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ΤΟΥΟΟΛΩΝλΖΕΝοnΟΥΛO'r"--__ 

» το cpώτn.po που αφορό αιν χαl
νωνuιf\ αναμαl6τη1.α mς ΈΧφΡΑσης 

σtoν πραΥμαιuc.ό Χώρο nλoνότoι Υτ

νuι;ώς, aλλό. δεν διατuπώvπo\ ο(πε 

και απαντάται με κάποιο σxι:αιd!. σο

φήνιια. Τι συμβαΙνει δηλαδή χοι τό

σο ιστορικό όσο ΧΩ! δlΟχΡονιχδ. αλ
λό και υm:ρτoπuιά, n αναΥχοlόαιτα 
0IJu'ι φaΙνειaι να αδnλώvι:ται Χάθε: 

φορό με έναν τρόπο ο οπο{ος Είναι 

ιμφανώς πιο βΙαιος fι πιο l«ΠootρO

φuι;6ς. αλλά χαl ενΙoτt mo δημlouρ
Υιχός arιό τον προηγούμενο; 

Και εάν, π.%., στnν cψxaι6αιτα n Α

Υορό fιταν ο δrιμόσtoς Χώρος όπου n 
ιtOIVwvud!. διάσιaσn τnςπoλιτεΙας έ

βρισα: τn θέση τ.ης, μια και δεν υ

ntιρu δλλος τρόπος αιuc.οινωv(ας , 

πώς μnoρε.1 ένα σύΥΧΡΟνο φαινόμε

νο να ιμφaνΙζctoι με εnιθιι:'ruα'ι οξύ

τητα χο\ σι πλήρη αντίφαση με την 

αλματώδη και ouι;oυμι:νuα'ι διάδοση 

του Διαδικτ'όου χοl Ίπν Εξάπλωση 

της διαδιnuαια'\ς σιΙΧοινωνlας; 

Το ερωτι\ματα αuι6 ε!ναι υπορκτό, 

αλλό απόρρητα, αναδύθnκoν όμως 

για αχόμα μια φορ(:ι πρόσφατα. μεσ

φορμή το yta λίγο :.φόνο -προσωρι
νό δnλαδή- διάσημο, graffitl σε δυο 
το{Χους του xεντρuςoύ σvyxρoτήμα

τος χτηρΙων του Εθνιχού Μπσόβι

ου ΠoλUΤεxνε{oυ, σης οδούς Παuι

σίων και Στουρν6ρη. Καθώς ατfσης 

κοι με ης συχνά ι:πονολομβονόμε

νες cnι:μβόσεις οε. αΥ6.λμοτα ΚΟΙ 0 -

δριόντες σημαvτιxών προσωπικο

τήτων στο κέντρο πις λθΛνας. 

ΟΙ ηΡόξειςπόντως αut.ές δεν είναι 

χιΠl xαιvoύρyto. AvιΙΘCΙo, μάλιστα.. 

διομορφώνουν και αvτmρoσωπφ. 

ουνένα μηάλο ποοοσι:ό rnς ε:uι:όνας 

της πόλnς χαι ιδιαίτερο περιοχών 

του κέντρου ή περιοΧών που άουν 

σταδlaxό υηoβaθμlστd_'Exαυν mf
σης ι.μφoνfl. παραUCΉα σε σημεία ό

πως χατά μiιxoς των τοιχωμάτων 

των σιδnρoφo.ΣΙΏV του μετρό, σε 

nλa1νfς mιφΆVειες Υεφυρών χ..λπ_ 

Πρό~nαι δε ΥιΟ φαινόμενο που δεν 

είναι μόνο Σλλnνιxό, αλλά υπάρχει 

KOI ΕXΔnλώvι:"ιαι. παΥχοσμΙως. du σε 
παρόμοια κAfpCW1 κα ι ΟΟαση εΙτε σε 

μ}lφ6τερη, εv(oτε δε και οε με:Υαλό

<φη. 

Αν χαι b:oυν γίνει ο.ρχετές προ

σnάθειες θε:.σμοποlησής του με εκ

θίσεις που στcyόζOντO\ σε ιιέντρα 

πολΙ1.Ισμού, όπως η πp6σφaυι έκθε

σn gnffi..ti σm Σtέyn Γραμμάτων χαι 
Tε:xνώv fι ο εξruycv1.σμός του pL υιν 

ι:πίσnμn υιoθtmσfι του από φορείς 

που αναθttoυν υιν mlζωΥρόφισn 

μryάλωνmιφcιvειώνΑΙφΛΏVτo(xωv 

_ Υια τον εξωραίσμό τόσο αυτών όσο 
χαl mς ~όtεpης εΙΧόνας της πό

λης, εν τούτοις οι πρόξεις αυθόρμn

τnς δράσης δtν φoIvnat να υποχω

ρανν. AVrtθε:tα, φφανίζονται να εΙ

ναι όλο χαι Πφιoσόtt.ρO ενφyiς. εί

τε με τη μoρφiι μUφΏΝ mq.ιβόcκων, 

είτε mo βίαιων και nρoιd.nnxών c:(

τε αk6μα ~Ι σuyιφoumaxών. 

Το nρόβλnμα ~ το ~ιμtνo 

Ο δημόσιος χώρος: 

πραγματικός ή ψηφιακός; 
graffiti'Orouc; το(Χους του Πολυτε

χνε(ου είναι πόντως όη αlτιoλOyfι.

θηχε: o.nό τους xατασxε:uαoτΙς Χαι 

τους υπoσmριχτές του ως ,axaσt\

kiι πo.ρέ:μβaση. σι:ί:να πολύ συyu

ιφιμένο ~Ι voημaτuc6 φoρτισμtvo 

κu'φιo της Aθtιvoς:. Yπoouφl:tυu:t: 

ι::nίσnς ότι daλλιτε:xvum. Λ 'αισθη

τικό. f\τov ποΑ-ύ καλύτερο από την 

ιαOXJΊ.μια. που αnou:λoύσαν,α διό

φορα δείΥματα gnffiti, τα onοΙα ή
ταν απotfλι:σμo ι::nάλλnλων σφώοε

ων αUΘΌΡμnτnς δρόσης αγνώστων. 

Δε(γματα, δnλaδΛ, το ono(o χάλUΨΕ 
το ouyuι:ριμtvo.tρyo tb:νnς •. Αυ

tή ιω.ιk.αuτfι όμως n όnoψη uις ια

νώτερης αισθητιχής. μιας ομό60ς, 

n οποΙα.. εν ονόματι τnς τέχνης, tρ

χηαι να ι::nιxαM~1 χαι να εξoφaν"i

σει txνη μιας όλλης δρόσης, δεν σu

νιστό ουσιαστικά μια ενδΟΥενή α
ντ{φοση: IδιoΙτερa μάλιστα αφοόεί

nmpoρφftxαI mv ΙCΛlμaxcι μιαςιαι
ριoλomxό πομπώδους XΣιρovoμΙας 

μΕ αρι:.ετό xαρακτnριoτιxό μονιμό

ωτας, n οποία θα. μnoρoύor: να lILI 

mvτ{ς ότι δεν διαφtρει 1C01 πολύ aπό 

ων tviOtt auθaίρευι, αλλό m(σnμn 
τοποθέτηση διοφημιστιΧών ΥIΥα

vτooφιoών onouδfuτou:, α.πό τον ο

πoιovδt\πoτι: και οι οπο\ες ιtOσμOύν 

oαnxoός Χώρους α.λλό ~ι τοπία. 

Aνtξ6ρtnτα όμως με ovιlι τη σu

ζ{ιU\ση, το aρΧΙΧό ερώωμα ηaραμi-

νtt lΦι φαΙνnαι ότΙ n απόντnσn ε(ναι 
μόλλσν δι)oι;:oλn. I!ρόnιτol ΙSnλαδtι 

Υ1α το ερώτημα το\) τι dvot"Cιuιό που 

υnoβάλλtι στον onoιovδι\nOα υιν α

ν6yJJ\ εVCΡΥητuι.fις δρόσης στον 

nραyματιx6 χώρο, ενώ ο ψηφιΑCΌς 

Χώρος αιι oυtfι την τερόστιο εξό

nλωση; f'ιατ( xόnoια; tι ιςάnoιαoμό

δα δεν αριtε(τoι στnν mu:ρωμότω-

1σως ot κοινωνίες να 
συyιφoτoύντaι μόνο. tι 

τουλάχιστον κυρίως. 
χωριχό. πράγμα που 

σημαίνει ΣUΜΠaρoυσlα 
χαι ανταλλαγή στον 

nραγματιxό Χώρο, 

lδιαΙτερα μάλιστα στον 
δπμόσιο Χώρο. του 

οποΙου οι μορφές 

αντικατοπτρΙζουν τις 
διερyασlες 

κοινωνικοποίησης των 

ανθρώπων 

ση π.χ. μιας φηφlaΣtις ειχόνος του 

ΠολυτεχνεΙου Χαι uιν χυχλοφορ{ο 

τnς στο Δια61xmo; 

JΊατ(, παρ' όλη την ελευθε:ρΙα 1ζ,0Ι 

ανoucτfι mιxoινωνlα που. ηρασφt

ρααι στο Διaδbcruo, οι άνθρωποι α

ποζητούν τη φυσική συμnαρouoΙα 

στον nρoyμaτuιό χώροmς πλατε:ίος 

Λ του δρόμου: 

ΤΊ συμβαΙνε:ιχαι οι τnλεδ,ασιι;tψε:ις 

πολιτΙΧών, πoνε:mστημlω;ών, ση

χεφημοτιών, αν και χΡησιμοποlού

ντοι πάρα πολύ, ουδόλως έχουν \)
nomτaστ:tιoo u\v άμron συν6naρξn 
σε πραγμαηκοι)ι;; χώροιχ;:: Γιατί ορ

xnyo( ιφατωνταξιδεόσυν διαρκώς ο
πό τόπο σε τόπο, διανύουν ασταμό

τnτα ομέτρητες αποστάοεις Υια να 

συναντfισoυν ομολόΥους '(ους 110υ 

και αυτοΙ πρόπουν το ίδιο; 

ΣΙΥουρα υπόρχει τερόστια ανό

πruξn του εμπορίου μtoω του Δια

διπύου. ΣΙyoUΡΑ επiσης τφό:στιες 

ποοόmτες πληροφορίας.και tvnμi

ρωσnς διακινο6νται μiσω του Δια

δικτύου . Εντούτοις, υπαίθριες αΥΟ

ρές εξaι:;αλoυθoύν να υπάρχουν, υ
παiθριες χαλλιτεxνuι:.:ές εxδnλώσcις 

βρ{mι;oυν όλο χαl μεγαλύτερο κοινό, 

αχόμα κι ον μεταδίδονται απωθε.Ι 
ας αιτό tnv tnλε:6ρασn f\ το ΔlαΙSΙ
rctUO. Περιοδε.lΙ:ς μoΥΣΙXΏV συΥιφο

uιμότων χαl θι:.aτριxών σχημότων 

π~nλoσιόζoνtα.ι, ενώ οι αριθμοί 

σιΙOUIΠών σια μουσεία πολλαπλα· 

σιόζονται m1σnc:. 

Αχόμο περισσότερο . και ενδεχο

μένως mo τρσμααιχοΙ είναι οι σύΥ
xρovoι πόλεμοι, οι onofoI άουν ηό

ρει xαρwcτtιρα υπερτοπικό. ευμβαΙ

νουν στον πραγματικό Χώρο, ανε

ξ{ιρτnτo εόν υπόρχει κοι αυτό που ο

voμόζno, ως .πόλεμος του Διοδι

πύου •. 
Ίσως λοιπόν να μιΊν υπάρnι ώl

Χό μοvoofl.μανm αnόvτnσn στα ε 

ρωτiιματα αuτ6. 1σως οι κοινωνΙες 

να σuyxρoτoύντoι μόνο, Λ τouΛΌxι

σι.ον κυρΙως, χωρΙΧά, πράΥμα που 

σnpa(vn συμπaρouσ1α ~I ανταλ

λayfι στον nρα.γμcmxό χώρο. 16ια( 

u-ρα μάλιστα στον δημόσιο χώρο, 

του οποΙου οι μορφές αντιχατomρI

ζουν ης δΙερΥασΙι:.ς KOινωνικOπoίn· 

σnς των ανθρώπων. λrιό την ορχαl-

6rnτo που δι:.v υπtιρxε δloδΙXΤUΑΙΑΊ ε

ΠlΣOινων"iα, tι αιtόμα χαι νωρItεpa., 

iως χαι ης μtρες μας. 

Άλλωστι:.. όταν ωνεΙς χΡησιμο

ποιε{ το ΔιaδUcωo yta να. mu:οινω

νεΙ με τον υπόλouιo κόσμο fι Υια να 
tvnμφώvnοt, βρΙouτoι ιι;;αι ενεΡΥε( 

στον πραΥματικό Χώρο του σπιτιού 

fι του ΥραφεΙου του, χαθισμένος ου

νfιθως σε μιο πρayματιx;fι ιαφtxλαl 

.. Ο Σ6λωv Ξινdnoιιλoς εfνaι αιmr.t
ΧΤΟ\!Ος, CΨΌoμoς .. αθrιγnπ\ς εΜ11 


