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Δηζαγωγή 

 

Ζ ηέρλε είλαη αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα ή δεκηνπξγία πνπ είλαη 

ζεκαληηθή εμ αηηίαο ηεο έιμεο πνπ πξνθαιεί ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο, 

δηεγείξνληαο ηνλ λνπ ή ην ζπλαίζζεκα. Δίλαη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

πνπ κέζα ζην έξγν απνηππώλεη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ηδέεο, ηελ αίζζεζε ή ηνλ νξακαηηζκό ηνπ θαιιηηέρλε. 

Κάζε κνξθή ηέρλεο πξνζθέξεη έλα κνλαδηθό δίαπιν επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηνλ δεκηνπξγό θαη ζηνλ απνδέθηε. Δπαηζζεηνπνηεί, γνεηεύεη, 

παξαζύξεη, ηαμηδεύεη, μεθνπξάδεη, επηθνηλσλεί μερσξηζηά θαη ηόζν 

δηαθνξεηηθά ζπλάκα ζπλαηζζήκαηα ζε ηόζνπο πνιινύο θαη 

δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο ηαπηόρξνλα. 

Πέξα όκσο από ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηέρλεο πνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα δεη, λα παξαθνινπζήζεη, λα ζαπκάζεη ζε γλσζηνύο 

θαιιηηερληθνύο ρώξνπο, όπσο ζε κηα αίζνπζα ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, 

κνπζείνπ, έθζεζεο ή ζε κηα κνπζηθή ζθελή, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο 

κνξθέο ηέρλεο, πνπ άιινη ηηο ραξαθηεξίδνπλ ελαιιαθηηθέο θαη άιινη 

πξσηνπνξηαθέο. Πξόθεηηαη γηα ηέρλεο πνπ ζπλαληά θάπνηνο θπξηνιεθηηθά 

ζην δξόκν ή ζε δηάθνξνπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη βάδνπλ θη απηέο κε ηελ 

ζεηξά ηνπο έλα ιηζαξάθη ζ’ απηό πνπ απνθαινύκε ζηελ επνρή καο 

ζύγρξνλε θνπιηνύξα ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Απηέο ινηπόλ νη δηαθνξεηηθέο ηέρλεο ππήξμαλ ε πεγή ηεο 

έκπλεπζήο καο γηα ηελ ελαζρόιεζή καο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε βησκαηηθή 

δξάζε θαη ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Ο δξόκνο 

ωο ζθελή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο».  
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Γηαδηθαζία νξγάλωζεο ηνπ project 

 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ βησκαηηθή δξάζε πνπ αλαιάβακε, 

είρακε ζηε δηάζεζή καο θάζε εβδνκάδα κηα δηδαθηηθή ώξα από ην 

ζρνιηθό πξόγξακκα θαη ζπλνιηθά έλα ηξίκελν αλά ηκήκα ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-2015. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ηα 

εμήο: 

 ηα πιαίζηα ηεο πξώηεο γλσξηκίαο κε ηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηά 

καο, ν θαζέλαο από εκάο παξνπζίαζε κε ιίγα ιόγηα ηνλ εαπηό ηνπ ζηνπο 

ππόινηπνπο. ηε ζπλέρεηα, ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα βξήθε 

έλα αληηπξνζσπεπηηθό όλνκα γη’ απηήλ (βι. Παξάξηεκα 1). Σν θξηηήξην 

γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ κειώλ θάζε νκάδαο ήηαλ ν ηόπνο δηακνλήο καο, 

δεδνκέλνπ όηη θαηνηθνύκε ζε δηαθνξεηηθά ρσξηά θαη ε δπλαηόηεηα 

κεηαθίλεζεο κε ην ιεσθνξείν ή αθόκε θαη κε ην απηνθίλεην ησλ γνλέσλ 

καο, δελ είλαη πάληνηε εύθνιε θαη εθηθηή. 

   ηελ επόκελε ζπλάληεζή καο, ζπδεηήζακε γηα ηηο ππνρξεώζεηο 

όισλ καο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε νκαδηθό επίπεδν, ζπληάμακε θαη 

ππνγξάςακε ην πκβόιαην ηεο νκάδαο ηνπ project. 

   Αθνινύζσο, ε ππεύζπλε θαζεγήηξηα καο ελεκέξσζε όηη ην 

επηζηεκνληθό πεδίν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε ηελ θεηηλή ρξνληά είλαη 

ην: «Πνιηηηζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηέρλεο». Πξνηείλακε όινη καο 

δηάθνξα ζέκαηα θαη θαηόπηλ ζπδήηεζεο θαηαιήμακε ζην ζπγθεθξηκέλν, 

κε ηίηιν: «Ο δξόκνο ωο ζθελή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο». 

Απνθαζίζακε επίζεο ε βησκαηηθή απηή δξάζε λα πεξηιακβάλεη δύν 

κέξε: ην πξώην λα είλαη αθηεξσκέλν ζηα «Γθξάθηηη» θαη ην δεύηεξν ζηηο 

«Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ». 

   ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, άιινηε 

αηνκηθέο θαη άιινηε νκαδηθέο, πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα καο από δηάθνξεο 

νπηηθέο θαη αληιώληαο πιεξνθνξίεο από πνηθίιεο πεγέο.  
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   Δηνηκάζακε εξσηεκαηνιόγην, μερσξηζηό γηα ηα «Γθξάθηηη» θαη 

μερσξηζηό γηα ηηο «Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ» (βι. Παξάξηεκα 2) θαη αθνύ 

νινθιεξώζεθε ε πνζνηηθή έξεπλά καο, επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ θαη θαηόπηλ εθηελνύο ζπδήηεζεο θαηαιήμακε ζηα 

ζπκπεξάζκαηά καο. 

   Με ηελ νινθιήξσζε ηόζν ηεο πνηνηηθήο όζν θαη ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλάο καο, ζεσξήζακε ζθόπηκν λα παξνπζηάζνπκε γξαπηά όζα 

ελδηαθέξνληα πξάγκαηα απνθνκίζακε κέζα από ηε βησκαηηθή απηή 

δξάζε.   

   Σέινο, απνθαζίζακε ζηα πιαίζηα ηνπ ηερλήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη 

θάζε project: 

1. λα γξάςνπκε ηνπο ζηίρνπο ελόο ηξαγνπδηνύ γηα ηα «Γθξάθηηη»  πάλσ ζε 

γλσζηή κνπζηθή (βι. Παξάξηεκα 3), 

2. λα δεκηνπξγήζνπκε ειεθηξνληθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ κε απεηθνλίζεηο 

δηαθόξσλ εηδώλ γθξάθηηη απ’ όιν ηνλ θόζκν πνπ καο εληππσζίαζαλ θαη 

κε ζθελέο από ηα ειιεληθά θαη δηεζλή θεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ. 
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Α΄  ΜΔΡΟ : ΓΚΡΑΦΙΣΙ 

 

 

 

1. Οξηζκόο ηεο έλλνηαο «γθξάθηηη» 

Σν γθξάθηηη είλαη έλα ηεξάζηην ζρέδην ή δσγξαθηά, κνλαδηθή, πνιύ 

εμεδεηεκέλε, θηηαγκέλε κε αλπςσκέλν ρέξη θαη ζπξέη πάλσ ζε ηνίρνπο, 

ζε θξάρηεο θαη ζε άιιεο επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε 

δεκόζηνπο ρώξνπο. 

 

2. Δηπκνινγηθή πξνέιεπζε θαη ρξήζε ηνπ όξνπ 

Ηηαιηθήο πξνέιεπζεο, ε ιέμε «γθξάθηηη» είλαη «αληηδάλεην» από 

ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «γξάθεηλ» (Γθξάθηηη < graffiti < graffito < 

graffiato (ιαη.) < graffiare (ιαη. ραξάζζσ) < Γξάθσ). Υξεζηκνπνηήζεθε  

ηνλ 19
ν 

αηώλα από ηνπο αξραηνιόγνπο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα 

ζπλζήκαηα θαη ηα ζρέδηα πνπ είραλ βξεζεί πάλσ ζε αξραία κλεκεία. 
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3. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα γθξάθηηη δελ είλαη έλα θαηλόκελν πνπ 

ζπλαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ ζύγρξνλε επνρή, αιιά κηα ζπλήζεηα 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πξντζηνξηθή αθόκε επνρή, ηόηε πνπ νη 

άλζξσπνη απεηθόληδαλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο πάλσ ζε ηνηρώκαηα ζπειαίσλ. 

Ωζηόζν ε εκθάληζε ησλ γθξάθηηη ζηελ ζύγρξνλε επνρή 

ζπλνδεύηεθε θαη από λέεο ηάζεηο θαη εθθξάζεηο ζηνλ ρώξν ηεο κνπζηθήο 

θαη ηνπ ρνξνύ (rap, breakdance, hip-hop). Σόζν απηέο όζν θαη ηα 

γθξάθηηη απέπλεαλ δπλακηζκό, έδσζαλ λέα άλζεζε ζηα ζρήκαηα θαη 

απνηέιεζαλ από εθεί θαη πέξα θνκκάηη ηεο ζύγρξνλεο θνπιηνύξαο ηνπ 

αζηηθνύ πνιηηηζκνύ. Μηα εύινγε εξώηεζε ζα ήηαλ: Μα πόηε θαη πνύ 

πξσηνέθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα ζύγρξνλα γθξάθηηη; ΄Ζηαλ ζην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ζε πόιεηο ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο, όηαλ λένη 

Πνξηνξηθαλνί θαη Αθξηθαλνί πνπ δνύζαλ ζε γθέην, επαλαζηάηεζαλ γηα 

ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία. 

ηε δεθαεηία ηνπ 70 κάιηζηα, έλαο από ηνπο πην δηάζεκνπο 

γθξαθίζηεο ήηαλ ν TAKI 183, έλαο λένο άλδξαο 17 εηώλ, ειιεληθήο 

θαηαγσγήο. Απηόο ν ζξπιηθόο γθξαθίζηαο έγξαθε παληνύ ην 

ππνθνξηζηηθό ηνπ θαη έλαλ αξηζκό, πνπ δήισλε ηνλ αξηζκό ηεο νδνύ 

ζηελ νπνία θαηνηθνύζε. Ήηαλ ν πξώηνο πνπ επέβαιιε ηελ ηέρλε ηνπ όρη 

κόλν ζηελ ζπλνηθία ηνπ, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ πόιε. Πνιύ γξήγνξα 

αθνινύζεζαλ ην παξάδεηγκά ηνπ θη άιινη λένη ηεο επνρήο ηνπ, όρη κόλν 

ζηνλ ηόπν πνπ έκελε ν TAKI 183, αιιά θαη ζε δηάθνξεο άιιεο πόιεηο θαη 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ.  
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4. Δίδε «γθξάθηηη», πεγέο έκπλεπζεο θαη κελύκαηα πνπ πξνβάιινπλ 

Τπάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ «γθξάθηηη» ζηελ ζύγρξνλε επνρή. 

Μεξηθά από απηά είλαη ηα εμήο: 

 ε εμσηεξηθνύο ηνίρνπο, ζε θξάρηεο, ζε δξόκνπο, ζε πεδνδξόκηα 

 ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

  ε εζσηεξηθνύο ηνίρνπο θαη επηθάλεηεο (ζπλήζσο κηθξνύ 

κεγέζνπο), όπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζξαλία, ζε ηνπαιέηεο, ζε 

ζθνπηέο 

 Με ηελ κνξθή ελόο ζθίηζνπ ή κηαο δσγξαθηάο, ζπλνδεπόκελα 

πνιιέο θνξέο θαη από θάπνην ζρόιην ή ζηίρν 

 Ωο ζπλζήκαηα θάζε πξνέιεπζεο 

 Ωο απηνζρέδηα πνηήκαηα 

 Ωο κελύκαηα αγάπεο, αιιά θαη κε πεξηερόκελν θάπνηεο θνξέο 

πβξηζηηθό θαη ρπδαίν 

 Σξηζδηάζηαηα 

 

Οη πεγέο έκπλεπζήο ηνπο πξνέξρνληαη από ηελ πνιηηηθή δσή, από 

ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν, από ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, από 

πξνζσπηθά ηνπο βηώκαηα, από θνηλσληθά θαηλόκελα όπσο ν ξαηζηζκόο, 

ε επηζεηηθόηεηα, ε εθκεηάιιεπζε, ε αδηαθνξία, ην θάπληζκα, ηα 

λαξθσηηθά, από δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη ζε όιν ηνλ θόζκν 

όπσο ν πόιεκνο θαη νη νιέζξηεο ζπλέπεηέο ηνπ, ε δπζηπρία από ηελ 

αλέρεηα, ε πείλα, ε έιιεηςε λεξνύ θ. ά.  

Σα κελύκαηα πνπ πξνβάιινπλ, πνηθίινπλ. Άιινηε είλαη πνιηηηθά, 

άιινηε ζαηηξηθά, άιινηε πβξηζηηθά, άιινηε θηινζνθηθά ή πξνζσπηθά, ην 

θνηλό γλώξηζκα όκσο ζε όια είλαη όηη νη θαιιηηέρλεο πνπ ηα 

δεκηνπξγνύλ, γλσζηνί σο «γθξαθίζηεο» ή «γθξαθηηάδεο», παξακέλνπλ 

αλώλπκνη, αθήλνληαο σο ππνγξαθή έλα ςεπδώλπκν.  
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5. Tag  θαη  tagging 

 Ζ ππνγξαθή ηνπο απηή, πνπ άιιεο θνξέο είλαη κηθξή θαη 

βξίζθεηαη ή κέζα ζηελ δσγξαθηά ή θάησ ζε κηα άθξε θαη άιιεο θνξέο 

γίλεηαη κε ζπξέη κόλν απηή από ηνλ θαιιηηέρλε ελόο γθξάθηηη πάλσ ζ’ 

έλα ηνίρν, έρεη θαζηεξσζεί λα απνθαιείηαη από ηα άηνκα ηνπ ρώξνπ 

«tag» (ζηα ειιεληθά "ηαγθηά"). Από εθεί πξνέξρεηαη θαη ην «tagging», 

έλαο θαηλνύξηνο επίζεο όξνο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιώλ ππνγξαθώλ, ε 

κηα πάλσ ζηελ άιιε. Ο ίδηνο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία πνιιώλ γθξάθηηη, ην έλα πάλσ ζε άιια. 

 

6. Γηάζεκνη ζύγρξνλνη γθξαθίζηεο. - Σερληθέο θαη πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία «γθξάθηηη»  

Ο πην γλσζηόο γθξαθίζηαο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο είλαη ν Βξεηαλόο 

Banksy θαη ε ηερληθή ηνπ είλαη θπξίσο ην ζηέλζηι. Πξόθεηηαη γηα κηα 

ηερληθή κε απμεκέλε δεκνηηθόηεηα, εηδηθά ζηελ Δπξώπε, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία ην ζρέδην πξνεηνηκάδεηαη από πξηλ ζην ρώξν ηνπ γθξαθηηά 

θόβνληαο ιεπηή ιακαξίλα ή μύιν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επαθή κε ηνλ 

ηνίρν ςεθάδνληαο από πάλσ ηε κπνγηά, αθήλνληαο απνηύπσκα κόλν 

όπνπ ππάξρεη θελό ζηε ιακαξίλα. Σν ζηέλζηι ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε 

πνξείεο δηακαξηπξίαο γηα "γξήγνξα" γθξάθηηη.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Banksy
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BB
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Ο Banksy έρεη γίλεη γλσζηόο γηα ην μερσξηζηό ηνπ ζηπι θαη αξθεηά 

από ηα έξγα ηνπ βξίζθνληαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη πξνβάιινπλ 

πάληα ηελ επηθαηξόηεηα κ’ έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. ρεδόλ όια ηα γθξάθηηη 

ηνπ αθαηξνύληαη γηα λα νδεγεζνύλ ζε κνπζεία θαη εθζέζεηο. 

 

  Άιινη γλσζηνί γθξαθίζηεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο ζηε δεκηνπξγία 

ηξηζδηάζηαησλ γθξάθηηη είλαη νη:  Kurt Wenner, Eduardo Relero , Tracy 

Lee Stum, Edgar Muller & Manfred Stader, David Smith, Julian Beever, 

Eric Grohe θαη Daim. Απηνί νη θαιιηηέρλεο δίλνπλ πξαγκαηηθά έλα 

δηαθνξεηηθό λόεκα ζην γθξάθηηη, πνπ απνθιίλεη από ηηο ζπκβαηηθέο 

εξκελείεο, ζπλδπάδνληαο ηελ γλώζε πνπ απνξξέεη από ηερληθέο 

δσγξαθηθήο ηεο Αλαγέλλεζεο καδί κε ηηο θαηαπιεθηηθέο κνληέξλεο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο κνξθέο ηέρλεο πάλσ ζην δξόκν.  
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Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη άιινηε κπνγηά θη άιινηε 

θηκσιία θαη νη δεκηνπξγίεο ηνπο θνζκνύλ όρη κόλν ηνίρνπο αιιά θαη 

δξόκνπο θαη πεδνδξόκηα. 
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Δίλαη ηόζν εληππσζηαθά θαη μερσξηζηά ηα ηξηζδηάζηαηα γθξάθηηη 

πνπ δεκηνπξγνύλ, πνπ είλαη αδύλαηνλ λα πεξάζεηο από εθεί ρσξίο λα 

ζηακαηήζεηο θαη λα απνξξνθεζείο ζηνλ θόζκν πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πάλσ ζηελ άζθαιην ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζηεξεή επηθάλεηα. 

 

 Από ηελ Διιάδα μερσξίδεη ν STMTS (ην νπνίν πξνθύπηεη από ηα 

ζύκθσλα ηνπ νλόκαηνο «ηακάηεο»). Παξά ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ, 

έρεη πξνιάβεη ήδε λα αθήζεη ην θαιιηηερληθό ηνπ απνηύπσκα ζηνπο 

δξόκνπο ηεο Αζήλαο, αιιά θαη λα θάλεη εμαγσγή ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζε 

δηεζλείο θνινζζνύο όπσο νη New York Times θαη o Guardian. Φνηηεηήο 

ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ, έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο ραξαθηηθήο. ρεδηάδεη κέζα από 

γξακκέο, πξάγκα γηα ην νπνίν έρεη επεξεαζηεί από ηηο παιηέο γθξαβνύξεο 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο ραξαθηηθήο πνπ ζπνπδάδεη. Από εθεί θαη πέξα 

ζπλδπάδεη θαη άιια δσγξαθηθά, εηθνλνγξαθηθά, comic ζηνηρεία. ην 

δξόκν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ «paste-up». ηελ νπζία απηό πνπ 

θάλεη είλαη λα θνιιάεη ζηνπο ηνίρνπο κεγάια, ρξσκαηηζκέλα, κεγεζπκέλα 

ζρέδηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνεγνπκέλσο σο κηθξά ζθίηζα ζε έλα 

ζρνιηθό ηεηξάδην ή ζε έλα απιό ραξηί.  Κεληξηθό θαη επαλαιακβαλόκελν 

κνηίβν ζηε δνπιεηά ηνπ είλαη ηα παηδηά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί σο ην 

κέζν πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη κέζα από απηά θάπνηα κελύκαηα, λα 

εξκελεύζεη θαηαζηάζεηο, λα θάλεη ρηνύκνξ, λα δεκηνπξγήζεη 

ζπλαηζζήκαηα.  
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Ο ίδηνο κάιηζηα νκνινγεί ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ ηα εμήο: 

«Επιλέγω ηα παιδιά, γιαηί η νεανική ηλικία είναι η πιο αθώα, οι άνθρωποι 

έτοσν άμεζη επαθή με ηο ζσναίζθημά ηοσς, δεν έτοσν δόλο, δεν 

ενηάζζονηαι ζε ομάδες ζσμθερόνηων. Τα παιδιά είναι ελεύθερα.» 

 

 

 Έλαο άιινο Έιιελαο γθξαθίζηαο,  πνπ δεη θαη δεκηνπξγεί γθξάθηηη 

ζηελ Καιακάηα, είλαη ν Skitsofrenis, ζηα έξγα ηνπ νπνίνπ δηαπηζηώλεη 

θαλείο κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ ηξίηε ειηθία. 
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 Σέινο κεηαμύ ησλ γθξαθηηάδσλ πνπ ζηνιίδνπλ κε έξγα ηνπο ηελ 

Αζήλα, μερσξίδνπλ δώδεθα ζεκαληηθνί θαη είλαη νη: ηέιηνο Φατηάθεο, 

Αιέμαλδξνο Βαζκνπιάθεο, HIT, B, WD, iNO, Alex Martinez, Sonke, 

The KRAH, Same84, Dreyk the Pirate, Taxis. 
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7. ύληνκε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ γθξάθηηη 

To γθξάθηηη ζηελ Διιάδα μεθηλάεη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, κε θνκκάηηα ηνπ PALADIN θαη δηαθόξσλ άιισλ θαιιηηερλώλ. 

ηελ δεθαεηία ηνπ 90 ηε ζθπηάιε παίξλνπλ ζξπιηθέο νκάδεο 

γθξαθηηάδσλ όπσο νη NBW θαη TXC θαη γθξαθίζηεο όπσο ν ΕΑP, ν 

WOOZY, ν SAKE θαη άιινη. Καζώο ε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ γθξάθηηη 

εθηπιίζζεηαη, εκθαλίδνληαη λέεο νκάδεο, όπσο νη SR θαη νη HEROES, 

πνπ κεζνπξαλνύλ ζηε ζθελή ην 2000 θαη δίλνπλ κηα πην επξσπατθή λόηα 

ζην ειιεληθό γθξάθηηη ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπο, νη νπνίνη 

ήηαλ θαλεξά επεξεαζκέλνη από ηελ ακεξηθαληθή ρηπ ρνπ θνπιηνύξα. 

Παξάιιεια, πξσηνπνξηαθά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηε ζθελή ζηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 από ηελ θνιεθηίβα Carpe Diem, πνπ δηελεξγεί 

κεγάιεο ηνηρνγξαθίεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά θαη παλειιαδηθά 

θεζηηβάι γθξάθηηη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ 

αηώλα εκθαλίδνληαη νκάδεο γθξαθηηάδσλ,  πνπ αζπάδνληαη ηελ bombing 

πιεπξά ηνπ γθξάθηηη, αιιά θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο street art, όπσο 

νη LIFO θαη νη GPO. Ζ δεύηεξε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηώλα μεθηλάεη κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Stigma Lab, πνπ απνηειεί ην πξώην ζπίηη ηεο street art 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηεμαγσγή εθζέζεσλ street art θαη θεζηηβάι. 

Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδεηαη θαη ε θνιεθηίβα Design Wars πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνηρνγξαθηώλ ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε θαη ηε δηνξγάλσζε θεζηηβάι.  
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8. Μίλη ιεμηθό ηνπ γθξάθηηη  

Stencil (ζηέλζηι): Φηηάρλεηαη ζπλήζσο από ραξηόλη ή πιηθά πνπ 

αθήλνπλ απνηύπσκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλα γθξάθηηη 

όπσο γξάκκαηα, ζύκβνια ή θηγνύξεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο 

θνξέο ρσξίο λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα.  

 

Graffiti (γθξάθηηη): Σν λα γξάθεηο ιέμεηο ή λα δσγξαθίδεηο πάλσ ζε 

επηθάλεηεο θαη ηνίρνπο δεκόζησλ ρώξσλ. Πνιινί ην ζεσξνύλ κέξνο ηεο 

θνπιηνύξαο ηνπ ρηπ ρνπ.  

 

Tag (ηαγθηά): Ζ μερσξηζηή ππνγξαθή ηνπ ςεπδώλπκνπ ελόο 

γθξαθηηά ζηνλ ηνίρν ελόο δεκόζηνπ ρώξνπ. πρλά γίλεηαη κε έλα ρξώκα. 

Δίλαη ε πην απιή κνξθή γθξάθηηη. Σag, επίζεο, είλαη ε ππνγξαθή ησλ 

γθξαθηηάδσλ ζηελ άθξε ησλ έξγσλ ηνπο.  

 

Tagging: Ζ δηαδηθαζία βαςίκαηνο ηεο ππνγξαθήο κε ζπξέη, 

καξθαδόξν ή νηηδήπνηε άιιν.  

 

Street Art: Δίλαη ε ηέρλε πνπ γίλεηαη ζε δεκόζηνπο ρώξνπο (ζηνλ 

δξόκν) θαη έρεη εηθαζηηθό ραξαθηήξα. Πεξηιακβάλεη από γθξάθηηη κέρξη 

sticker art, ζηέλζηι, γιππηηθή θ.ά.  

 

Bomb/Bombing: Σν λα βάθεηο πνιιέο επηθάλεηεο ζε κηα πεξηνρή. 

πλήζσο είλαη tags θαη όρη πνιύπινθα pieces. Θεσξείηαη ε πην παξάλνκε 

κνξθή γθξάθηηη θαη γίλεηαη πνιύ γξήγνξα.  

 

Writer: Απηόο πνπ θάλεη γθξάθηηη, ν θαιιηηέρλεο γθξάθηηη. 

 

Bite: Σν λα αληηγξάθεηο ην ζηπι ελόο γθξαθηηά.  
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Crew: Μηα νκάδα από writers πνπ ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

θάλνπλ γθξάθηηη καδί.  

 

Paste up: Έλα ζρέδην ή έλα ζηέλζηι πάλσ ζε ραξηί, πνπ ην θνιιάο 

ζηνλ ηνίρν.  

 

Sticker: Απηνθόιιεηα κε ηελ ππνγξαθή (tag) ή θάπνην ζρέδην ελόο 

γθξαθηηά. Δίλαη ε πην γξήγνξε κνξθή γθξάθηηη θαη ην βιέπεηο ζπρλά ζε 

ηειεθσληθνύο ζαιάκνπο, θαλάξηα θ.ιπ.  

 

Burner: Έλα κεγάιν, πεξίπινθν θνκκάηη. Παίξλεη πνιύ ρξόλν γηα λα 

ηειεηνπνηεζεί θαη γη' απηόλ ην ιόγν, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, είλαη 

λόκηκν. Γίλεηαη ζε ηξέλα, ηνίρνπο θαη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. Δίλαη έλα 

θνκκάηη πνπ μερσξίδεη από ηα άιια είηε επεηδή ην ζηπι ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξν είηε ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν έρεη γίλεη.  

 

Piece: Λέγεηαη ην θνκκάηη πνπ θάλεηο θάζε θνξά πνπ παο γηα 

γθξάθηηη.  

 

Master pieces ζεσξνύληαη ηα πην όκνξθα γθξάθηηη. Δίλαη κεγάια θαη 

πνιύπινθα θαη ζπρλά ελζσκαηώλνπλ 3D εθέ, γεκίζκαηα, ζθηέο, βειάθηα 

θαη νηηδήπνηε άιιν ζα ηα θάλεη πην εληππσζηαθά.  

 

Throw-up: Έλα ζρέδην αλάκεζα ζην tag θαη ην bomb, πνπ κπνξεί λα 

γίλεη όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα γηα λα κε ζηξαθεί ε πξνζνρή πάλσ 

ζηνλ writer θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Αλαδεηθλύεη 

πεξηζζόηεξν ην ηδηαίηεξν ζηπι θάζε writer. 
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9. Δξώηεκα- Γίιιεκα: Σειηθά ηα γθξάθηηη ζεσξνύληαη σο θνπιηνύξα ή 

ππνθνπιηνύξα, είλαη λόκηκα ή παξάλνκα, απνηεινύλ αληηθείκελν 

ζαπκαζκνύ ή ζεσξνύληαη αζηηθόο βαλδαιηζκόο; 

ε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, κεηαμύ απηώλ θαη ζηε δηθηά καο, ηα 

γθξάθηηη κνηάδνπλ πιένλ λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ 

ζπλεζηζκέλνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ ζεσξνύληαη ήδε κέξνο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ θάζε ηόπνπ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη ζηηο κέξεο καο δεκηνπξγίεο δηάζεκσλ γθξαθηηάδσλ εθηίζεληαη ζπρλά 

ζε κνπζεία σο έξγα ζύγρξνλεο ηέρλεο.  

Ωζηόζν γηα έλα κεγάιν αξηζκό πνιηηώλ ζε θάζε ρώξα, ηα γθξάθηηη 

απνηεινύλ πεξηζζόηεξν κηα λέα κνξθή κόιπλζεο θαη επηζεηηθόηεηαο 

παξά έξγα άμηα λα ηα ζεβαζηεί θαη λα ηα πξνζηαηέςεη θάπνηνο. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ κεξίδα ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ πνπ ηα θαηαδηθάδεη σο 

εθθξάζεηο βαλδαιηζκνύ, πνπ ππνβαζκίδνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ην αζηηθό 

πεξηβάιινλ. 

Όζνη αζρνινύληαη κε ηελ εμήγεζε απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, βιέπνπλ 

κέζα ζηηο δεκηνπξγίεο ησλ γθξάθηηη ηελ αλαδήηεζε κηαο ηαπηόηεηαο από 

ηελ πιεπξά ησλ λέσλ γθξαθηηάδσλ, νη νπνίνη πξώηα απ’ όια είλαη παηδηά 

ηεο δνύγθιαο ηεο πόιεο θαη ηνπ κπεηόλ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα λνηώζνπλ 

παξαγθσληζκέλνη θαη από ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Απηνί νη λένη ησλ 

πόιεσλ, ζπρλά ρσξίο δνπιεηά θαη όρη κόλν, έρνπλ αλάγθε λα ηνπο «δεη» 

θάπνηνο θαη λα ηνπο «αλαγλσξίζεη». Γη’ απηό αθήλνπλ ηηο δεκηνπξγίεο 

ηνπο πάλσ ζε ηνίρνπο, ζε δξόκνπο, ζε πεδνδξόκηα, ζε ηξέλα, ζε 

ιεσθνξεία, ζην κεηξό, νπνπδήπνηε πηζηεύνπλ όηη κέζα απ’ απηέο ζα 

αθνπζηεί ε δηθή ηνπο «θσλή», ε δηθή ηνπο «άπνςε», ε δηθή ηνπο 

«δηακαξηπξία». Όινη απηνί νη γθξαθηηάδεο αγσλίδνληαη κε ηα δηθά ηνπο 

κέζα θαη ηηο ηερληθέο ελάληηα ζηελ πιήμε ησλ ζπλνηθηώλ ηεο πόιεο, 

ελάληηα ζηελ αδηαθνξία ηεο θνηλσλίαο θαη ελάληηα ζηελ αλσλπκία. Κη 



 Ο δξόκνο σο ζθελή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο     20 

 

 

 

όπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη ίδηνη, γη’ απηνύο «Ο ΣΟΗΥΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ 

ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΔΪ Ζ ΠΔΝΑ».                                

 

Β΄ ΜΔΡΟ: ΣΔΥΝΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ 

 

1. Οξηζκόο θαη ζηόρνο ησλ Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ 

Με ηνλ όξν «Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ» ραξαθηεξίδνληαη όια εθείλα ηα 

ζεάκαηα πνπ δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε παξαδνζηαθνύο ρώξνπο ηέρλεο, 

όπσο είλαη νη αίζνπζεο ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, κνπζηθήο θ.η.ι. αιιά 

ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, όπσο ζε δξόκνπο, πιαηείεο, πεδόδξνκνπο θ.ά. 

Πεξηιακβάλνπλ πνιιά είδε ζεάκαηνο, κεηαμύ απηώλ θαη ηα παξαθάησ: 

ζεαηξηθά δξώκελα, ηζίξθν, κνπζηθή, ρνξό, πνίεζε, εηθαζηηθά, 

καξηνλέηεο, μπινπόδαξνπο, Καξαγθηόδε. 
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ηόρνο ησλ εθδειώζεσλ είλαη λα εθθξαζηεί ε αλαγθαηόηεηα ηεο 

ύπαξμεο ηεο Σέρλεο ζην δεκόζην ρώξν θαη ε επηθνηλσλία ησλ 

θαιιηηερλώλ κε ην θνηλό, κέζα ζε έλα θπζηθό πιαίζην πνπ δηαθέξεη από 

απηό ησλ παξαδνζηαθώλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ. 

 

2. Καζηέξσζε ηεο Παγθόζκηαο  Ζκέξαο ησλ Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ θαη ηεο 

Διεύζεξεο Έθθξαζεο ζην Γεκόζην Υώξν 

 

Ζ πξώηε ρώξα ζηελ νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη «Σέρλεο 

ηνπ Γξόκνπ» ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ήηαλ ε Γαιιία. 

 

 

Με πξσηνβνπιία κάιηζηα ηεο Οκνζπνλδίαο  Καιιηηερλώλ ησλ 

Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ (Federation des Arts de la Rue) μεθίλεζε θαη 

θαζηεξώζεθε ην 2007 ζηε Γαιιία, ε Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Σερλώλ ηνπ 

Γξόκνπ θαη ηεο Διεύζεξεο Έθθξαζεο ζην Γεκόζην Υώξν.  Ζ θαζηέξσζε 

ηεο Παγθόζκηαο απηήο Ζκέξαο επηζεκνπνηήζεθε θαη κε ην 
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ΜΑΝΗΦΔΣΟ πνπ ζπλέηαμε θαη ππέγξαςε ε Οκνζπνλδία  Καιιηηερλώλ 

ησλ Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ θαη είλαη ην εμήο: 

«Τπάξρνπκε γηαηί είλαη αλάγθε, γελλεζήθακε πξηλ από 2500 ρξόληα, 

νη άλζξσπνη καο ζπλαληνύλ ηηο πην πνιιέο θνξέο θαηά ηύρε, θάπνηεο 

θνξέο ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπλ, ππάξρνπκε γηα όια ηα απηηά θαη ηα 

κάηηα, δσληαλεύνπκε θάζε είδνπο ηόπνπο: δξόκνπο, παξαηεκέλνπο 

ρώξνπο, δάζε, αγξνύο, απιέο, πόιεηο, ρσξηά… 

Μαο ιέλε ηνπ δξόκνπ, είλαη ε ζθελή καο, ην δηθό καο ξηλγθ,  

ε επηινγή καο, θαιιηεξγνύκε ην δξόκν… 

Καιιηηέρλεο, δεκηνπξγνί, παξαγσγνί, ηερληθνί…! 

ήκεξα, πνπ νη έκπνξνη πηάλνπλ όιν ην ρώξν, πνπ ν θόβνο αλεκίδεη γηα 

λα καο θάλεη λα ζθεθηόκαζηε ρακειόθσλα θαη γηα λα καο βάιεη 

παξσπίδεο, πνπ νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, νη νδεγίεο, νη θξαγκνί 

πνιιαπιαζηάδνληαη, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζηεθόκαζηε παξά κόλν λα 

πξνρσξάκε, δειώλνπκε επίκνλα θαη δπλαηά πσο ππάξρεη θάηη γηα λα 

δνύκε, λα κνηξαζηνύκε, λα ζπλαληήζνπκε, εθαηνληάδεο γιέληηα θαη 

ζπλαληήζεηο, ρηιηάδεο θαιιηηέρλεο, εθαηνκκύξηα ζεαηέο, απηό ην θάηη 

πνπ εκείο, θαιιηηέρλεο, πνιίηεο, ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο βαιζήθακε 

λα θηηάμνπκε, κέξα κε ηελ εκέξα! 

Απαηηνύκε ην δηθαίσκα λα δνύκε από ηε δνπιεηά καο, 

Πηζηεύνπκε όηη ε ηέρλε κπνξεί λα ζώζεη ηνλ θόζκν, αιιά, αλ γίλεηαη, 

ακέζσο… 

Κη όηη πξέπεη λα μεδηπισζεί… 

ε δξόκν αλνηρηό…». 

 

Έθηνηε, ε Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ θαη ηεο 

Διεύζεξεο Έθθξαζεο ζην Γεκόζην Υώξν  γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν ην 

ηειεπηαίν άββαην ηνπ Οθησβξίνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αιιαγή ηεο 

ώξαο ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Από ηελ επόκελε θηόιαο ρξνληά, 



 Ο δξόκνο σο ζθελή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο     23 

 

 

 

θαζηεξώζεθε θαη άξρηζε λα γηνξηάδεηαη θαη ζε άιιεο γαιιηθέο πόιεηο 

πέξαλ ηνπ Παξηζηνύ, αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο 

ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Διβεηία θ.ά. 

 

3. Διιεληθά Φεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ 

ηελ Διιάδα ε Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Σερλώλ ηνπ Γξόκνπ θαη ηεο 

Διεύζεξεο Έθθξαζεο ζην Γεκόζην Υώξν γηνξηάδεηαη από ην 2008, κε 

επίθεληξν ηελ Αζήλα.  

 

 

Παξαζηάζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο έθθξαζεο θαη ηέρλεο όπσο: 

Θέαηξν Γξόκνπ, Σζίξθν, Όπεξα, Μνπζηθό Θέαηξν, Παηδηθό Θέαηξν, 

Θέαηξν θηώλ, Κνπθινζέαηξν, Αθήγεζε, Παληνκίκα, Υνξόο, Μνπζηθή, 

Juggling, Happening, Performance, Installation, Site Specific Graffiti, 
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Break Dance, Hip – Hop θ.ά. «θαηεβαίλνπλ» ζην δξόκν, γεκίδνληαο  γηα 

κία νιόθιεξε εκέξα κε ρξώκα θαη δσληάληα ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο.  

 

 

 

Οη ζεαηέο βξίζθνληαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο θαη ρεηξαςίαο από 

εθαηνληάδεο αλεμάξηεηνπο θαιιηηέρλεο ή νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

παξαζηάζεηο θαη δξώκελα ζ’ έλα Φεζηηβάι κε δηαγσληζηηθό ραξαθηήξα, 

δίλνληαο θάζε θνξά ηηκεηηθά θαη όρη ρξεκαηηθά βξαβεία. 
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Δθηόο όκσο από ηελ Αζήλα, ε Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Σερλώλ ηνπ 

Γξόκνπ θαη ηεο Διεύζεξεο Έθθξαζεο ζην Γεκόζην Υώξν γηνξηάδεηαη 

θαη ζε άιιεο ειιεληθέο πόιεηο κε αλάινγε ζπκκεηνρή θαη επηηπρία ηόζν 

από πιεπξάο θαιιηηερλώλ όζν θαη από πιεπξάο ζεαηώλ. Μεηαμύ απηώλ 

ησλ πόιεσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε Θεζζαινλίθε, ηα Ησάλληλα, ε Καιακάηα, 

ε Λάξηζα θ.ά.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Γηα ηα γθξάθηηη 

 

ΔΝΣΤΠΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κπξηάθνο Ησζεθίδεο, (1997).Το Graffiti ζηην Ελλάδα. Ομύ. 

 Μαλώιεο Αλδξησηάθεο, (2005). Στέδια πόλης. Νεθέιε. 

 Banksy, (2006). Banksy, ραδιενεργά γκράθιηι. Μεηαίρκην. 

 Παλαγηώηεο Μέλεγνο, (2007). Το Street Art ζηην Αθήνα. Ομύ. 

 Κπξηάθνο Ησζεθίδεο , (2007). …….ζηο δρόμο.  Μεηαίρκην. 

 Παπζαλίαο Καξαζαλάζεο, (2008). Stencil in Athens. Ομύ. 

 Κπξηάθνο Ησζεθίδεο , (2009). Γκραθ. Μεηαίρκην. 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Παη - δσ - γξάθνη...: Γθξάθηηη (1): Σν 3D graffiti θαη νη θαιύηεξνη 

graffitist. 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%A

C%CF%86%CE%B9%CF%84%CE%B9 

 Ζ επαλάζηαζε ηνπ graffiti ζηε Μειβνύξλε - ThePressProject 

 http://www.daimonio.com/eta-tau941chinueta-tauomicronupsilon-

graffiti.html  

 http://www.lifo.gr/mag/features/3971 

 http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=164832&artTitle=ekkli

sia_chromatisti_gemati_apo_gkrafiti 

 http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=168696&artTitle=apo_

ta_gkrafiti_stous_dromous__tora_gkrafiti_se_ploia 

 http://www.thesstoday.gr/arthra/afieromata/44-hommages/13607-

grafiti.html 

http://paizwgrafoi.blogspot.gr/2012/02/3d-graffiti-graffitist.html
http://paizwgrafoi.blogspot.gr/2012/02/3d-graffiti-graffitist.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B9%CF%84%CE%B9
http://www.thepressproject.gr/article/15312/Graffiti-sti-Melbourni
http://www.daimonio.com/eta-tau941chinueta-tauomicronupsilon-graffiti.html
http://www.daimonio.com/eta-tau941chinueta-tauomicronupsilon-graffiti.html
http://www.lifo.gr/mag/features/3971
http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=164832&artTitle=ekklisia_chromatisti_gemati_apo_gkrafiti
http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=164832&artTitle=ekklisia_chromatisti_gemati_apo_gkrafiti
http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=168696&artTitle=apo_ta_gkrafiti_stous_dromous__tora_gkrafiti_se_ploia
http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=168696&artTitle=apo_ta_gkrafiti_stous_dromous__tora_gkrafiti_se_ploia
http://www.thesstoday.gr/arthra/afieromata/44-hommages/13607-grafiti.html
http://www.thesstoday.gr/arthra/afieromata/44-hommages/13607-grafiti.html
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 http://provocateur.gr/post/3607/street-art-empneyseis-poy-

kathhlwnoyn 

 http://www.paraskhnio.gr/ta-kalytera-gkrafiti-apo-olo-ton-kosmo/ 

 STMTS: Ο αζελαίνο street artist πνπ έγηλε ζέκα ζηνπο New York 

Times! 

http://provocateur.gr/post/2962/oi-poleis-poy-exoyn-talento-sth-

street-art 

 http://www.dinfo.gr/graffiti-%CE%B7-

%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/ 

 

2. Γηα ηηο Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 http://www.sansimera.gr/worldays/210#ixzz3PN6JEkMH 

 http://www.streetfestival.gr/index.php/el/ 

 http://parallaximag.gr/agenda/events/street-art-festival-

thessaloniki-16-176 

 https://www.facebook.com/IoanninaStreetTheaterFestival/photos/a.

311279782300719.66619.311261542302543/595742907187737/?t

ype=1&permPage=1 

 http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=25&aid=80096#.VL6rv3v4

7Jo 

 http://www.ruelibre.net/Rue-Libre-a-Athenes 

 

 

http://provocateur.gr/post/3607/street-art-empneyseis-poy-kathhlwnoyn
http://provocateur.gr/post/3607/street-art-empneyseis-poy-kathhlwnoyn
http://www.paraskhnio.gr/ta-kalytera-gkrafiti-apo-olo-ton-kosmo/
http://provocateur.gr/post/3409/stmts-o-athhnaios-street-artist-poy-egine-thema-stoys-new-york-times
http://provocateur.gr/post/3409/stmts-o-athhnaios-street-artist-poy-egine-thema-stoys-new-york-times
http://provocateur.gr/post/2962/oi-poleis-poy-exoyn-talento-sth-street-art
http://provocateur.gr/post/2962/oi-poleis-poy-exoyn-talento-sth-street-art
http://www.dinfo.gr/graffiti-%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
http://www.dinfo.gr/graffiti-%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
http://www.dinfo.gr/graffiti-%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
http://www.dinfo.gr/graffiti-%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
http://www.sansimera.gr/worldays/210#ixzz3PN6JEkMH
http://www.streetfestival.gr/index.php/el/
http://parallaximag.gr/agenda/events/street-art-festival-thessaloniki-16-176
http://parallaximag.gr/agenda/events/street-art-festival-thessaloniki-16-176
https://www.facebook.com/IoanninaStreetTheaterFestival/photos/a.311279782300719.66619.311261542302543/595742907187737/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/IoanninaStreetTheaterFestival/photos/a.311279782300719.66619.311261542302543/595742907187737/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/IoanninaStreetTheaterFestival/photos/a.311279782300719.66619.311261542302543/595742907187737/?type=1&permPage=1
http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=25&aid=80096#.VL6rv3v47Jo
http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=25&aid=80096#.VL6rv3v47Jo
http://www.ruelibre.net/Rue-Libre-a-Athenes
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Παξάξηεκα 1 

 

ΟΜΑΓΔ ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Β1 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΛΩΝ 

ΕΚΠΣΩΣΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 

Διεπζεξία Γθνπηδέιε 

Κππξηαλόο Γεβιέηνγινπ 

Γήκεηξα Εγνπξή 

Αλαζηάζηνο Λπηξίδεο 

Παληειεήκσλ Μαξκαξίδεο 

ΣΟΤΝΑΜΙ 

Γεώξγηνο Βηηιήο 

Αηθαηεξίλε Γξεκηζηώηε 

Αλαζηαζία Θενδώξνπ 

Δπάγγεινο Κεραγηάο 

Δπζύκηνο Μαιάηνο 

ΟΙ ΜΩΒ 

ΣΙΥΛΟΦΟΤΚΕ 

Ρνκίλα Γθηνύξα 

Γήκεηξα Γθηώληζε 

Υξήζηνο Ζιηάδεο 

Μαξηάλλα Καπαηζνιίδνπ 

Γεώξγηνο Κνπξηίδεο 

Οδπζζέαο Μαπξόπνπινο 

ΟΙ ΒΛΑΥΟΙ 

Αλαζηαζία Ακπαξθηόια 

Μπξηώ Βαβάθα 

Παύινο Βαιζακίδεο 

Γεσξγία-Νεθέιε Γεσξγηάδνπ 

Ησάλλα Εηιηθηάξ 

Γεώξγηνο Κηνπηζνπθνύδεο 
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                          ΟΜΑΓΔ ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Β2 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΛΩΝ 

ΣΑ ΑΪΝΙΑ 

 

Φώηηνο Καιατηδίδεο 

Βαξβάξα Καηζαξώλα 

Μαξία Μπινύθνπ 

 

LITTLE MONSTERS 

 

νθία Μαπξνπνύινπ 

Υαξάιακπνο Μηθνγηάλ 

Αιεμάλδξα Μπαγηαδίδνπ 

Παλαγηώηεο Μπελήο 

 

ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΟΙ 

Βαζηιηθή Κνπθνπβέηζηνπ 

Θεόδσξνο Λαδαξέλθν 

Γεώξγηνο Μαιάηνο 

Γέζπνηλα Παληειέξε 

ΣΑ ΣΡΟΤΜΦΑΚΙΑ 

Αλαζηαζία Νηθνιατδνπ 

Διηζάβεη Νηακνηζίδνπ 

Ζιίαο Παλαγησηίδεο 

Καιιηόπε αββίδνπ 
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ΠΕΚΚΑ 

Ησάλλεο-Ραθαήι Λαγθάλεο 

Υαξάιακπνο Μνπξαηίδεο 

Κσλζηαληίλνο Νηθνιόπνπινο 

 

 

ΟΜΑΓΔ ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Β3 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΛΩΝ 

COOL GIRLS 

 

ηεθαλία Φάηα 

Αλαζηαζία Υαιβαηδνπνύινπ 

Δπηπρία Υσιίδνπ 

Κπξηαθή Υσιίδνπ 

Μαξία Υσιίδνπ 

 

PRETTY LITTLE LIARS 

Μαξία Παπαγγέινπ 

νθία Παπνπλίδνπ 

Μειίλα Παζαιίδνπ 

Παξαζθεπή Υξηζηνδνπιίδνπ 

ΣΡΟΤΜΦΑΚΙΑ 

Μάξηνο Σαλαθίδεο 

Ραθαήι-Νηθόιανο Σαλαθίδεο 

Αιέμηνο Σζάηζαο 

Κσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδεο 

Βαζίιεηνο Υαηδεγεσξγίνπ 
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ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΙ 

 

Ηάθσβνο Παληειίδεο 

Δπκνξθίιε Παπαδνπνύινπ 

Παξαζθεπή αθαιή 

Υαξάιακπνο-Ηάθσβνο Υαηδόπνπινο 

 

FULL FACE 

 

πύξνο Οηθνλνκίδεο 

Όκεξνο Πίξε 

Γεκήηξηνο ηεξγηαθίδεο 

Παύινο Σζίγθαο 

Υξήζηνο Υαξαδάο 
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Παξάξηεκα 2 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΟΤ ΤΝΣΑΞΑΜΔ ΚΑΗ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ 

PROJECT 

 

1. Γηα ηα γθξάθηηη 

 

                             ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Παρακαλώ, κσκλώζηε ηην απάνηηζη ποσ ζας εκθράζει και 

ζσμπληρώζηε ηα ζηοιτεία και ηα ζτόλιά ζας, όποσ τρειάζονηαι. 

 

ΦΤΛΟ:                      ΑΝΓΡΑ                             ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΖΛΗΚΗΑ: 

 

1. Γλωξίδεηε ηη είλαη ηα γθξάθηηη; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

 

2. Έρεηε θάλεη πνηέ γθξάθηηη; 

Ναη                                Όρη 

 

3. αο αξέζνπλ ηα γθξάθηηη; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 
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4. Πηζηεύεηε όηη ηα γθξάθηηη είλαη έλα είδνο ηέρλεο; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

 

5. Θα ζαο άξεζε λα κέλεηε ζε κηα γεηηνληά γεκάηε κε 

γθξάθηηη; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

 

6. Αλ βιέπαηε θάπνηνλ ζην δξόκν λα θάλεη γθξάθηηη, ζα 

θαινύζαηε ηελ αζηπλνκία; 

Ναη                                Όρη 

 

Αλ λαη, γηαηί; 

 

7. Θεωξείηε όηη απηνί πνπ θάλνπλ γθξάθηηη, είλαη άηνκα 

πνπ δνπλ ζην πεξηζώξην; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 
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8. Θα ζέιαηε λα θάλεηε θη εζείο θάπνηα ζηηγκή γθξάθηηη 

δεκνζίωο; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

 

9. Πηζηεύεηε όηη ηα γθξάθηηη είλαη έλαο ηξόπνο 

επηθνηλωλίαο; 

Καζόινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιύ 

 

10. Θεωξείηε ηα γθξάθηηη 

α.  λόκηκα; 

           ή 

β.  παξάλνκα; 

 

11. Πηζηεύεηε όηη απνηεινύλ 

α.  έξγα ηέρλεο ηνπ δξόκνπ; 

             ή                   

β.  «βαλδαιηζκό» ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκνύ; 

 

 

12. Ση κελύκαηα πηζηεύεηε όηη πεξλνύλ ή ζέινπλ λα πεξάζνπλ όζνη 

θάλνπλ γθξάθηηη;  
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2. Γηα ηηο Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

      ΦΤΛΟ:      ΑΝΓΡΑ              ΓΤΝΑΗΚΑ 

       

      ΖΛΗΚΗΑ:  

 

Παρακαλώ, κσκλώζηε ηην απάνηηζη ποσ ζας εκθράζει. 

 

2. Γλωξίδεηε ηη είλαη νη Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ; 

    Ναη                                Όρη 

 

3. Πνηα ζεάκαηα πηζηεύεηε όηη πεξηιακβάλεη; (μπορείτε να κυκλώστε 

περισσότερα από ένα) 

α)  Θέαηξν, ζέαηξν ζθηώλ, παληνκίκα 

β)  Ξπινπόδαξνπο, καξηνλέηεο ηζίξθν 

γ)  Υνξό, κνπζηθή  

δ)  Πνίεζε, εηθαζηηθά 

ε)   Όια ηα παξαπάλσ 

ζη) Καλέλα από ηα παξαπάλσ 

 

4. Γλωξίδεηε όηη έρεη θαζηεξωζεί Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηηο Σέρλεο ηνπ 

Γξόκνπ θαη γηα ηελ Διεύζεξε Έθθξαζε ζην Γεκόζην Υώξν; 

Ναη                                Όρη 

 

5. Από πνηα ρώξα πηζηεύεηε όηη μεθίλεζαλ νη Σέρλεο ηνπ Γξόκνπ; 

α) Διιάδα 

β) Ηζπαλία 

γ) Γαιιία 

δ) Διβεηία 
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6. Γλωξίδεηε αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρώξα καο θάπνην Γηεζλέο 

Φεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ; 

Ναη                                Όρη 

 

7. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πνηέ θάπνηεο εθδειώζεηο ζηα πιαίζηα ελόο 

Φεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ; 

Ναη                                Όρη 

 

8. Θα ζαο άξεζε λα παξαθνινπζήζεηε ηηο εθδειώζεηο πνπ πιαηζηώλνπλ ην 

Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ; 

Ναη                                Όρη 

 

9. Πηζηεύεηε όηη νη θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ  ην θάλνπλ γηα λα:  

α) επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θόζκν θαη λα εθθξαζηνύλ κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπο; 

β) έρνπλ θάπνηα ρξεκαηηθή ακνηβή; 

 

10. Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε θη εζείο θάπνηα θνξά ζ’ έλα Γηεζλέο 

Φεζηηβάι Θεάηξνπ ηνπ Γξόκνπ ωο θαιιηηέρλεο; 

Ναη                                Όρη 
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Παξάξηεκα 3 

 

Οη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ γξάςακε γηα ηα «Γθξάθηηη»  πάλσ ζε γλσζηή 

κνπζηθή, ζηα πιαίζηα ηνπ ηερλήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ην project καο: 

 

1.  Ο δξόκνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία 

      θάπνηνη ηε γξάςαλε κε ζπξετ ή κε κπνγηά.                                 

      Γώζαλ   ζηνπο ηνίρνπο  κηα ρξσκαηηθή αξκνλία, 

      γξάςαλ ζπλζήκαηα πνπ θξύβνπλ αλζξσπηά…. 

 

2.  Με ηέρλε πεξηζζή θαη δεμηνηερλία 

      ζηόιηζαλ ηνίρνπο βξσκηζκέλνπο, γθξηδσπνύο. 

      Γίλαλ νκάδα κ’ όξακα θαη θαληαζία, 

      δώζαλ ζηνπο δξόκνπο θαη ζηα θηίξηα ξπζκνύο. 

 

3. Έηζη απέθηεζαλ νη πόιεηο ηζηνξία 

      αιιηώηηθε, ραξνύκελε, ρξσκαηηζηή. 

      Οη ηνίρνη άιιαμαλ  θαη γίλαλε ηνπία, 

      ζαλ λα απέθηεζαλ δηθή ηνπο πηα θσλή. 

 

 


