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ΗΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ∆ΡΟΜΟΥ

ΥπεύθυνοιΥπεύθυνοι καθηγητέςκαθηγητές
ΠλεύρηΠλεύρη ΠαρασκευήΠαρασκευή
ΣαρµάΣαρµά ΚατερίναΚατερίνα



ΟΝΟΜΑΤΑΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ

ΑναστασιαδηΑναστασιαδη ΚατεριναΚατερινα
ΖουριδηΖουριδη ∆αναη∆αναη
ΠαπαδογιωργακηςΠαπαδογιωργακης ΚωσταντινοςΚωσταντινος
ΠιτσασινσκαΠιτσασινσκα ΑναστασιαΑναστασια
ΦουρναρηΦουρναρη ΠελαγιαΠελαγια
ΧατζακηΧατζακη ΧριστιναΧριστινα
ΑντωνιαδηΑντωνιαδη ΑρετηΑρετη
ΑρναουτηΑρναουτη ΜαριαΜαρια
∆ανελακη∆ανελακη ΚωσταντιναΚωσταντινα
ΚαλεµικιαρακηςΚαλεµικιαρακης ΝικολαοςΝικολαος
ΚαστρινακηΚαστρινακη ΚατεριναΚατερινα
ΜπαλλαΜπαλλα ΑρτεµιςΑρτεµις
ΜπαλολιΜπαλολι ΝτιζιαναΝτιζιανα
ΦραγκιδακηςΦραγκιδακης ΖαχαριαςΖαχαριας
ΧατζηβασιληςΧατζηβασιλης ΓιωργοςΓιωργος
ΨαρακηΨαρακη ΕφροσυνηΕφροσυνη



ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΤοΤο ζήτηµαζήτηµα τηςτης ΑισθητικήςΑισθητικής είναιείναι διαχρονικόδιαχρονικό καικαι
έχειέχει απασχολήσειαπασχολήσει τοντον άνθρωποάνθρωπο σεσε όλεςόλες τιςτις
περιόδουςπεριόδους τηςτης ΙστορίαςΙστορίας
ΗΗ ΑισθητικήΑισθητική είναιείναι ηη επιστήµηεπιστήµη πουπου ασχολειταιασχολειται µεµε
τητη έννοιαέννοια τουτου ωραίουωραίου καικαι πωςπως αυτόαυτό αλλάζειαλλάζει µεµε
βάσηβάση τατα δεδοµέναδεδοµένα τηςτης κάθεκάθε εποχήςεποχής
ΠιοΠιο εξειδικευµένοςεξειδικευµένος ορισµόςορισµός τηςτης εννοίαςεννοίας τηςτης
ΑισθητικήςΑισθητικής θαθα ήτανήταν οο ακόλουθοςακόλουθος. . ΑισθητικήΑισθητική είναιείναι
οο φιλοσοφικόςφιλοσοφικός κλάδοςκλάδος πουπου ασχολειταιασχολειται µεµε τηντην
τεχνητεχνη επιδιωκονταςεπιδιωκοντας νανα προσδιορισειπροσδιορισει τηντην ουσίαουσία, , 
τοτο χαρακτήραχαρακτήρα καικαι τιςτις σχέσειςσχέσεις µεµε τιςτις άλλεςάλλες
ανθρώπινεςανθρώπινες δραστηριότητεςδραστηριότητες..



ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ

ΣχολιασµόςΣχολιασµός τηςτης αισθητικήςαισθητικής τουτου αστικούαστικού
τοπιούτοπιού
ΠωςΠως επηρεάζεταιεπηρεάζεται ηη ποιότηταποιότητα τηςτης ζωηςζωης απόαπό
τηντην σχέσησχέση µεµε τοντον περιβάλλονταπεριβάλλοντα χώροχώρο
ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση µαθητώνµαθητών καικαι
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών



ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

ΗΗ σηµασίασηµασία τηςτης αισθητικήςαισθητικής στηστη ζωήζωή µαςµας
∆ράσεις∆ράσεις σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον
ΆσκησηΆσκηση κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης στοστο ήδηήδη υπάρχονυπάρχον
αστικόαστικό τοπίοτοπίο



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

ΑναφοράΑναφορά σεσε καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες πουπου
ασχοληθήκανασχοληθήκαν µεµε τοτο γκράφιτιγκράφιτι ωςως τρόποτρόπο
παρέµβασηςπαρέµβασης καικαι διαµαρτυρίαςδιαµαρτυρίας {{Banksy Banksy 
BasquiatBasquiat}}
ΠαρατήρησηΠαρατήρηση τουτου τοπιούτοπιού {{ΠολεοδόµησηΠολεοδόµηση
,,καθαριότητακαθαριότητα, , χρώµαταχρώµατα, , κτίριακτίρια, , δέντραδέντρα, , 
ρεκλάµεςρεκλάµες,},}
ΑισθητικήΑισθητική παρέµβασηπαρέµβαση τουτου ανθρώπουανθρώπου µέσωµέσω
τηςτης τέχνηςτέχνης {{αγάλµατααγάλµατα--αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική}}



ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

περιήγησηπεριήγηση –– φωτογράφησηφωτογράφηση
παρατήρησηπαρατήρηση –– σχολιασµόςσχολιασµός
οµαδικήοµαδική εργασίαεργασία στηνστην τάξητάξη



ΤΙΤΙ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΓΚΡΑΦΙΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ
ΓκράφιτιΓκράφιτι είναιείναι ηη αναγραφήαναγραφή κειµένουκειµένου όπωςόπως συνθηµάτωνσυνθηµάτων ήή ηη ζωγραφικήζωγραφική σεσε επιφάνειεςεπιφάνειες ορατέςορατές
συνηθέστερασυνηθέστερα απόαπό δηµόσιουςδηµόσιους χώρουςχώρους ((γιαγια παράδειγµαπαράδειγµα σεσε τοίχουςτοίχους).).
ΠροέλευσηΠροέλευση –– ΧρήσηΧρήση
ΗΗ λέξηλέξη είναιείναι έναένα αντιδάνειοαντιδάνειο απόαπό τοτο::
ΓκράφιτιΓκράφιτι < graffiti < graffito < graffiato (< graffiti < graffito < graffiato (λατλατ.) .) < graffiare (< graffiare (λατλατ. . χαράσσωχαράσσω) < ) < ΓράφωΓράφω
ΣτηνΣτην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται συνήθωςσυνήθως τονιζόµενοτονιζόµενο στηνστην προπαραλήγουσαπροπαραλήγουσα ((γκράφιτιγκράφιτι) ) ήή
σπανιότερασπανιότερα στηνστην παραλήγουσαπαραλήγουσα ((γκραφίτιγκραφίτι). ). ΗΗ ξένηξένη λέξηλέξη graffiti graffiti είναιείναι στονστον πληθυντικόπληθυντικό, , ενώενώ στονστον
ενικόενικό γίνεταιγίνεται graffito. graffito. ΣτηνΣτην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα είναιείναι συνηθέστερησυνηθέστερη ηη χρήσηχρήση τουτου γκράφιτιγκράφιτι καικαι στονστον
ενικόενικό καικαι στονστον πληθυντικόπληθυντικό ((άκλιτοάκλιτο –– ωςως ξένηξένη λέξηλέξη). ). ΜιαΜια λιγότερολιγότερο συνηθισµένησυνηθισµένη ορθογραφίαορθογραφία είναιείναι ηη
ελληνοποιηµένηελληνοποιηµένη µορφήµορφή ""γράφιτηγράφιτη", "", "γκράφιτογκράφιτο" " ήή άτονοάτονο: ": "γραφιτιγραφιτι", "", "γκραφιτογκραφιτο".".
ΟιΟι ελληνικοίελληνικοί όροιόροι πουπου περιγράφουνπεριγράφουν ενεν µέρειµέρει τοτο γκράφιτιγκράφιτι είναιείναι τοιχογράφηµατοιχογράφηµα, , ακιδογράφηµαακιδογράφηµα..
ΙστορίαΙστορία -- παραδείγµαταπαραδείγµατα
ΣηµαντικάΣηµαντικά παραδείγµαταπαραδείγµατα απόαπό τηντην ιστορίαιστορία είναιείναι::
ΕπιγραφήΕπιγραφή στηνστην αρχαίααρχαία πόληπόλη τηςτης ΕφέσουΕφέσου στηστη ΜικράΜικρά ΑσίαΑσία
ΕπιγραφέςΕπιγραφές πουπου βρέθηκανβρέθηκαν σεσε σπίτιασπίτια στηνστην ΠοµπηίαΠοµπηία
ΗΗ αναγραφήαναγραφή συνθηµάτωνσυνθηµάτων σεσε τοίχουςτοίχους τηςτης ΑρχαίαςΑρχαίας ΡώµηςΡώµης
ΕπιγραφέςΕπιγραφές στοστο ΣινικόΣινικό τείχοςτείχος
ΖωγραφικήΖωγραφική έκφρασηέκφραση οµάδωνοµάδων –– συµµοριώνσυµµοριών στιςστις σύγχρονεςσύγχρονες ΗΠΑΗΠΑ



ΣύγχροναΣύγχρονα γκράφιτιγκράφιτι
ΗΗ περίοδοςπερίοδος 19711971--19741974 αναφέρεταιαναφέρεται ωςως µίαµία ""πρωτοποριακήπρωτοποριακή εποχήεποχή", ", κατάκατά τηντην οποίαοποία τατα γκράφιτιγκράφιτι
υποβλήθηκανυποβλήθηκαν σεσε έναένα κύµακύµα στιςστις µορφέςµορφές καικαι τητη δηµοτικότηταδηµοτικότητα. . ΣύντοµαΣύντοµα µετάµετά απόαπό τητη µετανάστευσηµετανάστευση
στηστη ΝέαΝέα ΥόρκηΥόρκη, , τοτο ΜπρονξΜπρονξ ((ΜανχάττανΜανχάτταν) ) παρήγαγεπαρήγαγε ένανέναν απόαπό τουςτους πρώτουςπρώτους καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες γκράφιτιγκράφιτι
γιαγια νανα κερδίσεικερδίσει τηντην προσοχήπροσοχή τωντων µέσωνµέσων στηστη ΝέαΝέα ΥόρκηΥόρκη. . ΟΟ TAKI 183TAKI 183 ήτανήταν έναςένας ελληνοαµερικάνοςελληνοαµερικάνος
απόαπό τηντην ΟυάσιγκτονΟυάσιγκτον πουπου χρησιµοποίησεχρησιµοποίησε έναένα µίγµαµίγµα τουτου ονόµατόςονόµατός τουτου Panayiotakis, TAKI, Panayiotakis, TAKI, καικαι τοντον
αριθµόαριθµό τηςτης οδούοδού τουτου, 183rd , 183rd ωςως tagtag. . ΛόγωΛόγω τουτου παράξενουπαράξενου ονόµατοςονόµατος καικαι τουτου αριθµούαριθµού, , οιοι άνθρωποιάνθρωποι
άρχισανάρχισαν νανα παίρνουνπαίρνουν τοτο µήνυµαµήνυµα τουτου, , γράφονταςγράφοντας στουςστους τοίχουςτοίχους Mary 122, George 21 Mary 122, George 21 κτλκτλ. . ΑυτόΑυτό
ωοτόκησεωοτόκησε έναένα άρθροάρθρο τουτου 1971 1971 στοστο New York Times New York Times µεµε τοντον τίτλοτίτλο, Taki 183. O TAKI 183 , Taki 183. O TAKI 183 ήτανήταν οο
πρώτοςπρώτος πουπου αναγνωρίστηκεαναγνωρίστηκε απόαπό τηντην κοινωνίακοινωνία έξωέξω απόαπό τηντην υποοµάδαυποοµάδα γκράφιτιγκράφιτι..
ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ενόςενός νοµικούνοµικού σεσε έναένα κατάστηµακατάστηµα γιαγια skateboardskateboard
ΜερικάΜερικά απόαπό τατα είδηείδη γκράφιτιγκράφιτι πουπου παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται σήµερασήµερα είναιείναι::
ΣεΣε εξωτερικούςεξωτερικούς τοίχουςτοίχους ((συνήθωςσυνήθως µεγάλουµεγάλου µεγέθουςµεγέθους))
ΣυνθήµαταΣυνθήµατα
ΖωγραφικήΖωγραφική ((φαινόµενοφαινόµενο προερχόµενοπροερχόµενο απόαπό τηντην ΑµερικήΑµερική –– ΗΠΑΗΠΑ))
ΣεΣε εσωτερικούςεσωτερικούς τοίχουςτοίχους καικαι επιφάνειεςεπιφάνειες ((συνήθωςσυνήθως µικρούµικρού µεγέθουςµεγέθους), ), ππ..χχ. . τουαλέτεςτουαλέτες, , σκοπιέςσκοπιές, , 
θρανίαθρανία
ΣυνθήµαταΣυνθήµατα
ΑυτοσχέδιαΑυτοσχέδια ποιήµαταποιήµατα



ΦωτογραφιεςΦωτογραφιες απόαπό τηντην ποληπολη

--ΡεκλαµεςΡεκλαµες καταστηµατωνκαταστηµατων
--ΚαθαριοτηταΚαθαριοτητα--λειτουργικοτηταλειτουργικοτητα δηµοσιωνδηµοσιων
χωρωνχωρων
--ΓραφεςΓραφες ––grafitygrafity
--ΚτήριαΚτήρια



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ--ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑναγκαιότηταΑναγκαιότητα τοποθέτησηςτοποθέτησης κάδωνκάδων
ανακύκλωσηςανακύκλωσης στιςστις σχολικέςσχολικές µονάδεςµονάδες
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τηςτης ζώηςζώης µέσαµέσα
απόαπό τηντην ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση σεσε θέµαταθέµατα
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΗΗ καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης αισθητικήςαισθητικής ικανότηταςικανότητας
τωντων µαθητώνµαθητών ηη οποίαοποία επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται µέσωµέσω
τηςτης τέχνηςτέχνης θαθα είχεείχε ωςως αποτέλεσµααποτέλεσµα νανα
δείχνουνδείχνουν σεβασµόσεβασµό στοστο περιβάλλονπεριβάλλον..




