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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Πέτση Κατερίνα με τα κόκκινα
μαγουλά, που μας βοήθησε στα περισσότερα πράγματα στο project και που όλο
χορεύει και δεν μας κερνάει στο muppet.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Πολύζη Παναγιώτα το αλάνι που
μας έδωσε μερικές από τις ώρες του μαθήματος της για να ασχοληθούμε
περισσότερο με το project.
Να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή μας που και χωρίς αυτόν μπορούμε και μόνοι μας.
Ευχαριστούμε το Θεό που μας έκανε τέλειους.
Και τελευταίο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εαυτούς μας που καταφέραμε και
βγάλαμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.

Yolo!
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε για την ιστορία του Graffiti και με τα θέματα
που ασχολούνται οι Γραφίστες. Επιπλέον, αναφέρουμε τις τεχνικές και τα
διαφορετικά ειδή του Graffiti. Ακόμα, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε εάν το
Graffiti είναι μορφή τέχνης ή βανδαλισμός δημοσίων κτηρίων και μνημείων, επίσης
ερευνήσαμε την γνώμη του ντόπιου πληθυσμού πάνω στο θέμα. Τέλος, παραθέτουμε
μεταφρασμένο το άρθρο της Guardian με τίτλο “Αθήνα η Μέκκα του Graffiti” .
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ΣΤΟΧΟΙ
Επιλέξαμε αυτό το θέμα για την ερευνητική εργασία επειδή κάποιοι από εμάς
πειραματίζονται με την τέχνη του Graffiti και θέλαμε να ενημερωθούμε για την
ιστορία του και τις διάφορες τεχνικές. Επιπλέον, μας ενδιέφερε να μάθουμε την
γνώμη των κατοίκων του νησιού μας για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη, στόχος μας
ήταν να κάνουμε τον κόσμο να δει τα Graffiti με θετική ματιά και να αρχίσει να τα
αντιμετωπίζει σαν μία μορφή τέχνης και όχι σαν έγκλημα. Θέλουμε να πιστεύουμε
ότι καταφέραμε να εκπληρώσουμε τους παραπάνω στόχους.
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ΙΣΤΟΡΙΑ GRAFFITI - ΘΕΜΑΤΑ
O όρος graffiti είναι πολύ ευρύς και μπορεί να είναι από πολύ γενικός ως πολύ
ειδικός. Η πράξη του έχει ποικίλες εκδοχές, τόσο σήμερα όσο και σε περασμένους
αιώνες, και ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. H ιστορία του Graffiti
ταυτίζεται με εκείνη των επιγραφών, όπως αυτές που συναντά κανείς στην αρχαία
πόλη της Εφέσου της Μικράς Ασίας, την Πομπηίας και το Σινικό τείχος. Σαν graffiti
μπορούν να θεωρηθούν και οι αναγραφές συνθημάτων σε τοίχους της Αρχαίας
Ρώμης. Ακόμη, μια μορφή graffiti συναντάμε σε χριστιανικές κατακόμβες.

Αρχαία Πόλη της Εφέσου

Στη συνέχεια της εργασίας μας,
θα θεωρήσουμε σαν graffiti την
κουλτούρα και τη μορφή τέχνης
που δημιουργήθηκε με βάση το
γράψιμο ονομάτων και τη χρήση
του σπρέι στα τέλη της δεκαετίας
του ’60, στις αστικές συνθήκες
της Φιλαδέλφειας και της Νέας
Υόρκης. Εκεί όπου μέχρι το
1980, σε πρώτο βαθμό σχεδόν
«ολοκληρώνεται» ως μορφή και
φόρμα, για να αρχίσει να
διαδίδεται σε όλον τον κόσμο,
και
τελικά
συνεχώς
να
εξελίσσεται.
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Το γκράφιτι τα πρώτα χρόνια, την εποχή του 1966-1971, χρησιμοποιήθηκε από
πολιτικούς ακτιβιστές που ήθελαν να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις τους αλλά και
από συμμορίες του δρόμου με σκοπό τη διαχώριση των περιοχών τους.

Παρόλα τα αρχικά κινήματα του γκράφιτι όπως οι cholos του Los Angeles στα μέσα
του 1930 και τις υπογραφές του hobo πάνω σε βαγόνια τρένων πριν την εποχή της
New York school, δεν ήταν πριν τα τέλη του 1960 αυτό το είδος της γραφής που
άρχισε να παίρνει την σημερινή μορφή του.
Το 1971, οι New York Times κάνουν λόγο για τους καινούργιους καλλιτέχνες του
δρόμου στην περιοχή του Washington Heights του Manhattan, φωτογραφίζοντας έναν
από τους ανήλικους εκπροσώπους του κινήματος, ονόματι TAKI183 και τα έργα του.
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Η περίοδος 1974 αναφέρεται ως μια πρωτοποριακή εποχή κατά την οποία τα graffiti
άλλαξαν στη μορφή τους και αυξήθηκε η δημοτικότητά τους.

Μερικά από τα είδη Graffiti που παρουσιάζονται σήμερα είναι:
1. Σε εξωτερικούς τοίχους (συνήθως σε τοίχους στους δρόμους ). Όταν γίνονται σε
ένα προσωπικό χώρο που τον βλέπουν ελάχιστοι, δεν θεωρείται Graffiti.
2. Συνθήματα
3. Ζωγραφική(φαινόμενο προερχόμενο από την Αμερική - Η.Π.Α.)
4. Διαμαρτυρία (για παράδειγμα στην βόρεια Ιρλανδία, με τα murals που
απαθανατίζουν νεκρούς και θέματα από τις συγκρούσεις με τους Βρετανούς)
5. Σε εσωτερικούς τοίχους και επιφάνειες (συνήθως μικρού μεγέθους) π.χ. τουαλέτες,
σκοπιές, θρανία, κλπ.
6. Αυτοσχέδια ποιήματα.
Στην περίπτωση της Ελλάδας το γκράφιτι εμφανίστηκε τη δεκαετία του '80 αρχικά με
πολύχρωμα σχέδια και μηνύματα πάνω στα βαγόνια του ηλεκτρικού και των τρένων.
Η ελληνική κοινωνία τότε, αντιμετώπισε το θέμα κάπως επιφυλακτικά χωρίς να
δώσει ιδιαίτερη έκταση. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα εξαπλώθηκε τόσο που
σήμερα καταλαμβάνει μεγάλη μερίδα των κτιρίων των πόλεων, χωρίς να αποτελεί
όμως έκφραση του περιθωρίου όπως για παράδειγμα στα αστικά γκέτο των ΗΠΑ.

Σήμερα οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το graffiti σαν μορφή βανδαλισμού και στις
περισσότερες χώρες διώκεται ποινικά.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Υπάρχουν διάφορα είδη graffiti, για κάθε ένα από τα οποία απαιτείται άλλη τεχνική.
Τα graffiti διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος του έργου, τον χρόνο που
απαιτούν, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και το αν είναι νόμιμα ή παράνομα.
Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα είναι τα:
Stencil (στένσιλ): Φτιάχνεται συνήθως από χαρτόνι ή υλικά που αφήνουν αποτύπωμα
και χρησιμοποιείται για συγκεκριμένα γκράφιτι όπως γράμματα,
σύμβολα ή φιγούρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές
χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Tag (ταγκιά): Η ξεχωριστή υπογραφή του ψευδώνυμου ενός γκραφιτά στον τοίχο
ενός δημόσιου χώρου. Συχνά γίνεται με ένα χρώμα. Είναι η πιο απλή
μορφή γκράφιτι. Τag, επίσης, είναι η υπογραφή των γκραφιτάδων στην
άκρη των έργων τους.
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Bomb/Bombing: Το να βάφεις πολλές επιφάνειες σε μια περιοχή. Συνήθως είναι tags
και όχι πολύπλοκα pieces. Θεωρείται η πιο παράνομη μορφή
γκράφιτι και γίνεται πολύ γρήγορα.

Paste up: Ένα σχέδιο ή ένα στένσιλ πάνω σε χαρτί, που το κολλάς στον τοίχο.
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Sticker: Αυτοκόλλητα με την υπογραφή (tag) ή κάποιο σχέδιο ενός γκραφιτά. Είναι η
πιο γρήγορη μορφή γκράφιτι και το βλέπεις συχνά σε τηλεφωνικούς
θαλάμους, φανάρια κ.λπ.

Burner: Ένα μεγάλο, περίπλοκο κομμάτι. Παίρνει πολύ χρόνο για να τελειοποιηθεί
και γι' αυτόν το λόγο, τις περισσότερες φορές, είναι νόμιμο. Γίνεται σε
τρένα, τοίχους και διαφημιστικές πινακίδες. Είναι ένα κομμάτι που
ξεχωρίζει από τα άλλα είτε επειδή το στυλ του είναι ιδιαίτερο είτε λόγω της
δυσκολίας του σημείου στο οποίο έχει γίνει.
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Master pieces: Θεωρούνται τα πιο όμορφα γκράφιτι. Είναι μεγάλα και πολύπλοκα
και συχνά ενσωματώνουν 3D εφέ, γεμίσματα, σκιές, βελάκια και
οτιδήποτε άλλο θα τα κάνει πιο εντυπωσιακά.
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Throw-up: Ένα σχέδιο ανάμεσα στο tag και το bomb, που μπορεί να γίνει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα για να μη στραφεί η προσοχή πάνω στον writer
κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του. Αναδεικνύει περισσότερο το
ιδιαίτερο στυλ κάθε writer.

ΤΕΧΝΗ Ή ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
Τα γκράφιτι είναι πράξη επαναστατική. Οι άνθρωποι που καταπιέζονται ή πέφτουν
θύματα καταστολής χρειάζονται μια διέξοδο. Το Μεξικό έχει μακρά ιστορία στην
επαναστατική τέχνη, με πιο γνωστά, τα έργα διάσημων τοιχογράφων της
επαναστατικής
περιόδου,
όπως ο Ριβέρα, ο Ορόθκο και
ο Σικέιρος.
Στόχος των καλλιτεχνών
αυτών ήταν να ζωγραφίσουν
αριστουργήματα
σε
δημόσιους
χώρους,
δημιουργώντας κατ’ αυτό το
τρόπο ένα δημόσιο και
εύκολα προσβάσιμο οπτικό
διάλογο με τους ανθρώπους
του Μεξικού.
Ένας από τους πιο γνωστούς
καλλιτέχνες στην Οαχάκα, ο Yescka, εξηγεί τη σημασία των γκράφιτι και της street
art. «Είναι μια προσπάθεια για την επανένταξη της τέχνης στην κοινωνία. Νιώθω ότι
η τέχνη στέκεται έξω από την κοινωνία, διότι ανήκει σε έναν περιορισμένο τομέα,
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στις γκαλερί, στους διανοούμενους και στα μουσεία. Πιστεύω ότι η τέχνη είναι για
όλους και γι 'αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση, έτσι ώστε οι
άνθρωποι να μπορούν να έρθουν σε επαφή με την τέχνη στην καθημερινή τους ζωή».
Ωστόσο, δεν σημαίνει πως αν κάποιος (άσχετος με τέχνη) πάρει ένα σπρέι και γράψει
σε ένα τοίχο, ότι έκανε και τέχνη... Μάλλον αντίθετο θα είναι το αποτέλεσμα!
Πάντως σε πολλές κοινωνίες ανά τον κόσμο το γκράφιτι δεν κατανοείται ως τέχνη,
αλλά ως μία μορφή βανδαλισμού και μάλιστα διώκεται ποινικά για ζημιές σε δημόσιο
χώρο. Είναι το ίδιο δηλαδή με το να σπάσεις τα τζάμια κάποιου δημόσιου κτηρίου!

Όμως από την άλλη, πως μπορούν αυτοί οι νέοι να εκφραστούν μέσω του γκράφιτι
και ταυτόχρονα να είναι αποδεκτοί στην ευρεία κοινωνία για την τέχνη τους; Σίγουρα
οι πολιτικές αφανισμού τους δεν είναι δίκαιη λύση και μόνο αντιδράσεις μπορεί να
προκαλέσει, μιας και είναι μια τέχνη που αποκτά όλο και μεγαλύτερο φανατικό
κοινό. Ας μην ξεχνάμε ότι και η τέχνη του τατουάζ μέχρι πρόσφατα θεωρείτο πράξη
αλητείας και κακής συμπεριφοράς, ενώ σήμερα χαίρει ευρείας αποδοχής.
Με βάση την κείμενη ελληνική
νομοθεσία, το γκράφιτι άνευ
αδειοδότησης,
θεωρείται
αξιόποινη πράξη και σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων
381, 382, 383 του ποινικού
κώδικα, όποιος με πρόθεση
καταστρέφει ή βλάπτει ξένη
περιουσία
τιμωρείται
με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν η
φθορά είναι ευτελούς αξίας ή
ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται
με κράτηση έως έξι 6 μήνες ή
με πρόστιμο που μπορεί να
φτάσει και τις 3.000 ευρώ.
Βέβαια για την περίπτωση που
υπάρχει φθορά ξένης και όχι κρατικής ιδιοκτησίας, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο
ύστερα από έγκληση του παθόντος, δηλαδή του ιδιοκτήτη. Αν και οι ελληνικές ποινές
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στο άκουσμά τους φαντάζουν ακριβές η σύγκρισή τους τις αντίστοιχες ξένων χώρων
είναι ελαστικότερες.

Παρά τις ποινές και τους κινδύνους που πολλές φορές συνοδεύουν ένα τέτοιο
εγχείρημα, οι δημιουργοί του δηλώνουν «αμετανόητοι» χωρίς πρόθεση να
περιορίσουν το έργο τους.
Ο Γιώργος ζωγραφίζει τους δρόμους με έναν ακόμα φίλο. Η ομάδα τους φέρει την
υπογραφή MamboTeam και έχει ζωγραφίσει στους τοίχους της πρωτεύουσας και με
και άνευ αδειοδότησης. Παρόλο που γνωρίζει το νομικό πλαίσιο και αρκετές φορές
έχει κινδυνέψει να συλληφθεί, δεν δείχνει πρόθυμος να σταματήσει αφού σύμφωνα
με τον ίδιο η τέχνη του δρόμου είναι εδώ για να ομορφύνει το αστικό τοπίο και να
επικοινωνήσει ένα κάποιο μήνυμα στο ευρύ κοινό. Αντίθετος σε όλους εκείνους που
αποφασίζουν να μετατρέψουν κάποιο εθνικό μνημείο σε καμβά της όποιας τέχνης
τους, συμμερίζεται την άποψη της βεβήλωσης μόνο για τέτοιου είδους περιπτώσεις.
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Στη σύγχρονη ιστορία της άλλωστε, η τέχνης του δρόμου χαίρει σε αρκετές
περιπτώσεις ευρείας αποδοχής και έχει φιλοξενηθεί από φημισμένες γκαλερί, όπως η
Tate Modern του Λονδίνου, την ίδια ώρα που ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης του
δρόμου, Banksy, βλέπει με ικανοποίηση τα «αντάρτικα» του να πουλιούνται στο
ebay, σε δημοπρασίες, ή και σε γκαλερί, για χιλιάδες δολάρια.
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΘΙΑΚΩΝ
Για να μπορέσουμε να μάθουμε την γνώμη των Θιακών για τα graffiti δημιουργήσαμε
ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.
Μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο στους μαθητές των λυκείων, της Γ’ γυμνασίου και
των καθηγητών του σχολείου μας καθώς και σε ενήλικους κατοίκους του νησιού μας.
Παρατηρήσαμε ότι μόλις το 29% των ερωτηθέντων γυναικών πιστεύει ότι τα Graffiti
καταστρέφουν την δημόσια περιούσια ενώ το 71% υποστηρίζει το αντίθετο. Ομοίως,
το 74% των αντρών δεν θεωρεί ότι το Graffiti καταστρέφει τη δημόσια περιουσία.

Θεωρείτε ότι ένα Graffiti καταστρέφει την δημόσια περιούσια;

Μελετώντας τα παρακάτω διαγράμματα, δεν ήταν δύσκολο να παρατηρήσουμε ότι οι
άντρες της Ιθάκης αντιμετωπίζουν τα graffiti με πιο θετική ματιά σε σχέση με τις
γυναίκες.

Σας αρέσουν τα Graffiti;
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Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι οι άντρες σε ποσοστό 38%
έχει ζωγραφίσει ένα graffiti κάποια στιγμή στη ζωή του ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τις γυναίκες βρίσκεται στο 12%.

Έχετε κάνει ποτέ Graffiti;

Παρ’ όλα αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό των Θιακών (το 83% των γυναικών και το
87% των αντρών) θεωρεί το graffiti ως μορφή τέχνης.

Θεωρείται τα Graffiti μορφή τέχνης;
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Τέλος, το 83% των αντρών και το 79% των γυναικών πιστεύουν ότι αυτοί που κάνουν
graffiti θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα.

Πιστεύετε ότι αυτοί που κάνουν Graffiti θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα;

ΑΘΗΝΑ Η ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ GRAFFITI
Η κρίση και η ανεργία που ακολούθησε την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας
έκανε την Αθήνα, σύμφωνα με τον Guardian, μια «νέα Μέκκα» για τους καλλιτέχνες
του δρόμου. Ένα κύμα πρωτοποριακών γκράφιτι σχολιάζει την πολιτική και
κοινωνική επικαιρότητα.

Ένα πορτρέτο του Πλάτωνα...
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Απεικόνιση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα...

Γκράφιτι με αντιναζιστικό μήνυμα...
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Παγκοσμιοποίηση και μιντιοκρατία...

Μεγάλο μέρος των street artists χρησιμοποιεί έντονα χρώματα...
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Πολλά έργα παραπέμπουν σε βαθύτερες ανησυχίες...

Ενώ σε πολλά άλλα έργα το μήνυμα είναι σαφές...
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Οδός Πειραιώς στο Γκάζι...

Πλατεία Ψυρρή...
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Ένα γκράφιτι για το πιο εμβληματικό τετράποδο, που επί χρόνια δεν έχασε
διαδήλωση, τον Λουκάνικο, συνοδευόμενο από το έξυπνο σύνθημα «Τα δακρυγόνα
μαζί τα φάγαμε»...

Οδός Πειραιώς στο Γκάζι...
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«Χέρια που προσεύχονται» νυχθημερόν για την πόλη και τους κατοίκους της...

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μετά από πολύ χρόνο που διαθέσαμε για το graffiti καταφέραμε να μάθουμε
περισσότερα γι’ αυτήν την τέχνη. Επίσης, σύμφωνα με ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
δημιουργήσαμε οι κάτοικοι της Ιθάκης δήλωσαν ότι είναι υπέρ του graffiti και το
αντιμετωπίζουν ως μορφή τέχνης. Τέλος, αποκτήσαμε μια θετική εικόνα για το
graffiti και καταλάβαμε ότι δεν είναι απλώς βανδαλισμός όπως μας παρουσιάζει η
κοινωνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1ο Ε.ΠΑΛ. ΙΘΑΚΗΣ
Α’ Τάξη
Ερευνητική Εργασία Πρώτου Τετραμήνου
με θέμα:
“Graffiti
ιστορία - θέματα - υλικά – τεχνικές”

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

□ Άντρας
□ Γυναίκα
Ηλικιακή ομάδα: □ 14-23
□ 24-33
Φύλο:





□ 54-63

□ 64-73



□ 34-43



□ Ναι



□ Όχι

2) Σας αρέσουν τα Graffiti;

□
 □ Λίγο
□
□
□


Καθόλου

Αρκετά
Πολύ

Πάρα πολύ
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□ 44-53

□ πάνω από 73

1) Θεωρείτε ότι ένα Graffiti καταστρέφει την δημόσια περιούσια;





3) Έχετε κάνει ποτέ Graffiti;



□ Ναι  □ Όχι

4) Θεωρείτε τα Graffiti μορφή τέχνης;



□ Ναι  □ Όχι

5) Πιστεύετε ότι αυτοί που κάνουν Graffiti θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα;



□ Ναι



□ Όχι
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ερευνητική Εργασία του 9ου ΓΕΛ Πατρών κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013 με
θέμα: “GRAFFITI Τέχνη ή Βανδαλισμός ------ Ερωτικά Γκράφιτι”
2. Δοκίμιο του Γιάννη Ζαϊμάκη με θέμα: “Η ετερογλωσσία του γκράφιτι στην
ποιοτική έρευνα: Μεθοδολογικές διασταυρώσεις σε ανοικείους κοινωνικούς
κόσμους”
3. Δοκίμιο του Ορέστη Πάγκαλου με θέμα: “Σχετικά με το γκράφιτι τη street art και
την παρουσία τους στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία” που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό kaput
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
http://tvxs.gr/news/alles-texnes/h-epanastatiki-texni-dromoy-stin-oaxaka
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/733228/grafiti-tehni-tou-dromou-ivandalismos/
http://www.thesstoday.gr/arthra/afieromata/44-hommages/13607-grafiti.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%
B9%CF%84%CE%B9
http://tvxs.gr/news/alles-texnes/athina-i-nea-mekka-gia-gkrafiti
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