
Β2. Εκφώνηση Κειμένου Εκφωνητή Β (Αναστασία Καπερώνη) από Εκφωνητή 
Α(Αγγελική Ραγκαβά ). 

Κενό.  

Θόρυβος. 

Περιμένω στην στάση. Μπάινω στη στοά. 

(Θολός ήχος). 

Δύο άνθρωποι στέκονται.  

Περνώ τον δρόμο. Μπαίνω στη στοά. 

Μπροστά μου το μαγαζί Ντεζενέ. Δυο παιδάκια κάθονται έξω από το μαγαζί. 

Ένας άντρας μέσης ηλικίας παρατηρεί το κινητό του. 

Βγαίνω ξανά στην Γούναρη. 

Προσπαθώ να περάσω τον δρόμο. 

(Γέλιο) ωραία είσαι και μεγαλοκοπέλα, ωράια που να σε εδώ. 

Μεσα στη στοά δίπλα από το Πάνθεον.  

Βγαίνω στην οδό Κανάρη.  

Δυο αυτοκίνητα ξεπαρκάρουν και ένα μηχανάκι τους αφήνει το δρόμο ελεύθερο.  

Μια γυναίκα και ένα παιδί μπαίνουν στο Supermarket από την πλαινή είσοδο. 
Κανένα διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο. Κατευθύνομαι προς το σημείο εκίνησης. 

Ενας άντρας και μια γυναίκα συζητούν. 

Θολός ήχος από το μπουφάν 

Δύο άνθρωποι. 

Χάνεται ο ήχος.  

(Κενό). 

 

 

 

 

 

Οι δράσεις πεζοπορίας | πεζογραφίας 
οργανώθηκαν από φοιτήτριες και φοιτητές 
του μαθήματος επιλογής ΠΟΛΗ ΠΕΖΗ 4ου και 
5ου έτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συμμετέχοντες 
αρχειοθέτησαν προφορικούς λόγους και κείμενα 
που βρήκαν στις στοές κατά την περιδιάβασή 
τους σε αυτές τον Απρίλιο και Μάϊο του 2019 
τα οποία εκφώνησαν με “ίδιο ρυθμό” ο ένας 
στον άλλο βαδίζοντας ανά δύο. Οι ιδιόρρυθμες 
αυτές συν-εκφωνήσεις προσφέρονται στη 
συνέχεια σε περαστικούς για νέες ακουστικές 
περιδιαβάσεις των στοών αλλά και για 
περιπατητικές αναγνώσεις των τυπογραφικών 
χειρισμών.
Συμμετείχαν οι φοιτήτριες και φοιτητές: 
Ελισάβετ Αλημίση-Αυγερινού, Αρετή Γαβαλά, 
Πάνος Θεοδωρακόπουλος, Αναστασία Καπερώνη, 
Μιχαέλα Κουτσουδάκη, Μαρινέλα Κράη, Μοσχούλα 
Μαυρίκη, Έφη Μπιρμπίλη, Αγγελική Ραγκαβά, 
Αγγελική Τάτση. Το πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του μαθήματος ΠΟΛΗ ΠΕΖΗ. 
Σχεδιασμός, διδασκαλία: Πάνος Κούρος. 
Επιμέλεια, εργαστήριο: Πάνος Κούρος και 
Γιάννης Παπαδόπουλος.

πεζοπορίες | πεζογραφίες σε 4 στοές που 
σχηματίζουν κύκλο.   
Περιδιαβάστε τις τέσσερεις στοές που 
σχηματίζουν κύκλο και διακόπτονται από τους 
δρόμους Γούναρη και Κανακάρη στο κέντρο 
της Πάτρας, περνώντας από τη μια στην άλλη 
και ακούγοντας ταυτόχρονα επιλεγμένες 
πεζογραφίες ή διαβάζοντας τον τυπογραφικό 
χειρισμό τους.



 το κίτρινο


