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Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: “Monkey Queen”, Τόπος: Λονδίνο, 
Χρονολογία: 2003 

 
Το έργο αυτό αποτελεί μία επιτηδευμένη, σατιρική παραλλαγή της 

τοιχογραφίας του καλλιτέχνη που απεικονίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ , τα 1

χρώματα, τα κοσμήματα και το στέμμα της οποίας προδίδουν την 
αντικατάσταση του προσώπου της με το ζώο. Το πρωτότυπο έργο που 
πιστεύεται πως ανήκει στον καλλιτέχνη, τοποθετείται στην οδό Upper Maudlin 
Street στο Λονδίνο. Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει μεταμορφωθεί στα χρώματα και 
στο σχήμα του κεραυνού του προσώπου του εκλιπόντος τραγουδιστή David 
Bowie από το εξώφυλλο του 6ου δίσκου “Aladdin Sane” , σαφώς, με 2

επιτηδευμένο τρόπο ανάδειξης της θεσμικής επικράτησης της μοναρχίας σε 
όλα τα κοινωνικά επίπεδα ερμηνείας. 
 

1https://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/9310201/Banksy-draws-the-Queen-as-Zigg
y-Stardust.html, “Banksy draws the Queen as Ziggy Stardust. Street artist Banksy is believed to 
have stencilled a picture of the Queen as Ziggy Stardust to honour the Diamond Jubilee”, 
ημερομηνία δημοσίευσης: 4/06/2012, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
2 http://glastonbury.davidbowie.com/ , επίσημη ιστοσελίδα του εκλιπόντος όπου μπορεί 
κανείς να αναζητήσει τα εξώφυλλα των δίσκων του, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
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Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον σημείο εδώ που αξίζει προσεκτική 
παρατήρηση βρίσκεται στην αλληλεξάρτηση των έργων του Banksy και στην 
συνολική ερμηνεία που δείχνει, εκτός των άλλων, και τις γνώσεις του καλλιτέχνη 
για την πατρίδα του. Ιδιαίτερα γνωστό είναι το έργο με το παιδί και τη μηχανή 
που δημιουργεί μικρές αγγλικές σημαίες του Ιωβηλαίου στη συνοικία Haringey, 
που γιορτάζει, όπως όλος ο βρετανικός πληθυσμός κρατώντας τα σημαιάκια 
του (ειρωνική αναφορά έργου), την εθνική γιορτή του «Αδαμάντινου 
Ιωβηλαίου», δηλαδή, τα 60 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο, με 
μεγάλη παρέλαση από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ ως το Βρετανικό 
Κοινοβούλιο.  

 
Το μήνυμα του καλλιτέχνη σαφές όπως πάντα και έξτρα πινελιά τα 

αληθινά σημαιάκια που μοιάζουν να βγαίνουν από την ραπτομηχανή. Ακόμη 
και οι υπεύθυνοι του καταστήματος Poundland που κοσμείται το έργο στον 
τοίχο του και που κατάλαβαν τον συνειρμό περί “γιορτής”, είχαν σπεύσει να 
διευκρινίσουν ότι η εταιρεία τους έχει σαφή κώδικα ηθικής ως προς τους 
προμηθευτές και σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα.  

 
Η παραλλαγή, λοιπόν, του έργου της βασίλισσας, βρίσκεται στον 

δημόσιο χώρο ενός νεανικού κέντρου διασκέδασης που ονομάζεται “The Chill 
Out Zone” στη Broad Street. Κατά την προαναφερθείσα εθνική γιορτή 
ζητήθηκε από την τοπική κοινότητα το έργο να αποσυρθεί καθώς, με την 
αίσθηση του χιούμορ του καλλιτέχνη, δεν ταυτίστηκαν αρκετά με την προβολή 
του επιχειρήματος οτι προσβάλλει τη βασίλισσα. Συγκρίνοντας το ζώο με τη 
βασίλισσα φαινόταν σαν να υπονοούσε ότι ο έλεγχος της κυβέρνησης της 
χώρας ασκείται στους ανθρώπους της περισσότερο με το ένστικτο και όχι με 
τη λογική .  3

 
 
Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά: “Turf War”, Τόπος: Λονδίνο, Χρονολογία: 

2003 
 

Ο τίτλος του έργου ήταν και ο τίτλος της έκθεσης του καλλιτέχνη την ίδια 
χρονική περίοδο. Ο Winston Churchill που απεικονίζεται στο έργο 
διακωμωδείται με μία λαχανί μοϊκάνα μεταφέροντας τον νου του κοινού 
συνειρμικά στην εποχή των punks και τις πολιτικές των αρχηγών και ιδίως του 
πρωθυπουργού που ακολούθησαν και άσκησαν σε αυτήν την περιθωριακή 

3 Αν και η Jane Goodall, γνωστή επιστήμονας που έχει μελετήσει τη συμπεριφορά αυτών των 
ζώων, έχει διαψεύσει αυτή τη διαφορά των χιμπατζήδων με τους ανθρώπους υποστηρίζοντας 
πως έχουν η συμπεριφορά τους για τα τις βασικές ανάγκες υποκινείται και από τη “λογική”, 
http://www.janegoodall.org/our-work/our-approach/research/ , επίσημη ιστοσελίδα, 
τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
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ομάδα τη δεκαετία του ‘70 και μετά . Τα φωτεινά πράσινα μαλλιά είναι το μόνο 4

χρώμα στην εκτύπωση, ενώ τα υπόλοιπα είναι τυπικά ασπρόμαυρα. 
Παραπέμπεται στον μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας της ομάδας, την 
ενδυμασία, το στυλ, που έμελλε να διαμορφώσει, εκτός από την μουσική 
ταυτότητα, ένα ολόκληρο κίνημα ιδεολογίας με ισχυρές πεποιθήσεις που 
αντικρούονταν συχνά με το θεσμικό πλαίσιο κανόνων και αξιών . Ακριβώς, ο 5

τίτλος “Turf War”, φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο “πόλεμος” είναι κάτι 
παραπάνω από αυτό, μια διαμάχη πάνω από τη βρετανική επικράτεια.  
 
 

 
Τίτλος έργου: “Sweep it Under the Carpet”, Τόπος: Λονδίνο, Χρονολογία: 2006 

 
Το έργο μεταφορικά έχει παρομοιαστεί με τη “σκόνη” που “μπαίνει κάτω 

απο το χαλάκι” ή αλλιώς με την απόκρυψη (που εκλαμβάνεται πολλές φορές, 
ως απροθυμία) της μηδαμινής (;) δυτικής διαχείρισης παγκόσμιων 

4 Yfantis V., Punk Goes Science: The Academic Punk Bibliography, CreateSpace, 2014.  
5 Οι πρώτες έρευνες του θεωρητικού ρεύματος της Πολιτισμικής Εγκληματολογίας,  
Cohen S, “Directions for Research on Adolescent Group Violence and Vandalism”, στο British 
Journal of Criminology, 11, 4, 1971. 
Cohen S., Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, New York: St. 
Martin’s Press, 1980. 
Ferrell J. & Sanders R., Cultural Criminology, Boston: Northeastern University Press, 1995. 
Ferrell J. & Sanders R., “Culture, Crime and Criminology”, στο Ferrell J. & Sanders R., Cultural 
Criminology, Boston: Northeastern University Press, 1995. 
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προβλημάτων που φέρουν θανάσιμα αποτελέσματα, όπως είναι το AIDS και η 
πείνα στην Αφρική  αλλά και επιφανειακά μιλώντας, τα εργασιακά δικαιώματα 6

των γυναικών που προσλαμβάνονται ως “υπηρέτριες” - οικιακοί βοηθοί 
καθαρισμού χώρων από τις μεγαλοαστικές οικογένειες  χωρίς να έχουν ποτέ 7

γίνει θέμα έμπνευσης σε έναν πίνακα Τέχνης.  
Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η πράξη του φέρεται από εκδημοκρατισμό 

της Τέχνης, “στις δύσκολες μέρες, ήταν μόνο οι πάπες και οι πρίγκιπες που 
είχαν τα χρήματα να πληρώσουν για να ζωγραφιστούν τα πορτραίτα τους - 
πρόκειται για ένα πορτραίτο μιας κοπέλας που ονομάζεται Leanne και μου 
καθαρίζει το δωμάτιό μου σε μοτέλ του Λος Άντζελες” . Βεβαίως, και εδώ, ο 8

Βρετανός, μνημονεύεται την εργασιακή παραγωγή, την αξία και την υπεραξία, 
του Μαρξ κατά συμβολικό τρόπο, όπως και στο παιδί με τις αγγλικές σημαίες 
νωρίτερα (παιδική εργασία) . 9

 
Σε μία ανάλυση έργου παίζουν σημαντικό ρόλο οι χωροχρονικές 

συνθήκες, η τοποθεσία του έργου, το περιβάλλον που φιλοξενείται, καθώς και 
η μεταφορά, η παρομοίωση προκειμένου να επέλθει η μέγιστη, η πλήρης 
ερμηνεία του κοινωνικού μηνύματός του.   
 

6http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-update-2016_en.pdf ,  
UNAIDS , Global Report 2016, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
7 https://www.vice.com/gr/article/kbevzv/gunaikes-gia-oles-tis-douleies Σταματούκου Ε., “Οι 
Σύγχρονες “Σκλάβες” της Αθήνας. Η σκληρή πραγματικότητα των οικιακών βοηθών στην 
Ελλάδα της κρίσης”, ημερομηνία δημοσίευσης: 29/04/2014. 
8https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/banksy-takes-to-streets-to-highlight-aid
s-crisis-478417.html , Akbar Α., “Banksy takes to streets to highlight Aids crisis”, ημερομηνία 
δημοσίευσης: 16/05/2006, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
9 Castells M., The Urban Question: A Marxist Approach, Edward Arnold, London, 1977. 
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Τίτλος έργου: “Plato quote”, Τόπος: Μπρούκλυν, Χρονολογία: 2013 ή 2015 
 

Για αυτό το έργο δεν γνωρίζουμε πολλά, μόνο οτι έχει παραφραστεί η 
έκφραση του Πλάτωνα από τον καλλιτέχνη και οτι συμπεριλαμβάνεται ως 
tagging στη σειρά επεισοδίων του “Better Out Than In” στο πλαίσιο 
“χτυπημάτων έργων” ανά ημέρα και ότι βρίσκεται σε μία μπλε πόρτα στη 
περιοχή του Μπρούκλυν . Ξεκάθαρο μήνυμα εκ πρώτης όψεως προς τους 10

graffiti writers, εκείνων που ασκούν τη συνθηματογραφία, ή ακόμη μπορεί να 
συμβολίζει και την αυτοκριτική του στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που 
παραχωρεί ο ίδιος, καθώς δεν ήταν και δεν είναι λίγες οι φορές, που ο λόγος 
του στηρίζεται σε “βαθιές” γνώσεις.  
 

10https://www.businessinsider.com/banksy-quotes-plato-in-his-8th-work-in-new-york-city-2013-
10 , Zeveloff J., “Banksy 'Quotes' Plato In His 8th Work In New York City”, ημερομηνία 
δημοσίευσης: 8/10/2013, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
https://www.reuters.com/article/us-usa-newyork-banksy/first-pieces-from-banksys-new-york-st
unt-to-go-on-sale-idUSBRE9AK1IW20131122 , Dilts Ε., “First pieces from Banksy's New York stunt 
to go on sale”, ημερομηνία δημοσίευσης: 22/11/2013, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
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“Έχω μια θεωρία ότι μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε πρόταση να φαίνεται 
βαθιά γράφοντας το όνομα ενός νεκρού φιλόσοφου στο τέλος της”. 

 
Κοινωνιολογικά, μιλώντας - πολεμώντας την πνευματική ένδεια των 

σύγχρονων κοινωνιών σε πολιτισμικό επίπεδο και τον περιορισμό των 
πράξεων εκ μέρους των θεσμικών παραγόντων σε καιρούς μεγάλης 
γεωπολιτικής, οικονομικής κρίσης. Κατά το 2013 ή το 2015, συνέβησαν τα πιο 
δυνατά γεγονότα της πρώτης δεκαπενταετίας του 21ου αιώνα: “το 2015 θα το 
θυμόμαστε για τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις, όταν το δόγμα του 
μίσους των τζιχαντιστών, χτύπησε την καρδιά της Ευρώπης. Μέσα στην ίδια 
χρονιά είδαμε τη κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης με την Ευρώπη να 
αδυνατεί να βρει ενιαία λύση και πολλές χώρες της να χτίζουν τείχη για 
πρόσφυγες και μετανάστες. Κλιματική αλλαγή και εμφύλιος πόλεμος στη 
Συρία” . 11

 

 
Τίτλος έργου: “Stop and Search (Girl and a Soldier)”, Τόπος: Βηθλεέμ, 

Χρονολογία: 2007 
 
 

11https://www.news247.gr/afieromata/anaskopisi-2015-ta-20-diethni-gegonota-tis-chronias.63
93499.html, Κιόρρι Ε., Δεμέτης Χ., “Ανασκόπηση 2015: Τα 20 διεθνή γεγονότα της χρονιάς”, 
ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2015, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
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Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά: “Cut it Out”, Τόπος: Παλαιστίνη, 

Χρονολογία: άγνωστη 
 

Το έργο αυτό βρίσκεται στο τείχος West Bank σε εκείνο το τμήμα του 
τείχους που έχει δομηθεί και δεν είναι θρύψαλα και συμπεριλαμβάνεται στο 
τρίτο, κατά σειρά, βιβλίο του “Cut.Ιt.Out”  . Φαινομενικά μπορεί κανείς να 12

υποστηρίξει την απλότητά του. Όμως, εμπεριέχει στην ανάλυσή του, την 
πολιτική διάσταση όσον αφορά τα θέματα του πολέμου και της 
μετανάστευσης, ως απόρροια του πρώτου: το ψαλίδι υποδεικνύει την κοπή του 
τοίχου, την κατεδάφισή του, προκειμένου να ενωθούν, συμβολικά και 
ουτοπικά, όλοι οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη. Κατ’ επέκταση, να ενωθούν όλοι 
οι λαοί που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις και απώλειες ξεχωρίζοντας, 
επιτέλους, την αλληλεγγύη από τον φανατισμό πέραν των διαφορετικών 
θρησκειών.  
 

Ιστορικά, “από τότε που το Ισραήλ έγινε έθνος, μια σταθερή κατάσταση 
αναταραχής ή ακόμα και ένοπλης σύγκρουσης έχει γίνει ο κανόνας μεταξύ 
Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος που θα επέτρεπε στον 
Banksy να προσφέρει κοινωνικές και πολιτικές δηλώσεις απ 'ό, τι σε ένα από τα 
πιο διάσημα τείχη στον κόσμο, το Παλαιστινιακό Τείχος, που ονομάζεται πιο 

12 Banksy, Cut.Ιt.Out, AK Press, 2005. Διαθέσιμο εδώ:  
http://index-of.co.uk/Various/Banksy%20-%20Cut.It.Out.pdf , τελευταία πρόσβαση: 
18/03/2019.  
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συχνά το ισραηλινό εμπόδιο της Δυτικής Όχθης; Αυτός ο τοίχος χρησιμεύει ως 
πολιτικό σύμβολο και λειτουργεί για να διαχωρίσει τους δύο αντιτιθέμενους 
αντιπάλους” .  13

 
 
 

 
 

Τίτλος έργου: “Nobody likes me”, Τόπος: Βανκούβερ, Καναδάς, Χρονολογία: 
κατά πάσα πιθανότητα το 2014 

 
Αυτό το έργο, όπως πολλοί ισχυρίζονται, ειδικά ο Τύπος και πρώτα απ’ 

όλους ο ίδιος ο καλλιτέχνης, δεν ανήκει στον Banksy. Ο ανώνυμος καλλιτέχνης 
που δημιούργησε και κόλλησε το stencil, απ’ όσο είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε, είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας “I Heart Street Art” . Ο 14

Banksy, εκείνη την περίοδο, είχε διαψεύσει την αποδιδόμενη από τα Μέσα, 
πατρότητα του έργου. Το έργο δείχνει ένα μικρό αγόρι να ξεσπά σε γκρίνια και 

13 http://banksyworld.blogspot.com/2012/10/banksy-graffiti-in-palestine.html , ιστολόγιο, 
ημερομηνία δημοσίευσης: 11/10/2012, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.   
14 http://www.iheartthestreetart.com/street-2/#lightbox[group-26481]/80/ , επίσημη 
ιστοσελίδα, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
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κλάμματα, όταν συνειδητοποιεί πως δεν έχει καμία ειδοποίηση και κανένα “like” 
στο κινητό του.  

 
Μία έξυπνη μεταφορά σχολίου σε σχέδιο που αναπαριστά την κοινωνία 

της εποχής μας: οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ανάπτυξή τους σε έναν χρόνο 
διαρκείας, δεν μπορεί να επιτευχθεί πια. Το δίκτυο που αναπτυσσόταν σε 
βάθος χρόνου όσον αφορά την εργασιακή απασχόληση έχει αντικατασταθεί 
απο την επέκταση της φήμης του εκάστοτε ατόμου που θα τον οδηγήσει στο 
δίκτυο συνεργατών που ταιριάζει πιο εύκολα και πιο γρήγορα απ’ ότι … με τα 
πόδια. Τα συναισθήματα αντικαταστάθηκαν με δόσεις από “like” και η 
προσωπικότητα καταρακώνεται εάν δεν τις λάβει, κάτι που μοιάζει με εθισμό 
και είναι εθισμός . Συνεπώς, για την ερμηνεία του έργου, μπορεί να αναζητήσει 15

κανείς τους παράγοντες που οδηγούν το άτομο στις εξαρτήσεις, τις 
επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου με κόστη υψίστης σημασίας όπως η 
ανθρώπινη ζωή, και η καθυστέρηση ορισμένων κοινωνιών σε αυτό το ακραίο 
μοντέλο επικοινωνίας κατά πόσο μπορεί να σταθεί ως παράδειγμα προς 
μίμηση για πιο υγιείς ανθρώπους . 16

 
 

15http://www.theprovince.com/entertainment/Vancouver+artist+graffiti+goes+viral+thanks+
boost+from+Banksy/9581784/story.html , “Vancouver artist's graffiti goes viral thanks to boost 
from Banksy”, ημερομηνία δημοσίευσης: 4/03/2014 , τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
16https://www.pressenza.com/el/2019/02/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CE%AE-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA/ , Avila R., Μετάφραση: Συντακτική ομάδα pass–world.gr, 
“Ψηφιακή δημοκρατία και πολιτικό μάρκετινγκ”, ημερομηνία δημοσίευσης: 2/02/2019, τελευταία 
πρόσβαση: 18/03/2019.  
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Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά - το κορίτσι με τα μπαλόνια: “Flying 

Balloon Girl”,  Τόπος: Ισραήλ, Χρονολογία: 2005 
Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: “No Future”,  Τόπος: Σαουθάμπτον, 

Χρονολογία: 2010 
Τίτλος έργου στη μέση και επάνω: “The Alternativity”, Τόπος: Βηθλεέμ, 

Χρονολογία: 2017 
Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά: “Bomb Hugger”, Τόπος: Λονδίνο, 

Χρονολογία: 2003 
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Εντός της έκθεσης, ένα σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη  17

 
 

17 https://www.stencilrevolution.com/blogs/profiles/banksy , ιστοσελίδα “Stencil Revolution”, 
τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
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Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: “Ghetto Boy”, Τόπος: Λονδίνο, 

Χρονολογία: 2009 
Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά και πάνω: “Interest in People”,  Τόπος: 

Τορόντο, Χρονολογία: 2010 
Τίτλος έργου στη μέση και κάτω: “Javelin Thrower”,  Τόπος: Λονδίνο, 

Χρονολογία: 2012 
Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά και κάτω: “Because I’m Worthless”,  Τόπος: 

Λονδίνο, Χρονολογία: άγνωστη 
 
 

Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά και πάνω: “Fallen Angel”,  Τόπος: Γέφυρα 
Λονδίνου, Χρονολογία: κατά πάσα πιθανότητα το 2008 

 
Απ’ όσο μπορείς κανείς να προσέξει στους τόπους των έργων, ο 

Banksy είχε και έχει σοβαρή και συχνή προτίμηση στη Παλαιστίνη, τη Βηθλεέμ 
και το Ισραήλ, εκτός, φυσικά από το Λονδίνο. Ο Banksy δεν έχει διχάσει με τα 
σοκαριστικά και κυνικά έργα του, μόνο τους εικαστικούς, graffiti artists και την 
κοινή γνώμη αλλά και τον θρησκευτικό κόσμο, και δη αυτόν του 
Χριστιανισμού. Έχει τυπώσει και έχει κόψει αρκετά stencils και έχει δημιουργήσει 
τοιχογραφίες με φιγούρες του δόγματος. Στην παρούσα φάση, αναφέρουμε 
δύο κομβικά έργα ενασχόλησής του με το “καλό και το κακό” προς χάριν 
κατανόησης του πλαισίου του έργου “Fallen Angel” που μας ενδιαφέρει εδώ. 
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Δύο από αυτά τα έργα που προκάλεσαν αναταράξεις και θεωρήθηκαν 

προσβολή στα θεία στον θρησκευτικό χώρο ήταν τα: “Τοξική Μαρία (Toxic 
Mary)” και “Ο Χριστός με ψώνια (Christ with Shopping Bags)” της ίδιας 
χρονιάς δημοσίευσης. Όπως υποστηρίζεται για το πρώτο, “οι συλλέκτες και οι 
έμποροι έργων τέχνης θεώρησαν πως είναι από τα πιο σημαντικά έργα του 
Banksy, αδυνατώντας να κατανοήσουν τις κατηγορίες περί προσβολής προς 
την Εκκλησία και τον Χριστιανισμό, καθώς θεώρησαν πως είναι μια 
κατακραυγή ενάντια στη διακίνηση τοξικών προϊόντων από τις πολυεθνικές 
εταιρείες” και για το δεύτερο οτι “οι κριτικοί της τέχνης, βλέπουν στο έργο ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στo νεοπλουτισμό, τη λατρεία του καταναλωτισμού 
και την τάση του σύγχρονου ανθρώπου να σπαταλά τεράστια ποσά 
χρημάτων για περιττές ανάγκες” . 18

 
Το έργο “Fallen Angel” μπορεί να υπαχθεί σε αυτό το πλαίσιο εξήγησης 

του τρόπου δράσης και επιλογής μηνύματος του Βρετανού. Εάν παρατηρήσει 
κανείς την εικόνα, φαίνεται ο απογοητευμένος άγγελος με τσιγάρα και αλκοόλ 
για παρέα. Χρησιμοποιώντας τη φιγούρα, ο Banksy στέλνει ένα μήνυμα στους 
θεατές του έργου του, το οποίο παραπέμπει αφ’ ενός στη θρησκευτική ιστορία 
του Εωσφόρου - Θεού, αφ’ ετέρου, διαφαίνεται η πτώση του ανθρώπου εντός 
του κοινωνικού συνόλου από κάτι ανώτερο πνευματικά σε κάτι κατώτερο 
(δείγμα αυτής της πτώσης είναι οι εξαρτήσεις) .  19

 
Ακόμη και οι άνθρωποι με την καλύτερη συμπεριφορά εντός της 

κοινωνίας ξεφεύγουν από την ηρεμία και την ευγνωμοσύνη και εκδηλώνουν 
άλλης μορφής συμπεριφοράς. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους παρεκκλίνοντες 
ή εγκληματίες αλλά και για ανθρώπους της Εκκλησίας και τους αφοσιωμένους 
ανθρώπους που εκπροσωπούν την Εκκλησία στην παγκόσμια κοινότητα . 20

 
Ο άγγελος του Banksy θεωρείται απο τους graffiti writers ως ένα από τα 

καλύτερα έργα του σε βαθμό αναγνώρισης διότι με αυτό το έργο απέδωσε 
φόρο τιμής στον συνοδοιπόρο του graffiti artist “Ozone” που απεβίωσε . 21

18 http://ikivotos.gr/post/346/banksy-pws-prokalese-sxisma-ekklhsias-texnhs Μησιακούλη Λ., 
“Banksy: Πως προκάλεσε «Σχίσμα» Εκκλησίας - Tέχνης”, ημερομηνία δημοσίευσης: 8/09/2015, 
τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.   
19 Μπαλτάς Δ., “Λογική και οντολογία: Μελέτη στον Κατά Μανιχαίων Λόγο του Γρηγορίου 
Νύσσης”, Εωα και Εσπερία, 6, 2006, σελ. 205 - 210.  
20 Το έγκλημα ως σκέψη δεν επιλέγεται πάντα, υπό τη θετικιστική πορεία των θεωριών της 
Εγκληματολογίας. Μερικές φορές, τρόπον τινά, επιλέγει τους ανθρώπους, τους ασκεί 
εξωτερική πίεση από την κοινωνική αντίδραση που υφίσταται κάθε φορά σε ορισμένη 
συμπεριφορά που επιδεικνύουν και με αυτόν τον τρόπο αποστέλλει το μήνυμα της μηδενικής 
ανοχής της.  
21 http://banskyswork.blogspot.com/ , ιστολόγιο, Turchil L., “Bansky's work. The Transformation 
of Graffiti Vandalism To Modern Art”, ημερομηνία δημοσίευσης: 18/05/2013, τελευταία 
πρόσβαση: 18/03/2019. 
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Τίτλος έργου (για την έκθεση ως εγκατάσταση ενώ το πρωτότυπο βρίσκεται 
σε τοίχο): “Sorry! The lifestyle you ordered is currently out of stock”, Τόπος: 

Λονδίνο, Χρονολογία: 2011 
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Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: από τη σειρά επεισοδίων “Better Out 

Than In”, “Can’t beat the feelin’”, Τόπος: Νέα Υόρκη, Χρονολογία: 2013 
Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά: “Lie Lie Land”, Τόπος: Islington, 

Χρονολογία: 2017  
 

Κι αυτό το έργο δεν ανήκει στον Banksy αλλά στη street artist “Bambi” , 22

η οποία εμπνεύστηκε από την ταινία “La La Land” με πρωταγωνιστές τους 
ηθοποιούς, Ryan Gosling και την Emma Stone (2017). Όπως υποστήριξε η ίδια 
καλλιτέχνης, “ένα χαρούμενο ζευγάρι που χορεύει χωρίς φροντίδα στον 
κόσμο, αυτή η ταινία απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια μιας σκοτεινής 
πολιτικής περιόδου στον κόσμο μας”, επειδή τα πρόσωπα στις φιγούρες 
απεικονίζουν τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., Trump, και την Theresa May, από την 
πλευρά της Βρετανίας . Το σκεπτικό της Bambi γιγαντώνεται, αφού ορισμένες 23

φορές, ο αντίκτυπος και η βαρύτητα των κοινωνικών γεγονότων, ξεπερνούν 

22 https://www.streetartistbambi.com/ , επίσημη ιστοσελίδα, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/oct/18/bambi-graffiti-artist-female-banksy
-street-art-feminism, Ellis-Petersen H., “Bambi: graffiti artist on why she's more than just a 
'female Banksy”, ημερομηνία δημοσίευσης: 18/10/2015, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2727044/Meet-Bambi-female-Banksy-stars-including
-Kanye-Brad-Rihanna-queuing-buy-work.html , Robinson W., “Meet Bambi, the female Banksy 
- and stars including Kanye, Brad and Rihanna are queuing up to buy her work”, ημερομηνία 
δημοσίευσης: 17/08/2014, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
23https://www.standard.co.uk/news/london/street-artist-unveils-lie-lie-land-sketch-of-theresa-
may-and-donald-trump-waltzing-on-islington-wall-a3469211.html , Bullen J., “Street artist 
unveils 'Lie Lie Land' sketch of Theresa May and Donald Trump waltzing on Islington wall”, 
ημερομηνία δημοσίευσης: 17/02/2017, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
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την αντοχή των λειτουργιών των κοινωνικών συστημάτων που υποτίθεται πως 
πρέπει να αντιμετωπίζουν σε άμεσο χρόνο τις απώλειες. Φυσικά, η street artist 
υπαινίσσεται τα αθώα θύματα των τζιχαντιστών και την πολιτική αντζέντα του 
Trump για το έτος 2017 . 24

 
Γενικότερα και ως προς την ανάλυση του έργου από την αριστερή 

πλευρά, στο βωμό της παραγωγής ενός υπερ- “θεάματος”, του μαζικού 
πολιτισμού, ο οποίος έχει τη βάση του στην απαρχή της δημιουργίας ταινιών 
τέτοιου χαρακτήρα (εδραίωση Hollywood), συνεχίζουν να υπάρχουν σε 
παράλληλο χρόνο οι απώλειες . Δεν σταματά ο χρόνος, συνεχίζουν τα 25

κοινωνικά γεγονότα να συμβαίνουν.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Banksy τύπωσε, ψέκασε και κόλλησε το αριστερό 

stencil και το συμπεριέλαβε μαζί με άλλα στην επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη το 
2013 για τη διοργάνωση της έκθεσής του με τον ομώνυμο τίτλο εντός ενός 
μηνός  και τη δημιουργία ντοκυμαντέρ , στην πόλη -  μητρόπολη (κατά 26 27

Simmel ) του θεάματος, πρώτη στην παραγωγή στον κινηματογράφο και 28

πρώτη στα σημεία πώλησης γρήγορου φαγητού στον δρόμο ενώ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως κάποιες πόλεις και χωριά της Αφρικής, το 
φαγητό είναι το ζητούμενο και όχι το περισσευούμενο.  

 
Η θέση επιβεβαιώνεται από την πληροφορία ότι “η αρχική εικόνα του 

κοριτσιού (Kim Phuc) ήταν μια φωτογραφία από τις βομβιστικές επιθέσεις 
εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ το 1972 από τον φωτορεπόρτερ Nick Ut, το 
δέρμα του οποίου (του κοριτσιού) είχε καεί κι έτσι είχε μείνει γυμνό. Για τον 
Banksy να βάλει αυτό το κορίτσι δίπλα σε γνωστούς παιδικούς χαρακτήρες, 
είναι μια δήλωση που στοχεύει να αναδείξει τον καταναλωτισμό και την 

24https://www.liberal.gr/arthro/121881/epikairotita/2017/omadikos-tafos-me-ekatontades-thu
mata-ton-tzichantiston-konta-sti-mosouli-.html , “Ομαδικός τάφος με εκατοντάδες θύματα των 
τζιχαντιστών κοντά στη Μοσούλη”, ημερομηνία δημοσίευσης: 11/03/2017, τελευταία 
πρόσβαση: 18/03/2019. 
25 Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κατά τη Σχολή της Φραγκφούρτης και τον Λούκατς, 
“φετιχισμός του εμπορεύματος”: όταν η λατρεία του πράγματος υπερτερεί μπροστά στη 
δυνατότητα λατρείας ανθρώπινου όντος και δείχνει η παραγωγή τη δύναμη της στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων, της κοινωνίας. 
Craib I., Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, Αθήνα, Τόπος, 
2011, σελ. 299 - 302. 
Storey J., Πολιτισμική Θεωρία και Λαϊκή Κουλτούρα, Μετάφραση: Ντζούνης Β., Αθήνα, 
Πλέθρον, 2015, σελ. 52, 104 - 114.  
26 http://flix.gr/news/better-out-than-in-neo-ntokimanter-apo-ton-banksy.html, Λυκούργου Π., 
“Better Out Than In”: νέο ντοκιμαντέρ από τον Banksy!”, ημερομηνία δημοσίευσης: 
12/06/2014, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
27 https://www.youtube.com/watch?v=--Z_wcAz3IU , διαθέσιμο το ντοκυμαντέρ “Banksy Does 
New York - Better Out Than In - the movie”, τελευταία πρόσβαση: 18/03/2019.  
28 Simmel G., Μητροπολιτική αίσθηση : Οι μεγαλουπόλεις και η διαμόρφωση της συνείδησης. 
Η κοινωνιολογία των αισθήσεων, Mετάφραση: Μεϊτάνη I., Αθήνα, Άγρα, 2017. 
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απληστία μας που κρατάει τον αμερικανικό λαό να αγνοεί τις εξωτερικές 
πολιτικές που καθιστούσαν αυτές τις εικόνες εφικτές. Ο Banksy παραπέμπει 
στο αμερικανικό έθνος που τυφλώνεται από την κατοχή και την υλική απληστία 
στις πιο πιεστικές ανησυχίες όπως η εξωτερική πολιτική και η πολεμική 
συμπεριφορά” . 29

 

 
Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: άγνωστος, Τόπος: κατά πάσα 

πιθανότητα, Λονδίνο, Χρονολογία: άγνωστη 
Τίτλος έργου από τη δεξιά πλευρά και πλάγια: “Insane Clown”, Τόπος: 

Λονδίνο, Χρονολογία: 2001 
 

Tagging - spray: “Exit Through the Gift Shop(: A Banksy Film)”  - αξίζει να 
αναφερθούν τα ονόματα που βιντεοσκοπεί ο Mr. Brainwash στο πρώτο 

ντοκυμαντέρ του Βρετανού, ο τρόπος δράσης τους:  Shepard Fairey, Invader, 
André, Swoon, Zevs, Ron English κ.ά. 

Οι σύγχρονοι πρωτοπόροι του κινήματος της Street Art.   
 
 
 

29http://www.blogs.buprojects.uk/2015-2016/rachelrichardson/2015/11/08/banksy-cant-beat-
the-feelin/ , Richardson R., ημερομηνία δημοσίευσης: 8/11/2015, τελευταία πρόσβαση: 
18/03/2019.  
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Τίτλος έργου από την αριστερή πλευρά: “Graffiti is a Crime”, Τόπος: Νέα 

Υόρκη, Χρονολογία: 2013 
 

Πρόκειται για σατιρικό και ειρωνικό μήνυμα προς τις Αρχές και τους 
graffiti writers εμμέσως πλην σαφώς σε αντιπαραβολή με το νέο κίνημα της 
Street Art, της Νέας Υόρκης, με την τοποθέτηση πινακίδας σαν μιας οδικής 
απαγορευτικής πινακίδας με κόκκινο χρώμα “Graffiti is a Crime” που 
συμβολίζει τον νόμο στη γενέτειρα του κινήματος της σκηνής του Graffiti. 
Περιλαμβάνεται στο ντοκυμαντέρ “Better Out Than In” και στην -τότε - έκθεση 
του καλλιτέχνη από την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.  
 

Ολόκληρο το “The Street Art Project” ήδη από τις αρχές του 2018 και 
ουσιαστικά ως ένα από τα πρώτα επιστημονικά εγχειρήματα για την εξήγηση 
της ύπαρξης της Street Art, στηρίζεται σε αυτήν την έκφραση που 
επιστημονικά έχει διαιωνιστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό την 
απενεχοποίηση αυτής από την έννοια του “εγκλήματος” και την επιστημονική 
διάκρισή της από αυτήν σε σχέση με το νέο κίνημα, και την επικέντρωση σε 
αυτό ως μία καλή εκπαιδευτική πρακτική τόσο για τη διδασκαλία της Ιστορίας 
της Τέχνης στα σχολεία όσο και για την ενασχόληση ανηλίκων που εκτίουν την 
ποινή τους στη φυλακή, αλλά και για τον ίδιο τον νόμο που, μέχρι στιγμής, 
στην Ελλάδα, δεν έχει εκσυγχρονιστεί ακόμη. 
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“Copyright is for losers”  
 

- Banksy, Wall and Piece - εσώφυλλο - εισαγωγή, London, United 
Kingdom, Cornerstone, 2005  

 
Ιστοσελίδα: http://www.banksy.co.uk/#  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 2019 
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