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Γιώργος Παναγιωτάκης 

Αστικό χρώμα 

«Με την εικαστική του πρόταση κάθε έργο αποσκοπεί στην ελεύθερη ανταλλαγή 

ιδεών που αναφέρονται στην αναγκαιότητα συνύπαρξης της τέχνης με τη ζωή. 

 

…Οι επιρροές του έργου  προέρχονται από τον χώρο του graffiti. Τα θέματα αυτού 

του κινήματος μπορεί αφενός να είναι περιγραφικά ή να έχουν ως κύριο θέμα τις  

γραμματοσειρές, και αφετέρου μπορεί να μεταφέρουν ένα κοινωνικό μήνυμα λόγω 

της παραβατικότητας της δράσης που αμφισβητεί, αλλά δεν έχει ξεκάθαρο στόχο ή 

πολιτικό μήνυμα.» 



Γιώργος Παναγιωτάκης, Αστικό χρώμα 



«Με υπαινικτικό τρόπο μέσα από τα έργα, ασκείται κριτική στους 

μηχανισμούς άσκησης εξουσίας, στους μηχανισμούς επιβολής 

ψυχολογικής βίας και καθορισμού συμπεριφορών, είτε αυτοί προέρχονται 

από την κοινωνία, την οικογένεια, τη θρησκεία ή από την πολιτική.» 

 

Γιώργος Παναγιωτάκης, Αστικό χρώμα 



Χριστίνα Παναγιωτίδου 

Αναζητώντας την ταυτότητα 

«Πόσο διαφορετικοί είμαστε; Και τι κρύβει το κάθε πρόσωπο κάτω από την 

επίσημη ταυτότητα του; Με έναυσμα τις φωτογραφίες από ταυτότητες, 

διαβατήρια και άλλα επίσημα κρατικά έγγραφα την εικόνα της ταυτότητας 

ουσιαστικά της ομαδοποίησης από έναν κρατικό φορέα, κάνω μια 

προσπάθεια προσέγγισης του ατόμου, μια προσπάθεια ουσιαστικής 

συνάντησης και επικοινωνίας.» 



«…Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εντείνεται ξανά το φαινόμενο της μαζικής 

μετανάστευσης ως απόρροια της φτώχειας, της εξαθλίωσης και των 

καταστροφικών πολέμων. Δεκάδες άνθρωποι στοιβάζονται σε αμπάρια, 

περπατούν χιλιόμετρα, προσπαθούν να ζήσουν, σε έναν αφιλόξενο κόσμο γι 

αυτούς, σε έναν κόσμο πολλές φορές δίχως αύριο.  Για τον κόσμο της Δύσης 

ομαδοποιούνται κάτω από συγκεκριμένες ταυτότητες, είναι όλοι Άραβες, 

Αφρικανοί, μουσουλμάνοι κλπ. Πόσοι από αυτούς είναι μάγειρες, δικηγόροι, 

καλλιτέχνες ή κηπουροί;  Ποια αθλητική ομάδα υποστήριζαν στην χώρα τους; 

Ποια ήταν τα αγαπημένα τους φαγητά και ποιο στον καθένα ξεχωριστά το 

όνειρο του για την ευτυχία;» 

Χριστίνα Παναγιωτίδου, Αναζητώντας την ταυτότητα 



Σωτήρης Λιούκρας, Αόρατη πόλη ΙΙ 



Σωτήρης Λιούκρας 



Ειρήνη Μνατσακανιάν 

Η μνήμη που χαράζει 

«Ποιοι είμαστε και ποιοι τελικά διαλέγουμε να 

είμαστε; Είμαστε αυτό που θέλαμε ή έτσι μάθαμε 

να είμαστε, γιατί έτσι διαμορφωθήκαμε μέσα στο 

χρόνο; Μπορούμε να αφήσουμε πίσω τις ρίζες, 

την οικογένεια και τις συνθήκες που μας 

διαμόρφωσαν;» 



Ειρήνη Μνατσακανιάν, Η μνήμη που χαράζει 

«Κατά πόσο όμως ορίζει η καταγωγή τη ταυτότητά μας; Ο διωγμός, 

η προσφυγιά, η μνήμη, η προέλευση, η γλώσσα και κάθε τι το 

διαφορετικό, που είναι εύκολα αποδεκτό, καθόρισε τη μέχρι τώρα 

ύπαρξή μου. 

Η ξενοφοβία, η περιθωριοποίηση και η αδυναμία του ανθρώπου να 

αποδεχτεί το διαφορετικό είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας, της 

οικογένειας και του περιγύρου μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε γεγονός 

που έχει αντίκτυπο στη διαμόρφωση προσωπικότητας.» 



Ειρήνη Μνατσακανιάν, Η μνήμη που χαράζει 



Βίκυ Σαμουηλίδου 

Συνέβη 

«Η εργασία μου έχει τίτλο «Συνέβη" και προσδιορίζεται την χρονική περίοδο όπου 

ήμουν σε "διαθεσιμότητα" απ' τη δουλειά μου. Βγαίνοντας  "σε διαθεσιμότητα" απ' τη 

δουλειά μου, "βγήκα" στον δρόμο. «. Έτσι, έχοντας μια νοερή κάμερα, "έγραφα" 

όλες αυτές τις ιστορίες που περιλαμβάνονται στην εργασία μου.» 



      «Το πλήθος, χιλιάδες άνθρωποι στο κέντρο των 

μητροπόλεων προσπερνούν ο ένας τον άλλο, ο 

καθένας πηγαίνει στη δουλειά του, κοιτάζει τη δουλειά 

του. Το φαινόμενο των μητροπόλεων, ως χώρου 

συγκέντρωσης κόσμου, είναι ίσως από μόνο του η 

συγκλονιστικότερη πλευρά του ανθρώπινου 

πολιτισμού. …   Μπορεί να πρόκειται για γηγενείς 

κατοίκους, επαρχιώτες από την ενδοχώρα, 

αλλοδαπούς κατοίκους της πόλης, ταξιδιώτες για 

δουλειές, τουρίστες, μετανάστες. …Γι’ αυτόν ο δρόμος 

γίνεται κατοικία και νιώθει σαν στο σπίτι του. 

      … Ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας, περιφέρεται στους δρόμους της 

πόλης, μετακινούμενο συνεχώς.» 

Βίκυ Σαμουηλίδου 

Συνέβη 



Άρης 

Σαραντόπουλος 

Ακούγοντας τη 

σιωπή 

«…προσπαθώ να εκφραστώ αποτυπώνοντας εικόνες 

από εμπειρίες και αναμνήσεις σαν χρονογράφος, 

παρατηρητής, σχολιαστής, όπως είθισται η 

παραστατική ζωγραφική να λειτουργεί, όχι τόσο 

ηθογραφικά, αλλά κυρίως μέσα από το προφανές και 

το συνηθισμένο θέλω να προβάλω ή έστω να 

υπογραμμίσω, την αθέατη πλευρά, την άλλη όψη των 

πραγμάτων, προβάλλοντας τύπους ανθρώπων που 

πρωταγωνιστούν στην ελληνική πραγματικότητα, ο 

καθείς με την δική του ιστορία.» 



«…προσπαθώ να πειραματιστώ σε θέματα που αφορούν την ζωγραφική όσο 

αναφορά το χώρο την σύνθεση και την υλικότητα αναζητώντας την διαμόρφωση 

της προσωπικής μου ταυτότητας στην ζωγραφική, αλλά και στην κοινωνία.» 

Άρης Σαραντόπουλος, Ακούγοντας τη σιωπή 



Αναστασία Μηλιτσοπούλου 

Αφηγήσεις 



Αναστασία Μηλιτσοπούλου, Αφηγήσεις 



« Απομονώνονται πίσω από το συρματόπλεγμα χιλιάδες άνθρωποι 

διαφορετικής ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης, καταγωγής, γλώσσας, 

κουλτούρας και διαφορετικών συνηθειών και εδώ τους επιβάλλεται ένας 

τρόπος ζωής απαράλλαχτα επαναλαμβανόμενος, ελεγχόμενος, όμοιος για 

όλους και κατώτερος των αναγκών τους· είναι ο πιο σκληρός που θα 

μπορούσε να δημιουργήσει ένας πειραματιστής για να καθορίσει τι είναι 

έμφυτο και τι επίκτητο στη συμπεριφορά του ανθρώπου – πειραματόζωου 

στον αγώνα για την επιβίωση.   

… Εάν μέσα απ’ τα στρατόπεδα συγκέντρωσης θα μπορούσε να 

δραπετεύσει ένα μήνυμα και να φτάσει στους ελεύθερους ανθρώπους θα 

ήταν αυτό: Προσπαθήστε να μην υποστείτε στο σπίτι σας αυτό που έχει 

επιβληθεί σε μας εδώ. 

… Είναι καθήκον όλων μας να συλλογιστούμε αυτό που συνέβη. Όλοι 

πρέπει να γνωρίζουν ή να θυμούνται.  

…Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτοί οι πιστοί και οι ανάμεσά τους πρόθυμοι 

εκτελεστές απάνθρωπων διαταγών, δεν ήταν γεννημένοι δήμιοι, δεν ήταν 

(εκτός από λίγες εξαιρέσεις) τέρατα· ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι.»  

    

                                       Primo Levi, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος 

Αναστασία Μηλιτσοπούλου, Αφηγήσεις 



Παναγιώτα Περδικάρη, Όρια 



«Ζώντας μέσα σε μία πατριαρχική κοινωνία, το γυναικείο φύλο έχει υποστεί την 

μεγαλύτερη καταπίεση, περιορισμό δικαιωμάτων και έκφρασης τα οποία εντείνονται 

ανάλογα με άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (λ.χ. εθνικότητα, ηλικία, 

κοινωνικοοικονομική τάξη.) 

Η υποτίμηση της αξίας της ως οντότητα, η στέρηση δικαιώματος του λόγου για την 

κοινωνία αλλά και για την ίδια της τη ζωή, η αντιμετώπισή της ως μηχανή 

αναπαραγωγής παιδιών αλλά και η στέρηση δικαιώματος επιλογής ερωτικού 

συντρόφου είναι μόνο λίγα απ' τα δεδομένα που ήταν υποχρεωμένη να έρχεται 

αντιμέτωπη στην καθημερινότητά της. Και δυστυχώς σε πολλές χώρες ανά τον 

κόσμο αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα.» 

Παναγιώτα Περδικάρη, Όρια 



Παναγιώτης Σκουρτσίδης 

 Η απώλεια έγινε συνήθεια 



Παναγιώτης 

Σκουρτσίδης 

 Η απώλεια έγινε 

συνήθεια 



Παναγιώτης Σκουρτσίδης 

 Η απώλεια έγινε συνήθεια 



Πηγές εικόνων 

 

Αρχείο καλλιτεχνών 

Αρχείο ΤΕΕΤ 

http://2o-ergastirio-zografikis-florina.blogspot.gr/2015/06/2015_28.html 

http://floroieikastikoi.blogspot.gr/2015/07/2015_22.html 
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