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Η εξέλιξη του graffiti από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. 
 
 
 
Μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις ρίζες των graffiti στις πρώτες απόπειρες 

των ανθρώπων να αναπαραστήσουν τα πράγματα: στη ζωγραφική των 

σπηλαίων της παλαιολιθικής περιόδου, στις αναπαραστάσεις ανθρώπων 

και ζώων στα σπήλαια του Λάσκο ή της Αλταμίρα. Βαβυλώνιοι και 

Ασσύριοι δίνουν τη συνέχεια με τα χαραγμένα ανάγλυφα πάνω στις 

πέτρες, οι Κινέζοι με τα σκαλισμένα καύκαλα από χελώνες, οι 

Βυζαντινοί με τα μωσαϊκά τους. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και 

τα καλλιγραφικά κείμενα του ισλαμικού κόσμου, πάνω στους τοίχους 

όλων των ισλαμικών και κοσμικών κτηρίων, όπως επίσης και τα 

σκαλισμένα ή ζωγραφισμένα ανάγλυφα σε πέτρα ή ξύλο των Αζτέκων, 

στην Κεντρική Αμερική που καλύπτουν αντίστοιχα τους τοίχους των 

δημοσίων ή εκκλησιαστικών κτηρίων ή μνημείων. 

 

Στην άλλη ήπειρο, στην Αφρική, η ζωγραφική αποτέλεσε αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής και στο ποιο μικρό χωριό της αχανούς της έκτασης. 

Είναι ένας τρόπος να ομορφύνουν το χώρο τους, είναι επίσης δημιουργία 

συνδεδεμένη με τη μαγεία, η οποία δεν έγκειται τόσο στο νόημα ή στο 

σκοπό της, αλλά στην πράξη του απλώματος της μπόγιάς στον τοίχο. 

 

Το graffiti, είναι η αναγραφή συνθηµάτων ή η ζωγραφική σε επιφάνειες 

ορατές και σε δηµόσιους χώρους (για παράδειγµα σε τοίχους). Αλλά για 

όσους κάνουν graffiti, δεν ισχύουν όλα τα παραπάνω. Το graffiti είναι 

κάτι παραπάνω από ζωγραφική. Είναι προσωπική έκφραση, τρόπος 

ζωής , µια κραυγή επικοινωνίας σε µια κοινωνία αποµόνωσης. Είναι µια 

τέχνη γεμάτη ιδέες, συναισθήµατα, απόψεις αλλά και ανησυχίες της νέας 

γενιάς. Τα έργα των ιδιαίτερων  αυτών καλλιτεχνών είναι µια γροθιά στο 

κατεστηµένο, στα κοινωνικά στερεότυπα ,σε οτιδήποτε δεν τους αρέσει 

και θέλουν να το αλλάξουν, αλλά και μια δήλωση αυτού που αγαπάνε, 

τους αρέσει και τους αντιπροσωπεύει. 

 

 

Όπως βλέπουμε το graffiti παράγεται από την αρχαία ελληνική λέξη 

“γράφειν” και έχει ισχυρά παραδείγματα από την αρχαία ελληνική εποχή 

και όχι μόνο, από Αιγυπτίους, Βαβυλώνιους, Ασσύριους, 

Μεσοποτάμιους! Το graffiti από εκείνη την εποχή είχε βάλει τις γερές 

βάσεις για να αναπτυχθεί και έτσι σε πολλές χώρες όχι όμως στην 

γενέτειρα του Ελλάδα να αναγνωριστεί ως μόνιμη αλλά σε ειδικούς 

χώρους! 

 



Ουσιαστικά η τέχνη του graffiti άρχισε από πιτσιρικάδες που έγραφαν το 

όνομά τους ή το ψευδώνυμό τους στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ή και 

αλλού. Πρώτα την κίνηση του βαψίματος την έλεγαν “hitting” και μετά 

“tagging”. Εκείνο τον καιρό το MTA (Metropolitan Transist Authorities) 

είχε ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να καθαρίσει τους τοίχους από τα 

graffiti. Όμως οι writers δεν ήταν μόνο μικρά παιδιά αλλά και παρέες που 

ήθελαν να γίνουν γνωστοί χρησιμοποιώντας αυτό το είδος επικοινωνίας. 

 

Μετά την εφεύρεση του spray τα πράγματα ήταν πιο εύκολα και έτσι 

περισσότεροι ασχολήθηκαν με το “άθλημα”, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει χώρος για περισσότερα ονόματα σχεδόν πουθενά. Έτσι άρχισαν 

να κάνουν τα γράμματα πιο μεγάλα και τους έβαλαν outline. Έτσι 

γεννήθηκε το καινούριο style του graffiti που ονομάστηκε piece. 

 

Γύρω στο 1974 υπήρχαν τόσα πολλά άτομα που έκαναν graffiti και οι 

writers χρειάζονταν ένα καινούριο τρόπο για να αποκτήσουν φήμη. Ο 

πρώτος τρόπος ήταν α κάνουν την υπογραφή τους ξεχωριστή. Πολλές  

μέθοδοι και καλλιγραφικά στυλ δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν. 

Κάποιες υπογραφές έμπαιναν αυστηρά για λόγους αισθητικής ενώ άλλες 

είχαν ξεχωριστό νόημα για τον καλλιτέχνη. 

 

Ένα νέο κίνημα δημιουργίας, τα style wars, άνθισε στα τέλη του 1977 με 

crews όπως TDS, TMT, UA, TSS και άλλα. 

 

Στις αρχές ως τα μέσα του 1980 το graffiti άρχισε να παρακμάζει εξαιτίας 

των writers αλλά και όλης της κοινωνίας που και η ίδια κατέρρεε. 

Καινούριοι νόμοι βγήκαν και απαγόρευσαν την πώληση των spray από 

μεταπωλητές και τα μαγαζιά μπορούσαν να πουλήσουν μόνο υπό 

συγκεκριμένους όρους. Σε πολλά μέρη όπου οι καλλιτέχνες του γκράφιτι 

μπορούσαν να δημιουργήσουν είχαν τοποθετηθεί φύλακες καθώς και 

συρματοπλέγματα. Ακόμα μερικοί φύλακες είχαν αρχίσει να γίνονται πιο 

βίαιοι µε καλλιτέχνες του γκράφιτι έβαφαν τρένα, κι έτσι οι graffiti artists 

άρχισαν να βάφουν περισσότερο σε τοίχους παρά στον ηλεκτρικό. Βγήκε 

καθαρτικό κατά των graffiti και έτσι πολλά graffiti σβήνονταν. Αυτό 

αναστάτωσε πολλούς writers με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό αυτών να 

τα παρατήσουν. 

 

Στην Ελλάδα η τέχνη των graffiti ήρθε μόλις το 1992. Τα πρώτα crews, 

δηλαδή οι πρώτες παρέες, δειλά κάνουν την εμφάνισή τους. Στην Αθήνα 

ξεκινούν οι TXC, οι οποίοι ήταν hip hop συγκρότημα, ενώ στη 

Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι SFB. Το 1994 το graffiti ήταν ακόμα σε πολύ 

αρχικό στάδιο. To 1995 ήταν η χρονιά που έγινε το πρώτο Πανελλαδικό  

festival στην Καλαμαριά. Εκεί βρέθηκαν άτομα από τη χώρα και ο 



καθένας άρχισε να δημιουργεί το δικό του προσωπικό style συζητώντας 

και ανταλλάσοντας πληροφορίες και ιδέες με άλλους δημιουργούς 

graffiti. Το 1996 έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα εισαγόμενα χρώματα 

για graffiti με βαλβίδες. Μέχρι τότε οι graffiti artists αγόραζαν spray από 

μαγαζιά με χρώματα και υλικά για οικοδομές. 

 

Το 1997 το bombing, δηλαδή το παράνομο graffiti, βρίσκεται στο 

απόγειό του, έχοντας ξεκινήσει καμία διετία στα τρένα του Ο.Σ.Ε. και 

οχήματα του Η.Σ.Α.Π. στην Αθήνα. Το 1998 η Ελληνοαμερικανική 

Ένωση διοργάνωσε μεγάλο festival με καλεσμένους μεγάλα ονόματα 

graffiti καλλιτεχνών. Εκείνη τη μέρα πέρασαν πάνω από 40.000 κόσμος 

για να γνωρίσει το graffiti. To 2002 το υπουργείο πολιτισμού 

διοργανώνει το festival “χρωμόπολις” σε 10 πόλεις της Ελλάδας με 

αποτέλεσμα τη ραγδαία ανάπτυξη των graffiti στην Ελλάδα. Τον ίδιο 

καιρό διοργανώνεται το μεγαλύτερο festival graffiti το “meeting of 

styles”. Το 2008 εξειδικευμένα μαγαζιά ξεπηδούν το ένα πίσω από το 

άλλο, καθώς το graffiti τραβάει ακόμα περισσότερο κόσμο και επιπλέον 

ο κάθε graffiti artist μπορεί να βρει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, βαλβίδων 

και άλλων υλικών για graffiti. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



  ΕΙΔΗ ΤΟΥ GRAFFITI 

    

 

Όταν ακούμε τον ορισμό graffiti μας έρχονται στο μυαλό πολλές 

εικόνες οι οποίες ποικίλουν σε χρώμα αλλά και σχήμα. Άμα λοιπόν 

εμβαθύνουμε βλέπουμε ότι ένα σχέδιο διαφέρει κατά πολύ από ένα 

άλλο. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουμε πως το graffiti χωρίζετε σε είδη 

ανάλογα με την τεχνοτροπία, τα υλικά, τα μέρη όπου λαμβάνουν 

χώρα αλλά και τα skills του κάθε καλλιτέχνη. Μερικά από τα είδη 

του graffiti είναι: 

 

Wild Style 

    Είναι η πιο περίπλοκη μορφή graffiti στην οποία οι καλλιτέχνες 

χρησιμοποιούν παράξενες καταλήξεις των γραμμάτων και 

διαφορών χρωμάτων τα οποία προκαλούν στον παρατηρητή 

θαυμασμό. Το wild style χρησιμοποιείτε σαν σχέδιο από 

περίτεχνους και συνήθως επαγγελματίες καλλιτέχνες διότι ο 

βαθμός δυσκολίας του wild style είναι αρκετά υψηλός. 

 

 

 Stencil 

    Το stencil είναι μια μορφή tagging στην οποία ο καλλιτέχνης 

χρησιμοποιεί χαρτί ή χαρτόνι για να τον διευκολύνει στο να 

μπορέσει να κάνει ένα σχέδιο σε λιγότερο χρόνο. 

                     3D                                                                                               

Για το συγκεκριμένο είδος graffiti χρησιμοποιούνται             

συγκεκριμένα χρώματα τα οποία δίνουν την εντύπωση στον παρατηρητή 

ότι το κομμάτι έχει τρεις διαστάσεις.Από εκεί βγαίνει και το όνομα. Είναι 

κάτι αρκετά εντυπωσιακό και δύσκολο για αυτό δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από όλους τους καλλιτέχνες.  

 

     New School  

   New school ονομάζεται το πιο καινούργιο και το πιο εξελίξιμο είδος 

graffiti που χρησιμοποιούνται spray. Οι γραμματοσειρές σε ένα κομμάτι 

New School είναι σχεδόν συγκεκριμένες και χρησιμοποιούνται αρκετά 

χρώματα. Επίσης προσθέτονται οι σκιές οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη 

ομορφιά στο κομμάτι το οποίο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από νέους 

καλλιτέχνες.      

  

Tag  

      Απλούστερο και το πιο διαδεδομένο είδος , έρχεται  σε 

αντίθεση με το φόντο , γίνεται με ένα χρώμα. Συνήθως 

         χρησιμοποιείται ως υπογραφή. Καλλιτέχνες συχνά 



          κάνουν tag κάτω από τα κομμάτια τους  ακολουθώντας  

         την πρακτική παλαιότερων αποκαλύπτοντας έτσι την 

         ταυτότητα τους , σε αυτούς που ξέρουν να την             

         αποκρυπτογραφήσουν.     

 

                  Τhrow-up 

               Το throw-up βρίσκεται ανάμεσα σε ένα tag και ένα 

        κομμάτι στα πλαίσια της πολυπλοκότητας και του  χρόνου. 

       Αποτελείται κυρίως από ένα χρώμα στο εξωτερικό και 

       έχουμε συμπλήρωση χρωμάτων στο εσωτερικό. 

       Κυκλικά γράμματα και εύκολα στην γραφή . 

       Χρησιμοποιούνται συνήθως από συγγραφείς που επιθυμούν 

       να πετύχουν ένα μεγάλο αριθμό tag η να ανταγωνιστούν 

       αντιπάλους .Οι περισσότεροι έχουν συγκεκριμένα 

       Throw-ups που είναι σχετικά σταθερά σε σχέση με τα 

       κομμάτια. Είναι ως επί τον πλείστων έτσι διότι πρέπει να 

       έχουν αναγνωρίσιμο λογότυπο για τους άλλους καθώς  και 

       το ίδιο τους το στυλ.         

           

                Bombing 

     Bombing είναι ένα είδος ζωγραφικής και πολλές επιφάνειες  

        spray σε μια περιοχή. Bombing λέγονται συχνά τα  

        Throw-up η τα tag για να εκτελεστούν ποιο γρήγορα. 

                Whole train  

      Whole train είναι συνήθως το χρώμα που καλύπτει από το           

          ένα άκρο του τρένου ως το άλλο από την μια η και από  

          από τις δυο πλευρές. Οι εν λόγω δράσεις αποτελούνται  

          συχνά να γίνονται από πολλά άτομα (crew) και  

          τα χρώματα είναι συνήθως μαύρο ή ασημί επειδή έχουν  

          περιορισμένο χρόνο για την ζωγραφική τους .Αυτό το 

          είδος των graffiti αν τελειώσει με επιτυχία είναι μια 

          από τις πιο σεβαστές μορφές μεταξύ των άλλων  

          καλλιτεχνών, αλλά είναι επίσης πιο σπάνιες λόγω του  

          υψηλοτέρου κινδύνου να πιαστεί από τον νομό. 

 

        Κλείνοντας παρατηρούμε πως τα είδη του graffiti είναι      

        ποικίλα και το καθένα με τις δικές του χαρακτηριστικές  

        ιδιομορφίες. Μέσα από τα πολύπλοκα σχέδια και τα  

        αξιοθαύμαστα μέρη που λαμβάνουν χωρά προκαλούν  

        την περιέργεια των ανθρώπων και τους αφήνουν συνήθως  

        μια πολύ καλή εντύπωση. Ωστόσο αν και προκαλούν  

        μεγάλο πρόβλημα στην ατμόσφαιρα ο κόσμος τα θεωρεί  

        εντυπωσιακά και μαγεύονται από την ομορφιά τους.   



                         STREET ART 

     

 
     Street art είναι κάθε τέχνη που αναπτύχθηκε σε δημόσιους χώρους – 

δηλαδή , «στο δρόμο»- αν και ο όρος αναφέρεται συνήθως σε παράνομη 

τέχνη, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που 

χρηματοδοτούνται.  Ο όρος μπορεί να περιλαμβάνει έργα τέχνης 

παραδοσιακού γκράφιτι, γλυπτά , stencil graffiti , τέχνης αυτοκόλλητο , 

wheatpasting και την τέχνη του δρόμου αφίσας , προβολή βίντεο, 

παρέμβαση τέχνη , την τέχνη ανταρτών και το flash mobbing. 

Το street art αρέσει στο κόσμο διότι αποτελεί την πιο άμεση και απλή 

μορφή τέχνης. Η τέχνη αυτή είναι κάθε μορφή τέχνης που αναπτύσσεται 

γενικά σε δημόσιους χώρους . 

  Τα κίνητρα που παρακινούν τους  street artists ποικίλουν. Πολλοί street 

artists απλά βλέπουν σημεία της πόλης διαθέσιμα για προσωπική 

έκφραση ενώ άλλοι μπορεί να εκτιμούν τα ρίσκα και τις προκλήσεις που 

συνδέονται με την παράνομη τέχνη. Οι καλλιτέχνες της ευρύτερης street 

art λειτουργούν με πρόθεση να οικειοποιηθούν τον αφιλόξενο δημόσιο 

χώρο, είτε επιβάλλοντας την προσωπική τους σφραγίδα στο απρόσωπο 

αστικό τοπίο μέσω του graffiti, είτε επιδιώκοντας να περάσουν τα δικά 

τους  κοινωνικοπολιτικά μηνύματα μέσα από τα αυτοκόλλητα stencils 

και τα posters κινούμενοι σε αντιπαράθεση με τον κόσμο της  διαφήμισης 

. Επίσης ,οι καλλιτέχνες εκθέτουν τη δουλειά τους  διατηρώντας την 

ιδιότυπη ταυτότητα τους. 

  Επιπλέον, ο κόσμος νιώθει πως αυτά τα έργα συμπληρώνουν τις 

σκέψεις του καθώς τα βλέπει ενώ περπατάει στο δρόμο. Για παράδειγμα , 

το άτομο πηγαίνοντας προς τη δουλειά του μπορεί να απολαύσει 

ορισμένα έργα των street artists . Είναι το μόνο είδος graffiti  που μπορεί 

να περάσει κοινωνικά μηνύματα . Oι  street artists σήμερα προσπαθούν 

να δημιουργήσουν έργα που θα εκφράζουν τον κόσμο μέσα στον οποίο 

ζούμε και αυτό είναι άκρως αποδεκτό  από τους ανθρώπους της 

σύγχρονης εποχής. 

  Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν πως το street art  δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από έναν άλλο τρόπο μόλυνσης του περιβάλλοντος  

καθώς υποστηρίζουν πως τα περισσότερα έργα γίνονται με μπογιές που 

έχουν άσχημες συνέπειες στο περιβάλλον.    

 

ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 

   Στις μέρες μας όλο και περισσότερα νέα άτομα ασχολούνται με την 

τέχνη του γκράφιτι . Ωστόσο, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο 

περιβάλλον καθώς τα σπρέι εκπέμπουν αέρια τα οποία είναι επικίνδυνα 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dstreet%2Bart%2Bgraffiti%26hl%3Del%26gbv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatpasting&usg=ALkJrhjkLnSAxHYrFec_Z8gK9qxu1XMlOw


και βλαβερά για τον αέρα που αναπνέουμε αλλά, και για την ίδια μας τη 

υγεία. 

 

 

 

  
 

 

 

 
Γιατί είναι το γκράφιτι κακό για το περιβάλλον; 

 

 
  Το θέμα του γκράφιτι είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα στις μέρες 

μας. Επειδή το γκράφιτι έχει συχνά διαφορετικό χρώμα από το αρχικό 

τού τοίχου , αναστατώνει τους ιδιοκτήτες και τις τοπικές αρχές. 

  Για μερικούς ανθρώπους ένα έργο γκράφιτι είναι προσβολή της 

αισθητικής τους,αναστατώνει τους πάντες και προσβάλλει την άποψή 

τους. Δηλαδή τα έργα γκράφιτι θεωρούνται από κάποιους αντιαισθητικά 

κυρίως σε δημόσιους χώρους , όπως βιβλιοθήκες, πάρκα, αλλά και στα 

σχολεία.  

 

  Επίσης η χρωστική ουσία που χρησιμοποιείται δημιουργεί εκπομπή 

μολυσματικών αερίων .  Αυτό συμβαίνει επειδή οι διαλύτες εξατμίζονται 

γρήγορα και  αφήνουν μια «στεγανή» επιφάνεια. Tα εργοστάσια 

παραγωγής που δημιουργούν αυτά τα διαλυτικά και τις χρωστικές ουσίες 

παράγουν εξαιρετικά καρκινογόνα απόβλητα και πρέπει να είναι 

προσεκτική η διαχείριση τους.  Εκτός από αυτό, πολλά από τα απόβλητα 

που δημιουργούνται από διαλύτες παραγωγής είναι εξαιρετικά σταθερά , 



τοξικά για τη χλωρίδα και την πανίδα και έχουν την τάση να 

βιοσυσσωρεύονται.  Η πιο κοινή μεταφορά χρώμα διαλύτη είναι  η 

αιθυλ-κετόνη (MEK).Ο ΜΕΚ είναι ένας από τους ασφαλέστερους 

διαλύτες χρωμάτων και μπορούν να βρεθούν σε οποιαδήποτε συνθήκη. 

Οι χημικές ουσίες σε ανεξίτηλους μαρκαδόρους αλλοιώνουν  πράγματα 

όπως το πλαστικό, δηλαδή τα καταστρέφουν .  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΡΕΙ  
Τα γκράφιτι  και εμμέσως τα σπρέι μολύνουν το φυσικό περιβάλλον με 

πολλούς τρόπους.  

 

Αρχικά, το γκράφιτι έχει κακές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα σπρέι 

καταστρέφουν τις γαίες του όζοντος και μέσω της αύξησης της 

θερμότητας καταστρέφονται οι πολικοί παγετώνες. Αυτό θα αποφέρει 

συνέπειες σε περίπου πενήντα χρόνια, όπου το χιόνι δεν θα υπάρχει 

καθόλου.  

   Επιπλέον οι αναθυμιάσεις από τα χρώματα στον αέρα που αναπνέει ο 

καλλιτέχνης μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τους πνεύμονες του. Επίσης, 

είναι πολύ πιθανό να εμφανίσει μετά από χρόνια προβλήματα στο 

αναπνευστικό του σύστημα εξαιτίας των υπερβολικά μολυσματικών 



αερίων που περιέχουν τα σπρέι ,  καθώς επίσης και να υποφέρει από 

μολύνσεις.  

 
 

 

 

 

                           ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

 

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που ασκούν την τέχνη του γκράφιτι 

προσπαθούν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο οικολογικές μπογιές 

και σπρέι. Σ’ αυτό όμως δεν συμβάλλουν οι υπερβολικά ακριβές τιμές 

των σπρέι.  

 

Συγκεκριμένα , υπάρχουν  νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν 

κατά την πλειοψηφία των χρωμάτων τους μόνο οικολογικές μπογιές. 

Πολλοί  έχουν δηλώσει  πως η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί 

ώστε να μειωθεί η βλάβη που προκαλείται στο όζον . Επιπλέον, τονίζουν 

πως για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια θα πρέπει τα καταστήματα που 

πουλάνε σπρέι  να μειώσουν τις τιμές των οικολογικών σπρέι ώστε οι 

νέοι να προτιμούν αυτά από τα υπόλοιπα .  

 

 

                              

Συμπερασματικά , έχοντας λάβει όλα αυτά υπόψη πιστεύουμε πως το 

γκράφιτι και κατ’ επέκταση το street art είναι ένα είδος τέχνης η οποία 

έχει αισιόδοξο μέλλον . Ωστόσο είναι μια ποινικοποιημένη τέχνη η οποία 

συνήθως γίνεται παράνομα .          



                 ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 
  

Στο αρ.24 του συντάγματος αναφέρεται πως η προστασία περιβάλλοντος 

αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα καθενός. Δεν μπορεί 

λοιπόν να ασκείται η τέχνη του graffiti οπουδήποτε χωρίς καμιά ανοχή. 

Το σύνταγμα προβλέπει μηδενική ανοχή του graffiti σε δημόσιους 

χώρους και επιβάλλει  την έκδοση  προστίμων σε graffiti  artists. 

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι  οι περισσότεροι βουλευτές δήλωσαν 

ότι δεν μπορούν βάνδαλοι graffiti artists να μολύνουν το περιβάλλον με 

τα spray τους για να ασκούν την τέχνη τους . Επίσης βάση των άρθρων 

383 και 384 οι graffiti artists μπορούν να τιμωρηθούν με ποινή 

φυλάκισης με περισσότερο από 10 χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ GRAFFITI  

 

Για τη κυρίαρχη κουλτούρα , τα graffiti ισοδυναμούν με βανδαλισμό . Οι 

graffiti artists  είναι οι βάνδαλοι που καταστρέφουν την αισθητική όψη 

της πόλης και τα έργα τους είναι βρωμιές στους τοίχους των κτιρίων . 

Από την άλλη μεριά το graffiti αναγνωρίζεται πλέον από ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού ως μορφή τέχνης . Εξάλλου οι δρόμοι της Αθηνάς 

έχουν γεμίσει από δημιουργίες καλλιτεχνών του δρόμου .   

 

GRAFFITI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Στην Ελλάδα τα γκράφιτι όπως και άλλα ρεύματα και κινήματα της 

νεολαίας εμφανίζονται πολύ αργότερα . Προς το τέλος της δεκαετίας του 

1980 τα πρώτα graffiti στην Αθήνα είναι γεγονός . Τα βαγόνια του Η .Σ 

.Α .Π  και του Ο .Σ .Ε είναι οι πρώτοι χώροι έκφρασης . Οι πρώτες 

ομάδες διαμορφώνονται . Τα σχολεία επίσης αποτελούν και αυτά χώρο 

έκφρασης των graffiti artists . Το είδος είναι νέο και ξενίζει , οι αποβολές 

στα σχολεία είναι συχνές εξαιτίας του , το ίδιο και το κυνηγητό με την 

αστυνομία .           

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι σε δημόσιους χώρους  



  
ΝΟΜΟΣ GRAFFITI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα 381 και 382, ο graffiti 

artists, διώκεται για φθορά κατά ξένης ιδιοκτησίας - αδίκημα σε βαθμό 

πλημμελήματος , στο οποίο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης το λιγότερο 4 

χρόνια. Με βάση στοιχεία της Γενικής Αστυνομίας στο διάστημα 

1/1/2007 έως τις 10/4/2008 πραγματοποιήθηκαν 26 συλλήψεις στο Δήμο 

Αθηναίων και σε περιφερειακούς δήμους της πόλης ( Καλλιθέα, 

Παλλήνη, Νέα Ερυθραία) συστήθηκαν 22 υποθέσεις, οι φάκελοι των 

οποίων αφορούσαν σε φθορές κατά δημόσιων κτιρίων.  

 

 

 

GRAFFITI ΩΣ ΤΕΧΝΗ ; 

 

Μερικοί βάνδαλοι καλλιτέχνες λένε ότι η πράξη τους προκαλεί τη 

βελτίωση της εμφάνισης σε φράχτες ή τοίχους κάνοντας τις πολύχρωμες 

ζωγραφιές τους. Αυτό είναι αμφίβολο επειδή δεν έχουν ζητήσει την άδεια 

του ιδιοκτήτη  του ακινήτου, για το αν μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι 

στο χέρι τους ή να αλλάξουν ή να καταστρέψουν ιδιοκτησία άλλου. 

 

Περιστατικό σύλληψης 

   

Ορισμένες αρχές απαιτούν την αυστηρή πάταξη των βανδάλων γκράφιτι. 

Π.χ μια έφηβη κοπέλα, χωρίς  ποινικό μητρώο καταδικάστηκε σε 3 μήνες 

φυλάκισης το Φεβρουάριο του 2009, για το γράψιμο του ψευδωνύμου 

της στον τοίχο ενός καφέ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 

 

 

 

 

 

 

Άποψη πολίτη 

 

Ποιο είναι το νόημα να χάνουμε χρόνο με το να κάνουμε μια πράξη η 

οποία είναι παράνομη, καταστροφική και θα αφαιρεθεί μετά από 14 

μέρες ; 



Το γκράφιτι είναι σοβαρό έγκλημα και πιστεύω ότι η πόλη θα πρέπει να 

κάνει μεγαλύτερα βήματα στην αντιμετώπιση αυτού του βανδαλισμού 

που ονομάζεται γκράφιτι. ( Αθήνα 2006 ) 

 

 

Graffiti & εξουσία  

  

Το graffiti έχει προσβλητικό και απειλητικό χαρακτήρα για πολύ κόσμο 

ιδιαιτέρα   όταν απευθύνεται σε άτομα που κατέχουν εξουσία ( πολιτικοί 

και αστυνομία ) . Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν καθημερινά  

συλλήψεις ανηλίκων μαθητών οι οποίοι ασκούν τη τέχνη του graffiti σε 

δημόσιους χώρους στις πόλεις Θες/νίκη και Αθήνα . Τον Αύγουστο του 

2004 εξεδώθηκε δελτίο τύπου , έκλυση για μηδενική ανοχή του graffiti 

και την υποστήριξη προτάσεων όπως η έκδοση προστίμων και   η 

απαγόρευση πώλησης spray σε άτομα κάτω των 16 ετών . Το graffiti δεν 

μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιοκτησία και σε δημόσιους χώρους 

εκτός αν υπάρχει άδεια από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου . Η βαρύτερη 

ποινή φυλάκισης για ανήλικους είναι 2 χρόνια ενώ για τους ενήλικους 

μπορεί να ξεπεράσει και τα 10 χρόνια . Η αστυνομία μπορεί να 

αναζητήσει οποιονδήποτε εάν έχει βάσιμες υποψίες ότι έχει διαπράξει ή 

πρόκειται να διαπράξει αδίκημα graffiti .   

 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ: ΤΕΧΝΗ Η΄ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ  
 

 

Το graffiti θεωρείται βανδαλισμός στα περισσότερα μέρη του κόσμου και 

όχι τέχνη. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί άνθρωποι έχουν μικροαστικές 

αντιλήψεις και δεν μπορούν να αποδεχτούν το καινούργιο ή βλέπουν το 

graffiti σαν μορφή ρύπανσης ή φθορά ξένης περιουσίας. Υπάρχουν όμως 

και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν  το graffiti τέχνη και κάποιοι από αυτούς 

επενδύουν μεγάλα ποσά χρημάτων για να ασκηθεί αυτή η τέχνη. Αυτές οι 

πληροφορίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις διχάζονται 

στο θέμα του graffiti αν είναι τέχνη ή βανδαλισμός. Τα άτομα, τα οποία 

κατέχουν εξουσία είναι μέρος του ποσοστού που θεωρεί το graffiti 

βανδαλισμό και κάνουν ότι κρίνουν απαραίτητο για την εξάλειψη του, 

ενώ υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι  υπέρ της άποψης ότι το 

graffiti δεν πρέπει να εξαλειφθεί διότι ομορφαίνει  τον κόσμο και βάζει 

χρώμα στις ασπρόμαυρες ζωές των απλών ανθρώπων.       



 
 
                                            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 WWW.WIKIPEDIA.ORG 
 WWW.HIP-HOP-NETWORK.COM  
 WWW.STREETART.GR  
 WWW.WIKI.ANSWERS.COM 
 WWW.GRAFFITIANDLAW.COM 
 WWW.YOUTHLAW.COM 
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• ΚΥΡΙΤΣΗ Δ. 
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• ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ Χ. 

• ΚΑΜΑΤΣΙΑ Ε.  

• ΜΠΑΓΚΟΥ Σ. 

• ΠΑΠΠΑΣ Ν. 

• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. 

ΟΜΑΔΑ 3 

• ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Α. 

• ΜΗΤΣΙΟΥ Α. 

• ΑΥΓΕΡΗ Ε. 

• ΞΥΔΙΑΣ Φ. 

• ΘΑΝΟΣ Η. 

ΟΜΑΔΑ 4 

• ΗΛΙΟΥΔΗΣ Κ. 

• ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ Κ. 

• ΒΗΤΑΣ Γ. 
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http://www.wikipedia.org/
http://www.hip-hop-network.com/
http://www.streetart.gr/
http://www.wiki.answers.com/
http://www.graffitiandlaw.com/


 


