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περίληψη

Στη διπλωματική μου εργασία σχεδίασα και πραγματοποίησα μια συμμετοχική ηχητική εγκατάσταση και δράση 
στην Πλατεία Βικτωρίας. Με απασχόλησε ο κοινωνικός και ο έμφυλος χώρος της πλατείας, όπως φαίνεται 
στις καθημερινές χρήσεις της και στον τρόπο που οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και συνδιαλέγονται γύρω 
από ένα σημείο ή χώρο αναφοράς. Παρατήρησα ότι η πλατεία Βικτωρίας είναι ένας πολύ ζωντανός δημόσιος 
χώρος με ιδιάιτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από τις άλλες πλατείες του αθηναϊκού κέντρου. Τα 
χαρακτηριστικά στα οποία επικεντρώνομαι είναι ο κατακερματισμός της σε διαφορετικούς και απομονωμένους 
χώρους συναναστροφής και η ανίσχυρη οικειοποίηση της από τις γυναίκες, που την επισκέπτονται. Η απουσία 
τους από τη δημόσια σφαίρα της πλατείας έχει αποτέλεσμα την αδυναμία της φωνής τους με την έννοια του 
χαμηλόφωνου και των μικρών παρεών τους, όπως φαίνεται στα διαγράμματα, και της μικρής διάρκειας παρουσίας. 

Βασισμένη σε αυτές τις παρατηρήσεις και συμπεράσματα εργάστηκα με το μέσο της ηχητικής εγκατάστασης και 
δράσης [ηχητικές πράξεις]ως πρακτική παρέμβασης στο χώρο. Σκηνοθετώ των ηχητική παρουσία των γυναικών, η 
οποία παρεμβάλλεται στις υπάρχουσες συνομιλίες της πλατείας. Πρόθεση της παρεμβολής των ηχογραφημένων 
φωνών είναι να δημιουργήσει σημεία επαφής ανάμεσα στις διαχωρισμένες (ως προς το φύλο, τη φυλή και την  
κοινωνική θέση) δημόσιες σφαίρες της πλατείας, προκαλώντας νέες συναντήσεις,συναναστροφές και συζητήσεις. Οι 
ηχητικές πράξεις που σχεδιάζω αναπτύσσονται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά δράσεις συσχέτισης που έκανα και 
ηχογράφησα, με τις γυναίκες που συχνάζουν στην πλατεία και την συγκέντρωση του αρχειακού ηχητικού υλικού που 
προέκυψε από αυτές. Η δεύτερη είναι η διαλογική ηχητική εγκατάσταση και αφορά την αναμετάδοση του ηχητικού 
υλικού στο χώρο, κατά τη διάρκεια της ηχητικής εγκατάστασης και δράσης που σχεδίασα και υλοποίησα. Η δράση 
εκπομπής έχει ως μέρος της τις νέες συσχετίσεις και και αντιπαραθέσεις που προέκυψαν στους επιλεγμένους 
χώρους συναναστροφής.

abstract

In my thesis I designed and performed a participatory sound installation and action in Square Victoria. I dealt with 
the social and gender space of the square, as shown in the daily uses and the way people gather and interact around 
a reference point or space. I have noticed that Square Victoria is a very vivid public space with special characteristics 
that make it different from the other squares of athenian centre.  The characteristics that I focus on are the fragmen-
tation of square in different and isolated social spaces, that are not in contact, and the powerless appropriation of 
women visitors. Their absence from square’s public sphere results in the weakness of their voice with the meaning of 
murmurings and their small groups, as shown in the diagrams, and short-term presence.
Based on these observations and conclusions I worked with the medium of sound installation and action [sound acts] 
as intervention practice in space. I direct the audible representation of women, that inserts into existing conversa-
tions at the square. The intention of recorded voices’ interference is to create contact points between separated 
(by gender, race and social status) public spheres of the square, causing new encounters, interactions and discus-
sions. The designed sound acts are developed in two phases: The first regards the correlation actions that I did and 
recorded with women coming to the square and the collection of the archival audio material derived from them. 
The second is the interactive sound installation and regards the retransmission of audio material in space, during the 
sound installation and action designed and implemented by me. The broadcast action is part of the new correlations 
and confrontations that resulted in the chosen social spaces.





Ενδυνάμωση της φωνής του φύλου: ηχητικές πράξεις στην Πλατεία Βικτωρίας

Στη διπλωματική μου εργασία σχεδίασα και πραγματοποίησα μια συμμετοχική ηχητική εγκατάσταση και δράση 
στην Πλατεία Βικτωρίας.

Με απασχόλησε ο κοινωνικός και ο έμφυλος χώρος της πλατείας, όπως φαίνεται στις καθημερινές χρήσεις της 
και στον τρόπο που οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και συνδιαλέγονται γύρω από ένα σημείο ή χώρο αναφοράς. 
Μελέτησα την πλατεία με επιτόπια παρατήρηση του κοινωνικού της χώρου [σελ. 13-15] και κατέληξα στα 
εξής συμπεράσματα: ο ιδιωτικός χώρος καταπατά όλο και περισσότερο το δημόσιο, με νόμιμη τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων των καφέ στο χώρο της πλατείας με αποτέλεσμα οι χώροι συναναστροφής της πλατείας 
να πιέζονται προς το κέντρο. Παρατηρήθηκε η παρουσία αυτοσχέδιων μνημείων από Σύριους σε ένα από αυτά. 
Παράλληλα διεκδικούν χώρους συναναστροφής στην πλατεια ομάδες πολλών και διαφορετικών εθνικοτήτων, 
συγκεκριμένα ομάδες από χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως από το Αφγανιστάν, όλες τις ώρες της ημέρας, 
από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη τα πρωινά και μεσημέρια, από Αφρική και Ρομά τα 
απογεύματα. Το σάββατο και την κυριακή το απόγευμα συγκεντρώνονται ομάδες από διάφορες χώρες [σελ. 17]. 
Χαρακτηριστικός είναι ο διαχωρισμός ομάδων διαφορετικού φύλου [σελ. 18]: καθημερινά πολλές και μεγάλες 
ομάδες αντρών συγκεντρώνονται στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα της πλατείας όλες τις ώρες της ημέρας και 
για μεγάλη διάρκεια, ενώ μικρές ομάδες γυναικών συγκεντρώνονται στο δυτικό και κεντρικό τμήμα για μικρότερη 
διάρκεια και τα πρωινά και απογεύματα λίγες και μεγάλες ομάδες γυναικών από το Αφγανιστάν συγκεντρώνονται 
σε διάφορα σημεία για περισσότερο χρόνο. Τακτικά, συμβαίνουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λόγω διαμαρτυριών, 
μουσικών δρώμενων και άλλων, κυρίως τα απογεύματα, και λόγω άφιξης προσφύγων τα πρωινά και μεσημέρια. 
Υπάρχουν ελάχιστες επαφές και συσχετίσεις μεταξύ αυτών των ομάδων. Συχνά, τα απογεύματα παρατηρήθηκαν 
συγκρούσεις μεταξύ ομάδων από χώρες της Μέσης Ανατολής. Μετακινήσεις και αναμίξεις συμβαίνουν μεταξύ 
κοινών ομάδων ή μεταξύ των γυναικών που έχουν έρθει με τα παιδιά τους. Η παρουσία των γυναικών είναι 
ανίσχυρη σε σχέση με τους άντρες, καθώς κάθονται για λίγη ώρα ή είναι περαστικές, σε μικρές ομάδες ή μόνες, μαζί 
με την οικογένειά τους ή τους άντρες τους. Τόσο ο φόβος, εξαιτίας της ξενοφοβίας, του ρατσισμού (των πρόσφατων 
γεγονότων στην πλατεία, των συγκρούσεων, των διαμαρτυριών, την άφιξη προσφύγων), όσο και οι κυρίαρχες 
οικογενειακές δομές εξουσίας τις αποτρέπουν από το να διεκδικήσουν με τη φωνή τους μια θέση στη δημόσια 
σφαίρα της πλατείας. 

Η πλατεία Βικτωρίας αποτελεί μία συνοικιακή πλατεία που όμως παράλληλα έχει έναν υπερτοπικό χαρακτήρα[σελ. 
19]. Έχει το χαρακτήρα “αστικού δωματίου”, στο οποίο συχνάζουν κυρίως οι ένοικοι των πολυκατοικιών της 
περιοχής παράλληλα ένας τόπος διερχομένων από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής που ενισχύεται από τον 
ηλεκτρικό σταθμό και την Πατησίων. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συχνάζουν στην πλατεία είναι κάτοικοι της 
γύρω περιοχής, κυρίως μετανάστες από χώρες της Μέσης Ανατολής και ηλικιωμένοι Έλληνες με γυναίκες από τη 
Ρουμανία ή Ουκρανία που τους προσέχουν. Μόνο κοντά στην είσοδο του σταθμού κάθονται άνθρωποι που είναι 
περαστικοί από την πλατεία, όπως τουρίστες και φοιτητές.

Μελέτησα τους χώρους συναναστροφής σύμφωνα με τoν κοινωνικό τους χαρακτήρα [σελ. 20,21]:

- Δέντρο: νέοι άντρες από χώρες της Μέσης Ανατολής κάθονται κάτω, στηρίζονται ή στέκονται γύρω από τις μουριές 
κυρίως στο δυτικό τμήμα της πλατείας, συζητώντας χαμηλόφωνα, χαλαρώνοντας και ακούγοντας μουσική σε κινητό.

- Δέντρο-παγκάκι: άντρες από χώρες της Μέσης Ανατολής κάθονται στα παγκάκια ή κάτω και χρησιμοποιούν και 
τη μουριά όπως αναφέρθηκε πριν οικειοποιώντας περισσότερο χώρο, συζητώντας πιο δυνατά και ακούγοντας 
μουσική.

- κεντρικό παγκάκι: γυναίκες από το Αφγανιστάν κάθονται μαζί με τα παιδιά τους και καρότσια στα κεντρικά 
παγκάκια στριμωγμένες σε ένα, συζητώντας χαμηλόφωνα. Νέες γυναίκες από Ελλάδα, Βαλκάνια και Ανατολική 
Ευρώπη κάθονται μόνες ή με μία-δύο φίλες τους στα κεντρικά παγκάκια τρώγωντας και συζητώντας.

- Παγκάκι ανατολικό: ηλικιωμένοι Έλληνες, συχνά μαζί με τις γυναίκες που τους προσέχουν, κάθονται στα 
παγκάκια κοντά στο σταθμό, συζητώντας ή ακούγωντας μουσική σε φορητά ράδιο. Νέες γυναίκες από διάφορες 
χώρες, κάποιες φορές μαζί με άντρες, κάθονται τρώγωντας, συζητώντας, περιμένοντας κάποιον ή ψάχνοντας να 
προσανατολιστούν στο χάρτη. Άντρες αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα και ασύρματο κάθονται και επιτηρούν.

- παρτέρι δυτικό: νέοι άντρες από χώρες Μέσης Ανατολής κάθονται μόνοι ή με μεγάλες παρέες συζητώντας και 
χαλαρώνοντας. Οικογένειες από τις ίδιες χώρες και λιγότερο γυναίκες Ρομά με τα παιδιά τους κάθονται σε αυτά. 
Οικογένειες προσφύγων ξαπλώνουν γύρω με κουβέρτες και βαλίτσες περιμένωντας να βρουν τόπο διαμονής. 
Αστυνομικοί στέκονται κοντά σε αυτά επιτηρώντας και ζητώντας τα χαρτιά κυρίως των αντρών μεταναστών.

- παρτέρι ανατολικό: νέοι άντρες από χώρες Μέσης Ανατολής κάθονται πάνω σε αυτά ή μέσα σε αυτά μόνοι ή 



με μεγάλες παρέες συζητώντας και χαλαρώνοντας. Γυναικές από διάφορες χώρες κάθονται μόνες περιμένωντας 
κάποιον, μιλώντας στο τηλέφωνο ή ψάχνοντας να προσανατολιστούν στο χάρτη.

- χώρος πρασίνου: παιδιά από Μέση Ανατολή και Βαλκάνια παίζουν. Νέοι άντρες από χώρες της Μέσης Ανατολής 
ξαπλώνουν κάτω από τους φοίνικες συζητώντας και χαλαρώνοντας. Οικογένειες προσφύγων κάθονται κάτω σε 
κουβέρτες.

- τηλεφωνικός θάλαμος: άντρες μετανάστες μιλάνε στο τηλέφωνο, περιμένουν να τηλεφωνήσουν ή συζητάνε 
μεταξύ τους. Σπανιότερα γυναίκες από Βαλκάνια ή Αφρική μιλάνε στο τηλέφωνο ή στο κινητό μέσα στο θάλαμο μαζί 
με φίλες τους ή τα παιδιά τους.

- καφέ βόρειο: για λίγους μήνες η παρουσία αυτοσχέδιου μνημείου προς τιμήν των συγγενών θυμάτων πολέμου 
στο καφέ που ανήκει σε Κούρδους, προκαλούσε συζητήσεις μεταναστών στα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονται 
στην πλατεία.

- καφέ νότιο: αρκετά συχνά η προβολή ποδοσφαιρικού αγώνα από την τηλεόραση του καφέ συγκεντρώνει 
πέρα από τους πελάτες και άντρες μετανάστες που κάθονται στα παρτέρια δίπλα από τα τραπεζοκαθίσματα και 
παρακολουθούν.  

είσοδος ηλεκτρικού: συχνά ομάδες Ελλήνων αναρχικών διαμαρτύρονται με πανό και ηχείο χρησιμοποιώντας τα 
παρτέρια, τα δέντρα και τα φωτιστικά. Καθημερινά νέοι Έλληνες προωθούν όρθιοι προιόντα καρτοκινητών μπροστά 
από την είσοδο. Άντρες παίζουν μουσική πιο κοντά στο δρόμο με μικρόφωνο και ηχεία. Το 2011-2013 μικροπωλητές 
πουλούσαν σε σεντόνια τα προιόντα τους μπροστά από την είσοδο.

Παράλληλα με την συναναστροφή μελετούσα και αντικείμενα που ήταν μέρος της, είτε εξοπλισμό της πλατείας είτε 
αντικείμενα που έφερναν οι ίδιοι οι άνθρωποι [σελ. 22,23]. Παρατήρησα πως ο ήχος που παράγουν κάποια από 
αυτά επηρεάζει έντονα τον τρόπο συναναστροφής αλλά με έναν εμβόλιμο τρόπο χωρίς να είναι αντιληπτός οπτικά, 
ούτε αυτός ούτε η ίδια η πηγή κάποιες φορές. Σύμφωνα με τον Πάνο Πανόπουλο, η καθημερινότητα παρέχει πολλά 
παραδείγματα ηχητικής προέκτασης συλλογικού ή ατομικού εαυτού στο χώρο. “Η ηχητική επιβολή και κυριαρχία 
συγκρούονται δυναμικά με τη στενότητα του χώρου διεκδικώντας την πολλαπλή κατοχή του”1. Έτσι, η κάθε 
ομάδα ορίζει στην πλατεία το δικό της ιδιωτικό ηχοτοπίο μέσα από αντικείμενα, όπως κινητά τηλέφωνα, ράδιο, 
τηλεοράσεις και ηχεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η φωνή, η ένταση, η έκταση και η ιδιαιτερότητά της “αποτελεί 
την ηχητική ταυτότητα ενός προσώπου, προσδιορίζει ατομικά και συλλογικά υποκείμενα”2. Έτσι, κατέγραψα και τα 
διάφορα ηχοτοπία της πλατείας που συνδέονται με την συναναστροφή στην πλατεία.[εικόνα 24]

Παρατήρησα ότι η πλατεία Βικτωρίας είναι ένας πολύ ζωντανός δημόσιος χώρος με ιδιάιτερα χαρακτηριστικά που 
την διαφοροποιούν από τις άλλες πλατείες του αθηναϊκού κέντρου. Τα χαρακτηριστικά στα οποία επικεντρώνομαι 
είναι ο κατακερματισμός της σε διαφορετικούς και απομονωμένους χώρους συναναστροφής και η ανίσχυρη 
οικειοποίηση της από τις γυναίκες, που την επισκέπτονται. Η απουσία τους από τη δημόσια σφαίρα της πλατείας 
έχει αποτέλεσμα την αδυναμία της φωνής τους με την έννοια του χαμηλόφωνου και των μικρών παρεών τους, όπως 
φαίνεται στα διαγράμματα, και της μικρής διάρκειας παρουσίας. 

Βασισμένη σε αυτές τις παρατηρήσεις και συμπεράσματα εργάστηκα με το μέσο της ηχητικής εγκατάστασης και 
δράσης [ηχητικές πράξεις] ως πρακτική παρέμβασης στο χώρο. Σκηνοθετώ των ηχητική παρουσία των γυναικών, η 
οποία παρεμβάλλεται στις υπάρχουσες συνομιλίες της πλατείας.  Πρόθεση της παρεμβολής των ηχογραφημένων 
φωνών είναι να δημιουργήσει σημεία επαφής ανάμεσα στις διαχωρισμένες (ως προς το φύλο, τη φυλή και την 
κοινωνική θέση) δημόσιες σφαίρες της πλατείας, προκαλώντας νέες συναντήσεις,συναναστροφές και συζητήσεις. 

Οι ηχητικές πράξεις που σχεδιάζω αναπτύσσονται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά δράσεις συσχέτισης που έκανα 
και ηχογράφησα, με τις γυναίκες που συχνάζουν στην πλατεία και την συγκέντρωση του αρχειακού ηχητικού υλικού 
που προέκυψε από αυτές. Η δεύτερη είναι η διαλογική ηχητική εγκατάσταση και αφορά την αναμετάδοση του 
ηχητικού υλικού στο χώρο, κατά τη διάρκεια της ηχητικής εγκατάστασης και δράσης που σχεδίασα και υλοποίησα. 
Η δράση εκπομπής έχει ως μέρος της τις νέες συσχετίσεις και και αντιπαραθέσεις που προέκυψαν στους 
επιλεγμένους χώρους συναναστροφής.

1 Πάνος Πανόπουλος, “Διασχίζοντας την πόλη: Ηχητικές ανανοηματοδοτήσεις του χώρου, του χρόνου και των αισθήσεων στο 
σύγχρονο αστικό πλαίσιο” στο Συλλογικό Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη: χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, επιμ. Κ. Γιαννακόπουλος, 
Γ. Γιαννιτσιώτης, Αλεξάνδρεια Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2010, σ.??

2 Πάνος Πανόπουλος, Μέσα: Φωνές των απόντων, αντινομίες της αναμετάδοσης, επιμ. Πανόπουλος Π., Ρίκου Ε., Νήσος, Αθήνα, 2015 
(Υπό έκδοση, παραχώρηση από τον ίδιο)



Η πρώτη φάση [δράσεις συσχέτισης] έχει διάρκεια δύο μηνών [σελ. 25,26]. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, 
επιτελώ μια σειρά συναντήσεων που έχω προηγουμένως σχεδιάσει με γυναίκες που επισκέπτονται την πλατεία. 
Ακολούθησα μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για αυτές τις δράσεις συσχέτισης, δανειζόμενη σημερινές πρακτικές 
της κοινωνικής ανθρωπολογίας, αφού συζήτησα με τον κοινωνικό ανθρωπολόγο, Κωνσταντίνο Καλαντζή  και στην 
περιοχή της κοινωνικής ανθρωπολογίας του ήχου, με τον ΠάνοΠανόπουλο . Πιο συγκεκριμένα, επισκεπτόμουν την 
πλατεία καθημερινά κυρίως τα πρωινά και καθόμουν σε διάφορα σημεία στο ανατολικό μέρος της πλατείας, δίπλα 
στο μετρό και με προσέγγιζαν ή προσέγγιζα γυναίκες επιδιώκοντας μια ανοιχτή συνομιλία με αυτές. Έθετα στην 
παρουσία μου ένα ενεργό και ισότιμο ρόλο εμφανίζοντας αρχικά την ταυτότητά μου και το σκοπό της προσέγγισής 
μου.

Αρχικά άφηνα τη ροή της συζήτησης ελεύθερη προς τα θέματα που τις απασχολούσαν και στη συνέχεια 
επιμένοντας σε κάποιες αναμνήσεις, ιστορίες ή συμβάντα κατεύθυνα τη συζήτηση προς θέματα που αφορούσαν 
πιο πολύ προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις για την πλατεία ή τη ζωή τους, εμπειρίες δημόσιου χώρου, τους 
λόγους απουσίας τους από την πλατεία. Πολλές φορές αυτή η κατεύθυνση γινόταν με την εξιστόρηση δικών μου 
αντίστοιχων εμπειριών. Παράλληλα ηχογραφούσα μέρη της συζήτησης με τη σύμφωνη γνώμη τους. Κάποιες με 
απώθησαν, ενώ με άλλες η συνάντησή μας έγινε πιο προσωπική. Στις συναντήσεις μας προέκυπταν απρόοπτες 
γνωριμίες με άλλους και η κάθε μία εξελισσόταν διαφορετικά ανάλογα με την περίσταση.

Οι γυναίκες που συνομίλησα και έμαθα το όνομά τους ήταν οι:

Nathalia από Βραζιλία, 22 χρονών [αγγλικά],

Κατερίνα από Ελλάδα, 23 χρονών [ελληνικά],

Emma από ΗΠΑ, 22 χρονών [αγγλικά],

Άννα από Μολδαβία, 19 χρονών [ελληνικά],

Αγγελική από Ελλάδα, 24 χρονών [ελληνικά],

Βούλα από Ελλάδα, 19 χρονών [ελληνικά],

Agne από Λετονία, 22 χρονών [αγγλικά],

Emese από Λετονία, 22 χρονών [αγγλικά],

Τόνια από Ελλάδα, 23 χρονών [ελληνικά],

Yagana από Αφγανιστάν, 45 χρονών [φαρσί/μτφρ],

Pari από Αφγανιστάν, 19 χρονών [φαρσί/μτφρ],

Fatima από Αφγανιστάν, 19 χρονών [φαρσί/μτφρ],

Fatima από Αφγανιστάν, 45 χρονών [φαρσί/μτφρ]

Οι γυναίκες που δέχτηκαν να ηχογραφηθούν και να με γνωρίσουν ήταν κυρίως φοιτήτριες και κοντά στην ηλικία 
μου. Το γεγονός αυτό είναι συχνό αποτέλεσμα της επιτόπιας ανθρωπολογικής έρευνας και οφείλεται σε πολλούς 
λόγους, που σχετίζονται με την ταυτότητα του ερευνητή (το φύλο, η εμφάνιση, ο πολιτισμός), τις συνθήκες της 
πλατείας (ενοχλητικές προσεγγίσεις από θρησκευτικές ομάδες, δημοσιογράφους και αστυνομικούς) και τη γλώσσα.

Η δεύτερη φάση είναι η διαλογική ηχητική εγκατάσταση. Σε αυτή τη φάση αφού ταξινομώ και επιλέγω το υλικό 
των φωνών και το ηχητικό τους περιβάλλον με κριτήριο το περιεχόμενο και τον τρόπο εκφορας τους, σχεδιάζω 
την αναμετάδοσή του σε επιλεγμένα σημεία του χώρου της πλατείας. Περιλαμβάνουν: επιθυμίες, επιτόπου 
συναντήσεις/συμβάντα, περιβάλλον, επιφωνήματα, γέλια, σχόλια, ιστορίες, επιτόπου μετακινήσεις, εμβληματικές 
φράσεις και στη συνέχεια σχεδιάζω την εκπομπή του σε επιλεγμένα σημεία [σελ. 25,26]. 

Το σύνολο των φωνών αναπαράγεται ταυτόγχρονα και σε επανάληψη με συχνές διακοπές φωνής, για λίγες ώρες 
το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι κυρίαρχες οι συναθροίσεις των αντρών. Οι πηγές αναπαραγωγής 
ήχου είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και αναρτώνται σε πέντε δέντρα, που αποτελούν χώρους συναθροίσεων 
που μελέτησα είτε μόνα τους είτε σε σχέση με τα παρτέρια και τα παγκάκια. Το μεσημέρι τα σημεία αυτά έχουν 
πολύ σκιά σε σχέση με την υπόλοιπη πλατεία. Γύρω από τα αυτά συγκεντρώνονται και συνομιλούν παρέες ομάδων, 
όρθιοι ή καθισμένοι κάτω [σελ. 27]. Επέλεξα πέντε διαφορετικές περιπτώσεις σημείων με αρχική αναφορά στο 
χώρο συνάθροισης που δημιουργεί η μουριά[σελ. 28]: δύο σημεία με παγκάκι και δέντρο, που στο ένα κάθονται 
περισσότεροι άντρες μετανάστες ενώ στο άλλο πιο πολλοί περαστικοί, ένα σημείο με δέντρο μόνο, ένα σημείο με 
παρτέρι, που συχνάζουν παρέες αντρών και ένα σημείο με παρτέρι και χώρο πρασίνου που είναι σημείο επαφής 
μεταξύ περισσότερων διαφορετικών ομάδων.



Γύρω από το κάθε ηχείο χρησιμοποίησα πέντε δρώντα πρόσωπα ως διαμεσολαβητές της δράσης για να εξηγούν 
τι είναι αυτό που συμβαίνει και να μοιράζουν ένα φυλλάδιο με την προσωπική μου εμπειρία προσέγγισης των 
γυναικών [σελ. 29,30]. Είχα προηγούμενως συζητήσει μαζί τους το ρόλο τους: τους ζήτησα να μην κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους αλλά να διεκολύνουν τη συνομιλία και να δίνουν κάποιες ελάχιστες και αναγκαίες πληροφορίες 
για τη δράση, όταν κάποιος που πλησιάζει στο ηχείο, το επιθυμεί. Με την εμπλοκή τους ενθαρρύνονταν οι 
συνομιλίες γύρω από αυτό.  

Έχοντας ως αφετηρία τις πηγές ήχου που χρησιμοποιούν οι ομάδες στην πλατεία,  όπως φορητά ράδιο και κινητά, 
σε εμβέλεια τέτοια που δημιουργούν ιδιωτικά ηχοτοπία και οριοθετούν το χώρο τους, σχεδιάζω την πηγή ήχου 
που εγκαθιστώ [σελ. 31]. Αντίθετα, από τις πηγές μεγάλης εμβέλειας, όπως τα ηχεία, που καλούν σε μεγάλες 
συναθροίσεις για πολιτικό σκοπό ή για θέαμα, επιτρέποντας σε ένα άτομο να μιλάει κάθε φορά ή επικαλύπτοντας  
ηχητικά μικρές συνομιλίες, οι μικρής εμβέλειας πηγές ευνοούν τις συνθήκες για συνομιλίες λίγων ατόμων γύρω 
από αυτό. Ενσωματώνω τα ηχεία, που φέρουν τις φωνές, σε μια κατασκευή που σχεδιάζω με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αναρτάται σε επιλεγμένα σημεία του χώρου, στο ύψος του αυτιού [σελ. 32]. Το μέγεθος και η θέση της πηγής είναι 
τέτοια, ώστε να καλεί και να συγκεντρώνει γύρω της σε πολύ κοντική απόσταση τα πρόσωπα που πλησιάζουν για να 
ακούσουν και η ανθρωπομορφική της διάταξη.

Σκέψεις μετά τη δράση [σελ. 33-50]:

Η δημιουργία συνθηκών συνομιλίας μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων ενθάρρυνε μετανάστες να συζητήσουν για 
τα προσωπικά τους θέματα με άτομα όχι μόνο της δικής τους εθνικότητας. Το θέμα της διάκρισης σε σχέση με το 
φύλο και τη φυλή στην πλατεία αναδύθηκε και συζητήθηκε. Κάποια από τα σημεία γινόντουσαν φιλικοί χώροι 
συναναστροφής και όλα μαζί δημιουργούσαν ένα ζωντανό κλίμα συζητήσεων στην πλατεία που ενθάρρυναν τις 
μετακινήσεις των παρεών που σύχναζαν εκεί ή τις στάσεις περαστικών.

Η παρουσία των ηχείων στο χώρο δημιούργησαν πολύ γρήγορα μεγάλες συναθροίσεις αντρών που βρίσκονταν 
γύρω από αυτά, κυρίως στα σημεία που οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες. Εκεί συζητήθηκαν προσωπικές ιστορίες 
αυτών από το παρελθόν ή τον τόπο καταγωγής τους χρησιμοποιώντας το ηχείο σαν αφορμή για να ανοίξουν 
συζήτηση με την/τον συμμετέχοντα. Ορισμένοι ρώτησαν πότε έγινε η ηχογράφηση, αν οι γυναίκες αυτές έρχονται 
στην πλατεία και γιατί ηχογραφήθηκαν οι φωνές τους.

Στο ένα σημείο, δίπλα στο περίπτερο, ο προβληματισμός όλων σχετικά με τη θέση των γυναικών στην πλατεία έληγε 
με την αναφορά στην τακτική απογευματινή παρουσία τους, ενώ δε φαινόταν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 
παρουσία τους. Αρκετοί όμως γνώριζαν σε ποια παγκάκια κάθονται συνήθως οι γυναίκες. Εκεί στεκόντουσαν δίπλα 
στο ηχείο όρθιοι και οι φωνές των γυναικών ακούγονταν παράλληλα με τις συνομιλίες τους.

Σε κάποια σημεία οι φωνές παρεμβάλλονταν σε ανύποπτο χρόνο στις συνομιλίες που είχαν δημιουργηθεί. Πολλές 
φορές η γλώσσα της κάθε γυναίκας καθόριζε τα άτομα που προσέγγιζαν τα ηχεία.[αναδιατύπωση]

Στο δέντρο που βρισκόταν στο νότιο μέρος δίπλα στα παγκάκια, η παρέα Αφγανών που καθόταν στα παγκάκια 
και κατω γύρω απο το δέντρο δεν γνώριζαν αγγλικά ή ελληνικά για να μιλήσουν με τον/την συμμετέχοντα. Δεν 
ενδιαφέρονταν για το ηχείο, αλλά οι φωνές ακούγονταν παράλληλα με τις δικές τους.

Λόγω των μεγάλων παύσεων και της χαμηλής έντασης πολλοί πλησίαζαν τα ηχεία και επικεντρώνονταν στην 
κατασκευή, προσπαθούσαν να την βγάλουν ή έπαιζαν με αυτήν. Σε άλλες περιστάσεις αυτό το χαρακτηριστικό 
δημιουργούσε κενά που καλύπτονταν με τις νέες συνομιλίες και η φωνή σε ανύποπτο χρόνο κατεύθυνε κάποιες 
φορές τη συζήτηση. Η φωνή υπήρχε παράλληλα σαν ένα εικονικό πρόσωπο.

Μετά από κάποιες ώρες όταν  το γεγονός της παρέμβασης μαθεύτηκε μεταξύ των παρεών της πλατείας κάποιοι 
τριγυρνούσαν στην πλατεία για να το παρατηρήσουν, ενώ άλλοι όταν έμαθαν το περιεχόμενο των ήχων δεν 
ενδιαφέρονταν για τις ιστορίες και τις φωνές των γυναικών και καθόντουσαν σε διάφορα παγκάκια κάποιες φορές 
δίπλα στο ηχείο και χωρίς να δίνουν σημασία στους ήχους που ακούγονταν [σελ. 51].
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