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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Η τέχνη είναι ένα μέσο έκφρασης των συναισθημάτων μας, 
δημιούργημα τόσο της φαντασίας όσο και της βαθειάς 
παρατήρησης του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι μια γλώσσα 
ανεξάντλητη που μιλά στην ψυχή και στο μυαλό, ψυχαγωγεί, 
καλλιεργεί την αμφισβήτηση, υποστηρίζει την καινοτομία και 
ανοίγει δρόμους στη σκέψη και στον πολιτισμό. 

    Ο ρόλος της τέχνης είναι να αφυπνίζει το πνεύμα, να καλλιεργεί 
αισθητικά και ηθικά, να εξανθρωπίζει, να προβάλλει το ουσιώδες 
στη ζωή, να προσφέρει διεξόδους στον άνθρωπο και να παρεμβαίνει 
στην κοινωνία.           

     Σε κάθε εποχή οι διαπρεπείς άνθρωποι , οι εκπρόσωποι της τέχνης 
και της επιστήμης που διακρίνονται για την ευαισθησία τους 
απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα, καλούνται να λάβουν θέση, να 
ακουστούν και να ασκήσουν επιρροή στην κοινή γνώμη όχι για 
κάποια ιδιοτελή επιδίωξη αλλά για τα θέματα πολιτισμού, ηθικής, 
πολιτικής που απασχολούν την κοινωνία. 
 



• Το χρέος του πνευματικού ανθρώπου γίνεται 
πολλαπλάσιο σε ώρες κρίσης, κρίσης ιδεών, 
αρχών, θεσμών, δικαιωμάτων. Τότε προπάντων 
έχει καθήκον ο πνευματικός άνθρωπος να 
δράσει, να μιλήσει, ν’ αγωνιστεί για να 
υπερασπίσει όσα έχει κατακτήσει, να φωτίσει 
τους αφώτιστους, να νικήσει τους νωθρούς, να 
γαλβανίσει τους ενθουσιώδεις, να ξεσκεπάσει 
τους ψεύτες, να καταγγείλει τους επιτηδείους.  

 



Οικονομική κρίση στην 

ζωγραφική και στο θέατρο 
Βαγγέλης Αλιφραγκής 

Βασίλης Σεϊταρίδης 

Παναγιώτης Μακρής 

Βαγγέλης Μιχαλακάκος 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
Σε  μια κοινωνία  που  διέρχεται   κρίση ο ρόλος της τέχνης και  των  πνευματικών  
ανθρώπων  είναι  αναγκαίος. Κι  αυτό  γιατί  με τη συμβολή  των  τελευταίων 
δημιουργούνται  οι  προϋποθέσεις  για  την  ενότητα  και  την ομόνοια  μεταξύ  
των  ανθρώπων. Άλλωστε η τέχνη βοηθά των άνθρωπο να εκφραστεί σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς… 

ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗ 



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και 
περισσότερες εκθέσεις με θέμα την οικονομική 
κρίση. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε: 

• Depression Era στην εποχή της ύφεσης στο 
Μουσείο Μπενάκη 

• Η 4η Μπιενάλε της Αθήνας στο πρώην 
Χρηματιστήριο Αθηνών 

• Η πειραματική παρουσίαση του BETON7 στο 
ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη 



4η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΘΗΝΑΣ 
     Περισσότεροι από εβδομήντα καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μας 

παρουσίασαν ένα συνονθύλευμα τέχνης από περισσότερα από εκατό έργα που 
περιλαμβάνουν από ζωγραφική, γλυπτική και εγκαταστάσεις μέχρι video , ηχητικά 
έργα και performances , θέατρο, χορό, και μουσική. Όλα είχαν ως κύριο άξονα την 
οικονομική κρίση. 



Depression Era στην εποχή της ύφεσης 

• Η κολεκτίβα Depression Era  και η ΜΚΟ “KOLEKTIV8” που την πλαισιώνει, 
ιδρύθηκαν το 2011.  

• Το έργο που παρουσιάζεται στην έκθεση «Depression Era: στην Εποχή της Ύφεσης» 
αποτυπώνει το αστικό και κοινωνικό τοπίο της κρίσης. Η έκθεση είναι ένα μωσαϊκό 
διαφορετικών αφηγήσεων και νοημάτων, μια συλλογική καταγραφή του 
τραυματικού μετασχηματισμού της κρίσης μέσα από εικόνες και λόγο. Πρόκειται για 
το αποτέλεσμα τριετούς συνεργασίας 36 καλλιτεχνών, ερευνητών, συγγραφέων, 
αρχιτεκτόνων, δημοσιογράφων και θεωρητικών σε συνεχή δημιουργικό, πολιτικό, 
κοινωνικό και αισθητικό διάλογο: ένα ζωντανό, ανοιχτό καλλιτεχνικό αρχείο που 
επεξεργάζεται την πραγματικότητα της εποχής και του τόπου. 

http://www.depressionera.gr/


Πειραματική Παρουσίαση BETON7 
     Στην ουσία η προαναφερόμενη πειραματική, θεατρική πρωτοβουλία, της οποίας τη 

δραματουργία, τη σύλληψη και την δραματουργική επεξεργασία υπογράφει η 
Ραφίκα Σαουίς  – ερμηνεύοντας παράλληλα μαζί  με τη Δήμητρα Δρακοπούλου 
–  αποτελεί μία διαδρομή στην ιστορία της κρίσης στην Ελλάδα. Κρίση ταυτότητας, 
κρίση υπαρξιακή και εντέλει κρίση οικονομική…  

 



    ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 

Ψάξαμε  για θεατρικές παραστάσεις που έχουν ως 
θέμα την οικονομική κρίση. Αυτές είναι : 

• Το δάνειο του Τζόρντι Καλθεράν 

• Γαμπροί για πούλημα των  Θανάση  
Παπαθανασίου  και  Μιχάλη  Ρέππα 

• Λεφτά υπάρχουν του Λίλη Γιάννη 

• Τι θα κάνουμε τώρα; Του Δημήτρη 
Κουρούμπαλη 

• Parklife  

• The power of yes του David Hare  

• Ο έλεγχος του Διεθνούς Ταμείου 



Το δάνειο 
• Πρόκειται  για  μια ξεκαρδιστική  κωμωδία με αναπάντεχη  εξέλιξη και με  

θέμα  επίκαιρο  όσο  ποτέ στην  Ισπανία – αλλά και  στην  Ελλάδα – της  
οικονομικής  κρίσης. Ο Αντόνιο ζητά να πάρει  ένα δάνειο, αλλά  η  μόνη  
εγγύηση που διαθέτει είναι …. ο λόγος της  τιμής του. Μπροστά στην  
επίμονη άρνηση του διευθυντή  της τράπεζας να του το χορηγήσει, ο 
επίδοξος  δανειολήπτης απειλεί τον τραπεζίτη ότι… θα αποπλανήσει τη 
γυναίκα του, αφού το  μοναδικό του  όπλο είναι η ακαταμάχητη έλξη που  
ασκεί στις γυναίκες.  



«Ο έλεγχος του διεθνούς ταμείου» 

• Μια κωμωδία μετ' ασμάτων γραμμένη το 1900, για τον ευρωπαϊκό έλεγχο 

της ελληνικής οικονομίας από τους τότε δανειστές μας. Μετά την 

ταπεινωτική ήττα του 1897 και τη χρεοκοπία της Ελλάδας, ο 

μεγαλοδανειστής τού κυρ-Αποστόλη Σακάτη φέρνει από το εξωτερικό τους 

ελεγκτές του Διεθνούς Ταμείου, για να ελέγξουν τα οικονομικά του και να 

εκπονήσουν μελέτες (εν είδει μνημονίου), ώστε να δανείσουν τον 

καταχρεωμένο νοικοκύρη, για να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά του. 

 



Λεφτά υπάρχουν 
• Το έργο Λεφτά  Υπάρχουν είναι  μια σάτιρα 

καταστάσεων της  κοινωνίας  μας. Μιας κοινωνίας που  
είμαστε  όλοι μέλη. Το κεντρικό  θέμα του έργου 
σχετίζεται με την επικαιρότητα της  χώρας. Η ανεργία , 
οι περικοπές  μισθών και συντάξεων  η Τρόικα και  άλλα 
πολλά είναι το θέμα της παράστασης. Μια γυναίκα 
πηγαίνει τον άνδρα της στον ψυχίατρο. Αιτία είναι η 
οικονομική  κρίση που τον  έχει  τρελάνει. Στο ιατρείο 
υπάρχουν κι άλλοι  ασθενείς με αποτέλεσμα το  γέλιο  να 
είναι  άφθονο. 

 



«Τί θα κάνουμε τώρα;» 

    Το νέο ελληνικό έργο "Τι θα κάνουμε τώρα;" γράφτηκε από τον 
ηθοποιό Δημήτρη Κουρούμπαλη, για την Ελλάδα του 2011 και 
αφορά στην πραγματικότητα χωρίς να την αναφέρει ποτέ. 

    Εν μέσω κρίσης τέσσερις νέοι ασφυκτιούν στην χώρα αυτή και 
ψάχνουν να βρουν τρόπο να φύγουν. Να δραπετεύσουν από όλα 
αυτά που τους πιέζουν, από την μιζέρια, τη βία, την απαισιοδοξία 
και να βρουν έναν πιο όμορφο κόσμο για να ζήσουν το όνειρό 
τους. 

    Οι ηθοποιοί της ομάδας So7 παρουσιάζουν μια κωμωδία με 
πολιτικές προεκτάσεις στην Αθήνα, σε ένα αστικό σπίτι που 
μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή. 

 



«Parklife»  

• H ομάδα blind spot παρουσιάζει ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, που με την 
απλότητα και τη δομή της κινηματογραφικής γλώσσας, αγγίζει κοινωνικά 
θέματα και προσωπικές σχέσεις της σύγχρονης εποχής μας. Η παράσταση, 
απόλυτα σύγχρονη, θίγει το θέμα της κρίσης και της ανεργίας και το πώς οι 
συνθήκες αυτές επηρεάζουν τη σχέση δύο νέων ανθρώπων. 

 



The Power of Yes  

• Με την κατάρρευση της Lehman Brothers τον 
Σεπτέμβριο του 2008, το Εθνικό Θέατρο ζήτησε 
από τον David Hare να γράψει ένα έργο σχετικά 
με την παγκόσμια οικονομική κρίση . Το έργο 
του, «Η Δύναμη του Ναι», είναι μια συλλογή 
συνεντεύξεων από ανθρώπους που τους παίζει ο 
Anthony Calf ,υποδυόμενος τον Hare.  



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΚΡΙΣΗ  

• ΔΑΝΙΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ 

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 

• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ  

   Η Ελλάδα των τελευταίων 5 ετών έχει αναλυθεί 
και έχει σχολιαστεί ατελείωτα, τόσο από τα 
εσωτερικά, όσο και από τα εξωτερικά μέσα. Δεν 
είναι όμως μόνο οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι 
και οι οικονομολόγοι που έχουν εξετάσει το 
φαινόμενό της, αλλά και πολλοί καλλιτέχνες 
έχουν προσπαθήσει να εκφράσουν τη δική τους 
άποψη επί του θέματος, μέσα από τις μουσικές 
δημιουργίες τους. 

  
 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
                  -Lightning Bolts - Nick Cave- 
   Το συγκεκριμένο κομμάτι του κορυφαίου 

τραγουδοποιού αφορά την Ελλάδα της καταστολής, 
του χημικού πολέμου και των διαμαρτυριών. 

    To τραγούδι αναφέρεται στις περιόδους των 
απεργιών και των διαμαρτυριών που υπήρξαν στην 
Ελλάδα, τα ολοκαυτώματα που υπήρξαν μετά την 
ψήφιση του πρώτου μνημονίου. 
 
 
 



Trials - ΟΗ 

    Το 2013, η Ελληνοαμερικανίδα μουσικός και 
τραγουδίστρια Ολίβια Χατζηιωάννου, ή αλλιώς 
ΟΗ, έγραψε αυτό το τραγούδι, εμπνευσμένη 
από την οικονομική κρίση της χώρας, ενώ το 
αφιέρωσε στη χαμένη γενιά. Μάλιστα, κέρδισε 
στον διαγωνισμό BEAT100. 

 



The Euro Crisis Song 

 
   Άλλο ένα κομμάτι του 

Guardian, που μέσα από 
το χιούμορ μιλούσε για 
την οικονομική κρίση που 
απειλούσε την Ευρώπη, 
με κεντρικό άξονα, 
φυσικά, την Ελλάδα. 
 



Η ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ 

   Εκατοντάδες εικόνες που συμβολίζουν την ελληνική 
κρίση, με καμβά του τα χαρτονομίσματα του ευρώ, 
χρησιμοποιεί ο εικαστικός Στέφανος. 

   Ο νεαρός Στέφανος πήρε ένα μαύρο στυλό... και άρχισε 
να ζωγραφίζει... καμβάς του δεν ήταν κάποιος πίνακας ή 
χαρτί αλλά χαρτονομίσματα ευρώ! Ο 29χρονος 
ζωγραφίζει πάνω στα χαρτονομίσματα όσα βλέπει γύρω 
του να φέρνει η κρίση: άνθρωποι να τρέχουν μαζικά να 
εγκαταλείψουν τη χώρα, απολυμένοι να πετάγονται στο 
δρόμο όπως όπως από τους εργοδότες, ένας άνθρωπος 
που απαγχονίζεται, κρεμασμένος από μια γέφυρα, 
αντιεξουσιαστικές ταραχοποιές ομάδες που 
μουτζουρώνουν τα πάντα... Και πολλά άλλα!  

 





ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 







Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Γιαννιώτης Αριστοτέλης 
Ζωγράφος Στράτος 
Οκταποδάς Γιώργος-Νέστορας 



Εισαγωγή 

Η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση εμπνέει τους 

καλλιτέχνες δίνοντάς τους το κίνητρο να προβάλλουν 

τις ιδέες τους για το πως μπορεί η κοινωνία να 

ανταπεξέλθει στις οικονομικές αντιξοότητες, αλλά και 

να βρεί διεξόδους. Οι τέχνες οι οποίες μπορούν εύκολα 

να αποτυπώσουν το οικονομικό πρόβλημα και τις 

επιπτώσεις του, είναι μεταξύ άλλων ο κινηματογράφος 

και η γλυπτική. 



Η Οικονομική κρίση μέσα από τον 
κινηματογράφο 

Η περίοδος της «Μεγάλης Ύφεσης» (1929-1930) θα «στοιχειώσει» 

τον αμερικανικό κινηματογράφο και θα  επανέλθει αρκετά συχνά στη 

μεγάλη οθόνη, μέσα από ταινίες σημαντικών, πολιτικοποιημένων 

σκηνοθετών όπως ο Ελία Καζάν («Πυρετός στο αίμα», 1946), ο 

Άρθουρ Πεν («Μπόνι και Κλάιντ», 1967), ή ο Σίντνεϊ Πόλακ 

(«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», 1969), αλλά και σε πιο 

πρόσφατες ταινίες μυθοπλασίας, με πιο μελοδραματική διάθεση και 

με σαφώς λιγότερο έντονη διεισδυτική ματιά (όπως για παράδειγμα 

το «Cinderella Man» του Ρον Χάουαρντ, το 2005). 



Πέρα από τα πολυάριθμα ντοκιμαντέρ γύρω από το καπιταλιστικό 
σύστημα, την ανεργία και την οικονομική κρίση, ο σύγχρονος 
κινηματογράφος συνεχίζει να μας δίνει και αυτήν την περίοδο ορισμένες 
ταινίες μυθοπλασίας, οι οποίες θίγουν τα παραπάνω ζητήματα, όπως για 
παράδειγμα το «Κυνήγι της ευτυχίας» (2005) του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, 
ενώ τα δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησης Θάτσερ και οι κοινωνικές 
συγκρούσεις αποτελούν σταθερό θέμα του βρετανικού κινηματογράφου 
(για παράδειγμα το «Full Monty» του 1997 ή πιο πρόσφατα το «Pride» του 
2014). 

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008, θα δώσει και πάλι αφορμή στον 
κινηματογράφο να στραφεί στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, δίχως 
ωστόσο να οδηγήσει στο μαζικό ρεύμα ταινιών της δεκαετίας του '30. Τα 
πράγματα άλλωστε έχουν αλλάξει πολύ από τότε. 

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διασχίζει την Αμερική απολύοντας κόσμο στην ταινία 
«Ραντεβού στον αέρα» (2009) του Τζέισον Ράιτμαν, στο «Δρόμο του 
χρήματος» (2011) ο Τζ. Σ. Τσάντορ μας παρουσιάζει ένα δραματικό 24ωρο 
σ'έναν αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό στις αρχές της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, ενώστο «The Company Men» (2010) του Τζον Γουέλς, 
τρία ακριβοπληρωμένα στελέχη μιας μεγάλης εταιρείας βιώνουν με 
διαφορετικό τρόπο τις συνέπειές της. Διάσπαρτες ασφαλώς είναι οι 
έμμεσες αναφορές στην κρίση και σε άλλες ταινίες, όπως στο «Σκότωσέ 
τους γλυκά» (2012) του Άντριου Ντόμινικ. 

 



Ο κινηματογράφος στην Ελλάδα της 
κρίσης 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ο κινηματογράφος, παρά τις 
έντονες δυσκολίες, βρίσκει διέξοδο, διανύοντας μάλιστα μια από τις πιο 
δημιουργικές περιόδους του. Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες των 
τελευταίων ετών οδήγησαν στην άνθιση των ανεξάρτητων παραγωγών με 
μικρό προϋπολογισμό, οδηγώντας σ'ένα νέο, εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεύμα 
στον ελληνικό κινηματογράφο, με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ. 
Nέοι Έλληνες δημιουργοί αρχίζουν να ασχολούνται με τις συνέπειες της 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα μας, με ενδιαφέρουσες ταινίες, 
ξεκινώντας για παράδειγμα από τις κοινωνικές κωμωδίες του Φίλιππου Τσίτου, 
περνώντας από το «Αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού» του Έκτορα Λυγίζου, 
το «Ξενία» του Πάνου Κούτρα, το «Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους» της 
Κωνσταντίνας Βούλγαρη ή το «Wasted Youth» των Αργύρη 
Παπαδημητρόπουλου και Γιαν Βόγκελ, φτάνοντας στο πιο πρόσφατο «Τετάρτη 
0.4:45» του Αλέξη Αλεξίου, ένα βίαιο νεονουάρ με φόντο την Αθήνα της 
κρίσης. 
Οι παραπάνω ταινίες μυθοπλασίας αποτελούν απλώς ορισμένα ενδεικτικά 
παραδείγματα, που φανερώνουν ότι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος όχι 
μόνο μπορεί να αντιστέκεται, αλλά εμπνέεται δημιουργικά από την κρίση, 
αναζητώντας πάντως, πέρα από τη διεθνή αναγνώριση και την απαραίτητη 
ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. 



Κώστας Γαβράς 
                   

Γεννήθηκε στα Λουτρά Ηραίας Αρκαδίας στις 12 Φεβρουαρίου 1933 και 

σπούδασε Συγκριτική Φιλολογία στη Σορβόνη καθώς και κινηματογράφο στο 

IDHEC. Εργάστηκε ως βοηθός σε διάφορες παραγωγές και συνεργάστηκε με 

τον Κλερ και τον Κλεμάν, πριν σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία 

"Διαμέρισμα Δολοφόνων" το 1965. Καθιερώθηκε με μία σειρά πολιτικών 

θρίλερ που αποκάλυψαν το βίαιο πρόσωπο δικτατορικών καθεστώτων, μέσα 

από προσωπικές τραγωδίες ασυμβίβαστων ανθρώπων. Ο Γαβράς ήταν 

υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας 1969 (Ζ), και κέρδισε το 

Όσκαρ Σεναρίου 1982 (Ο αγνοούμενος). Κέρδισε επίσης Χρυσό Φοίνικα 

φεστιβάλ Καννών 1982 (Ο αγνοούμενος), Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής 

Φεστιβάλ Καννών 1975 (Ειδικό δικαστήριο), Χρυσή Άρκτος Φεστιβάλ 

Βερολίνου 1990 (Μουσικό κουτί). To 2002 σκηνοθέτησε την ταινία Αμήν. που 

κέρδισε Βραβείο César καλύτερου σεναρίου 2003. 
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Κώστας Γαβράς 

Στη Γαλλία ο Κώστας Γαβράς, μετά την εξαιρετική 

μαύρη σάτιρα «Το τσεκούρι» του 2005, με ήρωα 

έναν άνεργο ο οποίος μετατρέπεται σε serial 

killer για να επιβιώσει στον άγριο κόσμο της 

αγοράς εργασίας, σκηνοθετεί το «Κεφάλαιο» το 

2012, ασκώντας σκληρή κριτική στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα.  



Γλυπτική 
Ένας νέος γλύπτης, μέσα από το έργο του «Κρίση», εκφράζει, 

όχι μόνο την προσωπική του ανησυχία για την οικονομική και 

κοινωνική κρίση στη χώρα μας, αλλά αποσκοπεί να μιλήσει για 

το πρόβλημα της κοινωνίας. Ο μόλις 22 ετών, αυτοδίδακτος 

γλύπτης, Τάσος Νυφαδόπουλος, δημιούργησε το έργο 

«Κρίση», το πρώτο γλυπτό που αναπαριστά την οικονομική και 

κοινωνική κρίση στην Ελλάδα και έχει τοποθετηθεί στη 

λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο καλλιτέχνης και η ομάδα του 

απευθύνθηκαν σε διάφορους δήμους της Αθήνας και ο δήμος 

Ελληνικού - Αργυρούπολης δέχθηκε να τοποθετήσει το γλυπτό 

στην λεωφόρο Βουλιαγμένης 602. Το γλυπτό, έχει μήκος 6,8 μ., 

πλάτος 3,4 μ. και ύψος 3,7 μ.. 



 



ΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ  
ΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΕΝΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Ο  Βάλτερ Μπένγιαμιν με το δοκίμιό του "Ο συγγραφέας 
ως παραγωγός" (1934), εξετάζει τα αισθητικά 
και  ταυτόχρονα πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν από 
την οικονομική κρίση για την γερμανική τέχνη και 
λογοτεχνία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίστηκαν από αστικά ρεύματα , αλλά και από 

τον μαρξισμό.  
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ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛ 

ΤΣΙΡΜΠΕΣ 
    Ο Ραφαέλ Τσίρμπες (1949-2015) παρουσίασε ένα πιο 

πολύπλοκο, πανοραμικό έργο. Στο μυθιστόρημα 
γίνονται περιγραφές της οικονομικής κρίσης, όπως 
βιώνεται από τους Ισπανούς, και μέσα σ’ αυτούς 
σκιαγραφούνται συνήθειες, αντιλήψεις, φιλοσοφίες 
της καθημερινότητας, συμπτώματα υπαρξιακών 
αλλαγών και παραίτησης. 
Αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν έχουν να ζήσουν τα 
παιδιά τους και εκλιπαρούν για ελάχιστα δανεικά, με 
ανθρώπους που έχασαν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και 
είναι πλέον ο ίσκιος του εαυτού τους, έναν βάλτο που 
συμβολίζει όλη την κοινωνική αποτελμάτωση, μια 
κρίση που τη ζούμε κι εμείς στις διάφορες πτυχές . 



ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 30’ – ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΧ 

    Κατά την δεκαετία του’30 μετά το οικονομικό κραχ της 
εποχής, καθώς και την τότε περίοδο έντονων κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών αναταράξεων., «Ο Μεγάλος 
Πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή, οι εγχώριες 
Δικτατορίες καθώς και η άνοδος ολοκληρωτικών καθεστώτων 
στην Ευρώπη», σφυρηλάτησαν την βάση πάνω στην οποία η 
λεγόμενη Γενιά του 30' έκανε τα πρώτα της δειλά και 
δημιουργικά βήματα, με κύριους εκφραστές στη λογοτεχνία 
της εποχής,  τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον 
Τερζάκη, τον Ρίτσο. Ακολούθησε μια έντονη λογοτεχνική 
διεργασία που αναδύθηκε μέσα από την οικονομική και 
κοινωνική κρίση της εποχής,  σήμερα δεν βλέπουμε να 
συμβαίνει  κάτι αντίστοιχο.  

 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ  

   Κάποιες προσπάθειες γίνονται από νεότερους 

συγγραφείς, όπως ο Γιάννης Τσίρμπας, με τη  νουβέλα 
του “Η Βικτώρια δεν υπάρχει”, για να θιγούν ζητήματα 
που συμβαίνουν  στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας , 
κατά την  περίοδο της οικονομικής κρίσης, για το πώς οι 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες συμβάλλουν στο να 
διαμορφώνεται ο ρατσισμός, η κουλτούρα της βίας, πως 
ενώ θα περίμενε κανείς η πολυπολιτισμικότητα να 
ανοίγει το μυαλό του ανθρώπου καταλήγουμε στο 
αντίθετο αποτέλεσμα.  
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ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ 

   Ενώ τόσο στη ελληνική όσο και στην παγκόσμια 
λογοτεχνία φαίνεται να επικρατεί μια στάση αναμονής, 
έχουμε σημαντική βιβλιογραφία πολιτικοοικονομικών 
συγγραμμάτων και βιβλίων τόσο σε παγκόσμιο όσο και 
σε ελληνικό επίπεδο, με αφορμή την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, όπως «Tο χρέος» του  David Graeber, 
(2011), «Η εποχή του φόβου», του Πέτρου 
Παπακωνσταντίνου και «Το δόγμα του σοκ» της Naomi 
Klein. (2001).  
 



Η ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ GRAFFITI 



 

 

   Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα γίνεται όλο και 
πιο απελπιστική μέρα με τη μέρα.  Το 
αποτέλεσμα είναι ορατό  στους δρόμους της 
Αθήνας. Street artists προκειμένου να 
εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους 
και με μια διάθεση να σχολιάσουν την 
πραγματικότητα χρησιμοποιούν ως καμβά τους 
τοίχους της Αθήνας. 

 



O ορισμός της λέξης graffiti 

 
• Το Graffiti, προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

λέξη “γραφείον”, η οποία μετά ταξίδεψε στην Ιταλία 
και την λατινική γλώσσα, και έπειτα από πολλές 
μετατροπές στην μορφή της και στην σημασία της, 
πήρε την μορφή graffiο, που σημαίνει χάραγμα. Με 
τον καιρό, αυτή η λέξη έγινε graffito, έχοντας ως 
πληθυντικό την γνωστή σε όλους μας λέξη graffiti.  

• Το Graffiti ορίζεται ως γραφή ή σχέδιο γραμμένο, 
γδαρμένο ή ψεκασμένο παράνομα σε έναν τοίχο ή 
άλλη επιφάνεια σε δημόσιο χώρο. 



Πότε ξεκίνησε το graffiti 

 
• Το graffiti γεννήθηκε το 1960 στη Νέα Υόρκη. 

Παράξενες συνθέσεις γραμμάτων και ήρωες των 
κόμικς άρχισαν να καλύπτουν τα βαγόνια του 
υπογείου μετατρέποντας τους συρμούς σε 
κινούμενα κόμικ στριπ. Το graffiti έγινε το μέσο 
έκφρασης της κουλτούρας του δρόμου και 
ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα underground κίνημα 
το οποίο σύντομα εξαπλώθηκε και στον 
υπόλοιπο κόσμο. 

 



Μεταφορά νομισμάτων σαν κηδεία. 

Απελπισία-βάρος 

 



Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση – τυχαία η 

χρήση της γερμανικής γλώσσας; 



Καλές εποχές (χρυσό) – Κρίση (μαύρο) 

Γράμματα κλαίνε (διάλυση) 

Σήμα του ευρώ (μόνο χρήματα) 

  

 



  

Δραχμές (επιστροφή) 

Μαύρο φόντο (φόβος – απογοήτευση) 

 



Επικρατεί χάος – Καίγεται η Αθήνα 

Κατεστραμμένα κτίρια 

Ένα μάτι = Μία οπτική γωνία  

Εξαγρίωση λόγω του προσώπου 

 



Υλικός ευδαιμονισμός 

Ελλάδα = εξάρτημα μηχανής  

Όπλα , τανκ , μεγάφωνα (εξέγερση) 

ΜΜΕ (τηλεόραση) 

 



ΜΥΝΗΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ 

   Όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ασφυκτικό κλοιό 
γύρω τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αναζητούν 
την ουσία και μια νότα αισιοδοξίας σε πιο αυθεντικές 
καταστάσεις και συνιστώσες, οι οποίες εκφράζονται 
μέσα από την τέχνη. Ο ρόλος της οφείλει να είναι 
ενθαρρυντικός, ρόλος αφύπνισης και αισιοδοξίας καθώς 
λειτουργεί ως μέσο αποσυμφόρησης και αλληλεγγύης. 

   Κλείνουμε με ένα στίχο του εθνικού ποιητή Κωστή 
Παλαμά, από το "Δωδεκάλογο του γύφτου". 

   "Και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί να κατρακυλήσεις πιο 
βαθιά στου κακού την σκάλα, για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί 
θα αιστανθείς να σου φυτρώνουν, ω χαρά, τα φτερά, τα φτερά τα 
πρότινά σου τα μεγάλα". 
 
 


