
Έκφραση κοινωνικών 

προβλημάτων μέσω 

της Εικαστικής 

Τέχνης! 



Tiny Jackal - Βήμα ένα... 

2013, κι ο άνθρωπος έχει την χειρότερη εξέλιξη από ποτέ. Έχει 
γίνει υποχείριο των ανωτέρων δυνάμεων, περισσότερο από 
ποτέ. Υποταγμένος στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας την με 
τον χείριστο τρόπο, απλά αποδέχεται τον ρόλο που του δίνουν 
στο δυσλειτουργικό κοινωνικό μας σύστημα, απορροφώντας τον 
σαν σγουγγάρι, έτσι όπως τον θέλουν: με μάτια κάτω, μακρυά 
απ’ το φως, χωρίς γνώσεις, χωρίς παιδεία, σχεδόν χωρίς 
συναισθήματα, έναν ρόλο εξαρτήματος που απλά κάνει την 
δουλειά του. Η αδιαφορία μέχρι και για τη ζωή πλέον είναι 
συνήθεια, με λιγότερη ψυχή κι από ρομπότ... Μα ελπίζω πως 
αυτό δεν ισχύει για όλους κι ακόμα υπάρχει δυνατότητα 
σωτηρίας του πνεύματος. Κι αν είμαστε ένοχοι γι αυτό, ας μας 
καταδικάσουν! Εμείς οφείλουμε να δείξουμε ποια είναι η σωστή 
οδός, ποιός είναι ο δρόμος προς το ΦΩΣ!!! 



Οικονομική κρίση 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα, αντιμετωπίζει μια 
μεγάλη οικονομική κρίση με δραματικές επιπτώσεις στην 
κοινωνική ζωή, αφού η μείωση, αλλα και η απουσια 
εισοδήματος, καθώς και οι πολυάριθμες απολύσεις 
οικογενειαρχών και μη ανθρώπων, προκαλούν απώλειες στην 
ευημερία και ωθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη 
φτώχεια και ίσως σε ακραίες περιπτώσεις στον θάνατο... 

Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης είναι η ανεργία και οι 
απολύσεις, η πτώση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, η 
παρακμή της υγείας. Σε πνευματικό επίπεδο επικρατεί αύξηση 
των ψυχικών διαταραχών, όπως το άγχος και η ανασφάλεια για 
την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει. Όλα τα παραπάνω, 
δημιουργούν  έντονες σηνθήκες για κατάθλιψη και για 
αυτοκτονίες. 



Ρατσισμός 

Ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο, το οποίο  είναι 

υπεύθυνο για την έμφαση που δίνεται στις εικονικές 

«κοινωνικές ανισότητες» μεταξύ των ανθρώπων, 

προκαλώντας έτσι έντονα φαινόμενα βίας διαφόρων 

μορφών. Ο ρατσισμός δεν είναι φαινόμενο μόνο της 

εποχής μας, αλλά κάθε εποχής! Πολλές φορές 

συνδυάζεται με την ξενοφοβία, δηλαδή τον φόβο του 

ξένου και του αγνώστου: «Του από αλλού φερμένου», 

όπως θα ‘λεγε ο Ελύτης... 



Έλλειψη Επικοινωνίας μεταξύ 

των ανθρώπων 

Έλλειψη Επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων έχει να 
κάνει με τον εγκλεισμό τους ακόμη περισσότερο μέσα 
στην ψυχή τους και την σταδιακή μείωση της επικοινωνίας 
τους από κοντά. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκλωβίζεται 
ακόμη περισσότερο μέσα του, να μην λέει σε κανέναν τα 
προβλήματά του, να μην κοιτάει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, 
μόνο ευθεία και να σηκώνει (πολλές φορές και 
ανεπαίσθητα) τέιχη προστασίας γύρω του. 

Αυτό το φαινόμενο, ασφαλώς δεν αφορά όλον τον κόσμο 
στον ίδιο βαθμό. Γενικά όμως, τους αφορά όλους, έστω και 
λίγο... 

















































































Παρουσίασαν οι: 

• Βίκυ  Εμμανουήλ 

• Μαρία  Θεολόγου 

• Θοδωρής  Δελιμπαλτάς 

• Γιώργος  Καρακόλης 

• Κωσταντίνα  Αντώνογλου 


