
Με τα βαγόνια τρένων να φτύνουν χρώμα από τη συχνότητα
που βάφονται και με τα throw ups στις στέγες να ανταλ-

λάσσουν συχνά εμπειρίες τα βράδια, μπορεί να πει κάποιος/α ότι
αυτή εδώ η πόλη είναι ένας μικρός «παράδεισος» του graffiti.
Δρόμοι, πινακίδες, γέφυρες, στάσεις λεωφορείων, τοίχοι,
τείχη και όχι στην τύχη· όπου στρέψεις το βλέμμα,
θα έρθεις πολύ κοντά με το graffiti! 

Πέρα, βέβαια, από την Αθήνα υπάρχουν και άλλοι
τέτοιοι «παράδεισοι»! Το Σάο Πάολο είναι ένα τέ-
τοιο παράδειγμα όπου το graffiti μόνο αόρατο δεν
είναι. Αλλά ούτε και νόμιμο. Αυτό πάλι γίνεται με
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Από τη μια μεριά mainstream
καλλιτέχνες και «street artists» χρηματοδοτούνται
από κρατικούς φορείς για να καλλιτεχνίζονται «ωραι-
οποιώντας» κτίρια της πόλης και από την άλλη, στις φαβέλες
υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι γκραφιτάδων που διώκεται ακόμα
και με σφαίρες. Μιλάμε για το πισακάο, αυτό το είδος πολιτικού
graffiti, το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις τη δεκαετία του '80,
αλλά τα γεννοφάσκια του βρίσκονται στις δεκαετίες του '30 και

του '50, τότε που το πολιτικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο στην
καθημερινότητα της Βραζιλίας, λόγω της δικτατορίας. Καθόλου
τυχαία, το πισακάο αναδύθηκε ακριβώς την περίοδο που η αν-
τίσταση ήταν ζωτική ανάγκη για την επιβίωση. Οι συνεχιστές

αυτής της τάσης σήμερα είναι οι πισαδόρες, παιδιά, συνή-
θως, που ζουν σε γκέτο και προέρχονται από την ερ-

γατική τάξη. Άλλες φορές πάλι είναι πολιτικο-
ποιημένα υποκείμενα που ανήκουν στον ευρύτερο
αντιεξουσιαστικό χώρο. Γράφουν στους τοίχους με
ένα ιδιαίτερο είδος γραμμάτων που είναι επηρεα-
σμένο από λογότυπα των Slayer, Iron Maiden και
άλλων metal συγκροτημάτων. Χρησιμοποιούν δη-

λαδή μεγάλα αιχμηρά γράμματα, τα οποία τις περισ-
σότερες φορές είναι θεόρατα με σκοπό να κάνουν όσο

πιο ορατές γίνεται τις ανάγκες τους· να μιλήσουν για τον
πόνο στις φτωχογειτονιές· να βροντοφωνάξουν τις αρνήσεις
τους· να γράψουν για τον έρωτα. Οι χώροι που βάφουν είναι -
κλασικά- δημόσια κτίρια, γέφυρες, ταράτσες και γενικότερα όπου
γης και τοίχος. 
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το πισακάο
αναδύθηκε την πε-
ρίοδο που η αντί-
σταση ήταν ζωτική

ανάγκη

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΙΟΝ
Για όλους και όλες εμάς που ζούμε σε τούτη τη βαλκανική πόλη, είτε πάμε στις δουλειές μας ή απλά κάνουμε βόλτες στους δρό-

μους, η περιπλάνησή μας στον αστικό ιστό είναι μια καθημερινότητα. Σε κάτι τέ-

τοιες περιπλανήσεις, είτε τις χαιρόμαστε είτε τις κάνουμε από ανάγκη, το μάτι

μας δεν μπορεί παρά να πέφτει συνεχώς σε μια άλλη καθημερινότητα της πόλης:

πολύχρωμοι καμβάδες, ασπρόμαυρα επαναλαμβανόμενα stencils, tags, graffiti,

αυτοσχέδια ποίηση σε τοίχους, πολιτικά συνθήματα. 
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Αυτό λοιπόν που
κάνει το πισακάο ένα
πολύχρωμο, επικίν-
δυνο αγκαθάκι για
τον καπιταλισμό δεν
είναι το βάψιμο της
πόλης. Είναι το ότι
το πισακάο συγκεν-
τρώνει στους κόλ-
πους του αυτές τις
φιγούρες και δίνει
φωνή στις αρνήσεις
τους. Απέναντι στο
υψωμένο γκλόπ του
μπάτσου υψώνουν
περήφανα τα spay
τους. Το ζήτημά
τους δεν είναι να
πλασάρουν έναν
άλλον τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά να κάνουν πολιτικό
graffiti· με οποιοδήποτε κόστος. Γνωρίζουν άλλωστε πολύ καλά
ότι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. 

Το κράτος από την άλλη κάνει και αυτό τα κουμάντα του. Η κρα-
τικά χρηματοδοτούμενη και ελεγχόμενη «τέχνη του δρόμου»
είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να αφομοι-
ώσει και να «ωραιοποιήσει» το ενοχλητικό πισακάο. Γι’ αυτό κιό-
λας ο Γκουστάβο Λασάλα, ένας βραζιλιάνος γραφίστας, αντέ-
γραψε τη γραμματοσειρά του πισακάο και την παρέδωσε για
κοινή χρήση στη γραφιστική. Βέβαια, η αφομοίωση δεν είναι
μονόδρομος. Το κράτος επιχειρεί με διάφορους τρόπους κατα-
στολής να «συμμορφώσει» όλο αυτό το μαζικό κίνημα οργισμέ-
νων πιτσιρικάδων που ξεχύνονται ανελέητα στους δρόμους της

πόλης και δεν ψήνε-
ται μία να γίνει «καλ-
λιτεχνικό». Το καλο-
καίρι του 2014 δύο
μέλη των πισαδόρες
πυροβολήθηκαν από
τους μπάτσους την
ώρα που έβαφαν.
Ταυτόχρονα, άνοιξε
(ξανά) η δημόσια συ-
ζήτηση γύρω από την
«εγκληματικότητα και
τον παράνομο χαρα-
κτήρα του πισακάο». 

Στην τελική, αν κάτι
αξίζει να πούμε για το
graffiti και συγκεκρι-
μένα για το πισακάο
είναι ότι αποτελεί

έναν ακόμα τρόπο για να εκφραστεί κανείς και να αντισταθεί με
έξυπνες, πολλές φορές, ατάκες στον ρατσισμό, την ομοφοβία και
τους διαχωρισμούς. 

Πηγαίνοντας λοιπόν, στη δουλειά, στον ΟΑΕΔ, στις βόλτες, ας
κοιτάξουμε λίγο γύρω μας. Θα ακούσουμε έναν σωρό από φωνές,
ψιθύρους και εκωφαντικές κραυγές από τους τοίχους, τις ταρά-
τσες, τις γέφυρες, τις υπόγειες διαβάσεις. Γι’ αυτό άλλωστε το
graffiti είναι τόσο ενοχλητικό και τόσο εκνευριστικό για τους
μπάτσους, τους μικροαστούς, τους συντηρητικούς και τους φι-
λελέδες. Απ’ την άλλη ούτε αυτοί χωράνε στον κόσμο μας, ούτε
στις καρδιές μας· και σίγουρα ούτε στα crews μας. 
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Θύματα έχει και στον εγχώριο παράδεισο. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2008, ξημερώματα Σαββάτου, ο 23χρονος Χάρης Κάλφας (BARNS) έχασε την ζωή
του όταν χτυπήθηκε από το ρεύμα των γραμμών του ΗΣΑΠ στον σταθμό των Άνω Πατησίων, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους φύλακες του σταθ-
μού. Ο θάνατός του καταγράφηκε ως «ατύχημα». Κάποιοι δεν συμφώνησαν και πολύ με τα περί «ατυχήματος» και το έδειξαν με την παρέμβασή
τους λίγες μέρες μετά στον εν λόγω σταθμό.


