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Περίγραμμα

• Εισαγωγή στη Γνωσιακή Σημειωτική

• Τέχνη του δρόμου: μια μορφή πολυσημειωτικής 

επικοινωνίας

• Ρητορικά σχήματα και τέχνη του δρόμου 

• Αστική δημιουργικότητα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια
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“… ενσωματώνει μεθόδους και 

γνώσεις από τη γνωσιακή 

επιστήμη, από τη γνωσιακή 

γλωσσολογία και από τη 

σημειωτική, τοποθετώντας τη 

σημασια (meaning-making) στο 

ευρύτερο πλαίσιο των 

γνωσιακών, κοινωνικών και 

νευροβιολογικών διαδικασιών” 



Γνωσιακή 
Γλωσσολογία

Σημειωτικη
Γνωσιακή 
Επιστήμη

5

Γνωσιακή 

Σημειωτική

Zlatev et al 2016



Ανθρωπολογία

Αρχιτεκτονική

Αστική 
Δημιουργικότητα
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Γνωσιακή Σημειωτική
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Τέχνη του δρόμου
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Συμμετοχική 

(participatory)

Μη 

επικυρωμένη

(unsanctioned)

Εφήμερη 

(ephemeral)

Παιχνιδιάρικη 

(playfulness, figurality)

Σύγχρονη (contemporary)

Αλληλεπίδραση 

μεταξύ των 

δημιουργών και  

παραληπτών.

Η τέχνη του 

δρόμου είναι 

ευανάγνωστη σε 

ένα ευρύ κοινό. 

Σε αντίθεση με το 

graffiti.

Χωρίς 

εξωτερική 

χρηματοδότηση 

και χορηγούς), 

νομικά-

παράνομη 

(illegal).

Σε αντίθεση με 

τα επιμελημένα 

έργα τέχνης

(commissioned 

art): εξωτερική 

χρηματοδότηση 

και χορηγοί.

Συνήθως δεν διαρκεί 

πολύ, αλλάζει και 

εξελίσσεται με το 

χρόνο.

Καθιστά το αστικό 

περιβάλλον τόπο 

εξερεύνησης και 

πιθανής αλλαγής, 

δεδομένου ότι δεν 

γίνεται ποτέ ρουτίνα.

Εκφραστικά μέσα και 

ρητορικά σχήματα.

Μεταφορά, μετωνυμία, 

προσωποποίηση…

Η τέχνη του δρόμου 

αντικατοπτρίζει και αντανακλά 

σημαντικά κοινωνικά γεγονότα και 

καταστάσεις.



Open – Unsanctioned – Ephemeral –

Figurative – Contemporary (Artist: Barba_Dee)
20182018 2018
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Open – Unsanctioned – Ephemeral –

Figurative – Contemporary (Artist: Lotek)
2016 20182018
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Commissioned Art
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Ο καλλιτέχνης

(INO) είτε ζήτησε 

άδεια είτε 

προσλήφθηκε για 

να ζωγραφίσει τη 

συγκεκριμένη 

περιοχή

(δήμος, τοπικές 

αρχές).

Οι τοιχογραφίες 

προορίζονται να 

είναι μόνιμα έργα 

τέχνης.



Τέχνη του δρόμου στην Αθήνα

Στην Ελλάδα, όπως και σε 

άλλες χώρες του κόσμου η 

αστική δημιουργικότητα 

περιλαμβάνει πολλούς τύπους 

τέχνης στον αστικό χώρο είτε 

κάτω από νομική ανάθεση 

είτε όχι.

12
Artist: Unknown



Modalities (τροπικότητες) = αισθήσεις, όπως όραση, οσμή, αφή και
γεύση (αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως "πολυτροπικότητα" ή / και
"διατροπικότητα")

Semiotic systems (σημειωτικά συστήματα) = σημεία στα οποία
μπορούν να εκφράζονται μεταφορές και άλλα ρητορικά σχήματα:
γλώσσα (language), χειρονομία (gesture) και απεικόνιση (depiction)

Πολυτροπικότητα (Multimodality) vs.

Πολυσημειωτική επικοινωνία (Polysemiotic communication)
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Stampoulidis et al. (in prep.)



• Η τέχνη του δρόμου νοείται ως ένα οπτικά 

(μη)επικυρωμένο διαπολιτισμικό μέσο που 

ασχολείται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα 

(αλλά όχι περιοριστικά).

• Συνήθως 2 παγκόσμια, πανανθρώπινα και 

αλληλοεπιδρώντα σημειωτικά συστήματα -

γλώσσα και απεικόνιση = μορφή 

Πολυσημειωτικής Επικοινωνίας.

• Λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ αυτών των συστημάτων, η προσοχή 

εδώ, αποδίδεται στην έκφραση των 

μεταφορών και άλλων ρητορικών σχημάτων.

Τέχνη του δρόμου: Πολυσημειωτική επικοινωνία

14Artist: Unknown



Street art:
Μονοτροπικά (οπτικά) unimodal (visual) 

+ 
Πολυσημειωτικά (γλώσσα και απεικόνιση) polysemiotic 

(language, depiction)
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Artist: N_Grams Artist: Unknown



Οι μεταφορές μπορούν να 
εκφραστούν και στο 

σημειωτικό σύστημα της 
εικόνας πέρα από τη 

γλώσσα.

Στενή σχέση με άλλα 
ρητορικά σχήματα όπως η 

μετωνυμία και 

η προσωποποίηση. 

Δημιουργικές και 
δυναμικές διαδικασίες 
(Müller 2008; Sonesson 
2015) σε αντίθεση με τη 

θεωρία των εννοιολογικών 
μεταφορών (Conceptual 
metaphors) (Lakoff and 

Johnson 1980)
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Σημαντικές πτυχές της μεταφοράς

Εννοιολογική μεταφορά: στη γνωσιακή γλωσσολογία η μεταφορά ορίζεται ως καταλαβαίνοντας μια εννοιολογική 

περιοχή από την άποψη μιας άλλης εννοιολογικής περιοχής. 

Μια εννοιολογική μεταφορά (Conceptual Metaphor) αποτελείται από δύο εννοιολογικές περιοχές, όπου η μια περιοχή 

γίνεται κατανοητή από την άποψη άλλης. 

Source (πηγή, εμπειρικά προσεγγίσιμη) and Target (στόχος, πιο αφηρημένη)

(LOVE IS JOURNEY - TARGET IS SOURCE)

Η ΑΓΑΠΗ ΕΊΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ



“Bringing metaphors back to

the streets: A corpus–based

study for the identification and

interpretation of rhetorical

figures in street art”

(Stampoulidis and Bolognesi,

in press)
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STUDY 1 (under review in 

Visual Communication)

Artist: Skitsofrenis



Step-wise

Procedure
(1)………….

(2)………….

(3)………….

(4)………….

OUTPUT: yes/no

50 Street 

Artworks50 Street 

Artworks50 Street 

Artworks50 Street 

Artworks
50 Street 

Artworks

Do we agree on 

what is metaphor 

and what is not?

In
te

rp
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n

a
l 
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o

m
m

u
n
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a

ti
o

n
 

Do their metaphors’ 

analyses overlap?

Qualitative analyses 1pM

• We analyze the corpus of 50 street artworks using the procedure below.

• We identify types of knowledge that motivate identification and interpretation of metaphors.

Quantitative analyses 3pM

• We determine which street artworks are identified as metaphorical ( reliability test n.1)

• We determine to what extent we interpret the same metaphors, within the street artworks

previously identified as metaphorical ( reliability test n.2)

Interrater reliability 

test n. 1

(analysts)

Interrater reliability test n. 2

(external evaluators)

Ερευνητικό σχέδιο (in English)
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Πειραματική διαδικασία - μεθοδολογικός τριγωνισμός
(Methodological triangualation)

Πρώτον, αναλύσαμε το 
σώμα των 50 έργων 
ανεξάρτητα 
χρησιμοποιώντας ένα κοινό 
εργαλείο (διαδικασία), 
αλλά στηριχθήκαμε στις 
προσωπικές μας 
διαισθητικές γνώσεις.

1

Δεύτερον, δύο εξωτερικοί 
αξιολογητές διενήργησαν 
αναλύσεις αξιολογώντας τις 
ερμηνείες μας.

2

Τρίτον, διεξάγαμε  
ποσοτικές αναλύσεις.

3

19

Adapted from Zlatev et al (2016)



Υλικό
• Ένα σύνολο 50 έργων που σχετίζονται με την 

οικονομική, κοινωνικοπολιτική και 

μεταναστευτική / προσφυγική κρίση στην 

Ελλάδα (συγκεκριμένα στην πόλη της Αθήνας).

• Το υλικό συνελέγη από τον Σταμπουλίδη κατά 

την περίοδο τριών ετών εθνογραφικής έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε 

διαφορετικές περιόδους από το 2015 έως το 

2017.
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Picture ID Step 1: 

Topic

(Θέμα)

Τι είναι η εικόνα

(περί τίνος πρόκειται)

Step 2:

Expression 

(Έκφραση)

Ποια αντικείμενα 

απεικονίζονται στην 

εικόνα

Step 3:

Conceptualization 

(Εννοιολόγηση)

Ποιες είναι οι συν 

υποδηλώσεις που δημιουργεί 

η εικόνα

Step 4: 

Communication 

(Επικοινωνία)

Τι υπονοείται από την 

εικόνα στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο (περικείμενο)

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Μια βήμα-βήμα διαδικασία

(Step-wise procedure)
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Μεταφορές > 32
64%

Ρητορικά σχήματα > 15
30%

Μη συμφωνία> 3
6%

Metaphorical: 32

Non-metaphorical          (but rhetorical
potential): 15

No agreement: 3

Number of pictures: 50

Agreement between 2 analysts

Αποτελέσματα (1)
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Αποτελέσματα (2)
Cohen’s kappa (κ) είναι ένα 

στατιστικό μέτρο που 

χρησιμοποιείται στις αναλύσεις 

περιεχομένου για την 

αξιολόγηση της συμφωνίας 

μεταξύ δύο ανεξάρτητων 

αναλυτών. 

Οι (κ) κλίμακες κυμαίνονται από 

0 έως 1, όπου το 0 σημαίνει ότι 

δεν υπάρχει καθόλου συμφωνία, 

ενώ το 1 σημαίνει πλήρη 

συμφωνία μεταξύ των δύο 

αναλυτών. 

Συγκεκριμένα, οι βαθμολογίες 

άνω του 0,7 δείχνουν ισχυρή 

συμφωνία, ενώ οι βαθμολογίες 

μεταξύ 0,5 και 0,7 δείχνουν 

μέτρια συμφωνία.

Μεταβλητές Cohen’s kappa 

scores ανάμεσα 

σε 2 

εξωτερικούς 

αξιολογητές

Αριθμός 

εικόνων στις 

οποίες

οι εξωτερικοί 

αξιολογητές 

συμφώνησαν 

ότι οι αναλύσεις 

που δόθηκαν 

από τους δυο 

μας ήταν οι 

ίδιες

Αριθμός 

εικόνων στις 

οποίες

οι εξωτερικοί 

αξιολογητές 

συμφώνησαν 

ότι οι αναλύσεις 

που δόθηκαν 

από τους δυο 

μας δεν ήταν οι 

ίδιες

Αριθμός 

εικόνων στις 

οποίες

οι εξωτερικοί 

αξιολογητές 

ΔΕΝ 

συμφωνούσαν 

σχετικά με το 

αν οι αναλύσεις 

μας ήταν οι 

ίδιες ή όχι

ΣΥΝΟΛΟ

Topic

(Θέμα)

0.742 23 6 3 32

Expression

(Έκφραση)

0.742 23 6 3 32

Conceptualization

(Εννοιολόγηση)

0.738 18 10 4 32

Communication 

(Επικοινωνία)

0.814 14 15 3 32



• Η διεπιστημονική φύση της γνωσιακής σημειωτικής μας βοηθά να 

αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα των μεταφορών και άλλων 

ρητορικών σχημάτων στην τέχνη του δρόμου.

• Προτείνουμε μια αξιόπιστη διαδικασία για την αναγνώριση και 

ερμηνεία των μεταφορών και άλλων ρητορικών σχημάτων στην τέχνη 

του δρόμου, σε συνδυασμό με μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών 

αναλύσεων.

• Οι αναλύσεις μας υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι οι μεταφορές δεν 

είναι ούτε εντελώς καθολικές (universal) ούτε πλήρως πολιτισμικές και 

ευαίσθητες στο περικείμενο (culture-influenced and context-sensitive), 

αλλά καλύπτουν πτυχές και των δύο σε διαφορετικά επίπεδα και 

βαθμούς.

Συμπεράσματα
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Εξερευνώντας την αστική δημιουργικότητα

(σε εγκαταλελειμμένα μέρη)

25

Με δεδομένη τη στενή σχέση πολιτισμικών πρακτικών και 

αστικής αναβίωσης, εξερευνάται η αστική δημιουργικότητα 

σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των 

ξενοδοχείων Ξενία και ερειπωμένων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων.
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Eργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, 

Σεπτέμβριος 2018, Artist: Simpleg1
Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, Σεπτέμβριος 2018

Artist: Markosian Vasilis
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Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ), 

Μελίσσια, Σεπτέμβριος 2018,

Artist: Unknown
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Αγιος Ιωάννης Ρέντης, Σεπτέμβριος 2018

Artist: Yiakou



Άννα Δημητρίου - @canndyblue
Έργα-παρεμβάσεις της Άννας Δημητρίου. Η ίδια αγωνίζεται για την 

αναβίωση ”της χαμένης αθωότητας του ελληνικού καλοκαιριού.”

Αστική Δημιουργικότητα

Καλλιτεχνική Διαμαρτυρία  
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"Μόλις πρόσφατα άρχισα να ζωγραφίζω τοίχους σε εγκαταλελειμμένα 

κτίρια και στους δρόμους της Αθήνας! Είναι καλό που η πόλη μας 

είναι γεμάτη από άδειους τοίχους που ο καθένας μπορεί να εκφραστεί. 

Η Ελλάδα είναι σαν ένα ημερολόγιο που ο καθένας μπορεί να 

δημοσιεύσει τις ιδέες του."

"Εμπνέομαι κυρίως από τον παλιό κόσμο, ιδιαίτερα από το 1930 -

1970. Ο παλιός κόσμος που κατεδαφίστηκε για να χτιστεί το 

σημερινό. Αισθάνομαι ότι ζούσα εκεί, αλλά με κάποιο τρόπο 

μεταφέρθηκα εδώ αφήνοντας κάποια ημιτελή δουλειά εκεί! 

Ταυτόχρονα, μπορώ να εμπνέομαι από εκατομμύρια διαφορετικά 

πράγματα."

Συνέντευξη του Σταμπουλίδη με

Άννα Δημητρίου (@canndyblue), Σεπτέμβριος 2018
30



"Όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, όταν διαπιστώσαμε ότι 

ο πατέρας μου είναι άρρωστος! Άρχισα να κοιτάζω τις παλιές 

φωτογραφίες του, προσπαθώντας να τον ανακτήσω από τα καλοκαίρια 

της νιότης μου. Τα υπέροχα ελληνικά καλοκαίρια που απλά δεν 

υπάρχουν! Κάπως, όπως όλα εκείνα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια."

Ένιωσα ότι ο πατέρας μου ήταν μέρος εκείνου του κόσμου! 

Ξεκίνησα αυτή τη σειρά έργων ζωγραφίζοντας τους τοίχους όλων των 

εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων Ξενία για να τους δώσω ξανά ζωή! 

Να κάνουμε μια φασαρία ώστε οι άνθρωποι να τα θυμούνται."
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Συνέντευξη του Σταμπουλίδη με

Άννα Δημητρίου (@canndyblue), Σεπτέμβριος 2018



"Το πρόγραμμα "Ξενία" περιλαμβάνει πάνω από 70 κτίρια τουριστικών 

καταλυμάτων και πολλές παρεμφερείς εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

κατανεμημένες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα ξενοδοχεία Ξενία 

ήταν μέρος ενός κρατικού προγράμματος που στόχευε στην ανάπτυξη του 

τουρισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα από τη δεκαετία του '50 έως τη 

δεκαετία του '70 ως μία από τις κύριες προτεραιότητες για την ανάκαμψη 

της ελληνικής οικονομίας μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα ξενοδοχεία Ξενία πήραν το δρόμο της 

ερήμωσης και της εγκατάλειψης."
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Συνέντευξη του Σταμπουλίδη με

Άννα Δημητρίου (@canndyblue), Σεπτέμβριος 2018
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"Αυτά τα κτίρια φέρουν συναισθηματικό όντας αρχιτεκτονικά 

αριστουργήματα του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος της Ελλάδας.

Πιστεύω ότι μπορούν να μετατραπούν σε πολιτιστικές κυψέλες 

φιλοξενώντας πολιτιστικές δραστηριότητες και παρόμοιες υπηρεσίες και 

ιδρύματα.

Έβαλα έναν καθρέφτη στα πρόσωπά τους. Η σειρά "Ξενία" προβάλλει το 

πρόβλημα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.

Η αρχιτεκτονική είναι ένα είδος πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινωνικής 

μνήμης."

Συνέντευξη του Σταμπουλίδη με

Άννα Δημητρίου (@canndyblue), Σεπτέμβριος 2018
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Ξενία Καλαμπάκας, Μετέωρα 1960
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Ξενία Καλαμπάκας, Μετέωρα , Μάιος 2017 
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Ξενία Άνδρου, Ξενοδοχείο Τρίτων, 1958
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Ξενία Άνδρου, Ιούνιος 2017
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Ξενία Ναυπλίου, 1961
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Ξενία Ναυπλίου, Απρίλιος 2018
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Eργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, 

Σεπτέμβριος 2018
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Οινοποιείο ΚΡΟΝΟΣ Ελευσίνα,

Σεπτέμβριος 2018
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Video Anna Dimitriou
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”Miss Lund” 

Key Bar (Now Closed) - Ψυρρή - Αθήνα
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”The Pufendorf 

Institute for Advanced

Studies is an 

interdisciplinary

institute at Lund 

University. 

The aim is to be a 

creative forum, an 

incubator for new 

ideas and a 

springboard for new 

research initiatives.”
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

georgios.stampoulidis@semiotik.lu.se

@georgiosstampoulidis

#streetartcogsem

#metaphorcreativity


