περιπτώσεις παραγωγής έργων της street art παίζει κομβικό ρόλο στο αποτέλεσμα, καθώς 

και η επιμονή / θέληση του καλλιτέχνη. 

 

Εντός 6 ωρών, η μικρή τοιχογραφία είχε εκτελεστεί με επιτυχία. Η ανάγκη της δημιουργίας και 

της καταγραφής των έργων της Street Art σήμερα, έγκειται στην ιδιαίτερη εφήμερη διάσταση που 

χαρακτηρίζει το ίδιο το αντικείμενο μελέτης μας και στη θεωρητική εμβάθυνση που αυτό απαιτεί για την 

κατανόησή τους.  

 

Η μεταμόρφωση του αστικού τοπίου στον 21ο αιώνα, δεν εξαρτάται μόνο από τον πολεοδομικό 

παράγοντα, τις συγκοινωνίες και την εξάπλωσή τους, την αστικοποίηση και τον πληθωρισμό, όπως τον 

προηγούμενο αιώνα, αλλά και από το πώς δρα αυτόνομα και πώς έχει μάθει το άτομο να δρα6 με τη 

βοήθεια της Τεχνολογίας που «σαρώνει» ανά nano-second οποιαδήποτε πληροφορία κι αν θελήσει να 

 
5 Sennet R., Χρήσεις της Αταξίας. Προσωπική Ταυτότητα και Ζωή της Πόλης, Αθήνα, Μετάφραση: 

Καράπαπας Γ., Τροπή, 2004. 

Waclawek A., Graffiti and Street Art, United Kingdom, Thames & Hudson Ltd, 2011. 
6 Κατά A. Bandura, P. Bourdieu και M. Weber. 

Bandura A., Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice-Hall, 1986. 

Bandura A. & Walters R. H., Social learning and personality development, New York: Holt, Rinehart, & 

Winston, 1963. 

Weber M., Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας, Αθήνα, Μετάφραση: Κυπραίος Μ. Γ., Κένταυρος, 1993. 

Bourdieu P., Πρακτικοί λόγοι: για τη θεωρία της δράσης, Αθήνα, Μετάφραση: Τουτουντζή Ρ., Πλέθρον, 

2000. 
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βρει κανείς7, σε έκτακτες κρίσεις, σε ευμετάβλητο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον εντός της 

πόλης.  

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, λήφθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη8 του καλλιτέχνη ‘Dream 

Victim’ προς ολοκλήρωση της δράσης πεδίου μας.  

 

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις του Project που έχουν δημοσιοποιηθεί σχεδόν για κάθε δράση 

πεδίου και φωτογραφική καταγραφή εκθέσεων, έργων με επίκεντρο το κέντρο της πόλης, της Αθήνας9, 

βοήθησαν εν τέλει στην ερευνητική ενότητα και στην καλύτερη γραφολογική και κοινωνιολογική 

αποτύπωση συνολικά της νέας Αθηναϊκής street art σκηνής10.  

 

Αξίζει να τονιστεί εδώ, πως ο καλλιτέχνης ‘Dream Victim’ δεν είχε συμπεριληφθεί στην 

αναφερόμενη τυπολογία (γι’ αυτό και ορισμένες ερωτήσεις που, ούτως ή άλλως, έχουμε στο ενεργητικό 

μας για συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, δεν ακολουθήθηκαν πιστά), καθώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη 

«νέο» στους δρόμους της Αθήνας και ακριβώς αυτό, στάθηκε ως ευκαιρία για το Project ανάδειξης της 

καλλιτεχνικής ιδιότητάς του σε ένα πλαίσιο συμπεριληπτικό της ήδη γνωστής «φήμης» του προς το 

τέλος του 2021, αλλά και μία αφορμή συνεργασίας και γνωριμίας μαζί του, με έναν τέτοιο 

εποικοδομητικό τρόπο.   

 

Παρακάτω, παρατίθεται η συνέντευξη του καλλιτέχνη, που δημοσιοποιείται για πρώτη φορά.  

Τον ευχαριστούμε διπλά για τη συμβολή του στο έργο του Project.   

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Harper D., ‘Visual Sociology: Expanding sociological vision’, The American Sociologist, 19, 1, 1988, 

pp. 54 - 70. 

Hayward K., ‘Visual Criminology: cultural criminology - style’, Centre for crime and Justice Studies, 78, 

2009, pp. 12 - 14. 
8 Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική Έρευνα – Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα, 

Πεδίο, 2011. 
9 Μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: https://e-keme.gr/category/street-art-project/ , τελευταία πρόσβαση: 

31/10/2021. 
10https://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., «Street Art & Graphology: Το 

Πρόσωπο Του Τοίχου – Ίχνη Γραφολογίας Στους Καλλιτέχνες Του Δρόμου Street Artists», ημερομηνία 

δημοσίευσης: 21/09/2020, τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
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Α. Γραφολογικού τύπου ερωτήσεις - Τεχνοτροπία δράσης  

 

1. Για το ‘lettering’11, φαίνεται φρέσκια και καλλιγραφική η γραφή που χρησιμοποιήσατε, 

μάλιστα, ταιριάζει φορμαλιστικά και με τον τρόπο που ζωγραφίσατε τα πέταλα του 

ιβίσκου. Χρησιμοποιείτε κάποιο πρότυπο ανά περίπτωση, κοιτάζοντας, δηλαδή, αν 

«ταιριάζει» με την παραγγελία ή / και πρόκειται για αγαπημένη «γραμματοσειρά»; 

 

«Πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αγαπημένη «γραμματοσειρά». Η καλλιγραφία μου 

αρέσει πάρα πολύ, τη λατρεύω. Αυτό δηλ. εάν μπορούμε να πούμε, ήταν όντως από τις αγαπημένες 

μου, αυτή που έκανα στο ανθοπωλείο, αλλά, προσπαθώ να ταιριάζει με αυτό που ζωγραφίζω. Δηλ. π.χ. 

εάν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με Τεχνολογία, δεν θα κάνω καλλιγραφικά, θα κάνω κάτι 

πιο πολύ σε φουτούρα. Εάν είναι να σχετίζεται με Ιστορία, μπορεί να χρησιμοποιήσω αρχαιοελληνική 

γραφή - οπότε, προσπαθώ να το ταιριάξω ανά περίπτωση με το θέμα.  

 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο η γραφή αλλά και το χρώμα το οποίο θα μπει στη γραφή. Δηλ. άμα 

δεις τότε που είχα κάνει την Ακρόπολη, από κάτω που είχα γράψει το ‘Bright History. Dark Future’, είχε 

γίνει με πορτοκαλί γράμματα. Η επιλογή του χρώματος είναι το ίδιο σημαντική με αυτά καθαυτά τα 

γράμματα. Είναι αν θα φωτίζει το έργο, εάν θα υπερισχύει αυτού, δηλ. άλλες φορές π.χ. με το έργο με 

τα χέρια, μπορεί να γράψω κάτι με λευκό ή με κόκκινο, μετρά το τι ένταση έχει για μένα: είναι πιο 

σημαντικό το έργο ή είναι πιο σημαντικό αυτό που γράφω από κάτω. Οπότε, η ένταση, το πλάτος και τα 

χρώματα είναι εξίσου σημαντικά με την επιλογή της γραμματοσειράς».       

 

2. Έχετε κάνει σπουδές γραφιστικής ή γενικά σπουδές ζωγραφικής, ποιά είναι η άποψή 

σας, βοηθούν ή περιορίζουν τον καλλιτέχνη του δρόμου; 

 

«Τεράστια ερώτηση αυτή! Έχω τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το μόνο που έχω κάνει είναι το 

τεχνικό σχέδιο εκεί, δηλ. ζωγράφιζα αντικείμενα, γι’ αυτό και μου είναι πάρα πολύ εύκολο το να σχεδιάζω 

π.χ. κουτιά και όγκους. Ό,τι έμαθα στο σχέδιο, στη street art, το έμαθα από τον ‘Achilles’12, δηλ. 

 
11 Schmidlapp D., Phase II, Style: Writing from the Under Ground, Italy, Stampa Alternativa and IG 

Times Viterbo, 1996. 

Βλ. και Austin T., Taking the train: how graffiti art became an urban crisis in New York City, New York, 

Columbia University Press, 2001.  
12 https://www.facebook.com/Achilles86, Επίσημος λογαριασμός Facebook, τελευταία πρόσβαση: 

31/10/2021. 
https://www.instagram.com/mister.achilles/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός Instagram, τελευταία 
πρόσβαση: 31/10/2021. 
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φωτισμούς, υφές, όλα αυτά μου τα έμαθε ο ‘Achilles’. Σε συζητήσεις με παιδιά, επίσης, των Καλών 

Τεχνών, οι οποίοι μου λένε αν έχω τελειώσει την Καλών Τεχνών, και μου λένε ευτυχώς που δεν πήγες 

ή που δεν θα πας (άσχετα, εάν στο δικό μου μυαλό μπορεί να το έχω σκεφτεί). Απ’ όσο έχω διαβάσει 

σε κλασικούς ζωγράφους, γιατί εμένα αυτοί μου αρέσουν, οι δάσκαλοί τους (όχι αυτοί που δίδαξαν, αλλά 

οι κατοπινοί μέντορες) ήταν αυτοί που τους έλεγαν «μην πας να το σπουδάσεις, γιατί αυτό θα σε 

«κλείσει».  

 

Άρα, η μία σχολή σου λέει ότι εάν έχεις κάτι το οποίο το εξελίσσεις μόνος σου, άσε το να πάει, όπως 

πάει κι η άλλη σχολή σου λέει, που την έχω ακούσει εξίσου πολλές φορές, «έχεις κάποιο ταλέντο; 

Πήγαινε εκεί να το «ανεβάσεις» κι άλλο». Υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι παρέμειναν στο μοτίβο 

τους, στη δική τους νοοτροπία και το εξέλιξαν έτσι μέχρι τέλους χωρίς να επηρεαστούν από κανέναν. 

Οπότε είναι δύο σχολές, ο καθένας επιλέγει.  

 

Η ζωή έχει μεγάλη φαντασία και στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου, προτιμώ τη σχολή της «αυτό-

εξέλιξης». Μπορεί, βέβαια, εάν δω κάτι, γιατί ακόμη προσπαθώ να βρω το στυλ μου (3 χρόνια βάφω με 

πάνω από 200 murals) και ακόμη δεν έχω, ξέρεις, το απόλυτα δικό μου style, ακόμη το ψάχνω. Μόλις 

το βρω, θα είναι εκείνη η φάση της ζωής που θα σκεφτώ πως το έχω, αυτός είναι ο πυρήνας του, θα πω 

στον εαυτό μου «πάμε να το φτιάξουμε», τότε, ναι. Αλλά, μέχρι τότε, θεωρώ ότι μπορώ να συνεχίσω κι 

έτσι». 

 

3. Ποιες θεωρείτε πως είναι οι δυσκολίες απόκτησης ενός ‘style’13; 

 

«Πάρα πολλές. Αυτή η ερώτηση είναι και μεγάλη κουβέντα στον δικό μας χώρο. ‘Style’ είναι να βλέπεις 

έναν τοίχο π.χ. με έργο του ‘INO’. Το έχει καταφέρει, αυτός είναι ο πρωτεργάτης του ‘style’ στην Ελλάδα. 

Δηλ. black ‘n’ white / ασπρόμαυρα έργα με κάποιο γαλάζιο στοιχείο14. ‘Style’, επίσης, έχει ο ‘Insane51’15, 

ο πρώτος που «υπερ-εξέλιξε» το μπλε-κόκκινο εφέ. Όπως είπαμε, επειδή δεν ξεκίνησα με ζωγραφική 

άποψη, δεν είχα ζωγραφική γνώση, το πρώτο πράγμα όπως με έμαθε ο ‘Achilles’, που έκανα είναι να 

μάθω να «κυνηγώ» το φως.  

 

 
13 Hughes M. L., ‘Street Art & Graffiti Art: Developing an Understanding’, Art & Design Theses, Georgia 

State University, 2009, pp. 1- 3. 

Gottlied L., Graffiti Art Styles: A classification system and theoretical analysis, North Carolina, Mc 

Farland, 2008. 
14 http://ino.net/ , Επίσημη ιστοσελίδα, τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
https://www.facebook.com/inoexpo, Επίσημος λογαριασμός στο Facebook, τελευταία πρόσβαση: 
31/10/2021. 
https://www.instagram.com/inoexpo/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός στο Instagram, τελευταία 
πρόσβαση: 31/10/2021. 
15 https://www.facebook.com/Insane51art, Επίσημος λογαριασμός στο Facebook, τελευταία 

πρόσβαση: 31/10/2021. 
https://www.instagram.com/insane51/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός στο Instagram, τελευταία 
πρόσβαση: 31/10/2021. 
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Το φως είναι η ύπαρξη και η ανυπαρξία ταυτόχρονα - άρα, μιλάμε για μαύρο και άσπρο. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, εγώ ξεκίνησα να ζωγραφίζω με μαύρο και άσπρο, γιατί έπρεπε πρώτα απ’ όλα να τελειοποιήσω 

και να μάθω το φως. Κι αυτή είναι η αρχή - δηλ. όταν εξελίσσεται ένας καλλιτέχνης, το πρώτο πράγμα 

που μαθαίνει είναι αυτό. Τα χρώματα είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο στον καλλιτεχνικό χώρο. Εγώ 

δεν γνώριζα τίποτα από χρώμα, ούτε να τα συνδυάζω. Για να φτάσεις, λοιπόν, να πεις «καταλαβαίνω 

τα χρώματα, τα νιώθω», είναι το επόμενο βήμα, εκεί το καταλαβαίνεις. Είναι η συνέχεια, ο δρόμος για να 

βρεις το ‘style’ σου».                              

 

 

Β. Κοινωνικά Μηνύματα δράσης του καλλιτέχνη μέσα από την παραγωγή έργων street art 

 

1. Ποιος είναι ο street artist ‘Dream Victim’; Πότε ξεκίνησε να υφίσταται στην πόλη; Και 

γιατί, κυρίως, ‘DREAM VICTIM’; 

 

«Χαίρομαι πολύ που μου την κάνεις αυτήν την ερώτηση γιατί όσες φορές κι αν έχει γίνει κάποια 

συνέντευξη / κουβέντα κτλ., όλοι υποθέτουν ακριβώς αυτό που υποθέτεις κι εσύ γιατί έχει να κάνει ότι 

είναι κάτι ένας αυτοπροσδιορισμός, ότι είμαι ένα «Θύμα του Ονείρου». Η αλήθεια είναι ότι το 

συγκεκριμένο όνομα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι μία προσταγή, είναι προστακτική στην ελληνική 

απόδοση και σημαίνει «Ονειρέψου, Θύμα». Δηλαδή, δεν αφορά εμένα - αφορά αυτόν που βλέπει τον 

τοίχο να του λέει «φαντάσου, οραματίσου, σκέψου, κάνε κάτι» - δηλαδή, καλώ τον Άλλον να δράσει. Την 

ιδέα αυτήν την πήρα από ένα από τα πολύ γνωστά crews της Ελλάδος τους ‘O.S.B.(Old School 

Brothers)’16, οι οποίοι ήταν και στην περιοχή που μεγάλωσα,  οι οποίοι έγραφαν συνέχεια αυτό το 

πράγμα στους τοίχους, έγραφαν «Ξυπνάτε», «Ξυπνάτε Ρε» - συνέχεια αυτό. Οπότε το tagging ήρθε με 

αυτόν τον τρόπο στη ζωή μου.  

 

Η όλη αρχή έγινε επίσημα το 2019 γιατί παλιότερα έβαφα μέχρι το 2010 με άλλο ψευδώνυμο - καθαρά 

‘bombing’ (έως και τη χρονιά που μπήκα στο Πολυτεχνείο – 2009), οπότε και πρακτικά τα παράτησα και 

ξανά ξεκίνησα μετά από 10 χρόνια. Ήμουν αμιγώς ‘bomber’17 - δηλ. δεν είχα καμία σχέση με σχέδιο, δεν 

είχα ποτέ στο μυαλό μου να ασχοληθώ να κάνω «όμορφα» πράγματα σε τοίχους - ξεκίνησα και έκανα 

πολλά σκίτσα και κάποια στιγμή είπα «δεν ξεκινώ να κάνω προσωπάκια, ανθρωπάκια;». Έτσι μπήκε 

στη ζωή μου το ‘street art’.  

 

Όσο για το ‘Victim’. Επειδή τόσα χρόνια, βασικά, όλες οι μετακινήσεις γίνονταν με λεωφορεία, τρένα, 

μέσα μαζικής μεταφοράς αυτό που έκανα καθημερινά και όλη μου η έμπνευση ήταν από τον κόσμο, αυτό 

που έβλεπα ήταν ένας κόσμος απόλυτα αποχαυνωμένος είτε σε κινητά τηλέφωνα να βλέπει τα social 

media είτε να μιλάει απλά για να μιλάει, χωρίς να οραματίζεται πράγματα παραπάνω, δηλ. να πηγαίνει 

στη δουλειά του και να γυρνά από αυτήν χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω απ’ αυτό.  

 
16 https://www.instagram.com/osbholy/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός Instagram, τελευταία πρόσβαση: 
31/10/2021. 
17 https://e-keme.gr/wp-content/uploads/B-enotita_graffiti.pdf , τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
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Οπότε το «Θύμα» στα δικά μου μάτια, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής: οι άνθρωποι δεν βγαίνουν έξω 

από το καβούκι τους, δεν δοκιμάζουν πράγματα, δεν κοιτάζουν τον εαυτό τους σε 5 ή 10 χρόνια από 

τώρα - κάτι που το κάνω από πάρα πολύ μικρός, θέλω, βάζω στόχους πενταετίας, δεκαετίας, λέω, στα 

επόμενα 5 ή 10 χρόνια, θέλω να γίνω αυτός, εκείνος, ο άλλος, με αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. 

Οπότε είναι καθαρά μία προσταγή στον τρόπο ζωής και μία αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο 

επικοινωνούμε και δρούμε».               

 

2. Από το 2017 - 2020 ετησίως κατά έναν γενικό μέσο όρο, μετράμε από 3-12 events street 

art, σχετικά μεγάλα, με συνεργασίες μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και με γκαλερί, όπως 

αντίστοιχα και έξω στους δρόμους. Ένα διαφοροποιητικό στοιχείο από τη σκηνή graffiti 

είναι αυτό: πρέπει να γνωρίζεται ο ένας graffiti writer με τον άλλον πάρα πολύ καλά για 

να τον εμπιστευτεί και να τον εντάξει στην ομάδα-crew. Θεωρείτε, πως, σε αντίθεση με 

τα προηγούμενα χρόνια ένας νέος που θέλει να γίνει street artist, που επιθυμεί να 

ξεκινήσει σήμερα να ζωγραφίζει, είναι προτιμότερο και μία de facto συνθήκη να περάσει 

πρώτα από τη graffiti σκηνή για να μάθει την τεχνική και τις προαπαιτούμενες 

προϋποθέσεις;  

 

«Είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση και συγχαρητήρια για τη σκέψη. Αυτό που πρεσβεύω και πιστεύω 

είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ασχοληθεί με την τέχνη του δρόμου, εάν δεν έχει περάσει έστω και λίγο 

από τον δρόμο, δεν έχει έρθει σε επαφή με τον δρόμο [ … ] δεν μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι ως 

street artist εάν δεν έχεις περάσει έστω και λίγο από το κομμάτι του καθαρόαιμου graffiti. Αυτή είναι η 

απόψή μου. Σίγουρα, ο τοίχος δεν ανήκει σε κανέναν, δεν ανήκει ούτε σε μένα, ούτε σε αυτόν ούτε στον 

επόμενο, σε κανέναν - απλά είναι ένα «ποιος θα ζήσει και πώς θα ζήσει» κι εμένα ασχέτως αν αυτό είναι 

λίγο τσαμπουκαλίστικο χόμπι, ναι, υπάρχουν κανόνες».  

                              

3. Τα έργα σας, ως επί το πλείστον, όσον αφορά το περιεχόμενο που επιλέγετε ή σας 

επιλέγει, φαίνεται να είναι πολυθεματικό. Εστιάζετε στα κατά παραγγελία έργα σε 

προσωπογραφίες, στο περιβάλλον και στα παιδικά παιχνίδια (αναπαραστάσεις) και σε 

εξωτερικούς χώρους εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο ανθρώπινο σώμα, το μέλλον της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, στον έρωτα και στην επαφή των ανθρώπων. Ποια είναι η 

σχέση σας με τα ευρύτερα θέματα αυτών των τομέων; Μιλήστε μας λίγο για αυτήν την 

ασυνείδητη ή συνειδητή διάκριση18 θεμάτων (το διάκριση με θετικό πρόσημο) 

συνδυαστικά με το εάν έχει σχέση ή όχι και με την κοινωνική πλευρά του εαυτού σας. 

 

 
18 Digneffe F., Ηθική και Εγκληµατικότητα, Αθήνα, Μετάφραση: Σαγκουνίδου – Δασκαλάκη Η., Νοµική 

Βιβλιοθήκη, 2000. 

Debuyst C., Ηθολογικό πρότυπο και Εγκληµατολογία, Αθήνα, Μετάφραση: Σαγκουνίδου – Δασκαλάκη 

Η., Νοµική Βιβλιοθήκη, 1999. 

Bourdieu P., Η αίσθηση της πρακτικής, Αθήνα, Μετάφραση: Παραδέλλης Θ., Αλεξάνδρεια, 2006. 
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«Θα ξεκινήσω την απάντηση με την εξής φιλοσοφία: δεν θεωρώ ότι μπορεί κανείς να γράψει για κάτι αν 

δεν έχει γνώση για αυτό, δεν μπορεί να συζητήσει για κάτι, δεν μπορεί να έχει γνώμη για κάτι, εάν δεν 

έχει γνώση για αυτό. Δηλ. δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να ζωγραφίσει έναν Παρθενώνα ή έναν 

Περικλή ή οποιοδήποτε ιστορικό ή επιστημονικό πρόσωπο χωρίς να έχει καταλάβει τουλάχιστον τι κάνει 

και τι δεν κάνει. Να πω παραδείγματα στα δικά μου έργα: Νανόπουλος, Δασκαλάκης, Δημουλά, 

Καποδίστριας - έχω κάνει διάφορες φυσιογνωμίες - και ας καταλήξουμε στην Ακρόπολη. Είμαι λάτρης 

της Ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής Ιστορίας (εξού και η παρέα μου με τον street artist ‘AIVA’19 γιατί 

μοιραζόμαστε σε αυτό κάποια κοινά όσον αφορά στην αξία της Ιστορίας της Ελλάδος και τους 

επιστήμονες που βγάζουμε), οπότε ξεκινάμε να λέμε κι οτι τιμάω πράγματα που πιστεύω - αυτό για την 

Ιστορία.  

 

Τώρα όσον αφορά τα σώματα και τον έρωτα κι όλα αυτά, αυτά ξεκίνησαν από μία ερωτική απογοήτευση 

που είχα, όντως, κι έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ο οποίος με οδήγησε στο να αρχίσω να προσδιορίζω και 

να ονειρεύομαι πώς θα ήταν αν ήμουν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ήθελα τότε. Υπάρχουν πάρα 

πολλά κοινά στοιχεία στα σώματα που κάνω, όπως, επίσης, κι οι καρδιές που μία περίοδο ζωγράφιζα 

στην Αθήνα20 που ήταν εμπνευσμένες από τον Keith Haring (ξεκάθαρα, που είναι ο πατέρας της Street 

Art και πατέρας γενικά στην όλη του φιλοσοφία πάνω στην Τέχνη και στο ανθρώπινο σώμα) - ό,τι γράφω 

στις καρδιές εντός, είναι ή από στίχους τραγουδιών ή από γενικά όπως είπες στην αντίληψη του τι 

σημαίνει καρδιά, τι σημαίνει ο έρωτας κτλ.  

 

Οπότε, πράγματι, είναι πράγματα που νιώθω περισσότερο - ναι, μεν, με αγγίζει η καθημερινότητα - δηλ. 

πράγματα που συνέβησαν τώρα με την κοπέλα θύμα επίθεσης βιτριόλι που ήθελα πολύ καιρό να τη 

ζωγραφίσω και ένας άλλος καλλιτέχνης πρόλαβε να τη ζωγραφίσει και είπα μπράβο που πράγματι ο 

άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε τον πόνο και πόσο μεγάλη ηρωίδα είναι αυτή21, γιατί πλέον ξέρεις, 

κάποιους ανθρώπους τους έχουμε ηρωοποιήσει που εν τέλει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λέω σε 

πολύ κόσμο «μην μένεις στην εικόνα, είναι και το το γράφει από κάτω ο καλλιτέχνης» - δηλ. εγώ 

προσπαθώ μερικές φορές να είμαι λάκων από κάτω από κάθε ανάρτηση / φωτογραφία ενός έργου μου, 

αλλά μου αρέσει να διαβάζω είτε ‘Barba Dee’22, είτε ‘Silver Formz’23 είτε ‘Monos Cwtos’24 από κάτω, τι 

άλλο θέλουν να πουν με αυτό το πράγμα».                           

 
19 https://www.facebook.com/aivagr, Επίσημος λογαριασμός στο Facebook, τελευταία πρόσβαση: 

31/10/2021. 
20 https://gr.pinterest.com/Dream_Victim/dream-victim/, Επίσημος λογαριασμός του ‘Dream Victim’ στο 
Pinterest με φωτογραφίες έργων του, τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
21 https://www.instagram.com/p/CU5cJF5oY7L/ , το συγκεκριμένο έργο του καλλιτέχνη ‘Monos Cwtos’, 
τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021.  
22 https://www.facebook.com/barbadee1, Επίσημος λογαριασμός στο Facebook, τελευταία πρόσβαση: 
31/10/2021. 
https://www.instagram.com/barba.dee/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός στο Instagram, τελευταία 
πρόσβαση: 31/10/2021. 
23 https://www.instagram.com/silver.formz/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός στο Instagram, τελευταία 
πρόσβαση: 31/10/2021. 
24 https://www.instagram.com/monos.cwtos.studio/?hl=el, Επίσημος λογαριασμός στο Instagram, 
τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
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4. Τί γνώμη έχετε για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια της Αθήνας και πώς αισθάνεστε κάθε 

φορά που εισέρχεστε σε ένα κτίριο «εγκατάλειψης»; 

 

«Από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη απογοήτευση, γιατί πραγματικά όταν μπαίνεις μέσα ακόμη και 

βλέπεις πράγματα αφημένα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά όχι μόνο με το 

συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την οικογένεια που θα ζούσε εκεί 

ενδεχομένως, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Είναι, όπως μου έχει πει κι άλλος καλλιτέχνης, «ιερό» όταν 

μπεις σε έναν χώρο και πας να τον ζωγραφίσεις - δεν πας έτσι ξαφνικά να τον βανδαλίσεις, να τον 

διαλύσεις τον χώρο. Αυτό το κάνει πάρα πολύ ο ‘Achilles’ και σε αυτό είμαι ευγνώμων, γιατί σε αυτό με 

«δίδαξε» πώς να το κάνω, πώς να βλέπω τον χώρο. Μπαίνεις σε έναν χώρο στον οποίο ήταν κάποιοι 

άνθρωποι πριν από σένα, για κάποιον λόγο έφυγαν κι εσύ είσαι τώρα εκεί πάλι σε έναν χώρο που 

πρακτικά τους ανήκει. Οπότε είναι να σαν μπαίνεις ουσιαστικά στο σπίτι τους, χωρίς να είναι αυτοί εκεί. 

Μεγάλη στενοχώρια, για όλα αυτά, αυξάνονται, δεν ξέρω τι άλλο να πω.  

 

Θα σου περιγράψω τη ροή των συναισθημάτων γιατί δεν είναι ένα συναίσθημα - είναι αρκετά, όσο 

περνούν τα λεπτά εκεί. Ξαφνικά μπαίνεις σε έναν χώρο τέτοιον και ξεκινάς μόνο με την έννοια του φόβου 

πρώτα και πού είμαστε και τί κάνουμε. Άπαξ και τελειώσει αυτό το συναίσθημα και καθαρίσει το μυαλό, 

σκέφτομαι πώς θα εκμεταλλευτώ τον χώρο και πώς θα «παίξω» μαζί του - όλη αυτή η ηρεμία και το να 

μην ακούς κανέναν παρά μόνο ενδεχομένως κάποιους ήχους από ζώα (ποντίκια, σκορπιοί) / έντομα, 

και να πρέπει να βάψεις και να πρέπει να εκτελέσεις την ιδέα, είναι υπέροχη. Τον τελευταίο καιρό που 

βάφω μόνος μου, εννοείται πάω πρωί, χωρίς να σημαίνει αυτό πως ο κίνδυνος μειώνεται ή κάτι άλλο, ο 

ίδιος κίνδυνος παραμένει.  

 

Η λογική είναι ότι όσο πιο επικίνδυνο το κτίριο, πρέπει να πας με παρέα. Εμένα μου έχουν τύχει από 

χρήστες ουσιών μέχρι και κλέφτες και λες εκεί όντως, «δεν έχω κάτι πάνω μου που να θέλεις / 

χρειάζεσαι, ψάξε με». Αλλά είναι ‘hunting & hunt’ αυτό το πράγμα - δεν μπορείς να δημιουργήσεις σε 

τοίχο ή σε εγκαταλελειμμένο εάν δεν υπάρχει φόβος εκτός αν θέλεις να βάφεις σε γκαλερί, δεν είναι κάτι. 

Είναι εκτόνωση για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που δουλεύει και τις 7 μέρες της εβδομάδας - για μένα 

είναι εκτόνωση το να βγω να βάψω, είναι το reset της εβδομάδας μου, πώς να το πω».                           

 

5. Τι γνώμη έχετε για τα ΚΑΦΑΟ των Δήμων, ως μία τελευταία τάση που ξεκίνησε στο 

Τορόντο το 2015 αρχικά και έπειτα στην Αθήνα με το project / Έργο υπό το πλαίσιο 

προγράμματος αναβάθμισης του Τριγώνου της Αθήνας, «Εμπορικό Τρίγωνο» του 

Δήμου Αθηναίων25; Έχετε βάψει κι εσείς, προσφάτως, απ’ όσο είδαμε στον Δήμο 

Ηλιούπολης. Μπορεί να βοηθήσει στη μη ταύτιση (νοητική και οπτική) με τον λεγόμενο 

«βανδαλισμό» που πιστεύει το κοινό; 

 
25https://www.synathina.gr/el/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1/team/335.html, 

τελευταία πρόσβαση: 31/10/2021. 
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«Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΚΑΦΑΟ είναι ότι επειδή είναι «φυτεμένα» μέσα στις γειτονιές, υπάρχει 

πάρα πολύ μεγάλη πρόσβαση στην καθημερινότητα των ανθρώπων κι όχι με την έννοια του στυλ «να 

πάω στη δουλειά μου», αλλά της έννοιας του ότι «είναι εδώ που ζω, η γειτονιά μου έχει ένα ΚΑΦΑΟ 

ζωγραφισμένο». Είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού του πράγματος, δηλ. βρίσκω απίστευτα τραγικό το 

γεγονός ότι μέχρι το 2015 και 2018 που άρχισαν να βάφονται, δεν είχε κανένας επέμβει εικαστικά μέχρι 

τότε.  

 

Είναι μεγάλη η θλίψη μου, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, όταν π.χ. βλέπω κατεστραμμένους 

τους κίτρινους τηλεφωνικούς θαλάμους, όπως και τους κάδους απορριμμάτων, γιατί π.χ. οι πρώτοι 

πρέπει να είναι κίτρινοι γιατί έχει μία σημειολογία όλο αυτό, όπως και οι κάδοι, πρέπει να είναι μπλε-

πράσινοι-καφέ-κίτρινοι, γιατί έχουν μία σημειολογία και απέκτησαν αυτό το χρώμα. Όταν βάφονται, 

χάνουν τη σημειολογία τους. Οπότε είναι κάτι πολύ λεπτό, κάτι που είναι ωραίο και πράγματι αναβαθμίζει 

οπτικά είτε έναν θάλαμο είτε έναν κάδο και να ψάξουμε πια τί είναι αυτό που το καταστρέφει και 

σημειολογικά και κυριολεκτικά».       

 

6. Ένα σχόλιο για το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής που δεν υφίσταται πια στα σχολεία 

και το μέλλον των παιδιών, ορισμένων γενεών, που δεν θα γνωρίζουν την ιστορική και 

την πρακτική βάση μορφών Τέχνης, εκφράσεων του πολιτισμού μας; 

 

«Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό [ … ] επειδή παλιότερα, όταν είχα τελειώσει το Πολυτεχνείο, έκανα 

σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό σε σχολεία και πήγαινα και μιλούσα σε παιδιά, θα πω ότι όσο 

η κοινωνία συνεχίζει να πιστεύει ότι ο ζωγράφος κι ο ηθοποιός πεθαίνουν στην ψάθα, είναι η ίδια η 

κοινωνία που θα απολύει τους ανθρώπους που θα ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Εάν, λοιπόν, τα 

παιδιά δεν έχουν και δεν είναι ίδιας σημασίας, ισάξιας σημασίας, το μάθημα των καλλιτεχνικών και 

εικαστικής παιδείας με της Ιστορίας, όσο δεν είναι ίδια, η κοινωνία μας θα έχει πρόβλημα, γιατί όλα 

χρειάζονται, και τα Μαθηματικά και οι Επιστήμες με την ευρύτατη έννοια του όρου, αλλά δεν γίνεται να 

υπάρχει κοινωνία χωρίς Τέχνη.  

 

Τα παιδιά για να γνωρίσουν την Τέχνη εάν δεν έχουν την τύχη να την έχουν από το σπίτι τους (εγώ είχα 

κάποια ερεθίσματα που τα έβλεπα από πολύ μικρός π.χ. επειδή ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης 

ζωγράφος και ξυλογλύπτης, αλλά πολλοί φίλοι μου που δεν τα είχαν, δεν είχαν καμία σχέση με την 

Τέχνη) εν τέλει, δεν θα τη γνωρίσουν και ποτέ. Και πραγματικά φτάνοντας κάποια στιγμή στη ζωή σου, 

για να αντιληφθείς ακόμη και την Επιστήμη, πρέπει να έχεις και κάποια άποψη από Τέχνη και για να 

καταλάβεις την Τέχνη πρέπει να έχεις κάποια άποψη από Επιστήμη - δεν υπάρχει καμία ανώτερη μορφή 

Τέχνης (και την Επιστήμη, εγώ, τη θεωρώ Τέχνη), που να μην συνδέονται μεταξύ τους».                

 

7. Με την πρόσφατη συνεργασία μας, για την οποία σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμη 

μία φορά, θεωρείτε πως μία τοιχογραφία μπορεί να βοηθήσει στην αναβάθμιση του 

σημείου που δημιουργείται σε μία περιοχή, και την εκάστοτε επιχείρηση εν λόγω ως 
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προς την ανάκαμψη εσόδων - γνωστοποίησης και εν γένει με συλλογικό τρόπο την 

τοπική οικονομία σε επίπεδο γειτονιάς;   

 

«Θα σου απαντήσω και σε επίπεδο Ελλάδας και σε επίπεδο εξωτερικού. Όταν για παράδειγμα βάφει ο 

‘Banksy’ και βάφει ένα προάστιο της Αγγλίας ή οπουδήποτε βάφει, σε αυτό το προάστιο ξαφνικά 

ανεβαίνει η φήμη του, η μετοχή του σαν real estate μεταφορικά μιλώντας και γεωγραφικά με κυριολεκτικό 

τρόπο. Αυτό που κάνει τώρα ο ‘Banksy’ είναι unauthorized (δεν το κάνει με άδεια) - οπότε όντως επειδή 

είναι πάρα πολύ καλός και όχι μόνο επειδή είναι γνωστός (αυτός ο άνθρωπος πάει και «χαρίζει» στον 

κόσμο έργα του και δεν το λέω εγώ αλλά μεγάλοι κριτικοί Τέχνης παγκοσμίως), αναβαθμίζει τις γειτονιές 

και αυτό είναι το unauthorized26.  

 

Τώρα όταν μιλάμε για authorized, είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση, οπτικής και εσόδων κτλ., με το 

απλούστατο παράδειγμα τώρα το ότι εάν περάσει κάποιος από το ανθοπωλείο που ο ένας τοίχος είναι 

βαμμένος κι ο άλλος ο μπροστινός είναι κάπως πιο «παρατημένος», βλέπει κάποιος αμέσως τη διαφορά 

και θα πει ότι κάτι έγινε εδώ, έγινε κάτι το οποίο «στόλισε» και «φώτισε» και για το άλλον τοίχο θα πει 

πως δεν έχει ασχοληθεί κανείς (για τον παρατημένο τοίχο).  

 

Ναι, αναβαθμίζει ξεκάθαρα, είναι στο σημείο που περνούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το βλέπει 

πολύς κόσμος από εκεί λόγω της θέσης της τοιχογραφίας ήδη από μακριά πάνω στη λεωφόρο. Θεωρώ 

πως είναι μία ευχάριστη παρέμβαση χωρίς να επιβάλλεται στον κόσμο γιατί σε αντιδιαστολή με αυτό 

μπορώ να πω πως οι μεγάλες αφίσες στον δρόμο ή όλα αυτά που βλέπουμε για διαφημίσεις είναι 

επιβολή - αυτό είναι επιβολή στον κόσμο -  ενώ αυτό είναι μία ευχάριστη νότα οπτικά». 

 

Instagram του ‘Dream Victim’: https://www.instagram.com/dream_victim/?hl=el 

 

Σελίδα Facebook του Ανθοπωλείου ‘Flowers House’: 

https://www.facebook.com/Flowers__House_-111945661284497  

 

Διεύθυνση Ανθοπωλείου: Λεωφόρος Ηρακλείου 114, Άνω Πατήσια, Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 DeTurk S., ‘The ‘Banksy Effect’ and Street Art in the Middle East’, Street Art and Urban Creativity 

Scientific Journal, 1, 1, 2015, pp. 22 - 30. 
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Φωτογραφίες από τη δράση πεδίου (25/09/2021)  

Εικαστική μεταμόρφωση μέσω παρέμβασης της street art σε οικογενειακή επιχείρηση στα Άνω 

Πατήσια 
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Φωτογραφίες: ‘Dream Victim’ & Κωνσταντίνα - Μαρία Κωνσταντίνου 
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