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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ #SAP ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

(31.10.2022) 

 

«Φαντάσου την πόλη του αύριο. Πόλεις του αύριο» 
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Το ‘The Street Art Project’ κατέθεσε πρόταση έργου τέλη Αυγούστου σε συνεργασία 

με τον καλλιτέχνη διεθνούς φήμης, ‘The Krah’, έργο που δημιούργησε ο ίδιος 

αποκλειστικά και μόνο για την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον 

Δήμο Αθηναίων στις 31.10.2022 με τίτλο «Πόλεις του αύριο», με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου 

Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του δικτύου Eurocities.  

Όπως αναφέρεται και στην ανοιχτή πρόσκληση που δημοσιεύθηκε από τον Δήμο στα 

social media,  

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων στις 31 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμος 

Αθηναίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, γραφίστες, 

σκιτσογράφους, σχεδιαστές και άλλους δημιουργούς να υποβάλλουν τις προτάσεις 

τους για το πώς φαντάζονται την πόλη τους στο μέλλον!  

Οι προτάσεις – ουτοπικές, δυστοπικές, υποθετικές, περιγραφικές, διερευνητικές, 

προκλητικές, κριτικές και αναστοχαστικές – που θα επιλεγούν από επιτροπή που θα  

συσταθεί από ειδικούς του χώρου των εικαστικών, της γραφιστικής και της 

αρχιτεκτονικής, θα παρουσιαστούν με τη μορφή αφισών σε υπαίθριο χώρο, στα stands 

κατά μήκος του πεζοδρόμου της Βασιλίσσης Όλγας. Η έκθεση η οποία θα 

παρουσιαστεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αυτής της χρονιάς, θα λειτουργήσει ως 

ανοιχτό αρχείο, τεκμηριώνοντας συζητήσεις, ανταλλαγές και παρεμβάσεις 

προκειμένου να παραχθεί στη συνέχεια μια έντυπη έκδοση».  

Το ‘The Street Art Project’ (υπο)στηρίζει εθελοντικά και με επιστημονική 

τεκμηρίωση και επάρκεια το έργο του καλλιτέχνη ‘The Krah’ με τίτλο «Μετα-

μετανεωτερική Αθήνα» / ‘ΝΕΟAthens’, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά κατά την 

ημέρα της εκδήλωσης και κατά τη μικρή έκδοση του μικρού τόμου που 

σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μετά το πέρας αυτής και που θα εμπεριέχει τα έργα, το 

συνοδευτικό τους σκεπτικό, βιογραφικό του δημιουργού, κλπ., θέτοντας και κάποιους 

ευρύτερους θεωρητικούς προβληματισμούς σχετικά με τις πόλεις και τη βιωσιμότητά 

τους.  

Tο έργο επιλέχθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από ιστορικό 

τέχνης, αρχιτέκτονα, εικαστικό, γραφίστα και επικοινωνιολόγο, ανάμεσα σε άλλα 42 

έργα που καλύπτουν ένα ευρύ δημιουργικό φάσμα.  

 

Η υπαίθρια έκθεση με τα έργα θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. 
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Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη για την 

παρουσία και τη διά ζώσης επικοινωνία κατά την εκδήλωση καθώς και την 

Επιτροπή Αξιολόγησης και το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου.  

 

Πού; 

Επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας με 42 έργα να εκτίθενται σε όλο το μήκος της 

οδού!  

 

 

Φωτογραφίες από την υπαίθρια έκθεση – εκδήλωση στις 31.10.2022: 
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Το σχέδιο του καλλιτέχνη ‘The KRAH’ 
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Η μελέτη της επίδρασης που ασκεί το αστικό τοπίο στον άνθρωπο προσδιόρισαν πιο 

συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός επιστημονικού ρεύματος: της λεγόμενης 

«Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας» ή κι αλλιώς «Αστεακής Κοινωνιολογίας», η οποία 

μπορεί να μας δώσει ένα αρχικό πλαίσιο μελέτης και που γέρνει προς τη λεγόμενη 

«δομή», όπως είναι η δομή της κοινωνίας και του κράτους και η επίδραση αυτών στον 

άνθρωπο και όχι προς τη «δράση», δηλ. στο τι κάνει το «άτομο» προς τη «δομή». Ο 

λόγος της δημιουργίας αυτών των θεωρητικών ρευμάτων έγκειται ακριβώς στο γεγονός 

ότι η ύπαρξη κτιρίων εντός φυσικών, πράσινων ορίων περιόρισε την ανάπτυξη και τη 

ζωή άλλων, μη ανθρώπινων, οργανισμών κι αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται να 

απασχολεί πολύ σήμερα παγκοσμίως αφού το περιβάλλον, η χωρική διάσταση, έχει 

φτάσει σε σημείο ιστορικής καμπής πτώσης. 

 

Στον άξονα μελέτης της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας συμπεριλαμβάνεται ο 

τρόπος βάσει του οποίου τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες σχηματίζουν – 
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οργανώνουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους χωρικά. Συνεπώς, η δημόσια 

επιλογή – ο δημόσιος χώρος εκ μέρους των καλλιτεχνών, εν προκειμένω, μπορεί να 

συμβολίσει και να στιγματίσει με θετική χροιά χωρικά σημεία των πόλεων, των τόπων 

όπου τελούνται, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ευρύτατα.  

 

Ενώ στον άξονα της Αστεακής Κοινωνιολογίας, μελετάται η πόλη διαχρονικά, ανά 

εποχή, χρόνο, τόπο δίνοντας έτσι πάντα ένα στίγμα «χωροχρόνου», πλαισίου ανάλυσης 

και ερμηνευτικών νοημάτων που φαντάζουν πότε αδιανόητα στο σήμερα, και πότε 

φαντάζουν και ερμηνεύονται ως σταθερά. Κατά την ανάλυση του M. Weber, «το 

κυρίαρχο εννοιολογικό εργαλείο του είναι η διαδικασία εξορθολογισμού 

(rationalisation) ως σύνθετη νοητική διεργασία σχετική με την νεωτερικότητα του 

δυτικού πολιτισμού σε αντίθεση με την ανατολή, όπου οι μορφές κοινωνικής 

συγκρότησης στερούνται αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Έτσι στη Δύση βρίσκεται 

σε εξέλιξη μια μακροχρόνια διεργασία απομάγευσης (désenchantement) του κόσμου 

μέσω της ανάδυσης της επιστήμης και του τεχνικού ελέγχου του κόσμου». 

 

Και συνεχίζει, «προκύπτουν δύο τύποι πόλεων, η καταναλωτική και η παραγωγική 

πόλη. Η μεν πρώτη είναι έδρα «οίκων» μεγάλων καταναλωτών των οποίων τα έσοδα 

προκύπτουν από κληρονομικές ή πολιτικές πηγές (Πεκίνο: αξιωματούχοι, Μόσχα: 

γαιοπροσοδούχοι), είτε από το εμπόριο του μονοπωλίου ιδιοκτησίας ακινήτων. Ως 

προς την παραγωγική πόλη μοντέρνου τύπου είναι το σημείο χωροθέτησης 

εργοστασίων, μανιφακτούρας, βιομηχανιών που παράγουν και εξάγουν προϊόντα 

(Έσσεν, Μπόχουμ). Το κοινό σημείο των κατοίκων και των δύο αυτών τύπων πόλης 

είναι το γεγονός ότι ο κάτοικος δεν καλύπτει τις ανάγκες διατροφής του μέσω δικής 

του καλλιέργειας σε γη που του ανήκει, ενώ για τη μεγάλη μάζα των τυπικών "πόλεων" 

(poleis) της αρχαιότητας ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ο αρχαίος πολίτης του άστεως 

κατέχει τεμάχιο γης που τον θρέφει». 

 

Σε μία μεταγενέστερη χρονική φάση κατά τον 20ο αιώνα, η «πόλη» φαίνεται να 

λαμβάνει μία πιο «ατομική» και ενίοτε «συλλογική» μορφή απόδοσης κατά την 

έμφασή της στις Επιστήμες. Μια από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις της «κοινωνίας» 

και όχι της «κοινότητας», είναι η πόλη, που, κατά τον Wirth, είναι ένας «σχετικά 

μεγάλος, πυκνοκατοικημένος και μόνιμος σχηματισμός από κοινωνικά ετερογενή 

άτομα, χαρακτηρίζεται από απρόσωπες, επιφανειακές, παροδικές και αποσπασματικές 

σχέσεις, υποτίμηση της αλληλεγγύης, έξαρση της ατομικότητας». 

 

Στον 21ο αιώνα, υπάρχουν προβλήματα άλλης φύσεως και χροιάς για την «πόλη» ως 

πολλαπλασιασμού της απόδοσης που της δόθηκε στον 20ο αιώνα. Οι μεταναστεύσεις 

και η ανακάλυψη του Διαδικτύου καθώς και η καταπληκτική εξειδίκευση που αυτή 

επέφερε, οδήγησαν τους ανθρώπους μαζικά προς τις πόλεις το έτος 2000 με 

αποκορύφωμα το έτος 2012 και 2015. Υφίσταται μία ραγδαία και ταχύτατη ανάπτυξη 

των πόλεων που είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Βάσει 

προσέγγισης του μεγάλου θεωρητικού της Κοινωνιολογίας, G. Simmel, η ίδια η 

κοινωνία λειτουργεί με την πλέον ξεκάθαρη διαδικασία αλληλόδρασης μεταξύ των 
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μελών της που είναι η ανταλλαγή. Η πιο αναπτυγμένη διαχρονική διαδικασία / μορφή 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων.  

 

Η ανταλλαγή του 21ου αιώνα, ως μορφή, διακρίνεται από το δίκτυο σχέσεων που 

επιζητά ή και κατέχει η εκάστοτε αλληλεπίδραση. Με τα τωρινά δεδομένα της 

πανδημίας ως φαινόμενο όχι μόνο ιατρικό αλλά και κοινωνικό, φαίνεται τομείς όπως η 

Ιστορία / Ιστοριογραφία και η Τεχνολογία να επηρεάζουν αυτήν την αλληλεπίδραση 

με μία όχι τόσο συναινετική διάθεση, ώστε η Αρχιτεκτονική στις πόλεις να επηρεάζεται 

από αυτήν ακριβώς την αμφιθυμία της συλλογικής ανθρώπινης παρέμβασης. Το 

ερώτημα είναι το εξής: μπορεί μία πόλη σαν την Αθήνα να μεταμορφωθεί και να 

μετουσιώσει τόσο την περιβαλλοντική διάσταση όσο και την Τεχνολογία; Μπορεί μία 

ταινία επιστημονικής φαντασίας να βγαίνει σε μία διάσταση της πραγματικότητας, 

ατομικής και κοινωνικής, αληθινή; Κινηματογράφος, Βιωσιμότητα και Πόλη 

συναντώνται στο έργο του ‘The Krah’.  

 

Έτσι λοιπόν, έχουμε: ατμοσφαιρική ρύπανση, δημιουργία στερεών και υγρών 

αποβλήτων,  κυκλοφοριακή συμφόρηση, κοινωνική υποβάθμιση κ.α. Όπως 

αναφέρεται, «βασική αιτία των παραπάνω θεωρείται η σχετική αδυναμία και δυσκολία 

έγκαιρης κατανόησης και αντιμετώπισης του προβλήματος της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης των πόλεων. Η σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο χωρικό 

σχεδιασμό στις πόλεις και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι δεδομένη. Αυτό που 

συνήθως μεταβάλλεται είναι ο βαθμός αυτής της αλληλεξάρτησης, ο οποίος 

διαφοροποιείται από σύστημα σε σύστημα». 

 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί δείγμα συμμετοχής του κειμένου για τον μικρό 

τόμο που πρόκειται να συνταχθεί από την παρούσα υπαίθρια έκθεση – εκδήλωση. 

 

 

Ποιοι είμαστε  

 

Ο καλλιτέχνης: 

 

O ‘The Krah’, αλλιώς, ο Δημήτρης, μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου έγινε γκράφιτι - 

καλλιτέχνης τη δεκαετία του '90. Παρέμεινε ένας εξέχων καλλιτέχνης τα τελευταία 18 

χρόνια ζωγραφίζοντας τους δρόμους ενώ περιόδευε σε Ευρώπη και ασιατικές χώρες 

όπως η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη, και αφήνοντας ένα κομμάτι σε κάθε πόλη. Έχοντας 

γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ‘The Krah’ μετακόμισε στο Λονδίνο μετά τη νέα 

χιλιετία και έκτοτε είχε μια ποικιλία σόλο στο Λονδίνο και μία στο Βερολίνο. Το έργο 

του ‘Krah’ βρίσκεται σε μια μεγάλη γκάμα ιδιωτικών συλλογών. Επιμελείται επίσης 

καλλιτεχνικές εκθέσεις στο Λονδίνο, όπου εξακολουθεί να ζει, και σε όλο τον κόσμο. 

Είναι ιδιοκτήτης της χώρου gallery ‘Delirium Athens΄ από το 2021 όπου κι αποτελεί 

τον πρώτο ουσιαστικό κόμβο έκθεσης έργων της ευρείας γκάμας της Street Art στην 

Ελλάδα. 
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Εκπρόσωπος της επιστημονικής ομάδας του ‘The Street Art Project’ στην υπαίθρια 

εκδήλωση:  

 

Η Κωνσταντίνα – Μαρία Κωνσταντίνου είναι Ιδρύτρια & Συντονίστρια της 

επιστημονικής εθελοντικής ομάδας ‘The Street Art Project’ (2018 – μέχρι σήμερα) 

υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (KE.M.E.) και προώθησης της 

επικοινωνίας από την ιστοσελίδα socialpolicy.gr με πτυχίο Κοινωνιολογίας και 

Μεταπτυχιακό Εγκληματολογίας (2016, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Το ‘Street Art 

Project’ αφορά την πιλοτική προσπάθεια επιστημονικής μελέτης και εμβάθυνσης του 

κινήματος Street Art αλλά και την κριτική ανασκόπηση της δημόσιας/ συλλογικής 

γνωστικής διάστασης από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης όσο και διερεύνησης: της 

χρήσης εικόνων/φωτογραφιών σε συνδυασμό με τους τίτλους των ειδήσεων που 

διατυπώνουν για το θέμα και κατά πόσο αυτό συμβάλλει στη συλλογική αντίληψη περί 

αισθητικής. Το Project επιλέχθηκε στο πρώτο φεστιβάλ Street Art στην Αθήνα σε 

συνεργασία με το «Εμπορικό Τρίγωνο» του Δήμου Αθηναίων το 2019 και για 

τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Κλείνον Άστυ – Τοιχογραφίες στην πόλη» για την κρατική 

τηλεόραση το 2020. Επίσης, έχει γίνει ένα αφιέρωμα – άρθρο στην παγκόσμια 

πλατφόρμα ‘I Support Street Art’. Το Project το έργο έχει δημιουργήσει 5 

τοιχογραφίες στο κέντρο της πόλης κατόπιν αδείας και ακόμη περισσότερες με 

διαμεσολάβηση καλλιτεχνών όπου χρειάζεται για μια οπτική αναβάθμιση στις 

γειτονιές της Αθήνας. 

 

 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση: ‘The Krah’, Κωνσταντίνα – Μαρία Κωνσταντίνου 

 

Επίσημη ιστοσελίδα των του Δήμου Αθηναίων: 

https://www.cityofathens.gr/?fbclid=IwAR04LV_3VRpA4zBWxHFLt1RSMjs7TAh

GcuAod_ybeb62yMcFku5rgnTXg5Y  

 

Social Media του Δήμου Αθηναίων:  

https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial (Facebook)  

https://www.instagram.com/cityofathens/ (Instagram) 

 

 

Ιστοσελίδα καλλιτέχνη ‘The Krah’: https://thekrah.wixsite.com/thekrahartist  

 

 

Social Media του καλλιτέχνη: 

 

mailto:crime@e-keme.gr
https://e-keme.gr/en/category/scientific-groups/street-art-project-en/
https://socialpolicy.gr/?s=the+street+art+project
https://www.ethnos.gr/livinginthecity/article/37895/htexnhtoydromoykaitoypezodromoystoemporikotrigonothsathhnas
https://www.ertflix.gr/vod/vod.130457-kleinon-asty-toichografies-stin-poli-2
https://www.isupportstreetart.com/street-art-project-scientific-research-greece/
https://www.cityofathens.gr/?fbclid=IwAR04LV_3VRpA4zBWxHFLt1RSMjs7TAhGcuAod_ybeb62yMcFku5rgnTXg5Y
https://www.cityofathens.gr/?fbclid=IwAR04LV_3VRpA4zBWxHFLt1RSMjs7TAhGcuAod_ybeb62yMcFku5rgnTXg5Y
https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial
https://www.instagram.com/cityofathens/
https://thekrah.wixsite.com/thekrahartist


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

10559, Αθήνα, Τ.: 6908233371, E.: crime@e-keme.gr      11 

 

https://www.facebook.com/thekrahofficial/ (Facebook)  

 

https://www.instagram.com/thekrah/?hl=el  (Instagram) 

 

 

Social Media της Gallery: 

 

https://www.instagram.com/delirium.athens/ (Instagram) 

 

 

 

Χορηγός επικοινωνίας του ‘The Street Art Project’: 

 

  
 

 

Ιστοσελίδα: https://socialpolicy.gr/  

 

 

Social Media: 

 

https://www.facebook.com/socialpolicy.gr (Facebook) 

 

https://www.instagram.com/socialpolicy.gr/ (Instagram) 

 

 

 

mailto:crime@e-keme.gr
https://www.facebook.com/thekrahofficial/
https://www.instagram.com/thekrah/?hl=el
https://www.instagram.com/delirium.athens/
https://socialpolicy.gr/
https://www.facebook.com/socialpolicy.gr
https://www.instagram.com/socialpolicy.gr/

