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Η υλοποίηση του “The Street Art Project” υπό την αιγίδα του «Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος – ΚΕ.Μ.Ε.»

(http://e-keme.gr/category/street-art-project/) με χορηγό επικοινωνίας το “Social Policy”

(www.socialpolicy.gr) έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2018 και συνεχίζει έως και σήμερα. Δημιουργός

και Συντονίστρια του Project είναι η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου (Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ «Εγκληματολογίας»,

Πάντειο Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με την κ. Ευδοξία Φασούλα, (Δικηγόρος – Αναλυτική / Δικαστική

Γραφολόγος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου).

Η επταμελής ερευνητική ομάδα είναι η εξής:

Γιώργος Γιακουβάκης, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ «Εγκληματολογίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Αγγελική Γιαννάκη, Νομικός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MA “Criminology and Criminal

Justice, Centre for Criminology, Faculty of Law”, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – ΗΒ,

Ιωάννα Δερβίση, Νομικός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό LLM “Forensics, Criminology &
Law” Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ – Ολλανδία,

Κατερίνα Καλογεράκη, Κοινωνιολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Νεφέλη Μπαφούνη, Ψυχολόγος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Αγγελική Πεπόνη, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ «Εγκληματολογίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Μαίρη Φωσκόλου, Τμήμα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

τελειόφοιτη του ΠΜΣ «Εγκληματολογίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ #SAP 2018 - 2020

Ο κύριος λόγος που ονομάστηκε “Project” το συγκεκριμένο επιστημονικό εγχείρημα έγκειται στην ιδιαίτερη

εφήμερη διάσταση που χαρακτηρίζει το ίδιο το αντικείμενο μελέτης και εμβάθυνσης.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με την εφήμερη διάρκεια ενός έργου της “Street Art” στους δρόμους της Αθήνας κι όχι

μόνο, η ίδια η “Street Art” παραμένει επίκαιρη, συνεχόμενη, παρούσα και έτοιμη να απαντήσει σε κάθε

κοινωνική, οικονομική, πολιτική πρόκληση. Συνεπώς, η μελέτη της απαιτεί αφύπνιση, διάρκεια και εγρήγορση.

Ειδικότερα, το Project διαχωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αποτελεί τη θεωρητική υπόστασή του και

το δεύτερο μέρος αφορά την πιλοτική ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος (βασική, βραχύχρονη,

περιγραφική έρευνα) μέσα από την καταγραφή άρθρων / κειμένων σε ορισμένες διαδικτυακές «εφημερίδες

της πόλης» (από τον Φεβρουάριο του 2018 ανάλυση περιεχομένου δημιουργία και διανομή

ερωτηματολογίων τόσο σε καθηγήτριες – καθηγητές Εικαστικής Αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης όσο και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες έως τις

απλές κοινωνικές ομάδες που εκπροσωπούν τρόπον τινά διαστάσεις του φαινομένου (εδώ,

συμπεριλαμβάνονται και οι «δράσεις πεδίου») και



μέσα από τη συλλογή φωτογραφιών έργων της Street Art στην Αθήνα με σκοπό την ανάλυσή τους βάσει

τεχνοτροπίας και κοινωνικών μηνυμάτων των ίδιων των τοιχογραφιών που εκπέμπουν μέσα από τις

φωτογραφίες (ιστορική έρευνα με γραπτά, πολιτιστικά και εικονογραφικά τεκμήρια, «Οπτική Κοινωνιολογία –

Εγκληματολογία» / “Visual Sociology – Criminology”), καθώς και επί τη βάσει κριτηρίων δανεισμένων από τη

γραφολογική επιστήμη (π.χ. ως προς τη φύση των χρησιμοποιούμενων γραφικών μέσων, τα χαρακτηριστικά

της ανώμαλης συνθήκης χάραξης, πρβλ. ιδιαίτερες επιφάνειες, βιασύνη, ενίοτε νυχτερινή ώρα εκτέλεσης,

ιδιαιτερότητες του σπρέι, και ως προς τον συμβολισμό αυτών και του ιδιόρρυθμου γραφικού πεδίου) – εδώ,

συμπεριλαμβάνονται οι περίπατοι καταγραφής έργων της Street Art (Φεστιβάλ, εκθέσεις εντός εικαστικών

χώρων).

Οι φωτογραφίες με τα έργα της Street Art που έχουν ήδη συγκεντρωθεί κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος

2017 – Ιούνιος 2018 λήφθηκαν με τη μέθοδο της έμμεσης παρατήρησης και με την τεχνική της φωτογραφικής

κάμερας. Παγκοσμίως, η Οπτική Κοινωνιολογία / Εγκληματολογία θεωρείται επιστημονικό – επιμέρους –
θεωρητικό ρεύμα που μπορεί να εξηγήσει ως Παράδειγμα => πράξεις ατόμων πολιτισμικού και κοινωνικού

χαρακτήρα που επηρεάζουν οπτικώς την κοινωνική ζωή στην ολότητά της. Στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιηθεί

ως επιστημονικό εξηγητικό σχήμα ελάχιστα ενώ τα θεμέλιά της ξεκινούν ήδη από την πρώτη σύνδεση – επαφή,

ιστορικά μιλώντας, του Κοινωνιολόγου Becker, το 1974 με το άρθρο του “Photography and Sociology”.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

✔ 22/02/2018: Ανακοίνωση Project / Έναρξη θεωρητικών ενοτήτων / Σύνταξη δύο τύπων ερωτηματολογίου
με ανοιχτές ερωτήσεις για τους / τις καθηγητές / - τριες Εικαστικής Αγωγής σε σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες
(οργανώσεις) που εκπροσωπούν – ασχολούνται με το φαινόμενο και / Σχεδιασμός δράσεων πεδίου

✔ 19/03/2018: Πρώτη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project από ομάδα – οργάνωση με
φυσική παρουσία

✔ 22/03/2018: Πρώτη δράση πεδίου στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου με την καλλιτέχνη κ. Άννα Δημητρίου να
δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο μπροστά στους μαθητές και πρώτη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό
μέρος του Project με την καθηγήτρια κ. Άρτεμις Γώγου του ιδίου σχολείου και εκπροσωπώντας το 4ο

Γυμνάσιο / Λύκειο Αλίμου με φυσική παρουσία

✔ 23/03/2018: Δεύτερη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project με καθηγήτρια από το 22ο

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με φυσική παρουσία

✔ 26/03/2018: Δελτίο Τύπου για τη δράση πεδίου στο Γυμνάσιο Αλίμου

✔ 2018: Τεύχος #5 Φεβρουαρίου 2018 του “Crime Times” στη στήλη “Myth Busters”: «Τέσσερις μύθοι για τη
Street Art», άρθρο με τη διατύπωση υποθέσεων εργασίας για την περαιτέρω εμβάθυνση στη Street Art,
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

✔ 30/03/2018: Τρίτη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project με καθηγήτρια από ιδιωτικό
σχολείο με φυσική παρουσία



ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2018

✔ 5/04/2018: Δεύτερη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project με Μη Κυβερνητική Οργάνωση,

με αποστολή ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση

✔ 15/04/2018: Τρίτη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project με Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, με αποστολή ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση

✔ 1/05/2018: Άρθρο στο protagon.gr με τίτλο «Να τα βλέπει το ιδιωτικό (σχολείο) και να ζηλεύει …» από την κ.

Ελευθερία Κόλλια, https://www.protagon.gr/themata/na-vlepei-to-idiwtiko-sxoleio-kai-na-zilevei-

44341611273

✔ 13/05/2018: Τέταρτη λήψη συνέντευξης για το ερευνητικό μέρος του Project με καθηγήτρια του 7ου

Γυμνασίου Γλυφάδας με φυσική παρουσία

https://www.protagon.gr/themata/na-vlepei-to-idiwtiko-sxoleio-kai-na-zilevei-44341611273


ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

✔ 17/06/2018: Report οπτικής καταγραφής και ανάλυσης της Street Art στο Ρέθυμνο Κρήτης από την

Κατερίνα Καλογεράκη, Κοινωνιολόγο Παντείου Πανεπιστημίου

✔ 20/06/2018: Τεύχος #6 Ιούνιου 2018 του “Crime Times” στη στήλη “Crime Diary”: «The Street Art Project. Οι
σκιτσοφρενείς του Αλίμου», Report οπτικής καταγραφής και ανάλυσης του “Old School Meeting Graffiti

Festival” στην περιοχή του Αλίμου, Δρ. Ευδοξία Φασούλα, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

✔ 9/07/2018: Δημοσίευση εισαγωγικού σημειώματος – προλόγου του Project

✔ 16/07/2018: Δημοσίευση πρώτου μέρους της Α’ Νομικής Ενότητας : «Νομική προσέγγιση της Street Art –

Τέχνης του δρόμου» από την Ιωάννα Δερβίση

✔ 1/08/2018: Δημοσίευση δεύτερου μέρους της Α’ Νομικής Ενότητας: «Η «Τέχνη του Δρόμου» ως Φθορά
Ξένης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο» από την Αγγελική Γιαννάκη



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

✔ 25/09/2018: Χορηγία Επικοινωνίας από το “Social Policy” (www.socialpolicy.gr )

✔ 30/09/2018: Δημοσίευση πρώτου μέρους της Β’ Φαινομενολογικής Ενότητας : «Ιστορική αναδρομή της
“Street Art” – Α΄ Μέρος: Φαινομενολογία του “Graffiti”» από τους Γιώργο Γιακουβάκη, Κατερίνα

Καλογεράκη, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

✔ 23/10/2018: Δημοσίευση δεύτερου μέρους της Β’ Φαινομενολογικής Ενότητας: «Ιστορική αναδρομή της

“Street Art” (συνέχεια του Α’ Μέρους της Β’ Ενότητας)» από τους Γιώργο Γιακουβάκη, Κατερίνα

Καλογεράκη, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

✔ 2018: Τεύχος #7 Οκτωβρίου 2018 του “Crime Times” στη στήλη “Myth Busters”: «Μία απόπειρα μελέτης της

αξιοποίησης των δημόσιων τοιχογραφιών (“Street Art”): ένα μήνυμα προς αφύπνιση των πολιτών για την

κλιματική, περιβαλλοντική κατάσταση του πλανήτη», άρθρο για την περιβαλλοντική διάσταση της Street

Art, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

http://www.socialpolicy.gr/


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

✔ 10/11/2018: Χορηγός Επικοινωνίας και συμβολή του Project στο διήμερο Φεστιβάλ του “Music Art

Magazine” , “Art for Change V” για τον Μάρτιο 2019

✔ 18/11/2018: Aποστολή επιστολών για τις χορηγίες υλικών (σπρέϋ), επικοινωνίας και χρηματοδότησης

✔ 4/12/2018 – 6/12/2018: Σχεδιασμός και παρουσίαση λογοτύπου και ενημερωτικού τρίπτυχου φυλλαδίου

✔ 6/12/2018: Τερματισμός αναζήτησης βιβλιογραφίας / αρθρογραφίας / διαδικτυακών πηγών για τις

θεωρητικές ενότητες

✔ 7/12/2018: Προετοιμασία για το Τεύχος #8 Ιανουαρίου 2019 του “Crime Times” στη στήλη “Crime Diary”:

“THE STREET ART PROJECT”: “Walls and Streets - NYC Meets Athens”, Alibi Gallery, Report οπτικής

καταγραφής και ανάλυσης πινάκων της Street Art στην εικαστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην

περιοχή του Ψυρρή, Δρ. Ευδοξία Φασούλα Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

✔ 21/12/2018: Αναφορά του Project στο «γραφολογικό οδοιπορικό στους τοίχους της πόλης με τη μορφή
φωτογραφικού λευκώματος και συνοδεία οπτικοακουστικού παραρτήματος» της κ. Ευδοξίας Φασούλα με

τίτλο “Urban Graphemes. Αυτοσχεδιασμοί” (εκδόσεις Περισπωμένη, Αθήνα, 2018).



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

➢ 2019: Τεύχος #8, Ιανουάριος 2019, στήλη "Crime Diary", διαδικτυακό περιοδικό "Crime Times": "THE STREET

ART PROJECT": "Walls and Streets - NYC Meets Athens", Alibi Gallery, Δρ. Ευδοξία Φασούλα,

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

➢ 29/01/2019: Παρουσίαση του project για το έτος 2018 στο Polis Art Cafe (Οδός Πεσμαζόγλου 5,

Αθήνα)

➢ 2/02/2019 - 20/02/2019: Δημοσίευση επερχόμενης δράσης, προετοιμασίας για συνεργασία σε επίπεδο

επικοινωνίας του Project με το περιοδικό “Music Art Magazine“ στο φεστιβάλ "Art for Change V" για τις

3/03/2019**

➢ 6/02/2019: Οριοθέτηση φωτογραφικού υλικού (έργα Street Art, μη τυχαίο δείγμα από περιοχές της

Αθήνας) για ανάλυση - οριοθέτηση δείγματος

➢ 10/02/2019 - 28/02/2019: Συνεργασία με την άτυπη κοινωνική ομάδα “Urban Layers”* (μία από τις ομάδες

“START-Create Cultural Change Programme” για το έτος 2019) με τη φιλοξενία του Προγράμματος των

εθελοντικών θεματικών περιπάτων τους - Προετοιμασία της χαρτογράφησης του περιπάτου στην περιοχή

του Κεραμεικού στην Αθήνα για ξενάγηση στο Street Art, σύνταξη του δελτίου τύπου, σύνταξη και ανάλυση

έργων υπό την επιστήμη της Γραφολογίας και Κοινωνιολογίας – Εγκληματολογίας

➢ 17/02/2019: Δημοσίευση της παρουσίασης του έργου για το έτος 2018 στην επίσημη ιστοσελίδα του

Κέντρου (στη στήλη "The Art Art Project")



➢ 23/02/2019: Δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής στον Δεύτερο Κύκλο του "The Street Art Project"

➢ 24/02/2019: Συμμετοχή της Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου εκφράζοντας την επιστημονική της γνώμη
στο άρθρο - αφιέρωμα της κ. Ηλέκτρας Ζαργάνη με αφορμή την έκθεση με έργα του Banksy στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από την People Entertainment Group. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα "Documento" και στην ηλεκτρονική έκδοσή της με τίτλο «The World Banksy - Μην αγγίζετε το
τείχος, είναι φρέσκο ζωγραφισμένο» (Τεύχος # 119, Φεβρουάριος 2019)*

➢ 01 – 03 /03/2019: Χορηγός του φεστιβάλ τέχνης "Art Art Change V" του περιοδικού Music Art
Magazine, και την ίδια μέρα φωτογραφική καταγραφή της "Έκθεσης Street Art" στην EXIT Gallery.
Κοινωνιολογική ανάλυση δύο έργων και συνεντεύξεων καλλιτεχνών εκδηλώσεων για τους σκοπούς της
έρευνάς μας (4 συνεντεύξεις καλλιτεχνών)

➢ 4/03/2019: Καταγραφή της διαδραστικής έκθεσης "The World of Banksy - Live the Experience",
φωτογραφήθηκε και αναλύθηκε (διάρκεια έκθεσης: 27/02/2019 - 26/03/2019)

➢ 28/03/2019: Δημοσίευση του report "THE STREET ART PROJECT": 2nd Action - Art For Change V Festival
"Music Art Magazine" & Report "Street Art Exhibition" In "Exit Gallery"

➢ 07/04/2019: Συνέντευξη της Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου στο postmodern.gr στην Αγγελική Καρδαρά

για τις διαστάσεις του φαινομένου της Street Art

➢ 07/04/2019: Φωτογραφική καταγραφή δράσης στην Κηφισιά με πολλά εργαστήρια ελεύθερης τέχνης,
ειδικά για παιδιά ηλικίας 12-18 ετών. Έκθεση φωτογραφίας "Street Art" από διαφορετικές φωτογραφικές
ομάδες – Έλλη Μελέα και Δρ. Ευδοξία Φασούλα

➢ 15/04/2019: Δημοσίευση του θεματικού περιπάτου μας με τους Urban Layers - press release



▶ 16/04/2019: Ομιλία από τους Δρ. Ευδοξία Φασούλα και Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου στο 2ο Γυμνάσιο

Βάρης στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας "Σεβασμός προς τον Άλλο" και με τίτλο "Τέχνη στο δρόμο:

Έκφραση ελευθερίας ή υποβάθμισης του αστικού τοπίου"

▶ 20/04/2019: Εθελοντικός θεματικός περίπατος με τους “Urban Layers" με τον τίτλο: «Η Street Art μέσω της

Οπτικής Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας στην περιοχή του Κεραμεικού»

▶ 23/04/2019: Παρουσίαση του project από την Αγγελική Γιαννάκη και την Δρ. Ευδοξία Φασούλα στον

Γερμανό συνάδελφο Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg από τη Γερμανία, Dominik Gürtler, ο

οποίος έκανε την πρακτική του στο Κέντρο Μελέτης Εγκλήματος στο πλαίσιο του προγράμματος STEP των
Ευρωπαϊκών Φοιτητών Δικαίου (ELSA)

▶ 25/04/2019: Δημοσίευση Εθελοντικού θεματικού περιπάτου με τους “Urban Layers” με τον τίτλο: «Η

Street Art μέσω της Οπτικής Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας στην περιοχή του Κεραμεικού» με

φωτογραφίες, γεωγραφική χαρτογράφηση έργων και επιστημονική ανάλυση τεχνοτροπίας και

κοινωνικών μηνυμάτων αυτών

▶ 10/10/2018 - 5/05/2019: Επικοινωνιακή προετοιμασία για επερχόμενη δράση του Project σε

συνεργασία με το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας (χορηγία υλικών: Cosmoslac, χορηγία επικοινωνίας:

Socialpolicy): Σπρέι, τρίπτυχα φυλλάδια, θεματικά μπλουζάκια του Project, εύρεση καλλιτεχνών να

συμμετέχουν και να ζωγραφίζουν σε δημόσιους χώρους με άδεια από τον Δήμο ως εκπρόσωποι του

Project, σύνταξη δελτίου τύπου, προαγωγή, συνεχής επικοινωνία με τους συντονιστές του Εμπορικού

Τριγώνου στην Αθήνα (Επικεφαλής του Τριγώνου της Αθήνας: κα Ελίνα Δάλλα)*



▶ 9/05/2019: Δημοσίευση του "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Φεστιβάλ Τέχνης Δύο ημερών στο Trigono" στην

ιστοσελίδα μας

▶ 11/05/2019 - 12/05/2019: «Φεστιβάλ Street Art στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας: η τέχνη του δρόμου και

του πεζόδρομου», συμμετοχή του Project στις δράσεις του Φεστιβάλ με καταγραφή απόψεων των

θεατών στον δρόμο για τη Street Art με δημιουργία ενός stand έξω στο δρόμο, παραγωγή του βίντεο

από το νέο μας μέλος: Έλλη Μελέα**

▶ 19/05/2019: Δημοσίευση άρθρου, τεύχος #9, Μάϊος 2019, στη στήλη “Crime Diary", διαδικτυακό

περιοδικό “Crime Times": "The World of Banksy - Live the Experience” στην Τεχνόπολη του Δήμου

Αθηναίων (4/03/19, Κεραμεικός, Αθήνα)

▶ 1/06/2019: Δημοσίευση Συγκεντρωτικού Παραρτήματος (ΙΙ) Απαντήσεις από Συνεντεύξεις με Άτυπες και

Τυπικές Κοινωνικές Ομάδες που Ανήκουν στον Τομέα "Street Art" (Street Art Conservators, Urban Act &

Street Art Tour στη Θεσσαλονίκη ***) στην ιστοσελίδα μας

▶ 7/06/2019: Δημοσίευση της καταγραφής και ανάλυσης του Φεστιβάλ στην Κηφισιά "The Street Art

Project” από την Έλλη Μελέα και Δρ. Ευδοξία Φασούλα

▶ 19/06/2019: Δημοσίευση της ολοκληρωμένης δράσης μας στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, "The

Street Art Project" στο Διήμερο Φεστιβάλ για τη Street Art (11 & 12/05/19)”

▶ 22/06/2019: Δημοσίευση του βίντεο από τη δράση μας στο Εμπορικό Τρίγωνο στο κανάλι youtube του

ΚΕ.Μ.Ε. (παραγωγή / μοντάζ: Έλλη Μελέα)

▶ 8/07/2019: Δημοσίευση φωτογραφικής καταγραφής και ανάλυσης έργων από τις εξής εκθέσεις: Blender

Gallery, Athinais Cultural Center (“Urban Lovers” event by Ozon ArtMag) & “KAFAO: Athens Urban

Gallery in Athens Trigono”) - “3 Events In 1 Report - Explosion of Street Art Movement In Athens”

⮚ 30/08/2019: Η διεθνής ιστοσελίδα “I Support Street Art” δημοσίευσε αφιέρωμα με τις δράσεις του “The

Street Art Project” και την συνολική παρουσία του για την καταγραφή του κινήματος.

http://www.isupportstreetart.com/street-art-project-scientific-research-greece/


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

⮚ Σεπτέμβριος 2019: Η ομάδα “Open Art” διαμεσολάβησε για την παραχώρηση  2 συνεντεύξεων 

καθηγητριών – των Εικαστικής Αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

και Προετοιμασία για το κείμενο / άρθρο στη Σύρο - συγγραφή και επιμέλεια κειμένου και φωτογραφιών

⮚Οκτώβριος περιοδικό Crime Times: Τεύχος #10, Γιακουβάκης Γ. και Κωνσταντίνου Κ., «Report: Street Art

Syros - μία επισκόπηση των έργων του 1ου “Stray Art Festival”

⮚ Νοέμβριος - Δεκέμβριος: Φωτογραφική καταγραφή και λήψη συνεντεύξεων από ορισμένους 

συμμετέχοντες street artists για τις εξής εκθέσεις: «6 ΕΞΗ» στην Πινακοθήκη … / “Fifteen” / “Athens Street Art 

Revisited”. Προετοιμασία για δημοσίευση στη στήλη μας - συγγραφή και επιμέλεια κειμένου και φωτογραφιών 

=> παραχώρηση συνεντεύξεων από τους Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, “DonForty” & “Simek”, “Devoidness” 

⮚ Δεκέμβριος: Αναδημοσίευση του report στη Σύρο από το Φεστιβάλ Stray Art Festival και γνωριμία με τους 

“Really Team?” και διοργανωτές του Φεστιβάλ - συζητήσεις για επικείμενες δράσεις στη Σύρο



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

⮚ 2/01/2020: Σύναψη εθελοντικής συνεργασίας για τις δράσεις του Project με τον street artist Γιώργο Χιώνη

⮚ 3/02/2020: Δημοσίευση στη στήλη μας για το αφιέρωμα της διεθνούς ιστοσελίδας “I Support Street Art” –

Ευχαριστήρια 

⮚ 1/02/2020: Προετοιμασία και ολοκλήρωση Α’ Μέρους της Γ’ Θεωρητικής Ενότητας: «Θεωρητικό –

Κατανοητικό Πλαίσιο για τη Street Art», Νεφέλη – Αικατερίνη Μπαφούνη, Μαίρη Φωσκόλου και Κωνσταντίνα 

Κωνσταντίνου

⮚ 9/02/2020: Προετοιμασία (ανακοίνωση, δελτία τύπου, ενημέρωση τρίπτυχων φυλλαδίων, Facebook event

«Τέχνη του δρόμου εν δράσει» , χορηγός τροφίμων για την εκδήλωση: e-food.gr, βιντεοσκόπηση: κος 

Λευτέρης Παρτσάλης - Cnn Greece) για βάψιμο τοίχου των Εκδόσεων της Περισπωμένης σε συνεργασία με 

το ΚΕ.Μ.Ε. - event - ιδέα και εκτέλεση mural: Γιώργος Χιώνης

⮚ 14/02/2020 - 16/02/2020: Event και δημιουργία τοιχογραφίας στις Εκδόσεις Περισπωμένη με θέμα το βιβλίο 

και διάδραση με το κοινό - δράση ευαισθητοποίησης στη γειτονιά των Εξαρχείων - 3η εικαστική δημόσια 

παρέμβαση

⮚ 13/02/2020: Δημοσίευση Α’ Μέρους της Γ’ Θεωρητικής Ενότητας: «Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο για τη 

Street Art», Νεφέλη – Αικατερίνη Μπαφούνη, Μαίρη Φωσκόλου και Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

⮚ 13/04/2020: Δημοσίευση Β’ Μέρους της Γ’ Θεωρητικής Ενότητας: «Θεωρητικό - Κατανοητικό Πλαίσιο για τη 

Street Art», Νεφέλη – Αικατερίνη Μπαφούνη, Μαίρη Φωσκόλου και Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

⮚ Ιούλιος περιοδικό Crime Times: Τεύχος #13, Κωνσταντίνου Κ., «Ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής 

του προτεινόμενου θεωρητικού υπόβαθρου του “The Street Art Project” : Η Street Art στην εποχή της 

πανδημίας λόγω του ιού “Covid-19»



➢ 21/09/2020: Δημοσίευση Α’ Μέρους Ερευνητικής Ενότητας, Φασούλα Ε. Ζ., «Street Art & Graphology: Το 

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

➢ Νοέμβριος περιοδικό Crime Times: Τεύχος #14 Κωνσταντίνου Κ., «Έξι street artists για την έξη της 

συμπεριφοράς τους, Γεωμετρικά σχήματα της φύσης  & Αφύπνιση των ίδιων των καλλιτεχνών»

➢ 10/09/2020: Πρόσκληση από τη δημοσιογράφο κα Χριστίνα Τσαμουρά τηλεφωνικά στη νέα σειρά 

ντοκυμαντέρ της ΕΡΤ2 

➢ 2/10/2020 και 5/10/2020: Γυρίσματα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και στου Ψυρρή στη Σαρρή 12 

για την ΕΡΤ2

➢ 30/11/2020: To “The Street Art Project” Στην Πρώτη Εκπομπή Της Σειράς Ντοκυμαντέρ “Ιστορίες Της 

Πόλης” Της ΕΡΤ2, Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση

➢ 5/12/2020: Πρώτη πρεμιέρα και πρώτη προβολή του επεισοδίου «Τοιχογραφίες στην πόλη» της εκπομπής 

«Ιστορίες της πόλης» της Laika Productions – κας Μαρίνας Δανέζη και κ. Τάσου Κορωνάκη

➢ 10/12/2020 - 17/12/2020: Προετοιμασία ppt και συντονισμός - καλεσμένη η Άννα Δημητρίου, street artist

collage και ο φωτογράφος δρόμου κ. Ευάλλεγος Κουδωνάς για διοργάνωση ομιλίας

➢ 11/12/2020: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “The Street Art Project”: Ανοιχτή, Διαδικτυακή Συζήτηση, 18/12/2020

➢ 18/12/2020: Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση στην πλατφόρμα zoom, 18 συμμετέχοντες 

➢ 29/12/2020: “The Street Art Project” – Απολογισμός Ομιλίας – Ανοικτής Διαδικτυακής Συζήτησης 

18.12.2020



Το #TheStreetArtProject παραμένει ακόμη ως μία ανοιχτή επιστημονική πλατφόρμα συλλογής, μελέτης,
διάχυσης γνώσεων για το φαινόμενο των αστικών δημόσιων τοιχογραφιών, τόσο μεσαίου μεγέθους (“pieces
/ masterpieces”) όσο και μεγάλου μεγέθους (“mural / public art”).

Η αξία αυτού του Project έγκειται στον επιμορφωτικό / εκπαιδευτικό χαρακτήρα που μπορούν να έχουν οι
τεχνικές της Street Art, σε αντίθεση με τις τεχνικές του Graffiti, στους ανηλίκους και στην οπτική κατανόησή της
από τους ενηλίκους με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της καθημερινότητάς τους σε σχέση με την πόλη όπου
ζουν.

Η καταγραφή των έργων που «ζει» μέσω της υποκειμενικής ερμηνείας που τους αποδίδουν οι περαστικοί /
κάτοικοι / οι άνθρωποι της πόλης ή και της υπαίθρου μέσω της φωτογραφικής κάμερας επηρεάζει την οπτική
αντίληψη περί κτιρίων (συμβόλων της αστικοποίησης ως τρόπου ζωής) και τη διατήρηση της «μνήμης» μιας
εποχής ρευστών ανθρώπινων σχέσεων μέσω μηνυμάτων που εκπέμπουν, καθώς δεν είναι λίγα τα έργα που
αναπολούν τη σταθερότητά τους ή την εκ βαθέων αλλαγή τους.



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! #SAP














